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  ד"בס
  

  ימי נידה וזיבה,  מבוא	סימ� קפג 
 טומאת מת היא �מקור הטומאה בתורה קשור למוות . מצורע עוסקות בטומאה וטהרה�פרשיות תזריע
ו עוסק בטומאות שמקור בהפרשות "פרק ט). 'מנודה מהחברה וכו, חשוב כמת(מצורע , נבלה, החמורה מכול

  .היוצאות ממערכת הרביה של האד 
ומי שיוצא , הזב מפריש נוזל באופ בלתי רצוני כל הזמ.  זב ושכבת זרע�מתחלקת לשתיי  טומאת הגבר 

  .עמיפ� אד  ששימש ע  אשתו וראה קרי באופ רצוני או בעל קרי שראה לאונסו באופ חד� ז "ממנו ש
 זבה שיוצא ממנה ד  שלא בזמנה ונידה שיוצא ממנה ד  בזמ הקבוע �טומאת האישה מתחלקת לשתיי  

  .והרגיל שאמור להיות
  .' להרחבה עיי בד! נושא א�) ז"ש, נידה, זבה, זב(חומרת הטומאה היא לפי תדירות ראיית ההפרשה 

  
ל שאישה מטמאה ג  א  "ומכא דרשו חז, "ואישה כי תהיה זבה ד  יהיה זובה בבשרה"נאמר בתורה * 

יוחנ אומר שבית החיצו הוא עד בי ' ר, הד  לא יצא מחו# לגופה לגמרי אלא רק יצא מהרח  לבית החיצו
  ).א"מ�'מ(השיניי  ולמעשה לא ברור בדיוק מהו המקו  ולכ כל יציאה מהרח  מטמאת 

  . להל�עוד למדו מפסוק זה שמדאורייתא מטמאה רק כשראתה בהרגשה 
 � ל שדמי  מטמאי  ה  רק דמי  היוצאי  מ המקור"דרשו חז" והיא גילתה את מקור דמיה"מהפסוק * 

א% למעשה כבר בימי האמוראי  ). א"ט ע"י( מראות דמי  המטמאי  5ומדי תורה ישנ  רק . הרח  בלבד
  . להל קפח�לא היו בקיאי  במראות הדמי  ולכ כל צבע אדו  מטמא 

ק "ס� "ש(ה פחות "וה,  שאפילו רואה טיפת ד  כחרדל�וכ% נפסק , עוד נאמר במשנה שמטמאי  בכלשהוא* 
בש  גדולי האחרוני  ה "בשש פסק �יפת ד  שלא נראית בעי רגילה אלא רק בזכוכית מגדלת ולעני ט). ג

  .שאינה מטמאה
ובי ברצו כלומר בזמנה כפי טבע האישה ) התרגשות, לח#(' י קפיצה וכד"מטמאה בי ראתה באונס כגו ע* 
  ).ק א"סז "ט(
  

  ר"� וש"מחלוקת רמב 	ימי נידה וזיבה 
או עד הלידה שמפסיקה את ( שאישה רואה ד  בפע  הראשונה בחייה ועד סו! ימיה  מרגע� �"הרמבלשיטת 

כשהשבעה הראשוני  ראויי  להיות ימי נידה וכל ד  שרואה בה  הוא ד  , 11כ " ואח7סופרת , )ראיית הד 
שא  תראה בה  יו  או יומיי  היא תהיה שומרת יו  כנגד ,  הבאי  ראויי  להיות ימי זיבה�11וה, נידה
  שכל ד  שרואה בימי הנידה אינו סותר "עוד אומר הרמב). ו� ד, ו( ימי  הריהי זבה גדולה 3וא  תראה , יו 

ואחרי שתפסיק לראות צריכה להשלי  את הימי  ,  נקיי  ואינ  עולי  למני הימי 7את ימי הספירה של 
   ).יא, ז( ואז נטהרת מזובה 7החסרי  למני
  .א% מקור לדבריו מופיע בתנחומא מצורע בש  הגאוני ,   אמנ  תמוהה ביותר"שיטת הרמב
א "ברכות כי "תר,   בפרק ו"על הרמבמ "מ, א ובהלכות"ד ע"נידה נ� "רמב, א"ע' ערכי חרשי  (ר"לשיטת ש

וא  נעשית זבה גדולה ,  ימי זיבה אינה חוזרת שוב להיות נידה עד שתראה ד �11 ימי נידה ו7 לאחר � ) ב"ע
  .יי  שבה  כל ד  שרואה סותרת מניינה וסופרת מחדש נק7צריכה לספור 

 מתי ואיזה ד  סותר את שבעת .ב. 7,11 כיצד מוני  ומחשבי  .א: המחלוקת היא בשתי נקודות, לסיכו 
  .הנקיי 

% מביא את דעת "למרות שהש, )ק ג"סש "תוה, ק ד" ס�"ש, ע"י ושו"טוב(ר "ג  רוב האחרוני  פסקו כש
  . " סובר כרמבאהשכנר בעיטורי זהב הלבוש

ותוספת אוהל ) ק ב"קפג ס(ד "חוו, )מב�יב, קפג(ש "ערוה עיי �  "ויש שניסו לתר# וליישב את שיטת הרמב
  .לרב קידר

  
  זירא' רתקנת תקנת רבי בשדות ו

שני  , אמר רב יוס! אמר רב יהודה התקי רבי בשדות ראתה יו  אחד תשב שישה הוא"א "ו ע" בסבגמרא
  ?מה היתה הבעיה אותה בא רבי לפתור". שלושה תשב שבעה נקיי , תשב שישה וה

בני תורה ולא בקיאי  בספירת ימי נידה וזבה לדעת באיזה מה  היא  הבעיה היתה שאינ  י"רשלדעת 
  .נמצאת
 הבעיה היתה שלא בקיאות במראות הדמי  ויש חשש שמא ביו  הראשו תראה ד  שאינו מטמא 'תוסלדעת 

  .ותחשוב שהיא כבר בימי  המלוכלכי  של הנידה
הביא את דברי ) א"ע' ד (�"הרוכ ,  הימי  שסופרת צריכי  להיות נקיי 6 ש  אומר במפורש שג  ש"הרא
 רבי לא תיק כלו  שכ יתכ מצב �שא  לא יהיו נקיי  כיו ,  ימי  נקיי  דווקא6ומצרי% ' י ותוס"רש

שהיו  הראשו היה יו  זיבה ורק באמצע ראתה ד  נידה וממילא מאז צריכה להתחיל לספור את השישה 
  .שלה

זירא שבנות ישראל ' א  כ מדוע ממשיכה הגמרא בדברי ר, לכאורה רבי מכסה את כל מקרי הטעות שישנ 
  ? נקיי 7יפה יושבות החמירו על עצמ ועל כל ט

 לפעמי  רואה ראיה בי השמשות והיא סבורה שראתה רק פעמיי  ולא � מביא מקרה טעות נוס! �"הר
ל שמה "ועוד י. ולכ השוו מידותיה  כדי שלא יבואו לכלל טעות, סופרת אותה ולמעשה היא זבה גדולה

 בתו% ימי הספירה לזיבתה והחמירו כמו א  ראתה,  נקיי 7שהחמירו הוא כיו שלפעמי  טיפת ד  מצריכה 
 ועוד מוסי! ש  ,א"ח ע" במגילה כי"ברשוכ . כדי למנוע טעות, ג  שלא בימי הספירה, על כל טיפה

א% בפועל היה לה ד  ג  יומיי  לפני כ והיא זבה גדולה אלא שלא ראתה או , שלפעמי  רואה ד  יו  אחד
  .לא שמה לב ולכ החמירו
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יא שאולי באמת רבי כיסה את כל המקרי  אלא שבנו ישראל התקינו לרווחא ב מב" בברכות כי"ובתר
  . נקיי 7דמילתא שישבו על הכל 

  
  ?אז מה הרבותא בטיפה כחרדל, )א"ע' משנה מ(והרי אישה מטמאה במשהו שיוצא ממנה 

כי  מסבירי  שלעיתי  יתכ מצב שמעיינה נפתח כבר לפני יומיי  אלא שלא ראתה �"והרו " בד! סש"הרא
ועכשיו שרואה טיפה היא חושבת שאינה זבה ורק עכשיו התחילה לראות ולכ , ד  לא יצא החוצה מגופה

ז "א שיש חשש שמא תחפה בש"ע' עוד אפשר לומר על פי הגמרא בד! ה. החמירו בכל טיפה לחשוש לזיבה
  .ולכ כל טיפה מטמאה

א "ובברכות ל( הרי זו הלכה מחייבת �" החמירו על עצמבנות ישראל "זירא השתמש בלשו ' למרות שר
) יט, א (�"הרמבואומר ).  הלכה שאי עליה עוררי�ח מובאת הלכה זו כדוגמה להלכה פסוקה "ומגילה כ

וביתר ביאור , וכיו שהוכשרה בעיני חכמי  קבעוה כהלכה פסוקה, שאכ מקור החומרה בבנות ישראל
שאינ מצוות על , א% הנשי , ר לא החמירו חכמי " פומסביר שכיו שיש בזה חשש לביטול) ו, קפג (ה"בשש
הביא ) א הערה ו (ב"ובטה.  החמירו על עצמ בכל זאת ואז ראו זאת חכמי  ותיקנו וקבעו זאת להלכה�ר "פו

 א% הוא �ל הוא כמנהג ולכ אפשר להקל בשעת הצור% "בש  מישהו מהאחרוני  שסובר שתוק! הדי הנ
  .שזו הלכה פסוקה ולא מנהג, ראשוני  והאחרוני עצמו דוחה זאת ופוסק כרוב ה
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  ד"בס
  

  וסתות דאורייתא או דרבנ�
וכ� אישה שישבה ולא ,  האישה בחזקת טהרה� הימי� שאחר הנידה 11 אומרת שכל ב"ח ע"המשנה בד ל

 כלומר שעת �) 'כ היתה במחבא וכד"אא( הרי זו טמאה � א� א� הגיע שעת וסתה ולא בדקה ,  טהורה�בדקה 
  . הוסת מוחזקת בטומאה וצרי� לבדוק

א� הא� חיוב .  לבדוק בזמ� הוסתכלשהו וחזקה עליו שיגיע ולכ� צריכהוסת שמגיע בזמ� ע יש לאישה "לכ
בא , הא� צריכה לבדוק בימי עיבורה, מ למקרה שעבר הוסת ולא בדקה"נ(בדיקה זו מדאוריתא או מדרבנ� 

 �  ). להל��מ� הדר
 א� מהל� הסוגיה וכללי ,אמנ� אי� הכרעה ואמירה ברורה בסו# הסוגיה.  דנה בסוגיהא"ז ע"הגמרא בד ט

  :הפסיקה מראי� שהמסקנה היא שוסתות דרבנ�

ולדעת רב בדקה ומצאה טהור טהורה ולדעת שמואל ג� במקרה כזה טמאה כיו� , רב ושמואל נחלקו  .א
ל כרב באיסורי ורב "יי� דקווכי, ורב נחמ� בר יצחק מעמיד את מחלוקת� בוסתות, שאורח בזמנו בא

 משמע � ) זירא שמעמיד ש� את המחלוקת בצורה אחרת' עומת רל(נחמ� בר יצחק הוא בתראה 
  ).י"הגהמ, 'תוס(שוסתות דרבנ� 

יהושע ' ל כר"ייוק, מאיר וחכמי�'  ר�יהושע ' אליעזר ור' ר, הגמרא תולה זאת במחלוקת תנאי�  .ב
 ).'תוס(וחכמי� במחלוקות 

 ).ש"רא' תוס(ע שוסתות דרבנ� "דוחק להעמיד את הסוגיה לכ, שהוא בתראה, רבינא  .ג
 ).ש"רא(ומכא� שג� הוא סובר שוסתות דרבנ� , יוחנ� מחשב וסתה ובא עליה כשבא מ� הדר�' לדעת ר  .ד
 מכא� שוסתות �ואפילו בשעת וסתה , הגמרא אומרת שחייב אד� לפקוד את אשתו לפני שיוצא לדר�  .ה

 ). להל�� חולק עליו ה"הרז.  בתחילת שער תיקו� הוסתותנ"בעה (דרבנ�
, אלא שהמאירי הזכיר שיש שפסקו שוסתות דאורייתא, והמאירי) יד, ח (�"הרמבו ג� ד דרבנ� פסק"וכמ

י מבי� אחרת "א� בב, א"לש שבועות תבמרדכייש שמדייקי� כ� ( שאומר כ� במפורש היראי�ונמצא רק 
שמא , ד וסתות דאורייתא" כמ�כתב להחמיר בבדקה לאחר זמ� ומצאה טמאה ) ט, ד"קפ(ח "בבו). במרדכי
 והביא כ� בש� ראשוני� הביא את הדיעה המחמירה)  כגק"ס(� "בשו, הל� לאיבוד עד זמ� שבדקהראתה ו
ורוב האחרוני� פסקו שוסתות . ט"הבאהוהביאו ג� , �" א� אי� הכרח לומר שאכ� כ� פוסק הש�נוספי� 

  ).ה"שש; ק יט" סש"פת;  יק" סד"חוו(דרבנ� 
  .י היא בחזקת טהרה הר�וסתות דרבנ� משמעו שא� עבר הזמ� ולא ראתה 

  
  

  פרישה סמו� לוסת �ב �סעי א
י "שמכא� אזהרה לבנ" והזרת� את בני ישראל מטומאות�" לומדת מהפסוק ב"ח ע"הגמרא בשבועות י

,  בסיכו� דיני טהרת המצורע)לא, טו(הפסוק המקורי נאמר בויקרא . שיפרשו מנשותיה� סמו� לוסת� עונה
כלומר פשט , "ולא ימותו בטומאות� בטמא� את משכני בתוכ�"והמש� הפסוק הוא ', הזב והזבה וכו

  .הפסוק הינו אזהרה מלהיכנס למשכ� בטומאה
או )  בשבועותי"רש..." (והדוה בנידתה... זאת תורת הזב "�ל נלמדת מהסמיכות לפסוקי� הבאי� "דרשת חז
די� הפרישה סמו� כלומר קשה מאוד לומר ש). א"מהרש(מלשו� נזיר , שמשמעה הפרשה" והזרת�"מהמילה 

# "על הרי (�"הר: ואכ� כ� כתבו רוב הראשוני�, לוסת הינו די� דאורייתא גמור בגלל הצורה בה נלמד
וראיה , הפסוק הוא רק אסמכתא ואינו די� דאורייתא, כתב במפורש שכיו� שוסתות דרבנ�) בתחילת שבועות

�וכ� , מפורש שזה די� דרבנ�) נ עמוד כו"בעה (ד"ובראב, )יב, ד (מ"במוכ� , נוספת היא מדי� היוצא לדר
  ).תחילת שער ב (א"ברשב

, ל"סובר שהפרישה סמו� לוסת הינה מדאורייתא מהפסוק הנ) ה סמו�"ב ד"פסחי� ע (פותהתוס, לעומת�
  ).צג(בתרומה וכ� , )למרות שזה לא מוכרח(ב " בתוספות ביבמות סת"רוכ� נראה דעת 

ומסיי� , דאורייתאכ את הדעה של "ראשוני� שהפרישה דרבנ� ואחמביא קוד� את דעת ה) ב א, קפד (י"ובב
בו מדאורייתא לא התכוונו לומר שזה ממש די� דאורייתא אלא שיש לזה סמ� תכשאולי ג� אלו ש

 י סובר"� שהבווכי. כתב רק שבשעת וסתה צרי� לפרשו מאשתו עונה אחת) ב, קפד (ע"ובשו. מדאורייתא
ל נראה "ומדבריו הנ, )קפט,  טהורה� ה טהור מראכ "סת ומצאה אחלא בדקה בשעת הו(שוסתות דרבנ� 

  .וכ� הסכמת רוב הפוסקי�) ק ב"ס (ט"והבאה) ק ה"ס (�"השוכ� כתבו . שסובר שהפרישה מדרבנ�
  

שמה שנלמד מדאורייתא זה פרישה סמו� ממש לשעת ) שבועות יח (א"בריטבישנה שיטת ביניי� המובאת 
,  קפדש"ערוהוכ� נראה שסובר (של העונה השלמה סמו� לוסת היא מדרבנ� והפרישה ', הוסת כחצי שעה וכד

  ).ש"ורא' תוס, �"ז וסובר שכ� ג� דעת הרמב
  ).ג� בשעת הוסת(ע הכריע כשיטה שהכל מדרבנ� "ת וכתב שהשוטוהביא את שלוש השי) ג, ו (ט"ובדרכ

  
  סתות דרבנ� לעומת קביעת וסת מדאורייתאו

 מוחזקת וצריכה �  פעמי� שראתה 3כלומר לאחר , ג בוסתות" שהלכה כרשבב אומרת"ד ע"הגמרא ביבמות ס
א� כ� אי� , חזקת קביעת הוסת היא דאורייתא כמו כל חזקה אחרת, לפי זה.  פעמי� כדי לעקור חזקה זו3

  : הסברי� עיקריי�3 ישנ� ?אפשר לומר שוסתות דרבנ�

אורייתא או דרבנ� היא מחלוקת על סובר שהמחלוקת א� וסתות ד) ז, ד הלכות נידה פ"יו (א"החזו  .א
ד דאורייתא זו חזקה אלימתא ומוציאה מחזקת טהרה עד שתבדוק " שלמ�עצ� כוחה של החזקה 
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 ד"החוווכ� נראה דעת (ד דרבנ� אי� להוציא מחזקת טהרה בגלל החזקה הזו "ולמ, ותמצא טהור
  ).בסו# קפג

ד דאורייתא הרי חזקה אורח " שלמ�מחלוקת היא לאחר שעת וסתה האומר ש) ד, קפד (ש"ערוה  .ב
 הרי חזקה שד� בא בהרגשה וכיו� שלא הרגישה הרי זה גובר �ד דרבנ� "ולמ, בזמנו בא ולכ� אסורה

 .על חזקת אורח בזמנו ולכ� מותרת
א לתלות בהרגשה שכ� אי� דעתה של האישה כל היו� על "ש כיו� שא"א דחה את סברת ערוה"החזו

ד "ש דחה את דברי החוו"ערוה.  אי� לסמו� על העדר הרגשה�יה ההרגשות שלה ובזמ� שיש לחוש לרא
שכ� מה זה מעניי� אותנו עכשיו , א שאמרו שבגלל שזו חזקה העשויה להשתנות אי� להתחשב בה"והחזו

 . שאולי בעוד כמה זמ� ישתנה טבע האישה
, תות דרבנ�ד וס"ע החזקה טובה מדאורייתא וזה מסתדר טוב ג� ע� מ"מחדש שלכ) ד נה"יו (י"הנוב  .ג

 חוששי� שמא יבוא בגלל חזקת אורח בזמנו בא ולכ� אסורה � כיו� שלפני שהגיע שעת הוסת 
שכ� כרגע לא ראתה ולא אומרי� ,  יש לה חזקת טהרה�א� א� עבר הזמ� ולא ראתה , מדאורייתא

כלומר לא חוששי� שמא ראתה בשעת וסתה כדי לטמא אותה מכא� והלאה וכיו� , חזקה על למפרע
 לשמא �ח "וראייתו מדברי רבא בגמרא בגיטי� כ(ד וסתות דרבנ� "כמ,  טהורה� לה חזקת טהרה שיש

 כלומר חוששי� למה שאמור להגיע בעתיד ולא חוששי� שמא �מת לא חיישינ� לשמא ימות חיישינ� 
 ).משהו קרה בעבר

ועוד , קת טהרהי כיו� שמשעת הוסת והלאה יש לה חזקה שתראה ולא חז"ש דחה את דברי הנוב"ובערוה
 �א� שיבוא הוסת ,  זה ודאי יגיע ולכ� יש לחשוש לזה� ההשוואה לגיטי� אינה מדוייקת כיו� ששמא ימות 

  .'זה לא ודאי שכ� שמא תהיה מעוברת וכד
  

אלא שהוא טוע� , ה" לראבבדק הביתנמצא כבר , אותו עיקרו� של חלוקה בי� לפני שעת הוסת לאחריו
 �ומתחילת העונה ועד שעת הוסת , ע מדאורייתא" אסורה לכו� העונה שמשהגיע שעת וסתה ועד סו#

 כתב שלמעשה כיו� שלא ובבינת אד�). י"כלומר הפו� מהנוב(ד וסתות דרבנ� אסורה מדרבנ� "למ
) קעט, ד קע"יו (ס"החתוכ� הביאו .  אסורה כל העונה מדאורייתא�בקיאות בשעת הוסת המדוייקת 

  .ה"י והרא"את דעת הנוב) ג, קפד (ש"והפת
  

  ?ד וסתות דרבנ� יסתדר ע� העובדה שפרישה דאורייתא" אי� מ� לסיכו�

 �מתחילת העונה עד שעת וסתה ,  אסורה לשמש מדאורייתא�משהגיע שעת וסתה עד סו# העונה   .א
  ).ה בדק הבית"רא(אסורה מדרבנ� 

 ).א"ריטב(נ� וכל העונה קוד� לכ� אסורה מדרב,  אסורה מדאורייתא� סמו� לוסתה ממש כחצי שעה   .ב
אחרי שעת וסתה ,  חוששי� שמא יבוא ותראה ד��לפני שעת הוסת אסורה לשמש מדאורייתא   .ג

 ).י"נוב(האיסור מדרבנ� כיו� שלא חוששי� שמא ראתה 
 ).בינת אד�( אסור מדרבנ� � לפני או אחרי �שאר העונה , זמ� הוסת עצמו אסור מדאורייתא  .ד

  
  גדר הפרישה

, ולכ� מה שאסור הוא רק תשמיש, שהפרישה מדרבנ� אפשר להקל בה יותרכיו� , לשיטת רוב הראשוני�
וכ� מוסבר די� , )י"רש, י"הגהמ, �"רמב, נ"בעה, א"רשב(וממילא ביוצא לדר� הקלו והתירו אפילו תשמיש 

 �  .עליושהקלו  �היוצא לדר
 ג� תשמיש �) ה"רז, ת"ר(לשיטת הסוברי� שפרישה דאורייתא וגורסי� אחרת בגמרא ביבמות , לעומת�

מה התירו ? מה הרבותא של היוצא לדר�, א� כ�. ומה שמותר לו זה רק דברי ריצוי, אפילו ליוצא לדר�, אסור
  ?הרי דברי ריצוי מותרי� בכל מקרה, לו שאסור לאחרי�

, י"ב( חכמי� לפוקדה בדברי� חייבווביוצא לדר� , אפשר לומר שאד� רגיל יכול לפקוד את אשתו בריצוי
או כיו� שאסור לשמש עימה היינו חושבי� שאסור ג� לרצות אותה בדיבור שמא ) ק טו" סז"ט, א קפד יח"ב

  ).ח"ב(ל שמותר " קמ�יתקפנו יצרו 
,  מותרי�� כגו� חיבוק ונישוק , לשיטת רוב הראשוני� הפרישה היא מתשמיש בלבד וכל שאר קריבות, כאמור

  ).ב, קפד (ע"בשו ופסק י"בבוכ� כתב 
בי� א� ה� איסור , כ אסורי�"נ ג" ודאי חו�ד פרישה סמו� לוסת דאורייתא "כתב שלמ) רנ (ד"הושבתראלא 

נ הוא "ד וסתות דרבנ� לא הקלו בזה כיו� שלדעתו איסור חו"וג� למ, לאו ובי� א� ה� איסור כרת
ורק שאר ,  הרי ה� בכלל תשמיש ואסורי��נ וכל דבר שנהני� ממנו " חו� וכ� כותב למסקנה , מדאורייתא

דחו את ) י, קפד (ח"והב י"שהבאלא . �"ומדייק כ� ג� ברמב,  מותרי��' פרישות כגו� מזיגת הכוס וכד
ד "כ כתרוה"כתב ג) ק ג"ס (ז"ובט. �"השוכ� כתב ג� , ב"ח כתב שהמחמיר בכ� תע"למרות שהב, דבריו

ו היא שאי� לחלק וכנראה סברת(נ כיו� שמביא לידי חשק "וראייתו מאבל שאסור בחו, נ מ� הדי�"לאסור חו
ז וכתב שאי� לחדש חומרות "דחה את דברי הט) ק ה"ס (ש"ובפת).  או הכל אסור או הכל מותר�בפרישה 

למרות שמקל (למד מדי� אבל להחמיר בשינה במיטה אחת ) א, קפד (ע הרב"בשווכ� . נוספות על מה שיש
וכתב שנראה , ב"מחמיר תעשמדינא הכל מותר מלבד תשמיש וה) ד�ב, קפד (ה"בששוכ� כתב , )נ"בחו

כתב שראוי שלא ישנו באותה מיטה ) יד, ו (ט"ובדרכ, )ב, ב (ב"בטהוכ� כתב , להחמיר בשינה במיטה אחת
  ).ולא כתב במפורש לאיסור(
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  הפרישהמש� 
והזרת� את בני ישראל " מובא הלימוד על פרישה סמו� לוסת עונה מהפסוק ב"ג ע"בנידה סבגמרא 

, ח"שבועות י (י"רשכ� מביני� .  הגמרא שמדובר באותה של הוסת ולא בעונה אחרתואומרת, "מטומאות�
  ).ג, ח; יב, ד (�" והרמב)א"ד ע (א" הרשב,)ג"יבמות ס

  
 שעות 12שצרי� לפרוש ) ב"ע' וכ� מובא משמו במשמרת הבית ד(ח מביא שיטה אחרת " בשבועות יח"הר

ולשו� ). 'הגהות והערות ד. ה"ראבי=אבי העזרי= (האביאסבש� ) ט, ד (י"ההגהמוכ� מביא , משעת הוסת
  :ישנ� כמה הסברי� לשיטתו". יו� או לילה מימי ניס� ותשרי וחצי יו� וחצי לילה בתמוז וטבת: "האביאס#

 שעות החל 12יתכ� והתכוו� שצרי� לפרוש . כלומר חצי יממה,  שעות�12כותב שהכוונה היא לי "הב .1
). מביא את שתי האפשרויות האלו ודוחה אות�ז "הט(וסת  שעות קוד� שעת ה12משעת הוסת או 

  . שעות12כ " סה� שעות אחרי �6 שעות לפני ו6עצמו מבי� שהכוונה היא שמשעת הוסת פורשת ז "הט

 צרי� להוסי# זמ� בשווה בתחילת ובסו# העונה עד � שעות �12קצרה מ) לילה\יו�(א� עונת הראיה  .2
 צריכה לפרוש ג� שעה וחצי בסו# � שעות 9ואור� היו� , יו�א� רואה ב, לדוגמה.  שעות�12שיגיע ל

 )בדרישהשיטה דחויה . (הלילה הקוד� ובתחילת הלילה הבא
,  פורשת בו ובחצי הלילה שלפניו�  א� רואה בחצי היו� הראשו� � לעול� פורשת חצי יו� וחצי לילה  .3

  )ישההדרהבנת . ( פורשת בו ובחצי הלילה שאחריו�א� רואה בחצי היו� השני 
  

 א� �  ד שעות"כפורש אד� מאשתו סמו� לוסתה : "אבי העזרי, כותב בש� רבו) ח"הלכות נידה שנ (ז"האו
וכנראה שמדינא אכ� סובר שצרי� " (וכ� להיפ�, כל אותו היו� והלילה שלפניורגילה לראות ביו� פורש ממנה 

' הגהות והערות ה. עונה הסמוכה אסרו כל ה�  שמא רואה ממש בתחילת העונה �א� משו� לא פלוג ,  שעות12
  ).ס"חתבש� 
  .שצרי� לפרוש בעונת הוסת בלבד) ב, קפד (ע"בשווכ� פסק , ח"ז והר" דחה את שיטת האוי"ובב
משמע עונה , "שיפרשו מנשותיה� סמו� לוסת� "�ירמיה בגמרא ' כותב שכיו� שפשט לשונו של ר) ק ג"ס (ח"הב

סיבה .  ראוי להחמיר שלא מ� ההלכה� ירמיה '  יהודה ולא כר'למרות שבפועל נפסק כר, אחרת מעונת הוסת
וכ� סיי� . לפני הנ- או אחרי,  שלא בטוחה מתי בדיוק ראתה�נוספת לחוש לחומרה זו היא מצב של ספק 

  .ז מפי הזקני�"ח שראוי לנהוג כחומרה זו כיו� שכ� היתה קבלה בידי האו"הב
ג� (ובפרט שוסתות דרבנ� ,  במה שמפורש בתלמוד להקלשתמוה מאוד להחמיר, ע"כשו) ק ב"ס (ז"הטוכתב 

ז סמ� " שיש לדי� האו�"ראבהביא בש� ) ק ז"ס (�"ובש) ק א"ס (ובנקודות הכס, )ז בעצמו"לדעת האו
 שכ� ונראה,  כל היו� נחשב וסתה וצריכה לפרוש בו�שאישה שאי� לה שעה קבועה לראיה , מגמרא אחרת

  ).�"חה את הסברו של הראבק ג דו" ש� סא"ורעק(� "מכריע הש
ק ז מביא שכ� שיטת רוב " סש"ובתוה, ד"חווק ו בש� " סש"פת(ז "רוב הפוסקי� הכריעו דלא כאו

  ).א, ד(ב "בטהוכ� ) הראשוני�
א שרק אישה שמסתפקת ,  שכתב להקל בזה וכ� כתב בפרק טא"מהחזוד מכתב "י'  הביא בעמי"טהבובספר 

 .אבל אישה רגילה לא חוששת אלא לעונת וסתה, חשוש לעונה הסמוכהצריכה ל, ביו� או בלילה, מתי ראתה
וכ� כתב ג� ,  שעות24ב צריכה לפרוש "כשחוששת לעו, ק"ג שאישה שאי� לה ו,  מה שכתב בפרק יגותמוה
וש� הסביר שהסיבה היא כיו� שבימינו נחלשו הגופות וסדירות הוסת נתונה , )ח"הבאב בש� , ו (ט"בדרכ

ומנה ש� ,  שראוי להחמיר בזהה"בששוכ� כתב ,  שתקדי� לראות לפני העונה הרגילהלשינויי� ויש חשש
 כדי .3. הראיות משתנות ואי� זמ� קבוע לראיה,  היחלשות הגופי�.2.  ירידת הדורות.1:  כמה סיבות לחומרה

 להקל ומוסי# שנית�. כיו� שכיו� רוב הראיות ביו� וביו� ממילא פורשי� מתשמיש, לשמר את די� הפרישה
וכ� מי שמחמיר לפרוש בכל ימי המבוכה בוסת חצי ) יוצא ובא מ� הדר�, ליל חופה, ליל טבילה(במקו� מצוה 

 .קבוע
  

    פרישה סמו� לוסת בקטנה� ג סעי
אבל בקטנה שלא הגיעה לגיל נערות ולא ,  שכל די� פרישה סמו� לוסת הוא דווקא בגדולהא"הרשבכתב 

והסיבה כיו� שמוחזקת בתור . מנה סמו� לוסת עד שתקבע בשלוש פעמי�הביאה סימני� אי� צרי� לפרוש מ
 ע"י ובשו"בבוכתב . ולכ� ראיותיה נחשבות כמקריות עד שתוחזק בשלוש פעמי�, אחת שאינה ראויה לראות

  .ה לזקנה שנסתלקו דמיה"שה
 �ל "י� הנשכל עוד מתקיי� אחד משני התנא) ק ה" סז"ט; ק יא" ס�" ש;ד,  קפדח"ב(וכתבו האחרוני� 

  .דינה כקטנה ולא צרי� שג� תהיה קטנה בגיל וג� לא תביא סימני�
וכ� כתב . ה שלא צרי� לפרוש ממנה בשעת וסתה ממש ולא רק בעונת הוסת"שה) ק ו"ס (ז"הטעוד כתב 

  ).ק ד"ס (כפרישהדלא , )ק  "ס (�"הש
באופ� קבוע ולא קבעה וסת ג� א� לא ראתה , שא� התינוקת ראתה שלוש פעמי�) ק מג"קפט ס (ז"הטוכתב 

. כלומר צרי� לפרוש ממנה ג� סמו� לוסת,  הוחזקה להיות רואה ד� ודינה כדי� אישה שאי� לה וסת קבוע�
אלא , וכתב שלא כ� משמע מפשט לשו� הראשוני� והאחרוני�) ק יא"כ ס"ש� בנקה (�"השוחלק עליו 

  .תינוקת לעול� לא חוששי� לה עד שתקבע ממש
  

  סמו� לנ# ראיה � סעי ד
שכשרואה בהנ- החמה ממש או שלא ברור לה א� ראתה קוד� ) תחילת שער תיקו� הוסתות (ד"הראבכתב 

ויש מי שאומר שכיו� שוסתות ,  יש מי שאומר שנוקטי� לחומרה ואסורה כל היו� וכל הלילה� או אחר הנ- 
ובכל . ומסתברא כוותיה, תה הרי זה ספק דרבנ� ולקולא וחוששת רק ליו� שהוא ודאי כבר בימי ניד�דרבנ� 

, ט (ש"הראוהביא . זאת הוא מסיי� ואומר שראוי לאד� לחוש במקרה כזה כדי שלא יגיע לידי איסור נידה
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מביא גרסה ) ק יב"ס (ש"ובתוה. ע"הטור והשווכ� פסקו , ד סיי� להקל"ד וכתב שהראב"את דברי הראב) ב
  .ד ש� נראה שפוסק להחמיר"אחרת בראב

 כל שכ� כא� שאינה בטוחה �ז ופורשת יו� ולילה "שלשיטתו שממילא חוששת לעונת או) ה, קפד (ח"הבוכתב 
 כיו� � ע פסק הלכה כמקלי� "ומסיי� שלמרות שהשו, שתפרוש ג� ביו� וג� בלילה שלפניו, מתי ראתה

  ).ק יד"ס (�"השוכ� כתב , שמדובר באיסור כרת ראוי להחמיר
 א� רגילה לראות בי� השמשות ולא �ה ג� בבי� השמשות "ה, ל"שעל פי העיקרו� הנ) ק יג"ס (�"השוכתב 

, )ק י"ס (ש"הפתוהביאו .  אינה אסורה אלא בלילה שהוא ודאי בימי נידתה�בטוחה א� ראתה לפני או אחרי 
  . נחשב לילה�ש ועד הנ- "כ ומעלוה"ש ועד צאה"מביה,  שלעני� וסתותד"החוווהוסי# בש� 

,  הרי מה שאוסר את האישה זו תחילת הראיה�מקשה על הסברה להקל ) מובא בהגהות והערות יח (ה"ברז
 �א� היא בפועל התחילה לראות בלילה ?  מה זה עוזר שביו� היא ודאי בימי נידתה�א� כ� במקרה של ספק 

 תולי� את תחילת הראיה ביו� ולכ� � שכיו� שביו� ודאי טמאה ) ק ז"ס (ז"הטועל זה מתר- ? זה הזמ� הקובע
  .ק מהיו�אסורה ר

  
 היסע �  הרואה ראיה מרובה מלפני הנ# ועד אחרי הנ# 

 יש אומרי� � מלפני הנ- ועד אחרי הנ- �שאישה שרגילה לראות ראיה מרובה ) נ לב"בעה (ד"הראבכתב 
ויש אומרי� שהולכי� רק אחר תחילת הוסת ולכ� , שאסורה בלילה וביו� ושניה� נקראי� שעת וסתה

וביו� רק , ד שהכריע כסברה בתרא ולכ� אסורה רק בלילה"וכותב הראב. תרתאסורה רק בלילה וביו� מו
. ע"בשווכ� פסק , ד" את דברי הראב הטורוכ� הביא, ד" בש� הראבש"הראוכ� כתב . בשעת הוסת עצמה

  .ז" לשיטתו שיש לחוש לעונת או�כתב לחוש ג� לעונה נוספת קוד� עונת תחילת הראיה ) ק טו"ס (�"ובש
  

  ישה לבעלת וסת ארו� כמה ימי� פר� סעי ו
 כול� חשובי� כעונה אחת ד"הראב לדעת �אישה שוסתה נמש� יומיי� או שלושה ויותר שבה� שופעת ד� 

 שחוששת לכל הימי� כיו� �"הרמבוכ� כתב . ג� א� הגיע תחילת הוסת ולא ראתה, ולכ� צריכה לפרוש בכול�
  . עדיי� חוששת לאחרי��ילו נעקר יו� אחד ואפ, ע"שכל יו� הוא וסת בפ

 �וכ� ,  מותרת בשאר הימי�� דחה דבריה� וכתב שפורשת רק בעונה הראשונה של הוסת וא� עברה ה"הרזא
 וזה מסתדר לדעת �א שאומרת שבתו� ימי נידה לא צריכה בדיקה " והביא ראיה מהגמרא בד# יש"הראכתב 

ל " ג� לדעת ר�ד "א� לפי דברי הראב.  ולכ� אי� צור� שתבדוקל האומר שאישה אינה קובעת בימי נידתה"ר
וכ� הסכי� .  כדי לדעת כמה זמ� אור� וסתה כדי שתדע כמה זמ� לפרוש�תצטר� לבדוק מסיבה אחרת 

'  לדעת ר�ג ש� נאמר שא� היתה למודה לראות ע� הנ- החמה " לדבריה� והוסי# ראיה מד# סא"הרשב
ד היתה צריכה להיאסר ג� כל היו� כיו� שאי אפשר שלא " ולפי דברי הראב,יהודה אסורה כל הלילה שלפניו
וכ� פסקו , לראיה מרובה) מועטת(והגמרא לא חילקה ש� בי� ראיה קצרה , תיכנס הראיה קצת לתו� היו�

  .ע"בשווכ� פסק , ירוח�' א ור"הריטב
ה ראיה מקוד� ועד לאחר ד ברוא" ש� פסק כראב�ש מהסעי# הקוד� "על שיטת הרא) ז, קפד(ח "הבוהקשה 

ד שתהיה "ולפי דבריו כא� היה צרי� ג� כ� לפסוק כראב,  שאסורה כל הלילה וביו� במש� הראיה�הנ- 
 שתהיה אסורה רק בלילה �או שש� יפסוק כמו שפסק כא� , ג� א� זה כמה ימי�, אסורה כל מש� וסתה

ד שתהיה אסורה כל "ה מסתבר כראבח שדווקא ברואה ראיה אחת ארוכ"ותיר- הב. שהוא זמ� תחילת הוסת
פה אלא מה שרואה בעונה הראשונה  אי� הכל ראיה אחת רצו� א� בשופעת כמה ימי� , )סעי# ה(מש� הראיה 

וכ� ,  תחילת הוסת ומה שרואה אחר כ� אלו דמי� יתרי� שמתווספי� בה ולא נחשבי� כחלק מהוסתוהז
  ).ק טז"ס (�"השהביא 

ש " סובר הרא�כמו מקוד� ועד לאחר הנ- ,  כשמש� הראיה מועט�ומה תיר- באופ� ד) ק ה"ס (והדרישה
 לא אומרי� שהכל מצטר# לראיה �א� כשהראיה נמשכת לאור� כמה ימי� , שהכל מצטר# לראיה אחת

  ?ז שמני� לו לחלק כ�"וסיי� הט, )ק ט"ס (ז"והט) ש� (�"השוהביאו . אחת
ח ונמשכה ראייתה כמה ימי� ובפע� השלישית "� בר א� ראתה פעמיי� ל "שעל פי הנ) ק יב"ס (ש"הפתוכתב 

  .ח שהוא תחילת הראיה והוא הקובע" לא קבעה וסת כיו� שלא ראתה בר� ' ג�ראתה ב
א� ראוי לחשוש ג� לעונה שאחרי עונת הוסת כיו� , ע" שמעיקר הדי� הלכה כשוה"בששולמעשה כתב 

  .שלפעמי� הוסת מתאחר קצת
  

    פרישה במעוברת ומניקה�ז סעי
בעו מיניה ההוא : "'ובד# ט. ביניה� מעוברת ומניקה, אליעזר שארבע נשי� דיי� שעת�' אומר ר' במשנה בד# ז

ומסקנת הגמרא ש� שכיו� שדמיה , "?מהו,  הגיע שעת וסתה בימי עיבורה ולא בדקה�יוחנ� ' סבא מר
ברת לא צריכה  א� מעו�ח לפרישה סמו� לוסת " הסיק מכא� שקוש"והרא. מסולקי� לא צריכה בדיקה

  .  סמו� לוסתלפרושח שאינה צריכה "קו, כלומר לפרוש בשעת הוסת ממש, לבדוק
' כיו� שר, ש"ג� לדעת הרא, ה למניקה" כתבו שהירוח� והטור' רש התייחס רק למעוברת א� "אמנ� הרא

  .ע"השווכ� פסק , וכ� לאחר הוסת מותרת בלא בדיקה. א"הרשבוכ� כתב ', יוחנ� משווה ביניה� בד# י
 חוששת ג� במעוברת �א� בזמ� הוסת עצמו , כתב שאמנ� סמו� לוסת לא צריכה לפרוש) ק ד"ס (והדרישה

  .כתב שאפילו סמו� לוסתה מותרת בלא בדיקה) ק כ"ס (�"והש .ע"א� נשאר בצ, ומניקה
 ד"הראבא� . ע"בטור ובשו וכ� פסקו א"הרשבוכ� כתב , והמעוברת נחשבת מסולקת דמי� משהוכר עוברה

  . כתב שג� מעוברת נכנסת לחזקת סילוק דמי� רק לאחר שעברו עליה שלוש עונות שלא ראתה בה�
  .ח מת"ג� א� חו,  חודש משנולד הולד24ומניקה מסולקת דמי� כל 

א� א� , ל משמעו שלא חוששת לוסת שהיה לה לפני ההריו�" שהדי� הנל"מהרשבש� ) ק יט"ס (�"השוכתב 
די� זה מובא .  חוששת לו כדי� וסת שאינו קבוע�  עיבורה או מיניקותה קבעה וראתה שלוש פעמי� בימי

  ). זק"חידושי רע( ש� נאמר שחוששת כדי� וסת שאינו קבוע ג� לראיה אחת �ג "ל, ט"בקפ
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ג הוא דווקא כשראתה שלוש פעמי� שחוששת כדי� וסת "ל, ט"הבי� שג� מה שנאמר בקפ) ק טז"ס (ש"ובתוה
וכ� , ש"ל ולא כתוה"� היא כנ"כתב שההבנה הפשוטה בש) ק יד"ס (ש"ובפת, �"שאינו קבוע וכ� הבי� מהש

  .ט"ד והסד"החווהבינו 
 ישנה דעה המקילה וסוברת �לפני שעברו שלושה חודשי� ', י בדיקת ד� וכד"ע,  אישה שיודעת שהיא בהריו��

, ות שלושה חודשי� חולק וסובר שג� בימינו צריכה לחכה"הששא� , שאינה צריכה להמתי� שלושה חודשי�
ועוד שהשיעור הוא , ל הוא בדווקא ולא רק כדי שנדע שהיא מעוברת"כיו� ששיעור שלושה חודשי� שקבעו חז

  . עדיי� אי� סילוק דמי� מוחלט עד שיעברו שלושה חודשי��ולמרות שאי� לה ד� .  עוברהשניכרעד 
פועל הנשי� חוזרות לראות ד� ג� בימי  שנשתנה הדי� לחומרה כיו� שבה"הששכתב , וכ� לגבי מינקת בימינו

  . חודש�24 מיניקות� קוד� ל
 שסובר שחודש העיבור לא עולה לה �"השבש� ) ק יג"ס (ש"הפת הביא � חודש ונתעברה שנה 24 מינקת עד �

  . עולהפ"הכרומ� המני� ולדעת 
  

   סילוק דמי� מחרדה� סעי ח
עבר היו� ולא . ק"שת לו אפילו לא היה לה ו חוש�  שאישה שהיתה במחבא והגיע שעת וסתה �"הרמבכתב 

 כתב שאפילו לכתחילה לא צריכה בדיקה א"והרשב. הטורוכ� כתב , שחרדה מסלקת הדמי�,  מותרת�בדקה 
  .כיו� שמסולקת דמי�,  כמו מעוברת�

� לגבי מחבוא אשבסעי# הקוד� פסק לגבי מעוברת שלא צריכה בדיקה לכתחילה וכ, הטור על י"הבוהקשה 
ומתר- שסוגיית הגמרא היא אליבא !  והרי בגמרא די� מעוברת נלמד מדי� מחבוא�צריכה לכתחילה כתב ש

א� להתיר לכתחילה אליבא .  מותרת בלא בדיקה� ד וסתות דאורייתא ולעני� דיעבד באמת דינ� שווה "דמ
 � לו מי שבמחבוא כיו� שמעוברת ודאי דמיה מסולקי� ואי,  אי� דינ� שווה�) שכ� פוסקי�(ד וסתות דרבנ� "דמ

שכ� יש נשי� שג� במצב כזה עדיי� רואות ד� ולכ� לכתחילה , לא ברור במאה אחוזי� שדמיה מסולקי�
  . חוששת

 אולי בדיוק בזמ� שתשמש ע� �א� מי שיש לה חרדה ,  מעוברת ודאי לא תראה�תיר- אחרת ) ק יא"ס (ז"הט
  .לכ� חוששת לו לכתחילהו,  יסתלק ממנה הפחד ותחזור לראות�בעלה והוא שעת וסתה 

 הוסי# שיש אומרי� שזה דווקא א"והרמ, )א"כרשב( נראה שפסק שג� לכתחילה לא חוששת ע"מהשו
  .תחילה חוששתלכבדיעבד אבל 

  . שראיה במחבא אינה מצטרפת לקביעת וסתד"החווהביא בש� ) ק טו"ס (ש"ובפת
ה בדיקות עד שתיצור מוחזקות שלכתחילה צריכה " השש כתב� אישה הלוקחת כדורי� לעיכוב הוסת �

 אפשר להקל �כיו� שהחוזקו הכדורי� אצל נשי� רבות , א� בדיעבד, שאינה רואה בזמ� לקיחת הכדורי�
 .לגמרי

  
  בדיקות ביו� הוסת עצמו � סעי ט 

וכ� . כלומר יש חיוב לבדוק בשעת הוסת,  טמאה� אומרת שא� הגיע שעת וסתה ולא בדקה ח"המשנה בל
 �30ק ביו� ה"ק או שאי� לה ו"ואישה שיש לה ו, שלכתחילה צריכה לבדוק) ב סו# שער ג"התו (א"רשבהכתב 

  .ואישה שיש לה וסת שאינו קבוע מותרת בלי בדיקה א� לא הרגישה,  אסורה עד שתבדוק�
  ?מתי בפועל צריכה לבדוק ביו� הוסת

יכה בדיקה רק באותה שעה  צר� מביא שאישה שיש לה שעה קבועה לראיה ביו� וסתה ) ביאורי� ט (ד"החוו
ג אומר שא� אי� "ובחידושי� כ). אמנ� אסורה לשמש כל העונה א� לא צריכה לבדוק כל רגע(ולא כל היו� 

 הפיתרו� הוא � א לבדוק עונה שלמה "וכיו� שא,  צריכה בדיקה כל העונה� לה שעה קבועה וכ� בעונה בינונית 
  ). יזק"ס (ש"הפתוכ� הביא , מו� דחוק

וא� אי� , ב צריכה בדיקה רק בשעת הוסת א� יש לה שעה קבועה"כותב שאפילו בעו) ד, ד טקפ (ה"בששו
, התחלה( פעמי� בעונה 3ק ראוי לבדוק "א� בו,  מעיקר הדי� מספיקה בדיקה אחת בעונה�שעה קבועה 

שזה ש וכותב "ד והפת"וחולק על החוו.  תבדוק פעמיי� ובדיעבד מספיק ג� פע� אחת�א "א� א). סו#, אמצע
  .לא מעשי להצרי� אישה ללכת ע� מו� דחוק עונה שלמה

 �וכשאי� שעה קבועה ,  מספיקה בדיקה בשעת הוסת�ק ושעה קבועה "פוסק שכשיש ו) ט� ז, ו (ט"בדרכ
. וא� לא בדקה בסו# העונה תבדוק מתי שתיזכר, בתחילת העונה ובסופה, לכתחילה צריכה בדיקה פעמיי�

, ק לאחר הבדיקה הראשונה כדי למנוע חשש שתראה טיפה ותל� לאיבודומלבד זאת טוב שתניח מו� דחו
ואפילו ,  אי� צור� במו� דחוק�שסופגי� כל טיפת ד� שעלולה לצאת ' ובימינו שיש טמפוני� או תחבושות וכד

  .עדי# להשתמש בה� כשיש חשש לפצע פנימי
, תחילה תבדוק ג� בתחילת העונהכותב שמעיקר הדי� מספיקה בדיקה סמו� לסו# העונה ולכ) ב, ג(ב "ובטה

 לא צריכה �' אישה שהולכת ע� בגד תחתו� צמוד וכד, ד ואומר שבכל מקרה"ש� דוחה את החוו' ובהערה ב
  .לחשוש שמא ראתה ד� והל� לאיבוד

  
  עבר הוסת ולא בדקה

) י, ה (�"הרמב. נחלקו מה דינה כשעבר הזמ� ולא בדקה כלל, למרות שרב הראשוני� פסקו שוסתות דרבנ�
) יב, ח (�" והרמב" הריואילו, סוברי� שאסורה מדרבנ� עד שתבדוק ותמצא טהור) 'סו# שער ג (א"והרשב

שיטת� ( עדיי� בחזקת טהרה והבדיקה שתיקנו היא רק בשעת הוסת עצמה �סוברי� שג� במקרה כזה 
  ).ה"סו# סימ� שנ (ז"באווכ� מפורש , )'# בשבועות ד" על הרי�"ברמבוארת 

ז מותרת רק א� "זירא בגמרא בד# ט'  לדעת ר�קה בשעת הוסת ובדקה אחר כ� ומצאה טהור א� לא בד
למרות שרוב הראשוני� פסקו להקל בכל , כתב לחוש לשיטתו) קצב (וביראי�, בדקה מיד תו� שיעור וסת

  . חשש לשיטת היראי�ח"והב. מקרה
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סו# הסימ� כותב שאישה שיש לה א� ב,  אסורה עד שתבדוק� פסק שאישה שהגיע וסתה ולא בדקה הטור
ק "כלומר רק אישה שיש לה ו,  טהורה�א� לא הרגישה ולא בדקה , פ שהגיע זמנה" אע�וסת שאינו קבוע 

  ).י ש�"כ� הבי� הב(אסורה עד שתבדוק 
ק צריכה לבדוק "ו שאישה שאי� לה ו"מה שהוא עצמו פסק בסימ� קפמהקשה על הטור ) ק יח"ס (הפרישה

ותיר- שמה שאמר ! ?ק מותרת בלא בדיקה"ד פסק שאישה שאי� לה ו" והרי בסו# קפ�ש לפני ואחרי תשמי
א� האישה ,  הכוונה היא שבעלה לא צרי� לשאול א� בדקה ומסתמא היא בדקה�שאינה צריכה בדיקה 

ו צריכה בדיקה מחשש שמא ראתה עכשיו ואילו "ועוד חילק בי� המקרי� שבקפ. עצמה ודאי צריכה לבדוק
ואישה , ק כלל"ו מדובר על אישה שאי� לה ו" בסימ� קפ�  תיר- אחרת ז"ובט. ובר על חשש למפרעד מד"בקפ

 שראתה פעמיי� בזמ� �ד מדובר על אישה שיש לה וסת קצת קבוע "ואילו בקפ, כזו בחזקת רואה עד שתבדוק
  .כ מותרת בלא בדיקה" ואישה כזו חוששת רק ביו� ראייתה ואח� קבוע ועכשיו שינתה מראייתה 

א "� והרשב"ואת דעת הרמב,  עבר הוסת ולא בדקה טהורה�� בסת� "# והרמב" הביא את דעת הריע"השו
כלומר הוא ,  שכ� נוהגי�א"הרמוכתב ,  אסורה עד שתבדוק�ב " בעו30ק וכ� יו� " שמי שיש לה ו� א "בש� י

  .ע פסק להקל כסת�" השו�ועל פי כללי הפסיקה , א"פוסק כי
, ו (ט"בדרכוג� , ק צריכה לבדוק ג� אחר זמנה" שבו� א "פסקו כרמ) ח, קפד ט (ה"ובשש) ב, יב (י"ובטהב

ולא כמו ', ד, ט"על סמ� פסיקתו בקפ, ק צריכה בדיקה"ע הכריע שג� בו"כתבו שהשו) ג הערה ב (ב"בטהו) יא
צריכה  �ק ועבר זמ� וסתה ולא ראתה "פוסק שג� אישה שאי� לה ו) ד, יג (י"ובטהב. 'ט, ד"שכתב בסת� בקפ

  .לבדוק
 כיו� שהרגישה אסורה עד �א� בוסת הגו# , ל הוא דווקא בוסת הימי�"כתב שכל הנ) ק כא"ס (ש"בפת �

  .שתבדוק
וא� ,  צריכה לבדוק� שא� נראה שהוא מגופה ה"השש כתב � א� מצאה כת� פחות מכגריס בעונת וסתה �

  . חכ� בעל נפש יחמיר אפילו בפחות מכגריס ותעשה שאלת� נראה כד� ממש 
 שאסורה כיו� שאבדה לנו ד"החוו כתב �  בדקה בשעת וסתה ואבד העד או שהטילה מי רגליי� סמו� לוסתה �

 הקשה בש� ה"ובשש. הראיה שההרגשה מקורה בבדיקה הנקיה או שמי הרגליי� הקהו את ההרגשה
רותי� שמה  א� אי� לאישה שעה קבועה לוסתה תהיה אסורה כל היו� ללכת לשי�ל " שלפי הנ� שיק"מהר

  .אלא לא חוששי� שמא בדיוק באותו רגע שהטילה מי רגליי� ג� הרגישה! ?תקהה את ההרגשה
  

  די� היוצא לדר� �סעי י 
ואומר רב יוס# , " את אשתו בשעה שהוא יוצא לדר�לפקוד אד� חייב"ל "ב אומר ריב" סבגמרא ביבמות

 שצרי� לפרוש שאמרו רבנ�ג "שאע) הה לא נצרכ"ד (י"רשאומר . שלא נצרכה אלא לעונה סמו� לוסתה
ל שסוברי� "וכ� הבינו רוב הראשוני� הנ.  כשיוצא לדר� התירו לו לפקדה�מאשתו עונה סמו� לוסתה 

  ).מ"מ, א"רשב, ד"ראב( רבנ� אסרו ורבנ� התירו �ולכ� במקרה של יוצא לדר� , שהפרישה מדרבנ�
כיו� שלדעתו הפרישה הינה .  בגמרא שישנה גרסה אחרתת"רהביא בש� ) ה חייב"ש� ד (ובתוספות

וגרסתו .  לא יתכ� לומר שרבנ� התירו לאד� לשמש ע� אשתו סמו� לוסתה לפני שיוצא לדר��מדאורייתא 
,  בדברי ריצוי ולא בתשמיש�' לפקוד' ומפרש את משמעות המילה "שלא נצרכה אלא לאשתו נידה"היתה 

וממשי� . יב לרצות אותה בדברי� לפני שיוצא לדר� חי�כלומר למרות שאשתו נידה ואסור לו לבוא עליה 
 קשה מדוע התירו לאד� לשמש ע� �ד וסתות דרבנ� ופרישה סמו� לוסת דרבנ� " ואומר שג� למפותהתוס

  .בש� ראשוני� נוספי�) סלע המחלוקות ח (ה"הרזתב כוכ� . אשתו כשיוצא לדבר הרשות
ע� ,  באשתו נידה� ת "ירו- המיישב את גרסת רל וסיי� בת" ביבמות הביא את שתי הגרסאות הנא"הריטב

צרי� היוצא לדר� להמתי� לה עד עונה כדי ,  שאישה שהגיע זמ� טבילתה� משמעות הפקידה בתור תשמיש 
 �שכ� א� תשמיש אסור לשיטתו , ת"א את הסבר ר"ובשבועות דוחה הריטב. שתטבול ויפקדנה ורק אז יצא

ובסו# דבריו ש� מביא ? ר בעצמו על ידי דברי� אלו"את יצהוהרי הוא מגרה ? למה ריצוי בדברי� מותר
 האיסור מדאורייתא הוא בשעת הוסת ממש ואילו לפני האיסור מדרבנ� ולכ� התירו ביוצא �תירו- נוס# 

�  .לדר
  

 שאפילו בתשמיש א"הרמוהעיר ,  כתב שהיוצא לדר� צרי� לפקוד את אשתו ואפילו סמו� לוסתהע"השו
ועוד כתב שכבר נתבאר שכל מיני , ב" תע� לפוקדה בדברי� בלבד � ת "ש לשיטת רמ המחמיר וח"ומ, מותר

 צרי� לאסור ג� �ה האומרת שהפרישה מדאורייתא א� חשש לשיט, ולכאורה. מלבד תשמישקורבה מותרי� 
למרות שבפרישה , נ"שאכ� ביוצא לדר� אי� צור� להחמיר בחו) ק כז"ס (�"השוכתב ? נ ולא רק תשמיש"חו

א שחייב בתשמיש כשיוצא "והסיבה היא כיו� שממילא י, ב"מו� לוסת הוא סובר שהמחמיר בכ� תערגילה ס
א "ובכל מקרה צרי� להיזהר שלא יגיע לידי עבירה ומכשול וכ. ולכ� אי� צור� לגזור ולאסור כל כ� הרבה

י ,  קפדה"שש. הנ מותר ולא צרי� להחמיר בז" חו�מעיקר הדי� , כלומר(יקל לפי מה שמכיר בעצמו  \ יחמיר
 המחמיר על עצמו שלא לצאת לדר� סמו� לוסתה �  ל"המהרשהביא הסבר אחר בש� ) ק יט"ס (ש"ובתוה). י

  .וכתב שראוי לנהוג כ� איפה שאפשר, ב"כדי שלא יכנס לספקות תע
, ב (ב"ובטה, כ מכיר בעצמו שיגיע לידי עבירה"נ אא"שנוהגי� להחמיר בחו) י ב, קפד (ה"בששולמעשה כתב 

נ מותרי� " משמע שודאי חו� כתב שצרי� לפקוד את אשתו בתשמיש לפני שיוצא לדר� כיו� שהכל מדרבנ� ) יא
נ וא� אינה מתרצית בכ� חייב בתשמיש בעונה הסמוכה "כתב שחייב בחו) טו, ו (ט"בדרכוכ� , מעיקר הדי�
  .לפני שיוצא

  
� �וא� לא מוחלת , אי� צרי� לפוקדהכתב שא� אשתו מוחלת לו ) י ד, קפד (ה"בשש � אישה היוצאת לדר

כתב , וכ� בבא מ� הדר�. ר יש להחמיר ולפקוד"ובמקו� פו). יג,  בב"בטהוכ� (ממילא חייב מדי� ריצוי אשתו 
כיו� שפת בסלו , שאי� ההיתר של היוצא לדר� להתיר תשמיש בעונה הסמוכה לוסתה) י ב, קפד (ה"בשש

�  .ויכול לחכות לאחר כ
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�כותב שא� ) י ג, קפד (ה"בשש.  ימי� והכל לפי האד�2�3מגדיר נסיעה של ) טז, ו (ט"רכדב � הגדרת דר
  . חייב לפוקדה�יחזור אחרי זמ� עונתה או שנוסע ואינו יודע מתי יחזור 

כיו� שביוצא לדר� הקלו משו� שהוא ,  שאי� להקל לחת� בליל חופתו בעונה הסמוכה לוסתה"השש כתב �
  .ל"וכ� בליל טבילה יש להחמיר כנ. וב ממשיק מצוה ולא חחיוב עליו ואילו בחת� זוהי ר

  
  הבא מ� הדר� �סעי יא 

,  נשיה� לה� בחזקת טהרה כשהניחו� בחזקת טהרה�'  נאמר שחמרי� ופועלי� וכדא"ב ע"יבגמרא בד# 
נאמר שהבא מ� הדר� אשתו א "ו ע"טובד# .  טמאה עד שתאמר לו טהורה אני�וא� הניחו� בחזקת טומאה 

 צריכה � )  יו�30(אבל א� עברה עונתה , ל שמצאה בתו� ימי עונתה"ובגמרא העמיד זאת ר,  טהרהבחזקת
ל הוא "וסבר רב הונא שוסתות דאורייתא ולכ� הדי� הנ). י"רש(לבדוק כיו� שחזקה שבא הוסת בסו# העונה 

כ� בכל מקרה ח סבר שוסתות דרבנ� ול"ורבב,  אסורה�א� א� הגיע שעת וסתה , רק כשלא הגיע שעת וסתה
כלומר א� עברו ,  בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה�יוחנ� שאישה שיש לה וסת '  אומר רב"ו ע"ובט. מותרת

  ).י"רש( מותרת בלא שאלה �שבעה ימי� מזמ� שהגיע וסתה שיכולה היתה לטבול 
  :יוחנ�' נחלקו הראשוני� בהבנת דברי ר

) ש� (מ"� והמ"הרוהסבירו , יוחנ� ולא הזכירוהו'  רהשמיטו את דינו של) ט, ד(� "והרמב) ב"ד ע( "הרי
  .ל כוותיה"ח וסובר שוסתות דאורייתא ולא קיי"יוחנ� חולק על רבב' שלדעת� ר

כיו� , הבינו שאי� מחלוקת ביניה� וה� משלימי� אחד את השני) ב"ז ע(א "והרשב) ז�ה, ה(� "הרמב, לעומת�
יוחנ� לא מחמיר יותר ולא סובר שוסתות '  כלומר ר,יוחנ� והול� בשיטתו' ח הוא תלמידו של ר"שרבב

  ).ל"ב מבאר את המחלוקת הנ�א, קפד יאי "בבוכ� (דאורייתא 
ח שמותרת בכל "� הלכה כרבב"# והרמב" לדעת הרי� היא הא� צרי� לחשוש למשהו כשבא מ� הדר� מ"הנ

  . מותרת רק כשהיה לה זמ� לטבול�א "� והרשב"ולדעת הרמב, מקרה בלי בדיקה
ק "סא "גר, ק טז"סז "ט, ק ל" ס�"ש(וכ� ג� הבינו האחרוני� בדבריו , �"# ורמב"דלא כריע "השופסק ו

  ).כד
  
  

  .15ט עמוד " עיי� בסיכו� קפ�סעי יב 



                            סימ� קפההלכות נידה                                                                                                               

 1

  ד"בס
  

   נאמנות האישה	קפה סימ� 
  יסוד נאמנות האישה 	סעי� א 

.  הריהי עוברת על דת משה ויוצאת בלא כתובה� אומרת המשנה שהמשמשתו נידה א"ב ע"בכתובות ע
 הרי � וא� לא ידע , הרי היה צרי� לפרוש ממנה,  א� ידע שהיא נידה� ומבררת הגמרא באיזה מקרה מדובר 

) ה אי"ד ('תוסוכ� אומרי� ,  שסופרת לעצמה את ימי טהרתה�" וספרה לה"שנאמר , יכול לסמו� עליה
', שהרי הוא יכול לראות שבגדיה מלוכלכי� וכד, שודאי לא מדובר שלא ידע כלל שהיא נידה) ט, ז (ש"והרא

בעיקרו� האישה , כלומר. אלא שיכול לסמו� עליה ג� במקרה כזה א� אומרת שנתלכלכה ממקו� אחר
ומתרצת הגמרא שאמרה לבעלה ? מדוע יוצאת שלא בכתובה, א� כ�.  עצמה שהיא טהורהנאמנת לומר על

  . ואז אינה נאמנת�שחכ� טיהר לה את הכת� והתברר ששיקרה או במקרה שהוחזקה נידה בשכנותיה 
, ודוקא כשהניחו� בטהרה, נשיה� לה� בחזקת טהרה'  שהחמרי� והפועלי� וכוא"ב ע"בנידה יעוד נאמר 

  .עול� היא טמאה עד שתאמר לו טהורה אניל � בחזקת טומאה וא� הניחו�
 האישה שהיא �) א, קפה (בטורוכ� פסק , ה טהורה וטבלתירשאמכשדוקא ) א"ע' ב ח"תוה (א"הרשבוכתב 

 שודאי מדובר במקרה י"בבוהוסי# . בחזקת טומאה אסור לו לבוא עליה עד שתאמר שטבלה ואז נאמנת
ש "י והרא" את דברי הבא"ברמוהוסי# , ע"בשווכ� פסק . היטהרללטבול ושעברו מספיק ימי� שתוכל באמת 

 נאמנת �שאפילו א� רק ספק לו א� עברו מספיק ימי� שתוכל לטבול ) ק א"ס (ז"� והט"השוכתבו . ל"הנ
  .ואינו סומ� רק כשודאי לו שלא עברו מספיק ימי�, ויכול לסמו� עליה

כתב שבמקרה שבעלה בעיר וידע ) ק ב"ס (ש"ובלחו,  שטבלהל מקרה חייבת לומרכתב שבכ) ק א"ס (ד"ובחוו
וכ� פסק ,  לא צריכה לומר בפירוש שטבלה�מתי נטמאה ומתי אמורה לטבול ובפועל היה בידה לטבול 

  . וכתב שראוי לנהוג בצניעות ובכל מקרה לרמוז לבעל שאכ� טבלה ועכשיו היא טהורה)יב, יב( ט"בדרכ
כ " נאמנת לגבי בעלה אא� שאישה החשודה לעבור על איסור נידה ד"החוובש� ) ק ב"ס (ש"הפתכתב 

א� לומר , וכל זה בעני� לומר טהורה אני. שאז אינה נאמנת עד שתעשה תשובה,  אותו באיסור נידההכשילה
  .כ מדובר בימות החור# שהטבילה קשה או שאומרת שטהורה שלא בשעת וסתה"אא,  נאמנת�שטבלה 

  
  כנותיההוחזקה נידה בש 	 סעי� ב 
) א"ע' ב ח"תוה (א"הרשבוכתב .  אינה נאמנת� נאמר שא� הוחזקה נידה בשכנותיה ב"בכתובות עבגמרא 

וכ� פסקו .  הריהי כודאי נידה ואינה נאמנת להכחיש החזקה� שאינה נאמנת כיו� שמרגע שהוחזקה נידה 
  ).ב ,קפה (ע"הטור והשו

  
  אמתלא 	 סעי� ג 
  ונאמנת� אות למקרי� בה� האישה אוסרת עצמה וחוזרת ומתירה מביאה כמה דוגמ ב"בכתובות כהגמרא 

ובתנאי שתביא ,  נאמנת�ולמרות ששוויה אנפשא חתיכה דאיסורא ,  שהפה שאסר הוא הפה שהתירכיו�
 בש� 'י ותוס"רשומביאי� ,  שמואל לא עבד עובדא בנפשיה�ולמרות שזו מסקנת הגמרא . אמתלא לדבריה

והסבירה שאמרה כ� כיו� , אשתו שהיא טמאה ולמחרת אמרה שהיא טהורההירושלמי שפע� אחת אמרה לו 
וכ� פסקו , למרות שמעיקר הדי� נאמנת,  ובכל זאת חיכה שמואל עד שתטבול�שאתמול לא היה לה כוח 

 והביאו את מעשה � על הגמרא בכתובות �"ש ורי"רא; א"ע' ב ח" תוהא"רשב; י,  ד�"רמב(הראשוני� 
קרב� נתנאל  �פשר לעשות כ� למי שרוצה ממידת חסידות ולא שכ� פסקו לכתחילה שמואל רק כדי ללמד שא

  ).ג, קפה (ע"בטור ובשווכ� פסקו ). י"וב
י "וכ� הביא הב, כד,  כתובות בש"רא( נאמנת � א� חזרה בה תו� כדי דיבור � וכשלא מביאה אמתלא לדבריה 

  ).א"הרמירוח� והביאו ' בש� ר
שא� היתה האישה בקטטה ע� בעלה ואמרה לו טמאה ) ת כב"שו (י וייל"הרמבש� ) ק א"ס (מ"בדרכוהביא 

ואפילו א� רק באה ושוכבת אצלו ,  נאמנת�כ אמרה שטהורה ומה שאמרה קוד� זה בגלל המריבה "אני ואח
  . א"ברמוכ� פסק ,  נאמנת ולא צרי� אפילו לשואלה�והוא מבי� לבד שמה שאמרה זה בגלל המריבה 

 ודאי צרי� הבעל לשאול את אשתו וצריכה להוציא מפיה � י וייל "ת דברי מהרשממשמעוכתב  ח"הבו
א דכל מה שאפשר לברר "והוסי# ש� שלכ� ג� התכוו� הרמ, )ק ד"ס (�"השוכ� כתב , האמתלא בפירוש

  .מבררינ�
  

והסיבה כיו� ,  אינה נאמנת� אפילו א� נתנה אמתלא לדבריה � שא� הוחזקה נידה בשכנותיה א"הרשבכתב 
�"הרמבוכתב שכ� נראה מדברי ) י, ד (מ"המוכ� כתב , מוחזקת כנידה ודאית ועוד בעלה לוקה עליהש 

  .�"והרמב
, אמנת באמתלאוהרי כשאומרת בפירוש שהיא טמאה נ �� ותמה על כ� " הביא דברי� אלו בש� הרמבהטור

  ?א� כ� מה גרע כשהוחזקה בשכנותיה מזה
 � אפשר לתלות זאת �כ חזרה בה "ק אמרה שהיא טמאה ואח ואמר שאישה שרא"הרשבוכבר התייחס לכ
ונראה שכ� נוטה .  לא יכולה לחזור בה� לבשה בגדי נידות � א� א� עשתה מעשה ממש . 'באונס או בושה וכד

  ).ג, קפה (ע"בשו וכ� פסק ח"בב וכ� כתב במפורש י"בבלהכריע 
הרי זה ,  כשאומרת טמאה אני� ראגל מפ"מהרהביא סברה נוספת לחלק בי� המקרי� בש� ) ק ב"ס (ז"והט

א� כשהוחזקה נידה , כ תאמר לו את האמתלא"ויכול להיות שמראש סומכת על זה שאח, רק בינה לבי� בעלה
ז "ולמד מזה הט. כ מ� האמתלא ולכ� לא היה לה על מה לסמו� כשאמרה שהיא טמאה" לא כול� ידעו אח�

 �לבי� אמרה רק בפני בעלה , כ באמתלא"ה נאמנת אח שאינ�שיש חילוק בי� אמרה שהיא טמאה בפני רבי� 
וכתב שלא משנה א� אמרה שהיא טמאה בפני , ז"חלק על דיוקו של הט) ק ג"ס (ש"ובתוה. שנאמנת באמתלא
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ונזכר דווקא המקרה של אמרה לבעלה כיו� שדבר הכתוב בהווה ,  נאמנת באמתלא�בעלה או בפני אחרי� 
  ).ק ב"ס (פ"הכרובש� ) ק ג"ס (ש"בפתוכ� הביא ,  לאחרי�שאי� דר� צניעות לספר דברי� כאלו
שכ� , אינה נאמנת, כמו לבישת בגדי נידות, שכשעשתה מעשה בפועל, א"ולכאורה יש קושיה על דברי הרשב

כ אמר שהכבש כשר ועשה זאת "במקרה של טבח שעשה סימ� בראש הכבש כדי שיחשבו שהוא טריפה ואח
  !� למרות שעשה מעשה בפועל כנגד האמתלא שלו נאמ�רק כדי שלא יקחו את הכבש 

 לא היתה לו אפשרות אחרת �שמתר& שבמקרה של הטבח ) י א"סוס (י"הבבש� ) ק ו"ס (ח"הבהביא זאת 
א� האישה היתה יכולה לפטור עצמה בדר� . ולכ� נאמ� באמתלא, י סימ�"למנוע את לקיחת הכבש אלא ע

ז "ולכ� א� בכ, ולא היתה חייבת לעשות מעשה, המאלדוגמה א� היתה אומרת במילי� שהיא ט, אחרת
א היתה ברירה אלא לעשות שבמקרה ול) ק ה"ס (�"השודייק מכ� .  לא נאמנת באמתלא�עשתה מעשה 

� וכתב שבמקרה שלבשה בגדי נידות "חלק על הש) ק ו"ס (ש"ובתוה.  נאמנת באמתלא�הוא מעשה כלש
  .כ"לעול� אינה נאמנת אח

שכתב שאישה שילדה שלוש פעמי� בחודש השמיני וחששה ) ת ב"שו (א"מהרמיו  הביא ראיה לדבר�"הש
 נאמנת כיו� שלא היתה יכולה לעשות בדר� �מעי� הרע ורצתה להסתיר עיבורה מאחרי� ואמרה שהיא טמאה 

א מדובר דווקא כשידע בעלה מראש "חלק על ראיה זו וכתב שבמקרה שהביא הרמ) ק ב"ס (ז"הטא� , אחרת
  .א יודע שהיא באמת טהורהוור והאת כל הסיפ

  
כ מדובר במקרה שבו האמתלא עצמה "אא,  יו� כבר לא מועילה האמתלא30כותב שלאחר ) ק ה"ס (ש"הפת

  . יו�30ארכה 
שאישה שאמרה לבעלה שיו� טבילתה חל ביו� מסויי� ובאה קוד� ליו� זה ) ק ז"ס (ש"הפתעוד כתב 

א� א� אמרה שטעתה וצרי� . אינה נאמנת שמא יצרה תקפה � ואמרה שטעתה ובעצ� היו� הוא ליל טבילתה 
  . נאמנת ועל זה לא נחשדו בנות ישראל� לא ביו� בו ה� עומדי� , להקדי� את ליל טבילתה

  
 החכ� נאמ� � נאמר שא� אמרה האישה שהחכ� טיהר לה את הכת� והתברר ששיקרה ב"בכתובות עבגמרא 

אי�  שא"הרשבוהביא בש� , האישה נאמנת אלא החכ� שאכ� אי� �"הרמב בש� �"הרוכתב . ולא האישה
א " ג� הרשב�חזיקה בטומאה לבעלה א� לעני� לה,  שה� חולקי� רק לעני� כתובהי"הב החכ� נאמ� וכתב

  . את דבריוא"הרמוהביא ,  ש�ש"הראוכתב שכ� נראה לפרש דברי , ודה שאינה נאמנתמ
� לאוסרה כיו� שהיא סומכת עליו והוא מכחיש  נאמ�שרק במקרה שהחכ� עצמו מעיד ) ק ג"ס (ז"הטוכתב 
ז "עוד אומר הט.  אינו נאמ� וצרי� שני עדי� שיכחישו אותה�אבל א� מישהו אחר מעיד בש� החכ� , אותה

וכ� ,  החכ� נאמ� יותר מאשר עד אחד כתובה אי�\א� לעני� ממו� , איסורשכל נאמנות החכ� היא רק לעני� 
  .מ הארו�"בדרכתב א על פי מה שכ"נראית כוונת הרמ

ו כתב שהחכ� נאמ� רק לאסור ד� מדאורייתא א� "שבתשובה ס, א"הקשה על הרמ) ק ח"ס (ש"ובתוה
 וכתמי� �א שהחכ� נאמ� לעני� כתמי� "וקשה שכ� בדבריו כא� כתב הרמ, לאיסור מדרבנ� אינו נאמ�

  .כלומר ג� לעני� איסורי� מדרבנ� החכ� נאמ� לאוסרה, מדרבנ�
  

  מש ע� הנידה המש	 סעי� ד 
מפני ,  חייב� נאמר שא� היה משמש ע� הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד  במשנה בפרק שני בשבועות
 נוע& את ציפורניו �אומר רב הונא בש� רבא כיצד עושה ) א"ח ע"י(ובגמרא , שיציאתו הנאה לו כביאתו

כתב שנוע& צפרניו בקרקע ושוהה ) לאוי� קיא(ג "ובסמ). יא, ד(� "ברמבוכ� פסק , בקרקע עד שימות האבר
הוסי# ) ד, קפד(ע "ובשו, �" פסק כלשו� הרמבובטור. ומזדעזע ומפנה ליבו בפחד ורתת גדול עד שימות האבר

ג "הוסי# את דברי הסמא "וברמ, ששוהה בלא דישה עד שימות האבר) שבועות תשל (המרדכיאת דברי 
  .ו ורגליו כדי שלא יהנה מ� הנידהוהוסי# שלא יסמו� עליה אלא רק על ידי

 המרדכי כתב �כ מצאה ד� "ואח) שכ� אסור שמא ליבו נוקפו(אישה ששמשה שלא בשעת וסתה ולא בדקה 
  .א"י והרמ"הב ווכ� הביא,  שלא צריכי� שו� כפרה�"מהרבש� 
מרה  רק א�א� א,  שדוקא כשמצאה ד� באמצע התשמיש צריכי� לפרושד"החווהביא בש� ) ק י"ס (ש"בפת

  . לא צריכי� לפרוש שמא זו הרגשת השמש בלבד�שמרגישה 
  

   כפרהכה צריהא� ג� האישה
  : הע לשלוש"א והשו" לחלק דברי הרמי"הנובהביא בש� ) ק יד"ס (ש"בפת

  .  ודאי צריכי� שניה� כפרה�ק ושמשה בשעת וסתה או בעונה הסמוכה " יש לה ו.א
 �א� א� בדקה , ולכ� א� לא בדקה אי� זה אונס, כה בדיקהש צרי"� והרא" לדעת הרמב� אי� לה וסת כלל .ב

 �וא� עשה כ� מדעת עצמו ,  חייבת ג� היא� א� אמרה לו שיפרוש ממנה באבר חי � ולעני� הפרישה. אנוסי�
   .א שרק הבעל צרי� כפרה"ועל זה דיבר הרמ, היא פטורה

  .א בסו# דבריו"ה דיבר הרמועל ז,  שניה� אנוסי�� ק ושמשה שלא בשעת וסתה " אישה שיש לה ו.ג
והיא פטורה , ק ושימשה שלא בשעת וסתה"כתב שג� ברישא מדובר באישה שיש לה ו) לא, קפה (ש"ובערוה

  . ולכ� שניה� פטורי�� ובסיפא מדובר שמצאה ד� לאחר שכבר פרש , כיו� שאי� לה הנאה ביציאתו
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  דר� הכפרה
  מרדכי שבועות תשנד

טמאתי ופירש מיד חייב מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו אלא כיצד יעשה היה משמש ע� הטהורה ואמרה לו נ
נוע& צפרניו עד שימות אברו ואז יפרוש באבר מת וזה האיש שגג בשגגת כרת שבעל נדה בשוגג שלא ידע 

לחדש אייר ויש לו להתענות ' שאסור לפרוש באבר חי ואחר ששוגג היה די לו לבעל שיתענה וזה הדבר אירע בי
ב פשיטי� "עד ראש השנה ולאכול בשר ולשתות יי� א� ירצה וא� לא יכול להתענות ית� י' ע יו� אבכל שבו

  .לצדקה אבל אשתו אינה צריכה כפרה
  

   ס סימ� וכתבי� פסקי� הדש� תרומת
, בני� כמו שהוא ובהטחה גומות ובשווי בחפירה שבת חללו אשר עונשי� בני אות� ו"יצ א"לא נראה כ"ע...

 שכתוב כמו יי� ולשתות בשר לאכול ושלא. ה"ר עד מאייר' מי כמו זמ� תו� יו� ארבעי� ותלהתענ יצטרכו
 ושיערו, בדנקא חטאת שיעור חלל אשר איש כל צדקה לתת וג�. בשוגג נדה על בא גבי, ל"ז �"מהר בתשובת

 כאשר, �פשיטי ב"י יו� כל עבור ית� התעניות מקצת לפחות אד� ירצה וא�. פשיטי� ח"י שהוא ל"ז �"מור
 להקל יש כח תש דהדורות עכשיו, טובא דמחמירי ה� דיעות דאיכא ג"ואע. דלעיל בתשובה כ"ג �"מור כתב

 רצופי� שלא יו� בארבעי� די דאורייתא דאיסור הבערה איסור וא#: ל"וז �"רא כתב ג�, המיקל כדברי
 הוא דהיתר פשיטא אבי דונילא נראה, החור# לימי עד התעניות לדחות יש א� נסתפקת ואשר. הקילו דבנרד#
 נראה, לתחו� חו& הרכיבה מחמת כתבת ואשר. לדחות יכול היה להתענות ובא נדור היה א�' דאפי, לדחות
 כמו כ"ג לעשות יצטרכו אז כלל נ"סכ אי� א� אבל. כפרה שו� צריכי� אינ� בדבר נ"סכ היה א� אבי לאדוני

, לתחו� חו& שיצאה אשה: ל"וז לתחו� חו& שיצאה האשה על �"רא כתב כ� כי. הדליקה על לעיל שכתבתי
 השיעור וזה, יו� ארבעי� שישלימו עד שבוע בכל ב"ה רק רצופי� לא א�, יו� ארבעי� ותתענה דרבנ� תחומי�

  . שבישראל הגדול ב� פתחיה נא�. ה"ר עד דאייר מעשרה �"מהר כתב אשר לזמ� ממש עלה
  

   ד, קפהא "רמ
 שלא, וידיו רגליו על יסמו� רק, עליה יסמו� ולא). ג"סמ בש� י"ב (לידו השבא העבירה על ורתת פחד וימלא

 צריכי� ואינ�, יו�' מ יתענה, ממנה לפרוש שאסור ידע שלא, ובשוגג בקשוי ממנה פירש וא�. ממנה יהנה
 יוכל לא וא�. ובשר ביי� אסור התענית ובליל, וחמישי שני כגו�, ימי� שני שבוע כל רק, רצופי� להיות

 להחמיר ויש, מעני קצת יותר ית� עשיר כי, לו שיש ממו� ער� כפי, לצדקה שית� בממו� יו� כל יפדה, ענותלהת
 שמשה וא�. כפרה צריכה אינה והאשה ,)'ס סימ� י"מהרא פסקי (לו הוא זכות, לשוב המרבה וכל. בתשובתו

. תחלה בדקה לא אפילו ,אונס  מקרי, שלו עד על נמצא אפילו, ד� התשמיש אחר ומצאה, וסתה בשעת שלא
  ). �"מהר בש� ט"כ כלל ש"והרא מרדכי (היא ולא הוא לא כפרה צ"וא
  

   ד, קפה תשובה פתחי
 חשיב הלילות ע� רצופי� ימי� דשלשה ש� דמבואר בהגהה ד"ס ח"תקס' סי ח"בא' ועי � יו�' מ יתענה) יב(

 נכנע לבו יהיה עת שבכל מפוזרי� שיצו� טוב יותר מ"דמ כתב א"והמג ימי�' בב סגי חלש ובאד� יו�' כמ
 ה� א� יו� ב"ע להתענות כתבו דהמקובלי� שכתב ה"קנ ס"ס ס"ח' בתשו' ועי [ש"ע תמיד נגדו חטאיו ויהיו
 דנשי� מאחר כפרה דצריכה היכא והאשה. ככה פ"ב יתענה ויציאה בכניסה פעמי�' ב חטא וא� במזיד דברו

 אלא יהא דלא יפדה או ימי�' ב יתענה מ"מ פטור מה� חדא א� וא# בתענית� עליה� להקל יש ה� כח תשושי
  ]:ש"ע' כו להתוודות והעיקר חזיר בשר בידו ועלתה טלה לבשר נתכוי�

 משו� התענית שאחר או קאמר התענית שלפני הלילה אי שנסתפק ש"בתוה' עי �  התענית ובליל) יג(
 יאכל שלא לנהוג דראוי ל"מהרש �בש ומסיק קרב� במקו� התענית והרי היו� אחר הול� הלילה דבקדשי�

  .ש"ע התענית שאחר ובליל התענית שלפני בליל יי� ישתה ולא בשר
  

  כו, שלד חיי� אורח א"רמ
 חטאת במקו� וית�, בשר יאכל ולא יי� ישתה ולא, וחמישי שני יו� ארבעי� להתענות צרי� וחילל עבר וא�

 י"מהרא פסקי (לצדקה פשיטי� עשר שני� יו� כל בעד ית�, התענית לפדות ירצה וא�; לצדקה פשיטי� ח"י
  . ה"קפ סימ� נדה מהלכות ד"י בטור ועיי�/). 'ס/' ט סימ�
  

   לד ק"ס שלד אברה� מג�
 הפחות שקוני� מה כפי לית� צרי� ולכ� בזול כ"כ כבש לקנות נמצא אי� עכשיו דהרי' טעמ בתר דאזיל ל"וצ...

