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תורתנו על פי 
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לאומי אין לעשות 

שום שימוש 

בספר לרבות 

העתקה צילום 
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הספר זה מוקדש למשפחתי היקר  

 לאשתי נוות ביתי פרידה תחי' ולביתי תמר הי"ו.

 יהי רצון שיהיה השם בעזרנו וימלא משאלות ליבנו לטובה, אמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההסכמות לפי סדר קבלתם



 

  

 ב"אדר' ז                                                                      ד"בס
 ו"ע

 נדה' הל על" נדה אורח" הספר אודות לכתבים המגיע בשבח בזה הנני
 האחרונים מספרי וכן כ"ונו הראשונים מדברי סוכיות סיכומי והוא
 בחבורה לימוד כדי תוך שנתחדשו מפז יקרים ת"וחידו בדבריהם נ"שנו

, ודעת ט"בטו ערוך שהספר וראיתי ל"הנ בספר ועיינתי, ח"ת של חשובה
 שולחן על לעלות וראוי אלו בנושאים הלומדים לכל תועלת בו ויש

 וימשיכו' הק בתורה שיצליחו לברכם והנני, רבנן מלכי מאן, מלכים
 . ר"אכי הטהורה כשאיפתם חוצה מעינותיהם ויפוצו ק"בתרוה עלותתלה

 ולומדיה תורה עמלי' לכב ד"הכ

 נוסבוים נפתלי

  

  

  

  

 



 

 

 

עש"ק לס' להורות את בנ"י                                             ד"בס
 תשע"ו

שמחה גדולה היא לי עת שיקירי האברך המופלג בתורה ויראה ה"ה 
מנעוריו ביני עמודא דבי מדרשא אברהם מורה שליט"א שהנני זוכרו 
 יוגע ושוקד על תלמודו עולה ומתעלה.

יקרא סיכומי ההלכות  "אורח נדה"עתה בא ותלמודו בידו אשר בשם 
אשר נפש עמל עמלה לו לברר וללבן ע"ד בשו"ע בה' טהרה באופן זך 

 וברור נאה ובהיר.

והנני בברכת אוהב שימשיך בגדילתו ויתעתד לאילנא רברבא כתמר 
 רח ואורו יזרח בעוד ספרים מועילים ורבים יאותו לאורו.יפ

 שמשון רפאל אורצל

 פעיה"ק ירושלים תובב"א

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד 

"אדר" הנאמר בו ליהודעים היתה אורה... ובמגילה טז,ב "אורה זו 
 תורה" ומצוה להוציא את ה"תורה" ל"אורה".

"עשו"ת )תשע"ו( ספרים הרבה אין קץ" ובתרגום "אזדהר למעבד שנת 
ספרי חכמתא סגי עד לית סוף ולמעסק בפתגמי אוריתא ולאסתכלא 

 בליאות בשרא".

באתי בזה בשבח המגיע לכתבי"ם הרב אברהם מורה שליט"א על ספרו 

  על "אורח בזמנו בא" נדה ט"ז, ב.    "אורח נדה"

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובמסכת אבות ג,י"ח "ופתחי נדה הן הן גופי הלכות" וברש"י "שים לבך 
 עליהן כי חמורות הן יותר מדאי ותמצא בהן עומק גדול". 

ובכ"מ סוף פ"ד מהלכות יסודי התורה ..."הן גופי הלכות, כלומר עיקרי 
 תורה מצד השכר הגדול הצפון לעוסקים בהם".

א כי נתן לכם את המורה ביואל ב,כ"ג "ובני ציון גילו ושמחו בה"
לצדקה...". ובכתובות נ,א "וצדקתו עומדת לעד.. זה הלומד תורה 
ומלמדה... הכותב תנ"ך ומשאילה לאחרים..." ואין לך מלמדה גדול מזה, 

 כתיבת ספר.

ובמהרש"א ב"ב י,ב "שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו... 
הוא הלימוד הבא מכתיבת יש לפרש כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם 

יד אשר על כן נקראו החכמים סופרים" ובזה מתיישב הלשון "ותלמודו" 
לא "ותלמוד" וכדברי הגמרא בע"ז יט,א "ואמר רבא בתחילה נקראת על 
שמו של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו" וברש"י "של אותו תלמיד 

 שטרח בה..".

ילכו מחיל אל חיל..."  ח "מורה,-ולא נצרכה אלא לברכה, בתהילים פ"ד,ז
ט"ז "שתה... ונוזלים מתוך בארך, יפוצו -וכאמור במשלי ה' פסוקים ט"ו

מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים..." וברש"י "מתוך בארך.. נובעים 
והולכין, סוף שתקנה תלמידים ותורה הוראות ברבים.. ברחובות עיר 

 תפוצינה פלגי מימך" אמן.

 החותם לכבוד התורה ועמליה

 אברהם עטייה

       

  

  

 



 

 

  



 

 

 

  



  

 ו' ניסן התשע"ו לפ"ק               כתב הערכה                                  

הובאו לפני סיכומי הלכות בהלכות טהרה בשו"ע יו"ד שחיבר האברך כמדרשו 
ליהנות  כה"ר אברהם מורה שליט"א בהם ניכר עמלו ושקידתו בתורה ויכולים

לאורו האברכים העוסקים בהלכות הנ"ל הן לסיכומי הלכות אלו והן להדרכה 
בסיכומי הלכות ראוי הכהמ"ח לברכה שיזכה להמשיך בעמלה של תורה מתוך 
הרחבת הדעת ולהוסיף לחדש חידושים רבים ואמתיים בתורתינו הק' על כל 

סיכום מועיל חלקיה זכורים לטובה דברי הגאון בעל ספר "חוסן יהושוע" שה
לאדם כמו כמה פעמים חזרות לכן תחזקנה ידי המחבר שליט"א ויזכה 
לאריכות ימים ושנים ולא תמוש התורה מפיו גם עד זקנה ושיבה הוא ובניו 

 אחריו דשנים ורעננים יהיו.
 הכו"ח לכבודה של תורה

 יצחק כהן

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמח ליבי ויגל כבודי בראותי את בני מחמד נפשי
אברהם הי"ו נושא כתבים על הלכות נדה ובשם 

 ו.קרא את חיבור "אורח נדה"

ועתה קמו בניו ויאשרוהו, להיות הולכים בדרך השם 
התורה והמצוות, וקל וחומר שבא זה עתה והוציא 
תורת השם תמימה בספר, להיות עומדים לעד, 
להוציא לאור חלקי התורה אשר קבלה נשמתו, וזה 

כה לראותו עוד בספרים ואז החילו בספר זה ולואי
 רבים אחרים. 

על כן לפעלא טבא אמינא איישר, וכל מן דין סמוכו 
לנא, ואף ידי תיכון עימו בכל כוחי, ויתקיים בו 
הפסוק "פרי צדיק עץ חיים", ושיהיו כל זרעו כמותו 
ונעשה יחדיו נחת רוח לאבינו שבשמים ולא תמוש 

ון התורה הזאת מפינו לעד עד ביאת גואל לצי
 במהרה, אמן.

 

 החותם בגיל ובשמחה לכבוד התורה ולומדיה

 דניאל מורה

  

  

 



 תוכן הענינים
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                                                                           שנת תשע"ו         חודש ניסן
 מילים אחדים

 
 

 

  נדה" על הלכות נדה, " בבואי למלאכת סיום כתיבת ועריכת ספר "אורחומההליבי ונני הרא י"

זרני ומסייע לי מראשית ועד ע מלנישגעל כל הטוב  דבריי כולי הודיה לבורא העולםבראשית  

בהיות ידי קצרה מלהכיל את ו .(נשמת כל חימתוך ) "רחמיך ולא עזבונו חסדיך"עד הנה עזרונו  אחרית

עומק ההלכה בכל סעיף וסעיף בטור ושו"ע יחד עם עוד אלפי נושאי כלים עד אחרוני זמנינו, ואודה 

 והאחרונים אשר ממצים את עומק ההלכה בכל דיןולא אבוש כי לא עיינתי בכל ספרי הראשונים 

 נתנו לי זה לא הטירדות עד אשר אבוא לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, כי קוצר הזמן וריבוי 

  געת וגם זאת בחסד וברחמי השם עלי.עד אשר ידי מ אאלהדבר  

 "ואברהם ושרה זקנים חדל להיות לשרה ( יח יא )בראשית כתיבהנה האורח אכתוב במעט דבענין ו

כלומר פסק, ודומה לו כי תחדל  חדל. ,כאן וז"ל (שכל טוב)וכתב במדרש  .אורח כנשים" 

שכבר פסק להיות לשרה  )שופטים ה ז(. חדלו פרזון )במדבר ט יג(, וחדל לעשות הפסח כג( )דברים כגלנדור 

אורח כנשים, דרכן של נשים לראות דם נדה, ודם זיבה, וכשהן מזקינות הדם נצרר, והבשר נקלש, 

ועי' ברד"ק שכתב  .מעי"ז איתא בפסיקתא זוטרתי כאןו" .והעור נקלט, והמקור יבש, והמעיין נסתם

 המנהג שהוא לשאר הנשים עד שיבאו לימי הזקנה, והוא הנדות, ואמר בזה  ,רח כנשיםוא ,וז"ל

 ".כי דרך נשים לי" (בראשית לא לה)וכן אמרה רחל  דרך כבוד,על הלשון  

 שאר נשים זקנות אין להם וסת  ,רח כנשיםוחדל להיות לשרה א ,עי' בחזקוני שכתב וז"לאמנם 

ן למש"כ רש"י ווכיו ב,נדה כמו שפרש"י גבי ויקח חמאה וחלנדות וזאת היתה זקנה ופרסה  

ח כנשים ולחם לא הביא לפי שפירסה שרה נדה, שחזר לה אור ,וגו' "ויקח חמאה"לעיל פסוק ח' וז"ל 

והנה אם מבואר שפירסה נדה והיינו שחזר לה האורח למה באמת  אותו היום, ונטמאת העיסה.

]ובאמת אין  .צחקה שרה לאמר האף האמנם אלד ואני זקנתי והלא רואה בחוש שחוזרת להיות צעירה

להקשות כן כ"כ שחשבה שמקרה הוא וכן מצינו בסי' קפ"ט שזקנה שרואה דם בפעם אחת לא הוי קביעות וסת אלא מקרה הוא 



 

 תה צריכה לצחוק כ"כ אפי' היצחקה אלא שלכאו' זה ודאי שזה היה נס שהרי כבר הרבה שנים שלא רואה דם וא"כ לא  וע"כ עדיין

 . שמן הדין אינה חוששת לזה הוסת מ"מ למיחש מיבעי ולמה צחקה קצת וצ"ע[ 

 חדל להיות  ,ועי' בהדר זקנים שהאריך בזה יותר וז"ל ,בדעת זקנים מש"כ מעין דברי החזקוניועי' 

פ"ה שפסקה מהיות נדה. והא דאמרינן שפירסה נדה חזרה לנדותה כשבשרו לה  לשרה וכו'. 

המלאכים אבל קודם לכן פסקה. וי"א שפסק ממנה אורח נשים נדות כי דרך נשים נדות כשמזקינות 

. דם נדות פוסק מהן ואינן חוזרות ושרה חזרה לנדותה והיינו שפ"ה שפסק ממנה אורח נשים נדות

ית החזקוני ע"פ בריב"א שכתב ליישב שי' רש"י מקושועי'  לם טועים ואומרים אורח נשים נדות.והעו

שליט"א ששמע מהגרב"צ גוטפרב  . ושמעתי מאדם נאמן]והוא חידוש כדלקמן .הכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה

על אף אחד ב. למה קראו לו ישמעאל  ילה"ק א. למה לא אמרי' אמר ר"י כדרך שאין מי שחולק עליו ולא בא לחלוקשאמר ש

ותי' בישוב אחד שהנה דרשו חז"ל שישמעאל עשה  ,בשם רשע לכאו' ג. איך יכל לדרוש כו"פ וכו' והא אין מוקדם ומאוחר בתורה

 וביותר יוצא לפי"ז שישמעאל  ,וא"כ חזינן של"א אין מוקדם ומאוחר בתורה ",ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו"תשובה מדכתיב 

 אינו שם של רשע ולפי"ז א"ש הקדמת השם ישמעאל לאמירתו שע"י השם ילפינן שיש מוקדם ומאוחר בתורה וא"ש הכל[. 

 ל רח כנשים, ויש הבדוושרה כבר חדל להיות לה א ,במלבי"ם שכתב לפרש הכתוב כדלהלןועי' 

הקטן שיתפרד דול הקבוע לרבים, ואורח הוא האורח יבין דרך ובין אורח, שדרך הוא הדרך הג 

מן הדרך הגדול אל הצד ואינו קבוע כ"כ, וע"כ רחל אמרה כי דרך נשים לה כי היתה ילדה והיה לה 

שלא היה לה דרך נשים שהוא הוסת הקבוע וע לכל הנשים, ובשרה אמר "אורח" הוסת הקב

בנערותה, כי חדל גם האורח שהוא הוסת הבלתי קבוע שיבא גם בנשים זקנות, כי פסקו הדמים 

שחזרה לנערותה ונעשה  כלל מרוב ימים, וע"כ מה שעתה חזר הוסת ופרסה נדה היה סמן בדוקב

שמעתי שהגר"ע יוסף זצ"ל כשביקש לעורר הציבור היה אומר "אורח )בצירי( בזמנו בא" ויל"פ כדברי המלבי"ם ו]שנוי בטבעה. 

אם לאו שכן הוא דרך האורח שרק אם רוצה אדם שהוא אורח שאינו מגיע בקביעות אלא לעתים וכן שאין ידוע מראש אם יבוא 

 שישנאהו חבירו יבקרו תמיד אמנם אף זה ידוע בשם הגר"א שהוא רק בריע אבל מי שהוא בדרגה יותר קרובה מריע יכול לבקרו 

 ויל"ע בזה[. ,תמיד 

 אין והביא התורה תמימה וז"ל  ."ותהי שרי עקרה אין לה ולד" )יא ל( עי' לעיל סוף פרשת נחוהנה 

ו בית ולד אין אמר רב נחמן, שרה אמנו איילונית היתה, שנאמר אין לה ולד, אפיל ,לה ולד 

פשוט דמדייק יתור לשון אין לה ולד, אחרי דכתיב ותהי לה ]יבמות ס"ד א'[. ובהערות כתב וז"ל, 

ים, אין למדין ממעשה נס לונית אין לה רפואה ושרה הולידה,שרי עקרה. ופשוט דאע"פ דקיי"ל איי

]כוונתו ששם הביא את הגמ' בר"ה שהדרך משנה גזר דינו של אדם ובהערות שם הביא שמבואר שהיו . ועיין מש"כ ר"פ לך



 

 אברהם ושרה עקורים וציין לתוס' גיטין מ"ו שאע"פ ששרה הייתה איילונית אין להביא הוכחה שיכולה להתרפאות שאין למדים 

 היה הנס[.ממעשה נסים והיינו שהיה חסר משהו וזה  

 בהמשך דברי הרד"ק שהו"ל וז"ל "ובימי הזקנה מפני היובש יפסוק הדם ואי אפשר שתתעבר ועי' 

כי העובר נהיה מדם הווסת ואם אין דם אין וולד, וארז"ל כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובין  

א היה והיתה משפחה אחת ידועה באותם הדורות שהיו קורין לה דורקטי משפחה של ,)כתובות י'(

 להם לא דם נדה ולא דם בתולים לפיכך היו קורין לה דורקטי, ר"ל דור קטוע שלא היה להם בנים 

 .מפני שלא היה להם דמים" 

 מקום לדון מ"ש לומר חדל להיות לשרה וכו' שמשמע שבעבר היה לה אורח והלא לא היה והיה 

להיות ולד וכן מקור הדם לה בית ולד כמו שמבואר בגמ' וענין הולד הוא הדם שהדם נהפך  

תה נטמאת אף פעם כיון שאין לה את הרחם שהוא בית הולד וא מהרחם והיינו מקור וא"כ לא היה

ואמנם לפי מי שפי' שחדל היינו שעתה חזר לה  .ומהו שאמרה תורה "חדל" שמשמע שתמיד היה

חזר לה לא  י' שעתהואף מי שפ .שפסק הימנה שהוא הפשטות צ"ע א"ש טפי משא"כ לפי מי שפי'

 לא הזכיר  ידי וצ"ע שכולם נתעלמו מזה ואף אחדח קושיא אחריתי ולא זכר מזה מפי' כן אלא מכ

 .ענין זה 

 חדל  ,בספר אור החמה שעמד ע"ז אלא שדבריו מחודשים קצת ואמרתי להעתיקם וז"לוראיתי 

אפשר דהמכוון דלשון חדל מתפרש לשני לשונות שחדל ממנה לכתחילה והיינו  להיות, 

שלא היה לה מעולם, וגם שייך לשון פסק שהי' לה אלא שפסק, ומדייק רש"י דכיון דתלה הכתוב 

 את הדבר במה שהיא זקנה נראה שהי' לה ופסק, והיינו דאף דאמרינן ביבמות ס"ד דגם בית ולד 

 ות הי' לה."לא היה לה, אבל אורח נד 

 נצטרך לפרש שיש מקום שמייצר את הדם ואח"כ הוא מגיע לרחם ושם נוצר הולד אבל ולדבריו 

 זה שיש רחם אינו אומר שאין את אותו מקום המייצר את הדם וע"כ אפי' אם אין לה בית  

  .זה ולד מ"מ רואה דם ויל"ע בזה האם במציאות של ימינו כן הוא וצריך לדרוש ברופאים לידע ענין 

 

 שאין בכל זה להורות הלכה לרבים או כל כיוצ"ב אלא רק להבין הדין או השמועה  עתהואומר 

ובעיקר למען יהיה לסיכום ותועלת לי ולרבים כדי שירוץ הקורא בו והלואי ויהי זה חלקי  



 

 לא יסיק טעות בהבנה בדפוס או כל כיוצ"ב  בכל עמלי, ובאשר כך יראה הקורא מעצמו שאם נפל

 מזה מחלוקת על ראשון או אחרון אלא טעות היא בידי ויתקנה על נכון. 

 אני יודע בעצמי שאיני ראוי להוראה כלל ועיקר או לשום דבר כעין זה וק"ו שלא  באמתו

לפסיקת הלכה, אלא עיקר הכתיבה וההוצאה לאור היתה לי אך להרבות העיון  

והשקידה, ולמען הסדר וההתמדה, כי אינו דומה הלומד וכותב וכו' שעל ידי כך מברר אצלו הלימוד 

, ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא )י ע"ב(ודרכי ההוראה, ועל כעין זה אמרו בגמרא בבא בתרא 

ו" )ועי' מהרש"א שם, ובספר מגדל עוז לגאון יעב"ץ בית המידות עלית הכתיבה  לכאן "ותלמודו ביד

 הלכות ודיני נדה כפי שעזרני עיניי ובאתי לקראת מלאכה זו של  קטו ע"ב באורך(, ומזה האיר ה'

 בחסדו יתברך. 

 הנה באתי בכותבי הודאה למקום תורה בו התלבנו הדברים בכולל "בית מדרש גבוה  עתהו

לרבנים ירושלים" יחד עם כל בני החבורה, כי זה הנותן כוח יום ועוד יום לבוא להבין  

ישראל יצחק ההלכה ולצרפה עד לאסוקי שמעתתא, והתודה מכאן למו"ר ראש הכולל הרב 

 שליט"א, יהי רצון שתשרה הברכה במעשה ידיו, ויזכה להעמיד תלמידים הרבה, ובכל  שפירא

 שיפנה ישכיל ויצליח. 

 שמואל הנביא שכונת שליט"א רבה של יצחק כהן את מו"ר עט"ר הרב לי נאה לפאר פאר וא יואנ

לי לעזר ומרפא  י ברוחניות ובגשמיות והואהכרת הטוב על עצות שנותן לבמלא אני  ,ירושלים 

תומך הוא לי ומקרבני בעצותיו הברוכות ומקריב רבות מאשר לו למען אהיה נתון  ,בכל צעד ושאל

 בספסלי ביהמ"ד, ימלא ה' נתיב חפצו ויהי לו לעזר בכל שיפנה וימלא כל משאלות ליבו לטובה עד 

 ביאת גואל צדק אמן.  

 שליט"א, אשר יחד עימו  ישראל אסייגמרובה היא להחברותא האברך החשוב הרב  הודאהו

נתלבנו הדברים בקשיא ופירקא, והיה לי לעיניים בכל מהוויי הספר מראשית עד  

 אחרית, אברכהו ברכה גדולה שיהי השם לצידו תמיד ויפוצו מעיונותיו חוצה, ונזכה עוד ללימוד 

 מרובה ופורה מתוך רחבות וישוב הדעת עד ביאת משיח לציון, אמן. 

 תחי',  ליאורהשליט"א ולאימי מורתי  דניאלהטוב אשגר להורי היקרים אבי מורי הרב  והוכרת

שעומדים לצידי תמיד לסייעני בכל צעדיי ובכל אשר לביתי, מי ייתן וישיב להם השם  



 

 ויזכו ביתם יהיה מלא בשמחה וטוב לבב,  הטוב כגמולם וירוו נחת יהודית מכל יוצאי חלציהם, וכל

 בביאת משיח לציון, אמן.לראות עין בעין  

 תחי',  פרידהאחריתא היא לעזרתי אשר מניעה את המנועים בי ובכל ביתי, נוות ביתי  ברכהו

אשר נוטלת ממני כל טורח ויגיעה בבית וחוצה לו ומסירה ממני כל דאגה ודואגת למען  

 אהיה אך ספון בבית השם, יתן השם ויוסיף לנו שמחה וטוב לבב ויתגשמו משאלות ליבנו לטובה, 

 ונראה דורות ישרים מבורכים מתוך רוגע ושלוה עדי עד. 

 עזרני עד כה להיות נתון בחצרותיו, מן הקודש אומר תודה לבורא העולמים אשר  כצאתיו

 ובקשה אבקש מעתה ולעולמים שאהיה ספון בחצרות בית השם כמאי דכתיב                       

 "שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו". )תהילים כז,ד(                 

                                                         

 החותם בברכת התורה                                                       

 אברהם בן לאאמו"ר דניאל מורה שליט"א.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ספר זה מוקדש לעילוי נשמת

 עטרת זקיני

 ע"ה מלכה בןשמואל רבי 

 יהי רצון שרוח השם תניחנו בגן עדן

 עם כל ישראל, בכלל הרחמים והסליחות,

 ויהא למליץ טוב בעדי ובעד כל בני ביתי אמן.

   

 

 

 למר זקיני עטרת ראשי

 הי"ו מורווארי בןמשה רבי 

 ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

  

 

 



 

 
  



 

 בס"ד

 

 ספר

 נדה אורח
 על הלכות נדה 

 שו"ע ונו"כטור 

 כולל הערות וביאורים
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 הקדמה כללית   

 ובפרט לסימן קפג                             

 

 .הגדרותא. 

 הוא איבר באשה שממנו הוא הלידה  הרחם.

ומתפתח בתוכו, ונקרא  רשהעובר נוצ 

הוא כך בלשוננו אבל בלשון התלמוד נקרא 

 החצוצרות נמצאות מעליו  .)נדה טז ע"א( "מקור",

 שחלות לרחם.בוהם מובילים הביציות ש 

 הוא התעלה הפתוחה מהצד  הרחם.צואר 

הפנימי של הרחם וצידה החיצון הוא לצד  

 הנרתיק, והוא נפתח בשעת יציאת הדם 

 ובשעת הלידה נפתח ביותר. 

 הוא המצב שמתרוקנים כלי הדם בדופני  הוסת.

הרחם ובוקעים החוצה, וכל זה מחמת  

שבכל חודש משתחררת ביצית אחת וגם מתעבה 

ריר הרחם כהכנה לקבלת הביצית שבאה ע"י 

הבעל, וכשביצית זו השתחררה ולא נקלטה 

להפרייה מתבקעים כלי הדם בדפנות הרחם 

 אבל  ממנה לנרתיק ובכך נחשבת "נדה",ויוצאים 

 רק דם זה הוא דם נדה ושאר דמים אינם דם נדה. 

 הוא שריר חלול העוטף את צואר הנרתיק. 

הרחם בצידו הפנימי בגוף, ומקומו  

השני נמצא במקום ביאה וכפי שמכונה בחז"ל 

"מקום ביאה", ומעל מקום ביאה נמצא פתח 

כאצבע  השופכה דמי רגלים, ותחת מקום ביאה

 לערך נמצא מקום הטלת הרעי ונקרא "פי 

 .)רש"י ברכות ס ע"ב ד"ה או אם(הטבעת"  

 ב. המקור לדיני נדה וזבה מהתורה.

 פרק ט"ו פסוק י"ט כתוב "ואשה כי  בויקרא

תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת  

)שם בפסוק כ"ה( ימים תהיה בנדתה". ועוד כתוב 

"ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה 

 ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים 

 ואחר תטהר". 

 בפסוקים עוסק בטומאת הנדה שע"י  והראשון

שראתה דם טמאה ז' ימים, בין אם  

ראתה יום א' ובין אם ראתה כל הז' ימים ואם 

 )בנדה כט  פסקה מלראות בליל ח' טובלת וטהורה

 . ע"ב ועוד( 

 בפסוקים עוסק בטומאת זבה שזו הלל"מ  והשני

שי"א יום שאחר ימי נדה אם תראה בהם  

. וחלוקים ימי ראיותיה )בנדה עב ע"ב(הרי היא זבה 

שאם ראתה יום אחד או יומיים הרי היא זבה קטנה 

ודינה להמתין יום אחד נקי או יומיים נקיים אך אם 

ראתה ג' ימים ומעלה היא זבה גדולה ותמתין זק 

ימים נקיים, ותביא גם קורבן כדי לאכול קדשים 

)כמובא בפסוקים שם להלן ובנדה עג ולהכנס לביהמ"ק 

 ירה תורה בזבה טפי כי היא "חולה" . והחמע"א(

 שאינה רואה כנדה בזמנה אלא מעבר לזמנה. 

 ג. תיקון חכמים.

 הגלויות ותכפו הצרות ונתמעטו  משרבו

הלבבות, חששו חכמים שתראה דם  

 טהור ותחשוב שטמא הוא )כגון דם טוהר כדלקמן 

 דיני יולדת סי' קצד( גזרו בכל דם. 

 יש לחוש שתראה דם טהור ואח"כ דם טמא  וגם

ותמנה מראיית דם טהור או שלא תידע לחשב  

ימי נדה וימי זיבה ותבא לטעות לכך קבעו שעל כל 

טיפת דם שראתה תשב כזבה גדולה דהיינו ז' נקיים 

ובכך יצאה מחששות אלו. וזו הלכתא דר' זירא 

דבנות ישראל החמירו  )בברכות לא ע"א ובעוד מקומות(

 ת דם כחרדל יושבות על עצמן שאפילו רואות טיפ

 עליו ז' נקיים. 
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 ד. טומאת הדם.

 "והדוה בנדתה", )טו,לג( שכתוב בויקרא  ממה

 שיהיה דם הנדות הזב )נד ע"ב( למדו בנדה  

 ממנה כמותה ומטמא בין לח ובין יבש. 

 יתבאר מהפסוק בויקרא טו,יט דכתיב "דם  ועוד

יהיה זבה בבשרה", דעד שתרגיש בבשרה  

, ועוד דרשו מהמילה "דם" )בנדה נז ע"ב(תטמא 

שדוקא דם מטמא ולא כתם, ובאם הדם ודי יצא 

מגופה אך שלא בהרגשה יש בזה נידון אם טהורה 

 מהתורה או שאף מהתורה טמאה, אבל דם היוצא 

 בשפע וכהרגלה שלה עצמה דינו כהרגשה. 

 א"צ שיצא לחוץ אלא כיון שהרגישה בו וגם 

מפסוק הנ"ל )מא ע"ב( טמאה ודרשו בנדה  

דבית החיצון עד בין השניים ובין השניים עצמן 

 כלפנים, והיינו עד מקום שהשמש דש, דחזקת דם 

 שבא מן המקור. 

 מן המקור אין הפרש בין אם זב דם  וכשיצא

מהמקור מאיליו כתוצאה מהצטברות  

הדם, או שנגרם לה דם ע"י דבר חיצוני כגון אונס 

 או קפיצה או חימוד וכדומה דבכל ענין נאסרת על 

.בעלה ואפילו אם ראתה טיפת דם כחרדל 
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 סימן קפג
 הזה עיקר דין נדה וזבה ודינם בזמן

 
 הטור, שדם האסור הוא דוקא בבא מן  כתב

המקור ועד שתרגיש וא"צ שיצא לחוץ ואף  

בטיפת דם טמאה ואף באונס ומונה ז' ימים וטובלת 

בליל שמיני ואף ששופעת כל ז' רק שתפסוק 

ח' עד י"א יום  בטהרה קודם בין השמשות, ומיום

נקראת זבה ואם ראתה יום א' או יומיים שומרת 

לילה ותטבול בנץ ואסורה לשמש באותו יום שמא 

תראה וזו זיבה קטנה, ואם ראתה גם ביום ג' זו 

זיבה גדולה וצריכה ז' נקיים חוץ מיום שפסקה 

וטובלת בשביעי בנץ ואסורה לשמש, ראתה יום 

נחלקו, לא י"א טובלת מיום למחרתו, וביום י' 

ראתה י"א חוזרת לימי נדות, ובזמן הזה חשו 

שתראה בנידתה ו' ימים ובז' תראה דם טמא 

וסבורה לטבול בח' והיא צריכה ז' נקיים החמירו 

לטמא כל דם אדום, ובחישוב ימי נדה וזיבה 

 החמירו שאף שראתה דם כחרדל תשב ז' נקיים 

 כזבה גדולה.   

 תחילת הדברים הוא בברייתא בתורת  ומקור

וז"ל, ואשה )מצורע, זבים פ"ד פ"ו( כהנים  

כי תהיה זבה יכול אפילו זבה מ"מ תהא טמאה ת"ל 

לימד על  )בויקרא כ,יח(והיא גילתה מקור דמיה 

הדמים שאינם אלא מן המקור. ועוד שם, יכול על 

כל מראה זוב תהא טמאה ת"ל דם ואין דם אלא 

ר דמיה מלמד שדמים הרבה אדום כשהוא אומ

טמאים בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי 

 במקור  )יט ע"א(אדמה וכמזוג, ועי"ע בנדה 

  די"ז ובאורך לקמן בסי' קפ"ח. 

 אחד  )עב ע"ב(מנין ימי נדה וזיבה הוא בנדה  ודין

 עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני. 

                                                           
המשנה על הרמב"ם שם בה"ב באשה זו שיש לה וסת אם מונה מכאן וראה חידושי הרמב"ן ובראב"ד נדה נד ע"א ומאידך למרכבת  א

 והלאה כאשה שאין לה וסת או צריכה להמתין לוסתה ואז תהא נדה או זבה.

 כל שבעת ו( -)פ"ו מא"ב הלכות דהרמב"ם  וכתב

הימים שנקבעה לה וסת בתחלתן הן  

הנקראין ימי נדתה. בין ראתה בהן דם בין לא 

ראתה בהן דם. ומפני מה נקראין ימי נדה מפני שהן 

 .ראויין לנדה וכל דם שתראה בהם דם נדה יחשב

וכל אחד עשר יום שאחר השבעה הן הנקראין ימי 

זיבתה. בין ראתה בהן דם בין לא ראתה. ולמה 

נקראין ימי זיבה מפני שהן ראויין לזיבה. וכל דם 

שתראה בהן דם זיבה יחשב. והזהר בשני שמות 

כל ימי האשה מיום , אלו שהן ימי נדתה וימי זיבתה

שיקבע לה וסת עד שתמות או עד שיעקר הוסת 

ליום אחר תספור לעולם שבעה מתחלת יום הוסת 

ואחריהן אחד עשר ]ואחריהן[ שבעה ואחריהן 

שר. ותזהר במנין כדי שתדע בעת שתראה אחד ע

דם אם בימי נדה ראתה או בימי זיבה. שכל ימיה 

 של אשה כך הן שבעה ימי נדה וי''א ימי זיבה. אלא 

 עכ"ל. .אם כן הפסיקה הלידה כמו שיתבאר 

 א"כ שמנין ימי נדה וזיבה לא נקבעים לפי  ועולה

ראיותיה בפועל ואשה שראתה בתחילת  

חייה מונה כך אפי' אם לא ראתה עד סוף חייה, וכן 

דעת ר"ח בנדה עד ע"א, ונימוק"י מגילה כ ע"א. 

ובאם יש לאשה זו וסת קבוע מתחילה כל מנין ימי 

 נדה וזיבה מקביעות הוסת עד סוף ימיה 

  אאו עד שתעקור בג"פ לוסת. 

 וראב"ד  דה כט ע"ב()בערכין ח ע"א ונעת רש"י ד אך

-)בהלכות א,יאוכ"ה דעת הרמב"ן  )בריש שעה"ו( 

שמנין ימי נדה וזיבה נקבעים לפי מה  ובעוד( יב

שראתה בפועל ולדעתם שבעת ימי נדה הם דוקא 

באשה שראתה דם שזו מונה ימי נדה וזיבה אבל 
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 אם לא ראתה לא תמו ימי נדה אף שבחשבון כבר 

 בהטור.החלו ימי זיבה וכמותם כתב  

זבה קטנה שטובלת בנץ ואסורה לשמש  ומשפט 

כל היום שמא תראה ותסתור, מפורש בסוף נדה 

ברואה בתוך י''א יום וטבלה לערב ומודים  )עב ע"א(

ושמשה שמטמאין משכב ומושב וחייבין בקרבן 

טבלה ביום של אחריו ושמשה ה''ז תרבות רעה 

. ועוד תניא בדף סז ע"ב, ומגען ובעילתן תלויין

ר' שמעון אומר אחר תטהר "ואחר תטהר" וכו' 

אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות 

ק. וקאי אטבילה וגם לענין כן שמא תבא לידי ספ

 .)רש"י ותוס' ד"ה אבל(שאסורה לשמש 

 הטור נראה שאסור לעשות כן קאי  אבל

  )שבועות ג ע"ב(אתשמיש וכ"נ לרי"ף  

 .יד(-)פ"ו מא"ב הלכות יאוהרמב"ם  

 ביאר טפי, שלהטור מד"ת טובלת  ובב"י

בשביעי ואסורה לשמש שמא תראה  

ותבא לידי כרת, ואם יפרש כהרי"ף והרמב"ם 

 )וכמש"כ בסי' קצז(דקאי אתשמיש אסורה גם לטבול 

 דבכלל התקנה היא שמא תשמש ותראה ותבא 

 לגזירה.לידי כרת ומשום חומר כרת גזרו גזירה  

 בב"ח נקט בדעת הטור שאסרו תשמיש  אבל

ותסתור ודין שלא תטבול שכתב לקמן סי'  

 קצ"ז הוא תקנה חדשה בימות האמוראים וכדברי 

 התוס' דף כט ע"ב ד"ה ר"ש עיי"ש. 

 בימי זיבה ביום י"א טובלת מיד למחרתו,  ראתה

הרואה יום דתנן, )עא ע"ב( אר בנדה ומב 

ומשמשה ב''ש אומר אחד עשר וטבלה לערב 

וב''ה  מטמאין משכב ומושב וחייבין בקרבן

 רים מן הקרבן טבלה ביום של אחריוומרים פטוא

. ועוד גרסינן בדף נד ע"א אמר אומרים ה''ז גרגרן

זאת אומרת גרגרן דתנן אסור רב אשי רב ששת 

                                                           
ולזה ימי זיבה גם אינם תמים תמיד אחר י"א יום לפי שאין מונין ימי נדה בזמן הראוי לטומאת זיבה ולכן "זבה גדולה" שלא סיימה  ב

לימי נדה אף שאכתי אינה  ים, ומ"מ אם ספרה ולא טבלה חוזרתנה מתחלת ימי נדה עד אחר שתסיים לספור ז' נקילספור ז' נקים אי
 טהורה, ועי"ע בראשונים לו ע"א ודו"ק.

, ושמא )ג(וצ"ב באמת למה הטור לא כתב לפסוק ג"כ כר"י דקיימ"ל כוותיה, ועי' בב"י מש"כ בזה בשם סמ"ג ובב"ח ובחידושי הגהות  ג

 יישב עפי"ז ואכמ"ל.יש ל

אמר נהי דחד עשר לא בעי שימור עשירי מיהא 

טבלה  עב ע"א()נמצא בדף . וברש"י פירש בעי שימור

דעבדה שימור קצת ושימור מעליא יום שלאחריו, 

הוא אלא שתוך י''א יום אסור לעשות כן שלא תבא 

לידי ספק שמא תראה לאחר תשמיש ומצטרפין 

מטמאין משכב  .הימים לזיבה ואין טבילתה טבילה

ומושב. ואפילו בועלה מדרבנן גזרו אטו תוך י''א 

שימור ואע''פ  ופטורין מן הקרבן. דהא עבדי .יום

שחזרה וראתה אין מצטרפין לזיבה שהרי תחילת 

 א ירגיל בכך גרגרן. ממהר לחטוא שמ .נדה היא

 . טומאה טהורתוך י''א אבל לענין  

 כרב ששת וז"ל,  )פ"ו מא"ב הי"ח(הרמב"ם  ופסק

טבלה ביום י''ב אחר שתנץ החמה הרי זו  

אסורה לבעלה עד לערב כדין כל זבה קטנה. ואם 

ובעלה שניהן פטורין מכלום. ואפילו ראתה עבר 

דם אחר שבא עליה ביום י''ב אין בכך כלום שזה 

. והטור דם נדה הוא ואינו מצטרף ליום שלפניו

כתב בסתם דיום י"א א"צ לשמור ימים, וביאר 

בב"י, דס"ל דרב אשי פליג אדר"ש דא"צ שימור 

אף מדרבנן ופסק כמותו או שסבר כהרמב"ם ולא 

 ין מדרבנן כי אין בו נ"מ עתה חש לכתוב הד

 וכדלהלן במש"ד. 

 איתמר  )עב ע"ב(יום י' נחלקו בגמ' נדה  ובראתה

עשירי רבי יוחנן אמר עשירי כתשיעי  

מה תשיעי בעי שימור אף עשירי בעי שימור ר''ל 

אמר עשירי כאחד עשר מה אחד עשר לא בעי 

. וקיימ"ל כר"י שימור אף עשירי לא בעי שימור

 ש "עיי )פ"ו מא"ב הי"ז(לגבי ר"ל וכ"ה ברמב"ם 

  ג ודו"ק. 

 שהחמירו היום כבר נתבאר בקוצר  ובחומרא

)בנדה סו בהקדמה ועתה נאריך, דרבי  

התקין בשדות ראתה יום אחד תשב שישה  ע"א(

והוא שנים תשב ששה והן שלושה שב שבעה 

מקום שאין בני נקיים. וברש"י פירש, בשדות. 

תורה ואינן יודעות למנות פתח נדות מתי הן ימי 
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ששה והוא. כדין תורה ושמא  .נדה מתי הן ימי זוב

שנים תשב ששה והן. לחומרא שמא  .בימי נדה הוא

ראשון סוף זוב ושני תחלת נדה וצריכה עוד ששה 

אבל שלשה דאילו הוה ימי זיבה צריכה ז' נקיים 

 נקיים שמא בימי זיבה השתא נמי תשב שבעה 

 .עומדת 

 שתראה  )בהל' פ"א הט"ו(נתבאר ברמב"ן  והחשש

ז"נ בימי נדה ששה דם טהור ויום ז' דם  

טמא ולא בקיאים להבדיל, וסבורה לטבול בלילה 

וצריכה עוד ו' ימים, לכן תקנו לטמא כל מראה 

 )פ"י וברא"ש  )ג ע"ב(אדום, וכ"ה ברי"ף בשבועות 

 .ס"ו( 

 דבנות ישראל החמירו  )שם(דר' זירא  וחומרא

על עצמן שאפילו רואות טיפת דם  

 כחרדל יושבות עליו ז' נקיים, היא הרחקה יתירה, 

 אמרו שהיא הלכה פסוקה. )לא ע"א(ובברכות  

 ביאר טפי שר'  )שבועות ד ע"א ש"ה  ואע"ג( ובר"ן

זירא תיקן ביותר שלא יטעו בזבה גדולה  

)כגון ששלישי ראתה לומר שהיא זבה קטנה 

ביהש"מ(, וסיים ועדיין אין זה מספיק אלא י"ל 

שכיון שלפעמים בטיפה כחרדל יושבת שבעה 

נקיים דהיינו בזיבה הסותרת החמירו בנות ישראל 

מן לעשות כל דם שתראנה כאילו היא על עצ

  )בהל' פ"א הי"ח(סותרת, עכ"ל. וכ"כ הרמב"ן 

 דעיי"ש. 

 )שם ש"כ הר"ן המקובלת ביותר היא כמ והדרך

 )בשבועות סי' תשלז(וכ"ה במרדכי  במש"ד( 

דס"ד שרק  )ברכות כב ע"א ד"ה שאפילו(ובר' יונה 

בראייה מרובה ג' ימים תשב ז' נקיים כי ודאי יצא 

 מן המקור אבל טיפת דם כחרדל שאינו אלא מעט 

 הלא תשב קמ"ל. 

                                                           
ור"ל דכיון שיש סתירה בתוך ז' נקיים דזבה גדולה ויחשבו שרק ראיה ממש סותרת ולא זו המועטת אלא ראיה חדשה היא, ולכאורה  ד

חשש זה אינו חומרא דהחמירו על עצמן אלא קולא שהרי יחשבו שזו ראיה חדשה וימנו עוד ז' חוץ מיום הראיה ועתה מקילין לומר 
 ותספור ז' מיום שסתרה, ושמא החומרא היא שלא לבטל דין סתירה, וישל"ע. שזו סתירה

ולזה יש להפלאות מהו "החמירו על עצמן" דאמר ר"ז הא דינא הכי הוא דכל שראתה אף טיפה תהא טמאה מדאורייתא שהרי  ה

ואף שיש פה סברת הסתברות שבמרובה הוא מהמקור מ"מ מה )נדה מ ע"א( התורה לא חילקה בין כמה מצאה אם מרובה למועט 

שאמרה תורה נעביד ומה חומרא שייכת פה, וי"ל שבא ר"ז ואמר דא"צ שתראה ג"י כדי להיות זבה גדולה אלא אף בראייה מועטת 

שראתה רק טיפה  שהיא הלכה פסוקה, שהתקבל שתשב כזבה גדולה אף)לא ע"א( כזו כבר תשב ז"נ כזבה גדולה, ולזה אמרו בברכות 

 כחרדל.

 ביאר חומרא דר"ז עפ"י המבואר בנדה ובב"ח 

רבי יוחנן מקור שהזיע אמר  )מא ע"ב( 

כשתי טיפי מרגליות טמאה למאי אילימא לטומאת 

שבעה חמשה דמים טמאין באשה ותו לא אלא 

לטומאת ערב ודווקא תרתי אבל חדא אימא מעלמא 

 . דקמ"ל דאף שלא מצאה כי אם טיפה אחת אתיא

 לא תלינן דמצדדין אתא. 

  )ב' בסו"ד(לדברנו ע"ע וכמש"כ בט"ז  והעולה

דחיישינן שיטעו בין דם לדם וטמאו כל  

אדום ועוד רבי התקין כנ"ל שמא מה שראתה יום 

א' אינו דם נדות ורק יום ב' הוא דם נדות וצריכה 

ו' ימים מיום ב', ועוד גזרו שלא תבדיל בין ימי נדה 

לימי זיבה ואמרו שכל שתראה תמתין ז' ימים 

כאילו נמצאת בימי זיבה, וע"ז החמיר ר"ז דלא 

 יך ג' ימים של ראיה אלא אף בראיה צר

 מועטת כחרדל. 

 כתב הדברים בקוצר כי עסק בזמה"ז ובשו"ע 

אשה שיצא דם ממקורה, בין וז"ל,  

באונס בין ברצון, טמאה, והוא שתרגיש ביציאתו. 

ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא, טמאה 

אף על פי שלא יצא לחוץ, ואפילו לא ראתה אלא 

ל, יושבת עליו שבעה נקיים. טיפת דם כחרד

כאשר יתבאר לקמן סימן קצ''ו. ואין  והרמ"א כתב,

)ריב''ש חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה 

 הנדה חייב , כי כל הבא על סימן תכ''ב מביאו בית יוסף(

 . כרת 

 שיש ג'  )ב' חידושים(הרגשה,  הובא בחוו"ד  גדרב

)כמובא הגוף סוגי הרגשות, הרגשת זעזוע  

)כמובא , הרגשת זיבת דבר לח ברמב"ם פ"ה מא"ב הי"ז(
בנוב"י חיו"ד סי' נה, ועי' חת"ס בתשו' קמה שחלק וכתב 

 , והרגישה שנפתח מקורה שאינו נחשב הרגשה(

 י' קפ"ח וריש סי' ק"צ עיי"ש. כמבואר בס 



 ו                                                                              סימן קפג  ♦

 מצאה דם בבדיקה הוי חשש דאורייתא  ואם

וטמאה אפי' לא הרגישה דשמא סברה  

 אבל בקינוח מבחוץ טמאה  הוא לעצמה הרגשת עד

 מדרבנן כשלא הרגישה. 
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 סימן קפד
 דין הפרישה סמוך לוסת

 

 סעיף א'

 הטור, דרוב נשים יש להן וסת וסתם וסת  כתב

לל' יום ]שהרוב יש להן וסת והרוב שיש  

להם יש להם לל'[ וכל שיש לה וסת קבוע מותרת 

שלא בשעת וסתה בלי בדיקה ואדרבה אם תבדוק 

 ליבו נוקפו ופורש, ובלא שעת תשמיש כל 

 המרבה בבדיקה הרי זו משובחת. 

 )בדף ב מדתנן במשנה יא ע"א אע"פ שאמרו  והוא

דיה שעתה ]באשה שיש לה וסת[  ע"א( 

צריכה להיות בודקת ]עי' רש"י ד"ה צריכה ותוס' 

לקמן לט ע"א ד"ה והיולדת[ חוץ מן הנדה וכו', 

בעא מיניה ר"ז מר"י אשה מהו  )יב ע"א(ובגמ' 

שתבדוק עצמה לבעלה א"ל לא תבדוק ותבדוק 

ומה בכך אם כן לבו נוקפו ופורש, ועוד במשנה יג 

ע"א תנן כל היד המרבה להדוק בנשים משובחת, 

ועי' רש"י שפירש שבודקת תמיד שמא ראתה, 

 ובנשים משובחת, שמתוך כך לא אתי 

 איסורא.לידי ספק טומאה ובעלה לא אתי לידי  

 )ד"ה בעי הגמ' אשה מהו וכו', עי' תוס'  ובספק

)ד"ה והא וכ"ה ברמב"ן וד"ה לבו בשם ר"ח(  

, שפירשו לענין בדיקה )ד"ה הא(וברשב"א  דבעיא(

קודם תשמיש וקאמר שאם יראה שבדקה יחשוב 

שהרגישה ולא יסמוך עליה שטהורה ויבטל מפריה 

ורביה, ומבעיא ליה תחילה דלפי שהצריכו בדיקה 

לטהרות משמע שעלולה לראות וא"כ המחמירה 

לבדוק לבעלה כשרה וקאמר שהצריכו בדיקה 

ורש מחמת חומר טהרות אבל אינו רשאי שנמצא פ

, ומתני' דדף יג ע"א )ד"ה לא(ועי"ע ריטב"א 

בבדיקה שלא בשעת תשמיש מיירי ולכן אין לבו 

נוקפו, והיינו דע"י שתבדוק לפני ואחרי תשמיש 

מיד חושש שהרגישה ויבטל מפריה ורביה אבל 

 בשאינו שייך לתשמיש גם אם יחשוב שהרגישה 

 אין לבו נוקפו. 

 כתב  יסו"ב()פ"ד אות כ' מאמיימוניות  ובהגהות

בשם ר' שמחה, דלא תבדוק דקאמר ר'  

יהודה היינו אחר תשמיש אבל קודם תשמיש 

תבדוק כדתנן כל הנשים וכו' ובזמן הזה דליכא 

טהרות גם לפני תשמיש לא תבדוק שלבו נוקפו, 

 ועי' ב"י שכתב שנחלקו התוס' ור' שמחה בקודם 

 תשמיש אם תבדוק. 

 , שלר"ח בתוס' ע"ב()ועפ"י פרדס רימונים נג  ונ"ל

החשש הוא שהיא תבדוק ויחשוב  

שהרגישה וכמו שכתבו בהדיא ולכן היינו קודם 

תשמיש וזה אין שייך אחר תשמיש אבל לר' שמחה 

אין החשש משום כך אלא משום שמקלקלת ע"י 

בדיקתה וכמש"כ בהגה' מיימוניות 'למה תחמיר 

לקלקל עצמה' וכו' והיינו דע"י בדיקה חושש הבעל 

א בדקה טוב ]ומצוי הוא דע"י תשמיש קשה של

 לבדוק[ וזה אין שייך לפני תשמיש, ולכן כתב הב"י 

 דפליגי. 

 כתב דלא פליגי וודאי  )לקמן קפו אות א(הכרתי  אך

גם לר' שמחה לא תבדוק קודם תשמיש  

וכפשטות לשון הגמ' אלא דמש"כ שתבדוק קודם 

 תשמיש היינו בשציווה לה בעלה ועי"כ ליכא לבו 

 נוקפו. 

 אין לה וסת קבוע לענין בדיקה נכתוב אי"ה  ודין

שיטה  )פ"ד הט"ז(לקמן סימן קפ"ו, והרמב"ם  

חרת לו, דקודם תשמיש תבדוק אם היא א

מהצנועות ואחר תשמיש בעי ב' עדים לו ולה, 

  )ריש קפו(וכבר תמה עליו הראב"ד, ועי' ב"י 

  שביארו, ויבואר במקומו. 
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 כתב דרוב נשים יש להם וסת לזמן ידוע  שו"עב

כגון מל' לל' וכו' וזו בעלה בא עליה שלא  

בשעת וסתה וא"צ בדיקה קודם תשמיש אבל שלא 

בשעת וסתה כל המרבה לבדוק ה"ז משובחת, 

והרמ"א הוסיף דאין לה להחמיר לבדוק עצמה 

 קודם ואחר תשמיש שלא יהא לבו נוקפו 

 ופורש. 

 כתב דאם לא קבעה וסת מסתמא  )ב( והש"ך

וסתה כל ל' ובתוך ל' מקרי שלא בשעת  

 וסתה, והיינו שנותנים לה עונה בינונית אף 

 לקולא שא"צ בדיקה קודם תשמיש תוך ל'. 

  )ביאורים א(וחוו"ד  )א(וס"ט  )כאן א(כרתי  ועי'

שהקשו עליו דההא אמרינן בנדה יא ע"ב  

אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק, 

ובדף יב ע"ב אמרינן אשה שאין לה וסת לר"מ 

 אסורה לבעלה ולר"ח בן אנטיגנוס מותרת ע"י 

 בדיקה, וחזינן דלא כהש"ך. 

 דחה מכח קושיתו את הש"ך וכתב שרק  והכרתי

 לחומרא נותנים לה ל' יום אבל לא  

 לקולא שא"צ בדיקה. 

 החוו"ד והס"ט כתבו דלא קאמר הש"ך אלא  אבל

 בתחילת ראייתה אבל בהחזיקה שאינה  

 רואה כוסת צריכה בדיקה לעולם. 

 ממילותיו של המחבר 'ואינה צריכה בדיקה  והנה

דמשמע שאם  )ד(לפני תשמיש' דייק הש"ך  

רוצה יכולה לעשות, וקאי כהרמב"ם הנזכר דליכא 

חשש דלבו נוקפו, ולקמן סימן קפו הביא המחבר 

דעת כולם ודעת הרמב"ם וס"ל כמותו ]וראה שם 

 ברמ"א שכתב דסברא ראשונה עיקר 

 ומשמע דאינו כן לשו"ע[. 

 ביד אברהם כתב שהמחבר סבר כרוב  אך

ו אינה הפוסקים ומש"כ ואינה צריכה היינ 

יכולה וכהרמ"א וה"ט שלא כתב כאן רמ"א י"א, 

וגם כתב המחבר בסו"ד דשלא בשעת תשמיש וכו' 

 משמע דקודם לכן אפי' אינה משובחת, וכן 

 הכריע בטהרת הבית סימן ג' ס"ו. 