  ...המטבע שינוי לפי והכל זמ� באותו שבכבשי�
  

   שלד ברורה משנה
 איסור על או דאורייתא איסור על שעבר בי� הוא ז"וכ] א"מ [החור# לימי לדחות� ויכול �' וכו יו� �"מ) עח(

 האנסי� מפני מעות להטמי� גומא שחפר מחמת היה במזיד כשעבר ואפילו. בשוגג כשעבר ומיירי] ר"א [דרבנ�
 ולכ� כרת פ"עכ או סקילה חייב הוא כי ויותר יותר כפרה צרי� תאותו למלאות נפש בשאט העובר אבל ב"וכיו

� המדליקות נשי� שנהגו ומה כלל לכפרה צ"א נפש פקוח משו� שבת שחילל מי]. א"ח [שלמה תשובה צרי
  ]:לאברה� זכור בש� ישראל נזר [וסכלות הוללות הוא כ"אח להתענות בשבת יולדת בשביל הנר

 וכל פולניש וחצי גדול הוא פשיט כל כי] זהובי� חמשה לער� ואוה [מעות ז"כ כחשבו� הוא �  פשיטי� ח"י) פ(
 העת באותו שבעזי� או שבכבשי� פחות היה שזה מפני הוא הפוסקי� שכתבו זה לשיעור וטע� מעה הוא גדול
� עשה א� המיני� מאלו חטאת להביא חייב היה קיי� ק"בהמ כשהיה שהרי לצדקה זה שיעור לית� צרי� ולכ

 חטאת שבמקו� שיאמר רק חטאת עבור זה שנות� יאמר שלא ויזהר. נשכר חוטא יהא לאו דאורייתא מלאכה
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 כל ל"אחז וכבר הקרבתה אופ� ויבי� חטאת פרשת שיאמר שמהנכו� הספרי� וכתבו] א"ח [לצדקה זה נות�
  :חטאת הקריב כאלו חטאת בתורת העוסק

 שהרי עשרו לפי הכל יותר ית� והעשיר לו אפשר א� הפחות שיעור וזהו מעות י"ח שהוא � פשיטי� ב"י) פא(
  ]:אחרוני� [התענית צער כנגד הממו� צער ששקול הפדיו� טע�

  
   ד, תקסח חיי� אורח ערו� שולח�

 א"וי :הגה. רצופי� שאינ� תעניות לארבעי� להשוות� יש, רצופי� לילות ושני ימי� ששני שאומר מי יש
). �"ברי י"מהר בש� מנהגי� הגהות (ימי� שלשה, בריא אד� אבל; רצופי� ימי�' בב לו סגי חלש דבאד�
 ואז, להצטער כדי תשובה מכח, רצופי� שאינ� ימי�' מ לצו� שנתחייב במי אלא מיירי לא זה דכל לי ונראה
' מ לצו� שנדר מי אבל; ל"ז האחרוני� בדברי אלו דיני� נאמרו בזה כיוצא ועל, צער להאי צער האי משוינ�

, ופורע לוה זה יו� אפילו דאמר למא� ואפילו; ופורע לוה דאינו זה מיו� גרע דלא, שנדר מה לקיי� צרי�, יו�
, עליו שקבל שמי, בהר משה עליית לזכר שמתעני�, כ"י שלפני יו�' מ שכ� כל, נדרו לקיי� דצרי� מודה הכא
  . רצופי� ימי� שלשה או בשני� תשלומי� לה� שאי�

  
   טו ק"ס תקסח אברה� מג�

  .תמיד נגדו חטאו ויהיה נכנע לבו יהיה עת כלשב מפוזרי� שיצו�



              סימ� קפו              הלכות נידה                                                                                                                 

 1

  ד"בס
   בדיקות לתשמיש	 קפוסימ� 

  

  ק"לאישה שיש לה ובדיקות  	סעי� א 
.  הרי זו כפקידה�והמשמשת בעדי� , דיה שעתה) קבוע( אומרת שכל אישה שיש לה וסת א"ע' המשנה בד� ב

לפי .  זה לא כל כ� ברור'בגמרא בד� הא� ,  על המשנה מסביר שמדובר בבדיקות לפני ואחרי תשמישי"רש
אמנ� לפי הלישנא השניה אכ� מדובר .  לאישה ולבעל� שונה מדובר בבדיקות שלאחר תשמיש הלישנא הרא

. כלומר צריכה לבדוק וזה לא משהו שהוא רשות, "ומשמשת בעדי�"בבדיקה לפני ואחרי וגורסי� במשנה 
  . צריכה לבדוק לפני ואחרי תשמישק"וולפי זה יוצא שג� אישה בעלת 

וצריכה להיות בודקת ערבית ,  משמשת בעדי��למרות שאמרו דיה שעתה  נאמר שא"א ע"במשנה בד� יוכ� 
 אומר רב יהודה בש� שמואל שבדיקות אלו ה� ב"בגמרא ש� בעא� , ושחרית ולפני שעוברת לשמש את ביתה

 הצריכוה ג� בדיקה �כלומר מתו� שצריכה לבדוק לטהרות , א� לבעלה מותרת בלא בדיקה, לטהרות בלבד
ומביאה הגמרא .  שצריכה בדיקה לטהרותק"ומידה זאת הגמרא ג� באישה שיש לה ומע. לפני שמשמשת
  . האומרת שכל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�ו"מהמשנה בד� טראיה לדבריה 
והצנועות ,  אחד לבעל ואחד לאישה�  אומרת שדר� בנות ישראל לשמש בשני עדי� א"ד ע"המשנה בד� י

א� על סמ� המשניות ,  נאמר שמדובר דווקא על בדיקה לטהרותאמנ� בפשט המשנה לא. מוסיפות עד שלישי
מהגמרא ראיה נוספת היא . כנראה ששג� משנה זו עוסקת בטהרות, ל ומהל� הענייני� מתחילת המסכת"הנ

  .שודאי עוסקת בטהרות'  שמביאה משנה זו כדי להסביר את המשנה בד� ב'בד� ה
והתוספת של , )לשיטתו, לטהרות(ג� לפני וג� אחרי ה לכל הנשי� שבודקות " על המשנה שהי"רשומסביר 

 �מסביר את המשנה כפשוטה ) טז, ד (�"הרמב. הצנועות היא שמשתמשת בעדי� חדשי� לכל בדיקה ובדיקה
  .ורק הצנועות בודקות לפני, אישה בעלת וסת קובע לא צריכה בדיקה לפני תשמיש

  :ר"� ע� ש"נחלק הרמב, למעשה
 אי� הבדיקות מיועדות רק לעוסקת בטהרות אלא כל אישה צריכה לבדוק את )טז�יד, ד (�"לשיטת הרמב
 רק צנועות �ולפני ,  שמא תראה בשעת תשמיש� צריכה לבדוק רק לאחר תשמיש ק"ובעלת . עצמה לבעלה

  ).עיי� להל�( צריכה מ� הדי� לבדוק ג� לפני � ק"ואישה שאי� לה . בודקות
 ד"ראב( אי� צור� בבדיקות לפני או אחרי תשמיש �שאי� טהרות  הבדיקות ה� רק לטהרות וכ�  ר"לשיטת ש

  ).א"הרשב בש� מ"המוכ� מביא ,  כי"הגהמ; ב,  ה�"רמב; טז, ד
  

זירא את רב יהודה הא� יכולה אישה לבדוק עצמה לבעלה ואמר ' ששאל ר א"ב ע"הגמרא בד� ימרת ואעוד 
שמדובר על )  ש�'בתוסוכ� , בחידושי� (�"מבהרומסביר . לו שלא תבדוק כדי שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש

וכ� בהמש� הגמרא שואל רב אבא . בדיקה לפני התשמיש למי שאינה עסוקה בטהרות ורוצה להחמיר ולבדוק
, את רב הונא לגבי בדיקה לאחר תשמיש וג� ש� התשובה היא שלא תבדוק כדי שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש

: י� לעסוקה בטהרות ה� חומרה ועל זה נאמר בתחילת פרק שני שהבדיקות שהצריכו חכמ�"הרמבומסביר 
א� לבעלה אי� זו חומרה להוסי� בדיקות שלא נצרכות כיו� שליבו , "כל היד המרבה לבדוק בנשי� משובחת"

  . ר"נוקפו ופורש מפו
  ליבו נוקפו שמא בעל ספק נידה כיו� שרק�א� מניחה את העד ומסתכלת רק למחרת ? ומדוע ליבו נוקפו

 ליבו נוקפו שמא לא בדקה יפה ולא � ג� א� מסתכלת מיד לאור הנר . למחר יתברר א� היתה טהורה או לא
מסביר שליבו נוקפו ואומר לעצמו  שכנראה אשתו הרגישה משהו ולכ� ) 'מובא בתוס (ח"רובש� . ראתה היטב

  .בודקת ואז יש חשש שאכ� הגיע הוסת ואולי הוא בעל נידה
ומה , ששתי השאלות עוסקות בבדיקה שאחרי, שאפשר לבדוק לפני, ו לשיטתו יסביר גמרא ז�"הרמב

, אלא שלא תבדוק מיד כדי שלא יתחייב חטאת,  אי� הכוונה שלא תבדוק בכלל�שהגמרא אמרה שלא תבדוק 
 בשיטת �"ד והרמב"הראבכ� מסבירי� ( לבדוק וחובה אי� ליבו נוקפו �' אחר אחר, 'אבל אחרי קצת זמ�

  ).ק ב"ס א"בגר וכ�, �"הרמב
, קצת קשה(כתב שאכ� הגמרא מדברת על בדיקה לפני ומדברת רק על הצנועות שנוהגות בה ) טז, ד (מ"הכס

  ).?שלאישה רגילה אי� בעיה שליבו נוקפו
א� לפני תשמיש יכולה ,  שליבו נוקפו דווקא בבדיקות לאחר תשמיששמחה' רמובא בש� ) כ (י"בהגהמ
  . דחה שיטה זוד" בתחילת קפהטורא� , לבדוק

  
ש אומרי� שצריכה שני עדי� לכל תשמיש "ש� ב, ז"בד� טגמרא נוספת שנחלקו בה הראשוני� לשיטת� היא 

זירא שמדבריה� למדנו שבעל נפש לא יבעול ' ובגמרא אומר ר, ה אומרי� שדיה בשני עדי� כל הלילה"וב
  .ל לטהרות בלבד"וישנה ואילו רבא אמר שבועל ושונה כיו� שכל הנ

לשיטת� שאכ� כל הבדיקות הינ� לטהרות ולבעלה לא צריכה , ב הראשוני� פוסקי� כרבא שהוא בתראהרו
  .בדיקה כלל
. ולא ממידת חסידות אלא מעיקר הדי�, זירא' סובר שאכ� הוא פוסק כר) יז, ד (מ"הכס � � "לגבי הרמב

 � ק"ושה שיש לה שאכ� אי, �"� פוסק כרבא ומעמיד אותו כשיטת הרמב" מסביר שג� הרמבנ"ובערול
  .צריכה בדיקה לפני רק לטהרות ועל זה דיבר רבא

  

� להצרי� בדיקות לבעלה כנגד כל הראשוני� נובעת מהבנתו את "יתכ� לומר שההתעקשות של הרמב •
עוסק באישה לבעלה ועל פי עיקרו� זה ' ואילו פרק ב, עוסק לטהרות' פרק א. חלוקת הפרקי� במשנה

  .טתודחק להעמיד את המשניות כשי
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  פסיקה
 בתחילת הטורוכ� פוסק , �"ר ולא כרמב" סובר כמו ש�"הרי� שג� "כותב הר, ל"בנוס� לכל הראשוני� הנ

, א,  ש� ובקפוי"הבוכ� כתב .  המרבה משובחת�אבל שלא בשעת תשמיש ,  שלא תבדוק לפני תשמיש�קפד 
לבדוק לפני ) ותא תלוי בגרס� ואולי א� מצוה(שמחה שמתיר '  לאחר שדוחה את דברי רמ"בדרכוכ� מביא 

  .תשמיש
 מגיה שאי� א"והרמ, א הוא כותב שאינה צריכה בדיקה לפני תשמיש, בקפד.  לא כל כ� ברור בפסיקתוע"השו

,  לפני לא צריכה�� "ע פוסק כרמב"נית� לדייק מכא� שהשו. לה להחמיר על עצמה ולבדוק לא לפני ולא אחרי
  .א� אחרי צריכה

� מצרי� בדיקה אחרי ולצנועות ג� "ר ואחר כ� כתב שהרמב"ע בסת� את דעת ש"א כתב השו, א� בקפו
  . שעיקר כסברה ראשונהא"הרמוהגיה , לפני
ו נחלקו "ובעני� דבריו בקפ. � ויתכ� וא� פסק כ�"ע כתב כדעת הרמב"הבי� שאכ� השו) ק ד"קפד ס (�"הש

או שמא כיו� והביא את , ר"ק ש� כש ואז אכ� הוא פוס�א "האחרוני� הא� הולכי� לפי הכלל של סת� וי
  . גילה דעתו שכ� פוסק�א "� בשמו ולא בש� י"דעת הרמב

  :� מכמה סיבות"ע פסק כרמב"וקשה לומר שאכ� השו

 בדיקות בתחילת חיי שלוש� ומצרי� רק "ע פוסק כדעת הרי"השו, ק"ובעני� אישה שאי� לה  .1
  .ויצרי� בדיקות לעול� הוא יחמיר יותר ק"ולא סביר שבאישה שיש לה . הנישואי�

 ).ק ח" סש"תוהעיי� (ע אלא מוסי� עליו "א בקפד לא נראה שהוא חולק על השו"מלשו� הרמ .2
' לפני'ונית� לומר שהכניס את המילה , ר"שפוסק כש, ע בקפד הינה העתקה של לשו� הטור"לשו� השו .3

הוסת או שקשורי� למה שקורה לפני ' ד עוסק בפרישה וכד"שכ� סימ� קפ, רק מתו� ההקשר
 .התשמיש

  ).ב"טה, ט"דרכ, ה"שש(פשטות ע ב"וכתבו שכ� ג� פוסק השו, זמננווכ� פסקו למעשה אחרוני 
  

  ק"בדיקות לאישה שאי� לה ו 	 סעי� ב 
וממשיכה ואומרת ,  ואומרת שצריכה לשמש בעדי�ק"ו פותחת בעני� אישה שיש לה א"א ע"המשנה בד� י

שקטע ) ה ופעמיי�"ד (י"רשומסביר , שעוברת לשמש את ביתהובשעה  , ש" שחרית וביה�שפעמיי� בודקת 
  . ג� אלו שאי� לה� וסת�זה עוסק בכל הנשי� 

 שהבדיקות האלו ה� רק לטהרות ולבעלה לא רב יהודה בש� שמואל על המשנה הזו אומר ב"א ע"בגמרא בי
 לבעלה לא �לה וסת וכ� מסקנת הגמרא ש� שבי� לאישה שיש לה וסת ובי� לאישה שאי� , צריכה שו� בדיקה

  ".כל לבעלה לא בעיה בדיקה "� שלשמואל מגיעה הגמרא למסקנה א"ב ע"בד� יוכ� , צריכה בדיקה
 אסורה לשמש ויוצאת ק"ומ אישה שאי� לה " לדעת ר�חנינא ב� אנטיגנוס ' מאיר ור'  נחלקו רב"ב ע"בד� י

 רב יהודה בש� שמואלואומר ". והה� עיותוה וה� תקנ" משמשת בשני עדי� ו�א "ולדעת רחב, בלא כתובה
ומתרצת ! ?ולכאורה פשט הסוגיה עוסקת לבעלה ולא לטהרות.  כלומר צריכה בדיקות� א "שהלכה כרחב

  :נחלקו הראשוני� בהבנת הדברי�". מא� דמתני הא לא מתני הא: "הגמרא
  
ולשאלת הגמרא שא� הסוגיה בטהרות הרי , שאכ� הסוגיה עוסקת בטהרותהיא ) ה מא�"ד (י"רש שיטת .1

כלומר באמת יש ,  התשובה היא שמי ששנה זו לא שנה זו�שכ� שמואל כבר אמרה חדא זימנא , שהיא מיותרת
  .פה חזרה על אותו די� פעמיי�

מ לגרש "טהרות יצרי� רוכי בשביל , א נחלקו בעני� טהרות"מ ורחב"אי� נית� לומר שר) א"ע' ב (�"הרוהקשה 
א לעני� "ושמואל אמנ� פסק כרחב, ולכ� כתב שאכ� נחלקו התנאי� באישה לבעלה! ?ולא להחזיר עולמית

וקשה על שמואל כיצד עשה דבר . א� לא פסק כמוהו להצריכה ג� לבעלה אלא רק לטהרות, להצריכה בדיקה
� ששמואל סמ� על המשנה בד� "מתר* הרו, כזה ובעצ� התעל� משני התנאי� ולא הצרי� לבעלה בדיקה כלל

  .ק"ואפילו אי� לה� ,  ללא בדיקות� ו האומרת שכל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה� "ט
ג� כשאי� ,  לבעלה לא צריכה בדיקה כלל�י כל הסוגיה עוסקת בטהרות והלכה למעשה "לשיטת רש, לסיכו�

  .ק"ולה 
  
שאכ� המחלוקת כא� , ח"הרוהיא שיטת , "רשיאית דמפ"י שיטה נוספת בש� "מביא רש, בהמש� דבריו. 2

, כלומר האמוראי� נחלקו בדברי שמואל, ומי ששנה כא� לא שנה את דברי שמואל לגבי טהרות, היא לבעלה
  .ועל פי זה יוצא שג� לבעלה צריכה בדיקות לתשמיש

ד את דברי שהרי רב יהודה עצמו העמי, שלפי זה קשיא דרב יהודה אדרב יהודה, מקשה על הסבר זהי "רש
זירא ' מוסי� קושיה נוספת מהקושיה ששאל ר) א"ע' ב ז"תוה(א "והרשב. שמואל קוד� לכ� בטהרות בלבד

את רב יהודה א� אישה יכולה להחמיר ולבדוק לבעלה ואמר לו רב יהודה שלא תבדוק כדי שלא יהיה ליבו 
  .נוקפו ופורש

ונראה שהוא .  לבעלה�ת לפני ואחרי תשמיש  צריכה בדיקוק"ופוסק שאישה שאי� לה ) טז, ד(� "הרמבג� 
ולא קשה לו מרב יהודה אדרב יהודה כיו� שלדעתו ג� המימרה ,  שהסוגיה כא� עוסקת לבעלה�ח "סובר כר

  ).�"ר, �"על הרמבמ "כס, ש�א "רשב, א"ב ע"י� "רמב (ק"והקודמת לא עוסקת באישה שאי� לה 
א� כותב שלא , י בפירוש הסוגיה" נוטה להכריע כרשמביא את השיטות כול� ובסו� דבריו) ה, א(ש "הרא

  .ש פוסק להחמיר"כלומר למעשה ג� הרא, ח שכל דבריו דברי קבלה"מלאו ליבו לחלוק על הר
� " שהרמב�  יש ביניה� מחלוקת ק"וא� בעני� ,  הולכי� כול� באותה שיטהש"� והרא"הרמב, ח"לכאורה ר

   תמיד הוא חושש �� עקבי לשיטתו "נראה שהרמבועל פי זה , מצרי� בדיקות ג� ש� וה� פוטרי�
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 ה� ק"ו כיצד מחוסר בדיקות כלל אצל בעלת �ש קצת תמוהה "ח והרא"אלא ששיטת הר. שמא תראה ד�
 לעול� אי אפשר ק"וכנראה שה� מביני� שלאישה שאי� לה ! ?פתאו� מצריכי� בדיקות לפני כל תשמיש

אלא ) � להל�"כרי(הוא לאו דווקא שתראה מחמת תשמיש והחשש , לדעת מתי תראה ד� ולכ� חוששי� תמיד
  .ק"ומעצ� העובדה שאי� לה 

ש מספיקה "� צרי� ג� הבעל לבדוק ולדעת הרא" שלדעת הרמב�עוד נראה שחולקי� בפועל בבדיקה שאחרי 
  .בדיקת האישה

  

שר לעיוות א בק"ש� הוא כותב שדברי רחב, ב"ע' בשבועות לא מפרט ומפנה לדבריו בכתובות ס� "הרי .3
וא� לא , ת"רומותיקו� אמורי� על שלוש בדיקות שצריכה לבדוק האישה לאחר נישואיה כדי לוודא שלא 

  . מותרת מכא� ולהבא ללא בדיקות�ראתה בה� 
וצריכה שלוש , י" כרש� � הבי� שבעיקרו� אישה לבעלה לא צריכה בדיקות"כותב שהרי� "הר �בהבנת הסוגיה 

ול� ה� "כותב במפורש שהרי )ב" ע'זב "תוה(א "הרשב, לעומתו. ת"רומשש פעמי� רק כדי להוציאה מח
א� בפועל מודה שזה רק לשלוש הפעמי� , שלבעלה צריכה בדיקה, ח בביאור הסוגיה"כנראה בשיטת ר

, )א, ה (�"הרמב  וכ� כתב)א"ע 'וב הקצר "תוה(לאחר התשמיש  וכותב במפורש שצרי� לבדוק רק ,הראשונות
  . ה לבדוק ג� לפניא� הוסי� שצריכ

  

  :� ומקשה כמה קושיות" מביא את דברי הריש"הרא
ואילו לעיל , א ופסק שמואל כמותו"� מדבר על בדיקות לאחר תשמיש ועל זה דיבר רחב"הרי,  לדבריו.א

ולכאורה אי� קשר בי� ,  דיבר על בדיקות שלפני תשמיש�כשפסק שמואל שהבדיקה היא רק לעסוקה בטהרות 
  ? אז מה קשה לגמרא� ל שמואל שתי המימרות ש

א מודה " הרי ג� רחב�א "חולקי� על דברי רחב, "כל לבעלה לא בעיא בדיקה",  מי אמר שדברי שמואל.ב
י ולא "� הול� בשיטת רש"א� מסבירי� שהרי(שלבעלה לא צריכה בדיקה בעיקרו� אלא רק שלוש פעמי� 

  ?מקשהואז לכאורה אי� סתירה בדברי שמואל ומדוע הגמרא ? )ח"כר
 הוא שמא ק"והחשש באישה שאי� לה , ש"לפי הבנת הרא?  מה מועילה בדיקה שלוש פעמי�� לעצ� שיטתו .ג

?  אז מה זה עוזר שהוחזקה שלוש פעמי� שלא ראתה�פתאו� תראה כיו� שא� פע� לא יודעת מתי תיראה 
  ?אולי בפע� הרביעית היא תיראה

  ?א לא הזכיר אותה" מדוע רחב�שמתירה לה לשמש , מיש הבדיקה החשובה ביותר היא הבדיקה לפני התש.ד
  

  ):ב א, קפו (י"הבוכ� מתר* , נית� לתר* קושיות אלו
ומרוב פשיטותה לא הזכירה , שכל בדיקה בסו� צריכה ג� בהתחלה,  בדיקה קוד� תשמיש פשיטא שצרי�.א

 לא הזכיר � יוות לעול� כיו� שהבדיקה שלפני רק מתירה לשמש א� לא קשורה לתיקו� או לע, ועוד. �"הרי
  .ד,  וכ� מתורצות קושיות א�אות� 

  . קושיה ב�משמע שלא בעיא כלל " כל לבעלה לא בעיא בדיקה" פשט הקביעה .ב
אבל א� החשש הוא שמא תראה ד� , ש נכונה א� אכ� החשש הוא שמא תפרוס נידה בכל עת" קושיית הרא.ג

  . סרה קושיה ג� מחמת תשמיש 
  

� אכ� מצרי� רק "הרי, לדבריו. �"הבנה מחודשת בדברי הרי) שער הספירה והבדיקהנ סו� "בעה(ד "ראבל
כיו� שהסוגיה , א"ולא כתב את דבריו בדיוק על פי מהל� הסוגיה ודברי רחב, בדיקות לאחר תשמיש ולא לפני

וא עוד ה. � לקח מהסוגיה את העקרונות הרלוונטיי� לדעתו לעני� אישה לבעלה"הרי. באמת עוסקת בטהרות
ד כותב "ואכ� הראב. תשצריכה לבדוק רק א� ראתה פע� אחת מחמת תשמיש ולא מיד כשנישאאומר 

  .ת"מ מחשש של רו�� נכו� ותק� "ומה שהצרי� הרי,  לא בעיא בדיקהבעלה כל ל� שבפשט הסוגיה
  

כו א הצרי"� והרשב"הרמב, �"א� כיו� שהרי, י"י אמנ� הביא רשימה ארוכה של פוסקי� שסוברי� כרש"הב
אלא שחולקי� א� צריכה ,  מסכי� עימוא"הרמוכ� , )ב, קפו (ע"בשו כ� הכריע ופסק �את שלוש הבדיקות 

וקשה (ל נראה לומר שצריכה לבדוק ג� לפני "י כתב שמדברי הנ" שהב�  לבדוק ג� לפני תשמיש או רק לאחריו
  .וכתב שצריכה רק אחרי חלק )ק א"ס( מ"דרכוב ,)א שכתב במפורש לבדוק רק אחרי"אי� הסיק כ� מהרשב

  

� סובר שאכ� "הרי. ד"והוא מכניס אותה לתו� דברי הראב, �"ג� כ� הבנה מחודשת ברי) ק א"ס (�"של
והזכיר את המשנה , ולכ� לא הזכיר את עני� הבדיקות האלו בפירושו לנידה, לבעלה לא צריכה בדיקה כלל

בסמו� לסוגיה העוסקת , � בכתובות"את כל הסוגיה הזו כתב הרי. שכל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�
כי לבעלה לא צריכה (א היא עני� ממוני בלבד ולא איסורי "מ ורחב"מ במחלוקת ר"כיו� שכל הנ, ת"רומב

מבחינת אישה לבעלה אי� ,  לא צריכה לבדוק� א� הבעל מוחל ולא רוצה שאשתו תבדוק , וכיו� שכ�). בדיקות
וכמדומה שכ� עמא "ומסיי� ,  לבדוק אפילו שלוש פעמי� לא צריכה�וכ� פוסק למעשה . צור� בבדיקות

  . לא צריכה בדיקות כללק"ו אישה שאי� לה �� " כפשט דברי השפסק) ד ב עה"יו (מ"ובאג. "דבר
  

 יש לה� על �א� כתב שבמקו� שנהגו להקל , א"ע והרמ"� וכתב שלא לפסוק כנגד השו" חלק על השש"ובתוה
 שאמנ� ד"החווואחריו את דברי , �"הביא את דברי הש) ק ב"ס (ש"בפת וכ�. מי לסמו� ולא צריכי� להחמיר

וסיי� שכ� ראוי להחמיר ולחוש ,  בשלוש הפעמי� הראשונותכהא� קינוח ודאי צרי, ס" בדיקת חולא צריכה
ע "פסקו כפשט השו) יא, ח (ט"ובדרכ) א, יג (י"ובטהב. , )ז, ג (ב"בטהוכ� כתב , א"ע והרמ"לדברי השו

  .ע" תפסוק כשו�וא� אי� לה מנהג , ט שלכתחילה תנהג כל אחת כמנהג משפחתה"וסי� בדרכוה, א"והרמ
  

 ראוי להחמיר �החמיר בצורה מפליגה וכתב שלמרות שמעיקר הדי� לא צרי� בדיקה כלל ) י ב"סוס (ה"ובשש
,  מכ�חראוכתב שג� ל, ס"ובשלוש הפעמי� הראשונות יש לכתחילה לבדוק בחו, ולבדוק ג� לפני וג� אחרי

  .ס" קוד� תשמיש ולכתחילה בדיקת חו תמשי� לבדוקק"ואישה שאי� לה 
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  ד"בס
  

  רואה מחמת תשמיש 	  קפזסימ� 
  ת"מהי רומ 	סעי� א 

,  משמשת שלוש פעמי�� ב מובאת ברייתא האומרת שאישה הרואה ד� מחמת תשמיש "ה ע"בגמרא בד� ס
 מתגרשת �ושוב משמשת שלוש פעמי� וא� רואה בה� , ומכא ואיל� לא תשמש עד שתתגרש ותינשא לאחר

 �א� מצאה ד� בבדיקה .  לא תשמש עד שתבדוק את עצמה� פעמי� וא� שוב רואה שלוש. ונישאת בשלישית
אלא א� כ ד� ,  תולה במכתה�וא� יש לה מכה .  בידוע שמ הצדדי��וא� לא , בידוע שהוא מ המקור
  . תולה בוסתה�וכ א� יש לה וסת , מכתה שונה מד� נידתה

 שכל ח"ל בש� ר"מהרישכתב ) א, פזק (ח"הבומביא .  שלא מדובר בד� בתולי� אלא בד� נידותי"רשאומר 
ל ה� דווקא לאישה שנתקלקלה מיד לאחר נישואיה ולא היו לה בכלל ביאות של "הבדיקות שהצריכו חז

.  לא נאסרת על בעלה�אחרי שכבר היו ביאות תקינות , א� א� ראתה מחמת תשמיש מאוחר יותר. היתר
י היתה שכל זמ "וכוונת רש. א"ברמסק במפורש וכ כתב שזו הסכמת כל הפוסקי� וכ פ, ודחה ש� שיטה זו

ת ולאו דווקא התכוו לומר שחייבת "וממנו והלאה נכנסת לגדר רומ,  תולי� בו�שמדובר בד� בתולי� 
  .לראות מיד אחרי שפסק ד� הבתולי�

  
  ראתה את הד�/מתי מצאה

א� . � וחייבי� קרב טמאי� ד עוסקת בבדיקות לתשמיש ואומרת שא� נמצא ד� על של הבעל "המשנה בד� י
 טמאי� �וא� נמצא לאחר זמ ,  טמאי� וחייבי� קרב�א� נמצא מיד :  יש הבדל בזמ�נמצא על שלה 

ואחר כ� מטמאה . כדי שתרד מ המיטה ותשטו� את אותו מקו�? ואיזהו אחר זמ. מספק ופטורי� מקרב
  .ע הא� ג� מטמאה את בועלה"מעת לעת ונחלקו חכמי� ור

א� לא בכל מקרה אלא דווקא א� . ת" משמעות הדבר היא שהאישה רומ�א� ימצא ד� , טומאהמלבד עני ה
  .ימצא מיד

  
, די וסמו� לתשמישיהוא ממש מי' אותיו�'ב ששיעור זמ "ד ע"אומרת הגמרא בד� י, לעני הבדיקה מיד

א ומסביר ש� "ב ע"יוכ� ג� אומר רב הונא בד� . ובפועל אי אפשר לבדוק ממש בשיעור זמ זה אלא רק קינוח
  . כבר יעבור הזמ המחייב חטאת ויהיו טמאי� רק מספק�י שא� תבדוק ממש מיד "רש

  
המשנה אמרה שהוא כשיעור שתרד , בו א� נמצא ד� טמאי� מספק ופטורי� מקרב, לעני שיעור אחר זמ

ור הוא כדי שתושיט צדוק שהשיע' אלעזר בר' ב אומר ר"ד ע"א� בגמרא בי. מ המיטה ותדיח את אותו מקו�
  !?ידה לתחת הכר או תחת הכסת ותיטול עד ותבדוק בו

 כדי שתרד מ המיטה �ואחר כ� ,  אחר זמ הוא כדי שתיטול עד� שמדובר בשני זמני� שוני� רב חסדאמתר& 
א� עבר זמ , לפי רב חסדא, כלומר. ע מטמאה רק מעת לעת"ע וחכמי� ולכ" זהו שיעור הזמ בו נחלקו ר�

 אחרי שיעור זמ זה כבר לא � ת"ולכ ג� לעני רומ.  כבר לא טמאה ודאי�  שתושיט ידה ליטול עדר כשיעו
  .ח א� עבר שיעור זמ כדי שתרד מ המיטה"וקו, ת"נכנסת לגדר רומ

א� יש כבר : וכוונת המשנה כ�, ל ה� בעצ� שיעור זמ זהה" מתר& אחרת ואומר ששני השיעורי� הנרב אשי
 שיעור הזמ הוא כדי שתושיט ידה �וא� אי עד בידה ,  הזמ הוא כדי שתרד מ המיטה שיעור�עד בידה 

  .ותיטול עד
ובסו� נשארת , וממשיכה ש� הגמרא ומקשה על שיטת רב אשי מברייתא המחלקת במפורש כמו רב חסדא

  .הגמרא בקשיא על שיטת רב אשי
כלומר א� ראתה אחרי שיעור , )נ ע"בעה( ד"והראב) ו, שגגות ה (�"הרמבוכשיטת רב חסדא פסקו במפורש 

  .ת" כבר אי לה די רומ� כדי שתושיט ידה 
פסיקתו תמוהה . ת" נכנסת לגדר רומ� בכדי שתרד מ המיטהז כתב שאישה הרואה מיד " בתחילת קפהטור

 תרומה, ג"סמ, ק"הסמוכשיטתו פסקו ג� . למרות ששיטתו דחויה בגמרא, שכ נראה שפוסק כמו רב אשי
  .דכיוהמר

, � שפוסקי� כרב חסדא"א והרמב"ל ולמרות שמביא את הרשב" מקשה על שיטת� את הקושיה הני"הב
באמת לפי רב חסדא בשיעור זמ כדי למרות ש שיטת הטור וכותב שאולי התכוונו לומר שנדחק לתר& את

שיטת רב  כתב במפורש כע"ובשו.  אינו רשאי לקיימה יותר�  לא נאסרת מחמת תשמיש�שתרד מ המיטה 
  ).ק א"ס (�"בשוכ פסק . ת" נכנסת לגדר רומ�  אישה שראתה מיד בכדי שתושיט ידה �חסדא 
כתב שאכ הטור וסיעתו פסקו כרב אשי שהוא בתראה ומדייק כ� ג� מדברי ) ב, קפז (ח"הב, לעומתו

  ).ק א"ס (ש"בתוהוכ כתב , א"הרשב
  

  נמצא על שלו
שאפילו א� ) ק ד"ס (ש"ותוה) ק ד"ס (�"השוכתבו , ת"בת רומ שודאי נחשא"הרממוסי� , א� נמצא על שלו

 אי אפשרות לתלות א� הד� במקור אחר כמו �כיו שכשנמצא על שלו , נמצא זמ מופלג אחרי התשמיש
 תולי� להקל ולומר שמא �אבל א� האישה בדקה מיד ולא מצאה ונמצא אצל הבעל . שעושי� אצל האישה

 לא � וא� נמצא בבגד של הבעל ולא בעד שהוכ לקנח בו ). ט,  קפזש"ערוה(' יש לו איזו זיבה אדומה וכד
). ק ד" סש"פת(ואי דיני כתמי� אצל הבעל אלא רק אצל האישה , מתחשבי� בזה כלל כיו שזה כמו כת�

  .הוסי� שג� א� נמצא כת� בבגד של האישה יש להקל ולומר שהוא בא לאחר זמ) ק ג"ס (ט"ובסד
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  על בימינושיעור הזמ� בפו
ולכ כל מי שבדקה סמו� , ל"שיש אומרי� שאי אנו בקיאי� כבר בשיעורי� הנ) נ ע"בעה (ד"הראבכתב 

ד "דחה את דברי הראב) סימ מח (ובאשכול. ומסיי� שכ� מסתברא, ת" הריהי רומ�לתשמיש ומצאה ד� 
ה להחמיר ולאסור כל וטע שאי צור� בשו� בקיאות בשביל השיעור כדי שתרד מ המיטה ולכ אי סיב

  .ראיה סמוכה לתשמיש
הגיה  א"הרמ.  לא הזכיר כלל עני זהע"ובשו, ד כלשונ� בלי להוסי� עליה�" הביא את דברי הראבי"הב

ע "א חולק על השו"לא ברור הא� הרמ. ל"ד שלמעשה אי אנו בקיאי� בשיעורי� הנ"והוסי� את דברי הראב
  .ע מסכי� לכ� למעשה"� השוי ובעצ� ג"או שרק מביא את דברי עצמו בב

 ש"ובתוה,  נאסור אישה לכל העול� לאחר הבעל השלישי הסתפק הא� מחמת אי הודאות)ק ד"ס (�"הש
כתב שרוב ) ק ד"ס (ט"ובסד.  אסורה�וא� אסורה , ד עצמו אי סברה לחלק"כתב שמהראב) ק ה"ס(

א שחשש "ולכ ג� הרמ, ור הזמא ומשמע מדבריה� שג� כיו� אנו בקיאי� בשיע"הפוסקי� חולקי� על הרמ
,  לא חשש לאסור כל ראיה סמוכה לתשמיש אלא רק למי שכבר הוחזקה בביאות איסור�ד "לדעת הראב

  . בזמני�מכות על בקיאותו ס�ושאר הנשי� 
) טו�יד, קפז (ש"ערוהומסביר , ת הוא דוקא בראתה סמו� לתשמיש" כתב שוב שדי רומא"הרמובסו� דברי 

ולכ א� לפי לשו בני אד� נקרא , שלמעשה יש למדוד את שיעור הזמ על פי לשו בני אד�שכוונתו לומר 
 � אי � אבל א� החכ� מסיק מתו� דברי האישה שודאי לא היה סמו� כדי .  יש להחמיר ולאסור� סמו

  . אפשר להוציאה מבעלה�שעל סמ� לשו בני אד� , ועוד. להחמיר ולאסור
כתב ) א יא, קפז (ה"ובשש, ת" ודאי כבר אי זה סמו� ואינה רומ�ה בבוקר כתב שא� מצא) ק א"ס (�"ובש

� דקות יעשו 10ולאחר ,  דקות10ולמעשה מקל ג� בפחות מזה ועד , שיש מחמירי� שעד חצי שעה נקרא סמו
הביא דעות שונות מהאחרוני� בקשר למש� הזמ שנחשב סמו� ) רג�רב' עמ (ובמשמרת הטהרה. שאלת חכ�

ע ואי "וסיי� שלמעשה יש לסמו� על השו, )ב אמה"כדי הילו� כ,  דקות3,  דקות9, רבע שעה, חצי שעה(
  . דקות3א ושיעור הזמ שנחשב סמו� הוא לכל היותר "להחמיר כחומרת הרמ

  
   וסת או חולי	ת "רומ

 עשה כ� ונפל ממנה �א מספרת על אישה שבאה לרבי ואמר לאבד שיל� ויבעית אותה "ו ע"הגמרא בד� ס
ל לא עזר לה ואומר רבי שאישה "ואישה אחרת באה אליו והפתרו הנ". נתרפאה זאת"ואמר רבי , חררת ד�

למרות , ת הינו סוג של חולי הזוקק רפואה"לכאורה נראה מהגמרא שרומ. זו ממלאה ונופצת ואי לה תקנה
  . לה טיפול רפואיזו הגדרה של וסת גו� מסויימת שאי' ממלאה ונופצת'ל אפשר להבי ש"שמהסיפור הנ

  
  . כותב במפורש שמדבר בחולי שנית לרפאו) ט�ח, כא והלכות אישות כה, ד(� "הרמב

ת "ת לוסת האכילות ויש שרצו לדייק מכ� שתוספות סובר שרומ"משוה את די רומ) ה נאמנת"ד (תוספות
  . הוא וסת

  .ת הוא מכלל הוסתות"כתב במפורש שרומ) א"ו ע (א"ברשב
ת הוא די דאורייתא או דרבנ והא� מחילי� עליו את כל "ל הוא הא� די רומ"הדיו הנ ממ המרכזיות"הנ

  ).'חששות וכו, עקירה, קביעה(דיני הוסתות 
  

 אינה חוששת �כלומר כל זמ שלא ראתה שלוש פעמי� , ת דינו כוסת הקפיצות"כתב שרומ) ד סא"יו (י"הנוב
ת לא היה "ולכ א� כאשר היא נכנסה לגדר רומ.  קבוע חוששת כדי וסת שאינו�ואחרי שלוש פעמי� , כלל
וכ� (ק וחוששת רק לוסתה "ת כיו שיש לה ו" שוב אינה חוששת לרומ�ק ואחר כ� נקבע לה וסת לימי� "לה ו

ק ואז "מקרה שהיה לה כבר וי ב"ומסתפק הנוב). וסת תולה בוסתהמסביר את דברי הגמרא שא� יש לה 
  .ראתה שלוש פעמי� מחמת תשמיש

 לבעל הראשו � ולכ חושש לחומרה לשני הדברי� , מסתפק הא� מדובר בוסת או חולי) ק ג"ס (ד"החוו
ולבעל השני מותרת כיו שלגביו .  מהמקורא ספק וסת לחומרה וספק א� הד� ב�אסורה אחרי שלוש פעמי� 

 אחרי הבעל א� וכ.  שוב התחזק ספק הוסת ולכ מחמירי��אי עדיי חזקת וסת ואחרי שלושה בעלי� 
 ודאי אי הד� מהמקור ולכ נשאר רק ספק �השלישי בדקה בשפופרת ונמצא ד� בצדדי� או שלא נמצא כלל 

  . הקלו במקו� עיגו ויכולה להישאר ע� בעלה�וכיו שוסתות דרבנ , וסת
ל שהבדיקה מבררת זאת " להו לחז�ת הינו חולי וקי"כתב שודאי רומ) ק ד"סו� ס (ש"בלחו, לעומת�

ת הוא וסת אלא רק לומר "והסביר שג� התוספות לא התכוו לומר שרומ(בודאות ואי כא שו� חשש וסת 
) ו�א, קפז (ש"ערוהוכ כותב במפורש ). ת היא חזקה גרועה כמו שאומר לגבי וסת האכילות"שחזקת רומ

לא רק רצו לומר  לא התכוונו לכ� כפשוטו א� ) א"כרשב(ת הוא וסת "ואומר שג� הראשוני� שהתבטאו שרומ
  .ולא התכוונו לדיני וסתות,  בשעת תשמיש� וסת קבוע \שראייתה בזמ

  
  די� הראיה הראשונה

מכא ואיל� לא , הרואה מחמת תשמיש משמשת פע� ראשונה ושניה ושלישית"ה אומרת ש"הגמרא בס
  ...".תשמש עד שתתגרש ותינשא לאחר

כלומר אחרי שאישה גילתה פע� , ה אינה מ המנידקדק מלשו הגמרא שהראיה הראשונ) נ ע"בעה (ד"הראב
  . מתגרשת ונישאת לאחר�  משמשת עוד שלוש פעמי� וא� ג� בה� היא רואה �ת "אחת שהיא רומ

) כ, ד (�"ברמבוכ משמע , ד וכתב שהראיה הראשונה ג� היא מ המני"דחה את דברי הראב) מח (�באשכול
  ).טז, ו (�"וברמב
 שכ ה� אמרו , ז אינה חד משמעית ונית לדייק ממנה לשני הצדדי�" קפ בתחילתע"הטור והשולשו
 לא ברור הא� הראיה הראשונה נכללת בשלוש �ת משמשת שלוש פעמי� וא� רואה ד� מתגרשת "שרומ

  .האלו או לא
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כתבו שכוונת� היא שלוש פעמי� כולל הפע� הראשונה ) ק א"ס (ז"והט) ק ב"ס (�"הש, )ק ג"ס (הפרישה
  .ומר ראיה ראשונה מ המניכל, שראתה

 ר"ובדגמ. שהראיה הראשונה אינה מ המני, ד"ו כדברי הראב"� ממה שפסק בסו� קפ" א� קשה על הש�
�"ע על הש"אכ נשארו בצ) ק ב"ס (ש"ותוה) ק א"ס(.  

 שצריכה שלוש ראיות נוספות מלבד � ד "ע התכוונו כראב"כתב שאכ הטור והשו) ק ב"ס (ש"ובתוה
ד כל אישה אינה צריכה בדיקות לבעלה ולכ " שלדעת הראב�סביר את מחלוקת הראשוני� וה. הראשונה

� הרי "א� הרמב. כיו שלא היתה בבדיקה ואי ודאות שהד� מהתשמיש, ראיה ראשונה אינה מ המני
 לכ ממילא ג� הראיה הראשונה היתה ודאית � צריכה בדיקות לבעלה , ק"אפילו בעלת ו, פוסק שכל אישה

 �ולכ ההבדל בפסיקותיה� , ק"ק למי שאי לה ו"ע חילקו בי בעלת ו"הטור והשו.  מצטרפת למניולכ
וכא ,  צריכה בדיקה אחר תשמיש ולכ ראיה ראשונה מ המני�ק "ו דיברו על אישה שאי לה ו"בסימ קפ

יה ראשונה אינה מ  רא�וכיו שאישה כזו אינה צריכה בדיקות לתשמיש , ק"ז דיברו על אישה בעלת ו"בקפ
שכתב ) ק ב"ס (ט"מהסדוכ נראה .  לכל בעל נותני� ארבע ראיות�) על הגמרא (ס"בחתוכ כתב . המני

  ).ק ב"ס (ש"הפתוכ נראה דעת , ששלוש הפעמי� צריכות להיות דווקא ע� בדיקה לפני ואחרי
 ודאי שהראיה � א� מצאה מיד  מעיקר הדי ראיה ראשונה מ המני ולכ�מציע פשרה ) יב, קפז (ש"ובערוה

היה לאחר זמ כיו שלא בדקה ולא שמה לב  אמרינ דמסתמא �א� א� לא מצאה מיד . מצטרפת הראשונה
 א� לא בדקה �) א, ה (במשמרת הטהרהוכ המסקנה . ולכ במקרה כזה ראיה ראשונה אינה מ המני

   .ד להקל" אפשר לסמו� על הראב�בתשמיש ראשו
  

  תרציפות הראיו
ששלוש הראיות צריכות להיות רצופות ) ח, הלכות אישות כה (�"והרמב) ת תתלט"שו (א"שבהרכתבו 

,  בסו� הסעי� חזר וכתב שוב שהראיות צריכות להיות רצופותא"והרמ. ע"בשווכ פסק , וסמוכות זו לזו
גמרי ואפילו א� א בא להוסי� ולהדגיש שהראיות צריכות להיות רצופות ל"שהרמ) טז, קפז (ש"ערוהוהסביר 

 �"ובש.  הרי זה הפסק בי הראיות וכבר לא נחשבות רצופות�באחת מהראיות באמצע מצאה לאחר זמ 
  .הוסי� שהראיות צריכות להיות בתשמישי� רצופי� ולאו דווקא בלילות רצופי�) ק ג"ס(
  

 מצטרפי� �  שא� באמצע היו תשמישי� שלא בדקה בה� ואחר כ� שוב בדקה וראתה) ק ב"ס (ד"החווכתב 
דחה את דברי ) עמוד ר (במשמרת הטהרהא� ). ק ג"ס (ש"הפתוהביאו , לשלוש ראיות כדי לאסור אותה

 קטעה את �  ג� א� שימשה בלי לבדוק �ד האומר שכיו שמדובר בוסת לא קבוע "ד מדברי הראב"החוו
  .ד"וכ פסק למעשה דלא כחוו, וכ הביא בש� אחרוני� נוספי�, הרצ�

  
 שא� שימשה שלוש פעמי� באותו לילה ובכול� ראתה ת אמונת שמואל"שוהביא בש� )  בק"ס (א"רעק

 ש� חלק עליו וכתב שכל הראיות בלילה ר"ובדגמ.  נחשב כשלוש ראיות רצופות ונאסרת�מחמת תשמיש 
והסברה כיו שעדיי יתכ שאי כל הכוחות שווי� וכיו שהביאה , ת"אחד נחשבות כראיה אחת לעני רומ

  .שונה היתה בכח היא זו שגורמת לד� לבוא ולא הביאות שאחריההרא
  

ת "בשו �כלומר שמשה וראתה ואחר כ� שמשה ולא ראתה וחוזר חלילה שלוש פעמי� , ת לסירוגי"א� רומ
 והרי בשור המועד �א שכתב שהרציפות צריכה להיות כמו בשור המועד "רצה לדייק מדברי הרשב) מח (צ"חכ

ת צריכה לראות שלוש פעמי� רצופות "א� סיי� שמשמעות לשו הפוסקי� היא שרומ, נעשה מועד לסירוגי
  .ממש ולא לסירוגי

  
  ת"בדיקת רומ 	 סעי� ב 

א� נמצא . מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומו� מונח על ראשו: "ו מתארת את דר� הבדיקה"הגמרא בד� ס
 �: ובהמש�". ידוע שמ הצדדי� הוא באלא נמצא על ראשו ב.  בידוע שמ המקור הוא�ד� על ראש המו

  ". בשפופרת של אבר ופיה רצו� לתוכה� אמר שמואל ? שפופרת אפגורי מפגרא לה"
כיו שא� באמת ,  לא אומרי� שמא הוא בא מ המקור�שג� א� נמצא ד� בצדדי� ) כ, קפז (ש"ערוהמסביר 

י לחשוש למקרה נדיר שהד� יורד וא.  היה צרי� להיות איזשהו רוש� ממנו על ראש המו�� היה ד� במקור 
א הוסי� שסומכי� על בדיקת שפופרת "ובסעי� כ. ס והגיע לצדדי� בלי להשאיר שאריות במקור"דר� חו

 חשש החימוד הוא רק מדרבנ והוא רק בבעל חדש �שהרי אי חימוד , למרות שהיא לא מדמה לגמרי תשמיש
 כלומר לא חששו לחימוד בבעל � מאשר שתבדוק ל העדיפו שתינשא לאחר"וחז, והוא רק לפני שבא עליה

  .חדש
�"השוכתב . 'עושי� אותה חלקה ללא בליטות וכד, כדי למנוע שריטה והוצאת ד� על ידי השפופרת עצמה 

, דווקא אלא אפשר ג� בכל מיני מתכות אחרי�) עופרת(שלא חובה להשתמש בשפופרת של אבר ) ק ט"ס(
 שחולקי� על ט"משאת בנימי� ומעדני יוהביא בש� תשובת ) ק ז"ס (ש"ובתוה. מלבד ע& וברזל שמשרטי�

 שא� א� מחליק אותו �כ בע& "משא,  אפשר להשתמש בו�� בעני הברזל וסוברי� שא� מחליקי� אותו "הש
שא� ) ק י"ס (ש"בפתובכל זאת כתב .  גור� לשריטותעדיי אי אפשר לעשות שפיו יהיה לתוכו ולכ עדיי

ש שא� מצאה בצדדי� דינה קל יותר "ולהל כתב הפת( מועילה הבדיקה �אה ד� בדקה בשל ע& ולא מצ
כתב שבימינו יש ) א ב, קפז (ה"ובשש).  ובבדקה בשל ע& לא נותני� לה קולא זו�מאשר לא מצאה כלל 

  .כמו ניילו, חומרי� חלקי� וטובי� יותר
לא תדע ,  בלבד ותמצא בו ד� כיו שא� תכניס את המכחול� מסביר מדוע צרי� שפופרת ומכחול י"הב

המו� נצר� כדי לספוג . ולכ צרי� את השפופרת שתפסיק בי הצדדי� לבי המכחול, בוודאות מה מקור הד�
  ).ק ה"ס (ז"הטוכ הביא . את הד� מהמקור א� ישנו וכדי לרכ� את קצה המכחול שלא יגרו� לשריטה
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תכניס את השפופרת ליצור בידוד ואחר כ�  קוד� � שהסדר מחייב �"הרמבכתב בש� ) ק ח"ס (ש"ובתוה
� קוד� תוציא את �ה כשמוציאה " שהט"הסדבש� ) ק יא"ס (ש"הפתומוסי� , תכניס את המכחול ע� המו

  .המכחול ואחר כ� את השפופרת
  

  דר� הבדיקה
 ומכניסה לתו�, שצריכה להכניס את השפופרת עד מקו� שהיא יכולה) יז, ו (�"והרמב) כב, ד (�"הרמבכתבו 

שהוא המקו� אליו מגיע , אותו עד שיגיע המו� לצוואר הרח�) דוחקת(השפופרת מכחול ומו� בראשו ודופקת 
  ).מ"בכסכ� הסביר (בצורה כזו אמור המכחול לדמות תשמיש . השמש

כיו שלא כל האצבעות והכוחות שווי� ולכ זה שלא נמצא ד� ,  שבדיקה זו לא מספיק טובהי"הבוהקשה 
ומתר& שהאמירה שלא כל האצבעות ? יי לא אומר בוודאות שבשעת תשמיש לא תראה ד�בראש המכחול עד

ולא באה להחמיר עליה ולומר , להתירה להינשא לאחר ללא בדיקה, והכוחות שווי� באה להקל על האישה
 א� אנו יכולי� לתלות בבדיקה שיצאה � וכיו שרוב נשי� לא רואות בשעת תשמיש , שהבדיקה לא תועיל לה

 שהרי � הקשה על תירו& זה ) כה�כד, קפז (ש"ובערוה). ק ו"ס (ז"ובט ע"בשווכ פסק ,  תולי� להקל�יה נק
כיו שיש פה צד , ותיר& שבכל זאת? אישה זו ראתה פע� אחת בשעת תשמיש וממילא יצאה מכלל רוב נשי�

  . תולי� בו� ) שלא נמצא ד� בבדיקה(היתרא 
ת אינה בגלל גודל האצבע או חוזק התשמיש "ובדה שאישה רומ הע�י "הסביר אחרת מהב) ב, קפז (ח"הב

 � ולכ האמירה שלא כל האצבעות והכוחות שווי� באה לומר שכיו שהיה פה תשמיש , אלא בגלל גו� האישה
ולכ אולי מקור הד� אינו הרח� ואפשר להקל על האישה , אולי איבר התשמיש גר� לד� לצאת מ הצדדי�

וזה לא ,  בידוע שהוא מ המקור�  א� נמצא ד� בראש המו� �פרת נותנת מידע אמי לכ השפו. להינשא לאחר
 רק קצה האצבע מגיע � ח "הסביר את העיקרו של הב) כז�כו, קפז (ש"ובערוה. משנה מה עובי המכחול

 ש� נמצאת האצבע כולה וש� יש �כ בצדדי� "משא, למקור עצמו ולכ מהבחינה הזו אי הבדל בי האצבעות
אצבע אחרת יכולה לעזור לעני , ח"א� דחה את דבריו בסברה שעל פי דברי הב, ל בי האצבעות והכוחותהבד

 מדוע לאסור אותה � א� א� אנו מתירי� אותה לבעל שני בתירו& זה � זה שנאמר שמוציאה ד� מהצדדי� 
  ?בכלל על הבעל הראשו

  .הבירור שיש באפשרותנו לעשותתיר& שסומכי� על הבדיקה כיו שזהו ) כח, קפז(עצמו ש "ערוה
 שהאישה מכניסה את השפופרת עד איפה שהיא יכולה להגיע משאת בנימי�והביאו האחרוני� בש� תשובת 

ק " סש"פת, ק ז" סט"באה, ק י" ס�"ש(ולא צריכה לדחוק יותר מזה , ומשערת בעצמה שלש� מגיע השמש
 שצריכה להכניס כמה שאפשר עד שתגיע לבית  שחולק על זה וסוברס"חתהביא בש� ) ק יז"ס (ש"ובפת). יג

  .הרח�
  

  ניתוח תוצאות הבדיקה
לא נמצא על ראשו בידוע .  בידוע שמ המקור הוא�א� נמצא ד� על ראש המו� "ו אומרת ש"הגמרא בד� ס

  ".שמ הצדדי� הוא בא
ולה לשמש ויכ) משמע בוודאות( יש לומר שנרפאת �  כללשא� בדקה ולא מצאה ד� ) כא, ד (י"בהגהמכתב 

�וא� לא נמצא ד� , שכתב שהבדיקה מטרתה לדעת א� נרפאה או לא) כב, ד (�"ברמבוכ משמע . אחר כ
  ).ק ב"ס (מ"בדרכוכ . צדדי� וטהורהה שהוא מדוחק בידוע �כלל 
 �, )כשלא נמצא כלו� על המו�(� מני לו בוודאות שהד� לא בא מ המקור " ש� הקשה על הרמבמ"בכסא

מצא נוכא יש בנוס� ג� רגליי� לדבר שהרי לא ,  על כ� שרוב נשי� לא רואות מחמת תשמישותיר& שסומכי�
  .כלומר לא ברור שזו ודאות מוחלטת, ד�

ת מדובר בחיסרו מצד האישה וודאי "שא� האישה בוודאות רומ) ב, קפז (ח"הבעל פי הסבר , לעומת זאת
 � ש"ובתוהבשמו ) ק יא"ס (�"השוכ כתב .  המקור בטוח שאי זה מ� א� לא נמצא כלל �ימצא ד� על המו

  ).ק ט"ס(
 �ת שלוש פעמי� ואז עברה " שלפי זה יוצא שאישה שרומ�ל מסברה "הקשה על השיטה הנ) ק ז"ס (ט"בסדא

 אפילו א� אחר כ� �ומכא ואיל� תהיה מותרת לגמרי ,  עדיפא מבדיקת שפופרת�ושימשה ולא ראתה כלל 
שכנראה היתה לה� גירסה אחרת בה , י"ועוד הקשה מלשונו של הגהמ! ישתחזור ותראה שוב מחמת תשמ

אלא רק , י לא התכוו לומר שכשלא נמצא ד� היא ודאי טהורה"כלומר ג� הגהמ, " נרפאהדלמא"כתוב רק 
  .ט למסקנה"וכ דעת הסד, טהורה מספק

�"ש, ח"הב שלדעת �ולמעשה זו מחלוקת אחרוני� הא� יש הבדל בי נמצא בצדדי� לבי לא נמצא כלל  ,
ולשיטת� יש .  יש הבדל�) ק י"ס (ש"ופת י"נוב, ט"הסדואילו לדעת ,  אי הבדל� ד"וחוו ש"תוה, ט"באה

  :מ למקו� מציאת הד�"כמה נ

לטהרה כל ימי י בדיקת שפופרת לא מועילה "לדעת הנוב, ת ונתעברה בפע� השלישית"אישה שרומ  .א
  ).ק ח" סש"פת( בצדדי� אלא א� כ בדקה ומצאה, עיבורה ומיניקותה

ק " סש"פת(בדקה ולא מצאה כלו� רק כש נותני� לה את הקולא �בדקה בדיעבד בשפופרת של ע&   .ב
 ). י

 מותרת �וא� מצאה בצדדי� ,  נאסרת� א� לא מצאה כלו� �חזרה וראתה שוב מחמת תשמיש   .ג
 ).ק טו" סש"פת(

 נאסרת על בעלה הראשו � ו� ואחר כ� בדקה שוב ולא מצאה כל, בדקה לבעלה הראשו ומצאה ד�  .ד
 ).ק יח" סש"פת(ומותרת לשני 

 בידוע שהוא מ �  ג� כשלא נמצא כלו� �הכריעו להקל ) י, ה (ב הקצר"וטה) ב א, קפז (ה"השש, ולמעשה
  .הצדדי�
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את רק לגבי בעל זלמרות שכתב , ק יב" ס�"ש(ג� לקודמי� ,  מותרת לכל הבעלי��בדקה ומצאה טהורה  �
  ).שלישי

עברה ,  אסורה� שא� בדקה שוב ומצאה בצדדי� *) ק ב"ס (ד"החוו כתב �בדקה ומצאה ד� בראש המו� א�  �
 ש"ובפת. ובכל מקרה אסורה לבעל הראשו ומותרת רק לשני.  מותרת� ושימשה שלוש פעמי� ולא נמצא כלל 

וג� לא ברור  שוב לא תועיל לה שו� בדיקה � שא� בדקה פע� אחת ומצאה ד� י"הנובהביא בש� ) ק יד"ס(
 לאחר בעל ראשו יש � א� כל זה הוא רק לאחר בעל שלישי , שאפשר לסמו� על רפואת הרופאי� במקרה הזה

  .לה תקנה
אלא שנחלקו האחרוני� הא� צריכה ,  ודאי מותרת�ת " א� בדקה ומצאה מהצדדי� ואחר כ� שוב רומ�

 י"הנובוכ נוטה ) יג, קפז (ע הרב"בשו וכ,  כותב שאינה צריכה נקיי�י הורווי�"מהר � לשבת שבעה נקיי� 
ב "ובטה. יש להחמיר ולשבת שבעה נקיי�) א ב, קפז (ה"והשש) ק ו"ס (ד"החווא� לדעת ). ק טז" סש"פת(

  .ב"כתב להקל מעיקר הדי והמחמיר תע) יב, ה (הקצר
 ש"הפתביא שבדיקת השפופרת צריכה להיות דווקא שלא בימי עיבור והנקה וכ ה) ק ו"ס (ד"החוו כתב �
  . שמועילה רק לימי העיבור וההנקה� י"הנובבש� ) ק ח"ס(
שאי להקל מיד כיו שבפועל היא ) ב ב, קפז (ה"השש כתב � א� נמצא ד� א� ידוע שיש לה פצעי� במקור �

  .רואה ד� רק בתשמיש וא� מדובר בד� מפצע היתה צריכה לראות ג� שלא בזמ תשמיש
  

  �בדיקה בשלבי� קודמי 	 סעי� ג 
ת אצל בעל ראשו ומחכה דווקא אחרי "ל מדוע לא בודקת אחרי שלוש פעמי� שרומ"בהמש� הגמרא שואל ר

 לפי �וכ לא אחרי פע� ראשונה בכל בעל ,  לפי שאי כל האצבעות שוות�יוחנ ' ועונה לו ר?  בעלי�השלוש
  .שאי כל הכוחות שווי�

 � אפשרות שבבעל אחר תהיה מותרת ללא בדיקה יו שישכ ש� שאי כל האצבעות שוות ולכ י"רשכותב 
 הקילו עליה �שכבר הוחזקה לכל האצבעות , ולאחר שלושה בעלי�. עדי� שתתגרש ולא תבוא לידי שגגת כרת

  .לבדוק משו� עיגו
כיו שא� ,  לבדוק אחרי הבעל הראשו ומתיר רק אחרי הבעל השלישיאוסרי "רוב הראשוני� הבינו שרש

  .  תיאסר לכול��רה  ותימצא אסותבדוק
 �שלא יתכ שמה שמותר אחרי הבעל , כתב שודאי מותרת ג� לראשו בבדיקה) ה ותבדוק"תוספות ד (ת"רא

 דיברה על �והברייתא שכתבה שתבדוק דווקא אחרי בעל שלישי , השלישי יהיה אסור אחרי הבעל הראשו
כתב שהברייתא ) ג, י (ש"בראוכ . ימקרה שהאישה אינה רוצה לטרוח בבדיקה או שלא יודעת לבדוק כראו

 יכולה לבדוק ג� אחרי הבעל הראשו ולהיכנס לספק שמא תיאסר לכל �ל וא� רוצה "רק עצה טובה קמ
  ).ב"� ב ע"על הרי (�"והר) ק ס"ד ס (י"הגהמ, )ב"ו ע (א"רשב, )יז, ו (�"הרמבוכ כתבו . העול�

  .י כשאר הראשוני�" כתב שנית לדייק ג� מרשי"ובב
,  אסורה עליו וחייבת להתגרש ממנו�פסק שכל בעל שהוחזקה אצלו שלוש פעמי� שראתה ) כ, ד (�"מבהר

� היא " שכוונת הרמבמ"המוכתב .  לא תינשא מחדש עד שתבדוק ותירפא מחולי זה�ואחרי בעל שלישי 
בדקה אבל א� ,  שמא יבוא עליה קוד� הבדיקה�שאמנ� לכתחילה אי לבדוק אלא רק אחרי בעל שלישי 

  .לבעל הבא מותרת �  ומצאה שהד� מ הצדדי� בדיעבד
 ספק מ הצדדי� או מ � ס"בעל השני ללא בדיקה הינו מטע� סכתב שיסוד ההיתר ל) לאוי קיא (ג"ובסמ

 נשאר רק � וא� בודקת אחרי בעל ראשו ומתברר שהד� מ המקור . וספק שמא אי האצבעות שוות, המקור
 שעל י"הנובבש� ) ק ו"ס (ש"הפתוהביא . ירה לבעל אחר רק על סמ� ספק זהחד ולכ אי אפשר להתאספק 
ס ואי אפשר להתירה לבעל אחר "אי כא ס,  שודאי הד� מ המקור�א� כשראתה ד� ראתה בשפע , פי זה

  ).ואולי אפילו על ידי בדיקה לא תוכל להינשא לאחר(
  

וכ ,  הרשות בידה�וש פעמי� של בעל ראשו  א� רוצה לבדוק אחרי של�  כרוב הראשוני� הטורלמעשה פסק 
� שאסורה לראשו מתשמיש שלישי ואיל� אפילו על "א את דעת הרמב"והביא בש� י,  בסת�ע"ושההביא 

  ).ק י" סא"גר(שכ פסקו רוב הפוסקי� ,  שיש לסמו� על סברה ראשונה להקלא"הרמוסיי� . ידי בדיקה
� שאוסרי� בדיקה בבעל "י והרמב" דעת רש.א: זיותכתב להחמיר משתי סיבות מרכ) ק יד"ס (�"והש

א� סיי� .  שאוסרי� ממילא כל בדיקה בזמ הזה כיו שאי אנו בקיאי�"ד והרמב" דעת הראב.ב. ראשו
וכ פסקו האחרוני� . קל על מי לסמו�יומשמע מדבריו שיש למ, לי�יח ושאר אחרוני� מק"הב, שמכל מקו�

 ב הקצר"טה ; קפז ג אה"שש ;ק כ מביא רשימת אחרוני�" סש"פת ;בק י" סש"תוה(� " לא להחמיר כש�
  ).יא, ה
 א� בדקה בבעל ראשו � ולדעת המחמירי� וסוברי� שיש הבדל בי מצאה ד� בצדדי� או לא מצאה כלל �

  ).י"הנובק יח בש� " סש"פת( אסורה לו �ולא מצאה כלל 
כתב שא� אחר כ� ) ק ז"ס (ד"החוול בא. ה לכלשאסור) ק יג"ס (�"הש כתב � א� בדקה לראשו ומצאה ד� �

  .בשמו) ק יט"ס (ש"הפתוכ הביא ,  אסורה לראשו ומותרת לשני�בדקה שוב ולא מצאה ד� 
  

  בדיקה בזמ� הזה
שבימינו אי אנו בקיאי� בבדיקה הזו כיו שאי אנו בקיאי� בהכנסת המכחול ואולי ) נ ע"בעה (ד"הראבכתב 

 אפילו �ד שהיה לפני חלק מהראשוני� כנראה היה כתוב טע� נוס� לאסור "בראבו. יתחל� בי ראשו לצדדיו
לא משנה ,  הרי גזרו על כל טיפת ד� כחרדל שתשב עליו שבעה נקיי��א� ידוע בוודאות שהד� מ הצדדי� 

 �למרות ששניה� מסכימי� שא� בדיעבד בדקה ומצאה טהורה , )יט, ו (�"הרמבוכ פסק . מאיפה הגיע הד�
  .ת על הבדיקהסומכ

דחה את ההסבר השני וכתב שלא החמירו בנות ישראל ) מח (האשכול: א� רוב הראשוני� דחו את דבריה�
) ג, י (ש"הראוכ . לאסור ד� שהוא טהור ולא החמירו על עצמ במקו� שיגרמו עיגו ללא תקנה לחזור לבעל
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ולעני הטענה השניה , ראש לצדדי�ד וכתב שאי צור� בשו� בקיאות מיוחדת להבחי בי ה"תק� את הראב
הביא את די ) ב"ב ע (�"הרי. כתב שלא החמירו על ד� שבוודאות הוא מ הצדדי� אלא רק בסת� ראיה

� "הרוכ כתבו , )כב, ד (�"הרמבוכ , הבדיקה ומשמע מזה שהוא סובר שהיא נוהגת הלכה למעשה
  .ש"תו בש� הראד ודחה או"כתב את דברי הראב) ו, קפז (הטורוכ . א"והרשב

 התכוו לומר שאי בקיאי� א� באמת הכניסה �ד שאי אנו בקיאי� "כתב שמה שאמר הראב) ו, קפז (ח"ובב
על כל , ח שכיו שגזרו סת�" כתב הב�ולעני הגזירה על כל טיפת ד� , את השפופרת עד מקו� שהשמש דש

א� בסו� דבריו כתב שמסקנת .  ראיהד בי ד� שנראה על ידי תשמיש לבי סת�"לכ לא חילק הראב, טיפה
 �ע "ואינו חולק על השו, )ב, קפז (א"וברמ) ק ד"ס (מ"בדרכוכ כתב . ד והכי נקטינ"הראשוני� דלא כראב

  ).�"� וכרמב"כרי( הזכיר את די הבדיקה כיו שודאי לו שנוהגת בזמ הזה ע"שהשו
  

   תולה בוסתה	 סעי� ד 
  .א� יש לה וסת תולה בוסתהת ש"ו אומרת לגבי רומ"הברייתא בד� ס

כלומר א� יש לה וסת .  משמשת בי וסת לוסת�הסביר שהכוונה היא שא� יש לה וסת לאותו קלקול י "רש
 יכולה לשמש בי ראיה לראיה ובזמ הזה לא חוששת �ת בזמני� קבועי� "והיא רומ, לראיה מחמת תשמיש

  ).ת ולא חולית הוא וס"וזאת על פי ההבנה שרומ(שמא תראה מחמת תשמיש 
כלומר ".  תולה בוסת�� לוסתה ומא� שמשה ס"כותב ש, ת" את די רומכשמביא) כ, ד(� "הרמב, לעומתו

ק ושמשה בימי� בה� "ואולי ג� אישה שאי לה ו(הוא הבי שהברייתא מדברת על אישה שיש לה וסת 
). טו, ו(� "הרמב וכ כתב . תולה בוסת ולא בתשמיש� וא� שימשה אז וראתה מחמת התשמיש , )צריכה לפרוש

א� כנראה ,  וסתהבשעת כתב ששמשה �"  לוסתהסמו�שמשה "אלא שבמקו� , ג� כ כתב כ�א "והרשב
  .י"וכ הבי בב, כוונתו סמו� לוסת
הא� ? הרי היא אסורה לשמש וצריכה לפרוש בזמ זה,  היא� אשה משמשת סמו� לוסתה�וקשה על שיטת� 

  ?הברייתא דיברה על רשעי�
ולכ לא מדובר , אכ כתב שמדובר ביוצא לדר� שהתירו לו לבעול בעונה הסמוכה לוסתה) ק יא"ס (ישההפר

 אפשר לומר שמדובר בעונה הסמוכה לעונת הוסת שאז מותרת � ת שאסר ביוצא לדר� "ואפילו לר, ברשיעי
רת לשמש שהרי בעונה שלפני הוסת מות, דחה את פירושו השני של הפרישה) ק טז"ס (�"השא� . לשמש

 שא� ראתה אז מחמת �ולכ אי אפשר לומר קולא סותרת ,  כיו שלא רגילה לראות אז�מסיבה אחרת 
 �י והמרדכי " לפי הבנת רש.ב.  עברה ושמשה.א: ולכ הביא אפשרויות אחרות לתר&. תשמיש זה בגלל הוסת

ושימשה שלוש פעמי� , ממנה מדובר בקטנה או שעדי לא הביאה סימני� עדי לא צרי� לפרוש .ג. אי בעיה
  . תולה בוסת שנקבע לה�וראתה אחר כ� ד� 

 א� בכל �כיו שרוב נשי� לא רואות מחמת תשמיש , � שאינה דחיה"כתב על דחיית הש) ק יג"ס (ש"ובתוה
יש הסתברות גדולה לומר שאכ מדובר בוסתה שהקדי� ולתלות בזה , זאת שימשה בעונה הסמוכה וראתה

  .ת"וממאשר לומר שהיא ר
  

כתב שהרישא ) נ עא"בעה(ד "הראב".  תולי לעול� להקל בוסתה�א� יש לה וסת "כתב ש) ג, י(ש "הרא
 תולה בוסתה ואינה נכנסת כלל לגדר של �כלומר אישה שיש לה וסת , ת"מדברת על אישה שאי לה וסת ורומ

ויתכ וסברת� היא , ת"ומ לעול� לא תהיה ר�ק "נראה מדבריה� שהתכוונו לומר שאישה שיש לה ו. ת"רומ
 ודאי אי זה ד� נידה אלא ד� מכה � א� היא רואה בזמ אחר �שכיו שיש לה זמ קבוע בו היא רואה ד� 

  .'וכד
 �שמדובר שאישה שיש לה , � וסיעתו"ד שכוונתו כרמב"הבי מדברי הראב) סלע המחלוקות לט(ה "הרזא

 � דוחה הסבר זה ומסביר אחרת את הברייתא �קינ וכיו שלא ברשיעי עס, ק ושמשה בשעת וסתה וראתה"ו
  ).וג� פירושו קשה להבנה(א� יש לאישה וסת הגו� תולה בהרגשת הגו� ולא בתשמיש 

  
 תולה בוסתה ויכולה לומר שהד� שרואה �זמ קבוע בו היא רואה ד� , ק"כתב שא� יש לה ו) תשלה (המרדכי

לכאורה נראה ששיטתו כא היא כשיטת . ע שעת וסתהטהור כיו שעדי לא הגי, שלא בשעת וסתה, יושעכ
וכ כתב בהמש� דבריו . ת שלא בשעת וסתה"ק אינה נעשית רומ" אישה שיש לה ו�לקולא ד "ש והראב"הרא

כיו שא� כ לא תהיה , אפילו א� יודעת בודאות שהד� הוא ד� מכה, אינה תולה בכלו� בשעת וסתהש
  . במרדכיז"הטוכ הבי . טמאה לעול�

כלומר אישה בעלת ,  לוסתהחוששת �ש� כתוב שא� יש לה וסת ) יא, ח(יתכ ומקור שיטתו הוא בתוספתא 
   .ק אסורה רק בשעת וסתה וכל זמ אחר יכולה לשמש וא� תראה תתלה בוסת"ו
  

כלומר . תולה בוסתה הול� יחד ע� תולה במכתה.  שהבי אחרת במרדכיד"תרוההביא את ) ד, קפז (ח"הב
 אי� �כיו שא� אי לה מכה , כה יכולה לתלות בוסתה ולומר שמדובר בד� מכה ולא ד� וסתכשיש לה מ

  ? שלא בזמנהכ רואה ד�במקרה  אולי �יכולה לתלות בוסת בלבד ולומר שזה ד� טהור 
  

ח " א� ראתה פע� אחת מחמת תשמיש בר� הביא ודחה את פירושי הראשוני� והציע פירוש אחר נ"ובערול
 תולה ראייתה �ח "ושוב שימשה וראתה פעמיי� מחמת תשמיש של בר, ח ללא תשמיש"יי� ברואז ראתה פעמ

וקשה שהרי הראיות (ח ולא מצרפת ראיה זו לשתיי� האחרות מחמת תשמיש "הראשונה בוסת שנקבע לה לר
עמי� פח הראשו ועד ל"אלא א� כ נאמר שלא שימשה במש� כל הזמ בי ר? צריכות להיות רצופות

  ). שראתה מחמת תשמישהאחרות
  

י וכתב שלמעשה שני הפירושי� אינ� חולקי� אחד על "� ואחריה את שיטת רש" הביא את שיטת הרמבי"הב
כתב ) ק ג"ס (מ"ובדרכ. אחר כ� הביא את דברי המרדכי בלי להתייחס אליה�. השני ולדינא הלכה כשניה�
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ק ותולה בוסתה נאמר על כל " שיש לה ות ג� באישה"שמהפוסקי� משמע שלא פוסקי� כמרדכי ויש די רומ
ונחלקו , הביא את דברי המרדכי'  בסעי� הא"וברמ. � וסיעתו" כתב במפורש כלשו הרמבע"ובשו. הנשי�

  ).להל(האחרוני� בפירוש דבריו 
ת "ק ואפשר להקל ש� לעני רומ"ב נחשבת כו" שעו� ק "ב באישה שאי לה ו"וכ הדי בעונה הסמוכה לעו

  ).כא,  הב הקצר"טה; מב, ז קפש"ערוה(
  

   תליה במכה	 ז	 סעי� ה
וא� ד� מכתה , וא� יש לה וסת תולה בוסתה,  תולה במכתה�ו נאמר שא� יש לה מכה "בגמרא בד� ס

ולדעת רבי נאמנת אישה לומר שיש לה מכה במקור שממנה יוצא ד� .  אינה תולה� משונה מד� ראייתה 
ואומרת הגמרא שמחלוקת� . בותינו העידו עליו שהוא טהורא� ר, ג ד� הבא מ המקור טמא"ולדעת רשב

  . היא במקור מקומו טמא
אפילו בימי ,  הרואה ד� מחמת מכה�ג "שלדעת רשב, ג"ז ש� נחלקו רבי ורשב"וזאת על פי הגמרא בד� ט

ראשית ניסתה הגמרא להעמיד מחלוקת� .  א� יש לה וסת חוששת לוסתה�ולדעת רבי ,  טהורה�הנידה 
שלפי ,  ומחלוקת� היא במקור מקומו טמארבנע וסתות ד"דאורייתא או דרבנ א� רבינא אומר שלכבוסתות 

א� הוא חושש לוסת ובא רבי להקל ולומר לו ש, ג מקור מקומו טמא ולכ הד� טמא א� האישה טהורה"רשב
 מקור מקומו טהור �וא� אינו חושש לוסת ,  ג� האישה צריכה להיות טמאה כנידה�ורוצה לטמא את הד� 

,  הא� מטמא או לא�כלומר מסקנת הגמרא היא שכל מחלוקת� היא לעני הד� . היא והד�, וטהורה לגמרי
 הדי יהיה �שהלכה כרבי ווסתות דרבנ ולכאורה כיו (ע טהורה ויכולה לתלות במכה " לכ�א� האישה עצמה 

  ).א בהמש�"� והרשב"וכ� אכ שיטת הרמב, שאפילו בשעת וסתה יכולה לתלות במכה
  

  הודאות הנדרשת
ג "י, א"פרק יבו. ואפילו בשעת וסתה, פוסק שאישה שרואה ד� מחמת מכה שבמקור טהורה)  יד,ח (�"הרמב

 לא ברור הא� התכו לומר שהאישה צריכה לדעת � כותב שטהורה א� יש לה מכה והיה הד� שותת ממנה
  .בודאות שד� שותת ממנה או מספיק לדעת שזו מכה שמסוגלת להוציא ד�

 כתב שתולה במכה ג� כשלא יודעת בודאות שהיא קיימת ומוציאה ד� ואפילו אינה מרגשת שהד� א"הרשב
 שנאמנת אישה לומר שיש �� "רמבונראה שזו ג� כוונת ה. שותת ויורד ומספיק שהיא מרגישה שיש לה מכה

  .וממילא מוב שממנה הד� שותת ויורד, לה מכה
 אינה �כתב שהאישה צריכה לדעת בוודאות שיוצא לה ד� מ המכה וא� ספק לה ) צב ( התרומה,לעומת�

 י"הגהמוכ הביא בשמו , מנה ד�מאפילו יודעת בוודאות שיוצא , ובשעת וסתה אינה תולה בכל מקרה, תולה
  ).תשלה (במרדכיוכ ) ק ח"סיא (

  :כלומר מחלוקת� היא בשתי נקודות

  .הא� מספיק שיודעת שיש לה מכה או שצריכה לדעת בוודאות שהיא מוציאה ד�  .א

 .הא� תולה בשעת וסתה  .ב
ובי הקולא של ) ד לעיל"פ הבנת תרוה"ע(הציע מעי פשרה בי החומרה של המרדכי ) ק ד"סו� ס (ח"הב

א� ,  היא צריכה לדעת בוודאות שאכ יש לה ד� מהמכה�ק "באישה שאי לה וא וכתב להחמיר רק "הרשב
  ).שלא בשעת וסתה ממש(ק תולה במכתה ג� ללא ודאות "אישה שיש לה ו

 שא� בודקת ומוצאת �' ע בסעי� ז"כמו שכתב השו, כתב שאי להתיר אלא על ידי בדיקה) ק י"סו� ס (ז"ובט
  .ה ג� כשלא יודעת בוודאות שיש ד� תול�ד� בצדדי� או שמרגישה כאב בצד 

א א ג� כ מודה שצריכה ודאות בכ� שהמכה מוציאה ד� אלא שמקל של"הבי שהרשב) ק כד"ס (�"ובש
  . היא מוציאה ד�צריכה לדעת בוודאות שעכשיו ממש

  
�"השוכ הביא , שצריכה לדעת בוודאות שיש לה מכה באותו מקו� ממנו יוצא הד�) ק ה"סו� ס (ח"הבכתב  

א� א� ראתה שלא ,  שזה דווקא כשהרגישה ביציאת הד�ד"החווהביא בש� ) ק כב"ס (ש"הפתא� ). ק יז"ס(
  . תולה ג� במכה שבצדדי� ולאו דווקא במכה שבמקור�בהרגשה 

  
 חילק וציי כמה מקרי� א"הרמ. ולכ נראה מדבריו שתולה בכל מכה שהיא, �" פסק בסתמא כרמבע"השו

  ):למעשה פסק כמרדכי(
 א"הגר( תולה במכה שלא בשעת וסתה א� על פי שאינה יודעת בוודאות שמוציאה ד� � ק"ישה שיש לה וא .א

  ).ק יד כתב שבמקרה זה יש להקל אפילו כשלא יודעת שיש לה מכה"בס
ספק מהמקור (ס " תולי� במכה כיו שיש ס� כשספק א� הד� מהמקור או מהצדדי� � ק"אישה שאי לה ו .ב

  . לא תולה� מהמקור וכשהד�). או מהמכה
  . תולה בה� ויש לה מכה במקור שודאי מוציאה ד�  ק" לה ואישה שאי .ג
  . לא תולה כלל� ב"בשעת וסתה או בעו .ד
  . יכולה לתלות במכה בכל עניכתמי� .ה
  

  נאמנות האישה
 ש"בפתו. שאישה נאמנת לומר שיש לה מכה באותו מקו� וממנה יוצא הד�, הלכה כרבי) ו, קפז (ע"השופסק 

,  נאמני��שבדקו באותו מקו� ואומרי� שיש לה פצע , וכל שכ אחות או רופא, כתב שג� אימה) ק לה"ס(
  .כיו שעד אחד נאמ להתירה כשלא איתחזק איסורא וכל שכ כא שיש לה חזקת טהרה

ותמהו האחרוני� .  נאמנת� הוסי� שג� א� האישה אומרת שברור לה שאי זה ד� מ המקור א "הרמ
י "במהרשהרי מקור דבריו הוא , עליו מאי הוציא די זה) ק לו"סש "פת; ק ה"סר "דגמ; ק כה"סש "תוה(
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 מצד אחד א� יש לאישה נאמנות אז מדוע לא לסמו� עליה � והוא עצמו הסתפק בזה ולא הכריע להיתר וייל
.  לא נסמו� עליהומצד שני שמא האישה לא מספיק בקיאה בזה או מכיו שיש לה תקנה בבדיקה, ג� בזה

  . אפשר להקל ג� במקרה כזה� ובצירו� סברה נוספת 
  

  תליה במכה בזמ� הזה
 אי �כיו שמדי התלמוד א� ד� מכתה שונה מד� ראייתה , שבזמ הזה אי תולי� במכה) ז, ג (�"הרמבכתב 

 � בקיאי� בדמי� וכיו שאיננו, ואז נצטר� לבדוק ולבחו כל ד� ה� מראהו דומה או שונה מד� נידה, תולי�
נ "שבועל בעילת מצוה ופורש והיא יושבת ז, מדי בתולה' ועוד הביא ראיה בהלכה ט. אי לתלות במכה כלל

  . כלומר אי תולי� במכה�למרות שאי ל� מכה גדולה מזו , על ד� הבתולי�
 �ה הדי בימינו ג הביא זאת ולא ציי שנשתנ"י, א"וכ בפרק י, הביא את די התליה במכה) כ, ד (�"הרמב

 שש� � שאי להוכיח מדי בתולה " ודחה את טענת הרמבא"הרשבוכ סובר . כלומר ג� בימינו תולי� במכה
 תיאסר עולמית �ת שא� נאסור אותה "כ ברומ"משא, יש לה היתר לאחר שתטבול ותטהר ולכ החמירו בה

רק כאשר התברר שד�  �אייתה ובעני ד� מכתה השונה מד� ר. ומנסי� להקל ולתלות בה כמה שאפשר
  .�"והר מ"מ, )ג, י (ש"הראוכ כתבו .  תולי� להקל� וכל עוד לא ברור , מכתה שונה אי תולי� בו

  .ב"א� המחמיר תע, שאמנ� מעיקר הדי תולי� במכה) ב הקצר"תוה (א"הרשבכתב , ולמעשה
 הביא את דברי הפוסקי� י"בבוכ . ש שדחה אותו" ולעומתו את דברי הרא" הביא את דברי הרמבהטור

  .ב"א שהמחמיר תע"ל וסיי� בדברי הרשב"הנ
). ק יג" בסא"הגרוכ כתב ( "ומשמע כשאר פוסקי� ולא כרמב, כתב בסתמא שתולי� במכה) ה, קפז (ע"ובשו

  .א"ואולי סובר כ� מעיר הדי וראוי להחמיר כרשב
  

ומר שד� מכתה אינו משונה מד�  שבהתחלה כתב שתולי� ל� שלכאורה דברי הטור סותרי� י"הבכתב 
 כלומר  �עד שיוודע על פי חכ� שיראה שניה� ואחר כ� כתב , ראייתה עד שיוודע לנו בבירור שהוא משונה

ת הראתה "היא שרק במקרה שקוד� שרומ) אותו מצטט הטור(ש "ותיר& שכוונת הרא? צרי� להראות לחכ�
אבל בכל מקרה אחר אי צור� , י� לחומרה הולכ�ד� לחכ� ונודע לה שד� מכתה שונה מד� ראייתה 

  .להראות לחכ�
אבל בסתמא אי צרי� ,  צרי� לבדוק ולהכריע�כתב שא� שני הדמי� באי� לפני החכ� ) ק כ"ס (והפרישה

 כאשר שני הדמי� לפניו אי אפשר ללכת מיד �) ק ט"ס (ז"הטוכ הביא . להראות� לו אלא תולי� להקל
  .ור� ללכת ולהראות לחכ�שאי צ) ק יט"ס (�"השב וכ כת. לקולא אלא צרי� לברר

 אי זה נחשב ד� משונה �כתב שאישה שדחקה אצבע בכוח והוציאה ד� שלא בזמנו ) ק כג"ס (ש"ובפת
  .שצרי� להחמיר בו

  
  )ת"לא רומ(די� ראיה כשיש מכה 
היא לגבי כל המחלוקת ( האישה טהורה �ע אישה שיש לה מכה במקור "ז יוצא שלכ"מפשט הגמרא בד� ט

שרק כתבו ) ה ומר"ד (התוספותא� .  יכולה לתלות במכה� כל אישה שרואה ד� , ולכאורה לפי זה, )הד�
 בשעת � א� א� אינה מרגישה שהד� בא מ המכה , כאשר מרגישה שהד� יוצא מ המכה אפשר לתלות בה

 כאשר יש לה ודאות כלומר רק. לה במכהתוסתה ודאי טמאה כיו שאחרת לעול� לא תהיה טמאה כי תמיד ת
 רק שלא בשעת וסתה �וללא ודאות ). לכאורה אפילו בשעת וסתה(שהד� בא מ המכה יכולה לתלות בה 

  .יכולה לתלות בה
 האחד במי רגליי� והשני כשיש לה מכה � מציי שני מקרי� בה� רואה ד� מגופה ולא חוששת לו א"הרשב
ח במכה "ומזה יוצא שקו, ת ובשעת וסתה תולה בה" אפילו א� היא רומ�ואומר שכשיש לה מכה , במקור

  .ת שיכולה לתלות במכה אפילו בשעת וסתה וג� ללא ודאות"רגילה ללא רומ
 ומשמע שאי צור� ,  טהורה אפילו בשעת וסתה�אומר שאישה שראתה ד� מחמת מכה ) יד, ח(� "הרמבוכ

ת ולכ משמע שהוא הדי לכל תליה "מועוד שאינו מדבר ש� על רו. בוודאות אלא כל מכה שיש לה תולה בה
,  שפסק כרב על פי הגמרא לעיל וכרבא שוסתות דרבנ� � "בדברי הרמב) ק ז"ס (י"הגהמוכ הסביר . במכה

  .א שג� כ סובר כ�" והביא את דברי הרשבמ"הכסוכ הסביר 
וסתה תולה ושלא בשעת , סוברי� שבשעת וסתה אינה תולה כלל) תשלה (והמרדכי) צב (התרומה, לעומת�

  .רק כאשר יש לה ודאות שהמכה מוציאה ד� ולא כשיש לה ספק
  

הוא מתייחס לשואל הטוע שאשתו יודעת שיש לה מכה א� לא . מחדש די) ז"פסקי� וכתבי� מ (ד"תרוה
 צרי� �כמו שאומר המרדכי , ואומר שודאי לא מספיקה ידיעה זו כדי לתלות. יודעת א� היא מוציאה ד�

 כל זמ שבודקת מוצאת ד� רק בצד ולכ יש .א: ז מצא שני צדדי� להקל"ובכ. ציאה ד�ודאות שהמכה מו
 . ס אינה מרגישה"אותו צד כשנוגעת בו ובשאר החוח א� מרגישה כאב ב"וקו, זה ד� מכהסיכוי גדול שאכ

. ק יכולה לתלות במכה שלא בשעת וסתה"קלה במרדכי שכאשר יש לה וי אפשר לצר� את ההבנה המ.ב
  .ל אפשר לסמו� ולטהר את האישה"י� שבצירו� כל הצדדי� הנומסי

 קיי� ספק דאורייתא �בדיקת עד בעדיי א� רואה , עוד מחדש שג� א� היא רגילה לראות תמיד בלי הרגשה
  . סומכי� עליו אפילו במקו� שאפשר לברר�ס "ומסיי� שכאשר יש ס. לאו אדעתהודלמא ארגשה 

ואחר כ� , ג� א� לא מרגישה שיוצא ממנה ד�, א שתולי� בכל מכה"באת דברי הרש'  מביא בסעי� הי"הב
ולא , א האומרי� שצריכה לדעת שיש לה מכה המוציאה ד�"את דברי המרדכי ושאר החולקי� על הרשב

  .ל ולא מעיר עליה�"ד הנ"ובסו� הסימ מצטט את דברי תרוה. מכריע ש�
 �י סגל "ד בש� מהר"ד וסיי� שכ� פסק בהגהות ש"את דברי תרוה) ק ז"ס (מ הארו�"בדרכא "וכ הביא הרמ

כלומר הוא לקח (ק תולה שלא בשעת וסתה ג� כאשר אי לה ודאות שהמכה מוציאה ד� "שאישה שיש לה ו
  ).ד"לכאורה דלא כתרוה, את ההבנה המקילה במרדכי ללא צירו� תנאי נוס�
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כתב שנאמנת לומר ' ובסעי� ו, ה בה בסתמא שא� יש לאישה מכה תולע"השופסק '  בסעי� ה� ע"פסיקת השו

  .דדי� שאפשר על פי זה לתלות במכהצד בעני מציאת הד� ב"הביא את דברי תרוה' בסעי� ז. שיש לה מכה
 ג� א� לא יודעת בודאות שהמכה ,שתולה בכל מקרה, א"ע פוסק כרשב"לה ביותר היא שהשוי ההבנה המק.1

א� , ודעת שיש לה מכה כלל ג� כשלא י�'  החידוש בסעי� זוזהו, )ע" בדברי השוח"הבוכ הבי (יאה ד� מוצ
  ). סוש"ערוה( תולה בה �דדי� יש ד� בצ

ד וסובר שלא צרי� את כל התנאי� כדי להקל אלא מספיק אחד "מבי אחרת את תרוה) ד מו"יו (י"הנוב .2
 יכולה �יאה ד� כלומר רק כאשר יודעת שיש לה מכה ולא יודעת שמוצ, פסק כמוהו' ע בסעי� ז"והשו, מה�

ע דיבר על מקרה שיודעת בודאות שיש לה מכה "ומסיק מכ� שבסעיפי� הקודמי� השו, לתלות בד� הצדדי�
  .ויודעת שהיא מוציאה ד� ואז יכולה לתלות

 רק אישה שיודעת שיש �ד "פסק כהבנה המחמירה בתרוה' ע בסעי� ז"הבי שהשו) ק י"תחילת ס (ז"הט .3
ע בעצ� סובר כמרדכי "ובסעיפי� הקודמי� הסיק שג� השו,  לתלות בד� הצדדי�ק יכולה"לה מכה ויש לה ו

    .שצריכה לדעת בודאות שמכתה מוציאה ד�
  

 תולה במכה ג� כשלא יודעת בודאות �ק "פסק שאישה שיש לה ו'  בסעי� הא"הרמ � א"פסיקת הרמ
 תולה בה וכ כאשר יש �ה ד�  א� יודעת בודאות שמוציא�ק "א� אי לה ו). שלא בשעת וסתה(שמוציאה ד� 

 אינה תולה ג� כשבודאות יש לה �אבל כשיודעת בוודאי שבא מ המקור ). מכה\מקור, מקור\צדדי�(ס "לה ס
וכמרדכי לעני אישה שאי לה , ק"א פסק כהבנה המקילה במרדכי לגבי אישה שיש לה ו"כלומר הרמ. מכה

  .ק ולגבי שעת וסתה"ו
  

 הרי שיש להקל במכה �ד "ז בתרוה" על פי הבנתו של הט.א: א"על הרמ) ק י"ס (ז"הט הקשה � ז"שיטת הט
. ד ולא פסק כ�"מ הארו� את תרוה"א עצמו הביא בדרכ"והרמ, שלא מוציאה ד� רק בצירו� בדיקה נוספת

, וא� ש�.  שרואה ד� במי רגליי� רק בצירו� בדיקה במו� נקיא והתיר אישה"א החמיר הרמ" קצ בסימ.ב
 על פי הבנתו .ג?  אי� כא הקל ללא בדיקה�בכל זאת החמיר להצרי� בדיקה ,  שמרגשת כאב� לא שיש עוד קו

  ?א חולק על זה" אי� הרמ� ודאי מדובר כא שיודעת שמכתה מוציאה ד� �ע "בפסיקת השו
יאה ד� או צז חולק עליו ומתיר לתלות במכה רק כשודאי מו" הט�א "ח כתב לפסוק כרמ"למרות שהב, ולכ
 �וכ א� יש לה מכה שנשי� אחרות רגילות לראות ד� ממנה . או בצירו� כאב) 'כמו בסעי� ז(ו� בדיקה בציר

  .תולה למרות שלה אי ודאות
  

 אלא �א "ד וברמ"אכ הבי כהבנה המקילה במרדכי וכ� ג� הבי בתרוה) ק כ"ס (�"הש � �"שיטת הש
 במכה ג� תול מבעלה אפשר להקל ולתשכדי שלא להוציא אישה, ת"א דיבר רק על רומ"שלדעתו הרמ

ק שלא "כל זה לעני אישה שיש לה ו.  לא סומכי� על הקולא של המרדכי�נ "א� לעני ז. כשאינה מוציאה ד�
 רק כאשר יודעת בודאות שמכתה �ק שלא בשעת וסתה "ק או שיש לה ו"אישה שאי לה ו. בשעת וסתה
  ).ק כד" ס�"ש(ת "ג� ללא רומ,  יכולה לתלות בה� מוציאה ד� 

 מותרת אפילו בשעת � יש מכה שמוציאה ד� והד� שנמצא הוא הד� הזה �ובמקרה שיש ודאות מוחלטת 
  ).ס במרדכי וחייבי� לומר כ�"ק יד שמבי שיש ט" סא"בגרוכ , ק כו" ס�"ש(וסתה 

  
קלו ת אכ ה" שמסביר שברומד"החוו� ומוסי� את דברי "ט שמביא את הש"מציי לבאה) ק כז"ס (ש"הפת

ולכ ש� החמירו , נ אי להקל כל כ� כיו שהוא דאורייתא"א� לעני ז, יותר כיו שהיא כוסת ווסתות דרבנ
� " שהבי בשת כנסת יחזקאל"שועוד הביא בש� . לתלות במכה רק כאשר יש ודאות שהמכה מוציאה ד�

אמנ� . י טהרה לחצאינ על אותה ראיה כיו שא" אינה צריכה ג� ז� ת "שכאשר תולי� במכה לעני רומ
 ש"בתוהוכ הבי , נ"ת א� עדי צריכה ז" ועוד אחרוני� חלקו עליו וכתבו שאמנ� לא נחשבת רומט"בסד

  ).ק יח"ס(
.  שכאב בשעת תשמיש אינו נחשב כמכה אלא א� כ יודעת בודאות שמהכאב יוצא ד�ש"הפתעוד מביא 

 א� מרגישה כאב יכולה לתלות �מוציאה ד�  שא� יש לה מכה א� לא יודעת א� ט"הסדאמנ� הביא בש� 
  .במכה שמוציאה ד�

  
 נחשבת � שעד הטווח בו ודאי אינה רואה ד"החוובש� ) ק כו"ס (ש"הפת כתב � אישה שיש לה וסת חצי קבוע 

  . ומש� ואיל� נחשבת כבעלת וסת שאינו קבוע, ק"כבעלת ו
 הא� �חר כ� בדקה ומצאה טמא וא,  במקרה שעברה שעת וסתה ולא בדקה ולא הרגישהט"הסד הסתפק

אולי תולי� שלא בשעת וסתה רק במקרה שבשעת וסתה ודאי היתה ? תולה במכה כשלא ידוע שמוציאה ד�
ואמנ� ?  אולי באמת ראתה נידה בשעת וסתה ולא יכולה לתלות� א� כא שלא בדקה בשעת וסתה , טהורה

� בכל מקרה "א� לדעת הש, ת" לעני רומנ ולא רק"א דיבר ג� לעני ז"ספק זה הוא רק למסבירי� שהרמ
א מודה "לדעה המסבירה שג� הרמ,  אפשר להקל�וא� המכה ודאי מוציאה ד� . ונשאר בקושיה, נ"צריכה ז

  .שבמכה כזו תולה אפילו בשעת וסתה
  

 צריכה �  שלא בשעת וסתה ואי ידוע שהמכה מוציאה ד� �� " פסק כשה"השש: להלכה נחלקו האחרוני�
 תולה � ק "א� אי לה ו. אלא א� כ ודאי לה שהד� בא עכשיו מהמכה, וסתה אינה תולה כללבשעת . נ"ז

  ).ח, ד (ט"בדרכוכ פסק . כשיש מכה ג� כשלא ידוע  שמוציאה ד�
א� , ת תולה במכה ג� כשלא יודעת שמוציאה ד�" לעני רומ� ע "פסק כשו) מג�מא, כג�כב, ה (ב הקצר"בטה

  .אות שהמכה מוציאה ד� צריכה לדעת בוד�נ "לעני ז
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 יש שכתבו להקל כיו שתולי� �כתב שא� ראתה שלוש פעמי� אחר לידה '  בסעי� יא"הרמ �  תליה בלידה
ועיי להל במחלוקת ). ק לב"ס (�"בשוכ כתב , הככדי מ, הראיה בחולשתה מכח הלידה והוכו הצדדי�

  .דה באיזה מקרה בדיוק יכולה לתלות בלי�א "האחרוני� בדברי הרמ
  

, שכדי לצאת מחזקת טומאה צריכה האישה ימי� נקי�) ג, קצו (ד"החו כתב � ט לאישה שיש לה מכה"הפס
 א� יש לה � ולפי זה . נ שיהיו נקיי� לגמרי"ט ובדיקה אחת בז"לכ צריכה לכל הפחות הפס. ספורי� ובדוקי�

ט ובדיקה אחת "ות הפסורק א� הספיקה לעש,  לא יכולה לתלות בה�מכה לפני שרוצה להפסיק בטהרה 
  ).ה א, קפז (ה"בששוכ פסק .  יכולה לתלות בשאר הימי� במכה�בנקיות 

, נ שיכולה לתלות במכה"ד ומקל בבדיקות ז" שחולק על החווס"החתהביא בש� ) ק ה"קצו ס (ש"ובפת
 נקי ט" חייבת הפס� אישה שמעיינה פתוח ורוצה לפסוק בטהרה �ד "ט מסכי� חלקית ע� החוו"ולעני הפס

 יכולה להפסיק �א� אישה שמעיינה סגור וקיבלה מכה ואחר כ� הגיע יו� וסתה . ואינה יכולה לתלות במכה
 נחשב � הדעת וא� לא מרגישה כלו� חבטהרה ללא בדיקה על ידי שתעמוד כל בי השמשות ללא היס

  .ט"כהפס
 יכולה לפסוק �' בצד אחד וכדכגו שנמצא תמיד , כתב שא� ודאי לה שהד� הוא ד� פצע) י�ט, ד (ט"ובדרכ

�ויכולה . כדי שתתחזק בבדיקה זו, ערב בוקר וערב, אלא שתעשה בדיקות אלו שלוש פעמי�, בטהרה כ
לעשות את הבדיקה הראשונה לפני היו� החמישי לראייתה ובלבד שהבדיקה האחרונה תהיה לפחות ביו� 

  .קת אחות המוודאת שמדובר בד� פצעט על ידי בדי"אפשרות נוספת היא לעשות הפס. החמישי לראייתה
  

   רפואות שונות	סעי� ח 
 ינסו את הרפואה לאחר פע� או פעמיי� �שא� יש רופא שיכול לרפאות את האישה ) קז (התרומהכתב 
אפילו א� מדובר ברופא , ע א� תוכל לסמו� על הרפואה" צ�אבל לאחר שהוחזקה בשלוש פעמי� . ת"שרומ

  . את דבריוהטורוהביא . יעיתולשמש על פיו פע� רב, מומחה
 לפני שהתחזקה ודאי תועיל הרפואה שהרי בעיקרו יכולה לשמש � את צדדי הספק ) ח, קפז (ח"הבוהסביר 

 הרי יש חזקת איסור נגד חזקתו של הרופא והעמד הגו� על �א� לאחר שנתחזקה . אפילו ללא רפואה כלל
ולעומת זאת חזקת ,  שמא הד� מהצדדי��אמנ� מצד שני חזקת האיסור של הגו� מסופקת . חזקתו

, קפז (ש"ובערוה. ע" ולכ נשאר התרומה בצ�המומחה של הרופא נחשבת כודאי ואי ספק מוציא מידי ודאי 
 מצד אחד נית לומר שאי הרופא נאמ להוציאה מחזקת איסור כיו שאי הדבר �הוסי� ביאור ) סח�סז

 ודאי יש לה רפואה �) לשיטתו(ת הוא חולי "לרופא לרפאות ורומא� מצד שני כיו שהתורה נתנה רשות , בידו
  .וממילא נחשב הדבר בידו של הרופא ולכ יהיה נאמ להוציאה מחזקתה

, אומר שעל רופא ישראל ודאי יש לסמו� א� אומר שריפא) 'קדושה סימ ג, תשובה (י"בהגהמ, לעומת� זאת
.  וכא מתיר אפילו בלי שהוחזק�ע שהוחזק בו כמו שאומרת הגמרא בשבת שיש לרופא נאמנות על קמי

א� א� רואה שהד� פסק וניכר .  אי נאמנות לגויי��וברופא גוי הוא נמנע מלהתיר למרות שלא מרע אנפשיה 
  . יכולה לסמו� אפילו על גוי� הדבר שבאמת נתרפאה 

ימ ס � א מחולי זה שאומר שאחרי שנתחזקה אסורה לשמש עד שתתרפ) כב�כא, ד (�"מהרמבוכ נית לדייק 
  .וכ אחר כ� כותב שבדיקת השפופרת נועדה כדי לבדוק א� נתרפאה או לא, שיש לזה רפואה

  
ובמשמרת . ואחר כ� כתב שיש מי שמתיר,  כתב קוד� שיש מסתפקי� הא� לסמו� על הרפואהע"השו

 א"הגר וכ פסק ,ע פסק להיתר"כלומר השו, א בתרא" והלכה כי�א "א וי" מסיק שיש כא די של יהטהרה
יכולה לסמו� על ,  כמו צער וכאב�שבמקו� שיש רגליי� לדבר ) תי, ת א"שו (ז"הרדבוכ כתב , )ק כ"ס(

וא� מוצאת ,  א� לא מוצאת כלו� ודאי נרפאה�ואה פולכתחילה עדי� שתבדוק לאחר שעשתה הר. הרופא
�אבל עדי� שתעשה את ,  על סמ� זה בעיקרו נית להתירה� וא� מוצאת בצדדי� ,  אי לה תקנה� בראש המו
 הוחזקה שד� זה ד� מכה ומותרת � וא� שלוש פעמי� הוחזקה בבדיקה ואחר כ� בד� בצדדי� . הרפואה שוב

  .לבעלה
  

 יכולה אישה אחרת � שג� א� עשה הרופא רפואה לאישה אחת לפני שהתחזקה באיסור ונרפאה ח"הבהוסי� 
אמנ� סיי� שזה , )סט, קפז (ש"ערוהוכ הביא , )ק כח"ס (�"השוהביאו . לסמו� עליה א� לאחר שנתחזקה

  .רק להלכה ולא למעשה
אולי הד� ממילא ?  אי� נית לדעת שאכ רופא זה מומחה� ד"בחוווכ , תמה על די זה) ק לח"ס (ש"ובפת

  אי לסמו� על� שא� עשה רפואה זו לנכרית ס"החתועוד הביא בש� ? היה מפסיק כיו שעדיי לא נתחזקה
  .זה כיו שהגופי� שוני�

לא הכריע ורק כתב שמיד כשתראה ) יא, ט (ט"ובדרכ). כח, ה (ב הקצר"וטה) ח ג, קפז (ה"השש� פסקו "וכש
  . תזדרז ללכת לחכ� והוא ישלח אותה לרופא א� יש צור��ד� 

  
  נאמנות הרופאי�

אי� ואמרו שיש לאישה צדוק שני סיפורי� על אביו ששאל את הרופ' אלעזר בר' ב מביא ר"בגמרא בד� כ
  .ובכל זאת הצריכו חכמי� להטיל למי� ולבדוק א� זה אכ ד�, מכה

א מתיר לסמו� על רופא שהתחזקה " שהריצב�א "מביא את מחלוקת התרומה והריצב) ד קנג"יו (ס"ובחת
.  ג� הוא מודה שאי לסמו� עליו�א� לעני נאמנות הרופא לומר שיש לה מכה באותו מקו� , רפואתו

א� נאמ , ס שאמנ� הרופא לא נאמ לומר על אישה מסויימת שיש לה מכה"הבי מהחת) ח ג, קפז (ה"ששוב
 �וא� יש לרופא אפשרות לראות ולבדוק ממש . � מכהשלומר שבאופ כללי מצוי וסביר מאוד שתהיה לה 

ובר בהשערה של וא� מד.  נאמני�� ולכ בימינו שיכולי� לראות ממש והיא מילתא דעבידא לאגלויי , נאמ
  .ב"בטהוכ פסק .  נאמני�� ישאלו שני רופאי� זה שלא בפני זה וא� שניה� אומרי� אותו דבר �הרופאי� 
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   רפואת ההפחדה	 סעי� ט 

, ת האישהרבי לאבד שיפחיד אבסיפור הראשו אומר . ת"ו מביאה שני סיפורי� לעני רומ"הגמרא בד� ס
בסיפור השני ההפחדה לא הועילה ואומר שמואל שלאישה זו . רפאהואכ נפלה ממנה חררת ד� ואומר רבי שנ

  .אי תקנה
 בידוע שלא עלתה הרפואה וחוזרת לקלקולה �וא� לאחר שהפילה חררת ד� חזרה וראתה מחמת תשמיש 

 אלא מבחינתנו היא נרפאה עד , אמנ� אי צור� לבדוק אותה לאחר שהפילה חררת ד�). יח,  ו�"רמב(הראשו
  ).י"ב (שיוכח אחרת

 �ולכ בי א� הפילה ובי א� לא הפילה חררת ד� , ל"שאי אנו בקיאי� ברפואה הנ) נ ע"בעה (ד"הראבכתב 
וכ כתב . א� אי מוציאי� אותה מבעלה אחר רפואה זו עד שתיבעל ותחזור לקלקולה, אסורה על כל העול�

  ).ק ע"ד ס (י"הגהמוהביאו ) יט, ו (�"הרמב
� שהוא סובר " הבי ברמבי"הגהמ). �"רמב, ש"רא, �"רי(רו כלל די זה במפורש ראשוני� אחרי� לא הזכי

זירא ' א כתב שלא נתחדש שו� דבר בימינו מלבד חומרת ר"שכ בפרק י, שדי ההפחדה נוהג ג� בימינו
 �י זה ד� "סובר שמזה שלא כתב הרמב) ע, קפז (ש"בערוהא� .  וממילא די ההפחדה נשאר� ומראות הדמי� 

 כתב שאולי לא כתבו זאת הפוסקי� כיו שסוברי� י"ובב. ע"ונשאר בצ, אה לא סובר שסומכי� על זהכנר
כתב שאי זה מדוייק שכ את די ) ק ה"ס (מ"בדרכא� , ת" אישה לאחר שרומ� שבימינו אי מתירי"כרמב

 אבל � "רמבאולי הפוסקי� מסכימי� ע� הכלומר ,  חולק עליו"למרות שהרמבשפופרת הביאו הפוסקי� 
  .רק לעני ההפחדה ולא בדיקות אחרות

הסביר כדברי ) ק ה"ס (ובדרישה,  שבימינו אי מתירי� אותה לאחר שראתה ד�" כתב את דברי הרמבהטור
 לעני ההפחדה ולא לעני בדיקת שפופרת"שג� הטור סובר כרמב, א"הרמ.  
 אי מוציאי� � שא� עשתה כ� בכל זאת ד"סיי� בדברי הראבו " הביא את דברי הטור בש� הרמבע"ובשו

 אי מתירי� אותה � כלומר לכתחילה אי להתירה על ידי ההפחדה הזו וכ א� נתגרשה כבר . אותה מבעלה
  ).ק יג" סז"ט; ק כט" ס�"ש(והיא תועיל בדיעבד רק א� היא עדיי תחת בעלה , להינשא על סמ� בדיקה זו

 א� הפחידוה ולא �י� לכתחילה על תקנה זו ואי בקיאי� בה שכיו שאי סומכ) עא, קפז (ש"ערוהוכתב 
 אבל �  דווקאוכ מה שכתב שאי מתירי� על סמ� רפואה זו,  אי סומכי� על כ� לחומרה�הפילה חררת ד� 

  .ופרתפכמו בדיקת ש, ולי יועילואואות אחרות פר
 אי זה �בהלה מ המיטה  שאישה שהרגישה זיבת דבר לח וקפצה בי"הנובהביא בש� ) ק לט"ס (ש"ובפת

  .נחשב כרפואת ההפחדה ואי להקל לה על סמ� זה
  

  ת לאחר ראיה אחת"די� רומ 	סעי� י 
כתב בש� ) ק ל"ס (י"והגהמ.  מותרת לשמש פע� שניה כשתטהר�ת "שאישה רומ) כ, ד (�"הרמבכתב 
 צריכה �בילתה כגו א� ראתה בליל שני לט, � שמכל מקו� צריכה לחשוש פע� אחת אחר ראייתה"מהר

  .י"� בצירו� הגהמ" פסק כדברי הרמבע"ובשו. לחשוש ולפרוש בליל שני לטבילתה הבאה
וא� ראתה לאחר ,  דינה כוסת הקפיצות�סובר שא� ראתה לאחר טבילה ללא תשמיש ) טו�ק יד"ס (ד"ובחוו

 לא � תשמיש ולכ א� ראתה בליל טבילה ללא, שהתשמיש הוא הגור� ממש,  דינה כוסת האכילות�תשמיש 
 �וא� ראתה אחרי תשמיש . כמו בוסת הקפיצות שאינה חוששת כלל אחרי פע� אחת, צריכה לפרוש כלל

 ואינה יכולה � וכדי לעקור זאת צריכה לשמש בליל טבילה בלי שתראה , חוששת להרכבת ליל טבילה ותשמיש
  . לעשות זאת אלא א� כ תעבור ותשמש

ע לא מצרפי� "שכ לדעת השו, תשמיש בלילה השני אחרי הטבילהי שדיבר על "וכ חלק על דברי הגהמ
  .קפיצה של אתמול לראיה של היו� ולכ אי לחשוש במקרה כזה כלל

שאי לצר� , י אי לחשוש" אפילו לדעת הגהמ�א� ראתה בלילה שלישי או רביעי לאחר הטבילה , ועל פי זה
  .הטבילה לראיה לאחר זמ כל כ� גדול

ד וכתב שאי לחשוש להרכבה של טבילה ותשמיש אלא לאחר שהוחזקה " חלק על החוו)ק כד"ס (ט"ובסד
, ולכ א� פרשה בליל טבילה אחד ולא ראתה, והחשש הוא שמא הטבילה גורמת, לכ� ולא לאחר פע� אחת

לא צריכה לחשוש יותר ולא צריכה להגיע למצב שתעבור ותשמש באיסור כדי לעקור את , אפילו לא שמשה
בש� פוסקי� ) עמוד רעד (במשמרת הטהרהוכ הביא . שונה שראתה אחרי תשמיש בליל טבילההפע� הרא

  .ד" דלא כחוו�) י א, קפז (ה"בששוכ פסק , רבי�
  

  ת לאחר לידה"רומ
, פעמי�' ג לידה כל אחר ראתה או, לידתה שאחר ראשונה בביאה פ"ג שראתה לה אירע וא�: "א"הרמכתב 

 שהוכו, לידתה מכח עדיי בחולשתה הראייה תלינ כי, לבעלה להתירה הקלל שכתבו יש, ראתה לא ובנתיי�
 כבר א� זה וכל. במכה שתלינ כמו בלידה ותלינ, כ� אחר ולא ללידה סמו� רואה ולכ, לידתה מכח הצדדי�

' ג ראתה א� אבל. איסור של ביאות אחר, היתר של ביאות שהוחזקו הראשונות לידות בי ושמשה עברה
 א�, בדיקה שצריכה מ"כ מיהו. השפופרת בדיקת צריכה אלא, בלידה תלינ לא, לידה אחר ופירצ פעמי�
  ".ל"כנ השפופרת מבדיקת עדי�, בו ראתה שלא זה דתשמיש, מותרת, ראתה ולא, ושמשה עברה

ש� הוא אומר שבמקרה של ביאות , )ק ז" סמ"בדרכמובא  (ד"יוחנ� שמביא הש' בתשובת רמקור דבריו הוא 
ת הוא רק לאישה שנתקלקלה "ח שאומר שכל די רומ" אפשר לסמו� על דעת ר� לאחר ביאת האיסור היתר

א� על פי שלא ) מכה(א לתלות בלידה "ואפשר לסמו� על הרשב, מיד לאחר נישואיה ללא שו� ביאות היתר
  .ידוע שמוציאה ד�

ואפילו חזרה , לאחר לידהא שג� במקרה שראתה שלוש פעמי� רצופות "הבי מדברי הרמ) ק לא"ס (�"הש
 אסור לה לשמש לאחר לכתחילהורק ,  א� אחר כ� עברה ושימשה מותרת�וראתה בצורה זו שלוש פעמי� 

  .שלוש ראיות רצופות
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 � אי שו� סברה �חולק עליו וכותב שבמקרה שראתה שלוש פעמי� רצופות לאחר הלידה ) ק טו"ס (ז"הטא
 ג� א� תעבור ותשמש לא � לידה שלוש פעמי� רצופות אחר עמי� ראתה וא� שלוש פ, להקל מחמת הלידה

א וצרי� למחוק "ס ברמ"ולכ כתב שיש ט. יועיל להוציאה מחזקת איסור כיו שקבעה וסת לראיה אחר לידה
 ה� רק במקרה שהיו ביניה� ביאות � א שתולה בלידה "ולפי זה כל דברי הרמ', עברה'ת המילה אמסו� דבריו 

  ).עברה ושימשהולא ש(של היתר לגמרי 
  

  עברה ושמשה
ע א� קנסינ לה כשעשתה "א� צ.  מותרת�שא� עברה ושמשה ולא ראתה ) ק ז"סו� ס, קפז (מ"בדרככתב 

וכ כתב .  לא מוציאי� אישה מבעלה בגלל זה�ח בשוגג "קו, ולמעשה כתב שאפילו במזיד, זאת במזיד
  .והוסי� שביאה אפילו עדיפה מבדיקת שפופרת, א"ברמ
כיו שבביאה ודאי שהשמש ,  כלומר הסיבה שביאה מועילה יותר מבדיקה� ' ציי לסעי� ב) ק כד"ס (א"הגר

הסביר שא� היא ) כא, קפז (ש"ובערוה. הגיע למקו� הפנימי ואי את הספק הזה שקיי� בבדיקת שפופרת
  . מוכח שהד� מ הצדדי��וא� לא ראתה ,  ודאי תראה בשעת ביאה�ת "באמת רומ

א שביאה מועילה ה� דווקא כשעברה " שסובר שדברי הרמהאפי רברבי הביא את דברי )ק לג"ס (�"הש
ת הוא כאילו קבעה "שסברתו היא שרומ) י"בש� הנוב (א"ר וברעק"בדגמוהסבירו , ושמשה שלוש פעמי�

או שדינה כוסת האכילות ולכ צריכה שלוש , וסת לקפיצות וכדעת הטור שצריכה שלוש פעמי� כדי לעוקרו
  .לעקורפעמי� 

 לא תועיל �אבל א� לא מצאה כלל , בדיקת שפופרת מועילה רק א� מצאה בצדדי�, עוד כתבו שעל פי זה
, ז" שבתשמיש יש חשש שמא כ ראתה ג� עכשיו וחיפהו שר"הדגמוסיבה נוספת מביא . לעקור את הוסת

  .ז" לא חוששי� שמא שלוש פעמי� חיפהו ש�אבל א� עברה ושמשה שלוש פעמי� ולא מצאה 
ק "ס (ש"בתוהוכ כתב ,  עצמו שתשמיש ודאי עדי� מבדיקה ומספיקה פע� אחת שעברה ושמשה�"השודעת 

  ).לד
  . ודאי אסורה� וראתה ד� הוא� עברה ושמש

  
וראיה בימי טוהר אינה , ת צריכה לראות דווקא אחרי ימי טוהר"שכדי להחשב רומ) ק לב"ס (�"השכתב 

  .ב"ה וטה"בשש וכ פסקו ,)ק לג"ס (ש"בתוהוכ הביא . נחשבת
 לא �וסברתו שלמרות שלעני קביעות וסת , ע בזה"חלק על השו) ק יב"ס (פ"שהכרוכתב ) ק מז"ס (ש"ובפת

 � ת זה לא משנה כיו שהד� בא מאותו מקור "לעני רומ, י ד� טהור לד� טמאבקובעת כיו שלא מדקדקת 
  .בי א� הוא טמא ובי א� הוא טהור

  
  ת"וסת לרומ קביעת 	סעי� יא 

 א"הרשב כתב �ת "ואחר זמ שוב רומ, אישה שראתה פע� אחת מחמת תשמיש ואחר כ� שימשה בלי לראות
) ק לה"ס (�"ובש. ע"בשווכ פסק , ומותרת לשמש בי לבי, שצריכה לחשוש להפלגה שנוצרה) ת תתלח"שו(

 קפיצה � שתשמיש דינו כאונס וסיי� שכיו , הוסי� שצריכה לחשוש ג� ליו� החודש אחרי הראיה הראשונה
הביא בש� ) ק נ"ס (ש"ובפת.  חוששת רק בצירו� ימי� ולא חוששת לתשמיש בלבד�) ד לעיל"דלא כחוו(

 א� לאחר חצי שנה עבר הזמ �כיו שהחשש יעקר רק א� תעבור ותשמש לאחר חצי שנה ,  שלשיטתוד"החוו
 תצטר� לחשוש שוב להפלגה של חצי שנה � וא� תראה שוב מחמת תשמיש,  לא נעקרה ההפלגה�ולא שימשה 

  ).טז, ה(ד " כחוודלא פסק ב"ובטה. מהראיה האחרונה
  

  ת" אישה רוממותר להשהות הא� 	� יב יסע
שכיו ואי לה תקנה של תשמישי ) ת תתלח"שו (א"הרשב כתב �אשה שראתה שלוש פעמי� לאחר טבילתה 

ז "כיו שחוששי� שמא בכ, אינו רוצה לבוא עליה בעלה חייב לגרשה מיד ואסור להשהותה א� א� �היתר 
 אולי הוא יקל לעצמו ויבוא � כיו שוסתות דרבנ , כיו שא� תטבול תהיה אסורה לו רק מדרבנ(יבוא עליה 

יכול להשהותה על ידי שליש ,  שא� לא חפ& להתחת ע� מישהי אחרתא"הרשבמ כתב "ובסימ תת). עליה
ולא ציי (א " כדברי הרשב� ע"בשווכ פסק , ואז לא צרי� לגרשה, י�למש� שנה ולא יל� אליה אלא בעד

  ).אלא ללא הגבלת זמ, דווקא א� רוצה להשהותה שנה
 לא צרי� עדי� שישמרו � שא� אינ� גרי� באותה שכונה � פאדווה"מהרהביא בש� תשובת ) ק לו"ס (�"ובש

ובאב העזר מבואר . גרש ולהתחת מחדשד כופי� אותו להת" בי�ר "אבל א� לא קיי� פו. שלא יפגש איתה
וכ ). ק נב" סש"פת, ק לט" סש"תוה(ר "ע שבזמ הזה אי כופי� על הזיווגי� ג� למי שלא קיי� פו"בשו
והרי מתישהו ,  מדוע לגרשה�ת דומה לחולי "כיו שדי רומ, ע על הדי הזה"נשאר בצ) ק כד"ס (ד"בחוו

. שאי כופי� לגרשה) א יב, קפז (ה"בששוכ פסק ? כפותו לגרשהאז מדוע ל, תתרפא והאיש מוגדר כפת בסלו
  . חייב לגרשה�וא� אי סיכוי ,  לא צרי� לגרשה� כתב שא� הרופאי� אומרי� שיש סיכוי שתתרפא ב"ובטה

  
   תליה בד� בתולי�	סעי� יג 

שפופרת שהרי בדיקת  ( תולי� בד� ואינה נאסרת מחמת תשמיש� ת" שהבועל את הבתולה ורומי"הבכתב 
וממשיכה לתלות בד� הבתולי� עד שתפסיק פע� אחת , )ת"עליה דיברה התוספתא ודאי מדברת על רומ

 הוא חושש להתיר אלא א� כ יהיו ידיי� מוכיחות � א� סיי� שלמרות שכ� נראה לו . ותשמש ללא ד�
צער כלל  שא� לא היה לה � פאדווה"מהרהביא בש� תשובת ) ק ז"ס (מ"ובדרכ. שמדובר בד� בתולי�

  . כנראה שהמכה חייתה ואי לתלות יותר בד� בתולי�� בשעת התשמיש 
 הוסי� את עני הצער שמוכיח א� א"והרמ,  פסק שאכ תולה בד� בתולי� עד שתפסיק פע� אחתע"בשו

י "וזה מה שסיי� בב, א"ע בעצ� מסכי� לרמ"שהשו) ק יז"ס (ז"והט) ק לז"ס (�"השוכתבו . נרפאה או לא
  . והוא הא� יש או אי צער� ללא גור� נוס� שחושש להתיר
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 �אלא כל זמ שלא פסקה לראות ד� ,  כתב שאי להחמיר בזה ולהצריכה ג� שתרגיש כאב בנוס� לד�ח"והב
  .תולה בבתולי�

  
 האומרת שכול� צריכות בדיקת שפופרת חו& מהבתולה שדמיה )ז, ט (י למד את הדי מהתוספתא" הב�

ה נותני� "שלדעת ב, א"עוד הביא ראיה מהגמרא בד� י. ת"ודאי מתייחסת לרומ ובדיקת שפופרת �טהורי� 
וכתבו , ואומר שמואל שמדובר במקרה שלא פסקה לראות מחמת התשמיש, לבתולה עד שתחיה המכה

 כל זמ שלא פסקה לראות ד� מחמת התשמיש תולה �התוספות ש� שהוא הדי ג� לאחר זמ מרובה 
ראה אחר כ� מטמא תלכה היא שנותני� לבתולה בעילת מצוה בלבד וכל ד� שולמרות שלמעשה ה. בבתולי�

  .ת"ועוד שרוב נשי� אינ רומ, ל"ת אפשר לסמו� על הנ" לעני רומ�אותה משו� נידה 
ת מצוה ל כלו בתוליה ולכ נותני� לה בעי� שאישה שהגיע זמנה לראות  שמדברי הגמרא משמעז"הטוכתב 
  .י לחשוש להקל ללא ידיי� מוכיחות" וזה מה שהביא את הב� ת "י רומולכאורה הוא הדי לענ, בלבד

  
ולא נחשב כמכה , אפילו יש לה צער, כתב שא� פסקה פע� אחת אינה תולה יותר בבתולי�) ק מ"ס (ש"ובתוה

  . כיו שמרגישה כאב רק בשעת תשמיש ולא כל הזמ
א� למעשה התיר , עדי לא כלו הבתולי� � שא� לא היתה ביאה גמורה י"הנובהביא בש� ) ק נג"ס (ש"הפת

 אינה �כתב שא� בתשמיש ראשו לא ראתה או שלא בדקה ) ק נד"ס (ש"ובפת. רק בצירו� קולות נוספות
  .תולה יותר בבתולי�

ובדיעבד , שכל זמ שלא ודאי שהיתה ביאה גמורה יכולה לתלות בתולי�) יג ו, קפז (ה"בששפסק , ולמעשה
 .תולה ג� כשלא בדקה
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  ד"בס
   מראות הד
	 קפח סימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו
 טוב
  סעי� א

שאדו� הוא אלא ( ארבעה גווני אדו� ושחור �ט מונה חמישה דמי� הטמאי� מ התורה "המשנה בד� י
, אומר שמדאורייתא טמאה רק במראה ד� אדו� וה� ארבעה מיני דמי�) ב הקצר"תוה (א"הרשב). שלקה

  . שתחילתו אדו� אלא שלקה הוסיפו את השחור כיוחכמי�ו
התמעטות זו היא כבר (חכמי� גזרו על כל מראה הנוטה לאדמומיות כיו שנתמעטה הבקיאות בראיית הד� 

, ל דדמי� אלו אינ� טמאי� מדרבנ אלא זהו ספק דאורייתא"וי). בימי האמוראי� כמו שמתואר בגמרא ש�
בקיאות החכמי� לקבוע הא� זה אדו� בבעיה אלא ,  הא� הד� אדו� או לא�כיו שאי זה ספק במציאות 

  .או לא
שג� , ש"התוספות והראכ כתבו . ח ירוק ככרתי"קו,  ירוק אפילו צהוב כזהב�ואי טהור אלא לב או ירוק 

, א"הרשב, �"הרוכ פסקו .  דיבר על צהוב ולא על ירוק לגמרי� עקביא ב מהללאל המטמא בירוק במשנה 
כלומר לא (ה כל מראה שאי שו� ספק שהוא לא נוטה לאדו� " שהי"הבה� ומסיק מדברי. והמרדכי מ"המ

  ).רק לב וירוק דווקא
  .וצבעי� אלו טהורי� אפילו יש בה� סמיכות ד� וה� עבי� הרבה

וכל שכ בירוק ). ק ב"ס (�"י והש"הבודחוהו ,  נטה להחמיר ג� בלב א� יש בו סמיכות והוא עבד"ובתרוה
בש� ) ק ב"ס (ש"הפת וכ הביא ל"מהרשבש� ) א, קפח (ח"הבכ הביא ,  הטועי�כזהב שראוי להחמיר מפני

 שמדינא כל ד� ח"הבומסיי� . א אי להחמיר אפילו מפני הטועי�"או בלו) "גרי(ובירוק ככרתי . ה"השל
  .א והכי נקטינ"ע והרמ"ירוק טהור וכ פסקו השו

  

 כיו שדר! הכת� להתלב �חר שרחצה בחמי  שיש מי שאומר שאישה שמצאה כת� לב לאח"הבעוד הביא 
שרק , ח וכתב שלא נמצא דבר זה בתלמוד ובפוסקי�" דחה את דברי הבז"הט. אחרי המרח" טמאה מספק

ח "וכ בפשטות בהמש! הסעי� שמחמיר הב, לגבי שחור אמרו שאדו� הוא אלא שלקה ולא על צבעי� אחרי�
ולכ זו חומרה יתירה והמחמיר יחמיר לעצמו ולא יורה כ , בלוב סמי! ולא מחלק ש� בי רחצה ללא רחצה

  . לאחרי�
  

כמו שאומרת ,  טמאה� שא� ראתה מראה ירוק ולאחר שנתייבש נעשו קצותיו אדומי� ח"הבעוד כתב 
ולכ מסיק . שכשנעקר מ הגו� הוא משחיר ולכ צרי! לחשוש לזה ג� בירוק שנשתנה, הגמרא לגבי שחור

ק "! ס"קפח על הש (ה"הששוהסביר .  יחכה עד שיתייבש ורק אז יבדוק אותו�לח שא� מביאי� לרב מראה 
ורק כשמתייבש ה� נפרדי� ואפשר ,  שלפעמי� יוצא מראה טהור ע� טיפת ד� וה� מעורבי��  את סברתו )א

  . להבחי במראה הטמא
  :וזאת מכמה סיבות, "ל חומרה אחת"ח ז"עוד המציא מו"ח וכתב ש" דחה את דברי הבז"הט

א! א� צריכה להמתי כדברי ,  צריכה לבדוק לפני תשמיש� ו לגבי אישה שאי לה וסת "בסימ קפ  .א
  ? מה מועילה הבדיקה�ח עד שיתייבש "הב

 בי א� עכשיו הוא לח ובי א� �אומרת במפורש אי לו לדיי אלא מה שעיניו רואות ' הגמרא בד� כ  .ב
 .הוא יבש

מר הוא ראה אותו בעודו לח בלילה ולא המתי לבוקר כלו, הגמרא ש� מספרת שרבי ראה ד� בלילה  .ג
 .עד שיתייבש

ח מסברה "דחה את הב) ק ג"ס (�"השוכ , לא מחזיקינ ריעותא היכא דלא מנכרא ריעותא בהדיא  .ד
 .זו
 ודאי שהד� היה לח אחרת לא היה � הוסי� עוד ראיה מדוד שידיו היו מלוכלכות בד� ) ק ג"ס (ש"בתוה

  .מלכל!
ז וכתב שהבדיקה מועילה במקרה שלא מצאה כלו� " תמה על ראייתו הראשונה של הט)ק א"ס (ט"הבאה

  . ח"ולכ אי כא קושיה על הב
למרות ( שא� יהיה מסופק יחכה לבוקר � ז השלישית דחו האחרוני� שמא ראה על תנאי " ראיית הטתא

איננו בקיאי� צריכי� ל אנחנו שבא, ועוד שמא רבי היה בקי ויכל לראות בלילה, )ז דחה סברה זו"שהט
  ).ז" קפח על הטה"שש(לחכות עד שיתייבש 

א! א� כבר השתנה ,  היא שלכתחילה לא צרי! לחכות עד שיתייבשז"� והט"הש שמסקנת ה"הששוכתב 
האומר שאזלינ תמיד בתר יציאה ) ק ג"ס(ש " שהביא הפתצ"כחכודלא ,  מודי� שיש להחמיר�ונראה טמא 

אפילו א� ,  כתב שחושש לפסוק כ! ולכ מחמיר�"שהיעבש "עוד הביא הפת. ר ה לטמא וה לטה�מ הגו� 
  .  יכול לחזור ולטמא�כבר הורה להיתר 

 כשמשתנה למראות המסופקי� שנוטי� להחמיר אלמחמירי� רק א� נשתנה לאדו� ממש ו כתב שז"ובאבנ
  .בה�

  

וכ בגמרא במגילה בסיפור . 
"מבהר הגמרא אומרת שאי בודקי� אלא בי חמה לצל וכ פסק � ראיה בלילה
  ).ט"סד(של אביגיל ודוד מפורש שאי רואי� ד� בלילה 

 ט"ובסד,  יש להקל ולטהר�כתב שכת� שבלילה נראה טמא וביו� כשהוא יבש נראה טהור ) ק א"ס (ש"פתה
חר  שוב לאו וא� ביו� ראוה. אי להקל ביו�� כתב שדווקא א� בלילה היה לו ספק א! א� היה ודאי טמא 

  . שיש לאסרוהלבוש  כתב � זמ ונשתנה המראה 
 רק לב �ע והטור לא כתבו כלו� לעני ראיה בלילה כיו שלדעת" כתבו שהשוט"ובסד) ק א"ס (ש"ובתוה

  .כ בצבעי� אחרי�"משא, ולזה לא צרי! עיו ודקדוק רב ויכול לראות בכל זמ, וירוק טהורי�
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 באור פלורסנט שהוא  ולא באור השמש ממש ולא,בשביל� כתב שיש מראות שצרי! להמתי ליו� ה"ובשש
  .מלבי המראה

א! במקו� הכרח אפשר , כתב שבעיקרו רצוי לראות ביו� כיו שאז רואי� יותר טוב) טז, קפח (ש"ובערוה
,  כתב ג� כ שאפשר לראות לאור החשמל כשיש צור!ב"ובטה. לראות בלילה ולהורות כמו שעיניו רואות

י סוגי המנורות נמנורות מטשטשות את הצבע כתב שיש לקחת את זה בחשבו או להדליק שוכנגד הטענה שה
  .וליצור איזו

  

   טהור �כמו משקה הקפה ) חו�( " כתב שד� הנוטה לצבע ברוי)ק א"ס (ש"פתה �  חו�מראה
חמיר  כתב להה"ובשש. שאפילו בבדיקה יש להקל) ק א"ס (א"בגליו� מהרשוכ כתב , )�"יעב, ט"הסדבש� (

ואישה שרואה חו� בקביעות יש להקל לה כיו שלא מסתבר שתמיד ,  א! לא בכת�בחו� במראה או בדיקה
ולמעשה מקל בחו� רק כשהוא בהיר מאוד שדומה לצהוב ולא כשהוא חזק כמו קפה או . רואה ד� ממש

 מראה כזה  שפעמי� רבותונראה להורות שטהור א! תימנע מתשמיש יו� אחד כי, וג� כשמקלי�. בורדו
, "עינינו רואות במראה בראו הוא מהול מאדו� ושחור" מחמיר כיו שש"בלחו וכ .מסמ את תחילת הוסת

  . אדו� אלא שלקה� ולכ מסתבר לומר שהוא כמו שחור 
 יש � כתב שמראה חו� כהה ע� הרגשה ב"בטה מטהרי� מראה חו� וכ א"וצי ש"ערוה, ובטהרת ישראל

  . יש להקל אפילו בהרגשה�ה לזהב וחו� בהיר שנוט, להחמיר
  

 כתב ה"והשל.  טהור ואפילו בהפסק טהרה�)  כל צהוב�משמע ( נפסק בסת� שצהוב ע"בשו � מראה שעוה
שלהלכה פוסקי� ) ט, קפח (ה"הששוכתב .  החמיר כמוהו בהפסק טהרהובחכמת אד
להחמיר לכתחילה 

 רק בהפסק טהרה ולא �וג� המחמירי� .  כזהודאי בנשי� שרגילות לראות מראה, ע וכ המסורת לטהר"כשו
  .בבדיקות ולא במו! דחוק כיו ששוהה בפני� ומצטברת ליחה

  

שרשאי ) קמט (ס"חתבש� ) ק ב"ס (ש"הפת הביא �אשת חבר שמצאה כת� כעי אדמד� וטיהר החכ� 
  .החבר להחמיר על עצמו

  

צאה כת� גדול ממראה טהור  שאישה שהרגישה ובדקה מיד ומגבעת שאולהביא בש� ) ק ד"ס (ש"הפת
 הא� תולה את ההרגשה במראה הטמא או שתולה את �והחלוק לא היה בדוק , שבתוכו נקודה אדומה קטנה

למרות ,  וסיי� להקל�כיו שהוא פחות מכגריס וההרגשה מהמראה הטהור ' המראה הטמא במאכולת וכד
  .שהביא שיש חולקי� על זה

  
  סעי� ב

 א"הרשבוכ פסק , ייתא האומרת שאישה נאמנת לומר כזה ראיתי ואבדתיוב מביאה בר"ע' הגמרא בד� כ
וכתב הטע� שאי מחזיקי� אותה בתור שקרנית כיו שהתורה ממילא האמינה לה בעני הספירה שנאמר 

וכ . וכ אי להחזיק אותה בטועה בדמיונות סת� כ!,  שהיא סופרת לעצמה את ימי הנקיי��" וספרה לה"
  .ע"הטור והשופסקו 

 רצה לדייק מכא ה"ובשש.  שאז טהורה על סמ! דבריה�די זה הוא דווקא א� מדובר במראה לב או ירוק 
כמו לב , ורק במראות שאי להתבלבל בה�,  אינה נאמנת�שמראות חומי� או אחרי� שיש להסתפק בה� 

  .נאמנת, וירוק
ישה אומרת שחכ� פלוני טיהר לה א� הביאה ד� והוחזק בטומאה או אפילו היה ספק טומאה לגביו והא

 וכתב שכא לא שייכת הסברה א"הרשבוכ פסק , וג� זה נלמד מהגמרא ש�,  אי סומכי� עליה�מראה כזה 
וכ במראה מסופק אי סומכי� , שלעיל שכ רואי� אנו שהיא טועה כיו שהתחזק הד� לאיסור בעיני החכ�

 שבגמרא נשארה בעיא ווכי. ספק והיא מתבלבלת בצבע אולי ג� לה יש �עליה כיו שכמו שלחכ� יש ספק 
  .ע"הטור והשווכ פסקו .  הולכי� לחומרה�ולא איפשטא 

אבל היא ,  לא נאמנת� משמע שדווקא כשהאישה הביאה את הד� לחכ� א"שמהרשבכתב ) ק ג"ס (ט"ובסד
 י"מרשא! .  לחכ�עצמה אולי יכולה לסמו! על דעתה שפע� טיהרו לה מראה כזה ולא צריכה להביא אותו

כיו , בגמרא ש� מוכח שאפילו היא עצמה לא יכולה לסמו! על דעתה וצריכה בכל מקרה להראות לחכ�
  ). ק ה"ס (ש"בתוהוכ כתב .  צרי! לברר�שאפשר לברר על ידי בדיקת החכ� 

י� א! מהראשונ.  צריכה להראות בכל פע� מחדש�אפילו מראה ששאלה עליו הרבה ,  שלפי זהה"הששוכתב 
 אפשר �ה שכשברור לה לגמרי "וסיי� השש, משמע שנאמנת כשאי לה ספק במראה) �"רמב, �"ר, א"רשב(

 שכתב שחומרה זו החכמת אד
עוד הביא בש� . ט" יש להחמיר כסד�ובמקרה של קצת ספק , לסמו! עליה
הור בדר! כלל א! בימינו שההבדל בי טמא לט, היתה רק בימי הגמרא שהיו מטהרי� מראות הדומי� לאדו�

 אינה צריכה לשאול על כל מראה וא� �) 'אפור וכד, צהוב, לב(ורוב המראות השכיחי� ה� טהורי� , ברור
  . נאמנת�כבר שאלה עליו ויודעת שהוא טהור 

  

 שמא לא היה .1: שרב נחמ לא ראה דמי אשתו משלוש סיבות אפשריות) ה כל"א ד"ע' כ (התוספותכתבו 
 שלא תתגנה .3. ה מחמיר על עצמו להיות ליבו נוקפו ופורש ולא יסמו! על חכמתו שמא הי.2. מספיק בקי

, התוספותבש� ) ק ז"ס (�"השוכ הביא . ולמעשה כתבו שמותר לחכ� לראות דמי אשתו כדי לטהרה. בפניו
  ). ק ב"ס (ט"ובאה) ק ה"ס (ש"בתוהוכ , ל ואגודה"מהרש
 לא � בנגעי� שא� יש לה שאלה בעני הטבילה ש"הר  שהביא בש�החכמת אד
כתב בש� ) ק ו"ס (ש"ובפת

  .יכול בעלה להורות לה כיו שבמקרה זה כבר איתחזק איסורא
ש הוא יחידאה בזה או כיו שאי זה נחשב " שפוסקי� רבי� חלקו עליו כיו שהרה"הששא! מביא 

ועוד שכש� , לטבולשאיתחזק איסורא כיו שמתישהו תפסיק לראות ד� בימי הנידה ובימי הספירה בידה 
  .כ! ג� האמינה לבעל �' שהתורה האמינה לאישה לעני הספירה וכד
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  סעי� ג
כדר! עד שתראה בבשרה ): "טז, ה (
"הרמבוכתב , " ולא בשפופרת�בבשרה : "ב דורשת"א ע"הגמרא בד� כ

  .ע הרואה בשפופרת טהורה" לכ�וכ מסקנת הסוגיה ש� , "ואי דר! אישה לראות בשפופרת, שהנשי� רואות
א! נחלקו בטע� ,  אמנ� שניה� מטהרי� בחתיכה�אליעזר וחכמי� במפלת חתיכה מלאה ד� ' נחלקו ר

 שאי זה דו טהורה כי�ולדעת חכמי� , טמאה רק בבשרה ולא בשפיר או בחתיכה, אליעזר' לדעת ר: הדבר �
  ? ושואלת הגמרא מאי בינייהו.נידה אלא ד� חתיכה

ולדעת חכמי� אי דרכה , אליעזר טמאה כיו שזה נחשב בבשרה'  לדעת ר� ) ד� בבקעי�(פלאיי פלויי   .א
  .האות בחתיכה ולכ ג� במקרה כזה טהורלר

ולדעת חכמי� , אליעזר טמאה כיו שדרכה לראות בחתיכה'  לדעת ר� נחלקו בחתיכה עצמה : אביי  .ב
 .טהורה כיו שאי דרכה לראות בחתיכה

 .ונחלקו במקור מקומו טמא, ע אי דרכה של אישה לראות ד� בחתיכה"לכו: רבא  .ג
  

  :בדעת אביי נחלקו הראשוני�
 �) פלאיי פלויי(אבל ד� שבבקעי� , ממעט ד� שבתו! החתיכה' בבשרה'אליעזר '  מסביר שלדעת רי"רש

  .ולכ ג� ד� שבבקעי� יהיה טהור, חתיכה כללאות ב חכמי� אי דרכה של האישה לרולדעת, טמא
 כיו שרואה כדר! � אליעזר דרכה לראות בחתיכה ולכ טמאה '  מסביר שלדעת רש מקוצי"ש בש
 הר"הרא

כיו , ולדעת חכמי�. אבל בשפופרת או בתו! החתיכה טהורה כיו שיש חציצה,  כשהד� בבקעי��הנשי� 
  .ג� בבקעי� וג� א� זה ד� נידה ממש, קרה טהורה בכל מ�שאי דרכה לראות כ! 

ש טהורה כיו שאי זה "לר, י טמאה כיו שזה ד� נידה" לרש� החתיכות ע�מ ביניה� היא כשרואה ד� "הנ
י טמאה מספק "ולרש, ש טהורה כי אי זה דרכה" לר�מ היא בד� בחתיכה ממש "הנ, ח"הבעל פי . (כדרכה

  ).שמא זה ד� נידה
ולפי זה דווקא ,  שנעקר מקור שלה והיו נופלות חתיכות בשר בבית החיצו שלהש אישה"ולכ התיר הר

 הוסיפו בתיאור המקרה שלא היתה ירוח
' והטור ור .כשהד� בחתיכות טהורה א! לא כשהוא בפני עצמו
  . ג� א� ראתה ד� ממש טהורה�ולפי דבריה� , פוסקת לראות כל אותו הזמ שהחתיכות בבית החיצו

ש היה מטמא כיו שזה ד� "אבל במקור עצמו אולי ג� הר,  שמכה שבצדדי� תולי� להקל בה אומרי"הבא! 
,  אי הכוונה לד� אלא שלא פסקה לראות חתיכות�ולכ הסביר שמה שכתב הטור שלא פסקה לראות , נידה

למרות , שג� כא נתלה במכה) ק ג"ס (מ"בדרכוהקשה עליו .  באמת היתה טמאה�אה ד� ווא� היתה ר
  .יא במקור עצמושה
אלא ,  שלא הפסיקה לראות ד� ממש�י וכתב שמדובר כפשט לשו הטור "הסביר אחרת מהב) ג, קפח (ח"הב

שבשעת נפילת המקור לא היה ד� ע� החתיכות , שמדובר שאישה שהיה לה וסת והמקור נעקר בי וסת לוסת
טהורה רק א� בדקה את עצמה מיד ולכ .  אי דרכה לראות כ!� פ שאחר כ! יצא ד� ע� החתיכות "ולכ אע

  .בשעה שנעקר המקור ויודעת בוודאות שלא היה אז ד�
  

 טהורה כיו שאי דרכה לראות �ואפילו מבוקעת , וכ ד� בחתיכה,  פסק שהרואה בשפופרת טהורהע"בשו
 , טהורה�  ג� כשיש חתיכות בשר שנופלות בבית החיצו � י "כפי הסברו בב, וכ אישה שנפל מקורה. כ!

  .כיו שהד� והחתיכות באו מחמת המכה שבמקורה,  כתב שאפילו רואה ד� ע� החתיכות טהורהא"וברמ
דחה ) ק ה"ס (ז"ובט. למרות שלא כתב במפורש שהוא פוסק כמוהו, ח"הביא את דברי הב) ט� ק ח"ס (�"הש

יוצא כדרכו  שהתורה אסרה ד� נידה כשהוא ואלא כי, א! לא מטע� תליה במכה, א"ח ופסק כרמ"דברי הב
 זוהי ראיה משונה ולא מה שאסרה � שהמקור עצמו יצא החוצה ע� הד� � ולא כמו כא ,   מהמקור החוצה�

כתב שבזה ) ק ז"ס (ש"ובתוה.  אי זה ד� נידה שאסור�) ח"דלא כב(אפילו בשעת וסתה , ועל פי זה. התורה
) ק א"ס (ש"ובפת.  טמאה�סתה א! בשעת ו,  שדוקא שלא בשעת וסתה תולי� במכה�ח "א לב"מסכי� הרמ
ז הוא דווקא "ומה שכתב הט,  טמאה� שא� נפל המקור ואחר כ! הגיע שעת וסתה ד"החווהביא בש� 

  .כשהחתיכה נפלה בשעת וסתה ממש
  

וה� לא ) כדלהל בסעי� ד(י בדיקה במי� פושרי� "בדק את החתיכות ע, ש" שכשטיהר רי"הבעוד כתב 
י עצמו "א! הב. ש חשש שה� בעצ� ד� קפוי שיצא בצורת בריה כלשהיאשכ א� היו נימוחות י, נימוחו

ז פסק "ובכ. מסתייג ואומר שאולי במקרה הזה לא תצטר! לבדוק כיו שניכר בחתיכות שה חתיכות של בשר
 שכשידוע שנעקר המקור תולי� �ועל פי שיטתו , י"חלק על הב) ק ד"ס (מ"ובדרכ.  שצרי! לבדוקע"השו

  .ע" לא הגיה כלו� על השוא"ברמא! ,  בבדיקה אי צור!�במכה 
  

  פתיחת הקבר
 טמאה אפילו לא ראתה � אבל חתיכה גדולה , ל דווקא בחתיכות קטנות דומיא דשפופרת" שכל הנהטורכתב 
  . טמאה�ואפילו בנפל שלא נגמרה צורתו , כיו שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד�כלו� 

 א� יש עימה ד� טמאה �ק המפלת חתיכה "שלדעת ת, הודהי' ק ור"במשנה בתחילת פרק שלישי נחלקו ת
הגמרא העמידה מחלוקת� באפשר לפתיחת הקבר . יהודה בי כ! ובי כל טמאה' ולדעת ר, וא� לא טהורה

יהודה וכ ' סוגיי דשמעתא אליבא דר,  שאפשר לפתיחת הקבר בלא ד��ק "ולמרות שרבי סת� כת. בלא ד�
 כיו שאי אפשר לפתיחת הקבר �שטמאה בכל מקרה , ו לגבי הפילה נפל"רבא בד� ס(מכריעי� האמוראי� 

ומודה (ק "שפסק כת
 "הרמבלמעט , )תוספות, �"רמב, א"רשב, ש"רא( פסקו רוב הראשוני�וכ , )בלא ד�
 אפשר � כתב שולד שלא נגמרה צורתו והשאילתות ). � ביולדת שטמאה בכל מקרה מגזירת הכתוב"הרמב

 בכל מקרה יש לפסוק שאי אפשר �על דבריו שכיו שאי אנו בקיאי� בגמר צורת הולד  ג"הסמוכתב , בלא ד�
  .לפתיחת הקבר בלא ד�
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 שהרואה בשפופרת טהורה כיו �ומצד שני פסקו כרבנ בשפופרת , יהודה'  אי! יתכ שפסקו כרי"הבוהקשה 
לק הטור בי חתיכה גדולה ומסביר שלכ חי! ? והרי אי אפשר לפתיחה בלא ד�� שאי דרכה לראות ד� כ! 

יהודה יודה שאי בה פתיחת '  ג� ר�ובחתיכה קטנה ,  בחתיכה גדולה אכ אי אפשר לפתיחה בלא ד��לקטנה 
  .ע"בשווכ פסק , הקבר שמוציאה ד�

  
א! כיו שלא ידוע ,  בסו� הסימ שאמנ� שפופרת נחשבת כדבר קטי"הב כתב �ולעני שיעור חתיכה קטנה 

 ז"והט) ק יב"ס (�"השוכ הביאו , ק בשפופרת דקה שבדקיר יש להחמיר ולטהר �פופרת בדיוק גודל הש
  ).ק ו"ס(

 1.5 כתב ש"בבדה, מ" ס2 מקל עד גודל של מ"באגר): מ לבדיקת רופא"נ(ובאחרוני� כמה דעות למעשה 
�גדול מה פסק שכל) ב, ד (ט"בדרכ, מ נחשב כבר כפתיחה" ס�0.5 מ החמיר שכל מה שיותר הרב אריאל, מ"ס
  . כתב להחמיר בבדיקות בה� פותחי� את הרח� אפילו במכשיר דקה"ובשש, מ פותח הרח�" מ3
  

  סעי� ד
א� היה יבש ,  ודאי מטמא�א� היה לח מעיקרו ונעשה יבש : א מבררי� די ד� יבש"ב ע"בגמרא בד� נ

וכ . כה ולכ טהורהע היא ובאה מחמת מ" בריה בפ�וא� לא ,  טמאה� בודקי� א� נימוח במי� �מעיקרו 
ולא עוד אלא אפילו א� יוצא ממנה ד� בצורת , כל ד� היוצא מהאישה בי לח בי יבש טמא: "הטורפסק 
והוא שנימוחו בתו! מעת לעת על ידי .  טמאה�כמי קליפות או כמי שערות או כמי יבחושי� אדומי� , בריה
  ".שריה

וכיו שנשאר בתור בעיא דלא ,  צריכה להיות מעת לעתוהקשו בגמרא הא�. וההשריה צריכה להיות בפושרי�
  .הטורוכ פסק ,  שצרי! להשרות במש! מעת לעת� להחמיר 
"והרמב א"הרשב, ש"הרא פסקו �איפשטא 

, ח"ר, ש"רא(ופסקו הראשוני� , עוד נחלקו בגמרא הא� המי� צריכי� להישאר פושרי� כל המעת לעת
  .הטורוכ כתב ,  פושרי� כל המעת לעת שצריכי� להיות�ג "כרשב) ד"ראב, א"רשב

 שהוא כמו מי� ששאבו בקי" מ הנהר או המעי א"והרשב בש� העיטור ש"הרא כתבו �שיעור החימו� 
 �א שיעור לפושרי� "ש והרשב"ונתנו הרא. ע"הטור והשווכ כתבו , שחו� הבית מחממ, ועמדו מעט בבית

וכ כתב ,  כתב שהשיעור הוא כעי החמימות שברוקא"טבוברי. א שותי� פושרי� ונותני� באזניה�"כמו שבנ
  . השיעור הוא כחמימות הרוק�' פושרי�'כתב שכל מקו� שהוזכר די ב) ק יד"ס(� "ובש. י"הב בש� א"הרמ

  
ורמעכתו ברוק על גבי הציפמג "ולדעת רשב, ק תטיל למי� פושרי�" לדעת ת� ח נחלקו "בגמרא בד� כ .

ג "ק רק א� נימוח מאליו הוא ד� ולדעת רשב" שלדעת ת� מיעו! על ידי הדחק ואומר רבינא שאיכא בינייהו
עוד כתב . הטורוכ כתב , ק" כת
"והרמב א"הרשב, ש"הראופסקו . ג� מיעו! על ידי הדחק נחשב כד�

שוב אי צור! , ח על ידי מיעו!ומי א� לא נ� פרניי� הוא יותר חזק משריה במי� צ שכיו שהמיעו! בא"הרשב
  .א"ע וברמ"בשווכ , במי� כיו שודאי לנו שלא ימחה ש�לבדוק 

  
  סעי� ה

, דווקא כשאי עליה� שו� ליחלוח ד� וה� יבשי� לגמרי, שא� לא נימוח טהורה, ל" שהדי הנא"הרשבכתב 
ק "ס (מ"ובדרכ. ע"בשו וכ פסק מ"המוכ כתב ,  טמאה�אפילו מועט ביותר , א! א� יש עליה� ליחלוח ד�

  . א"ברמוכ כתב , נימוחו'  שאפשר לסמו! על כ! שנימוחו רק כאשר כל השערות וכדד"תרוההוסי� בש� ) ה
 שוב אינה צריכה לבדוק א� � שא� בדקה שלוש פעמי� כל מה שראתה ולא נימוח כלל א"הרמעוד כתב 

. וסיי� שזה דווקא באישה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה. כיו שהוחזקה שאי זה ד�, רואה שוב כדר! זה
ע למרות שנטה לומר שכיו שבמקרה כזה אנו אומרי� "ונשאר בצ, מני לחלק כ!) ק טז"ס (�"השוהקשה 

תיר" בש� בנו ) ק יב"ס (ש"ובתוה.  טהורה אפילו בשעת וסתה�שמדובר בבריה כלשהיא ולא בד� נידה 
  .שבשעת וסתה צריכה בכל מקרה לבדוק כיו שחזקת אורח בזמנו בא סותרת החזקה הקודמת

  
  סעי� ו
ל "וכל הדי הנ. כיו שסו� סו� זה ד�,  טמאה�אפילו קשה כאב ואינה נימוחה ,  שחתיכת ד�ד"הראבכתב 

שלא ברור א� זה ד� שהתייבש או בריה הבאה מחמת ' של בדיקה במי� הוא דווקא בקליפות או שערות וכד
  . נימוחה טהורה א� אינה� כתב שג� חתיכת ד� ה"וברז.  ש� הבדיקה מבררת זאת� ' מכה וכד
'  על פי דברי רש והתוספות"הראואילו , ד" כראב
"הרמב הסביר את מ"המד וכ " פסק כראבא"הרשב

 שג� י"הבוכתב . ה"ש שהסכי� לרז" את שתי הדעות וסיי� בדעת הראהטורוכ הביא . ה"ירוח� פסקו כרז
 הביא את דעת ע"והשו. א ד�ה מטהר רק בחתיכה קטנה ולא בגדולה כיו שאי אפשר לפתיחת הקבר בל"הרז

  .ד"שמהגמרות מוכח כראב) ק יז"ס (�"השוכ כתב , ד"כלומר פסק כראב, א"ה כי"ד בסת� והרז"הראב
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  ד"בס
  וסתותסוגי  	קפט סימ� 

  עונה בינונית
וכ בד� , י ש� שמדובר בימי� מראיה עד ראיה"מסביר רש.  יו�30ב היא "ל שעו" אומר רב"ע' בגמרא בד� ט

 בעיא בדיקה הואיל וסת� נשי� 30אבל לאחר ,  יו� לראיה30 "!שעונה ) ה בתו�"ד (י"רשא אומר "ו ע"ט
  ".חזיי לסו� עונה
וזהו היו� בו , 30! ה!כלומר ביו� האחרו , בסו� העונהי נראה שאישה רגילה רואה " רשמפשט לשונו של

  .צריכה לחשוש
... ב" לראייתה לפי שהוא עו30חוששת ליו� ...  יו�30עונה בינונית שהוא "כתב ) א"ו ע"ב ט"תוה (א"הרשב

שונו יוצא שיו� העונה הוא ג� מפשט ל". ביו� עונתהושמעינ מינה דאישה שאי לה וסת בעלה מוזהר עליה 
  .ב" וזהו היו� בו חוששת בעו30!יו� ה
וג� מכא , " יו� מתחילת ראיה להתחלת ראיה אחרת30? כמה היא עונה: "כותב) ה, הלכות ה (�"הרמב

  .30! ביו� ה!ולכ החשש הוא בסו� העונה ,  יו� כבר מגיעה תחילת עונה חדשה30משמע שלאחר 
, "ב" לראייתה שהוא עו30ליו� כל אישה שאי לה וסת קבוע חוששת : "ט"קפ בתחילת סימ הטורוכ כתב 

למרות שאצלנו לא מוזכר (ד " הבי כ� ג� בראב"והר, �"הר, א"הרשב, י"רש בש� י"הבוכ הביא ש� 
  ).ד"צ בקשר לראב" עיי בדברי החכ! ב"ד די עו"בראב

 ז"ובט) א, קפט (ע"בשווכ , "30שהגיע יו� וצרי� לפרוש עונה אחת כ): "א, קפט (ח"הבוכ כתב במפורש 
  ).ק יד"ס(
  

אבל וסת , וסת החודש חוששת לו בתחילתו בפע� אחת כמו שביארנו): "כא!כ, ה( בהלכות �"הרמבכתב 
נמצאת אומר . ההפלגה אי אפשר לחוש לו עד שתראה ראיה שניה שהרי אינה יודעת לאיזה זמ היא מפלגת

לא . ח" הוקבע הוסת לר! ראתה בו , ח סיו"ראתה בו חוששת לר, ח אייר"ח ניס חוששת לר"שהרואה ד� בר
, 31! ל31! אפשר שתראה ותקבע הוסת להפלגות מ! בסיו ' ח וחוששת לב" נעקר וסת ר!ח סיו "ראתה בר

לעול� חוששת לשתי חששות . איית שני בסיו שניס מלא ואייר חסררח ניס שווה בהפלגה ל"שהרי ראיית ר
וכתב ש� ,  בסימ קפטהטורוהביאו ...". עד שיקבע אחד מה שלוש פעמי� כדינו,  החודש ולהפלגהלוסת, אלו
 לא בא !סיו משו� הפלגה ' ח סיו חוששת לב" שא� לא ראתה בר"שזה שאמר הרמב) ו, יג;ב, ב (י"הב

, ב"ו משו� ע30כיו שממילא צריכה לחשוש ג� ליו� , לומר שחוששת לזה בלבד ולא לשו� דבר אחר
) ק כה"ס (הפרישהוכ כתב .  רק בא לומר שלא קבעה וסת ונשארה בגדר בעלת וסת לא קבוע"והרמב

 ! וכתב שכיו שדי זה ברור ) ק יז"ס (ז"בטוכ , ב" שהוא עו30י שמפע� הבאה צריכה לחוש ליו� "שכוונת הב
  .לא היה צור� לכתבו במפורש

  
א במפורש את החשש של " והרמ"מדוע לא הזכירו הרמבוהקשה , ל"הביא את הדברי� הנ) ל, קפט (�"הש

ומכא רצה לדייק שאכ ה� סוברי� שחוששת רק לשני ימי� ? ב יחד ע� החשש ליו� החודש ולהפלגה"עו
  . חודש והפלגה! אלו בלבד 

!כלומר ביו� ה,  יו�30שצרי� לחשוש לאחר שעברו  הכוונה היא !  יו� 30ב "� שכשאמרו שעו"עוד מחדש הש
למרות שבפשט הדברי� לא נראה , ל והסביר אות� אליבא דשיטתו"גייס לטובתו את כל הראשוני� הנו, 31

  .כהבנתו בה�
 יו� ולא 88ב ה� " שלוש עו! 30!וא� חוששת ליו� ה,  יו�90ב ה "ראיה נוספת מביא מזה שאמרו ששלוש עו

,  וזה לא דבר הגיוני!יו� החודש ב ולמחרת ל" יו� נוצר מצב שחוששת לעו30ב היא "שא� עו, ועוד הקשה. 90
  ? אז למה לחשוש ליו� שלפניו!שכ יו� החודש הוא היו� שבו מסתמא תראה 

 ! יו� 30ב "וכשאמרו שעו, ב ויו� החודש ה� בעצ� אותו יו� ושניה� חשש אחד"שעו� "ולכ מחדש הש
ולמרות שבחודש , לראיה יו� בי ראיה 30ובסת� חודש באמת יש , בי מלא בי חסר, התכוונו לומר חודש

ק " ס! � על שיטתו בכמה מקומות"וכ חוזר הש.  לא דקדקו בזה! יו� בי ראיה לראיה 29חסר יש בפועל רק 
� "וסיי� שהש, �"הביא את דברי הפוסקי� ולאחריה� את דברי הש) ק כא"ס (ש"ובתוה. ס, מג, לג, כז, א

  ).�"הוא מסכי� ע� השיתכ וזה מעיד ש" (והארי� בראיות ברורות"חלק עליה� 
� "� ומתר, את כל קושיותיו אחת לאחת ומוכיח מתו� דברי הש"יוצא בחריפות נגד הש) ת קיד"שו (צ"החכ

  .עצמו את שיטת רוב הפוסקי�
  

 אומכ,  ימי טומאה וטהרה יחד! יו� 30ב היא "שאומרת שעו' מביא את הגמרא בנידה ט) יב, קפט (ד"החוו
כלומר ,  בי מלא בי חסר! הוא דוקא יו� אחד ספציפי ולא יו� החודש 30יו�  ש ואומר�"חולק על הבנת הש

  .ל הקפידו על יו� ספציפי"רואי� במפורש שחז
שכ הימי� ,  ומסכי� איתו בנקודה הזו31� בעני יו� "א� מאותה גמרא עצמה הוא מביא ראיה לש

 וחוששת ! יו� לא חוששת 30  ומכא משמע שבמש�!המתוארי� ה� ימי טומאה וטהרה שבה� לא חוששת 
  ).נ!מט, ד ג"יו (מ"באגרוכ פסק . 31ביו� , רק למחרת

  
  : ב"ישנ שלוש שיטות בהבנת עו, לסיכו�

  ). רוב הפוסקי�(ב " חוששת משו� עו30!  ביו� ה.א
  ). �"ש(ב ויו� החודש מתאחדי� " עו.ב
  ).ד"חוו( 31! ביו� ה! ב " חוששת ליו� החודש וג� לעו.ג

וכ� ג� פסק מעיקר , ע ורוב הפוסקי�"פסקו כשו) ו, ב (ב"ובטה) י, ז (ט"בדרכ: ו אחרוני זמנינונחלק, למעשה
  כלומר לקחו ! ה"בששוכ , �" כשיטת הש31 ליו�  ג�אלא שהוסי� בהערה שראוי לחוש) ד, י (י"בטהבהדי

  .� רק לחומרה"מדברי הש
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  וסת חצי קבוע
  ק"ב לאישה שאי� לה ו"עו

לא תרגיש בעצמה עד שיצא הד� : "ק"מגדירי� אישה שאי לה ו) הקדמה לפרק ה (�"בוהרמ) א, ח (�"הרמב
  ".ואי לה יו� קבוע לראייתה

". הבאי מ הדר� נשיה לה בחזקת טהרה, כל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה: " נאמרו"במשנה בד� ט
  ." והוא שבא ומצאה בתו� ימי עונתה!יהודה נשיאה ' ל משו� ר"אמר ר: "ובגמרא

ואומרת הגמרא שמשמע ". לא שנו אלא שאי לה וסת אבל יש לה וסת אסור לשמש: "בא רב הונא ואומר
ולכ מעמידה !  הוסת קבוע לה ולכ לא תיאסר בתשמיש! אישה שיש לה וסת !בדיוק הפו� מדברי רב הונא 

  ".ה אסורהאבל הגיע שעת וסת, לא שנו אלא שלא הגיע שעת וסתה: "הגמרא את דברי רב הונא מחדש
ל "וממילא דברי ר, ק"ק ובי אי לה ו" בי יש לה ו!נראה שהיא מדברת על כל הנשי� , מפשט המשנה

 יו� 30ואומר שהעונה היא י "רשבא ? מהי עונתה? ק"א� מה תעשה אישה שאי לה ו. מוסבי� על כל הנשי�
 30ש� נאמר שסת� עונה ' בד� טי הוא כנראה בגמרא "המקור לדברי רש. 30! שכ סת� נשי� רואות ליו� ה

  ). לעני עקירת וסת!למרות שהגמרא ש� עוסקת בנושא אחר (יו� 
א "ד ע"ועל פי הגמרא בד� ס). ה, ה ;יב, ב� "רמב (30 ליו� !ב "ק חוששת לעו"מכא הסיקו שאישה שאי לה ו

 שלוש פעמי� כדי  אישה שקבעה וסת צריכה לחשוש רק לקביעות וצריכה!) ה מיחש"ד(ש� י ותוספות "ורש
 אמנ� אי לה ! ק "כלומר אשה שאי לה ו, אבל ראיה אחת זוקקת לחשוש פע� אחת לראיה האחרונה, לעקרו

המשנה ש� דיברה על . א� בכל מקרה חוששת לפע� האחרונה שראתה, יו� או זמ קבוע שלו היא חוששת
. ומסתבר שהתכוונה לשניה�, ודש לא ברור א� התכוונה להפלגה או ליו� הח!'  וכד20אישה שראתה ביו� 

  ).ב!א, קפט(ע "והשו הטורוכ פסקו , )א"ו ע"ט(א "והרשב) שער תיקו הוסתות(ד "הראבוכ כתבו 
 וכ פסקו .יו� החודש ויו� ההפלגה, ב" עו!אישה שאי לה וסת קבוע חוששת לשלושה תאריכי� , כלומר

  ).ב!א, קפט( ה"ובשש) טז!ז, ז (ט"דרכ, )ו, ב (ב"טה, )ק ד"ס (�"הש
  

ק לא חוששת "כתבו שאישה שאי לה ו) א"ג ע"י; ב" ע'ה ו"בד (ה"והרא) סלע המחלוקות (ה"הרז, לעומת�
 אי לדבר סו� ותימצא חוששת כל יו� למשהו !לשו� דבר כיו שא� אנחנו מתחילי� להעמיס עליה חששות 

  .אחר שאולי יקרה
  
  ק"ת ולב לבע"עו

מוסבי� על המשנה , ב"המדברי� על עו, ל" מבי שדברי רי"שרשנראה , ו"כאמור לעיל לגבי המשנה בד� ט
דברי רב הונא , ולפי פירושו. ב"ק צריכה לחשוש לעו" כלומר ג� אישה שיש לה ו!המדברת על כל הנשי� 

,  כשלא הגיע שעת וסתה!� בא ומצאה בתו� ימי עונתה היא בחזקת טהרה א מתי ! ל "מוסבי� על דברי ר
 !ובלי קשר , ח ש� בגמרא בכל מקרה מותרת שוסתות דרבנ"ולדעת רבב.  אסורה!ת וסתה אבל א� הגיע שע

  ).י"ב בדברי רש"ע'  ד�"והרא "ו ע" ט�"הרמבכ� הבינו (ג� א� הגיע שעת וסתה הקוד� ,  חוששת30ביו� 
ת  והיא אכ חושש!ק "ל דיבר על אישה שאי לה ו" ר! י "הבי אחרת את דברי רש) בחידושי� (א"הרשב

 שאצלה הכל תלוי !ק "ומדבר בכלל על אישה שיש לה ו, ל אלא למשנה"רב הונא לא מתייחס לדברי ר. ב"לעו
  .ב"ק ועו"לפי שעת וסתה ובעצ� אי קשר בי אישה בעלת ו

  !ק "א למעשה בדי אישה שאי לה ו" אלא נחלק ע� הרשב!ל ורב הונא " את דברי רא"הריטבוכ הבי
  .להל

  
  :כמה שיטות ראשוני� בעניישנ , לסיכו�

 ור"פ רמב"ע (י"שיטת רש. א"בי הגיע ובי לא הגיע , ק"בי יש לה ובי אי לה ו, ב" לעול� חוששת לעו!) 
  .שעת וסתה

ק "ולכ א� יש לה ו,  דמיה מסולקי� עד שעת וסתה! ק " אישה שיש לה ו! � עצמ�"� והר"שיטת הרמב. ב
!אבל א� יש לה וסת קצר מ.  היא בחזקת מסולקת דמי�30שהרי ביו� , ב" לא חוששת לעו! יו� 30!ליותר מ

  . הוסת לבואכיו שמתישהו צרי�, ב" חוששת לעו! ועבר זמנה ולא ראתה 30
ק חוששת "לא פסק כדבריו בחידושי� ולא הזכיר שאישה בעלת ו) ה, ה( בהלכות "נראה שהרמב, ובכל זאת

  .ב"לעו
 !ק "אי לה ו, ב" אינה חוששת לעול� לעו!ק " יש לה ו!הול� אחר הוסת  הכל ! ) א"ו ע"ט (א"שיטת הרשב. ג

  .ב"חוששת לעו
א מסיק "א� הריטב, ק"א לגבי אישה שיש לה ו"א מסכי� ע� הרשב" אמנ� הריטב! א"שיטת הריטב. ד

 !ולדבריו א� יש לאישה ימי� שבה� בטוחה שאינה רואה , מתו� הסוגיה לגבי אישה שיש לה וסת חצי קבוע
ולכ אפשר לומר שיסכי� לדברי , א אמנ� לא דיבר ישירות על וסת חצי קבוע"הרשב(א צריכה לחשוש בה� ל

  ).ד מסתימת דבריו נראה שלא מחלק בי וסת לא קבוע לוסת חצי קבוע"א� לענ, א בזה"הריטב
  

וששת  ח! 20! ל20! כגו מ, ק"וא� יש לה ו, ב"ק חוששת לעו"כתב שאישה שאי לה ו) א, קפט (ע"השו
וכ . ב"לא חוששת לעו, ג� בוסת קצר, שבכל מקרה, א" הכריע כרשב! ק "כלומר בדי אישה שיש לה ו, לוסתה

  . בוסת קצרב"ש לעוכתב לחו) א ג, קפט (ה"הששו. ע"על דברי השו) ק א"ס (ז"הטכתב 
  ).ו, ב (ב"וטה) נ, מו' ד ג"יו (מ"האגרע פסקו "וכפשט לשו השו
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  וסת חצי קבוע
 !א� אחר כ� אי לה קבע ,  יו� לאחר טבילתה14לגבי אישה שרגילה לראות לפחות ) רמז (ד"תרוהשואל 

והשיב שג� לדעת הראשוני� המצריכי� . הא� נחשבת כבעלת וסת שאינו קבוע וצריכה לבדוק לתשמיש
מ בשבועיי� שאחר הטבילה לא צריכה לבדוק כלל ובז,  במקרה הזה!בדיקה לבעלה לבעלת וסת לא קבוע 

כיו שש� יש סברה , ומדגיש שדבריו אמורי� רק לעני הבדיקות. הזה אינה נחשבת כבעלת וסת לא קבוע
  ). ג, קפו (ע"בשו וכ פסק י"הבוציטטו . לומר שבימי� האלו ודאי לא תראה ולכ לא צריכה בדיקה

ו העוסק "מ קפד דוקא בסי"ע הביא את דברי תרוה"שכ השו,  בעני בדיקותלכאורה יש כא די פרטי
ד הדגיש שהוא מדבר " ותרוה!ד ממש "וכ ציטט את לשו תרוה, בבדיקות לתשמיש ולא הזכירו בעני וסתות

  ).ח, ג (ב"ובטה) יח, ח (ט"בדרכוכ פסקו . רק על בדיקות
  

  יו�33א� רגילה לראות לעול� אחרי , לדוגמה? ב"לעני חשש לעו, בעלת וסת חצי קבוע, ל"מה די האישה הנ
  ?30 הא� צריכה לפרוש ביו� !

 עד יו� ראייתה ק"בעלת ובכתב שאי להחשיב אישה כזו ) ג, קפו (ד"החוו: ט"ד והסד"נחלקו בדבר החוו
אינו נעקר בפע� אחת אלא רק בקביעת וסת ) ב"עו (30 יב שיו� ק"סוכ כתב ב, ב"ולכ חוששת לעו, המינימלי

  ).א ד, קפט; ג ב, קפו (ה"בששוכ , תאמיתי
, ע בקפו"ורצה לדייק כ� ג� מדברי השו, ב"כתב שאישה כזו לא צריכה לחוש לעו) ק כ"ס (ט"הסד, עומת�ל
וכ ). ק ד"ס (ש"בתוהוכ כתב . א� כתב שאי לדייק מש� שמא הקל רק לעני בדיקה ולא לענייני� אחרי�, ג

וכתב שאמנ� מפשט )  הערה ח,ג (ב"בטהי "וד בדבר הגרע). יט, ז(ט "והדרכ )נ, ד ג מו"יו (מ"האגרפסקו 
 !ל "א הנ"א� לאחר שראה את דברי הריטב, ע אכ נראה שהקלו רק לעני בדיקות"ד והשו"לשו תרוה

ובצירו� הפוסקי� ,  נראה להקל!בימי� שודאי לא תראה הריהי בחזקת טהרה , שאישה בעלת וסת חצי קבוע
  .ב" והמחמיר תע,ב"להקל ולא לחוש לעו,  כ� פסק למעשה!ל ועוד שמקלי� "הנ
  
  

  )נושא ב(הבדלי� בי� וסת קבוע לוסת שאינו קבוע 
  קביעת וסת

 אומר ד"ובגמרא בד� ס". שאי אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלוש פעמי�: " אומרתג"המשנה בד� ס
ומסביר . אבל מספיקה פע� אחת שרואה כדי שתחשוש לה בפע� הבאה, שמרב פפא שזה לעני קביעה מ

ואישה שראתה , וצריכה שלוש פעמי� לעוקרו) לעני טהרות(ק דיה שעתה " אישה שיש לה ו!מ "את הני "רש
  ).ה מיחש" דבתוספותוכ ( חוששת רק בפע� הבאה ורק פורשת מתשמיש !רק פע� אחת 

, ג(ב "וטה) כב, ז(ט "דרכ, )א, יא(י "טהב: רוני�חוכ בא). ק ד"ס(� "ע והש"השו, )ב, קפט (ח"הבוכ פסקו 
  ).א
  

  עקירת וסת
ובגמרא ש� אומר רב ". אינה מיטהרת מ הוסת עד שתעקר ממנה שלוש פעמי�"המשנה ממשיכה ואומרת ש

א� א� ראתה רק פע� אחת או פעמיי� ,  צריכה שלוש פעמי� כדי לעקור! פפא שמי שקבעה שלוש פעמי� 
   ).ב, קפט (ע"בשווכ פסק ,  מספיקה פע� אחת כדי לעקור זאת!באותו זמ

ק צריכה בדיקה ביו� הוסת כדי "והוסי� שבעלת ו, )ד"ל' עמ, נ שער תיקו הוסתות"בעה (ד"הראבתב וכ כ
 היא !וא� עבר היו� ולא בדקה ולא ראתה , ק לא צריכה בדיקה"לעקור את הוסת ואילו מי שאי לה ו

  ).ב, קפט (ח"הבוכ כתב , מותרת ואותו היו� הותר ונעקר
 שא� עבר שלוש פעמי� יו� וסתה ולא בדקה ולא הרגישה או שבאמצע !) ק י"קפד ס (ד"החוווכ כתב 

 עדיי לא נעקר וסתה והיא עדיי נחשבת כבעלת !השלוש פעמי� היתה פע� אחת שלא בדקה ולא הרגישה 
וסברתו היא שלעני עקירת הוסת סומכי� יותר על החזקה שאורח בזמנו בא ולא סותרי� על סמ� , ק"ו

א� בוסת שאינו קבוע נראה , ק"והוסי� שזה רק בו) ק יח"קפד ס (ש"בפתהביאו ו. העובדה שלא הרגישה
למרות שיתכ לומר . ג, יא (י"טהב: וכ פסקו האחרוני�. ד" וה ה דברי הראב!שנעקר ג� כשלא בדקה 

 ויתכ שלא מצרי� דוקא !ק "כדי לעקור את הו" בירור גמור שלא ראתה"כיו שכתב שצרי� , והוא חולק
כיו שכשיש , לא נעקר הוסת,  א� הרגישה!ק "מדגיש שג� אישה שאי לה ו) ל!כו, ז (ט"ובדרכ. )בדיקה

  ).ג, ד; ב ד, קפט (ה"בששוכ . הרגשה צרי� לבדוק
  

  ב" חשש עו	לאיזו עונה חוששת 
, יו� החודש:  חוששת לשלושה תאריכי�!ק "וא� אי לה ו, ק חוששת א� ורק ליו� וסתה"אישה שיש לה ו

 סובר שג� כשיש לה "שהרמב, "א ולא כרמב"ע כרשב"ק פסק השו" בעני ו!) ב,  קפטע"שו(ב "ועוהפלגה 
  .ב" עדי צריכה לחשוש לעו! יו� 30!א� הוסת קצר מ, ק"ו

ורוב האחרוני� הבינו מדבריו , )ק"כשאי לה ו(שחוששת לחודש ולהפלגה , ג" בסעי� יא"הרמוכ כתב 
דלא ,  קידצ"חכ( להזכיר זאת כיו שכבר דובר על כ� בתחילת הסימ ב ולא טרח"שכמוב חוששת ג� לעו

  ).ק לא" ס�"כש
ותמוהה , ח,  קפט יגה"שש; כ,  זט"דרכ; ג,  יגי"טהב( שחוששת לשלושה תאריכי� !וכ כתבו האחרוני� 

"פסיקתו בקיצור ההלכות קפט א ג ש� כתב כרמב.(  
  

  עבר הוסת ולא הרגישה
�"  והרמב"הרי לדעת ! ל אישה שעבר וסתה ולא בדקה נחלקו הראשוני� מה דינה ש ,  !כיו שוסתות דרבנ

א� א� יש לה , ק מותרת בלא בדיקה" רק באישה שאי לה וא"� והרשב"הרמבא� לדעת , בכל מקרה טהורה
  ).ד, קפט (י"הבוהביא� .  אסורה עד שתבדוק! ב לבעלת וסת שאינו קבוע"וכ ביו� עו, ק"ו
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 א� !ולכאורה פוסק להקל לגמרי כסת� , א"א כי"� בסת� ודעת הרשב" את דעת הרמבט הביא,  קפדע"ובשו
� "א ולא כרמב" כרשב!ועל סמ� זה הבינו האחרוני� שכ� הכריע , א"ד כתב במפורש כדעת הרשב, בקפט

  ).כ ב, ז; יא, ו (ט"ודרכ) ט ח, קפד (ה"שש, )ב, יב (י"בטהבוכ ). ט, קפד (א"הרמוכ פסק ). ב,  גב"טה(
ק הוא בגמרא בד� "ה של אישה בעלת ותק כמו יו� וס"ב באישה שאי לה ו"המקור להחשיב את יו� העו

י ש� הוא דיבר על אישה "ועל פי רש, ל שטהורה בלא בדיקה כשבא ומצאה בתו� ימי עונתה"ש� אומר ר, ו"ט
  ).ו, קפט; כא,  קפדא"גר(ב " עו! 30! ק ועונתה הוא יו� ה"שאי לה ו

  
   סילוק/יש� לאחר עקירה חזרה לוסת 

 נעקר לגמרי בפע� אחת וסת לא קבוע: אינו קבועשק לוסת "הבדל נוס� בי ו) נ לד"בעה (ד"הראבמחדש 
  .ואפילו לא ראתה ביו� אחר במקו� היו� שבו היתה אמורה לראות, שלא ראתה
ולא שינתה לראות כל עוד הפסיקה לראות ביו� וסתה הקבוע .  לא נעקר לגמרי כשלא רואהק"ו, לעומת זאת

 אמנ� אינה חוששת ליו� וסתה וצריכה לחשוש לשלושה תאריכי� לפי מה שראתה !בקביעות ביו� אחר 
א ווה(ק " חזרה להרגלה הקוד� כאישה שיש לה ו!  א� א� אחר כ� חזרה וראתה ביו� וסתה הקבוע ! באמצע 

א� יחד ע� עקירת הוסת שינתה אבל ). הדי א� הפסיקה לראות שלוש פעמי� ואז חזרה לראות ביו� וסתה
ג� א� תחזור ותראה ,  נעקר הוסת הראשו לגמרי והשני הוא עכשיו וסתה!וקבעה וסת חדש בשלוש פעמי� 

  .ביו� וסתה הראשו
שא� הפסיקה לראות ד� בימי עיבורה ומיניקותה וכ כל דבר שגור� להפסקת , ד"ויותר מזה אומר הראב

א� הפסיקה לראות שלוש , אבל הפסקה אחרת. הוסת הקוד� למקומו חזר !  כשנסתלק הדבר הגור� !הד� 
אלא א� כ תחזור ותראה ביו� ,  כבר לא חוששת ליו� וסתה אלא ליו� החדש!פעמי� ואז ראתה ביו� אחר 

  .לגבי מעוברת ומניקה) א"א ע"ב הקצר י"תוה(א "הרשבוכ כתב . וסתה ממש
ואומרי� שחוששת וחוזרת לוסתה הקבוע רק לאחר שמקלי� יותר גדולי המפרשי� א בש� "והביא הרשב

לא משנה באיזה , מחכה עד שתראה ראיה אחת� "הרמבולדעת . שחזרה לראות בפועל ביו� וסתה הקבוע
 !שהסברה היא שכאשר חוזרת לראות ) לד ג, קפט(ה "הששומסביר . ואז חוששת ג� לוסתה הקוד�, יו�

רואה ביו� כלשהוא ורק אחר כ� '  שלאחר עיבורה וכד! ואכ כ� שכיח במציאות, מוכח שחזרו לה הדמי�
עוד כתב . מ כיו שרוב הנשי� כיו� לא קובעות וסת ממילא"א� למעשה אי כל כ� נ. חוזרת לוסתה הרגיל

  . לאחר לידה והנקה חוזרת לקביעותה!שא� היה לה וסת חצי קבוע ) לד ד, קפט(ה "השש
ש "ובפת. ד לעני מעוברת ומניקה"ובסעי� ל,  עקירה רגילהד לעני"כראב) טז!טו, קפט(ע "השווכ פוסק 

ק ולא חוזרת לחשוש לוסת שאינו "שלאחר ימי עיבורה ומניקותה חוזרת רק לוי "נובכתב בש� ) ק לב"ס(
  ).צה!צב, ז (ט"ה ובדרכ"בששוכ פסקו , קבוע שהיה לה לפני כ

  
  בדיקות לתשמיש

א� שלא . ואסור לה לבדוק שמא ליבו נוקפו ופורש, עת וסתה לא צריכה בדיקות שלא בש! ק"אישה שיש לה ו
וא� רוצי� להחמיר על עצמ� .  כל היד המרבה לבדוק בנשי� משובחת!בשעת וסתה ושלא בפני בעלה 

  .ויעשו זאת בידיעה והסכמה, יכולי�
, אחרי היא לפני ושניה� ! צריכי� לבדוק עצמ� בשלוש הפעמי� הראשונות שמשמשי� ! ק"אישה שאי לה ו
  .ר בדיקותת לא צריכי� יו!וא� לא ראו ד� 

  
  

  )נושא ג(כללי� לקביעת וסת 
  תופעה החוזרת שלוש פעמי�. א

ג הא� כדי לקבוע חזקה מספיק שהדבר יחזור פעמיי� או דוקא שלוש " נחלקו רבי ורשבד"ביבמות סבגמרא 
) אישה קטלנית(ני נישואי בסו� הסוגיה אומר רבא שלע. ג שלוש"לדעת רבי פעמיי� ולדעת רשב. פעמי�

וכ במשנה בנידה . ג" כרשב!ולגבי וסתות ושור המועד ,  כרבי! ) שאחרי פעמיי� שחטא והתרו בו(ומלקות 
  . צרי� שלוש פעמי� כדי לקבוע ולעקור וסת! ג "במפורש כרשב) רבי(ג סתמה המשנה "ס

, ל מקרהכוב, ג"י לקולא כרשב סת� ש� רב!שכיו שוסתות דרבנ ) על הגמרא ביבמות (�"הרמבומסביר 
ורק , שהרי הוא אביו של רבי, ג" הלכה כרשב!ג " שממילא במחלוקת רבי ורשב"ו אומר הרמב"מ ק"בב

  .בענייני נישואי וביעור עושי הרע מישראל הלכו לחומרא
  
  ראיה בהרגשה. ב

� באותו זמ ראתה ג� א,  חודשי�3ק ולא ראתה כלל במש� "כתב שאישה שהיה לה ו) ק צא"קצ ס (הפרישה
כלומר א� תחזור ותראה ,  לא קבעה וסת לכתמי� ולא עקרה את הוסת הקוד�! ) אפילו ביו� קבוע(כתמי� 

ודי זה מפורש ). לב, ב (ט"ובדרכ) נד ה, קצ (ה"בשש וכ פסקו א"רעקוכ הביא .  חזרה לוסתה! ביו� הקבוע 
   .טז!טו,  בסימ קפטע"בשו

  
 לא מתייחסי� ליו� ! שלמרות שמחמירי� לשבת שבעה נקיי� על כת�  בסו� שער הכתמי�ד"הראבכתב 

אי כתמי� קובעי� או , ועוד. מציאת כת� כיו� של ראיה ממש ולכ לא צרי� לחשוש ליו� מציאת הכת�
 �" הרמבוכ כתב. שדינ� כראיה לכל דבר,  בבדיקה פנימית!חו, מכתמי� שנמצאו על עד בדוק , עוקרי� וסת

  ).נד, קצ (ע"בטור ובשווכ פסקו , כתמי� משו� וסתשאי ב) מח, ד(
שההבדל בי כת� על עד בדוק לכת� אחר הוא שכת� על עד בדוק הופ� את האישה ) ק מא"קצ ס (ז"הטכתב 

לא הופ� אותה לנידה גמורה , למרות שמטמא את האישה, א� כת� אחר,  ולכ דינו כראיה לגמריודאי נידהל
  .חשב לעני וסתותולכ לא נ, ספק טמאהאלא רק 
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כ "משא,  טמאה לגמרי וקובע לוסתות!שכיו שבעד בדוק ודאי לה שיצא מגופה , הלבושובאותו סגנו כתב 
 והוא הדי לכת� על עד שאינו יתכ) ד ג מו"יו, מ"האגרופ הבנת "ע(ז "ולפי דברי הלבוש והט. בכת� סת�

  .בדוק ואינו מבדיקה פנימית א� ודאי לה שיצא מגופה
כ בעד שאינו "משא, כתב שבעד בדוק טומאתה מדאורייתא ולכ החמירו בו) קכב, קצ (ע הרב"בשו, �לעומת

וכ , תעקור וסת על פי זה\ לא תקבע! ) דרבנ(=שטומאתה משו� כת� , וכ אישה שראתה ולא הרגישה, בדוק
  .ו וסת לא תקבע על פי!ג� א� ודאי לה שיצא מגופה , ולפי דבריה�). ב!נד א, קצ (ה"בששכתב 

  
הא� האישה נאסרת וצריכה לפרוש בגלל� והא� ? ינ� של כתמי� הבאי� לפני המחזורמה ד, ל"פ הנ"ע

  ?מוני� את הוסת משעת מציאת הד�
כיו וה� סמוכי� לוסת , ז שלמרות שהכתמי� באי� שלא בהרגשה"פ דברי הט"אומר ע) ד ג מו"יו (מ"האגרו

 טהורה ! א� הכת� קט מגריס , ובכל זאת.  זמ קביעת הוסת זמ מציאת הכת� הוא! וודאי לה שבאו מגופה 
 מרגע !א כתב שא� דרכה של האישה לראות בקביעות כתמי� לפני המחזור "ובסימ נ. ומותרת לבעלה

וכל זה בתנאי שאכ הכתמי� סמוכי� . וצריכה לפרוש מבעלהשרואה את הכתמי� נחשב שהתחיל וסתה 
, ובכל מקרה.  אי חוששת לכתמי� הללו משו� וסת!ה� יו� או יותר א� א� יש ביני, כ"לשט� הד� שבא אח

  .מ שקובעת וסת לכתמי� בלבד ללא ראיה שבאה אחריה�"אי לדייק מדברי האגרו
וג� א� יש ,  ודאי אי קשר ביניה�! שעות בי הכתמי� למחזור 24!כתב שא� יש יותר מ) ז, נד(ה "ובשש

והמחמיר יש לו , כת� ואינה צריכה לחשוש לו ולא קובעת וסת על פיו מעיר הדי נידו כ!הפסקה קטנה יותר 
, ע"כפשט לשו השו) לז!לו, ח(ופסק , ה"בש� השש) לז, משמרת הטהרה ח(ב "בטהוכ הביא . על מי לסמו�

   ).כה!כד, ז; מד! לב מב, ב(ט "בדרכוכ
  

ת לו אחרי פע� אחת או רק מחלוקת אחרוני� הא� כשרואה כת� בעד בדוק חושש) ו, נד(ה "הששעוד הביא 
א� , ע"ה עצמו נוטה להחמיר וכ נראה לו בדברי השו"והשש,  נראה להקלהלבוש מדברי !אחרי שלוש פעמי� 

ואומר שג� כאשר קובעת לאחר שלוש פעמי� שראתה ) מד!מב, ב(ט "בדרכוכ פסק . מסיי� שהמנהג להקל
הסברה המרכזית להקל בזה היא . נה למעשהמ מאוד קט" קבעה רק לראיה בזמ בדיקה ולכ הנ!בבדיקה 

 מיד !וברגע שאומרת שברי לה שלא הרגישה , מ הבדיקהשה או לא בזכ יודעת א� הרגי"כיו שהאישה בד
, תרלחטהרת ישראל (יורד החשש בעד בדוק מספק דאורייתא לספק דרבנ ואז אפשר להקל לעני וסתות 

  ).ד, נדה "שש
  
  הקביעת וסת בימי נידה וזיב. ג

א הובאו ארבעה "ט ע"בגמרא בד� ל". כל אחד עשר יו� בחזקת טהרה"ב אומרת ש"ח ע"המשנה בד� ל
  :הסברי� שוני� לפירוש הביטוי

  . לומר שאינה צריכה בדיקה בימי� אלו!רב יהודה  .1

 . בימי זיבה מותרת!מ דאמר אישה שאי לה וסת אסורה לשמש " לר!רב חסדא  .2

 . לומר שאינה מטמאה מעת לעת!רבא  .3

 . לומר שאינה קובעת לה וסת בימי זיבתה!רב הונא בר חייא בש� שמואל  .4
הא� בכל זאת צריכה לחשוש לאותה , הלמרות שלא קובעת וסת בימי זיבת, השואל רב פפא הא� במקרה כז

  .ומסקנתו שאכ חוששת לראיה? ראיה
ממתי שהיתה אמורה פלגה א� רב הונא בריה דרב יהושע דוחה את דברי רב פפא כיו שרב פפא מחשב את הה

 זה יוצא בימי הנידה ! וא� מחשבי� מהראיה האחרונה , ממתי שראתה בפועל  בפע� האחרונה ולאלראות
  .וכ� נפלה ראייתו של רב פפא שחוששת לראיה של ימי זיבה

 אישה קובעת לה וסת בימי זיבתה א� לא בימי ל"שלדעת ר, יוחנ' ל ור"בהמש� הגמרא מובאת מחלוקת ר
  ). ש בימי זיבתה"וכ( אישה קובעת בימי נידתה יוחנ' ולדעת ר, הנידת

יוחנ כיו שהוא זה שמביא את הראיה האחרונה וכול� ' וכ כר, ומסקנת הגמרא כרב הונא בריה דרב יהושע
  .מסכימי� איתו

. חיוחנ שאישה קובעת וסת בימי נידתה רק כשרואה ממעי סתו� ולא ממעי פתו' א אומר ר"א ע"ובד� י
ואז ג� א� ראתה את הראיה ,  ש� שהכוונה היא ששתי הראיות הראשונות היו ממעי סתו�י"רשומסביר 

  ).'א', כה', א', לדוגמה א( שכל הרצ� של הראיות נחשב כמעי סתו� ו קובעת וסת כי!השלישית ממעי פתוח 
ג� , וסת בימי זיבה כללשלדעת שמואל לא קובעת , י"ל ור"כתבו ששמואל חולק על ר) ה רב"ד (בתוספות

י אישה "ל ור"עת רדול, ח בימי ספירת זיבה שמעיינה כבר נפתח"בימי� הראויי� לזיבה שמעיינה סתו� וקו
ל " וקיי!ש בימי� הראויי� לזיבה שלא ראתה בה� " אפילו בימי ספירת זיבה וכ!קובעת וסת בימי זיבתה 

  .יוחנ' כר
מסבירי� ששמואל ) א"ב י"על הסוגיה ובתוה (א"הרשבבעקבותיו ו) טז!טו, ובהלכות ה, על הסוגיה (�"הרמב

כ " הימי� שאח18 בכל !שמואל שאמר שאינה קובעת התכוו לומר שמרגע שראתה . י"ל ור"לא חולק על ר
ובפע� ,  שראתה פעמיי� ממעי סתו�! י דיברו על מציאות אחרת "ל ור"ור, לא קובעת ג� א� תראה בה�
 שבמקרה כזה קובעת וסת על סמ� אותה ראיה שבימי הזיבה !וב בימי זיבתה השלישית ראתה קוד� ואז ש

חו, , כלומר בעיקרו הלכה כשמואל שאי אישה קובעת וסת בימי נידה וזיבה. )'א', כ', א', לדוגמה א(
א� למעשה ה� כותבי� שבימינו קובעת בכל מקרה כיו שכבר אי חשבו . יוחנ' מהמקרי� עליה� דיבר ר

  .נידה וזיבהשל ימי 
ז "וא� בכ. כתב שאישה לא קובעת וסת בתו� ימי נידתה שראתה בה� וכ לא בימי זיבתה) ט, ח (�"הרמב

 שבעיקרו חזקה שדמי� מסולקי� ממנה כיו,  צריכה לחשוש לוסת א� נעקר בפע� אחת!נקבע בימי זיבתה 
ה וזיבה אי צור� לפרש דבימי ני� "ולפי שיטת הרמב.  קובעת!ובימי נידה שאינה רואה בה . בימי� אלו
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ועוד . ט"שכ לדבריו ימי נידה מתחילי� כבר בי', א', כה', א', שקביעה בימי נידה היא לדוגמה במקרה של א
 הכוונה היא שלא ראתה קוד� לכ ! שכשצריכה לראות ממעי סתו� ) י"מ והב"המעל פי (עולה מדבריו 

מר וכל( אינה ממעי סתו� א תקבע וסת שכ הראיה האחרונה ל! 'א', כה', א', ולפי זה א� ראתה א, בכלל
  ).א בדי מעי סתו�" ורשב"רמב, י"חולק על הבנת רש

, ומוסי� די נוס� בעני פעמי� שקובעת וסת בתו� וסת, א" והרשב"פוסק כדברי הרמב) לב, קפט (הטור
חל ' כ!למרות ש(' כ!ו' ת ליו� א קבעה וס!'  ביו� כג�ואז התחילה לראות ' לדוגמה א� קבעה וסת ליו� א

  ).בימי זיבה
קובעת  הלכה למעשה שבימינו "ל ובסו� דבריו התייחס לדברי הרמב" הביא את שיטות הראשוני� הני"הב

 והטור לעני "ב פסק את דברי הרמב"ובסעי� ל.  נראה שכ� פסק!ע "את בשוולמרות שלא כתב ז, בכל מקרה
ע הגירסה "ואילו בשו', כ!ואחר כ� ב' בה אצלנו בטור היא שראתה באהגירסה שכתו. קביעת וסת בתו� וסת

 ק"ס (ז"הטא� . כתבו שהגירסה הנכונה היא כגירסת הטור) א"גר, ש"תוה, �"ש(רוב האחרוני� . 'ב!היא ב
פ גירסה זו יוצא שאישה קובעת "כיו שע, מ מרחיקת לכת"ע ומסיק מזה נ"מקיי� את הגירסה שלנו בשו) מז

  .רי יו� שזה מעי פתוחוסת יו� אח
  

, זה דוקא שלא בימי נידה וזיבה,  א� הוא להקל! שבכל מקו� שנאמר שקבעה וסת �"השא מחדש "ק ע"בס
א כיו שלא " והרשב"ורצה לדייק כ� מהרמב, כיו שמדינא דגמרא אי האישה קובעת וסת בימי נידה וזיבה

 אמרו רק לחומרה ! קובעת בימי נידה וזיבה ומה שאמרו שבימינו כ, מסתבר שה� יחלקו על דינא דגמרא
  . ולפי זה יוצא שג� בימינו על הנשי� לדעת את חשבו ימי נידה וזיבה). יבכ"נקה(

וכתבו שאי להחמיר בוסתות דרבנ כל כ� ) ה"שש, ק נא" סא"גר, ק כז" סש"תוה (וחלקו עליו האחרוני�
  .בזמ הזה ולהצרי� את כל הנשי� למנות ימי נידה וזיבה

  
  )שאינה מסולקת דמי�(ראיה בזמ� שראויה . ד

  :נחלקו הראשוני� מה דינה של אישה שרואה ד� בזמ שלא אמורה לראות בו
ז חוששת "א� בכ,  אינה קובעת בה� וסת!כתב שכיו שבימי� אלו דמיה מסולקי ) נ מב"בעה (ד"הראב

  .לראיה בה� כדי וסת שאינו קבוע
א� בשאר הזמ , שלא קובעת וסת רק בימי טוהר שלה, הגמרא לגבי מינקתמדייק מדברי ) ב"א ע"י (�"הרמב

  . ג� מינקת קובעת וסת כדי אישה רגילה!
 ורוצה לומר שמעוברת ומניקה לא קובעת ולא חוששת "דוחה את דברי הרמב) ב"א ע"ב י"תוה (א"הרשב

  .ד"א� בפועל פסק כראב, כלל
) מד, קפט (ח"הב. "וסיי� בדברי הרמב) ד"ראב( המורי� א וגדולי"הביא את דברי הרשב) לג, קפט (הטור

 הביא את שיטות י"הב, לעומתו.  שהתכוו להחמיר כדבריו!  בסו� "דייק מזה שהטור הביא את דברי הרמב
  .ע"בשווכ� ג� פסק בפועל , ד" שפסק ג� הוא כראבא"הריטבהראשוני� והוסי� את דעת 

 מוכח מכמה מקומות שהטור לא ראה את .א: ה טעמי�ח מארבע"דוחה את דברי הב )ג"ק ע"ס (�"הש
, ד"ראב( יש ראשוני� נוספי� .ב. ל כוותיה" קיי! "וכיו שש� הוא חולק בפירוש על הרמב, ב הארו�"תוה

 !וכל מקו� שהלכה רופפת , א כתב שכ� המנהג" הריטב.ג.  יחידי כנגד�"והרמב, שסוברי� כ�) א"ריטב
  .דרבנ והולכי� בה� לקולא וסתות .ד. הולכי� אחר המנהג

אבל א� קביעת , וא דווקא להחמיר ה!ע שמינקת לא קובעת וסת "כתב שמה שאמר השו) לו, קפט (ט"ובסד
 חוששת לאותו וסת ולא צריכה לחשוש ! חודש 24ולכ א� בפועל קבעה וסת בתו� ,  קובעת!סת תקל עליה הו

ולכ א� , ל"ט הנ"ע וכסד" כפשט לשו השו!) צב! פג, ז (ט"בדרכוכ� פסק . לכל ראיה כדי וסת שאינו קבוע
ק לפני "א� היה לה ו( חודש חוזרת לוסתה הקוד� 24ולאחר ,  חוששת לו!קבעה וסת בימי מיניקותה 

  ).ההריו
ולכ קובעת בה ,  חודש24כתב שלעני מינקת נשתנו הטבעי� וחוזרת לראות ד� לפני ) לג ג, קפט (ה"ובשש

עני שינוי הטבעי� בבמשמרת הטהרה ש� הארי� לדו ' ובהערה ז) ח, ב (ב"בטהוכ פסק . וסת לחומרא
והעלה שבפועל אי להקל בזה ונשאר , שכיו� יודעת שהיא בהריו לפני שעברו שלושה חודשי�, למעוברת

  .הדי של שלושה חודשי�
  
  ראייה באותה עונה. ה

כלומר א� רגילה , בעונה בה רגילה לראות חוששת רק ! בימי� י�שוסתות התלוי) נ נג"בעה (ד"הראבכתב 
 לא !' כלומר פע� ביו� ופע� בלילה וכד, וא� ראתה בעונות לסירוגי.  חוששת רק ביו� ולהיפ�!לראות ביו� 

, שהאישה קובעת וסת לעונות) יד, ה (�"הרמבוכ פסק . קובעת וסת וחוששת רק לעונה האחרונה שראתה בה
  ).יג, קפט (ע"ושבוכ פסק .  פעמי� באותה העונה3להיות כלומר כדי לקבוע צריכות הראיות 

למרות ,  ג� חודש וג� הפלגה!לכאורה מלשו הראשוני� משמע שמדובר בכל סוגי הוסתות שקשורי� לימי� 
ע שמדובר דווקא בוסת החודש ואילו בוסת הפלגה מתחשבי� במספר "שנית לדייק מהדוגמה שהביא השו

  .העונות
ע הביא דוגמה " שכתב שלמרות שהשודוד טעבלי' רי שהביא בש� "א בש� תשובת נובהבי) ק ט"ס (ש"ובפת

כלומר , שג� ש� כדי לקבוע וסת צרי� שהראיות יהיו באותה עונה, ה לוסת ההפלגה" ה!דווקא לוסת החודש 
פלגה לעני חשש לוסת הו. ומספר העונות צרי� להיות זוגי, ההפלגה צריכה להיות שווה ג� בימי� וג� בעונות

. ג� א� בפע� הבאה החשש יצא בעונה אחרת מעונת הראיה,  חוששת לפי מספר העונות! לפני שנקבע
ש "והסביר הפת.  חוששת לפי מספר הימי� ולא לפי מספר העונות!  חלק עליו וכתב שג� לעני החשש י"בווהנ

כי אולי מה שגר� לה , ה שיי� לחלק בי היו� והליל!י שבוסת החודש שבו היו� הוא הגור� "את סברת הנוב
א� בהפלגה מחשבי� את , ולכ בחודש הבא תחוש לאותה עונה דווקא, לראות הוא דווקא העונה הספציפית

  . בלי לחלק את היו� לעונות!מרחק הימי� 
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ש והסביר שכוונתו היא שכאשר באה לקבוע וסת "י אחרת מהפת"הבי את דברי הנוב) יג א, קפט (ה"ובשש
, א� למעשה.  מתחשבת ג� בעונה!אבל אחרי שכבר נקבע , י הימי� ולא לפי העונות מחשבת לפ! הפלגה 

א� לא מטע� שצרי� מספר עונות שווה אלא ,  הראיה צריכה להיות ג� באותה עונה! כשמגיע אותו היו� 
וכתב ). יש נשי� שרגילות לראות דווקא ביו� ויש שדווקא בלילה(מטע� שמא העונה היא הגורמת לראיה 

  . קבעה וסת לדילוג העונות וחוששת לה לחומרה!ל אישה שרואה שקבעה וסת לפי מספר העונות בלבד שבפוע
 כדי לקבוע צריכה לראות !כתבו שבי וסת החודש ובי וסת ההפלגה ) ב, יא (י"ובטהב) כג, ז (ט"ובדרכ

  .ה לקביעת וסת עונות דילוג"ולא הזכירו את דינו של השש, באותה עונה
  
  

  סוגי הוסתות
  

  וסת ההפלגה
היתה  "!ד "וכ מהברייתא בד� ס, ..."'ושינתה ליו� כ' היתה למודה לראות יו� טו "!ב "ג ע"מהמשנה בד� ס

.  משמע שיש סוג של קביעת וסת בהפלגות שוות! ..." למודה להיות רואה יו� עשרי� ושינתה ליו� שלושי�
ר ובכלומר ודאי מד, "לראייתה'  כבלטבילתה שה�' טו"ט שאומר "דבר זה מתברר מדברי שמואל בד� ל

  ).ב"ע' ב ח"תוה (א"והרשב) נ מג"בעה (ד"הראבוכ כתבו . בהפלגה ולא ביו� חודש
שמה שגור� הוא מרווח הימי� ולא היו� בשבוע או , שבוסת הפלגה) ה יו�"ב ד"ז ע"ק ל"ב (התוספותכתבו 

וכ ,  שלוש הפלגות שה ארבע ראיותהראיה הראשונה ודאי אינה מ המני וכדי לקבוע וסת צרי�, בחודש
 לספור ההסיבה היא כיו שרק בראיה השניה מתגלית ההפלגה ולכ רק מאז מתחיל). נ נ"בעה (ד"הראבכתב 

  ). ב"ע' ב ט"תוה (א"הרשבוכ כתב , הראיות
 אלא ההבדל הוא שבשור היו בפועל שלוש נגיחות !והרי שור נהיה מועד לאחר שלוש נגיחות ולא ארבע 

 הראיות לא מעניינות אותנו !ופה שאנו בודקי� את הקביעות להפלגה , הפלגה ביניה� לא מעניינת אותנווה
  . אלא ההפלגות

ומה שהקשו ואמרו .  של עשרי� יו�לשלש בהפלגהוראיה לדי זה מהמשנה ש� נאמר במפורש שצריכה 
משנה אבל אישה רגילה ק קוד� ועכשיו "כלומר מישהי שהיה לה ו, שהמשנה מדברת דווקא על למודה

כיו שבגמרא אחר כ� מעמיד רב את הברייתא של וסת הדילוג ,  אינה קושיה!מספיקות לה שלוש ראיות 
 הרי שהברייתא מיותרת כיו שדי למודה כבר נלמד במפורש !וא� כבר המשנה עוסקת בלמודה , בלמודה
ועוד ראיה . כדי לקבוע וסת הפלגהאלא על כרח� המשנה עוסקת בכל אישה שצריכה ארבע ראיות , במשנה

ואי הבדל בי ,  כל אישה!" אי האישה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלוש פעמי�" שמסו� המשנה שאומרת
  .למודה לשאינה למודה

וסתות הימי� ה כול וסתות של הפלגה  ,ולשיטת. יש שיטה אחרת) א"ד ע"ס( בחידושי� �"לרמב, לעומת�
וסת החודש , ועל פי דבריו.  להתמלא ולהתרוק בזמ ובהפרש קבוע! של האישה  כיו שכ� דר� הטבעקבועה

. 'כיו שההפלגה קובעת ולא מזל היו� וכד, והימי� ה דווקא כשבי תארי� לתארי� יש מספר ימי� קבוע
בוסת רק ). ארבע ראיות(ואי צור� בשלוש הפלגות ,  ג� לדעת שמואל!ולכ מספיקות רק שלוש ראיות 

 וכי,  רק ש� צרי� שלוש הפלגות!א בהפלגות שוות אלא שהתארי� משתנה  ג� הו"שעל פי הרמב, גהדילו
כיו שהיתה ( או בתארי� אחר הפלגהשש� אחרי הראיה השניה עדי לא ברור א� בפע� הבאה תראה באותה 

  ).ר"� כש"ו מעמיד את הרמב,  חמ"שהמלמרות ( סובר כמוהו �"הרמבוטוע שג� ). חריגה בתארי�
 למעשה הוא פוסק כלומר. ר"ד וש"להחמיר כדעת הראב) יא, ה( ש� ובהלכות "מסיי� הרמב, א� בפועל

  .ר ולא כשיטתו"כש
שדווקא בוסת הדילוג צרי� שלושה דילוגי� א� בהפלגה , " בבדק הבית כשיטת הרמבה"הראוכ כתב 

  .מרת הבית את דבריו בתקיפות ש� במשא"הרשבודחה , מספיקות שלוש ראיות ואי צור� בשלוש הפלגות
אלא סובר שבכל , )'שהקובע הוא דווקא הפלגה ולא יו� וכד( מבחינה עקרונית "ה לא סובר כרמב"הרא* 

מלבד וסת הדילוג שחידש בה שמואל שצרי� ארבע ,  מספיק שלוש פעמי�!מקו� שיש תופעה שווה החוזרת 
  .ראיות

 ה"שש, )א, יא; ג, י (י"בטהבוכ באחרוני� , )ב, קפט (ע"ושו) ג, קפט (ח"ב, הטורוכרוב הראשוני� פסקו 
  ).לד; לא, ז (ט"ודרכ) ב א, קפט(
  

  וסת החודש
 וג�  יו�15הפלגה של  משמעותו ג� !..." 'יו� טוהיתה למודה להיות רואה "ג נית לומר ש"מהמשנה בד� ס

בהקשר לדיו (בימי החודש  דנו האמוראי� במפורש בקשר לקביעות וסת ב"ט ע"ובגמרא בד� ל. בחודש' טו
ג� א� , שקביעות החודש גור�, )ה איתמר"א ד"ד ע"ס (התוספותוכ כתבו ). של קביעת וסת בימי נידה וזיבה

 א"והרשב) נ מג"בעה(ד "הראבוכ כתבו . ומספיקות שלוש ראיות לקביעות חודש, ההפלגה ביניה� לא שווה
  ).ב"ע' ב ח"תוה(

 רק הפלגה קובעת ולא שיפורא גרי� ולא מזל החודש ולכ אי מושג !  בחידושי� כדלעיל�"הרמבולשיטת 
 יתכ לומר  שלא" בבדק הבית מסכי� ע� הרמבה"והרא. כזה של וסת החודש אלא וסת להפלגה שווה בלבד

ד "א� בפועל פוסק כמו הראב, את טבע וגו� האישה ממש עד כדי כ� שגור� לה לראיהששיפורא גרי� ומשנה 
לומר יש וסת החודש א� לא כיו ששיפורא גרי� אלא בפועל אישה זו רואה בהפלגה קבועה של כ. ולא מטעמו

חידוש החודש על ידי הלבנה ולא  וסת !' החודשוסת 'וזו הכוונה בזה שאומרי� ,  על פי מולד הלבנה! יו� 29.5
 שרק אז אנו רואי� את כיו) ' וכו30\29בהפלגות של (ובפועל זה מגיע ביו� חודש קבוע . ד"חידוש על ידי בי

  ). ואולי ג� כיו שאי וסת לעונות ולכ השוו מידותיה� לסו� היו�(הלבנה בפועל 
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וראייתו , ה שאי דבר כזה שיפורא גרי�" במשמרת הבית ש� יוצא בתקיפות כנגד קביעת הראא"והרשב
בתורה תב במפורש וכ כ, ד משני� מציאות כמו קטנה שבתוליה חוזרי�"מהירושלמי האומר במפורש שבי

  ). ק יג"קפט ס (�"ובש) ויקרא כג הערה כ (תמימה
 ולרא" הסביר שודאי ג� לרמב)� ש�"על הש( ה"ובשש" ה שיפורא גרי� וה� לא חולקי� על העיקרו

וזה תלוי במולד הלבנה ' אלא שלעני וסתות ה� סוברי� שהדבר תלוי בהשפעת הירח וכד, המפורש הזה
  .ד"בפועל ולא בבי

) ו א, קפט (ה"שש, )א, יא;ג, י (י"טהב, )ק טו"ס (�"ש !ובאחרוני� , )ו, קפט (ע"הטור והשוא פסקו "בוכרש
  ).לח, ז (ט"ודרכ

  ).ט,  קפטע"שו(או בדילוג שווה של כמה חודשי� , ודאי שהתאריכי� צריכי� להופיע ברצ� חודש אחרי חודש
  
ע שג� א� "שיש שרצו לדייק מלשו השו) יב, טקפ (ש"בערוה מביא !ח כשיש יומיי� "דר' אישה שראתה בא !

ע "דוחה זאת וכותב שכוונת השוא� ', ופע� בא' שהרי פע� ראתה בל,  לא תקבע וסת!ח "אחר כ� תראה בר
ובי א� ' בי א� בא בא, ח"ח הוא הקובע ולכ ג� במקרה כזה קובעת וסת ליו� ר"והפוסקי� היא שש� ר

  ).לט, ז (ט"ובדרכ) דו , קפט (ה"בששוכ הכריעו . 'בא בל
' ובל 'א� א� ראתה בא. ח הוא הגור�"שמא ש� ר'  לא צריכה לחוש ליו� ל!' ח שהוא א"וא� ראתה בר

  ).ו ד,  קפטה"שש(ח "באותו חודש חוששת לר
כלומר לא סו� החודש , ט"ח ולא לכ" בחודש הבא חוששת מדי יו� החודש דווקא לר! בחודש ' וא� ראתה בל

  ).יז,  זט"דרכ,  ש� הה"שש (ח"הוא הגור� אלא ר
, ט"דרכ ;ו,  קפטה"שש ;ד בהערה"מ'  עמי"טהב(ואינה קובעת וסת לתארי� לועזי אלא לתארי� עברי בלבד 

  ).לח, ז
  

  וסת השבוע
תלוי (לא קפצה \ובפע� השלישית קפצה' א אומרת שאישה שקפצה וראתה פעמיי� ביו� א"הגמרא בנידה י

ז "ק ל"ב (בתוספותוכ . ' קבעה וסת ליו� א! ראשו ראתה בלא קפיצה בשבת וביו�) בשתי הלישנות בגמרא
' ב ט"תוה (א"הרשבוכ כתבו . הביא את וסת השבוע יחד ע� וסת החודש שנקבע בשלוש ראיות) ה יו�"ב ד"ע
  ).בדק הבית ש� (ה"והרא) א"ע

,  וסת הפלגהנראה שהוא סובר שאי דבר כזה וסת השבוע אלא זה בעצ�) נ מג"בעה (ד"הראבמדברי 
  .וההפלגה היא הקובעת ולא היו� בשבוע

כלומר לא מדובר פה על וסת הפלגה אלא ,  כוסת החודשפסקו שיש וסת השבוע ודינו) ו, קפט (ע"הטור והשו
  ): ק ד" סט"סד; ק טו" ס�"ש(מ לכ� "ויש כמה נ, ע"על סוג וסת בפ

  .תלוסת הפלגה צרי� ארבע ראיות ולוסת החודש מספיקות שלוש ראיו .1

כ בוסת השבוע שעדיי "משא,  עקרה את הוסת!א� ראתה באמצע בהפלגה קטנה יותר , בוסת הפלגה .2
 .חוששת ליו� השבוע הבא

 עדיי חוששת !ואילו א� עבר יו� השבוע ,  לא חוששת לו עד שתחזור ותראה!א� עבר יו� הפלגתה  .3
 .ליו� השבוע הבא

תה רק אחרי שתי ראיות חדשות וחוזרת לקביע בוסת הפלגה ! א� עברו עליה שלוש עונות ולא ראתה  .4
 .ובוסת השבוע חוזרת אחרי ראיה אחת באותו היו�, בהפלגה הקבועה

א� א� אחר כ� רואה שוב , כתב שאמנ� קבעה וסת השבוע אחרי שלוש ראיות) ק ב"ביאורי� ס (ד"ובחוו
) ו ג, קפט (ה"ובשש. גהביטלה את וסת השבוע וקבעה וסת חדש להפל !) ראיה רביעיתכלומר (ביו� השבוע 

 אלא ,ד"שפסק כחוו) מד, ז (ט"הדרכובעיקרו נראה ג� מדברי . כתב במקרה כזה להחמיר כשתי הוסתות
  .שסיי� שבמקרה כזה יש לשאול שאלת חכ�

  
  וסת הדילוג

ד מובאת ברייתא בה נחלקו רב ושמואל "בתחילת ד� ס. ב חידשה מושג וסת ההפלגה"ג ע"המשנה בד� ס
לדעת רב קבעה וסת לדילוג ולדעת שמואל לא . יז!טז!ה שרואה בטושמה דינה של אי, דילוג החודשבעני וסת 

המחלוקת ביניה� היא הא� הראיה הראשונה מ המני . 'כלומר שתראה ג� ביח, קבעה עד שתשלש בדילוג
פעמי� ואומרת הגמרא שמודה רב במקרה שהיתה למודה לראות קוד� בתארי� קבוע שצריכה שלוש . או לא

  .נוספות כדי לעקור זאת
) ש� ובנידה (התוספותוכתבו . ז נחלקו רב ושמואל בעני שור מועד לדילוגי� של יו� החודש"ק ל"וכ בב
 שניה� !לגבי וסת ההפלגה .  שניה� מסכימי� שמספיקות שלוש ראיות! שלגבי יו� החודש ד"והראב

בוסת דילוג החודש היא הא� דינה כוסת המחלוקת . מסכימי� שצרי� ארבע ראיות שה� שלוש הפלגות
  .החודש או כוסת ההפלגה

 כתבו א"ש והרשב"והרא( הכריע לחומרה כדעת שניה� !ולעני וסתות ,  שור!שמואל בדיני  הכריע כד"הראב
וכתב שג� בוסתות צרי� ללכת על פי ) סלע המחלוקות כג (ה"הרזוחלק עליו ).  ידש"תוה, בשמו שהכריע כרב

כתב להחמיר ) ב יד"והת (א"הרשב.  שפסק כרב! ח"הר בש� "וכ מביא הרמב, כרב באיסורי הלכה !הכלל 
  .כשניה�
והסברה היא כיו שסוגיית הגמרא הולכת אליבא .  ש�מ"במוכ כתב  ,פוסק כשמואל) ו, ח (�"הרמב

  ). �" על פי גרסה אחרת שהיתה לו ברמב!� פסק כרב "כתב שהרמב'  אות די"גהמובה(דשמואל 
ש "כתב שמסקנת הרא) ז, קפט (ובטור, ק פסק כרב" בנידה פסק כשמואל ובב! סותר את עצמו ש"אהר

  .כשמואל
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ה לדילוג "ואחר כ� כתב שה, הכריע במחלוקת רב ושמואל בעני דילוג החודש כשמואל) יב, ה (�"הרמב
 שכתב בהלכה  לגרסה אחת חזר ש� וכתב כמו!ב נחלקו הגרסאות "א� בהלכה כ.  ארבע ראיות!בהפלגות 

 וכתב שלקביעת וסת דילוג הפלגה צרי� חמש ראיות שה� " שינה ש� הרמב!א� לגירסה המקובלת , ב"י
שלדעתו בוסת , שיטה זו של חמש ראיות היא שיטת חלק מהאחרוני� בהסבר שיטת שמואל. ארבע דילוגי�

 יעדיי לא נודע מהו השינוובהפלגה הראשונה , דילוג הפלגה צרי� חמש ראיות כיו שצרי� שתשלש בהפלגה
  .בדילוג ולכ צרי� בפועל ארבע דילוגי�

בוסת דילוג הפלגה , חולק על ההבנה האחרונה באחרוני� וכותב שג� לשמואל) שמלה אות י, קפט (ש"הלחו
 שאינה מצריכה חמש "וכ� מקיי� את הגירסה הראשונה ברמב, מספיקות ארבע ראיות ואי צור� בחמש

  :שה טעמי� מרכזיי�וזאת משלו, ראיות

  ? למה להוסי� מחלוקות שלא כתובות במפורש!רב ושמואל נחלקו רק בוסת דילוג החודש  .1

איה הראשונה אינה מ המני לדעת שמואל כיו שבראיה השניה עדי לא נתברר רה, בדילוג החודש .2
 נודע שכבר אחרי ההפלגה הראשונה, כ בהפלגה"משא, לה הא� יש לה וסת לימי החודש או להפלגה

 .שיש לה וסת לדילוג בהפלגה ולכ אי סיבה לא לספור את הראיה הראשונה

 . שלוש הפלגות וזהו! זהו כלל " עד שתשלש בדילוג" .3
  

הביא את מחלוקת רב ושמואל ' ואילו בסעי� ז,  וסת דילוג הפלגה בארבע ראיות!סת� כרב ) ב א, קפט (הטור
 שדילוג הפלגות ! "ב הביא את הגרסה המקובלת ברמב, הוכ בסעי� . לגבי דילוג החודש והכריע כשמואל

  . כשמואל!נקבע בחמש ראיות 
  !מדבר על דילוג החודש ' בסעי� ז. מדבר על דילוג הפלגה ופוסק שצרי� ארבע ראיות'  בסעי� ה! ע"בשווכ

ת לל בעו מדבר ע"ובסעי� ט. א ומסיי� שנכו להחמיר כשניה�"דעת רב בש� י, מביא את דעת שמואל בסת�
!וכתב ש� שא� שינתה ל, ק שהפסיקה לראות ולא קבעה וסת חדש ואחר כ� חוזרת לקביעותה הראשונה"ו

  . כלומר כשמואל! לא קבעה 30,32,34
,  באמת צרי� חמש ראיות!א� לשמואל , בהיא אליבא דר' כתבו שאכ הלכה ה) ק ו"ס(ז "והט) ק ח"ס(� "הש

  .)ב א, בקפט( עצמו במפורש י"הבוכ כתב 
כתב שבאופ כללי יש מושג ' אלא שבהלכה ה, שבעיקרו אכ הוא פוסק כשמואל) ק לז"ס (הפרישהוהסביר 

 !ואחר כ� פסק את ההלכה למעשה ,  ארבע ראיות! רבככזה של הפלגה בדילוג ולכ קיצר ש� בלשונו וכתב 
  .כשמואל

 29!ק ל"ר על אישה שהיה לה וג� הוא אליבא דשמואל ומדוב' תיר, שמה שכתוב בסעי� ה) ו, קפט (ח"הב
  . שאז ג� שמואל מודה שצריכה רק ארבע ראיות!ואז שינתה 

 הלכה כשמואל ולכ בוסת דילוג !ע "הוא שאליבא דשו) ש"מלבד הלחו(ל "מה שעולה מהאחרוני� הנ, למעשה
, שמואלג� רב וג� , אלא שיש לחוש לדברי שניה�, הפלגה קובעת בחמש ראיות ובדילוג חודש קובעת בארבע

   . או דילוג חודש בשלושולכ חוששת ג� א� קבעה דילוג הפלגה בארבע ראיות
 ג� דילוג הפלגה וג� דילוג חודש נעקרי� בשלוש פעמי� בה� היתה אמורה לראות ולא ראתה ! לעני עקירה

  ).נח; נב,  דט"דרכ(
  

  מש� הדילוג
הא� רק ). 20,21,22! יז,טז,טו(יו� אחד  הדילוג הוא רק של ! בדוגמאות המובאות בגמרא בסוגיית הדילוג 

  ?לדילוג של יו� אחד נית לקבוע וסת דילוג
שוסת הדילוג היא דווקא בדילוג של ) למרות שהוא לא מסביר(כותב שמסתבר ) ב"ע' בדק הבית ט (ה"הרא

ה בקשר לוסת "דוחה את כל דברי הרא) משמרת הבית ש� (א"והרשב. א� לא של יומיי� או יותר, יו� אחד
 מ"המוכ כתב , כותב שאי הבדל בי דילוג של יו� אחד או יותר, ל"ובי השאר בעני הנ, הדילוג וההפלגה

קבעה וסת לדילוג של הפלגות בי ): "...ה, קפט (ע"הטור והשווכ פסקו . א" והרשב"בש� הרמב) ו, ח(
, מ"שכ� הדי בש� המ) �ש (י"הבוכתב ". שהרחיקה דילוגה הרבה בי שלא הרחיקה דילוגה אלא יו� אחד

ב "י היה רק את תוה"וכנראה לב, א"ה והרשב"הביאו את מחלוקת הרא) ק ז"ס (ש"ותוה) ק יא"ס (�"והש
  .ולכ לא הביא בשמ�

,  ואומרת שלא קבעה וסת במקרה הזה24! ואז ל20,21,22בהמש� מביאה הגמרא דוגמה לאישה שדילגה 
 �"השוכ כתב ). י, קפט (ע"בשווכ פסק , ת הדילוג שלה שהסיבה היא כיו שלא השוותה אי"רשומסביר 

ה , קפט (ה"בששוכ פסקו .  לא קבעה וסת לדילוג! או להיפ� '  יומיי� וכדשא� דילגה יו� ואחר כ�) ק יב"ס(
  ).נג; מו, ז (ט"ובדרכ) א
  

  דילוג למפרע
ודחה דבריה� כיו , גהשיש מי שאומר שיש ג� דילוג למפרע בימי החודש או להפל) סימ לו (האשכולכתב 

, שא� תקצר את ההפסקות בי ראיותיה היא תגיע למצב אבסורדי בו היא רואה כל יו� וזה ודאי לא יתכ
 ש� דיברו רק על דילוג המרחיק ראיותיה של האישה כיו שכ� !ועוד שאי להוסי� על מה שכתוב בגמרא 

  .שדמה מתמעט והול� עד שפוסקת ולא להיפ�, טבע האישה
,  נדחה רק דילוג למפרע בהפלגה שמקצר ראיותיה!שכ על פי הסברה , רור לגמרי כיצד מכריע האשכוללא ב

 ההפרשי� בי ! ' כשיש חודש חסר ואחר כ� מלא וכו(א� דילוג חודש למפרע שבפועל אינו מקצר ראיותיה 
 לנו להוסי� על מה א� לפי הסברה שאי).  בקביעות ולכ לא תגיע למצב האבסורדי שתיאר30\29הראיות ה� 

  . ג� דילוג החודש למפרע נדחה כיו שלא מופיע בגמרא!שכתוב בגמרא 
  .בי בחודש ובי בהפלגה, כתב במפורש שאי הבדל בי דילוג עולה לדילוג למפרע) נ מג"בעה (ד"הראב
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א את הוא מבי. מונה בסוג החמישי את וסת הדילוג, כשמביא את סוגי הוסתות, ט" בתחילת סימ קפי"הב
כי משפט שניה�  "!ואז כותב שבכלל זה דילוג חודש למפרע , אחר כ� דילוג החודש, וסת דילוג ההפלגה

 כל !או שהתכוו באופ כללי , ל באשכול"כסברה הנ, לא ברור הא� התכוו שרק דילוג חודש למפרע". שווה
 שתהא משווה שבכל עני: "סיי�' אבל בסעי� ה,  הוא לא התייחס לנושא במפורשע"בשו. דילוג למפרע

  .ואולי נית לדייק מכא שסובר אי הבדל בי דילוג למפרע בחודש או בהפלגה, "ראייתה קבעה לה וסת
; מט, ז (ט" ובדרכ)ה ג, קפט (ה"בששוכ פסקו , )ק ו"ס (ט"ובאה) ק ז"ס (ש"תוה, )ק ט"ס (�"השוכ כתבו 

  ).נו
הסוגיה ש� עוסקת בזקנה שהפסיקה לראות ). ה פיחתה"א ד"ע' ט( הביא ראיה לדבריו מהתוספות �"הש

א� א� חזרה וראתה , שבעיקרו לאחר שלוש עונות הרי היא מסולקת דמי�, שלוש עונות ואז חזרה וראתה
גמרא ואומרת ה.  חוזרת להיות ככל הנשי� ואינה בכלל מסולקת דמי�!שלוש פעמי� לאחר שלוש עונות 

 לדוגמה י"רשוכתב . פיחתה או הותירהובי א� , שדי זה הוא בי א� כיוונה וראתה בכל פע� באותו הפרש
 היא דווקא לרב שאמר !  91,92,93י שהדוגמה שהביא " על דברי רשהתוספותוכתבו . 93,92,91 או 91,92,93

� הבי מדברי התוספות "שוה. א� לשמואל צריכה ארבע פעמי� כדי לקבוע, שקובעת וסת בשלוש ראיות
  .כלומר ג� א� ראתה בדילוג יורד קובעת וסת,  ג� כשפיחתה וג� כשהותירה!שכוונתו לשתי הדוגמאות 

ולא על ' הותירה'כיו שהתוספות דיבר רק על המקרה של , �"את ראיית הש) ק ו"קפט ס (פ"הכרוודחה 
 תקרב ראיותיה עד שתגיע למצב בו והוסי� את סברת האשכול שלא מסתבר שאישה', פיחתה'המקרה של 

, � מהתוספות" את ראיית השש"במחצהוכ דחה . ע"ד ונשאר בצ"א� סיי� בדברי הראב. היא רואה כל יו�
פ כתב שאישה כזו שכל הזמ יורדת עד שאמורה לראות יו� " שהכרו!פ "אלא שתמה בדבר אחר על הכרו

פ שכ� "ש שלמה כתב הכרו"וכתב על זה המחצה. נהמתחילה שוב לעלות בימי� והרי זו וסת משו, אחרי יו�
  .ק ואי זה דבר משונה" עקרה וסתה וחזרה להיות כאישה שאי לה ו! הרי א� תפסיק לדלג למפרע !יהיה 

כיו ,  יו� מהראיה האחרונה18!א� רק עד שמגיעה ל,  יש דילוג למפרע!הציע פשרה ) יט, קפט (ש"ובערוה
. ד"א� סיי� שצרי� להחמיר כראב) מז, ד ג"יו (מ"באגרווכ כתב . ת טהרהשאז נכנסת לימי� בה� היא בחזק

  לקבוע וסת צרי� דווקא וסת שיכול יתכ שכדי!פת לדחות את וסת הדילוג למפרע סוהביא ש� סברה נו
ימש� לעול� תחילה יודעי� שלא שמלכ, א� וסת הדילוג למפרע). אפילו רק באופ תיאורטי(להימש� לעול� 

  . יתכ ומראש לא תקבע וסת כזה!מ אלא רק לז
 שרואי� בטבע שג� וסת דילוג רגיל לא נמש� לעול� ובכל זאת ו שאי זו טענה כיה"הששועל דבר זה כתב 

  .ה לדילוג למפרע"אז ה, חוששת לו א� נקבע בשלוש פעמי�
  

  )ח"שיטת ר (דילוג חוזר חלילה
כלומר , יז שלוש פעמי�,טז,שתראה בדילוג של טו: שוסת הדילוג הוא במקרה הבא) ב"ז ע"ק ל"ב (ח"הרכתב 

א� לדעת שמואל ראיה ראשונה אינה מ המני , וזה לדעת רב. כ במש� תשעה חודשי� ואז קבעה וסת"סה
וכתבו שלשיטת שמואל , בשמו) א"ד ע"נידה ס (התוספותוהביאו . יט,יח,יז,צריכה לראות טז' ומלבד טו
ע כיו שציטוט התוספות לא תוא� את "וצ(יח ודחו את דבריו ,יז,� טזיח ואחר כ� עוד פעמיי,יז,טז,תראה טו

  ).ק"ח שלפנינו בב"הר
שיתכ וסברתו היא שאישה שראתה פע� ) ח א, קפט (ה"הששר יוהסב, ח תמוה מאוד"ואכ הסברו של הר

לכ רק א� ו,  עדיי אי הוכחה שקבעה וסת לדילוג כיו שוסת זו היא וסת משונה ולא רגילה!יז ,טז,אחת טו
ודחה את הסברו ) ב"ד ע"ב י"תוה (א"הרשבוהביא .  תקבע וסת!הדבר חזר על עצמו שלוש פעמי� בצורה הזו 

 !ח "א� מכל מקו� כתב שיש לחוש לדבריו לחומרה ואישה שראתה כפי הציור של הר, למחלוקת בגמרא
  .חוששת לוסת זו

ה חודשי� בדילוג וחזרה וראתה כ� שלוש שא� ראתה שלוש פעמי� בשלוש) ח, קפט (ע"הטור והשוופסקו 
  . קבעה וסת!פעמי� 
ומקרה כזה לא היה . 'טז וכד,טו,טז,טו,טז, טו!ה א� ראתה פעמיי� בחודשיי� "שה) יא, קפט (ח"הבוכתב 

כל החידוש .  יו�30\29צרי� בכלל לומר כיו שהוא דומה לוסת ימי החודש שכ רואה תמיד בהפרש קבוע של 
  ).ק כא"ס (�"והש) ק י"ס (ז"הטוכ כתבו . ושה ימי�הוא בדילוג של של

ע לכתוב ג� כא " היו צריכי� הטור והשו!א� נפסקה הלכה כשמואל , על פי מחלוקת רב ושמואל, לכאורה
 בפע� הראשונה צריכה !כהסבר התוספות ) ק יד"ס (הפרישהואכ כ� כתב . שצריכה ארבע ראיות ולא שלוש

שבזה ג� , ק ועכשיו שינתה"יח או שמדובר שהיה לה קוד� ו,יז,עוד פעמיי� טזיח ואחר כ� ,יז,טז,לראות טו
וכתירו, השני בפרישה . בש� הפרישה) ק טו"ס (ש"בתוהוכ כתב . שמואל מודה שמספיקות שלוש ראיות

  ).כ, קפט (ש"בערוהכתב 
יקות שלוש ראיות פמס, בי לרב ובי לשמואל, דחה הבנה זו וכתב שבמקרה של דילוג חלילה) ק כ"ס (�"הש

', יז!ושלוש ב' טז! שלוש ב',  כאילו ראתה שלוש פעמי� בטו! על מעי חזרה על וסת החודש כיו שמדובר כא
  ).נז; נא, ז (ט"ובדרכ) ח, קפט (ה"בששוכ פסקו . וביו� החודש כול� מסכימי� שמספיקות שלוש ראיות

  .שתיהולהחמיר כל וסיי� שיש לחוש "ות הנאת שתי הדע) ק ו"ס (ש"הפתוהביא 
  

  חשש לוסת הדילוג
לא חוששת אפילו פע� אחת עד ) להל, והסירוג(בוסת הדילוג , רוב הראשוני� פסקו שבשונה משאר הוסתות

  ).ב"ד ע"ב י" תוהא"רשב; כב,  ה�"רמב; נ מד" בעהד"ראב; ה ראתה" דתוספות(שתקבענו 
 מדבריו דלא מ"המוהבי ". וששת לו להבאוכל יו� שראתה בו ח: "כתב לגבי וסת הדילוג) ו, ח (�"הרמב

� "כתב שלא ברור מדברי הרמב) יא, קפט (י"ובב. � חוששת לו כבר מתחילה"כלומר שלדעת הרמב, ר"כש
א� ,  שכתב דווקא יו� שראתה בו חוששת לו!ר "� עצמו ברור כש"ונראה שג� בדברי הרמב. ר"שנחלק על ש

  . ולכ לא חוששת לויו� בדילוג אינו יו� שראתה בו אלא יו� אחר
  ).יא, קפט (ע"הטור והשווכ פסקו 



                            סימ קפטדה                                                                                                               הלכות ני

 11

 מתברר ! ואומר שעני החשש הוא שאנו אומרי� שבמקרה שיקבע אחר כ� וסת ד"הראבסברה לדי זה מביא 
 התברר !' ה!ואחר כ� קבעה ל' ה!לדוגמה א� ראתה פע� או פעמיי� ב, כביכול למפרע שיו� זה היה אסור

שהרי אי תארי� אחד , א� בוסת הדילוג נוצר מצב שסופו מתיר את תחילתו. 'שמ הדי לחוש תמיד לה
ולכ לא שיי� מלכתחילה ) או דילוג חדש(שנקבע וכל חודש מותר מחדש התארי� הקוד� ונקבע תארי� חדש 

  .לחשוש למשהו שבסו� ממילא יותר
.  לא חוששת לו עד שיקבע! וי א דבר לא מצו כיו שוסת הדילוג ה!) ח, כלל קיב (החיי אד�סברה נוספת הביא 

  ).נג; מה, ז (ט"ובדרכ) יא, קפט (ה"בששוכ פסקו 
  וסת הסירוג

 קבעה לה וסת !ח "וחזרה שוב וראתה בר, הפסיקה חודש, ח"שא� ראתה בר) נ מג"בעה (ד"הראבכתב 
שה מועד  נע! ' שור ולא נגח וכו, ראה שור ונגח: "ז"ק ל"והמקור לסוג כזה של וסת הוא בגמרא בב. לסירוג

  ).ט, קפט (ע"הטור והשווכ פסקו ". לסירוגי לשוורי�
מ היא הא� זו וסת "הנ, )ח כעבור חודשיי�"ח עד ר"מר(ולמרות שזו בעצ� וסת של הפלגה לשישי� יו� 

  ).ט א,  קפטה"שש ! אותה חקירה כמו לגבי וסת השבוע (הפלגה או וסת הימי� 
  ).כא,  קפטש"ערוה(כל דילוג שווה של חודשי�  דווקא בדילוג של חודש אלא ווסת הסירוג אינ

  
 כ� נחלקו ! הא� מחלוקת רב ושמואל רלוונטית !) ע"בשו' סעי� ח(וכמו במחלוקת לעני דילוג חוזר חלילה 

  :ג� בעני וסת הסירוג
א� לשמואל במקרה , ק קוד�"ל הוא לרב או לשמואל במקרה שהיה לה ו"כתב שהדי הנ) ק טו"ס (הפרישה

). ק יא"ס (ז"הטוכ כתב . כדי לקבוע וסת לסירוג, רביעית,  תצטר� ראיה נוספת! לה וסת קוד� שלא היה 
 צריכה לראות את !ועל פי החישוב של הפסק חודש , באלול' ז כתב שצריכה שתראה עוד בא"אמנ� הט(

ז "ונת הט כתב שכוובפרי דעה, תיק הגירסה' ק ח" סד"בחווואכ . בתשרי ולא באלול' הראיה הרביעית בא
  ).ח אלול כיו שעדיי לא קבעה לה וסת עד שתראה בתשרי"ברלחשוש שצריכה 

ק "ס (�"השוכ כתב , ע"כתב שג� בוסת הסירוג צרי� רק שלוש ראיות אליבא דכ) יא, קפט (ח"הב, מת�ולע
  .ע מספיקות שלוש ראיות"ש� ודאי לכ, ח" לר!  שזה דומה לקביעת וסת החודש ווהסברה כי, )כא

  
והראיה הראשונה ) כמו וסתות הימי�(שוסת הסירוג בעיקרו דינה כוסת הסדור ) נא! נ נ"בעה (ד"הראב כתב

ת רק לחודש העוקב ולא לחודש ששחוש,  דינה כוסת הדילוג! אלא שלעני חשש לראיה הקודמת , מ המני
 הראיה הקודמת  ביטלה את!והסיבה לכ� היא כיו שהפסיקה לראות בחודש העוקב . הבא אחריו עד שתקבע

וההבדל בי סירוג והפלגה הוא שבהפלגה חייבי� ראיה נוספת מלבד . ועכשיו זו כביכול ראיה חדשה
ח " הראיה הראשונה היתה בר!א� בסירוג , הראשונה כדי שיוודע ההפרש ולכ הראיה הראשונה אינה נספרת

ד שיש מי שאומר " ומוסי� הראב. כוסת החודש לכ דינו!)  אחר קבוע�או כל תארי(ח "והדילוגי� ה� לר
 א� !ולדעת שמואל תצטר� ג� כא ארבע ראיות עד שתשלש בסירוגי , שדי וסת הסירוג כדי וסת הדילוג

,  ראיה הראשונה בוסת הסירוג מ המני לדברי הכל!ד "כראב) יב, קפט (ע"השווכ פסק . דוחה שיטה זו
  . כוסת הדילוגשש דינוולעני הח

המני ומספיקות שלוש  שבוסת הסירוג ג� ראיה הראשונה מ) ע סעי� יב" יב על השוק"ס (ז"הטוכתב 
 ש� כתב שלשמואל ! ) ע סעי� ט"על השו(א "ק י"ולכאורה דבריו כא ה� בסתירה למה שכתב בס. ראיות

ע וסיעתו וליה לא "� אליבא דשוב ה"ק י"ז בס"שדברי הט) ק ח"ס (ד"החווומסביר ! צרי� ארבע ראיות
, ע" ולדעת השו! ע "ב הוא מסביר את דברי השו"ק י"ובס, א"ק י"ז מובאת בס"כלומר דעתו של הט, ראיבס

  .בוסת הסירוג כול� צריכי� להסכי� שהראיה הראשונה מ המני
 וסת !אינו עוסק בוסת הסירוג אלא בוסת החודש ' סעי� ט, לדבריו. ע" מסביר אחרת את השו)ק כו"ס (�"הש

ב "ואילו בסעי� י, כלומר לא מדובר ש� על סוג חדש של וסת, החודש דילוג של חודשאלא שיש בימי , הסדור
וסת הסירוג הוא דווקא כשראתה קוד� ראיה כלשהי בהפרש , �"ולדברי הש, ע על וסת הסירוג"מדבר השו

ח אדר ואחר כ� בניס ואז שינתה לדילוגי� של "לדוגמה שראתה בר,  שינתה למשהו אחר!כלשהו ואז סירגה 
ואי זה וסת '  זהו סעי� ט!כלומר א� מלכתחילה מתחילה לראות בהפסקות של חודשיי� (חודשיי� 

  ).הסירוג
  
  

  )'נושא ז(פרטי� שוני� בעקירת וסת 
  חשש ליו� הראוי. א

שלדעת רב פפא היו� בו היא , א מובאת מחלוקת רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע"ט ע"בגמרא בד� ל
כלומר היו� בו אמורה היתה לראות על פי הוסת או ההפלגה , הראוי לראייתהצריכה לחשוש הוא היו� 

 חוששת מאותו יו� בו היתה אמורה ! ג� א� בפע� האחרונה לא ראתה בהפלגה שלה , האחרונה שהיתה לה
 ! וא� לא ראתה ביו� בו אמורה לראות , לדעת רב הונא בריה דרב יהושע חוששת מיו� הראיה בפועל. לראות

הגמרא ש� פסקה כרב הונא בריה דרב . את יו� החשש ממנו אלא מהיו� בו תחזור ותראה בפועללא מונה 
  .יהושע
 זה וזה ! 30 ושינתה ליו� 20א מובאת ברייתא האומרת שאישה שהיתה רגילה לראות ביו� "ד ע"בד� ס

,  וראתה30ע יו� הגי. 30 וחוששת ביו� 30 מותרת עד יו� !  ולא ראתה 20הגיע יו� . אסורי� ולשניה� חוששת
  .20 וחזר הוסת הקבוע שלה ליו� 30 הותר יו� !  וראתה20ואז יו�  ולא ראתה 30יו� ,  ולא ראתה20יו� 

אחרי שקוד� לכ כבר הגיע פע� אחת ,  וראתה20ברייתא זו בעייתית כיו שהיא מסיימת במקרה שהגיע יו� 
  ? למה20יו� ?  ותראה20 שאחר כ� יגיע יו�  כיצד יתכ! מהראיה האחרונה ולא ראתה בה� 30 ויו� 20יו� 

 העמידו את הברייתא ביו� החודש ולא בהפלגה וכ� פתרו את ) נ מד"בעה (ד"והראב) ה ונאסר"ד (י"רשואכ
  .הבעיה
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 שחזרה 20ולפי גירסת� יו� , היתה גירסה אחרת) סלע המחלוקות יד (ה"ורז) ש� (מ"מ, )ח, ח (�"לרמב
  .מר מדובר בהפלגה רגילה ואי בעיהכלו,  הקוד� לו30יו� לראות בו הוא אחרי שראתה  ב

ולכ חייבי� , שחוששת ליו� הראיה ולא ליו� הראויההעמדות הללו מחוייבות כיו שהראשוני� פסקו 
  .להסביר את הברייתא

הסביר את הברייתא כפי , למרות שכתב במפורש שבעיקרו חוששת ליו� הראיה,  בחידושי��"הרמבא� 
כיו שבמקרה הזה , חוששת ליו� הראויוכתב שהיא מדברת במקרה בו , ו והעמיד אותה בהפלגההגירסה שלנ

יתכ . ( ליו� הראוי!כלומר יש כא רגלי� לדבר שחזרה לוסת הקוד� שלה , 20חזרה בפועל לראות ביו� 
 להסביר כ� היא העובדה שהגמרא הביאה את הברייתא כחיזוק לרב פפא"לומר שמה שהביא את הרמב ,

סיבה נוספת .  למרות שלא נפסק להלכה!ושיטתו של רב פפא היא שחוששת ליו� הראוי , לעני עקירת וסת
  ). אי וסת החודש אלא הפלגה בלבד!לשיטתו העקרונית , "היא שלרמב

שאפילו לעני , חזר בומוכיח ש !ד " הביא אחר כ� את דברי הראב"שזה שהרמב)  כט"סד(וכתבו האחרוני� 
א כתב , על פי זה יהיה נית אולי להסביר את העובדה שבפרק ו. ד"ש כתב בפועל להחמיר כראביו� החוד

אלא זו , למרות ויתכ שההלכה הזו לא חולקת על דבריו בחידושי�, שלעול� חוששת ליו� הראיה "הרמב
  .ההלכה באופ כללי והמקרה בגמרא הוא מקרה יוצא דופ

ובדבריה� מבואר שמדובר בוסת הפלגה והיו� , ה"� והרז" הרמבכתבו כגירסת) יד, קפט (ע"הטור והשו
  ).ק כז"ס (ז"הטוכ כתב , ...)30! הלראיית 20וכשיגיע יו� ("נספר מהראיה הקודמת ולא מהיו� הראוי 

  . חוששת ליו� הראיה ולא ליו� הראוי!) לב, ז (ט"ובדרכ) יד א, קפט (ה"בששוכ פסקו 
  
  עקירת וסת הפלגה. ב

 שוב אינה חוששת עד שתחזור !שברגע שעבר עליה יו� ההפלגה ולא ראתה ) ד, ו(בהלכות  �"הרמבכתב 
אלא שבוסת החודש ממשיכה לחשוש ,  כעקירת וסת ההפלגה כ� עקירת וסת החודש!' ובהלכה ו, ותראה

מ א� חזרה לראות ביו� הקבוע "נ(א� לעני עקירה ממש , ל לעני חשש"וכל הנ. ליו� החודש שלוש פעמי�
  ).טז!טו, קפט ( הטורוכ פסק). 'הלכה ה( עד שתשנה שלוש פעמי� !) לה מקוד�ש
 כדי שתפסיק לחשוש !דייק מלשו הטור שג� במקרה שלא ראתה ביו� הפלגתה ) ק נב"וכ בפרישה ס (י"הב
) טו, קפט (ע"בשווכ כתב . צרי� שיעבור יו� ההפלגה שלוש פעמי� ולא מספיק שעבר רק פע� או פעמיי�, לו
כתב ) יק "ס (מ הארו�"ובדרכ ש� לא הגיה כלו� א"והרמ,  שמדובר דווקא כשהפסיקה לראות שלוש עונות!

כלומר ,  חוששת לפי מה שהיתה ראויה לראות!א שכשמפסיקה לראות ומדבריה� יוצ. י"שמפורש כב

  . ימי�X למרות שלא ראתה אחרי Xלהפלגות של 
 מפסיקה לחשוש !  שחולק וסובר שכבר אחרי פע� אחת ל"מהרשמביא את דעת ) כד, קפט (ח"הב, לעומת�

 א� ).כ ז"נקה, ק מח"ס (�"בשוכ פסק , להפלגה כיו שלא מסתבר לומר שתמשי� לחשוש ליו� הראוי
  .ב כיו שמתישהו תראה" צריכה עדיי לחשוש לעו!  30! כתב שא� הפלגתה קצרה מד"בחוו
 מה� הוא מדייק שרק במקרה א"הרשב מדברי ביניה, ע והביא כמה ראיות"פסק כשו) ק לא"ס (ז"הט

א� א� לא שינתה אלא רק הפסיקה ,  לא מתחשבי� ביו� הראוי כיו שבפועל שינתה!ששינתה ראיותיה 
 שאי הבדל בי יו� החודש ! עוד כתב שהסברה היא כ� .  חוששת ליו� הראוי!כמו במקרה שלנו , לראות

כנגד הטענה שבהפלגה .  כ� ג� בהפלגה! דש שלוש פעמי� להפלגה וכמו שבחודש ממשיכה לחשוש ליו� החו
 אולי זה שלא ראתה פע� אחת אינו סילוק דמי� אלא דר� מקרה ואחר כ� !כל ראיה תלויה בראיה שלפניה 

  .תמשי� לראות בהפלגה הקבועה שלה
י "הבמ בי "ה שהנ"וכתב השש). מב,  קפטש"ערוה; לו,  זט"דרכ; ג,  קפטה"שש(� "ופסקו האחרוני� כש

וכ , ל לא צריכה"י עדי חוששת ולמהרש" שלב! ל היא במעוברת בשלושת החודשי� הראשוני� "והמהרש
  ).ק כ"ס (ט"ובסד) ק כ"ס (ד"בחוו

כלומר ( נראה שרק א� חזרה לראות בהפלגתה הראשונה ע"השומלשו : ק למקומו"עוד נחלקו מתי חוזר הו
 מיד ! ז"ל והט"מהרשא� לדעת ). כ ז"נקה (�"הש בכ כתו,  חזר וסת ההפלגה הקבוע למקומו!) שתי ראיות

  . חזר וסתה וצריכה לחשוש מראיה זו להפלגתה הראשונה! פע� אחתכשחוזרת לראות 
  
  הפלגה קטנה עוקרת הפלגה גדולה. ג

 ראיה זו לא סותרת ולא !באייר ' א! בניס ושוב ראתה ב' כ!וב' א!שאישה שראתה ב) נ מו"בעה (ד"הראבכתב 
הסיבה .  יו�12כיו שיש כא הפלגה של '  חוששת בגללה ליו� כ!באייר ' ט!אלא שא� ראתה ב, וסתעולה ל

  .ד אישה לא קובעת וסת בימי זיבה"ולדעת הראב', באייר חל בימי זיבה לראיית כ' זה היא כיו שיו� א לדי
! את הפלגת הלא עקרה ! אייר ' א!ניס ל'  יו� בי כ12ד יוצא לכאורה שההפלגה הקטנה של "מדברי הראב

 ש"בתוהוכ� הסיק מדבריו , )ניס'  מראיית כ20שהוא הפלגה של (באייר ' ט!שכ היא עדיי חוששת ל, 20
וכא הדי יוצא ,  הפלגה גדולהכ עוקרתא� ג� נית לומר שבעיקרו הוא סובר שהפלגה קטנה ). ק כב"ס(

  .ד לא מוכרעי�"כלומר דברי הראב). זק ט"ס (פ"הכרווכ� הבי , דופ כיו שמדובר בימי זיבה
 באייר ' א! חוששת ל!בניס ' כ!וב' א!וכתב שא� ראתה ב, התבטא בצורה לא ברורה) כא, ה (�"הרמבוכ

' כ! ובכל מקרה חוששת ג� ל, 20באייר משו� הפלגת ' ט! חוששת ל! וא� לא ראתה בו, משו� יו� החודש
 הא� ! באייר' א!שתראה ברור מדבריו מה יקרה במקרה לא ב. בניס' באייר משו� יו� החודש לראיית כ

  ? או לא20! יו� תעקור את הפלגת ה12ההפלגה החדשה של 
אלא שנחלקו בפירוש ,  שהפלגה קטנה לא עוקרת הפלגה גדולה" הבינו שניה� מדברי הרמבא"י והרמ"הב .1

  :דבריו
א� לא מטע� שעקרה , בו' ט!לחשוש ל לא צריכה !באייר ' א! שא� אכ ראתה ב" מדייק מדברי הרמבי"הב

 נראה כאילו הול� להיקבע הוסת !) ניס ואייר(ח "אלא כיו שראתה פעמיי� בר, ההפלגה הקטנה את הגדולה
  .בניס היתה דמי� יתרי� בלבד ולכ אי צור� להתחשב בה ובהפלגתה' ח ויש סבירות גבוהה שראיית כ"בר
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, אפילו א� אחר כ� ראתה ראיה אחרת, דש ולהפלגה לכל ראיהוכל זה למרות שבעיקרו צריכה לחשוש לחו
  .ל" מהסיבה הנ!עד שיעבור היו� בו אמורה לראות ולא תראה בו 

 עדיי צריכה !באייר ' א! אמורי� ג� א� ראתה ב"י וכותב שדברי הרמב" ש� חולק על הבמ"א בדרכ"הרמ
 לאו דווקא !אייר ' א!קרה שלא ראתה ב דווקא את המ"וזה שכתב הרמב, 20!משו� הפלגת ה' ט! לחשוש ל

בגלל ) אייר' כ( עדיי צריכה לחשוש ליו� החודש השני !ח " שלמרות שנעקר וסת של ר!  התכוו אלא לרבותא
  ).ק יח"ס (ז"הטוכ כתב . הראיה השניה שמא ממנה תקבע וסת החודש

  
, אייר' א!אתה ב שלא ר!ווקא  נאמרו בד"שדברי הרמב, א"י כנגד הרמ"מסכי� ע� הב) טז, קפט (ח"הב .2

י אלא מטע� שיצרה לה "א� לא מטעמו של הב, בו' ט! לא צריכה לחשוש ל! באייר 'א! ואכ א� ראתה ב
ק "ס (�"ובש) ק כח"ס ( בפרישהוכ. וההפלגה הקטנה עקרה את ההפלגה הגדולה,  יו�12הפלגה חדשה של 

, ראות ואפילו לקבוע בכמה ימי חודש במקבילאישה יכולה ל, הסבר שיטת� הוא שדווקא בוסת החודש). לא
 !ולכ ממילא כל הפלגה חדשה , א� בהפלגה זה בלתי אפשרי כיו שהפלגה תמיד נמדדת מהראיה האחרונה

  ).שכ וסת שאינו קבוע נעקר בפע� אחת(עוקרת את ההפלגה הקודמת לה 
  

  :שני טעמי�, שהפלגה קטנה לא עוקרת הפלגה גדולה, א"י והרמ"לשיטת הב
ואפילו א� , ולא תראה בו) יו� החשש( כיו שכדי לעקור וסת צרי� שיגיע היו� בו אמורה לראות בו .א

  .ראתה ביו� אחר קוד� לכ
 יש חשש שמא זו ראיה של דמי� יתרי� ולא ראיה של עיקר ! כשרואה בהפלגה קטנה מהקודמת .ב

  .לה עד שתיעקרהוסת ולכ מתעלמי� מההפלגה הקטנה וממשיכי� לחשוש להפלגה הגדו
א� צריכה לחשוש ,  וסובר שאמנ� מתעלמי� מההפלגה הקצרהמחמיר כשני התירוצי�) ק יח"ס (ז"הט

באייר היתה רק דמי� '  שמא ראיית א!) בניס' כ( ג� מהראיה הקודמת שלה !להפלגה הארוכה פעמיי� 
ל ממש והסיבה שלא עקרה  שמא אי זו תוספת דמי� אלא ראיה ש!) באייר' א (וג� מהראיה החדשה, יתרי�

  .את ההפלגה הקודמת היא רק בגלל שטכנית צרי� לחכות עד שיגיע הזמ ולא תראה
  
 א שהפלגה קטנה לא עוקרת הפלגה גדולה"י ורמ"סוברי� כב) מד! מג, קפט (ע הרב"הבית מאיר ושו .3

ח "� סוברי� כבא.  שאי הוסת נעקר עד שיגיע היו� בו אמורה לראות ולא תראה!ל "מהטע� הראשו הנ
 שמעכשיו סופרי� את ההפלגה !משפיעה על חישוב ההפלגה ) באייר' א(� לעני זה שהראיה הנוספת "וש

כיו שחישוב ההפלגה לעול� מהראיה האחרונה , )בניס' כ(הגדולה מאותה ראיה ולא מהראיה הקודמת 
  .בלבד

 ממילא צריכה לחשוש בנוס� !) ל"הנ' דלא כטע� ב(באייר אינה ראיה מקרית '  אוכיו שסוברי� שראיית
 ג� להפלגה כלומר מכל ראיה שתראה חוששת.  להפלגה הקטנה שנוצרהג� ! להפלגה הגדולה שלא נעקרה 

  .הגדולה כל עוד לא נעקרה וג� להפלגה הקטנה החדשה שנוצרה
  

 ה"ובשש . תמיד מתייחסת לראיה האחרונה ולהפלגה החדשה שנוצרת!� "ח וש"פסק כב) טז!טו, ז (ט"בדרכ
וכ , �"ע הרב א� במקו� הצור� אפשר לסמו� על הש"כתב שראוי לחוש לדעת הבית מאיר ושו) יד ו, קפט(

אינה ראיה של ממש אלא ראיה מועטת ) אייר' א(והוסי� ש� שא� הראיה החדשה . ג"כתב הדי בסעי� י
וא� . מ הראיה הקודמת אינה עוקרת כלל הראיה הקודמת וחוששת רק מז!מאוד או ראיה בעד בדוק בלבד 

 מסתבר שזו ראיה חדשה ממש ולא צריכה לחשוש מהראיה הקודמת כלל אלא רק ! זו ראיה ארוכה ורצינית 
  .מהראיה החדשה

  
  

  )'חנושא  ( סיבה	וסת הגו  
 עדיי דיי שעת כיו שנחשבות מסולקות ! ב מדברת על כמה נשי� שלמרות שרואות ד� "ע' המשנה בד� ז

א� מהפע� השניה ואיל� חזרו להיות ,  המשנה שדי זה הוא דווקא בפע� הראשונה שרואהומסיימת. דמי�
עדיי דיה ,  ג� הראיה השניה!וא� הראיה הראשונה היתה באונס . דמי� מצויי בה ולכ מטמאות מעת לעת

  .כיו שהראיה הראשונה לא היתה ראיה רגילה, שעתה
ג את " בתחילת קפז"הטומגדיר , )ה קפצה"א ד"א ע" יי"רש(' ראיה באונס היא כגו על ידי קפיצה וכד

וראיה באונס היא כל ראיה , כמו שהאישה רגילה לראות,  ראיה רגילה היא ראיה שבדר� הטבע!ההבדל 
  . שלא כדר� טבע הוסת!שבאה מגור� אחר 

. וסת קבעה לה ! שא� קפצה וראתה שלוש פעמי� רב הונאאומר . א דנה בוסת הקפיצות"הגמרא בד� י
אלא כנראה .  אי אפשר לומר שקבעה לימי� שהרי ביו� שלא קפצה לא ראתה!מבררת הגמרא למה קבעה 

,  לא קבעה וסת! והרי יש ברייתא האומרת שכל שקבעה מחמת אונס . התכוו רב הונא שקבעה לקפיצות
 לחוד אבל ומתרצת הגמרא שלא קובעת לימי� לחוד ולקפיצות! ולכאורה הכוונה שבאונס לא קובעת כלל

 ברור שלא קובעת לימי� בלבד שהרי מעורבת פה ג� קפיצה !ומקשה הגמרא .  קובעת!לימי� וקפיצות יחד 
, ולכ מעמיד רב אשי את הברייתא במקרה שקפצה וראתה ביו� ראשו פעמיי�? ואי אפשר להתעל� ממנה

בלבד הוא ) ראשו(שהיו� היינו חושבי� . אחר כ� קפצה ולא ראתה בשבת וראתה ללא קפיצה ביו� ראשו
  .ל שבמקרה כזה מצרפי� את הקפיצה ליו� וקבעה לה וסת ליו� ראשו בקפיצה" קמ!הגור� ללא הקפיצה 

  :נחלקו הראשוני� ביחס בי דברי רב הונא והברייתא
הסבירו ששניה� מדברי� של שני מקרי� שוני� ) יב, ו (� בהלכות"והרמב) סלע המחלוקות כה (ה"הרז, י"רש

. ברה על וסת המורכב מימי� וקפיצותיואילו הברייתא ד, של קפיצות בלבד,  הונא דיבר על וסת פשוט רב!
 צרי� את שני !ורק כשהקפיצות באות בימי� מכווני� , כלומר יתכ מצב של קביעת וסת לקפיצות בלבד

  .כדי לקבוע, יו� וקפיצה, הגורמי�
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 סוברי� � בחידושי�"והרמב) ב"ג ע"ב י"תוה (א"רשבה, )נ נב"בעה (ד"הראב, )ה אלא"ד (תוספות, לעומת�
ואי , כלומר ג� רב הונא דיבר על מקרה של ימי� וקפיצות ביחד, שהברייתא באה להסביר את דברי רב הונא

  ).א,  טש"הראוכ נראה מדברי ( שו� אפשרות לקבוע וסת לקפיצות בלבד
  

ה וראתה שלוש פעמי� קבעה לה וסת רב הונא אומר שא� קפצ: לישנא אחרינאבהמש� הגמרא מובאת 
  :ובהעמדת רב אשי את המקרה ישנ שתי גרסאות, לימי� ולא לקפיצות

 כגו שקפצה וראתה ביו� ראשו פעמיי� ובפע� השלישית ראתה ביו� ראשו ללא ! גרסת רוב הראשוני�. א
  . מתברר שיו� ראשו הוא הגור� ולא הקפיצה!קפיצה 

לא אתה בקפצה ולא ראתה בשבת וביו� ראשו ר, ה ביו� ראשו פעמיי� קפצה וראת! �"גרסת הרמב. ב
י מדובר שהר,  על הלישנא קמאחולקתהלישנא בתרא , לפי גירסה זו.  היו� הוא הגור� ולא הקפיצה!קפיצה 

פסק שג� ) ה, ח(� "ואכ הרמב. באותו מקרה ופה המסקנה היא שקובעת לימי� בלבד ולא לימי� וקפיצות
למעשה הקפיצות , כלומר. אלא א� כ תקפו, בימי� מכווני�, בעת לימי� בלבד ללא קפיצותבמקרה הזה קו

  . חסרות משמעות בפני עצמ
 שפסקו �"א והרמב"הרשב בש� מ"המוכ הביא ,  ש� שאי זה על פי נוסח הגמרא שלנוד"הראבוהשיג עליו 

  .ר ומבטל דעתו מפניו� החמי" בסו� דבריו כתב שמצא שהרמב�"שהרמבאלא , לישנא קמאלהקל כ
  

ומצרפי� , כלומר יש מצב בו קובעת לקפיצות בלבד, ה וכלישנא קמא"י ורז"פסק כרש) יח!יז, קפט (הטור
  .קפיצת שבת לראיית יו� ראשו כדי לקבוע וסת לימי� וקפיצות

יו וכ, י"ש כשיטת רש"העמיד את הרא) כז, קפט (ח"שהבאלא , ש"לכאורה נראה שהוא פוסק כנגד אביו הרא
 שחוששת לקפיצות בלבד !י היא לחומרה "ועוד שכתב ששיטת רש, שד בשיטה זו בלבד כנראה שכ� פסק

  .ואסורה לבעלה באותה עונה
 שקובעת !וכ כלישנא בתרא ,  שאינה קובעת וסת לקפיצות לבד!� "כתב כלשו הרמב) יז, קפט (ע"השו

  . קבעה לימי� וקפיצות!וני� ח כתב שכשקופצת בימי� מכו"ובסעי� י. לימי� בלא קפיצות
 פסק !ובעני שתי הלישנות ,  פסק דלא כטור אלא כדעת רוב הראשוני�!בעני קביעה לקפיצות בלבד , כלומר
; סד, ז (ט"ובדרכ) ו, קפט (ה"בששוכמוהו פסקו . � שלא מצרפי� קפיצה של אתמול לראיה של היו�"כרמב

  ).סו
 א"בגרוכ , י עצמו הביא�"� והב"ראשוני� חולקי� על הרמבשהרי רוב ה) ק מט"ס (�"השע "ותמה על השו

  .�"כתב שהגירסה הנכונה כרוב הראשוני� ולא כרמב) ק כו"ס(
 מצרפי� קפיצה לראיה כשאינה באותו יו� רק ! שג� לשאר ראשוני� ד"החווהביא בש� ) ק כ"ס (ש"ובפת

 !  בהפרש יו� בכל שלושת הפעמי� א� א� זה קרה, כשזה בפע� השלישית והשתיי� הראשונות היו מכוונות
  . כתב שרק בסטיה של יו� אחד מצרפי�י"הנובובש� . קבעה לימי� בלבד

  
  חשש לוסת הקפיצות

  . ודאי שחוששת אחרי שקפצה פע� אחת!שקובעת וסת לקפיצות בלבד , � בהלכות"ה והרמב"הרזלשיטת 
א� אירע לה כ� , ת לקפיצות בלבדשלא קובע, �" שג� לדעת הרמב�"מהרכתב בש� ) ק ג"ח ס (י"בהגהמא� 

ע שלא " הגיה על דברי השוא"והרמ. ע"למרות שלא כתבו בשו, י"הבוהביאו .  חוששת לו! שלוש פעמי�
  .וכתב שמכל מקו� חוששת לו כדי וסת שאינו קבוע, קובעת וסת לקפיצות אפילו ראתה הרבה פעמי�

  :א וכוונתו המעשית נחלקו האחרוני�"בביאור דברי הרמ
 לא !אפילו אחרי שלוש פעמי� , וכתב שכל ראיה מחמת אונס, א"חלק לגמרי על הרמ) נ! מז, קפט (ש"הערו

כיו שזו ראיה לא רגילה ) ב"עו, הפלגה, חודש(ולכאורה לא חוששת אפילו לחששות הרגילי� , חוששת לו כלל
  .א"וסיי� שלמעשה חלילה לו מלחלוק על הרמ. ומחמת אונס בלבד

אבל ,  לא צריכה לחשוש לכל קפיצה! שאמנ� כל עוד לא קפצה וראתה שלוש פעמי� כתב) ק מח"ס (�"הש
 !א� ראתה וקפצה פע� אחת , כלומר. לחודש והפלגה צריכה לחשוש כבר אחרי פע� אחת בצירו� קפיצה

וא� .  חוששת להפלגה בצירו� קפיצה!וא� קפצה וראתה שוב , חוששת ליו� החודש הבא א� תקפו, בו
 חוששת לכל קפיצה כדי וסת שאינו !) ק לד" סש"תוה, בימי� לא מכווני�(לוש פעמי� קפצה וראתה ש

  .שחוששת רק בצירו� קפיצה ! יש בדבריו קולא גדולה . קבוע
ובחודש , ב בינונית מאוחדי�"� ה� אליבא דשיטתו שיו� החודש ועו"שדברי הש) לח, קפט (ש"בלחווכתב 

א� .  לא צריכה לחשוש ליו� בלא קפיצה! כא שהקפיצה גורמת ולכ , והפלגה החשש הוא שמא ה� הגורמי�
ב חוששי� לא מטע� שזה זמ ראיה ממוצעת אלא מהסיבה שאישה "� וסוברי� שלעו"לחולקי� על הש

 ה"בששוכ� פסקו , ג� בלא קפיצה, ב"ל צריכה לחשוש בכל מקרה לעו" במקרי� הנ!חייבת לראות מתישהו 
  .ב"� בתוספת החשש לעו" כש!  )ע!סח, ז (ט"ובדרכ) יז ב, קפט(
 חוששת לקפיצה ! שקפצה וראתה שרק אחרי שלוש פעמי�א היא "נראה שפשט כוונת הרמ, ומכל מקו�(

  .)הבאה כמו לוסת שאינו קבוע מצד החומרה בלבד
  

 חוששת רק ! שא� יש לה זמ קבוע שרואה בו לאחר הקפיצה פ"ד והכרו"החווכתב בש� ) ק יט"ס (ש"ובפת
 חוששת מהקפיצה ועד סו� !וא� אי לה זמ קבוע ). ע, ז (ט"ובדרכ) יז ג, קפט (ה"בששוכ כתבו , לזמ הזה

  .העונה
  

 חוששת רק כאשר קופצת באותו יו� שאמורה !שא� קבעה וסת לימי� וקפיצות יחד ) יח, קפט (ע"השופסק 
  .  לא צריכה לחשוש! א� א� רק קופצת או שרק הגיע היו� ולא קפצה , לראות בו
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 חוששת עד סו� ! ההסבר הפשוט לדבריו הוא שמרגע שקפצה . שחוששת כל העונה) ק נ"ס (�"השכתב ו
אמנ� יש ). סד, ז (ט"ובדרכ) יח א, קפט (ה"בששוכ פסקו , כיו שמדובר ג� בוסת של ימי�, העונה

  .� התכוו לומר שאסורה מתחילת העונה ועד סופה"מהאחרוני� שהבינו שהש
 לא ביטלה את הוסת ! וראתה באמצע בלי קפיצה ,  שא� קבעה וסת להפלגה וקפיצהכתב) ק כא"ס (ש"ובפת

  .שקבעה
  ).ק נ" ס�"ש(עקירת הוסת נעשית על ידי שתקפו, באותו יו� שלוש פעמי� ולא תראה 

  
  )יב, קפד (ב בוסת הקפיצות"די� עו
כיו , ב"שוש לעו בכל מקרה צריכה לח!שאישה שיש לה וסת לימי� וקפיצות ) ב טו"תוה (א"הרשבכתב 

עדיי שייכת חזקת אורח בזמנו בא ,  א� לא קפצה ולא ראתה מחמת הקפיצה!שראייתה תלויה במעשה 
הבי מדברי ) יב, קפד (י"והב). ש"עיי לעיל בדברי הלחו(ב "וסביר להניח שתראה כדר� שנשי� רואות בעו

 שצריכה ! המורכבות בימי� א שלא התכוו דווקא לוסת הקפיצות בלבד אלא לכל וסתות הגו�"הרשב
  ).סה, ז (ט"ובדרכ) יב, קפד (ה"בששוכ פסקו ). יב, קפד (ע"בשווכ פסק , ב"לחשוש בה� לעו

א ה� רק על וסת הקפיצות ולא על שאר וסתות "י וכתב שדברי הרשב"חלק על הב) ק לב"קפד ס (�"ובש
  .הגו�

  
  אילו דברי� נחשבי� סיבה

א "ג מביא הרמ"בסעי� כ.  כגו קפצה וראתה! לוסת הגו� סיבה וגמהדהביאו ) יז, קפט (א"ע והרמ"השו
כלומר לאו דווקא קפיצה נחשבת כסיבה אלא כל , )'ראה להל נושא י(מחלוקת לגבי אכילת דברי� מסויימי� 

  ).יז,  קפטה"שש( נחשב כסיבה !שגור� לה לראות , בי באונס ובי ברצו, מעשה שהיא עושה
, ז (ט"בדרכוכ כתב , שנחשב כקפיצה לעני וסת הגו�, במפורש לגבי תשמיש) ק ג"סקפז  (ש"הפתוכ הביא 

  .א א� אכילה"תשמיש וי, תהתרגשו, ריצה, ומנה סיבות שונות כגו התעמלות) סז
  
  

  )'טנושא  ( סימ�	וסת הגו  
מרא ומסבירה הג. ג אומרת שכל אישה שיש לה וסת דיה שעתה ומפרטת את הוסתות דגופה"המשנה בד� ס

  .ועכשיו עוסקת בוסתות הגו�,  לעני וסתות הימי�!שאכ פע� אחת כבר לימדה את הדי של דיה שעתה 
והראיה מהמש� , שלא כמו קפיצות, מהמקרי� המפורטי� נראה שמדובר בדברי� טבעיי� הנילווי� לוסת

אה לא נכתב במשנה וכנר,  שזה אמנ� מקרה ביניי� בי קפיצות לסימני�!הגמרא ש� מרבי� אכילות שונות 
  .שזה דבר חיצוני שעשתה האישה באופ רצוני,בגלל הדמיו לקפיצות

כותב שכל אישה שיש לה וסת תרגיש בעצמה ומפרט את ההרגשות ) ו, מטמאי משכב ומושב ג (�"והרמב
 ! שזו ההרגשה המדוברת ויתכ( את הוסת  הרגשה שמלווה! אישה כלכלומר זה דבר טבעי שמצוי אצל , ל"הנ
  ).ל" מה שמתאי� לנ!" נזדעזעו איבריה"� הגדיר את ההרגשה בתור "שכ הרמב, "עד שתרגיש"
  

שנמש� לאור� פרק זמ ולא לרגע ,  מבחינת הזמ!אי מדובר בהרגשה חד פעמית אלא בהרגשה משמעותית 
 ע" והשוהטורוכ פסקו . או כאב לא רגיל שהוא שינוי מ הטבע הרגיל) א,  טש"רא, ה מעטשת" דתוספות(
 וכותב ש� שצרי� מינימו� שלוש פעמי� !ב ,  יטה"שש; עג,  זט"דרכ; ק נד" ס�"ש(ובאחרוני� , )יט, קפט(

  ).שהסימ יחזור על עצמו בכל פע�
 הרי קבעה וסת וצריכה לחשוש מפרק הזמ ! א� זה משהו עיקבי , וג� א� ההרגשה מקדימה את הוסת

  ).ה,  יטה"שש; עז, עד,  זט"דרכ( המינימלי בו מתחילה לראות לאחר בוא הסימ
  

  מה נקרא סימ�
ד� (שופעת , חוששת בפי כריסה ובשיפולי מעיה, מעטשת, מפהקת: המשנה מפרטת את התופעות הבאות

,  לרבות ראשה כבד עליה!כמי צמרמורות אוחזי אותה וכ כיוצא בה , ) גמרא!טמא מתו� ד� טהור 
  ).כמי הקאה ! א"רשב.  מפהקת! י"רש(רותתת וגוסה 

 קול היוצא !  שהכוונה למגהקת הערו�ובתוספות הביא בש� ,  הסביר שמדובר בהתמתחותי"רש !מפהקת 
 וכתב ש"הראוהביא� ). פיהוק שלנו( פירש שהכוונה לאד� הפותח פיו ח"ובר. מ הגרו בעקבות האכילה
ל שינוי חוש הגו� הוא סימ  כ!והכלל הוא .  פסקו את כול�ע"בטור ובשווכ . שכול� דברי אלוקי� חיי�

  .וכ פסקו למעשה האחרוני�,  צריכה לחשוש לו! וא� הוחזקה בו ,להתעוררות הד�
 פירש שהכוונה מלמעלה וכ הביא ובתוספות.  כתבו שהכוונה היא שמעטשת מלמטהע"הטור והשו !מעטשת 

  .וסיי� שלדינא שניה� אמת, � והערו�"הרמבבש� ) ק נג"ס (�"הש
קי� לא התייחסו להרגשה הזו כיו שבימינו ממילא כל ד� בחזקת טמא ואי ד� טוהר  הפוס!שופעת 
ק " סש"פת( לדוגמה מי שרגילה לראות ד� ממכה לפני המחזור !ובכל זאת יש דברי� שדומי� לזה . למעשה

י� עג שנחשב,  זט"בדרכוכ כתב (ואולי נית ללמוד מכא ג� לעני כתמי� לפני מחזור ).  נגש"ערוה; כג
  ).כסימ

  
  צירו  סימני� לוסת אחד

כלומר צרי� ששלוש פעמי� יבוא לה ,  שאינה קובעת וסת ממקרה אחד לחבירוא"והרשב) י, ו (�"הרמבכתבו 
 ה"ובשש). כג, קפט (ע"בטור ובשווכ פסקו .  לא קבעה וסת!וא� כל פע� בא סימ אחר וראתה . אותו סימ

כל אחד משפיע בצורה שונה על הגו� ולכ , מבשרי� על בוא הוסת למרות שכול� !כתב הסברה ) כג א, קפט(
והמצוי , כתב הטע� כיו שנדיר מאוד שבאישה אחת יהיו כל הסימני�) סא, קפט (ש"ובערוה. לא מצטרפי�

  .הוא שלכל אישה יש סימ אחד
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, צטרפי� הא� מ!עוד הסתפק ש� באישה שהיו לה שני סימני� ואחר כ� המשיכה רק ע� סימ אחד מתוכ� 
  .ע"ונשאר בצ

  
  סימ� לבד או מורכב בימי�	וסת הגו 

נ " בעהד"ראב(ללא צירו� של יו� קבוע , סימ יכול להופיע ולהיקבע בעצמו!וסת הגו�, לדעת רוב הראשוני�
  ).א"רשב; ח, ו!א,  ה�"רמב; נא

צ� אי מושג ובע, )ל"כנ(שיטה אחרת לפיה הרגשות אלו ה� ההרגשות המטמאות ) ב, ח (�"לרמב, לעומת�
  .כדי כל ראיה רגילה אחרת, סימ ולכ רק בצירו� יו� קבוע יהיה וסת!כזה של וסת הגו�

  
  
  

  סימ�	כיצד חוששת לוסת הגו 
ב משנה האומרת שא� "מופיעה בע, סימ!א מפרטת את סוגי ההרגשות לוסת הגו�"ג ע"המשנה בסשלאחר 

 וא� היתה רגילה , שעשתה בזמ הוסת טמאות כל הטהרות !היתה למודה לראות בתחילת הופעת הסימ
סימ חוששת רק מזמ !בוסת הגו�, כלומר.  כל הטהרות שעשתה קוד� לכ טהורות!לראות בסו� הוסת 

  .הסימ\הופעת הוסת
א� בוסתות הגו� אסורה א� ,  אסורה כל עונת הוסת!שדווקא בוסתות הימי� ) לג!נ לב"בעה (ד"הראבכתב 

ולפני ,  א� יש לה יו� קבוע ובי א� אי לה יו� קבוע להופעת הסימ ולראיהבי, ורק משעת הוסת ממש
  . מותרת ג� לאחריה!וכ א� לא בדקה בשעת הוסת ולא ראתה , הוסת מותרת

 אסורה !שכת ג� אחרי הוסת נמא� א� הראיה , וכל זה דווקא כשכל הראיה באה בזמ הופעת הוסת
  .מתחילת הוסת עד סו� העונה

 לא ! סימ המורכב ע� יו� קבוע לראייתה ! ד וכתב שבוסת הגו�"חלק על הראב)  המחלוקות יאסלע (ה"וברז
. אלא אסורה מתחילת העונה כיו שלא יודעת מתי בדיוק יגיע הסימ, יתכ שתהיה מותרת עד שעת הוסת

 רה רק משקפצהוש� יכולה האישה להימנע מקפיצה ולא תהיה אס, סיבה!ד רק בוסת הגו�"ומודה לראב
  . דינו כוסת הימי� לכל דבר!סימ המורכב בימי� !כלומר וסת הגו�. ואיל� ולא מתחילת העונה

וג� א� ראייתה מתמשכת , ה שבכל מקרה חוששת רק לזמ הוסת"כתב הרז) סלע המחלוקות יב(ובהמש� 
  . חוששת רק עד סו� הוסת ולא לכל העונה!לאחר הוסת 

 !סימ שמורכב בימי� !לבי וסת הגו�,  שאסורה רק בשעתה!� לבד בי וסת הגו) יא!ט, ו (�"הרמבוכ חילק 
  .שדינו כוסת הימי�

א� הוא מופיע , א"הרשבד וכ הביא בש� "סימ שמופיע שלא ביו� קבוע כראב!  פסק בעני וסת הגו�ובטור
  ).כה!כד, קפט (ע"בשווכ פסק .  אסורה כל העונה כדי וסתות הימי�!בהרכבת הימי� 

א� בסימ , ד"ש בש� הראב"י כתב שפסיקתו כא היא כדברי הרא" שבב! ע "על השו) ק לט"ס( ז"הטוהקשה 
 שג� בוסת המורכב בימי� אסורה רק בשעת !ל "ד שמופיעי� אצלנו כנ"י את דברי הראב"ד הביא הב"קפ

  !ה אצלנו" בסתירה למה שכתב בסעי� כ! הוסת ולא בכל העונה 
 לעני חשש מתחילת העונה !יו� ו  קבוע לו יו� או שאינו קבוע לד שאי הבדל בי"ותיר, שמה שאמר הראב

א� מה . שבכל מקרה אי סיבה לחשוש לזמ זה כיו שאי חוששי� שמא יקדי� הוסת לבוא, לפני הוסת
 לא צריכה לחשוש אחריה אלא בשעת !שבוסת הגו� בלבד ,  לעני חשש לאחר שעת הוסת! שחילק ביניה� 

  .  חוששת עד סו� העונה!רכב בימי� ואילו בוסת המו, הוסת
לא  שכשוסת הגו� בא ביו� ידוע א� ! ד ונדחק בפירוש אחר "ז בראב"דחה את הסבר הט) ק י"ס (כ"ובנקה

 ביו� וכשבא, שעתו לת דינו כוסת הגו� בלבד וחושש!) ח"רא� לא בכל , ח"לדוגמה תמיד רואה בר(בקביעות 
י "שהביא� הב, ד"ש בש� הראב"תיר, שדברי הרא) ק מז"ס (ש"ובתוה.  דינו כוסת הימי�!קביעות בהקבוע 

  .ד" אינ� דברי הראב!
 צריכה לחשוש !ע וכתב שכמו שא� ראייתה נמשכת כמה ימי� אחרי הוסת "חלק על השו) ק סא"ס (�"ובש

  .  חוששת מתחילת העונה!   א� מתחילה את הראיה קוד� לוסת ג��כ, עד סו� העונה
וכ פסק ,  ודאי חוששת לו מתחילת העונה!  מדובר בוסת המורכב בימי� �אודבריו קשי� להבנה כיו ש

הרי אי ,  כיצד יתכ לומר שחוששת מתחילת העונה!סימ בלבד !וא� מדובר בוסת הגו�, )כה, קפט(ע "השו
  !? תהא האישה חוששת כל ימיה שמא היו� יבוא הסימ ותיאסר מתחילת העונה!ולדבריו ! ?לה יו� קבוע

� היא שדי אותה אישה שאי לה יו� קבוע לראייתה כאישה "נדחק לומר שכוונת הש) ק כט"ס (ט"ובסד
  .צריכה בדיקה לפני כל תשמישו, שאי לה וסת כלל

א� , ב" אישה שיש לה וסת גו� לא צריכה לחשוש לעו!ב "� דיבר לעני עו"כתב שאולי הש) ק לב"ס (ד"בחוו
  .ב למרות שיש לה וסת גו� קבוע" לחשוש לעו עדיי צריכה!א� תראה לפני תחילת הוסת 

!וסת הגו� וא� יש לה). ה"שש; עד,  דט"דרכ; ג,  טי"טהב(ד "ע בסעי� כ"שט דברי השופוהאחרוני� פסקו כ
 כלומר דינו !ז "� ולא כט"כתב שנוהגי� לכתחילה להחמיר כמו הש) ו, ז (ט"בדרכ !סימ המורכב בימי� 

  .ז"וכתב שבמקרה כזה אפשר להקל ולא לחשוש לעונת או, ה" בשש כתבוכ. כוסת הימי� ואסורה כל העונה
  

  סימ� לפני שקבעה	חשש לוסת הגו 
 !כלומר א� פיהקה וראתה , סימ חוששת ג� אחרי פע� אחת! שלוסת הגו�א"והרשב) יד, ו (�"הרמבכתבו 

וששת ג� ליו� ח,  לאחר שפיהקה וראתה!) כב!כא, קפט (ע"בשווכ פסק . חוששת ג� בפע� הבאה שתפהק
  ). ו"וכ בתחילת סעי� כ(בפני עצמו וג� לפיהוק כיו שעדיי לא יודעת לאיזה מה� תקבע 

,  עדי אסורה!א� א� לא בדקה ,  עקרה אותו! שרק א� בדקה ולא ראתה לאחר הופעת הסימ ע"השווכתב 
 !אינו קבוע בימי� שכ בוסת ש(כלומר בזה חמור החשש לסימ יותר מאשר חשש רגיל לוסת שאינו קבוע 

  ). טהורה!כיו שעבר הזמ ולא בדקה 
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 יש !  כיו שדר� טבע האישה לפהק בשעת ראייתה או סמו� לו ! את הסיבה לכ� ) ק לח"ס (ז"הטוהסביר 
ולכ כדי לעקרו צריכה שתבדוק ולא תראה ולא יכולה לסמו� על כ� , ריעותא לפנינו וחשש גדול יותר שתראה

  ).עח, ז (ט"ה ובדרכ"ששבוכ פסקו . שלא ראתה
  

�  חשש לאחר שקבעה וסת מורכב לסימ� ויו
 חוששת רק לשניה� יחד וא� הגיע הזמ ולא !שא� קבעה וסת מורכב לימי� וסימ ) א, ט (ש"הראכתב 

 , קפט (ע"הטור והשווכ כתבו .  לא צריכה לחשוש כלל ומותרת ללא בדיקה!פיהקה או שפיהקה שלא בזמ
 אי כוונתו שאינה חוששת ! שמה שאמר הטור שאינה חוששת כשהגיע רק אחד מה�  כתבי"שבבאלא ). יט

  . טהורה!מ שא� לא בדקה ולא ראתה "ונ, ק אלא כדי וסת שאינו קבוע"אלא אינה חוששת כדי ו, כלל
אבל לפני , ע וכתב שדווקא כשקבעה וסת לשניה� ביחד חוששת לשניה� ביחד" הגיה על דברי השוא"וברמ

ונחלקו .  לימי� או לסימ!חוששת לכל אחד בפני עצמו כיו שאינה יודעת עדי למה תקבע  !שקבעה 
  :א"האחרוני� בכוונת הרמ

א חולק על הבנה זו ומתכוו לומר שא� "והרמ, י"ע בעצ� סובר כמו שכתב בב"הבי שהשו) ק לו"ס (ז"הט. 1
וכ . אפילו לא כדי וסת שאינו קבוע, לאינה חוששת לו כל !א� בא אחד מה� , קבעה וסת מורכב ליו� וסימ

  ).ק לט"ס (ש"ותוה) ק נו"ס (�"השכתבו 
א ולא כמו שכתב "ע הכריע כרמ"ויתכ שהבי שהשו, ע"ל וציי שזו דעת השו"כתב ג� כ כנ) עה, ז (ט"ובדרכ

  ).להל(ד "ה כתב להחמיר לחוש לדעת החוושאלא שלמע) יט ט, קפט (ה"בששוכ� הבי , י"בב
, ע"א נאמרה רק על הסיפא של דברי השו" שסובר שהגהת הרמד"החווהביא בש� ) ק כד"ס (ש"הפת. 2

אבל כשבא היו� ללא , א שלא צריכה לחשוש כלל"כלומר רק במקרה שבא הסימ ללא היו� סובר הרמ
   . מודה שחוששת כדי וסת שאינו קבוע!הסימ

  
  סימ�	 עקירת וסת הגו 

וכ� , א"והרשב) יד, ו(� "הרמבכ� כתבו . יבוא הסימ ולא תראה אחריוכדי לעקור וסת שנקבע לסימ צרי� ש
  ). כו, קפט(ע "בטור ובשופסקו 

אבל בסימ לבד ולא ראתה או ,  צרי� שלא תראה ביו� וכשבא הסימ באותו יו�! וא� היה מורכב לימי� 
 בד לא עוקרת לגמרי שאמנ� בסימ לט "הסדבש� ) ק כז"ס(ש "הפתוהעיר .  לא נעקר!ביו� לבד ללא הסימ

לדוגמה א� שלוש פעמי� הגיע הזמ ולא , אבל כ עקרה לעני זה שלא צריכה לחשוש לו יותר, בוסת המורכב
 לא צריכה !א� א� יגיע היו� ולא תפהק ,  אמנ� א� יגיע היו� ותפהק עדי אסורה!פיהקה ולא ראתה 

  .ה"ובשש) פא!עט, ז(ט "בדרכוכ פסקו . לחשוש יותר
  

  י� וסת סימ� מורכב לוסת סיבה מורכבההבדל ב
 שא� רואה בפיהוק פעמיי� ביו� ! כתב שדי וסת מורכב סימ הוא כדי וסת המורכב סיבה א"הרשב

 מצרפי� הפיהוק לראיה !מסויי� ובפע� השלישית פיהקה לפני הזמ ולא ראתה ולמחרת ראתה ללא פיהוק 
  ).כ, קפט (ע"ובטור ובשוכ פסקו , וקבעה וסת מורכב לימי� וסימ

 שלא מצרפי� קפיצה !� " כלישנא בתרא בגמרא על פי הרמבע"השופסק , ז"בסעי� י, אלא שבוסת הקפיצות
  ?וא� כ לכאורה יש הבדל בי וסת מורכב סיבה לסימ וסתירה בדבריו, לראיה

תבר סר מ שבוסת סימ יות!ע יש הבדל ביניה� "שאכ לדעת השו) ק נט"ס (�"והש) ק לב"ס (ז"הטותירצו 
בשונה (לומר שהסימ והראיה קשורי� ועוד שאי זה אונס לגמרי והרי יכולה לקבוע ג� לסימ בלבד 

  .ע שבסימ מצרפי� יו� לסימ"ולכ מודה השו, )מקפיצות
  
  
  

  )'נושא י(וסת האכילות 
  .בצל ופלפלי�, ב מרבה בנוס� לסימני� שבמשנה ג� אכילת שו�"ג ע"הגמרא בד� ס

  :� כאיזה וסת נחשבת אותה אכילהנחלקו הראשוני
א� ג� אינ� ,  אינ� נחשבי� סימ גמור–כותב שאמנ� כיו שבאי� על ידי מעשה ) ה אכלה"ד (התוספות

ללא טורח ולכ למרות , מעשה גמור כמו קפיצה כיו שקפיצה באה על ידי טורח ובאכילה הראיה באה ממילא
שמנה את האכילות ) א, ט (ש"הראוכ פסק . סימ! הגו� עדיי דינה כוסת–שלא נזכרה במשנה מהסיבה הזו 

  .יחד ע� שאר הסימני� המפורטי� קוד� לכ
, כמו קפיצה,  אונס גומר–א� מסברה אחרת , פוסק שאכילה נחשבת כסימ) סלע המחלוקות כה (ה"הרזג� 

כאונס א� אכילה עושה האישה מדעתה ולהנאתה ולכ לא נחשבת , הוא דבר שקורה לאישה בעל כורחה
  ). לא נחשב כאונס ותקבע וסת–שלדבריו א� קפצה להנאתה , ה" מסתפק בדעת הרזה"ובשש(

 סוברי� שאכילה דינה כקפיצה ולכ לא קובעת לאכילות אלא א"והרשב) נג!נ נב"בעה (ד"הראב, לעומת�
  .סיבה! כדי וסת הגו�, בימי� מכווני�

 שלדעתו יכולה –א "ד והרשב" שחולק על הראבאלא, סובר שאכילה דינה כקפיצה) יג! יב, ו (�"הרמבג� 
  .לקבוע ג� למעשה בלבד

 אלא אלו ההרגשות ו וסת בפני עצמוסימ אינ! אי וסת אלא בימי� מכווני� וג� וסת הגו��"הרמבלשיטת 
ולא מזכיר בכלל את עני האכילות ולכ למעשה , המלוות את הוסת וצריכות לבוא בימי� מכווני� כדי לקבוע

  ). בדבריוי"הבוכ הבי (ר שדי אכילות כדי קפיצות נראה סוב
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מקרי� "הגדיר זאת הטור כ, סימ!לגבי וסת הגו�. לא הזכיר במפורש את די האכילות) כו!יז, קפט (הטור
ולמעשה (גור� חיצוני \אונס\ולכ נראה שלדעתו אכילות אינ בגדר סימ אלא בגדר מעשה, "שאירעו בגופה

  ).מעשה בלבד שקובעת ל"פסק הרמב
 הבי בטור שלא הביא את וסת האכילות כיו שהדיוק בגמרא לגב� נעשה מדברי רב הונא בר חייא י"הבא� 

 ג� כל עני האכילות נדחה לגמרי –") לימי� שתי� לוסתות שלוש("וכיו שדבריו נדחו להלכה , בש� שמואל
  .מהלכה
את במפורש זולא כתב , לדעתו אכילה קובעתש וג� " סובר שהטור לא יחלוק על אביו הראח"הב, לעומתו

  הא� דווקא כשאכלה אותו מאכל שלוש פעמי� קובעת או שאפשר לצר� שלוש אכילות –כיו שהסתפק בדי
שזה ,  כיו שכבר נכלל בצמרמורות–והסיבה שלא הביאו הטור במפורש ) מה, קפט (ש"ערוהוכ כתב . שונות

מהדוגמאות המובאות , כנראה הכוונה לדברי� חריפי�( חמי� וממילא כולל ג� אכילת דברי�, חו� גופה
  ).ונקראי� חמי� כיו שאכילת� גורמת לחו� בפה ובגו�, בגמרא
א וכ כתב שלטור לא קובעת לאכילות "י ד בדעת הרשב"א� כיו שבב,  לא הזכיר במפורש די אכילותע"השו

, ילות בלבד אלא בימי� מכווני� כדי קפיצות לא קובעת לאכ– נראה שכ� ג� הוא סובר –� "וכ בדעת הרמב
  ).ק לד"סו� ס (א"בגרוכ כתב 

 קבעה וסת לאכילת –פלפל וראתה , בצל וראתה,  שא� אכלה שו� וראתהא"שיהביא ) כג, קפט (א"הרמ
  . שדינה כסימא"וי,  שאכילה דינה כקפיצהא"י. דברי� חמי�

  ?א למעשה"מה סובר הרמ
, א את החידוש של צירו� מאכלי� חמי� וקביעות וסת לה�"ראשית כתב הרמכותב ש) ו!כג ד, קפט (ה"בשש

,  יש להחמיר כשתי הדעות–א "וכיו שאי כללי פסיקה ברמ. ואז הביא את שתי הדעות בעני וסת האכילות
א שג� אכילה נחשבת "לא הכריע ובדי וסת הקפיצות כתב שי) סז, ז (ט"ובדרכ). ק מג"ס (ש"בתוהוכ כתב 
  .כמעשה

  
פ "ואע.  קובעת לה� וסת–אישה הלוקחת תרופות הגורמות לדימו� או שמפסיקות את הדימו� לזמ קצוב 

 כיו שהודאות והקשר בי התרופה לראיה מוכחי� וברורי� –) כמו קפיצה(שלכאורה מדובר במעשה חיצוני 
  ).קא,  זט"דרכ; ה!כג ד,  קפטה"שש( קובעת לה� –) שלא כמו בקפיצה(
  

". כססה פלפלי וראתה, אכלה בצל וראתה, אכלה שו� וראתה "ש"הרא כתב –� מאכלי� שוני� בעני צירו
 מצטרפי� לקביעת וסת למאכלי� – הבי מדבריו שרצה לחדש אפילו ראתה אחרי אכילת דברי� שוני� י"הב

) ק לד"ס (א"הגרא� ). סט, קפט (ש"ובערוה) ק מה"ס (ש"בתוהוכ , ש" בראא"הרמוכ נראה שהבי , חמי�
  .ש שכוונתו לאכילות של אותו המי בלבד"הבי ברא

,  הא� קבעה לשו� בלבד או ג� לשאר המיני�–א� קבעה לאכילת שו� ) ק ד"ס (א"רעקעוד נסתפק 
 –וא� קבעה לאחד מה� , נחשבי� כאחד) פלפל, בצל, שו�(סובר שכל שלושת המיני� ) סט, קפט (ש"ובערוה

 קבעה לכל –כתב שא� קבעה לאחד מה� ) כג ב, קפט (ה"ובשש. א� לא לדברי� אחרי�, קבעה לכול�
  .הדברי� החריפי�

בצל או פלפל ולא ראתה ,  שא� אכלה שלוש פעמי� שו�ד"החוובש� ) ק כו"ס (ש"הפת כתב –לעני העקירה 
  .ולא עוקרת באכילת דברי� אחרי� בלא ראיה,  עקרה הוסת–
  
  

  ק לאחר שהפסיקה לראות" חזרה לו	סעי  יד 
 שניה� ! 30 ושינתה ליו� 20א מופיעה ברייתא האומרת שא� היתה רגילה לראות יו� "ד ע"מרא בד� סבג

תה  ולא רא30 או ולא ראתה 20יו� ,  וראתה30הגיע יו� . 30 חוששת ליו� !  ולא ראתה 20הגיע יו� . אסורי�
  . למקומו20ק של יו� " וחזר ו30 הותר יו� ! וראתה 20ושוב יו� 

 ביו� ! 20אפילו א� שינתה שלוש פעמי� ולא ראתה יותר ביו� , ועל פי גרסה זו, מרא שלנוזוהי הגרסה בג
. ק" חוזר הו!  וכשחוזרת לראות בו לא נעקר לגמריק " הו!כל עוד לא קבעה וסת אחר , הוסת הקבוע שלה

  .ש"ד והרא"ראב, י"רשזוהי גרסת 
, ק"ק אחרי פעמיי� שלא ראתה ביו� הו ר20 גרסה אחרת ולפיה חוזרת לראות ביו� ה"א ולרז"לרשבא� 

 נעקר לגמרי !א� א� כבר שינתה שלוש פעמי� , ולפי זה דווקא א� שינתה פעמיי� חוזרת לוסתה הקוד�
  .ק"הו

 חזר ! 20 ראתה לסו� 30 ליו� או פעמיי�א� לאחר ששינתה פע� " שכתב ש�"הרמב הביא את לשו הטור
  ".30 למקומו והותר יו� 20וסת של 
  ? הא� התכוו בדווקא פעמיי� או אפילו שלוש פעמי�!בהבנת דברי הטור ונחלקו 

,  חוזר הוסת למקומו!כלומר אפילו לאחר ששינתה שלוש פעמי� , ש"י והרא"הביא את גרסת רש (י"הב
  ).ק א"ס (�"והש) ק ח"ס (הדרישהוכ כתבו , ולכ נראה שכ� פסק, ע ציטט את לשו הטור"למרות שהשו

וש� אכ א� לא ראתה שלוש פעמי� ביו� החודש , כתב שהגמרא דיברה על יו� החודש) ק כח"ס (ז"ובט
 וש� אכ רק א� ! דיבר על הפלגה "והרמב.  חזר הוסת למקומו!הקבוע שלה ואחר כ� חזרה לראות בו 

  .א� לאחר שלוש פעמי� כבר לא חוזרת, ק" חוזרת לו!פעמיי� לא ראתה בפלגתה 
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  ד"בס
  כתמי	 � קצ סימ� 

  סעי א
שנאמר ,  טהורה� אומר שמואל שאישה שבדקה קרקע עול� וישבה עליו ומצאה ד� ז"בגמרא בד נ

ירמיה מדפתי שמודה שמואל שג� במקרה שלא ' ובהמש� הגמרא אומר ר.  עד שתרגיש בבשרה�" בבשרה"
 כיו� שקרקע לא מקבל �כתמי� ורב אשי אומר שטעמו של שמואל הוא מדיני .  טמאה מדרבנ�� הרגישה 

ואומרת הגמרא שבדברי רב ירמיה יש חידוש . טומאה וגזרו כתמי� רק על דבר שמקבל טומאה ולכ� טהורה
  . בכל זאת טהורה� שאפילו שבדקה את הקרקע קוד� היטב ואפשר לומר כא� שאולי באמת בא מגופה �גדול 

ע במכה וטיהרה והסביר את דבריו בכ� "אותו רע אישה שמצאה כת� ותלה " באה לפני רח"ובמשנה בד נ
שא� (ומסיפור זה משמע ג� כ� שכיו� שלא היתה הרגשה .  ד� ולא כת�� " ד� יהיה זובה בבשרה"שנאמר 

  .ע נכנס למישור אחר ומצא להקל" ר�)  האישה לא היתה מסתפקת� היתה 
 טהורה � � אי� הרגשה וא,  טמאה�ל עולה כי גזירת הכתוב היא שא� יש הרגשה " הנמפשט הדברי�

, כ ד�" לביאת ד� וללא הרגשה לא מיטמאי� אפילו א� מצאה אחההרגשה היא סיבהכלומר , מדאורייתא(
  .)ורבנ� ה� שהחמירו אפילו בלא הרגשה

, אומר שרבנ� גזרו דילמא ארגשה ולאו אדעתה) ה מדרבנ�"א ד"ח ע"נ (י"רש �וכ� משמע מרוב הראשוני� 
 	"ברמבוכ� .  לטומאהת והרי ההרגשה היא הקובע�א היא בכל זאת הרגישה כלומר החשש שלה� הוא שמ

 הרי �וא� לא הרגישה ובדקה ומצאה ד� לפני� מהפרוזדור , שאומר שמהתורה מיטמאה בהרגשה) ב�א, ט(
) א"ב ע"נ (�"ברמבוכ� . כלומר הוא מדגיש את עני� ההרגשה כמחייב מדאורייתא, בחזקת שבא בהרגשהזה 

אלא ) ה מודה"א ד"ח ע"נ ('בתוסוכ� מפורש , � ה� מדרבנ� אפילו א� ידוע שמגופה חזאישאומר שכתמי
 �ז ראתה ד� "אפילו א� מוחזק לה שלא הרגישה ובכ' שלדברי התוס, י בקשר לגזירה מדרבנ�"שחולק על רש
 �כלומר מדרבנ� טמאה בכל מקרה ולאו דווקא בגלל חשש שהרגישה אלא ברגע שראתה ד� , טמאה מדרבנ�

ולכאורה נית� " דווקא א� הרגישה וידעה שיצא הד� מבשרה אז היא טמאה" אומר שד"רי' ובתוס. טמאה
א� .  לא טמאה מדאורייתא�  שג� א� יודעת שהד� מגופה א� לא הרגישה �' י ולא כתוס"לדייק ממנו כרש

קו זאת מסו" ודיי, שסובר שהרגשה היא רק מבררת ואינה תנאי הכרחי, ד הפו�"רי' הרבה דייקו בתוס
  . לא בגלל שלא הרגישה אלא כיו� שאולי לא בדקה היטב� דבריו שמסביר מדוע כשבדקה קרקע עול� טהורה 

סוברי� שהרגשה היא רק בירור ליציאת הד� ' י ותוס"שרש, הארי� להוכיח שיטתו) ק צג"קצ ס (ט"בסדוכ� 
וכ� א� הרגישה א� לא ברור , שה טמאה מדאורייתא ג� בלא הרג�א� א� ודאי לה שהד� מהמקור , מהמקור

  .  לא טמאה מדאורייתא�לה שזו הרגשה של יציאת ד� 
  .ט"חולקי� על כל שיטת הסד) ק א"קצ ס (ה"והשש) נו� מז, קפג (ש"וערוה

  
  סוגי הרגשות

 לדעת שמאי כל הנשי� דיי� שעת� ולדעת הלל מפקידה לפקידה � נחלקו שמאי והלל א"ע' במשנה בד ב
בביאור המחלוקת .  הפקידה האחרונה או מעת לעת�א שהזמ� הקרוב יותר קובע "וחכ, בהואפילו לימי� הר

כלומר כל , היא שלדעת שמאי אישה מרגשת בעצמה, א"ע' בד ג, אחת מה�. יש כמה אפשרויות בגמרא
כיו� שא� הד� , יציאת ד� מלווה ודאי בהרגשה והאישה שמה לב אליה ולכ� אי� לטמא את האישה למפרע

הקהה , כמו הרגשה מי רגליי�, והלל אומר שיתכ� ומשהו.  היא היתה מרגישה בכ��וצא מוקד� יותר היה י
כנראה שה� מסכימי� ע� . ב"ע' סברת חכמי� מוסברת בד" ד(את הרגשת יציאת הד� ולכ� מטמאה למפרע 

קות שחרית אלא כיו� שתיקנו לבנות ישראל שיהיו בוד, שהולכי� אחר הבדיקה האחרונה, העיקרו� של הלל
  ). לא שיי� לטמא כל כ� רחוק למפרע ומקסימו� קונסי� אותה בעונה נוספת� וערבית בשביל טהרות 

שלשיטתו במקרה שראתה ולא הרגישה היה צרי� לטמא למפרע , מקשה על שיטת שמאי) ה מרגשת"ד ('תוס
 לא חילקו � שות נשי� מרגי, ומתר$ שכיו� שרוב הפעמי� שיוצא ד�? שמא אתמול יצא הד� ולא הרגישה

  .חכמי� בתקנת�
  
י הוא "ההסבר המקובל ברש". יודעת בעצמה כשיוצא ד� ממנה"מסביר שהאישה ) ה מרגשת"ד (י"רש* 

אולי אפשר להסביר . ( לצאת ממנו ד�בפתיחת המקורשהאישה מרגשת , )רמו (ד"תרוהלהבינו כמו שהסביר 
א� ,  כשיוצא וזב ממנה� בזמ� יציאת הד� ממש ו� שהאישה מרגישה וי התכ"שרש, י לקמ�"י כדעת הנוב"ברש

  ).מ בכל מקרה"ולמעשה אי� נ, י"לא מצאתי מי שהבי� כ� ברש
ט שאי� הבדל בי� יושבת "יוסי במשנה בד" נ'  הוא מכריע כר�מחדש בעני� מי רגליי� ) יז, ה (	"הרמב* 

ולכ� ג� א� יצא ממנה , �ועומדת ומוסי" שאי� לחשוש לקיהוי הרגשת יציאת הד� בזמ� יציאת מי הרגליי
ד "יו (ס"חתהוכ� הסביר , אותו מקו� בגו"כיו� שאי� מי רגליי� והד� מגיעי� מ,  טהורה� ד� באותו זמ� 

שיש חזקה אלימתא דאי� דר� ד� לצאת ע� מי הרגליי� כיו� שבזמ� שנפתחת שלפוחית השת� נסת� ) קסז
  .המקור

' ומקורו כנראה במשנה בד" מ (גיש גופה ונזדעזעשהר� שמדובר בכ� "לעני� הגדרת ההרגשה אומר הרמב
  ).א לגבי זב"ע

ולפיכ� לא ברור , �"א מצטט את לשו� הרמב, ד ואילו בקצא"מזכיר את שיטת תרוה) א, קצ; א, קפח (ע"השו
ד והתעלמו מדבריו "ע הכריע כתרוה"ולפלא על האחרוני� שקבעו שהשו, כיצד בדיוק הגדיר את ההרגשה

  .א, בקצא
  . ולאו דווקא הרגשת פתיחת המקורזיבת דבר לח �מחדש הגדרה נוספת להרגשה ) ד נה"יו (י"הנוב* 

אלא שדורש זיבת ד� דווקא , י שזיבת ד� נחשבת הרגשה"מסכי� ע� העיקרו� של הנוב) א, קצ (ד"בחוו
  .מהמקור ולא על בשרה בפרוזדור

  



                               סימ� קצ                                                              הלכות נידה                                                 

 2

וממילא כ� ג� (ד "י ותרוה"בר כרש� וטוע� שבעצ� הוא סו"מסביר את שיטת הרמב) סו�נז, קפג (ש"ערוה
כלומר , ל ה� בעצ� אותו דבר במילי� אחרות"ולמעשה כותב שכל ההגדרות הנ, )ע"מתורצת הקושיה על השו

וכל אישה יודעת , לאישה יש הרגשה מסויימת בזמ� פתיחת המקור להוצאת הד� וזו ההרגשה הקובעת
  .ה הרגשהל ה� כינויי� שוני� לאות"והשמות הנ, ומכירה את עצמה

זיבת דבר . ג. פתיחת המקור. ב. נזדעזע גופה. א: שמביא את שלוש ההגדרות) ק א"קפג ס (ש"בפתוכ� נראה 
 אפשר להקל בהרגשת �' מ היא לעני� צירו" ספיקות וכד" הנ,י"ל שחולק על הנוב"ס הנ"ומביא את החת (לח

  .)זיבת דבר לח
  

   :באחרוני� ישנ� שני כיווני� מרכזיי�
 ב"טה; ס"חת(ולכ� זיבת דבר לח אינה נחשבת הרגשה ,  צריכה להיות בגו" ובבשר האישה ממש ההרגשה.א
  ).ו כתב שיש לשאול שאלת חכ� במקרה כזה,  אט"ובדרכ; ד,א
  ).ה"שש, י"טהב, א"צי, מ"אגר, ש"ערוה( כל הרגשה שמבשרת על יציאת הד� נקראת הרגשה .ב
  

 ודאי אי� זה ש"ערוהלדעת . 'עיטוש וכד, גבי הרגשת פיהוקל) ב, ח(� "א נחלקו בדברי הרמב"ש והצי"ערוה
ואולי למעשה ה� לא חולקי� כיו� ששניה� מסכימי� ,  יתכ� וכ�א"הצימ� ההרגשות האוסרות ואילו לדעת 

 שערי אורהובספר . שכל הרגשה שהאישה מכירה בעצמה שמביאה לד� הריהי אוסרת מדאורייתא מבחינתה
  . הא� ההרגשות הקודמות לוסת הינ� הרגשות שאוסרות�לוקת אחרוני� ל בתור מח"אכ� מציי� את הנ

  
אלא שגזרו חכמי� על כת� שנמצא בבשרה , וללא הרגשה אינה טמאה, מדאורייתא אישה נטמאת בהרגשה

  .שיהיה טמא בתנאי� מסויימי�
. החמיר לא אמרו להקל אלא ל�ומצד שני , מצד אחד אמרו חכמי� שלא אמרו להחמיר בכתמי� אלא להקל

 הסביר שהחמירו בכתמי� י"רש. ופירוש הדבר שעצ� די� כתמי� נאמר להחמיר על דברי תורה ולא להקל
.  שמא מדובר בד� מהחדר�כתב שטומאה זו בספק ) ב, ט (	"והרמב, כדי שלא יבואו להקל בנידה גמורה

  . אפשר להקל בו במצבי� שוני��כיו� שמדובר בדי� דרבנ� , ובכל זאת
 ספק מגופה או לא � ס "שלכאורה הוי ס, � שאומר שטומאה זו מקורה בספק" על דברי הרמבמ"הכסהקשה 

 חכמי� החמירו בו כיו� �ס "ותיר$ שלמרות שאכ� יש פה ס? וספק מ� החדר וטמא או מ� העליה וטהור
הרי זה כאילו ודאי בא מגופה ,  א� אי� לה במה לתלות את הכת��ותירו$ נוס" . שמדובר באיסור חמור

  ). טמאה רק מדרבנ��ויוצא מדבריו שג� א� ודאי לה שמגופה (וממילא נשאר רק ספק אחד 
 באי� �' שאי� לה מכה וכד, כיו� שרוב דמי� היוצאי� מאישה נורמלית, ס"כתב שאי� פה ס) ק ב"ס (ז"והט

 ז"ואי� הכרח לומר שהט(ולכ� נשאר רק הספק הא� הד� בא מגופה , מהמקור וממילא מדובר בד� טמא
כיו� שיתכ� שבכל מקרה מדובר בגזירת , סובר שא� ודאי לה שמגופה טמאה מדאורייתא ג� ללא הרגשה

  ).הכתוב שאישה טמאה מדרבנ� כשלא הרגישה
 כא� שלא הרגישה �וכתב שכיו� שרוב נשי� מרגישות כשרואות ד� , ז"דחה את דברי הט) ק א"ס (ש"ובתוה

ס וצרי� לטע� "ושוב חוזר הס, ק מרוב הנשי� שדמ� מהמקוראיתרע לה רובא וכבר אי אפשר לומר שהיא חל
  .ס"מ שהחמירו באיסור נידה למרות שיש ס"הכס

  
  ז"כתמי� בזה

, קיצר מאוד בדיני נידה ולא הביא כלל ענייני כתמי�) ""כנראה הכוונה לרי(יצחק ' שר) סימ� ל (האשכולכתב 
ט "י (�"הרמבוכ� ). כמו בבדיקות לתשמיש(עלה ויתכ� והוא סבר שכל דיני כתמי� נאמרו רק לטהרות ולא לב

 ממילא נתבטל די� � כתב שנמצא בגליוני הראשוני� שעכשיו שבטלו ראיות דמי� ואיננו בקיאי� בדמי� ) ב"ע
ודחה סברה זו ואת סברת האשכול שכתמי� לא . כתמי� ואי� תולי� בשו� דבר אלא בכל כת� מחמירי�

  .נוהגי� לקולא
, דחה את דברי האשכול וכתב שודאי די� כתמי� נאמר ג� לבעלה ולא רק לטהרות) נ נו"בעה (ד"הראבוכ� 

ועוד שכבר הוחזקו בנות ישראל ,  מזה שהכתמי� נאמרו לסייג על דברי תורה ומחייבי� הבאת קרב�וראייתו
  .שה� נוהגות באיסור כתמי� לבעלה ולא לטהרות

אלא שבזמ� שאי� , לטהרות היה נוהג ג� לבעלהד וכתב שודאי בזמ� שנוהג " דחה דברי הראבובנחל אשכול
  .ולכ� הראיות מהגמרא אינ� ראיות,  יתכ� וג� לא נוהג לבעלה�טהרות 