 סעיף ב'

 הטור, ובשעת וסתה צריך לפרוש ממנה  ז"ל

עונה אחת אם הוא ביום פורש ממנה אותו  

היום כולו אפילו אם הוסת בסופו ומותר מיד 

בלילה שלאחריו וכן אם הוא בתחילתו פורש כל 

היום ומותר כל הלילה שלפניו וכן הדין אם הוא 

בלילה פורש כל הלילה ומותר ביום שלפניו 

ושלאחריו בין שקבעה וסת בשלש פעמים או 

רישה שפורש סמוך בפעם אחת, )ובהמשך( ופ

 לוסתה אינה אלא מתשמיש אבל מותר בשאר כל 

 קריבות דברים. 

 השיטות בסעיף זה נחלקו ל"ג חלקים,  ומחמת

 במה פורש  .א. פרישה סמוך לוסת, ב 

 סמוך לוסת, ג. פרישה סמוך לוסת הגוף. 

 א. פרישה סמוך לוסת.

 נדה סג ע"ב תנינן ר' יוסי אומר אף  במשנה

ימים ושעות וסתות היתה למודה להיות  

רואה עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ 

החמה ר' יהודה אומר כל היום שלה. ובגמרא אמר 

רבא הלכה כר' יהודה ומי אמר רבא הכי והתניא 

והזהרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן אמר ר' 

ירמיה אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותהן 

 רבא עונה מאי  סמוך לוסתן וכמה אמר

 לאו עונה אחריתי לא אותה עונה. 

 בגמ' סה ע"ב וכמה עונה אמר רחב"א אר"י  ועוד

או יום או לילה וכו' אמר רבה בב"ח אר"י  

חצי יום וחצי לילה ואמר רב שמואל בר רב יצחק 

 ולא פליגי הא בתקופת ניסן ותשרי הא בתקופת 

  תמוז וטבת. 

 חיוב הפרישה סמוך לוסת, יש לעיין אם  ובעצם

זה מחמת שרצו חכמים ]למ"ד וסתות  

דרבנן ועי' ב"י כאן ובסוגיא דדף טו ע"א ובהקדמה 

ט ופשוט[ להרחיקו מן האיסור שישמש "לסימן קפ

והיא נדה ואסרו זאת קודם הוסת או שזה ענין שלא 
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ישמש עם נדה ולאו דוקא קודם הוסת אלא בכל 

 ישמש והיא טהורה וזה גם לאחר ענין שיש לחוש ש

 הוסת, ויבואר להלן. 

 שיטת האור זרוע

 שצריך  )סימן שנח(שיטת האור זרוע  ידועה

לפרוש בד' שעות שאם וסתה ביום צריך  

לפרוש יום ולילה שקודם לו ואם לילה צריך 

לפרוש לילה ויום שקודם לו, וכתב עליו בית יוסף 

וז"ל, ואין טעם ושורש לדברים אלו שהרי בגמ' 

מפורש כדברי הפוסקים ז"ל, וכבר כתב האגור 

 על דברי האור זרוע חומרא יתירא  )סימן אלף שנח(

 היא. 

 הביא הסמך לדעת האו"ז דכיון דפשטא  חובב"

דלשון ר' ירמיה בגמ' סג ע"א דצריך  

לפרוש סמוך לוסתה משמע עונה אחריתי דהיינו 

ד שעות כך ראוי לכל אדם לפרוש "יום ולילה כ

וה"ט שמא תראה בנץ וסבורה שראתה בלילה 

ובאמת ראתה ביום א"נ איפכא סבורה שראתה 

והכריע שראוי  וביום ובאמת ראתה בסוף הלילה,

 ונכון לנהוג חומרא זו והירא דבר ה' נהג מעולם 

 בחומרא זו. 

 כתב כב"י והוסיף דתמוה להחמיר על )ב(  והט"ז

 מה שמפורש בתלמוד לקולא בפרט  

 בוסתות דרבנן. 

 כתב לבאר  )סק"ז, וכ"ה בנקודות הכסף( והש"ך

שיטת האו"ז, דבגמ' שפורש רק אותה  

עונה היינו שיש לה וסת קבוע בתחילת היום או 

בסופו וכיוצ"ב אבל אם אין לה זמן קבוע לוסת כל 

                                                           
ויש להבין כוונתו בטעמו דוכי משום שתראה בנץ וסבורה וכו' נאמר חומרא זו בכל גוונא שצריך כ"ד שעות. ויש ליישב, שכוונתו היא  ו

 דלא פלוג בין היכא שיכולה ליטעות כגון שראתה מיד בנץ החמה להיכא שלא יכולה ליטעות כגון ראתה באמצע היום ולעולם מצריכים
כ"ד שעות קודם )וכן נראה שהבין החת"ס סו"ס קע"ט בדעתו, הביאו בפת"ש אות ד'(, ועוד י"ל דלדעתו אין ענין פרישה סמוך לוסת 

זיר שמרחיקים אותו לפני העבירה וכן נמי נא עליה והיא נדה כל היכא שיש לחוש לכך וגם אחר הוסת אלא ענין הפרישה כימטעם שיב
ת וכמו שבראתה מיד בנץ שמחמירים עליה לפרוש כ"ד שעות להרחיקה מאיסור כן בכל מקום מרחיקים כאן מרחיקים אותו קודם הוס

שנוהגים כאו"ז וה"ט משום שלא  י הב"ח שכתבו מהרש"ם והיד אליעזרעליו לפרוש כ"ד שעות קודם שיבא האיסור, ועי' באמת כדבר
הביא  )בקונטרס אחרון(ש סמוך לוסתה כ"ד שעות וכו' ובספר מי נדה כתב אלא ממנהג וז"ל שם, ומורי האבי עזרי אמר לי שרגילים לפרו

תב עונה אלא יום וכאו"ז כשרש"י כתב ג"כ כאו"ז בסוטה דף כ"ז ע"א ד"ה אין אשה שכתב לפני ווסת נדותה יום אחד וכו' ורואים שלא 
 ישתה ביום וזש"כ יום אחד דהיינו עונת יום.א"כ עונת פר )כמש"כ בנקה"כ(דפרישה כ"ד שעות, ושמא כיון שאשה רואה בדרך כלל ביום 

ושמא הבין שאינו ממש חצי יום וחצי לילה אלא לשון שאלה שאם  .ופלא על הש"ך בנקה"כ שלא הרגיש בכך שלכאו' אינו משמע ז

 י"ב שעות. ריו שיוצאחתיקח חצי יום וחצי לילה יצא י"ב שעות וכן הוא השיעור של יום בתוספת קצת מלילה שלפניו וקצת מלילה שא

 העונה היא תחילת וסתה ולכן כתב האו"ז 

 שפורש עונה קודם. 

 שיטת האביאסף

 בשם אביאסף  )פ"ד אות ט(הגהות מיימוניות  כתבו

 וכמה עונת יום או לילה ביומי ניסן ותשרי  

 וחצי יום וחצי לילה ביומי תמוז וטבת ותימה. 

 ב "הב"י טעמו הוא משום שעונה היא י וכתב

שעות של יום ולילה ]ור"ל שלעולם עונה  

ב שעות וביום ולילה שווים כניסן באמת כך הוא "י

עונה אבל באין שווים מחלקים היום והלילה וחצי 

ב שעות[, ותמה עליו דהפוסקים "הוי י מזה ומזה

 לא הזכירוהו וגם לישנא דגמ' משמע 

 דקפיד איום ולילה ולא אשעות. 

 ב"ח שהביא את הגמ' בדף סה ע"ב ]והובא  ועי'

 בריש הסעיף[ דמשמע כאביאסף וכתב דהכי  

 נקטינן. 

 כוונת האביאסף נתחבטו המפרשים,  ובביאור

וכ"כ בנקה"כ פרשו  )ב(דהנה בדרישה  

שבתקופת תמוז וטבת העיקר הוא יום או לילה 

ב "אלא כיון שאינו י )וכדמוכח מגמ' בדף סג ע"ב(

שעות )אלא י' שעות( לוקחים שעה לפני ושעה 

אחרי שהיום לוה קצת מלפניו וקצת מאחריו, 

ובדרישה עדיין תמה דאינו משמע בלשון 

  צי לילה דאינו אלאהאביאסף שכתב חצי יום וח

  זיום וקצת לילה. 

 אמרו שבתקופת   פירש הוא אחרת שחז"לולכן 

טבת ותמוז יתחיל היום מחציו וכן בלילה  

 ונקטו זה נחשב תחילת היום כתשרי וניסן  ומחצי

 חצי יום כי ידוע לכולם וכן חצי לילה. 
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 דין האביאסף אם אמר כן רק לחומרא  ובעיקר

)שצריך יותר מיום ולילה( או גם לקולא  

ב שעות(, עי' ")כהיכא שהיום גדול דלדעתו סגי בי

תפארת למשה שכתב שדבריו הם רק לחומררא 

אבל רבים מן האחרונים חולקים עליו )ועי' ט"ז 

 ב ללא יום או "ב שעות היינו י"דיבסמוך, ועוד 

 לילה וא"כ הוי נמי לקולא(. 

 נראה שהבין בדעת האביאסף שצריך  )ב( ובט"ז

ב שעות, ולכן הקשה שאם ראתה בסוף "י 

היום א"כ אסורה בלילה וביום מותרת ואם ראתה 

בסוף הלילה תהא מותרת בלילה ואסורה ביום 

 וז"א כי לר' יהודה אסורה כל היום וע"כ כתב

בדעתו שמתי שראתה אסורה ו' שעות לפני 

 אבל חלק עליו וכתב כהטור שיש עונת  חואחרי,

 יום ועונת לילה. 

 ט ותראה שם בשם "בהקדמה לסימן קפעי' 

שכתב דוסתות דרבנן  )חיו"ד סימן נו(נוב"י  

משום חזקת טהרה אבל פרישה דאורייתא כי 

 להבא אין חזקת טהרה )והארכנו שם בכוונתו(, 

 ובתשובות חת"ס כתב דכ"ה ברא"ה. 

 כתב דהרא"ה רחוק מהנוב"י,  )ג(בפתת"ש  אבל

דעד רגע הוסת כיון דשמא תקדים זה דרבנן  

איסור התשמיש מדרבנן אבל אחר רגע הוסת 

 שאמורה לראות לפי שמחמת חום התשמיש י"ל 

 טיותר שתראה ואסורה מדאורייתא. 

 ו "התפארת למשה דאשה שקבעה וסת מט כתב

ו לטבילתה ורואה ז' ימים לא החמירו "לט 

לאוסרה על בעלה וטובלת בוסתה וכ"ש ביום דאין 

שאם קבעה  )ד(להחמיר כאו"ז, וכתב בפתת"ש 

מי"ג לי"ג )ואין רואה ז' ימים( תפסיק מיום ד' או 

ה' ואם וסתה ביום תפסיק בה' ולא תחוש לאו"ז, 

שכתב בכעין זה שא"צ  )תשו' סו"ס קעט(ועי' חת"ס 

חמיר כאו"ז לאוסרה על בעלה וכן ברואה מיד לה
                                                           

שבגמ' שם לא  )וע"פ מש"כ בנקודות בסו"ד(וצריך להבין מנין לו כלל לפרש כך שהרי זה נסתר מר' יהודה דהלכה כמותו. ושמא יש לבארו  ח

איירי אלא ביום ולילה שמן הדין ששניהם י"ב שעות כוגן בתשרי אבל בשאין שווים כמו בתמוז לא אייר כלל התם וצריך ו' שעות לפני 
 וכן לאחריו.הוסת 

ולכאורה רואים שלדעתו אין הפרישה סמוך לוסתה משום שתראה בשעת שימוש ולכן מפרשים קודם אלא כל היכא שיש לחוש  ט

חוששים לוסתה וגם אחר הוסת וא"כ זו שיש לחוש בה יותר שתראה מחמת תשמיש לאחר הוסת איסור פרישתה חמור יותר מאשר 
 חשש שהאורח יקדים והוא מדאורייתא.

ולא ברור כ"כ מה דחה את ה'אין לומר' דשמא אכתי נימא דלר"ת יוצא לדרך מותר רק בריצוי ובאין יוצא אסור אף בזה. ושמא ז"פ  י

 לו שבאין יוצא לא יהא אסור בדברי ריצוי דאין טעם לאוסרו בכך דוכי ראתה.

 בטבילה א"צ להמתין ו' עונות וסגי בג' עונות ויש 

 שסוברים שא"צ להמתין כלל. 

 שיטת הטור והב"י דפרישה היא מעתה. העולה 

ד "עונה יום או לילה, שיטת האו"ז כ 

ב שעות, שיטת ראב"ן "שעות, שיטת האביאסף י

להחמיר כאו"ז וכהאביאסף, שיטת הנוב"י 

 דפרישה דאורייתא, שיטת הרא"ה דפרישה אחר 

 השעת וסת דאורייתא. 

 .ב. במה פורש סמוך לוסת

 )ארוך ב"ז ש"ב י ע"ב ובקצר הטור והרשב"א  שיטת

דפורש רק מתשמיש. וכתב  ש"ג ח ע"א( 

 הרשב"א שיש מי שהורה שאסורה בכל הקריבות 

 כנדה ולא יראה לי. 

 שביוצא  )בס"י(ב"י דאין לומר שלר"ת  וכתב

לדרך פוקד רק בריצוי ובאין יוצא אסור  

 הכל, דלעולם לכו"ע שרי ויוצא לדרך קמ"ל 

  ישחייב. 

 התרומת הדשן דבחיבוק ונישוק אסור  ודעת

 ושאר קריבות כתשמיש שרי, ודחה דבריו  

 והרשב"א.בב"י וכתב להלכה בשו"ע כהטור  

 דהמחמיר בחיבוק ונישוק תע"ב  )ג(הט"ז  כתב

 כחמיו, והכריע דאסור מדינא כמו לדעת  

 הרא"ש בענין אבילות וכ"ש הכא. 

 ג. פרישה סמוך לוסת הגוף.

 )בעה"נ הב"י בסוף הסימן דברי הראב"ד  הביא

דבוסת הגוף אינה אסורה  שעה"ו ל,ט ע"א( 

אלא עם וסתה ובשעבר וסתה ובדקה מותרת ואף 
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אם יש לה יום עם וסת הגוף, ואם רואה אחר הוסת  

 אסור עד סוף העונה, ואחר היום צריכה 

 בדיקה וכ"פ הרמ"א. 

 )שם ט, ועי' ט"ז "ב"ח שהקשה מסימן קפ ועי'

 .ט ונתבאר שם, ועיין נקודות שם("ס"ק ל 

 הקשה על רמ"א שפסק  ע"א( )רצו מלך ובמעדני

ט סי"ג שבהומשכה ראייתה "בסימן קפ 

הולכים אחר תחילת ראייה, וכאן פסק שאם שינתה 

וסתה להקדים ב' או ג' ימים או לאחר כשמגיע זמן 

וסתה צריך לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או 

 לאחריו ]והבין שפורש כל הב' או הג' ימים[, 

 ונשאר בצ"ע. 

 שתירץ שקבע וסת  )קפט סקל"ט(ש"ך  ועי'

והקדימה ב' או ג' ימים שחוששת גם ליום  

 שהקדימה ולעולם בהומשכה ראייתה הולכים 

 אחר תחילת ראייה. 

 )וכ"ה בחוו"ד שהקשה עליו  )קפד,ה(כרתי  ועי'

שגם זה דבר פשוט וא"צ לו שאם  סק"ד( 

 ט "שינתה חוששת גם לשינוי ומבואר בסימן קפ

 כמה פעמים. 

 הש"ך דייק דברי הרמ"א ולא כמו  ולכאורה

)פ"ח שהם במקורם מהגה' מיימוניות  

אשה שאין לה וסת  )אות ג(הביאם דרכי משה  אות א(

קבוע אם היא אשה שמשנית וסתה לאחר או 

להקדים ב' או ג' ימים יפרוש ממנה בזמן הגעת 

הוסת ב' או ג' ימים קודם או לאחריו עכ"ל. וזה אם 

עליו דהוא דין פשוט, אבל  כדברי הש"ך צ"ע

 הרמ"א כתב בסתם 'אשה שמשנית וסתה להקדים' 

 ושפיר משמע לו להש"ך לענין שינוי וסת אחר. 

 פירש כוונת הרמ"א  )תשו' חיו"ד סי' מו( ובנוב"י

אחרת שקבעה לראות תוך ב' או ג'  

ימים ולא תעבור אותם לולי שתראה שקבעה וסת 

מה שהקשה עליו, ועי'  )ח(בכולם, ועי' פתת"ש 

                                                           
לראות ביום ושא"כ קודם היום דאינו ודאי ולכון  ור"ל דכיון שנמשך ודאי ליום ובו ודאי תהיה אסורה א"כ מוטב שנאמר שהתחילה יא

דתלינן הקלקלא במקולקלת  )סי' ק"צ(ונראה שטעם אחר לו, והיינו כעין ששנינו בכתמים  )ז(לא נאמר שמשם התחילה לראות. ועי' ט"ז 

ביום ולכן פורשת ביום ולא  תרומה ועי' שם בב"י, וכן נמי כאן תולים קלקול של ראיה בזה שודאי נמשךמוידוע שלמדו זאת  )בס"מ שם(

 מכתם שגם הוא ספק בלילה שאינו מקולקל. וראיתי מקשים דלכאו' מספק דרבנן לא נאסור אותה לא ביום ולא בלילה, וז"א והראייה
כאן שכל וכן הוא  י"ז( ס"ק )וכמו שביאר הט"ז סי' ק"צדרבנן )כתמים מדרבנן( ולא אומרים מותרת )או מותרות( בספק אלא רק אם יש תלייה 

 עוד אין סיבה שלא לחשוש לוסת חייבת לפרוש לפחות עונה אחת.

 במה שהקשה עוד על הנוב"י  )ביאורים ד(חוו"ד 

 ובמה שפירש אחרת בכוונת רמ"א. 

 סעיף ג'

 )ש"ג בארוך ב"ז הטור והמחבר את הרשב"א  פסקו

דקטנה שלא הביאה  ח ע"ב, ובקצר ח ע"א( 

 סימנים ואינה בימי הנעורים א"צ לפרוש סמוך 

 לוסתה עד שתקבע. 

 דאו קאמר וודאי )ו( הב"ח והפרישה  וכתבו

 שבאחד מהם נקראת קטנה עד שתהיה  

 בימי הנעורים ותביא סימנים. 

 אם צריך שתקבע או גם בג' ראיות כבר  ולענין

 ט סעיף "תריך לפרוש עיין לקמן סימן קפ 

 ז בט"ז ובנקודות וכן בסימן קצ' ס"ב ודו"ק."כ 

 סעיף ד'

 שאם )בעה"נ ריש שעה"ו( הטור בשם הראב"ד  כתב

רגילה לראות בהנץ החמה ולא קים לה  

שפיר אי קודם הנץ או אחר הנץ החמנ יש 

מחמירים לאוסרה כל היום וכל הלילה ויש מקילים 

 שאינה אסורה אלא ביום והכריע הוא כדברי 

 ין.לקהמקילין, וכ"פ בשו"ע כהמ 

 האוסרים ביום ובלילה, נ"פ שמחמירים  וטעם

לאוסרה מומא שאין יודעים אמתי עונתה,  

דוסתות  )פ"ט סימן ב(ודעת המקילין כתב הרא"ש 

דרבנן כ"ש סמוך לוסתה והו"ל ספיקא דרבנן 

 ולקולא ולא חיישינן אלא ליום שהוא ודאי בימי 

 יאנדתה. 

 כתב להחמיר לאוסרה ביום ובלילה  והב"ח

 , וכ"כ )לעיל ס"ב(ומטעם דעת האו"ז  

 שכתב לעיל בסק"ז.בש"ך עפ"י מה  
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 תמהו רבים על הש"ך שכתב שם  וכבר

 שחוששים לאור זרוע רק באין לה שעה  

 קבועה וכאן יש לה שעה קבועה. 

 ב' תירוצים בדבר, המחצית השקל תירץ  ויש

עפ"י משכ"כ הנקודות שם דרוב נשים אין  

להם שעה קבועה והיא לפני שקבעה חששה ביום 

ובלילה וגם לאחר שקבעה לא פלוג, ובשפתי לוי 

 ובעוד תירצו עפ"י יסוד הנקודות הנ"ל דלא פלוג 

  יבמרוב נשים אלו ]'וכ"ש' שכתב היינו אב"ח[. 

 סעיף ה'

 הטור, ואם רגילה לראות ראייה מרובה  ז"ל

מקודם הנץ החמה עד לאחר הנץ החחמה  

איכא מ"ד שאסור כל היום וכלהלילה דההיא 

שעתא כולה שעת הוסת היא ואיכא מ"ד דבתר 

התחלת הוסת אזלינן ולא מיתסרא אלא בלילה 

 והראב"ד כתב שאינה אסור אלא בלילה וביום 

 כשיעור שנמשך בו, ופסק בשו"ע כהראב"ד. 

 והביא לשונו  )שעה"ו כט, ט ע"א( ומהראב"ד

עולה כך, דאיכא  )פ"ט ס"ב(הרא"ש  

הראשון הבין שאסורה יום ולילה כי אם אסורה 

בשעת הוסת אסורה כל העונה ]והיינו שבא ר' 

יהודה להוסיל על ר' יוסי שאם אסורה בשעת 

אסורה כל העונה[, ולאיכא מ"ד השני אסורה 

בלילה וביום כשיעור וסת ולר' יהודה מוסיפים 

חילת הראייה ]והיינו שלר' יוסי עונה רק בת

אסורה כל שעת הוסת ולר' יהודה אסורה בתחילת 

הראייה ורק בזה אסורה כל העונה וגם בשעת 

 הוסת[, והכריע כמ"ד השני והביא ראיה מדקתני 

 כל היום שלה.)סג ע"ב( במשנה  

 פירש לשון הטור שכתב ג' שיטות  והב"י

שהראב"ד חולק על שיטה שניה )ושיטה  

                                                           
ובאמת יש לעיין מה שכתבו סעיף זה רק על 'רגילה לראות' ולא על אשהץ ולא קים לה וכו', וי"ל דרבותא קמ"ל דאף שרגילה ונאמר  יב

יון דבקבעה וסתות דאורייתא )ודקיימ"ל אולי שנחמיר עליה לפרוש יום ולילה קמ"ל, ושמעתי עוד לומר דשמא אם קבעה נחמיר כ
 וסתות דרבנן היינו בדלא קבעה( קמ"ל.

נ"ל ועפ"י משנ"ת בסי' קפ"ט שיש ב' הבנות בסיבת גורם הוסת או משום שמתמלאת ונופצת או משום שיש דבר  בזמן הזה שגורם  יג

ייה כי כולה שייכת לזמן זה ולכן כל הימים לה לראות דם, והיסוד לראב"ד הוא מטעם הזמן שגורם לה לראות וצריך לחשב את הרא
חשובים כעונה אחת אבל לרז"ה הסיבה היא מטעם מתמלאת ונופצת והיינו שזמן זה או כמות ימים אלו גרמו לה לנפוץ ורק תחילת 

 הראייה חשובה לגרום לה המילוי והניפוץ וזהו וסתה והשאר דמים יתירים ואינם מענין הניפוץ.

 שניה היא שאסורה בלילה וביום כלום( והלך 

 לשיטתו בסעיף הבא ועי' להלן. 

 סעיף ו'

 הטור, ואם וסתה נמשך שני ימים או שלשה  כתב

ימים ששופעת או מדלפת שני ימים או  

שלשה ימים כתב הראב"ד שכולן חשובים כעונה 

אחת ואע"פ שהגיע תחילת הוסת ולא ראתה צריכה 

לפרוש כל ימי משך הוסת וכ"כ הרמב"ן שחוששת 

לכל ימי משך הוסת שכל יום ויום וסת בפנ"ע הוא 

ואפילו נעקר יום הראשון חוששת לשאר הימים 

והרז"ה כתב שאינה צריכה עד שיעקרו כולם, 

לפרוש אלא עונה ראשונה של הוסת וכיון שעברה 

 העונה ולא ראתה מותרת ולזה הסכים א"א 

 הרא"ש, וכהרא"ש והרז"ה פסק בשו"ע. 

 דהראב"ד לשיטתו אזיל בסעיף הקודם  ונ"פ

שצריך לחשוש לתחילת הוסת ולכל זמן  

שראתה וא"כ אף שנמשך כמה ימים צריך לחוש 

ה, אך להרז"ה האמנם שצריך לחשוש לכל הראיי

לתחילת הוסת כיון שמשם החלה לראות אבל לא 

 לכל הראייה שכל המשך הראייה אינה אלא דמים 

   יגיתירים ואינה עיקר. 

 בשם  )פ"ט ס"ג(הדברים הביאם הרא"ש  ומקור

והרז"ה  מ יא ע"ב(-)שעה"ו לזהראב"ד  

)יא , וכתב לסייע לרז"ה ממתני' )בהשגות שם אות יא(

דתנן דנדה אינה צריכה לבדוק, ומקשה בגמ'  ע"א(

הניחא לר"ל דאמר אין אשה קובעת וסת בימי 

 נדלת אבל לר"ח שקובעת תבדוק, ואם כהראב"ד 

 גם לר"ל תבדוק. 

 )ארוך ב"ז ש"ג יד זו הביאה גם הרשב"א  וראיה

 )סג ע"ב( , ועוד כתב ראייה מהא דתנןע"ב( 

ר' יהודה אומר כל היום שלה, ואם כהראב"ד הרי 
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וכתב שקשה  ידראתה גם ביום ותהא אסורה ביום, 

לו מהא דנדה י ע"ב שמצינו תנוקת שלא הגיע זמנה 

לראות אפי' שופעת כל שבעה אינו אלא כראייה 

אחת ופוסקת הו"ל כשתי ראיות, אלמא ראייה 

שניה שבתוך נדתה לאו בתר ראייה ראשונה שדינן 

וכו' ותירץ דהתם להחזיקה בדמים ונ"מ לה 

לכתמים וכיוצא אבל מ"מ התחלת ראייה עיקר 

]ור"ל דלענין שהיא אינה מסולקת גם ראייה שניה 

נחשבת ראיה אבל לענין וסת ופרישה ראייה 

 ראשונה עיקר וע"ל סימן קצ' ס"ב[ וכן נ"ל עיקר, 

 עכ"ד. 

 לעיין מה מקשה מתנוקת הא הרז"ה מודה  ויש

 ם פסקה אז ראייה שנייה ראייה היא.בזה שא 

 יש לדון בפלוגתם של הראב"ד והרז"ה  ומכאן

אם דברו על שופעת בלי הפסקה  

שלהראב"ד והרמב"ן ראשונה עיקר ולרז"ה כל 

הראיות וסת ובאם פסקה גם לרז"ה ראייה שניה 

וסת, או שדברו שפסקה ]וכתנוקת ואפי' כמה 

פעמים, ועי' רש"י י ע"ב[ שלהראב"ד הכל עונה 

אחת ולרמב"ן כל יום וסת בפנ"ע ולרז"ה אם 

עיקר אבל  פסקה כתנוקת שמעט ראייה ראשונה

אם פסקה הרבה ]כגון יומיים או שעשתה הפסק 

אהרה[ כל יום וסת בפנ"ע, ונראה להלן מחלוקת 

המפרשים בזה, ומ"מ הרשב"א הבין שנחלקו 

בהפסיקה וא"כ מקשי לרז"ה מתנוקת שכל ראייה 

 הוי וסת, ותירץ דלא שנא, וכתב וכן נ"ל עיקר 

 והיינו כרז"ה. 

 כתב שהרשב"א הקשה לשיטת  )ט( ובס"ט

הרז"ה והרמב"ן, והיינו לפי שהבין  

דלכו"ע אם הפסיקה קצת ]כתנוקת[ ראייה 

ראשונה הוי וסת ונחלקו בהפסיקה הרבה 

שלראב"ד כל הראיות הוי עונה ולרז"ה ראייה 

ראשונה הוי וסת, ולכן מקטנה קשה לכו"ע שהרי 

הפסיקה ראיות קטנות ורואים שכל ראייה הוי 

                                                           
שכתב החילוק בין הרמב"ן לראב"ד שלרמב"ן כל יום ויום וסת בפני עצמו הוא והיינו  )יא("ד עפ"י הפרישה ויש ליישב את הראב יד

ששכל היום אסורה בכל הימים ולא רק למשך שעת הוסת אבל להראב"ד אסורה כל היום אם הוא בתחילת הוסת אבל בסופו אסורה 
 וא"כ במשנה שם שראתה קצת אחר הנץ כל היום שלה לפי שאסורה רק למשך שעת הוסת. ,רק למשך שעת הוסת וכמו בס"ה

הנז' שכתב דנ"מ יש בין הראב"ד לרמב"ן שלרמב"ן כל יום ויום וסתה הוא )יא( א. עפ"י הפרישה  ,ולכאורה יש ליישב בב' אופנים טו

ם הוי עונה אחת אבל רק עד סוף שעת הוסת ולא כל והיינו שאסורה גם ביום שהוא סוף שעת וסתה כל היום אבל לראב"ד כל הימי
היום האחרון, וא"כ בס"ה פסק שאסורה בתחילת וסתה וגם ביום במשך שעת הוסת ובס"ו פסק שאסורה בתחילת הוסת אבל גם 

הנז' שלדעתו הרשב"א כתב כרז"ה ושלהחמיר כראב"ד,  )ט( במשך שעת הוסת וכהראב"ד וכמש"כ בסעיף הקודם, ב. עפ"י הס"ט

 וכ"נ השו"ע פסק כרז"ה בס"ו ובס"ז כתב להחמיר כראב"ד.

 תירץ דלא שנא, ומה שכתב וכן נ"ל עיקר וסת, ו

 היינו להחמיר כחומרת הראב"ד ועי' באו"ד. 

 הקשה הב"ח סתירה בשו"ע דבס"ה פסק  והנה

כראב"ד שאסורה בלילה וביום כשיעור  

וסת ובס"ו פסק כרז"ה שרק ראייה ראשונה הוי 

ותירץ שבס"ה ראתה ראייה מרובה מסוף  טווסת,

הלילה עד אחר הנץ ולכן פורשת כל חיום ושיעור 

שעת הוסת כי הראייה היא אחת אבל בס"ו ראתה 

 יום אחד והשאר דמים יתירים ולכן קבעה וסת 

 משמו. )טז(ליום הראשון, וכ"כ הש"ך  

 מדעתם, שמחלוקת הראב"ד והרז"ה  והעולה

]הפסקה  היא בהפסיקה בין ראיותיה 

מועטה ולא הפסקה גדולה[ אם הכל עונה אחת או 

 שהעונה היא ראייה ראשונה, ואין אפשרות של 

 ראייה ששופעת בלי הפסקה כלל ובהא לא פליגי. 

 שכתב לתרץ באו"א שבס"ה  )ה(דרישה  ועי'

משך הוסת ביום קצר ולכן נחשב כחלק  

מהעונה אבל בס"ו שהמשך ארוך אינו בכלל הוסת 

 ולכן חוששים רק בתחילת  הראייה, וכ"נ שתירץ 

 .)ט(הט"ז  

 הקשה סתירה בטור שכאן פסק  )ז( ובחוו"ד

ט "כהרא"ש והרז"ה ואילו בסימן קפ 

פסק כהרמב"ן שאם ראתה ג"ח בדילוג שחוששת 

ליום שהשלילשה אותו, ותירץ ששם מדובר 

בראייה עם הפסקות בין הימים ולכן כל יום חשוב 

כוסת אבל כאן מדובר ששפעה בלי הפסקה ולכן 

 פסק שעיקר הוסת בעונה ראשונה, והקשה 

 עוד מהמציאות כיום ועי' במה שתירץ. 

 רואים שמחלוקת הראב"ד והרז"ה היא  ומדעתם

בראיות בלי הפסקות ]גם לא כתנוקת[  

 אם הכל עונה אחת או שתחילת הראייה עיקר

 והשאר דמים יתירים, ועי"ע סימן קצ' בב"ח ס"ו 

  ובט"ז שם סק"ה ודו"ק. 
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 דברי הרז"ה וכפי שפסקו המחבר יל"ע  ובעיקר

בגוונא שראתה טיפת דם כחרדל ופסקה  

יומיים ואח"כ שפעה יומים או ג' ימים ועוד בגוונא 

)שגם לזה דינא כראייה עי' סו"ס שראתה בבדיקת עד 

ופסקה יומיים ואח"כ ש פעה יומיים או ג'  ק"צ(

ימים, שאם הטעם מחמת דמים יתרים איך ניתן 

לומר שב' וג' ימים הם דמים יתירים של טיפת דם 

דל או של ראייה בבדיקת עד, והיה ניתן לומר כחר

שלא על זה כיוון הרז"ה ובאמת כה"ג תחשוש ל"ב 

הראיות וכדקיימ"ל בסי' קפ"ט סל"ב דקובעת וסת 

 )או שפסקה  בתוך וסת ורק אם נמשך ב' או ג' ימים

 אחר תחילת הוסת. קצת כתינוקת( הולכים  

  )סו"ס זה( דבשבט הלוי ,שנחלקו בזה וראיתי

כתב שבראתה טיפת דם וכן בבדיקת עד  

ויש מראה דם אמרינן שהתחיל משם והשאר אחר 

יומיים דמים יתירים והתעכב קצת מסיבה אחרת 

ובדיקת עד ויש מראה דם בדוחק באמת תקבע וסת 

)בש"ך כל הימים שהתחילה, אבל בפרדס רמונים 

משמע דכל היכא דפסקה ואין בפשטות  סקט"ז(

 ה הוי ם אלא ראייה חדשלפרשו שזה דמים יתירי

 ראייה.ראייה אחרת וקבעה וסת בכל  

 סעיף ז'

 הטור והשו"ע שאם הגיע וסת בימי  כתבו

 עיבורה או מניקתה אפי' מת הולד אין  

 צריך לפרוש סמוך לוסת ומותרת אף שלא בדקה. 

 מעוברת ומניקה )ט ע"א( מדתניא במשנה  והוא

דיה שעתה, ובגמ' בעא מיניה ההוא סבא  

מר' יוחנן הגיע שעת וסתה בימי עיבורה ולא בדקה 

 מהו, וקאמר דכיון דדמיה מסולקים לא בעיא 

 בדיקה. 

 כתב מכאן דבשעת עיבור )פ"א ס"ד(  וברא"ש

 א"צ לפרוש סמוך לוסת אפי' בשעת  

 וסתן אמרינן דא"צ בדיקה. 

 כתב גם על מניקה, וביאר בב"י טעמו  והטור

)יא דז"ל הרא"ש שם והא דתנן במתני'  

אע"פ שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת  ע"א(

אבתולה ואזקנה קאי ולא אמעוברת כדאמר ר"י 

עכ"ל, ור"י משווה מניקה למעוברת בגמ' י ע"ב, 

 ט "וכל שאר דיני מעוברת ומניקה ע"ל סימן קפ

 סל"ג בטור ובשו"ע. 

  )הביאה הרשב"א בארוך ב"ז ש"ג יב ע"ב(הרז"ה  ודעת

דמעוברת מסולקת דמים רק שכעברו עליה  

ג' עונות ולא ראתה, והרשב"א שם כתב שזה לר' 

 יוסי אבל קיימ"ל כת"ק דבכל מעוברת דיה שעתה 

 וע"ל שם ונתבאר באורך. 

 שדייק לשון 'סמוך' דמשמע  )ד(דרישה  ועי'

 שבזמן וסתה צריך לפרוש, וחלק עליו  

 בש"ך סק"כ ונאריך בזה עוד בסעיף הבא. 

 רש"ל כתב וז"ל, ונ"ל דמיירי שלא  ובהגהת

קבעה וסת שלש פעמים בימי עיבורה או  

בימי מניקתה אלא שחוששת לוסתה הראשונה 

 ודו"ק עכ"ל, וכתב עליו הש"ך סקי"ט וע"ל סימן 

 ט סל"ג."קפ 

 לפי שהוקשה לו ממה שפסק הטור בסימן  וזה

ט סל"ב שצריכה לחוש שראתה בימי "קפ 

עיבורה ומניקותה, ולזה תירץ שאינה חוששת 

 היינו כוסת הראשון לפני שנתעברה אבל של 

 אחר העיבור חוששת. 

 שביאר שלדעת רש"ל חוששת  )י(ס"ט  ויעויין

כוסת שאינו קבוע רק בראתה ג"פ ולזה  

כתב הש"ך וע"ל וכו' דש"נ מלשון המחבר דאף 

 בפ"א חוששת לוסת שאינו קבוע ושכ"כ בב"י 

 שם סוף סל"ב וכ"ה בראב"ד. 

 במחצית השקל ביאר, שלדעת רש"ל  ואילו

חוששת כוסת קבוע שצריך ג"פ כדי  

 לעקור אבל לש"ך א"צ לחוש אלא כוסת שאינו 

 ר בפ"א.קבוע ונעק 

 סעיף ח'

 הטור, האשה שהיתה נחבאת במחבא מפני  ז"ל

פחד והגיע וסתה חוששת לו אפילו לא היה  
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 לה וסת קבוע, עבר היום ולא בדקה מותרת  

 שחרדה מסלקת הדמים. 

 ונביא כל )בהלכות פ"ה הכ"ד( מהרמב"ן  והוא

לשונו שם, האשה שהיתה נחבאת במחבא  

לו אפי' לא היה מפני פחד והגיע יום וסתה חוששת 

הוסת קבוע, עבר היום ולא ראתה מותרת לשמש 

וכו' וכן מעוברת וכו' אם עבר זמן וסתן מותרות 

 לשמש כיון שלא ראתה אע"פ שלא בדקה, עכ"ל.

 הרמב"ן השווה דין מעוברת למחבא  ובפשטות

ששנהם חוששות לכתחילה אלא  

שבדיעבד אם עבר וסתה מותרת בלי בדיקה, 

אם עבר זמן וסתן מותרות ומש"כ במעוברת ש

לשמש וכו' ולא כתב שחוששת לוסתה כמו במחבא 

 ל"ד הוא וגם במעוברת צריכה לחשוש 

 וזהו שכתב 'וכן'. 

 כתב בטעם הרמב"ן, משום דאמרינן  והב"י

האשה  )לט ע"א(בסוף פרק בנות כותים  

שהיתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקה 

טהורה שחרדה מסלקת את הדמים, והביא בשם 

שלכו"ע וסתות דרבנן ולא  )פ"א ס"א(הרא"ש 

קיימ"ל כמתני' דהיתה במחבא ואע"ג דקתני רישא 

הגיע עת וסתה ולא בדקה טמאה הא אמרינן בפרק 

בנות כותים דכולה ר"מ היא, וביאר שם בגמ' 

ה"ק אם לא היתה במחבא וכו' טמאה דכולה ר"מ ו

 שר"מ אם היתה במחבא והגיע שעת וסתה טהורה 

  טזשחרדה מסלקת את הדמים. 

 שא"צ  )בארוך ב"ז ש"ג ב ע"א(הרשב"א  ודעת

בדיקה לכתחילה בוסתה, וגרס בגמ' ט ע"א  

בההוא סבא הגיע עת וסתה בימי עיבורה )ולא גרס 

ולא בדקה( ופשט לו דדמיה מסולקים ולא בעיא 

בדיקה, ומתני' דהיתה במחבא דקתני ולא בדקה 

                                                           
ור"ל דלרמב"ן אף שוסתות דרבנן מ"מ הקילו רק דיעבד שאם עבר וסתה א"צ בדיקה אבל לא לכתחילה שצריכה לחוש לוסתה,  טז

ב"י משמע ולהרא"ש ג"כ וסתות דרבנן ולא קיימ"ל כמתני' שם שכולה ר"מ וא"כ אף לכתחילה א"צ לחוש לוסתה. אבל מלשון ה
שנחלקו יותר, שלרמב"ן וסתות דאורייתא כר"מ שם והחילוק בין נחבאת לאשה רגילה שאשה רגילה אף שעבר וסתה צריכה בדיקה 
 אבל נחבאת לא צריכה בדיקה בדיעבד. ולהרא"ש כיון דקיימ"ל דוסתות דרבנן גם לכתחילה א"צ לחוש לוסתה ובההוא סבא בגמ' ט

אלא דלמאי דקיימ"ל וסתות )פ"א ס"ד( א לשון דיעבד וע"ז פשט לו דדמיה מסולקין וכן גרס הרא"ש הרמב"ן גרס ולא בדקה והו ע"א

 דרבנן מסולקת אף לכתחילה. 
מלשון  )ד(ולכאו' י"ל שגם בס"ז כתב הטור כרמב"ן ורק 'סמוך לוסתה' א"צ לפרוש אבל בוסת צריך לפרוש, וכזה דקדק בדרישה  יז

ה שכך הבין בכוונתו. ועי' בש"ך סק"כ שהביאו וכתב עליו וכן נראה ממה שכתב המחבר הטור וגם שדחה את הדיוק מ"מ נרא
דמה"ת שהמחבר חולק בזה על הטור שאם דעת המחבר כן ה"נ דעת  לוהעטרת זהב ואפי' בתוך וסתה מותר בלא בדיקה, ור"

 הטור, ומשמע שהש"ך הבין אחרת בטור אבל דעת הדרישה כך היא.

 ה"ה דאפי' לכתחילה א"צ בדיקה ונקט לשון זו 

 משום רישא. 

 הב"י דכיון שהטור אזיל כשיטת  והקשה

הרמב"ן מדוע בסעיף הקודם לגבי  

מעוברת כתב ש"צ לפרוש קודם וסתה דמשמע 

ותירץ דעת  יזשהיא מסולקת דמים אפי' לכתחילה,

הטור שמעוברת היא מסולקת דמים לגמרי ולכן גם 

לכתחילה אינה חוששת אבל נחבאת דהא חזינן 

כמה נשים שרואות במחבא ל"א שמסולקת 

ה למ"ד לכתחילה אלא רק בדיעבד, ודינם שוו

 וסתות דאורייתא בדיעבד אבל לא למ"ד דרבנן 

 לענין לכתחילה. 

 יישב ע"ק הב"י, דהרא"ש גרס בההוא  ובב"ח

סבא הגיע עת וסתה בימי עיבורה מהו  

ולא גרס ולא בדקה ופשט ר"י דמסולקת דמים 

 וא"כ הוא אף לכתחילה, והאריך עוד בזה, וכתב 

 הרא"ש.שכן הוא להטור, ונקט להחמיר כדעת  

 פסק כהרשב"א שא"צ בדיקה אף  בשו"ע

לכתחילה, והרמ"א כתב וי"א שרק  

 בדיעבד א"צ בדיקה אבל לכתחילה צריכה 

 בדיקה. 

 הביא טעם אחר בבי' דעת הטור,  )יא( ובט"ז

דגבי מחבא חיישינן שמא באותה שעה  

שתזקק לבעלה יצא הפחד מליבה ותראה ולכן 

צריכה בדיקה בשעת הוסת אבל אם עבר הוסת 

והיתה במחבא אז אמרינן שהפחד סילק הדמים 

 ושא"כ מעוברת שכבר מסולקת ואין חשש 

 שתראה אפי' בשעת וסתה, וכן קבע להלכה. 

 סעיף ט'

 הטור, ודוקא הני ]מעוברת ונחבאת[ אבל  כתב

כל אשה דעלמא שהגיע וסתה אסורה עד  
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שתבדוק ומיהו אם בדקה אח"כ ומצאה טהורה 

אע"ג דחזקה אורח בא בזמנו לא מחזקינן לה ודאי 

טמאה הלכך אם בדקה ומצאה טהורה טהורה, 

ובהמשך כתב עוד, וכתב עוד ]הרשב"א[ יש לה 

וא פחות מעונה וסת שלא קבעתו עדיין ג"פ וה

ה וכיוצ"ב אע"פ שלא "בינונית כגון שראתה מכ

 בדקה כיון שלא הרגישה בדם טהורה בלא 

 בדיקה. 

 )ט ע"א ד"ה ב"י שהטור אזיל כשיטת התוס'  וכתב

ועוד דצריכה  )פ"ח אות ז'(, והגה"מ וה"נ( 

בדיקה בעונה אף למ"ד וסתות דרבנן ואם עבר 

)ב"ז ש"ג וסתה אסורה עד שתבדוק, וכתב הרשב"א 

דה"מ בוסת קבוע אבל בשאינו קבוע  טו ע"ב(

מותרתגם בלי בדיקה אם עבר וסתה ולא ראתה, 

וה"מ בוסת שאינו קבוע שפחות מעונה בינונית 

אבל אם יותר מעונה בינונית חוששת לעונה 

ט ")ועי"ע באורך לקמן סימן קפונית כוסת קבוע בינ

 )בשבועות ה ע"א ד"ה וגרסינן(, אבל דעת הר"ן ס"ד(

בדעת הרי"ף והרמב"ם דלמ"ד וסתות דרבנן אף 

שצריכה בדיקה בשעת הוסת מ"מ אם עבר וסתה 

 ולא ראתה טהורה בלי בדיקה, ועי"ע באורך 

 ט וש"נ."בהקדמה לסימן קפ 

 ידועה שרק אם  כב( )יראים סימןהרא"ם  ושיטת

בדקה סמוך לוס תמהני בדיקתה ואל"כ  

טמאה ולא מהניב שדקה אח"כ, והוא מדר' זירא 

בגמ' טז ע"א דאמר לכו"ע וסתות דאורייתא כאן 

 שבדקה עצמה כשיעור וסת כאן שלא בדקה 

  עצמה כשיעור וסת. 

 עליו בב"י דאין נראה כן מדברי הפוסקים  וכתב

 אלא אפי' אם בדקה אחר שיעור וסת  

 .)א,א(טהורה והביא שכ"נ מהרא"ש  

 כתב להחמיר כיראים ושכ"כ בשערי  והב"ח

בשם סמ"ק וכן הוא בעוד  )נדה סז(דורא  

שכתבו כהב"י,  )יב(וט"ז  )כג(פוסקים, ועי' ש"ך 

 ומקוה"כ משמע שהש"ך חשש לחומרת הב"ח, 

 ועי'. 

 פסק כהרשב"א שצריכה בדיקה בוסתה  בשו"ע

ושאם עבר וסתה ולא בדקה אסורה עד  

ט ס"ד, והביא דעת "שתבדוק וכ"ה בסימן קפ

הרמב"ם והרי"ף בתחילת דבריו, והעיקר כי"א 

 )יח(ט, ועי' פרישה "אחרון וכמו שסתם בסימן קפ

 ט ס"ד "ולקמן סימן קפ )יג( במה שהקשה ובט"ז

 בט"ז ובנקודות. 

 שכתב דכיון  ג(")ביאורים ט' וחדושים כ חוו"ד ועי'

דנשי דידן אין להם שעה קבועה תשים מוך  

דחוק מתחילת וסת עד סופו שמא תראה, ועוד כתב 

שאם עבר הוסת ולא בדקה  )ביאורים י' וחידושים כו'(

ולא הרגישה שאיננו עוקר בכך הוסת אלא ע"י 

בדיקה )ודוקא בוסת קבוע( וכן מצטרף לוסת קבוע 

 ב("א וחידושים כ")ביאורים יראתה, ועוד כתב אם גם 

שאם בדקה בעד ונאבד )וכ"ש פשעה ואבד( דאין 

 ראיה מזה שלא הרגישה דסברה הרגשת עד הוא 

 וחשיב ספק דאורייתא וה"ה בהטלת מי רגליים. 

 חלקו עליו דעל מש"כ בדין אבד העד,  ורבים

צ"ע, ור"ל דלא  )יח( כתב ע"ז בפתת"ש 

חשיב ספק דאורייתא בכך, ובמש"כ שצריך מוך 

שהאריך להקשות עליו  )ו(דחוק עי' בשבט הלוי 

, ולכאורה יש )ס"ג ד,ו(עיי"ש, ועי"ע טהרת הבית 

להקשות עוד דלא משכחת לה דין הרמב"ם והרי"ף 

 כי ודאי תצא להטיל מי רגליים וכבר הוי 

 ספק דאורייתא. 

 סעיף י'

 )ארוך לדרך הביא הטור שיטת הרשב"א  ביוצא

שצריך לפוקדה גם  ב"ז ש"ב ד ע"ב( 

 דמצווה לפקוד  )בתוס' להלן(בתשמיש, ושיטת ר"ת 

 רק בדברי ריצוי ולא חיישינן שיבא עליה. 

 אמר ר"ל כל  )סב ע"ב(גרסינן ביבמות  והנה

היודע באשתו שהיא יראת שמים ואינו  

פוקדה נקרא חוטא שנא' וידעת כי שלום אוהלך 

וכו' ואמר ריב"ל חייב אדם לפקוד את אשתו 

שיוצא לדרך שנא' וידעת וכו' הא מהכא בשעה 

מהתם נפקא ואל אשך תשוקתך מלמד  נפקא

שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא 

תה וכמה לדרך אר"י לא נצרכה אלא סמוך לוס

 אמר רבא עונה וה"מ לדבר הרשות אבל לדבר 

 המצוה מיטרידי. 
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 רש"י והרשב"א גרסינן כך, וא"כ אף  ולפי' 

שיוצא והיא סמוך לוסתה חייב הוא  

 לפוקדה בתשמיש שאין הוסת אלא מדרבנן 

 ובמקום מצוה של יוצא לדרך חייב לשמש. 

 גרס אר"י לא )בתוס' שם ד"ה חייב( ר"ת  אבל

נצרכה אלא לאשתו נדה, וה"פ דאסור  

לפקוד ומותר רק לדבר על ליבה ואין לפרש 

שמותר בתשמיש סמוך לוסתה כיון דוסתות 

 דאורייתא וגם אם דרבנן אינו מצוה בדבר 

     יחהרשות. 

 )שם יט ע"ב בדפה"ר ד"ה שיוצא הנימוקי יוסף  שיטת

דחייב אדם לפקוד את אשתו  וד"ה וכמה( 

 בשעה שיוצא לדרך וכמה עונה, אם היא נדה 

 ותטבול תוך עונה ימתין ולא יצא לדרך. 

 כתב וז"ל, הרוצה לצאת לדרך צריך  ובשו"ע

לפקוד את אשתו אפילו סמוך לוסתה,  

והרמ"א כתב שהמחמיר שלא לפוקדה רק בדברי 

 ריצוי תע"ב אבל כל קורבה שרי מטעם תשמיש, 

 והביא שיטת הנימוק"י. 

 השו"ע פסק כהרשב"א והרמ"א כתב  ובפשטות

כר"ת לחומרא אלא שלא יחמיר כ"כ  

 לאסור בקורבה, ומזה שכתב אח"כ את הנימוק"י 

   יטנראה דס"ל להחמיר גם כמוהו. 

 לדברי הנימוק"י שהביא )כט( הש"ך  וכתב

הרמ"א דלדבר מצוה א"צ להמתין וגם  

 לדבר רשות אם הוא צורך גדול א"צ להמתין 

 שרבים חלקו עליו ]על הנימוק"י[. 

 כתב דאם אירע )לג( בתשובת כנסת יחזקאל  והנה

ליל טבילתה סמוך לוסת מותר ג"כ בבעילה  

שהרי מצוה היא כמצות היוצא לדרך והביא ראיה 

                                                           
שפורש מתשמיש וגם מקירוב של חיבוק ונישוק ומותר בדברי ריצוי והוא דומיא דנדה )כי גרס בגמ' לא  ולכאורה נראה מדבריו יח

ד"ה ופרישה שפורש, שכתב דלכו"ע שרי ]דברי ריצוי[ ויוצא לדרך קמ"ל  )סו"ס ב(נצרכה אלא לאשתו נדה(, וכן נראה מדברי הב"י 

סו"ד בשם הב"י דלר"ת באינו יוצא יכול לפוקדה בדברי ריצוי והיוצא חייב דחייב לפקוד את אשתו, ועי' באמת ב"ח ד"ה היוצא לדרך ב
בכך, אבל בביאורו הראשון נראה יותר שלר"ת צריך לפוקדה בדברי ריצוי של קירוב ושבכ"ז לא חיישינן שיבא עליה ושאין כן שאין 

היקל ממנו שמותר בקירוב אלא כך דינא יוצא והיא נדה שאסור בקירוב מחשש שיבא עליה, ולפי"ז הרמ"א שהביא שיטת ר"ת לא 
 ודו"ק.      )כז(הוא לר"ת וכתב 'וכבר נתבאר' והוא כדלעיל ס"ב ועי' ש"ך 

בדעת הרמ"א שכתב ואפילו בתשמיש שרי ומ"מ המחמיר שלא לפקדה רק בדברי ריצוי תע"ב וכבר נתבאר וכו'. עי' בתורת  יט
מיר תע"ב דבשלמא לפקדה קרוי מחמיר אבל בדברי ריצווי אין שייך שהקשה בשם מהרש"ל דאין שייך לומר המח )יט(השלמים 

חומרא בכך, והסיק אחרת מהרמ"א. והיה ניתן לומר דקרוי מחמיר כי אינו יוצא לדרך עתה ויש לפניו אפשרות של תשמיש ואפשרות 
המשך שקירוב ואהבה שרי אינו של דברי ריצוי והוא מחמיר כר"ת שיוצא בדברים שלא יבא לתשמיש והיינו החומרא ובאמת מש"כ ב

כתב המחמיר שלא לפקדה וכו' וכיון שדנקט  וע"זבאמת חומרא, אבל מהרש"ל דקדק לשונו שכתב תחילה ואפי' בתשמיש שרי 
 שמותר וחייב בתשמיש מהו שכתב חומרא שירצה בדברים דאינו חומרא כלל ואין קירוב להלכה ועיקר הדין של תשמיש. 