  
  ? זירא' שאלה נוספת היא מה די� הכתמי� ביחס לתקנת ר

ואילו כת� גדול בשיעור , מיו� שנמצא בו הכת� סופרת שבעה ימי� �כתב שבכת� רגיל ) יא, יא (	"הרמב
זירא ' � הבי� שחומרת ר"כלומר הרמב. ממחרת יו� מציאת הכת� סופרת שבעה ימי� �ש לזיבה שיש בו לחו

ולכ� צריכה רק שבעה ימי� כולל יו� מציאת , רה תקנת רבי בלבדמולגבי הכתמי� נא, לא נאמרה בכתמי�
  ").שישה וה�("הכת� 

כתבו שג� בכתמי� קיימת � ו" דחו את דברי הרמבא"והרשב )מז, ד (�"והרמב) בהשגות ש� (ד"הראבא� 
חיזק את שיטת ) טו, ט (מ"המוכ� . נ כדי� זבה"ט וז" צריכה הפס�וכל כת� שמטמא , זירא' חומרת ר

  . הביא שלמעשה הוא מודה לה�י"והבל להחמיר "מ דעת הראשוני� הנ"א� סיי� שמ, �"הרמב
 חמישה ימי� כדי� רואה  שצריכה ג� להמתי�והתרומה ג"הסמ הוסי" בש� י"והב, ע"הטור והשווכ� פסקו 

  .ג"בבאהוכ� הביא , ודאית
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  ראתה ולא הרגישה
 הסובר שהרגשה היא גור� מחייב לאיסור �"הרמבמציג מחלוקת ראשוני� בי� ) ק צג"קצ ס (ט"סדה

ולדבריה� ודאי א� בטוחה ,  האומרי� שהרגשה אינה גור� מחייב אלא מברר'י ותוס"רשלבי� , דאורייתא
  . תהיה טמאה מדאורייתא�י הרגשה ג� בל, שהד� ממנה

 ז"בטוכ� . א,  קצה"שש (מדאורייתא טמאה רק בראייה בהרגשהולדעת� , ט"הרבה אחרוני� חלקו על הסד
  ). עיי� לעיל�  ד"ובחוו
א אומר במפורש , וכ� בקצ, "והוא שתרגיש ביציאתו"א אומר שאישה שיצא ממנה ד� טמאה , ג" בקפע"השו

) א, קצ (ע הרב"ובשו. וחכמי� אסרו אפילו לא הרגישה" שיצא ד� בבשרהעד שתרגיש "שמהתורה טמאה 
  ).ק ג"ס (א"ובגר) ב, קפג (�"בשוכ� ,  לא טמאה מדאורייתא�מפורש שאפילו ודאי ממנה א� לא הרגישה 

אלא נחלקו ', לכאורה נידו� ככת� ושיעורו בכגריס וכו, א� ראתה ולא הרגישה הוא מדרבנ�, ולפי דבריה�
  :ני�בזה האחרו

אומרי� שכיו� שיודעת ) א, קפג (פ"ובכרו) ק ב"ס (א"בגליו� מהרשא� , ל"אכ� אומר כנ) ק א"ס (ש"תוה
� "קצ ש (ה"בששוכ� ,  מטמאת בטיפת ד� כחרדל�א" ללא הרגשה ואפילו לא על בשרה , בודאות שבא מגופה

אולי כיו� שאותו מקו� ( הכת� ומחמירי� רק בעני� גודל. ל"א הנ"� והגר"וכ� נית� לדייק מדברי הש). ק ב"ס
ג� ה� מסכימי� ) 'תליה וכד(א� בשאר הקולות של דרבנ� , )בדוק הוא אצל מאכולת ולא שיי� לחשוש לכינה

  .שעדיי� קיימי�
ג דיברו על כת� שודאי בא מגופה "שבקפ. צ"ג הבינו שאי� זו אותה מחלוקת בק"וכנראה שהאחרוני� בקפ

  . בגדהכ על בשרה או"ולא שמוצאת כת� אח
  

, "עד שתרגיש ותראה" מדאורייתא טמאה �מגדיר את ההבדל בי� די� דאורייתא לדרבנ� ) ב� א, ט (	"הרמב
וא� רואה כת� ".  הרי זה בחזקת שבא בהרגשה� לפני� מהפרוזדורוא� לא הרגישה ובדקה ומצאה הד� "

על ) שאיסורו מדרבנ�( כת� מחלק בי�' ובהלכה ו.  טמאה מדרבנ��) ולא ראתה בתו� הפרוזדור(ולא הרגישה 
  .לבי� כת� שעל בשרה שמטמא במשהו, בגדה ששיעורו בכגריס

� וסובר שג� לכת� על בשרה צרי� שיעור ואי� לחלק בכתמי� בי� בגדה " ש� חולק על הרמבד"הראב
  .לבשרה

 וכ� .פ כללי הפסיקה פוסק כסת�" וע�א "� כי"ד בסת� ואת דעת הרמב"הביא את דעת הראב) ו, קצ (ע"השו
טוע� להיפ� וג� פוסק ) ק ט"ס (�"השואילו , ח פוסקי� כמוהו"וטוע� שהראשוני� והב) ק ט"ס (ש"תוהכתב 

  . � להחמיר" כדעת הרמב� להיפ� 
  

כתב ) ק י"� ס"צ ש (ה"ובשש). ג, ח (ב"בטהוכ� , �"הארי� לדחות את דברי הש) ק יב"קצ ס (ט"בסד
� " שג� לשיטת הרמבש"הלחוומביא דברי , על בשרה� ולהחמיר בכת� "שמהנסיו� נראה להחמיר כרמב

  .א� לא בפחות מכ�, אפשר להקל בכת� בגודל כינה מצויה
  
  

   מי רגליי	\ תשמיש \ראתה ד	 בבדיקה פנימית 
 ד"תרוה. 'דלמא ארגשה ולאו אדעתה'ז מביאה שלוש דוגמאות למקרי� בה� אפשר לומר " בד" נהגמרא

 �ל " כשהאישה אומרת שלא הרגישה במקרי� הנ� הגמרא לחומרא הבי� את) י מז"סוס, פסקי� וכתבי�(
נית� לומר . תולי� בה� שהקהו את ההרגשה ויש כא� ספק דאורייתא שמא כ� הרגישה את הד� ולא שמה לב

  ).להקל בימי טוהר ועוד, מ לעני� צירו" ספיקות"נ( הרגישה ואי� פה ספק דאורייתא אלא ודאות שודאיג� 
הבינו גמרא זו לקולא ופסקו בעני� ד� בשת� שאנו אומרי� שלא ) ה, ג (�"והרמב) יז, ה (	"הרמב, לעומתו

כתבו ) ב, ג(� "וברמב) א, ט(� "וברמב, הרגישה את יציאת הד� אלא רק את יציאת מי הרגליי� ולכ� טהורה
 א� ,אנו אומרי� שחזקה ד� בא בהרגשה וטמאה, )במקרה שלא הרגישה(שדווקא בדיקה פנימית ומצאה ד� 

ק ב רצה לחדש שא� יודעת " קפג סש"ובלחו. (במקרי� האחרי� אי� להחמיר לומר שטמאה כשלא הרגישה
� לא "� והרמב"ומפשט דברי הרמב,  ג� א� בדקה בדיקה פנימית טמאה רק מדרבנ��בוודאות שלא הרגישה 

  .�"מב נמצאה שיטה זו ברבשערי אורהורק , אי� זו ההבנה הפשוטה בגמרא). נראה שחילקו כ�
הביא בש� )  אק" סקפג (ש"ובפת. �"שפסק בעני� מציאת ד� בעד כמו הרמב) לג, קצ (ע"בשווכ� נראה 

ע " לכאורה אי� הכרח לומר שהשו�שג� סמו� להטלת מי רגלי� הוא דאורייתא , ד"החוווביניה� , אחרוני�
  .עצמו סובר כ�

שכל דבר שמקהה את ההרגשה , להחמירפוסקי� ) ט�ז, א (ט"רכדוב) ד"ש בחוו"ה וע"ד ד, קפג (ה"ובשש
 דווקא בדיקה פנימית מקהה � ע "� והשו"פוסק כלשו� הרמב) ה, א (ב"בטהואילו , מכניס לספק דאורייתא

  .ש להקל במקרה שיודעת בודאות שלא הרגישה"וכ� מביא את סברת הלחו, הרגשה
  
  רגישה ולא ראתהה

וא� נמצא , ד� לאחר תשמיש על שלו או על שלהב מביאה את הברייתא המחלקת בי� נמצא "ז ע"הגמרא בנ
ומעמידה זאת .  טמאי� מספק ופטורי� מקרב��וא� נמצא לאחר זמ� ,  טמאי� וחייבי� קרב��על שלו מיד 

ולפי זה הסיבה לפטור בלאחר זמ� , הגמרא במקרה שהרגישה משהו א� יש להתבלבל ע� הרגשת התשמיש
רגשה מיד כיו� שהיה חלו� זמ� כלשהו בו יכל לקרות משהו היא כיו� שכבר לא בטוח שהד� יצא סמו� לה

  .אחר
 היתה �א אמרה הגמרא שא� היתה מרגישה "שכ� בהוו,  הרגשה סברה דאורייתא�) רמו (ד"בתרוהוכ� מבי� 

וכל יסוד הפטור אחר כ� הוא כיו� שאפשר , צריכה להיות טמאה ולהביא קרב� ג� א� נמצא לאחר זמ�
 יוצא � וכיו� שהיה אפשר לחייב קרב� על זה , )תשמיש במקרה הזה( אחר לתלות את ההרגשה במשהו
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ודאי יצא טיפת ד� כחרדל "והסברה היא ש,  טמאה מדאורייתא�) ואי� במה לתלות(שהרגישה ולא ראתה 
  ".ונתקנח או נימוק

 �� אמנ� הוא מסכי� איתו שא� הרגישה ולאחר זמ� בדקה ומצאה ד. ד"חולק על תרוה) א קמט"ח (ז"ברדב
ד במקרה כזה " שג� לדעת תרוה� אבל חולק בעני� הרגשה בלא ד� , יש לתלות את היציאה בשעת ההרגשה

צרי� להיות רק אסור מדרבנ� והוא עצמו סובר שאפילו מדרבנ� אי� לגזור איפה שבדקה , )ז"כ� אומר הרדב(
  .ולא מצאה כלו�

וחולק , � והרגישה וראתה מראה טהורבעני� צבע הד, ד" חלק מתשובתו של תרוהי"הבבסימ� קפח מביא 
 אי� �ז "ד וסובר כרדב" ש� חולק במפורש על תרוהבדרכי משה.  ולא מתייחס לעני� הרגשה בלא ד�� עליו 

  .לטמא בהרגשה בלא ראיה
 ע"בשווכ� , ד בעני� הרגישה ולא ראתה ולא חולק עליו" את דברי תרוהי"הבא� בתחילת סימ� קצ מביא 

ואילו בסימ� קצ אומר שהרגישה , ד רק בעני� הצבע ומצאה מראה טהור"ק על תרוהבסימ� קפח פוסק וחול
ד "ע חשש לדעת תרוה"כלומר בפועל השו,  יש מי שאומר שהיא טמאה� ולא מצאה כלו� אחר כ�ובדקה 

  .ד" ש� לא הגיה כלו� ולכאורה נית� להסיק מכא� שג� הוא חשש לדעת תרוהא"והרמ
  .ע בסימ� קצ" ולפי זה קשה פסק השו�גשה מטמאה מדאורייתא רק ע� ד� מסביר שהר) ק ח"קפח ס (א"הגר

ולכ� א� יש מראה טהור , י שהוא סובר שברגע שהיתה הרגשה ודאי יצא משהו"ונראה להסביר בדעת הב
ולכ� לא משנה , כי ודאי יצא משהו אלא שלא מוצאי� אותו,  יש בעיה�וא� לא מצאה כלו� , אפשר לתלות בו
). ו, קצש "ערוה;  ד, קפחש "פת; ג, קצד "חוו( בכל מקרה תהיה טמאה �או לאחר זמ� א� בדקה מיד 

  . טהורה�הבי� שא� בדקה בתו� שיעור וסת ולא מצאה כלו� ) ג, קצ(פ "והכרו
 דווקא א� מצאה מראה �) ד, קפח (ש"ד והפת"החוו לדעת �וכ� א� בדקה לאחר זמ� ומצאה מראה טהור 

מביא בש� ספר שימוש ) ז, קפח (ובהגהות והערות. א� לאחר זמ� טמאה,  טהורה� תו� שיעור וסת, טהור מיד
  . טהורה�ולפי זה ג� א� בדקה לאחר זמ� ומצאה מראה טהור , ע"מדברי השו' מיד'חכמי� שמוחק תיבת 

  
  

  :לסיכו�
  מצאה מראה טמא  לא מצאה כלו	  מצאה מראה טהור  

  טהורה  בדקה מיד
   טמאה� ש"פת, ד"חוו

  הורה ט� פ"כרו
  טמאה

  בדקה לאחר זמ�

 �) ד, קפח (ש"פת, ד"חוו
 �רק א� מצאה מיד 

  אחרת טמאה, טהורה
 �) ז, קפח (הגהות והערות

  בכל מקרה טהורה

  טמאה  טמאה

  
ג� הוא מודה שבהצטר" סברה , א� כיו� שזו רק חומרא מספיקא, ד"כתב להחמיר כתרוה) יא, קצ(ה "ובשש

ונראה , חלוקת אחרוני� איזו הרגשה מטמאה במקרה שלא ראתהומביא מ.  אפשר להקל בדי� זה�אחרת 
א� לא בזיבת דבר , ואולי ג� בזעזוע הגו", )ע"כפשט לשו� השו(להחמיר רק בהרגשת פתיחת פי המקור ממש 

  .לח
 אמנ� פוסק להחמיר כשבדקה ה"בשש. ונחלקו אחרוני זמננו בשיעור הזמ� שאפשר להקל בבדיקה לאחר זמ�

) ד"דלא כחוו( נוטה להקל � א� א� בדקה לאחר זמ� ומצאה מראה טהור , )ד"כחוו(� מיד ולא מצאה כלו
  ).יב, קצ( ודאי כבר אי אפשר לתלות המראה הטהור בהרגשה מחצי שעהואומר שיותר , ע בשיעור הזמ�"וצ

ולאחר זמ� זה ,  טהורה� סמו� להרגשה ומצאה מראה טהור  דקות5עד קובע שא� בדקה ) יג� י, א (ט"בדרכ
, וכ� א� בדקה מיד ולא מצאה כלו� יש להחמיר רק בהרגשת פתיחת פי המקור. ש לשאול שאלת חכ�י

  .וכשאי� דבר אחר אפשר לצר" להקל
ובמצאה מראה טהור מקל , פוסק להחמיר רק בהרגשת פתיחת פי המקור ובדיקה סמוכה) ב� א, ז (ב"ובטה

  ).ש"ערוהמביא כ� ג� בש� ' ובהערה ב ( שעות24עד 
  
  

    כתמי	 בקטנה�  בסעי
 כל הנשי� כתמ� טמא למפרע �חנינא ה� אנטיגנוס ' אמר רב יהודה אמר שמואל משו� ר' בגמרא בנידה ה

מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שאפילו סדיני� שלה חו$ ,  כתמ� כראיית�� ונשי� שאמרו חכמי� דיי� שעת� 
, פילו א� אי� לה במה לתלות מחו$ לגופה שאי� חוששי� לה אי"רשוכתב .  אי� חוששי� לה�מלוכלכי� בד� 

וכ� . א� בקטנה כלל לא גזרו, כיו� שכתמי� דרבנ� ורבנ� גזרו רק באישה שהגיע זמנה לראות והד� מצוי בה
  . ולא שנא א� היא בתולה או בעולה, הטורכתב 

, תי שערותהביאה ש ויו� נחשבת קטנה וא" על פי ש�12 שכל הקטנה מא"הרשבוכתב . 12וקטנה היא עד גיל 
א� א� לא בדקו . ודווקא כשבדקוה וראו שאי� שערות,  נחשבת קטנה� א� אי� לה שערות �12וכ� א� גדולה מ

  .  כתב שלעול� הולכי� לפי הגיל ולא לפי הסימני�י"ורש.  חזקה שהביאה סימני��
  .א" פסקו כרשבע"ובטור ושו

  
,  חוששת לכתחילה לכתמיה� שיש לה בעל  שכתב שהאידנא כל אישהל"מהרשהביא את דברי ) ק ד"ס (ז"הט

א� דחה את דבריו וכתב שאמנ� בד� , )ק ג"ס (�"השוכ� הביאו .  ואי� להקל מ� המנהג� אפילו היא קטנה 
 �ומה שכתבו שאי� להקל מ� המנהג , ל כלל לא גזרו בקטנה" חז� א� בכתמי� , בתולי� מחמירי� ואוסרי�
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 �ועוד שא� באמת היה מנהג כזה , שאינו מצוי לא שיי� בו מנהגועוד שדבר , לא ברור בכלל שיש מנהג כזה
  .א היה מציי� אותו"הרמ

  
כיו� שא� היתה זו ראיה ,  טמא�לדעת חזקיה . נחלקו בגמרא בנידה לגבי כת� שבי� ראיה שניה לשלישית

. יית ד�כיו� שבפועל עדיי� לא הוחזקה ברא,  טהור� יוחנ� ' ולדעת ר. אז ג� כתמה טמא, ממש היתה טמאה
  .וחוששי� לכתמה רק לאחר שלוש ראיות, יוחנ�' כרא "	 והרשב"רמב, ח"רופסקו 

ולכ� , כתבו שראיה הראשונה בתינוקת לא מצטרפת כיו� שהיא רק במקרה� "תוספות ורמב, י"רשא� 
  .חוששי� לכתמה רק לאחר ארבע ראיות

  .ר"א ודחה ש" כרשבהטורופסק 
  

  סעי ג
 אינה אלא �יה בר טוביה תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל שבעה אמר רב חלק' בגמרא בנידה י

,  הרי זו מוחזקת בדמי� וכתמה טמא� שא� ביו� אחד פסקה וראתה שלוש פעמי� י"רשוכתב . ראיה אחת
  .הטור ופסק א"הרשבוכ� כתב 

  .� כתב שטמאה רק אחרי שתראה ד� שלוש וסתות ולא רק שתפסיק ותראה שלוש פעמי	"הרמבא� 
 הגיה שיש להחמיר א"והרמ. � בש� יש מי שאומר"י בסת� ואת דעת הרמב" את דעת רשע"השווכתב 

  .כסברה ראשונה
  

  סעי ד
פע� שלישית , פע� ראשונה ושניה דיה שעתה, ר תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה"ת: 'בגמרא בנידה ט

עליה שלוש עונות וראתה ועוד שלוש עונות עברו .  הרי היא ככל הנשי� ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה�
  . הרי היא ככל הנשי��ועוד עברו עליה שלוש עונות וראתה .  דיה שעתה�וראתה 

 תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה שלוש פעמי� ופסקה � ג� לעני� כתמי� א"הרשבולמד מכא� 
. ד שתחזור ותראה שלוש פעמי� חוזרת לקדמותה וכתמה טהור ע� יו� 90מלראות שיעור שלוש עונות שה� 

  .ע"הטור והשווכ� פסקו 
  

  . א" על פי שלא ראתה כתמה טמא� שא� הגיע זמנה לראות א"הרשב בש� י"הבעוד הביא 
  

   שיעור הכת	�סעי ה 
? ועד כמה.  תולה בה�הרגה מאכולת , ב שהאישה תולה בכל מה שיכולה לתלות"ח ע"אומרת המשנה בד" נ

  :ובגמרא מבואר שיש שלוש דעות. נוס עד כגריס של פול וא" על פי שלא הרגהחנינא ב� אנטיג' אמר ר
 � חכמי� .ג. פ שלא הרגה תולה עד כגריס" אע�  א"רחב .ב. לא הרגה לא תולה,  הרגה תולה�  ג"ק ורשב"ת .א

  .תולה בפשפש עד כתורמוס, פ שלא הרגה"אע
א� אחר כ� , א"ול� מודי� לדברי רחבג אומר שבפועל כ"שכ� רשב, לא ברור בדיוק כמי הכריעה הגמרא

אמנ� בהמש� הגמרא נחלקו רב הונא ורב חסדא לגבי . מביאה הגמרא את דעת חכמי� שתולה עד כתורמוס
  .א" ומשמע שפסקו כרחב�  הא� נחשב כפחות או כיותרמגריס �גריס עצמו 

 ג� �ש פשפשי� א� במקו� שי, א" אמנ� הלכה כרחבא"ש והרשב"רא, ד"הראבלדעת : ונחלקו הראשוני�
  . א מודה לחכמי� שתולה עד כתורמוס"רחב

  . לעול� תולה עד כגריס ולא יותר�) כג,  ט� מ"המפ הבנת "ע (�"	 והרמב"הרמבואילו לדעת 
  . תולה�כלומר בי� הרגה ובי� לא הרגה , ק"ובכל מקרה לא פסקו כת

  
יכולה לתלות בכל מה ) ה כדבריו"ד (התוספות לדעת �קורה א� הרגה מאכולת גדולה מגריס  עוד נחלקו מה

 שלא הזכירו את דברי ע"הטור והשו חולקי� וכ� נראה שפסקו ר"שא� . ג� א� גדול יותר ממאכולת, שהרגה
  .התוספות וכתבו רק שתולה בגריס

 ה"שש( ודאי מותרת �א� ישנו כת� הגדול מגריס א� ברור לרב שמדובר בד� אחר ולא בד� מגו" האישה 
  ).ה ז, קצ

  
ולדעת ,  אינה תולה�א� גריס בדיוק ,  לדעת רב הונא א� הכת� קט� מגריס תולה�ו רב הונא ורב חסדא נחלק

אבהו שאמנ� כל שיעורי חכמי� להחמיר חו$ ' ומסביר ר.  אינה תולה�יותר מגריס ,  כגריס תולה�רב חסדא 
  ).כיו� שלא הרגישה(מכגריס של כתמי� להקל 

כיו� שדבריו ה� אליבא , א� רוב הפוסקי� פסקו כרב חסדא. רב הונא פסק כשהתרומההביא ) ט, קצ (ח"הב
 מה קורה כשנמצא עליה כגריס �חנינא לשיטת רב חסדא ' ינאי ור' ועוד שבהמש� הגמרא נחלקו ר, יוחנ�' דר

  ).א"רשב, ש"רא, 	"רמב(ועוד ומאכולת רצופה בו 
 משמע שכגריס עדיי� תולה �  ועוד  שכתבו שאינה טמאה עד שיהיה הכת� כגריסע"הטור והשווכ� פסקו 

  ).ק יא" סא"גר; ק ט" ס�"ש(
  

כתב שאינה ) ט, ב (ט"בדרכ? הא� ראוי שתבדוק בדיקה פנימית, אישה שמצאה כת� אדו� פחות מכגריס
א� א� הכת� גדול ממאכולת שלנו או שודאי לה , שאי� חיוב) ה א, קצ (ה"בששוכ� כתב . צריכה לבדוק

.  ראוי שתבדוק� צבוע או בגד שאינו מקבל טומאה או שמזהה שמדובר בד� ממש שהוא מגופה והוא על בגד
  כתב שכת� גדול מגריס על בגד צבעוני צריכה לבדוקב"ובטה. וביו� הוסת צריכה לבדוק עצמה בכל מקרה

  .)יג נראה שחזר סו וכתב שאי� לבדוק כלל ג� במקרה של כת� גדול, א ז"אמנ� ביבי. תג' ט עמ"משה(
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  גריסגודל ה
מקו� ,  עדשות9מרובע מקו� הגריס , מובא שגודלה של בהרת הינה כגריס הקלקי) א, ו(במשנה בנגעי� 

עוד כתוב . וכ� פסקו הראשוני� שכ� גודלו של גריס ג� לעני� כתמי�.  שערות36 �כ "סה,  שערות4 �עדשה 
, � קבועות בגופו של אד� שערות מרובעות כמו שה36כלומר , 6*6בספרא בפרשת תזריע שמדובר בגודל של 

  .ע"הטור והשווכ� פסקו 
  

 השערות ע� כל השטח שסביבה ממנו 4כל עדשה כוללת את שטח ) ק ז"ס (ש"תוה לדעת �נחלקו האחרוני� 
.  כל עדשה כוללת רק את השטח שבי� השערות ללא שטח היניקה שביניה�חוט השניולדעת , יונקת השערה

 ש"ערוהואילו , כתב שמדובר בשערות הגו" ולא בשערות הראש) יאק "ס (ש"הפת �עוד נחלקו האחרוני� 
  .כתב שמשערי� בשערות הראש דווקא) כג, קצ(

  .מ" מ�19ולמעשה השיעור בימינו הוא כ
  

 כתב שמשערי� כמו ט"הסד �כת� קט� מגריס א� עבה בצורה כזו שברור שיש בו יותר ד� מאשר כגריס 
נשאר ) ק ג"ס (א"רעקוכ� , א� למעשה הכל לפי ראות עיני המורה, ולכ� במקרה כזה יהיה טהור, שהוא עכשיו

 �ולכ� א� קט� מכגריס , ל"כתב שאי� לחלק ולתת שיעורי� לשיעורי� של חז) לד, קצ (ש"בערוהא� . ע"בצ
  .טהור בכל מקרה

ה לכל גריס "וכתבו הראשוני� שפול לאו דווקא אלא ה. ח אומרת שמדובר בגריס של פול"המשנה בד" נ
וראיית� מזה שהמשנה כתבה גריס סת� ולא הזכירה גריס של מקו� .  בי� קט� ובי� גדול� היה בידינו שי

ועוד שא� נמצא גריס גדול תולי� בכינה גדולה ). ש� נאמר במפורש גריס הקלקי, שלא כמו בנגעי�(מסויי� 
, � שכתב גריס הקלקי"רמברצה על פי זה לדייק מה) י, קצ (ח"ובב. ל שאכ� יש כינה כזו"כיו� שקי� להו לחז

ע שכיו� וכתמי� להקל אפשר "א� למעשה נקט ככל הראשוני� והטוש, שסובר שאי� לתלות בגריס גדול יותר
  .לתלות א" בגריס גדול יותר

  
 אינה תולה �ומכא� הבינו שכת� שחור . שאינה תולה אלא כת� אדו�) נ סו"בעה(ד "הראב כתב � כת� שחור

  . ד� מאכולת הינו אדו� ולא שחור�ה והסבר). ק ד"סא "רעק(בו 
 כנראה לא פסקו �שכתב שכיו� ולא הזכירו הפוסקי� די� זה מעיל צדקה ת "הביא בש� שו) ק יב"ס(ש "ובפת

מ א� "א� סיי� שמ, ד כתב במפורש שאי� לתלות אלא בכת� אדו�"שהרי הראבט "הסדותמה עליו . כ�
  . ג� כת� שחור בזה אפשר לתלות� מצויי� פרעושי� שלכלו� שלה� שחור 

  
  די� כתמי� בימינו

שאי� ,  צרי� להיזהר בכתמי� לפי שיקול הדעת�שכיו� ואיננו בקיאי� בגריס של פול ) סימ� כו (היראי	כתב 
  .ת ופרעושי� רבהולד� מאכ

שהבינו שהיראי� בעצ� מבטל ) ק ט"ש ס" מובא בפתבשמי	 ראשת "שו; ק יב" סש"לחו(יש מהאחרוני� 
  . אי� להקל�וכל עוד לא ברור לגמרי שמדובר בד� מאכולת , את די� הגריס

 ס"ובחת. א� רבי� דחו הבנה זו וכתבו שג� היראי� ודאי סובר שמשערי� בגריס אלא שיש לדקדק במדידה
. חידש שתחילת גזירת כתמי� היתה לטהרות וממילא אסרו ג� לבעלה כדי לא לחלק) ח"על הגמרא נ(

וכיו� . ומה שנשאר הוא רק מה שגזרו עליו בתחילה, להחזיק בגזירה לבעלה עדיי� המשיכו �וכשבטלו טהרות 
כלומר בעיקרו� אולי היה (בי� א� יש מאכולת ובי� א� לא ,  זה השיעור שנאסר�שגזרו על גודל של גריס 

ולפי ). אפשר לטהר לגמרי לבעלה כיו� שהכל התחיל מטהרות ולבעלה טהורה מדאורייתא כיו� שלא הרגישה
בלי התחשבות , ל"אלא זה השיעור שקבעו חז' יעור בימינו אינו בגלל שאנו בהכרח תולי� בכינה וכדהש, זה

  .א" על פי שאי� בימינו מאכולות גדולות,  יש להקל�ולכ� א� אי� בכת� כגריס ועוד . במציאות המשתנה
  

 עגול �ונמצא עליו ד� צדוק שעד הנתו� תחת הכר ' אליעזר בר' ח אומר ר" במשנה בד" נ� ול או משו�עגכת� 
לכאורה מוכח ". טיפי� טיפי� אי� מצטרפי�, מצטר"ש כת� ארו� "ת: "ט"ובגמרא בד" נ. משו� טמא, טהור

א משו� אפילו כל שהוא טמא ואי� צור� לצר" כדי "צדוק כיו� שלדעת ר' א בר"מכא� שרבנ� חולקי� על ר
, א בכת� שנית� לצר" ורק אז יהיה טמא" רא� דוחה זאת הגמרא ואומרת שמודה. לראות א� יש בו כשיעור

רי רב יהודה אמר שמואל בא� מסיימת הגמרא בד.  דוקא בעד ולא בכת��ומה שאמר שטמא בכלשהוא 
  . הלכה מכלל דפליגי� צדוק ' א בר"שהלכה כר

כלומר אי� משמעות , א� בכת� כול� מסכימי� שארו� מצטר", א ורבנ� היא בעד"מחלוקת ר, לעניינינו
 בטורוכ� . א ותרומה"רשב, �"רמב, 	"הרמבוכ� פסקו .  טמא�וא� יש בו כשיעור , בה נמצא הכת�לצורה 

  . אי� תולי� בכינה בי� א� הכת� מרובע ובי� א� הוא ארו��וכתבו שכשיש בכת� שיעור גריס , ע"ובשו
  

" הקמטי� ויר שכת� הנראה עד כמה קמטי בגד ויש בו כגריס על ידי צהבינת אד	 כתב � כת� על קמטי בגד
וא� היה תפור ,  אינ� מצטרפי�� א� אינ� תפורי� וכשמותחי� את הבגד נראה שיש הפסק בי� הכתמי� �

  ).ק לה"ס (בטהרת ישראלוכ� כתב , ע" נשאר בצ�יחד 
 להחמיר ה"בששוכ� כתב . אפילו א� אינ� תפורי� יחד, כתב להחמיר ולצר" בכל מקרה) לח, קצ (ש"ובערוה

וכ� ). ד"עמוד שפ (ב"בטהוכ� הסכי� , א" א� אינו תפור, פ� ברור שמדובר בכת� אחדבמקרה שרואי� באו
  .התיר רק במקרה שאינ� תפורי� והכת� לא מחובר) טו, ב (ט"בדרכ
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   תליה בפשפש�סעי ז 
ג� א� לא , )ג"רשב, ק"ת(תולה במאכולת רק כשהרגה : ח ישנ� שלוש דעות בעני� המאכולת"בגמרא בד" נ

ג שהלכה "ואומר רשב). רבנ�(ג� א� לא הרגה תולה בפשפש עד כתורמוס , )א"רחב( עד כגריס הרגה תולה
  ).כלומר בדעת רבנ�(א� הגמרא ממשיכה אחר כ� לדו� בעני� הפשפש , א"כרחב

  .א מודה לרבנ� ותולי� בפשפש"א� יש פעמי� בה� ג� רחב, א"אמנ� הלכה כרבח
  .� בו עד כתורמוס תולי� כתב שבמקו� שמי� הפשפש מצוי א"הרשב
 � כתב שא� ידוע שהרגה פשפש או שראתה אותו קוד� לכ� או שהריחה ריח פשפש ) נ סא"בעה (ד"הראב

וכ� כתב . כלומר יכולה לתלות יותר מכגריס כשיש ודאות שהיה בסביבה פשפש. תולה בו עד כתורמוס
  . כיו� שאינו שכיח לא תולי� בו�אבל מסתמא ,  תולה בפשפש�שא� יש לה ודאות ) ו, ח (ש"הרא

הבי� שכוונתו שלא שכיח ) יא, קצ (ח"הב �ש "לגבי הרא. ד חולקי� ברמת הודאות הנדרשת"א והראב"הרשב
 אינה תולה �שכל עוד אי� ודאות שהרגה , ד"ולכ� בעצ� סובר כראב', שתהרוג פשפש ולא תרגיש בריחו וכד

 דווקא במקו� �א "ש כרשב"שר לדייק ברא שאפי"הבאלא שאחר כ� כתב .  בתחילהי"הבוכ� ג� הסביר , בו
  . תולה בו בכל מקרה� אבל במקו� שמצוי ושכיח הרבה , שכלל לא שכיח לא תולה בו

א "שעשו זאת כיו� שפסקו כרחב) כג, ט (מ"המוכתב ,  לא הזכירו את די� הפשפש כלל�"	 והרמב"הרמב
שא� יש לה ודאות , ד"די� לראבל שג� ה� מו"ונ. כלומר אי� תולי� סת� כ� בפשפש, בלבד ולא כרבנ�

  . תוכל לתלות בו� שהרגה פשפש 
  

  .בפשפש יכולה לתלות בכמה פשפשי� על פי כמה שהרגה,  שבשונה ממאכולתד"התוספות והראבעוד כתבו 
  .ע"בשווכ� פסק ,  בלי ודאות אי� תולי��ד " נראה שפסק על פי הבנת הראבהטורומלשו� 

 במקומות שמצויי� הרבה פשפשי� �א " כדברי הרשבירוח	' רכתב בש� *) ק ג"ס(מ " בדרכא"הרמא� 
ירוח� כתבו להקל וכיו� שכתמי� ' א ור" כיו� שהרשב� ) ק א"ס (ז"והט) ק ט"ס (�"השוכ� כתבו . תולי� בה�

, קצ(ובספרו .  בסיכו� ההלכותה"ובשש) לב, קצ (ש"בערוהוכ� .  אפשר להקל במקו� בו ה� שכיחי�� דרבנ� 
כיו� .  בתליה בפשפש יש לתלות דוקא במה שבימינו�ס לעני� שיעור גריס "העיקרו� של החת כתב שעל פי )ז א

א� . ל ולא מדי� תליה שאכ� יש פה מאכולת"ס היה שתולי� בגריס כיו� שכ� תיקנו חז"שחידושו של החת
  .ולכ� יש לשער בגודל פשפש המצוי באותו זמ�, בפשפש התליה היא כיו� שיש פה באמת פשפש

  
 שא� מוצאת כת� י"רשוהסביר . מ לעני� כתמי�"ונ,  אומרת הגמרא שהפשפש אורכו כרוחבובהמש�

ומשמע מדבריו שא� . מפשפש יכולה לתלות בו כיו� שהוא ודאי �אפילו א� גדול מגריס , שאורכו כרוחבו
� תולי� א וממילא אי"ל כרחב" שכיו� דקייי"הבוכתב .  אינה יכולה לתלות בפשפש� אורכו כרוחבו הכת� אי�

  ).ק ט"ס (ז"הטוכ� הביא בשמו .  אי� לחלק בי� אורכו כרוחבו או לא�בפשפש אלא במקו� ששכיחי� הרבה 
  

   כת	 על בשרה� ט �ח, סעי ו
ש על בשרה ספק טמא ספק "ת? לרוחב ירכה מהו, טיפי� טיפי�, כשורה, כשיר: ירמיה' ח בעי ר"בגמרא בד" נ

ש כת� ארו� "ת: ב"ט ע"ובד" נ. דלמא דעביד כרצועה, לא! ?גוונא מאי לאו כהאי �על בשרה .  טמא�טהור 
  .טיפי� טיפי� אינו מצטר", מצטר"

  :ירמיה וביחס בי� שתי הסוגיות' נחלקו הראשוני� בהבנת שאלת ר
כיו� שאז , ירמיה שאל על מקרי� שוני� בה� אי� הטיפות מחוברות כרצועה' הבי� שר) ה כשורה"ד (תוספות

ירמיה דיבר על כתמי� '  אלא שר� ט כבר אמרה הגמרא שבמקרה כזה אינו מצטר" " בד" נוהרי. ודאי מצטר"
ש "ראיה לדבר נית� לראות בגמרא עצמה שהת. בגדהט דיברה על כתמי� שעל " והגמרא בד" נשבבשרה

  ).ב, ח (ש"והרא) נ סד"בעה (ד"הראבוכ� כתבו ג� . ירמיה מדבר על כת� בבשרה' שמביאה לענות לר
, כיו� שאמרה שעל בשרה ספק טמא, ירמיה' ה נראה שהגמרא הכריעה לחומרה בשאלות של רועל פי ז

ל על " יתכ� והמסקנה להחמיר במקרי� הנ�ולמרות שדחתה ואמרה שאולי מדובר ש� דוקא בצורת רצועה 
 שאריכות לשו� הברייתא מלמדת שרצתה לחדש עוד משהו מלבד מקרה ש"הראוכתב , בשרה עדיי� נשארה

  . כרצועהשהכת�
  . צירו" כתמי� קטני� על בשרהירמיה היא לעני�' שאלת ר, ל"לדעת הראשוני� הנ, כלומר

  
מדובר ירמיה אינה על צירו" כתמי� קטני� אלא ' שאלת ר, לדעתו.  הסביר אחרת את הסוגיהא"הרשבא� 

 � יעו מגופהושאלתו היא מה הדי� במקרי� שצורת� מוכיחה עליה� שודאי לא הג ,כגריסמבכתמי� גדולי� 
כלומר אי� לחלק . ט דיברה על צירו" טיפי� קטני�"והברייתא בד" נ? הא� ג� אז נחמיר בגדול מכגריס או לא

מודה , א� למסקנה.  ובשני המקרי� טיפי� קטני� אינ� מצטרפי� וטיפי� גדולי� מטמאי�,בי� בשרה לבגדה
  .וא� יש כשיעור מטמאי�, רפו וכתב שיש להחמיר א" בטיפי� קטני� על בשרה שיצטר"א לש"הרשב

  
ובסו" ההלכה .  מטמא בכגריס�דה ועל בג,  מטמא בכלשהו�כתב שכת� הנמצא על בשרה ) ו, ט (	"הרמב

  . ט שטיפי� טיפי� אינ� מצטרפי� וארו� מצטר""כתב כדברי הברייתא בד" נ
ודאי שיהיה , תוירמיה בשאל'  מה רצה ר�שא� אכ� לכת� על בשרה אי� שיעור ,  ש�ד"הראבותמה עליו 

 לא לעני� צירו" �א "� הבי� את הסוגיה כרשב"שכ� נית� לומר שהרמב, �"א� אי� זו קושיה על הרמב? טמא
ולא רק שאינ� , והכריע על בשרה לחומרה). מ"המכ� כתב (כתמי� קטני� אלא לעני� ודאות מקור הד� 

קל ואינו מצטר" עד שיהיה בו ואמנ� על בגדה מודה שיש לה, מצטרפי� אלא מטמא ג� בפחות מכשיעור
  .כגריס
,  יש ספק א� זו מאכולת�א שא� יש פחות מכגריס ד� שהסברה להחמיר בכת� על בשרה הימ "המוכתב 

, קצ(ה "ובשש. כתב שהסיבה היא כיו� שהגו" בדוק ממאכולות) ק א"ס(י "ובהגהמ.  על בשרה טמא� ובספק 
  .שבא מגופה חזקה � כיו� שנמצא בגו" �כתב סברה נוספת ) ו ב
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שכ� ,  טמאה א" בכלשהו�� "ש הכריע על בשרה כרמב"כתב שהראי "הב .ש"הראעת דח ב"י והב"נחלקו הב

וג� על , ר"� אלא כש"ש כרמב"כתב שאי� דעת הראח "הבא� . ש כתב שעל בשרה לא תולי� במאכולת"הרא
י� כל כ� סבירות לתלות  התכו� לומר שאמנ� א�ומה שכתב שלא תולי� במאכולת , בשרה מטמא רק בכגריס

ולכ� כיו� שהספק שקול ', שורה וכו, א� ג� אי� כל כ� סבירות לומר שנפל מגופה בצורת שיר, בגופה במאכולת
 שהטורח בעובדה "יתכ� ונית� למצוא חיזוק לב.  הולכי� לקולא בכתמי� וג� על בשרה מטמא רק בכגריס�

  .מציי� זאת במפורשש הוא "ובדר� כלל א� הטור חולק על הרא, ר"פסק כש
  

  :ישנ� שלוש שיטות בראשוני�, לסיכו�
ירמיה הסתפק א� על בשרה מצטרפי� טיפי� ' ור,  תמיד נטמאת רק כשיש שיעור� ד"שיטת תוספות וראב. א

  .ועל בגדה ודאי אי� מצטרפי�. טיפי� או לא
טרפי� וצרי� שיעור כדי כל מקרה טיפי� אינ� מצב אי� הבדל בי� בגדה לבשרה ו� �"א והרמב"שיטת הרשב. ב

, א� למעשה.  הא� אפשר להקל� ירמיה היתה הא� כשיש ודאות שהכת� לא הגיע מגופה ' ושאלת ר. לטמא
  .יצטרפויש להחמיר על בשרה שטיפי� טיפי� ד ש"מודי� לתוספות וראב

א� נחלק עליה� בכ� שסובר שעל בשרה מטמא , �"א ורמב" בביאור בסוגיה כרשב� �"שיטת הרמב. ג
  .כלשהו ולא צרי� שיעור גריסב
  

  ע"פסיקת השו
א את דעת "ובש� י, ר שצרי� שיעור בכת� בי� על בשרה ובי� על גופה"שע בסת� את דעת " כתב השו'בסעי ו

  .� שעל גופה לא צרי� שיעור"הרמב
א "רשב( כתב בסת� שטיפי� טיפי� אינ� מצטרפי� וטמאה רק כשיש במקו� אחד כגריס ועוד 'בסעי ח

  ).ד"תוספות וראב(א שעל בשרה מצטרפי� לטמא "ובש� י, )�"ורמב
  . טמאה�' טיפי� טיפי� וכד \ עגול \ �ו� שכת� על בשרה אר" כתב כלשו� הרמב'בסעי ט

כתב ' כתב בסת� שטיפי� טיפי� אינ� מצטרפי� ובסעי" ט' שהרי בסעי" ח, על פסיקה זו) יב, קצ (ח"הבותמה 
וא� נמצא כרצועה או , א למעשה שטיפי� טיפי� מצטרפי�" הרשבח כדעת"ופסק הב. � שמצטרפי�"כרמב

  . א" בפחות מגריסה טמא�טיפי� בירכה כנגד בית התורפה 
 פוסק' שכ� בסעי" ו, א" פוסק כרשבע"ונראה שמבי� שג� השו, ח"דוחה את תמיהת הב) ק יד"ס (�"הש

 כדי להסביר כמי פסק �' עי" טולכ� כתב את ס, א ולא כסת�" פוסק כי�' ובסעי" ח, ר"א וש"בסת� כרשב
  .� לגבי גודל הכת�" א� לא כרמב�� בביאור הסוגיה "א ורמב"כלומר להסביר שהכריע כרשב', בסעי" ח
ע לפסוק " אי� כוונת השו�א "פ כי" כשסברת רוה�א הלכה כסת� "וא" על פי שסת� וי, ב"בטהוכ� כתב 

  .א" כוונתו לפסוק כי� את המחלוקת ס ואחר כ�"ועוד שכאשר בסת� מביא רק את לשו� הש, כסת�
  

ואחר כ� הוסי" ,  ג� על בשרה אינ� מצטרפי��' א ג� בסעי" ח"כתב בפשטות לפסוק כי) טז, ב (ט"בדרכא� 
  .שיש מחמירי� על בשרה

  
� שכת� על בשרה טמא "אלא יש להחמיר כרמב', ע בסעי" ו"כתב שאי� להקל כדעת השו) ק י"ס (�"ובש

כת� על חלוקה ,  וכתב שכ� נראה מהסוגיה בגמרא שמביאה די� כת� כל בשרהש"הבערווכ� כתב . בכלשהו
אבל כת� , ועוד שכת� על בגדה יכולה להביא לחכ� שיבדוק,  בסמו� לבגדה ולא לבשרה�ואחר כ� דיני תליה 

וכ� החמיר . על בשרה הרי לא תראה לחכ� ולא נתנו חכמי� לאישה להתחיל לשער בעצמה גודל הכת�
א " פוסקי� כרשבש"ט ותוה"הסדא� ,  שמחמירא ברודא"מהרהביא בש� ) ק יג"ס (ש"בפתו. ה"בשש

  .ע להקל"ושו
  

ואפילו א� ,  שבמקרה כזה תולה במאכולתט"הסדהביא בש� ) ק יד"ס (ש"בפת � כת� על בגדה ועל בשרה
  . מחמירד"החווא� . הכתמי� לא נמצאי� אחד מול השני כיו� שדר� החלוק להתהפ�

  
  

  ט" כת	 על דבר שאינו מק�סעי י 
נחמיה אומר ' ר.  כול� טמאות�ט אומרת ששלוש נשי� שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו ד� "המשנה בד" נ

נחמיה אומר שכל דבר שלא מקבל ' שהיה ר,  טהורות�שא� היה הספסל של אב� או איצטבא של מרח$ 
והרישא של המשנה עוסקת בספסל , ק"נחמיה לא חולק על ת'  שרי"רשוהסביר .  לא מקבל כתמי��טומאה 

  .ט אי� עליו כתמי�"ע דבר שאינו מק"מהמשנה יוצא שלככלומר . 'שראוי להיטמא במשכב הזב והנידה וכד
 � נחמיה מטהר ' ט ור"יעקב מטמא א" בדבר שאינו מק'  שר�נחמיה ' יעקב ור' ב נחלקו ר"ע' ובגמרא בד" ס

  .נחמיה' והורו חכמי� כר
ינאי בדק הא� סביר שהגיע לש� ד� או לא ' א מסופר על אישה שמצאה ד� במשתיתא ור"ח ע"בגמרא בד" נ

חלק (ט "ואכ� רוב המפרשי� הסבירו שמדובר בכלי שמק,  כלומר הוא סבר שהכלי הזה מקבל כתמי��
  . טמאה�נחמיה ' ולכ� א" לדעת ר, )ממערכת האריגה

רב ירמיה מדפתי .  טהורה�בה עליו ומצאה ד� ב אמר שמואל שמי שבדקה קרקע עול� ויש"ז ע"בגמרא בד" נ
ה ולאו אדעתא שהסביר ששמואל התכוו� לומר שטהורה מדאורייתא א� עדי� טמאה מדרבנ� דלמא ארג

 טהורה �ט "וכיו� שקרקע עול� הוא דבר שאינו מק, נחמיה' א� רב אשי אמר ששמואל סובר כר). י"רש(
  .א" מדרבנ�, לגמרי
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  ).ה, ד (�"הרמבוכ� , נחמיה וכרב אשי' פסק כר) ז, ט (	"הרמב
 א� אי� לה במה לתלות �ולכ� ג� א� בדקה קרקע עול� , נחמיה'  חלק עליה� וכתב שאי� הלכה כרד"הראב
  .ז טמאה"ט ובכ"שכ� הוא סובר שמדובר בכלי שאינו מק, וראייתו מהסיפור ע� המשתיתא. טמאה

 מדוע להסביר �נחמיה ' כח שפסקו כרד וכתב שכיו� שבגמרא מו" דחה את טענת הראבה"הרזא� 
  .ע"הטור והשווכ� פסקו . נחמיה'  פסקו כרש"א והרא"הרשבוכ� . ט"שהמשתיתא זה דווקא דבר שאינו מק

  
  טע	 ההיתר

 �" ונקתה לאר$ תשב"נחמיה למד זאת מהפסוק בישעיה ' שר' בטע� ההיתר אמר רב מתנה בגמרא בד" ס
כשתחת , בואה זו בישעיה מדברת על המצב שיהיה בזמ� החורב�נ. כיו� שישבה לאר$ ניקתה ואינה טמאה

ב "רא בשבת סמנחמיה למד זאת מהג'  שרנ"הערולומסביר . ' יהיה ריקבו� וכד� היופי והפאר שהיו קוד� 
 שיטהרו מטומאת� �והנבואה מסיימת בדבר טוב , שדורשת את הפסוק הקוד� שאומר שיראו ד� נידה וזיבה

  .ר$ויינקו על ידי שתשב לא
כיצד נית� לומר , נ שכיו� ומדאורייתא כתמי� טהורי�"ועוד כתב הערול, א� דרשה זו נראית כאסמכתא בלבד

ועוד שמהפסוק אפשר ללמוד על קרקע א� לא על דברי� אחרי� שאינ� . שהנביא מחדש די� בעני� כתמי�
  :ולכ� הביאו הראשוני� טעמי� אחרי� להיתר. ט"מק

 ג� על האישה עצמה לא גזרו �כתב שכיו� שהדבר שבו הכת� טהור ) מיהנח' ה כ"א ד"ח ע"נ (תוספות
  ).נ"ערול( לא יכול לגרו� טומאה לאחרי� � כלומר כיו� שהוא עצמו טהור , טומאה
ולא מצוי שאישה תשב או תלבש ,  שלא גזרו חכמי� אלא על דברי� המצויי��  הביא טע� אחרא"הרשב

וכעי� זה , א שהטע� כיו� שהולכי� לפי כללי טהרות" כתב הרשב,יונה' ר, ובש� רבו. ט"דברי� שאינ� מק
  .�"הרכתב 

 א� נמצא הכת� על גבי דבר �שכיו� והולכי� לפי כללי טהרות ) ק צג"ס (ט"הסדכתב , �"על פי דברי הר
כיו� שהבגד מקבל טומאת משא ונטמא וממילא ג� ,  טמאה�ט "א� הוא מונח על גבי דבר שמק, ט"שאינו מק
  .בשמו) ק יז"ס (ש"הפתוכ� הביא , ט"למרות שהבגד שעליו הכת� אינו מק, תהיא נטמא

  . אינה טמאה�ט ופסקו שבמקרה כזה " דחו את סברת הסדב"ה ובטה"בששא� 
  

  ט"הגדרת מק
ט ולכ� האישה "מדובר בכלי המק) ד"מלבד הראב(שלרוב הראשוני� , ח דיברה על המשתיתא"הגמרא בד" נ

  .טמאה
ט "כלומר הוא סובר שהמשתיתא הוא כלי שאינו מק, ר בכלי המקבל טומאת נגעי� הסביר שמדובתוספות

וכ� הביא . מספיק בשביל שיקבל כתמי�,  לעני� נגעי�� א� כיו� שמקבל טומאה כלשהי , ע לעני� טהרות"בפ
) ק יג"ס (ש"ותוה). ק ח"ס (ד"והחוו) ק טז"ס (�"השוכ� פסקו ). ב, ט (ש"הראבשמו וכ� ) ק ב"ט ס (י"הגהמ

  .כיו� שבית מיטמא בנגעי�,  טמא�הסיק על פי זה שכת� בבית 
) מא, קצ (ש"ערוהוכ� פסקו למעשה ,  שחולקי� בעני� הנגעי�ט"פ וסד"הכרוהביא בש� ) ק יז"ס(ש "ובפת

  .ט עד שיטמא לעניי� טהרות"עדי� לא נחשב כמק,  ג� א� מיטמא בנגעי�� ה"ובשש
  

וכ� ,  טהורה�ט ולכ� א� נמצא עליו כת� " שבית הכסא אינו מק)לאוי� קיא (ג"הסמ כתב � די� בית הכסא
  .א"הרמ וכ� פסק י"המרדכי והגהמהביאו 

ט ומה " אינו מק� ט וחיברו אותו לבית הכסא " שא� היה כלי שמקי"הנובהביא בש� ) ק יט"ס (ש"ובפת
  .שנמצא עליו טהור

  
  די� בד קט�

 אאצבעות כיו� שלא ראוי לא לעניי� ולא 3 על 3ו נחמיה בגד שאי� ב'  מטהר היה ר�ב "ע' בגמרא בד" ס
וכתבו ?  מקבל טומאה� 3 על 3א" על פי שאי� בו , כתוב שבגד עניי�) ח, כח(א� במשנה בכלי� . לעשירי�
  .3 על �3ט א" א� קטני� מ" מק� שא� חשב עליה� לייחד� ) ה במטלניות"ד (התוספות

והמשנה בכלי� דיברה על בגד שעשוי קרעי� קרעי� , ט" כתב שבגד קט� לעול� אינו מקד"בתוספות ריא� 
  .ט" ולכ� מק� כ הוא גדול "ובסה

משמע בכל מקרה , ט"לא חילקו את חילוק התוספות ולא כתבו שבגד קט� לא מק) ז, ט (	"א והרמב"הרשב
  .ב"ובטה) ק טז"ס (�"בשוכ� . ע"בשווכ� פסק , ט"אינו מק

לא הכריע וכתב שתשאל שאלת ) כ, ב (ט"ובדרכ. ט" א� חשב עליו מק�כתב כתוספות ) יג, קצ (ח"הבא� 
  .חכ�

 על �3ט ב"א� שאר בגדי� מק, צבעות א3 על �3ט ב" שבגד צמר ופשתי� מק�וכיו� שיש הבדל בי� סוגי הבדי� 
פות שא� אמנ� פסק כתוס, ה"בששוכ� כתב .  שהולכי� על פי זה בכתמי� להקלב"בטה פסק �  טפחי� 3

  .ט"ייחדו לתשמיש מק
  . לא מצרפי� שטח מרובע� אצבעות ממש 3 על 3שא� אי� בבגד שטח של ) תב' עמ (ב"בטהעוד כתב 

  
 � כתב שא� מונח כנגד אותו מקו� ומצאה עליו כת� ה"בששא� , ט"הסכימו הפוסקי� שאינו מק �  צמר גפ�

  . הקל לגמריב"ובטה, יש להחמיר
  

א� . ט"כתב שנייר אינו מק) א, ב( בהלכות כלי� 	"הרמב. ה די� נייר בזמנינו נחלקו האחרוני� מ�  נייר
 שהחמירו בנייר שלנו וכתבו שיש לחלק בי� נייר ציו� ת שיבת"ושו י"הנובהביא בש� ) ק יח"ס (ש"בפת

 שאי� לחלק בי� סוגי ס"ט והחת"הסדש את דעת "א� אחר כ� הביא הפת. �"בזמנינו לבי� נייר בזמ� הרמב
כתב שיש לשאול ) כ, ב (ט"בדרכאמנ� . ב"ש ובטה"בערוהט וכ� פסקו "ובכל מקרה נייר אינו מק, הנייר
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א� קינחה סמו� להטלת מי  � שלמרות שאפשר להקל בנייר , ס" סיי� בדברי החתה"ובשש. שאלת חכ�
  . הולכי� לחומרה�שיש ספק דאורייתא דילמא ארגשה ,  תשמיש או בדיקה ,רגליי�

  .ט" אינ� מק�  סינטטיי� וכ� ניילו� ובדי�
  

  כת	 על בגד צבעוני
נת� בר יוס" שאינו מטמא כיו� שלא ' ודעת ר, ק שבגד צבוע מטמא משו� כת�"א דעת ת"בגמרא בנידה ס

שלא הותרו "ולכ� גורסת , ומקשה הגמרא היכ� תיקנו כ�. תיקנו בגדי צבעוני� לאישה אלא להקל על כתמיה�
ואומרת ,  א� הותרו מכלל שהיו אסורי��וג� על זה מקשה ". כתמיה�בגדי צבעוני� לאישה אלא להקל על 

  .ואמרו שלא לגזור כדי להקל על כתמיה�, שאכ� בפולמוס של אספסיינוס בקשו לגזור על בגדי צבעוני�
  .א"בריטבוכ� ,  כתב שהקולא היא שעל בגד צבעוני אי� הכת� ניכר כמראה ד� גמורי"רש

,  דחה סברה זוה"בששא� ,  יש להחמיר ג� על בגד צבוע�ר שהוא ד� יש שרצו לדייק מדבריה� שא� ניכ
ולכ� לא גזרו כלל על בגד , שאי� כוונת� לומר שעל צבעוני אינו ניכר לגמרי אלא שאינו ניכר כמו על גבי לב�

  .צבעוני
' ר� בש) ק ז"ט ס (י"הגהמוכ� הביא ,  טמאה א" בצבעוני��כתב שמפורש שא� הד� ניכר ) ו, ד (�"הרמבא� 

  . שכתבו שהאישה טמאה ורק הבגד טהור�"שמחה וראב
 לא חילקו בזה וכתבו שעל בגד לב� טמאה ועל בגד צבוע טהורה בכל א"והרשב) ז, ט (	"הרמב, לעומת�

 סיי� שבכתמי� שומעי� להקל וכ� ש"הראוכ� . ב" כתב שהמחמיר תעב הקצר"א בתוה"הרשבאמנ� . מקרה
  ).כב, ב (ט"ובדרכ) י, ח (ב"בטה וכ� תשובה מאהבהבש� ) ק כא"ס (ש"הפתוכ� הביא . ע"בטור ובשופסקו 

ע את דעת המחמירי� וכתב שקשה להקל נגד שלושה חמורי "תמה מדוע לא הזכיר השו) ק ג"ס (ר"בדגמא� 
ועל זה דובר (כתב שהקולא של בגדי� צבעוניי� היא דווקא לבגדי� עליוני� ) ב קסא"ח (ס"בחתוכ� , עול�

 להחמיר ה"הששוכ� מסקנת . א� בגדי� תחתוני� ודאי אי� להקל א" בצבעוני, )אסור והתירובגמרא שרצו ל
קל רק בצבעוני� כהי� ובאדו� יומ, בצבעוני� בהירי� שאינ� גורמי� לשינוי במראה והאדו� ניכר בה�

  .בהיר
  

  תקנה או עצה טובה
 חכמי� שתלבש צבעוני� להצילה תקנו לפיכ� �שכיו� שכת� על בגד צבעוני לא מטמא ) ז, ט (	"הרמבכתב 

  .מכתמי�
 לה התירואלא רק ,  שלכאורה מלשו� הגמרא לא משמע שתיקנו בדווקא שתלבש צבעוני�י"הבוהקשה 

� גרסה אחרת או שאפשר לומר שסובר שבזמ� הגזירה נשאו ונתנו "ותיר$ שיתכ� והייתה לרמב, לעשות כ�
  .בדבר ואכ� הגיעו למסקנה שיש לתק� לנשי� לעשות כ�

ודייקו ', תקנו'והשמיט את המילה ..." לפיכ� תלבש האישה"� ורק כתב " שינה מלשו� הרמבא"הרמא� 
  ).ק כה" סט"סד; ק יד" סש"תוה( ממש אלא רק עצה טובה  תקנההאחרוני� מכ� שכוונתו שאי� זו

שבחזקת שרק אישה ) א, קיז (א"ובחכ) סימ� נ (מראה יחזקאלת " כתבו בשו� אישה שיש לה בעיות כתמי�
נ בכל "ולכ� בז, א� לאישה שבחזקת טומאה אסור, טהרה מותר לה ללבוש צבעוני� כדי להקל על כתמיה

נ אי� להקל "שודאי בשלושה ימי� ראשוני� של ז) ק כד"ס (ש"הפתוכ� הביא . מקרה אסור ללבוש צבעוני�
אשוני� כיו� שלא גזרו  שמתיר אפילו בשלושה ימי� רמעיל צדקהב בש� "ק י"ו הביא בס"אמנ� בסימ� קצ(

  ).כלל על צבעוני�
 וכתב שבכל מקרה ה"בששוכ� , נ יש ללבוש לבני� ובשעת הצור� תשאל חכ�"כתב שבז) כד, ב (ט"בדרכוכ� 

  .נ"לא מקלי� ביו� ראשו� ואחרו� של ז
. נ"אפילו בז, כתב שאישה שיש לה בעיה של כתמי� יכולה תמיד ללבוש צבעוני�) יג, ח (ב"בטהאמנ� 

 כיו� שבשעה שלובשת .ב. ט היא כבר בחזקת טהרה" משעת הפס.א: הביא כמה טעמי� לדבר' רה חובהע
 הרי זה � כיו� שלא גזרו על כת� בצבעוני� .ג.  אי� זה ביטול איסור לכתחילה�צבעוני� הכת� עדיי� לא בא 

  .כמראה טהור
  

  כת	 על בגד מנומר
 רוני	חתשובות אוהביא בש� .  יש להחמיר� שבכל מקרה שרואי� שהכת� אחד ) ק ט"ס (ד"החווכתב 

א� כת� על בגד ,  יש להחמיר והכל מצטר"�שאמנ� במקרה שהכת� על הבגד הלב� חצוי על ידי כת� צבעוני 
  . טהורה ואי� לצר" את שני חלקי הכת�� שיש בגד צבוע באמצע �מנומר 

) כג, ב (ט"דרכ, )מד, קצ (ש"רוהע, )ק כא"ס (ט"סד, )ק ז"ס (א"רעקוהביאו , במעיל צדקהוכ� כתבו להקל 
  ).יא, ח (ב"וטה

  .הביא כ� בש� אחרוני� נוספי�) ק כ"ס (ש"בפתוכ� , ד" כתב להחמיר כחווה"בששאמנ� 
  
  

  יב�סעי יא
  .האישה נטמאת רק כאשר הכת� נמצא במקו� שאפשר שבא מ� המקור

ואפילו עברה , ה ובי� מאחוריהבי� מלפני, אפילו למעלה מ� החגור,  טמאה בכל מקו� שתמצאנו�א� נזדקרה 
  .כיו� שכל שנמצא בגופה אי� תולי� להקל, בשוק של טבחי� או נתעסקה בכתמי�

  .והראשו� עיקר. שג� בגופה תולי� להקל א� עברה בשוק של טבחי� או נתעסקה בכתמי�א "וי
 � לש� א� א� המכה במקו� שאי אפשר שבא הד� מ� המכה .  תולה ג� כשמצאה בגופה�יש לה מכה א� 

  .טמאה
 � א� עברה בשוק של טבחי� או נתעסקה בכתמי� �למטה מ� החגור או במקו� החגור עצמו נמצא על חלוקה 

  . טמאה�� לאו וא, טהורה
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שאילו מ� , אפילו לא עברה בשוק של טבחי� ואפילו נזדקרה,  טהורה� רלמעלה מ� החגונמצא על חלוקה 
  . היה נמצא ג� על בשרה� המקור בא 

,  פסק להקלע"השו. ' טהורה רק א� עברה בשוק של טבחי� וכד�   ונמצא על חלוקה בלבד נזדקרהשא� א"וי
  . החמירח"והב

  . כתב שתולה בכל מה שיש לתלות�"הרמב �נמצא על בשרה וחלוקה 
 � נמצא למטה מ� החגור או נזדקרה ונמצא למעלה �לא עברה בשוק של טבחי� ולא נתעסקה בכתמי� 

  .טמאה
  

  סעי יג
אפילו א� מגיע ,  טמאה�  א� נמצא הד� במקו� שיכול להגיע עד בית התורפה �א על בית יד של חלוקה נמצ

ואי� חוששי� שמא נגעה בבית .  טהורה� וא� אינו יכול להגיע לש� כלל . לש� רק על ידי שתשחה הרבה
  .כיו� שלא מחזיקי� טומאה ממקו� למקו�, התורפה והביאה לש�

  
  סעי יד

,  בכל מקו� שימצא בו הכת� תהיה טמאה� כלומר שפושטתו ומתכסה בו בלילה ,  ללילההיה בגדה מיוחד
וא� קשרה היטב .  במטפחת שמכסה בה ראשה או שחוגרת בהוכ� הדי�, ר� החלוק לזוז ולהסתובבכיו� שד

  . אינה חוששת לכת� שתמצא בו� לפני שהלכה לישו� וכשקמה עדיי� היה קשור היטב 
  

  סעי טו
וא� שתיה� לבשו את החלוק א� רק אחת כיסתה .  שתיה� טמאות�סו ראש� בחלוק אחד שתי נשי� שכי

והסיבה כיו� שהכת� ,  זו שכיסתה ראשה טמאה והשניה טהורה�ראשה בו ונמצא הכת� למעלה מ� החגור 
 זו שכיסתה ראשה והחלוק זז ממקו� �גבוהה יותר הגיע ותולי� בזו שהסבירות שממנה , הגיע מאחת מה�

  .למקו�
  

  סעי טז
 א� �אפילו למטה מ� החגור שאי אפשר שהגיע לש� מהמכה , א� יש לה מכה בצווארה ונמצא הכת� בחלוק

 �"השוכתב . כיו� שג� לקולא אומרי� שנתהפ� במהל� הלילה,  תולה במכה�פושטת ומתכסה בו בלילה 
 ג� בלי �ול להגיע לחלוק א� מכה בצוואר ממש ובמקו� שיכ', שמדובר במכה שבצדדי הצוואר וכד) ק כט"ס(

  .שפושטת ותתכסה ממילא תולה בו
  

  סעי יז
 ש"תוספות והראופירשו .  תולה בעליו� עד כגריס�ט היו עליה טיפי דמי� למעלה ולמטה "בגמרא בד" נ

 כמו �' שיכולה לתלות במשהו אחר ויודעת שלא נזדקרה וכד, שהכוונה היא שא� בעליו� יש כגריס ועוד
  .� תולי� שג� הכת� שנמצא למטה בא ממקו� אחר ולא מגופהשהעליו� טהור כ

 ואז יש כיו� שיתכ� וזה ד� מאכולת ולא ד� ממקור חיצוני,  אי� תולי� בו�א� א� בעליו� יש פחות מכגריס 
  . ע"הטור והשווכ� פסקו . כ� בא מגופהסבירות שהד� שנמצא למטה 

 שנמצא ד� � כיו� שיש כא� ריעותא ,  ולכ� טמאה אומרי� שמסתמא נזדקרה�א� לא יודעת בוואות שנזדקרה 
  .למטה מ� החגור

  
  סעי יח

נתעסקה בכתמי� ',  שחטה בהמה וכד�לי� בה� ותולה בכל דבר שיכולה לתלות י מק�כיו� שכתמי� דרבנ� 
וטהורה אפילו א� לובשת כמה חלוקי� זה על גבי . 'עברה בשוק של טבחי� וכד, או ישבה בצד העוסקי� בה�

  . צא בתחתו�זה ונמ
אלא מספיק ,  שלא צרי� שהד� יגיע ממש לאותו מקו� בו נמצאחמודי דניאלהביא בש� ) ק לא"ס (ש"ובפת

  . כיו� שידי� עסקניות ה� והידי� העבירו את הד��שידיה מלוכלכות בד� מחמת העיסוק 
 �לו נרפאה המכה ואפי.  אינה תולה אלא א� כ� יש לה מכה שיכול הד� להגיע לש�� אבל א� נמצא על בשרה 

  . תולה בה אפילו שעכשיו לא יוצא ממנה ד��' א� יכולה להיגלע להוציא ד� על ידי חיכו� וכד
  

  סעי יט
אבל א� היו עסוקי� . ' כ� תולה בבנה ובבעלה א� נתעסקו בכתמי� או שיש לה� מכה וכד�כש� שתולה בה 

כמו , כ� עסוקי� בד� שדרכו להינתז אינה יכולה לתלות בה� אלא א� �בד� ממש ועליה� לא נמצא ד� 
  . בשחיטה

 תולה בה� א" א� נמצא הד� �שנמצא ד� בבנה או בבעלה ,  שברישאט"הסדכתב בש� ) ק לב"ס (ש"ובפת
  .אלא א� כ� נמצא ג� על חלוקה,  כשנמצא על בשרה לא תולה� ד� �שלא נמצא אצל, ובסיפא. רק על בשרה

  .יו עימה במיטה ויש לה� מכהה שתולה בנשי� אחרות א� ה" שהא"הרמכתב 
  

  סעי כ
 ש"ובפת.  האישה תולה בבעלה� ובשעת תשמיש נמצא ד� בעד , איש שרגיל לצאת ממנו ד� דר� פי האמה

  .ז"שזהו הזמ� בו רגילה אישה לפלוט ש, ה א� מצאה את הד� יומיי� או שלושה אחרי כ�"כתב שה) ק לד"ס(
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  סעי כא
כיו� שיכול להיות שבזמ� שישבה ,  תולה בה�ש לה מכה מקדימה א� נמצא כת� בשיפוליה מאחורה וי

  .התהפ� חלוקה
  

  סעי כב
וכל זה דווקא כשהטבחי� או המתעסקי� .  אינה תולה בה� כלל�' ספק א� עברה בשוק של טבחי� וכד

 תולה �אבל א� דרכ� להתעסק בכתמי� במקומות שוני� . בכתמי� יש לה� מקו� קבוע בו ה� נמצאי�
  .שמא עברה ליד� ולא הרגישה, לו מספקבה� אפי

  
  סעי כג

 �אבל אדו� באדו� ושחור בשחור .  אי� תולי� בו�נתעסקה בד� אדו� ונמצא עליה כת� שחור או להיפ� 
   .ט"הסדבש� ) ק ל"ס(ש "הפתוכ� כתב . תולה אחד בשני אפילו א� לא ניכר ממש שדומה לו

  
  סעי כד

ד� איבריה שחור וד� בני , כיו� שד� שחיטתה אדו�, ור וכורכמישח,  תולה בה אדו��נתעסקה בתרנגולת 
אבל א� ,  בסו" הסימ� שזה דווקא במקרה שנתעסקה בכל חלקי העו"ז"הטוכתב . מעיה בצבע כורכמי

  . תולה רק בצבע שלו�נתעסקה רק בחלק אחד 
  

  סעי כה
.  שתיה� טמאות�� כסלע שתי נשי� שהתעסקו בציפור אחת שאי� בה אלא כסלע ד� ונמצא על כל אחת מה

, ה אפילו לא נתעסקו בציפור יחד אלא אחת אחרי השניה" משמע שההתוספותשמדברי ) כז, צ(ח "הבוכתב 
 היינו מטהרי� אותה �וא� היתה הראשונה נשאלת לבד ,  טמאות שתיה��כיו� שבאות לשאול שתיה� כאחת 

  . שתיה� טהורות� ל אחת אחרי השניה כלומר משמע מדבריו שכאשר באו להישא. כיו� שנתעסקה בציפור
וכתב שג� במקרה כזה טמאות וראיותיו שא� אכ� יש הבדל בי� באו להישאל ) ק יז"ס(ז "הטוחלק על כ� 

כמו שחילקו לעני� עכבר וחמ$ בפסח ושני ,  היה לתלמוד ולפוסקי� לומר זאת במפורש�יחד או זו אחר זו 
  .שבילי�

כיו� ,  טהור�הא� נכנס לתוכו ע� חמ$ או לא , ק בעכבר ובית אחדוההבדל בי� המקרי� הוא שא� היה ספ
א� .  מחמירי��כיו� שודאי יש חמ$ באחד מה� , וכשיש שני בתי�, שבדיקת חמ$ מדרבנ� וספק דרבנ� לקולא

  . מקלי� בזה אחר זה�כיו� שעדי� יש ספק באיזה מה� נמצא החמ$ 
חזקת ,  מעמידי� אותו על חזקה קמייתא שלו� � וכ� בשני שבילי� אחד טמא ואחד טהור וספק היכ� הל

 מעמידי� � ובאו להישאל בזה אחר זה , כל אחד בשביל אחר, ולכ� ג� א� שני אנשי� הלכו. ולכ� טהור, טהרה
  .כל אחד על חזקתו

 כיו� שאי� �וכא� שיש שתי נשי� ורק סלע אחד לתלות בו , א� אי� במה לתלות הרי ספיקו טמא, א� בכתמי�
 נשאלו �אפילו א, ות כלל וספיקו טמאל הרי זה כאילו אי� במה לת�ות הד� באחת יותר מ� השניה סיבה לתל

  .זו אחר זוב
 �כיו� שמדובר בספק דרבנ� ,  כמו בשני שבילי��וכתב שג� כא� , ז"דחה את דברי הט) כ ו"נקה(� "והש

  .לי� א" כשבאו להישאל בזו אחר זויהולכי� לקולא ומק
  

  סעי כו
א" על פי שא� נתלה ,  טמאה�שא� נתעסקה בכתמי� ונמצא בה כגריס ועוד או שני גריסי�  ש"אהרכתב 

� "הרמבאמנ� . הטורוכ� פסק .  ישאר פחות מכגריס ועוד שזהו השיעור לטמא�גריס אחד במה שנתעסקה בו 
 וא� נמצא כת� גדול משני. א"ע והרמ"השווכ� פסקו , לי� בכתמי�יפסקו לקולא כיו� שמקא "והרשב

  . טמאה�גריסי� 
  

  סעי כז
 טיהר א"והרשב. ש והטור"הראכ� כתבו ,  טמאה�נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה גריס ועוד או יותר 

והסברה היא שאומרי� , א" להקל כרשבע"השווכ� פסק . א� נתעסקה פחות מגריס ונמצא עליה גריס ועוד
  .יחד יש כגריס ועודשהכת� בא מעסק הכתמי� ולפני כ� היה ש� ג� ד� מאכולת ו

שודאי יש טעות ) ק לז"ס (א"הגרוכתב .  טהורה� ה א� נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כשני גריסי� "וה
ק "ס (ז"והט) ק לז"ס (�"השוכ� כתבו . ע טמאה כיו� שאי� במה לתלות"כיו� שבמקרה כזה לכ, ע"בדברי השו

  . י"הביתה לפני � שה"וכנראה שמקור הטעות בגירסה מוטעית של הרמב) יח
 הולכי� לקולא �מ כתב שא� נתעסקה בד� ולא יודעת בכמה "ומ.  שיש מחמירי� בדי� זהא"הרמוכ� סיי� 

  .ואומרי� שהיה בד� כשיעור הכת�
  

  סעי כח
וגריס השני , כיו� שגריס אחד ודאי מהכינה,  טהורה�וקה כשני גריסי� וכינה מעוכה בו לאשה שמצאה על ח

  .כיו� שאי� בו כגריס ועודתולי� בכינה אחרת 
  

  סעי כט
  .ל נכוני� לשיעור תורמוס" כל הדיני� הנ� הרגה פשפש שתולי� בו עד כתורמוס 
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  סעי ל
 כתב �"הרמבא� ,  שעכשיו אי� תולי� כת� בכלו� כיו� שאי� אנו בקיאי� במראות דמי�א"שי הביא הטור

ויכולה לתלות עד שתדע בודאות שהכת� , האת צבע הכת� לדבר בו היא תול) לדמות(שאינה צריכה להקי" 
  .ע"השווכ� פסק . שחור או אדו�

  
  סעי לא

 מעבירה עליו שבעה סממני� וא� �ומסופקת א� מדובר בד� או בצבע , מצאה כת� ואי� לה במה לתלות
ועכשיו אי� אנו .  טמאה מספק� וא� לא עשתה את הבדיקה .  מדובר בצבע וטהורה� אחרי כל זה לא עבר 

  .� בסימני� אלו ולכ� טמאהבקיאי
  

  סעי לב
 אישה שהיתה עוסקת במלאכתה ונמצא ד� במקו� שעברה על דבר � מהסיפור של האישה ע� המשתיתא 

וא� יוצא שעברה שוב מעל אותו מקו� ,  תחזור להתעסק כמו שעשתה�ט "שהיה בדוק לה מתחילה ואינו מק
יעבור מעל אותו מקו� בו , בי� הרגליי�, מקורהא שיוהכוונה ה.  טהורה�וא� לא ,  טמאה�בו נמצא הד� 

  ).אחרוני�(נמצא הכת� 
  

  הניחתו בקופסהו עד בדוק �סעי לג 
 טמאי� ודאי וחייבי� �ואומרת המשנה שא� נמצא על שלו . ד עוסקת בבדיקות לתשמיש"המשנה בד" י

  .י� מ� הקרב� טמאי� מספק ופטור�לאחר זמ� ,  נמצא מיד טמאי� ודאי�א� נמצא על שלה . בקרב�
מסביר שהשאלה היא מדוע שניה� טמאי� ודאי י "רש". ?וניחוש דלמא ד� מאכולת הוא: "ושואלת הגמרא

מ היא רק לעני� "ולפי זה הנ. הרי יש סיכוי שמדובר בד� מאכולת ולכ� יהיו טמאי� רק מספק, ל"במקרי� הנ
 בתוספותוכ� א "והריטב. קרה אסורה בכל מ�א� לעני� אישה לבעלה ,  לשרו" תרומה ולהביא קרב��טהרות 
,  בכל מקרה ודאי טמאה�א� כשנמצא על שלה , כתבו שהשאלה היא על המקרה שנמצא בעד שלוח "בש	 ר

הרי יש הוכחה שהד� לא , כיו� שחזקת דמי� מ� האישה והשאלה היא מדוע מטמאה בכלל כשנמצא על שלו
  .בא מגופה

ואיכא .  הוא אצל מאכולתדחוקד "וא,  הוא אצל מאכולתקבדוזירא שאותו מקו� ' ומתרצת הגמרא בש� ר
  .בינייהו שנמצאה מאכולת רצופה בעד

 בעיקרו� אי� מאכולת יכולה �ד דחוק "ולמ,  ודאי אי� מאכולות באותו מקו�� ד בדוק "שלמי "רשוהסביר 
� ש� מאכולות  שודאי איכיו� ודאי הד� מגופה �ד בדוק " למ�ולכ� א� נמצאה מאכולת רצופה . להיכנס לש�

  .ולפני כ� בדקה העד והיה נקי
ודחוק הכוונה שנמצאות , הכוונה שמאכולות לא מגיעות כלל סמו� לרח�, כתב שבדוק) ה דחוק"ד (ובתוספות

  .סמו� לש� אלא שלא יכולות להיכנס לבד אלא על ידי השמש שדוחק אות� פנימה
ח שיכנסו אבל יכולות להיכנס לפעמי�  לא שכי�דחוק ,  מאכולות לא נכנסות� כתב שבדוק א "והריטב

אלא , ד דחוק אימא שמש רצפה"שכ� לפי זה הגמרא לא היתה צריכה לתר$ שלמ, והתוספות דחו פירוש זה(
  ).היתה יכולה לענות בצורה פשוטה יותר שבמקרה הצליחה מאכולת להיכנס

כ� א� נמצאה מאכולת ול,  הולכי� לחומרה�בחידושי� שכיו� ולא הוכרע בגמרא א "הרשבכתב , למעשה
  .מ והאישה טמאה לבעלה בכל מקרה" בימינו אי� נ� לעיל י"וממילא על פי הסבר רש.  טמאה�רצופה 

  
 לדעת רבי � שהניחתו בקופסה ולמחרת מצאה עליו ד� עד שאינו בדוקד מביאה מחלוקת לעני� "הגמרא בד" י

  .חייא טמאה משו� כת�' ולדעת ר, טמאה משו� נידה
 �ל דייקו הראשוני� שעד בדוק שהניחתו בקופסה "א� מהמקרה הנ,  לא כתוב במפורשוקבעד בדהדי� 

  ).יח,  ד	"מ בדעת הרמב"מ, א"רשב, ד"ראב, ח"רה ולמחר בש� " דתוספות(פשיטא שטמאה 
 טמאה בכל � אפילו כלשהו או שהניחה בקופסה ,  בדקה בעד בדוק ולמחר מצאה עליו ד�� בטורוכ� פסק 

  .ע" בשווכ�, מקרה
  

. כיו� שודאי הד� ממאכולת, טהורה) מג, קצ (ש"ערוה לדעת �בדקה בעד בדוק מיד ומצאה מאכולת רצופה 
  . ג� במקרה כזה טמאה�  ע"בשווכ� משמע ) ק כ"ס (ז"הטא� לדעת 

  
   עד בדוק והניחתו תחת הכר או הכסת�סעי לד 

ר או הכסת ואחר כ� מצאה בו ד� צדוק שא� בדקה והניחה תחת הכ' אלעזר בר' ב אמר ר"ח ע"במשנה בד" נ
ודר� מאכולת , כיו� שדר� הד� להימרח ולכ� א� משו� מדובר בד�, והסיבה. משו� טמא,  עגול טהור�

  .עד שיהיה בו כגריס ועוד כדי� שאר כתמי�, לעשות כת� בצורה עגולה ולכ� עגול טהור
  . טהורה�א� בעד שאינו בדוק , וכתבו הראשוני� שמדובר דוקא כשבדקה בעד בדוק

צדוק ' אלעזר בר' אמר רב יהודה אמר שמואל שהלכה כר, צדוק' אלעזר בר' ולמרות שחכמי� חולקי� על ר
ודי� זה הוא בי� א� מצאה את הכת� למחרת ובי� א� מצאה מיד . ע"והשווכ� פסקו הראשוני� ) א"ט ע"נ(
  ).ק לז" סש"פת(
  

 א"הרמוכ� הביא , ה לתלות יכולה לתלות ולטהר א� יש במ� שא� נמצא כת� עגול גדול מכגריס י"הבכתב 
  .בשמו

כתב שבמקרה של אישה ) ק כג"ס (ז"הטא� , י לעיל שכת� משו� בכל מקרה יהיה טמא"אמנ� כתב הב
�  תולה בזה שלא בשעת וסתה אפילו א�ובשעת הבדיקה נגעה ש� , שרגילה להוציא ד� מבית הרעי שלה

  .ועוד שיש פה סוג של מכה, ורכיו� שנעשה בקינוח במקו� טה, הכת� משו�
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והביאו .  תהיה מותרת אפילו בשעת וסתה� א� מדובר במכה שמוציאה ד� , ז" כתב שעל פי הטד"ובחוו
 ימי� המ בשלוש"ומ, והביא עוד שיש אומרי� שתולה רק בימי טהרה ולא בימי טומאה) ק לט"ס (ש"הפת

  .נ אינה תולה"הראשוני� של ז
  

  יריכה עד בדוק שטחתו ב�סעי לה 
ולמרות ( טמאה נידה �ד אמר רב שא� בדקה בעד בדוק וטחתו ביריכה ולמחר מצאה ד� "בגמרא בד" י

וכ� אמר שמואל שטמאה נידה וכ� מורי� בי , ) כנראה חזר בו�שקוד� רק אמר שחוששת ולא טמאה ודאי 
  .)תוספות( מקו� שודאי אי� ד� המקור מגיע לש� � מדובר במקרה שטחתו ביריכה . מדרשא

ולכ� ודאי , וטמאה כיו� שהעד היה בדוק לה קוד�. על היר�כלומר ,  את הד�עליה מצאה � י"רשעל פי גרסת 
 א� יש בו ד� טמאה �שתבדוק את העד ) ה ולמחר"ד (תוספותומקשה . הד� הגיע מגופה לעד ומש� ליריכה

 המקו� שנגע ביריכה  שמא נמצא ד� רק כנגד�ומתר$ שנאבד העד או ג� א� נמצא העד ? וא� לא טהורה
  .ולכ� העד בלבד אינו אינדיקציה מספקת

 �ולמרות שיש חשש שמעלמא אתי , על העדכלומר ,  ד�ליוע ומצאה � ח"רא� מביא תוספות את גרסת 
  .טמאה

 שחלי� פה דיני תליה א"� ורשב"רמב, ד"הראבכתבו ? א� טחתו ביריכה א� מצאה כת� עגול קט� מכגריס
 כתבו שבכל מקרה טמאה כיו� ה"	 והרא"הרמבא� . משו� טמא בכלשהו, ד כגריס עגול טהור ע�רגילי� 

  . שראוי להחמירמ"המוכתב , שאי� תולי� פה במאכולת כלל
וא� נמצא רק על ,  שהרי לשיטתו כת� על בשרה טמא בכלשהו�� "את סברת הרמב) ק כד"ס (ז"הטוהסביר 

כיו� שא� היה מדובר בד� , ה ולא בד� מאכולת ג� כ� יש הוכחה שמדובר בד� מגופ�העד ולא על גופה 
כיו� שנמצא ג� על העד וג� , ק טז" סא"רעקודחה אותו ( היה צרי� להימצא ג� על יריכה �מאכולת שמעכה 

� למד כ� מהגמרא שאמרה טמאה נידה "כתב שהרמב) ק מד"ס (א"והגר).  אפשר לתלות במאכולת�על היר� 
שציטט את לשו� ) ב, ב(ש "הראוכ� נראה שהכריע . אפשר לתלות בוש'  כלומר טומאת ודאי ולא ספק וכד�

דחה י "הבאמנ� ). ר"למרות שהוא עצמו חולק על אביו והכריע כש, הטורוכ� הבי� " (טמאה נידה "�הגמרא 
. דיוק זה וראייתו מכ� שג� שאר הראשוני� גורסי� כ� בגמרא ובכל זאת סוברי� שאפשר לתלות במאכולת

  .יו� שלא הרגישהוהסיבה שתולי� כ
� "והביא את דעת הרמב, עגול טהור עד כגריס,  א� נמצא ד� על העד משו� טמא�ח "פסק כגרסת רע "בשו

 עגול �וכ� א� נמצא על העד בלבד , א� נמצא על היר� בלבד טהורה, שעל פי זהד "החוווכתב . א"בש� י
  .טהורה
) לד, קצ (ח"הבוכ� דעת . ש"� הבינו את הרא� וכ"כתבו להחמיר כרמב) ק כד"ס(ז "ובט) ק ז"ס(מ "ובדרכ

  ).ק מג"ס(� "והש
 ש"בערוהוכ� , ע תולה בה"שלכ) ק טו"ס (א"רעק כתב �וא� טחתו ביריכה ומצאה בפועל מאכולת רצופה 

  ).צח, קצ(
  

   עד שאינו בדוק והניחתו בקופסה� סעי לו 
חייא '  כל ימיו של ר� מצאה עליו ד� ד אמר רב יוס" שעד שאינו בדוק והניחתו בקופסה ולמחר"בגמרא בד" י

א� הא� כל ימיו טימא מנידה ולזקנתו טיהר מנידה וטימא מכת� או שמא כל ימיו . טימא ולעת זקנתו טיהר
 רבי אומר טמאה משו� נידה �ומביאה הגמרא ראיה ממחלוקת ? טימא משו� כת� ולעת זקנתו טיהר לגמרי

 �אמר לו רבי ?  אי אתה מודה שצריכה כגריס ועוד�חייא לרבי ' אמר לו ר. חייא אומר טמאה משו� כת�' ור
ורבי סבר בעינ� כגריס ועוד לאפוקי . א" אתה עשיתו ככת�,  א� כ��חייא ' אמר לו ר). י"רש, כ� באמת(אבל 

חייא נמצא ' ומדייקת הגמרא מסיפור זה שר. ודאי מגופה אתא,  וכיו� דנפק לה מד� מאכולתמד� מאכולת
  .ומכא� ראיה שבצעירותו טימא משו� נידה ובזקנותו משו� כת�, � שחלק על רביכיו, בזקנותו

  ).י"רש.  טמאה מספק� משו� כת� ,  טמאה ודאי�משו� נידה (
זירא שדבריה� כא� ה� ' ואומר ר. יוסי מטהר'  רבי מטמא ור�עוד מביאה הגמרא מחלוקת בדי� זה 

מ טימא ש� כשעומדת כיו� שחזקת " כמו שר� יה יוסי לעני� האישה שהיתה עושה צרכ' מ ור"כמחלוקת ר
  .יוסי מטהר בכל מקרה' ור,  כ� ג� כא� מטמא רבי לגמרי� דמי� מ� המקור 

שהעד , א� במקרה הזה ואחריו.  חמור יותר�  שבמקרה שהעד בדוק והספק נוצר אחר כ� א"הריטבכתב *
  . נקודת הפתיחה היא שיש חזקת היתר גדולה יותר�עצמו אינו בדוק 

  
' הלכה כר. ב. הלכה כרבי מחבירו. א(סוגיה זו יש לבדוק הא� נית� להפעיל את כללי הפסיקה המוכרי� ב

  .או שמא יש ללכת אחרי סוגיי� דשמעתא) יוסי מחבירו
א� הא� , בסופו של דבר ג� הוא מודה שצריכה כגריס ועוד?  מה בדיוק סובר רבי�חייא ' במחלוקת רבי ור* 

בפשט הסוגיה לא ?  ספק�חייא לגמרי שטמאה משו� כת� ' או מודה לר, רייתא מדאו�סובר שטמאה נידה 
, א� לא מצאנו מישהו שפסק במפורש כרבי שטמאה מדאורייתא, חייא לגמרי' ברור שרבי מודה לר

  .חייא' והראשוני� והאחרוני� השוו בי� רבי לר
יוסי ' מ ור"ה מחלוקת זו למחלוקת רזירא משוו' ר. יוסי יש התנגשות בי� כללי הפסיקה' במחלוקת רבי ור* 

ולפי זה יתכ� לומר שכיו� וש� ברור , יוסי'  לכאורה ש� ברור שהלכה כר�בעני� האישה שהיתה עושה צרכיה 
כלומר סוגיי� דשמעתא מוכיחה , יוסי ולא כרבי'  נהיה חייבי� לומר שג� כא� הלכה כר�יוסי ' שהלכה כר
ת שכ� ג� בסוגיה של מי רגליי� יש מהראשוני� שהעמידו את ההלכה א� אי� זו ראיה מכרע. יוסי' שהלכה כר

  .מאיר וממילא ג� כרבי' מאיר ולכ� ג� כא� נוכל להעמיד כר' ג� אליבא דר
סובר שיש זהות מוחלטת בי� שתי ) ה ורבי"ד (תוספות �יוסי ' עוד נחלקו הראשוני� מה בדיוק דעת ר* 

יוסי לא מטהר לגמרי אלא '  שרח"הרנ� הוא מביא את שיטת אמ. יוסי מטהר בשניה� לגמרי' ור, הסוגיות
  .ועדיי� טמאה משו� כת�, רק משו� נידה
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  פסיקת הראשוני�
, חייא מסכימי� שצריכה כגריס ועוד ורבי מודה שטמאה משו� כת�' כתב שכיו� שרבי ור) נ ס"בעה (ד"הראב

  .יוסי' שבסוגיית מי רגליי� הלכה כרלמרות ,  ברור שכ� ההלכה�חייא ' ושקלינ� וטרינ� בגמרא אליבא דר
' ל כר"וכיו� שבמי רגליי� קיי,  שטהורה לגמרי�תוספות  שיוסי וכפירו'  שהלכה כריש מי שאומרומביא בש� 

  .ד"ודוחה זאת הראב.  כ� ג� ההלכה כא�� יוסי 
  .יוסי שטהורה לגמרי' פסקו ג� כ� כר) סלע המחלוקות לא (ה"א והרז"הריטבאמנ� 
א� למעשה כתבו שיש להחמיר , יוסי שטהורה לגמרי'  ג� כתבו שבעיקרו� הלכה כרא"והרשב) ומ, ד (�"הרמב
  .שטמאה משו� כת�, חייא'  כר�ד "כראב
' � לפסוק כרבי ור" שכוונת הרמבמ"המוכתב , נדה זו הרי ועוד כגריס הד� היה א�ש  כתב)יט, ד (	"הרמב
  .חייא

יוסי היא כמו שהסביר ' שלדעתו דעת ר, אחרת את הסוגיהש מבאר " אמנ� הרא�) ב, ב (ש"הראוכ� מסקנת 
 אצלנו הלכה �ולכ� יש זהות מוחלטת בי� שתי הסוגיות ,  שטיהר רק משו� נידה וטמאה משו� כת��ח "ר

יוסי שטמאה משו� כת� וטהורה ' וכ� במי רגליי� הלכה כר, חייא שמסכימי� שטמאה משו� כת�' כרבי ור
  .רק מנידה

  
  פסיקה
וכ� פסק ,  טמאה משו� כת� א� יש כגריס ועוד�ש "א וסיי� במסקנת הרא" את דברי הרשב הביאהטור
  .ע"בשו

 שלמרות שבדיני כתמי� השיעור של גריס הוא כמאכולת שהיתה ס"חתהביא בש� ) ק מ"ס (ש"ובפת
 �כיו� שיש כא� עוד ספקות להחמיר , במקרה שבדקה בעד שאינו בדוק, בימיה� אפילו א� לא מצויה כיו�

 ובסיכו� ההלכות ה"בששוכ� הביא .  טמאה�וביותר מזה , אי� לטהר אלא בשיעור מאכולת המצויה בימינו
 יש להחמיר א� הוא �א� א� הכת� משו� או שנראה כד� ממש , פסק שבעיקרו� טמאה רק בשיעור גריס

  . גדול ממאכולת שבזמנינו
בי� עגול , ע וטמאה טומאת כת� מדרבנ�"ה כשו הלכ�) ב, ח (ב הקצר"בטהוכ� , ע"פסק כשו) לז, ב (ט"ובדרכ

  .עד שיהיה בו כגריס ועוד, ובי� משו�
  
  

   שטחתו ביריכהבדוק שאינו  עד� זסעי ל
 שבמכוו� לא נקטה �לגבי הדי� של עד שאינו בדוק שהניחתו בקופסה ) ה ולמחר"א ד"ד ע"י (י"רשכתב 

ואפילו בא ,  העד אלא מירכה�שמא הד� לא מ �ס להקל "כיו� שאז יש ס, הגמרא את המקרה שטחתו ביריכה
 � ע"השווכ� פסק ,  בשמותוספותוכ� כתבו .  שמא הד� היה ש� קוד� כיו� שהעד לא היה בדוק�מ� העד 

  . טהורה�אפילו מצאה כת� גדול מכגריס , טחתו ביריכה בעד שאינו בדוק
 א� לא �ס להקל "נ� יש פה ס אולי אמ.א �ל "ס הנ"חולק על די� זה ומקשה על הס) ק מה"ס (�"השא� 

אליבא דרבי שאומר שבעד שאינו (רמה של טומאת ספק ללהקל לגמרי אלא רק להוריד מרמת טומאת ודאי 
  .ס על פי הכללי� הנדרשי�" יתכ� ואי� פה ס.ב). בדוק שהניחתו בקופסה טמאה ודאי

וכ� נטה להסכי� . ועודשטמאה בכגריס , � שהדי� כא� הוא כמו בהניחתו קופסה"ולכ� למסקנה כותב הש
 יודה ג� �וכתב שבמקרה שנמצא הד� על יריכה במקו� שלא יכול להגיע מהמקור ונאבד העד , ד"החוועימו 

  .ס"� שמותרת לגמרי מטע� ס"הש
ע "ואי� לזוז מפסק השו, � וכתב שבכל מקרה שטחתו ביריכה טהורה"דחה את דברי הש) ק לז"ס (ש"ובתוה

  .וגדולי האחרוני�
  

וא� .  טהורה לגמרי בכל מקרה� שא� הניחה את העד אחרי הבדיקה במקו� שיש לתלות הכת� א"הרמכתב 
א לא חולק על "שהרמ) ק כז"ס (ז"הטוכתב .  טמאה ביותר מכגריס� הניחתו במקו� שאי� ד� שכיח ש� 

ל "א מוסי" את הדיני� הנ"אלא הרמ, וג� הוא ודאי מודה שכשטחתו ביריכה טהורה בכל מקרה, ע"השו
  .מקרה שלא טחתו ביריכה והעד לא היה בדוקב

 טהורה רק עד � אפילו אינו בדוק וטחתו ביריכה ,  כתב להחמיר שא� נמצא ד� על העדה"בשש, ולמעשה
ועוד .  טהורה א" ביותר מגריס�ורק א� נמצא ד� ג� על היר� או שהניחה במקו� שיש לתלות הכת� . כגריס

  . א" בפחות מכגריס אי� להקל�כתב שא� הכת� נראה כד� ממש 
, ירי� מחמ�וכתב שלהלכה א� נמצא משו� , �"ע ואחר כ� את דעת הש"הביא את דעת השו) לז, ב (ט"ובדרכ

אלא ,  טהורה א" ביותר מכגריס�א "ע והרמ"פסק כפשט לשו� השו) כד, ח (ב הקצר"ובטה.  מקילי�� עגול
  .א� כ� טחתו ביריכה כנגד אותו מקו� שאז טמאה ביותר מגריס

  
   הגדרת בדוק ושאינו בדוק�סעי לח 

,  שידעה שהיה נקי לפני יו� או יומיי�� עד שאינו בדוק: הגדרות העדי�) ה בעד"ב ד"ד ע"י (התוספותכתב 
 בדקה � עד בדוק.  עד שלא היה בדוק מעול��  עד מלוכל�. ועכשיו לקחה אותו ממקו� מוצנע ולא בדקה שוב

  .מש לפני שהשתמשה בומ
ומשמע מדבריו שברגע שבדקה בעד , " ידי� מוכיחות נינהו�עד כיו� שבדקה בו "כתב ש) נ ס"בעה(ד "בראבא� 

  .אולי אפילו לא בעד מלוכל�,  לעול� כבר לא תהיה טהורה לגמרי�
דלא כתוספות שכתב שלרבי (אפילו לרבי ,  טהורה לגמרי�בחידושי� כתב שעד שלא היה בדוק כלל � "והרמב

  ).טמאה מספקא� אולי , אינה טמאה ודאי
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 עד ממקו� � עד שאינו בדוק.  מרגע שבדקה ועד שיוודע לה בודאות שיצא מחזקתו� עד בדוקהגדיר א "הרשב
 כשלקחה סת� מהשוק או ממישהי ולא יודעת מה �  עד מלוכל�. מוצנע שאי� דר� להתעסק ש� בכתמי�

  .ואז טהורה לגמרי, מצבה
הוא כל ) שבו ודאי טמאה(א עד בדוק " לפי הרשבשכ�, �"א מחמיר יותר מהרמב"הרשב, יוצא שלמעשה

ואילו לפי , ורק עד שלא נבדק כלל יורד לרמת עד שאינו בדוק או עד מלוכל�, שבדקה ולא נודע לה שהתלכל�
  . כבר נחשב כעד שאינו בדוק�� ג� עד שנבדק פע� אחת א� הונח במקו� מוצנע ונטלה אחר כ� "הרמב

 ש"ערוה, )כח, ק כה"ס (ז"הטוכ� כתבו . עד בדוק ועד שאינו בדוקא בהגדרת " פסקו כרשבע"הטור והשו
  .ב הקצר"וטה) י�ח, ב (ט"דרכ, )קב, קצ(

אלא שהחמיר למעשה במקרה שנראה שמדובר בד� ממש והחכ� , פסק כ� מעיקר הדי�) לט, קצ (ה"בששג� 
  .מבחי� בכ�

  
 ש"ובפת. וכ� באחרוני�, גריסו שטהורה א" ביותר מ" בסעי" לא"הרמ כתב � כל�ואישה שבדקה בעד מל

א� בשעת וסתה חוששת ,  שכתב שטהורה דווקא שלא בשעת וסתהתשובת בית אפרי	הביא בש� ) ק מא"ס(
  .כדי� מכה שבגופה

  
   די� סת	 בגד�סעי לט 

שמכל דיני הכתמי� מתבאר שאי� חוששי� לכתמי� הנמצאי� בבגדי� סת� אלא רק ) כט, ט (מ"המכתב 
, א"� והרשב"הרמבוכ� כתבו ', ולכ� אפשר לתלות במקרי� שהשאילה חלוקה וכד, קי�לכתמי� בבגדי� הבדו