 מוק"י דיבר על וזה לפי שהבין שהנימהנימוק"י, ]

 סמוך לוסתה והיינו וסתה ממש[. 

 שדחה אותו בטענה  )ביאורים יג(חוו"ד  ועי'

 שהנימוק"י דיבר על סמוך לוסת הטבילה,  

 .)כב( , ופתת"ש)יד(ועי"ע ס"ט  

 אירע ליל טבילה ויוצא לדרך, כתב החת"ס  ואם

לאסור, דמה שכתב הרמ"א  )בתשובות יו"ד קע( 

 חומרא הוא מדינא כי הפרישה מדאורייתא גם 

 למ"ד וסתות דרבנן, ובנידו"ד הוי ספק דאורייתא. 

 א"סעיף י

 הטור גבא מהדרך וכן השוהה עם אשתו  כתב

בעיר והגיע עת וסתה צריך לשאול אותה  

ואז יבא עליה והשוהה ל' יום חשוב כהגיע וסתה, 

 ואם שהה אחר הוסת שיעור שתוכל לטבול א"צ 

 לשאול אף שישנה ואף שקטנה, וכ"פ בשו"ע. 

 תנן כל הנשים בחזקת )טו ע"א( במשנה  הנה

טהרה לבעליהם הבאים מן הדרך נשיהם  

להם בחזקת טהרה. ובגמ' אמר ר"ל והוא שבא 

ומצאה בתוך ימי עונתה, ואר"ה לא שנו אלא שלא 

הגיע שעת וסתה אבל הגיע שעת וסתה אסורה, 

קסבר וסתות דאורייתא ]דהוי כודאי ראתה והיא 

בחזקת טומאה עד שתאמר לו טהורה אני[ רבה 

ת וסתה מותרת קסבר בב"ח אמר אפילו הגיע ע

וסתות דרבנן וכו' אמר ר"י אשה שיש לה וסת 

 בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה וכו' שם בע"ב, 

 והשתא מ"ש הטור פשוט וברור. 

 מקשי שם בע"ב לגירסת רש"י אפילו ילדה  והנה

דבזיזא למיטבל ומשני ודאי ראתה מי אמר,  

גרסו בשם ר"ח אפילו )שם בד"ה אפילו( אבל התוס' 

היתה מעוברת וילדה שהיא יראה לטבול מפני 
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הצינה ואהדר ליה ודאי ראתה מי אמר, ועי' תו"ר 

 שם בביאור תוס' מדוע נחלקו עפ"י רש"י, ועי"ע 

 .)הל' נדה סי' תשמב(מה שציין ממרדכי )ז( דרכ"מ  

 עולה מזה שלרש"י רק בילדה ספק  ולכאורה

מוציא מידי ספק ואין ספק מוציא מידי  

ודאי אבל גדולה דלא בזיזא גם ספק מוציא מידי 

ודאי דחזקה אשה לא משהה טומאתה, אבל לתוס' 

 גם בגדולה אין ספק מוציא מידי ודאי דשמא יארע 

 לה אונס ולא תטבול, וכ"ק משמעו ב"י. 

 שפירש הסוגיא  )טז(צע"ק לשון הט"ז  ולזה

שבגדולה אין ספק כרש"י ובכ"ז כתב  

 ה ס"א ברמ"א."מוציא מידי ודאי וכדלקמן בסי' קפ

 ב"סעיף י

 הטור לשון הרשב"א דוקא שיש לה וסת  הביא

לימים לחוד אבל יש לה וסת לימים  

 ולקפיצות כיוון שהוסת תלוי במעשה אימור לא 

 קפצה ולא ראתה. 

 , דגרסינן )בארוך ב"ז ש"ג טו ע"א(דבריו  ופירש

בנדה טו ע"א, ר"ה אמר לא שנו אלא  

שאין לה וסת לימים ויש לה וסת לימים ולקפיצות 

דכיון דבמעשה תליא מילתא אימא לא קפיץ ולא 

חזאי אבל יש וסת לימים אסור לשמש קסבר 

וסתות דאורייתא רבה אמר אפילו יש לה וסת 

לימים מותרת קסבר וסתות דרבנן, ומ"מ חושש 

 כי לא תראה לעולם[ שהאורח בזמנו בא ]ר"ל דו

 ושמא בא בעונה בינונית. 

 שכתב בשם )פ"ד אות ה'( הב"י עפ"י הגה"מ  וכתב

הרמב"ן שאם היה לה וסת הגוף ואין לה  

וסת יום קבוע הרי היא טהורה עד העונה כמי שאין 

לה וסת, והרמב"ן והרשב"א לדבר אחד נתכוונו 

 דבוסת הקפיצות ואף בוסת הגוף ]כפיהוק וכדו'[ 

    כאינה חוששת אלא לעונה בינונית. 

 כתב וז"ל, היה לה וסת לימים ולוסת  ובשו"ע

מוסתות הגוף כגון קפיצה וכיוצא בה  

 כיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא 

 ראתה אבל חוששת לעונה בינונית שהיא ל' יום. 

 האריך להקשות על המחבר דביש  )לב( ובש"ך

חוששת לה וסת הגוף ווסת הימים  

לוסתה ואין לומר אימור לא ראתה וכיון שיש לה 

וסת לימים אין חוששת לעונה בינונית, וכן משמע 

 כאא,"ט סי"ט וכ"מ בדרישה שם אות י"בסי' קפ

ורק בוסת הקפיצות הסכים עם המחבר כאן 

דבמעשה תליא מילתא ואימור לא ראתה, ועוד 

 האריך בקושיות עי' היטב, ומכח זה כתב פירוש 

 ברמב"ן וכדלהלן.אחר  

 וז"ל, היה לה  )בהל' פ"ה ה"ו(הרמב"ן כתב  והנה
וסת הגוף ואין לה יום קבוע הרי היא אצלו  

בחזקת טהרה עד העונה כמי שאין לה וסת. והבין 
הב"י בדבריו שאם היה לה וסת הגוף התלוי 
במעשה אע"פ שהוא ביום ידוע הואיל ויאן לה וסת 

כלל טהורה עד  יום קבוע שלא יהא עימו וסת הגוף
העונה בינונית דאימר לא קפצה ולא ראתה, ואין 
לה יום קבוע היינו שאין לה וסת לימים לבד אלא 
 שיהא עימו וסת הגוף, אבל הש"ך הבין שמדובר

בוסת הגוף שלא שייך למעשה, ואין לה יום קבוע 
 היינו שפיהוק קבוע בלי יום ידוע ולכן חוששת

 ית אם לא ראתה אבל אם קבוע לימים לעונה בינונ
 חוששת לוסת הימים. 

 במה שיישב דעת המחבר בשם  )כח(פתת"ש  ועי'
תוה"ש וחוו"ד. 

                                                           
בוסת הקפיצות עם וסת הימים יש בזה בסרא דבמעשה תיא מילתא אימא לא קפיץ ולא חזאי אבל בוסת וצ"ב לכאורה, דבשלמא  כ

 ביא הגוף עם היום ותחשוש לזה ולא לעונה בינונית. יהגוף אינו תלוי המעשה אלא בא מאיליו וכיון שקבעה ליום עם גוף ודאי 
וזה פשוט שר"ל שאם יש לה וסת לימים ווסת הגוף אין לחוש לעונה בינונית אלא רק לוסת הימים ואין לומר אימא לא ראתה כה"ג  כא

כדעת הרמ"א שם שאם יש לה וסת )בסקנ"ו( כתב  םאלא רק בקפיצות וכמו שהאריך שם בראיות, אך מ"ש בסימן קפ"ט סי"ט, צ"ב דש

ו שניהם יחד אינה חוששת כלל ואפי' כדין וסת שאינו קבוע לא לוסת המקרה ולא לוסת היום, לימים ולגוף שאם הגיע העת ולא בא
א "ור"ל שאינה חוששת לוסת הימים אפי' כוסת שאינו קבוע אא"כ בא וסת הגוף עימו ודלא כמש"כ כאן, וכ"ב בדרישה שם אות אות י

י שחוששת מ"מ כוסת שאינו קבוע(, אבל נראה כוונתו למש"כ דאינה חוששת בבא א' מהם אפי' כוסת שאינו קבוע )וחלק בזה על הב"
שכתב שם שבסעיף כה' הוסת גופיה בא לזמן ידוע ונקבע דאז אמרינן אע"פ הפיהוק ג"כ  )ועיי"ש בט"ז סטל"ט( בנקודות שם על סעיף כ"ה

   נקבע דינו כוסת ימים גרידא, ודו"ק.
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 קפהסימן 

 דין נאמנות האשה
 

 סעיף א'

 הטור, האשה שהיא בחזקת טמאה אסור לו  כתב

 לבא עליה עד שתאמר לו טבלתי, ומ"מ  

 כשאומרת לו טבלתי נאמנת. 

 דס"ל לשמואל שאם יש לה וסת  )יב ע"א(בגמ'  ועי'

קבוע צריך בדיקה בערה ואם יש לה וסת  

שאינו קבוע צריך בדיקה אף בישנה, ומוקי הא 

דת"ר החמרים ופועלים והבאים מבית האבל 

ומבית המשתה נשיהם להם בחזקת טהרה בד"א 

בשהניחן בחזקת טהרה אבל הניחן בחזקת טומאה 

לעולם היא טמאה עד שתאמר לו טהורה אני, 

מזו, ומכאן יצא לו  בשתבעה ואין לך בדיקה גדולה

להטור דבעינן שתאמר לו טבלתי ובכ"ז נאמנת אף 

 שהוחזקה בשכנותיה וא"צ עדות שטבלה, וכ"פ 

 בשו"ע. 

 הוסיף, ומאחר שעברו ימים שאפשר  והרמ"א

לה למנות ולטבול נאמנת וכו', ובש"ך  

ביאר כוונתו דאתי לאפוקי אם יודע שלא עברו  )א(

ביאר דאף שעברו  )א( זאבל במסופק נאמנת, ובט"

 ה' ימים שמתחלת בלבנים נאמנת כיון שאפשר 

 בכך, וכוונת הנקודות בזה לא זכיתי להבין. 

 שכתב  )חידושים סק"ב, וביאורים סק"א(חוו"ד  ועי'

דאשה החשודה על נדה, אם זנתה בנדות  

ל"ח חשודה לבעלה ונאמנת אף בוסתה, ואם 

הכשילה בעלה בנדה אין נאמנת בכך אבל שלא 

שעת וסתה וכן בטבילה נאמנת דשלא בוסתה כלל ב

ולטבילה סתם נאמנת לפי שהיא כמומר לתאבון 

 ולא להכעיס, חוץ מימות החורף או כשנותנים 

 שכר על הטבילה. 

 סעיף ב'

 הטור והמחבר שאם הוחזקה בשכנותיה  כתבו

 כגון שראוה לובשת בגדים המיוחדים לה  

 לימי נדותה חשיבא כודאי טמאה. 

 הוחזקה נדה  )פ ע"א(בקידושין  וכדקיימ"ל

בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום  

משכנותיה עד אחר שטבל[, ואף  נדה ]דלא ידע

 שהיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת נגד החזקה 

 עד שתאמר טבלתי. 

 להלן בטור שכתב בשם הרמב"ן שאם  ועי'

הוחזקה בשכנותיה לא נאמנת אף אם נתנה  

אמתלא דחשיב חזקה זו כראתה, ותמה עליו הטור 

דלא עדיף הוחזקה מאם אמרה שראתה, והרשב"א 

יישב דאמתלא לאמירתה  )ארוך ב"ז ש"ב ח ע"א(

נאמנת אבל למעשה כהוחזקה לא נאמנת שלא היה 

לעשות מעשה, והמהר"ל מפראג יישב דבהוחזקה 

מתלא אבל באמרה לבעלה לא ידעו כולם מהא

שאם אמרה  )ב(תאמר לו האמתלא, ונ"מ כתב בט"ז 

חלק עליו  )ג(לרבים לא מהני אמתלא, ובתוה"ש 

שכתב  )ה(בזה ונראה שהבין כרשב"א, ועי' ש"ך 

דלדעת הב"ח דאינה נאמנת כי היה לה לומר 

לבעלה אם לא היה אפשר לה לשנות או שחשבה 

מנת, ועי' תחילה שראתה ולבסוף גילתה פצע נא

 שחלק עליו מטעם שצריכה לבדוק  )סק"ב(כו"פ 

 טובא בין דם לפצע לפני ששמה בגדי נדותה. 

 הסתפק באשה  )סימן ב'(בשו"ת הרמ"א  והנה

בהריון שילדה בשמיני ג"פ וחוששת עתה  

מעין הרע וסיכמה עם בעלה לומר שמאה אני אם 

 מותר לבא עליה, והאריך בזה, ולבסוף הסיק דאף 

 להרמב"ן שרי כי אי אפשר לה בענין אחר. 
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 דכיון דגלתה קודם לכן לבעלה  )ב(בזה הט"ז  וכתב

מה מלא נכנס בכלל הוחזקה נדה, גם  

שנינו בהוחזקה נדה שבעלה לוקה והיא לא ש

 בעל לא ילקה כי לא גילתה לו ותלה ש הוזכרה כתב

    כבשינוי בגדים בד"א קמ"ל. 

 שכתב דכוונת רמ"א בשלא גילתה  )ה(ש"ך  ועי'

 לבעלה, ולכאורה אינו במשמע מלשון תשו'  

 רמ"א. 

 סעיף ג'

 הטור, אמרה טמאה ואח"כ אומרת טהורה  כתב

אינה נאמנת אלא א"כ נתנה אמתלא,  

ובהוחזקה נדה כתב הרמב"ן דאינה נאמנת 

 באמתלא דהוי כאילו ראינו שראתה, ותימה הוא 

 אמרה שטמאה.דוכי עדיף הוחזקה מאשר  

 שאם נתנה אמתלא בדרך  )פ"ד ה"י(רמב"ם  ועי'

 ,)סי' צא(שחוק אינה נאמנת, וכ"כ ספה"ת  

ויש לפרש שאם קיימה דבריה הראשונים ע"י 

 אמתלא נאמנת אבל בדרך שחוק אינה מקיימת 

 דבריה הראשונים ולכן צריכה להיות כראתה. 

 פסק שנאמנת באמתלא ואם הוחזקה  ובשו"ע

אינה נאמנת, והרמ"א כתב, שבאמתלא  

ולא הוחזקה אם רוצה להחמיר רשאי ]ולא הוי 

שטות וכשמואל בגמ' כתובות כב ע"ב[, ומדינא 

נאמנת אפי' בבאה אצלו ויודע שאמרה טמאה 

מחמת קטטה, אמרה לו פלוני חכם התיר לי כתם 

 והחכם אומר שמשקרת נאמן וטמאה ]ולממון )כגון 

 [.כתובה( בעי' ב' עדים 

 שאם  )סי' כב(הביא בשם מהרי"ו  )א(בדרכ"מ  והנה

 היה בניהם קטטה ואמרה שטמאה אף בסתם  

 אם באה אצלו הוי כאמתלא וא"צ לפרוש. 

                                                           
ברש"י ד"ה בעלה לוקה וז"ל, אם התרו בו וכה"ג משכחת לה למתני'  א"ולכאורה פירש הסוגיא דלא כרש"י עי' בכתובות עב ע כב

דלאחר תשמיש הודיעוהו שכנותיו שהוחזקה נדה, וישל"ע. והרמ"א רצה לתרץ ע"ק זו בתחילה שבאמת רק הוא לוקה והיא אינה 
עי' בדבריו, והט"ז נראה  לוקה לפי שהיא יודעת בעצמה שאינה טמאה ורק הוחזקה בכך בשכנותיה שלא כדין, ודחה מכמה ראיות

שפשוט לו שהיא לוקה ובבעלה יש חידוש שלוקה ודבריו שלוקה היא נ"פ, אבל דעת הרמ"א יש לעיין שהרי חזקה היא חזקה וכמו 
 שהוכיח בהמשך דבריו וצריך להבין מה הבין בצד זה שאינה לוקה. 

מנה אבל ע"א נגדה אף דקיימ"ל דהוא כשנים מ"מ אינו יש לפרש כוונתו, דחכם האשה סמכה עליו ולכן כשאומר ששיקרה נאמן מ כג
נאמן כי זה לאיסור וה"נ כאן, אבל יש א "נאמן באיסורים רק להתיר ותו שלענין זנות אין ע אמועיל נגדה כי היא להתיר ולא לאסור וע"

ה כי סומכת עליו, ותו דלענין לפרש שר"ל דע"א סתם אינה סומכת עליו כחכם ולכן אינו כשניים לבטל נאמנותה ורק חכם צמי מכחיש
 זנות אין ע"א נאמן כי ע"ע היא בחזקת כשרות וה"נ בחזקת טהורה ואין ע"א נאמן נגד חזקה. 

 ע"ז בב"ח, דמהרי"ו התיר רק באמרה לו  וכתב

מיחוש אני מרגישה אבל אמרה טמאה אני  

צריכה אמתלא, ונראה ממנו שחלק על הרמ"א 

בהבנת המהרי"ו שלא כרמ"א דאמרה טמאה אני 

 שמותרת בבאה אצלו אלא מיירי שאמרה 

 שמרגישה מיחוש. 

 כתב שהב"ח אינו חולק על הרמ"א  )ד( ובש"ך

ומודה דכל היכא דאפשר לבירורי  

 מבררינן ושכיבה לאו כלום וצריך לפרוש עד 

 שתאמר האמתלא, ודבריו צ"ב. 

 שכתב לבאר דכיון דאם היא נדה  )ד( דחוו" ועי'

אסור לשואלה אם היא טהורה שמא ירגילה  

 אצלו אבל כאן כיון שבאה אצלו ויודע שהיה קטטה 

 מותר לו לשואלה ולשמוע האמתלא. 

  )וכ"ה בפרדס רימונים סק"ד( השקלובמחצית 

ביארו דודאי לרמ"א אם אמרה טמאה  

אני צריכה להוציא הסיבה בפיה, ומהני שוכבת 

 לומר בפיה וכהב"ח, וזה לכאורה דחוק בדברי 

 רמ"א, וצ"ע. 

  )ג(רמ"א שהחכם נאמן, כתב הט"ז  ובמש"כ

דדוקא חכם כיון שהיא סומכת עליו  

אבל אם החכם אינו וע"א מכחישה אינו נאמן 

כל מקום שהאמינה תורה  )בכתובות כב ע"ב(דקיי"ל 

ע"א הרי כאן שניים וכו' ה"נ אין אותו העד נאמן 

 להכחיש אותה שהיא כשניים, ותו דגם לענין זנות 

 כגאין ע"א נאמן לאוסרה וה"ה כאן. 

 סעיף ד'

 הטור והמחבר שאם שימש עם טהורה וא"ל  כתבו

נטמאתי לא יפרוש בקישוי שיציאתו הנאה  



                                                                                                                                                 ♦ אורח נדה                                                                     אכ

 לו כביאתו אלא ישהה וינעץ ציפורניו בקרקע עד 

 שימות האבר ואז יפרוש. 

 בשם הר"מ על אשה  )תשלא(המרדכי  וכתב

ששמשה שלא בשעת וסתה ולמחר מצאה  

 דם בסדין שהיא א"צ כפרה ובדיקה צריך לטהרות 

 אונס. והכא 

 כתב הבא על אשתו  )פ"ה משגגות ה"ו( והרמב"ם

שלא בשעת וסתה וראתה דם בשעת  

תשמיש הרי אלו פטורים מקרבן חטאת מפני שזה 

כאונס הוא ולא שוגג, וכתב עליו בב"י דאונס הוא 

)בפ"ד הט"ז כשבדקה קודם תשמיש כיון דס"ל 

 דבאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק  מאיסו"ב(

 לה הצנועות דרכן לבדוק.ואף ביש  

 כתב עוד שאם בשעת תשמיש  )תשנד( ובמרדכי

פירסה ופרש שוגג בכרת הוא ויתענה  

 )פעם בשבוע מי' אייר עד ר"ה( ואשתו א"צ כפרה 

 )אם לא שמטה עצמה, ועי"ע חכמ"א סוף כלל קט(. 

 כתב, ולא יסמוך עליה ואם פירש בקישוי  הרמ"א

בשוגג יתענה מ' יום ואף שאין רצופין  

רק בה"ב ובליל התענית אסור בבשר ויין ואם אין 

יכול יפדה בממון, האשה א"צ כפרה, ואם שמשה 

 שלא בשעת וסתה ומצאה דם אף על שלו אין 

 צריכים כפרה. 

 הסתפק אם הרגישה  )יו"ד קנה( חת"ס ובתשו'

ולא גילתה אם חשוב תחילתו באונס  

וסופו ברצון דהוי אונס )מחמת יצרה תקפה( או 

דכיון שמותר לה אחר זמן לא הוי אונס, ועוד כתב 

דהיכא שצריכים כפרה אף אם אינם בני כ' צריכים 

 כפרה דבבציר מכ' אינם בני עונשים חדשים אבל 

 לא ישנים. 

  ק"ז()ביאורים סשימש סמוך לוסת, כתב החוו"ד  אם

 אם מוצאת דם צריך לפרוש באבר מת ואל"כ  

   כדיפרוש באבר חי. 

 כתב  )תנינא יו"ד סי' פה(בתשו'  ביהודהבנודע 

לבאר דברי הרמ"א והמחבר, שאם יש לה  

וסת אז בשעת וסתה ובעונה הסמוכה אסור לשמש 

ואם שימשו אף שבדו קודם ונמצא אח"כ על שלו 

דם צריכים תשובה ואי"ז אונס, אשה שאין לה וסת 

אם בדקה קודם אנוסים הם על תחילת תשמיש, 

ופרישה באבר חי תלוי אם אמרה נטמאתי ופרוש 

ה וצריכה כפרה ואם אמרה ממני גם היא נהנת

פרוש ממני רק הוא צריך כפרה, וע"ז כתב המחבר 

שצריך לפרוש באבר מת ואם פרש באבר חי חייב 

על הפרישה והרמ"א כתב שהיא א"צ כפרה, ואם 

 יש לה וסת ושימשה שלא בשעת הוסת סיים 

 הרמ"א שגם הוא א"צ כפרה. 

 כתב שאם טעה בערוה או בנדה  )ה( היטבבבאר 

לא חשיב אונס, ועי' שו"ת מאיר נציבים  

)עד( שכתב שאם פשטה חלוקה קודם הלילה 

ושמשו ובבקר מצאה עליו כתם חשיב אונס דלא 

 הו"ל למידע אבל טעטה בערוה או בנדה הו"ל 

 למידע. 

 כתב באשה שלא  )יו"ד סי' קנה( חת"סובתשו' 

בעת תשמיש  בשעת וסתה הרגישה 

כובד אברים צריכים לחוש ואם הודיעה קודם 

שנהם צריכים תשובה על כל כח ואם לא הודיעה 

הבעל פטור דאנוס הוא והיא קרובה למשמשתו 

ג כתב באשה שקודם תשמיש "נדה, ובסימן קס

 פחדה ובבקר מצאה דם וגם על שלו כיון דבשעת 

הפחד לא הרגישה לא חיישינן וא"צ כפרה. 

 

 

 

                                                           
לא כתב דוקא וכו' אלא רק שצריך לפרוש באבר מת, ונתן טעם בדבר כיון דאסור בתשמיש הפרישה באבר  )ז(ובאמת שבביאורים  כד

הוא איסור בעצם כנדה או איסור תשמיש משום לאו דוהזרתם, שמביאורים עולה  סמוך לוסתחי ג"כ אסור, ובאמת יל"ע אם תשמיש ב
יסור כנדה וצריך לפרוש באבר מת שלא יהנה מנדה וכמי שפרסה נדה אבל ממש"כ בחידושים עולה שזה איסור לאו ולא יגמור אשזה 

)בשו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' קעו, פרדס רימונים סק"ג, ערוך קו עליו ביאתו אבל כל עוד לא פרסה נדה יכול לפרוש באבר חי, ועי' באחרונים שחל

 .  השולחן סל"ב(
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 סימן קפו

 בדיקה לפני ואחרי תשמיש
 

 סעיפים א' ב'

 הטור אשה שאינה עסוקה בטהרות לרש"י  כתב

א"צ בדיקה לתשמיש אפי' אין לה וסת  

ולר"ח צריכה בדיקה וכמותו כתב הרא"ש, ובדיקה 

זו כתב הרי"ף שבודקת אחר תשמיש וגם הוא אם 

נמצא דם ג"פ תצא ואם לא נמצא ג"פ מותרת בלא 

 בדיקה, וכ"כ הרמב"ן אלא שהוסיף שצריך בדיקה 

 קודם תשמיש. 

 דבריו נביא המקורות והראשונים. ולבאר

 תנן ופעמים צריכה להיות  )יא ע"א(במשנה  הנה

בודקת שחרית ובין השמשות ובשעה שהיא  

עוברת לשמש את ביתה, והעמיד ר' יהודה אמר 

לא שנו אלא לטהרות אבל  )בגמ' בע"ב(שמואל 

לבעלה מותרת, ופירש אסיפא לא שנו אלא באשה 

עסוקה בטהרות דמגו דבעיא בדיקה לטהרות ]אחר 

שתמיש[ בעי נמי בדיקה לבעלה ]לפני תשמיש[ 

אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה וכו' 

מתני' בין שיש לה וסת בין אין לה וסת קמ"ל 

יקה לטהרות בעי דאע"ג דיש לה וסת מגו דבעיא בד

אמר ר' זירא  )בדף יב ע"א(אנמי לבעלה, ועוד שנינו 

אמר רבי ירמיה אמר שמואל אשה שאין לה וסת 

אסורה לשמש עד שתבדוק וכו' אמר רבא ולימא 

ליה יש לה וסת לטהרות בעיא בדיקה לבעלה לא 

בעיא בדיקה אין לה וסת אפי' לבעלה נמי בעיא 

מואל כל בדיקה ומדלא א"ל הכי ש"מ קסבר ש

לבעלה לא בעיא בדיקה ]בלא עסוקה[, ועוד שם 

ת"ר אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין  )בע"ב(

לה כתובה וכו' דברי ר"מ רבי חנינא בן אנטגינוס 

                                                           
ויש לעייין בסברת רש"י שהרי אין לה וסת קבוע ונחשוש שמא ראתה ולאו אדעתה ויצטרך בדיקה קודם תשמיש. ונ"ל, שיש לכל  כה

וא"כ כאן שאין עסוקה א"צ לבדוק כל פעם קודם תשמיש  וכו'()עי' נדה טו ע"א הבאים מן הדרך אשה חזקת טהרה אם עדיין לא ראתה וסת 

כי אין לה וסת ואפשר שתראה כי כל עוד לא ראתה היא בחזקתה, וסברא דוכי לא תראה לעולם אינה ענין לכאן אלא רק לענין עונה 
יש אבל לא את ענין הוסת, בינונית, ]ואפשר שלזה כיוון הרא"ש שכתב כרש"י, שהרי הקשה על הרי"ף שפטר בעיית רואה מחמת תשמ

ע"כ כנ"ל, ובסוף ראיתי תשובת ב"י לקושית הרא"ש על הרי"ף ועי' שהביא ר"ן ולכאורה כוונתו וובתי' הרא"ש לא התייחס לזה כלל, 
כנ"ל, ודקדק במש"כ אע"פ שאין לה וסת אין חוששין לה שמא תראה בשעת תשמיש דקיימ"ל דלבעלה א"צ בדיקה וכו' וממש כנ"ל 

ה חזקת טהרה, ודו"ק[. ולר"ח שהצריך בדיקה לפני הוא מטעם שרק באשה שיש לה וסת אז שלא בשעת וסתה היא שיש לאש
 בחזקתה אבל באין לה וסת אין לה חזקה זו.   

אומר משמשת בשני עדים הן עותוה הן תקנוה וכו' 

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר"ח בן 

אנטגינוס ובמאי אי בעסוקה בטהרות הא אמרה 

שמואל חדא זימנא ]לעיל יא ע"ב[ ואי בשאינה 

 עסוקה בטהרות הא אמר ]בע"א[ כל לבעלה לא 

 בעיא בדיקה וכו' מאן דמתני הא לא מתני הא. 

 לל"ק  )בד"ה מאן(הגמ' פירש רש"י תירוץ  וביאור

שרחב"א דיבר בעסוקה ובאין עסוקה  

א"צ בדיקה ומאן דמתני וכו' ור' יהודה לעיל חידש 

את דין אין עסוקה וכאן דיבר על שרחב"א מדבר 

בעסוקה, ועיקר, ולל"ב רחב"א דיבר באין עסוקה 

 ואמוראי נינהו ואליבא דשמואל וקשיא מדר"י 

 אדר"י, עכ"ד. 

 מרש"י דבאין עסוקה ואין לה וסת א"צ ומשמע 

 בדיקה ולא יחמיר דא"כ לבו נוקפו  

    כה ופורש, וכן דעת רשב"ם ר"י וספה"מ וספה"ת. 

 כל"ב דרש"י  )הביאה הרא"ש פ"א ס"ה(דעת ר"ח אבל 

וא"כ גם באינה עסוקה אסורה לשמש עד  

 שתבדוק, ול"ק מר"י אדר"י דתרי תנאי אליבא 

 דר"י. 

 כתב וז"ל, גרסי' בנדה  )כתובות ס ע"ב( והרי"ף

ס"פ ראשון אשה שאין לה וסת וכו'  

רחב"א אומר משמשת בשני עדים והן הן עוותיה 

שאם תשמש פעם ראשונה ושניה ושלישית בעדים 

וימצא דם על שלה או על שלו בכל פעם ופעם הרי 

הן עוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ויוציא בלא 

ני עדים אחד לו ואחד כתובה וכו' ואם שמשה בש
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לה ג"פ ולא נמצא דם באחד מהן הרי הן תיקוניה 

 והרי היא ככל הנשים אמר ר"י אמר שמואל הלכה 

 כרחב"א, עכ"ל. 

 כתב שהרי"ף  )שבועות ב ע"א בדפה"ר( והר"ן

כרש"י שא"צ בדיקה, אבל אחר שהביא  

לשונו כתב עליו שלדעתו צריך בדיקה אחר 

 תשמיש ג"פ שלא תהא רואה מחמת תשמיש ומה 

  כושמצינו שא"צ בדיקה היינו אחר שבדקה ג"פ. 

 שכתב בדעת הרי"ף  )שבועות סי' תשלה(מרדכי  ועי'

 שצריך בדיקה אחרי תשמיש לעולם  

 כך בדבריו.וכרש"י, ועי' ב"ח שכתב לפרש  

 כתב בדעת הרי"ף דפשיטא שעושה  והב"י

בבדיקה ג"פ בדיקה גם קודם תשמיש,  

והא דמהני בדיקה ג"פ של רמ"ת לענין וסת שהרי 

אין לה וסת יישב עפ"י הר"ן הנז' שכתב בדבריו 

שבאין לה וסת וסר החשש של רמ"ת א"צ בדיקה 

]ומטעם שיש לה חזקת טהרה[, והביא שכן פירש 

 קט הרי"ף רק אחרי כי אינו ענין בראב"ד ושנ

 לזמננו שאין טהרות. 

 הביא דברי הרי"ף והאריך  )פ"א ס"ה( והרא"ש

עליו בקושיות, ומכח זה פירש כרש"י  

שלרחב"א בודקת אחרי לענין רמ"ת וגם לפני 

משום שאין לה וסת ]מגו וכו'[ ובעסוקה, ובשאינה 

 עסוקה א"צ בדיקה, אך הכריע כר"ח שדבריו דברי 

 קבלה הם. 

 האריך להקשות על הב"י עיי"ש,  )א( ובש"ך

וכתב לבאר דדעת הרי"ף דלענין איסור  

א"צ בדיקה אחרי תשמיש כי לכא טהרות ורק אם 

ראתה פ"א מחמ"ת צריכה בדיקה ג"פ אבל לענין 

ממון ]כתובה[ צריכה לבדוק כבר בפעם ראשונה 

 שע"י שראתה ג"פ מחמ"ת יוצאת בלא כתובה, 

 והביא שכן משמע בראב"ד, ונביא הכרעתו לקמן.   

 עסקנו בזו שאין לה וסת, ובשיש לה וסת  וע"כ

 יש להקדים כמה דברים. 

                                                           
לבאר כך בדעת הרי"ף שהרי הרי"ף כתב לבאר דעת רחב"א ולדעתו צריך ב' עדים אחר תשמיש לו ולה ומדבר  ויש לעיין דמנין לו כו

קה בטהרות כדעת רש"י בל"ק ובאינה עסוקה מי יימר שצריכה ג"פ וכהר"ן שמא כרש"י שא"צ כלום, ונ"ל שראה שהר"ן שהרי"ף על עסו
לא פירש דברי רחב"א אם עסוקה אם לאו וכיון שבכל ענין איירי ובכ"ז כתב שצריך בדיקה ג"פ אחר תשמיש משמע שגם באין עסוקה 

שכתב לפרש דברי הרי"ף שהבין כר"ח אבל לא שצריך בדיקה "ז ש"ב ז ע"א בארוך, ובקצר ו ע"א( )בצריך בדיקה ג"פ, וראה באמת ברשב"א 

 לפני אלא רק אחרי ג"פ שמא רמ"ת, ופסק כמותו בקצר שלפני לא תבדוק שמא ליבו נוקפו ואחרי תבדוק ג"פ.

 תנן דרך בנות ישראל  )יד ע"א(במשנה  דהנה

משמשות בשני עדים אחד לו ואחד לה  

והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הבית ]ולפי' 

רש"י כל אשה צריכה לבדוק קודם תשמיש וכהא 

דדף יא ע"א אלא שאלו אין בודקות באותו עד[. 

בית שמאי אומרים צריכה ב'  )בדף טז ע"א(ועוד תנן 

עדים על כל תשמיש ותשמיש או תשמש לאור הנר 

ים דיה שעתה בשתי עדים כל בית הלל אומר

הלילה ]ועיי"ש רש"י רמב"ן ותוס' בביאור המחלו' 

אמר רב זירא מדברי  )בע"ב(ואין כאן מקומו[, ובגמ' 

כולם נלמד בעל נפש לא יבעול וישנה ]ולפי' רש"י 

מתני' לא איירי בטהרות ושיש להחמיר כב"ש 

לבדוק אחר כל תשמיש שמא היא רמ"ת[ רבא 

תניא ההיא לטהרות וכו'  אמר בועל ושונה כי

]ועפ"י רש"י דאין לחוש לרמ"ת ומתני' בטהרות 

ולכך יש לחוש[, אר"א אר"ח ב"א א"ר בדקה בעד 

ואבד אסורה לשמש עד שתבדוק וכו א"ל רבא זו 

מוכיחה קיים וזו אין מוכיחה קיים ]ועי' רש"י 

 דמיירי בטהרות שאל"כ א"צ בדיקה כלל ולשיטתו 

 אזיל[. 

  )עי' מ"מ פ"ד(כתבו הרמב"ן והרשב"א  וכרש"י

 שבאשה שיש לבוסת א"צ בדיקה כלל. 

 עולה, שבאין לה  )פ"ד הט"ז(משיטת הרמב"ם  אך

וסת צריכה בדיקה קודם תשמיש כר"ח ואחרי  

תשמיש צריכה בדיקה לעולם וכן הבעל, וביש לה 

וסת צריכה לפני כדין הצנועות ואחרי צריכה וגם 

המשנה בדף יד ע"א באין זקנה וכיוצ"ב ]שפי' 

עסוקה[, והבדיקה אחרי היא מחשש שהאבר גורם 

לראות וא"כ דין הוא בכל הנשים )ועי' מ"מ שם 

שביאר דלא חיישינן ללבו נוקפו כי זה דוקא בתוך 

שיעור וסת(, ופסק נמי כר"ז הנז' דאין לבעול 

ולשנות ואין מדין חסיד אלא מדינא )ובדיקה 

תחמוד ותראה  דקודם תשמיש הוא מחשש שמא

ד סקי"ג ודו"'ק(, ודין "קודם ועי' ס"ט סימן קפ

 בדקה ואבד מוקי גם באין עסוקה בטהרות ואזיל 

 לשיטתו. 
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 שצריך לבדוק  ב'(-)נדה פ"ה ה"אהרמב"ן  שיטת

 ג"פ לפני ואחרי תשמיש ואז הרי היא כלל  

 הנשים. 

 כתב להלכה, דבוסת קבוע א"צ בדקה כלל  והב"ח

שאל"כ לבו נוקפו ובאין לה וסת צריכה  

 לבדוק לעולם והמחמיר שגם הבעל יבדוק אחר 

 תשמיש תע"ב. 

 אשה שיש לה וסת א"צ בדיקה  מעתה:העולה 

כלל לבד מהרמב"ם שהצנועות בודקות  

קודם וצריך גם אחרי, ובאין לה וסת לדעת כל 

המפרשים א"צ בדיקה ולדעת הרי"ף צריכה ג"פ 

אחרי תשמיש ולב"י צריכה גם קודם, להרמב"ם 

והרא"ש צריכה בדיקה לעולם ולהרמב"ם גם 

 הבעל צריך אחרי תשמיש. והשתא מבוארים דברי 

 הטור שכתב השיטות.  

 פסק דביש לה וסת א"צ בדיקה כלל  )ס"א( עבשו"

והרמב"ם הצריך לפני מטעם צנועות וכן  

אחרי, ובפשטות סבר כדיעה ראשונה שהיא רוב 

, אך עי' ש"ך )ועי' טהרת הבית ס"ג ס"ו(הראשונים 

 ד סק"ד שכתב שהשו"ע ס"ל "לעיל סימן קפ

 כהרמב"ם ועיי"ש גיליון מהרש"א. 

 פסק דבאין לה וסת צריכה לבדוק לפני  ובס"ב

ואחרי תשמיש ג"פ ולהרמב"ם והרא"ש  

צריכה לעולם ולהרמב"ם גם הבעל יבדוק אחרי 

תשמיש. והרמ"א הוסיף דמקנחים כל הלילה בעד 

ובודק בבקר וכב"ה, קנחה בעד ואבד צריכה 

 לבדוק. ובפשטות השו"ע סבר כהרי"ף אך יש 

 רבותיו. שכתבו שסבר כהרמב"ם והרא"ש שהם 

 שהאריך בשיטת הרי"ף ]ונת' לעיל[  )א(ש"ך  ועי'

והכריע שא"צ בדיקה ושכך נוהגים, ועי'  

 שביארו שאם כך נהגו יש להקל אבל  )ב(תוה"ש 

 לא שכך המנהג. 

 כתב, שרק לטהרות שזה  )ביאורים א( ובחוו"ד

חמור הצריכו בדיקה חורין וסדקין אבל  

לבעלה א"צ אלא קינוח ועי' בראיותיו שם, ואף 

 האומרים שא"צ בדיקה באין לה וסת מ"מ צריך 

 קינוח. 

 סעיף ג'

 כתב דאשה שאינה רואה  )סי' קמז(הדשן בתרומת 

 ד יום מטבילתה נחשב לה עד "פחות מי 

 כך וסת קבוע, וכ"פ בשו"ע. 

 סעיף ד'

 שיש לבעל להניח  )פ"ד מאיסו"ב הי"ד(הרמב"ם  כתב

 לה לבדוק גם עד שלו שהרי נאמנת על שלה,  

 וכ"פ שבו"ע. 

 סעיף ה'

 הטור, ואם הוחזקה ג"פ להיות רואה מחמת  כתב

 תשמיש אז אסורה לשמש ותצא בלא כתובה,  

 וכ"פ בשו"ע. 

 )לאוין וכ"ה בסמ"ג )בתשו' כת"י סי' פז( רשב"א  ועי'

שאוסרים אותה דוקא אם קיא לט ע"א ע"ב(  

 בשעת תשמיש רואה דם אבל לאחר מכן שמא וסת 

 הוא, ודוקא רצופין כשור המועד. 

 כתב שאם קרה אחר )פכ"ה מאישות ה"ט(  והרמב"ם

 זמן ולא מיד בתחילת נישואיה הרי  

נסתחפה שדהו ויוציא ויתן כתובה ולא יחזיר. 
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 רואה מחמת תשמישדיני ה
 

 סעיף א'

 הטור, אשה שרואה דם מחמת תשמיש מיד  כתב

בכדי שתרד מן המטה משמשת פעם ראשונה  

ושנייה ושלישית אם בכולן רואה משם ואילך לא 

לאחר תשמש אלא תתגרש ותנשא לאחר, נשאת 

וראתה מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה 

שנייה ושלישית ואם ראתה בכולן משם ואילך לא 

תשמש אלא תתגרש ותנשא לשלישי נשאת 

מיש משמשת פעם שלשלישי וראתה מחמת ת

 ראשונה שנייה ושלישית ראתה בכולן שוב 

 לא תנשא לאחר אלא אסורה לכל עד שתבדוק. 

 תנו רבנן גרסינן,  )סה ע"ב(בנדה  בברייתא

הרואה דם מחמת תשמיש משמשת  

פעם ראשונה ושניה ושלישית מכאן ואילך לא 

תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר ניסת לאחר 

וראתה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה 

ושניה ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד 

שתתגרש ותנשא לאחר ניסת לאחר וראתה דם 

מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושניה 

ושלישית מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק 

עצמה כיצד בודקת את עצמה מביאה שפופרת 

ובתוכה מכחול ומוך מונח על ראשו אם נמצא דם 

על ראש המוך בידוע שמן המקור הוא בא לא נמצא 

דם על ראשו בידוע שמן הצדדין הוא בא ואם יש 

לה מכה באותו מקום תולה במכתה ואם יש לה וסת 

אם היה דם מכתה משונה מדם תולה בוסתה ו

ראייתה אינה תולה ונאמנת אשה לומר מכה יש לי 

במקור שממנה דם יוצא דברי רבי רשב''ג אומר 

דם מכה הבא מן המקור טמא ורבותינו העידו על 

דם המכה הבא מן המקור שהוא טהור מאי בינייהו 

אמר עולא מקור מקומו טמא איכא בינייהו 

ר שמואל שפופרת אפגורי מפגרא לה אמ

בשפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה אמר ליה 

ריש לקיש לרבי יוחנן ותבדוק עצמה בביאה 

שלישית של בעל הראשון אמר ליה לפי שאין כל 

האצבעות שוות אמר ליה ותבדוק עצמה בביאה 

ראשונה של בעל שלישי לפי שאין כל הכחות 

שוות ההיא דאתאי לקמיה דרבי אמר ליה לאבדן 

בעתה ונפל ממנה חררת דם אמר  זיל בעתה אזל

רבי נתרפאה זאת ההיא אתתא דאתאי לקמיה דמר 

שמואל אמר ליה לרב דימי בר יוסף זיל בעתה אזל 

שמואל זו  בעתה ולא נפל ממנה ולא מידי אמר

 הממלאה ונופצת אין לה ממלאה ונופצת היא וכל 

 .תקנה 

 נמצא  )יד ע"א(שנינו במתני' בפרק כל היד  ועוד

טמאין וחייבין קרבן נמצא על שלה על שלו  

אותיום טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה לאחר 

זמן טמאין מספק ופטורים מן הקרבן איזהו אחר 

זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה ואח''כ 

מטמאה מעת לעת ואינה מטמאה את בועלה ר''ע 

אומר אף מטמאה את בועלה מודים חכמים לרבי 

. ובגמרא אה את בועלהעקיבא ברואה כתם שמטמ

מקשי על דין המשנה שכתוב כדי שתרד מן  )יד ע"ב(

ורמינהי איזהו אחר זמן פירש ר' אליעזר המטה 

ברבי צדוק כדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת 

הכסת ותטול עד ותבדוק בו אמר רב חסדא מאי 

וכו' )וא"כ שיעור דמתני' ושיעור  אחר אחר אחר

ש שיעור של מיד דברייתא אינם באותו ענין שי

ובזה טמאה ודאי וגם מטמאה ויש שיעור של סמוך 

והיינו שיעור שאמר ר"א בר"צ שזה שתושיט ידיה 

 ואהשטמאה מספק ויש שיעור שאחר אחר שוכו' 

רב אשי אמר אידי ואידי  כדי שתרד מן המטה וכו'(

חד שיעורא הוא עד בידה כדי שתרד מן המטה 

דה תושיט יותדיח את פניה אין עד בידה כדי ש

 .ותטול עד ותבדוק בולתחת הכר או לתחת הכסת 

 שכתב הטור שתטמא משום רואה והשיעור 

מחמת תשמיש הוא "בכדי שתרד מן  

ור"ל כדי שתרד  ,)וכ"ה בסמ"ק וסמ"ג סי' רצג(המטה" 

מן המטה ותדיח את פניה של מטה ולא חשו לפרש 

כי פשוט הוא ושגם בספק דינה הכי )שמביאה 
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 קרבן עולה ויורד טמאה ומטמאה את בועלה 

 ונקרית רואה מחמת תשמיש(. 

 תמה הב"י עליהם מדברי הגמ' הנ"ל בדף יד אך 

ע"ב שמצינו שם לתירוץ רב חסדא שיש ג'  

שיעורים וא"כ השיעור שכתב הטור )כדי שתרד( 

מאה מספק ומה צד טהוא שיעור רחוק ואף אינה מ

הקשה דאין  יש שתקרא רואה מחמת תשמיש. ועוד

לומר שתירצו כמו שתירץ רב אשי שם שתלוי אם 

יש עד בידה או לאו שהרי ר"א נדחה שם עיי"ש. 

וגם מצינו בדף יב ע"א שלא מחזיקים לה ברואה 

מחמת תשמיש אפי' אם לא שהתה אלא בכדי 

חורין  יט ידיה לתחת הכר וכו' לפי שבדיקתשתוש

וסדקין צריכה זמן מה וכ"ש בשהתה בכדי שתרד 

  )וכמש"כ הרשב"א בארוך ב"ז ש"ד כ ע"א(מן המטה 

 עיי"ש. 

 ה דשמא זמן שתושיט יד כתב ליישבובסו"ד 

לתחת הכר או הכסת ותיטול עד ותבדוק  

בו שפטורה מקרבן היינו מחטאת אבל חייבין 

. )וכ"כ בכוונת הרמב"ם פ"ה משגגות ה"ו(באשם תלוי 

וא"כ ה"ה לטור ולסמ"ק דכיון שחייבין באשם 

 תלוי אינו רשאי לקיימה אם ראתה כך ג"פ או דהוי 

 כמקח טעות. 

 אשה שראתה דם מחמת כתב בשו"ע, וכזה 

תשמיש מיד, בכדי שתושיט ידה לתחת  

הכר, או לתחת הכסת, ותטול עד לבדוק בו, ותקנח 

עצמה, משמשת ג' פעמים. אם בכל ג' פעמים 

ראתה דם, )וכל שכן אם מצאה ג' פעמים  רצופים

)מרדכי וכן כ' בית יוסף בשם תרומת דם על עד שלו( 

, אסורה לשמש עם בעל הדשן וסמ''ג וכן מוכח בש''ס(

זה, אלא תתגרש ותנשא לאחר. נשאת לאחר, 

וראתה דם מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים, 

אסורה לשמש גם עם אותו בעל, אלא תתגרש 

אם גם עם השלישי ראתה דם ותנשא לשלישי. ו

 תנשא לאחר מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים, לא 

 אלא אסורה לכל עד שתבדוק. 

 ב"ח שתמה עליו דהרי הטור והסמ"ק לא ועי' 

כתבו הזמן שתושיט ידיה וכו' אלא כדי  

שתרד מן המטה והוא זמן רחוק יותר ואין בו אפי' 

ספק ואין בו קרבן. ולכן ביאר שתפסו עיקר 

הסוגיא כר"א ואף שהוא נדחה מ"מ יש לו פרוקא 

על קושיותיו ולכן מסקנא כמותו. והביא ראיה 

. )הנ"ל שגם הוא הלך כדברי ר"א(מדברי הרשב"א 

"כדי שתרד מן המטה ותטול עד  )שם(ומש"כ סמ"ג 

האי תבדוק היינו קינוח ואף שספק הוא  ,ותבדוק"

אם ראתה מחמת תשמיש מ"מ אסורה לבעלה אם 

ראתה כך ג"פ. והטור לא כתב "ותטול עד" 

כהסמ"ק דודאי הוא דהעד בידה כדברי ר"א שרק 

 ע"י כך נחשבת רואה מחמת תשמיש. ובכ"ז עי"ע 

 באורך. )סק"א(וחוו"ד  )סק"א(ס"ט  

 בשם  )בבעה"נ שעה"ו פב כג ע"א(הראב"ד ודעת 

י"א שעכשיו אין אנו בקיאין בשיעורין של  

 סמוך או אינו סמוך ולכן לכן כל שרואה דם סמוך 

 לביאה נחשבת רואה מחמת תשמיש ואסורה. 

 ויש רמ"א על המחבר וז"ל, כתב בודעתו 

אומרים שאין אנו בקיאין איזה מקרי  

מחמת תשמיש, כי אין בקיאין בשיעור הנזכר, ולכן 

כל שרואה ג' פעמים סמוך לתשמיש מקרי לדידן 

)בית יוסף בשם מחמת תשמיש, ונאסרה על בעלה 

. ואלו ג' פעמים הראב''ד שכן כתב בשם יש אומרים(

צריכים להיות רצופים, אבל אם לא היו רצופים 

)בית יוסף בשם הרמב''ם וכן כתב על בעלה  לא נאסרה

. ואין חילוק בין אם הרשב''א סימן תתל''ט ומהרי''ו נ''ג(

ראתה ג' פעמים מיד שנשאה, ובין נתקלקלה אחר 

)מרדכי ריש הלכות נדה ובתשובת כך וראתה ג' פעמים 

. וכל זה לא מיירי הרשב''א סימן תתל''ט ובתוספות(

אם לא ראתה אלא בראתה סמוך לתשמיש, אבל 

סמוך לתשמיש, לא נאסרה על בעלה, ומותרת לו 

  )בית יוסף בשם סה''ת וסמ''גלאחר טהרתה תמיד 

 .וסתודינה כמו שאין לה  

 לא העלו מזור בדברי הרמ"א והאחרונים 

שכתב דאין אנו בקיאין וכו', ולכן  

שהוא שיעור חצי שעה ויש  )מקור חיים(יש שכתבו 

שיעור קל של שיעור הילוך כ"ב  )פרי דיעה(שכתבו 

שהסתפק  )ז(אמה )כרבע שעה לערך(. וראה ש"ך 

אם אומרים שאין בקיאין גם לאוסרה על כל 

 פשט  )ד(העולם כשהוחזקה אצל ג' אנשים. ובס"ט 

 להקל. 

 כתב שבלשון הברייתא משמע  (א)בש"ך והנה 

שמלבד הפעם הראשונה שראתה דם מחמת  

תשמיש, משמשת עוד שלש פעמים. ולפיכך פירש 
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שכוונת הברייתא היא "הרואה דם מחמת 

תשמיש", אשה שראתה דם אחר התשמיש ואולם 

שלא בתוך זמן השיעור שנחשבת כ"רואה מחמת 

תשמיש" להאסר לבעלה, והיינו, שבסתמא מאחר 

דם לאחר שלא היתה מחויבת בבדיקה ראתה את ה

זמן מה מהתשמיש, ובעקבות ראיה זו נעשית 

מחויבת מעתה בבדיקה אחר התשמיש מיד בכדי 

מחמת תשמיש הם, וממשיכה שלברר אם ראיותיה 

הברייתא, פעם ראשונה וכו' אם ראתה בתוך 

השיעור ג"פ הרי זה "רואה מחמת תשמיש" 

ונאסרת לבעלה. ]ומכאן הוכיח הש"ך את שיטתו 

 שאשה שאין לה וסת לא מחויבת בבדיקה לאחר 

    ב[."קססי'  תשמיש עי"ש. וע"ע סדרי טהרה 

 בו המחבר שכתב "משמשת ג' פעמים" כתולשון 

שקרי לאותו הראייה  )א( והט"ז )ב(הש"ך  

 )פ"ד הראשונה פעם ראשונה, וכן מפורש ברמב"ם 

 . ה"כ( 

 כתב שצריך עוד ג"פ כדי  )סק"ב( התוה"שאמנם 

תמיש. ותלה לקרואתה רואה מחמת ת 

המחלו' בחיוב לבדוק לפני תשמיש ולאחריו 

שלהראב"ד א"צ בדיקה אפי' בוסת שאינו קבוע 

אבל להרמב"ם צריכה בדיקה אחר תשמיש אף 

בוסת שאינו קבוע ומזה תמה על הש"ך שסבר 

שראייה ראשונה מן המנין אף שפסק בסי' קפ"ו 

שא"צ בדיקה לעולם אף בוסת שאינו קבוע. וראה 

ר במה שתמה עוד על הש"ך. ועי' ס"ט עוד בדגמ"

 שדחה דברי תוה"ש בהבנת  )קפו סק"ד ד"ה אמנם(

 .הרמב"ם ודו"ק 

 ג' הראיות שצריכות להיות רצופות כדברי ובדין 

 )חידושים א ביאורים ב(המחבר, כתב בחוו"ד  

שאם שימשה ב' פעמים וראתה בהם ושמשה כמה 

פעמים בלי לבדוק כלל ואח"כ שמשה וראתה דם 

הרי הם כג' פעמים רצופים. וראה זה חידוש שהרי 

לא ראתה סו"ס ולא יחשב "רצופין" וע"כ צ"ל 

שרצופין שכתב המחבר היינו אם בדקה ולא ראתה 

 ויש תשמיש באמצע שלא ראתה אבל אם 

 כלל "רצופין".לא בדקה לא יצאה מ 

                                                           
והחולי יש לפרשו כמו שכתב הוא עצמו בתו"ד שזה מחמת חימוד התשמיש וא"כ הוא וסת הגוף ומה שאינה חוששת לו אחר פ"א  כז

אף שלוסת הגוף חוששים בפ"א כמבואר בסי' קפ"ט סכ"ג היינו משום שאין מוציאים אשה מבעלה על סמך חשש דוסת שאינו קבוע, 
 החולי הוא מחמת שכלי הלידה שלה חלשים וזה הגורם לה לראות דם. ש )סעיף ב',ה'(או כמו שכתב בערוך השולחן 

 כתב שהרואה ג'  )חיו"ד סי' ס"א(הנוב"י והנה 

פעמים מחמת תשמיש הרי יש לה וסת לכך  

ואסורה לשמש מדין וסת )ולפי"ז רצה לחדש שאם 

יש לה וסת קבוע לפני או אחרי שראתה בתשמיש 

הרי וסת לתשמיש אינה וסת קבוע וחוששת לוסת 

ל קבוע ולא לוסת שאינו קבוע( וא"כ האיסור ש

 רואה מחמת תשמיש שאסורה לשמש הוא רק 

 מדרבנן כדין וסת מחמת אונס. 

 חלק עליו וכתב  )ביאורים סק"ג(החוו"ד אבל 

שהרואה מחמת תשמיש לא נאסרה משום  

וסת לחוד אלא משום חשש חולי וא"כ הא דאסורה 

וא"כ  כזלשמש הוא מן התורה כדין כל שאר חזקות.

אף אם קבעה לה וסת יש לה לחשוש לרואה מחמת 

תשמיש ואסורה. וגם כתב שאשה שיש לה וסת 

 קבוע קודם חוששת לוסת שאינו קבוע עד 

 שיעקר בפ"א. וראה עוד לקמן סי' קפ"ט סי"ד. 

 הרואה מחמת תשמיש ונתעברה, כתב והנה 

שאם בפעם השלישית  )תנינא סי' צג(בנוב"י  

שראתה דם מחמת תשמיש נתעברה מותרת לחזור 

ולשמש משהוכר עוברה )אחרי ג"ח( אבל מיד 

 אחר כלות ימי העיבור וההנקה אסורה שוב כדין 

 רואה מחמת תשמיש. 

 חלק עליו וכתב על פי שיטתו  )שם(בחוו"ד אבל 

דלפי שיש לה חולי אסורה לשמש כלל לפי  

 ה הוא גורם לה לבא שכל אימת שהאבר נכנס ל

 החולי. 

 נחלקו באם ראתה ג"פ מחמת תשמיש והיא וכן 

 )שם(בימי עיבורה או הנקתה. שלדעת החוו"ד  

 דין רואה מחמת תשמיש ונאסרת מחמתדינה כ

בתחילת  )תנינא סי' צא(חולי שיש בה. אך הנוב"י 

 )קפ"ט מ"ח(במחלו' הט"ז הדבר דבריו רצה לתלות 

אם מעוברת או מניקה  בדין )קפ"ד י"ט(והש"ך 

אינו קבוע, אבל לבסוף שצריכה לחשוש לוסת 

כתב דדין וסת של ראייה מחמת תשמיש הוא כוסת 

 האונס שאינו קבוע ורק לענין שנעקר בפ"א אבל 

 לענין לחוש לו יש לחוש בימי העיבור וההנקה. 
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 שכתב )ח"א סי' ס"ח( שו"ת שבות יעקב וראה 

ואחר זמן בזקינה שפסקה לראות זמן רב  

ראתה מחמת תשמיש שאינה נאסרת אם יש לה 

כאב כי אם באמת רואה מחמת תשמיש היתה 

)ס"ק כ"ו( צריכה לראות בעודה צעירה, אבל בס"ט 

מצדד להקל אף אם ראתה בימי צעירותה כי רואה 

 מחמת תשמיש הוא משום וסת )כהנוב"י הנ"ל( 

 ולדינא נשאר בצ"ע. 

 כתב לחקור  )סי' ל"ח(בשו"ת שיבת ציון והנה 

אסרת על בעלה בג"פ ולא חיישינן נאמאי  

שמא עיניה נתנה באחר, ותירץ דהוי מילתא 

גלויי ולהכי לא חיישינן ולכן אם אמרה ידעבידא לא

רק ביום שלמחרת אינה נאמנת כי כבר סר הטעם 

 של מילתא דעבידא לאיגלויי, ועי"ע פתת"ש 

  כחסק"ג. 

 סעיף ב'

 כיצד בודקת, נוטלת שפופרת מחבר, הכתב 

)פירוש קנה חלול של עופרת( של אבר,  

ופיה רצוף לתוכה, ונותנת בתוכה מכחול ובראשו 

ומכנסת אותו באותו מקום נמצא דם על ראשו מוך, 

  ן המקור, ואסורה, ואם לאו, בידועבידוע שהוא מ

 .  שהוא מן הצדדין, ומותרת 

 כעין הוא הבדיקה בזה הוא כי השפופרת וענין 

האיבר וכשמכניסה הרי זה ביאה ולכן  

ש דם על ראשו בידוע שיש לה בודקת ורואה אם י

צדדים אין זה מחמת תשמיש ואם מצאה דם ב דם

אלא מחמת מכה ומותרת לשמש. וגם צריכה 

להכניס קודם השפופרת ואח"כ המכחול ובראשו 

מוך בתוכה כדי שנידע אם בא מהמקור או מן 

הצדדין שאם יהא מלוכלך בלי שנעשה כך נחשוש 

שאולי דם הנמצא במוך הוא מן הצדדין אבל עתה 

ם )ועי' תוה"ש שדקדק מלשון הרמב"השפופרת מפסיקה, 
)יובא להלן( שצריכה קודם להכניס שפופרת ואח"כ המוך 
ועי' ס"ט מש"כ עליו בזה, ועי' עוד בפתת"ש )יז( בשם 

                                                           
וראיתי לומר שאין לחוש שמא עיניה נתנה באחר כי ע"י כך תאסר לבעל זה ואם יארע שתנשא לאחר ובאמת אצלו תראה מחמת  כח

לקלקל לעצמה ומשו"ה תשמיש וגם אצל שלישי כך יארע כבר תאסר לכל ולא תהא מותרת אלא ע"י בדיקת שפופרת, ולכן מפחדת 
 נאמנת אם אמרה ראיתי דם.

שכתב )ו( וזה גם במשמע מהב"י שכתב בד"ה ואיכא וכו' שתולין שהוא מן הצדדין כל היכא שלא נמצא על ראש המכחול. ועי"ע ס"ט  כט

. אמנם מהב"ח משמע טעם אחר לדבר שאם )יא(שכן משמע בלשון הברייתא והאריך בטעם הדבר. אבל הנכתב קודם נתבאר בש"ך 

לא נמצא כלל ואף לא בצדדים מותרת לפי שהחסרון באשה שהרי עתה לא ראתה בראש המוך ואם אינו מן הצדדין היתה צריכה 
 שהביא דיעות שחולקות וסוברות שאם לא נמצא דם אסורה, ומ"מ נראה שלהלכה נקט שמותרת. )טו(למצוא שם. ועי' פתת"ש 

. וגם תשובת מקום שמואל )נ"ז( מש"כ על אופן הבדיקה(

אם לא מצאה כלום מותרת לבעלה כמו שכתב 

 די"ל שנתרפאה )שבאשה אומרים  )ב(בדרכי משה 

 כטעגונה(.להקל כדי שלא להשאירה  

 לא כתב עד היכן מכנסת אלא כתב והטור 

"ומכנסת אותו באותו מקום" בסתם.  

 )בפ"ד מאיסו"ב הכ"ב(והביא הב"י לשון הרמב"ם 

כיצד בודקת עצמה לידע אם נרפאת או לא וז"ל, 

נרפאת מביאה שפופרת של אבר ופיה רצוף לתוכה 

ומכנסת השפופרת עד מקום שהיא יכולה. ומכנסת 

רת מכחול ומוך מונח על ראשו בתוך השפופ

ודופקת אותו עד שיגיע המוך לצואר הרחם 

ומוציאה המוך. אם נמצא דם על ראש המוך בידוע 

שהדם שהיא רואה בשעת תשמיש מן המקור. ואם 

לא נמצא על המוך כלום בידוע שהדם שרואה 

מדוחק הצדדין וטהורה היא ומותרת להנשא 

ביאר . ולאחרים כמו שביארנו בהלכות אישות

הב"י שצריכה להכניסו עד מקום שהשמש דש ועד 

 צואר הרחם הוא מקום דישת השמש כמו שכתב 

 ד.-בפ"ה הלכות ג 

 פסק בשו"ע כלשון הטור רק שהוסיף ולכן 

שצריכה לבדוק עד מקום שהשמש דש.  

כתב בשם תשובת משאת בנימין )יא( אמנם בש"ך 

שא"צ להכניס עמוק מאוד אלא עד מקום  )מט(

 השלא נתנה תורשלפי דעתה אבר התשמיש מגיע 

 )ובכ"ז עי' בסי' קצ"ו ס"ו ובב"י שם למלאכי השרת. 

 .באורך( 

על שאמרו אם לא נמצא על ראש והקשה בב"י 

שהוא מן הצדדין הא יש לחוש שלא היה המכחול 

ויישב שלא אומרים אין כל  ,עב כמו השמש

האצבעות שוות לחומרא כי אם לקולא וטעמא 

משום שרוב נשים אין רואות מחמת תשמיש וכיון 

שיש רגליים לדבר שלא ראתה בראש המכחול 

 אומרים שמותרת. ועי"ע ב"ח שיישב באופן אחר.
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 בדקה בדיקת שפופרת ונמצאה אסורה אין ואם 

שאז חתיכה  הפילעולם אא"כ הלה תקנה ל 

)עי' נוב"י חיו"ד סי' מ"ו וחוו"ד )ג נידע שמותרת 

אבל זה רק בבעל  חידושים( ולקמן בפתת"ש סקי"ט(

שיש  )עי' לקמן סעיף ג(שלישי אבל בבעל ראשון 

דיעות המתירות לה לבדוק אם רוצה אם בדקה 

ונמצאת אסורה ובדקה שוב וראתה בצדדין מותרת 

 חזר  כי אין לאסרה על סמך זה לכו"ע ולגבי זה

 הדין שאין כל האצבעות שוות. 

 )בבעה"נ , כתב הראב"ד )להלן( כתב הטורעוד 

דהאידנא לא סמכינן אהך  שעה"ס פג כג ע"א( 

בדיקה להתירה ועוד אפי' אם ידוע שהוא מן 

הצדדין הרי בנות ישראל גזרו על כל רואה טיפת 

דם כחרדל שצריכה שבעה נקיים ולא נראה לא"א 

 אלא ודאי  פרק תינוקת ס"ג()בפסקים הרא"ש ז"ל 

 סמכינן עלה ואם ידוע שבא מן הצדדין טהורה. 

 הראב"ד נתבארה שאין אנו בקיאין לראות ודעת 

אם הדם נמצא בראש המוך או בצדדין  

)כ"ה בב"י, ועי' ב"ח שכתב שבזה ודאי בקיאין 

אין בקיאין אם הכניסה שפופרת עד מקום שאלא 

)בגמרא שהשמש דש או לא(. וגם מתקנת ר' זירא 

דהחמירו בנות ישראל וכו' )שהוא הבין  נדה סו ע"א(

 שלא כתוב שם שכל הרואה דם טמאה חוץ 

 מבודקת בשפופרת ורואה דם שהוא מן הצדדין(. 

 דמה שייך אין הרא"ש הביאו ותמה עליו אבל 

בקיאין בבדיקה זו וגם מה שהביא מר' זירא  

אינו ענין לכאן שהרי החמירו רק בסתם ראייה ולא 

)בפי"א ביודעת שבא מן הצדדין. ודעת הרמב"ם 

 )בארוך ב"ז כדעת הרא"ש וכן דעת הרשב"א  מא"ב(

 ועוד ראשונים.  ש"ב ו ע"ב( 

 ורק ברמ"א  ,לא הזכיר מאומה בענין זהובשו"ע 

בזמן הזה יש לסמוך  ואף כתב בזה"ל, 

 ור ובית יוסף לדעת הרמב''ם והרא''ש ט), אבדיקה זו

    .(ורשב''א ורי''ף וכן כתב הר''ן והר''ם פדואה סימן י' 

                                                           
ברי רש"י שאסורה לבעלה הראשון, שלכאורה יש לתמוה שהרי הוברר שכל הבעילות היו בהיתר כי נמצא שהדם מהצדדים. וביאור ד ל

עי' ב"ח ופירשו על נכון שלגבי שני יש ספק ספיקא דשמא אינו מן המקור ואת"ל דמן המקור שמא אצבע של אחר שונה ממנו )וגם 
ה תאסר לכל העולם( אבל לגבי ראשון יש היתר לשאר אנשים ולכן אסורה לראשון. לגבי שלישי אומרים שמותרת כיון שאם לא נתירנ

ועוד היה נראה לומר שבאמת בדיקה זו של שפופרת אינה בדיקה מעלייתא אלא רק כספק אבל בשלישי שא"א לה להנשא לאחר 
 סומכים על בדיקה זו אבל בראשון שיש לה להנשא בהיתר לאחר לא סמכינן על בדיקה זו ספק.

 לתמוה אם בכוונת השו"ע שלא כתב ורק ויש 

הרמ"א זכר עליו הנ"ל לפסוק כהראב"ד  

לחומרא או דודאי הוא שדעתו כרוב הראשונים 

 ולכך לא זכרו וסתם הדבר גם בזמן הזה להקל 

 בבדיקת שפופרת.  

 סעיף ג'

 הטור, ואם רוצה לבדוק עצמה בעודה תחת כתב 

הראשון אחר ששימשה שלש פעמים הרשות  

בידה שלא אמרו שתתגרש מן הראשון אלא להקל 

 עליה להתירה לשני ולשלישי לכל אחד שלש 

 פעמים בלא בדיקה. 

 מבוארים וכבר הבאנו הגמרא לעיל בס"א ודבריו 

ה שוב להבנת הדברים. שגרסינן יאונב 

אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן  )סו ע"א(בגמרא 

עצמה בביאה שלישית של בעל הראשון  ותבדוק

אמר ליה לפי שאין כל האצבעות שוות אמר ליה 

ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי לפי 

ותבדוק ש רש"י ופיר .שאין כל הכחות שוות

בביאה שלישית של בעל ראשון. כלומר מביאה 

שלישית של ראשון ואילך תשמש ע''י בדיקה ולמה 

לפי שאין כל האצבעות שוות. ושמא  .תתגרש

בבעל אחר לא תצטרך בדיקה ומוטב שתתגרש 

 ותתקן ולא תבא לידי כרת הלכך מתגרשת עד 

 . שתתחזק בשלש אצבעות 

 א מדוע מרא הילפי רש"י קושית הגוא"כ 

מחמירים עליה להנשא לאחר ניתן לה  

לבדוק כמו שבודקת אצל אחרון. ולכן העלו ממנו 

טובה בשפופרת מ"מ  בדיקהשגם אם נמצא 

)כך גרסו כי הרי היא בספק כרת  לראשון לא תחזור

)שם ד"ה  ואולם התוספות ל.בדבריו, ולא "ספק" בלבד(

חלקו  )עי' רא"ש פ"י ס"ג(והראשונים  ותבדוק ]הראשון[(

עליו ופירשו שכוונת הגמרא בקושייתה מדוע 

מותרת האשה לבעל שני בלא בדיקה, ]ופשוט 

רצה יכולה היא לבדוק ולהישאר לגמרא, שאם ת

תחת בעלה הראשון[, ופירוש דברי הגמרא 

ל ראשון", "ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בע
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כשבאה להנשא לשני  היינו אחר ביאה שלישית

בעל שני לולהבעל לו. ועל זה תירצה הגמרא, שאף 

בלא בדיקה משום ש"אין כל האצבעות  תמותר

אם נמצא  חזורולבעל ראשון מותרת ל שוות".

שמותרת )כיון שהבדיקה מראה שכל הבעילות היו 

 בהיתר(. והב"י כתב "ולענ"ד גם דברי רש"י 

 לאאפשר להתפרש כן". וצ"ב כוונתו. 

  )פ"ד ה"כ והלכה כ"א בהלכות איסו"ב(רמב"ם הולשון 

מי שראתה דם בשעת תשמיש כך הוא,  

הרי זו מותרת לשמש כשתטהר פעם שניה. ראתה 

משמשת פעם שלישית. ראתה דם דם בפעם שניה 

בשלישית הרי זו אסורה לשמש עם בעל זה לעולם. 

בד''א בשלא היה שם דבר לתלות בו אבל אם 

מי שראתה  .וכו' שמשה סמוך לוסתה תולה בוסת

דם בשעת תשמיש פעם ראשונה ושנייה ושלישית 

ואין שם דבר לתלות בו הרי זו תתגרש ומותרת 

להנשא לשני. נשאת לשני וראתה דם כך בשעת 

תשמיש שלש פעמים הרי זו תתגרש ותנשא 

לשלישי. נשאת לשלישי וראתה דם כך בשעת 

 תשמיש שלש פעמים הרי זו תתגרש ואסורה 

 .חולי זהלהנשא עד שתבריא מ 

 שלדעתו אין דבריו,  )שם ה"כ(רב המגיד הוביאר 

בדיקה זו מועלת להנשא לבעל ראשון או  

כיוצ"ב בבעל שני אלא רק לשלישי התירו מטעם 

שאין לה תקנה אלא כך ושלא תשאר עגונה ואין 

לה לעמוד עם בעלה בבדיקה שמא יבא עליה קודם 

בדיקה. ובודאי שאם בדקה בין ראשון לשני ולא 

 מצאה דם מותרת לשני לעולם. והטור סתם דבריו 

 והרא"ש הנ"ל.כדעת התוס'  

 פסק כרוב הראשונים שמותרת לבדוק בשו"ע 

אחר בעל ראשון ואם לא מצאה דם  

בראש המוך מותרת להנשא אף לו. והביא דעת 

 רש"י והרמב"ם כי"א. והרמ"א כתב שיש לסמוך 

 אסברא ראשונה. 

 כתב דאין להורות בדיקה בבעל  )יד(ש"ך האבל 

ראשון שהרי הרמב"ם ורש"י אוסרים ומ"מ  

 כתב הש"ך שכל שאר האחרונים מקילין, עי' 

 באורך דבריו. 

                                                           
שבאמת מותרת גם לראשון ומה שכתב רש"י "ולא תבא לידי כרת" כוונתו שאם תשאר בידו תבא )וע"פ ס"ט סק"ט( ויש לבאר כוונתו  לא

 את דברי הרמב"ם.   )פ"ד ה"כ מאיסו"ב(לידי כרת כי תשכח ולא תבדוק קודם תשמיש וכמו שפירש הרב המגיד 

 סעיף ד'

 טור, ואם שימשה סמוך לוסתה אנו תולין הכתב 

 ראייתה בשביל וסתה ולא חשבינן לה רואה  

 מחמת תשמיש. 

 הנ"ל בס"א מובא בלשון הזה,  סו ע"א()בברייתא 

 בוסה.ואם יש לה וסת תולה  

  (ואם)ד"ה רש"י שם שזה ג' פירושים. בוהובאו 

לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה כתב,  

מחמת תשמיש אלא לפרקים תולה בוסתה 

. ומשמע ומשמשת בלא בדיקה בין וסת לוסת

 שר"ל שאינה רואה מחמת תשמיש אלא לפרקים 

 ולכן תולה בוסתה רק לפרקים וא"צ בדיקה אז. 

 )קצר ורשב"א  )רמב"ם פד ה"כ(וב הראשונים ראבל 

פירשו  )בהל' פ"ו הט"ז(ורמב"ן  ב"ז ש"ב ו ע"א( 

שמדובר לענין ששימשה סמוך לוסתה )ויש לה 

 וסת קבוע( שתולין ראייתה בשביל וסתה ולא 

 חשבינן לה רואה מחמת תשמיש.  

)שבועות סי' תשלה א ג' היא שיטת המרדכי הושיטה 

זמן קבוע שהיא יש לה וסת שכתב בזה"ל, אם  ע"ב(

תולה בוסתה שיכולה לומר דם זה  רואה דם

ה ותולה שהיתה רואה טהור שעדיין לא הגיע וסת

במכתה שיכולה לומר מן מכתה הוא וטהורה ואם 

היה דם מכתה משונה מזה הדם דהיא רואה אינה 

 ובביאור כוונתו נתחבטו . תולה במכתה וכו'

 האחרונים.  

על פי המשך  וביאר ,וכ"ה בב"ח )ח(שהט"ז 

דבריו שכתב "ותולה במכתה". ור"ל שאם יש לה 

וסת )קבוע( תולה במכתה שהרי אם יש לה רק 

מכה אין יכולה לתלות במכה )כי אין רואה שיוצא 

דם מהמכה וכמובא ברמ"א ס"ה שאין לתלות 

כה"ג( ורק ע"י שיש לה וסת תולה כי אומרים 

 שאורח בזמנו בא ולפי שראתה שלא בשעת וסתה 

 ודאי שבא מן המכה ולא מוסת. 

 ביאר את המרדכי כפשוטו ומה  )כ(הש"ך אבל 

שכתב אח"כ "ותולה במכתה" אינו ענין  

לריש דבריו אלא ענין בפנ"ע הוא, ותולה במכה 
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 לבאפי' אם אין לה וסת קבוע וגם שאין לה מכה.

 מ לענין תלייה ועוד יובא לקמן ס"ה באורך נפק"

 בשיטת המרדכי. ועוד נאריך בסעיף הבא במכה.

 האיך אפשר לתלות מחמת וסת דהדין ובעצם 

שהרי אין לשמש סמוך לוסת. ביאר  

ולר"ת  ,שמדובר ביוצא לדרך יא()הפרישה בזה 

 שאין לשמש ביוצא לדרך ביאר שמדובר שראתה 

 בתחילת היום והוא שימש קודם לכן בסוף הלילה. 

 ולכן  ,יו בדעת ר"תרשדחה דב )טז(בש"ך וראה 

ימש. בג' אופנים. שמדובר שעבר וש ביאר 

ר"ת יפרש כשיטת רש"י והמרדכי הנז'. או או ש

שמדובר בקטנה או שלא הביאה סימנים עדיין 

שאין חוששין לוסתה אא"כ קבעה בג' פעמים 

והכא מדובר ששימשה בפעם ב'  )כדלעיל קפ"ד ס"ג(

או ראשונה שאינה חוששת לרואה מחמת תשמיש 

 )הביאו בפתת"ש עוד בס"ט כי עדיין לא קבעה. וראה 

 .סקכ"א( 

 סעיף ה'

 הטור הזה"ל, ואם יש לה מכה באותו מקום כתב 

תולין אותה בדם מכתה ואם דם מכתה  

משונה מדם ראייתה אין תולין בדם מכתה, 

כתב שהאידנא אין תולין  )בהל' פ"ג ה"ה(והרמב"ן 

בדם מכתה שאם תולין בדם מכתה צריכין אנו 

משונה מדם ראיייתה ועכשיו לבדוק אם דם מכתה 

 אין אנו בקיאין במראות לידע אם הוא משונה אם

אלא  )בפ"י ס"ג(לאו, ולא נהירא לא"א הרא"ש ז"ל 

ן הסתם לומר שאינו משונה עד שיודע לנו תולין מ

שניהם וזה יוכל  השהוא משונה על פי חכם שירא

כל אדם לידע אם דומין זה לזה אע"פ שאין אנו 

דמים טמאים וטהורים בשני דמים ת בקיאין במראו

 או משונים הן לפניו יוכל להבחין אם הם שוין ש

 במראיתן. 

נתבאר בגמרא  ,הראייה דמכה ושתולה בכךוענין 

דף סו ע"א ואם יש לה מכה באותו מקום תולה 

ונה מדם במכתה וכו' ואם היה דם מכתה מש

הוא שכל  אינה תולה. ופירוש הדבר ראייתה

 שראתה דם מחמת תשמיש ויש לה במה לתלות

                                                           
שכל רואה וסת עניינו הוא משום אורח בזמנו בא ולפי שראתה עתה שלא בשעת האורח  )ועפ"י פרי דיעה על הש"ך הנז'(ויש לבאר דבריו  לב

 נכון יותר לומר שיש לה מכה ולא שנסתור לכלל זה שיש לה בדרך קבע )דוסת בא לה סו"ס ואף שהוא לא מדויק( ד"אורח בזמנו בא".

כגון שמרגישה כאב וכדומה תולה בזה )ובפשטות 

משמע שא"צ לבדוק שבאמת בא דם מהמכה אלא 

אף בסתמא תולה וכשיטת הרשב"א יובא להלן( 

 אבל אם דם מכתה עתה משונה מדם ראייתה שהרי 

 מכירה דם שיש לה וזה אינו כמוהו אין תולה. 

 נים אם ושלייתה במכה נחלקו בראתובעצם 

צריכה לבדוק דווקא או לא, שהרשב"א  

לבדוק דווקא אל כתב שא"צ  )ארוך ש"ד ב"ז כג ע"א(

' בראיותיו. אבל בהגהות אף בסתמא תולה ועי

)צב הביא מספר התרומה  )פי"א מא"ב א"ח(מימוניות 

שצריכה דווקא לבדוק ואז תולה במכה  ד"ה ודין(
שצריכה לבדוק  )נדה סי' ו(שכתב בשם ש"ד  )ג()ועי' דרכ"מ 

 רק אם ידוע שבא דם מן המקור אבל אם ספק בא מן המקור 

 ."ס ותולין כל כה"ג(והוי ס 

 הנכתב כתבנו כדעת הב"י שכך הבין בדעת וכל 

כתב בדעת  )כד(הרשב"א, אבל בש"ך  

הרשב"א שם שר"ל שא"צ לידע עתה שמכתה 

מוציאה דם אלא די לה שתדע שמכתה מוציאה דם, 

והוסיף שאם אין  )סי' מו(וכ"כ בשו" חכם צבי 

ידיעה שמכתה מוציאה דם שאין ספק שקול אין 

חזקת טהרה מועיל לה להתירה וכו' והביא ראיה 

לדבריו, וסיים, דדיינו שנקל כדעת השער אפרים 

שא"א בענין אחר אלא א"כ אה מחמת תשמיש ברו

תתגרש מבעלה, ועי"ע כרתי וס"ט כאן שסתרו 

 דבריהם בארוכה והסיקו כוונת הרשב"א כדעת 

  הב"י.  

 יש מחלו' אם תולין במכה בהגיע שעת ועוד 

וכ"ה  )הנ"ל(הוסת. שדעת ספר התרומה  

דוסתות דאורייתא  )רצג(וסמ"ק  )לאוין קיא(בסמ"ג 

לה מכה שאל"כ לא תהא טמאה  שואין תולין אף שי

 )פ"ח הי"ד(לעולם. אבל הב"י הביא מהרמב"ם 

דוסתות דרבנן  )ארוך ש"ד ב"ז כג ע"א(ומהרשב"א 

ותולין אפי' כה"ג כי האשה בחזקתה ורק באשה 

שלא בדקה בהגיע וסתה טמאה עד שתבדוק כי 

א נוציאה אפשר לברורי אבל כאן א"א לברורי ול

 ונאסרנה לעולם. וראה עוד בהקדמה לסי'  מספק

 קפ"ט באורך. 
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 כתב הרמב"ן שאין תולין בוסתה כי אין האידנא ו

   .)הביאם הטור הנז'( בקיאין והרא"ש לא חשש לכך  

 י שתמה על הטור שכתב תחילה שסתמא ב"וראה 

תולה ואח"כ כתב עד שיודע לחכם משמע  

שצריכה לילך לחכם ואין לה לסמוך ע"ע. והביא 

והא דקאמר לבתר הכי לשון הרא"ש בדיוק וז"ל, 

תולין לעולם להקל בוסתה  וכו' וגם אם יש לה מכה

ואינה צריכה בדיקה וגם אם יש לה מכה תולין 

לעולם במכתה בסתם עד שיודע לנו ע"פ חכם 

אייתה קודם שאירע לה אונס זה שהראתה לו דם ר

לנו מה אבל מן הסתם קודם שנודע )או( ע"פ עצ

פי עצמה שדם זה משונה ממראה דם שהיתה על 

רגילה לראות או מדם שהיא רואה עדיין שלא 

בשעת תשמיש או שתראה שניהם לחכם וזה יוכל 

אדם לידע אם הם דומים זה לזה אע"פ שאינו בקי 

אם כזה כתב בשו"ע, ו בחילוקי מראות דמים וכו'.

יש מכה באותו מקום, תולין בדם מכתה. ואם דם 

מכתה משונה מדם ראייתה, אינן תולים בדם 

ושאפי' אין לה וסת תולה  . ופסק כהרא"שמכתה

במכתה וגם באין ידוע לה אם מכתה מוציאה דם 

]וראה עוד במחצית  .וזה שסתם דבריו בדבריו הנז'
בס"ז וממילא משמע השקל )על הש"ך סק"ב( שהשו"עסתם 

ומיקל אף בוסת שאינו קבוע ותולה  שפסק גם כהרמ"א
בסתם מכה וגם אם אין ידוע שמכתה מוציאה דם ודלא 

הב"ח להלכה שבועלים על  והסכים עימו. כמרדכי[

 אלא שעשה פשרה שלא להקל  אף בזמה"ז דם מכה

 . אלא בשיש לה וסת 

 דברי השו"ע מורים בלשונו שפסק כדעת  והנה

הרשב"א שא"צ לידע בודאות שמכתה  

מוציאה דם אלא כל שיודעת שיש לה מכה תולה 

בה. וגם לשון הרמ"א להלן בסמוך מורה כן על 

כוונת השו"ע שהוא חילק וכתב שאין תולין בכל 

גוונא ונביא דבריו בהמשך ומשמע שלדעת המחבר 

תולין בכל ענין וכהרשב"א. וראה עוד שו"ת 

שכתב אחרת  י"א אות ג'()חיו"ד סי' ישכיל עבדי 

 ומ"מ רוב הפירושים כתבו כדלהלן והוא  ,מהנ"ל

 העיקר. 

 ונראה שבא לבאר כוונתו של  ,)ג(דרישה ועי' 

הב"י, שהרא"ש ר"ל שכל שאין לה עצמה  

                                                           
לעיין אם הפרישה חלוק מהב"י או שבא רק לבאר באו"א, ומ"מ וא"כ יש  )על הש"ך סקי"ט(ופרדס רימונים  )בטורי כסף(ועי"ע פרי דיעה  לג

 מלשון הבאר היטב נראה שבא לחלוק ולהחמיר מהב"י.

חשש שזה אינו כדם וסתה או שיש לחכם מראה 

שלה ישן והוא אינו מסתפק בכך לטמאתה תולין 

אבל אם יש לחכם מראה ישן של וסתה או שהיא 

עצמה יש לה ואומרים שזה כדם וסתה אין תולין, 

והיינו וכוונת הטור להביא תחילה תולין בסתם 

בכל גוונא ושגם אם אין לה הכרח שזה הדם מחמת 

 או תולין בסתמא אבל אם נמצא משונה מכה או ל

 על פי חכם אין תולין וכנ"ל ברא"ש. 

 ונראה ממנו שחלק על הב"י  ,)כ(פרישה  גם ועי'

ופירש דברי הטור באו"א שלדעת הרא"ש  

כל היכא שיש ב' סוגי דמים לפנינו ואפשר לברורי 

בקל צריכים לברר. ומשמע שלדעת הב"י יש 

 להקל טפי שאף אם יש ב' דמים לפנינו אין להחמיר 

 לגולבדוק. 

 דגמ"ר שכתב שזהו רק לענין רמ"ת אבל וראה 

שלא ברמ"ת וראתה דם בימי טומאה ובימי  

ליבונה שאינה בחזקת טהרה צריך תלמוד. 

הביא שיש סוברים שאף בימי  )כד(ובפתת"ש 

 )סק"ה(והביא מחוו"ד  ליבונה היא בחזקת טהרה.

 יש לה חזקת טהרה אף בתוך ז' נקיים ותולה ש

  במכתה אף שאין ידוע שמוציאה דם. 

 תשובת מהרא"י מהביא  )בהמשך הסימן(הב"י והנה 

 הב בענין אששכת)תרומת הדשן סי' מ"ז(  

ידוע לה אם  יןאשרואה דם בשעת תשמיש אך 

מוציאה דם שדעתו להקל מכח ב' צדדין, א'. שכל 

זמן שבודקת בחורין וסדקין אינה  מוצאת רק 

במקום אחד שאז ודאי הוא שמן הצדדין בא, ב. 

שאם יש לה )שבועות סי' תשלה( מכח דברי המרדכי 

 וסת וראתה שלא בשעת וסתה תולין להקל שלא 

 חשיבא רואה מחמת תשמיש, ועוד האריך עיי"ש. 

 וכל זה באשה בזה"ל, סמך זה כתב ברמ"א ועל 

שיש לה וסת קבוע, ואז יכולים לתלות שלא  

בשעת וסתה במכתה, אף על פי שאינה יודעת 

)כך משמע בפסקי מהרא''י בודאי שמכתה הוציאה דם. 

וכן אם אין לה וסת  סימן מ''ז ובהגהות שערי דורא(

קבוע, והוא ספק אם הדם בא מן המקור או מן 

הצדדין, תלינן במכה מכח ספק ספיקא, ספק מן 

הצדדין או מן המקור, ואם תימצי לומר מן המקור, 
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שמא הוא מן המכה. אבל אם ידוע שבא מן המקור, 

ה, אף על פי שיש לה מכה במקור, אינה תולה במכ

אם אין לה וסת קבוע, אלא אם כן יודעת בודאי 

)כן משמע במרדכי הלכות נדה שמכתה מוציאה דם 

. ומכל מקום בשעת ובהג''מ פרק י''א דאיסורי ביאה(

וסתה, או מל' יום לל' יום, אינה תולה במכתה, דאם 

 )גם זה שם ובבית יוסף בשם לא כן לא תיטמא לעולם 

 .)במרדכי(בה בכל ענין  . וכתמים, תולהסמ''ג וסמ''ק( 

 . ראשוןתראה שיש בלשונו ד' דינים. דין הועתה 

שראתה מחמת תשמיש ויש לה וסת קבוע  

יאה שתולה בוסתה אפי' אם אין לה מכה שמוצ

. שראתה מחמת תשמיש ואין לה שנידין ה לד.דם

וסת קבוע ויש לה ספק אם ראתה בכלל מן המקור 

אם בא מן שיש סו"ס אם בא בכלל מן המקור וגם 

. שלישיקור ספק שמא בא מחמת מכה. דין ההמ

שראתה מחמת תשמיש ואין לה וסת קבוע שצריכה 

. רביעיע בודאי שהמכה מוציאה דם. דין השתד

 שבשעת וסתה או מל' לל' דאין תולה מחמת מכה

 דאל"כ לא תטמא לעולם ושבכתמים תולין להקל 

 בכל ענין. ונחלקם על פי סידרם אחת לאחת. 

 ראשוןדין ה

אין שיש לה וסת שתולה אפי' בשאשה 

 דם. מוציא

 דברי הרמ"א בזה נחלקו נושאי הכלים. בביאור 

)ראה בסעיף ביאר כהב"י  )כ(שהש"ך  

שדברי המרדכי במה שכתב "תולה במכה"  הקודם(

אינם ענין לתלייה בוסתה, וא"כ כל רואה דם 

                                                           
"כ בנוב"י וה"ה אם היא מעוברת או מניקה שהן בחזקת מסולקות דמים שיכולה לתלות במכתה אף שאינה יודעת אם מוציא דם, כ לד

, שהולכים אחר הודאי ולא אחר הרחוק והודאי הוא שיבא כיוצ"ב שמסולקות דמים ולכאורה ה"ה לזקינה וכל מהדורא תנינא סי' קי"ג.
 לה דם מן המכה מאשר מן המקור.

וראה עוד בחי' רעק"א שכתב טעם נוסף לחלק בין רואה מחמת תשמיש לבין ז' נקיים שחיוב ז' נקיים הוא מן התורה אבל רואה  לה

. ולכאורה עולה לאמור שדין רואה מחמת תשמיש )חידושים יג(רבנן וכ"כ בחוו"ד מחמת תשמיש אינו אלא מדין וסת וזה אינו אלא מד

הוא כדין וסת ואינו איסור מהתורה. וראה בסעיף א' שהתבאר דין זה באורך על שם נוב"י וחוו"ד ועולה שרעק"א כשיטת הנוב"י אזיל, 
ר שכל דינו של הש"ך שלא תולין בז' נקיים הוא רק אם לא שרצה לומ)סי' לד( וצ"ב לשיטת החוו"ד כאן. ועי' עוד בשו"ת כנסת יחזקאל 

)הביאו פתת"ש ראתה מחמת תשמיש אבל אם ראתה מחמת תשמיש ותולין אזי תולין גם לענין ז' נקיים כי אין לחלק בטהרה, ובס"ט 

צריכה לחוש לרואה מחמת שחלק עליו עיי"ש. וכתבו רבים מן האחרונים שלדעת הרמ"א אין צריכה לישב ז' נקיים כמו שאין  סקכ"ז(

תשמיש וכמו שמשמע בפשטות דברי ההג"ה הנ"ל, ושגם בב"ח משמע שא"צ לישב ז' נקיים. ומ"מ נכון לנהוג למעשה כ מו שעושים 
מורי הוראה בזמנינו להפנות לאחות או רופאה נאמנה )ירא"ש( וזו בודקת אם מכתה מוציאה דם שיש להקל ללא דופי, ורק לעניין 

 הגו להחמיר עד שימצא נקי.  הפסק טהרה נ
שביאר כוונת הט"ז בזה שמדובר שיש לה וסת ואזי תולין רק אם ידוע שמכתה מוציאה דם. ולכאורה  )בטורי כסף(ועי' פרי דיעה  לו

למתבאר ממש"כ הט"ז עצמו סק"ח משמע שתולה במכתה אם יש לה וסת קבוע אף שאין ידוע שמכתה מוציאה דם. וצ"ל ששם דיבר 
על  ה נוציאנה מכל העולם אבל כאן דיברדם מחמת תשמיש וזהו שתולין אף שאין ידוע שמכתה מוציאה דם כי אם לא נתל על הרואה

שרואה מחמת תשמיש ומה בכך אם תמנה עוד ז' נקיים ואין בזה ענין הוצאת אשה מבעלה ולכן רק אם ידוע שמכתה מוציאה דם 
 תולין במכתה.  

מחמת תשמיש אינה נאסרת לבעלה, ואף אם אין 

לה מכה כלל אמרי' שזה דם טוהר שבא מחמת 

מיעוך השמש כיון שיש לה וסת קבוע וכלל הוא 

בידינו שאין אורח בא אלא בזמנו )ואם אין לה וסת 

קבוע אז תולה רק במכה שידוע לה שמוציאה דם( 

והיינו כדי שלא לאסרה על בעלה ושלא תשאר 

פי זה כתב הרמ"א את דבריו הנ"ל. מיהו עגונה ועל 

כתב הש"ך דה"מ לענין שלא תקרא "רואה מחמת 

תשמיש" אבל לענין ז' נקיים יש להחמיר ולחוש 

לשיטת רש"י ושא"ר )הנז' בסעיף הקודם בביאור 

 דין "יש לה וסת תולה בוסתה"( שרק אם רואה 

      להבוסת עצמו תולה, ולכן יש לה למנות ז' נקיים. 

 ביאר כהב"ח דתולה במכתה שכתב )י(  הט"זאבל 

 המרדכי הוא מוסב על דין תולה בוסתה, 

דשלא בשעת וסתה יכולה  ובשיש לה וסת מיירי,

לומר דם טהור הוא ולא בא מחמת וסתה ובאין לה 

תולה במכה, ומש"כ שאין תולה רק מכה כלל אינה 

במכה שיודעת שמוציאה דם היינו בשאין לה 

והאריך לדחות דברי הרמ"א הנז' שכל  לווסת.

הראשונים לא היקלו אלא במכה שידוע שמוציאה 

ותמה על  )ראה לקמן(דם וכמ"ש המחבר בס"ז 

הרמ"א של הגיה על המחבר בס"ז וגם סותר 

משנתו מסי' קצ"א שפסק בסתם שאשה שיש לה 

 דם בהטלת מי רגליים שתולין במכה ולא אומרים 

 ה כמש"כ הכא.שצריך שתדע שיוצא דם מהמכ 

 שדחה דברי הט"ז בכל מש"כ  )סק"ב(נקה"כ ועי' 

ודו"ק. ומ"מ עולה ממנו שלא נחלקו הש"ך  

והט"ז לדינא ומודים שניהם שלהלכה אפשר 
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לתלות בוסת קבוע במכה שאין ידוע שמוציאה דם 

 קייםנלענין אם רואה מחמת תשמיש אבל לענין ז' 

מודים שאם רוצה לתלות צריך שתדע שמכתה 

 פתי חכם )שמוציאה דם. וראה עוד פרדס רימונים 

 בהרחבה בכל זה. (סק"כ וסקכ"ב 

 דין השני

 שאין לה וסת קבוע ויש סו"ס

  עמד על מש"כ הרמ"א ספק ספיקא, )כב(בש"ך 

שהרי אין זה ספק ספיקא שהרי מיד י"ל  

 ספיקאשדם נדה הוא ובכהאי גוונא לא מקרי ספק 

וגם תמה על עצם זה שהוציא הרמ"א את דינו 

. וקושיא זו עי' בדבריו )סי' ו(מדברי השערי דורא 

ונוב"י חיו"ד סי' מא  ,)מנח"י סק"כדחאוה המפרשים 

דם זה משאין לומר שנתחיל את הספק אם  אות ד'(

נדה שהרי אנו צריכים לדון תחילה אם מן המקור 

אם מן הצדדים ובכה"ג אין צריכים לדון אם הוי 

)כללי ספק ספיקא המתהפך כמש"כ הש"ך עצמו 

עיי"ש. ואם נרצה לפרש כוונתו במה  סו"ס דין טו(

שהקשה דהוי ספק משם אחד )ששני הספיקות 

נם אחד(. ם שגם מן הצדדים וגם מן המכה עינישווי

ם זה אינו שאין הספיקות שווים שהראשון מתיר ג

יותר מן השני שאם הוא מן הצדדים האשה טהורה 

אלא שהוא וגם הדם טהור אבל אם הוא מן המקור 

מן המכה ואינו דם נדה והאשה טהורה מ"מ הדם 

טמא דקיימ"ל מקור מקומו טמא, ובכל מקום שאנו 

מייפים כח הראשון מן השני לא חשיב סו"ס משם 

 ובכל זה ראה עוד  ודו"ק. )סקט"ו(ועי"ע ס"ט  אחד.

 באר בשם הש"ך.שנת לקמן סימן ק"צ סקמ"ה מה 

  )מא ה(שהביא מנוב"י )סקכ"ח( פתת"ש וראה 

שהחזיק דברי הרמ"א בשיש לה חזקת  

ועד כתב  טהרה. ר"ל שטבלה או אחר ג' ימי ליבון.

שכל מה שאנו מטהרים אותה בסו"ס זה דוקא אם 

יש לה מכה באותו מקום אבל אם יש לה מן הצדדין 

אין כאן סו"ס ואסורה אף בימי טהרתה, ואם יש 

לה וסת קבוע ויש לה ספק אם מן המקור או מן 

הצדדין תולה במכתה אף בשעת וסתה כי כל מה 

 מאה שלא תולין היינו מטעם וכי לעולם לא תהא ט

 מקור. ן האבל כאן תהא טמאה כשתראה מ 

 דין השלישי

שאין לה וסת קבוע שצריכה לידע 

 שהמכה מוציאה דם

 זה פשוט לדעת הרמ"א ומקורו כבר נתבאר דין 

 בדין הראשון לדעת הש"ך והט"ז ודו"ק. 

שתולה במכה אם יודעת  )כג כד(ונתבאר בש"ך 

שמכתה מוציאה דם אף שאין יודעת אם עתה 

מכתה הוציאה דם ושתולה כה"ג אף ששראתה 

לענין ז' נקיים, ואם יש לה וסת קבוע תולה במכה 

אף לענין ז' נקיים ואף שראתה דם שלא בשעת 

תשמיש וגם בשאינה מרדשת שדם יצא לה עתה 

כתב עליו  )סי' מז, וסי' מא אות ט(מהמכה. ובנוב"י 

שצריך הוא ז' נקיים אם ראתה דם שלא בשעת 

תשמיש, ובוסת קבוע תולה שלא בשעת וסתה אף 

שהיא בחזקת טמאה כי תולין במה שנראה מצוי 

ושיצא דם שלא בשעת וסתה זה אינו מצוי מאשר 

, ובמכה מן הצדדין והיא מסופקת אם דם מן המקור

 ור או מן הצדדין טהורה אם עומדת הדם מהמק

   זקת טהרה )בימי טהרתה(.חב 

 תברר שמכתה מוציאה דם, כתבו בזה והאיך 

)יד( באחרונים כמה ביאורים. שבס"ט  

מוגלה ובתוכו דם דהוי ראיה  כתב שאם ראתה כען

כתב  )קעג(ה הוא דם מכה. ובתשו' מהרי"ל שדם ז

הדם מרגשת שאם יש לה מכה ידועה ובעת ראיית 

זה מוכיח שהדם שיורד ממנה הוא דם צער וכאב 

כתב שאם נתברר אצל  י בסופו(סק")מכה. ובט"ז 

נשים אחרות שמכה כזו מוציאה דם הוי תלייה 

כתב )לד( שהדם הוא מכה. בשו"ת כנסת יחזקאל 

שאם רופא נאמן אומר שמכתה מוציאה דם נאמן. 

ש ויובא "עיי)לקמן ס"ז( דין השו"ע ועוד תלייה הוא 

כתב שאם  )תנינא בקו"א לסי' קפז ס"ה(ה במי נדלהלן. 

 בדקה והרגישה ששרטה את עצמה בציפורן 

  דחשיב כמכה המוציאה דם. 

 דין הרביעי

שאין תולה בשעת וסתה ושתולה 

 בכתמים לעולם

 כתב הש"ך  ,דאין תולה במכתה בשעת וסתהוהא 

דהיינו אף ביודעת שמכתה מוציאה דם )כו(  

אבל אם מרגשת עתה  לא תטמא לעולם דאל"כ
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שדם זה בא מן מכה טהורה ולא שייך לא תטמא 

והביא  לעולם שהרי תהא טמאה כשלא תרגיש

דתולה אפי' בשעת )כז( . ובכתמים כתב ראיה לכך

 וסתה אפילו שאינה יודעת שמכתה מוציאה דם.

שכתב דבכתמים  )בשפ"ח סקכ"ז(ועי' פרדס רימונים 

 )תנינא י' נוב"י וע שתולה היינו אף לענין ז' נקיים.

 .סי' ק( 

 להביא כאן עוד נידון שדנים בו בפרט ונכון 

והוא דין "טבעת" ברחם, וזו  ,בזמנינו 

נתונה שם למניעת הריון ואירע לה שראתה דם ע"י 

בדיקת עד או על בגדיה שלא בשעת וסתה ורופא 

אומר שהטבעת לא הותקנה כראוי ועי"כ גורם 

שבא לה דם שלא בשעת וסתה כי הדופן של הרחם 

 ובכל דיני ] .מתחכך וגורם ליציאת דם מן המקור

 .[עיין בפתת"ש )סק"ל( באורךהרופאים אם נאמנים  

 כתב להקל )ח"א סי' קעד( עולת יצחק שבשו"ת 

בזה ובפרט היכא שהדם לא יצא ממנה  

ו נן וכדין מכה שידוע לנבהרגשה דהוי רק מדרב

ועד שעת וסתה או עד עונ"ב תולה  שמוציאה דם

אבל כשבאה ליטהר לא תולין אלא עד שתהא 

כ נראה "כתב אחשבהערה שנקייה לגמרי. אלא 

)כי אינו ודאי שהחיכוך שלא ברור לרופאים על כך 

 אלא שינוי ההורמונים גורמים  גורם לה לבא הדם

 ולכן לא תולין ומחמירים.כך( ל 

 כתב להחמיר בזה ( ס"י )ס"הבספר טהרת הבית וגם 

ודאי לו שמטהר אם ו ן לנאא"כ יש רופא נאמ 

שבא לה הדם ע"י חיכוך וכיוצ"ב. וכ"ה  בספר 

. והעולה הוא שאין להתיר )בסוף הסעיף(הלוי שבט 

' נקיים ושתבדוק לה אלא ללבוש צבעונים כל הז

 ובקינוח לא תסתכל אלא  ,"ט ובדיקת א' וז'רק הפס

 תשליך מיד.  

 סעיף ו'

 הטור והמחבר, ונאמנת אשה לומר מכה יש כתבו 

 לי באותו מקום שדם זה יוצא ממנה. 

 דהכי , ע"א()סו שם בגמרא  נחלקוזה דבר בו

ונאמנת אשה לומר מכה יש  גרסינן שם, 

                                                           
ל הטור שכתב דין זה שהרי הוא דין פשוט שנאמנת כיון דקיימ"ל "וספרה לה" לעצמה שנאמנת על ולכאורה יש עוד מקום לתמוה ע לז

ספירות ומ"ש בזה שלא נאמר שנאמנת ותו דמאי שנא מסעיף הקודם שתולה במכתה שבפשטות נראה שנאמנת על כך. ושמא לא 
 רי ולכן ס"ד דלא נאמינה.האמינו לה אלא לספירות כי אם לא נאמין לה היאך נידע אבל כאן איכא לבירו

לי במקור שממנה דם יוצא דברי רבי רשב''ג אומר 

דם מכה הבא מן המקור טמא ורבותינו העידו על 

דם המכה הבא מן המקור שהוא טהור מאי בינייהו 

 כתב . ואמר עולא מקור מקומו טמא איכא בינייהו

 פסקו הפוסקים כרבי דאמר נאמנת.הב"י ש 

 עליו בב"ח שהרי לא מוכח מלשון רשב"ג ותמה 

דפליג בהכי אלא חולק שהדם טמא כיון  

דמקור מקומו טמא אבל לבעלה לכו"ע טהורה, 

שכתב  )שבועות ב ע"ב(ולכן כתב עיקר כדברי הרי"ף 

בסתם שנאמנת ולא תלה זאת במחלו' רשב"ג ורבי. 

 מש"כ ליישב דברי  )סק"ט ד"ה ובזה דברי(ועי' ס"ט 

 לז.הב"י 

 )שו"ת חת"ס ביו"ד סי' קנג, ושו"ת האחרונים וכתבו 

דה"ה אם בדקה  דברי חיים ח"ב סי' צז( 

חבירתה ומצאה ע"י משמוש פצע שנאמנת כדין עד 

 אחד שנאמן באיסורין כל היכא לא איתחזק 

 איסורא וכ"ש אם האשה בחזקת טהרה. 