  .ע"הטור והשווכ� פסקו 
 � א מעיקר הדי� א� בדקה בעד שאינו בדוק ומצאה עליו כת� "שהרי לדעת הרשב, )לו, קצ (ח"הבותמה 

ת� שתהיה טהורה בכל ח בחלוק שימצא בו כ"קו, א� כ�). ו"לעיל סעי" ל(א" ביותר מגריס , טהורה לגמרי
א� כ� מדוע , ה בגריס ועודאמט שבעד שאינו בדוק �א "ש ולא כרשב"ו כרא"א� הטור פסק בסעי" ל. מקרה

  ? מדוע בחלוק לא תהיה טמאה בגריס ועוד א� החלוק לא בדוק�א "בחלוק פוסק כרשב
ד אי� כגריס תולי�  כל עו�שכיו� שאינו בדוק לה , ותיר$ שבעד צרי� כגריס ועוד לאפוקי מד� מאכולת

 כיו� שלא �א� בחלוק . א� ביותר מזה כבר יש רגליי� לדבר שמגופה הגיע בזמ� שבדקה עצמה, במאכולת
  .ולכ� כא� הקל הטור,  אפילו ביותר מגריס אפשר לתלות שהגיע מעלמא� ולא קינחה עצמה בובדוק 

 הכוונה לעד � " אינו בדוק"ו "ל כשכתוב בסעי" �מסביר אחרת את ההבדל בי� הסעיפי� ) ט"ק כ"ס (ז"הט
ט הכוונה "בסעי" ל. כת�משו� א מודה שטמאה "וש� ג� הרשב, שהוא בחזקת בדוק שהצניעתו במקו� נקי
,  טמאה�שג� בחלוק א� אינו בדוק , ולפי דבריו יוצא שמחמיר. לעד שאינו בדוק כלל ולכ� טהורה לגמרי

  .וטהורה רק כשאינו בדוק לחלוטי�
ולכ� ! א"ע פסק כרשב"והשו, א מיקל בזה" הרי הרשב�אי� יכול להחמיר כ� ) ק יז"ס (א"רעקוהקשה עליו 

 ג� כ� תהיה �ולכ� חלוק שאינו בדוק ובדקה רק פע� אחת והניחתו במקו� המוצנע , ח"כתב שהלכה כב
  .טהורה

  
סה תולי� כיו� שלאחר הכבי,  בגדי� מכובסי� נחשבי� כנקיי� א� לא בדוקי�� די� בגדי� מכובסי� בימינו

א� א� מיד אחרי הכביסה מכניסי� או שומרי� . במקו� שיכול להתלכל� מעלמא' את הבגדי� בחו$ וכד
  . דינ� כבגד בדוק�אות� במקו� סגור 

  
  סעי מ

 היא �והשאילה לחברתה ואז מצאה בה חברתה כת� ,  בדקה עצמה וחלוקה והיה נקי�ח "בגמרא בד" נ
 חברתה לא חייבת להחזיר לה בגד �ששת שהכוונה לדיני ממונות והסביר רב , טהורה וחברתה תולה בה

 הראשונה טהורה �א� לעני� טומאה , מכובס ויכולה לומר שהבדיקה של הראשונה לא היתה מספיק טובה
  .ע"הטור והשו וכ� פסקו א"הרשבוכ� כתב , והשניה טמאה משו� כת�

כיו� שאז מדובר בחלוק , אשונה טהורה הר�שכל שכ� א� לא בדקה לפני שלבשה ) ק מו"ס (�"השוכתב 
אבל א� לא בדקה ,  כתב שכשבדקה שוב לאחר שפשטה לפני שנתנה לחברתה טהורהח"והב. שאינו בדוק

 כתב שבמקרה שאחרי שפשטה לא בדקה את והפרישה. �"השודחה אותו ,  שתיה� טמאות�בפע� השניה 
 תולי� �ת את עצמה ומוצאת טהורה אפילו א� השניה ג� בודק, החלוק אלא את עצמה ומצאה טהורה

  ).ק ל"ס (ז"בטוכ� ,  וכתב שבמקרה כזה שתיה� טמאות�"השודחה אותו . בשניה
  

  אסעי מ
ובגמרא אמר רב שמדובר .  הרי זו תולה בה�ט נאמר שא� השאילה חלוקה לנכרית או לנידה "במשנה בנידה נ

 שבנכרית מרגע שראתה פע� אחת � לנכרית שיש הבדל בי� נידהא "הרשבוכתב . בנכרית שהגיע זמנה לראות
 שתולה בה רק א� �כ בנידה יהודית "משא, הריהי טמאה ואי� לה אי� לצאת מטומאתה ולכ� לעול� תולה בה

וג� , שחולק וסובר שדי� נכרית שווה לנידה	 "הרמבהסביר בדעת י "ובב. עכשיו בפועל היא בימי ראייתה
  .י ראייתהבנכרית תולי� רק בזמ� שידוע שהיא בימ

ה א� בדקה והשאילה לה� ואז חזרה ולבשה בעצמה ומצאה "ע שה"וכתב השו. א"כרשבע "הטור והשוופסקו 
  .שהסיבה כיו� שתולי� במי שמקולקלת) ק לא"ס(ז "והט) ק מח"ס(� "השוהסבירו . כת�

  .נ"ג� א� היא נמצאת בז, ותולה בכל ימי טהרתה
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  בסעי מ
ולבשתו הקטנה אחר שנבעלה קוד� שחייתה המכה או ,  מעול�השאילה חלוקה לקטנה שלא ראתה

ואפילו בזמ� הזה ,  תולה בה� וטהורה�שהשאילה לנערה שלא ראתה ולבשתו תו� ארבעה לילות לבעילתה 
  .ע"הטור והשווכ� פסקו א "שבהרכ� כתב . כיו� שדמי� מצויי� בה, שאי� נותני� לבתולה אלא בעילת מצוה

כיו� שלא לבעול על ד� טוהר , כתבו שג� בימינו תולה בה	 "ד והרמב"הראב � הר השאילה ליושבת על ד� טו
כתב שתולי� א "הרשבא� . ע"השווכ� פסק . זו חומרה ולא החמירו שלא להציל חברתה מכתמי� בגלל זה

שכתב � "הרמב שתולי� א� סיי� בדברי הטורוכ� כתב , א שאי� תולי� בימינו"בימינו ואחר כ� הביא שי
  .זה אי� תולי� ביושבת על ד� טוהר והריהי ככל הנשי�שבזמ� ה

ג תולה בה ולדעת רבי " לדעת רשב�נ שלא טבלה "השאילה לשומרת יו� כנגד יו� בשני שלה או לסופרת ז
ש "� והרא"רמב, א"רשב, ד"הראבופסקו . ושוי� שתולה בשומרת יו� כנגד יו� בראשו� שלה. אינה תולה

  .פסק כרבי מחברו	 "הרמבא� , ולאג כיו� שכתמי� דרבנ� ולק"כרשב
  .פסקו כרוב הראשוני�ע "והטור והשו

 לא �שנידה או זבה שסיימו את ימי ספירת� א� עדי� לא טבלו המשנה למל� הביא בש� ) ק מג"ס(ש "ובפת
  .ולכ� שתיה� טמאות, כיו� שבעיקרו� טומאת� פקעה ואי� סיבה לתלות בה� יותר, תולה בה�

  
  גסעי מ

בי� א� כבר היתה טמאה קוד� לכ� ובי� א� נטמאה אחר כ� ,  לאישה הטמאה משו� כת�השאילה חלוקה
כיו� שלא ידוע בבירור שהכת� אכ� יצא מבעלת הכת� ולכ� שתיה� ,  אינה תולה בה� מכת� בבגד אחר 

 �"השוהסביר ,  שתיה� צריכות לחוש לכת��וכל שכ� א� השאילה לטהורה וחזרה ולבשה בעצמה . טמאות
  . שתיה� חוששות�כיו� שאי� סברה לקלקל אחת יותר מהשניה , שלמרות שמדובר בספק דרבנ�) ק נח"ס(
  

  דסעי מ
 תולה לומר � לבשה בימי נידתה ולא בדקה ואחר כ� לבשה בימי טהרתה ומצאה כת� �פעמי� תולה בעצמה 

  .בעצמהנ לא תולה א" "כתב שבשלושה ימי� הראשוני� של ז) ק נא"ס (�"והש. שמימי נידתה הוא
  

  הסעי מ
 תולה בימי� לפני שהיתה �לבשה חלוק קוד� שנתעברה ואחר שנתעברה לבשה בלי לבדוק ומצאה כת� 

  .ה מניקה שתולה בעצמה וכ� זקנה"וה. מעוברת
  

  וסעי מ
מטמא למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה בו כת� , בגמרא בנידה תנ� הכת� שנמצא בחלוק

מאיר שהסיבה היא כיו� שחזקת בנות ישראל בודקות את חלוקיה� בשעת '  אמר ר.או עד שעת הכיבוס
 א� � ולכ� א� נתכבס החלוק ולא בדקה ולבשה אותו בימי טהרתה .  הפסידו למפרע� וא� לא בדקו . הכיבוס

 א� א� נמצאת בפנינו ואומרת,  אי� להקל�נתכבס על ידי יהודית ואינה בפנינו לשאול אותה א� בדקה או לא 
וא� נתכבס על ידי .  תולי� לומר שהכת� היה קוד� כיו� שאי� כתמי� עוברי� בכיבוס�בפירוש שלא בדקה 

שמדובר במקרה ) ק סא"ס (�"השוכתב .  בכל מקרה אפשר להקל כיו� שאינ� בודקות�שפחה או נכרית 
  .אחרת אפשר לבדוק אותו, שהחלוק ג� כ� אבד

א� אינה בקיאה .  אי� תולי� להקל סת� כ��פני הכיבוס או לא א� אפשר לזהות על פי הגוו� א� היה ש� ל
 שהחמיר עד שתדע בבירור שהיה קוד� ד"הראבוהביא בש� . א"הרשבכ� כתב .  תולה להקל�בזיהוי 
ואי� זה ספק דרבנ� לקולא כיו� שספק ממיעוט או חוסר ידיעה . ע"בשווכ� פסק , וסיי� שיש להחמיר. הכיבוס

  .אינו נחשב ספק
  

  ז מסעי
 בידוע שבא � א� מגליד . לבשה חלוק הבדוק לה ופשטה וכיבסה אותו והשאילה לחברתה ונמצא בו כת�

 �וא� לא יודעת להבחי� .  בידוע שבא מהראשונה�א� מקדיר . מהשניה והיא טמאה והראשונה טהורה
  .שתיה� טמאות

  
  חסעי מ

,  שתיה� טמאות� כנגד התורפה לשתיה�  א� הוא למטה מ� שתי נשי� שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא בו כת� 
 א� מגיע כנגד לתורפה �היתה אחת ארוכה ואחת קצרה .  שתיה� טהורות�וא� למעלה ממנו לשתיה� 

 היא טמאה והארוכה �תורפה לקצרה הוא� מגיע כנגד . כל שכ� שמגיע כנגד הקצרה ושתיה� טמאות, לארוכה
  .טהורה

 היא � אחת כיסתה .  שתיה� טמאות כיו� שדר� החלוק להתהפ��וא� הורידו החלוק בלילה וכיסו בו ראש� 
  .טמאה והשניה טהורה

  
  טסעי מ

 צאשלוש נשי� שלבשו חלוק אחד זו אחר זו ולא בדקו ביניה� או שישבו על ספסל אחד זו אחר זו ואחר כ� נמ
 �' ברת וכדמעו, כמו זקינה,  לראותאבל א� אחת ראויה פחות, כול� שוותקא כשווד.  טמאות� כול�כת� 

  . בספסל אב�אלט ו"וכ� מדובר דווקא בספסל המק. תולה בחברתה והיא טהורה
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   נסעי
ונמצא , כלומר רגליה� מעורות זו בזו, לבותוב נאמר ששלוש נשי� שישנות במיטה אחת ומש"ע' במשנה בד" ס

נמצא תחת . ות טמא� כול� האמצעיתנמצא תחת : וא� אינ� משולבות.  כול� טמאות�ד� תחת אחת מה� 
 היא והאמצעית טמאות � החיצונהנמצא תחת .  היא והאמצעית טמאות והחיצונה טהורה� הפנימית

וכל זה כשעלו למיטה דר� מרגלות המיטה ולכ� רק מי שנמצא תחתיה הכת� והסמוכה לה . והפנימית טהורה
, ת החיצונה כול� טמאות ג� במקרה שנמצא תח� אבל א� כול� עברו מעל החיצונה כשנכנסו למיטה . טמאות

  .שמא נפל מהפנימית כשעלתה למיטה
 בכל מקרה כול� טמאות � א� א� נמצא על הסדי� ,  שדי� זה הוא כשנמצא הכת� על המיטהד"הראבכתב 

 לא �אבל סדי� התחתו� ,  שזה דוקא בסדי� העליו� שדרכו להתהפ�ש"הראוכתב . כיו� שדר� הסדי� להתהפ�
שבזמנינו ג� סדי� התחתו� מתהפ� ולכ� בכל מקרה שנמצא ) מה, קצ (ח"הבל זה וכתב ע. ל"כול� טמאות וכנ

 שהכסת שתחת הסדי� ז"הטוהוסי" ). ק לז"ס (ז"והט) ק סז"ס (�"השוכ� הביאו ,  כול� טמאות�על הסדי� 
  .אי� דרכו להתהפ�

  
   נאסעי

שאז אי� במי , ורותל הוא במקרה שא" אחת לא בדקה את עצמ� או שכול� בדקו ומצאו טה"כל הדי� הנ
וכ� א� מישהי בדקה .  היא טהורה והאחרות טמאות�א� א� מישהי מה� בדקה ומצאה טהור . לתלות

  ).וכ� א� שתי� בדקו( היא טמאה וכול� טהורות � ומצאה טמא 
, די� זה הוא דוקא כשבדקה מיד תו� שיעור וסתרב הראשוני	  לדעת � נחלקו הראשוני� בעני� זמ� הבדיקה 

כתב שג� א� ש "והרא. ע"בשווכ� פסק .  כבר לא תולי� בה הטומאה יותר מהאחרות�דקה אחר כ� א� א� ב
,  דוקא תו� שיעור וסת�כתב שא� בדקה ומצאה טמאה ה "והרז. בדקה אחר כ� מועיל בשביל לתלות בה

  . מועילה הבדיקה ג� אחרי זמ� רב יותר�וא� מצאה טהור 
כיו� שסובר כבר פדא , ל הוא כשבדקה עצמה תו� שיעור וסת" הנש� אמר רב שהדי�, ראגממקור המחלוקת ב

אושעיא חולק עליו ' א� ר. הוא ג� השיעור לבעלה, שטמאה תו� שיעור וסת, שאומר שדי� טומאה לטהרות
ורוב . אפילו לאחר שיעור וסת, כלומר לא מחזיקי� טומאה,  טהרותיה תלויות� וסובר שג� א� בעלה בחטאת 

אושעיא כיו� שבכתמי� ' ש פסק כר"והרא.  שהרי רב הסביר את המשנה על פיו� פדא הראשוני� פסקו כבר
  .ועוד שאולי ג� בר פדא יודה שיש הבדל בי� טהרות לכתמי�, הל� אחר המיקל

אבל בחלוק וספסל שלובשות , ל הוא דוקא במיטה"שהדי� הנ� "א והרמב"רשב, ד"הראבבש� י "הבעוד כתב 
 אי� תולי� בה� את הכת� ורק א� � א� הראשונות בדקו מיד ומצאו טמאות  ג��או יושבות בזו אחר זו 

י "וסיי� הב. חלוק וספסל, ה למיטה"כתב שה	 "הרמבא� . האחרונה בדקה מיד ומצאה טמא תולי� בה
  .� כיו� שלא מחלק בי� המקרי�" כרמב נראה שסוברהטורשמדברי 

  
   נבסעי

וא� כול� שוות .  תולי� בה� ראויה לראות יותר מחברתה א� א� אחת, ל ה� כשכול� שוות"כל הדיני� הנ
  . לא תולות זו בזו�' או שאחת מניקה ואחת זקינה וכד',  מיניקות וכד� כול�כגו, בכ� שאינ� ראויות לראות

אבל אישה שיש לה וסת ולא הגיע שעת , ל נחשבות לא ראויות לראות" שדוקא הנתוספות בש� י"הבכתב 
 ז"והט) ק סט"ס (�"השוהביאוהו . 'הגיע שעת וסתה או באישה שאי� לה וסת וכדוסתה לא תולה באישה ש

  ).ק לט"ס(
 זו שנמצא תחתיה טמאה וכול� טהורות כיו� שכל אחת מכירה מקומה ויכולה לומר שברי לה �א� כול� ערות 

דר� וא� עלו .  ה� טמאות והשלישית טהורה�וא� נמצא בי� שתי� . שלא הגיעה למקו� בו נמצא הכת�
וא� ,  היא והפנימית טמאות�וא� נמצא תחת האמצעית ,  כול� טמאות כשנמצא תחת החיצונה�החיצונה 

  . היא בלבד טמאה� נמצא תחת הפנימית 
 שתי הפנימיות � א� נמצא תחת הפנימית � שדרכ� להתנודד ולהתקרב פנימה , א� היה לה� עסק לצד פני�

  .טמאה כיו� שאי� דרכה לצאת לכיוו� החיצונה הפנימית לא �א� נמצא תחת החיצונה . טמאות
שבזמ� כזה אפשר לומר , ד� סמו� לזמ� שכיבת�השנמצא ככתב שהדי� הזה הוא דווקא ) ק מ"ס (ז"והט

כיו� ,  הדי� כמו בישנות� אבל א� נמצא לאחר זמ� , שהאישה באמת יודעת בדיוק לאיפה זזה ואיפה ישבה
 �"והש. ולכ� לאו אדעתיה ואי� ודאות שאכ� לא זזה ממקומהשהתזוזה שלה� היא מילתא דלא רמיא עליה 

  .דחה דבריו) ק יא"כ ס"נקה(
  

   נגסעי
   תולי� בה והשאר טהורות� ל נתעסקה בכתמי� "א� אחת מהנשי� הנ

  
   נדסעי

וכ� לא עוקרת וסת ,  לא קבעה וסת�' ח וכד" וסת וג� א� מצאה כת� שלוש פעמי� בראי� בכתמי� משו�
, שזה דוקא בעד בדוק) ק מא"ס (ז"הטוכתב .  דינו כראיה לכל דבר�  אבל כת� על עד בדוק .בראיית כתמי�

 אי� זו טומאה ודאית ואינה נחשבת לעני� � למרות שיש פעמי� שמטמאי� את האישה � אבל בעד שאינו בדוק 
  .וסתות
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  ד"בס
  די� אישה שמצאה ד� בהשתנה – צאקסימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו� טוב
  ד� הנמצא במי רגליי�

 א� עומדת – מאיר' לדעת ר: יוסי לגבי אישה שראתה ד� בשת' מאיר ור' ב נחלקו ר"ט ע" נ�במשנה בד
יר ואומרת מא' הגמרא דנה בשיטת ר.  בי כ� ובי כ� טהורה– יוסי' ולדעת ר, טמאה וא� יושבת טהורה

,  טהורה דווקא כשמזנקת–וביושבת ,  מי רגלי� חוזרי� למקור ויוצאי� יחד ע� ד� ולכ טמאה–שבעומדת 
 שאי אפשרות לומר –ונמצא ד� בתו� הספל ,  דוקא ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתו� הספל–וג� אז 

ופסק שמואל . ל שפת הספל היה צרי� להימצא ג� ע–כיו שא� כ� , שהד� בא אחרי שנגמר קילוח השת
  .יוסי' בגמרא הלכה כר

  :יוסי' בראשוני� ישנ שלוש שיטות מרכזיות בהסבר שיטת ר
 כיו שודאי שותתת ואולי –מאיר בעומדת '  שעומדת אי אפשר לה לזנק ולכ מטמא רי"רש כתב – 'שיטה א

 סברתו כנראה שלא חוששי� –אפילו כשעומדת ושותתת , יוסי שמטהר בכל מקרה' ור. מי רגלי� חזרו למקור
, �"הרמבוכ פסקו . 'לעול� לד� שיוצא ע� מי רגליי� לומר שהוא מ המקור אלא ודאי הינו ד� מכה וכד

  . טהורה–בי מזנקת ובי שותתת , בי עומדת ובי יושבת,  בכל מקרה– �"ורמב א"רשב
  

, מאיר'  ובכל זאת מטמא אותה ר– י וכתב שג� עומדת יכולה לזנק" הקשה על פירוש רשתוספות – 'שיטה ב
 אי רחמה נפתח ואי מי הרגליי� יכולי� לצאת מיד אלא נעצרי� ש� ואז יש –כיו שכאשר האישה עומדת 

יוסי ' א� לפי ר. יושבת ומזנקת: מאיר צרי� שני תנאי� כדי להתיר' ולפי ר. חשש שיחזרו למקור ויצאו ע� ד�
 ג� –אבל כשיש שני תנאי� לריעותא . תת או שהיא עומדת ומזנקת או שהיא יושבת ושות–מספיק תנאי אחד 

 בגמרא וכל הדיו (ש"הראוכ� ג� שיטת . ולכ מודה ואוסר במקרה שעומדת ושותתת, יוסי מודה שאסורה' ר
  ).יוסי' מאיר ולא לר'  הוא רק אליבא דר–' לגבי שפת הספל וכו

  

, יוסי' שהדיו בגמרא הוא ג� אליבא דר) תשלה (כי� והמרד"מהרמביא בש� ) ק ב"ה ס (י"הגהמ – 'שיטה ג
' ולפי זה ר. יוסי לא מטהר ביושבת בכל מקרה אלא רק ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתו� הספל' וג� ר

והוסי� שא� נמצא ד� ג� בתו� הספל , �"הר בוכ כת. מאיר ומטהר רק בעומדת ומזנקת' יוסי חולק על ר
טיהר רק כשיושבת על כתב בש� המרדכי ש מ"ובדרכ. יוסי מטהר' מא ורמאיר מט'  ר–וג� על שפת הספל 

  . טמאה–אפילו נמצא בתוכו , א� א� נמצא על שפת הספל וכ בעומדת בכל מקרה, שפת הספל ונמצא בתוכו
י שעומדת אינה מזנקת ואז "שכ נית לומר שמפרש כמו רש, י"ונראה לומר שאי המרדכי חולק על ההגהמ

  .וברי� אותו דבר בדיוקיוצא ששניה� ס
  

אלא טהורה משו� נידה ,  לא טהורה לגמרי–יוסי '  שכל מה שטיהר רח"ר בש�  בהמש�י"עוד מביא הגהמ
וכ� הבי שג� פסק , ח היא כשיטת המרדכי" כתב במפורש ששיטת ר)ק א"ס( �"ובש .וטמאה משו� כת�

י " ששיטת המרדכי היא כשיטת ההגהמ–א� לא מחוייבי� לומר כ� כיו שיתכ לומר כמו כדלעיל . א"הרמ
ח דיבר דווקא על " הוא לא הזכיר שר–ח "למרות שהמרדכי אמר במפורש להחמיר כמו ר (ח"ולא כשיטת ר
 – במקרה שמצאה ג� על שפת הספל וג� בתו� הספל מ היא"והנ, )�"י ובש"כמו שהבינו בב, טומאת כת�

  . ו� נידה א� טמאה משו� כת�ח תהיה טהורה מש"ולשיטת ר,  טהורה–י "שלשיטת הגהמ
א ע� שיטת "� שזיהה את שיטת הרמ" הש–' ק ח"א בס"� על הרמ"על פי זה נית ג� להסביר את תמיהת הש

 הרי ודאי שטמאה –א שיש להחמיר כשמוצאת ד� על העד וג� במי רגליה "ח באמת תמה מדוע כתב הרמ"הר
ובאמת , א" אי תימה על הרמ–י " שיטת הגהמא ע�"אבל א� מזהי� את הרמ. מעיקר הדי ולא מצד חומרה

  .הדי כא הוא חומרה לעומת הדי הקוד�
המשנה מביאה די : י שתי ראיות לשיטתו"מביא הב, ח"ולמרות שרוב הראשוני� לא קיבלו את שיטת הר

ומקשה הגמרא שהרי .  כשאיש ואישה עשו שניה� צרכיה� לתו� הספל ונמצא ד�–יוסי ' נוס� בו מטהר ר
ח " קו–וא� מטהר בספק אחד , )שמא מ האיש(שכ אז מצטר� ספק נוס� , יוסי יטהר במקרה זה' ור שרבר

ומהסיפא לומדי� שהוא מטהר , יוסי מטהר בדיעבד' ומתרצת שמהרישא לומדי� שר! ?שיטהר בשני ספיקות
א� , סקת בטהרותח שכל הסוגיה עו"ועני דיעבד שיי� רק לטהרות ולא לבעלה ומכא דייק הר. ג� לכתחילה

  . לבעלה אסורה
 והניחתו בקופסה ד שמשווה את המקרה שלנו למקרה שבדקה בעד שאינו בדוק"ראיה נוספת מהגמרא בד� י

ומשמע שמטהר משו� נידה , יוסי מטהר' מאיר מטמא משו� נידה ור' ויוצא מש� שר, ולמחר מצאה עליו ד�
  .א� מטמא משו� כת�

  .ח מהלכה"י עצמו דוחה את דברי ר" ג� הב–כו על ראיות אלו כיו שהפוסקי� לא סמ, ובכל זאת
  

  יושבת  עומדת  
  שותתת  מזנקת  שותתת  מזנקת  

, א"רשב, �"רמב
  �"רמב

  טהורה  טהורה  טהורה  אי מקרה כזה

  הורהט  טהורה  טמאה  טהורה  ש"רא, תוספות

, �"ר, י"הגהמ
  מרדכי

אי מקרה כזה 
  )פ ההסבר לעיל"ע(

  טמאה
רק , טהורה
 על שפת כשיושבת

  הספל ונמצא בתוכו
  טמאה

� זו "פ הש"ע (ח"ר
השיטה של 

  )המרדכי
  טמאה  טמאה

טהורה משו� נידה 
 טמאה משו� –

  כת�
  מאהט
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מצאה ד� בשת ואחר כ� בדקה ומצאה שוב או אפילו מצאה ד� אחר כ� י שנחלקו במקרה ש" עוד מביא הב&
 אה כיו שזה לא ד� שבא ממש ע� מי  טמי והמרדכי"הגהמ לדעת –ולא בטוחה א� היה ג� קוד� לכ

 טהורה כיו שיש לומר שד� זה הוא חלק מהד� שיצא קוד� לכ ע� מי �"ש והר"הראולדעת , הרגליי�
, ע טמאה" לכו–ראתה ד� בשת ואחר כ� מצאה ד� לא וא� בוודאות . כלומר אינו ד� מהמקור, הרגליי�

  ).'לה מכה וכדאלא א� כ יש (מצאה אחר כ� הוא מהמקור שודאי הד� ש
  
 אי לה היתר לבעלה אלא א� כ – שא� רגילה לראות ד� תדיר אחרי שעושה צרכיה המרדכי עוד כתב &

וא� רגילה .  לא צריכה יותר בדיקות–וברגע שעקרה זאת , תעקור זאת על ידי שלוש פעמי� שלא תמצא ד�
  . קבעה וסת לראיה לאחר צרכיה–לראות בדילוג שווה 

  
   חצ! אדו�מפלת כמי�

כיו , מאיר מודה שטהורה'  אפילו ר– שאישה שמוצאת בתו� ועל שפת הספל כמי חצ' אדו� �"הרכתב 
ועוד שאישה זו נבדקה על ידי נשי� בקיאות שאמרו . שמדובר בד� לא רגיל ולמיעוטא דלא שכיח לא חוששי�

אפילו בלי , י� שזו ודאי מכה כתב שאפשר לסמו� על הרופאי� בזה שאומרי"ובב. שיש לה מכה באותו מקו�
  .כתב שאי לסמו� על הרופאי� בלא בדיקה) ק ד"ס (מ"ובדרכ. לבדוק

הביא בש� ) ק ז"ס (ש"ובפת. כתב שאפשר להקל בחצ' זה בכל מקרה שנמצא לבד ללא ד�) ק ד"ס (ז"ובט
  .ל ומסיי� להחמיר" שחולק על ההיתר הנצ"החכ

  
ואחר כ� בודקת , ק ובשעה שעושה צרכיה מצטערת מאוד"ה ו לגבי אישה שאי ל דל"שמהרי כתב האגור &

 כתב שא� שלו�' ראבל .  ופסק להחמיר בזה–את עצמה ומוצאת על העד מראה אדו� דהוי כעי מוגלה 
  . תולי� במכה ואפשר להקל–תמיד רואה על ידי כאב 

ולפני ואחרי לא , כיה שאישה שיש לה איזשהו חולי וראתה ד� בצרשערי דוראהביא בש� ) ק ו"ס (מ"ובדרכ
ובדיקה זו . אלא שהוא היה רגיל לומר לנשי� כאלו לעשות בדיקה המבררת את מקור הד�,  טהורה–ראתה 

ועוד הביא .  נטה להחמיר–ק "אבל א� אי לה ו, ק וראתה שלא בשעת וסתה"היא דווקא לאישה שיש לה ו
  . נאמנת– שאישה שטוענת שהד� שראתה בא מנקב של מי רגליי� ל"מהריבש� 

  
' יוסי מטהר ור'  ר–המשנה מביאה די נוס� לגבי איש ואישה שעשו צרכיה� באותו ספל ונמצא ד� על המי� 

יוסי ' מאיר וג� ר' יוחנ האומר שג� ר' ופסקה הגמרא כר. שמעו מטמא כיו שחזקת דמי� מ האישה
  .י"הטור והבוכ פסקו , מטהרי� במקרה זה

  
  א"רמהע ו"שופסיקת ה
 הביא את דעת התוספות א"והרמ, � וסיעתו" פסק כדעת הרמבע"שוה. א"ע והרמ" נחלקו השולמעשה

כלומר עומדת טמאה ויושבת טהורה רק כשמקלחת . ש ואחר כ� את דעת המרדכי וכתב שכ� נהוג"והרא
  ).ח"� זיהה שיטה זו ע� שיטת ר"ועיי לעיל שהש, ק א"ס (�"בשוכ כתב , ונמצא ד� בתו� הספל

שג� במקרה זה טהורה דווקא ) ק ו"ס (�"השוכתב .  שטהורה–א את די איש ואישה " הרמעוד הביא
� מוכרחי� ותהיה טהורה אפילו בנמצא על "כתב שאי דברי הש) ק ג"ס (ש"ובתוה, כשנמצא הד� תו� הספל

  . דיברה בהווה–והגמרא שכתבה דווקא תו� הספל , שפת הספל משו� ספק ספיקא
  

. ק ובבדיקה" להתיר רק כשיש לה ו–ל לגבי אישה שיש לה כאב וראתה ד� אחר כ� " כמהריא"הרמעוד פסק 
� שדי זה של "עוד כתב הש. ה ג� לאישה שיש לה וסת חצי קבוע"ל שה"הוסי� בש� מהרי) ק ז"ס (�"ובש

וכי לא תהיה טמאה ,  שא� לא נטמאה–אישה שרואה תמיד רק לאחר צרכיה בל הוא דווקא "המהרי
ל "א והמהרי" אפשר להקל כדעה הראשונה שהביא הרמ–ישה שרואה ג� בפעמי� אחרות א� א! ?לעול�

  .עצמו ג� כ הזכירה
 רק כאשר & שאפשר להקל כאשר מוצאת ד� לאחר הטלת מי רגליי� הצמח צדקהביא בש� ) ק ג"ס (ש"ובפת

א מוצאת ד� מרגישה כאב בשעת הטלת המי רגליי� ממש ולא א� היא מרגישה כאב קוד� או אחרי וכ הי
קל ג� א� לא מצאה תו� י מט"בסדא� . ג� תו� הספל של מי הרגליי� או שבדקה קוד� ההטלה והיה נקי

  .המי רגליי� וג� א� הכאב בא רק אחר כ� ומיד אחריו הד�
  

ודווקא .  שלא בשעת וסתה, מותרת מכא ואיל� בלא בדיקה–צמה שלוש פעמי� ומצאה נקי עא� בדקה את 
שהרי מה שהצרי� , א"על הרמ) ק ג"ס (ר"הדגמותמה . שאפשר לתלות בזה,  מי הרגליי�כשמרגישה כאב ע�

וא� בדקה ולא מצאה ד� , ל שלוש פעמי� הוא רק כדי לעקור וסת שקבעה לה לראיה במי רגליי�"מהרי
) ק ה"ס (ש"הפתוכ הביא ,  מספיקה פע� אחת כדי לברר א� יש לה ש� מכה–ובכל זאת ראתה במי רגליה 

  .י"נובבש� 
 טמאה ויש להחמיר ולא לסמו� ולומר שמה שמצאה אחר –א� מצאה ד� במי רגליה וג� על העד שבדקה בו 

  .כ� בא ממי הרגליי�
  

 –ובזמני� אחרי� שרואה ד� רואה ד� רגיל ,  חול אדו� וכ מוצאת במי רגליהא� מוצאת בבדיקה כמי
ת אפילו בלא בדיקה כיו שרואה ממש כמי חצ' ובמקרה כזה מותר. מהכליות' טהורה וודאי זה ד� מכה וכד

  ).מ"ק יא בש� דרכ" ס�"ש(או חול 
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וכתב שלמעשה כיו שהיו� נית לבדוק בצורה , חמירי�מע והביא את דעת ה"פסק כשו) יד, ד (ט"בדרכ
 תפנה לרופא שיבדוק –'  א� אישה רואה ד� במי הרגליי� או שהרגישה כאב וכד–רפואית מהו מקור הד� 

  . ולאחר מכ תיגש לשאול רבאותה
ולכ טמאה רק א� הספל , )ח" ר–� "כש(וכתב שטומאה זו היא טומאת כת� , א" פסק להחמיר כרמה"השש

ובתי הכיסא שלנו אי מסתכלי� בה� לבודק� ולכ ממילא טהורה ואפשר להקל עד גודל , היה בדוק מקוד�
  .אינו מקבל טומאה ראוי להחמירוכ א� נמצא על דבר ש,  קשה להקל–א� ביותר מזה , גריס

ובכל מקרה תשאל ,  הוא כתב שבימינו אפשר לעשות בדיקה של רופא ועל פי זה לברר את מקור הד��וג
  .שאלת חכ�

  
כיו שהכל כא מדי ,  כתב לטהרפני� מאירותת " בשו–) ק ב" סש"פת( די זקנה שראתה ד� במי רגליי� &

 ש"הפתא� . שמתיר בכל אישה) ע"שו(� "לסמו� על דעת הרמבועוד שאפשר , כת� ובזקנה הקלו בכתמי�
  .ט"בסדוכ כתב , לי� בכת� אצל זקנהיע  כיו שלא מבואר להדיא שמק"נשאר בצ
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  ד"בס
   ד חימוד	 קצב סימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו טוב
   מקור הדי�	 סעי� א

 שהסיבה י"רשומסביר , נ" צריכה לשבת ז� ו שאישה שתבעוה להינשא והסכימה "אומר רבא בגמרא בד� ס
 כיו שיש חימוד �ולכ מסיימת הגמרא שבי גדולה ובי קטנה , ראתה ד� מחמת תאוות חימודהיא שמא 

נ ממחרת יו� "ומונה ז,  החשש הוא שמא ראתה טיפת ד� כחרדל ולא הרגישה� א"הרשב וכ כתב .נ"צריכה ז
  .ע"הטור והשווכ פסקו . נ" צריכה לספור ז� ואפילו בדקה בשעת תביעה ומצאה טהור . התביעה

  
  ט ובדיקות"הפס
ט ולא בדיקות "ולא צריכה הפס, נ"שאישה שתבעוה להינשא צריכה לספור ז) ב"ה ע(ב " בתוהא"הרשבכתב 

והסברה היא כיו שאישה זו לא ראתה וכל החשש הוא שמא .  טובלת וטהורה�ולאחר שבעה . במהל! הימי�
ט ובדיקות כדי נידה "לכ אי להחשיבה כרואה ודאית ולהצריכה הפס, ראתה מחמת חימוד ופסק הד�

  . רגילה
, ט אבל צריכה בדיקה תו! שבעה" הפסכתבו שאמנ� לא צריכה) יב, ג (�"והרמב) נ עב"בעה (ד"הראבאבל 

  . כתב למעשה לחוש לדבריה��ט לבדיקות "א לא הבי את סברת� לחלק בי הפס"ולמרות שהרשב
, אלא שלדעת� מספיקה בדיקה אחת בכל השבעה, "ד והרמב"ג� כ מסכי� לדעת הראב) ד, י (ש"הרא

והסברה של . ה לסמו! על בדיקה אחת צריכה לכתחילה לבדוק בכל יו� ורק בדיעבד יכול�ש "ולדעת הרא
  . ליבה הומה ומתרגש יותר ולכ חשש החימוד גדל�ש היא שככל שמתקרב יו� הנישואי "הרא
 א� משתבעוה אומרת � שכיו שלא חוששי� לד� חימוד לפני שתבעוה להינשא ה"ראביי הביא בש� "ובב

  .וסקי� דחו סברה זואלא שכל הפ, נ" מותרת בלא ז�שברי לה ובדקה את עצמה ואי ד� 
 י"הב בש� א"הרמוכ כתב , ט א! צריכה בדיקות כל שבעה" אינה צריכה הפס� ש " פסק כאביו הראובטור

  ).ולא פירט הא� בדיקה אחת או בדיקה בכל יו�,  רק כתב שצריכה בדיקה תו! שבעהע"בשו(
בדיעבד מותרת אפילו רק א! , ט ג� לבתולה קוד� נישואיה"שבימינו נהגו לעשות הפס) ק א"ס (�"השכתב 

ל רלוונטי לפנויה שמטהרת עצמה לטהרות "כתב שכל הדי הנ) ק ג"ס (ש"ובתוה. בבדיקה אחת תו! שבעה
כמו הפנויות , א! אישה שרואה ד� נידות ולא טובלת. ולכ אפשר להקל עליה ולא להחזיקה כרואה ודאית

וכ . ט ובדיקות כדי נידה רגילה"צריכה הפס ממילא צריכה להיטהר מנידתה לפני הנישואי ולכ �בימינו 
 כתב שאפשר להקל לאישה הרחוקה מתורה ומצוות במקרה שמנתה שבעה ה"ובשש). ב, י (ט"בדרככתב 

  .ט"ימי� כמה זמ אחרי וסתה ולא עשתה הפס
  

א ומדאורייתא טהורה לגמרי כיו שבפועל ל, ל הוא רק מדרבנ"מ שכל הדי הנ"בש� המ) ק א"ס (ז"הטכתב 
ועל פי זה הסביר את סיפור תמר ורות שלא חיכו .  הרי זו ראיה ללא הרגשה�ואפילו היתה רואה , ראתה עדיי

 ועוד . תיר" שעשו על פי די תורה והיה זה קוד� הגזירה ו� תביעה לזמ שבאו ליהודה ובועז שבעה ימי� בי
. סלו ואי חשש שתראה מחמת חימוד דומה למקרה של פת ב�שכיו שמיד כשנתפייסו היו יחד באותו מקו� 

לבי ,  אז יש חימוד�ז וכתב שיש חילוק בי חימוד של נישואי ממש "דחה את תירו" הט) ק א"ס (ד"ובחוו
שעת התביעה בועוד כתב שיתכ והיה לה מו! דחוק .  ש� אי חימוד יוצא דופ�' חימוד של ביאת זנות וכד

  .ויכלו לבדוק מיד ולראות א� יש ד�
  

  י� בסע
נ מאז אלא קרוב יותר " לא מוני� את הז� שא� משעה שתבעה להינשא יש זמ רב עד החתונה א"הרשבכתב 

י הביא ג� בש� "ובב.  בשמוהטורוכ הביא ,  משעה שמתחילי� להכי את צרכי החופה�למועד החתונה 
פי שלא נתקדשה א� על , נ משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה" שמוני� את הז�"מ והר"המ

 לא צריכה לבדוק �כתב שמשמעות הדבר היא שלאחר אות� שבעה ) ק ג"ס (ז"ובט. ע"בשווכ פסק , עדיי
  .יותר ג� א� הנישואי מאוחרי� יותר

והמנהג לטבול בליל רביעי א� על פי ,  כתב שיש לסמו! את הטבילה לבעילת המצוה כמה שאפשרא"הרמא! 
כתב שזה על פי מנהג הגמרא שבתולה נישאת ) ק ד"ס (ז"ובט. יק יותר מזהש ואי להרח"שלא תיבעל עד מוצ

צריכה להמשי! ולבדוק את עצמה בכל יו� עד , ש"א שא� לא תיבעל עד מוצ"עוד כתב הרמ. ליו� הרביעי
  .נ"אבל בדיעבד הרי מותרת ג� א� בדקה רק פע� אחת בכל הז, וכל זה לכתחילה. בעילת המצוה

א מדבר על "הבינו שהרמ) ק ה"ס (ש"בבאר הגולה ובפת �א לעני יו� רביעי " הרמנחלקו האחרוני� בדברי
כתב שאי ) ק יב"ס (ט"בסדא! . ש"מנהג מגונה שהיה בזמנו להתחת א! לחכות ע� בעילת המצוה עד מוצ

 שיוכלו לעשות �וכוונתו שהיו מתחתני� ביו� שישי מפני תקנת עניי� , א מתייחס למנהג אסור"לומר שהרמ
, והיו נוהגי� להקדי� ולטבול ביו� רביעי זכר למנהג הגמרא, ת סעודת הנישואי יחד ע� סעודות השבתא

  .ש כדי לא לבעול בעילה ראשונה בשבת" החמירו וחיכו למוצ�ולמרות שהתחתנו ביו� שישי 
  

י� כ! כתב שאי נוהג) ק ד"ס (�"ובש, נ" ישאל אותה א� שמרה ז�  שלפני שיגע החת בכלתו א"הרמסיי� 
  .כיו שסומכי� על השושביני� שיודיעו לחת א� יש בעיה

  
   נישואי� שנדחו	  סעי� ג

נ כשיחזרו ויתפשרו " צריכה לחזור ולספור ז� שא� דחו הנישואי מאיזושהי סיבה המרדכיי בש� "כתב הב
 המחמירי� אוסרי� � כתב שנחלקו במקרה שנדחו הנישואי יו� או יומיי� ק"ובמהרי. ויקבעו שוב להתחת

והמתירי� סוברי� שא� המשיכה לבדוק למרות .  שנדחו הנישואי אינה נזהרת יפהושכי, כל דחיה שהיא
  .א"ע והרמ"השווכ פסקו , ק לחומרה"והכריע המהרי. נ" לא צריכה לחזור ולשבת ז�הדחייה 
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ל הוא דווקא כששני הצדדי� החליטו לדחות את החתונה וכשדחו בלי לקבוע "די הנ כתב שה)ק ג"ס (ז"ובט
יומיי� או שצד �א! א� לא נידחו הנישואי בבירור וחשבו שעדיי יש סיכוי שיתחתנו תו! יו�. תארי! חדש

כיו שהכלה עדיי סומכת בדעתה ומקוה ,  לא נחשב דחיה�הכלה מנסה לפשר ולהגיע להסכמה בכל זאת 
 החמיר להצרי! ובלבוש). ק ו"ס (�"בשנ וכ כתב "ובמקרה כזה לא צריכה שוב ז, חת יסכי� לנישואישה

  .נ ג� במקרה כזה"ז
, נ" צריכה לשבת שוב ז�'  שא� התעכב החת ולא הגיע ביו� החתונה מחמת אונס וכדז"הטעוד הביא 

  .נ"וד חדש ולא צריכה שוב ז חולק וסובר שהיא עדיי ממתינה שיבוא ולכ אי חימוהמשאת בנימי�
נ מחדש כיו " צריכה ז�עוד כתב שא� ביו� החתונה לא רצה החת לישא אותה ובא אחר ורצה לכונסה מיד 

  .נ" צריכה שוב ז�ואפילו א� אחר כ! חזרה ונתרצתה לראשו , שנתעורר חימוד חדש
� רבי� שסוברי� שלא צריכה כלל לו כיו שיש פוסקיאשאי להחמיר יותר מידי בדיני� ) ק ז"ס (�"השוכתב 

  . מספיקה לה בדיקה אחת וכל עיקר די זה הוא רק מדרבנע" לכובדיעבד, נ"ז
  

  נ" עבר וכנס ללא ז	  סעי� ד
 לא יתייחד עימה אלא הוא יש בי האנשי� והיא ישנה בי הנשי� �נ " שא� עבר וכנסה קוד� זא"הרשבכתב 

כיו שחוששי� שמא יתקפנו , ח או כל אד� אחר"בי א� הוא תואי הבדל . כדי חת שפירסה כלתו נידה
  .הטורוכ פסק . יצרו ויבוא עליה

 הסביר י"ובב. יודע שאסור לו לבוא עליה ח יכול לכונסה מיד ולהתייחד עימה כיו שהוא" כתב שת"והרמב
 � ר שמבחינתו כ באד� אח"משא, ח שומע לדברי חכמי� ולכ יחוש לעני ד� החימוד" שת�עוד את סברתו 

  . לא יכנסו הדברי� באזניו�האישה טהורה כיו שלא ראתה וא� תגיד לו לחשוש לגזירת דרבנ של ד� חימוד 
� נובעת מהסיפור בגמרא ביבמות האומרת שהיו מייחדי� אישה לרב "א והרמב"והסביר שמחלוקת הרשב

, ח מותר"ת כיו שהוא �  � סבר שהיו מתייחדי� יחד"הרמב. שבא לעיר לדרוש כדי שתהיה פת בסלו
  .א סבר שרק מייחדי� לו אישה א! לא מתייחד עימה בפועל"והרשב

א� כ , ח לאד� אחר"� שאי לחלק בי ת"שהרי בכלה שפירסה נידה מודה הרמב, �"י על הרמב"והקשה הב
, ימה� לא מתיר להתייחד ע" ג� הרמב�� "ולכ מסביר אחרת לגמרי את הרמב? מדוע לחלק לפני הנישואי

ח יכול לישא את " ות� � אסור לישא אישה כשהיא נידה "ח הוא שעל פי דעת הרמב"וההיתר לת, ח"אפילו לת
ח "ולא חוששי� שמא הת,  ובלבד שה� ישני� בנפרדזו שאינה נידה ודאית א� על פי שעדיי לא ספרה וטבלה

  .ינסה להערי� ולהתייחד איתה
  .ח לאד� אחר" בי תבלי לחלק,  פסק בפועל שישני� בנפרדע"ובשו

  
  פירסה כלתו נידה

 מותרי� שכיו שיש היתר �וא� אחרי שבעל ,  אסורי� להתייחד�חת שפירסה אשתו נידה קוד� שבא עליה 
  . אי יצרו תוקפו�לאיסורו 

ד "הראבוכתב , כתב שבמקרה כזה הוא יש בי האנשי� והיא ישנה בי הנשי�) ה, כתובות א(ש "הרא
  . שאנשי� ישנו ע� הבעל ונשי� ישנו ע� האישה�התנאי� צריכי� להתקיי� ששני ) נ כו"בעה(

 אינ� � אבל א� ישני� בבתי� נפרדי� , משמע שדי זה הוא דווקא כשישני� באותו ביתא "הרשבומדברי 
  .צריכי� שמירה

ביו� כתבו שדוקא בלילה צריכי� שמירה א! ד "הראבש בש� "והראירוח ' ר �עוד נחלקו לעני יחוד ביו� 
  .כתבו שדי היו� כדי הלילה לעני יחוד ושמירהה "והרזעצמו ש "והרא, מותרי� להתייחד

 �"השוכתב ,  כתב שבפועל המנהג לקחת קט לחת וקטנה לכלה ואי מתייחדי� ג� ביו� בלעדיה�א"וברמ
  .שצריכי� הקטני� להיות כאלו שמכירי� טע� ביאה ואי מוסרי� עצמ� לביאה) ק יד"ס(
  

שיש מחלוקת הא� אסורי� ד "בתרוה הביא �לפני שבא עליה , ישאו ופירסה נידה כמה ימי� לאחר מכא� נ
כיו שעצ� העובדה שחיכה כמה ימי� מעידה שלא תקי� יצרו להתייחד כיו שעדי לא בא עליה או שמותרי� 

 ז"ובט. א"הרמתב וכ כ. ב"ד עצמו נטה להתיר א! סיי� שהמחמיר תע"ותרוה, ולכ אי סיבה לאסור יחוד
  .כתב שמ הדי צריכי� שמירה ג� במקרה כזה) ק ז"ס(
  

   המחזיר גרושתו	ה סעי� 
שא� עבר וכנס ללא ) ק ח"ס (ז"הטוכתב .  צריכה ג� כ לישב שבעה נקיי��  שהמחזיר גרושתו ע"השוכתב 

  . אינ� צריכי� שמירה כיו שכבר בא עליה קוד� לכ ואי יצרו תוקפו�נ "ז
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  ד"בס
  די� כלה 	  גקצסימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו� טוב
  

  : ה לגבי הזמ שנותני� לכלה"ש וב"ד נחלקו ב"בגמרא בנידה ס
  ה"ב  ש"ב  

  עד שתחיה המכה   לילות4  תינוקת שלא הגיע זמנה לראות

   לילות4, ש"עד מוצ  לילה הראשו  הגיע זמנה לראות

  כל הלילה שלה  בעילת מצוה  ראתה ועודה בבית אביה

  לילה הראשו  בוגרת

  
וכ . אומרי� רב ושמואל הלכה בועל בעילת מצוה ופורש כיו שרבותינו חזרו ונימנו על כ�, ולאחר כל זאת

  ).ו, ברכות ב(יוחנ וריש לקיש וכ בירושלמי ' אומר עולא בש� ר
נה שלא הגיע אפילו א� היא קט,  הבועל בתולה צרי� לפרוש מיד" �"ש ור"רא, א"רשב, ד"הראבוכ� פסקו 

  :וכמה טעמי� לחומרה. זמנה לראות ולא ראתה

ואז יש , חוששי� למקרה כמו שמואל שאמר שיכול לבעול ללא ד�, ג שאי ל� מכה גדולה מזו"אע  .א
  ).א"רשב(חשש שהד� באמת מהמקור ולא ד� בתולי� 

 ).א"ברש(' כ בשאר נשי� שמקלי� במכה וכד"משא, פעמי יש להחמיר"כיו שבכלה האיסור הוא חד  .ב
ובי בוגרת וראתה , ולא כול� בקיאי� בי הגיע זמנה ללא הגיע זמנה, כיו שבעילת מצוה מסורה לכל  .ג

 ).ש"רא(ללא ראתה 
 ).ש"רא(חת יצרו תוקפו ולכ החמירו בו   .ד
 ).רב האי גאו�(בשעת בעילה ראשונה אוחז בה רעד וחלחלה ואז יש חשש גדול יותר שתראה ד� נידה   .ה
 ).שכולא(תשמיש ראשו תצא טיפת ד� חימוד יחד ע� ד� הבתולי� שמא מחמת חימוד של   .ו

  
 �, ל מהגמרא בנידה ומשמע שסובר שנוהגי� הלכה למעשה"כתב את כל חילוקי הדיני� הנ) יט, ה (�"הרמבא

ומה שנימנו רבותינו וקבעו שבועל בעילת מצוה ופורש נאמר רק לגבי מקרה של מי שהגיע זמנה לראות 
  .�"הריי בדעת "בוכ מסיק ה. וראתה
אר$ ישראל נהגו להחמיר ולאסור בכל מקרה ולהתיר  ב"קנה שהיה הבדל במנהגי המקומות  למסי"הבומגיע 

א� בבבל היה המנהג להקל כמו ). י"ל שהיו בא"יוחנ ור' וכ ר, ולכ בירושלמי החמירו(רק בעילת מצוה 
  .המנהג א� למעשה נהגו להחמיר מצד ,הדיוכ היה מצד ', שאומרת הגמרא בנידה ולחלק בי קטנה וכו

מודי� ) על פי הסברו(� "% והרמב"וג� הרי,  שכיו ויש ראשוני� שסוברי� שהכל אסור מדינאי"הבומסיי� 
  .ע"בשווכ פסק ,  אי להקל ולהתיר בשו� מקו�"שאסור ממנהגא 

  
שהרי ודאי א� אי לה , ור על לשו הטי"הבותמה . ל הוא אפילו בבוגרת שכלו בתוליה" שהדי הנהטורכתב 

וכתב שכוונתו של הטור למה שכתב אחר כ� שאפילו , בתולי� צרי� לפרוש ממנה ואי לתלות בד� בתולי�
כתב שהטור רצה לחדש שני ) ק ב"ס (ז"הטא� . ואפילו בוגרת שכלו בתוליה,  טמאה" בדקה ולא מצאה ד� 

    . שמא יטעה בי ד� בתולי� לד� נידה, י� אוסרי� בתינוקת למרות שברור שמדובר בד� בתול.א: דברי�
  .שמא ראתה ד� בתולי� ולא ידעה, ל"למרות שאי החשש הנ,  אפילו בוגרת שכלו בתוליה אוסרי�.ב
  

פרוש מיד אלא מחכה עד שימות האיבר כתב שאסור לד "הראב. הגמרא אומרת שבועל בעילת מצוה ופורש
א� רוב הראשוני� חלקו עליו וכתבו שבעיקרו אישה זו טהורה ודמיה טהורי� . ואז פורש מיד מ המיטה

וכ . פ שיציאתו הנאה לו כביאתו"אע, ולכ אי סיבה שלא יגמור ביאתו לגמרי ויכול לפרוש ג� באיבר חי
  .ע"הטור והשווכ פסקו . מ"תרומה ומ, ג"סמ, י"גהמה, �"רמב, �"ר, ה"רז, ש"רא, א" הרשבפסקו

  
 ד� כיו שרוב נשי� יש לה,  פורש ממנה" שאפילו א� בעל ולא מצא ד� כלל א"ש והרשב"הראכתבו 

 כתב בש� י"והגהמ. ע"והשו הטורוכ פסקו . ז"בתולי� ויש חשש שמא ראתה טיפת ד� ונאבד או שחיפהו ש
י הביא ראשוני� רבי� שחלקו עליו וכתבו שאי "ולמרות שבב, לפרוש שא� לא מצא ד� אינו צרי� ד"הראב
א� הוסי% שנהגו להקל רק במקרה שלא גמר ביאה והערה בלבד ולא , י" הביא את דברי הגהמא"הרמ "להקל 

א שבעל נפש יחוש לעצמו "ומסיי� הרמ. פ שלא ראתה ד�" צרי� לפרוש אע"א� א� גמר ביאה . ראתה ד�
  . שלא לשחוק בתינוקת

  
ולא תתחיל למנות עד יו� חמישי לשימושה כמו כל נידה , וצריכה לפסוק בטהרה ולבדוק עצמה כל שבעה

שמחמיר בנידה , א"א% הרמ,  שבמקרה כזהל"מהרבש� ) ק ד"ס (ז"הטוכתב . ע"הטור והשוכ� פסקו . רגילה
  .נ מיו� החמישי" כא יקל ויתיר למנות ז"רגילה למנות יו� נוס% 

  
שאי טומאה ( כתב שאפשר להקל לה בימינו ד"והראב, נוהגת עצמה כל שבעה כנידה לכל דבר שש"הראכתב 

 מותר "ואילו כלה ,  אסור לבעלה לישו על מיטתה אפילו כשאינה נמצאת ש�לעני זה שנידה רגילה) וטהרה
  .אפילו באותו סדי שהד� עליו, לו לישו על מיטתה לאחר שהלכה מש�
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  ופאהסרת בתולי� על ידי ר
וא� תשמש , נ" אינה צריכה על זה ז" שא� רופא היה צרי� לפתוח הפתח ולהוציא הבתולי� מ"באגרכתב 

  .א"הגרשז ובש� ב"טהוכ התירו . נ" אינה צריכה ז" אחר כ� ולא תראה ד� 
 �וא� הוסרו בתוליה .  החמירו כיו שלא חילקו חכמי� בגזירה וכל ד� בתולי� מטמאא"ה והצי"הששא

  .ז אינו קיי�"כיו שהחשש שמא חיפהו ש,  מותרת"ד� ולא ראתה 
  

  גמר ביאה
  ?מה נחשב גמר ביאה

  . ודאי נחשב גמר ביאה"א� הכניס כל האיבר 
  . יכול לבעול שוב" ולכ א� בדקה ולא מצאה ד� ,  זה נחשב כהעראהב"טה לדעת "א� הכניס חלק מהאיבר 

 "א� א� הכניס רוב או חצי איבר . יכול להקל רק א� הכניס עד העטרה ולא מצאה ד� " ה"הששא� לדעת 
  .אי להקל ללא שאלת חכ�
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  ד"בס
  דיני יולדת ומפלת 	  דקצסימ� 

  סעי� א
 שא� מי שאומר שאפשר י"הבוהסביר . בי� ילדה ולד חי או נפל, אפילו לא ראתה ד�, יולדת טמאה נידה

.  טמאה לידה בכל מקרה� )  יו�40לאחר ( מודה שכאשר נגמרה צורתו של הולד �לפתיחת הקבר בלא ד� 
  . לנקבה�66 ר וכ ימי טהרה לז33ואחריה� , 14נקבה  ימי טומאת לידה ול7 תורה יש לזכר �ומדי

ולדעת לוי ,  התורה טימאה והתורה טיהרה�לדעת רב לאישה מעי� אחד : ה נחלקו רב ולוי"בגמרא בנידה ל
ובשני המקרי� , מ"יש ביניה� שתי נ.  נסת� השני� אחד אחד טהור ואחד טמא וכשנפתח, יש שני מעיינות

   :נפסק כרב
 עכשיו בימי הטוהר �כרב שאמר שג� א� מדובר באותו מעי� ,  טהורה�עה לאחר שבעה  שופעת מתו) שב.1

  . הוא טהור
 עד עכשיו היה ד� טוהר �למרות שמדובר באותו ד� , ג� כ� כרב,  טמאה�  לאחר מכ� 80\40 שופעת מתו) .2

  .ועכשיו חזר דינה כאישה רגילה
  

  פרישה בסו� ימי טוהר
 שהכוונה ש"הראוכתב .  עונה�וכמה , שבת על ד� טוהר אסורה לשמשג אומרת שהיו"הגמרא בפסחי� קי

 צריכי� לפרוש עונה אחת אפילו א� לא �) 81\41(וביו� האחרו� , למקומות שנוהגי� לבעול על ד� טוהר
 יש חשש שמתו) שהורגלה שהד� היה �כיו� שהורגלה לשמש בימי� אלו ואפילו א� תראה ד� , ראתה ד�

  .ג ותרומה"סמ, ד"הראבוכ� כתבו . ) לא תתייחס לכ�טהור 
ולכ� נחשב כשעת וסתה וכמו ,  כתב שהטע� לפרישה זו היא כיו� שיוצאת מימי טהרה לימי טומאהג"ובה

  . דחה דבריוד"הראבא) . א� א� אי� בועלי� על ד� טוהר יש לפרוש ביו� זה, ולפי זה. התחלת נידתה
 � וממילא כבר אי� בועלי� על ד� טוהר , ש"טע� הראשכיו� שרוב הפוסקי� סוברי� כ) ק ב"ס (ז"הטוכתב 

  .81\41כתב שבעל נפש יחוש ויחמיר לפרוש בליל ) ק ד"ס (�"השא) . א די� זה"ע והרמ"לא הזכירו השו
  

  הא� לידה סותרת
כלומר א� , ונחלקו הא� ימי לידה עולי� לזיבה, מרינוס שאי� לידה סותרת בזיבה' ז אמר ר"בגמרא בנידה ל

 אמר אינה אביי?  הא� עולי� לנקיי��ובימי הלידה מיד אחר כ) לא ראתה ד� , נ" וצריכה זילדה בזוב
. ואפילו לא ראתה בה�, נ"ואז לספור ז) 14\7(כלומר צריכה לחכות שיעברו ימי לידתה , סותרת ואינה עולה

  .אמר אינה סותרת אבל עולה רבא
 ש"הראוכ� הביא� ,  בתשובה פסקו כרבאי"ש� ור"רי, ח"ר, שאילתות, ג"רס, ג"בהא) ,  פסק כאביית"ר

אי� כל כ) , נ כיו� שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד�"א) בימינו שכל יולדת יושבת ז. וכתב שהעיקר כגאוני�
 נחשב � א� ילדה נקבה ושבוע ראשו� לא ראתה ד� �אלא במקו� שנהגו לבעול על ד� טוהר , מ בשאלה הזו"נ

  . יו� טובלת וטהורה מיד לבעלה14לאחר , ר כ) ד�ולכ� אפילו א� ראתה אח, נ"לה כז
  

אפילו ,  פסק שימי לידה אינ� עולי� כלל�"הרמב �מ לימינו במקרה שלא ראתה ד� כלל אחר הלידה "א) נ
  . נ ולטבול" ימי� ורק אז לשבת ז14\7ולכ� בכל מקרה צריכה לחכות עד שיעברו , א� לא ראתה בה�

וא� ילדה נקבה צריכה , נ" עולי� לז� לא ראתה בימי הלידה  כתבו שא��"� והרמב"הר, א"הרשבא) 
 לא עלתה לה טבילה וצריכה לטבול � 14וא� טבלה תו) .  יו� ואז טובלת וטהורה14לחכות עד שיסתיימו 

  .ע"הטור והשווכ� פסקו . בסו� ימי הלידה
  

 �י טבילות ליולדת  היה מצרי) שתת"ור, )שפסק כאביי(ת " שנהגו להחמיר כרג"הסמ כתב בש� י"ובהגהמ
  .נ"ועוד טבילה אחר שתספור ז) 14\7(אחת לאחר ימי לידה 

  
  ד� טוהר

  .נחלקו הראשוני� הא� ג� בימינו נוהג די� דאורייתא של ד� טוהר
כיו� שהחומרה היתה דוקא , זירא'  כתבו שאי� ד� טוהר בכלל חומרת רג"תרומה וסמ, ת"ר, תוספות, ג"בה

  .על ד� טמא ולא על ד� טהור
נכלל ג� האיסור לימי טוהר ולכ� '  כתבו שבחומרת ר�"א והר"רשב, �"רמב, רוקח, �"הרי, ד"הראבא) 

  .אסורה בכל מקרה לנהוג היתר בימי טוהר
ח שיש לחוש " קו�' זירא נועדה למנוע בלבול בי� ימי נידה וזיבה וכד'  הטע� כיו� שחומרת ר�"הרמבוכתב 

ש ושאר הלידה " כתב הטע� שמא יוציא הולד ראשו קוד� ביהא"בוהרש. שתטעה בי� ימי טוהר לימי טומאה
 כתב שיש חשש שאלו שה� �"ובר. ש וכיו� שלא בקיאי� בכ) יבואו לטעות במני� ימי הטוהר"תהיה אחר ביה

  .ויושבות לזכר ולנקבה יטעו ויחשבו שיש לה� ג� ימי טוהר) ולא יודעות מה הפילו(ספק יולדות 
 לא הזכיר ע"השו. א) הוא עצמו פסק לאסור, מות שנהגו לבעול על ד� טוהר אמנ� כתב שיש מקו�"הרמב
 כתב בסו� הסעי� שכבר פשט המנהג בכל ישראל שאי� בועלי� על ד� טוהר ודינו כד� לכל א"והרמ, די� זה

  .דבר
  

 יכול בעלה �  שא� באמצע תשמיש בימי טוהר אמרה האישה שנטמאה י"הנובבש� ) ק ב"ס (ש"הפתכתב 
שלא ,  אי� ל) בו אלא חידושו�כיו� שלמרות שאי� בועלי� על ד� טוהר , יאתו ולפרוש באיבר חילגמור ב

  . יכול לגמור ביאתו�א) באמצע ביאה , לבעול לכתחילה אחר שראתה ד�
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 שנסתפק הא� צריכה לבר) על טבילה בימי טוהר כיו� שאינה אלא משו� תשובה מאהבהעוד הביא בש� 
 כתב שודאי ס"בחתוכ� .  שצריכה לבר)� שכתב שדי� ד� טוהר כדי� ד� לכל דבר א"ודייק מדברי הרמ, מנהג

  .צריכה לבר)
  

ויצא ,  הביא מנהג שנהגו במקומות מסויימי� שיולדת לא טובלת ולא משמשת בתו) ימי הטוהר�"הרמב
הוציא מליב� עות ומקורו בתפיסה צדוקית ומצוה לבחריפות כנגד המנהג וכתב שאי� זה אלא מנהג ט

  .נ אחרי שפסקה מלראות ומותרת לטבול ולשמש"ולהחזיר� לדברי חכמי� שסופרת ז
ז כתב שבמקו� שנהגו בדי� זה "ובכ, �" אמנ� כתב שהמנהג הזה רחוק בעיניו וכמו שכתב הרמבק"מהריא) 

  .  אי� למחות ביד� ויכולי� להמשי) במנהג��
 ודאי אינ� נחשבי� כצדוקי� ויכולי� �  שא� טע� הגזירה משו� שהיו מזלזלי� באיסורי נידהי"הבכתב 

ויש לאסור רק א� חושבי� שכ) הדי� ולא יודעי� שאסור לה� רק בתורת . להמשי) לנהוג כ) במקו� שנהגו
  .מנהג

 שבאות� ימי� הדמי� מצויי� � או מפני נקיות ות שהטע� הוא משו� גדר ופרישש"הריבכתב , בטע� המנהג
  .יש חשש שמא תראה ולא תרגיש, הדבר שכיו� שדמי� מצויי� בהכתב שכוונת ) ק א"ס (�"והש. באישה
ת לטבול שתי טבילות ולהמתי� עד אחרי ימי "כתב שהמנהג התחיל מחומרת ר) ק ג"מ ס"דרכ (א"הרמ

  .הלידה
ודחה דבריו ) ק ג"ס (ז"הטוהביאו ,  כתב שהטע� שמא תשכח לפרוש עונה אחת בסו� ימי הטוהרוהאגודה

  .י� שבמקו� שלא בועלי� על ד� טוהר ממילא אי� צור) לפרוש בסופ�כיו� שכבר כתבו הפוסק
  

 אי� להחמיר �ובמקו� שאי� מנהג ,  את המנהג הזה וכתב שאי� להתיר במקו� שנהגו להחמירא"הרמוהביא 
דבריו וכתב שודאי אי� צור) ) ק ג"ס (ז"הטודחה ,  כתב על מנהג זה שהפור- גדר ישכנו נחשח"והב. בזה כלל

  .ומי שרוצה יחמיר לעצמו, זהלהחמיר ב
  

   לידהמאה ט מתי	 סעי� ב 
,  יו�40ג� זכר וג� נקבה יצירת� נגמרת לאחר ,  לדעת חכמי�� נחלקו מתי נוצר הולד ' בגמרא בנידה ל

, �"א ורמב"רשב, �"הרמבוכ� פסקו . והלכה כחכמי�. �80 והנקבה ל�40 יצירת הזכר ל�ישמעאל ' ולדעת ר
  .פר מוטעה נזדמ� לוס שכנראה י"הב כתב �ישמעאל ' � פסק כר" שהרמבהטורומה שכתב . ע"בטור ובשווכ� 

  
למרות שאי ,  א� לא ראתה ד� לא צריכה לחשוש לנידה� יו� לולד 41 שאישה שהפילה לפני א"הרשבכתב 

א) .  יו� אינו אלא מיא בעלמא ואי� בכלל פתיחת הקבר�41 ולד פחות מ�אפשר לפתיחת הקבר בלא ד� 
א "וסיי� הרשב,  חולק וכותב שלא גרע מחתיכה שיוצאת ויש פתיחת הקבר וטמאה משו� נידהד"ראבה

 אינה חוששת ללידה א) �  יו� 41ולכ� א� ודאי לה שהפילה לפני , �"הרמבוכ� כתב , שראוי להחמיר כדבריו
  . מותרת�נ "מ שמיד לאחר שסופרת ז" וכתב שהנא"הרמ וכ� הביא י"הבכ� כתב . עדי� טמאה משו� נידה

  
  סעי� ג

 � וכ� המפלת שפיר או שליה או חתיכה שיש בה עצ� , צורות ולד שונות' חיה ועו� וכד, המפלת כמי� בהמה
ולכ� א� טבלה לאחר שבעה ,  ימי טומאה14 חוששת לולד וצריכה �עכשיו שאי� אנו בקיאי� בצורות הולד 

  . יו�14ד שיעברו  לא עלתה לה טבילה וצריכה לחכות ע�ימי� בה� לא ראתה ד� 
 יו� 14עוד כתב שלאחר .  משו� הספק�81  ו41כתב שבעל נפש יחוש להחמיר ולפרוש ליל ) ק ד"ס (�"והש

 אי� �ל ") בשתי הנקודות הנ"הביא שכבר חלקו על הש) ק ז"ס (ש"בפתא) . נ ואז לטבול"צריכה לספור ז
 יכולה להחשיב � �14נ היו בתו) ה"וא� הז,  יו�14נ דוקא אחרי שעברו "ואי� צור) לספור ז, לחוש לימי טוהר

  .14ובלבד שתטבול לאחר יו� , אות�
 

  סעי� ד
וכל זה עד ,  אינה חוששת לולד אחר אלא תולה השליה בולד שכבר יצא�ילדה ולד חי ואחר כ) הפילה שליה 

ל ואחר כ) וא� הפילה נפ). י"בק ה בש� " ס�"ש.  יו�24כ "כלומר סה, בלא יציאת השליה( יו� 23פער של 
  .ולכ� צריכה ימי טומאה כנקבה,  אי� תולי� השליה בנפל וחוששת לשליה�שליה 

  
  סעי� ה

וחוששת לשליה , אפילו א� הוא ב� קיימא,  אי� תולי� אותה בולד שתלד אחר כ)�יצאה השליה תחילה 
  .וצריכה ימי טומאה כנקבה ג� א� ילדה אחר כ) זכר

  
  סעי� ו

א) מונה את ימי הטומאה ,  חוששת מיו� הראשו��גמרה יציאתה ביו� השני יצאה מקצת שליה ביו� אחד ונ
  .רק מהיו� השני

  
  סעי� ז

 �וא� על פי שהולד נדמה כזכר ,  אינה חוששת לולד אחר� בהמה ועו� ושליה קשורה בה , המפלת דמות חיה
  .צריכה ימי טומאה כנקבה בגלל השליה
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  סעי� ח
  .ני� לה ימי טומאה כנקבה נות�היולדת טומטו� או אנדרוגינוס 

  
  סעי� ט

  . טמאה לידה וחוששת לנקבה� אפילו לא היתה בחזקת מעוברת , הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה
  

  סעי� י
.  משיצא רובו הרי הוא כילוד� )  יצא ע� הרגליי� קוד�� הפו) (ח תנ� יצא מחות) או מסורס "במשנה בנידה כ

אליעזר סובר ' ר: המש) הגמרא נחלקובו.  משיצא פדחתו�שו ואיזהו רוב רא,  משיצא ראשו�יצא כדרכו 
 נחשב � יוחנ� סובר שא� יצא הראש ' ור, אפילו הראש עימה� אינו נחשב ולד עד שיצא רובו, שכשיצא מחות)

  .ולד א� א� לא יצא רובו
יצא  מש� כתב שבי� א� יצא של� ובי� א� יצא מחות) א"שהרשבאלא , יוחנ�'  כרא"� והרשב"הרמבופסקו 

 נחשב כילוד משיצא רובו או ראשו כולו �  חילק ביניה� וכתב שא� יצא של� �"והרמב, רוב ראשו נחשב כולד
  . משתצא רוב פדחתו�וא� יצא מחות) , כאחד

 א� יצא � ע"בשווכ) פסק , "רוב"� ש� נמחקה תיבת " שמצא אחר כ) ספר מוגה של הרמבי"הבעוד כתב 
ל מדבר על טומאה "וכל הדי� הנ.  משיצא ראשו�שו וא� יצא של� מחות) נחשב ולד משיצא רובו או רא

וכ� טמאה נידה כיו� שאי , )א"להל� סעי� י(א) מדרבנ� טמאה לידה א� א� יצא איבר אחד וחזר , מדאורייתא
  ).ק ט" ס�"ש(אפשר לפתיחת הקבר בלא ד� 

  . נחשב כילוד�ואפילו לא יצא לגמרי אלא הוציא רוב ראשו חו- לפרוזדור 
  

  ?מתי בפועל נאסרת האישה על בעלה בשעת הלידה
� ו כי�ואפילו לא ראתה ד� , ומדרבנ� משיצא איבר, מדאורייתא נאסרת משיצא רובו או ראשו, כאמור לעיל

 שפתיחת הקבר היא משעה נחלת שבעההביא בש� ) ק ח"ס (ש"ובפת. שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד�
 א) הביא אחרוני� רבי� שחלקו עליו.  הצירי� וחבלי הלידהואפילו א� אחר כ) פסקו, שישבה על המשבר

. א) במקו� שנהגו איסור לא ישנו, וכתבו שאי� לאסור משעת ישיבה על המשבר א� פסקו הצירי� אחר כ)
 �וא� לא פסקו הצירי� .  מותרת ודאי�א� בדקו ומצאו שהפתח סתו� ,  כתב שג� במקו� שנהגוס"והחת

וכ� בי� האחרוני� יש ). ח"מקביל לנסיעה לביה(ה מרגע שקוראת למיילדת  החמיר לאוסרט"והסד. אסורה
  .שהקלו עד פתיחה מסויימת ויש שהקלו עד שתראה ד� ממש

מש מא) א� המי� ירדו ,  כתב שבעיקרו� אי� לחשוש שמא יצא ד� ע� המי�ה"בשש �  ובעני� ירידת מי�
 הקל בכל מקרה של ירידת מי� ב"ובטה. ורה אס� כלומר יש צירי� ע� פתיחה והמי� יוצאי� , לפני הלידה

  .ללא ד�
  

  סעי� יא
ויהי "שנאמר ,  אימו טמאה לידה� ח אמר רב הונא שא� הוציא העובר את ידו והחזירה "בגמרא בנידה כ
ל מקרה לא נותני� לה ימי טוהר עד שיצא כוב.  משמע שהוצאת יד כבר נחשבת כלידה�" בלידתה וית� יד

  .חוששת ללידה רק לחומרהכלומר ביציאת יד , רובו
 משהוציאה איבר אחד טמאה � ויש שאמרו שבמפלת איברי� , שמסתבר די� זה דווקא בידא "הרשבוכתב 

  .ע"בשווכ� פסק . הטורוכ� נראה שסת� , לידה וראוי להחמיר כדבריה�
  

  סעי� יב
  .פרוזדורשאי אפשר שלא הוציא ראשו חו- ל,  חשוב כילוד� היתה מקשה לילד ושמעה קולו של ולד 

  
  סעי� יג

וא� ילדה נפל . ג� ימי טומאה וג� ימי טוהר,  מוני� לה מ� האחרו��  שהיולדת תאומי� א"הרשבכתב 
וכ� .  מוני� שבועיי� מ� הנפל שמא היתה נקבה וימי טוהר מ� הראשו� שמא הנפל היה זכר�הולכי� לחומרה 

  .ע"בטור ובשופסקו 
  

  סעי� יד
שמעו� חולק וסובר שיוצא דופ� ' ור,  דופ� אי� יושבי� ימי טומאה וטהרהאומרת שעל יוצא' הגמרא בנידה מ

' ואמר ר.  שתלד ממקו� שמזרעת� " אישה כי תזריע וילדה זכר"וטעמו שנאמר , ק"והלכה כת. הרי הוא כילוד
 מלמד שאינה טמאה עד �" את מקורה הערה"שכתוב ,  טהורה�ע א� יצא ד� רק דר) הדופ� "יוחנ� שלכ

 אימו טהורה �א� יצא ד� רק דר) הדופ� ,  יוצא דופ��  ע"והשו הטורוכ� פסקו .  דר) ערוותהשיצא מדוה
  .לגמרי

ועוד . ולמעשה בימינו אי� מציאות של ניתוח קיסרי בלי שו� טיפת ד� שתצא דר) מקורה ולכ� טמאה
  . טמאה משתשב על המשבר שלי קשר לד� שיוצא או לא� שלפוסקי� כנחלת שבעה לעיל 

  .כיו� שנפסק שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד�, דה יבישה טמאהוג� בלי
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  ד"בס
   הרחקות בימי הנידה	 קצה סימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו� טוב
  סעי� א

ג� א� כבר עברו כמה ימי� בה� הפסיקה , חייב אד� לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול
, ד"ראב, �"רמב( וכ� פסקו רבי� מהראשוני� , ואי� חילוק בי� ימי� שרואה לימי� שלא רואה בה�� לראות 

 שכתבו על שמואל בגמרא בכתובות שאשתו היתה י"ורש ח"כרדלא , )א"רשב, ש"רא, תוספות, ג"סמ
 מדברי הגמרא י"הבודוחה זאת . כלומר שימי ליבונה דינ� קל יותר,  ומגישה לו בשמאלבימי ליבונהמחליפה 

: וכ� אי� ראיה מהסיפור של אליהו ששאל את האישה שמת בעלה". עד שתטבול במי� � הרי היא בנידתה "
 על ת"רוכתב .  לא שאליהו סבר להקל בימי ליבונה אלא שידע שאותו תלמיד הקל בה��" ני!ומהו בימי ליב"

,  פע� לפני שמתחילה שבעה נקיי� ועוברת למישור דרבנ��אותו סיפור שבימיה� היו נוהגי� לטבול פעמיי� 
  .א להקל בימי ליבונה" הו אי� שו��א! כיו� שטובלות פע� אחת .  ולכ� אותו תלמיד הקלנ"זופע� בסו" ה

אבל ,  לא ידבר עימה�מרגילי� לערוה הדברי� ג� ,  לא יתקרב אליה בשו� דברולא מתשמיש בלבד אלא
א! א� כבר , כיו� שאיסור הייחוד הוא דווקא כשלא בא עליה א" פע� דתקי" יצריה, מותר להתייחד עימה
נ ש� נדרש הפסוק " מאדרא"הרשבהביא , �יומקור איסור הקרבה בדברי� אחר.  מותר�בא עליה פע� אחת 

  . לאסור כל דברי� המרגילי� לערוה�" לא תקרבואל אישה בנידת טומאתה "
אפילו ,  שאסור להריח בשמי� של אשתו נידהי"ברככתב בש� ) ק א"ס (ש"ובפת. א" והרמע"השווכ� פסקו 

  .הסירה אות� מעליה ומונחי� על השולח�
  

  סעי� ב
והמקור מתנא דבי אליהו שאמר , א והתוספות"הרשב, �"הרמב כ� פסקו � קטנה לא יגע בה אפילו באצבע

  ".ונגע ב! באצבע קטנהשמא הבאת לו את הפ! , שמא הבאת לו את השמ�: "לאשת התלמיד שמת בחצי ימיו
היה נזהר אפילו במסירת מפתח מידו י "שרש בשבת כתב התוספות. ולא יושיט או יקבל מידו לידה שו� דבר

בטענה שמה שאסרו , ג והתרומה"הסמוכ� , י"ודוחה התוספות את ראייתו של רש, ל"ברי אליהו הנלידה מד
מ "המוכ� כתב , ב"ומכל מקו� כתב התרומה שהמחמיר תע, ב דברי� של חיבה"הוא רק מזיגת הכוס וכיוצ

מירי� מחירוח� ' א ור"הרשבוכ� , י"חיזק את דברי רשש "והרא. שרק נתינת הכוס אסורה� "הרמבבדעת 
  .י לאסור כל הושטה מידו לידה"כדברי רש
ע שלא "וג� לדעת השו.  הוסי" שג� על ידי זריקה אסורא"והרמ.  לאסור כל נגיעה והושטה�  ע"השווכ� פסק 

יש להתיר דווקא כשזורק למעלה והיא תופסת א! לא כשזורק ישירות אליה או , אוסר זריקה במפורש
  ).טז,  הט"דרכ ;ק ד" סש"פת(וכ� רק בשעת הצור! , להיפ!
תו בזמ� שטובלת כדי שיכול הבעל לעמוד על גבי א,  שא� אי� מישהי אחרתי"נובהביא בש� ) ק ב"ס (ש"בפת

היא ) הסתכלות\נגיעה(כיו� שכל מהות האיסור , ואפילו לתמו! בה או לדוחפה למי�, לוודא שתטבול כראוי
 עבירה אלא ימתי� כמה שניות עד שתעלה ובמקרה שטובלת לא חוששי� שיעבור, שמא יבוא לידי עבירה
  .הכלבוח בש� " בסימ� קצי"בבודי� זה מפורש בפשטות . מהמי� ותסיי� לטבול

,  שמותר לקחת מהאישה תינוק משו� שהחי נושא את עצמו ובא אליו�"התשב בש� ש"הפתהביא ' ק ג"בס
  . &"רי התשב דחה דבש"ובערוה.  אסור�שלא בא אליו ' א! א� התינוק קט� או חולה וכד

  . מותר�א! כשאינ� עליה ,  שאמנ� אסור לגעת בבגדיה בעוד� עליהש"הפתעוד הביא ש� 
  .שתדליק לו סיגריה) יא, ה (ט"בדרכוכ� אסר ', עוד הביא שאסורה להדליק לבעלה נר או טבק וכד

  
  סעי� ג

, א"חנות קטני� לכודווקא בימי� שהיו לה� שול. לא יאכל עימה על השולח� ואי� צרי! לומר בקערה אחת
. 'ובלבד שיעשו היכר ביניה� כמו קנק� או כיכר וכד,  מותר�אבל עכשיו שרגילי� לאכול רבי� על שולח� אחד 

שדווקא � "הרמבוכתב ". לא יאכל ע� אשתו זבה מפני הרגל עבירה: "המקור הוא בדברי הגמרא בשבת
בש� מ "מ, ד"ראב(י� מהראשוני� וחלקו עליו רב. א! בשולח� אחד מותר, אכילה בקערה אחת אסורה

כתב את ש "והרא. וכתבו שעל שולח� אחד אסור אלא א� כ� פרסו מפה להיכר) �"ר, א"� והרשב"הרמב
תשנה ולא תשב במקומה  כתב שאפשר ג� שהאישה ירוח�' ור, ל בקשר לשינוי בשולחנות"הדברי� הנ

שנהוג עלמא לאכול על ) �"ר, �"רמב, א"רשב, תרומה, ג"סמ, י"הגהמ(בש� הראשוני� י "הבומסיי� . הקבוע
  .ע"בשווכ� פסק , ידי הפסק ביניה�

 ש"ובתוה, כתב שלח� או קנק� מועיל בתור הפסק דווקא כשאינ� אוכלי� או שותי� ממנו) ק א"ס (ז"ובט
  .דחה את דבריו וכתב שכל דבר שאי� דרכו להיות על השולח� הוי הפסק) ק ג"ס(

אחרת מספיק , ווקא כשלא רגילי� לאכול בקערה אחת כשהיא טהורהא שצרי! הפסק ד" שיא"הרמוכתב 
וא� שמי� את האוכל בצלחת מרכזית וכל אחד . וסיי� שכ� נוהגי�, ההיכר שכל אחד אוכל בקערה משלו

שדברי ) ק ג"ס (ח"הבוכתב ). ק ב" סז"ט( מותר ולא נחשב כאכילה מכלי אחד �לוקח מש� לצלחת שלו 
 דוקא כשיש עוד אנשי� שאוכלי� אית� יחד על השולח� ולא כשנמצאי� �לבד סק קערה בא שמקל בהפ"הרמ

 שאפילו משאת בנימי�הביא בש� תשובת ) ק ה"ס (ש"ובפת. דחה את דבריו) ק ז"ס ( "והש, שניה� לבד
  .ומכל מקו� רבו המחמירי� בזה וכ� ראוי, מקערה אחת מותר לה� לאכול א� עוד מבני הבית אוכלי� אית�

  
  סעי� ד

לגבי .  שנוהגי� להפסיק על ידי אד� אחר ביניה�צ"בסהמוכתב , ותרי� לשתות זה אחר זה בכוס אחדומ
, תרומה, ג"סמ, ירוח�' ר, ש" רא,א"רשב, �"רמב, ק"סמ( כ! פסקו רבי� מהראשוני� �שתיה זה אחר זה 

  .כיו� שאי� בזה קירוב ביאה יותר מאשר בהצעת המיטה שמותרת שלא בפניו) מרדכי
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 לאסור לשתות מאותה כוס ששתתה היא אלא א� כ� הורק היראי� בש� י"ובהגהמ ק"הסמת כתב ובכל זא
וכ� א� היא ,  מותרת לשתות אחריו�וכ� א� הוא שתה ראשו� , אפילו הוחזר שוב לכלי הראשו�, לכלי אחר

סי"  והוהמרדכיוכ� כתב .  יכול לשתות אחריה ולא צריכה להגיד לו ששתתה�שתתה והוא לא יודע מזה 
ק להפסיק אחר ביניה� ללא " כתב שנוהגי� כסממ"ובדרכ. שנוהגי� להדיח הכוס בי� שתיה שלו לשלה

וכ� א� הלכה האישה לאחר ששתתה או , ה בשיורי אכילה"וה.  מעבירי� לכלי אחר�וא� אי� אחר , הדחה
ה נוהגות ג� לעני� ל לעני� שתי"שכל הקולות הנ) ק ד"ס (ז"הטוכתב ,  מותר לבעלה לאכול מהשאריות�אכלה 
 י"הב וסיי� ).ק ט" ס "ש(מילאו אותו שוב ו והאיסור הוא ג� א� שתתה או אכלה חלק ממה שבכלי .אכילה

  .ע"בשווכ� פסק , שלשתות היא אחריו אי� איסור
  

  סעי� ה
שדווקא לישו� ולשכב כשפושט בגדיו ) ה, קצה (ח"הבוכתב . לא ישב במיטה המיוחדת לה אפילו שלא בפניה

) ק ו"ס (ז"הטא! ). ק י"ס ( "השוהביאו ,  מותר אפילו בפניה� אבל ישיבה בעלמא כשהוא לבוש ,  דאסורהוא
ומדייק . א! מותר לה לשבת על מיטתו, והוסי" שג� לאישה אסור לישו� במיטת בעלה, ח"דחה את דברי הב

 מותר לבעל לשכב �ל אינה בעיר כלוא� . מדבריו שדווקא בפניו אסור לה לשכב על מיטתו) ק ח"ס (ש"הפת
  ).ק ט" סש"פת(מיטתה ב

 שזו חומרא ד"תרוה שאסור לשבת על כיסא ארו! שאשתו יושבת עליו וכתב על זה המרדכיי בש� "והביא הב
וכ� כתב , תלוש שלא מחובר לקיר שאז יש חשש שתנדנד אותו' בעלמא ומה שאסרו הוא דווקא בספסל וכד

,  שמותר לה� ליסוע יחד בעגלהד"בתרוהעוד כתב .  אד� ביניה� והוסי" שיש מתירי� א� ישבחיי� בארחות
 שמתיר ישיבה בקרו� האגודהי בש� "והביא הב.  אסור�' ולטיול וכד. כיו� שאי� זו דר! חיבה, אפילו ה� לבד

 ופסק . שבחומרה זו נהגו האשכנזי� א! לא הספרדי�י"הבוסיי� , וספינה רק א� יש הפסק כלשהו ביניה�
וכ� לא ילכו ,  אסור לשבת על ספסל ארו! המתנדנד ויש מתירי� בהפסק אד� אחר�ד "תרוה כדברי א"הרמ

  .ובלבד שלא יגעו זה בזו, א! לצור! מותר' לטייל בעגלה וכד
  

  סעי� ו
 כתב להיזהר א� יש שתי מיטות שרגליה� במרדכי. לא יש� עימה במיטה אפילו כל אחד בבגדו ואינ� נוגעי�

 דברי� אלו וכתב ירוח�' רודחה . אחת ואשתו בשניה אלא א� כ� יש הפסק ביניה�שלא ישכב הוא ב, נוגעות
  . מותר א� כל אחד יש� על מצע משלו�א! א� המיטה רחבה , ושהאיסור הוא רק כשמתקרבי� זה לז

ואפילו א� שוכבי� בשתי מיטות והמיטות נוגעות ,  כתב שאסור אפילו יש לכל אחד מצע בפני עצמוא"והרמ
� שבמצב כזה רואי� אחד את השני ועלולי� לבוא לידי והסביר שהסיבה היא כי) ק יא"ס (ש"בפתו. ו בזוז

אלא שהעול� נוהגי� לאסור בכל ,  בעיקרו� מותר�א! א� ראש המיטה נוגע בקצה המיטה השניה , עבירה
  . בי� מיטה למיטה מותרובהפרש כלשהו, נגיעה שהיא
ומדובר במיטות ע& או בני� שיש , התיר לישו� ע� אשתו באותה מיטה) צא (מ אלשקר"מהרובתשובת 

  ).ק יא"ס ( "השוהביאו , )הגהות והערות(' י וילו� וכד"איזושהי אבחנה ביניה� ע
  .שאסור לשמוע קול זמר של אשתו נידה) ק י"ס (ש"הפתכתב 

  

  סעי� ז
 שעקבה היינו המקו� ל"י� אומר רובגמרא בנדר. מקומות המכוסי� שבהלא יסתכל אפילו בעקיבה ולא ב

,  משמע שכל מקו� שמכסי� אסורא"הרשבומכל מקו� מדברי ,  מקו� התור" דווקא�עקב שמכוו� כנגד ה
היא ש משמע שמותר להסתכל באשתו נידה וא" על פי �"הרמבומדברי .  מותר� ומקו� שאי� דרכה לכסות 

 .יקל ראש ולא ישחק עימה שמא ירגיל לעבירהורק לא , ערוה ויש לו הנאה מזה כיו� שמותרת לו אחר כ!
  .� שדיבר רק על מקומות הגלויי� שבה� מותר להסתכל א" על פי שנהנה" הסיק מדברי הרמבע"והשו

  

  סעי� ח
 בכתובות שהוחזקה נידה י"רש מדברי �ראוי לה שתייחד בגדי� לימי נידותה כדי שיזכרו שהיא נידה 

  . שראוה לובשת בגדי נידות�בשכנותיה 
  

  סעי� ט
 על פי �"� והרמב"הריכ� פסקו . בקושי התירו לנידה להתקשט בימי נידותה אלא כדי שלא תתגנה על בעלה

  .ד"ע בשבת ס"דברי ר
  

  סעי� י
שאסורה למזוג ולהניח לו על , חו& ממזיגת הכוס,  נידה עושה לבעלה�כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה 

 כתב שמזיגת �"והרמב. יד שמאל או שתניח על גבי משהוהשולח� אלא א� כ� תעשה היכר כגו� שתניח ב
והראיה משמואל שאשתו החליפה לשמאל אינה ראיה כי אולי דווקא לאנשי� , הכוס אסורה ג� על ידי שינוי

 שדווקא כשג� מוזגת וג� מושיטה לו היראי� כתב בש� י"ובהגהמ. גדולי� מותר כיו� שה� זהירי� ביותר
, לי כמו שאנחנו מתכווני�כגה פירושה מזיגת מי� ביי� דווקא ולא מזיגה מתו! העוד כתב שמזי. צרי! שינוי

 שדווקא מזיגה ביי� א"הרשב מדברי י"הבעוד מדייק . ובכל מקרה למזוג על השולח� ללא שינוי אסור ג� כ!
ס שאיסור מזיגת הכו) ק יג"ס ( "הש וכתב .ומזיגה שלא בפניו ודאי מותרת. אסור אבל בשאר משקי� מותר

  . מותר�אבל להגיש לשולח� כלי מרכזי שכול� אוכלי� ממנו ,  לבעלה בלבדתהוא דווקא בכוס המיוחד
  

  סעי� יא
 אבל הצעת כרי� וכסתות שיש בב, יבהשהיא דר! ח' ודווקא פריסת סדיני� וכד, אסורה להציע מיטתו בפניו

) עח, ה (ט"ובדרכ .דע שהיא מציעהושלא בפניו הכל מותר ואפילו א� הוא יו.  מותר� דר! חיבה הטורח ואינ
  .כתב שסידור המיטה אחר השינה אי� בו חיבה ומותר
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  ).עט,  הט"דרכ(וראוי להחמיר ,  יש שהתירו ויש שאסרו�א� הבעל מציע בפניה 
  

  סעי� יב
ואפילו הוא רוח& והיא שופכת את . ילו א� לא נוגעת בופידיו ורגליו א, אסורה ליצוק לו מי� לרחו& פניו

נלמדי� מדינא דגמרא בכתובות , יב�בסעיפי� י, ל"שלושת הדיני� הנ (.וכ� אסור ג� בצונ�,  אסור�המי� 
  .)א"ס

 ז"ובט. כתב שאסור לה ג� לשי� לפניו קיתו� של מי� שירח& בה� מפני שהוא דר! חיבה) ק טז"ס ( "הש
! דיבר כששמה בפניו "השו, !"ואולי אינו חולק על הש,  לו מי� כדי שירח&כיו�כתב שמותר לה לה) ק ח"ס(

וכ� , ז חולק עליו"! שהט"הבי� הש) ק ב"ס (כ"ובנקה. ז דיבר כשמכינה לו קוד� שלא בפניו"ממש והט
  ).ק י"ס (ט"בבאה

  

  סעי� יג
.  כ! הוא אסור למזוג לה ואסור אפילו לשלוח לה כוס של ברכה א� הוא מיוחד לה�כש� שאסורה למזוג לו 

א "וכתב הרשב. היא שיש לחשוש ג� במקרה שהוא מוזג לה להרגל דבר והסברה א"מהרשבדי� זה נלמד 
הביא בש� ) ק יד"ס (ש"ובפת . מותר� שא� שתו אחרי� מאותו הכוס והיא שותה אחריו ד"הראבבש� 
   . שראוי להחמיר ג� בזה�"היעב

  ).עג,  הט"דרכ( יניח לידו ולא לידה כ! שאינו מגיש או שולח לה �ובשבת כשרוצה לתת לה מכוס הקידוש 
  

  סעי� יד
ואי� חילוק בי� רואה ממש , וכל אלו ההרחקות צרי! להרחיק בי� בימי נידותה ממש ובי� בימי ליבונה

א שאי� להחמיר בימי ליבונה " שיא"הרמ וכתב .שכת� כראיה לכל דבר מלבד לוסתות, למוצאת כת�
והביאו , להחמיר) א, קצה (ח"בהוכ� כתב . א! יש להחמיר, באיסור אכילה בקערה אחת וכ� נוהגי� להקל

כיו� שבימי� אלו יש חשש גדול יותר שיבוא לידי , וכתב שיש אפילו להחמיר יותר בימי ליבונה) ק ט"ס (ז"הט
  .עבירה כיו� שרואה שאינה טמאה כל כ!
 ה"ראבי בהלכות תפילה שכותב בש� י"הגהמ מביא בש� מ"הדרכ �בעני� כניסה לבית הכנסת בימי נידותה 

וכ� , כ ולא לעמוד בפני חברותיה� כשה� מתפללות וכתב שמנהג יפה הוא" נהגו שלא ללכת לביהשנידות
 כתב שיש שנמנעות ז"באווכ� , כ כל ימי ראיית�" כתב שלא יזכירו את הש� ולא יכנסו לביהדורא בשערי

אורה מתיר ר הפ בסי"ורש. כ ולגעת בספר ויש שנמנעות מלהתפלל אחורי הנידה ויפה ה� עושות"ללכת לביה
 התיר על סמ! דברי ד"תרוהוכ� , כ ורק כותב שזו חומרא בעלמא ואשרי מי שעושה כ!"לנשי� להיכנס לביה

 באגורוכ� כתב , כ משו� נחת רוח וכדי שלא יעצבו"י להתפלל בימי� נוראי� וכשמתאספות רבות בביה"רש
ח כתב שהנשי� לא נהגו "בסימ� פ י"ובב. שנהגו להתיר ובלבד שלא יסתכלו בספר בזמ� שהחז� מגביה לקהל

  .ירוח�' רכ וכ� בדברי "כלל להימנע מלהיכנס לביה
  

  יז	סעי� טו
רק שתיזהר ,  מותרת לשמשו�תה  בתשובה שא� הוא חולה ואשתו נידה ואי� לו מי שישמשנו זולש"הראכתב 
,  מי שישמשנו שבכל מקו� שישי"הבומסיק מזה . ידיו ורגליו והצעת המיטה בפניו, ר מהרחצת פניוביות

 הרי כל מלאכות האישה עושה לבעלה ג� �י "ומקשה הב.  אשתו אסורה לשמשו כלל� אפילו על ידי הדחק 
ש יוצא שמה שהתיר לאישה "ולפי דברי הטור בש� הרא, הצעה ומזיגת הכוס, לנידה מותר חו& מרחיצה

 �  "השלמרות שכ! כתב , ווקשה לומר שזו כוונת, לעשות לבעלה החולה יותר מכרגיל זה רק מזיגת הכוס
 ג� רחיצה והצעה � ש התכוו� שא� אי� מישהו אחר "ויתכ� לומר שהרא. )ק יח"ס(שמזיגת הכוס מותרת 

ש שמותר לה למסור לו "ואולי כוונת הרא.  משמע ששני אלו אסורי� לעול�ירוח�' רא! מדברי , מותרי�
 שכשהוא �' ולה לעזור לו לעמוד ולסמו! וכדי שאולי אפילו יכ" מדייק הבד"תרוהומדברי , דברי� מיד ליד

א! , ) אסור לבעל לגעת בה כלל�כ כשהאישה חולה "משא(חולה אי� יצרו מתגבר עליו כיו� שאי� לו כוח 
המרדכי בש� ומביא את דברי , "ובחולי דידה אי� קפידא כלל: "ד" את סו" דברי תרוה מביאמ"בדרכ
א " שיא"ברמוכ� כתב ,  זו חסידות של שטות� כשה� חולות  שאות� שנזהרי� מלגעת בנשיה� הנידותמ"מהר

  .וכ� נוהגי� א� צריכה הרבה לכ!,  מותר בכל�אומרי� שא� אי� לה מי שישמשנה 
ומדייק ,  אסור למשש ולבדוק לה את הדופק� שאישה נידה שבעלה רופא ד"תרוהי בש� "עוד הביא הב

� היתה "ולמרות שהשאלה לרמב,  בתשובה�"הרמבברי וכ� נראה מד. ה אפילו כשאי� רופא זולתו"מדבריו שה
נראה שהאיסור הוא בכל , �"על מקרה שיש עוד רופאי� אחרי� אלא שבעלה מזומ� לה יותר ובזה אסר הרמב

 כתב שא� אי� א"והרמ. שאז מותר משו� פיקוח נפש, מקרה אלא א� כ� אי� רופאי� אחרי� והחולי מסוכ�
הביא ) ק יז"ס (ש"ובפת.  ודאי מותר לו לבדוק לה את הדופק�ה ילנה בח אחר בעיר וצריכה לו ויש סכרופא

  .שיש מתירי� בכל מקרה לבדוק הדופק על ידי בגד המפסיק
 שסובר �"הרמבא! לשיטת , � שנגיעת נידה אסורה מדרבנ�" לשיטת הרמבל הוא"הדי� הני ש"ואומר הב