 סיים בשם מהרי"ו סימן כ"ה וז"ל, וכן והרמ"א 

 אם אומרת ברי לי שאין דם זה בא מן  

 המקור נאמנת וטהורה. 

 , )יב(עליו בתוה"ש ובדגמ"ר ובחוו"ד ותמהו 

דודאי שאף שהדם נמצא בצדדין טמאה  

שהדם הגיע מן המקור לצדדין אא"כ יודעת שמקור 

הדם מן הצדדין וזה לא מצוי, ועוד שמהרי"ו לא 

כתב כן בודאי אלא בדרך פלפול ואין לסמוך על 

 זה רק כסניף בעלמא שאם יש עוד צד היתר יש 

 .  )סק"ז(להקל ולא לכתחילה. ועי"ע כרתי  

 סעיף ז'

 השו"ע את דין מהרא"י הנזכר לעיל ס"ה כתב 

אם כל זמן שהיא בודקת בכל החורים  וז"ל, 

והסדקים אינה מוצאה כתמים, כי אם במקום אחד 

בצדדין, יש לתלות שממכה שבאותו צד בא. וכל 

שכן אם מרגשת בשעת בדיקה, כשנוגעת בצד 

 המקום ההוא כואב לה קצת, ובשאר חורין וסדקים 

 .ללאינה מרגשת כאב כ 
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 השו"ע משמע שמדובר שיודעת בודאות מלשון 

שיש לה מכה ואפי"ה כיון שמוצאת דם  

באותו מקום דוקא תולין במכה וכ"ש אם מרגישה 

מהרא"י שכתב בדעת  )מו(כאב. אך עיין בנוב"י 

שיודעת שיש לה מכה ואין יודעת אם והמחבר 

חה זו שמוצאת כמכתה מוציאה דם ולכן צריך להו

רק במקום אחד. ועי' באורך בס"ה שנתבאר לדעת 

רוב הפירושים בדברי המחבר שדעתו להקל אף 

אם אין מכתה מוציאה דם ומ"מ כתב כאן דאף 

 שאין מכתה מוציאה דם מ"מ תולין אם נמצא 

 במקום אחד וכ"ש שיש לה מכה.  

 עוד לעיל ס"ה שיש מחלו' ש"ך ושא"ר אם וראה 

ת רואה מחמת תשמיש הגם שלא נחשב 

אורה אותה מחלו' יש מ"מ צריכה ז' נקיים, ולכ

שלדעת הש"ך יש לה ליישב ז' נקיים  ליתן בדין זה

ואילו לשא"ר א"צ ליישב וראה לשון המחבר 

בסעיף זה שמשמע שא"צ ליישב אף לא ז' נקיים 

כי כן הוא בדין שהרי תולין במכתה ואין לנו לחלק 

 א בס"ה שלא בטהרה וכמו שכתבו בדעת הרמ"

   לחכדעת הש"ך. 

 סעיף ח'

 שאם  ז(")סי' קהטור דברי ספר התרומה הביא 

תרצה להתרפאות צריכה שתתרפא קודם  

שתתחזק אבל אחר שתתחזק צריך עיון אם תוכל 

 לסמוך על רפואה לשמש אחר כך אפילו אם הוא 

 רופא מומחה. 

 , )רצג(והסמ"ק  )לאוין קיא לט ע"ב(הסמ"ג וכ"כ 

ח שיש נגד הרפואה ביאר בב"וטעמם  

חזקת איסור דג' פעמים והעמד גוף על חזקתו ומ"מ 

כתב שאם ריפא גוף לפני שהוחזק יכול גוף אחר 

 ועי"ע בפתת"ש  .ליסמוך עליו אף אחר שהוחזק

  בכל זה. )לח( 

  )פ"ד מאיסו"ב הלכ"א(שדעת הגהות מיימוניות אלא 

בשם ריצב"א שאם הוא רופא ישראל נאמן  

ובגוי אין דעתו להתיר אף אם לא מרע נפשיה כי 

קרינא בהו "אשר פיהם דיבר שוא" ורק אם נמצא 

                                                           
ושמא אף לדעת הש"ך שצריך ז' נקיים היינו בס"ה לדברי הרמ"א שיש לה וסת קבוע ראתה שלא בשעת וסתה כי יש לחוש לדברי  לח

ולא  אבל כאן שאין מי שחש להא וחולק על מהרא"י א"צ ז' נקיים )הלא הם רש"י וש"ר המבארים דברי הגמרא ותולה בותה דלא כהמרדכי(המחמירים 

 נחלק בטהרה כה"ג.

 חה אחרת ולא מפיו הוכשהסתלק וסתה ויש כאן 

 אנו חיים כי עתה ניכר ממילא שנתרפאת נאמן. 

 אם תרצה להתרפאות, צריך שיהיה השו"ע, וז"ל 

שתתחזק. אבל לאחר שתתחזק, יש קודם  

מסתפקים אם מותר לסמוך על הרפואה לשמש 

 אחר כך. ויש מי שמתיר אם אמר לה רופא ישראל

נתרפאת. ואם תראה האשה שפסק דם וסתה 

 וראייתה על ידי הרפואות, וניכר שהועילו, יש 

 .לסמוך אף על עו''ג 

 הפסק נחלקו באחרונים שיש שכתבו ובביאור 

 דהוי סתם ויש במחבר וקיימ"ל כסתם.  

 ויש שכתבו דהוי יש ויש וקיימ"ל כיש השני.  

 סעיף ט'

 היו  )בהל' פ"ו הי"ט(הטור, כתב הרמב"ן כתב 

מפחידים אותה פחד פתאום והפילה דם  

ונתרפאת מותרת לבעלה ואם חזרה וראתה דם 

מחמת תשמיש אפילו פעם אחת בידוע שלא עלה 

 לה רפואה והאידנא אין מתירין אותה לאחר 

 שראתה דם עד כאן. 

 ההיא דאתאי לקמיה  )סו ע"א(נתבאר בגמרא וזה 

דרבי אמר ליה לאבדן זיל בעתה אזל בעתה  

ונפל ממנה חררת דם אמר רבי נתרפאה זאת ההיא 

אתתא דאתאי לקמיה דמר שמואל אמר ליה לרב 

דימי בר יוסף זיל בעתה אזל בעתה ולא נפל ממנה 

 ולא מידי אמר שמואל זו ממלאה ונופצת היא וכל 

 .הממלאה ונופצת אין לה תקנה 

 חתיכה שמוכח שראתה  תקנה יש לה אם תפילוזו 

עד עתה מחמת מכה שהיתה לה שם ואם שוב  

תראה מחמת תשמיש מוכח שלא עלתה לה רפואה 

 ויש לה מילוי הגורם לה לניפוץ בשעת תשמיש 

 ושוב אינה צריכה להתחזק בג"פ. 

 )שעה"ס כתבו הרמב"ן הנ"ל והראב"ד והאידנא 

שלא סומכין על הך בדיקה  פג כג ע"א( 

כי אין אנו בקיאין אם הפילה ומה הפילה ולכן 

 דקה אין מוציאין אותה בטמאה ומ"מ אם כבר 

 מתחת ידי בעלה. 
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  )רא"ש רי"ף ורמב"ם(הב"י על שאר מפרשים ותמה 

 וכתב דס"ל כדברי  ,שלא זכרו דין זה כלל 

 לא סמכינן וכו'.בסו"ד דהאידנא  הרמב"ן שכתב 

 תמה שהרי כן סמכו הנך פירושים  )ה(ובדרכ"מ 

על בדיקה בשפופרת ומדוע כאן לא  

סמכו אהך בדיקה. ויישב שרק הפלת חררה אין 

אנו בקיאין )כי זו קשה להבין אם נפל ומה נפל 

ושא"כ שפופרת ועי' לעיל ס"ה שהוא דין פשוט( 

 ועוד דאפשר לבדוק ע"י שפופרת )ור"ל דלא 

 בקיאין וגם אפשר למיקם(.   

 לכאורה דעת כל הפירושים שלא זכרו דין והנה 

זה כלל דאף בדיעבד לא מועילה בדיקה זו  

וכגון שלא להוציאה מתחת יד בעלה כי אין סומכין 

 על בדיקה זו אף בדיעבד כי הרי לא כתבו דין 

 בדיעבד שכתבו הרמב"ן והראב"ד. 

 הפחידוה פתאום ונפל ממנה חררת המחבר, וז"ל 

דם, נתרפאת ומותרת לבעלה. ואם חזרה  

וראתה מחמת תשמיש, אפילו פעם אחת, בידוע 

שלא נתרפאת. ובזמן הזה אין מתירין על ידי 

ומיהו  )הרמב''ן וראב''ד בספר בעלי הנפש(.רפואה זו 

 אין מוציאין אותה מבעלה אחר רפואה זו, עד 

 לט.)ראב''ד שם(שתבעל ותחזור לקלקולה  

 במה שכתב ויש  ך )כט( וט"ז )יג(()בש"דבריו וביארו 

שר"ל  ,מי וכו' ואח"כ כתב ואם תראה 

שלא מועילה בדיקה לכתחילה אם רק דיעבד או 

 ישל"פ שאם נתגרשה מועילה בדיקה זו ולא לבעל 

  ראשון. 

 סעיף י'

 )פ"ד אות בשו"ע על פי דברי הגהות מיימוניות פסק 

, )יו"ד צג( שכתב בשם הר"מ מרוטנבטרג ל( 

הרואה דם בשעת תשמיש, מותרת לשמש פעם 

שנית כשתטהר. מיהו מיחש חיישינן חדא זימנא 

אחר ראייתה, כגון ראתה פעם אחת או פעמים 

בליל של טבילתה, כשתגיע טבילה אחרת )צריכה 

לפרוש( ליל של טבילתה, ואין צריך לפרוש ליל 

 של טבילה שלישית, דכל מידי דלא קבעה וסת לא 

 חיישינן אלא חדא זמנא.  

                                                           
ולאור המתבאר קודם שרוב המפרשים חלקו על דין זה אף בדיעבד יש תימה גדולה על המחבר שלא פסק כמותם וגם ראה שהטור  לט

 לא כתב את סו"ד הראב"ד והרמב"ן לענין הדיעבד. ושמא י"ל שלא רצו להחמיר עליה לצאת ולהיות לבד ונקט המחבר להקל עליה.

 תו במה שכתב "או פעמים בליל של כוונובביאור 

טבילתה", נתחבטו האחרונים. שהרב  

כתב  )הביאו בבאר היטב סקכ"ד בסו"ד(אמונת שמואל 

לפנינו הרי וסתה הוא בביאה  שאם ניגרוס כמובא

ראשונה משעת טבילה )שרואה תמיד מחמת 

ויש  מהטבילה אחר טבילה בליל ראשוןתשמיש 

מחמת ביאה ראשונה  לחוש שגורם הראייה הוא

, ולכן גרס בליל שני של ה(תחר טבילולא לוסת שא

טבילתה )וגם שהלשון קשה דהול"ל "בליל 

ללא המילה "של"(. וא"כ ברואה מחמת  "טבילתה

 תשמיש ג"פ בליל טבילתה אסורה לעולם כי 

 הגורם הוא ביאה ראשונה. 

 בתוה"ש במקום חלק עליו וכתב שזה דומה אבל 

לוסת של לימים וקפיצות )שהרי ראתה ביום  

א' מהטבילה וגם מחמת תשמיש( ובשכך אזלינן 

 לקולא בוסתות, ושהעיקר כגירסת המחבר 

    הכתובה לפנינו.  

 שאינו קבוע דהאיך נעקרת, כתב בחוו"ד ובוסת 

שנעקרת רק אם נעקרה באותו  )ביאורים טו( 

אופן שראתה ולכן כאן צריך לומר ששימשו 

באיסור ביום הוסת )בליל א' לטבילתה( ולפי שלא 

ראתה מחמת תשמיש נעקר וסת זה אבל לא נעקר 

אם לא שמשו ולא ראתה, וא"כ הרואה פעם אחת 

בליל טבילה מחמת תשמיש אסורה לשמש לעולם 

תר. וכתב דאף כי אינו יכול לעקר בשום אופן המו

שחוששים )הנזכר קודם( לשיטת האמונת שמואל 

יינו תמיד לביאה ראשונה הגורמת ולא לוסת ה

דאמרי' שהטבילה  דוקא ביום א' או ב' לראייתה

ביאה גרמה לה לכך אבל יום ג' או ד' לא נחשוש ל

ראשונה מהטבילה כי כבר הוא רחוק מהטבילה. 

ה"ג וחידש עוד שבדיקת שפופרת אינה מועילה כ

 לוסת וזה  אכי אינו ענין לרואה מחמת תשמיש אל

 אינו נעקר אלא בתנאי הנז'. 

 על עיקר דבריו לפי שעיקר חלק  )כד(בס"ט אבל 

מה שגורם לראייה אחר הטבילה אינו  

התשמיש אלא הטבילה וכיון שטבלה פעם שנייה 

ולא ראתה הרי נעקר זה וגם אם לא שימשה ולא 
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 )על הש"ך ראתה, ועי' בזה עוד בדגול מרבבה 

 מ.סקל"ה( 

  )בתשובות סימן תתל"ט( הרשב"א הב"י דבריהביא 

שאם ראתה ג"פ מחמת תשמיש סמוך  

לטבילתה ובניהם היו כמה פעמים שלא ראתה 

מחמת תשמיש )ויבואר לקמן כיצד יתכן( שאין לה 

תקנה וצריכה להתגרש מבעלה )כי הגורם הוא 

הביאה שאחר התשמיש ולא הוסת( וגם אינה 

יכולה להתקיים עם בעלה בלי ביאה כי אינו דומה 

ורם ובוסתות דרבנן לוסת שהרי כאן הביאה הוא הג

)לעיל חוששים שיבא עליה, וכ"ש לשיטת רש"י 

 שאינה מותרת לראשון אף עם בדיקת  ס"ג(

  שפופרת. 

 ואם ראתה  ,דין הרשב"אאת  רמ"א כתבובהגהת 

ג' פעמים, כל פעם בביאה ראשונה  

שאחר טבילתה, אסורה לבעלה כאילו ראתה ג' 

 פעמים רצופים, שהרי אי אפשר לה לטבול ולשמש 

  .עמו, שהרי היא רואה כל פעם אחר טבילתה 

  יד()המפרשים בביאור כוונתו, שהט"ז ונחלקו 

השו"ע והרמ"א לא דיברו באותו סובר ש 

שהשו"ע דיבר בקביעות וסת לליל טבילה  ענין,

והרמ"א דיבר בקביעות שרואה בביאה ראשונה 

שאחר טבילתה אף שהתשמיש רחוק מהטבילה. 

דין אשה שרואה והקשה שהרי אסורה בלאו הכי כ

מדובר שהיו ביאות בנתיים ג"פ רצופין וביאר ש

שביאר כוונתו  )ל(שלא ראתה בהם. ועי' תוה"ש 

שלא ראתה בהם שמדובר  בזה שכתב שהיו ביאות

שעברה ושימשה ולא ראתה מחמת תשמיש. אך 

ביאר שכוונתו היא היכא שנבעלה באותו  )י(בכרתי 

לילה שראתה אחר טבילה )ששימשה, ולא מיד 

אחר הטבילה( ג"פ ולא בדקה עצמה לאור הנר 

אלא רק קינחה עצמה בעד ולא בדקה עד למחר 

ומצאה על הראשון דם ולא על האחרים הרי 
                                                           

יתן ראיה לדבריו מדברי הרשב"א בסי"א שנראה להלן )ופסקו המחבר שם( שהרי אם ראתה מחמת תשמיש בתאריך ולכאורה יש ל מ

מסוים ואח"כ ראתה שוב מחמת תשמיש במרחק חצי שנה שחוששת לוסת זו של חצי שנה ואם לא ראתה שוב כך נעקר, ולא כתב 
. והנה יש לעיין עוד לקמן סי' קפ"ט סי"ג באורך בכל דין זה הרשב"א שצריך שתשמש ואז יעקר אלא גם בסתמא יעקר וכדברי הס"ט

אם וסת צריך דוקא לראות בתאריך אחר כדי לעקור או אפי' אם לא ראתה באותו יום כבר נעקר, וצ"ל שאינו ענין לשם כי כאן ראתה 
 ודו"ק.   )פא, פב(חן ע"י תשמיש ושמא רק ע"י תשמיש באותו יום אם לא תראה תעקור ופשוט. ובכ"ז ראה עוד ערוך השול

ותחילה היה מקום לומר בכוונת הט"ז שטבלה ושימשה בביאה ראשונה וראתה ואח"כ ספרה ז' נקיים ושימשה ולא ראתה וכך  מא

שימשה כמה פעמים ולא ראתה מחמת תשמיש עד שראתה וסתה הידוע לה ואח"כ טבלה ושוב בבעילה ראשונה שאחר טבילה 
ג"פ שהרי יש כמה בעילות בנתיים שלא ראתה בהם דם מחמת תשמיש וא"כ הבעילות שראתה ראתה דם מחמת תשמיש וכן הלאה 

לא היו רצופין ובכ"ז אסורה לבעלה כי בבעילה ראשונה שאחר טבילה תמיד רואה ואין לה תקנה. אך יש לדחות שאין זה נחשב בעילה 
 ם בבעילה ראשונה שאחר זה.ראשונה שאחר טבילה כי הרי טבלה גם אחר שראתה מחמת תשמיש ולא בא לה ד

ששימשה בהיתר ולא ראתה בנתיים דם מחמת 

רצופין היו שאסורה בכל זאת אף שלא  תשמיש

 לפי שרואה דם בכל פעם אחר טבילה בבעילה 

  מאראשונה. 

 שדחה דברי הט"ז בזה שא"א  )טז(חוו"ד ועי' 

להקל ברואה ג"פ רצופין בליל טבילה  

שמותרת בשאר ימים שזה לא נמצא בשום פוסק, 

הביא דברי רש"י  )סק"ח(ועוד שהט"ז עצמו לעיל 

שאם אינה רואה כל שעה מחמת תשמיש רק 

לפעמים תולה בוסתה ומשמע שרק אם היו 

תשמישים של היתר בנתיים אזי תולין ומותרת 

ולה רק אסורה ותלשמש בין וסת לוסת אבל 

בתשמיש. ולכן ביאר דברי הט"ז אחרת שהמחבר 

דיבר שהיו תשמישים של היתר בנתיים וכמש"כ 

ומשום כך כתב שלדעת המחבר ראתה ג"פ הט"ז 

בליל טבילה והיו תשמישים של היתר בנתיים 

ובכה"ג אין לאוסרה כלל בליל טבילה ובאמת אם 

לא היו תשמישים של היתר בנתיים אסורה לעולם 

ז דשמא הראייה נגרמה לה לא רק בגלל גם להט"

תשמיש אלא גם מחמת הטבילה, והרמ"א הוסיף 

שראתה ג"פ בביאה ראשונה שאסורה לעולם )בלי 

 אסור לו לשמש ביאות של היתר( שהרי לעולם 

 נה מהטבילה גורמת.עימה כי הביאה הראשו 

 ביאר כוונת הרמ"א בזה שאסורה  )ל(והש"ך 

לבעלה כאילו ראתה ג"פ רצופין בלי  

טבילה שאל"כ א"א לפרש דברי הרמ"א בזה שהרי 

בכל פעם שראתה צריכה לטבול לראייתה. 

 ג ד"ה אך מה שכתב("כסק)ובס"ט  )יז(וביארוהו בחוו"ד 

שאין תולין גורם הראייה בטבילה ושאז תהא 

מותרת בלילה שלאחריה שהרי ראתה ג"פ רצופין 

, אלא שהרמ"א בא ת תשמישודינה ככל רואה מחמ

לסיים דברי המחבר בזה שהוא דיבר בראתה פעם 

או פעמיים ותלה ראיותיה בטבילה והרמ"א אמר 



                                                                                           ♦ אורח נדה                                                                       לט

 

שאם ראתה פעם שלישית תולין שבא הדבר מחמת 

תשמיש בלבד ולא בצירוף הטבילה ולכן אסורה. 

ולפי"ז חידשו דלא כהט"ז ושאם היו ביאות של 

ולמעשה טענו היתר בנתיים תהא מותרת לבעלה. 

 הש"ך בנקודות הכסף כל האחרונים שחזר בו 

 ט"ז.והסכים לשיטת ה 

 שלפירוש  ה("מסק)הביאו בפתת"ש עמודי כסף ועי' 

הט"ז אם תרצה לבדוק בשפופרת צריכה  

לבדוק דוקא בזמן שהוחזקה בו והיינו אחר 

הטבילה שהרי אם תבדוק בזמן אחר ולא תמצא דם 

  )ס"ק קנב(לא יועיל לה. ועי' בספר בדי השולחן 

       שדחה זאת.   

 תשובת ר'  הביא )סי' טז(בהגהות שערי דורא והנה 

שראתה  יוחנן במהר"ר מתתיהו על אשה 

ג"פ מחמת תשמיש אחר לידתה וגם שימשה אחר 

לרואה מחמת ראייה זו ולא ראתה שא"צ לחוש 

שיטת ר' חננאל תשמיש כיון שבזה סמכינן על 

שכתב שהרואה מחמת תשמיש אחר שלא ראתה 

חלקו נישואיה אין זו בכלל רואה שכל ש בתחילת

עליו היינו מחמת שעתה נתוספו כוחותיו אבל 

סמוך על ר"ח לפי שיש הסבר למה בנידון דידן נ

שראתה שהוא מחמת לידתה ואין זה אלא כדם מכה 

שתולין אף שאין ידוע שמכתה מוציאה דם וגם 

 להמרדכי שלא תולין כה"ג מ"מ יש כאן עוד סיבה 

  לתלות וכנ"ל. 

 כתב דין הגהות שערי דורא ור' יוחנן וברמ"א 

ואם אירע לה שראתה ג' פעמים וז"ל,  

ראשונה שאחר לידתה, או ראתה אחר כל בביאה 

לידה ג' פעמים, ובנתיים לא ראתה, יש שכתבו 

להקל להתירה לבעלה, כי תלינן הראייה 

בחולשתה עדיין מכח לידתה, שהוכו הצדדים מכח 

ך, לידתה, ולכן רואה סמוך ללידה ולא אחר כ

. וכל זה אם כבר ותלינן בלידה כמו שתלינן במכה

הראשונות שהוחזקו  עברה ושמשה בין לידות

ביאות של היתר, אחר ביאות של איסור. אבל אם 

 ראתה ג' פעמים רצופין אחר לידה, לא תלינן

                                                           
ומ"מ עולה שנחלקו כאן במה שחלקו בתחילת דברי הרמ"א שהובא לעיל, שלדעת הש"ך אין להחזיק רואה אחר טבילה להיות  מב

רואה מחמת תשמיש בבעילה ראשונה אלא וסת הוא דיש לה וה"נ אין לה דין זה ואם תבעל באיסור ולא תראה כבר יש תשמיש היתר 
ת לידה, אבל להט"ז כל רואה אחר טבילה אפי' בריחוק כמה ימים נחשב עדיין שלא ראתה ותולין שמה שראתה קודם היה לה מחמ

רואה בביאה ראשונה שאחר טבילה וה"נ כל שראתה ג"פ אחר לידה או ג"פ אחר ג' לידות אין זה אלא רואה מחמת תשמיש אחר 
ה וסת לראייה בתשמיש אחר לידה לידה ולא נעקר אם תשמש ולא תראה אח"כ או שתחוש רק לאותו וסת וביום אחר תשמש, כי יש ל

 ולכן פירש דברי הרמ"א באו"א והיינו שבין ראייה לראייה נבעלה ולא ראתה.  

. מיהו כל בלידה, אלא צריכה בדיקת השפופרת

מקום שצריכה בדיקה, אם עברה ושמשה, ולא 

 מיש זה שלא ראתה בו, עדיף ראתה, מותרת, דתש

  .)דברי עצמו(השפופרת כנ''ל  מבדיקת 

 שכתב שא"א לפרש דבריו אם לא  )טו(ט"ז וראה 

שהרי שנאמר שיש טעות סופר בדבריו,  

הרמ"א דיבר על שראתה בביאה ראשונה אחר כל 

לידה והרי אחרי כל ביאות אלו היו הרבה ביאות 

של היתר או שראתה אחר לידה ג' פעמים מחמת 

תשמיש אבל לא היו רצופין כדבעי וא"כ נתלה 

במכה, אלא ע"כ שצריך לגרוס ללא המילה 

"עברה", וא"כ בשראתה אחר כל לידה פעם אחת 

ת של היתר אסורה כמו שראתה ג"פ ולא היו ביאו

וכ"ש אם ראתה ג"פ רצופים אחר לידה אחת, 

ובכה"ג אינה נתרת אלא אם תבדוק בשפופרת או 

שתעבור ותשמש כמו שכתב בסו"ד על שם עצמו 

דעדיף מבדיקת שפופרת, ואם ראתה ג"פ רצופין 

אחר ג' לידות אף שהיו גם בנתיים ביאות של היתר 

לשמש אחר לידה ד'  או שבדקה בשפופרת אסורה

כי יש לה וסת להיות רואה אחר לידה בביאה 

 ראשונה, ונעקר לה וסת זו רק אם תשמש אחר 

 לידה באיסור ולא תראה או שתבדוק בשפופרת. 

 ביאר דברי הרמ"א בצורה אחרת  )לא(בש"ך אולם 

ובלי לשנות את הגירסא בדבריו, והיינו  

אם בעברה ושימשה, ובסו"ד הרמ"א שכתב "אבל 

אם  ראתה ג"פ רצופין", ביאר שר"ל לכתחילה

וכמש"כ הלבוש הביאו הט"ז שם )וכו' ראתה 

דה או אחר והיינו שאם ראתה ג"פ אחר ליבתו"ד( 

משה אחר אותם ג"פ ולא ג' לידות כך ועברה ושי

ראתה מוכח שמה שרואה זה משום חולשת לידה 

פי' אם תראה  ,ועל כן מותרת לשמש אחר לידה ד'

י הרי קודם עברה ושימשה ולא ראתה. כשוב ג"פ 

 ועי' בנקודות שדחה בתוקף ובאורך שיטת 

     מבהט"ז. 

 כתב בסו"ד שאם עברה ושימשה ולא והרמ"א 

ראתה מותרת דתשמיש זה שלא ראתה  



                                                                                                מ                                                                         סימן קפז  ♦

  

שהביא מספר אפי רברבי  )לג(בו וכו'. וראה בש"ך 

שדוקא שעברה ושימשה ג"פ, ובש"ך דחה דבריו 

כי אין לך בדיקה גדולה מזו כמו בעילה וכמש"כ 

הרמ"א. ומשמע שהאפי רברבי חולק על הרמ"א 

כי הלשון מורה כמו שכתב הש"ך והאפי רברבי 

סובר שלא נעקר אלא כמו שנקבע ואם נקבע ע"י 

 ים שלא ג' תשמישים כך יעקר ע"י ג' תשמיש

 תראה. 

 בחידושי רעק"א על המקום שכתב לבאר ועי' 

 ט(")בסי' קפדעת האפי רברבי שסבר כהטור  

שגם וסת הקפיצות צריך לעקר בג"פ או דס"ל 

, ולכן (כאכלה שום)דתשמיש דגוף הוי כוסת הגוף 

 לא יעקר בפ"א אלא בג"פ אם תשמש ולא תראה

ושפופרת מהני כי נמצא דם מן הצדדין ובתשמיש 

 שכתב  )ג(דלא שייך זה בעינן ג"פ. ועי' חוו"ד 

 כדברי האפי רברבי. 

 סעיף י"א

 )סי' את דברי הרשב"א בתשובות  בשו"עפסק 

אשה שראתה מחמת תשמיש, , (תתל"ח 

ולאחר חצי שנה חזרה וראתה מחמת תשמיש, 

שוים,  מותרת לבעלה, שהרי לא קבעה בג' וסתות

ולא בדילוג. מיהו חוששת לאחרון פעם אחד, 

וכשיגיע חצי שנה מיום ראיית דם האחרון, אסורה 

עונה אחת. ואם קבעה וסת לראיית דם מחמת 

תשמיש שלש זימני וסת שוה, מותרת לשמש בין 

 וסת פורשת עד שיעקר שלש וסת לוסת. אך ימי ה

 .פעמים 

 שכתב מזה דה"ה לוסת החדש שאם  )לה(ש"ך ועי' 

ראתה מחמת תשמיש בט"ו לחדש אסורה  

בא בט"ו בו, ואם ראתה מחמת הלשמש בחדש 

תשמיש בהפלגה של חצי שנה חוששת לוסתה גם 

 ביום החדש וגם להפלגה ככל וסת שאינו קבוע

שחוששת לוסת ההפלגה ולוסת החדש, ולוסת 

  הגוף אינה חוששת אם בא ע"י אונס כגון קפיצה

  וכן נמי הכא בוסת מחמת תשמיש. 

 וא''ל למה אמר בס''י בהג''ה ג''פ  )טז( הט''זוכ' 

אחר טבילתה והלא בב' פעמים צריכה ג''כ  

לפרוש בטבילה כמו הכא דהתם קאי לענין לאוסרה 

על בעלה ומשום חששא זו דלא הוחזקה בג''פ לא 

אסרי' לה עולמית על בעלה אלא דכל היכא 

שעה חושש כיון שיהיה לה שאפשר לחוש לפי 

שכתב דהא  ביאורים כב(). ועי"ע חוו"ד אח''כ היתר

דאינה חוששת לט"ו בסיון היינו אם עברה 

ושימשה אבל אם לא שימשה ולא ראתה לא נעקר, 

וא"כ הרואה מחמת תשמיש נאסרת באותו יום 

לעולם ואם ראתה ב"פ נאסרת ליום החדש של 

 ר ותשמש ראייה שניה ולהפלגה לעולם עד שתעבו

 ולא תראה. 

 כתב באשה שאינה רואה )סי' קע"ד( חת"ס ובתשו' 

בליל טבילתה ורק אחר כמה ימים מליל  

טבילתה רואה מחמת תשמיש, שאם קבעה כך ג"פ 

אזי אינה חוששת עד אותו יום כי עד אז העצבים 

של הראייה אינם אלא מקובצים ואחר כמה ימים 

אינה חוששת נתרפו וחזרה לראות ובליל טבילה 

כלל עד אותו היום שרגילה לראות ואז אסורה עד 

שתראה וסתה ותטבול ושוב על דרך זו ואין לה 

דאי שתשאל היתר לשמש באותו היום בנחת וכ

 שיש לה כאב בצדדים ותהא לרופאים אולי ימצאו 

 מותרת באותו היום. 

 סעיף י"ב

 , )בסימן תת"מ(על פי דברי הרשב"א  בשו"עפסק 

הרואה מחמת תשמיש ג' פעמים, אסור  

להשהותה אף אם אינו רוצה לבא עליה, אלא אם 

 כן רוצה להשהותה על ידי שליש. ולא ילך אצלה, 

 .אלא בעדים 

 יה לדבריו ברשב"א שם שהביא ראועי' 

שהרואה  )פכ"ה מאישות הל"ח(מהרמב"ם  

ויוציא מחמת תשמיש ג"פ אסורה לישב עם בעלה 

ונמצא שלא גמר  שמא תתרפאולא יחזיר לעולם 

והוסף הרשב"א שחייב לגרשה בשעת גירושין. 

לו להשהותה עימו שמא יבא עליה לגרשה ואסור 

כיון דגייסי ההדדי. ואח"כ כתב הדין שזכר השו"ע 

 שאם אינו רוצה לגרשה כל זמן שלא באה מחמת 

 טענה וכו'. 

 הביא בשם מהר"ם פדוא"ה שאם אינו  )לו(ובש"ך 

גר בשכונתה א"צ עדים ואם לא קיים  

 )נב(פרייה ורביה כופין אותו להוציא. ועי' בפתת"ש 

 שכתב שהמנהג בזמן הזה שלא לכוף על ענייני 

 פרייה ורביה.   
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 סעיף י"ג

 שאם בעל בתולה וראתה דם מחמת  הב"י,כתב 

תשמיש אפי' כמה פעמים תולין בדם  

 הט"ז()פ"ט דנדה , והביא ראיה מתוספתא בתולים

דקתני כולן בודקין אותן בשפופרת חוץ מן 

הבתולה שדמיה טהורין, ועל כרחך מיירי בראתה 

נו יבג"פ דאל"כ שפופרת מאי עבידתיה כמו ששנ

בס"א ובכ"ז בתולה אינה צריכה בדיקה דתולין 

יישב ז' נקיים ואף שצריכה ל לעולם בדם בתולים

, ומ"מ אם פסקה כמו שפסקו לקמן סי' קפ"ג עיי"ש

עם אחת ולא ראתה כבר אין תולין לפי שידוע אז פ

באותה ביאה שפסקו בתוליה ואם ראתה ג"פ הרי 

זו מוחזקת ככל הרואה דם מחמת תשמיש. ועוד 

תינוקת שלא הגיע  )סד ע"ב(ראיה הביא מדתנן בנדה 

ונישאת ב"ש אומרים נותנים לה ד' זמנה לראות 

)יא לילות וב"ה אומרים עד שתחיה המכה. ובגמרא 

אמר שמואל לא שנו  גרסינן, אמר רב גידל ע"ב(

אלא שלא פסקה מחמת תשמיש וראתה שלא 

מחמת תשמיש אבל פסקה מחמת תשמיש וראתה 

ודייק מכאן שלא להחזיק בתולה ברואה  .טמאה

לא פסקה מלראות מחמת  י'מחמת תשמיש אפ

תשמיש שהרי רואות מחמת תשמיש הוי מיעוטא 

 ר אא"כ יהיו דמיעוטא, וסיים דמסתפינא להתי

 ידיים מוכיחות שהוא דם בתולים. 

 הבועל את הבתולה כמה פעמים, בשו"ע, וז"ל 

וראתה דם מחמת תשמיש, לעולם מחזקינן  

שהם דם בתולים עד שתשמש פעם אחת ולא תראה 

דם מחמת תשמיש. ואם אחר כך תראה שלש 

פעמים מחמת תשמיש, הוחזקה להיות רואה דם 

 ועי' באורך דבריו  וכן נקט בב"ח מחמת תשמיש.

  .ובתמיהתו על הרב בהגה"ה 

 כתב  )סימן י(בתשובת מהר"ם פדוא"ה הנה ו

ד' וה' פעמים מחמת  אפי' אם ראתה רלהתי 

תשמיש דתלינן תמיד בדם בתולים עד שלא תפסוק 

מלראות פ"א, וראוי למורה לבדוק אולי אין לה 

כאב והיא כשאר כל הנשים ואין לתלות בבתולים. 

דאף שאנו לא בקיאין בין  )ז(וכתב עליו בדרכ"מ 

נשתנו הדמים או לא מ"מ כיון שרואה מחמת 

                                                           
. ושמא דעת הרמ"א שכתבו עליו מהר"ם פדוא"ה אינו נכון כ"כ ןולכאורה לא פירש כמהר"ם פדוא"ה שתולין עד ד' וה' פעמים, והציו מג

ראשונה אא"כ יש לה צער קצת בביאה וכך פירש את דעתו, וכמו שכתב בדרכי משה  היא כמהר"ם פדוא"ה ושאינה תולה אפי' בביאה
 הנזכר.

שמיש נשתנו תשמיש לא מחלקין דאמרי' מכח הת

שמחלק היינו אם יוצא  )סה ע"ב(הדמים, ובגמרא 

 דם אחר תשמיש ולענין שנתלה במכה אבל לא 

 בדם היוצא בשעת תשמיש. 

 על  פי תשובת מהר"ם בהגהותיו כתב והרמ"א 

ואפילו אם לא פסקה  ,וז"לפדוא"ה זה  

לראות פעם א', אם אין לה צער כלל בשעת 

ככל הנשים ולא תלינן בדם  תשמיש, הרי היא

. מי שיוצא דם ממנו דרך פי אמה, ושמש, בתולים

 . ועיין )בית יוסף בשם תשובת הרשב''א(האשה תולה בו 

 .)סעיף כ'(לקמן סימן ק''ץ  

  ,דהיכא שלא פסקה שתולין בדם בתוליםוהעולה 

כל הזמן עד תולין שלדעת השו"ע  

אפי' בלי צער.  שתפסוק לראות מחמת תשמיש

ולרמ"א  וכ"ה דעת הב"ח שתולין אפי' בלי צער.

עד שלא יהיה לה צער מחמת תשמיש רק אז אינה 

תולה בדם בתולים ואף שלא פסקה לראות בשעת 

ואפי' בביאה ראשונה אינה תולה אלא  תשמיש

)עי' שבט הלוי ויש שלמדו  מג.בתנאי שיהיה לה צער

שהשו"ע  מ"א לא פליגי,שהמחבר והר סק"ג( סי"ג

, דייק וכתב כמה פעמים וכו' 'לעולם מחזקינן'

תם ואין פירושו תמיד ולעולם אלא שא "דלעולם"

כמה פעמים מחזקינן בדם בתולים והיינו ג' וד' 

פעמים אבל לא יותר, ובאמת בפעמים אלו יש גם 

 )סמ"ז(צער וכאב, והביא משו"ת משאת בנימין 

שכתב דלפי שבפעמים הראשונים יש ודאי דם 

בתולים והו"ל מכה שידוע שמוציאה דם אז גם כל 

ביאות שאח"כ תולין במכה אם יש לה צער. ותמה 

מהר"ם  ח שהתיר אפי' בלי צער. ודעתעל הב"

שונה מכולם ולכאורה דעתו היא, דא"א פדוא"ה 

 מסתבר שיותר לפי שפעמים  וה' 'לתלות יותר מד

 מכך ליכא דם בתולים.    

 נטו לפסוק ( ועוד סימן מז)משאת בנימין והאחרונים 

כהרמ"א לפי שהב"י כתב בסו"ד  

שמסתפק הוא להתיר אא"כ יהיו ידיים מוכיחות 

שהוא דם בתולים, דהיינו צער וכמש"כ הרמ"א, 

וגם שאין לומר שלא תהא רואה מחמת תשמיש 

אפי' אחר כמה שנים לדעת הב"י שנתלה לעולם 
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"ז )במק, ופרדס רימונים )כט(ועי"ע ס"ט  בבתולים.

והש"ך )יז( וכן נראה לכאורה כוונת הט"ז  .סקי"ז(

שהחמירו כרמ"א מטעם זה שהב"י בסו"ד כתב )לז( 

להחמיר וכנ"ל, ולהט"ז אם הגיע למנה לראות אין 

)ועי' באורך לה אלא בעילת מצוה אפי' לדין המשנה 

לפי שכלו בתוליה,   בדין המשנה והתקנה בריש סי' קצ"ג(

בתולין כי אין ראייה לזה ואין להוכיח שיש לה עוד 

שדקדק )מ( וכמו שסיים הב"י. ועי' תורת השלמים 

מלשון השו"ע שאם פסקה לראות אפי' פעם אחת 

שוב אינה תולה בבתולים אפי' אם יש לה צער ולא 

 דמי למכה לפי שזו יש לה צער רק בשעת תשמיש 

 ומכה יש בה צער תמידי. 

 )טהרת הבית למעשה כתבו אחרים מהאחרונים אבל 

שהב"י לא חילק  (ועוד פ"ה ס"ד ובמשמרת שם 

בדבר בלשונו בשו"ע כמו שסיים בדבריו בב"י, 

ולכן נקטינן להלכה לסמוך על דם בתולים לעולם 

עד שתפסיק פ"א ואז אם תראה ג"פ תהא נחשבת 

רואה מחמת תשמיש, וגם יש לצרף את הסברא 

שרואה מחמת תשמיש לא שכיחא וגם שדין זה הוא 

 דין דרבנן וכ"ש אם קצת יש לה צער בשעת 

 תשמיש שנתלה בדם בתולים. 

 פסקה מלראות מחמת זה שכתב השו"ע באם דין ו

 שאין לה לתלות בדם בתולים, יש בותשמיש  

כתב שאם  )כה(כמה ביאורים באחרונים. שבחוו"ד 

מה פ"א אחר תשמיש כבר אין לה צלא בדקה ע

להחשב רואה מחמת תשמיש, דמסתמא לה היה דם 

ואין לה להקל ולומר שיש לה דם בתולים. ובטהרת 

כתב דהיכא שלא ראתה דם כלל לא  )שם(הבית 

בבדיקה ולא על הסדינים כבר אמרי' שלא ראתה 

בבית  תשמיש ונגמרו לה הדם בתולים, וכ"כמחמת 

 )תנינא יו"ד סי' ועי"ע בנוב"י . )אה"ע סי' ס"ח(שלמה 

 .)ח"ג סי' קפ"א(, ובשו"ת שבט הלוי צ"ד( 

 הביא מתשובת פנים מאירות )נג( בפתת"ש והנה 

שאף שאינה כרואה מחמת )ח"ג סי' כא(  

תשמיש הנאסרת עולמית )באופן שלא פסקה( מ"מ 

כשרואה מחמת תשמיש חייבת למנות ז' נקיים כדין 

דם בתולים שהחמירו חכמים עליה למנות ז' נקיים 

ואם בדקה  )נדה סה ע"ב(שבועל בעילת מצוה ופורש 

עצמה בשפופרת ולא מצאה בראש המכחול טהורה 

 וכ"פ רבים  אזלי' לקולא.מטעם דהוי ספק דרבנן ו

 .)טהרת הבית שם ועוד(מן האחרונים  

 פנים מאירות כך הם, שרבותינו דברי הותורף 

גזרו על דם בתולה שטמא ככל דם וסת  

וכ"ש בביאה שניה ושלישית שטמאה עם כל 

הדינים לפי שיש לחוש שכלו בתוליה טפי מביאה 

לא לאסור אשה על ראשונה, דבקושי התירו ש

רואה מחמת תשמיש, וגם לא ש עולמית לפיבעלה 

 תיר לה בלי ז' נקיים וגם מפוסק ש נמצא שום

 שהב"ח כתב להחמיר עליה ז' נקיים. 

 שכתבו שלא  (ועודהיכל שלמה )מן האחרונים ויש 

כדברי הפנים מאירות, שהרי מה שהחמירו  

בביאה ראשונה הוא מחמת חשש לדם חימוד שיש 

המקור הבא מצער בביאה ראשונה )או לדם מן 

ביאה ראשונה( וא"כ אין מקום לכ"ש שנתן הפנים 

ולין דם ראייה תמאירות, וגם יש ללמוד שכמו ש

מחמת תשמיש בדם בתולים ה"נ נתלה בז' נקיים 

ועל והיינו מחמת שלא רוצים לאסור אשה לבעלה 

כרחך שיש לטהר גם את דם האשה ולא לאסרה 

ואר בס"ב בז' נקיים, )ולא חילקו בין הטהרה כמב

 תי בסי' זה( וזהו שלא נמצאנו בשוםובכמה דוכ

פוסק שזכר דין זה כי פשוט הוא לתלות גם לכך, 

נה ווגם שהב"י הביא ראיה לדבריו בראש

מהתוספתא ובזו משמע שגם לענין ז' נקיים יש 

סברא  ללתלות, ולדעתם עולה דאף שאין לסמוך ע

לא לבדוק להלכה מ"מ יש לסמוך על הפוסקים ש

 ביאה שניה, ובשכך יש דנים שהרי חייבת אחר 

 מה בדיקות הרי"ף בסי' קפ"ו ס"ב. צלבדוק ע 

 נתבאר דעת האחרונים  )ח"ה סק"ה(הלוי ובשבט 

יקה סבזה, שאם יש לה צער ולא הפ 

לראות אפי' צער כל דהו תולה בבתולים אפי' זמן 

הרבה, ואם אין לה צער אבל ברור שלא חייתה 

המכה תולה במכתה שלא גרע מרואה מחמת 

תשמיש שתולה במכה, ואם רואה דם בשפע גם 

אחר תשמיש ולא רק בשעת תשמיש תולין 

בבתולים אם יש לה צער וכאב בשעת יציאת הדם 

רואה רק טיפין טיפין  ולא פסקה מלראות, ואם

 עלינו להחמיר שלא לתלות בדם בתולים בלי צער 

    להקל. וכאב ורק בביאות ראשונות יש 

 סעיף י"ד

 אשה , )ח"א סי' מו(תשב"צ העל פי  השו"עכתב 

 שיש לה מכות ופצעים שאינה יכולה לטבול,  
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 .בעלה, כדי שלא יבטל מפריה ורביה תצא מתחת

 בתשב"צ שם נתן עיצה לחמם המקוה בדרך אבל 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היתר ע"י עששיות של ברזל כלכהן גדול 

 ביוה"כ שאין זה שאובין, עיי"ש.   
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 סימן קפח

 המראות הטמאים והטהורים                      

 

 הקדמה

 חמשה דמים טמאים תנן, )יט ע"א(  בנדהבמשנה 

באשה האדום והשחור וכקרן כרכום  

וכמימי אדמה וכמזוג בש''א אף כמימי תלתן 

וכמימי בשר צלי וב''ה מטהרים הירוק עקביא בן 

מהללאל מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי מאיר 

אם אינו מטמא משום כתם מטמא משום משקה רבי 

יוסי אומר לא כך ולא כך איזהו אדום כדם המכה 

א דיהה מכן טהור וכקרן שחור כחרת עמוק מכן טמ

כרכום כברור שבו וכמימי אדמה מבקעת בית כרם 

 ומיצף מים וכמזוג שני חלקים מים ואחד יין מן היין 

 י.השרונ 

 מנלן דאיכא דם טהור באשה אמר,  ובגמרא

דלמא כל דם דאתי מינה טמא אמר רבי  

חמא בר יוסף אמר רבי אושעיא אמר קרא כי יפלא 

לדם בין דם טהור לדם  ממך דבר למשפט בין דם

וכו'. ואמרינן למסקנא, ממאי דהני טהורים  טמא

א''ר אבהו אמר קרא דמיה הרי כאן והני טמאים 

ארבעה והא אנן חמשה תנן אמר רבי חנינא שחור 

אדום הוא אלא שלקה תניא נמי הכי שחור כחרת 

עמוק מכן טמא דיהה אפי' ככחול טהור ושחור זה 

 כשנעקר הוא משחיר לא מתחלתו הוא משחיר אלא 

 .משל לדם מכה לכשנעקר הוא משחיר 

 זה שלמד רבי חמא בר יוסף הא דאיכא דם  וראה

טהור באשה מקרא דכי יפלא וכו' אבל הא  

דאיכא דם טהור באשה לדעת רבי אבהו לא צריך 

דהא אית ליה דרשא דמיה דמיה שהם כולם 

 אדומים וכל השאר הם טהורים. ועי"ע ערוך לנר 

 בסוגיא שם ופשוט.  

סוגי הדמים והמראות נתבארו  וכל

 בהמשך הגמרא.

 נתבאר במשנה "איזהו אדום כדם  "אדום"

מאי כדם המכה  )יט ע"ב(המכה". ובגמ'  

וכו' אמר רב יהודה אמר שמואל כדם שור שחוט 

זעירי אמר רבי וכו' עולא אמר כדם צפור חיה 

אמי ורדינאה וכו'  חנינא כדם מאכולת של ראש

א''ר אבהו כדם אצבע קטנה של יד שנגפה וחייתה 

 וחזרה ונגפה ולא של כל אדם אלא של בחור שלא 

 וכו' עיי"ש.   נשא אשה ועד כמה עד בן עשרים 

 מבואר במשנה "שחור כחרת" )שהוא  "שחור"

דיו יבש( עמוק מכן טמא דיהה מכן  

אמר רב יהודה אמר שמואל  )כ ע"א(טהור. ובגמרא 

כקיר כדיו וכענב טמאה וזוהי ששנינו עמוק מכן 

טמאה אמר רבי אלעזר כזית כזפת וכעורב טהור 

וזוהי ששנינו דיהה מכן טהור עולא אמר כלבושא 

סיואה עולא אקלע לפומבדיתא חזייה לההוא 

טייעא דלבוש לבושא אוכמא אמר להו שחור דתנן 

רתא יהבו ביה ארבע כי האי מרטו מיניה פורתא פו

 מאה זוזי רבי יוחנן אמר אלו כלים האוליירין 

 .הבאים ממדינת הים 

 במשנה נתבאר "כברור שבו".  "כקרן כרכום"

תנא לח ולא יבש תני חדא  )שם(ובגמרא  

כתחתון ולא כעליון ותניא אידך כעליון ולא 

כתחתון ותניא אידך כעליון וכל שכן כתחתון ותניא 

אידך כתחתון וכל שכן כעליון אמר אביי תלתא 

דרי ותלתא טרפן הויין נקוט דרא מציעאה וטרפא 

 מציעתא בידך כי אתו לקמיה דרבי אבהו 

 .אמר להו בגושייהו שנינו 

 במשנה נתבאר "מבקעת בית  מימי אדמה""כ

תנו רבנן  )שם(כרם ומיצף מים". ובגמרא  

כמימי אדמה מביא אדמה שמנה מבקעת בית כרם 

ומציף עליה מים דברי רבי מאיר רבי עקיבא אומר 

מבקעת יודפת רבי יוסי אומר מבקעת סכני רבי 

שמעון אומר אף מבקעת גנוסר וכיוצא בהן תניא 

מביא אדמה שמנה מבקעת בית  אידך וכמימי אדמה

כרם ומציף עליה מים כקליפת השום ואין שיעור 

תן למים משום דאין שיעור לעפר ואין בודקין או

 ועוכרן וכשהוא צלולין אלא עכורין צללו חוזר 

 .עוכרן אין עוכרן ביד אלא בכלי 
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 במשנה נתבאר "שני חלקים מים ואחד "כמזוג" 

  )כא ע"א(יין מן היין השרוני". ובגמרא  

השרוני נידון ככרמלי חי ולא מזוג חדש ולא  תנא

ישן אמר רב יצחק בר אבודימי וכולן אין בודקין 

אותן אלא בכוס טבריא פשוט מאי טעמא אמר אביי 

של כל העולם כולו מחזיק לוג עושין אותו ממנה 

שני לוגין עושין אותו ממאתים כוס טבריא פשוט 

  אפי' מחזיק שני לוגין עושין אותו ממנה ואיידי

  .דקליש ידיע ביה טפי 

 וב''ה מטהרין היינו תנא , )יט ע"א(תו בגמ'  ואמרי'

לתלות. והכוונה היא,  קמא איכא בינייהו 

שלענין אם אשה נגעה בתרומה או בקדשים לאחר 

שראתה דם בצבעים אלה שלפי שיטת ת"ק נטמאו 

מספק ואינם נשרפים וגם אינם נאכלים ולדעת 

 ב"ה הרי הם טהורים ונאכלים ולדעת ב"ש הם 

 טמאים ונשרפים. 

 ומשמע ממנו שלדעת ת"ק  )בע"ב(ברש"י  ועי"ע

האשה נאסרת לבעלה מספק. אך  

משמע שאינה נאסרת  )עפ"י המשניות כאן(ברמב"ם 

לבעלה כלל. והיינו מחמת שאין דמים אלו נאסרים 

אף מספק אלא רק מדרבנן. ואולם עי' ברמב"ם 

באיסו"ב פ"ה הל"ו וכ"ה בטומאת משכב ומושב 

פ"א ה"ח שמשמע ממנו שטמאה לבעלה והיינו 

רוך רב"ז ובקצר שם )באמתורת ספק. וגם הרשב"א 

  פסקו כב"ה עיין בדבריהם.  )פ"ב ס"ד(והרא"ש  ע"ב(

 קשה להבחין בין סוגי הדמים האלו  ולמעשה

ולומר שהם טמאים ואחרים טהורים  

כמובא בגמ' על כמה מהאמוראים שחששו לבדוק 

. הלכך החמירו ואסרו כל מה שנראה כאדום )כ ע"ב(

וכל השאר טהורין אף שאינו ירוק ולבן והיינו שכל 

 שאינו נוטה לאדמומית טהור ואין בו מקום וסיבה 

 .   )ר"ן בשבועות ג ע"א ד"ה ומראית(לחשוש  

 מצינו רבי  )כ ע"ב(בדיקה בלילה. בנדה  ובענין
 ראה דם בלילה וכו' רבי בדיק לאור הנר 

ישמעאל ברבי יוסף בדיק ביום המעונן ביני רבי 
עמודי אמר רב אמי בר שמואל וכולן אין בודקין 
אותן אלא בין חמה לצל רב נחמן אמר רבה בר 

משמע  )יד ע"א(. ובמגילה אבוה בחמה ובצל ידו
 )סעי' יב(שלא בודקים בלילה עיי"ש. ועי' ערוה"ש 

 שיישב שיש לחלק בין ראיה בלילה לאור הנר 
 לבין ראיה לאור הלבנה וכדומה שאסור. דשרי  

 אין בודקין כך הוא,  )פ"ה הלי"ב(הרמב"ם  ולשון

הדם אלא על גבי מטלית לבנה ובחמה.  

ועושה צל בידו על הדם והוא עומד בחמה כדי 

שיראה עינו כמות שהיא. ולא כל הרואה צריך לכל 

אלו הדברים בכל עת שיראה אלא טביעות עין יש 

ובעת שיראה מיד יטמא או יטהר. לחכם בדמים. 

ואם נסתפק לו במראה מן המראות צריך להקיף 

 . ולערוך לדיו או לדם הקזה או לשאר המראות

 ומשמע שפסק ככל שאר האמוראים ולא כרבי. 

 כתב להלכה  )שיורי ברכה סי' לט( ובברכי יוסף

שאין לראות דם בלילה אפי' לאור הנר  

מורים השנויים לפי שאין הלכה כרבי אלא ככל הא

 )סעי' טז(שם שלא בדקו לאור הנר. וגם בערוה"ש 

כתב שלכתחילה נכון לראות ביום דוקא והעיד ע"ע 

שכמה פעמים ראה שאינו דומה הבחנה ביום 

 להבחנה בלילה אך במקום ההכרח יכול לבדוק 

 בלילה. 

  )מראות לדינא(בזמנינו. כתבו השבט הלוי  ולהלכה

שאם יש  )ס"ו סעי' יד( והטהרת הבית 

צורך מותר לבדוק בלילה לאור החשמל אלא שיש 

להזהר במנורות שיש שעושות למראה להראות 

 לבן ויש העושות להראות אדום, ועל כן צריך כל 

 הזמן לחשוב ולשקול את הבדיקה.  

 הדם שטיהרוהו יש לחקור בו אם הוא דם  והנה

שבא מן המקור אלא שגזירת הכתוב הוא בו  

 שטהור או שאינו כלל מן המקור אלא מן 

 העליה. 

 לא כל כתב,  )פ"ה מאיסו"ב הל"ו( שהרמב"ם

משקה הבא מן החדר מטמא אלא  

הדם בלבד שנאמר דם יהיה זובה. לפיכך אם שתת 

מן הרחם לובן או משקה ירוק אע''פ שסמיכתו כדם 

. ומשמע דם ה''ז טהורהואיל ואין מראיו מראה 

 מדבריו שאף שיציאתם מן המקור מ"מ הם דמים 

 טהורים, וכ"ד רוב הראשונים.  

 שכתב שאשה )סי' רמ"ו( בתרומת הדשן  וכ"ה

שהרגישה שנפתח מקורה בדקה מיד  

ומצאה על העד לחלוחית לבן לא חיישינן שמא 

יצאה טיפת דם כחרדל ונתקנח או נימוק דהרגשה 

דאורייתא היא דה"מ היכא דליכא למתלי ההרגשה 

במידי אחרינא אבל כשמצאה לחלוחית לובן על 
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העד אמרי' שההיא טיפת לובן הוא דארגשה דלבן 

)אמנם בסו"ד כתב שיש  וירוק מן המקור קא אתו

לחוש שנמצא על העד לחלוחית לובן עבה ויש בו 

 מיחוש קצת וחלק עליו בב"י כאן סו"ס א'(. ומ"מ 

 חזינן כדברי הרמב"ם. 

 )בנדה ותוס' רי"ד )מצוה רז( שיטת החינוך  אמנם

שמראות טהורות אינן מן המקור כב ע"א(  

  )כאן סק"ד ד"ה אבל הא(אלא מן העליה. ועי"ע ס"ט 

 באורך. ובשו"ת צ"צ יור"ד סי' קא. 

 סעיף א'

 הטור וז"ל, דבר תורה חמשה דמים טמאים  כתב

באשה ותו לא אבל האידנא שנתמעט  

לטמאות כל שיש בו מראה אדום  מדהבקיאות חזרו

בין אם הוא כהה הרבה או עמוק וכן כל מראה 

שחור ואין טהור אלא בשתי מראות שהן הלבן 

 והירוק בין ירוק ככרתי בין צהוב כזהב אפילו אם 

 יש בו סמיכות דם והוא עב הרבה. 

  )יט ע"ב ד"ה והירוק(ככרתי כתבו התוס'  ובירוק

שהוא דומה לאתרוג  )פ"ב ס"ד( שוהרא" 

 ולא ככרתי שזה אין דומה לאדמומית ולית מחלו' 

 בזה כלל. וכ"ה בעוד הרבה מן הראשונים. 

 )ריש שהביא מסמ"ק  )רמו(עיין בתרומת הדשן  אבל

שסתם להתיר בירוק ולבן ולכן גמגם  סי' רצג( 

בלבן שיש בו מראה שחור מעט כעין אבק. ובב"י 

 חלק עליו והתיר בכה"ג מכל שאר מפרשים 

 שהתירו בלא גמגום. 

 כל מראה אדום, בין אם הא כהה השו"ע, וז"ל 

הרבה, או עמוק, טמאים. וכן כל מראה  

שחור. ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוק, 

כמראה השעוה או הזהב, וכל שכן הירוק אפילו 

ואפילו יש בו סמיכות דם והוא  ,ככרתי או כעשבים

עב הרבה, ואפילו הרגישה שנפתח מקורה, ובדקה 

. והרמ"א סיים, מיד ומצאה מראות הללו, טהורה

                                                           
במש"כ "חזרו" לכאורה יש לעיין מהו חזרו ולאן חזרו שהרי התקנה היתה כמו שהוא בד"ת ולא שייך לומר חזרו. ויש ליישב  מד

שהוא אדום ולבתר הכי באו חז"ל והאמוראים שבתחילה היה דין תורה לטמא כל מראה אדום כי כן משמע מהתורה לטמא כל דם 
ותיקנו לטמא רק האדומים שנראים שבאו מן דם ושנו אותם המשנה אבל אחרי שראו שלא יודעים להבחין תיקנו לחזור לעיקר בתקנה 

 והיינו של התורה שיטמאו כל דם ואפי' שלא נראה כ"כ אדום כי אין יודעים להבחין בין קצת אדום לאדום הרבה.
שאומרים שלא משקרת וגם לא מדמיינת. ולכאורה זה שלא  )ויקרא טו,כח(בדברי הב"י שפירש שנאמנת מן קרא ד"וספרה לה"  עי' מה

משקרת רואים מקרא זה שהרי האמינה תורה אבל זה שלא מדמיינת מי אמר להאמין לה. וצ"ל שאם האמינו לה האמינו להכל ולא 
 ה וראתה שחור וכל כיוצ"ב, וזהו שנאמנת לכל ענין. אומרים שבדקה עצמה ואומרת ירוק ראיתי שטוע

, דלא כיש מחמירין לטמאה )בית יוסף וטור(וכן עיקר 

. 'ו()תרומת הדשן סימן רמ'אם יש בו סמיכות והוא עב 

)ואם הרגישה שנפתח מקורה, ובדקה מיד ולא 

(. ובזה עיין מצאה כלום, עיין לקמן סימן ק''ץ

 באורך בהקדמה לסי' זה ובריש סימן ק"צ ברוחב.

הביא ב' חידושים בדין זה הא' מש"כ ר"י ובב"ח 

מרגליות שאשה שרחצה בחמין ואחר רחיצה 

ראתה מראה לבן עב שיש לטמאותה מספק שמא 

ומחמת חום המים הפך ללבן. הב' חידש אדום היה 

מעצמו שאם ראתה מראה לבן או צהוב עב לח 

 חיישינן שמא נעקר מן הגוף לקה וכשיתייבש 

 יחזור למראה אדום ולפיכך תמתין עד שיתייבש. 

 דחה דבריו בחידושו מדנפשיה )ג( ובש"ך 

דאחזוקי רעותא לא מחזקינן עיין  

והוסיף שאין לו )א(  בראייתו. וכך תמה ג"כ בט"ז

לדיין אלא מה שעיניו רואות וגם מה יועיל בדיקה 

בסי' קצ"ו לפני תשמיש והרי אם מצא מראה לבן 

או צהוב לח תצטרך להמתין, וכן תמה טובא 

מסוגיא בדף כ ע"ב עיי"ש. וגם דין הא' שכתב 

 השם ר"י מרגליות תמה שלא נמצא כן בתלמוד 

 עיי"ש בכל דבריו. 

 שלדעת החכם צבי לעולם הביא )ג( ובפתת"ש 

אזלי' בתר יציאה מהגוף בין לקולא  

)כגון שיצא טהור ולמחר השתנה וטימאו( ובין 

 לחומרא )כגון שיצא טמא ולמחר השתנה וטיהרו(, 

   ושיש שחששו להקל בזה.    

 סעיף ב'

 נאמנת אשה לומר כזה הטור והמחבר,  כתבו

אם הוא מראה לבן או  מה,ראיתי ואבדתיו 

ירוק, טהור. אבל אם הביאו לפנינו דם, והחזקנוהו 

בטמא, או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור, 

 והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה, אין 

 .סומכין עליה 
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 ילתא אייתא גרסינן,  )כ ע"ב(בגמרא נדה  והנה

דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי לה הדר  

אייתא לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה ודכי לה 

והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חברו 

רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר מעיקרא 

טמויי הוה מטמי לה כיון דא''ל דכל יומא הוה מדכי 

לי כי האי גונא והאידנא הוא דחש בעיניה דכי לה 

ומי מהימני אין והתניא נאמנת אשה לומר כזה 

ראיתי ואבדתיו איבעיא להו כזה טיהר איש פלוני 

חכם מהו תא שמע נאמנת אשה לומר כזה ראיתי 

ואבדתיו שאני התם דליתיה לקמה תא שמע דילתא 

אייתא דמא לקמיה דרבה בר חנה וטמי לה לקמיה 

דרב יצחק בריה דרב יהודה ודכי לה והיכי עביד 

והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר הכי 

וכו' ואמרינן טמויי הוה מטמי לה כיון דאמרה ליה 

דכל יומא מדכי לה כי האי גונא והאידנא הוא דחש 

 בעיניה הדר דכי לה אלמא מהימנא לה רב יצחק 

 .בר יהודה אגמריה סמך 

הגמ' הסתפקה באמרה כזה טיהר איש פלוני  והנה

חכם. ולכאורה קודם לכן אמרה הגמ' נאמנת אשה 

)כאן ד"ה לומר כזה ראיתי ואבדתיו, ועיין רשב"א 

שהקשה קצת באופן אחר שהרי הגמ' נשארת  הא(

בספק וקיימ"ל לחומרא, ולכאורה מה נעביד עם 

הברייתא שאומרת שנאמנת. ותירץ שלא אמרו 

אין רעותא לפנינו כמו בברייתא שנאמנת אלא בש

שלא קיים העד וסומכים עליה ונאמנת אבל כאן 

נמצא העד לפנינו ויש חכם המסתפק או שהיא 

עצמה מסתפקת ואומרת גם שחכם אחר התיר לה, 

 ולכן אין לסמוך עליה כי מאי חזית דסמכת עליה 

 שהרי היא מסתפקת ולכן גם אנו נסתפק. 

 )בד"ה כזה פי' שמרש"י כ"ז אינו במשמע שאלא 

מהו שתסמוך עליה חברתה וז"ל,  טיהר( 

שהראתה דמה לזו ואמרה לה כדם זה שלך הראתי 

. ולכאורה רואים גם אני לפלוני חכם וטיהר

 שפירש הסוגיא לענין חבירתה ויש לעיין מה 

 הצורך שפירש כך. 

 באמת בב"ח כאן שפירש שרש"י לא רצה  ועי'

לפרש בסתם שמדובר על עצמה שהרי  

ברייתא היא שנאמנת ולכן פירש שמדובר על 

חבירתה ומדובר שבאה ראשונה אצל חכם והוא 

מסתפק ובאה חבירתה ואומרת כזה טיהר לי חכם 

 פלוני שאין נאמנת כי הרי חכם מסתפק ואמרי' 

 שהיא מדמיינת. 

 לדעתו עולה שבפירוש השמועה הולך  ולכאורה

"א שבאה לחכם והוא כמש"כ הרשב 

מסתפק ובאה חבירתה ורוצה לטהר כמו שטיהרו 

לה ואינה נאמנת כי אנו מסתפקים. ולזה קצ"ב מה 

 צריך להעמיד בחבירתה נעמיד בה עצמה וכמש"כ 

 הרשב"א. 

 נראה לומר שרש"י ר"ל דלא כהרשב"א  והיה

שלדעת הרשב"א מדובר על אשה אחת  

וכאן זה לפנינו וכאן אינו לפנינו ולדעת רש"י 

בשנהם זה אינו לפנינו וכאן מדובר עליה עצמה 

ולכן נאמנת אבל בספק הגמרא מדובר על חבירתה 

 )ויקרא ולא נאמינה כי אמרה תורה "וספרה לה" 

 ולא על חבירתה. טו,כח( 

 הביא דעת  )על הש"ך סק"ז(במחצית השקל  אבל

הב"ח בפי' דעת רש"י וכתב עליו שהוא  

כדברי הי"א בסוגיא שם )והיינו הרשב"א הנז'(, 

וכתב שלא נחלקו אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא 

וגם לרש"י יש חילוק בין נמצא לפנינו לשלא נמצא 

 )כמו שמוכח שם בגמ'( ונקט רש"י 

 חבירתה אבל לא ר"ל שחולק עיין בדבריו. 

 סעיף ג'

 הטור, הכניסה שפופרת והוציאה בה דם  כתב

טהורה, וכן אם ראתה דם בחתיכה אפי' אם  

היא מבוקעת והדם בבקעים בענין שנוגע בבשרה 

טהורה כיון שאין דרך אשה לראות כך, וכן עשה 

רבינו שמשון מעשה באשה שנעקר מקור שלה 

וכמין חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצון ולא 

ל זמן שאותן החתיכות )היו( היתה פוסקת לראות כ

בבית החיצון וטיהר אותה לבעלה כיון שאין דרך 

אשה להיות רואה כך, ודוקא חתיכות קטנות דומיא 

דשפופרת אבל חתיכה גדולה טמאה אפי' לא ראתה 

 כלום שא"א לפתיחת קבר בלא דם ואפי' בנפל 

 שלא נגמרה צורתו. 

 בעא מיניה רבי ירמיה גרסינן,  )כא ע"ב(בנדה 

 מרבי זירא הרואה דם בשפופרת מהו 

בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת או דלמא האי 

בבשרה מיבעי ליה שמטמאה מבפנים כבחוץ אמר 

ליה בבשרה אמר רחמנא ולא בשפופרת דאי 
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בבשרה מבעי ליה שמטמאה מבפנים כבחוץ א''כ 

נימא קרא )בבשר( מאי בבשרה שמע מינה תרתי 

בן יוחי המפלת והא''ר יוחנן משום רבי שמעון 

חתיכה קורעה אם יש בה דם אגור טמאה ואם לאו 

טהורה הכי השתא התם דרכה של אשה לראות דם 

בחתיכה הכא אין דרכה של אשה לראות דם 

לימא שפופרת תנאי היא דתניא המפלת  .בשפופרת

חתיכה אף על פי שמלאה דם אם יש עמה דם טמאה 

ואם לאו טהורה רבי אליעזר אומר בבשרה ולא 

בשפיר ולא בחתיכה ר' אליעזר היינו תנא קמא 

אימא שרבי אליעזר אומר בבשרה ולא בשפיר ולא 

בחתיכה וחכמים אומרים אין זה דם נדה אלא דם 

 חתיכה תנא קמא נמי טהורי מטהר אלא דפלי פלויי

)שיש בה שורות ביקועים מבחוץ והדם שם, לשון 

איכא בינייהו תנא קמא סבר בבשרה ולא  רש"י(

ר ולא בחתיכה והוא הדין לשפופרת והני בשפי

מילי היכא דשיעא אבל פלי פלויי טמאה מאי 

טעמיה בבשרה קרינא ביה ואתו רבנן למימר אף 

על גב דפלי פלויי אין זה דם נדה אלא דם חתיכה 

הא דם נדה ודאי טמא ואפילו בשפופרת נמי אמר 

כי ה אביי בשפופרת כולי עלמא לא פליגי דטהור

מר סבר דרכה של אשה לראות דם  פליגי בחתיכה

בחתיכה ומר סבר אין דרכה של אשה לראות דם 

בחתיכה רבא אמר דכולי עלמא אין דרכה של אשה 

לראות דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקור 

מקומו טמא קמיפלגי דר' אליעזר סבר אשה טהורה 

 ודם טמא דהא אתי דרך מקור ורבנן סברי אשה 

 .טהורה ומקור מקומו טהור 

 תירוץ אביי נחלקו הראשונים, שרש"י ובביאור 
 )בד"ה כי פליגי נמצא בדף כב ע"א(פירש  

ודפלי פלויי דת''ק סבר בבשרה למעוטי תוך וז"ל, 
חתיכה אבל דם הנראה בבקעים טמא דהא בבשרה 
קרינן בה ורבנן בתראי סברי אפי' פלי פלויי 
טהורה דאין זה דם נדה דאין דרכה של אשה 

. וכוונתו היא, דודאי לכו"ע אם חתיכהלראות דם ב
ראתה דם בשפופרת טהורה מטעם שיש חציצה 
ונחלקו אם יש גם את טעם שאין דרך לראות דם 
בחתיכה דממילא אינו דם נידות שלת"ק )ר"א( 
ל"א יש דרך לראות בכך ולכן אם ראתה בחתיכה 
אם החתיכה לא מבוקעת אזי תיפוק ליה שלא 

היא מבוקעת )פלי מטמאה מטעם שחוצץ אבל אם 
 פלויי( טמאה אבל לחכמים אמרי' דאין דרך לראות 

 דם בחתיכה ולכן בכל גווני טהורה מטעם זה. 

  )פ"ג ס"ב(והרא"ש  )שם בד"ה כי פליגי(התוס' אבל 

הקשו על פירוש רש"י )ועי' רא"ש שהקשה  

כמה קושיות( דאין פירוש של לראות דם בחתיכה 

כפירוש של אין דרכה לראות דם בשפופרת, ולכן 

דפליגי בחתיכה העשויה כמין ביארו בתוס', 

שפופרת והוי חציצה בין דם לבשר דת''ק מטמא 

דדרכה לצאת בענין זה ורבנן סברי אע''ג דדם נדות 

כה לראות בענין זה ואין זה דם נדות הוא אין דר

דקאמרי רבנן ה''פ אין זה דם נדות שטימא הכתוב 

אבל בפלי פלויי גם רבנן מטמאין כיון דדם נדות 

 )ועי"ע רמב"ן בסוגיא שם משפ"י . הוא ונוגע בבשרה

 .באו"א( 

 הרא"ש ביאר בשם הר"ש מקוצי שנחלקו אבל 

באם דרכה של אשה לראות דם בחתיכה  

וכנ"ל ברש"י, אבל בטעמא דקרא "דבבשרה ולא 

בשפופרת" שלר"א ה"ט מטעם חציצה ולכן 

בחתיכה ופלי פלויי דליכא לטעם זה טמאה אבל 

לחכמים ה"ט משום שאין דרך אשה לראות דם 

בשפופרת וא"כ גם בחתיכה ופלי פלויי אין דרך 

 ראתה דם מ"מ אשה לראות בכך ואפי' אם ודאי 

 טהורה דאין דרכה לראות דם בכך. 

 הן דברי הטור שכתב "הכניסה שפופרת והן 

והוציאה בה דם טהורה, וכן אם ראתה דם  

בחתיכה אפי' אם היא מבוקעת והדם בבקעים 

בענין שנוגע בבשרה טהורה כיון שאין דרך אשה 

 לראות כך". דהיינו כדברי הר"ש מקוצי שהביא 

 הרא"ש. ופשוט. 

 הרא"ש בלשונו "וכן עשה מעשה רבינו וסיים 

שמשון באשה שנעקר מקור שלה וכמין  

חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצון וטיהר 

אותה לבעלה כיון שאין דרך נשים לראות כך". 

ור"ל שלר"ש מקוצי שאין הטעם משום שלא הוי 

דם נדה אם ראתה בגווני שאין דרך לראות אלא 

אין דרכה בכך טהורה עצם זה שראתה בצורה ש

 א"כ ה"ה בנעקר וכו' שטהורה כי דרכה לראות 

 בכך. 

דייק תחילה הלשון מהרא"ש וש"ר ובב"י 

שמדובר שנעקר מקורה ונפלו חתיכות עם דם 

וטהורה מטעם הנ"ל, אבל להטור שכתב "ולא 
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היתה פוסקת לראות כל זמן שאותן החתיכות )היו( 

ת בבית החיצון" א"כ משמע שר"ל שלא פוסק

מלראות דם אחר שנפלו חתיכות דאמרי' תולין 

 )נכ"ו ז וכ"ה לר' ירוחם "שזה מהמכה כבסימן קפ

 עיי"ש בלשונו. ח"א דף ר"כ ע"ג( 

 שדחה זאת מכיון שלא אמרו דתולין במכה אלא 

אלא במכה שבצדדין ולא במקור עצמו ולכן  

פירש דברי ר' ירוחם והטור כהרא"ש ומה שאמרו 

וכו' ר"ל שלא פסקה מלראות "ולא היתה פוסקת" 

והוסיף שלשון ר' ירוחם שכתב כל זמן  מוחתיכות,

שאותה חתיכה היתה בבית החיצון נוח יותר 

לפירוש זה מלשון רבינו שכתב כל זמן שאותן 

והצריך  מזהחתיכות בבית החיצון וקל להבין.

 בדיקה במים כמו שמצינו לקמן ס"ד אך דחה מטעם 

 מחבשר.שאולי הכא ניכר שהם חתיכות  

 הכניסה שפופרת והוציאה בה דם, בשו"ע, וז"ל 

טהורה. וכן אם ראתה דם בחתיכה, אפילו  

היא מבוקעת והדם בבקעים, בענין שנוגע בבשרה, 

טהורה, כיון שאין דרך לראות כן. וכן אשה שנעקר 

מקור שלה, וכמין חתיכות בשר נופלים בבית 

 והוא שהטילה החתיכות במים  החיצון, טהורה

  .פושרין, ולא נמוחו 

 הבין בדעת הר"ש מקוצי שכאן  )ג(משה ובדרכי 

מדובר בתלייה ותולין גם על מכה  

שבמקור וטהורה כיון שאין דרך ראייה בכך. ור"ל 

כדרך שביאר הב"י בתחילה שראתה חתיכות 

ואח"כ ראתה דם שתולין במכה אף בדם הבא מן 

המקור כי אין דרך ראייה בכך. וכזה הוא לשונו 

אפילו ראתה דם, כל זמן בהג"ה על המחבר, 

טהורה, דתלינן  שהחתיכות בבית החיצון שלה,

הדם בחתיכה זו, הואיל וידעה ודאי שנעקר מקורה, 

  . )כן משמע בטור ורבינו ירוחם והרא''ש(ומחמת מכה היא 

 ביאר דברי הר"ש שלא מדובר על שצנח ובב"ח 

המקור בעת וסתה אלא קרה הדבר בין  

                                                           
ומה שסיים הטור 'כל זמן שאותן חתיכות היו בבית החיצון' ר"ל שהיו בבית החיצון ועתה יצאו עם הדם ולכן טהורה מטעם שאין  מו

 דרך אשה לראות בכך.
יצון אלא יצאה כמו כל שאר החתיכות וכדברי ונ"ל כוונתו, שר' ירוחם כתב "היתה" בבית החיצון וא"כ עתה היא כבר לא בבית הח מז

 הרא"ש אבל הטור כתב כל זמן וכו' ולא כתב שהיו, כי תראה שהב"י לא גרס בטור "היו" וא"כ משמע שהם עתה גם בבית החיצון.
כי ע"י ואם תתבונן תראה שלכאורה לפי רש"י גם י"ל את דין הר"ש בנפל במקור כי סו"ס לא ראתה בכה"ג שרגילה ותהא טהורה  מח

, שמדובר על שראתה חתיכות ואח"כ יצא דם )ח(וכ"ה משמעות הש"ך )ו( כך אמרי' שאינו דם נדה. וראיתי בחידושי הגהות שיישב 

וכמשמעות הב"י בריש דבריו וא"כ לרש"י טמאה כיון שכך הוא רגילות לראות דם אבל לר"ש מקוצי סו"ס זה בצורה של אינה כדרכה 
 ולכן טהורה. 

וסת לוסת ובשעת נפילה בדקה הבית החיצון 

ות של בשר ומצאה שלא היה דם ואח"כ נפלו חתיכ

ומהם יצא דם, והביא דעת הב"י בזה שמדובר 

כדברי הרא"ש הנז' וחלק עליו שמדובר שראתה 

דם ממש יוצא אחר שנפלו חתיכות והביא דעת 

הרמ"א הנז' שרואים מדבריו שלא בדקה כמו 

שכתב הב"ח וחלק עליו ונקט שצריכה בדיקה. 

וטעם הבדיקה הוא כדי שלא יהא דין תלייה כי אם 

וצא דם כבר נתלה שיש מכה אלא הצריך רואה שי

שתבדוק שאין מכה שמוציאה דם אלא הדם הגיע 

מחמת החתיכות ולזה טהורה מטעם שאין דרכה 

לראות כך. ופסק להלכה כדעת רש"י ותוס' שהרי 

רק לר"ש מקוצי דינא הכי הוא ולדעת רוב 

 הראשונים אינו כן אלא טמאה. והסכים עימו 

 .)עי' סק"ח וסק"ט(הש"ך  

 תמה לדעת הרמ"א שכתב שתולין  )ה(ובט"ז 

שהרי לא כתבו הרא"ש והטור שתולין  

אלא שאין דרכה של אשה לראות בכך. ולכן פירש 

הדין כאן שכל דין נדה הוא בשראתה בצורה 

שהמקור נשאר במקומו והדם יצא ממנו אבל אם 

המקור עצמו מוליך הדם עימו אין זה דרך ראייה 

הנזכר. ומשו"ה כתב שאסרה תורה וכ"ה ברא"ש 

שלא כדעת הב"ח שא"צ שתראה רק בין וסת לוסת 

 אלא כל שראתה בכה"ג טהורה כיון שאין זה 

 ראייה של דרך האשה לראות. 

שכתב בדעת הט"ז שרק אם  )ביאורים ג(חוו"ד ועי' 

נפלה החתיכה לבית החיצון בשעת וסתה אבל אם 

נפלה קודם ובשעת וסתה ראתה דם טמאה לפי 

שא"א לאשה שלא תהא טמאה לעולם וגם שיש 

קצת דם שיורד ממנה כדרך ראייתה. ונמצא 

שצמצם את חידושו של הט"ז שהט"ז ר"ל שלא 

כהב"ח ושגם בוסת עצמו תהא טהורה והוא בא 

 שרק בשעת וסתה דינא הכי הוא ולא בשנפל  ואמר

 קודם שעת וסתה.  
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 בדין שכתב הטור שאם ראתה חתיכה גדולה והנה 
טמאה כיון שא"א לפתיחת הקבר בלא דם.  

המפלת חתיכה  )דף כא ע"א(מבואר בריש המפלת 
אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה ר' יהודה 

. ובגמרא בע"ב גרסינן, אומר בין כך ובין כך טמאה
 הקבר בלא אלא אמר רב יהודה באפשר לפתיחת 

 .דם קמיפלגי ובפלוגתא דהני תנאי 

 פסק  )פ"ג ס"א(בזה הב"י שהרי הרא"ש וביאר 

כר"י שא"א לפתיחת הקבר בלא דם וכאן  

פסק )לגבי הדין הנזכר קודם( כרבנן שדם בחתיכה 

טהורה אע"ג שא"א לפתיחת הקבר וכו' אע"כ שיש 

חילוק בין חתיכה קטנה לחתיכה גדולה. והב"ח 

 חלק עליו בזה שמדובר שם בחתיכה קטנה והאריך 

 בראיות ומ"מ לדינא כתב כמש"כ הטור. 

 שלא נגמרה צורתו טמאה אם הפילה נפל ואף 

מטעם זה דא"א לפתיחת הקבר וכו' וכ"כ  

 )בארוך ב"ז ש"ו כו ע"ב(והרשב"א  )פ"ג ס"א(הרא"ש 

)תזריע פה וכ"פ הטור, לאפוקי משיטת השאילתות 

דס"ל שאם לא נגמרה צורתו אפשר  ד"ה ברם צריך(

 לפתיחת הקבר וכו' )וכתבו עליו שזה אין אנו 

 יודעין ולכן לדינא טמאה(.  

 פסק כת"ק  )פ"ה מאיסו"ב הל' י"ג(והרמב"ם 

במשנה שאפשר לפתיחת הקבר בלא  

דם עיי"ש בדבריו, ומ"מ אם ילדה טמאה מדין 

 )ועי"ע בזה לקמן טומאת לידה אף שלא ראתה דם 

 וכמש"כ בריש פ"ה עיי"ש.   סימן קצד( 

 ודוקא חתיכות קטנות דומיא השו"ע, וז"ל 

דשפופרת, אבל חתיכה גדולה, טמאה,  

 ראתה כלום, לפי שאי אפשר לפתיחת אפילו לא 

 .הקבר בלא דם, אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו 

 סעיף ד'

כל דם היוצא מן האשה, בין הטור והמחבר, כתבו 

לח בין יבש, טמאה. ולא עוד, אלא אפילו יצא 

ממנה צורת בריה, כמין קליפות או כמין שערות 

או כמין יבחושים אדומים, טמאה. והוא שיהיו 

נמוחים בתוך מעת לעת, על ידי ששורים אותם 

במים פושרין, ויהיו המים פושרים כל משך מעת 

מום, כמו מים לעת שהם בתוכו. ושיעור החי

ששאבו בקיץ מהנהר או מהמעין, ועמדו בבית, 

שחום הבית מחממתן. וכחימום של אלו כך הוא 

שיעור פושרין בימות החורף. ואם הם קשים כל 

 כך, שאינם נמוחים בתוך מעת לעת, טהורה, אפילו 

 הם נמוחים על ידי מיעוך שממעכן בצפרניו.  

 ר' יוסי  בעא מיניהגרסינן,  )כב ע"א(נדה בגמרא 

ברבי חנינא מרבי אלעזר דם יבש מהו כי  

יזוב זוב דמה אמר רחמנא עד דמידב דייב ליה לח 

אין יבש לא או דלמא האי כי יזוב זוב דמה אורחא 

דמילתא היא ולעולם אפילו יבש נמי א''ל תניתוה 

דם הנדה ובשר המת מטמאין לחים ויבשים אמר 

מיבעיא ליה לח ונעשה יבש לא קא מיבעיא לי כי 

לי יבש מעיקרא הא נמי תניתוה המפלת כמין 

קליפה כמין שערה כמין עפר כמין יבחושין אדומין 

אם נמוחו טמאה אי הכי בלא נמוחו נמי  תטיל למים

אמר רבה כי לא נמוחו בריה בפני עצמה היא ומי 

איכא כי האי גוונא אין והתניא א''ר אלעזר בר' 

בנה מעשה צדוק שני מעשים העלה אבא מטבעין לי

באשה שהיתה מפלת כמין קליפות אדומות ובאו 

ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו 

לרופאים ואמרו להם אשה זו מכה יש לה בתוך 

מעיה שממנה מפלת כמין קליפות תטיל למים אם 

נמוחו טמאה ושוב מעשה באשה שהיתה מפלת 

כמין שערות אדומות ובאה ושאלה את אבא ואבא 

מים וחכמים לרופאים ואמרו להם שומא שאל לחכ

יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין שערות 

אדומות תטיל למים אם נמוחו טמאה אמר ריש 

לקיש ובפושרין תניא נמי הכי תטיל למים 

ובפושרין רשב''ג אומר ממעכתו ברוק על גבי 

הצפורן מאי בינייהו אמר רבינא מעוך על ידי 

מה היא שרייתן הדחק איכא בינייהו התם תנן כ

בפושרין מעת לעת הכא מאי מי בעינא מעת לעת 

 או לא שרץ ונבלה דאקושי בעינן מעת לעת אבל 

 .דם דרכיך לא או דלמא לא שנא תיקו 

 שצריך שרייה מע"ל כי עלתה בתיקו העולה 

)עי' ואזלינן לחומרא וכ"פ כל הראשונים  

 ורשב"א )פ"ה מאיסו"ב הי"ד( ורמב"ם  רא"ש שם ס"ג(

 .)בתה"ב ב"ז ש"א ג ע"א( 

הבדיקה שנחלקו בה רשב"ג ות"ק והנפק"מ ודרך 

לת''ק אי  וז"ל, ע''י הדחקבניהם פירש רש"י בד"ה 

נימוח מאליו הוא דהוי דם אבל נימוח על ידי מיעוך 

לאו דם הוא ולרבן שמעון אפילו נימוח ע''י מיעוך 
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. והעולה לשיטתו הוא דלת"ק דרך נמי דם הוא

ע"י מים פושרים ולא ע"י מיעוך  הבדיקה היא אך

ואם בדקה במיעוך )היינו שלא בדקה במיעוך מעט 

אלא במיעוך דחוק( לא מעלי לה בדיקה וצריכה 

 מטשוב בדיקה במים ולרשב"ג היא בדיקה טובה.

 )פ"ה והרמב"ם  )בקצר ב"ז ש"א ג ע"א(ופסקו הרשב"א 

 כת"ק. הי"ד מאיסו"ב( 

 כך  "ב()בקצר ב"ז ש"א ג עלשון הרשב"א אבל 

הוא, מיעכתו על ציפורן ולא נימחה בידוע  

שאינו דם מיעוך זה דחוק הוא יתר משריית המים 

פושרים וכל שלא נמחה ע"י מיעוך זה בידוע שלא 

ימחה ע"י המים ואפי' שרויין מע"ל בפושרין 

 וטהורה. ולכאורה לדבריו המיעוך מועיל אף 

 נלת"ק. 

 סעיפים ה' ו'

 שרק אם  שעה"פ יז ע"א()בעה"נ הראב"ד דעת 

ראתה מראה שונה דחיישינן שמא אינו דם  

כי דם אין דרכו להשתנות מראיתו לכך בודקים 

 במים אבל אם ראתה מראה של דם טמאה ולא 

 יועיל בדיקה אף שבדקה ואינו נימוח. 

 חלק עליו וכתב  )שם בהשגות אות ד(הרז"ה אך 

דמה שאמרו שינויים מסויימים אינם בדוקא  

אלא אף מראה של דם כל שנתן במין ולא נימוח 

שהקשה על שיטת  )פ"ג ס"ג( טהורה. ועי"ע רא"ש

 )בארוך הראב"ד והכריע כדעת הרז"ה. והרשב"א 

 הכריע כדעת הראב"ד עיי"ש. ב"ז ש"א ב ע"ב(  

 לשיטת הרז"ה שמטהר כתב הב"י דהיינו וגם 

בחתיכה קטנה אבל בחתיכה גדולה טמאה  

)וכמו שנתבאר באורך בס"ג( וכיון שאין יודעים 

מהו גדולה ומהו קטנה וודאי דכשפופרת היינו 

 קטנה א"כ רק שפופרת דקה שבדקין טהורה ותו 

 לא. 

                                                           
לרשב"ג אפי' רן )וזה יותר במשמע מלשונו שכתב ווים ולרשב"ג היא גם ע"י מיעוך בציפשר"ל שלת"ק הבדיקה רק ע"י מאו אפשר  מט

 נימוח ע"י מיעוך דם הוי(.  
שכתב וז"ל אבל הרשב"א כתב אם מיעכתו על גבי הציפורן ולא נימוח טהורה וא"צ  )פ"ה הי"ד מאיסו"ב(וכ"מ שזו כוונתו בהרב המגיד  נ

בפושרין משום דאפי' ת"ק מודה בה ועדיפא מפושרין. ור"ל שלדעת הרשב"א אף לת"ק בדיקה במיעוך היא טובה יותר ממים  לישרותן
וכל שבדקה וראתה שלא נימוח טהורה. אלא שיש לעיין לזה במה פליגי רשב"ג ות"ק, וי"ל שנחלקו בגוונא שבדקה במיעוך ולא נימוח 

בדיקה בחצי השני כי לא בדקה הכל בצורה כזו של מיעוך ולרשב"ג כבר טהורה כי לא רק חצי ממה שמצאה שלת"ק צריכה עדיין 
 נמצא טומאה. וישל"ע.  

 במה דברים פסק וז"ל, )סעיף ה( ובשו"ע 

אמורים שאם לא נימוחו טהורה, בזמן  

 שהם יבשים גמורים, שאין עמהם דם כלל. אבל 

 אם יש עליהם שום לחלוח דם, טמאה. 

 מסעיף ג' )טו( והש"ך )ז(  זה תמהו הט"זובדין 

שנתבאר שהרואה דם בחתיכה טהורה  

 וה"נ נימא הכי. ובש"ך תירץ ששם יש דם תוך 

 הבקעים ולא ע"ג החתיכה עצמה. 

 הלך לשיטתו בס"ג דס"ל שכל דם ובט"ז 

היוצא עם חתיכה מהמקור טהורה כיון  

שאינו כדרך יציאת דם, תירץ שכאן בקליפות יש 

לחוש שאם יש עליהם דם הם עצמם דם א"נ אפשר 

 דדרכה של אשה לראות כך לפעמים. ועי"ע פרי 

 .  )סק"ה ד"ה וגם(דיעה על הט"ז ובס"ט  

 והוא הדין אם נתמעכו או נימוחו  כתב,וברמ"א 

)פסקי קצתן, וקצתן לא נימוחו, דטמאה  

. מיהו נראה לי דאם בדקה ג' מהרא''י סימן מ''ז(

פעמים, כל מה שראתה ולא נימוחו כלל, שוב אינה 

צריכה לבדוק מה שהיא רואה אחר כך, כדרך זה, 

שהרי הוחזקה שדברים אלו אינן דם, רק באים 

א באשה שיש לה וסת, ושלא ממכה שבגופה. ודווק

 בשעת וסתה, כמו שנתבאר גבי מכה, לעיל סימן 

 . קפ''ז 

 באורך שתמה על הרמ"א )טז( בש"ך ועי"ע 

שכתב דדין זה יש בו חילוק בין עומדת  

בתוך וסתה לבן עומדת בין וסת לוסת. שהוא לא 

 נמצא בשום פוסק. ולכן דעתו לטהר אפי' בשעת 

 דברים יבשים.וסתה דאינה רואה דם אלא  

 במה דברים אמורים  ו' כתב השו"ע,ובסעיף 

שצריך בדיקה בשרייה, במפלת כמין  

קליפות ושערות, אבל חתיכת דם, אף על פי 
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שקשה ואינו נימוח, טמאה. ויש אומרים שגם לזה 

צריך בדיקה בשרייה, אם היא חתיכה קטנה 
 )יז( . ועי' ש"ך כשיעור שפופרת הקנה דק שבדקים

שהכריח כסברא ראשונה ודו"ק.  
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 קפט סימן                                     

 בדין הוסתות                              

 

 הקדמה

 א

 כל הנשים בחזקת  )טו ע"א(במשנה בנדה  קיימ"ל

טהרה לבעליהן, וביאר ר"ל משום ר"י  

הנשיא בגמ' שזה דוקא בבא ומצאה בתוך ל' 

לראייה שלאחר כן צריכה בדיקה שסתם נשים 

חזיין, ור"ה למסקנא אמר שמדובר ביש לה וסת 

ותלוי אם הגיע שעת וסתה או לא שאם הגיע 

 אסורה משום שוסתות דאורייתא שמוחזקת בספק 

 ועד שלא תבדוק הרי אסורה.  

 דאמת הוא  )ד"ה הכי(באין לה וסת כתבו התוס' אבל 

שהיא בחזקת טהרה והביאו ראיה מגמ' לעיל  

אבל רבה בב"ח חולק וסובר  נאיב ע"א עיי"ש,

 שוסתות דרבנן ואפי בהגיע שעת וסתה טהורה 

 משום ספק אם בדקה ל"א שטמאה. 

 הגמ' מסתפקת לקמן טז ע"א אם וסתות  ובאמת

דאורייתא או דרבנן, וביאר רש"י שאם  

נימא שהבדיקה מדאורייתא א"כ בשלא בדקה אלא 

לאחר זמן טמאה שודאי ראתה דם ונפל לקרקע 

 אבל אם מדרבנן טהורה כה"ג שאין זה ודאי 

 שתראה. 

 מבואר מרש"י שאם וסתות דאורייתא  ולכאורה

זה רק בגדר ספק דאורייתא לומר  

ולכן בבדקה וראתה שנפל לקרקע אבל אינו ודאי 

משמע  )טו ע"א ד"ה אפי'( טהור טהורה, אבל מתוס'

 להדיא שהוא דין ודאי ולפי"ז יש לעיין הגדר 

 במצאה טהור אמאי תהא טהורה. 

 הגמ' דלל"ק דרב הוה דאורייתא מזה  והביאה

שרב אמר שבהגיע וסתה ולא בדקה  

ואחר מע"ל ראתה שחוששת לוסתה ולל"ב וסתות 

דרבנן שרק שראתה בסוף חוששים ואל"כ אין 

                                                           
ונ"ל שחזקת טהרה זו בשאין לה וסת הוא החזקת המצב הקיים וכל עוד לא ראתה המצב הקיים הוא שטהורה אבל ביש לה וסת  נא

 עת וסת מגלה שעתה השתנה המצב וגורע מחזקת טהרה שע"ע.והגיע שעת וסתה אין לומר שזה המצב הקיים כי החזקה שקוב

חוששין, ופלוגתא דרב ושמואל בהגיע זמנה ולא 

בדקה ואחר זמן בדקה שלרב תלוי מה מצאה 

ולשמואל אף במצאה טהור טמאה דלרב זירא 

 אם וסתות נחלקו במחלוקת אחרת ולרנב"י נחלקו 

 דאורייתא או דרבנן. 

 שכתבו להלכה דוסתות  )ד"ה ורב נחמן(בתוס'  ועי'

דרבנן דרנב"י בתראה אזיל כרב וקיימ"ל  

 כרב באיסורי וגם ר' יהושע וחכמים ס"ל כן, אבל 

 לכתחילה צריך לבדוק בשעת הוסת. 

 פסק שאם הגיע שעת  )איסו"ב פ"ח הי"ג(וברמב"ם 

וסתה ולא בדקה ולאר זמן בדקה  

ומצאה טמאה אף שטמאה למפרע עד שעת וסתה 

אינה מטמאה את בועלה למפרע וגם מצאה מראה 

 )עי' אבי עזרי שם(טהור טהורה, וביארו בדבריו 

שוסתות לדעתו דרבנן ולכן במצאה טהור טהורה 

 ובמצאה טמא טמאה רק לטהרות אבל לא לבועלה 

 משום שוסתות דרבנן. 

 על משנה זו כתב שבמשניות פסק בסו"ד  ובהגה'

 שאף שמצאה טהורה טמאה דוסתות  

 דאורייתא וחזר בו כאן ממה שפסק שם. 

 בהגהות מיימוניות, והעולה ממנוהוא שאם  ועיין

נמצא טמא טמאה למפרע לענין טהרות אבל  

לא לטמא בועלה ומ"מ לענין תשמיש צריכה 

ן טמאה לבדוק לפני כן שגם אם וסתות דרבנ

למפרע לענין בועלה )וזש"כ התוס' הנ"ל בסו"ד 

אבל לכתחילה(, ונ"ל לדבריו שוסתות דרבנן היינו 

בירור הספק שביום הוסת עומדת בספק עד 

שתברר ע"י בדיקה וכל עוד לא ביררה לא יצאה 

מספק זה ולכן בעומדת ביום שאחר הוסת צריכה 

בדיקה קודם תשמיש והדרבנן רק אומר שהספק 

ודאי ולענין שאם בדקה ומצאה טהור שטמאה אינו 



                                                                     נד                                                                            סימן קפט  ♦

  

 כיון שאין חזקה שאורח בזמנו בא )שזה 

 דאורייתא( אלא רק דין שאורח בזמנו בא. 

 העלה  )שבועות ה ע"א בדפה"ר ד"ה וגרסינן(והר"ן 

דר"ל  )פ"ד מאיסו"ב(להרי"ף והרמב"ם  

שאמר והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה בא 

לאפוקי מיום הוסת עצמו ולרבה בב"ח נמי הכי 

הוא ואחר הוסת מותרת בלי בדיקה דמיירי בבא מן 

הדרך ותביעה היא בדיקתה ותיבדק שאמרו חכמים 

היינו באין בא מן הדרך, ווסתות  )בדף טז ע"א(

ם שאמר שמחשב ז' ימי )בדף טו ע"ב(דרבנן, ור"י 

מהוסת ובא עליה סבר דוסתות דאורייתא, אבל 

לבסוף כתב לשיטתם שלרבה בב"ח אם עבר הוסת 

 אא"צ בדיקה דשלא בשעת וסתה מסולקת דמים 

 היא ותיבדק שאמרו חכמים היינו בשעת הוסת. 

 לדבריו דוסתות דרבנן היינו ספק שתראה ונ"ל 

רק לאותו היום מחשש שיבא בזמנו ולכן  

בשעבר אותו היום אין חשש וא"צ בדיקה כדי 

 שתהא מותרת לבעלה ואף שלא בא מן הדרך 

 טהורה. 

 מפירוש רש"י עולה דלר"ל אפי' באשה  והנה

שיש לה וסת צריך לחוש לעונתה שפירש  

דבריו שיש לה וסת ואם בא בשלשים צריך לחוש, 

דלמה  )שבועות ח ע"ב ד"ה וגרסינן(ותמה עליו הר"ן 

נחוש לעונה אם יש לה וסת, ולכן פירש דר"ל קאי 

אאין לה וסת ולזה אמר שצריך לחוש לעונה ולר"ה 

יש לה וסת וא"צ לחוש לעונה, וכ"כ המאירי 

והרשב"א והרמב"ן, אבל כבר נתבאר שלהרמב"ם 

הנ"ל ר"ל דיבר על יש לה וסת ובא  )פ"ד מאיסו"ב(

 הוסת עצמו ולדעתו לא מוזכר כלל לאפוקי מיום 

 הדין בשאין לה וסת שצריכה לחוש לעונה בינונית. 

 שהרשב"א בחידושים הביא פירוש רש"י ובאמת 

דעונתה שאמר ר"ל היינו עונה בינונית,  

וכתב עליו שבעונה שאחר הוסת חוששים אבל 

 בעונה שקודם הוסת אין חוששים לעונה כיון 

 דמים.דקבוע לה וסת אין לה  

 הרמב"ן בחידושים הביא פירוש רש"י וכתב  אך

שבעונה שאחר הוסת ודאי חוששים לעונה  

                                                           
ולכד נתבונן נראה שלעונה שאחר הוסת כו"ע חששו, וזה י"ל בפשטות דעונה בינונית אינה מטעם חשש לאשה זו אלא כללית ככל  נב

קר עונה בינונית וגם זמן העולם ולכן אף שלזו יש וסת קבוע מ"מ יש לה לחוש גם לכלל הנשים, ועוד יש לעיין בגדר זה ונ"מ אם נע

 ת אם עונה או מע"ל.החשש בעונה בינוני

וגם בעונה שקודם לוסת חוששים לעונה דמי לא 

תראה לעולם, והביא מהרי"ף והרמב"ם שכתבו 

שמותרת הניחה בחזקת טהרה ולא כתבו דין ימי 

עונתה, וביאר דעונה לדעתם היינו עונת וסתה 

ו יום אסורה ולא נימא שהיקלו אף וקמ"ל דבאות

 בזו בבא מן הדרך, ולר"ה אסורה גם לאחר הוסת 

 נבדוסתות דאורייתא. 

  )איסו"ב פ"ד הי"ב( רבינו חיים הלויובחידושי 

הביא להמ"מ שכתב בדעת הרמב"ם  

דקרא דוהזהרתם וכו' אינו אלא לאסמכתא ואיסור 

פרישה סמוך לוסתה אינו אלא מדרבנן, והוא עצמו 

כתב דאף דוסתות דרבנן איסור פרישה הוא 

מדאורייתא והביא ראיה לכך והמחלוקת היא רק 

 אם חיישינן לראיה בשעת הוסת מדאורייתא או 

 הוא מדין תורה. לא, והפרישה ביום הוסת 

 כתב דהלל"מ )ד"ה דאורייתא( ברש"י טו ע"א  והנה

דמחזקינן לה בטומאת ספק, ובדרבנן פירש  

דאי לא בדקה לא מחזקינן לה בטומאה, ובביאור 

הספק אם וסתות דאורייתא או דרבנן פירש בדף 

שהנ"מ היא באם לא בדקה אם )ד"ה וסתות( טז ע"א 

ם וסתות טמאה או לא, וז"פ דלשיטת רש"י א

דאורייתא ה"ז טמאה מדין ספק דאורייתא ובלא 

בדקה טמאה ואם וסתות דרבנן לא מחזקינן לה 

כתבו  )ד"ה אפי'(בטומאה, אך התוס' בדף טו ע"א 

להדיא שלמ"ד וסתות דאורייתא טמאה בודאי 

 דודאי ראתה חשבינן לה, ויש לעיין בחילוק זה 

 ן.ובביאור המחלוקת אם וסתות דאורייתא או דרבנ 

 כתב כדבר פשוט דאף )סי' נה(  ביהודהוהנודע 
למ"ד וסתות דרבנן חיוב הפרישה הוא  

מדאורייתא מקרא דוהזרתם וכו' לפי שיש חזקה 
של אורח בזמנו בא, וחזקת טהרה לבעלה היא 
חזקה שע"ע היא בהנהגה טהורה אבל אינה להבא 
לומר שתהיה טהורה ולכן חזקה זו היא עד שעת 

הוסת חזקה זו אינה ובאה חזקה וסתה אבל בשעת 
אורח בזמנו בא ואם וסתות דאורייתא הרי ספק 
 ראתה וחזקת אורח וכו' עדיפא לומר שראתה אבל
אם וסתות דרבנן יש חומרא שצריכה לבדוק ביום 
וסתה ולבתר הוסת בשלא בדקה יש חזקה של 
אורח וכו' ונגדה יש חזקת טהרה ובדרבנן אמרינן 
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סיף שאם בדקה לאחר והו נגשיש לה חזקת טהרה,
וסתה וראתה טמאה טמאה למפרע אף למ"ד 

והיינו  )וכ"ה ברש"י טז ע"א ד"ה תבדק ודו"ק(דדרבנן 
לפי שחיוב הפרישה מדאורייתא וכאשר מצאה 
טמאה אין חזקת טהרה ויש רק חזקת אורח בזמנו 
בא ומדרבנן טמאה מדאורייתא משעת פרישה, 
ולכאורה כן יש לפרש לשיטת התוס' אלא 

לשיטתם אם בדקה ומצאה טמאה טמאה למפרע ש
מדאורייתא )ולא מדרבנן טמאה מדאורייתא( לפי 
 שמדאורייתא ודאי תראה וכיון שראתה הרי כך 

 הוא. 

 ב

 אתמר ראתה יום  ,נדה סד ע"א גרסינן בגמ'

חמשה עשר לחדש זה ויום ט"ז לחדש זה  

לדילוג  רב אמר קבעה לה וסת ויום י"ז לחדש זה

ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג וכו' והכא בהא 

 קמיפלגי רב סבר חמשה עשר ממנינא ושמואל 

 ספר כיון דחזיתיה בדילוג לאו ממנינא. 

 נראה, דפליגי בוסת  )ד"ה אתמר(התוס'  ולפירוש

החדש שע"י דילוגים שלרב כיון שכל  

ימי הראיה היו ע"י מספר לימות החדש ולכן גם 

מצטרף למנין הראיות בדילוג ו הראשון "הט

דאמרינן שגם זו היתה דילוג אבל לשמואל צריך 

עוד ראיה כיון שצריך ג' דילוגים בפועל והגם 

שהריות קבועות בימי החדש, ולכן גם בדילוג של 

ו ואח"כ "הפלגה שראתה ומיום הראיה ראתה לט

ז גם רב מודה שצריך "ז מיום הראיה וכן י"ט

שאין קבועות לימי   שילוש בדילוג כשמואל לפי

החדש שנאמר שגם ראשונה היתה בהפלגה ודייקא 

 נמי דקתני 'לחדש זה', ועי' בסעיף ה' ויבואר מש"כ 

 התוס' 'שתשלש בדילוג'. 