) ק כ"ס ( "והש .שזה אביזרייהו דגילוי עריות כיו� ג� משו� פיקוח נפש אסור �שהנגיעה אסורה מדאורייתא 
� רק נגיעה שהיא דר! תאוה וחיבת ביאה "וכתב שג� לדעת הרמב, �"י בדברי הרמב"חלק על הבנת הב

וכ� המנהג , שאז ג� לדעתו מדובר רק באיסור דרבנ�'  מה שאי� כ� במקרה של רופא וכד,אסורה מדאורייתא
 אסור לבעל למשש דופק �א! א� אי� סכנה . שיש רופאי� גויי�הפשוט שרופאי� בודקי� נשי� א" על פי 

שכתב שלאו דלא תקרבו הוא דווקא כשמתכו� בשביל ) ק כא"ס (א"הגרוכ� נראה מדברי . אישתו הנידה
  .אחרת הוא מדרבנ�, ערוה
 אסור �! וכתב שכיו� שיש בזה חשש להגיע לידי איסור דאורייתא "דחה את מסקנת הש) ק טו"ס(ש "ובתוה

  .למשש את הדופק בכל מקרה
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  ד"בס
  הפסק טהרה ושבעה נקיי
 	 קצוסימ� 

  נ"מתי מתחילה ז	 ב	סעי� א
המשנה בתחילת פרק רביעי אומרת שבנות כותי� נידות מעריסות� ובעליה� בועלי נידות וה� יושבות על כל 

 לכאורה לשבת על כל ד� וד� היא חומרה חיובית �ג הרי זו תקנה גדולה לה� "ושואלת הגמרא בד� ל. ד� וד�
� וא� רואות באמצע ד� אדו� , ומתרצת הגמרא שיושבות ימי נידה ג� על ד� ירוק שיראו? בר שליליולא ד 

. מחשיבות אותו כד� טמא ממילא ולא מתחילות שוב לספור ימי נידה ונמצא שמקולקלות במני� הימי�
  .נ של זבה"תשובה נוספת היא שהתקלה שלה� בזה שסופרות יו� שפוסקות בו כיו� ראשו� לז

והרי מקצת היו� ככולו וא� ראתה בבוקר ונשאר עוד מ� היו� שיהיה , שה רמי בר חמא מה הבעיה בזהומק
לא נוכל לקיי� את הדי� של , עונה לו רבא שא� כ ? נ" מדוע שלא תספור אותו בתור היו� הראשו� של ז�נקי 
עונה לו . � יו� נוס�שהרי בכל מקרה נשאר מקצת ביו� ככולו ולא יצטרכו להמתי� שו, ז שסותרת בזבה"ש

 אפשר לספור אותו בתור יו� �  א� רואה במהל  היו� ונשאר עוד חלק מהיו� נקי �נ "רמי בר חמא שאכ� אה
והמקרה בו סותרי� יו� של� הוא כשרואה סמו  לשקיעה שאז , נ ולא צרי  לסתור כל אותו היו�"ראשו� לז

ז "ומקשה הגמרא וכי הפסוק שאומר שש. ו�אי אפשר לומר מקצת היו� ככולו וצרי  לסתור כל אותו הי
כיו� שיש את , ומתר! רמי בר חמא שכ�? סותרת בזיבה נאמר על מקרה כל כ  דחוק של ראיה סמו  לשקיעה

  .חייבי� לומר שהפסוק דיבר על אותו מקרה דחוק, הכלל של מקצת היו� ככולו
ולו ויכולה להתחיל לספור ביו� בו נ מקצת היו� ככ"לכאורה מסקנת רמי בר חמא היא שאכ� נית� לומר בז

ט היא "א  קשה לומר כ  שכ� מסקנת הגמרא בד� ס. פסקה לראות א� פסקה מספיק זמ� לפני השקיעה
  .וודאי שאי� מקצת היו� ככולו ומתחילה תמיד למנות ממחרת,  שהרי כ  עושי� הכותי��שלא נית� לומר כ  

 עורר את השאלה מדוע לא לספור יו� שמפסיקי� בוואכ� הראשוני� כתבו שרמי בר חמא לא סבר כ  ורק 
 לעול� מתחילה � ע"בטור ובשווכ  ג� פסקו ). נ סח" בעהד"ראב; א"רשב; א,  דש"אר; ה דאיהו" דתוספות(

  .למנות למחרת יו� שפסקה בו
  

  הפסק טהרה
ל המצב  צרי  לעשות איזשהו שינוי ש�ט "ח מופיע המקור הבסיסי לכ  שאישה צריכה הפס"במשנה בד� ס

עיי� להל� (אמנ� במשנה נחלקו התנאי� בעני� נידה . להעביר אותה מחזקת טומאה לחזקת טהרה, הקיי�
  .ט נלמד מש�"א  עצ� הצור  בהפס, )המחלוקת

כלומר ביו� האחרו� בו היא , ט בשלישי שלה"ט אומר רב ששת בש� רב שג� זבה צריכה הפס"בגמרא בד� ס
ט הינה די� "ולרב הפוסקי� בדיקה זו של הפס. נ" להתחיל לספור זולאחריו יכולה, מפסיקה לראות ד�

  ).א,  אה"שש; ק ג" סד"חוו(דאורייתא 
  

  ט"זמ� עשיית הפס
לא משנה באיזו ,  צריכה לעשות את ההפסק היו� השביעי� ק"תלדעת : ח נחלקו התנאי�"במשנה בד� ס

המשנה עוסקת (יכולה לבדוק בשני לנידתה  אפילו � חכמי�ולדעת ,  מ� המנחה ולמעלה� יהודה' רלדעת . שעה
  ).וממילא זבה בודקת ביו� בו פוסקת לראות, ק דיבר על היו� השביעי"בנידה ולכ� ת

שמעו� לגבי אישה שבדקה מיו� השני והלאה ואמרו לו ' יוסי ור' ח אומר רבי ששאל את ר"ובברייתא בד� ס
� שמצד הסברה אי� הבדל ומרגע שפסקה לראות ואומר רבי, ולגבי היו� הראשו� לא שאל). כחמי�(שטהורה  

 ומעיקרא סבר שיש לחלק בי� היו� הראשו� לשאר הימי� כיו� שביו� .ג� באותו יו� עצמו, יכולה לבדוק
 שכיו� ס"החתוהסביר . הראשו� הוחזק מעיינה פתוח ואולי תצטר  לחכות לפחות עד שיסתיי� אותו יו�

יתכ� ועדיי� מדובר בד� מאותו , ות שבהמש  היו� כבר לא מרגישה למר� שבאותו יו� נפתח מעיינה בהרגשה 
  .מעיי� ולכ� תחכה עד שיסגר המעיי� בסו� היו�

  
וכ� .  שהסיבה היא כיו� שרבי שמשנה סת� כמות�מ"המוהסביר , פסק כחכמי�) יד, יא; כ, ו (
"הרמב
להחמיר ולא להפסיק בטהרה וכתב שלמעשה יש ) חכמי� ורבי(הביא את שתי הדעות ) כב, ט;א, ב (�"הרמב

  .ביו� הראשו�
, אמנ� סיי� שיש מחמירי�. אפילו ביו� הראשו� יכולה להפסיק בטהרה,  פסק כרביא"הרשב, לעומת�
  . הביא דבריווהטור
אלא , לא להפסיק בטהרה ביו� הראשו� כלל,  כחכמי��א לא התכוו� שיש מחמירי� " שהרשבי"הבוכתב 

 כול� מודי� שמועילה � ש "אבל ביה. ו� לא לסמו  על בדיקה בבוקרהתכוו� שיש מחמירי� ביו� הראש
 שלא � �"י בדעת הרמב"וכ� הבי� הב. נ ממחרת"ויכולה להתחיל לספור ז, ט ג� ביו� הראשו�"בדיקה להפס
� מודה שמועיל " ג� הרמב�ש "א  א� בדקה ביה, � ביו� הראשו� אלא כשבדקה בבוקר"אסר הרמב

  .ט"להפס
 צריכה � יוסי ואומר שכשבדקה ביו� שראתה ' שמחלק בדעת ר) ה אמרו"ד (בתוספותו יתכ� ומקור דברי

אכ� הבי� שמש� ) ק ג"ס (א"הגר.  מועילה בדיקה אפילו בבוקר�ובשאר הימי� , בדיקה מ� המנחה ומעלה
ולכ� ביו� הראשו� ', מעי� פתוח'וכנראה הבי� שרק היו� הראשו� לראייתה מוגדר כ, ע את דבריו"לקח השו

אינ� מוגדרי� , ג� א� ראתה בה�, א  שאר הימי�. יכולה לבדוק רק בסו� היו� ורק אז להפסיק בטהרה
  .כמעי� פתוח ויכולה לבדוק ג� בבוקר

, חולק על הבנה זו ומבי� שתוספות כלל לא דיבר על היו� הראשו� אלא על שאר הימי�) ק ב"ס (ד"החווא  
מוגדר יו� זה כמעי� פתוח ולא תועיל בו ,  א� ראתה בו�ימי� ובשאר ה, כלומר ביו� הראשו� אי� לבדוק כלל

  .ש"בדיקה בבוקר אלא רק ביה
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שכ� כ  כתב (ולפי זה לכאורה תועיל בדיקה מ� המנחה ולמעלה ,  פסק כתוספותע"השו, א"אמנ� על פי הגר
  ?ש"ע שצריכה בדיקה ביה"א� כ� מדוע כתב השו, )התוספות

ש " שאי� לומר שהראי"הבוכתב .  בשמוהטורוכ� הביא ) לכות נידה בסיכו� ה (ש"בראמקור די� זה הוא 
יהודה במשנה וא� ' כיו� שזאת דעת ר, ש"שצריכה להפסיק בטהרה בכל מקרה ביה, סובר כ  מעיקר הדי�
ש כדי לצאת מכלל "שבכל מקרה עדי� לבדוק ביה, ש התכוו� לרווחא דמלתא"אלא הרא, אחד לא פסק כמוהו

  .ספקות וטעויות
  
 יכולה להפסיק בטהרה ביו� שראתה ותפסיק � שא� ראתה כמה ימי� ע"השו פסק 'בסעי� א, מעשהל

ע כתב "ע אלא השו"ואינו חולק על השו.  מועיל� שבדיעבד אפילו א� בדקה בבוקר א"הרמוהוסי� , ש"ביה
  ).ש"י ביחס לרא"על פי דבריו בב(את הדי� לכתחילה 

. ש" צריכה לבדוק ולהכניס מו  דחוק כל ביה� ופוסקת בו  שא� ראתה יו� אחדע"השו פסק 'ובסעי� ב
  .ש ג� ללא מו  דחוק" כתב שבדיעבד מועילה בדיקה לפני ביהא"והרמ

 שבדיקה � י "וכמו שהסביר בב, �"ע פסק כחמי� וכרמב"שהשו) יח, קצו (ש"וערוה) ק ז"ס (א"הגרוכתבו 
  .ע מועילה ג� ביו� הראשו�"ש לכו"ביה

ללא ,  בראתה יו� אחד�ע "ופסקו כשו, ע"א חולק על השו" הבינו שהרמה"ובשש) יח, יג (ט"בדרכ, למעשה
  .מו  דחוק לא מועיל א� בדיעבד

 בדיעבד עלתה לה בדיקה א� ללא מו  �ע וכ  פסק "א לא חולק על השו"הבי� שהרמ) רפו' עמ (ב"בטהאמנ� 
  .דחוק

  
  .מעלה ולא לפני כ�א הוא לפחות מ� המנחה ול"וזמ� הבדיקה ביו� הראשו� לדעת הרמ

  
ובדיעבד , ש"שלכתחילה צריכה מו  דחוק לפני ביה, ע" פסקו האחרוני� כשו� לגבי אישה שרואה כמה ימי� 
  .מועילה בדיקה אפילו בבוקר

  
ט ומו  "שלכתחילה צריכה הפס) ק ו"ס (�"הש כתב �ט באותו יו� "אישה שראתה כת� ורוצה לעשות הפס
ב "ובטה). יח, יג (ט"בדרכוכ� פסק .   ואפילו כשבדקה מוקד� ביו�דחוק א  בדיעבד מותרת ג� ללא מו

וא� ראתה כת� בבדיקה ,  אפילו לכתחילה לא צריכה מו  דחוק� כתב שבכת� בלי הרגשה ) כז�כו, יג (הקצר
  .בעד בדוק לכתחילה צריכה מו  דחוק

כיו� שאז נפתח  היו� בו ראתה ד� נחשב כיו� הראשו� �ראתה כת� ולאחר כמה ימי� ראתה ד� ממש 
  ).ה"שש(מקורה 

  
' ע בסעי� ב"מ לדי� של השו" ימי� ולכאורה אי� נ5למרות שכיו� בכל מקרה מחמירי� על כל ראיה להמתי� 

לדוגמה במקרה שחזרה וראתה בימי הספירה , מ" כתבו האחרוני� שיש נ�לגבי אישה שראתה ד� יו� אחד 
  ).ק ה" סש"תוה(נ מיד כשפוסקת לראות "ופרת ז ימי� וס5או כלה שלא צריכה להמתי� ) ק ו" ס�"ש(
  

  זמ� הבדיקה
ש לעני� זה מתחיל מ� המנחה " שזמ� ביהי"הבוכתב , )ש"ע על פי הרא"שו(ש "לכתחילה תבדוק סמו  לביה

וכתבו האחרוני� ).  כיו� שיצא רובו של יו� בטהרה�  הסביר הסברה ה"ובבד, יהודה במשנה' על פי ר(ולמעלה 
וטוב שתבדוק כחצי שעה קוד� כדי שתבדוק בנחת וכדי , ר לכתחילה הוא סמו  לשקיעהשהזמ� הטוב ביות

במקרה שלא ראתה (ובשעת הצור  יכולה לבדוק כבר מהבוקר . שתספיק לעשות בדיקה נוספת בשעת הצור 
  ).'א בסעי� א"כדברי הרמ, באותו יו�

�ס "מיקל משו� ס) א בהערה, יג (ב"ובטה, החמיר) כב, יג (ט"בדרכ �א� בדקה כמה דקות אחרי השקיעה  
ת המאחרת "אפשר ג� לצר� את שיטת ר. ש יו� הוא ולא לילה"ספק שמא לא ראתה כל היו� וספק שמא ביה

  ).למרות שבדר  כלל לא פוסקי� כמוהו בעני� זה(את השקיעה 
  

דוק אז ולא  לא יכולה לב�כיו� שכבר נחשב לילה מבחינת� ,  שא� התפללו הקהל ערבית מוקד�ד"תרוהכתב 
 כתבו שעדי� נחשב יו� אחרי תפילת ערבית ואפילו א� קבלו שבת ל"האגור ומהריא  . נ"נחשב כיו� לעני� ז

 ח"הבוכ� כתב . ט ג� אחרי שהתפללו"כיו� שתוספת זו היא לא לעני� הלכות נידה ולכ� יכולה לעשות הפס
ד "א  כיו� שתרוה, ו  לשקיעה ממששלכתחילה אפילו עדי� שתבדוק אחרי ערבית כמה שיותר סמ) ג, קצו(

ובדיעבד ג� א� עשתה רק .  לכתחילה תפסיק בטהרה קוד� ערבית ותבדוק שוב אחרי ערבית�פסק אחרת 
 הביא את שתי הדעות וכתב שלכתחילה נוהגי� א"ברמוכ� . ט" עולה לה להפס�אחת מהבדיקות האלו 

  .להיזהר ובדיעבד אי� לחוש
.  אי� להקל לה לבדוק אחרי כ� א� בדיעבד�א� היא עצמה התפללה ערבית כתב בש� אביו ש) ק ד"ס (�"ובש
  לא "והבי� שג� הש,  שחולק וכתב שאי� להחמיר בזה א� לכתחילהר"הדגמכתב בש� ) ק א"ס (ש"ובפת

  .החמיר אלא כשג� היא וג� הקהל התפללו ערבית
  

  מו  דחוק
שא� , קא ביו� השביעי מ� המנחה ולמעלהשסובר שצריכה בדיקה דו, יהודה' ח אמרו לר"בברייתא בד� ס

�א  כיו� שאי� זה כ  .  אז יש הגיו� לדרוש בדיקה סמו  ממש לשקיעה�ש "באמת היו ידיה בי� עיניה כל ביה 
  .מה ההבדל א� תבדוק מוקד� יותר ביו� השביעי או ביו� הראשו�

ולכ� בדיקה בבוקר לא , ש"ל ביההשתמש בביטוי הזה וכתב שלכתחילה יהיו ידיה בי� עיניה כ) א, ב (�"הרמב
ש טוב "ממנה משמע שבעיקרו� א� היה אפשר שיהיו ידיה בי� עיניה כל ביה, ויתכ� וברייתא זו. מועילה
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 שכתב שלעול� ילמד אד� בתו  ביתו שתשי� האישה מו  דחוק אחרי א"הרשבהיא מקור דברי , שתעשה כ 
  .ע"השווכ� ציטט , ש"הבדיקה וישאר ש� כל ביה

ש "ע לכתחילה שתבדוק ביה"בדיקת מו  דחוק היא חומרה נוספת על מה שהחמיר השו, וב האחרוני�לדעת ר
 לא תעשה מו  דחוק והוא רק למצוה מ� �' ולכ� במקרי� שלא יכולה וכד, ולא תסתפק בבדיקה במהל  היו�

 מו  דחוק  צריכה�ט ביו� בו ראתה ד� "א� עושה הפס, ד"החווולדעת ). ב"טה, ה"שש, ש"ערוה(המובחר 
  .מעיקר הדי�

  .ס שתעשה קוד� ולא במקומה"המו  הדחוק בא בנוס� לבדיקת חו
 כתב שתכניס ב הקצר"ובטה). אחרוני�(כ " מתחילת השקיעה ועד צאה� ש "המו  צרי  להיות בפני� כל ביה

  .כ" דקות לאחר צאה5�אותו כמה דקות לפני השקיעה ותוציא כ
  

  נ" תחילת ז	 סעי� ג 
 במרדכיוכ� , ט תלבש חלוק הבדוק מכתמי�"שלאחר בדיקת הפס) ור הלכות נידה בקיצ (ש"הראכתב 

 ותפרוס סדיני� לבני� או בדוקי�, כתב שתלבש חלוק לב� כדי שא� תיראה יהיה ניכר בחלוקה) תשלז(
  .מכתמי� על מיטתה

ה ללבוש בה� נ שנקראי� כ  כיו� שצריכ"בעני� ז' ימי ליבוני 'ג ש� בא הביטוי "מקור הדי� הוא בשבת י
  . שתלבש חלוק הבדוק וסדיני� בדוקי�ע"בטור ובשווכ� פסקו ). י"רש(לבני� 
א  . ולכאורה משמע מזה שא� א� אינו לב� ממש מספיק, שצרי  שהכת� יהיה ניכר) ק ח"ס (ש"בתוהכתב 
א  אישה שיש לה בעיית כתמי� יכולה להקל ללבוש ,  כתב שלכתחילה צריכה ללבוש לב� ממשה"בשש
  .הקל באישה כזו א� לכתחילה) כט, יג (ב הקצר"ובטה. י שאלת חכ�"וני� עצבע

מצד , ולכתחילה, שמעיקר הדי� מספיק שהבגד הצמוד לגו� יהיה לב�) ו, יג (ט"ה ובדרכ"בששעוד כתבו 
  . ג� הסדיני� יהיו לבני�, המנהג

  
א� רחצה רק פניה של א  , הנהגה טובה לאישה שתרח! עצמה לפני שלובשת לבני�) תשלז (המרדכיכתב 
שהתקנה הזו היא לטובת האישה שמא תמצא כת� ) ק ו"ס (ש"בתוהוכתב . א"הרמוכ� הביא .  די בכ � מטה 

נ בדקה ומצאה נקי "ולכ� א� בדיעבד לא רחצה ולא לבשה לבני� ובסו� הז, בימי הנקיי� ולא תוכל לתלות בו
� ה"הששוכ� כתבו . '� כ� היא בדר  וכדאמנ� לכתחילה אי� לשנות מ� המנהג אלא א.  יכולה לטבול

כיו� שיש ,  צריכה שאלת חכ��במזיד מחמת זלזול או פשיעה ' והוסיפו שא� לא רחצה וכו) ז�ה, יג (ט"והדרכ
, כתב שרחיצת כל גופה הוא מנהג טוב) ב, יג (ב הקצר"בטהוכ� . אומרי� שבמקרה כזה לא עלו לה הנקיי�

  .ובדיעבד די בקינוח אותו מקו�
ב "בת. ש"בשבת יכולה לרחו! בחמי� שהוחמו בע. ט"ט יכולה לרחו! בחמי� שהוחמו ביו" שביוה"הששכתב 

כ יכולה לרחו! ש� כיו� שאי� זו רחיצה של "וביו. או א� היא באבל תרח! רק את אותו מקו� בחמי� או בצונ�
  .תענוג

  
  

  נ" בדיקות ז	 סעי� ד 
 אליעזר' רלדעת : בה שבדקו עצמ� יו� ראשו� ושביעיב נחלקו התנאי� במקרה של זב וז"ח ע"במשנה בד� ס

,  ימי�5 יש לה� רק ראשו� ושביעי בלבד וצריכי� להשלי� עוד � יהושע' רלדעת , כל הימי� בחזקת טהרה
  .  יש לה� רק שביעי בלבדעקיבא' רולדעת 

ב "ע' מרא בד� זוזה על סמ  הג, אליעזר'  הלכה כר�ע מדברי כול� "ואומרת הגמרא שלמרות שנראי� דברי ר
  .אליעזר בארבעה דברי� וזה אחד מה�' ש� נאמר שהלכה כר

  
  בדיקות לכתחילה

כתבו ) נ סח"בעה (ד"והראב) ה רבי"ב ד"ע' ז ( תוספות:נחלקו הראשוני� כמה צרי  לבדוק לכתחילה
  ).ד, קצו (ח"הבוכ� כתב , שלכתחילה צריכה לבדוק בכל יו� פע� אחת

א "וראייתו מהמשנה בד� י,  בוקר וערב�  צריכה לבדוק פעמיי� בכל יו� כתב שלכתחילה) תשלז (המרדכי
נ "שבז) ה, קצו (ח"הבא  כתב , אמנ� משנה זו עוסקת בטהרות. האומרת שהאישה בודקת שחרית וערבית

  .האישה בחזקת טומאה ולכ� א� היא צריכה בדיקות כדי להוציאה מספק שמא ראתה
ד שרצה לדייק מלשו� המשנה שדיברה דווקא על דיעבד "ית הראבדחה את ראי) סלע המחלוקות לה (ה"הרז

 ויתכ�. וכתב שלא מסתבר מלשו� המשנה לחלק בי� לכתחילה ודיעבד, אבל לכתחילה צריכה בדיקה בכל יו�
  .שמספיקה בדיקה בראשו� ושביעי, אליעזר' ה לפסוק א� לכתחילה כר"שהתכוו� הרז

  
  בדיקות בדיעבד

 מספיקה בדיקה רב לדעת �חנינא ' בהמש  הגמרא נחלקו רב ור. די� בדיעבדעוד נחלקו הראשוני� מה ה
 צריכה את שניה� חנינא' רולדעת ,  שביעי מספיקאוכלומר אפילו א� בדקה ביו� ראשו� , בתחילת� או בסופ�

�  . ג� ראשו� וג� שביעי
א "רשב, ד"הראב ,)כב, ו (
"הרמבומכא� פסקו , א  רב ששת ממשי  לדו� בדעת רב, הגמרא לא מכריעה

הגהות  עיי� � � "ק ו כתב אחרת בש� הרמב" סי"הגהמאמנ� ( בדיעבד תחילת� או סופ� �כרב ) ג, ב (�"והרמב
  ).ק יד" סוהערות
 הולכי� � שכיו� שלא איפשטא בגמרא , ג"הסמי בש� "וכ� מביא הב,  מביא בש� התרומההמרדכי, לעומת�

ונראה שכ  פסק התוספות . ד צריכה בדיקה בראשו� ושביעי כלומר ג� בדיעב�חנינא ' לחומרה ופוסקי� כר
  ).ק טו" סא"ש והגר"הרשוכ� דייקו (חנינא ' שכ� הוא לא מזכיר ש� את דעת רב אלא רק את דעת ר, ל"הנ
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וכתב שמסתבר לומר שמספיק , נ" הזבאמצע די� נוס� לגבי אישה שבדקה רק פע� אחת ד"הראבעוד חידש 
� ש� אומרי� חכמי� שאפילו בדקה בשני שלה ומצאה טהור ,  בבדיקות הנידהלה וראייתו מהמשנה העוסקת 

  .לא צריכה בדיקה נוספת בסו� השבעה ימי�
כיו� שש� מדובר בדי� נידה הקל ואילו אנו עוסקי� , כתב שאי� ראיה מש�) סלע המחלוקות לו (ה"הרזאמנ� 

  ).חנינא'  הא� כרב או כר�פסק למעשה ולא ברור מלשונו כיצד (בדי� זבה החמור ואי� ללמוד מזה על זה 
,  א� בדקה בסו�� ד בראיה אחרת מדי� זבה בעצמה " הביא את דברי שניה� וחיזק את הראבא"הרשבא  

מ סיי� שיש לחוש "ומ. ח א� בדקה לפני כ� באחד מ� הימי� באמצע" קו� מספיק , ביו� השביעי בלבד
  ).ה, י (ש"הראוכ� כתב . ולהחמיר ולהצריכה בדיקה בתחילה או בסו�

אלא או בתחילה או , א וכתב שאי� לסמו  על בדיקה באמצע"ה ש� דחה את ראיית הרשב" בבדה"והרא
  .בסו�

  
  פסיקה
ואחר כ  הביא את דברי ,  פע� או פעמיי� ביו�� הביא את שתי הדיעות לעני� בדיקה לכתחילה הטור
  . ד שבדיעבד מספיקה בדיקה אחת אפילו באמצע"הראב
א שצריכה דווקא בדיקה "א  י, ד"לכתחילה צריכה לבדוק פעמיי� בכל יו� ובדיעבד כראב כתב שע"השו

  .שאכ� כ  מסקנתו) ו, קצו (ח"הבוכתב , י"וכ� סיי� דבריו בב, בראשו� ושביעי וסיי� שאי� להקל
  

שבבוקר תבדוק ג "הסמי הביא מדברי "ובב. ש"שתבדוק שחרית וסמו  לביהע "בשו כתב � זמ� הבדיקה 
  . כ לערבית" ממיטתה ובלילה קוד� שתל  לביהכשקמה

 לכתחילה סמו  ממש �ובערב , ש"וכתבו האחרוני� שלכתחילה יכולה לבדוק בבוקר מהנ! ובדיעבד מעלוה
לכ� א� קשה לה לבדוק פעמיי� , והבדיקה העיקרית היא ביו�. לשקיעה ויכולה ג� ממנחה קטנה ולמעלה

ובדיעבד אפשר , יכולה לבדוק א� בלילה, בדוק סמו  לשקיעהוא� קשה לה ל). ה"שש(עדי� שתבדוק ביו� 
, ש" יכולה לבדוק בביה� ש "וא� שכחה לבדוק ביה). ד�ג, ידט "דרכ(לסמו  על בדיקה אחת ביו� או בלילה 

  ).לז, לג, יגב הקצר "טה(כ עד כשעה אחר השקיעה "ואפילו אחר צאה
  

) יד, ידט "דרכ(  לדוגמה א� יש לה פצעי� �ביעי ויש מקרי� בה� לכתחילה מורי� לה לבדוק רק בראשו� וש
  ).לג, יגב הקצר "טה(או שיש לה צער בבדיקות מחמת מכה שיש לה בפני� 

�בדיעבד א� בדקה פע� אחת בראשו� או בשביעי , שבכל מקרה) ד,  ידט"דרכ; ה"שש(וכתבו האחרוני�  
  . טהורה
ובתנאי שבדקה ראשו� או ,  יכולה להקלא� לנה ע� בעלה,  שבדיעבדס"החתבש� ) ק ז"ס (ש"הפתכתב 

  . ה"בששוכ� כתב , שביעי ולא מספיקה בדיקה באמצע בלבד
 אפשר להקל לה א� � ' כתב שאישה שיש לה בעיה להרבות בבדיקות ויש לה פצעי� וכד) כו, קצו (ש"ובערוה

  .נ לכת� שלא בהרגשה"לגבי אישה שמונה ז) לה, יג (ב הקצר"בטהוכ� כתב . בבדיקה באמצע
  
� חלקו ז"י והרדב"הנובא  ,  שצריכה למנות את מספר הימי� בפיהה"השלבש� ) ק ד"ס (ש"הפת הביא 

  .וכ� פסקו האחרוני� שלא צריכה למנות הפה. וכתבו שאי� צור 
� ימי� בי� שתי הבדיקות ולאו דווקא 5ג הקפיד רק שלא יהיה הפסק של "שהסמ) ק ו"ס (ר"הדגמ וכתב 

הביא ) ק ו"ס (ש"הפתאמנ� .  מועיל�בדקה בראשו� או שביעי ועוד יו� אחד באמצע ולכ� א� , ראשו� ושביעי
  . ר וכתב שצריכה דווקא בדיקה בראשו� ושביעי"ת שחלק על דברי עצמו בדגמ" בשוי"הנובמדברי 

 תבדוק �� באמצע שבמקרה שבדקה יו� ראשו� ועוד יו) מ,  יגב הקצר"טה; ה"שש(ולהלכה כתבו האחרוני� 
ובמקרה שלא בדקה ביו� הראשו� ובדקה ביו� אחר . ביו� השמיני והוא יחשב לה במקו� היו� השביעי

  .נ ותמנה ממנו שבעה ימי�" היו הזה נחשב לה כיו� ראשו� לז� באמצע 
� כתב שא�) לד, יג (ב הקצר"בטהא  , ט מועילה במקו� בדיקה של היו� הראשו�" בעיקרו� אי� בדיקת הפס

 מועיל בדיעבד במקו� בדיקה ביו� �ש עד לאחר צאת הכוכבי� "ט מו  דחוק והיה ש� כל ביה"נתנה בהפס
  .כתב שא� במקרה זה אי� לסמו  על המו  כבדיקה) ה, יד (ט"ובדרכ. הראשו�

�ולכתחילה ,  בדיעבד יכולה להתחיל לספור א� לאחר כמה ימי��נ "ט ולא התחילה מיד לספור ז" עשתה הפס
  ).ה"שש( בכל יו� עד הטבילה תבדוק

�א  א� באותו יו� שהפסיקה . נ" צריכה להתחיל מחדש ז� א� הסיחה דעתה מהספירה והפסיקה לספור 
כתב שבמקרה ) מב, יג (ב הקצר"ובטה). ט,  ידט"דרכ; ב,  די"טהב( יכולה להמשי  � שוב חזרה וספרה 

  .א  אפשר להקל במקו� הצור , שנ מחד"שהסיחה דעתה ליו� או יותר לכתחילה תחמיר ותספור ז
  
  

  סעי� ה
אפילו א� בדקה את עצמה כמה ימי� אחר כ  ,  שא� לא בדקה עצמה ביו� שפסקה לראותא"הרשבכתב 

ט כדי� ורק אחריו יכולה להתחיל " עדיי� היא בחזקת טומאה באות� ימי� עד שתעשה הפס�ומצאה טהורה 
בדקה ביו� שפסקה לראות ומצאה טמאה ולאחר כמה ה א� " כתב שהע"ובשו. בטורוכ� פסק , נ"למנות ז

נ עד שתפסוק בטהרה ואז " כל אות� ימי� היא בחזקת טומאה ולא עולי� לה לז�ימי� בדקה ומצאה טהורה 
  .תתחיל למנות
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   בד הבדיקה	סעי� ו 
 ,ש� היו משבחי� את בית מונבז על השימוש שלה� בבדי�, ז" על פי הגמרא בד� יע"הטור והשופסקו 

נקי ור  כדי שהד� יהיה ניכר עליו וכדי שלא יפצע , נ דווקא בבגד לב�"ט וז"שצרי  לבדוק בדיקות הפס
  .אותה

  
  איכות הבדיקה
 קינוח הוי � תו  שיעור וסת וא� לא בדקה תו  שיעור זה לבדוקב אומרת שקשה להספיק "הגמרא בד� י

וכל דבר אחר , ס"שבדיקה משמעה הכנסה לחו ומשמע מכא� � ס "והקושי הוא כיו� שצרי  להכניס לחו, בלבד
  .נקרא קינוח

�נ "ט וז" בדיקת הפס.ב.  מספיק קינוח� בדיקה למציאת כת� .א:  חילק בי� שלושה סוגי בדיקותד"הראב 
  . ס עמוקה ומקיפה" בדיקת חו� בדיקה לטהרות .ג. בדיקה עד מקו� שהשמש דש

וכ� כתבו , ס" צריכה בדיקת חו�נ "ט וז"דיקת הפסבב,  הביא דבריו ודחה אות� וכתב שא� לבעלהא"הרשב
  .ש"ג והרא"הסמ
  .ש" כראהטורופסק . נ מספיקה בדיקה כלשהי"ובז, ס"ט צריכה בדיקת חו" כתב שלהפס�"הרמב

  
אחרת נחשב כקינוח , ס צריכה להיות עד מקו� שהשמש דש" שבדיקת חוירוח
' י ור"הגהמ, ש"הראכתבו 
  .הטורוכ� פסק , בלבד
ועוד . ועוד יש חשש שתפצע את עצמה בגלל זה, ה על כ  וכתב שקשה לאישה להכניס כל כ  לעומק תמי"ובב
ולכ� נראה שא� .  שכתב שאי� להחמיר על הנשי� כל כ ד"בתרוהומצא . ס"ר לא כתבו שיעור לבדיקת חו"שש
 שלו לא  שבקיצור ההלכות�ועוד ראיה (ש לא התכוו� שצריכה בדווקא לבדוק עד מקו� שהשמש דש "הרא

  .ירוח� נראה שהחמיר בזה' מדברי ר, מ"א  מ). ש די� זה"הזכיר הרא
שהיא המינימו� הנדרש א� (נ "ט ובדיקה אחת בז"י שבעל נפש יורה בביתו שלפחות בבדיקת הפס"וסיי� הב

וכתב שתייחד לכ  . ס עד מקו� שהשמש דש"תהיה בדיקת חו) נ"לדעה המקילה ביותר שמספר הבדיקות בז
  . תוכל עדיי� להשלי� הבדיקה הזו בימי� שאחר כ �כדי שא� תשכח , נ"� ביו� הראשו� לזעדי, יו�

 על א"הרמוהוסי� , י" כמו שהורה בב�וא� קשה לה ,  פסק לכתחילה שתבדוק עד מקו� שהשמש דשע"ובשו
  .ח" יצאה י�י שבדיעבד א� א� לא בדקה כלל עד מקו� שהשמש דש "פי הב

  
  ח	 סעי� ז

 א� יש לה� פקחות מתקנות אות� וה� �הסומא ושנטרפה דעתה , השוטה,  אומרת שהחרשתג"הגמרא בנידה י
  .אוכלות בתרומה

 הסומא בודקת לעצמה ומראה � ע"הטור והשווכ� פסקו , יוסי בר חנינא שסומא אינה משנה' אומר ר
  .לחברותיה

� מדברת ואינה שומעת אבל א,  דוקא שאינה מדברת ואינה שומעת אינה יכולה לבדוק לעצמה�לגבי חרשת 
  . הרי היא כפיקחת�או שומעת ואינה מדברת 

וא� לא קבעו . כל אלו צריכות פקחות שיבדקו אות� ועל פיה� יקבעו וסתות.  מחמת חולי�ושנטרפה דעתה 
  . שהוא עונת הראיה לרוב נשי� וביו� זה בודקות על ידי פקחות30 חוששות ליו� �וסת 

  
  סעי� ט

כיו� שאפילו א� יש ,  הרי זו משובחת�י� בימי ספירתה ובי� בימי� שלא ראתה בה� ב, האישה שמרבה לבדוק
). ק יד" סש"תוה(ומדובר שלא בודקת בשעת תשמיש . ק יכול להיות שהד� יבוא שלא בשעת וסתה"לה ו

, ב בוסת שאינו קבוע"וכ� עו(ק "חו! מאחר ו,  הרי זו בחזקת טהרה�בי� באונס ובי� ברצו� , ישבה ולא בדקה
  ).ד"כמבואר בסימ� קפ

  
  סעי� י

". שלא תהא טומאה מפסקת ביניה�,  אחר אחר לכול�� ואחר תטהר "ז מהפסוק "דורשת הגמרא בנידה ס
אפילו ראתה בשביעי , שלא תהיה שו� ראיה ביניה�, נ צרי  שיהיו רצופי�" שכל ספירת הזהטורומכא� פסק 

  .נ מחדש" סתרה הכל וצריכה לספור ז�סמו  לשקיעה 
וכתב . לא משנה מתי ראתה, נ"זירא ממילא על כל טיפת ד� צריכה לשבת ז'  שלאחר חומרת רי"הבכתב ו

, ע"י עצמו כתב די� זה בשו"ועוד שהב, מ לימינו"שאי� לומר שהטור כתב די� שאי� לו שו� נ) ק ג"ס (ז"הט
צריכה בדיקות מלבד יו� שאינה , ק"מ היא לאישה שיש לה ו"וכתב שהנ. מ לימינו"ולכ� כנראה יש איזושהי נ

נ היא בחזקת טומאה ולכ� לכתחילה צריכה לבדוק "ובא די� זה ללמדנו שבז. כיו� שהיא בחזקת טהרה, הוסת
  . נ ולא חוזרת אוטומטית לחזקת טהרה שלה"בסו� הז

שא� ראיית ד� היתה מטמאת רק , נ"כתב שהחידוש הוא לעני� הסתירה למפרע של כל הז) ק לב"ס (ט"ובסד
ואפילו תרה אחר כ  תטמא רק ,  היתה יכולה לטבול ביו� השביעי ולשמש�ולהבא ולא סותרת למפרע מכא� 

ולכ� כתב הטור שסותרת א� למפרע וממילא אסורה לטבול ולשמש כל היו� השביעי שמא . מכא� ולהבא
  .תראה ותסתור

  
 צריכי� להיות טהורי� נ" ששלושה ימי� הראשוני� של זי"מרדכי והגהמ, תרומה, ד"תרוה בש� י"הבהביא 
אבל , ודוקא בכת� גדול מגריס.  אינה תולה� א� על פי שיכולה לתלות במכה � וא� מצאה בה� כת� , לגמרי

ולא הביא זאת .  טהורה א� בשלושה ימי� הראשוני��כת� קט� מגריס שממילא יכולה לתלות במאכולת 
אה ד� תולה בה אפילו יותר מכגריס ואפילו  א� ידוע שמוצי�והוסי� לעני� מכה .  הביאוא"הרמא  , ע"בשו

 מ"ובדרכ.  אי� תולי� בה בשלושה ימי� הראשוני��וא� לא ידוע שמוציאה ד� , בשלושה ימי� הראשוני�
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ל היא חומרה בעלמא ולא מצד הדי�  אפשר לתלות בזה להקל במקרי� "הסביר שכיו� שלדעתו החומרה הנ
  ).מכה שמוציאה ד�, כת� קט�(ל "הנ

,  אי� לתלות בזה להקל�וחלק עליו וכתב שג� במקרה שיודעת שמכתה מוציאה ד� ) ק יג"ס (�"השוהביאו 
ורק במקרה של שחי� .  צריכה ודאות גמורה שאי� לה שו� ד��  ומעיינה נפתח קוד� לכ� נ"כיו� שהיא בז

  .ופצעי� שהד� יוצא מה� תמיד אפשר להקל
  

 תולה בה א� בשלושה �כל מכה שלא יכולה להיזהר ממנה א היא ש"ע והרמ"כתב שכוונת השו) ק ד"ס (ז"והט
א  מכה שהיתה יכולה להיזהר שלא . ולכ� תולה בכתמי� קטני� או א� היא מוכת שחי�, ימי� הראשוני�

  . לא תולה בה�תתלכל  ממנה ולא עשתה כ� 
� בהרגשה אי� כיו� שלד, לוודא שאי� ד� שבא שלא בהרגשהנ היא " בזכתב שעיקר הבדיקה) ק ג"ס (ד"ובחוו

 א  .'אפילו א� הוא קט� מכגריס או על בגד צבעוני וכד, נ מטמא"ולכ� כתב שכל כת� בז. צור  בשו� בדיקה
אפילו א� ראתה , ולכ� א� בטוחה בכ , נ צריכה רק ודאות שלא נפתח מקורה" חולק עליו וסובר שבזס"החת

בי� ,  הבדיקותד"החוו זה יוצא שלדעת ועל פי). ק ה" סש"בפתדבריה� מובאי� ( אינה סותרת � כת� קט� 
כיו� , נ מדרבנ�"ט הינו מדאורייתא א  בז"רק הפס, ס"החתולפי ,  הינ� מדאורייתא�נ "ט ובי� בז"בהפס

  .שמדאורייתא מספיק שלא מרגישה שנפתח מקורה
  

  ז" פולטת ש	סעי� יא 
הוא מטמא בגדי� ועור , ו כ�כמ. ז טמא עד הערב"אומרת שאיש שיוצאת ממנו ש) יח�טז, טו(התורה בויקרא 

ז יחד ע� "ובמשנה בתחילת כלי� מוזכרת ש.  טמאי� עד הערב�ז "ואישה אשר ישכב איש אותה ש, שעליו
  . שמטמאה אד� וכלי�� שאר אבות הטומאה 

וא� אחר , כלומר משמשת נטמאת בשעת התשמיש. ז טמאה"ב דורשת שג� הפולטת ש"א ע"הגמרא בנידה מ
  . טמאה�טבלה ג� א� , ז"כ  פלטה ש

.  סובר שפולטת ביו� השלישי טהורהע"ראב: נחלקו כמה זמ� פולטת תפלוט ותטמא) ג, ח(במשנה במקוואות 
  . עונות5 אומר שלעול� מטמאה ע"ור,  עונות6 או 5, 4 אומר שפעמי� מטמאה אחרי ישמעאל' ר

והסביר , לושה ימי�ש� נאמר לא לגשת אל האישה ש, ט לפני מת� תורה"בשמות י' שורש המחלוקת בפס
ורק , ז עדי� ראויה להזריע"ודוקא שלושה ימי� כיו� שזה הזמ� שבו ש, שהסיבה כדי שלא יראו קריי "רש
ת רק לטומאת קרי "הסביר מדוע חששו לפני מ) ה מני�"ו ד"שבת פ (ותוספות. ז הראויה להזריע מטמאת"ש

  .ת"אסר במוזה מה שנ,  כיו� שקרי מגיע מקלות ראש�ולא לטומאות אחרות 
  . עונות שלמות בעינ�6� האומרי� שחכמי�ואחריה דעת , ל"ו מובאת מחלוקת התנאי� הנ"ובגמרא בשבת פ

. ז בתו  שלוש עונות טמאה ולא יותר" שפולטת ש�ע "פסק כראב) יא, שאר אבות הטומאות ה (
"הרמב
� " ותיר! שלרמב,ע שהלכה כמוהו מחבירו" שלכאורה היה צרי  לפסוק כחכמי� או כרמ"הכסוהקשה 

 א"הגר בש� הירושלמי וכ� הגיה �"ברמבוכ� הגירסה , 6 עונות ולא 3 �היתה גירסה אחרת שדברי חכמי� 
  .בגמרא בש� הגאוני�

  
  נ"ז בתו  ז"פליטת ש

 טובל בערב �נ "ז בז"ולכ� א� ראה ש, נ" סותר יו� אחד בז� ז "א אומרת שזב שראה ש"ב ע"הגמרא בנידה כ
  . נ מחדש"� אחד נוס� ולא צרי  לספור זנ סופר יו"ובסו� הז

  ?נ" הא� היא כרואה או כנוגעת לעני� סתירת ז�ג דנה לגבי פולטת "הגמרא בד� ל
רק אחרי שרואה שלושה ) נ"שצריכה ז(והרי נעשית זבה , נ"ז בז"הקשו הראשוני� אי  יתכ� שאישה תפלוט ש

 שימשה �כ� מדובר באישה ששימשה בזוב הסביר שאי "רש?  אי  תשמש ותפלוט באותו זמ��ימי� רצופי� 
 עונות מטמאת ולכ� 6ל כרבנ� שעד "קיי, כתב שג� א� שימשה בהיתר) ה רואה"א ד"ג ע"ל (תוספות. באיסור

שג� על טיפה אחת , זירא' יכולה להיעשות זבה ג� אחרי ששימשה בהיתר או שמדובר בגמרא אחרי תקנת ר
  .נ"י� רצופי� כדי להתחייב בזולכ� לא צרי  דווקא שלושה ימ, נ"יושבת ז

  .נ ולא את כל השבעה"א היא שפולטת כרואה וסותרת רק יו� אחד בז"ב ע"ג ובד� מ"ומסקנת הגמרא בד� ל
  

 לא יכולה להתחיל �שג� א� שימשה ואחר כ  ראתה ופסקה לראות באותו יו� תוספות כתבו , כאמור לעיל
כיו� שחוששי� לדעת רבנ� ולכ� יכולה ,  ארבעה ימי�כלומר,  עונות6נ  אלא צריכה להמתי� "למנות מיד ז

  .ח"רוכתבו שכ� פסק . נ רק מהיו� החמישי"להתחיל למנות ז
וג� א� יסבור (ולא הזכיר את התקנה של התוספות , פסק שפולטת כרואה וסותרת יו� אחד) טז, ו(
 "הרמב

  ). לדעתו צריכה להמתי� רק שלוש עונות ולא שש�שיש לקבל את התקנה 
 כתבו שלמעשה בעל נפש �וא� אפ לא פסקו כמוהו מעיקר הדי� , ב הראשוני� הזכירו את תקנת תוספותרו

אמנ� הראשוני� ). יונה' רוכ� הביאו בש� , �"רמב, א"רשב, ש"רא, מ"מ, ק ב" סי"הגהמ(יחוש ויש להחמיר 
א " למעט הרשב,א  דחו אותו,  שסובר שכל די� פולטת נאמר רק לטהרות ולא לבעלהד"הראבכתבו בש� 

ב הקצר שיכולה להתחיל לספור מיד ואחר שהפסיקה לראות ד� "שנטה להסכי� עימו ולמעשה כתב בתוה
  .ואחר כ  הביא בש� גדולי המורי� שיש להחמיר עד יו� החמישי

. � כלל לא הביאו די� זה"היא שהגאוני� הרי, ד"א לקבל את סברת הראב"אחת הראיות המרכזיות של הרשב
וכ� במקרה , כיו� שיש דיני� רבי� בהלכות נידה שה� לא הביאו כיו� שאינ� מצויי�, דחה זאת י"הבאמנ� 

  . ימי�6 או 5זה לא שכיח כיו� שרוב הנשי� ממילא רואות ד� 
 צריכה להמתי� עד יו� החמישי לשימושה ואז תתחיל � כתקנת התוספות ע"הטור והשוולמעשה פסקו 

  .לספור
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  ד"חומרת תרוה
ולכ� לא תתחיל לספור עד יו� השישי , שיש להוסי� עוד יו� אחד על תקנת התוספות) רמב (ד"בתרוהכתב 

ש ותטעה לחשוב ששימשה ביו� ותתחיל למנות מאז ולא "והסיבה היא שמא תשמש ביה. לאחר שימושה
  .מהלילה

  שכתב שנהגו הנשי� באושטרי  לחכות שבעה ימי� מתחילת הראיה ורק אזז"ח או"מהרעוד כתב בש� 
 כתב הטע� זכר ח"ובב. ד טע� לזה"ולא מצא תרוה. אפילו לא ראתה אלא יו� אחד, נ"התחילו למנות ז

  . יו�14נ ולכ� המתינו " אחת אחר ימי נידה דאורייתא ואחת אחר ז�למנהג שהיו נוהגי� לטבול פעמיי� 
  .ד שגוזרי� שימשה אטו לא שימשה ולעול� צריכה להמתי� חמישה ימי�"עוד כתב תרוה

ל אי� יסוד ולכ� ממתינה רק ארבעה ימי� ולא גוזרי� שימשה אטו " וכתב שלכל החומרות הני"הבהביאו ו
ודחה את , ד בעני� היו� הנוס� וגזירת שימשה אטו לא שימשה" פסק כדברי תרוהא"הרמא  . לא שימשה
כתב ' ק ה"בסו. כתב שאי� להרחיק טבילת מצוה בגלל המנהג הזה) ק ו"ס (ז"בטוכ� . ז"ח או"דברי מהר

, שאפשר להקל לכלה אחר בעילת מצוה ולא צריכה להמתי� יו� נוס� אלא מספיק שתחכה ארבעה ימי�
  . שאז תחמיר�ש "כ נבעלה ביה"אא
  

. א נראה שגוזרי� שימשה אטו לא שימשה רק כאשר בעלה בעיר"ד והרמ"שמדברי תרוה) יב, קצו (ח"הבכתב 
 שנהגו להחמיר א� כשאי� ק"מהרידבריו והביאו מפורש מתשובת דחו את ) ק כ"ס (�"והש) ק ז"ס (ז"הטא  

וכתבו שכלה .  אי� להתיר�  כתב שמעיקר הדי� אכ� נראה היה לו להתיר א  כיו� שנהגו �"והש. בעלה בעיר
 אינה צריכה להמתי� כלל ואצלה לא שיי  � שפירסה נידה סמו  לחופתה או לאחר חופתה קוד� ששימשה 

  .לגזור
�נ מיד כשתפסיק לראות ולא צריכה " אי� דינה כרואה ומונה ז� פסקה בטהרה ואז ראתה כת�  במקרה שכבר 

  ).ק כב" ס�"ש; ק ח" סז"ט(להמתי� כלל 
� כתבו האחרוני� שהעצה �ד " אישה שהביו! שלה חל לפני טבילתה בגלל שממתינה יו� נוס� כדעת תרוה

נ ואינה צריכה להמתי� כלל " לאחר זואז בחודש הבא תטבול, שלה שתחכה חודש ולא תשמש ע� בעלה
  . שאפשר א� לוותר על היו� הנוס� במקרה כזהא"החזוה בש� "עוד כתב השש). כד,  ידט"דרכ; ה"שש(
� עדי� �ט וליל טבילתה היה יוצא בליל שבת " שא� חל שבת אחר יוה"השלבש� ) ק טו"ס (ש"הפת כתב 

.  התיר במקרה כזה אפילו א� שימשה ע� בעלהט"ובסד, למנות רק ארבעה ימי� כדי לקרב חפיפה לטבילה
  . אפשר להקל� שבמקרה שהבעל נוסע לזמ� רב ולא שימשה ביו� קוד� הראיה ה"הששעוד הביא 

�כתב שבעיקרו� אי� ) ק כא"ס (�"והש.  צריכה להמתי� חמישה ימי�� כתב שאפילו רואה כת� א"הרמ 
  ).כה, יד (ט"ה ובדרכ"בששוכ� פסקו . א  למעשה סיי� שנוהגי� להמתי� ג� בכת�, להחמיר בזה

  
 ממתינה א"הרמלדעת . ב"בטהוכ� פסק ,  ממתינה ארבעה ימי� רק א� שימשהע"השו לדעת � לסיכו�

  ).כא, יד (ט"ה והדרכ"הששוכ� פסקו , חמישה ימי� א� א� לא שימשה
  

  סעי� יב
 עונות ואז למנות את 6 צריכה להמתי� � שא� טעתה יו� אחד במני� הימי� וטבלה ושימשה ק"הסמכתב 

 לא צריכה �כמו לדוגמה א� לא טבלה כדי� ושימשה , נ"וסתירה לאחר ז. היו� שהחסירה ויכולה לטבול
 וכתב שאי� בעיה של הפסק בכ  י"הבוהביאו . וטובלת מיד, כיו� שהיו שבעה ימי� שלמי�, להמתי� כלל

 שלא תהיה זיבה �נ שיהיו רצופי� "זכיו� שמה שהקפידה התורה על , שיצטר� היו� הנוס� לשאר הימי�
אלא ', ה שני ימי� וכד"שה) ק ט"ס (ז"הטוכתב .  לא נחשב הפסק� ז "א  א� פלטה ש, מפסקת ביניה�

  .שבדר  כלל לא טועי� כל כ  הרבה ולכ� כתבו דווקא יו� אחד
� שלא כיו,  ימי�5ד ולהמתי� "שבמקרה כזה לא צריכה להחמיר את חומרת תרוה) ק כג"ס (�"השוכתב 

  .שכיח שתטעה בזה ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ�
  

 נחשב �אפילו א� פלטה אחר כ  ביו� השביעי ,  שא� טבלה בליל שביעי ושימשה ביו� השביעיי"הבכתב 
חלק עליו וכתב ) ק כד"ס (�"השא  . נ ולכ� יכולה לטבול מיד ולא צריכה להמתי� ולספור יו� נוס�"שספרה ז

�אבל כל עוד לא הסתיי� היו� השביעי , ק משמע שרק לאחר היו� השביעי כולו הדי� כ "שמפשט לשו� הסמ 
  . עונות ולספור יו� נוס�6א� שימשה צריכה להמתי� 

  
 ימי� להבחי� 90כמו בגרי� שנתגיירו שצריכי� ,  ימי הפרשה90מדוע לא צריכה כא� ) ק יא"ס (ז"הטתמה 

 הרי שימשה �אי  אפשר להתיר לה לטבול מיד , לה שלא כראוי א� טעתה וטב�וג� פה , בי� זרע קדוש לטמא
ומתר! שמדובר כא� באישה שבעלה ?  יו� כדי לוודא שלא יוולד ב� באיסור90באיסור וצריכה הפרשה של 

 יו� 90א� בעלה לא היה אצלה קוד� לכ� במש  , ובאמת. ולכ� לא צריכה הפרשה, היה מצוי אצלה ג� קוד�
�  .ע למעשה" בצונשאר.  תצטר  הפרשה

אפילו א� יתברר שנולד הילד מ� הנידה , שהרי כא�, דחה דבריו וכתב שאי� להשוות לגרי�) כ א"נקה (�"והש
�  .להבדיל ממי שנולד מגויה,  הוא זרע כשר
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   אפשרות הנקיו�	סעי� יג 
רי� אחרי� ז שבה וכ� במק"א הובאה אפשרות שאישה תו  כדי הילוכה פולטת את כל הש"בגמרא בנידה מ

, ח(ובשמנה במקוואות . ז לכאורה היתה יכולה לטבול מיד בלי להמתי� שלושה ימי�"בה� ודאי לא פלטה ש
ולמדו מכא� הראשוני� .  כאילו לא טבלה� נאמר שאישה ששימשה ביתה וטבלה ולא כיבדה את הבית ) ד

  . נ מיד ולא צריכה להמתי�" יכולה להתחיל למנות ז�שא� ניקתה עצמה 
ג� הליכה מועילה ויכולה להתחיל למנות מיד אחרי ) ב, ט (�"הרמב לדעת �שנחלקו במקרה שהלכה אלא 

, ד (ש"הראוכ� ,  אלא שסיי� שיש מחמירי� בהליכה ומצריכי� קינוח בנוס� לזהא"הרשבוכ� כתב , שהלכה
  .פסק שצריכה קינוח או רחיצה בחמי� והליכה לא מועילה) א

 הא� הליכה ודאי מוציאה הכל או שרק יש פחות חשש שנשאר �ה בגמרא מחלוקת� נובעת ממחלוקת בגירס
  ).ח"ב(ז א  אי� ודאות "ש

, יג (ב"ובטה ע"בשווכ� פסק ,  א� קינחה או רחצה בחמי� יכולה להתחיל למנות מיד�ש " פסק כראובטור
  ).סז
. נ"ות ורק אז למנות ז עונ6 כתב שאי� אנו בקיאי� ואי� לסמו  על הקינוח ולעול� צריכה להמתי� ק"הסמא  

והסביר שממילא כיו� שלדעתו צריכה . ק" פסק כסמא"הרמא  ,  הביא דבריו ודחה אות�י"הבאמנ� 
א שהפור� גדר "וסיי� הרמ. ח שא� שימשה לא יועל הנקיו�" קו�ז כלל "להמתי� ג� א� לא שימשה ואי� ש

  .ישכנו נחש
יא די� זה כלל ובעני� שימשה אטו לא שימשה  שלא הבכיו�, ט"בדרכוכ� נראה שסובר , ה"בששוכ� פסק 
  .א"פוסק כרמ
 יכולה לרחו! במקו� �שבדיעבד א� טעתה במני� הימי� וטבלה לפני הזמ� ) ק כה"ס (�"השכתב , ומכל מקו�
  .א"ג� לדעת הרמ,  עונות6להמתי� עוד 
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  ד"בס
   זמ� הטבילה	 קצז סימ� 

  טבילת נידה מ� התורה 	סעי� א 
זה בני� "ש) ג, ד (�"הרמבוכתב , "ורחצו במי�"ז נאמר "יח לגבי אישה אשר שכב איש אותה ש, טובויקרא  .1

  ". אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול
וכתב , "ד שתבוא במי� בנידתה תהא ע� והדוה בנידתה "מהפסוק  ב"ד ע" ס הגמרא בשבתלומדתעוד  .2

  .  שמכא� מקור לטבילת נידה מ� התורהג"הסמ
רב והביא בש� , כתב שאמנ� אי� פסוק מפורש לטבילת נידה בתורה) ה במקו�"ב ד"ז ע"יבמות מ ('בתוס .3

  . ש"היא עצמה לא כ,  מה דבר שנוגעת בו טעו� טבילה�ח ממגעה " שנלמד בקויהודאי גאו�
ומביא ,  מי� שהנידה טובלת בה��" א  במי נידה יתחטא"דורשת על הפסוק ז ש" לומד מהגמרא בעת"ר .4

  . ל מהגמרא בשבת" את הדרשה הניצחק' רבש� 
לאחר ימי , במקו� ראוי,  שאי� האישה עולה מטומאתה עד שתטבול כראויע"והשו הטור, �"הרמבופסקו 
  .ואפילו עברו שני� רבות, ספירתה

  
  טבילה בזמנה מצוה 	 סעי� ב 
יוסי ' ור, כ וכ� בעלי קריי�"נידות ויולדות טובלי� כדרכ� בליל יו, נאמר שזבי� וזבות) ז, ד (תא ביומאבתוספ

ורק אז , כ"למוצאי יו, יהודה חולק ואומר שבעל קרי לא יטבול מ� המנחה ולמעלה אלא ממתי� לערב' בר
 שטבילתו של בעל קרי מתקנת וכיו�, ודאי טבילה בזמנה אינה מצוה, יהודה' יוסי בר' לדעת רכלומר . טובל

 הא� סוברי� שטבילה בזמנה מצוה או �דעת חכמי� לא ברורה . כ" ימתי� למוצאי יו�אותו רק לתפילה 
  ). ש�מנחת ביכורי�(כ " היא מותרת ג� ביו� שסוברי� שכיו� שאי� זו רחיצה של תענוג והיא צור  מצוה 

 ערבית כיו� שערבית היא תפילת חובה ונעילה  נחלקו הא� תפילת נעילה פוטרת את שלח"בגמרא ביומא פ
או שערבית תפילת רשות ואי� קשר בינה ,  פטר את ערבית� וא� התפלל אותה משתחש  , היא תפילה מיותרת
ק בעל קרי טובל והול  עד "ש� לדעת ת, ברייתא הפוכה מהתוספתאהגמרא מביאה . ובי� תפילת נעילה
ק תפילת נעילה פוטרת את של ערבית ולכ� ימתי� "כלומר לדעת ת, לו טובל כל היו� כו�יוסי ' המנחה ולדעת ר

יוסי אינה פוטרת וצרי  לטבול מיד כדי שיוכל להתפלל נעילה ' ולדעת ר, בעל קרי עד הלילה ורק אז יטבול
ומתרצת שהתוספתא מדברת במקרה שכבר , ומקשה הגמרא מהתוספתא ש� משמע הפו . לפני שתחש 

וחכמי� , יוסי טבילה בזמנה אינה מצוה' כיו� שלדעת רטבול מ� המנחה ולמעלה התפלל נעילה ולכ� לא י
  . כיו� שסוברי� שטבילה בזמנה מצוה�שאמרו שטובל כל היו� כולו 

יוסי לגבי מי שהיה ש� על בשרו '  מובאת מחלוקת חכמי� ורא"בשבת קכשכ� , יוסי' קשה על ר, א� כ 
 לא יטבול כיו� שטבילה � וא� אי� לו גמי , כור  עליה גמי וטובלשלדעת חכמי� , ונזדמנה לו טבילה של מצוה

  ! יורד וטובל כדרכו כיו� שטבילה בזמנה מצוה�יוסי ' ולדעת ר, בזמנה לא מצוה
וכמו , )כגרסתנו בתוספתא (יהודה' יוסי בר' יוסי שסובר שטבילה לאו מצוה הוא ר' שרומתרצת הגמרא 

. יהודה אינה מצוה' יוסי בר' ה טבילה בזמנה מצוה ולדעת ר"ובש "ש� לדעת ב, 'בגמרא בנידה לשמופיע 
,  זה לא אות� חכמי��ה קא סברי "ביומא די "רשלדעת ? ומדוע לא מקשה הגמרא מחכמי� על חכמי�(

התכוונו לומר שבשביל התפילה לא צרי  לטבול ,  כשאמרו שטובל רק עד המנחה� ש� מתר$ אחרת 'ותוס
והחידוש הוא לעני� א� נאנס ,  עדיי� יש צור  לטבול משו� טבילה בזמנה מצוהא , ויכול לדחות את הטבילה

  ). שמותר להתפלל נעילה� ולא טבל 
לגבי הבא מ� הדר  שמותר לבוא על אשתו א� שהה אחרי , )ד, ב (בירושלמי בנידהסוגיה נוספת בעני� מופיעה 

אתה וממילא טובלת מיד כשיש ומכא� לומדת הגמרא שאסור לאישה להשהות את טומ, וסתה שבעה ימי�
  .כלומר טבילה בזמנה מצוה, לה אפשרות לכ 

יוסי ' ולדעת ר,  מצוה	בבלי משמע שלדעת חכמי� מהו, מהירושלמי משמע שטבילה בזמנה מצוה :לסיכו�
  . אינה מצוה	יהודה ' בר
  

) שלח (ז"או, )תשלד (יכמרד, )ד, ד (י"הגהמ, )לאוי� קיא (ג"סמ, ח"רלדעת : נחלקו הראשוני�, להלכה
  . טבילה בזמנה מצוה�) צט (והתרומה
) מ"ה וש"א ד"ע' נידה ל ('ותוס ש"רא' תוס, )ע"ה דכו"א ד"ע' ביומא ח' בתוס (ת"ר, )ז, ד (�"הרמב, לעומת�

  .וראיית� ממעשי� שבכל יו� שנשי� טובלות שלא בזמנ�, פסקו שטבילה בזמנה לאו מצוה
 שבעיקרו� � ) מ"רכדי וב"מובא בב (ק"ומהרי) ה כל"ב ד"ח ע"י (יצהבב' תוסכנראה שיטת , ישנה שיטת ביניי�

 אי� עני� �זירא ומלכתחילה לא טובלת בזמ� ' א  בימינו שממילא מחמירי� כתקנת ר, טבילה בזמנה מצוה
  .של טבילה בזמנה מצוה

  
את דברי כ "ת שאינה מצוה ואח"ח שטבילה בזמנה מצוה ואת דברי ר"ז הביא את דברי ר" בתחילת קצהטור

מ ביניה� היא הא� "והנ, ל" הביא את כל השיטות הני"הב.  כנראה שפסק שטבילה בזמנה מצוה�הירושלמי 
י שמסוגיי� בעלמא משמע "וכתב הב. ד אינה מצוה אסור"ד מצוה מותר ולמ" שלמ�כ  "מותר לטבול בשבת ויו

 �כל מקו� א� הבעל נמצא בעיר א  מ, שהרי נשי� לא טובלות כשהבעל לא בעיר, שטבילה בזמנה אינה מצוה
 שפסקו שמותר לטבול בליל שבת ל"האגור ומהריומביא את דעת . ר"מצוה לטבול בזמנה כדי לא לבטל פו

 ומתיר לטבול בשבת כיו� שממילא כל הנשי� היו� לא טובלות ודוחה אות� � ש רק א� זה זמנה ממש "ומוצ
 �פסק שא� בעלה בעיר ) ב, קצז (ע"ובשו. טובלתבזמנ� ממש מדאורייתא ולכ� אי� הבדל באיזה יו� היא 

  .מצוה לטבול בזמנה
 א� בעלה בעיר יכולה לטבול �כתב לגבי אישה שילדה ורוצה לטבול אחר הלידה בשבת ) רנה (ד"ובתרוה
,  לא תטבול בשבת�א  א� היתה לה אפשרות טכנית לטבול קוד� לכ� והמתינה לשבת מטעמי נוחות , בשבת
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ובזמנינו שלא נהגו לרחו$ בשבת אפילו , י לטבול בשבת הוא כיו� שנראה כמיקר" של הבשכ� כל טע� ההיתר
  . תטבול בשבת�רק א� בעלה בעיר ולא יכלה לטבול קוד� לכ� , כלומר למסקנה.  לא שיי  טע� זה�להקר 

  אי� להחמיר�ד "וכתב למסקנה שבמקו� שלא נהגו להחמיר כדברי תרוה) ק ג"ס (מ"בדרכא "והביאו הרמ
.  אי� להחמיר�ד א  במקו� שאי� מנהג " מעיקר הדי� פסק כתרוה�  א"ברמוכ� , י"ונית� לסמו  על דברי הב

נמש  אחריו ) ק ד"ס (ז"הטוכ� . א וכתב להחמיר בכל מקו� שלא לטבול בשבת"חלק על הרמ) ק ג"ס (ח"ובב
 אסורה �י שבת ולא טבלה  א� יכלה לטבול לפנ�ד שהכל תלוי באפשרות לטבול "אלא שהבי� בתרוה, להחמיר
  .וכ  פסק למעשה, בלי קשר א� בעלה נמצא או לא,  מותר לה� וא� לא יכלה , בשבת
  . במקו� שאי� מנהג אי� צור  להחמיר שלא לטבול בשבת� ז "ח וט"דלא כב, א"מכריע כרמ) ק ג"ס ($"הש
  

� טבילתה היתה כראוי ואפילו רק ספק א,  שא� טבלה וגילתה שיש בעיה בטבילתה)ק א"ס ($"השעוד כתב 
 א� באמת היתה �נ "וממ) ד"י ולא כתרוה"כב(כיו� שמדינא כל טבילה מותרת בשבת ,  מותרת לטבול בשבת�

  . מותרת לטבול כשאר כל אד� שנראה כמיקר�וא� לא ,  הרי זו טבילת מצוה�בעיה בטבילה 
  

 הדברי יוס�ומביא את , בחמי� לאסור טבילה צ"החכמביא את דעת ) ק ב"ס (ש"הפת � לעני� טבילה בחמי�
 הסיק שבפושרי� מותר אלא שהגהות י"נובומתשובת . ע"שמלמד זכות על המנהג לטבול בחמי� ונשאר בצ

  .תיר א& בחמי�מי ש" הבי� מהנובח"שכהוהערות הביא 
 שבשוגג חוט השניבש� ) ק ה"ס (ש"הפת מביא � ז טבלה "א� בכ, ובמקו� שנהגו איסור לטבול בשבת

כתב שתטבול מיד כשיכולה ) ב ג, קצז (ה"ובשש.  הקלו א& במזידצ"והחכ ט"והסד, זיד אסורהמותרת ובמ
וכתב שהיו� הכל נחשב , )ק ו"ס(וכ� התיר טבילה בחמי� , )ק ה"ס( אפילו בשבת �  "והכריע כש, להיטהר

  .כמקו� שלא נהגו להחמיר
 א� בעלה בעיר �ע "פוסק כשו) א, יז (ט"בדרכוכ� , ק א"  בס"א וכדברי הש"פסק כדברי הרמ )ב, ב (י"ובטהב

 לא תטבול בשבת �וא� בעלה לא בעיר או שיכלה לטבול לפני שבת והזידה ולא טבלה . מצוה לטבול בזמנה
  ).יד(ויש מתירי� ג� בחמי� , שכ� כתב שמותרת בפושרי�, ונראה שהחמיר לעני� טבילה בחמי�). יט(

ולכאורה ההיתר הוא בכל ,  מותר לטבול בשבת�  "וכהבנת השע "י והשו"פסק כפשט דברי הב) ג, יד (ב"ובטה
  .ג� כשדחתה במזיד, מקרה

  
  זמ� הטבילה 	ה ,סעי� ג

ודי� , "כל חייבי טבילות טבילת� ביו� חו$ מנידה ויולדת שטבילת� בלילה: "אומרת) ב"ע' צ (הגמרא בפסחי�
כלומר בלילה ,  ותטבול בסופ� תהא בנידתה כל שבעה�" שבעת ימי� תהיה בנידתה"נידה נלמד מהפסוק 

ואומרת הגמרא ,  לזיבה11ה במשנה לגבי רואה ביו� "ש וב" נחלקו בב"ובנידה ע). ויולדת הוקשה לנידה(
 אינה טבילה ולא עולה לה עד שתטבול ביו� ותשמור בטהרה � שמסכימי� כול� שזבה רגילה שטבלה בלילה 

לכתחילה נידה , כלומר. מילא לא צרי  שימור אחריו שמ11וכל המחלוקת היא ביו� , )י ש�"רש(חלק מהיו� 
   .זבה טובלת ביו� ומותרת, טובלת בליל שמיני ומותרת לבעלה

ושלא , טובלת בלילה) ביו� השביעי(אומר רב שנידה בזמנה , )כנראה(זירא ' לפני תקנת ר, ב"ז ע"בנידה ס
 שלא תטעה הבת �  משו� סר  ביתהלהת בליליוחנ� אומר שבכל מקרה טוב' ור, בזמנה יכולה לטבול ג� ביו�

ובמקרי אונס יוצאי . והודה רב לדבריו, )ה משו�" די"רש(ותחשוב שמותר לטבול ביו� אפילו בתו  זמנה 
  .' להל� סעי& ד�  אפשר לטבול ביו� השמיני �דופ� 

א  לא ,  יכולה לטבול ביו��) ודי� נידה מדאורייתא כבר לא נוהג(א ספק זבות כול� ממילהיו� שיו� כ, א� כ�
 � מה בדיוק אסרו חכמי� ."אמרו חכמי� אסור לעשות כ� שמא תבוא לידי ספק"שמעו� ש' ואמר ר, תעשה כ 

או שאסרו מלכתחילה ,  שמא בעל נידה� ביו� השביעי אחר שטבלה שמא תבוא לידי ספק לשמשהא� אסרו 
  ? ביו� השביעילטבול
, )ה אבל"ד(' בתוסוכ� ,  משמע שאסורה לטבול שמא תשמש ותיכנס לספק)ה לידי ספק"ד (י"רש מדברי
  ).שער הטבילה (ד"ראבבו )תשלו (מרדכי, )פו (תרומה, )לאוי� קיא(ג "סמ

ר ואומ.  האיסור הוא לשמש ביו� א  הטבילה מותרת�) יג, ו (�"והרמב) א"סלע המחלוקות מ (ה"הרזלדעת 
  .  כבר אי� לחשוש לסר  ביתה ולכ� יכולה לטבול ביו��ה שכיו� שממילא היו� כול� ספק זבות "הרז

 הוא סובר כשיטת ראשוני המרדכי לדעת �הוא מצטט את הסוגיה . לא כל כ  ברורי�) א"ע' ו (�"הרידברי 
 טהורה �ו� שטבלה אומר שכי) ב"ג ע(& "שכ� הרי ,�"הר� וכ� כתב " הוא סובר כרמבי"הבולדעת , אשכנז

� "ר( לא תתעסק בטהרות ותשמש לביתה �ומכא� משמע שלא תעשה ' להתעסק בטהרות א  לא תעשה כ  וכו
 שלא"או "  תבוא לידי ספקשמא "�  וכנראה הדבר תלוי במחלוקת גרסאות .א  הטבילה עצמה מותרת, )ש�

  ".תבוא לידי ספק
 אסרו לשמש שלא � שבפועל אסרו את שניה� ) הגמרא ש�על  (�"וברמב) ב"ע' ל (א"ברשבוכ� , �"הרעוד כתב 

 ואי� זו גזירה לגזירה כיו� שמשו� חומרא דכרת חוששי� � תיכנס לידי ספק ואסרו ג� לטבול מחמת זה 
, ל"ולכ� כנראה יסביר כנ,  שאסורה לטבול ביו� השביעי� ז "א הי" במפורש בפי�"הרמבוכ� כתב . להכל

  .שמשו� חומרת העני� אסרו הכל
  

 כתב שאסורה בסימ� קצזא  , )�"כהבנת הרמב ( כתב שמותרת לטבול ביו� ואסורה לשמשבסימ� קפג הטור
  :  ותיר$ בשני אופני�י"הבועמד על כ  . )'י וכו"כהבנת רש( השביעי וכ� פסק למעשה לטבול ביו�

ת הסוגיה  כלומר הוא הבי� א� ז כתב את ההלכה למעשה "ג כתב את די� התורה ובסימ� קצ" בסימ� קפ.א
  . י למעשה"כרש
 ע"בשווכ� פסק ,  אסר ג� את הטבילה� א  למעשה משו� חומרא דכרת , �" הטור הבי� את הסוגיה כרמב.ב
  . אסור לטבול ביו� השביעי�) ג, קצז(
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 קשרי מלחמה עיי� �ובמקרי קיצו� ושעת הדחק יש שצירפו ספיקות כדי להקל בדיעבד לאישה לטבול ביו� 
  .174ד עמוד "ח
  
  ילה ביו� השביעיטב

,  יא�"רמב; ב ל" תוהא"רשב( לדעת רוב הראשוני� עלתה לה הטבילה בדיעבד � עברה וטבלה ביו� השביעי
 ה"הרזובודאי לדעת , )ירוח�' ר; כ,  א�"רמב; שמחה' ור ה"ראביוהביא כ  ג� בש� ,  ש� יי"הגהמ; יז

א  , צלנו ג� כ� מופיע כרוב הראשוני� לפי הגירסה אד"בראב. שמתיר אפילו לכתחילה לטבול ביו� השביעי
  .שהבינו שמסקנתו כשאילתות שהביא בסו& דבריו) �"ר(יש 

ה אמנ� פירשו את דבריו "א והרז"הרשב( דרב אחאי כתב שג� בדיעבד לא עלתה לה טבילה בשאילתות
ל הביא "י הנ"וכ� בהגהמ, )ד בדבריו"וכ� הבי� הראב, א  מפשט דבריו אכ� משמע שפוסל ג� בדיעבד, אחרת
  .ל"במהרי שהורה להצריכה טבילה נוספת לחומרה וכ� כתוב �"מהרבש� 

). ה, יד (ב"בטהוכ� פסק ,  לא הגיה עליו כלו�א"והרמשהטבילה עלתה לה ) ה, קצז (ע"השוכתב , להלכה
שטוב להחמיר ) ק יא"ס ($"השוכתב , י ופסק להחמיר שלא עלתה לה טבילה"חלק על הב) ט, קצז (ח"הב

 שבדיעבד �) ט, יז (ט"בדרכוכ� כתב .  א  לא תבר  שוב על הטבילה השניה� ה"בששוכ� כתב , שראיפה שאפ
  .עלתה לה טבילה אבל היכא דאפשר תטבול שוב

  
  ? הא� שיי$ סר$ ביתה	טבילה ביו� השמיני 
, בי� בזמנ� בי� שלא בזמנ�, החשש של סר  ביתה שבגללו אמרה הגמרא שכל הנידות, לדעת רוב הראשוני�

 �ולכ� בפועל אי� לטבול ביו� , זירא וכול� ספק זבות'  שיי  ג� בזמ� שנוהגות כחומרת ר�טובלות בלילה 
;  ש�י"הגהמ; ד,  יא�"רמב(למרות שבדיעבד א� טבלה ביו� השמיני עלתה לה טבילה , אפילו ביו� השמיני

  ).ב"ע'  ו�"ר;  מקואות לוש"רא; ה משו�"ב ד"ז ע" ס'תוס; ב ל" תוהא"רשב
כיו� שג� א� הבת תטעה , כתב במפורש שבימינו אי� החשש של סר  ביתה) סלע המחלוקות מא (ה"רזוב

ולכ� מותר ,  טבילתה כשרה מדאורייתא שכ� כול� ספק זבות וימי נידות� ממילא כבר עברו� ותטבול ביו� 
 שכתבו  שמחה'ה ור"ראביי הביא בש� "וכ� בהגהמ, )ה ג� מתיר לכתחילה ביו� השביעי"הרז(לטבול ביו� 

  .כ  והתירו טבילה ביו� השמיני
  .לאסור טבילה ביו� השמיני משו� סר  ביתה, פסקו כרוב הראשוני�) ג, קצז (ע"ובטור ובשו

  
ה כ שאמנ� אי� לטבול ביו� השמיני א  אי� להחמיר כל כ  ולחכות עד שחשית"ראת דעת ' עוד הביא התוס

, גיע לביתה אחרי שחשיכה ואז אי� חשש סר  ביתהאלא יכולה לטבול סמו  לחשיכה והעיקר שת, ממש
  .שהבת לא תתחיל לחשב את הדקות משעה שחזרה אימה לבית ומספיק שתיראה שבאה בלילה

  .ת וכתב שצריכה להמתי� ללילה ממש" שחלק על ר�"רשבש הביא את דעת "וברא
גיע לבית אחרי  העיקר שת�יכולה לטבול מתי שתרצה  ת"ר שלדברי ג"והסמ) תשמז (המרדכיוכתבו 
כלומר לדעתו א� (ה ולא שתטבול משחשיכה כ העיקר שתצא מהבית לאחר החשי� �"רשבולדברי , החשיכה

וסיי� . ש"דלא כמו שכתב הרא �)  אסורה לעשות כ� ג� א� בפועל תטבול בלילה�יוצאת לפני החשיכה 
  .�"ג שנכו� להחמיר כדברי רשב"הסמ
 תטבול דוקא סמו  לחשיכה כיו� שלפעמי� בית הטבילה רחוק ת"רל וכתב של"חלק על הנ) ז, קצז (ח"והב

ולכ� א� טובלת ,  תדע הבת שאימה טבלה ביו� כיו� שלקח לה הרבה זמ� לחזור לבית�וא� תצא מוקד� 
כתב שהעיקרו� המנחה הוא שהאישה תדאג שביתה לא תוכל  �"רשבוכ� בדעת ,  עדי� יש סר  ביתה�מוקד� 

 יכולה ללכת מוקד� כיו� �ולכ� א� בבית הטבילה יש ג� בית מרח$ , טבלה ביו�לבוא לכלל טעות ולחשוב ש
  .שהבת יודעת שאימה צריכה ג� לחפו& ולרחו$ לפני שטובלת ולא תטעה לחשוב שטבלה בלילה

� "ש שהקדי� את שיטת רשב"ח רצה לדייק מדברי הרא"והב.  הביא את שתי הדעות ולא הכריעבטור
� "כ את דברי רשב"ת ואח"והטור הביא קוד� את דברי ר, ת" שפסק כר�ת " רכ הארי  בשיטת"בקיצור ואח
  .ג"י לא הכריע מפורשות א  סיי� בדברי הסמ"וכ� הב. ג"וכמו שכתב הסמ,  וכנראה שכ  פסק�באריכות 

שהבי� ) ק ו"ס($ "השוכתב , ל"רק כתב שאי� לטבול ביו� ולא התייחס ישירות למחלוקת הנ) ג, קצז(ע "בשו
 שכתב שהמנהג האגורא  הביא בש� ,  שאסורה לטבול ביו� אפילו סמו  לחשיכה�� " שפסק כרשבמדבריו

  . מ יש להחמיר"ומ, ת"באשכנז כר
ביו� השביעי ודאי שאי� לטבול סמו  לחשיכה . ת היא רק לגבי יו� השמיני"הקולא של ר, ובכל מקרה

  .בתה לאישה שאי� לה " כתב שה'ק ח"ובס. וצריכה לחכות ללילה ממש
  

  טבילת כלה
כיו� שממילא אינה באה לחת� ,  בתחילת הלכות נידה שכלה ביו� חופתה יכולה לטבול ביו�ל"המהריכתב 

 א"וברמ) ק ב"ס (מ"בדרכוהביאו .  דינה כשאר נשי��כ "א  אח, ודוקא הטבילה שלפני שנישואי�. עד הלילה
  .'בסעי& ג
א  כלה , הכלות לא היו טובלות ביו� השביעיל ה� דווקא בזמ� ש"שדברי המהרי) ק ט"ס ($"השוכתב 

שלא (שכ� האיסור לטבול ביו� הוא לאו דווקא משו� סר  ביתה , שטובלת ביו� השביעי אסורה לטבול ביו�
  .אלא שמא תיראה ותסתור ונמצאת זבה למפרע, )קיי� אצל כלה

, י� אותה לחת� בלילהל כתב במפורש שטע� ההיתר מכיו� שמביא"שהרי המהרי,  "ותמהו האחרוני� על הש
הביא ) ק ח"ס (א"ובגליו� מהרש). ק ח"סט "באה; ק ח"סש "תוה(ולכ� ממילא לא יגיע למצב של בעילת זבה 

  "כתב שאמנ� לא חלקו על הש) ק ג"ס(ר "בדגמוכ� ,  שהמיקל לא הפסידתשובת פני� מאירותבש� 
 יעמידו את החופה רק לאחר מ בשעת הדחק אפשר להקל ובכל מקרה"ומ, במפורש אלא רק תמהו עליו

  .כ"צאה
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  טבילה ביו� השמיני 	 סעי� ד 
 ובאגור.  הובאו דוגמאות לכמה אמוראי� שהתקינו לטבול ביו� השמיני במקרי אונס שוני�ז"בגמרא בד� ס

שמא ישמש עימה ביו� ויבואו לידי ספק , כתב שמי שטובלת ביו� צריכה להסתיר טבילתה מבעלה
על דבריו שבודאי מדבר על מי שטבלה ביו� השביעי שאז ) ח, קצז (ח"והב) ד, קצז (י"הבוכתבו . דאורייתא

וסיי� ,  טוב שתסתיר הטבילה מבעלה עד הלילה�שטובלת ביו� השמיני כז סיימו שג� "ובכ, באמת יש חשש
  .י שזו חומרה יתירה"הב

וביו� השביעי , הטבילהולא הזכיר את עני� הסתרת ,  פסק שבמקרה אונס יכולה לטבול ביו� השמיניובטור
  . כתב שתסתיר טבילתה מבעלה עד הערבש"ובתוה. ' בסעי& דע"בשווכ� פסק . ג דאיכא אונס"לא תטבול אע

  
) ק ח"ס (ש"ובלחו.  שדווקא אונס לכל נשי העירחמודי דניאלהביא בש� ) ק יא"ס (ש"הפת? מה נחשב אונס

  ).ק יט"ס (ט"בסדוכ� פסק , רטישחלק� אונס פ, דחה את דבריו והביא ראיה מהמקרי� בגמרא
  

 הא� יכולה לטבול את הטבילה החוזרת ביו� והא� צריכה �מי שלא טבלה כראוי וצריכה לחזור ולטבול 
  ?לשמור שבעה נקיי� משו� סר  בתה

 אי� במקרה הזה להתחשב �לעני� שבעה נקיי�  .לעני� טבילה ביו� יש להחמיר לכתחילה ובדיעבד מותרת
 שא� לא טבלה כראוי יכולה לטבול שוב בכל עת �ב "י, ו"וראיה מקצ, י� החשש הזהבסר  ביתה ולא קי

  ).ק ח" ס$"ש(
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  ד"בס
  דיני חציצה 	 חקצסימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו� טוב
  

  סעי� א
 �א� מקשה הגמרא שלכאורה מדובר בדי הנלמד מהתורה . מ" הלמ� אומרת שחציצי ' הגמרא בעירובי ד

ועוד למדו . במי מקוה שכל גופו עולה בה�,  שלא יהיה דבר חוצ� בי בשרו למי��" ורח� את כל בשרו במי�"
מ "יצחק שהלמ' אלא אומר ר. צרי� שלא תהיה בו חציצה, כלומר השיער,  הטפל לבשרומפסוק זה שג�

וגזרו על רובו שאינו מקפיד ועל .  אינו חוצ��ושאינו מקפיד עליו ,  חוצ��מלמדת שבעיקרו רובו ומקפיד עליו 
  .זו גזירה לגזירה שכיו,  לא גזרו כלל�ועל מיעוטו שאינו מקפיד עליו . מיעוטו המקפיד משו� רובו המקפיד

ילו מיעוט שאינו מקפיד עליו  אפ�אבל בבשר , ל נאמר לעני חציצה בשיער" ש� הסביר שכל החידוש הני"רש
  .ל שיי� ג� לבשרו" הדי הנ� א"� והרשב"הרמב דחו דבריו וכ פסקו ש"התוספות והראא� . � חוצ�

ג� ,  מה ביאת השמש כולו כאחד�" רכי א� רח� בשרו במי� ובא השמש וטה"עוד למדו הראשוני� מהפסוק 
לפיכ� צרי� ,  צריכה שתטבול כל גופה בפע� אחת� הטורוכ פסק , ביאתו במי� צריכה שתהא כולו כאחד

 � כיו שא� יהיה דבר חוצ� לא תוכל להוריד אותו ולטבול את אותו מקו� �שלא יהא עליה שו� דבר חוצ
  .חתבלבד אלא תצטר� לשוב ולטבול את כל גופה בבת א

  
 אפילו א� האישה אינה �א� רוב בני האד� מקפידי� עליו ,  שעני ההקפדה תלוי בדר� העול�הטורעוד פסק 

שבטלה דעתה אצל ,  שפוסקי� כ�י"הבוהסביר . מקפידה עליו בשעת הטבילה ואפילו אינה מקפידה לעול�
  .אחרת נתת דברי� לשיעורי, כל אד�
. א"� והרשב"רמבהי שנחלקו בזה "כתב הב, היא מקפידה א שרוב הנשי� אינ מקפידות אלהובמקר
 �א לא להקפיד בזה "נב רוב �למרות שדר,  כתב ששערה אחת שקשורה חוצצת א� מקפידה עליה�"הרמב

 כתב שא� שערות האישה א"הרשבא� . א"פ שלא לגבי שאר בנ" חוצ� לגביה אע�כלומר א� היא מקפידה 
כלומר הדבר תלוי בהקפדה הכללית של הנשי� ולא של ,  חוצצות� להקפיד בזה נשי�קשורות בצורה שדר� 

  .אותה אישה באופ ספציפי
א "שכ כתב ש� שאי דר� בנ, �" שפסק כרמב�לגבי צואה ובצק ) ח"סעי" י (הטור מדברי י"הבומדייק 

תב וכ כ. כלומר א� הוא כ מקפיד מבחינתו זה חוצ�,  אינו חוצ��להקפיד בזה ולכ מי שאינו מקפיד 
  . א� הוא מקפיד עליו חוצ��) ק א"ס (מ"בדרכ

  
רה י גז� הוסי" שלכתחילה לא תטבול אפילו בדברי� שאינ� חוצצי� א"והרמ , העתיק את לשו הטורע"בשו

ובדיעבד אינה ,  תחזור ותטבול בלא ברכה�וא� טבלה בה� ) ד, טז (ט"בדרכוכ פסק , משו� דברי� החוצצי�
  .צריכה לחזור ולטבול

 ש"ובפת.  לא נחשב חציצה�א מקפידי� והיא אינה מקפידה לעול� "ב שא� מיעוט בנתכ) ק ב"ס( ז"ובט
אפילו א� היא לא מקפידה עליו ,  חוצ��א מקפידי� עליו לפעמי� "נבכתב שמה שאמרו שא� רוב ) ק א"ס(

אחת לזמ כלומר אי הכוונה שמקפידי� עליו רק ,  פירושו שמקפידי� עליו לפני או אחרי טבילה�עכשיו 
  .מרובה אלא לעיתי� קרובות

  
    חוטי צמר ופשת�	 סעי� ב 
ז אומרת הגמרא שאישה לא תצא בחוטי צמר ופשת ולא ברצועה שבראשה ולא תטבול בה� עד "בשבת נ
חוטי� ב כתבו שמדובר ש"תוספות והראא� ,  הסביר שמדובר בחוטי� שבקליעת שערה ממשי"רש. שתרפ�

 אי מועיל בה� רפיו כיו שאי המי� � כיו שחוטי� שבתו� שערה ממש ,שעל שערה ולא בקליעת שערה
 ולא שקלועי� בתו� �" שכורכי� בה� השיער" שכתב חוטי� מהטורוכ משמע . נכנסי� עד שתסתור קליעתה

  .ע"בשווכ פסק , השיער
ידה להסיר�  שחוטי צמר ופשת אינ� נחשבי� מיעוט שאינו מקפיד כיו שמקפש"הרא בש� י"הבעוד הביא 

 כיו �ולכ אינ� צריכי� להיות על רובה ומספיק שה� על מיעוטה ) ק ה"ס (ז"הטוכ כתב , בשעת החפיפה
�  .שמקפידה חוצ

  
 אישה מהדקת את �כלומר בראש , עוד בגמרא בשבת אמר רב הונא לגבי החוטי� שכול� בראשי הבנות שנינו

שאי אישה מהדקת כיו שזה , א� בצוואר. רכה להדקוכ בשאר מקומות בגו" שד, החוטי� ולכ ה� חוצצי�
וכ .  חוצ��שהוא תכשיט שאישה מהדקת לצוואר כדי שתיראה בעלת בשר , וקטלא.  אינ� חוצצי��  חונק
  .ע"בטור ובשופסקו 

  
   תיכי חלילתא	 סעי� ג 

, על השיער שרשרות של חוטי� חלולי� ועגולי� שאי אפשר למתוח ולהדק �עוד בגמרא דנו בתיכי חלילתא 
 כל שלא מקפידי� עליו לא .ב.  כל שהוא ארוג לא גזרו.א: ובגמרא שתי לישנות. וממילא המי� עוברי� דרכ�

� כיו שהשרשרת �ולפי הלישנא השניה , ל ארוגה ולכ אינה חוצצת" השרשרת הנ�לפי לישנא דארוג . חוצ
  . מקפידות להוריד אותה ולכ חוצצת�מיטנפא 

,  מקפידות להסיר כדי שלא ימס הטיט וילכלכ� את הראש�י� מלוכלכי� בטיט  הסביר שכשהחוטי"רש
 הסברי שמדובר שחוטי� מוזהבי� ויפי� שנהרסי� במי� ולכ מקפידות להוריד כדי שלא יתלכל� ש"והרא
  .החוט
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  בכל מקרה אי�א� לעני חציצה ,  כל הסוגיה עוסקת בהוצאה בשבתי"רש לדעת �י ורבותיו "עוד נחלקו רש
 הדיו י"רבותיו של רשולדעת . �"הרמב בדברי י"הבוכ הבי , החוטי� האלו חוצצי� כיו שאינ� מהודקי�

  .אפילו א� אינו מהודק,  כיו שמקפידות עליו חוצ��הוא ג� לגבי חציצה ולכ ללישנא בתרא 
י כאשר " לדעת רבותיו של רש�והיא שנחלקו במציאות ,  להבנת המחלוקתי"הבאפשרות נוספת מביא 

  .החוטי� מוזהבי� או מלוכלכי� ה� מתהדקי� סביב הראש ולכ חוצצי�
  .ב יהושער הלכה כלישנא בתרא שהביא רב הונא בריה ד� שכיו שהלכה כתבראי י"הבוכתב 

  
 חוטי צמר �י "וכפירוש רבותיו של רש,  מוזהבי� או מלוכלכי�� פסק כשני הפירושי� לגבי מיטנפא הטור

  .אלא א� כ מוזהבי� או מטונפי� שאז בכל מקרה חוצצי�,  כשה� ארוגי� ורפויי�ופשת אינ� חוצצי�
וכ פסק ,  שאוסר ג� בארוגי� והתיר רק חלולי� עשויי� מעשה רשתד"הראבא� אחר כ� הביא את דברי 

  .ע"בשו
נו  אי�ולכ א� המי� מגיעי� , י" הפוסק כרשהדרישה שסובר כדעת לבושי שרדהביא בש� ) ק ד"ס (ש"ובפת

 צריכה לטבול  לא� אבל א� כבר טבלה .א� למעשה כתב שיש להחמיר לכתחילה, חוצ� אפילו ברובו ומקפיד
  .ע למעשה"א� נשאר בצ. שוב
  

   חוטי שיער	 סעי� ד 
 הוסי" את דברי א"והרמ. ע"בשווכ פסק ,  שחוטי שיער אינ� חוצצי� כיו שהמי� עוברי� דרכ�הטורכתב 

, )ד� ג(שכוונתו לשני הסעיפי� ) ק ו"ס (�"השוכתב , י� או המוזהבי�כלוכלל בעני החוטי� המ"הטור הנ
ושאינה ,  צריכי� החוטי� להיות חוטי� חלולי� וארוגי� או חוטי שיער�כלומר כדי שלא תהיה חציצה 

  .מקפידה להסיר�
  

  שיער 	סעי� ה 
 אינו � ולגבי שתי� , צצות אינ חו�שלוש ,  חוצצת� ח שנימת שיער אחת קשורה "ז אמר רבב"בגמרא בנידה ס

יוחנ שאסר רק שערה אחת ' הבינו מרש "ג והרא"סמ, �"הרמב. יוחנ אומר שאנו אי לנו אלא אחת' ר. יודע
אבל חוט אחד ,  אינ� חוצצי�� כאשר שני חוטי� או יותר קשורי� יחד � בטורוכ כתב , קשורה ופסקו כמוהו

��  .  מיהדק ולכ חוצ
יוחנ לא חולק '  וכתב שאולי הבינו שרי"הבותמה על כ� , ח"פסקו כרבבירוח� ' א ור"רשב, �"הר, לעומת�
  .ח אלא רק אמר שמה שידוע במפורש הוא הדי של שערה אחת"על רבב

 �"הרמבא� לדעת ,  חוצ�� ששערה אחת שקשורה בעצמה או בחברתה �"א והר"הרשב בש� י"הבעוד כתב 
 פסק ששתי שערות או יותר שהיו קשורות ע"ובשו,  חוצ� נחשבת כשתיי� ואינו� שערה שקשורה בחברתה 

בי שקשר שתי שערות ע� שתי  שאי חילוק "א והר" הוסי" את דברי הרשבא"והרמ, כאחד אינ� חוצצי�
ה שתי שערות בודדות שקשורות יחד "שה) ק ז"ס (�"השוהוסי" , ע"שערות אחרות או שקשר שתי שערות בפ

  .י"בבוכ משמע ,  חוצצות�
מ למקרה שרוב שערה קשור נימא "ונ, ע או שנידו כחלק משאר הגו""קו הפוסקי� הא� השיער נידו בפנחל

, ע" הראש נידו בפ� ש"ירוח� והרא' ר, ד"הראב, הגאוני�לדעת . נימא א� היא והנשי� לא מקפידות על זה
 רוב שערהא� , דת ג� א� אינה מקפ� פסק כרוב הפוסקי� ע"ובשו.  נידו כחלק מהגו"� �"הרמבולדעת 

  . חוצ�� נימא נימא 
 מה שכתוב ששיער �העיר שבשני מקומות מוזכר די זה בטור וכל אחד עוסק במקרה אחר ) ק ח"ס (ז"ובט

 �ומה שכתוב ששערה , מדבר על אישה שכרכה במשהו חיצוני לה שאינו מתהדק היטב) 'סעי" ד(אינו חוצ
ובזה חוצ� רק כשנקשר רוב שערה אלא ,  בשיער עצמה מדבר כשכרכה�) 'סעי" ה(אחת חוצצת ושתיי� לא 

  .א� כ מקפדת
  

 תטבול שנית בלא �  שאישה ששכחה באוז ספוג שנועד לניקוי תשובת בני אריההביא בש� ) ק ג"ס (ש"פת
  .ברכה

 לגבי אישה שחלתה ואמרו הרופאי� שכדי לרפאותה צריכה תשובת פני� מאירותביא בש� ה) ק ה"ס (ש"פת
 יש להקל �תושי� שגורמי� לסיבו� השערות ואי אפשר להוריד אות� במי� כי אז החולי חוזר לפזר סמי� כ

 לה לטבול רק א� נשאר רוב שערותיה שאינו קלוע כיו שאז הינו מיעוט שאינו מקפיד שאסור מדרבנ
  שערותיה בשעוה כתב שא� צריכה לדבקס"ובחת. ואפשר לסמו� בזה על הרופא) א"לדעת הרמ, לכתחילה(

  .כיו שהשעוה עצמה חוצצת,  בכל מקרה חוצ��לצור� רפואה 
  

   שאר שערות	סעי� ו 
.  אינו חוצ��שבראש ובבית השחי ,  חוצ�� ששיער כנגד הלב ושבזק הנדבק זה בזה מחמת זיעה הטורכתב 

� אחר  שהכל הולי"הבוהסביר .  בנשואה חוצ� ובפנויה אינו חוצ��ובאישה ,  באיש אינו חוצ�� ובאותו מקו� 
י שכתב הטור הדי באיש "וסיי� הב.  חוצ�� ולכ בנשואה שבעלה מקפיד ולא רוצה להתגנות עליו , ההקפדה

   . העתיק את לשו הטורע"ובשו. ובפנויה רק כיו שנמש� אחר לשו המשנה במקוואות
  .י זיעה חוצ� כיו שנשי� מקפידות עליו"כתב ששיער הראש שנדבק ע) י, טז (ט"בדרכו

,  בכל מקרה חוצ��אפילו א� היא ובעלה אינ� מקפידי� , הבי שהטור סובר שבנשואה) ז, קצח (ח"הבא� 
) ק י"ס (ז"הטוכ הביא , ולכ הדגיש הטור את ההבדל בי פנויה לנשואה, כיו שדר� רוב נשי� להקפיד בכ�

  .בשמו
  

מת שד וסכנת נפשות  שאות נשי� שיש לה קשרי� בשיער שעושות בלילה מחה"המרדכי בש� ראביכתב 
  .א"י והרמ"הבוהביאוהו ,  לא נחשב חוצ��לגלחו 
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   ליפלו� שבעי�	 סעי� ז
� לח �ז אמר מר עוקבא שלפלו" שבעי "ובגמרא בנידה ס, במסכת מקוואות נאמר שלפלו" שחו� לעי חוצ

  .ונקרא יבש משמתחיל להיות ירוק, � ויבש חוצ�צאינו חו
שבתו�  סוברי� שמר עוקבא דיבר על לפלו" �"התוספות והרמב: קבאנחלקו הראשוני� בהבנת דברי מר עו

 סוברי� ירוח�' ש ור"הראאבל . אבל בחו� חוצ� אפילו א� הוא לח,  רק א� הוא לח אינו חוצ�� העי ממש 
 שא� יבש חוצ� וא� � לעי חו�ומר עוקבא דיבר על , שבתו� העי לא שיי� יבשות כיו שהדמעה מרטיבה הכל