 לז ע"ב בתוס' ד"ה יום, הביאו ראיה לזה  ובב"ק

דתנן היתה למודה )סג ע"ב( מהמשנה דידן  

 ו ושינתה ליום כ' זה וזה אסורים"לראות ליום ט

ו ונאסר יום כ', "שינתה ג"פ ליום כ' הותר יום ט

 וא"ל דהתם למודה דוקא ועוד דקתני שאין האשה 

 וכו' משמע דפסיקא היא בכל הנשים. 

 שמצינו )שם( התוס' כאן עוד, דבב"ק  והוסיפו

ששור נהיה מועד לסירוגין גם ע"י ב'  

                                                           
 או י"ל שחזקת אורח וכו' אינה כבר לאחר שעבר וסתה ויש רק חזקת טהרה.          נג

הפסקות היינו משום שבשור הוא דין בנגיחות וזה 

מועד בנגיחות בהפלגה אבל באשה צריך הפלגות 

 ולא ראיות )עפ"י הר"ן בחי' בביאור כוונת התוס' 

 ויש לחלק בין סירוגין דימים לסירוגין דשוורים(. 

 וסת החדש כתבו התוס' דאף שיש חדש  ובדין

מלא וחסר ולכאורה אף שראתה בתאריך  

לא יקבע לה וסת מטעם שאין הימים שווים  מסוים

גמ"מ קביעות החדש גורם )או הר"ח( וזה מביא 

 לה את הוסת ואך שאין מספר הימים שווים לא 

 איכפ"ל. 

 ר"ח בתוס' במחלו', שראתה ג"פ בדילוג  ושיטת

ג"ח שלרב הוחזקה בדילוג ולשמואל  

 ח "צריך שיהיה בג"פ הראשונות ראיה גם בי

 אינה מן המנין.ו "דראיה של ט 

 כתב וז"ל הראייה )לז ע"ב( שבר"ח בב"ק  אלא

ו בניסן אינה מן "הראשונה שראתה בט 

ז בסיון "החשבון אלא צריכה לראות יו' באייר י

ט באב וכן לכל חדש, ולכאורה ר"ל "ח בתמוז י"י

ו אינה "ח דט"שכל פעם צריכה עוד חדש לראות בי

שכתב  מן המנין ולא ראשון בג"ח, אלא שצ"ב מהו

 ו "ט הא גם לשמואל סגי בד' ראיות עם ט"גם י

 שאינה מן המנין. 

 בסוגיין תמה על פי' התוס' וכתב שאין  והרמב"ן

הוסת תלויה במזל לומר וסת החדש  

וכיוצ"ב אלא רק להפלגות הדעת נוטה שאם ימלא 

סאתה תראה דם, ופי' מחלו' רב ושמואל באו"א 

א "של ל ו לחדש בהפלגות"ו ט"ו ט"שאם ראתה ט

יום )במלא( גם שמואל מודה שא"צ שתשלש כיון 

שראתה כך נכרת ההפלגה מעתה, אבל בוסת 

הדילוג שראתה בהפלגה של כל חדש יום אחריו 

ב בניהם והחדשים כולם ")והימים שווים שיש ל

מלאים( לא ידעינן אם תדלג גם בחדש אחרי ולכן 

גם אינה קובעת בתחילתה וצריך ג' דילוגים, ועיין 

 הלן סי"ג וש"נ שהרמב"ן  בהלכות חזר בו מזה ל

 ופי' אחרת דינא דדילוג. 

 בר"ן על התוס', והביא כקושית הרמב"ן  ועי'

שאין הוסת תלויה במזל, ותירץ בשם  

הרא"ה שאין הוסת תלויה בקביעות בי"ד לר"ח 
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 ו יום "אלא בעיבור החדש שכל החדש רואה ט

 שאחר עיבורו וזהו וסת החדש. 

 סעיף א'

 הטור שבאשה שאין לה וסת חוששת  פסק

לשלשים לראייתה וכמש"כ רש"י וביש לה  

 וסת חוששת ביום הוסת ואסורה לבעלה עד 

 שתבדוק, וכ"פ השו"ע. 

 והעולה ממנו שאין )סק"א ולקמן סק"ל( ש"ך  ועי'

 עונה לל' לראייתה אלא עונה בינונית היינו  

 וסת החדש, ועי' מחצית השקל ולקמן סק"ל. 

 סעיף ב'

 הטור שצריך בוסת הפלגה ד' ראיות ובוסת  פסק

החדש ג' ראיות אבל לחשוש סגי בפ"א חוץ  

מדילוג ולעקור צריך ג"פ וכ"ז עפ"י המשנה בדף 

 סג ע"ב. ובקבעה ב"פ עוקרת נמי בפ"א כמימרת 

 ר"פ בדף סד ע"א וכ"פ בשו"ע. 

 ב"י שכתב שבהפלגות בדילוג צריך לקבוע  ועי'

הב' ראיות דקיימ"ל כשמואל בדילוג בחדש  

שצריך ד' ראיות ובהפלגות בדילוג לרב צריך ד' 

 ראיות, ועוד נאריך לקמן בדעתו ובדעת הטור 

 ובמה שפסקו בדילוג. 

 סעיף ג'

  )בעה"נ שעה"ו לב,י ע"א( הב"י בשם הראב"ד הביא

דוסת לשעות ולא לימים חוששת לשעות  

דר' יהודה בגמ' בדף סג ע"ב חולק בוסת שעות 

וימים, וראיה יש מהגמ' בדף סו ע"א מההיא 

איתתא שרואה כשיוצאת מבית הטבילה וא"ל רב 

תבעלי ע"ג הנהר ששם זה וסת לשעות וחש רק 

 לשעתה, ווסת זו נעקר בפ"א שלא שראה ובלי 

 להלכה.בדיקה, פסקו בשו"ע  

 וכ"כ )ד( כמה ביאורים בדבריו, בט"ז  והובאו

ביארו שוסת לשעות היינו )א( בחוו"ד  

שיוצאת מטבילה ורואה בשעת מסויימת או מחמת 

ד"א אבל בשעה מסויימת או בכל חדש בתאריך 

אחר אבל בשעת קבועה וראיה מההיא דטבלה 

דהוה כקפיצה ששניהם זה וסת שאינו קבוע וכן 

הוי וסת שאינו קבוע ושעות בדוגמאות הנ"ל 

קבועות אינן חזקות מימים שאין קבועים ולכן 

 מותרת קודם ונעקר נמי בפ"א כדין וסת שאינו 

 קבוע כי היום אינו קבוע שתראה בו. 

 כתב שאם ראתה ג"ח בתאריך אחר  )א(בס"ט  אך

אבל בשעת מסויימת קבעה וסת לשעה וכל  

יום אסורה באותה שעה, ופי' הראיה היא שהיה לה 

שעה קבועה אחר הטבילה שנכנסת לעיר ונאסרת 

 רק לשעתה אבל קודם לכן מותרת לפי שלא קבעה 

 יום אף שקבעה שעה. 

 שהרז"ה תמה על הראב"ד שם דל"ד  ובאמת

הראיה לנידון לפי שטבילה היא גורמת  

אות ונקרא ע"י מעשה אבל בוסת לשעות אין לה לר

 מעשה הגורם לה לראות וא"כ תאסר כל אותו 

 היום, עיי"ש. 

 הפירושים הנ"ל נצלו מזאת שלחוו"ד גם  אבל

בוסת לשעה הגם שיש שעת לראייה אבל  

הדבר ע"י מעשה נמי כגון טבילה וכיוצ"ב, ולס"ט 

 גם בדין ר' יוחנן מדובר בשעות ללא מעשה וזה 

 ראיה טובה לנידו"ד. 

 המעיין יראה שהט"ז הנ"ל לא זכר שעות אלא  אך

רק טבילה וכיוצ"ב ולא כמו שפירשו החוו"ד  

שזה במעשה ושעה וא"כ צ"ב הראיה מדין ר' 

יוחנן, ועי' בספר לבושי עוז להגר"ע אויירבעך 

 שליט"א במה שביאר בדעת הראב"ד, ובזה יובן 

 הט"ז. 

  )ג( בפ"א, עי' כו"פהשו"ע שזה נעקר  ובמש"כ

שכתב להסתפק אם כוונתו שנעקר  

לגבי הימים לפי שלא ראתה אבל לשעות לפי שזה 

קבוע בעי' ג"פ שתראה בשעות אחרות או שגם זה 

נעקר בפ"א שלא תראה בשעה זו ביום החשש 

 וא"צ ג"פ לראות בשעה אחרת וכדין וסת שאינו 

 קבוע. 

 סעיף ד'

 הטור שיש עוד חילוק בין וסת קבוע לוסת  כתב

שאינו קבוע דבקבוע אם עברה עונה ולא  

הרגישה צריכה בדיקה ואח"כ תשמש ובאינו קבוע 

 )ארוך כיון שעבר ולא ראתה מותרת, וכ"ה ברשב"א 

 וכ"פ בשו"ע.ב"ז ש"ג(  
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 )שבועות ה ע"א ד"ה בהקדמה שהבאנו מהר"ן  ועיין

דא"צ בדיקה בשם הרי"ף והרמב"ם וגרסינן(  

 אף בוסת קבוע ועיי"ש בביאור הר"ן. ועי' סימן 

 ד ס"ט בטור ונו"כ ובשו"ע שם."קפ 

 משמע  )שם ש"ב ד ע"ב(ברשב"א  בינונית,בעונה 

שהחשיבות כוסת קבוע שאם היא לפי וסת  

שאינו קבוע צריכה לבדוק, ופסקו בשו"ע. אך 

שנעקר )ו( לענין עקירה כתב בתורת השלמים 

בפ"א כוסת שאינו קבוע, ויש להבין טעם החילוק, 

וביותר למשנ"ת הקדמה בעונה בינונית שהיא 

 חשש של כל הנשים א"כ הדר דינא של כל וסת 

 קבוע ויעקר בג"פ. ואי"ה יבואר בסי"ג.  

 סעיף ה'

 הטור דבהפלגה בדילוג צריך ד' ראיות בין  כתב

בהרחיקה דילוגה יום או יותר העיקר שיהיה  

 )בארוך ב"ז ש"ג יד שווה, ועי' ב"י שהוא מהרשב"א 

 .)ח,ו( וה"הע"ב(  

 תמה במה שפסק הטור בשם הרמב"ן  ובב"ח

דבהפלגה בדילוג צריך ה' ראיות, ויישב  

שאם יש לה קביעות לראות לכט'  )וכ"ה בחי' הגהות(

ועתה עקרה לל' כבר בפ"א שעקרה לל' חזינן 

שמדלת ולכן סגי בעוד ב' ראיות לקבוע וסת 

בהפלה לדילוג אבל באשה שאין לה קביעות לפני 

אזי כדי לראות שמתחלת לדלג צריך ג' ראיות )ב' 

דילוגים( וכדי לקבוע וסת לכך צריך עוד ב' ראיות 

 כ לקמן בשם הרמב"ן שמריך הרי ה' ראיות וזש"

 ה' ראיות. 

 כתב ליישב דהכא אמר עפ"י רב )לז( בפרישה  אך

שדילוג לחדש סגי בג' ראיות ובהפלגה בדילוג  

כיון שאין שייך לחדש צריך ד' ראיות )וכמש"כ 

התוס' עיין בהקדמה( אבל הרמב"ן אזיל כשמואל 

 שבחדש צריך ד' ראיות כי צריך ג' דילוגים לפננו 

 ובהפלגה בדילוג צריך ה' ראיות. 

 פסק השו"ע שפסק )ח( ביאר הש"ך  ולפי"ז

כהטור, שא"צ בהפלגה בדילוג אלא ד'  

                                                           
ולכאורה סברתו היא שצריכים לראות שמתחלת לדלג וזה לא עד ראיה שלישית ולכן גם לרב בעינן ה' ראיות. אבל לשאר פי'  נד

זה גופא תלוי במחלוקת רב ושמואל וגם התוס' שכתבו מודה רב היינו לדין שצריך שילוש בדילוג אבל  )ש"ך ט"ז פרישה ועוד(הנזכרים 
לרב עדיין ראשונה מן מהנין ולכן מספיק ד' ראיות ולשמואל ראשונה אינה מן המנין וצריך ה' ראיות, אבל פי' המקור חיים ודעימיה 

 ראיות הא ודאי ראשונה מן המנין שלא נחשבת כדילוג.     צ"ב אמאי לשמואל נמי סגי בד' 

ראיות כדיעה ב' בס"ז לקמן שבחדש מספיק ג' 

ראיות כרב אבל לדיעה ראשונה שם שפוסקים 

 כשמואל צריך ה' ראיות בוסת דילוג בהפלגה, 

 .)ו(וכ"כ התוס' רי"ד בסוגיא שם, וכ"כ הט"ז  

 ובלחם שמלה כתבו, דבוסת  חייםובמקור 

הפלגה בדילוג גם לשמואל קבעה וסת  

בד' ראיות דדוקא בוסת החדש לא קבעה אלא בד' 

 לפי שאין הראשונה בדילוג הניכר אבל בג' הפלגות 

 ניכר דילוג אף בהפלגה ראשונה. 

 כתב להיפך דבוסת הפלגה בדילוג )פו,א(  ובחזו"א

 אף לרב בעינן ה' ראיות ושכן משמע  

  נדמתו"ר ועיין בדבריו. 

 סעיף ו'

  )ארוך ב"ז ש"ג ט ע"א(הטור עפ"י הרשב"א  פסק

שרק בוסת בדילוג צריך ד' ראיות כשמואל  

אבל בוסת החדש או השבוע א"צ כי אם ג' ראיות 

)ד"ה גם לשמואל, והטעם נתבאר בתוס' סד ע"א 

שבזה הכל נקבע עפ"י החדש ויש ג' ראיות  אתמר(

 לחדשים שונים, והובא באריכות בהקדמה, וכ"פ 

 השו"ע. 

 וסת החדש, הבאנו בהקדמה קושית  ובקביעות

הרמב"ן דוכי שופר בי"ד גורם,  

 )יג( וביאור הרא"ה שהכל תלוי במולד, ועי' ש"ך

שהביא בשם הרשב"א במשמרת הבית שהכל תלוי 

בבי"ד כמ"ש 'אשר תקראו אותם' וכו' וראיה 

 שהביא מקטנה שבתוליה חוזרים עד ג"ש ויום 

 אחד, והיא תמיהה על קושית הרמב"ן. 

 שתמה מה בין וסת הפלגה לוסת )ט( תוה"ש  ועי'

 השבוע, וביאר שהחילוק אם נקבע בד'  

 ראיות או בג' ראיות. 

 ז' סעיף

 הביא מחלוקת רב ושמואל בוסת הדילוג  הטור

ושמודה שמואל ברגילה לראות, ושר"ח  
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 והראב"ד פסקו כרב והרמב"ם והרמב"ן והרא"ש 

 פסקו כשמואל.  

 שיש להחמיר )ארוך ב"ז ש"ג יד ע"ב( הרשב"א  ודעת

דמאי חומרא )עי' ב"ח ועוד( כרב, ותמהו עליו  

איכא הא איכא נמי קולא שנקבע בג"פ ואינה 

חוששת לוסת הפלגה, וכתב הב"ח דחוששת 

 לשניהם והיינו שתקבע בדילוג בג"פ וגם חוששת 

 .)יט( וש"ך )ט( להפלגה, וכ"כ ט"ז 

 פסק כהרמב"ם  והרמב"ן ובשם י"א  ובשו"ע

 כתב לפסוק כרב וסיים בדברי  

 ולהחמיר.הרשב"א שיש לחוש לדבריהם  

 )ג( למודה למודה שמואל, יעויין בדרישה  ובדין

דמודה אף בוסת מופלג שרגילה לראות  

ז שסו"ס ראיותיה בדילוג "ז י"ו ט"ג וראתה בט"בי

וה"מ בוסת קבוע אבל בשאינו קבוע צריך ד' 

שמקורו )עי' ש"ך יז( ראיות חוץ מזו, וכבר כתבו 

מלשון הטור וכן מהגמ' שאל"כ מה חידוש הוא 

בדברי שמואל, וביאור דעת הפרישה צ"ל דאף 

מ"מ רואים הראיות  ו("ג לט")מישאין מדלגת בשווה 

ז ואלו היו בדילוג יום ורק אחר שדילגה "ז י"ו ט"ט

ו "ג יש דילוגים כנ"ל ואל"כ ויש רק ראיות ט"מי

יך מראייה ו דילוג כי צר"ז אין ראיית ט"ז י"ט

, וה"מ )וראיתי כן ג"כ במחצית השקל על הש"ך סק"כ(

ו "בסות קבוע אבל בשאין קבוע א"א לראות ט

כדלוג מראייה, אבל הש"ך שם חלק עליו וכתב 

דבעינן וסתה שווה לדילוגה והוכיח כן מכמה 

ראיות ועיין, והחידוש בזה הוא דלא נימא כרב 

 ל ה' ו שדינן על הלמודה ונצטרך לשמוא"שריית ט

 .)ח(ראיות, וכמותו נקט ג"כ בט"ז  

 הביא בשם חוו"ד בדין דילוג )ה(  ובפתת"ש
ט באב "בחדש שאף בשלא ראתה בי 

חוששת לכ' אלול, ור"ל דאף שראתה רק בכ' אב 
עדיין חוששת לוסת החדש שהיא עבורה לכ' אלול 

א "ולא מונים מיום הראייה בפועל שאז נמנה לכ
באלול, אבל בוסת הפלגה פסק השו"ע בסי"ד 
שמונים הפלגה מיום הראייה בפועל שאינה דין 
 כוסת החדש שקבועה אלא אלא במספר הימים 

 שנתמלא סאתה, וז"פ ובסי"ד נאריך עוד. 

 סעיף ח'

 הטור דין ג"ח ג"פ שקבעה וסת בדילוג ג'  כתב
 חדשים, וכלשונו פסק בשו"ע. 

 דברי הטור נתחבטו המפרשים, בב"י  ובביאור

 שזה מדין דילוג וכר"ח בתוס' סד ע"א. משמע 

 ביאר שזה רק לרב )יד, וכ"ה בתוה"ש טו(  ובפרישה

 אבל לשמואל שצריך שילוש בדילוג  

 מדובר שקבעה כבר ראיותיה. 

 הבינו שלא יתכן לפרש גם )כ( בב"ח ובש"ך  אבל

אליבא דשמואל ומדובר שקבעה ראיותיה  

דמשמע דמיירי בכל ענין אלא מדובר לענין וסת 

החדש שקבעה וסת החדש בדילוגים, ומה שנקט 

דוקא ג' דילוגים שלש פעמים ולא ב' דילוגים שלש 

פעמים כתב הב"ח שזה משום שנקט לשון ר"ח, 

ז לג"פ "כתב דקמ"ל דאף שמיום י)י( אבל בט"ז 

ו יש ב' ימים "שהתחילה בטחדשים שניים 

 ולכאורה אינו שווה ג"כ מועיל לקבוע וסת הדילוג 

 בג"פ בג' חדשים. 

 סעיף ט'

 כתב הטור שאם ראתה בדילוג בר"ח קבעה  עוד

בג"פ לבד מאם ראתה ניסן ואייר והפסיקה  

 חדש אחד שאין ראיות שוות ואין ג"פ דילוג, וכ"פ 

 בשו"ע. 

 כתב שדילוג ג"פ בר"ח מועיל לרב )טו(  ובפרישה

 אבל לשמואל צריך שתהא רגילה  

 .)יא( לראות לפנ"כ, וכ"כ בט"ז 

 בב"ח כתב דדברי הטור קאי גם אליבא  אבל

 דשמואל, ולא פירש דבריו. 

 שכתב לפרש דהוי כוסת החדש  )כב(בש"ך  ועי'

ששנינו בס"ו שנקבע בג' ראיות וא"צ ד' ומה  

לי כל חש בר"ח ומה לי חדש א' וחדש ג', ור"ל 

שמיד שאנו דנים לגבי דילוג בר"ח אנו דנים על 

קביעות וסת לחדשים ולגבי זה יש ג' ראיות ורק 

היה בצורה של דילוג ולכן גם לשמואל נקבע בג' 

ראיות וכדין וסת החדש דסעיף ו', אבל בוסת 

ג שחולק שמואל הואמטעם שרואים מיד את הדילו

 הדילוג ואף שזה לימי החדש אבל הראיות שהם 

 הקובעות הם הדילוג ולכן צריך ד' ראיות. 

 סעיף י'

 ושו"ע כתבו לשון הברייתא בדף סד ע"א  בטור

 ח לא קבעה וסת. "ז וסירגה לי"ו ט"שאם ראתה ט 
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 כתב דקאי לרב דלשמואל גם ללא שסירגה  ובב"י

 קבעה וסת.לא  

 בב"ח פירש שמדובר אליבא דשמואל וראתה  אבל

ט ג"כ דלא נימא שקבעה כך לדילוגים, "י 

ולכאורה לשני ההבנות יש לעיין מהו החידוש בדין 

 שכתב דאף שהיה לה וסת קבוע  )כד(זה, ועי' בש"ך 

 בכ"ז לא קבעה, ושמא זהו עיקר החידוש. 

 א"סעיף י

 סג ע"ב גרסינן, היתה למודה להיות  במשנה

ז זה וזה "ו ושינתה ליום ט"רואה יום ט 

ז, "ו וי"ז ונאסר ט"ז הותר ט"אסורים שינתה ליום י

דמדלא אמר  )ארוך ב"ז ש"ג יד ע"ב(ודקדק הרשב"א 

ח משום דילוג משמע שדילוג אינו "שחוששת בי

 כשאר וסתות לחשוש לו בפ"א, וכ"כ הטור 

 והשו"ע. 

 כתב הטעם  )כ(ב' טעמים בדבר, הפרישה  ואיכא

דבשאר וסתות חוששת למה שיש לומר  

שגורם אבל בזה אין מה לומרא שגורם אא"כ 

קבעה, ובמקור מים חיים כתב בשם הראב"ד 

 שבדילוג עוקרת בשניה את הראשונה ואין לומר 

 שאחרון יהא קל מן הראשון. 

  )ח,ו(ב"י שכתב שדין זה מוסכם לכו"ע, וה"ה  ועי'

שהרמב"ם חולק על זה, וכתב הב"י  

 כתב דין המשנה ומשמע שנקט  )שם,ז(שהרמב"ם 

 ככו"ע וגם שאין לדקדק מהל"ו. 

 הוקשה לו דהא לרב אם דילגה  )יט( ובפרישה

ב"פ ]שהיה ג' ראיות[ כבר קבעה  

לדילוג ומהו שכתב הטור שלא קבעה, וביאר שבב' 

ב "א ולל"דילוגים כגון הים ושינתה לל' ולל

]שראשון מקרה הוא[ קובעת לדילוג ]דילוג 

בהפלגה למעשה[, אבל בלמודה בכ' ושינתה לל' 

א אף שיש ב' דילוגים ]כי הבין שדילוג מכ' "ולל

לל' הוא סו"ס נראה דילוג[ ומ"מ אינו כסדר 

הנראה דילוג וזה שכתב הטור שבדילוג ב"פ כה"ג 

ז אף "ז י"ו ט"לא קבעה, אבל בדילוג חדש כגון ט

ב' דילוגים קבעה משום ג' ראיות כסדר,  שיש רק

'ולמודה' שכתוב בגמ' דמודה רב הוא רק בדילוג 

                                                           
שהובא לעיל בס"ז שאין צריך דילוג שווה לשמואל וגם בדילוג מופלג קבעה, ולכאורה ה"נ לרב  )ו(וזה נראה לפרש עפ"י הדרישה  נה

 שם. ובמשנ"ת )יח( בלמודה לראות יום כ' ודילגה לל' ואח"כ ללא' שמצטרפות לג' ראיות, ועי' לעיל ש"ך

בהפלגה שאין נראה כסדר של חדש ול"ד מכ' לל' 

כיון שאין וסתה בימי החדש הניכרים אבל בדילוג 

 בחדש אף שלמודה והדילוג מכ' לל' גם ראייה 

 נהראשונה מן המנין. 

 בשיטתו שבוסת החדש  )כה(כתב הש"ך  ומזה

סובר שגם בלמודה ראייה ראשונה מן  

המנין, ותמה עליו מהגמ' בדף סד ע"א דמשמע 

דקאי בכל ענין ואף אם למודה ליום בחדש אין 

 ראייה זו מן המנין, וכן פירש רש"י שם, ועי' ס"ט 

 ובמחצית השקל בביאור הקושיא מהגמ' ורש"י. 

 ב"סעיף י

 שבוסת  נה,טז ע"ב()בעה"נ שעה"ו הראב"ד  הביא

דיומי ]חדש[ כו"ע מודו דבג' ראיות סגי  

ובהפלגה צריך ד' ראיות ופליגי בדילוג, ובסירוג 

לכו"ע קמייתא ממניינא שאם תופסת לר"ח מה לי 

ב חדשים וחוששת לכל חדש "מחדש לחדש או ל

אבל לא לדילוג עד שיקבע כגון ראתה ר"ח ניסן 

ולא לאב ר"ח אב חוששת לר"ח אייר ור"ח תמוז 

מדין חדש דב' חדשים שבטל מאחר שלא ראתה 

בר"ח אייר )ולהפלגה חוששת אם באמת שווה, 

 ועי' חוו"ד ביאורים יא, ובמקור מים חיים(, וכ"פ 

 בשו"ע. 

 הוקשה לו דמ"ש מוסת הקבוע לר"ח  )כו( והש"ך

שבג' ראיות סגי ומאי איכפ"ל שמסרגת,  

 וכתב ליישב שסירגה משאר נשים שרואות לל'

ועדיין קשה דמה חידוש איכא הא סו"ס ) יום,

ועוד יישב שראתה לפני כן בר"ח  .(תופסת לר"ח

וס"ד שלא קבעה לר"ח ולא קבעה לסירוגים כי יש 

פעמיים לזה ולזה קמ"ל דאף לשמואל שצריך ד' 

ראיות הכא סגי וכ"ש לרב לפי שתופסת לר"ח 

ואחר ג"פ כך קובעת לסירוג, אבל בשקבעה לפני 

 קבעה וסת לר"ח ובר"ח ניסן אינה  ר"ח ניסן

 תחילת סירוג אלא המשך וסת החדש. 

 כתב דה"ה להיפך שאם  )ביאורים י(בחוו"ד  אבל

קבעה לסירוג ואח"כ קבעה וסת הסדור  

לחדשים נעקר הסירוג וקבעה לחדשים, וגם 

שבוסת הסירוג חיישינן לכסליו אף אם לא ראתה 
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 ג"ח רצופים וזה נעקר בג' סירוגים והיינו ו' 

 חודשים. 

 ג"סעיף י

 סעיף זה מחמת אורכו נחלקו לכמה חלקים.

 עונת יום ולילה. א.          

 )שעה"ו והשו"ע הטור והשו"ע עפ"י הראב"ד כתבו 

 דאין קביעות וסת אלא העונות  ס,יז ע"ב( 

 שוות ואם אינם שוות אינה קובעת וסת בכך. 

 הדברים לכאורה הוא מגמ' בדף סג ע"ב  ומקור

דאמר רבא הלכה כר' יהודה שרגילה  

לראות בסוף הלילה אסורה כל הלילה ומותרת 

ביום, ושם מדובר בענין הפרישה שהעונות 

 קובעות חיוב פרישה אבל למדו דה"ה בענין 

 הקביעות שאינה קובעת אלא לפי עונות. 

 כתב בשם )תנינא ח"י סימן פג( נוב"י ובתשובות 

גאון אחד שגם בוסת הפלגה  

קביעותה אינה אלא העונות שוות אבל בחשש וסת 

הפלגה אינה אלא לפי עונות ולא לפי ימים, וחלק 

עליו הנוב"י וכתב שרק לענין הפרישה מחשבים 

למנין העונות אבל לגבי חשבון הפלגה מונים כפי 

 מנין הימים לפי שזה דרכה שכשמגיע יום פלוני 

 רואה. 

 לעיין אם בכוונתו לחלוק על הגאון שהביא  ויש

רק בחשש וסת הפלגה ]שאינה קבועה[  

ולומר שמונים לימים או בכוונתו לחלוק בעצם 

 בדין ולומר שצריך קביעות לעונות רק בוסת 

 החדש ולא בוסת הפלגה. 

 שמלשונו נראה שחולר רק לגבי החדש  והאמת

אבל לעצם דינו של הגאון מודה ליה  

עונות קבועות בוסת הפלגה כדי לקבוע,  שצריך

משמע שהבין בכוונתו  )ט(אלא שמהפתחי תשובה 

שחולק בעצם הדין כיון שבהפלגות אנו מחשבים 

 כמה רחוק מהראיה קודם וזה תלוי בימים ולא 

 בעונות. 

                                                           
בשיטת הב"י יש לעיין הדין אם ראתה בא' אייר ולא בט' וחזרה וראתה בכ' באייר אם י"ל שאגלאי מילתא שגם ראיית כ' עיקרית  נו

ונמצא שהפליגה ב' פעמים או שלא הוברר אלא לענין וסת החדש אם נאמר כהש"ך שהפלגה קצרה עוקרת הפלגה ארוכה וגם לולי 

ר את ראיית כ' בניסן כתוספת דמים אזי גם כשחזרה וראתה בכ' באייר לא חזר כ' למקומו אלא זה כין שהחזקנו בשראתה בא' איי

 לענין וסת החדש ולא לענין וסת ההפלגה.

 שיטת הרמב"ן וביאור דבריו. ב.

 והרי כג( -)פ"ה הל' כאהביא דברי הרמב"ן  הטור

החדש חוששים בפ"א הם בקצרה, וסת  

והפלגה בב"פ וקביעות החדש בג"פ ואם ראתה 

ר"ח ניסן חוששת לאייר )וגם לבינונית, ונאריך 

בזה לקמן(, ראתה ר"ח אייר חוששת לסיון ראתה 

ב סיון משום "בו קובעת וגם בלא ראתה חוששת ל

א יום, ולעולם חוששת חששות הללו "הפלגה לל

מהם  לוסת החדש ולהפלגה עד שתקבע לה אחד

שלש פעמים כדינו כיצד ראתה ר"ח ניסן ובכ' 

ט "א אייר ובלא ראתה בו חוששת ל"חוששת ל

משום הפלגה ראתה בט' או שלא ראתה חוששת 

לכ' משום חדש, וכך היא חוששת לשניהם עד 

 שתקבע וסת ההפלגה בד' ראיות או וסת החדש 

 בשלש עד שתעקור באחד בעקירת פ"א, עכ"ד. 

 א. שוסת נעקרת רק אם הגיע ביאר דבריו, ובב"י 

זמנה ולא ראתה כגון שראתה בר"ח ובר"ח  

שאחריו לא ראתה אבל ראייה אחרת אינה עוקרת 

החשש, ב. אם ראתה בר"ח אייר נעקר חשש וסת 

הפלגת כ' וכן וסת בחדש ]כ' לחדש[ כיון שראתה 

ב"פ בר"ח בה הוסת הולך לקבע וראיית כ' היא 

א ראתה בר"ח, ג. דמים יתירים ודייקא ל' הטור ל

אם ראתה בר"ח ניסן ובכ' בו ובר"ח אייר ובכ' בו 

ובט' סיון ובכ' בו דקבעה וסת לחדש ]בכ' לחדש[ 

וכן חוששת להפלגות ]שראתה ג"פ בהפלגת כ' 

יום[ דאף שלא קבעה לפי שהפסיקה בט' באייר 

מ"מ חוששת לענין שזה לא נעקר ]שאף שנקבע 

שיום כ' חדש אכתי חוששת להפלגה[ וה"ט משום 

אינו בכדי שהוא מסמל עדין חשש ליום החדש, ד. 

קיים אפשרות שתקבע וסת החדש קודם הפלגה 

וההפלגה לא תעקר וכדלעיל ואין שייך להיפך, ה. 

הרמב"ן שכתב עד שתקבע וסת ההפלגה בד' 

ראיות וכו', ר"ל אפי' שתקבע הפלגה בד' או חדש 

בג' צריכה לחוש לשניהם עד שאחד תעקר בפ"א, 

 ן אם שניהם הוקבעו נעקרים בפ"א שכל אחד וכ

 נוצרתו בצידו. 
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 הדרכי משה, א. שאין נעקר בראיית ר"ח  שיטת

שהרי כתב וכן חוששת לשניהם עד  

שתקבע וכו' וגם שכ' בחשש בכ' לחדש ראתה או 

ב. לא ראתה בר"ח אייר שכתב  נזלא ראתה,

לרבותא הוא שאף שרואה ב"פ בהפלגה צריכה 

לחוש ליום כ' בחדש ולא נימא שראיה מגלה לחוש 

להפלגה בלבד, ג. דברי הרמב"ן מתפרשים 

כפשוטן שצריך ד' ראיות בהפלגה וג' בוסת החדש 

ואל"כ חוששת תמיד ובשקבעה אינה חוששת לשני 

ם לקבוע וסת או שאחד נעקר בפ"א, ד. שייך ג

להפלגות קודם וסת החדש ובלי שיעקר וסת החדש 

פ"א, כגון שראתה בר"ח ניסן ובב' באייר ובר"ח 

וכן כגון  נחסיון ובד' בו ובר"ח תמוז ובה' בתמוז,

 ד בו ובר"ח אייר ובי"ב' "שראתה בר"ח ניסן ובי

 בו, וכ"פ בהגה' על השו"ע. 

 הב"ח, א. כהב"י שאם ראתה בר"ח אייר  שיטת

קר וסת ההפלגה כיון דקבעה עכשיו נע 

הפלגה אחרת, ב. חשש יום כ' בניסן נשאר לחשוש 

בחדש שאחריו אף שראתה בר"ח אייר וזה שלא 

כהב"י שנעקר הכל, ג. כיון דקיימ"ל כר"ה בריה 

דר' יהושע בדף לט ע"ב שאם שינתה הפלגה 

מהפלגותיה חוששת מיום הראיה א"כ גם כאן 

כ"מ שחוששת תחשוש מר"ח אייר ודלא כהדר

 מיום כ' בחדש ניסן, ד. בביאור דברי הרמב"ן 

 בסו"ד פי' כהדרכ"מ.  

 כהב"י שאם ראתה בר"ח  )כח(הפרישה  שיטת

נעקר ראית כ', ואם ראתה אח"כ בט' ובח'  

אייר נקבע וסת ההפלגה אף שהפסיקה בא' אלא 

שאם הפסיקה אינה חוששת לכך לכתחילה ]ולכאו' 

י"ל שהבין שזה חשש רחוק מדרך כל הנשים 

 שתראה עוד כמה פעמים באותו חדש שנחשוש 

 לכך לכתחילה[.  
                                                           

הב"י ניצל מהם, שמה שהקשה עליו מל' הרמב"ן שכתב 'וכן חוששת לשניהם עד שתקבע וכו' דמשמע דעד שלא קבעה  לכאורה נז

ר"ח באייר אינה עוקרת החשש, הב"י פירשו על נכון שחוששת אף שקבעה וסת החדש להפלגות בג"פ חוששת תמיד ורואים שראיית 

באופן שלא עקרה ההפלגות אא"כ בפ"א אבל באופן רגיל כיון שבה הוסת הולך ליקבע לפי שראתה בר"ח אייר עקרה בכך את החשש, 

יש לחלק בין ב' המקרים שאם ראתה ב"פ  כאורהלובמה שהקשה עוד מהא דכתב הטור שאם הפליגה ב"פ חוששת ליום כ' בחודש, 

בהפלגות כיון דלא חזרה וראתה בא' אייר וראתה בט' א"כ ודאי שגם ראיית כ' היא ראייה גמורה אלא שהספק הוא מה הגורם לראייה 

' שאחריו זו אם וסת החדש או הפלגה ולכן חוששת גם לחדש שזה יום כ' באייר, אבל בראתה א' כ' בניסן וא' באייר שא"א לחוש לט

מ שום הפלגה שאל"כ נצטרך לומר שראיית א' באייר היתה תוספת דמים והרי כבר אמרנו שהיא עיקרית והכ' היא תוספת דמים ולכן 

 אינה חוששת ג"כ בכ' לחדש אייר.
וכל  הוא כן נעקר לכאורהבדוגמא הראשונה שהביא הדרכ"מ שיהא וסת ההפלגה קבועה קודם וסת החדש מבלי שתעקר זו בפ"א,  נח

תירוצו הוא נגד הב"י שכתב שנעקר שהרי לא ראתה פעם א' והרי נעקר וסת החדש פ"א, שלא ראתה בא' אייר, וצריך לומר כמש"כ 

הב"י בציור ההפוך שקבע לחדש ולא להפלגה שאין נעקר ההפלגה כי ראיית כ' משמשת לחדש ג"כ וה"ה כאן ראיית א' משמשת לא 

 וזה הטעם שלא נעקר. מא' ניסן לב' אייר[ ולזה לא בטלה הראייהרק לחדש אלא גם להפלגת ל"א יום ]

 דלא כהפרישה אלא שכל  )יח(הט"ז  שיטת

שאפשר חוששים לכך והביא ראיות לזה,  

וכן תמה על הב"ח שכתב שמונים מר"ח אייר 

שראתה ולא מכ' כדרכ"מ שרק בהפליגה ממה 

שרגילה ע"ע מונים מראיה חדשה כיון שלא ראתה 

ראיה אחרת וכיון שריחקה ]מכ' לל'[ א"א 

שתקצר, אבל אם ראתה גם ביום הפלגה וגם 

 מונים מכ'  שינתה שמונים לשניהם וה"נ לדרכ"מ

 וכן מא', ונקט כדבר פשוט כהרמ"א. 

 ע"ז בנקוה"כ שכתב שחוששים גם לזה ועיין 

משום שיש לה וסת קבוע אבל באין לה  

וסת קבוע כהכא אם ראתה לפני כן מונים ממתי 

 שראתה וכמו שנכתוב להלן דשיטתו דבוסת הקבוע 

 מונים למנין הראוי ובאין קבוע מונים מהראיה. 

 כהב"י אבל לא מטעמיה ולא  )לא(הש"ך  שיטת

מטעם הב"ח, אלא דהפלגה קצרה עוקרת  

ב יום וכן לכ' "הפלגה ארוכה וחוששת להפלגת י

 לחדש שזה לא נעקר וזה דוקא בוסת שאינו קבוע, 

 ועי' ש"ך לקמן סק"מ. 

 כתב, שנחלקו  )ביאורים יד וחידושים כא(בחוו"ד  אך

בהפסיקה בהפלגה שניה אבל בראשונה  

לכו"ע לא קבעה וסת והאחרונה לכו"ע קבעה וסת, 

 וכן אם אפשר שיתקיימו שניהם כגון בב' ראיות 

 בחדש חוששים לשניהם אף שקבעה אחד מהם. 

 דין עונה בינונית. ג.

 א.

 כולם שהטור שכתב 'נעקר וסת החדש' היינו  נקטו

לענין וסת החדש לפי שלא ראתה בר"ח סיון  

אבל לענין עונה בינונית צריכה לחוש בר"ח תמוז 

לל' יום, אבל אם צריכה לחוש לעונה בינונית 
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בר"ח אייר משום ראייה דר"ח ניסן נחלקו בזה 

( כתב כדבר פשוט שצריכה )יזהפוסקים, שהט"ז 

לחוש לו, אבל בב"ח כתב שא"צ לחוש לעונה 

)ס"ט יג, וחוו"ד אייר, וביארו דעתו בינונית בר"ח 

שהרי הפסיקה בכ' ואין לחוש  חידושים כ וביאורים יג(

לעונה בינונית דא' בניסן ואף להט"ז שחולק 

בהפלגה שמונים מכ' ולא מיום הראייה הכא מודה 

 דטעמא דעונה בינונית הוא משום דוכי לא תראה 

 לעולם והא ראתה. 

 ב.

 א "שהוא לל )ל(עונה בינונית, דעת הש"ך  שיעור

יום דבעינן מיום הראייה ליום הראייה ל'  

 ימים, אבל דעת הב"י והדרכ"מ ועוד שזה ל' יום 

 מיום הראייה. 

 ג.

 עונה בינונית, דעת הב"י והב"ח ועוד רבים  מהות

שיש עונה בינונית לל' יום ויש וסת החדש,  

היינו וסת שעונה בינונית  )שם(אבל דעת הש"ך 

החדש ומה שאמרו עונה בינונית ל' יום היינו בחדש 

א "ששיעורה לל )ביאורים יב(ודעת החוו"ד  נטמלא,

 כהש"ך ומהותה שלא כוסת החדש, ועיין פתת"ש

שכתב שגם להש"ך יש נ"מ בין וסת החדש )י( 

 לעונה בינונית שזו אסורה עד שתבדוק ושא"כ 

 בוסת החדש וכדלעיל ס"ד. 

 ופלטי והס"ט כתבו, שאין כוונת הש"ך והכרתי 

שדין עונה בינונית הוא וסת החדש שזה  

 דינו כחדש וזה דינו כהפלגה אלא שאין הפלגה 

 דמנין ימים קבוע אלא תלויה בחדש.  

 ד.

 עונה בינונית, עי' בלבוש שכתב רק בג"פ  עקירת

הביאו וכתב )שם( כדין וסת קבוע, והש"ך  

 עליו ואין זה נכון כלל ודו"ק. ובתורת השלמים 

 כתב שנעקר בפ"א כדין וסת שאינו קבוע.)סק"ד(  

                                                           
לדעת ב"י ב"ח ופרישה דס"ל שיש לכל אשה לחוש לעונה בינונית ולוסת החדש, דאיך מתפיס החבל  שותהאריך להק )סק"ל(בש"ך  נט

ה לל' יום, נ"ל דאין בשתי ראשים שתאמר שצריכה לחוש לוסת החדש דמסתמא תראה באותו יום וגם לעונה בינונית דשמא תרא

כוונתו אמאי צריכה לחוש לשניהם דיו שניתן לה חשש אחד שזה ודאי אינו לפי שאין אנו יודעים את כוונת וסתה ודין הוא לחוש 

לשניהם, אלא ר"ל איך במציאות יש לחוש לשניהם כיון שנותנים לה דין סתם נשים רואות באותו יום בחדש וגם שסתם נשים רואות 

 לפי שיום החדש הוא עונה בינונית."א לתפוס החבל כשתי הסתם, ולשיטתו זה ברור כיון שסתם זה הוא אותו הדבר לל' יום וא

 ביאר שהלבוש הבין שלא נעקר )יב( ובחוו"ד 

עונה בינונית אלא א"כ לא ראתה ג"פ,  

 והש"ך חלק עליו וסבר שאף בג"פ לא נעקר לגמרי 

 יעקר.כיון שגילתה להיות ככל הנשים וזה א"א ש 

 פירש דעת הלבוש כחוו"ד  )יט(ישראל והטהרת 

 ודעת הש"ך פירש שנעקר בפ"א. 

 נ"ל שללבוש עונה בינונית כוסת קבוע ולכן  אולם

אם לא ראתה פ"א אינה עקירה ולהש"ך  

בפ"א שלא ראתה כבר אין חוששת אבל לא נעקר 

לגמרי שאם תראה שוב תחשוש לפי שעונה 

בינונית דין הוא ככל הנשים ואין שייך לעקור אתה 

בכל הנשים לעולם אז כשלא ראתה פ"ט בטל 

החשש אבל לא נעקר, ועי' בספר בדי השולחן 

 ובשיעורי שבט סק"ח ובביאורים ד"ה חוששת, 

 הלוי על הש"ך הנ"ל. 

 ה.

 )ארוך ב"ז ש"ג( יש לה וסת קבוע, כתבו הרשב"א  אם

ועוד ראשונים דאינה )שבועות פ"ב( והר"ן  

חוששת לעונה בינונית, וכבר נתבאר דעתם 

)טו ע"א( בהקדמה לסימן וכן טעמם, אבל דעת רש"י 

 דאף בשיש לה וסת קבוע חוששת לעונה בינונית, 

 בהקדמה.ועיין  

 ו.

 כתבו האחרונים, שיש להחמיר כשני  להלכה

השיטות בונה בינונית ולחוש ליום ל'  

א ואם א"א יש לפרוש כדעת הרוב שהוא "וליום ל

ליום ל', וכן בעבר וסתה ולא ראתה ויש לה וסת 

קבוע פחות מל' יום שחוששת לעונה בינונית 

 ובוסת קבוע לל' יום אין חוששת לפי שאין שייך 

 הטעם דוכי לא תראה לעולם. 

 שיטת הרמב"ן בדילוג וביאורו. ד.

 כתב בשם הרמב"ן, אינה חוששת לסירוגין  בטור

עד שתראה בו ]והיינו עד שתקבע[ ווסת  

הדילוג אינה חוששת עד שתקבע, ראתה בא' ובכ' 



                                                              ♦ אורח נדה                                                                    סג

 

ב "א וכן ליום כ"ניסן חוששת להפלגה ליום כ

ג אז קבעה לדילוג )ועי' לעיל ס"ה "וליום כ

ונתבאר שם דעת הטור אם צריך ד' ראיות או דסגי 

ו לחדש "בג'(, וכן לדילוג וסת כיוצ"ב, ראתה ט

והומשכה ראייתה ד' ימים ושוב ראתה בחדש 

ז והומשכה ראייתה ב' או ג' ימים "שאחריו בט

ז בחדש ואין "ז שילשה לראות בי"ושוב ראתה בי

תולין בו בוסת הדילוג בלבד עד שתשלש כולו 

בדילוג ולא תהא בו צד שווה לפיכך חוששת לימים 

 שהשלישה בהן כוסת הקבוע ולשאר הימים כוסת 

 הדילוג. 

 דבריו לגבי דילוג בהפלגות, ביאר הב"י  בתחילת

החידוש שחוששת להפלגה בכל פעם  

 אתה בחשש ט אייר[ וכיון שלא ר"]כגון מכ' ניסן ל

 הפלגה נעקר בפ"א. 

 כתב כדין הרמב"ן רק כתב על וסת והרמ"א 

כתב  )לב( דילוגין לימי החדש, ובש"ך 

דהוא דעת הרב בפי' ברמב"ן ואע"פ שאין כן דעת 

 )כג( הב"י, ונסתרה כוונתו מעיני התורת השלמים

שהקשה שפי' דברי הרמב"ן בזה מוסכם לכל, ועיין 

שכתב לפרש דברי הש"ך שהב"י מסביר  )טו(ס"ט 

את דברי הרמב"ן על ענין הפלגה שזה החידוש 

שנעקר בפ"א, אבל הרמ"א לא ניח"ל בזה לפי 

שאינו חידוש לרמב"ן כי פשוט הוא שנעקר בפ"א 

לפי שאין קבוע אלא שלא חוששת לשמא תדלג 

ב[ כל עוד "א שאינה חוששת לכ"]כגון שראתה לכ

 ם ב"ח שחלק עפ"י לא קבעה לדילוג, וראה ג

 ולפי"ז ודאי שיש מחלוקת בפי' דברי הרמב"ן. 

 והומשכה ראייתה, הב"י בפי' הראשון ר"ל  דילגה

דקאי אמש"כ 'וכן לדילוג וסת חדש  

כיוצ"ב' ומביא דוגמא לוסת החדש בדילוג ומיירי 

שלמודה ולכן סגי גם לרמב"ן שהולך כשמואל בג' 

ז "ראתה יראיות, וס"ד דכיון שלסוף שתי ראיות 

                                                           
הרמב"ן בסו"ד 'ואין תולין בו בוסת הדילוג בלבד'  תבלכאורה יש להקשות יותר ממה שהקשה ב"י שלפי פי' זה אין מילים למה שכ ס

לוסת החדש, וכן מש"כ 'לפיכך חוששת לימים שהשלישה בהן' וכו' דמה הן הימים  וכו' דמשמע שלא קבעה רק לוסת הדילוג אלא גם
 .שהשלישה בהן ומה הן שאר הימים דמשמע נמי שיש עוד וסת חוץ  מוסת הדילוג

חוששת לוסת ול"א פי' שלרמב"ן כל המשך הראייה אינה אלא ראיה בפנ"ע ולכן כל יום  )עי' ב"י וב"ח לעיל קפ"ד ס"ו, ותוה"ש כאן(ברוב הפי'  סא

דמים יתרים נתוספו בה ולשאר ראשונים ראייה ראשונה עיקר וכל השאר דמים יתרים וחשש הוסת הוא רק ביום א'. אבל י"ל שלרמב"ן 
וסת אינו גדר של מתמלאת ונופצת אלא שיום מסויים גורם לה ראייה וכיון שראתה כמה ימים כל יום הוא מבחינת גורם ראייתה 

ל יום, אבל לשאר ראשונים הוא גדר של מתמלאת ונופצת ויום ראשון הוא בגדר זה ושאר הימים הם תוצאה של וחוששין לוסת כ
 הניפוץ ולכן רק יום א' הוא גורם וחוששין לו.

שגם בוסת הפלגה בדילוגים יש חומרא שנקבע וסת לדילוג וגם בוסת הדילוג והומשכה ראייה יש קולא שבטל  ,לכאורה צ"ב בתרתיו סב

 ויש לעיין. ,(וש"ך סק"ט ,)ב"חהפלגה, וכעין שכתב הוא לעיל בסק"ט שבכל חומרא יש גם קולא, וכ"כ שם כולם וסת 

ח ]לדילוג[ קמ"ל דקבעה "ז וי"ח קבעה בי"י

ז, אך תמה דהול"ל בראייה שניה "לדילוג בי

שהומשכה ראייתה רק ג' ימים וגם הול"ל כיוצ"ב 

ולכן פירש שזה דיבור בפנ"ע וקבעה וסת  ס'כיצד',

החדש ליז משום שראתה בו ג"פ והרמב"ן לטעמיה 

 שאם הומשך הוסת ב' או ג' ימים )פ"ה הכ"ב(

חוששת לכל ימי הוסת, ואם בשניה ראתה בג' ימים 

ח וכן בראתה ב' ימים ס"ד "ז י"ס"ד דקבעה ע"י י

ח משום ראייה ראשונה קמ"ל, "ז י"שחוששת לי

וכן קבעה וסת לדילוג שוסת דילוג נקבע רק אם 

ז "דילגה לבד וכאן דילגה וגם השוותה ראיותיה לי

ז קבוע כי "וחוששת לשניהם, וקרא לוסת בי

 )שעה"ו אות יא(בוע הוא וסת השווה, והרז"ה הק

ועוד סוברים שאף  )ארוך ב"ז ש"ג יד ע"ב(והרשב"א 

 שנמשך הוסת כמה ימים חוששת רק ליום א' 

 ולכן גם כאן נקבע רק וסת לדילוג.  סאלראייתה, 

 פירש, שקבעה וסת לדילוג אם קבעה ובב"ח 

ח בחדש הבא כיון שלשמואל צריך ד' "בי 

 ראיות לקבוע דילוג ולפי שנמשכה ראייתה קבעה 

 בשם רש"ל. )מד(ז, וכפי' הפרישה "נמי לי 

 לא ניח"ל בהני פירושים שעל הב"י  )כד(והט"ז 

הקשה דהו"ל שהיה לה וסת קודם  

ששינתה ועל רש"ל הקשה מלשון הטור שכתב 

א אכתי לא 'חוששת לשאר הימים כוסת הדילוג' דה

נקבע, ולכן פי' שהרמב"ן פסק להלכה כשמואל 

אבל סבר גם כרב במקום חומרא והביא ראיות 

לכך, וחילק עוד שבוסת הפלגה בדילוגים קובעת 

בד' ראיות כי אם תקבע בג' הרי יש כאן קולא ]כי 

ג[ "ב אלא לדילוג של כ"לא תחשוש להפלגה מכ

אבל בדילוג בהומשכה ראייתה קבעה בג' 

 ח מוסת "רים לחוש בחדש הבא לישמחמי

 סבהדילוג. 
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 כתבו הב"י והב"ח וכ"ה ברמ"א שלא  ולהלכה

כדעת הרמב"ן שרבים חלקו עליו ואין  

  )לט( וש"ך )רצו ע"א( לה וסת הדילוג, ועי' מע"מ

 .)כו(ותוה"ש  

 ד"סעיף י

 הטור, היתה רגילה לראות ליום עשרים  כתב

ושינתה ליום שלשים זה וזה אסורים  

וכשיגיע יום עשרים לראיית שלשים אסורה משום 

חוששין ליום  סגוסת ראשון ואם לא תראה בו

שלשים שינתה פעמיים ליום שלשים זה וזה 

אסורין שינתה שלש פעמים ליום שלשים הותר 

יום עשרים ונאסר יום שלשים ואם לאחר ששינתה 

 פעם או פעמיים ליום שלשים ראתה לסוף עשרים 

 והותר יום שלשים, עכ"ל. חזר הוסת למקומו 

 עפ"י המשנה בדף סג ע"ב דתנן היתה למודה והוא 

ו ושינתה ליום עשרים "להיות רואה יום ט 

זה וזה אסורים שינתה פעמיים ליום עשרים זה וזה 

אסורים שינתה שלש פעמים ליום עשרים הותר 

ו וקבעה לה יום עשרים. וזה שכתב בתחילת "ט

 דברי ושאם שינתה חוששת לשינוי עד שתקבע ג"פ 

 שאין חוששת לוסת הראשון. 