  .�" פסק כרמבע"השו, ולעומתו, ש" כדברי הראהטורוכ פסק . צ�לח אינו חו
יש שגרסו בגמרא לאחר שהובאו כל ). ט�ז( בהמש� מחלוקת עקרונית לגבי כל הדיני� הבאי� י"הבעוד הביא 
ולכ , וכל הדיני� הללו נאמרו רק לעני טהרות ולא לבעלה, "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא "�דיני� אלו 
 ת"ר, �"רמב, א"רשב, ד"הראבוכ דעת .  כחול שבעי וגלד המכה אינ� חוצצי� בטבילת נידה,לפלו" שבעי

  . ג"וסמ
נכו ש כתב ש"והרא. ל נוגעי� ג� לבעלה"ולכ לדעתו כל הדיני� הנ,  לא גרס את המשפט הזהי"רשא� 

אבל , א בדיעבד דווק� כתבו שג� מי שאומר שהכל נאמר לעני טהרות ג"המרדכי והסמוכ . י"להחמיר כרש
  .ל"לכתחילה אפילו לבעלה צריכה להקפיד בכל הנ

ואפשר שהתכוו שאכ , ע לא הביא בכלל את כל הפוסקי� הללו"העיר על כ� שהשו) ק יג"ס (�"והש
אבל א� אי ,  תחמיר ותטבול�� שאיפה שיש באפשרותה לטבול שוב "וסיי� הש. לכתחילה יש להחמיר בזה

  .ל שסוברי� שהכל נאמר רק לטהרות"ל כל הנ יכולה לסמו� ע� באפשרותה 
  

וחו� לעי חוצ� ,  שמחלק בלפלו" שבעי בי שלושה ימי� לבי אחר שלושה ימי��"הרמב הבי מדברי הטור
והחלוקה לעני שלושה ימי� , �" הארי� להוכיח שאי אפשר לומר כ בדעת הרמבי"והב. אפילו תו� שלושה

  .וכתב שכנראה היתה לטור גירסה משובשת, פלו" שבעינאמרה לגבי שריטה בבשר ולא לגבי ל
 חו� לעי �וכ החמיר למעשה , �" ולא לרמב" העמיד את דברי הטור וכתב שכנראה הכוונה לרמבח"הבא� 

� אסור אפילו תו� �וא� התחיל להוריק , ותו� העי אפילו לח מותר רק תו� שלושה ימי�, לעול� חוצ
  .שלושה

  
. כיו שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, כתב שלפלו" יבש שבתו� החוט� אינו חוצ�) בק "ס (א"קרעבחידושי 

 רק בצואת החוט� היוצאת קצת � וג� מי שמחמיר , ומה שמעכב הוא רק מה שנמצא במקומות הגלויי�
  .החוצה

  
   כחול שבעי�	סעי� ח 

 אפילו חו� לעי �עיניה פורחות וא� היו , שחו� לעי חוצ�, ז אומרת שכחול שבעי אינו חוצ�"הגמרא בנידה ס
� שפורחות פירושו של דבר שפותחת ועוצמת את עיניה תדיר ועל ידי כ� מעבירה את י"רשוהסביר . אינו חוצ

 את דברי הטורוכ הביא . ואז הכחול מתלחלח ואינו חוצ�,  עיניה דומעות�ופירוש נוס" , הכחול מעיניה
,  בחו� אינו חוצ��  שכתב שא� היו עיניה פתוחות �"הרמברי והוסי" את דב. י"הגמרא ואת שני פירושי רש

 שבשעת �� אחרת "הרמבהסביר את ) ק יב"ס (ז"הטא� . י"ו ברשש הסביר שכוונתו כפירוש הראי"ובב
  . פתוחותטבילה עיניה

, קצח (ח"והב. �" כמו שהבי ברמב�  ג� שבחו� אינו חוצ� � רק כתב שא� פותחת ועוצמת עיניה תדיר ע"השו
  . שאינו חוצ��ל "כתב שלהלכה מקלי� ככל שלוש הפירושי� הנ) ט

ובכל זאת נהגו בנות ,  ששמני� אינ� חוצצי� בטבילה חו� משמ המורג"בההביא בש� ) ק יד"ס (�"הש
  .ישראל לא לסו� שמ כלל בשעת הטבילה

א� אינה מקפידה ו.  חוצ�� כתב לגבי איפור שא� יש בו ממשות ומקפידה להסירו לעיתי� קרובות ט"ובדרכ
ולכ תסיר לפני הטבילה מה שיכולה ,  חוצ� לכתחילה ובדיעבד לא�להסירו אלא שאינה מחדשת אותו תמיד 

אלא שבכל ,  אינו חוצ��וא� אי ממשות באיפור ). טז, טז( תשלי� את האיפור �וא� לא יכולה להסירו 
  ).יז, טז(מקרה לכתחילה לא תתאפר לפני הטבילה 

  
א� א� מוציאה אות כל .  אינ חוצצות�� ה קבועות ולא מוציאה אות למש� תקופה ארוכה  א� עדשות מגע

  ).כא,  טזט"דרכ( חוצצות �לשינה או רחיצה , יו�
  

   גלד מכה	 סעי� ט 
הסיבה היא כיו שריר שיוצא . ושבמכה אינו חוצ�, כתוב שגליד שחו� למכה חוצ�' במסכת מקוואות פרק ט
 הני ריבדא דכוסילתא עד שלושה �ז אומר רמי בר חמא "ובגמרא בנידה ס. ה גלידחו� למכה מתייבש ונעש

שתו� ,  שהכוונה למכות של הקזת ד� שדרכ� להגלידי"רשופירש . ימי� אינ� חוצצי� ומכא ואיל� חוצצי�
�אישה , ש שעל פי זה"וסיי� הרא. ש"מרדכי והרא, תרומה, ג"סמוכ פסקו . שלושה ימי� הגלד ר� ולא חוצ

 �"בשוכ כתב , ע"הטור והשווכ הביא . שיש לה חטטי� צריכה לרחו� במי� עד שיתרככו ולא יהיו חוצצי�
ואחר כ� חוצ� כל זמ שהגלד שעליו עד שיתרפא , שא� הקיזה ד� תו� שלושה ימי� אינו חוצ�) ק טו"ס(

  .לגמרי
" על פי שמ הדי אינ  שכתב שהתרגלו הנשי� להסיר מה כל גרב וכל שחי אק"מס בש� י"הבוהביא 
   . שצרי� להסיר א" על פי שכואבל"רשהביא בש� ) ק יד"ס (ז"הט. צריכות
 לא תדחה את הטבילה אלא תרככ� �וא� אינה יכולה , כתב שצריכה לנקות� היטב) מה�מד, טז (ט"ובדרכ

  .במי� חמי� ותנק� כמה שיכולה ואז תטבול
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   רטיה	סעי� י 
  .רטיה שעל המכה חוצצת

  
   קו! בבשר	 יא סעי�

,  אינו חוצ��וא� אינו נראה ,  חוצ�� בזמ שהוא נראה � במשנה בסו" מקוואות כתוב שח� התחוב באד� 
  .וכ פסק הטור.  שכאשר נראה מבחו� אי אפשר שלא יהיה מקצתו על הבשר ולכ חוצ�ש"הראוהסביר 

, וזה בח� מתכת. דעת חכמי� חוצ�לדעת רבי אינו חוצ� ול, שח� ביר�) ד, ח(עוד נאמר בתוספתא במקוואות 
 � ש"הרוהסביר .  הכל מודי� שאינו חוצ��וא� קר� עליו העור מלמעלה .  הרי זה חוצ��א� בח� מע

שבמתכת נכנסי� המי� טוב יותר כיו שאינו נדבק לבשר או כיו שיש סכנה להוציאו הרי זה כדבר שאינו 
�  .מקפיד עליו ולכ לדעת רבי אינו חוצ

 חייבי� לומר שהתוספתא עוסקת במקרה שהקו� נראה �דעת רבי , עמד המשנה על פי דעת יחידוכדי שלא תו
 �  ). יוצא שחכמי� חולקי� על המשנה�א� נעמיד אותה באינו נראה (מבחו

אלא הכוונה ,  כיו שאז ודאי חוצ�� נראה מבחו� אי הכוונה שהוא בולט ממש או שווה לבשר �ועל פי זה 
ולדעת חכמי� אי , או שמדובר בשווה לבשר. ולדעת רבנ גוזרי� ג� במקרה כזה, ראהשהוא משוקע בבשר ונ

�  .י"הבכ� הסביר . אפשר שלא יהיה מקצתו על הבשר ולכ חוצ
כזה כבר לא מקפידי� להוציאו  מודי� חכמי� שאינו חוצ� כיו שבמקרה �וא� קר� עליו עור מלמעלה 

  .מיעוט שאינו מקפידכ ונחשב
  .די זה שא� יש עליו קרו� מלמעלה אינו חוצ� הטורוכ הביא 

ואכ המשנה ,  שהתוספתא אכ מדברת במקרה שלא נראה מבחו� ובכל זאת רבנ גוזרי��"ברמבי הבי "הב
ולכ , ג� א� לא עלה עליו קרו� מלמעלה,  בכל מקרה אינו חוצ�� ולדעת רבי א� אינו נראה , כדעת רבי בלבד
  .� והביא רק את די המשנה" כתב כרמבע"שובוכ . � די זה"לא הביא הרמב

 רק כשמשוקע נחשב �י הסתפק בפירוש נראה ואינו נראה והכריע לחומרה "שהב) ק טז"ס (�"בשוכ הביא 
  . נחשב נראה� ובשווה לבשר , אינו נראה

 וכתב שכל, י"דחה את הסבר הב) ק יז"ס (�"השוכ , י מגומגמי�"כתב שדברי הב*) ק ה"ס (מ"בדרכא "הרמ
  .י"הראשוני� אינ� חולקי� וסוברי� כפירוש הראשו שהביא הב

  
   לכלוכי צואה	סעי� יב 

  . חוצ��נגלד כגליד .  אינ� חוצצי�� לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה 
  

   מלמולי� שעל הבשר	סעי� יג 
 בזו ומלמולי� נוצרי� כאשר אד� לש עיסה או מגבל טיט ומשפש" ידיו זו. מלמולי שעל הבשר חוצצי�

  .ונופלות חתיכות קטנות
  

   טיט	סעי� יד 
א� נדבקו . טיט היוצרי� וטיט של דרכי�,  טיט הבורות�נזכרו שלושה סוגי טיט החוצצי� ' במקוואות פרק ט
,  ה� יורדי� במי� ולכ אינ� חוצצי�� הבי שא� לא יבשו שהטורי "וכתב הב.  חוצצי�� בבשר וה� יבשי� 

  .כיו שה� יורדי� במי� בשעת הטבילה, אפילו כשה� יבשי� אינ� חוצצי� �ומזה הסיק ששאר מיני טיט 
,  כשה� לחי� אינ� חוצצי� כיו שנמחי� במי�� ושאר מיני טיט , ל חוצצי�"כתב ששלושת הנ� "הרמבאבל 

 שכל מה שמתייבש חוצ� �י שכ� יותר מסתבר לומר "וכתב הב. ג"הסמוכ כתב .  חוצצי��וכשה� יבשי� 
  .� ולא כטור" כרמב�ע "בשווכ פסק , ורד מיד במי� ללא שפשו"כיו שאינו י

  
והוא טיט צלול שפרה ,  שא� טובלת בטיט הדבוק לבשרה�"ראשאומר בש� המרדכי י את "עוד הביא הב
,  אפילו א� הטיט לח חוצ�� וכ א� היא מקפידה .  אינו חוצ�� נה מקפידה י א� הוא מיעוט שא� שותה ממנו 

   .א"הרמ  וכ הביאברוקחוכ
  

  סעי� טו
, שר" תאנה, דבש, חלב, דיו: ולחי� אינ� חוצצי�,  חוצצי��התוספתא מונה כמה דברי� שכאשר ה� יבשי� 

 אפילו יבשי� אינ� � וכתב שלכאורה נראה ששר" שאר אילנות הטורוהביא� . שר" חרוב ושר" שקמה
 מני הוציא הטור י"הבה עליו ותמ.  שכתב שאר שרפי� אפילו לחי� חוצצי��"הרמבוהביא בש� . חוצצי�

כיו , וכנראה היה זה כיו שלא ראה את התוספתא בשלמותה, �"את מסקנתו ומדוע חלק על הרמב
וכ .  חוצצי��י יבשי� בבי לחי� ו, � כתב על פי סיו� התוספתא האומרת במפורש ששאר שרפי�"שהרמב
  .ע"בשו וכ פסק ירוח�' רכתב 

  
   ד�	 סעי� טז 

והסביר . ע"בשו וכ פסק ירוח�' רוכ כתב ,  אפילו א� הוא לח חוצ��ד� שנסר� בבשר  ש�"הרמבכתב 
 שכתב ג"בהוהביא בש� . או לא) התחיל להתייבש(שעיקר החילוק הוא בי א� נסר� הד� ) ק כ"ס (�"הש

  .ג דברי קבלה ה�"דברי בהשולמרות שלא נמצא כ� בגמרא סיי� ,  בי לח ובי יבש חוצ��שד� שנתבשל 
  

   צבע בשיער	סעי� יז 
 כ .  אינו חוצ��וכ מי שאומנותו צבע וידיו צבועות ,  אינו חוצ��צבע שצובעות הנשי� על פניה ושיער ראש

ועוד שאי בו ,  כיו שהצבע נעשה לנוי ואינ מקפידות עליו,והסיבה. ירוח�' ור �"רמב, א"רשב, ש"הראכתבו 
ולמרות ששאר אנשי� .  של שיער והשיער גופו של האד�ועוד שנחשב כגופו, ממש אלא רק חזות צבע
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בטור  ווכ פסק.  הולכי� אחר דעת�� כיו שכל בני האומנות אינ� מקפידי� בזה � מקפידי� על הצבע 
  .ע"ובשו

כיו ורוב הנשי� , אבל א� שורשי השערות נראי�, כתב שאי צור� להוריד את הצבע) יב, טז (ט"בדרכו
  .ובדיעבד בכל מקרה עלתה לה טבילה.  להוריד את הצבע או לצבוע מחדש תשתדל� מקפידות על כ� 

  וכ לגבי איפור כתב
  

אפילו שמעט צבע , סיר רותח וידה נתפחמה מעט שא� אישה נגעה בהרוקח בסו" הסימ בש� י"הבכתב 
שה  התיר אי זהועל סמ�) ק יז"ס (ז"הטוהביאו .  אי זה נחשב קפידא ואינו חוצ��שחור נדבק בבשרה 

 שטבלה ומצאה במקו� אחד בגופה שחרורית שהגיעה לש� כיו שנגעה בקירות שהיו שחורי� מחמת עש
�  .ולא הצריכה לטבול שוב, המרח

  
   לכלו� בצפרניי�	סעי� יח 

, ו(ובתוספתא .  אינה חוצצת�וצואה שתחת הציפור , כתוב שבצק שתחת הציפור חוצ�' במשנה במקוואות ט
  . אפילו כנגד הבשר חוצ��ובצק שתחת הציפור ,  שלא כנגד הבשר חוצ��הציפור כתוב שצואה שתחת ) ה

,  צואה שתחת הציפור כנגד הבשר אינו חוצ�� הטורוכ פסק ,  פסקו כשתיהירוח�' ור א"רשב, ש"הרא
  .ובצק חוצ� בכל מקרה

� הבי "ה הרמב שכנראי"הבוהסביר .  פסק רק כמשנה ולא חילק בי כנגד ולא כנגד הבשר�"הרמבאבל 
 ע"ובשו. ר הבינו שאינ חלוקות אלא התוספתא משלימה את דברי המשנה"שהמשנה והתוספתא חלוקות וש

  .�"ר ולא כרמב"פסק כש
  

כיו שנחשב כמיעוט שאינו ,  אינו חוצ��ולכ מי שאינו מקפיד ,  שאי דר� בני אד� להקפיד בכ�הטורכתב 
טור יוצא שהמשנה והתוספתא סתמו לאיסור למרות שבפועל שעל פי דברי ה, י"הבוהקשה . מקפיד עליו

ו רולכ הסביר שדר� רוב הנשי� להקפיד שלא תהיה שו� צואה תחת הציפור כדי שלא יתגנו ויאמ! ?מותר
 �ולכ ג� א� יש מישהי שאינה מקפידה ,  שלא יאמרו שמגישות לכלו� באוכל� וכ בצק , שאינ רוחצות היטב

  .שי�בטלה דעתה אצל רוב הנ
שאמרו שא� יש , י בסמו�" שהביא הבת"ג ור"הסמכתב שיתכ וכוונת הטור היא כדברי ) ק ו"ס (מ"ובדרכ

י "ולכ בפועל אינו חולק על הב,  אינו חוצ�� כל כ� מעט בצק או צואה שאי דרכה של א" אחת להקפיד עליו 
י בש� "שהביא הב, ה לחהאפשרות נוספת היא שהטור דיבר על צוא. אלא שניה� מדברי� על אותו מקרה

  . שלחה אינה חוצצת כיו שאי דר� להקפיד על כ�ת"ק ור"סמ
  

א� . י שצואה שתחת הציפור אינה חוצצת כיו שלא מקפידי� עליה ואינה מהודקת" נט לעניא"הרשבכתב 
ו  שכיי"הבוניסה לתר� ! ?ב הקצר פסק לעני טבילה שצואה שתחת הציפור שלא כנגד הבשר חוצצת"בתוה
כיו שיש כלל שכל החוצ� בטבילת , א� עדיי קשה.  א� טבילה שהיא דאורייתא החמיר,בנ הקל בהרי ד"ונט

וכתב לתר� עוד ). כתוספתא(י שלא כנגד הבשר חוצ� "א� כ היה צרי� לפסוק ג� בנט, י"הגו" חוצ� ג� בנט
 על �י מוטלת ג"ועוד שנט, י" וזה לא שיי� בנט�שהחמירו בצואה לעני טבילה כדי שלא תתגנה על בעלה 
דברי� שמקפידי� עליה� לעני טבילה , ולפי זה. הגברי� וה� לא מקפידי� ולכ לא חילקו בינ� לבי הנשי�

 שכתב שצואה שאינה מהודקת א"ע על הרשב"� עדיי נשאר בצא. ל" לא נכללו בכלל הנ�י "א� לא לעני נט
  !? והרי אינה מהודקת אז מדוע חוצצת�חוצצת 

 שצואה שאינה נדבקת ת"ק בש� ר"ג וסמ"כסמא וכתב שהוא סובר "תיר� את דברי הרשב) ק כב"ס (�"בשו
ולעני , אלא לעני טבילה החמירו ליטול ציפרניי� שמא יש ש� קצת צואה שנדבקה, אכ אינה חוצצת כלל

  .י אי צור� בחומרה זו"נט
  

ולפי שלא יכולות ,  הציפור העוד" על הבשר שציפור שלא כנגד הבשר זהו חלקירוח�' א ור"הרשבכתבו 
וכ , �"ש והר"הראוכ כתבו .  נהגו הנשי� ליטול צפרניה לפני הטבילה�לכו בדיוק מה נחשב כנגד הבשר 

  .ע"הטור והשופסקו 
 �מ "ולכ א� צריכה לטבול בחוה,  כתב שנהגו ליטול צפרניי� מפני חשש שמא יש בה� טיט ובצקג"הסמ

 תנקה היטב תחת �וא� לא יכולה , לא על ידי כלי או דר� שינוי או על ידי שפחה גויהתחתכ� בשיניה ו
  .מ על ידי כלי" התיר ג� בחוה�"הריאמנ� . ציפורניה

  
   נפיחות בציפור�	 סעי� יט 

, שאישה שיש לה נפיחות על מקו� הציפור ולא יכולה לחתו� או לנקות את הציפור) תשמז (המרדכיכתב 
  .ע"בשווכ פסק .  אינו חוצ�� שאי אפשר לראות את הטיט שתחת הציפור א� נפוחה כל כ�

  
   די� הציפור� עצמה	  סעי� כ
אפילו א� היתה גדולה ועומדת ,  שהציפור עצמה אינה חוצצתה והגאוני�"ראביבש� ) תשנא (המרדכיכתב 

, ע"שוכ פסק ה והתרומהוכ כתב . כיו שהיא חלק מגו" האד�, להיקצ� ואפילו התפשטה מעבר לבשר
  .  שודאי מדובר כשאי תחתיה צואה או לכלו�א"הרמוהסביר 

  
 א� לא היה בה� טיט � שאישה ששכחה ליטול ציפורניה לפני הטבילה תוספותבש� ) ק ז"ס (מ"הדרככתב 

�  .ומכל מקו� טוב לחזור ולטבול פע� שניה אחרי שתחתכ�, אינו חוצ
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א� סיי� שלדעתו אפילו ,  שלא הצרי� כלל טבילה שניהורבילי מק"הרהביא ג� את דברי ) יט, קצח (ח"והב
ומטע� . ד כל העומד להיקצ� חוצ�" צריכה להחמיר ולטבול שוב כדי לחשוש למ�א� ודאי לא היה לה לכלו� 

  .מ צריכה לקצו� באופ המותר ולא מספיק לנקות"זה ג� סבר שבחוה
  . צריכה לטבול שוב� ציפור אחת שלא חתכה ג� א� נשארה ,  שמאחר ונהגו ליטול הצפרניי�פסק א"וברמ

  
 שרק א� מצאה ציפור � מלובלי�"מהרולכ כתב , שחומרה זו לא נמצאה בשו� פוסק) ק כה"ס (�"השכתב 

 אי �א� א� כבר היתה ע� בעלה או שכבר עבר זמ ,  תחמיר ותטבול שוב�שלא נחתכה מיד אחרי שטבלה 
ח משו� כל העומד "� את סברת הב"א� אחר כ� הביא הש. ראוי להחמיר כדי שלא להוציא עליה� לעז

�  . אפשר להקל� וא� לא יכולה . אפילו למחרת,  תטבול שוב�וסיי� שא� יכולה לחזור ולטבול , להיקצ
אפילו א� לא ודאי , ח וכתב שלאחר ששימשה אי להצריכה לטבול שוב"דחה את דברי הב) ק כא"ס (ז"והט

ולכ א� אירע לה כ� . כיו שמדובר במיעוט המקפיד והוי ספק דרבנ, פורלה שלא היה שו� לכלו� תחת הצי
 לא תאמר לגויה � כיו שנטילת צפרניי� היא רק מנהג ולא מ הדי �ט ששכחה ליטול צפרניה "בשבת או יו

  . אלא תנקה אות� בעצמה ותטבול, שתחתכ� ותבטל שבות דאמירה לנכרי
  

ואפילו כשלא יודעת בודאות שהיה , ורני הרגליי� א� נשארה ציפורכתב שאפשר להקל בציפ) ק י"ס (ש"בפת
  .כיו שאי דרכ של הנשי� להקפיד בזה, נקי
  

   ציפור� ואיברי� המדולדלי�	כב 	סעי� כא
יונת ב יוס" אומר שציפור ' ור,  חוצצי��התוספתא במקוואות אומרת שאבר ובשר המדולדלי� באד� 

  .במשנה במקוואות כתוב שציפור המדולדלת אינה חוצצתו.  אינה חוצצת�שפירשה רובה 
 חוצצת �יונת ב יוס" מפרש את המשנה ולכ ציפור שפירשה מיעוטה ' ור,  הבי שאי ה� חולקי�הטור

  . כתב כלשו המשנה ולא חילק בי רובה למיעוטה�"הרמבאבל . ורובה אינה חוצצת
 שהסיבה שאיברי� מדולדלי� חוצצי� היא כיו שאינ� יונקי� מ הגו" ולכ אינ� חשובי� חלק י"הבכתב 
ציפור בכל מקרה לא , �"ולדעת הרמב.  מכסי� את מקו� חיבור� ומונעי� מהמי� לבוא לש��וה, מהגו"

 �רוב והטור חילק בי .  ובכל זאת לא חוצצת�חוצצת כיו שג� כאשר היא מחוברת היא עומדת להיקצ
א� כשפירשה ,  הרי אינה מקפדת עליה ולכ אינה חוצצת�למיעוט כיו שכשפירשה רובה ואינה מסירה אותה 

  . אינה נוחה להיתלש ומקפידה עליה ולכ חוצצת�רק מיעוטה 
אלא שא� נמצא ,  אי הכוונה שהאיבר והציפור עצמ� חוצצי�� ל "י הבנה אחרת בכל הדי הנ"עוד חידש הב

 �ובציפור שפירשה .  לא עלתה לא טבילה כיו שעדיי מחוברי� לגו" ונחשבי� חלק מהגו"�  דבר חוצ�בה�
 �י שנראה בעיניו "וסיי� הב.  לא מפריע לטבילה� כבר אינה נחשבת חלק מהגו" ולכ א� נמצא בה משהו חוצ

  .כדברי הפירוש הזה
  .כתב שפירוש ראשו עיקר והשני דחוק) ק ח"ס (מ"בדרכא� 
  

 שא� �� יודה שיש חילוק בי רוב למיעוט "ג� הרמב, הציפור עצמה ממקו� חיבורה לאצבעא� נעקרה 
 עדי נחשבת חלק מהגו" כיו �וא� פירשה מיעוטה , פירשה רובה אינה עשויה להתרפאות ולכ אינה חוצצת

  .שעשויה להתרפאות
  

) ק כו"ס (�"ובש, ינה חוצצתפירשה רובה א,  פירשה מיעוטה חוצצת�פסק כטור לגבי ציפור ) כא (ע"בשו
  .י"מ שהבי כפירוש הראשו בב"הביא את הדרכ

 �וא� רובו נשאר ורק מיעוטו נסדק , כתב שודאי אי חציצה בחלק שעדיי מחובר לבשר) ק כב"ס (ז"הט
 מקו� הסדק רחב יותר והמי� יכולי� �א� א� נפרש רובו , מקו� הסדק צר והמי� לא יכולי� לעבור ש�

  .כ אינו חוצ�לבוא ש� ול
כ� ,  הוא מצרי� טבילה שניה� כתב שכמו שבמקרה שגילתה שנשארה לה ציפור שלא חתכה ) ק כז"ס (�"והש

  .ג� במקרה כזה תצטר� לחתו� ולטבול שוב
  

כיו ,  אינ� חוצצי��'  שיבלת בכל מו� בגו" ותבלול בעי או תלתולי� של בשר וכדג"סמ בש� י"הבכתב 
  .שה� בטלי� לגו"

  .ג"ל בש� הסמ"י הנ" הוסי" את דברי הבא"והרמ, פסק שאבר ובשר המדולדלי� חוצצי�) כב (ע"ובשו
  

  סעי� כג
ושאמרו חוצצי ושאמרו אי חוצצי לא מטמא ולא מטמאי חו� מקרו� : "נאמר) ח, ו(במקוואות בתוספתא 

לאות והטבעות  והאגד שעל גבי המכה והקשקשי� שעל גבי השבר והשירי� והנזמי� והקטכהשעל גבי המ
   ".אוצי חוצצי רפי אי חוצצי

רק קרו� שעל גבי , �"הרמבלדעת : נחלקו הראשוני� מה בדיוק נכלל ברשימה שעוסקת בעני החציצה
 רק � ירוח�' א ור"רשב, ש"רא, ש"רא� לדעת . וכל השאר עוסקי� בחציצה, המכה מתייחס לעני הטומאה

ילו אגד שעל גבי המכה וקשקשי� שעל גבי השבר מתייחסי� לעני וא, מהשירי� ואיל� מדובר לעני חציצה
  .הטומאה

 א� ה� הדוקי� חוצצי� וא� רפויי� אינ� �מלבד קרו� שעל גבי המכה , ל" כתב שכל הדברי� הנהטור
שלא ' ש וכו"וג� הר, ל" שבעצ� אי מחלוקת לדינא בי הראשוני� הני"בבוהסביר . ע"בשווכ פסק , חוצצי�

  .' ממילא למדו את די החציצה באגד וקשקשי� מדי החציצה בשירי� וכו�ל הרשימה  כתבו את כ
 אגד שעל גבי המכה וקשקשי� שעל גבי �ולדעת� , ר" וש"כתב שיש מחלוקת בי הרמב) כג, קצח (ח"הבא� 

  ).ק כח"ס (�"השוהביאו . ג� א� ה� רפויי�, השבר חוצצי� בכל מקרה
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 �למרות שלכאורה הוי מיעוט שאינו מקפיד עליו ,  שטבעת הדוקהא"שבד והר"הראב בש� י"הבעוד כתב 

) ק יד"ס (ש"ובפת). ק כג"ס (ז"הטוהביא� .  נחשב שמקפידה עליה�כיו שמקפידה להסירה בשעת לישה 
א� למעשה אי להקל כיו ,  הטבעת שלה אינה חוצצת� שאישה שאי דרכה ללוש ג� המל�הביא בש� ספר 

  .ואולי בדיעבד א� כבר שימשה אפשר להקל בזה, הע לא חילק בז"שהשו
  

לי� רק א� יומק, רפויי� אפילו בדיעבד' הביא שיש אחרוני� המחמירי� בתכשיטי� וכד) ק יג"ס (ש"ובפת
  .א� רבי� מהאחרוני� חולקי� עליה� וסוברי� שבדיעבד ודאי אי להחמיר בזה, היה רפוי הרבה

  
    חציצה בשיניי�	  סעי� כד

, ו מספרת על שפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצאה עצ� בי שיניה"ה ובנידה ס"שי כהגמרא בקידו
ואומרת הגמרא בקידושי שהסיבה היא משו� שא" על פי שהמי� צריכי� לבוא . והצריכה רבי טבילה נוספת

 מכל מקו� צרי� שכל בית הסתרי� יהיה ראוי �על הטובלת רק מבחו� ואי צור� שיכנסו לתו� הפה ממש 
ה לבשר או פירורי וכל דבר הנמצא בי " שהג"הסמוכתב . לביאת מי� ולכ צרי� שלא יהיו חציצות בפה

  .ע"בטור ובשווכ פסקו , השיניי�
ולמרות ,  שראה נשי� נוהגות שלא לאכול בשר ביו� הטבילה כיו שהוא נכנס בי השיניי�י"הבעוד הביא 

והזכיר המנהג ,  חוששות שמא ישארו חתיכות מהבשר�ניי� שבלאו הכי צריכות לחצו� ולנקות היטב בי השי
  .ע"בשוג� 
  

 כדאי לה �אלא לטובתה , שמלשו הטור משמע שאי זו חובה על האישה לחצו� שיניה) כד, קצח (ח"הבכתב 
) ק ל"ס (�"השוהביאו . לנקות את השיניי� כדי שלא יקרה מצב בו תפסיד את הטבילה ותצטר� לטבול שוב

שהרי לא חייבו לבדוק בי שיניה אחר , י משמע שזו חובה עליה ולא רשות"כתב שג� מלשו הבוחלק עליו ו
ולכ חובה עליה לנקות ולוודא לפני הטבילה שאי ,  אולי תשכח ולא תבדוק אחר כ��וג� א� כ , הטבילה

�  .שו� דבר חוצ
  

 מ"ובדרכ, ציצה בשיניי� שנהגו לא לאכול כלו� בי הרחיצה לטבילה כדי שלא תהיה חש"הראעוד כתב 
 שאישה לא תתק נרות שעוה ולא תתעסק בבצק בערב יו� טבילתה כיו שה� ד"שהביא בש� ) ק י"ס(

ט "שאינ� מעכבי� את הטבילה ובשבת ויו) ק כה"ס (ז"הטוכתב .  שני מנהגי� אלוא"הרמוהביא . נדבקי�
  .המנהג לאכול בשר ומנקי� היטב

  
וכ זמניי� בצבע השיניי� וסתימה ,  אינ� חוצצי��כתר קבועי� \בתש תות\ סתימה� סתימות בשיניי�

 �  ).לא,  טזט"דרכ( אינ� חוצצי� �זמנית שלא נראית מבחו
  

  סעי� כה
 שמהסיפור של שפחת רבי נלמד שא� לא הדיחה בית הקמטי� והסתרי� לפני הטבילה ואחר ד"הראבכתב 

 � עלתה לה טבילה למרות שלא �צא עליה שו� דבר וא� לא נמ,  לא עלתה לה טבילה�כ� נמצא ש� דבר חוצ
ק "ס (�"השוהסביר , וסיימו שאי די זה דומה לבדיקת הגו" וחפיפת הראש. ע"בשווכ פסק . בדקה קוד�

א� בבית הסתרי� , שההבדל הוא שבגו" ובראש צריכי� המי� לבוא ולכ א� לא בדקה תולי� לחומרה) לב
  .שיבואו ממש ולכ תולי� לקולאצרי� רק שיהיה ראוי לביאת מי� ולא 

  
  סעי� כו
וא� לא בדקה לפני ולא , שצריכה אישה לבדוק בי שיניה קוד� הטבילה, ל" מהסיפור הנד"הראבעוד כתב 

 תולי� �ואז בדקה ומצאה משהו חוצ� ', ואחר כ� אכלה או התעסקה בדברי� מלכלכי� וכד, בדקה אחרי
 שמחמיר הרוקחהביא את דעת ) ק לג"ס (�"והש. ע"בשווכ פסק . לקולא ואומרי� שבא לאחר הטבילה

  .וסיי� שיש להחמיר, לא משנה מתי מצאה את הדבר החוצ�, ומצרי� טבילה נוספת
  

  סעי� כז
,  לא עלתה לה טבילה�קפצה ידה או קרצה שפתותיה , נאמר שא� נתנה שערה בפיה) ה, ח(במשנה במקוואות 

 צרי� שפיה יהיה �ובשפתיה ,  הוי חציצה�ובידה , או מי� בשערה כיו שלא ב� והטע� בשיער . הטורוכ פסק 
  .ע"השווכ פסק ג� . ראוי לביאת מי�

כיו שהמעות אינ� מהודקי� במקו� ,  עלתה לה טבילה�עוד ממשיכה המשנה שא� נתנה מעות בפיה וטבלה 
 בשביל הסיפא  שכיו שדי זה הוא פשוט והמשנה הביאה אותו רקי"הבוכתב . הטורוכ פסק , הנחת

ע "וכ בשו,  הביאו הפוסקי� רק את הרישא� מ בענייני� אלו "עכשיו שאי נ, שעוסקת בענייני טומאה וטהרה
  .לא הזכיר די זה

  
  סעי� כח

,  טהורי��וא� הדיח ידיו במי� ,  טמאי��המשנה במקוואות אומרת שהאוחז באד� ובכלי� ומטביל� 
  .עו אומר שירפה את ידיו כדי שיבואו בה� המי� ואז טהורי�שמ' ר. שהמשקה הטופח עליה� נחשב חיבור

גזירה שמא , כלומר ריפוי ידיי� לא מועיל לטבילה, שמעו' ק ולא כר" שהלכה כת�"� והרמב"הרמבוכתבו 
  .לא ירפה מספיק

 י"הבוהסביר .  עלתה לה טבילה� כתב שא� מישהי אחזה בחברתה בטבילה ורפתה ידיה א"הרשב, �לעומת
שמעו חולק '  ר�אלא כנראה הבי אחרת את המחלוקת , ק"שמעו לעומת ת' א פוסק כר"ומר שהרשבשאי ל
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שמעו לא עלתה לה טבילה אלא א� ' ולדעת ר, ק עלתה לה טבילה" שלדעת ת� ק במקרה שהדיח ידיו "על ת
  .ק ודאי א� רפתה ידיה מועיל"כלומר ג� לת, כ רפתה ידיה

 ח"הבא� . ע"בשווכ פסק , א וכתב שכ� מסתבר"ריו את דברי הרשב� ואח" הביא את דברי הרמבהטור
  .�"פסק כרמב

, ק" סיי� ואמר שא" על פי שהלכה כתא"הרשב �הבי שיש מחלוקת נוספת בי הראשוני� ) ק כז"ס (ז"הט
 א� הדיח �"� והרמב"הרמבואילו לדעת , מכל מקו� לא ידחוק ויאחז חזק אלא יחזיק כרגיל כדר� כל אד�

אלא ,  צרי� שלא יאחז בכוח�א "ע כרשב"ולכ מה שפסק השו.  מועיל אפילו אוחז בכוח�במי� תחילה ידיו 
  .ע בסת� א� רפתה ידיה"שלא חוששי� לזה ולכ התיר השו

  
 יכולה לאחוז �למד מכא שאישה שטובלת וחברתה דוחפת אותה למי� כדי שתטבול כולה ) ק ו"ס (הדרישה

ולא כמו שנהגו הנשי� בימיו להצרי� שתפריד ידיה בשעת , דיה קוד�בידה בשעת הדחיפה א� הדיחה י
כתב שאי להורות קולא בדברי� שנהגו ) ק לו"ס (�"השא� . והסכי� עימו) ק כז"ס (ז"הטוהביאו . הדחיפה

אמנ� אישה שאינה . אבל לכתחילה לא ברור שזה מותר, בה� איסור והבי שכל ההיתר הוא רק בדיעבד
  . יש להקל ולהתיר לה לטבול על ידי שיחזיקו אותה לאחר שהדיחו ידיה במי��ה יכולה לעמוד בעצמ

  
, סובר שדווקא במי מקוה ולא במי� תלושי�) ק לט"ס (�"הש �עוד חלקו באיזה מי� צריכה להדיח את ידיה 

  .מתיר ג� במי� תלושי�) ק כח"ס (ז"הטואילו 
  

  סעי� כט
וכ פסק ,  הרי זה מגונה�ירו שיכבוש ידו עליו במקוה אומרת שהאומר לחב) י, ה(התוספתא במקוואות 

שאז יש חשש ,  סאה מצומצמי�40 שנראה לומר שדי זה הוא דווקא במקוה שיש בו י"הבוכתב . �"הרמב
.  מותר�א� א� יש מי� מרובי� במקוה , שחבירו יוציא את ידו לפני שהוא הספיק לטבול ונמצא המקוה חסר

  . ע"בשווכ פסק 
  ).ק לט"ס (�"השוהביאו , � אוסר אפילו במקוה שיש בו מי� מרובי�"תב שהרמב כש"והריב

  
  סעי� ל
למרות שהיא דורכת על ,  שאינה צריכה להגביה את רגליה בשעת הטבילהש"א והרא"רשב, ד"הראבכתבו 

ו וכ פסק, ולכ הכל נחשב חיבור למי המקוה,  הרי רגליה נגעו במי� לפני שנגעה ברצפה ונתרטבו�הרצפה 
  . ע"הטור והשו

 צריכה �שא� יש ש� טיט ) ק מ"ס (�"השדייק ,  אינה צריכה להגביה רגליה�מזה שכתבו שא� אי ש� טיט 
ותיר� שאולי . ע שכשיש טיט לא תטבול כלל"ט פסק השו" שבסעי" לוא� קשה כי. להגביה רגליה ואז לטבול

� עצמו תיר� "והש, עיל הרמת הרגליי�ע שא� יש טיט לא תטבול כלל ולא תו"באמת ג� כא התכוו השו
  .ז שיש הבדל בי סוגי הטיט"ק מ"בס

 א� משהו �) ע"וכ� פסק השו( א והמרדכי"לדעת הרשב � ח "שעל פי מה שכתב בסעי" כ) ק ל"ס (ז"הטוכתב 
 �שהאישה עומדת על הרצפה , ולכ ג� כא,  לא מועיל החיבור על ידי משקה טופח� מונח על דבר אחר בכובד 

לדעת א� .  כיו שרגליה נגעו במי� תחילההטופח והסיבה שעולה לה הטבילה היאמועיל המשקה לא 
אפילו , א� נתלחלחו רגליה,  ג� כא�חלחו ידיה מועיל אפילו כשאוחזת בכח לשא� נת, "� והרמב"הרמב

  .כיו שיש חיבור משקה טופח,  תועיל הטבילה�ממי� שמחו� למקוה 
  

  כלי� טבילה על גבי 	סעי� לא 
רב כהנא מסביר שהסיבה היא . ו אמר רבא שאישה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול"בגמרא בנידה ס
 מותר �  על גבי בקעת עבה �וא� כ , תו� כלי חרס עצמו שלא יאמרו שמותר לטבול ב�אות חצמשו� גזירת מר

 מנהרדעא שהטע� שאסרו אמר לו רב חנ. כיו שמדובר בחתיכת ע� לא שיי� לגזור שתטבול בתוכה, לטבול
 שכיו שמפחדת שמא י"רשוהסביר . ולכ ג� בבקעת יהיה אסור מסיבה זו, בכלי חרס הוא משו� שמפחדת

  . לא טובלת כראוי�תיפול 
, יהודה דינו נשאר כמעיי'  לדעת ר�דני� במעיי שהעבירוהו על גבי כלי� או ספסל ) ב, ה(במשנה במקוואות 

 שכל כלי ד"הראבומכא דייק . ובלבד שלא יטבול על גבי הספסל ממש,  כמקוהיוסי דינו עכשיו' עת רדול
והטע� ודאי משו� גזירת ,  אי לטבול עליה�� ושאר כלי� המקבלי� טומאה שראוי למדרס כספסל

ולכ כתב שא� בדיעבד עמדה על גבי כלי . מרחצאות כיו שלא שי� הטע� של פחד כי מדובר בטבילת כלי�
 אפילו �וכלי ע� . א� רק בכלי שאינו מקבל טומאה ולא שיי� בו גזירת מרחצאות, ה טבילה עלתה ל� וטבלה 

  .א"ירוח� והרשב' רוכ פסקו . בדיעבד לא עלתה לה טבילה
 מה שאסור משו� גזירת מרחצאות אסור א" בדיעבד כיו שיש �את טע� ההבדל ) ק לא"ס (ז"הטוהסביר 

 כול� יודעי� �  מה שאסור רק משו� הפחד שלא תטבול יפה א�. חשש שהרואה יבוא להתיר לטבול בכלי
  .שצריכה לטבול יפה והחשש הוא רק שבשוגג לא תטבול יפה ולכ אי לגזור בדיעבד

  
ומשמע , ולא הזכירו כלל את גזירת מרחצאות, �" הרמבכו,  הביא רק את די הגמרא בנידהש"הרא

  .ל"ות בשיטת� ואכמ ד באריכי"הב. שסוברי� שהסיבה היא רק משו� הפחד
  

 לחלק בי עמידה על כלי שאינו מקבל �ד " כתב קוד� את די הגמרא ואחר כ� הביא את דברי הראבהטור
, ל"א שלפי הנ"והביא מתשובת הרשב, א"ד ורשב" פסק כראבע"ובשו. טומאה לבי כלי שמקבל טומאה

�י כלי ע� ומקבלי� טומאה ולכ א�  הרי ה� פשוט� לקיר ותאפילו א ה� מחובר, מקוה שיש בו מדריגות ע
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ולכ צרי� לעשות את המדרגות מאב ומספיק רחבות כדי , טבילה א" בדיעבד עמדה עליה� לא עלתה לה
  .שתוכל לעמוד עליה� בבטחה ולא תפחד ליפול

) ק מג"ס (�"השוהביאו ,  אפילו בדיעבד לא עלתה לה טבילה�' כתב שג� בכלי חרס וכד) כט, קצח (ח"והב
  .את דבריוודחה 

  
   טבילה על גבי צינור	סעי� לב 
ותיר� ,  הא� מותר לעמוד על צינור המחובר בקרקעית המקוה ומי� עוברי� דרכו למקו� אחרש"הראנשאל 

ולא שיי� ,  כיו שהצינור קבוע אי חשש שתפחד לעמוד עליו�שמותר א" לכתחילה ואי שו� סיבה לגזור 
 �א שאסרו לעמוד על גבי כלי� המקבלי� טומאה "ד ולרשב" לראבואפילו, לגזור שמא יטבילו בכלי עצמו

כלומר ,  א� אי לצינור לבזבז� ע"בשווכ פסק . הצינור הזה אינו ראוי למדרס ולכ ג� לדעת� יהיה מותר
ש "שלטע� הרא) ק מו"ס (�"השוהעיר . מותרת לעמוד עליו ולטבול,  ואז אינו מקבל טומאה�בית קיבול 

  . מותר א" א� יש לבזבז�ד� ש בסעי" הקו"והר
  

   טבילה בנמל	  לד	סעי� לג
 � ) והגמרות שלנו (י"רשלפי גירסת . ו אומר רב שמואל בר יצחק שאישה לא תטבול בנמל"בגמרא בנידה ס

יש חשש שנדבק ברגליה ואפילו א� היא ,  כיו שהספינות בנמל מעלות טיט וחצ��הסיבה היא משו� חציצה 
  . שמא כאשר שכשכה רגליה ויצאה מהמי� זה נפל�ל לא רואה שו� דבר על הרג

 הרי במסכת מקוואות שנינו שמותר להטביל את המיטה במקו� שיש טיט עבה כיו � ש"הראוהקשה על כ� 
 טיט היו � חילק בי סוגי טיט ש"ור?  אפילו א� יש ש� טיט�א� כ למה לאסור באישה , שהמי� מקדימי�

ואילו טיט עבה אינו , נסי� בי האצבעות ולא מועילה לה� קדימת המי�וטיט היוצרי� נדבקי� ביותר ונכ
א� ', י סובר שבנמל מצוי יותר טיט היו וכד"ולפי זה אפשר לומר שרש, נדבק כל כ� ומועילה קדימת המי�

  ?  מדוע בנמל יהיה יותר טיט מאשר בכל נהר אחר� ג� תירו� זה קשה 
או לחלק בי , שכיו שהאד� כבד יותר הוא נדבק לקרקעית, י לחלק בי אד� לכל�י "עוד ניסו לתר� ברש

ואת שני אלו אפשר לדחות ולומר שהמי� . לבי אד� שנכנס טיט בי האצבעות, שאי בה סדקי�, מיטה
  .מקדימי� ולכ אי בזה בעיה

  .י וכתב שאינ� נהירי�" את דברי רשהטורוהביא 
 האומר שטע� האיסור ח"רתוספות הביא את פירוש  בת"ר: י בטע� האיסור"רוב הראשוני� חלקו על רש

ביישת ולא רוצה שיראו אותה ומתו� כ� לא תהוא כיו שיש ש� אנשי� ויש חשש שתמהר לטבול מפני שמ
  .�"א ור"רשב, �"רמב, �"רי, ש"הראוכ כתבו , תטבול יפה

 לדעת � יומי דתשרי  הסיפור על שמואל דעביד מפצי לבנותיו ב�על פי דבריה� מוסבר אחרת המש� הגמרא 
  . עשה גדר משו� צניעותר"ולדעת ש,  הניח מחצלת על הקרקעית משו� חציצהי"רש

ג כתב שאי לטבול במקו� שיש טיט בקרקעיתו משו� " בסעי" ל� פסק כשתי השיטות לחומרה ע"השו
ה לה א שג� בדיעבד לא עלת"וי, � כ תשי� תחתיה דבר שאינו מקבל טומאה ותעמוד עליואאלא , חציצה

 יש � חוצ� ' יו וכדהע שרק טיט "ד פסק השו"שכיו שבסעי" י) ק מז"ס (�"השוכתב . טבילה במקוה כזה
כיו , ו סמכו לטבול במקוה שיש בו טיטעכשיולכ . י"וכמו שכתב בב, לומר שג� כא התכוו דווקא לטיט כזה

 י"הנובכתב בש� ) ק כ"ס (ש"תובפ .ועוד שרוב הפוסקי� ממילא מתירי�, שסת� טיט אינו כמו טיט היו
  . שתטבול ש��שא� יש מקוה אחר ללא טיט 

, ע שלא תטבול במקו� שיש חשש שיראוה בני אד� שמא לא תדקדק בטבילתה"ד פסק השו"ובסעי" ל
  .ובדיעבד עלתה לה טבילה

  
   דר� הטבילה	סעי� לה 

יש נראה כעודר ומוסק כדתנ הא, אישה לא תטבול אלא כדר� גדילתה: "ל"ז אמר ר"בגמרא בנידה ס
  ".אישה נראית כאורגת ומניקה את בנה, בזיתי�

ומה שנכסה וקמוט בצורה כזו ואי , כלומר בדר� הילוכה ושימושה הנורמלי, הסביר שכדר� גדילתהי "רש
יש הבדל בי טבילת , ולפי זה.  לא משנה לנו ונחשב כבית הסתרי� שלא צרי� ביאת מי��המי� מגיעי� אליו 

 בכל אחד משערי� לפי מה שנגלה או נכסה אצלו בשעה שעוסק � ישה לעני דר� מלאכתו האיש והא
  .הארי�י "ובב, ונחלקו הראשוני� בהגדרה המדוייקת למה שנגלה. במלאכתו

ולא תשחה יותר מידי כדי שלא ידבקו ,  פסק שלא תטבול בקומה זקופה מפני שיש מקומות שמסתתרי�הטור
ויהיה ,  עד שיהיו סתרי בית הערוה נראי� כמו שנראי� בשעה שהיא עורכתאלא שוחה מעט, סתריה זה לזה

ואינה צריכה להרחיב . ותחת בית השחי כמו בשעה שמוסקת בזיתי�, תחת דדיה כמו בשעה שמניקה את בנה
אלא , ע"בשווכ פסק . ירכותיה או להגביה זרועותיה יותר מידי אלא כדר� שרגילה לעשות בשעת הילוכה

ק "ס(ז "ובט.  כתב שהשיעורי� שווי�י"ובבשחי כתב שצרי� שיהיה נראה כמו בשעה שאורגת שתחת בית ה
 נקט הטור כמוסקת ש� �כתב שכיו שלגבי אורגת כתוב כאורגת ביד ימינה ויש ספק לגבי יד שמאל ) לו

  .השיעור שווה בשתי הידי�
  

כלומר מי ,  טהור� ו המי� דר� כולו  א� נכנס� שמי שכפת ידיו ורגליו וישב במקוה �"הרמבבש� י "הבהביא 
  . עלתה לו טבילה�וא� כ , בודקי� א� נכנסו המי� בכולו, שטבל שלא כדר� גדילתו

  
כתב , וג� בסוגיה זו, "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"נחלקו הראשוני� הא� גורסי� ', כאמור לעיל בסעי" ז

. �"מהרמב שמשמע !"הרשבוכ כתב , עלהל רק לטהרות ולא לב" הנל שגרס כ� ולכ כג בש� הערו�"הסמ
  .ריכה לטבול כדר� גדילה בי לטהרות ובי לבעלהצ כתבו שא"ד והרשב"הראבא� 
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ובש� יש מי שאומר את דעת ,  שא� שינתה עלתה לה טבילה בדיעבד� � בסת� " הביא את דעת הרמבע"השו
שג� בדיעבד לא עלתה לה  חלק וכתב ח"והב.  כלומר פסק בסת� שעלתה לה טבילה�א "ד והרשב"הראב
  .טבילה
 וזה �פסק שכל הדברי� המוזכרי� שגמרא ש� חוצצי� ) ט�ז(שהרי לעיל , ע"על השו) ק מט"ס (�"השוהקשה 

 �וש� כתב שא� יכולה לטבול שוב . ע"ונשאר בצ, וכא לכאורה פסק להיפ�, ..."ולית הלכתא"רק למי שגורס 
  ...".ולית הלכתא"ו  תסמו� על כל הפוסקי� שגרס�וא� לא , תטבול

  
   גובה המקוה	לז 	 סעי� לו
אלא א� כ ,  אי לטבול בו�  שא� גובה המקוה הוא פחות מעד חצי גובה החזה א"הרשב בש� י"הבכתב 

. כיו שאחרת תצטר� להתכופ" יותר מידי וירבו הקמטי� ואי זה כדר� גדילתה, שוטחת כל גופה בקרקע
  . כי אי דר� לטבול בהשתטחות�' די חבילי זמורות וכדולכ אמרו שמעלי� את מפלס המי� על י

ולכתחילה יש לחוש שלא תשתטח היטב ולכ אי לסמו� על מקוה רדוד לכתחילה עד שיהיה מעל טיבורה 
ז כתב שיש מי שאומר שא� אי "ובסעי" ל. ו" בסעי" לע"השו וכ פסק !"הרשבוכ הסכי� , זרת לפחות

  . שפיר דמי�בשכיבה בגובה המקוה מספיק אלא שתטבול 
  

  סעי� לח
אינה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו בו המי� ולא תסגור אותו יותר מידי אלא תשי� שפתותיה זו לזו בדיבוק 

  . לא עלתה לה טבילה�הוסי" שא� קפצה יותר מידי ע "ובשו. הטורכ כתב . בינוני
  

  סעי� לט
והסביר .  לא עלתה לה טבילה�יניה יותר מידי יוחנ שא� פתחה או עצמה את ע' ז אמר ר"בגמרא בנידה ס

ויש מתירי� בזה .  יש חציצה למטה�וא� סוגרת ,  יש חציצה למעלה� שהסיבה היא כיו שא� פותחת י"רש
  ...").ולית הלכתא"המחלוקת הא� גורסי� (ובכל שאר המקרי� המוזכרי� ש� בגמרא 

 הביא את ע"והשו. החמירל כתב שנכו ש"ראשהיוחנ וכתב שיש מתירי� וסיי� '  הביא את דברי רטורה
   . לא עלתה לה טבילה�האומרי� שא� עשתה כ

 שלא התכוו י"הבוכתב ,  שלא תפחת או תסגור יותר מידי אלא תסגור ברפיוש"הראכתב , ולעני העיניי�
  .  עלתה לה טבילה�כ� בדווקא אלא ג� א� פתוחי� קצת 

וא� הלכה .  א� נמצאת עדי במקוה תחזור ותטבול�  יותר מידי כתב שא� סגרה או פתחה) ו, יח (ט"ובדרכ
  .וא� שמשה ע� בעלה תשאל חכ�,  אינה צריכה לחזור ולטבול� א� טבלה פעמיי� � לביתה 

  
  סעי� מ
 ד"והראב.  שאישה שטובלת צריכה להעמיד אישה על גבה כדי שתוודא שלא נשאר משערה בחו�ש"הראכתב 

 שאינ� י"הבוכתב , הטורוהביא� .  עלתה לה טבילה�ו חוצ� וטבלה לבדה כתב שא� כרכה שערה בדבר שאינ
וכ פסק , א"הרשבוכ כתב ,  יכולה לקשור שערה�ש סובר שכשאי מי שתעמוד על גבה "חולקי� וג� הרא

  .ע"בשו
ולא ) או בעלה( שהאישה שמוליכה עימה צריכה להיות דווקא יהודית גדולה הכלבו והאגור בש� י"הבכתב 
  . כיו דאיתחזק איסוראגויה
  

  סעי� מא
שמא היה טיט ברגלי התינוק או בידיו ,  לא עלתה לה טבילה� שהמפשלת בנה לאחוריה וטבלה �"הרמבכתב 

�והביאו , ט כתב שעלתה לה טבילה" בסו" סימ קצח"והב. ע"השווכ פסק . ונדבק בה בשעת הטבילה וחצ
  ).ק נג"ס (�"הש
  

  סעי� מב
 שהרי במשנה � י"הבותמה .  חוצצי��  צרורות וקיסמי בסדקי רגליה מלמטה  שא� נכנסו�"הרמבכתב 

וכתב ? � כמוהו" א� כ מדוע לא פסק הרמב� עקיבא שבמקרה כזה אינו חוצ� ' אומר ר) ד, ח(במקוואות 
. �" פסק כרמבע"ובשו.  משמע שכל השאר חולקי� עליו�שכיו שנאמרה במשנה דעה זו בתור דעת יחיד 

  .שהדי כ� כיו שמקו� בית הסתרי� צרי� להיות ראוי לביאת מי�) ק נד"ס (�"השוכתב 
  

  סעי� מג
כיו שהמקו� צרי� להיות ראוי ,  חוצצי��מלוגמה ורטיה שעל בית הסתרי� ,  שאיספלנית�"הרמבכתב 

 שהאישה צריכה להטיל מי� קוד� טבילתה �"ד וראב"ש בש� א"הרמוהוסי" . ע"בשווכ פסק , לביאת מי�
ריכה לכ� ולבדוק עצמה לקטני� וגדולי� כדי שלא תצטר� להעמיד את עצמה ואז לא היה המקו� ראוי א� צ

  .שדברי� אלו אינ� מעכבי� בדיעבד) ק נה"ס (�"השוכתב . וכ צריכה להסיר צואת החוט�. לביאת מי�
  

  סעי� מד
יו שתי שערות  שא� היתה בה שערה אחת או שתי� חו� למכה וראשה מודבק למכה או שה�"הרמבכתב 

מודבקות בטיט או בצואה או שהיו שתי שערות בריסי עיניה מלמטה וניקבת והוציאת בריסי עיניה 
  .ע"בשווכ פסק ,  חוצצי��מלמעלה 
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  סעי� מה
 הבי שלכתחילה אי �"הרמב.  טהורה� בתוספתא נאמר שא� היו רגליה מלאות אבק וירדה לטבול במקה 

 הבי שטע� הדבר הוא משו� שכשנכנסת למי� האבק הופ� ש"רא� . ה טבילהלטבול באבק ובדיעבד עלתה ל
�מחלוקת נובעת ממחלוקת ה( עלתה לה טבילה �ולכ רק א� שפשפה רגליה או טבלה בחמי , לטיט וחוצ

  ).בגרסה
, ש בש� יש מי שאומר"ואחר כ� את דברי הר, � בש� יש מי שאומר" הביא קוד� את דברי הרמבע"השו

  .ש" כר� א בתרא "אה שפסק כיולכאורה נר
  

  סעי� מו
, המי� באי� ש� ואינ� חוצצ�ש עלתה לה� טבילה מפני �  שכל הטמאי� שנטבלו בבגדיה� �"הרמבכתב 

תנאי שהיו בגדיה רפויי� קצת כמנהג שהיו בשזה ) ק נו"ס (�"השוכתב . ע"השו וכ פסק ש"הראוכ כתב 
  .נוהגות ללבוש בעבר

 א� יש אפשרות למי� � שאישה שיש לה גבס ואינה יכולה להוריד אותו )  נב,טז (ט"בדרכועל פי זה כתב 
  .ובכל מקרה תשאל חכ� קוד�,  יכולה לטבול עימו�להגיע לכל מקו� מתחת לגבס 

  
  סעי� מז

 דינ� �וא� אי אפשר ',  צרי� להסיר� על ידי חמי וכד� שכיני� הנדבקות בשיער במקו� הבשר הרוקחכתב 
  כתב שמלכתחילה אינ� ח"ור. או בצק מועט שאינו מקפיד עליו ולכ אינו חוצ�כטיט שתחת הציפור

  . מעכב בדיעבד�כתב שא� היה אפשר להסיר ולא הסירה ) ק נח"ס (�"והש,  פסק כרוקחע"ובשו. חוצצי�
  .שחוצצי� וצרי� להסיר�) ק כד"ס (ש"הפת כתב �מתי� הדבוקי� בשיער ואות� כיני� קטני� 

  
  י� מחסע

לדעת רב טהורה לבעלה ואסורה בתרומה : א מביאה מחלוקת לגבי נידה שנאנסה וטבלה"ולי להגמרא בח
 חולי לא צריכי� כוונה �והסביר רב נחמ לרבא שכיו ובעלה נידו כחולי . יוחנ אינה טהורה כלל' ולדעת ר

  . ולכ טהורה לבעלה א" ללא כוונה בטבילה
וכ נידה , וא� לא נתכוו עלתה לו טבילה לחולי, כוו לטבילה כתב שלכתחילה כל הטובל צרי� להת�"הרמב

 שאכ יש לפסוק כרב �"הרוהסביר . כלומר פסק כרב.  טהורה לבעלה�' נפלה לתו� המי� או ירדה להקר כדש
. כיו שרב נחמ בר יצחק סובר כמוהו וכ במסכת חגיגה סוגיית הגמרא כרב שאמר שחולי לא צריכי� כוונה

  .ח"ג ור"מסוכ פסקו 
ועוד שמדובר פה , יוחנ' יוחנ הלכה כר'  רב ור�יוחנ כיו שעל פי הכלל '  כתב שנראה לפסוק כרא"הרשבא� 

  .� שפסק כרב"אלא שראה לרמב. בדי תורה ובשל תורה יש ללכת אחר המחמיר
  .יוחנ'  ג� ה� פסקו כרירוח�' הרוקח ור, והגהות אשירי

  .ע"בשווכ פסק , � וסיעתו"נ כרמב סיי� ואמר שלהלכה נקטיי"הבא� 
ואינה . ויש להחמיר לכתחילה, צריכי� אותה טבילה נוספתמ הביא את דעת המחמירי� וכתב שיש הא"והרמ

  ).ח"הבק נט בש� " ס�"ש(צריכה לבר� שוב בטבילה השניה 
א צריכה  מועיל ג� לתשמיש ול� מ שתוכל לגעת בו "כתב שא� היה בעלה חולה וטבלה ע) ק כו"ס (ש"ובפת

  .טבילה נוספת בכוונה
  

וכ נהגו הנשי� להסתיר ליל טבילת , יש שכתבו שיש לאשה להיות צנועה בליל טבילתה" :א"הרמעוד הוסי" 
ארור שוכב : נאמר עליה, ומי שאינה עושה כ; שלא ירגישו בה בני אד�, שלא ליל� במהומה או בפני הבריות

שלא יפגע בה תחילה דבר טמא או , הטבילה שיפגע בה חברתהויש לנשי� ליזהר כשיוצאות מ . ע� בהמה
  ".א� היא יראת שמי� תחזור ותטבול, וא� פגעו בה דברי� אלו; חיה ובהמה
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  ד"בס
  חפיפהדיני  	 טקצסימ� 

  כ"ע ונו"שו, י"סיכו� טוב
  

  סעי� א
והסביר , ו אמר רבא שלעול� ילמד אד� בתו� ביתו שתהא אישה מדיחה בית קמטיה במי�"בגמרא בנידה ס

  . שהכוונה לבית השחי ובית הסתרי�י"רש
שהכוונה לחפו�  י"רשוכתב , אחת מתקנות עזרא היתה שתהא אישה חופפת וטובלת, ב"ק פ"ובגמרא בב

ומקשה הגמרא שהרי חפיפה למניעת חציצה היא די דאורייתא שנלמד מהפסוק . במסרק משו� חציצה
כלומר כולל ,  את הטפל לבשרו  את בשרו ,  שלא יהיה דבר חוצ� בי בשרו למי�  "ורח� את כל בשרו במי�"

, לבד שלא יהיו קשרי� וחציצותאלא שמדאורייתא מספיק לעיי ולבדוק ב? מה חידש עזרא,  א� כ  השיער 
  .ובא עזרא והוסי� לתק חפיפה במסרק

  .כלומר בי במקו� שיש שיער ובי במקו� שאי שיער, לכל הגו� סובר שעזרא תיק חפיפה שמעיה 'ר
, �"ברמבוכ , בשיער ולא בכל הגו� שסובר שאי חפיפה אלא ת"ר הביאו את דברי ש"התוספות והראא� 

  :ו כמה ראיות לדבריה�והביא. �"א ור"רשב

  . ומכא ששאר הגו� לא צרי� הדחה  במי� קמטיהרבא אמר שאישה תדיח   .א

 .וראיה מנזיר, י"חפיפה משמע בשיער כמו שפירש רש  .ב
  .ק שקישרה בי חפיפה לבי השיער"לשו הגמרא בב  .ג

�וכיו . השיער לחפו� מקו�  ) תקנת עזרא(ומדרבנ , ולכ כתבו שמדאורייתא צרי� לעיי ולבדוק בכל הגו
כ א� לא בדקה סמו� "משא, הקלו חכמי� במקרי� מסויימי� כגו א� לא חפפה סמו� לטבילה, שזה מדרבנ

  .  שאז מחמירי� לטבילה 
 הטורוכ הביא . ז סיימו הראשוני� שלמעשה מנהג הנשי� לרחו� במי� כל הגו� ואי לשנות מהמנהג"ובכ

  .החולקי� עליושמעיה ו' לאחר שהביא את דעת ר, ש"בש� הרא
  

והבי מדבריו שהוא יותר מחמיר בעיו הגו� מאשר בעיו , ל" את הדי הנ�"הרמב בש� הטורעוד הביא 
 שהרי בשיער יותר מצוי שתהיה י"הבותמה על כ� . הראש כיו שהגו� הוא די תורה והשיער מתקנת עזרא

? א� כ מדוע לחלק בי הגו� לשיער, מרבי� את השיער" את בשרו"ועוד שמהפסוק ', חציצה או קשרי� וכד
"אלא ודאי הרמב�  .ועזרא הוסי� ג� חפיפה בשיער, כולל השיער,  התכוו שמדי תורה צריכה לעיי בכל הגו

לסרוק שערה במסרק שלא יהיו קשרי� ולעיי ,  צריכה לחפו� בית השחי והסתרי� במי�  ע"השווכ פסק 
�"הש. ותשטו� כל גופה בחמי בשעת החפיפה, ו� דבר חוצ�ולבדוק כל גופה סמו� לטבילתה שלא יהיה ש 

  .ושאר שיער הגו� בידיה, כתב שאת שיער הראש סורקת במסרק) ק א"ס(
  

 לשטו� בחמי כל  שמדבריו משמע שאחרי שבודקת כל גופה צריכה לחפו� , ע"על השו) ק ב"ס (ז"הטהקשה 
שהרי , ועוד? רי בצורה כזו ממילא מבצעת בדיקהשה,  מדוע לא מספיקה חפיפת הגו� מדוע לעשות כ� . גופה

ז שאכ המשמוש בשטיפה "ולכ נראה לט. ז החפיפה מועילה" לא רואה את השיער ובכ כשחופפת ראשה 
וא� רוצה להחמיר על עצמה ובמקו� לעיי ולבדוק בלבד לעשות חפיפה , ודאי נחשב עיו ובדיקה כדי תורה

 �  .קה נוספת ודאי אינה צריכה בדי על כל הגו
  

כיו שמשקי� אחרי� משאירי� ,  שצריכה לשטו� גופה דווקא במי� ולא במשקי� אחרי�ק"מהריכתב 
  .א"י והרמ"הבוהביאוהו , כת�

  
 הרי זה ספק דאורייתא וצריכה   שאישה שהסתפקה א� עיינה בשערותיה י"הנובבש� ) ק ב"ס (ש"הפתכתב 

 צריכה טבילה נוספת כיו   למרות שזה רק ספק דרבנ   וכ א� ספק לה א� סרקה שערותיה , טבילה נוספת
ז א� לא בספק "ובספק דרבנ יש מקו� להקל על פי הט. והוי דבר שיש לו מתירי, שיש חזקת איסור

  .דאורייתא
  

  סעי� ב
כיו , ו אמר אמימר בש� רבא שאישה לא תחו� אלא בחמי או בחמי חמה אבל לא בצונ"בגמרא בנידה ס
 הסביר שהכוונה היא שמי� קרי� מקשי� את השיער ואז לא י"ורש. גורמי� להשרת שיערשמי� צונני� 
  .ע"הטור והשווכ פסקו ,  כתב שהמי� הקרי� גורמי� לקשרי� וסיבוכי� בשיער�"הרמב. יורד הלכלו�

  
כיו שגורמי� לנשירה או קשרי� בשיער ואז יש , עוד בגמרא ש� אמר רבא שאישה לא תחו� בנתר ולא באהל

  .ה לכל דבר אחר שגור� סיבו� בשיער" והוסיפו שהע"הטור והשווכ פסקו . בעיה של חציצה
אבל בדיעבד א� חפפה ,  שכתב שמה שאסרו בגמרא הוא דווקא לכתחילהק"מהרי את דברי י"הבוהביא 

וכ על מה שאמר הטור .  מותרת והסתכלה שאי קשרי� בשיער  א� בדקה  ר ואהל תבמי� קרי� או בנ
 כתב שאי לנו אלא מה שאסרו חכמי� ואי להוסי� על   לכל שאר הדברי� המסבכי� את השיער ה"שה

 לחפו� ביי או במשקה צלול   ק לאישה שאסרו עליה הרופאי� לחו� במי� "ועל פי זה התיר מהרי. דבריה�
א� תעשה ו', מ כתב שלפני טבילתה תנסה ותבדוק הא� היי באמת גור� לה לנשירה וקשרי� וכד"ומ. אחר

' וכ תשאל את הרופאי� הא� טבע היי לגרו� לקשרי� וכד.  יכולה לסמו� ולחפו� ביי כ� שלוש פעמי� 
על תחילת דברי ) ק ד"ס (�"השוכתב . ק" את כל דברי מהריא"הרמוהביא . ויכולה לסמו� על תשובת�
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יכולה על סמ� הפע� הזו אבל רק באותה פע� שעשתה כ� ולא , שאמנ� אפשר לסמו� על כ� בדיעבד, ק"מהרי
  . או בנתר ואהל�לבוא ולחפו� שוב בקרי

 אסור   ' וג� הוא מודה שדבר שידוע שגור� לקשרי� וכד, ק לא חולק על הטור"הבי שמהרי) ה, קצט (ח"והב
  .ומה שאמר הוא שאי לחשוש מספק אלא למה שאסרו חכמי� ולא לדברי� אחרי�, להשתמש בו

, ואולי א� מצוה,  שבסבו שלנו ודאי מותר להשתמשהפרישהבש� ) ק ג"ס (�"השכתב , ולעני שימוש בנתר
  .כיו שלא רק שאינו גור� לקשרי� אלא אפילו מנקה

  
  סעי� ג

כיו שצרי� תיכ� לחפיפה , ש"ש ותטבול במוצ"ח שלח רבי באיגרתיה אישה לא תחו� בע"בגמרא בנידה ס
 אישה חופפת   א� אחר כ� אומרת הגמרא שהלכתא .טבילה והאישה לא יכולה לחפו� ביו� ולטבול בלילה

כא כשאי ,  כא כשאפשר ומסבירה הגמרא .  אישה לא תחו� אלא בלילה והלכתא , ביו� וטובלת בלילה
  .אפשר

  .נחלקו הראשוני� בהבנת מסקנת הגמרא
 שמא מתו� שמהומה  אלא שא� תחפו� בלילה , כתב שבקושי התירו להרחיק החפיפה מהטבילהי "רש

 תוספותוכתבו .  לא תחו� אלא בלילה ט "ש ומוצאי יו"כמו במוצ, וכשאי אפשר. ביתה לא תחפו� היטבל
וכ כתבו .  כדי שתעשה זאת בנחתשעדי� לחפו� ביו�אלא , י נראה שמותר לחפו� בלילה"שעל פי דברי רש

החפיפה שמנהג הנשי� שמתחילות ש "התוספות והראוסיימו . ק ותרומה"סמ, ג"סמ, מרדכי, ש"הרא
 לוקחות מסרק לבית  ועוד מחמירות שא� על פי שחפפו בבית , מבעוד יו� וחופפות עד שתחש� ואז טובלות

  .הטבילה וסורקות ש� שוב
 סמו� עדי� לחפו� בלילה איפה שאפשר  ) הא דאפשר הא דלא אפשר( הבי מתשובת הגמרא בשאילתותא� 

כלומר לכתחילה .  תחפו� ביו� ורק א� אי אפשר , להועדי� לעשות כ� ולא להרחיק החפיפה מהטבי, לטבילה
� "והר א"רשב, �"הרמבוכ פסקו . בשערה לפני הטבילה' עדי� בלילה כדי שלא יווצרו קשרי� חדשי� וכד

  .פוסק כ�� "הריכתב שג� 
  

פסק לכתחילה כדעת ע "בשו. ש" הביא את שתי הדעות ואחר כ� סיי� המנהגי� שהביא הראהטור
הוא כמנהג ) וכ� יוצאת ידי כול�(א� כתב שהמנהג הכשר , פה צריכה להיות סמוכה לטבילה חפי השאילתות 
וכ הביא את המנהג להביא מסרק ג� למקוה ,  מתחילה ביו� וחופפת עד הלילה ואז טובלת ש "שהביא הרא

  .ולסרוק ש� שוב
 � יכולה  דווקא בלילה  שצריכה לחפו�  מקרה הפו� בשעת הדחק שצריכה לחפו� ביו� או ב שא"הרמוהוסי

שברור שא� חפפה ) ק ו"ס (ז"הטוכתב . ובלבד שלא תמהר ותחפו� כראוי, ח"לעשות ובכל מקרה יוצאת י
  . צריכה לבדוק עצמה היטב לפני הטבילה ביו� 

ולכ כתב שבכל מקרה תשטו� ותחפו� עצמה , שעדי� לחפו� ביו�, י"כתב שנראה לו כרש) ק ו"ס (�"הש
  ). ק ז"ס(ולכתחילה ודאי כ� עדי� , ר ותעשה זאת שוב בליל הטבילהותחזו, בחמי ביו�

ובמקרה כזה תעסוק ,  שמשו� צניעות תיקנו שתעשה הכל בלילה ולא ביו�ל"מהרש� בש� "עוד הביא הש
 כתב שבימינו קשה לנשי� לחפו� ולהתארג כל ה"ובשש). ק ו"סו� ס(בחפיפה במש� שעה כדי שתחפו� היטב 

כמו המנהג שהובא (ולכ יכולות לעשות הכל בבית ובמקוה לסרוק ולחפו� מעט שוב , הכ� הרבה זמ במקו
  .י"ולכתחילה יש להחמיר ולהתחיל לחפו� מבעו. כדי לצאת ידי חובת סמו� לחפיפה טבילה) בפוסקי�

  
  סעי� ד

הג יפה מ מנ"ומ,  די לה בחפיפת ליל טבילתה שלא יכולה לחפו� ביו� , ש" שא� חל טבילתה במוצהטורכתב 
 שדברי הטור תמוהי� י"הבוכתב . ש תחפו� מעט ותסרוק שערותיה"ובמוצ, ש"שתרח� ותחפו� היטב בע

 ע"השוולכ למעשה פסק . כיו שלדעת השאילתות לכתחילה צריכה לחפו� בלילה, י"ונראה שכתב כדעת רש
י הטור שמנהג יפה  הוסי� את דברא"והרמ.  תחפו� בליל טבילתה ש "לכתחילה שא� חל ליל טבילתה במוצ

  . זהו עיקר הדי ולא רק מנהג יפה  לעיל �"השולשיטת . ש שוב"ש ובמוצ"לחפו� בע
  

  סעי� ה
 י"הבותמה .  די לה בחפיפת היו� שלא יכולה לחפו� בלילה ,  שא� נזדמנה לה טבילה בליל שבתהטורכתב 

וכתב שאולי רצה ללמדנו . י לכתחילה תחפו� ביו�"שכ לדעת רש, שהרי די זה הוא לדעת השאילתות
  בי א� זה ביו� ובי א� זה בלילה ,  צריכה לחפו� בחול ) ט"וכ יו(ש "ש או במוצ"שכשחלה טבילתה בע

שצריכה להיזהר אחרי החפיפה ) ק ה"ס (ז"הטוהעיר ,  פסק ג� כ שתחפו� ביו�ע"ובשו. ע"וזה אליבא דכו
  .'שלא לעסוק בדברי� מלכלכי� וכד

  
  סעי� ו
 תחפו�   שלא יכולה לחפו� ' ט וכד" שכאשר טבילתה בליל שבת וקוד� יש יוהשאילתותבש� ד "הראבכתב 

ד שבימינו שאי טבילה בזמנה "ודייק מכ� הראב. מוקד� יותר ותטבול בזמנה כיו שטבילה בזמנה מצוה
, י"בבודחה זאת . ט כיו שאי אפשר לסמו� החפיפה לטבילה" סובר השאילתות שלא תטבול בשבת ויו מצוה 

ט למרות שכבר אי טבילה בזמנה מצוה כיו שכול ספק "מפורש שטובלת בשבת ויושהרי הפוסקי� כתבו ב
  .זבות

  
סובר שיכולה להרחיק  רב הונא: ז נחלקו האמוראי� בעני הרחקת החפיפה מהטבילה"בגמרא בנידה ס

ט של "ש וטובלת במוצאי שני יו"שכ אישה חופפת בע, אפילו עד כדי חפיפה ביו� ראשו וטבילה ביו� חמישי
אלא איפה שאפשר , ט שחל סמו� לשבת לימי החול"סובר שלא לומדי� מיו רב חסדא. ה שחלו אחרי שבת"ר
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ט לימי "יומסובר שאפשר ללמוד  רב יימר. צריכה לסמו� החפיפה לטבילה ורק איפה שאי אפשר מרחיקה
הלכתא כרב חסדא : ודרש מרימר.  עד רביעיכלומר מקסימו� יכולה להרחיק מיו� ראשו, ה"מלבד ר, חול
  .מתר� רב יימרדוכ

וביו� חול צריכה , "שכ לא אמרינ "  כדברי רב חסדא  הסביר שהכוונה היא כדברי שניה� להחמיר י "רש
 צריכה לחפו� ולטבול במוצאי החג ולא  ה "וכדברי רב יימר שאחרי שבת ושני ימי ר, טבילהללסמו� החפיפה 

  .ש"תחפו� מע
 וכ , נראה שכתבו שאפשר להרחיק את החפיפה מהטבילה רק עד יו� אחדהתוספותשמדברי י "הבכתב 

ט ביו� ראשו " אפילו כשחלי� שני יו   ובכל זאת פסקו הראשוני� שאפשר להרחיק יותר .�"ברמבנראה 
  .ע"הטור והשווכ פסקו , �"� והרי"הר, א"הרשבוכ פסקו . ושני אחר השבת

  
צריכות להיזהר בשבת מלתת תבשיל לבניה או להתעסק , ש"לדוגמה בע, ופפות מוקד�שכשחש "הראכתב 

, הטורוכ הביא . וכ קושרות שערותיה שלא יתלכלכו או יסתבכו קוד� הטבילה. בדבר שיביא לחציצה
 לא  וא� לא , עלתה לה טבילה, ל" א� נזהרה מלהתעסק בנ וסיי� שא� טבלה בלי לבדוק את עצמה קוד� 

  .עלתה
ובכל מקרה ,  ממילא תצטר� לגעת באוכל בשביל עצמה הרי מה תועיל הזהירות הזו . על די זהי "הבותמה 

יותר הגיוני היה לדרוש שיבדקו את עצמ שוב היטב לפני הטבילה מאשר לדרוש שיזהרו . ידי� עסקניות ה
, י" שאי אפשר לעשותה מבעו כיו הקדי� החפיפה שהרי מה שהתירו ל, לא לגעת בדברי� בי חפיפה לטבילה

, י קוד�"ואכ לפי מה שכתב בב? אבל את הבדיקה אפשר לעשות שוב לפני הטבילה אז למה לא לדרוש זאת
  ועוד שזו חומרה שאתי לידי קולא , ל" אי צור� בהרחקה הנ  שחובה עליה לבדוק עצמה לפני הטבילה 

  ! והרי בדיקה זו היא די דאורייתא,ל ולא תבדוק עצמה שוב לפני הטבילה"שתיזהר מהדברי� הנ
שג� לטור צריכה לבדוק ) ק י"ס (ז"והט) ק יא"ס (�"השוכתבו . א"הרמוהוסיפו ,  לא הביא די זהע"ובשו

  .ל בי חפיפה לטבילה"ז צריכה להיזהר מהדברי� הנ"ובכ, שוב לפני הטבילה
  

ה שמתירי� להח� מי� "כדעת ב,  שמחממת קיתו של מי� להדיח בית הקמטי� והסתרי�ש"הראכתב 
ה בשבת שיכולה להדיח מקומות אלו " שהי"הבוכתב . ע"הטור והשווכ פסקו , ט לרגליו א� לא לכל גופו"ביו

  .ש"בחמי שהוחמו בע
  

. ט צריכה לדחותה כדי שלא תגיע לידי סחיטה בשיער" שאישה שחלה טבילתה בליל שבת או יוהכלבוכתב 
 פסק שבכלל אי �"שהרמבועוד , ט"י� רבי� התירו לטבול בשבת ויו ודחה אותו כיו שפוסקי"הבוהביאו 

  .סחיטה בשיער
  

  סעי� ז
ש ולטבול בשבת עצמה כיו שהיו יראות " התיר לנשי� בעירו לחפו� בעמשול�' שר ש"התוספות והראכתבו 

 כתבו וכ.  סר� ביתה והרחקת חפיפה מטבילה  שאי לצר� שתי קולות ביחד ת"רואמר לו . לטבול בלילה
  .ע"השו וכ פסק ירוח�' תרומה ור, ק"סמ, ג"סמ, המרדכי

  
  סעי� ח
  א� על פי שלא טבלה סמו� לחפיפה ,  שא� חפפה ביו� וטבלה בלילה או למחרתא"ד והרשב"הראבכתבו 

 ואפילו חפפה מיד , לא עלתה לה טבילה אפילו א� עיינה בגופה וא� לא חפפה כלל . עלתה לה טבילה בדיעבד
.  שמא היה ש� משהו חוצ� בשעת הטבילה ועכשיו ירד ילה וסרקה במסרק ולא מצאה כלו� אחרי הטב

ח א� חפפה במקו� שיער ולא עיינה בשאר הגו� שלא עלתה לה טבילה א� על פי שלא מצאה שו� דבר "וקו
  .ע"השו וכ פסק הטורוהביא� . חוצ�

  
  סעי� ט

 א� לא עיינה  כיו שלא צרי� ביאת מי� ממש , �א� בית הסתרי. ל נוגע לכל הגו�" שהדי הנד"הראבכתב 
. ע"הטור והשווכ פסקו ,  עלתה לה טבילה  בה� לפני הטבילה וטבלה ואחר כ� עיינה ולא מצאה כלו� 

 כיו שאי דר� דברי�  שלמרות שבית הסתרי� צרי� להיות ראוי לביאת מי� ) ק יא"ס (ז"הטוהסביר 
  . עלתה לה טבילה ולכ א� לא מצאה כלו� , ע לש� משהולא חוששי� שמא הגי, חוצצי� להגיע לש�

  
  סעי� י

 אינה  א� סמו� לחפיפה טבלה , ו אמר רבא שא� טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצ�"בגמרא בנידה ס
 אינה   א� באותו יו� שחפפה טבלה , ואיכא דאמרי.  צריכה לחו� ולטבול וא� לאו , צריכה לחו� ולטבול
למיח� ביממא ולמיטבל ,  למיסמ� חפיפה לטבילה מאי בינייהו .  צריכה וא� לאו , צריכה לחו� ולטבול

 הא� החפיפה היתה   ב "ק לל"מ בי ל"ועל פי זה יש שתי נ, י"הבזוהי הגירסה שלנו והגירסה שמביא . בלילה
  .והא� הטבילה והחפיפה צריכי� להיות באותו יו�, סמוכה לטבילה

ופסקו כלישנא שצרי� לסמו� , "איכא בינייהו למסמ� חפיפה לטבילה" גרסו רק �"� והר"הרי, י"רשאבל 
  .ע"הטור והשווכ פסקו .  צריכה לחו� ולטבול ולכ א� לא עשתה כ� ומצאה דבר חוצ� , חפיפה לטבילה

  
 שהכוונה היא שחפפה הטורועל פי זה כתב .  בו ביו�   שסמו� ה"הרז בש� א"הרשבכתב ? וכמה הוא סמו�
  .ע"השווכ פסק , נהוטבלה באותה עו

שיש ) ק יד"ס (�"השוכתב , ואי הבדל בי א� היה זה באותה עונה או לא,  כתב שצרי� סמו� ממשד"והראב
  ).שהחפיפה תהיה סמוכה ובאותה עונה(להחמיר כשתי הדעות 
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.  צריכה לחזור ולחפו� וא� לא ,  אינה צריכה לחפו� שוב  א� באותו יו� שחפפה טבלה �"הרמבולדעת 
ונשארת בחזקת טומאה עד שתאמר שהיא יודעת בוודאות שהדבר החוצ� לא , כל מקרה צריכה לטבול שובוב

� בסו� " את דעת הרמבע"השווהביא . ורק במקרה כזה לא תצטר� טבילה נוספת, היה עליה קוד� הטבילה
�  .�"כתב שיש מחמירי� כרמב) ק ו"ס (ש"ובפת. הסעי

  
  סעי� יא

א� על פי שאחר הטבילה נתעסק באותו ,  שטבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצ�אומרת שמי' הגמרא בחולי ז
  התוספותוהקשו .  לא יכול לתלות בכ� ולא עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קוד� לכ המי

ותירצו שהגמרא בחולי דיברה על , מהגמרא בנידה ש� משמע שהדבר תלוי בא� סמו� לחפיפה טבילה או לו
וכ פסק .  עלתה לה טבילה  ואז א� ברי לה שלא היה עליה החוצ� , ילהבשלא חפפה סמו� לטמקרה 
  .ע"בטור ובשווכ , א"הרשב

שכוונת� לומר שא� ) ק טז"ס (�"השוהסביר .  תולה בו ולכ א� נתעסקה באותו המי בי הטבילה לבדיקה 
  .י"בבוכמו שכתב ,  תולה בו ברי לה שלא היה עליה קוד� הטבילה 

 אינה תולה בחוצ� א� על פי שנתעסקה בו אחר   שא� לא חפפה קוד� הטבילה ע"הטור והשווסיימו 
  .'שכ כבר נזכר קוד� לכ בסעי� ח, שהביאו די זה דר� אגב) ק יז"ס (�"השוכתב . הטבילה

שבעיקרו רק חפיפת הראש דאורייתא ,  דייק מכא שמדובר במקרה שחפפה הראש ולא כל הגו�ח"הבאבל 
ע שבמקרה שנמצא עליה חוצ� אחר "וכא חידשו הטור והשו, ושאר הגו� מנהג ולכ בדיעבד עלתה לה טבילה

  . לא עלתה לה טבילה בדיעבד א� חפפה רק הראש הטבילה 
 אינה צריכה לטבול   א� תו� העונה שחפפה טבלה .א: כתב שיש לחלק בי שלושה מצבי�) ק יב"ס (ז"והט
 מה שכתוב   ' אלא א� כ נתעסקה באותו המי וכו,  צריכה טבילה אחרת נה אחת  א� יש ביניה� עו.ב. שוב

� ולכ לא יכולה לתלות בחוצ�  חפיפה זו לא נחשבת כלל   א� יש ביניה� יותר מעונה אחת . ג.בתחילת הסעי
  יותר וזה מה שכתבו כא בסו� הסעי� שא� לא חפפה קוד� הטבילה , אפילו א� נתעסקה בו אחרי הטבילה

  . צריכה טבילה נוספת בכל מקרה  מעונה אחת 
  

  סעי� יב
, שא� טבלה ומצאה חוצ� תולה להקל כשבטוחה שלא היה עליה קוד� הטבילה, ל" שהדי הנד"הראבכתב 

� א� לא עיינה בו קוד� הטבילה וג� לא אחר הטבילה ואז   אבל בבית הסתרי� . הוא כשמצאה בשאר הגו
 את �"השג הביא "ק ל"ח ס"ובסימ קצ. ע"השווכ פסק .  תולה להקל נתעסקה בדבר החוצ� ומצאה משהו 

  .� שיש להחמיר"וכתב ש� הש,  שמחמיר בכל דבר חוצ� שנמצאהרוקח
  

  סעי� יג
 שמדובר א"הרשבוכתב .  לא עלתה לה טבילה ז אומר רבא שא� נתנה תבשיל לבנה וטבלה "בגמרא בנידה ס

א שא� אחרי שנגעה בדבר הזה "וסיי� הרשב.  הטור וכ כתב,באוכל שנדבק ודברי� כאלו שגורמי� לחציצה
  ).ק ז"ס (מ"בדרכוכ הביא ,  עלתה לה טבילה  הסתכלה שאי עליה כלו� 

� הבי " שנראה שהרמבי"הבוהסביר .  כתב על די זה שהוא נאמר לעני טהרות א� לא לבעלה�"והרמב
א� הוא מסכי� .  שמא ידבקו רק לעני טהרותולכ חוששי� מדרבנ, שהגמרא דיברה על דברי� שלא נדבקי�

� "כלומר לפי הבנה זו הרמב.  אסור מדאורייתא ולא עלתה לה טבילה שא� מדובר במשהו שודאי חוצ� 
 ג� באוכל הנדבק יש  � התכוו כפשוטו "לפיה הרמב, י מביא הבנה אחרת"הב(א לא חולקי� "והרשב

  ).וש ראשו עיקרא� דחה הבנה זו וכתב שפיר. להחמיר רק לטהרות
ועוד הוסי� שיכולה ללבוש בגדיה בי חפיפה . מ" הוסי� את מה שכתב בדרכא"וברמ, ע"בשווכ� פסק 

  .אבל אסורה לקחת ולהחזיק תינוק. לטבילה ולא חוששת שמא יש על הבגד דבר לח שידבק ויחצו�
  ו וטבלה בלי בדיקה  שא� בנה החזיק משהו דביק או מלוכל� והחזיקה בח"הבבש� ) ק כ"ס (�"השוכתב 

  .ל"לא עלתה לה טבילה וכנ
  
  
  
  
  
  
  



 סימ� ר                                                                                                                                              הלכות נידה 

 1

  ד"בס
  

   ברכת הטבילה�ר סימ� 
  זמ� הברכה

ובסו� מגיעה הגמרא למסקנה , ב אומרת שכל המצוות מבר� עליה� עובר לעשיית�"ע'  זהגמרא בפסחי�
  .ולכ� מבר� רק אחרי שטובל,  עדיי� גברא לא חזי�שבטבילה אי� זה כ� כיו� שכאשר בא לטבול 

ואומר שמשו� אותה טבילה תיקנו כ� בכל , בלת לפני שטו"שלא ראוי לד, מביא דוגמה מבעל קריי "רש
  ).סימ� מח (ג"בהוכ� כותב ,  לבר� אחרי הטבילה�הטבילות 

אבל , שסובר שדווקא בטבילת גר מבר� אחרי הטבילהח בש� הגאו� "רמביא את דעת ) ה על"ש� ד ('תוס
ת אחרי הטבילה כיו� שאי� לגעור בנשי� המברכוי "ראת דעת ' ובפועל מביא התוס. בשאר טבילות מבר� לפני

  .שלא חילקו בי� גר לאחרי� וכול� מברכי� אחרי
הלכות (� "ברמבוכ� , אומר במפורש שדווקא בטבילת גר מבר� אחרי) א"ע' פסחי� ד(� "הרי, לעומת�
למרות שבסו� הוא מביא את ) י י"א סוס(ש "הראוכ� נראה שסובר , )� ש�"על הרי(� "ובר) ז, אברכות י
 שתבר� לפני � ת"ר וכ� פסק ).סו� שער הטבילה(ד "בראבוכ� . קו חכמי� בתקנת�י שלא חיל"סברת ר

 בתחילה סברו ורבינו שמשו�ת "רועוד נאמר ש� ש, )ו" ובספר הישר תד"מובא מחזור ויטרי תע(הטבילה 
  .שיש לבר� אחרי א� חזרו בה� וציוו להורות שיברכו לפני הטבילה כמו שאר טבילות

, ד שמברכת לפני"כ הביא את דעת הראב"ואח, י שאישה תבר� אחרי הטבילה" ורג" הביא את דעת בההטור
 עובר � צריכה לבר� לפני �למעשה מכריע הטור כדעת רוב הראשוני� , כלומר. ש"וכ� בש� אביו הרא

  .לעשיית�
י מודה שלכתחילה צריכה לבר� לפני וכל מה שהוא "ומוסי� שא� ר, ל" מביא את דעות הראשוני� הני"הב
י ובהלכות נידה " שבפסחי� מביא את דעת ר�ש "וכ� מוכח מהרא, ר זה לא למחות במי שנוהגת אחרתאמ

 ש� א"הרמ. רוב הראשוני� כע"בשווכ� פסק , י מודה לכתחילה"פוסק שמברכת לפני ולכ� ודאי הבי� שר
סה את  שמברכת בעודה במי� על ידי שמכ�י שמברכת אחרי וכתב שכ� נוהגי� "ג ורש"הביא את דעת בה

  ).ע"י וצ" לא כתב כ� אלא רק ציטט את מסקנת הבמ הארו�"בדרכא� (עצמה בבגד או חלוק 
תבר� ואז תטבול שוב ותצא , כתב שתטבול האישה פע� אחת) ר"ק א ובדגמ"ט ס"מובא בבאה (ה"השל

, ה"שש(ה "א אלא שכתבו לנהוג כשל"האשכנזי� פוסקי� כרמ: נחלקו האחרוני�, ולמעשה. מהמי�
) יח (ט"בדרכ ובעקבותיו ח"הבא ואילו ,ה"כותב לנהוג כמר� ודוחה את שיטת השל) טו (ב"בטה. )י"טהב

  .ה"מצדדי� ג� ה� במנהג השל
  

  אופ� הברכה
 תבר� אחרי � וא� כבר נכנסה למי� ,  שצריכה לבר� בעודה לבושהש"ד והרא"הראב בש� הטורכתב 

 כתב שמברכי� אחר א"וברמ. ע"בשוכ� פסק ו.  עוכרת ברגליה� וא� המי� צלולי� ,שנכנסה עד צווארה
  .וכתב שעודה בתו� המי� צריכה לכסות עצמה בבגד או חלוק ולבר�, הטבילה

  . ערווה מגולה.ב.  ליבו רואה את הערוה.א: ובעני� זה יש לדו� בשני דברי�
  

  ש" הלכות ק� הדי�מקור 
ק חוצ$ " לדעת ת�היה יש� בטליתו ב מובא די� "ה ע"בד� כ:  מובאי� שני דיני� בעני� זהברכותב בגמרא

 �"הריוכ� פסקו , א שצרי� לחצו$ על ליבו"קסבר ליבו רואה את הערוה מותר וי, בטליתו על צווארו וקורא
.  צרי� לחצו$ על ליבו כיו� שליבו רואה את הערוה אסור�) א, ח עד"או (ע"והשו) יז, ש ג"הלכות ק (�"והרמב
 צרי� לכסות את �שא� א� יש חציצה בי� ליבו לערוה ,  ערוותוי גילו� הוסי� עני� חדש) ק ב"ש� ס (ב"ובמשנ

  ".ב� ערות דבר יראהולא "ערוותו שנאמר 
ואומרת , ש"ב מובא די� נוס� לגבי מי שירד לטבול וצרי� לקרוא ק"ה ע"ב ובגמרא בד� כ"ב ע"במשנה בד� כ

� שאז אי� בעיה של ליבו רואה ומעמידה זאת הגמרא במי� עכורי, המשנה שיכול להתכסות במי� ולקרוא
ק יושב עד צווארו במי� וקורא כיו� שלא חושש לבעיית ליבו רואה " לדעת ת� וא� המי� צלולי� . את ערוותו
ע " שמפשט הסוגיה משמע שלכי"רכתב בש� ) ה והרי"ש� ד ('ובתוס. א שצרי� לעכור ברגליו"וי, את הערוה

 פסק שליבו שמעיה' שראלא , ) רואהעקבובגמרא בהמש� נחלקו רק בעני� (ליבו רואה את הערוה אסור 
 שהרוצה לבר� �) ב, עד (ע"השו ובעקבותיה� �"הרמב, ש"הראוכ� פסקו להלכה . רואה את הערוה מותר

 שא� אי� ליבו א"הרמומוסי� .  מותר� י� וא� המי� עכור, במי� יכסה את ליבו כדי שלא יראה את ערוותו
כ מחבק גופו בזרועותיו " לא הוי כיסוי אא�וא� מכסה בידיו .  מותר א� בצלולי��בתו� המי� אלא מעליה� 

  ).ק יד" סב"משנ( נחשב כהפסק � שכיו� שאי� דר� בני אד� לעשות כ� , )ג, עד(
ר� אפילו בלי הפסק בי� ליב� לערוות� כיו�  שנשי� יכולות לבהארחות חיי� את דעת ע"השומביא ' בסעי� ד

 צריכות לשבת כדי שערוות� � שא� ה� ערומות א"הרמואומר . שערוות� למטה מאוד ואי� הלב רואה אותה
  .לא תיראה

  
  ברכת האישה

וכ� מביא בש� , ד� בנושא ומגיע למסקנה שאי� בנשי� בעיה של ליב� רואה את הערוה'  בסימ� רהדרישה
ולכ� צריכה לעכור , א� קיימת בעיה של ברכה בזמ� שהערוה מגולה. ד"י בסימ� ע"ל והב"הארחות חיי� הנ

וכ� מסביר , כ עוכרת�" מפני כבוד שכינה אי� לבר� בלי בגדי� במי� צלולי� אא� את המי� א� היא ערומה
ויוצא כנגד המנהג של הנשי� .  משו� ערוה המגולה�את דברי הטור שאומר שצרי� לעכור את המי� 

ואומר שלא מועיל מה שמחבקות זרועותיה� על גופ� כי זה בא , שמברכות ערומות בתו� המי� הצלולי�
  .לפתור את בעיית ליבו רואה את הערוה ובעיה זו ממילא לא קיימת אצל האישה
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, במי� צלולי� ג� כ� אי� בעיה של ערוה מגולה, לדעתו. מביא את דברי הדרישה וחולק עליו) ק א"ס (�"הש
ואות� . ש שתעכור את המי� ברגליה"ד והרא" ולכ� כתבו הראב� ה שקיימת היא ליבו רואה את הערוה והבעי

 אי� בזה שו� בעיה א� בזמ� שטובלות עיניה� מעל למי� וכ� פתרו �נשי� שטובלות במי� צלולי� בלי לעכור 
  . הערוה ללא עכירת המי�גילויאת בעיית 

א� כיו� שאי� זו ,  שבעיקרו� היה ראוי שיטבלו כשליב� מחו$ למי�וכותב, חולק על הדרישה) ק ג"ס (ז"הטג� 
.  יכנסו לגמרי למי� ומועיל ההפסק שעושות בחיבוק זרועותיה� להפסיק בי� ליב� לערוות��דר� צניעות 

 יכולות לסמו� על דברי האורחות חיי� שבאישה אי� משו� גילוי ערוה �ואפילו אלו שלא נוהגות לחבק עצמ� 
א שתתכסה בבגד "וכותב שלמרות דברי הרמ. דות במי� צלולי� נחשב כאילו ערוות� מכוסה בבגדוכשה� עומ

ולכתחילה יכולות לבר� במי� צלולי� ללא בגד וראוי שיחבקו עצמ� למרות שג� ,  עכשיו לא נהגו כ��ותבר� 
  . א� לא עשו כ� יש לה� על מי לסמו�

ז ולא "� וט" מביא שלהלכה פוסקי� כשה"בשש  וכ�,ז להלכה"הביא את דברי הט) ק א"ס (ט"ובבאה
  ).מב' עמ (י"בטהבוכ� פוסק . ולכתחילה צריכה חיבוק זרועות, ולכ� אינה צריכה להתלבש ממש, א"כרמ

) א, טו (ב"בטהוכ� ,  כשמברכת במי� צלולי� צריכה לעכור ברגליה ותבר��ע "פוסק כשו) א, יח (ט"ובדרכ
ותעשה זאת בחדר הסמו� למקוה ולא במקוה ( בעודה לבושה ע שבעיקרו� צריכה לבר� קוד�"פסק כשו

שהקרקע מרוצפת והמי� נשארי� , ובמקוואות של ימינו.  תעכור ברגליה�וא� כבר נכנסה למי� , )עצמו
  . יכולה לבר� ג� כ��צלולי� 

  
  
  
  