 בגמ' סד ע"א שנינו, היתה למודה להיות  ועוד

רואה ליום עשרים ושינתה ליום שלשים זה  

וזה אסורים הגיע יום עשרים ולא ראתה מותרת 

שלשים הגיע  לשמש עד יום שלשים וחוששת ליום

יום שלשים וראתה הגיע יום עשרים ולא ראתה 

והגיע יום שלשים ולא ראתה הגיע יום עשרים 

 וראתה הותר יום שלשים ונאסר יום עשרים מפני 

 שאורח בזמנו בא. 

 , הבא שהרי למודה )בד"ה ונאסר(רש"י  ופירש

בעשרים ולא עקרתו אלא שתי פעמים  

שהרי עקירה של עשרים האחרונה שלא ראתה 

שאחר השלשים השניים לאו עקירה היא שהרי לא 

 שינתה ליום שלשים השלישי ולא ראתה עד 

 עשרים לחדש כוסתה, עכ"ל. 

                                                           
ולכאורה יש לעיין למה כתב דוקא אם לא ראתה בכ' חוששת לל' הרי גם אם ראתה בכ' תחשוש לפי שעדיין לא הגיע יום ל' ולא  סג

הגיע יום עשרים ולא ראתה וכו' חוששת לשלשים, וחזינן שאם ראתה אינה  ע"א()סד ראתה בו. אלא שנקט זאת מהגמ' עצמה שכתוב 

חוששת לשלשים ויש לעיין הטעם, ועל פניו רואים שוסת קצרה עוקרת וסת ארוכה שכאן הפליגה כ' ושינתה לל' ואם חזרה לכ' קיצרה 
 שוב את הפלגה וכבר לא נחשוש להפלגה אחרת ]של ל'[.

 כתב, הותר יום ל' ונאסר  )פ"ט סימן ג( והרא"ש

יום עשרים ואע"פ שלא ראתה שלש  

עשרים לא נעקר יום עשרים כיון פעמים ביום 

שלא ראתה יום שלשים כמו שהתחילה כבר 

פעמיים ואם אשה מדלגת וסת פעם א' או ב' פעמים 

או ג' פעמים ואינה רואה בנתיים לזמן אחר וחוזרת 

 לראות לזמן הוסת לא נעקר הוסת בכך עד שתקבע 

 לה וסת. 

 פירש כוונתם, שעד שלא נקבע וסת אחר ובב"י 

אף שלא ראתה כוסת הראשון ג"פ וגם  

ראתה ג' ראיות אחרות לא נעקר הראשון ואם 

חזרה אליו חזר הוסת למקומו, וכך למד הרמב"ן 

שראתה ב"פ בל' ולא ראתה ג"פ בכ'  )שמביאו הטור(

וראתה בפעם ג' בזמן אחר )ולא בל' כי בכך תקבע( 

דכי הדרא להפלגת כ' הדר הוסת למקומו )ול' נעקר 

תה בשלישי בל'( והחידוש שלא נעקר כ' כי לא רא

 כי לא קבעה וסת אחר, וכן נראה שפי' הב"ח 

 בכוונת הטור. 

 תמה מלשון הגמ' שכתוב הגיע יום  )כח(הט"ז  אבל

עשרים ולא ראתה והגיע יום שלשים ולא  

ראתה, והרמב"ן כפי שמביאו הטור כתב מיד 

שראתה בכ' בחדש השלישי, ולכן פי' שהמ' לענין 

וסת החדש מיירי ולכן אף שבחדש השלישי לא 

ראתה חוזרת לוסתה הראשון כי לא קבעה וסת 

אחר אבל הרמב"ן דיבר בוסת הפלגה ואם הפסיקה 

כ' אלא נ' יום ולכן כתב  חדש שלישי ליכא הפלגת

שראתה בכ' בחדש השלישי שחזרה לוסתה 

הראשון והחידוש שנעקר ל' דאף שלא בא ל' ולא 

ראתה נעקר כי הדר כ' למקומו, ולבסוף הביא 

 )ארוך ב"ז ש"ג יד ע"ב(שהרמב"ן גרס כהרשב"א 

שראתה בכ', בחדש השלישי, ולפי"ז כל שלא 

 ולא ראתה בחדש ג"פ כוסתה הראשון כבר נעקר 

 כהרא"ש שהכל תלוי בקביעות השני. 

 )רצו הביא לפרש בשם מעדני ממלך  )מ(ובש"ך 

כהט"ז בכ' בחדש השלישי וכפשט  ע"ב( 

דברי הטור והחידוש שנעקר ל' ע"י שחזר כ' 
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וכתב עליו דפי' זה צ"ע )ולכאורה  סדלמקומו,

כוונתו מל' הש"ס(, וגם שלשיטתו אף בלי למודה 

בכ' אם חזרה לכ' חזר הוסת למקומו ונעקר ל', ואף 

שכתב, היה דרכה לראות  )פ"ח הל"ב( שהרמב"ם

ב שניהם אסורים הגיע יום "ליום כ' ושינתה ליום כ

ב שהרי חזרה לוסת הקבוע "כ' וראתה טהר יום כ

ב מפני שלא נקבע ג"פ, משמע שחזר "ונעקר כ

הוסת למקומו רק כשלמודה, והרמב"ם דיבר בימי 

ב בכך כי "החדש ואם לא היתה למודה לא נעקר כ

ב לא בא אבל הטור דיבר בהפלגה וגם באין "יום כ

 ולמד  סהלמודה הרי סו"ס שינתה הפלגתה,

 כהרא"ש הנזכר. 

 שדייק ממנו שאם ראתה  )ביאורים יח(חוו"ד  ועי'

ב"פ בל' ושינתה לכ' הפלגת ל' וגם אם  

 הפליגה אחר ג' ימים, וחלק עליו, ועי' שפתי לוי 

 בביאור כוונתו. 

 ו"סעיף ט

 כתב שאם שינתה ראיותיה ולא השוותה  בטור
ד נעקר וסת הראשון "ב ל"אותם כגון ל' ל 

ואין לה וסת כלל, ואם הפסיקה ולא ראתה משעבר 
עליה יום עשרים ובדקה ולא ראתה שוב אינה 
חוששת לעולם, חזרה לראות חוששת ליום עשרים 
מראיה זו שעדיין לא נעקר וסת הראשון ממקומו 
בין אם פסקה לראות או ששינתה בראיות שאינן 

 מקומו עד שוות שלעולם לא יעקר וסת הראשון מ
 שתקבענו בשלש ראיות שוות. 

 ולא השוותה, כתב הב"י שחוששת  ובשינתה

לעונה בינונית ככל אשה שאין לה  

ד ועי' ב"ח וש"ך "וסת קבוע )וכן להפלגת ל

סקמ"ג(, ואף שראתה ב"פ בדילוג )כי הבין שיש 

                                                           
הב"י שגם בחדש השלישי לא ראתה בכ' ולא בל' יש חידוש שוסת כ' חזר למקומו אף שלא ראתה ג"פ בכ' ויש לעיין דבשלמא לפי'  סד

כיון שלא קבעה לוסת אחר וכהרא"ש ורש"י, אבל לפי' המע"מ מה שייך זה שחזר הוסת למקומו שנעקר יום ל', וי"ל שאם רגילה לראות 
ל' היה טעות ורחוק קצת אבל אינו וסתה והוא עיקר בכ', ובזה מיושב בכ' כיון שחזרה לראות בכ' התברר שפעם ופעמיים שראתה ב

השניה דא"כ אף שאין רגילה לראות בכ' תעקור וי"ל ע"י שחזור לכ', דז"א שרק ע"י שרגילה לראות  שיאהש"ך עליו בקו שהמה שהק
 בכ' התברר שראיות ל' בגדר טעות ובאו באיחור אבל בשאין רגילה אין לומר כן.

אור דבריו, שבוסת החדש ענין הגורם לו הוא היום ולכן אם אינה ל מודה לא יתבטל החשש לכ"ב כי חשש היום לא יתבטל נ"ל בביו סה

אבל בהפלגה ענין הוסת הוא שמתמלאת ונופצת ולכן אף שאינה למודה לא חיישינן להפלגה אחרת כי כבר רואים שמתמלאת ונופצת 
 בהפלגה אחרת ורק לה נחשוש.

בר, שכל עוד לא קבעה וסת אחר לא נעקר וסת הראשון כי אמרי' שראיות שלא ראתה בכ' הם מקרה והאמנם שלא ונ"ל בטעם הד סו

נחשוש לכ' כי סו"ס לא ראתה בו ג"פ אבל לא נעקר לענין שאם ראתה שוב כוסתה שחוזרת לוסתה הקבוע וכן הוא ממש בלא ראתה 
ו ראיות ששינתה במקרה או שלא ראתה כלל ג"פ היה מקרה ולכן לא כלל ג"פ שזה  מקרה שכך היה, אבל אם קבעה אין לומר שהי

 הדר וסת הראשון.
לכאורה לב"י נראה הטעם שלא עקרה בפ"א לפי שאם קבעה וסת לכ' ימים קבעה את כולו שמעתה כבר הכל מחושב לעולם לכ'  סז

היינו דברי ר' פפא בדף  והיה נראה שזה אינו כיימים אא"כ תשווה ראיה אחרת ג"פ ולכן אף שפ"א לא ראתה עדיין מונים לכ' ימים, 
שאין מונים מראייה ולא קימ"ל כוותיה, אבל זה יובן כי רק שם ששינתה לראיה אחרת מונים כדקיימ"ל כר"ה בריה דרב יהושע  ע"ב לט

 ד( אין חוששים לדילוג "ב לל"ב ומל"דילוג מל' לל

 לשמואל(.עד שתקבע בג"פ )וזה  

 תמה עליו דוסת הפלגה בדילוג צריך ובב"ח 

לשמואל ה' ראיות כי בג' ראיות רק  

רואים שדילגה והרי הם דילוג אחד וא"כ בראתה 

 ד יש דילוג אחד כי מכ' לל' אינו שווה "ב ל"כ' ל' ל

 ד הם אחד."ואין נחשב וג' ראיות מל' לל 

 כתב שלרב קבעה לדילוג כיון  )מב(ובש"ך 

ל' מן המנין, ותמה על תמיהת שראיית  

ב נחשב לדילוג "הב"ח, לפי שראיית ל' ול

ד ל"ו ולרב בלי "ב ל")ולשמואל תקבע בכ' ל' ל

ל"ו( ואף שאין נחשב ראיית כ' לל' כיון שאינו 

שווה מ"מ לפי שהפליגה בו א"צ לראות שמדלגת 

ח "ד )כהב"ח ושבעינן נמי ראיית ל"מל' לל

 ב והרי דילוג "לל לשמואל( אלא רואים הדילוג מכ'

 ד."אחד ומובן הב"י שכתב שיש ב' דילוגים מכ' לל 

 דברי הטור כתב הב"י לפרש, שאם  ובביאור

שינתה ולא השוותה וה"ה בהפסיקה  

ג"פ ולא ראתה בכ' ימים להפלגתה דהרי היא 

מסולקת דמים עקרה את הוסת לענין החשש אבל 

 אם שב הוסת בכ' ימים חזר למקומו כל עוד לא 

 סונקבע וסת אחר. 

 חלק עליו וכתב, שגם בפעם אחת ומהרש"ל 

שלא הפליגה בכ' עקרה וסת זה דאין  

נחשב יום שלא ראתה למקרה שרק בראתה בפעם 

אחרת י"ל שראשון לא נעקר וחוששת לכ' ממתי 

שראתה אבל אין ביום שראויה לראות וכר"ה 

שמונים מראייה ולא  )בדף לט ע"ב(בריה דר' יהושע 

ומה שכתב חזרה לראות  סזשראויה לראות,ממתי 



                                                                     סו                                                                            סימן קפט  ♦

  

היינו אפי' בלא ראתה ג"פ, ווחוזרת בפ"א בכל יום 

שתראה ולא דוקא במנין הראוי ]וכדין מעוברת 

ומניקה שפסקה שבכל ראייה חזרה לקדמותה 

כדלקמן סל"ד וראה זה פלא שלא זכר הראיה 

שצריך  )עי' ס"ט וחוו"ד(משם, ויש שהבינו בדעתו 

וכ' ימים בניהם, ואינו במשמע אח"כ ב' ראיות 

מדבריו[, ולא דמי לוסת החדש שאם עבר וסת 

החדש ולא ראתה חוששת ולא נעקר בפ"א כי אינו 

תלוי בימים אלא בימי החדש ועדיין יש לחוש 

 לחדש הבא אבל בהפלגות הכל תלוי בראייה 

 שאחר ראייה. 

 שהקשה עליו הרבה קושיות, והש"ך  )לא(ט"ז ועי' 

שבם ונקט כמהרש"ל וכן נראה בנקודות יי 

שנקט בש"ך סקמ"ה, וכן נקט בב"ח והוסיף ראיה 

ד שכתב על הא "לזה מהב"י עצמו לקמן בסעיף ל

דהיה לה וסת קבוע ונתעברה ועברו ימי העיבור 

וההנקה שלוסת הפלגה א"א לחוש עד שתחזור 

 לראות שהרי אין כאן עכשיו שום ראייה שנשער 

 בהפלגה ממנה. 

 כתב מכח קושיותיו כהב"י, אבל במה  )שם( והט"ז

שכתב וחזרה יש חילוק בין הדינים שאם  

שינתה צריכה לחזור לוסת הראשון בשיעור כ' כדי 

שיהא היכר ואם לא ראתה בכל אימת שתחזור 

הדרא וכדין עברו ימי העיבור וההנקה ולא כיש 

, ותמה על ד(")עי' לקמן סעיף למגדוחי המורים 

 השו"ע שכתב ואחר כך חזרה לראות ביום הוסת 

 הראשון, שהרי בהפסיקה א"צ כוסת הראשון. 

 ד דהתם לא "כתב עליו דל"ד לסעיף ל ובנקודות
עקרה אלא מסולקת דמים היא ולכן  

הדרא כשתראה אבל הכא דעקרה צריך כוסת 
 הראשון והיינו  בריחוק כ' ימים, וכ"נ שנקט 

 בכוונת המחבר. )לב(בתוה"ש  

 ז"סעיף ט

 הטור הדין בוסת החדש שאין נעקר אלא  כתב
בקביעת וסת אחר וכדין וסת הפלגה, אלא  

                                                           
משעה שהייתה  מראייה שראתה כי צריך הפלגה מראייה והרי ראתה אחרת אבל כשלא ראתה כלל גם לר"ה בריה דרב יהושע מונים

לסתור דברי מהרש"ל מהרשב"א  תבשכ )סקל"א(ראויה לראות כי אין מגרע והרי החישוב של כ' ימים לעולם, וראיה לזה היא מהט"ז 

שכתב דטעם ר"ה בריה דרב יהושע הוא שאם שינתה לרחוק נחשוש שמא תקרב, משמע שלא חוששים מיום שהייתה  )ארוך קעד(

ב אבל אם לא ראתה נחשוש מיום שהיתה אמורה לראות, הרי רואים שגם ר"ה בריה דרב יהושע אמורה לראות שלא נחשוש שתקר
 מהרש"ל הבין שבכל אופן לא מחשבים יום כ' לעולם אלא רק אם תראה וכאן שלא ראתה נעקר וסתה.המודה היכא שלא ראתה, אבל 

 

 שזו חוששת ליומה וזו חוששת לראש חדש. ובב"י 
 פי' על נכון וכמו שכתבנו בסעיף הקודם. 

 ביאר על דרך המהרש"ל בסעיף הקודם, ובב"ח 

כעקירת זה כן זה אלא שאין בניהם לענין  

עקירה אלא שהפלגה חוששת ליומה שאם עקרה 

פ"א חוזרת רק אם תראה ביומה וזו חוששת לר"ח 

 שאף שלא ראתה פ"א חוששת לר"ח הבא ולא 

 נעקר. 

 שנשאל  )תנינא חיו"ד סו"ס פו(בתשובות נוב"י עי' 

באשה שעקרה וסת דר"ח פעמיים ונתעברה  

העיבור וההנקה ולא ראתה ר"ח אם ועברו ימי 

מצטרף, ותלה במחלוקת הרמב"ן ויש מגדולי 

, אבל בשלא ראתה כלל או ד(")בסעיף ל המורים

ראתה שלא בשעת וסתה ובשעת וסתה לא ראתה 

 אין לחוש לוסת ראשון ממ"נ שלרמב"ן הרי עקרה 

 ולחולקים הרי צריך לראות בוסת ראשון. 

 ח"ז י"סעיפים י

 הטור שיש וסת ע"י מעשה כגון שקפצה ג"פ  כתב

ובכל פעם ראתה שחוששת לכל פעם  

שתקפוץ בימים ובמעשה כגון שקפצה שלש 

פעמים ביום ידוע וכו', ואם קפצה פעמיים בא' 

בשבת וראתה ובשלישית ראתה בלי קפיצה קבעה 

לימים, וכן אם בשלישית קפצה ביום אחר קבעה 

ה ובחד לקפיצות, אבל קפצה בשבת ולא ראת

 בשבת ראתה בלא קפיצה ל"א שהיום גורם אלא 

 הקפיצה וזה שלא בא הזמן. 

 גרסינן בגמ' יא ע"א, אמר רב הונא קפצה  והנה

וראתה קפצה וראתה וראתה ג' פעמים  

קבעה לה וסת  למאי אי לימים לחודייהו הא כל 

יומא דלא קפיץ לא חזאי אלא לקפיצות והתניא כל 

ו כמה פעמים לא קבעה שתקבענו מחמת אונס אפיל

לה וסת מאי לאו לא קבעה לה וסת כלל לא לא 

קבעה לימים לחודייהו ולקפיצות לחודייהו אבל 

קבעה וסת לימים ולקפיצות לימים לחודייהו 
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פשיטא אמר רב אשי כגון דקפיץ בחדא בשבא 

וחזאי וקפיץ בחד בשבת וחזאי ובשבת קפצה ולא 

ל"א אר"ה חזאי ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה וכו' 

קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה 

 לה וסת לימים ולא לקפיצות ה"ד א"ר אשי וכו', 

 ע"כ ל' הגמ'.  

 כתב וז"ל, ובכל יום שתקפוץ )ד"ה אלא( וברש"י 

מחזקינן לה ברואה ואם לא בדקה  

 טמאה ואפילו שאר ימות השבת, הרי דקבעה ע"י 

 מעשה בכל אימת שתעשהו ג"פ. 

 שכן דעת )ארוך ב"ז ש"ג יג ע"א( הרשב"א וכתב 

הרז"ה והביא ראיות לכך, ומה שהוקשה  

מהא דע"י אונס לא קבעה ותריץ דלא קבעה לוסת 

הימים לבד ולוסת הקפיצות לבד ולשנהם קבעה 

אלמא דבוסת קפיצות לבד אונס הוא, ביאר 

הרשב"א דה"ק שאם קבעה וסת המורכב לא קבעה 

ם לא הגורם לבד[ קפיצות לבד וימים לבד ]שה

אלא ע"י שנהם יחד אבל בשלא מורכב קבעה ע"י 

קפיצות לבד, והא חלק עליהם ודחה ראיות שזכר 

ושכ"כ התוס'  סחוס"ל דלא קבעה לקפיצות לבד,

, ומלבד הטור )פ"ח ה"ה(והרמב"ם )שם ד"ה אלא( 

ורש"י כולם הלכו בשיטה אחרת. ועי' ב"ח שהביא 

  ס"א()פרק האשה דכדעת רש"י כתב הרא"ש 

 .)בהל' פ"ו הי"ד(והרמב"ן  

 המחלוקת בין ל"ק לל"ב הוא תלוי ובביאור 

בגירסאות, כי לגירסא שכתוב 'ובשבת  

קצצה ולא חזאי' מבואר דל"ב חולקת וקבעה 

לימים אבל אם לא גרסינן כן אין מחלוקת בנהם 

ומ"א חדא ומ"א חדא ול"פ, ולמעשה נחלקו 

 ה"ה()פ"ח הראשונים בזה, דדעת הרמב"ם 

שהלשונות חלוקות והחמיר ]שקבעה לימים, ועי' 

מה שהקשה דהא חומרא דאתי לידי  )מט( ש"ך

דלא  )קצר ב"ז ש"ג יד ע"א(קולא הוא[, ודעת הרשב"א 

ביטל דעתן מפני דעת  )ד"ה הכי( פליגי, והרמב"ן

                                                           
רח האשה שצריך לראות שזה דרכה כגון שיום זה נראה לומר בביאור פלוגתם, שלדעת הרשב"א אין וסת נקבעת אלא לפי אוו סח

גורם לה לראות ובקפיצות זה 'אונס' ופירושו שלא כך דרכה לראות כי קפיצה היא הגורמת לראות כך, וכמו בכל מקום שקורה אונס 
וטה, אבל שפירוש הדבר שאין המעשה מתייחס אחר העושהו וגם כאן לא מייחסים את דרך וסתה להיות לה לוסת, וזו הסברא הפש

לדעת רש"י י"ל בב' אופנים, הראשון שיש ב' סוגי קפיצות קפיצת אונס ממש שנאנסה מחמת דבר וקפצה ובזה רש"י מודה לרשב"א 
, וזה לא במשמע ממה שנקטו בדעתו, השני דאף )וכך חילק בעל המאור שעה"ו סי' ג' ס"ק כז(ויש קפיצה לרצונה ולהנאתה וזה לא אונס 

מרצונה מ"מ כך רואים שקבעה את הוסת וראתה ג"פ בצורה זו, ומודה רש"י שזה באונס אבל בוסתות מעשה שהמעשה קפיצה נעשה 
 האונס נקבע כי זה דרכה.

 הרמב"ם, והטור כתב כהרשב"א שקובעת לימים 

 ולקפיצות. 

 פסק דוסת שע"י קפיצות נקרית אונס  )יז(ובשו"ע 

ולא קבעה ואם ראתה ב"פ בא' בשבת  

ובפעם ג' ראתה אחר קפיצה של שבת קבעה לימים 

 כדעת הרמב"ם, ובסעיף י"ח כתב דין ימים 

 וקפיצות דקבעה בג"פ. 

 דאף  )פ"ח(כתב עפ"י הגמ'  ז(")בסעיף יוהרמ"א 

 שקפיצות ג"פ לא קבעה לחוש מיהא  

 בעי כוסת שאינו קבוע.  

 שכתב שהשו"ע חולק עליו  )מז(ערוך השולחן  ועי'

ושא"צ אף לחוש, והק' על הרמ"א שאם לא  

 נקבע מה צורך ושייכות יש בחשש, ודחק שלחוש 

 לענין שנעקר שא"צ ג"פ, והסכים כשו"ע.  

 מ שהרי אם לא קבעה "יש לבאר דעת הגובאמת 

וגם לא תקבע מה טעם יש בחשש וגם  

למה דוקא בג"פ. וי"ל אולי, שלדעתו אין קביעות 

בקפיצה ג"פ כיון שזה אונס  ופירושו שאין זה 

באמת דרכה לקבוע כך אבל מכין שראתה כך ג"פ 

אולי קובעת את הסיבה לראייה ולזה אמרו שרק 

 בג"פ צריכה לחוש כוסת שאינו קבוע כי בג"פ 

 .ית לחוש לסיבת הגורםקיימת סיבה אמית 

 דמ"ש  )לקמן נט( שהקשה וכ"ה בש"ך )לב( ט"זועי' 

קפצות ל"א ביה קפיצה דאתמול גרמה ואילו  

בפיהוק נתבאר לקמן ס"כ דאמרינן פיהוק דאתמול 

גרמה, ותירץ דשאני קפיצה דאונס הוא ולכן לא 

 תולין באונס ושא"כ פיהוק שזה מטבעה ושייך 

 ותראה אז.שתפהק ותמתין עד למחר  

 כתב ע"ד הרמ"א שבא לאפוקי שלא  )מח(ובש"ך 

נימא שחוששת בפ"א אלא רק אחר ג"פ  

אבל לוסת החדש והפלגה חוששת בפ"א, הפלגה 

כגון שראתה היום בקפיצה ולאחר כ' ימים ראתה 

ג"כ ע"י קפיצה שחוששת אחר כ' אם תקפוץ לכל 
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העונה ולא נימא שחוששת מיד אחר הקפיצה ותו 

ע קפיצתה הא חוששת משום הפלגה לא דמה גר

ועוד שנת' בסי"ח דבוסת המורכב קבעה וא"כ 

בפ"א תחשוש, וראיה מהא דסימן קפ"ז סי"א 

דראתה מחצי שנה לחצי שנה בשעת תשמיש 

ו חוששת "חוששת, ולחדש אם קפצה ואתה בט

 ו לחדש אחריו אם תקפוץ ואם לא תקפוץ א"צ "בט

 לחוש ]חוץ מעונה בינונית ופשוט[. 

 שר"ל שקפיצות הוי אונס רק אם הם ונראה 

לחודייהו אבל באם היה בימי החדש לא  

חשיב אונס אלא אדרבה הם חלק מהוסת שקבעה 

לימים ורק בצורה של קפיצה ובאשר כך חוששת 

 בפעם הבאה רק אם תקפוץ ובלא קפיצה אמרינן 

 סטשלא בא הוסת כלל. 

 וכו"פ כאן שכתבו שאם )ביאורים כב( חוו"ד  ועי'

קפצה או ראתה בשעה קבועה ביום אינה  

 חוששת אלא לשעה זו שבא קביעות שעה ועקר 

 וסת שאינו קבוע. 

 שגם לחולקים על  )שם כג( כתב החוו"ד ועוד

השו"ע דאמרינן קפיצה דאתמול גרמה לה,  

אם כל הג"פ ראתה אחר הקפיצה לא קבעה אלא 

 שכתב שלא תולין)תנינא סו"ס צג( לימים, ועי' נוב"י 

 בקפיצה שקודם לראייה אלא יום לפני ולא קודם 

 לכן. 

 וסת עונה בינונית בוסת הקפיצות ובוסת  ובדין

 ד סי"ב."עי' שו"ע וש"ך קפ)בסעיף הבא( הגוף  

 ט"סעיף י

 סג ע"א גרסינן, אלו הן הוסתות מפהקת  במשנה

ומעטשת וחוששת בפי כרסה ובשיפולי  

מעיה וכמין צמרמוריות אוחזין אותה וכן כיוצא 

בהן וכל שתקבע לה שלש פעמים הרי זה וסת. 

                                                           
ין כאן טעם הפלגה כלל אהביא דבריו, ותמה עליו דמגרע גרע ראייתה בקפיצה משום דהדם בא ע"י אונס ו )מט( ובערוך השולחן סט

ואם משום שגם עתה קפצה הלא אין קביעות לקפיצות, נראה שתמיהתו על קפיצה בהפלגות שלא תחוש להפלגה כי כל הפלגה 

באונס הקפיצות ורק בקפיצות בג"פ קבעה, וצ"ב לדבריו מ"ש קפצה ג"פ מפעם א' הרי גם בג"פ הקפיצות באונס, ובתפארת למשה 

הקשו דמ"מ צריכה לחוש לאותו יום בוסת החדש ובוסת הפלגה בפעם ב' כי שמא היום או ההפלגה גורם.  קל"ה()כלל י"ב סובחכמת אדם 

החדש או ההפלגה הקפיצה היא חלק מגורם לראייה ולכן בפעם הבאה  אך נראה דבהא פליגי, שלהש"ך כיון שראתה בקפיצה ביום

מים או בהפלגות אין כאן קביעות בקפיצות כי קפיצה היא אונס יש לחוש רק אם קפצה אבל לדעת החכ"א והתפל"מ אף שקפצה בי

בכ"מ ולכן יש לחוש שמא היום לבדו הוא הגורם. ובזה נראה עוד, שבכך נחלקו רש"י והרשב"א אם אפשר לקבוע בקפיצות לחוד או 

קבעה לה וסת, אבל לדעת  לא, שלרש"י קפיצה היא גורם והגם שהיא קופצת מרצונה אבל זה גורם לוסת לבא וכל שקפצה ג' פעמים

שקפצה ג' פעמים  הרשב"א קפיצה אינה חלק מהגורם לוסת כי היא באונס ומרצונה ואין זה במשמעות דרך הוסת של האישה ולכן אף

 לא קבעה לה וסת.

מפהקת פירש רש"י והא אדם שפושט אבריו, 

פירש והוא אדם  )שבת קלו ע"א( ובפרק ר"א דמילה

 הפותח פיו, ובערוך פי' קול היוצא מן הגרון מתוך 

 מאכל שאכל. 

 פסק שחוששת לוסת הגוף בכל המקרים  ורבט

בנ"ל וכן בכל גוונא שרואים שינוי בגופה  

ג"פ הוחזקה בוסת הגוף, וזה אינו לזמן ידוע ]משום 

שאינו אונס כקפיצות וכבר נת' זה בסעיף הקודם[ 

ובלבד שיהא כמה פעמים עיטוש, ואם בא לזמן 

 ידוע כגון ר"ח קבעה לשניהם ואם בא א' מהם אינה 

 חוששת. 

 פירש דמ"ש חוששת בקבוע הוא בלאו ובב"ח 

דוקא דהא וסת הגוף כוסת הימים ואף  

 בפ"א חוששת אלא קבעה עד שיעקר ג"פ א"נ 

 קבעה ואסורה לשמש עד שתבדוק. 

 כתב דהא דקבעה לשניהם ואם בא א' מהם ובב"י 

אינה חוששת שכתב הטור היינו לוסת  

קבוע אבל לוסת שאינו קבוע חוששת ונ"מ לענין 

שמותרת אם עברה עונה ולא ראתה, וראיה מהא 

דכתב הטור בסמוך בפיהקה בר"ח ופיהקה שוב 

 בימי החדש שחוששת לפיהוק כדין וסת שאינו 

 קבוע. 

 שכתב דלדבריו ה"נ בקפיצות )יא( דרישה ועי' 

הם ובא א' שחוששת מדין שאם קבעה לשני 

וסת שאינו קבוע, ותמה עליו דלשון אינה חוששת 

 משמע בכלל וגם ראיה שהביא אינה ראיה כי שם 

 .)סג(לא קבעה וכאן קבעה כבר, וכ"כ פרישה  

 כתב הרמ"א וז"ל, ודוקא שקבעה וסת  וכמותם

לשניהם יחד אבל מתחילה חוששת לכל  

אחד בפני עצמו כי אינה יודעת איזה מהן תקבע 
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 שפירשו דאינה חוששת  )לו(וט"ז  )נו( וכו', ועי' ש"ך

 עאלא לשניהם יחד ולא לאחד מהן. 

 שתמה לש"ך דודאי הרמ"א )ביאורים כו( חוו"ד ועי' 

לא פליג באם בא וסת הימים לבד שחוששת  

ה "קבוע וכמו שנתבאר בסעיף כמדין וסת שאינו 

בטור והמחבר אלא רק בבא וסת הגוף חולק וסובר 

 דאינה חוששת, ויש להבין סברת החילוק ואף 

 עאשהביא ראיה לשיטתו. 

 לא זכר וסת )פ"ח מאיסו"ב ועי' מ"מ ס"א( והרמב"ם 

הגוף לבדו אלא וסת הימים ווסת הגוף  

ונ"מ בזה שאם קבעה גם לגוף אינה חוששת אלא 

עה זו וטהרות שעסקה קודם לכן טהורות בש

וכדתנן במשנה סג ע"ב עיי"ש, ונראה פשוט דכיון 

 דוסת הגוף אינו אלא סימן ולא סיבה לגורם הוסת 

 אינה ענין לקבוע וסת על פיה לבד. 

 משמע שאין כלל וסת הימים אלא עם )שם( ובמ"מ 

וסת הגוף יחד שכתב לדעתו שהמשנה  

הודיעה שבוסת הקבוע באים מקרים אלו או אחד 

כתב )סד ע"ב ד"ה ולוסתות( מהם וכו'. אך הערוך לנר 

בדעת הרמב"ם שיש קביעות וסת הימים לבד ויש 

 קביעות לוסת הימים עם מיחוש, ועי"ע בדבריו 

 שם. 

 סעיף כ'

 הטור שאם פיהקה ב' פעמים הר"ח טראתה  כתב

ואח"כ פיהקה שלא בר"ח הוברר שפיהוק  

גורם, אבל אם פיהקה אח"כ בכט' ובר"ח ראתה 

 אמרינן דפיהוק של אתמול גרם לראות בר"ח כמו 

 בקפיצות. 

 חלק על מש"כ דפיהוק )בבה"ב יד ע"א( והרא"ה 

של אתמול גרם וכתב שקפיצות  

גורמות לוסת שיבא ויתכן שקפיצת אתמול תגרום 

                                                           
הפיהוקים ויש להבין סברת הב"י ובמה נחלק עליו הרמ"א. ושמא י"ל, דלדעת הב"י דאף שקבעה לפיהוקים וימים אין הגורם לוסת  ע

להיות כחלק מהוסת והיינו הימים כי פיהוק הוא סימן לבא הוסת ולא גורם לוסת לבא כמו שיום בחדש גורם לוסת לבא ולכן יש לחוש 
גם למיחוש לבד כי אולי הוא סימן לבא הוסת בלעדי היום בחדש וגם יש לחוש לו  ביום החדש כי שמא הוא סימן לבא הוסת ביום 

א כל שקבעה בפיהוקים וימים ג' פעמים הפיהוק ודאי הוא חלק מגורם הוסת ולא רק סימן לבא הוסת וכיון החדש, אבל לדעת הרמ"
 שקבעה בצורה מורכבת חוששת רק בצורה מורכבת וכל שבא אחד מהם לבד אינה חוששת לו כלל ואפי' כוסת שאינו קבוע.

יא דביום הוסת צריכה לפרוש מתחילת העונה ודלא כהט"ז ויש להוסיף עוד על דבריו, שגם הש"ך עצמו בנקה"כ סכ"ה הסיק להד עא
בסקל"ט דאינה פורשת אלא מתחילת הוסת, ועוד כתב שכן הדין גם בלא קבעה )ודלא כמ"מ שהביא הב"י בסעיף י"ז( ומבואר מדבריו 

לבא היום לבד  שמסכים עם הב"י לענין חשש וסת דיום החדש. ובעיקר דברי החוו"ד שחילק בין בא המיחוש לבד דא"צ לחשוש
שצריכה לחוש, י"ל שבוסת מיחוש עם ימים עיקר הוסת ליום ורק בא ע"י מיחוש שהוא סימן קודם וא"כ כשבא היום מיד נאסרה 
כמבואר בסעיף כ"ה לפי שהיום עיקר וא"צ להמתין למיחוש )ודלא כהט"ז סקל"ט שסבר שצריך להמתין למיחוש כיון שלשיטתו המיחוש 

 לחשוש כיון שהוא סימן וכל מהותו וביטויו בוסת הוא ע"י היום. יחוש לבד א"צאבל בבא המ גם עיקר(

 לוסת שתבא מחר אבל בפיהוק הוא סימן, שהוסת 

 גורם לפיהוק, וא"א שזה יגרום לו לבא מחר. 

 כתב עליו כהטור דכ"ש )במשמרת( הרשב"א  אך

הוא, שאם בקפיצות אפשר שעבא קודם כ"ש  

 בפיהוק שמילוי הדם הרחם גורם לפיהוק שאפשר 

 שיבא קודם. 

 הטעם שכאן לא חלק השו"ע על הטור כשם  וזה

 וט"ז )נט( שחלק בקפיצות בסי"ז, ועי' ש"ך  

 .)לעיל לב( 

 א"סעיף כ

 הטור שאם פיהקה בר"ח ובאמצע החדש  כתב

פיהקה חוששת משום פיהוק גרידא ואם לא  

 ראתה עוקרת פיהוק גרידא אבל חוששת עדיין 

 לר"ח כי זה לא נעקר. 

 ב"י ונראה כוונתו שחוששת אם פיהקה ועי' 

וראתה בר"ח לפיהוק גרידא ולר"ח  

ולפיהוק בר"ח לפי שאין אנו יודעים איך תקבע 

 ולכן אף אם עקרה פיהוק גרידא לא עקרה פיהוק 

 בר"ח וכן ר"ח לבד וחוששת להם. 

 הטור כתב חשש דוסת הפיהוק בפ"א רק  והנה

בפיהוק ולא הקפיצות, ולכאורה דינם שווה  

שכמו שקובעת וסת בפיהוק וימים וחוששת בפ"א 

ה"ה בקפיצות וימים שחוששת בפ"א והסברא 

נותנת דאין לחלק בניהם, ואף שהיה נראה שהב"י 

חולק ע"ז מדלא כתב הדין גם בקפיצות וגם לקמן 

סכ"ה ד"ה ונראה לי כתב דוסת דקפיצות גרידא 

עדיף מוסת דפיהוקים, ומשמע  לדעת רבינו לא

דלכל ענין ואף לחוש והוא דוקא דלעת רבינו הטור 

ושהוא נחלק עליו, אבל ז"א כי בסברא למה נחלק, 

שע"י קפיצות וימים הקפיצות חלק מהוסת ואף אי 
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 לא נימא כך מ"מ בדלא קבעה נחוש שקפיצה היא 

 וסת ולענין שאם תקפוץ לחוש תחוש. 

 דלדעת הטור )נט( כתב הפרישה  פ"א, ובקפצה

שקובעת בקפיצות לחוד ה"נ חוששת  

 בקפיצה פ"א וזהו דלא כב"י כי לדעתו שאינה 

 קובעת הקפיצות ה"נ לא חוששת. 

 הביא שיש מחלקים בין קפיצות )יד( בדרישה  אך

שזה וסת הגוף מאונס לוסת הגוף כפיהוק  

שע"י אונס א"צ לחוש כל זמן שלא קבעה, וכ"מ 

ז סקל"ה וז"ל אע"ג דהתם "לעיל סימן קפבש"ך 

צריכה למיחש לוסת הגוף אפי' שלא בשעת וסת 

 החדש וכו' שאני התם שוסת הגוף בא מעצמו וכו', 

 בזה ודו"ק. )כא(ועי"ע ס"ט  

 הטור שחוששת לפיהוק ואסורה לשמש  ובמש"כ

)עי' ב"ח ופרישה  עד שתבדוק, תמהו עליו 

 דהא קיימ"ל לעיל בס"ד דבוסת שאינו  סה ועוד(

 קבוע כיון שעבר הוסת מותרת. 

 תירץ דאע"ג דמותרת בלא בדיקה מ"מ  ובב"ח

לכתחילה צריכה בדיקה א"נ דעל שעת  

משך הוסת אסורה לשמש עד שתבדוק לפי 

שרגילה לראות בסוף הוסת דאינה אסורה אלא 

 בסופו ומשום הכי אף התחילתו אסורה עד 

 שתבדוק. 

 הביא ליישב כהב"ח וכתב עוד די"ל  פרישהוב

דכיון שראינו שינוי בגופה וגם  

 שראתה בשינוי חששו טפי, ושינויא קמא עיקר, 

 שכתב כתירוץ אחרון.)לח( ועי' ט"ז  

 כתב לחלוק על הט"ז וכוונת הטור  ובנקודות

שמותרת מיד אם בדקה ואם לא בדקה  

 וערוך )חידושים לח( מותרת אחר העונה, ועי' חוו"ד 

 במה שכתבו להלכה.)נט( השולחן  

 ב"סעיף כ

 הטור דכן הדין בימים שאם ראתה היום עם  כתב

פיהוק וכן לסוף ל' שאם פיהקה בכ' צריכה  

לחוש לפיהוק, פיהקה לסוף כ' ולא ראתה א"צ 

                                                           
וביאור כוונתו נ"ל, בקפיצה הוי אונס כי היא קובעת מתי תראה ולפי שזה מידית אינו נחשב לוסת כי אין זה דרכה אבל אכילת שום  עב

 עי"כ.הוא קירוב הוסת של דרכה ואינו מעשה המביא מיד את הוסת ולכן קובעת וסת 
 ויש לבאר דבריו דכל שעשתה מעשה כדי לקרב וסתה או שיבא וסתה מיד חשיב אונס כי אינו אורח האשה לבא הוסת ממילא. עג

 לחוש לפיהוק גרידא אבל צריכה לחוש ליום ל' 

 משום וסת הימים, וכ"פ בשו"ע. 

 ג"כסעיף 

 סג ע"ב גרסינן, וכן כיוצא בהן לאתויי  בגמרא

מאי אמר רבה בר עולא לאתויי אשה  

שראשה כבד עליה ואבריה כבדים עליה ורותתת 

)ג"א ורותחת( וגוסה אמר רב חייא אמר שמואל 

הרי אמרו לימים שתים לוסתות אחת למה שלא 

מנו חכמים שלשה למה שלא מנו חכמים לאתויי 

אתויי ראשה כבד עליה מאי אמר רב יוסף ל

ואבריה כבדין עליה רותתת )ג"א ורותחת( וגוסה 

א"ל אביי מאי קמ"ל מתני' היא דהא פירשה רבה 

 בר עולא אמר אביי לאתויי אכלה שום וראתה 

 ואכלה בצלים וראתה כססה פלפלים וראתה. 

 כתב, דאכלה שום לא חשיב )שם ד"ה אכלה(  ובתוס'

 אונס כמו טורח של קפיצה שאין הראייה  

  עבבאה ע"י טורח אלא ממילא. 

  )בקצר ב"ז ש"ג ח ע"ב ובקצר שם יג ע"ב(הרשב"א  אבל

לא הזכיר אכילת שום לענין וסת הגוף ועי'  

דלהרשב"א דלא קבעה ע"י )בד"ה ומיהו( ב"י שכתב 

 קפיצות לבד ה"נ באכילת שום דחשיב אונס 

 עגהאורח.בשניהם דע"י מעשה בא  

 ג"כ לא זכר אכילת שום, וביאר הב"י  והטור

דכיון דנדחה ר' חייא אמר שמואל לענין  

 לימים שתים וכו' נדחה גם מאי דאמר למה שלא 

 מנו חכמים והיינו הך דשום דמרבינן מיניה. 

 ביאר אחרת, שהטור הסתפק אם דוקא  ובב"ח

באכלה שום או בצל או פלפלין ג"פ אבל  

 לא מצטרפים או שכן מצטרפין ורבנו השמיט 

 המסופק לו כדרכו. 

 כתב דוסת הגוף כפיהוק אין נקבע בצירוף. והטור

 והמרדכי  )פ"ט סימן א(ב"י שהביא מהרא"ש  ועי'

 דע"י דבר המחמם קובעת  )בריש שבועות תשלג( 

 אף בצירוף. 
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 כתב כהטור, והרמ"א הוסיף די"א  ובשו"ע

שקובעת בדברים חמים אף בצירוף  

 וי"א שכל דבר המחמם דינו כאונס וי"א שקובעת 

 ואינו כאונס. 

 ד"סעיף כ

 הטור דכל הוסתות בגוף אין חוששת אלא  כתב

שעתן שאם רגילה לראות בתחילת הוסת  

חוששת כל הוסת )שמא יאחר קצת( ואם רגילה 

בסופו חוששת בסופו, בד"א שהראייה מובלעת 

בוסת אבל עודפת אחריה כתב הרשב"א שי"א 

 שאסורה עד סוף אותה עונה וי"א שמותרת מיד 

 אחר הוסת והסכים עם סברא ראשונה. 

 בתחילת דבריו שכתב שחוששת לשעתן,  והנה

ש"ג יב  )קצר ב"זכתב הב"י דהוא מהרשב"א  

והביא  )הביאו הרא"ש פרק האשה סימן א(ובראב"ד  ע"ב(

לשונם, ובראיות שאין מובלעות בוסת שכתב 

מחלו' בשם הרשב"א, הביא הב"י דדיעה שניה היא 

דאזלינן אחר תחילת  )בעה"נ שעה"ו אות ו(דעת רז"ה 

ין שלא ראתה כבר אין לחוש אחר הוסת, הוסת וכ

 ס"ל שחוששת עד סוף העונה  )שם( אבל הרשב"א

 לפי שלמודה לראות אחר הוסת וחיישינן גם לזה. 

 פסק בדין  )בקצר יד ע"א(הב"י דהרשב"א  והקשה

שופעת ב' או ג' ימים כרז"ה שחוששת  

לוסת רק ביום א' וכאן פסק שחוששת כל הזמן, 

ותירץ דלעולם חוששת כל הזמן אבל עד סוף 

 העונה ובשופעת העונה ביום א' ולזה חוששת וגם 

 כאן חוששת לראייה עד סוף העונה. 

 פסק דבוסת בגוף חוששת לשעתן,  ובשו"ע

 וכדעת הרשב"א בראייה שנמשכת  

 אחר הוסת שחוששת עד סוף העונה. 

 בב"ח תירץ על קושית הב"י, דבשופעת אינה  אך

ראייה אחת )כי השאר דמים יתירים( ולכן רק  

ביום ראשון חוששת אבל כאן שראייה נמשכה 

 אחר הוסת מחמירים שחוששת לכל העונה. ועי' 

 מה שהקשה עליו. )סב(ש"ך  

 כתב שאם מתחלת לראות קודם  )סא( ובש"ך

הוסת פורשת כל עונה שלפני הוסת וגם  

בוסת, וכתב דבזה אסורה כל העונה גם שלאחר 

הוסת. וצ"ב בסברתו למה תהא אסורה גם אח"כ 

הרי אינו נמשך גם אחר הוסת והדר דינא כריש 

)דגמ"ר ומחצית השקל  הסעיף, וגם באחרונים הק' עליו

 דא"כ תחוש כל הזמן שמא תיכף יבא הוסת  ועוד(

 חיי וכו'.ולא שבקת  

 ה"סעיף כ

 הטור, ואם אחד מאלו בא לזמן ידוע אז ודאי  כתב

 אסורה כל עונת הוסת כמו וסת דימים גרידא,  

 וכ"כ השו"ע. 

 ד "הקשה על המחבר שכתב בסו"ס קפ )לט( ובט"ז

דברי הראב"ד דבין שיש לה יום קבוע ובין  

שאין לה אינה חוששת אלא לוסתה, וכתב ליישב 

ד היינו לפני הוסת "בסימן קפשכל חילוק שכתב 

דאין חוששת עד שיבא הוסת כי קבעה ע"י שניהם 

ורק ביחד חוששת אבל כאן דיבר אחר שבא הוסת 

 וכיון שקבעו ליום אסורה עד סוף העונה ובלא 

 קבוע אסורה רק לוסתה. 

 בנקודות שתמה עליו ותי' באו"א, והובא  ועי'

ט דעת החוו"ד שחולק עליו "לעיל בסעיף י 

בביאור השו"ע דכל שבא לזמן ידוע ובא היום כבר 

 אסורה אף שלא בא הוסת, ועי"ע שיישב את 

 הסתירה באו"א.  

  )מח(באריכות עוד לעיל סי"ט, והש"ך לעיל  ועי'

שכתב דאינה חוששת ליום עד שתקפוץ  

היינו בקפיצות דאונס שקבעה עי"כ אבל בפיהוק 

 שאינו אונס חוששת ליום גם כשלא פיהקה 

 וכמש"כ שם בסו"ד. 

 ו"סעיף כ

 הטור, שחוששת חוסת היום בפ"א ונעקר  כתב

בפ"א ואם נקבע בג"פ נעקר בג"פ ונעקר  

ע"י שיבא היום והוסת ולא תראה ולא ע"י אחד 

מהן, וקפיצות חמורות משאר וסתות דקפיצות 

חוששת לעונה בינונית אף שנקבע שאני אומר 

 ד סי"ב וכ"פ "אורח בזמנו בא. ועי"ע לעיל סימן קפ

 בשו"ע. 

 שכתב דהא דאינו נעקר לבדו היינו  )לא(ס"ט  ועי'

לענין חשש שניהם אבל לענין זה לבדו  

 נעקר שאם בא היום אינה חוששת  )כבסעיף כה(

 לו לבדו. 
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 ז"סעיף כ

  )קצר ב"ז ש"ג ט ע"א(הטור בשם הרשב"א  כתב

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות והיא קטנה  

שלא הגיע לימי הנעורים ולא הביאה סימנים היא 

קובעת וסת כשאר נשים בג' ראיות ובד' הפלגות 

והפרש יש בניהם שאם זו פסקה ג' עונות בינוניות 

הראשון אינה  חזרה לקדמותה ואפי' חזרה לוסתה

ג עונות "חוזרת עד שתראה ג"פ, ראתה מג' עונות ל

ג"פ אם מכוונות מצטרפת ראייה ראשונה שקודם 

 שפסקה לענין הפלגה ואם לא כיוונה לא מצטרף 

 וצריך ד' ראיות. 

 )ופירושו בצידו על בגמ' נדה דף ט ע"ב גרסינן  הנה

, ת"ר תינוקת שלא הגיע זמנה דעת רש"י( 

לראות וראתה פעם ראשונה דיה שעתה שניה דיה 

שעתה ]ומשנה דבראייה שניה מטמאה מע"ל 

בהגיע זמנה מיירי אבל קטנה זו שלא בא זמנה 

 )בדף סד ע"א(בשתי פעמים הוה חזקה כרבי 

ובראייה זו לא תטמא מע"ל שלא החמירו כ"כ 

טמאה חכמים בטומאת מע"ל ולכן רק בשלישית 

מע"ל[ שלישית הרי היא ככל הנשים ומטמאה 

מע"ל ומפקידה לפקידה, עברו עליה ג' עונות 

וראתה דיה שעתה ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה 

דיה שעתה ועוד שברו עליה ג' עונות וראתה הרי 

היא ככל הנשים וכו' אמר מר עברו עליה ג' עונות 

אתה דיה שעתה הדר קחזיא בעונות מאי ]והיינו שר

כמו שהיתה למודה אחר שראתה אחר הפסקת ג' 

עונות פ"א, והפסק אם כשפסקה לא חזרה 

לקדמותה אלא היא ככל הנשים או שחזרה 

לקדמותה וצריכה שוב ג"פ, ועי' רש"י ד"ה מאי 

הראשון, ותוס' ד"ה קחזיא וחזו"א יו"ד סי' פח, 

סק"א[ אמר רב גידל אמר רב פעם ראשונה ושניה 

מטמאה מע"ל ומפקידה  דיה שעתה שלישית

לפקידה, ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה דיה 

שעתה הדר קחזיא בעונות ]שלא ראתה ג' עונות 

שנית ואחר כך ראתה אחר עונה קטנה אם בענין 

שתחזק בג' ראיות רחוקות או גם זה מהני שנחשב 

פחות סילוק דמים מאשר הפסקה ראשונה, ועי' 

                                                           
וצריך להבין אם ע"י ראייה שלישית זו שמטמאה מע"ל גם קבעה וסת או לא כי אף שמהעולה מסוגיא שם יצא שקובעת וסת כי  עד

למדו ממנה דכל שמטמאה מע"ל קובעת נמי וסת )ועי' ב"י ד"ה ומ"ש היא קובעת וסת( מ"מ ה"מ בריש הברייתא ובר' גידל קמייתא 
לגות גדולות ואחת קטנה דאינו סדור ודומה לא תקבע ואם לא תקבע לכאו' לא תטמא נמי שיש וסת סדור ודומה אבל כאן שיש ב' הפ

מע"ל. וי"ל, שאם לא כוונה כדין ר' גידל קמייתא אינה קובעת וסת אבל כיון שראתה סו"ס ג"פ הרי היא ברת דמים ולכן מטמאה מע"ל, 
 ועי' ט"ז סקמ"ג ואפשר שזה כוונתו.

רב כהנא אמר  חזו"א יו"ד סימן קא, סק"ח[ אמר

רב גידל אמר רב פעם ראשונה דיה שעתה שניה 

מטמאה מע"ל ומפקידה לפקידה ]שבראייה 

 ראשונה שאחר הפסקה שניה דיה שעתה וראייה 

 שניה אחר זו מטמאה מע"ל שיש ג' ראיות[. 

 הטור 'ולא הביאה סימנים' פירשה ב"י,  לשון

שבא לאפוקי הגיעה לימי נעורים ובדקוה  

 נים שלא נחשבת 'כהגיע זמנה לראות' ואין בה סימ

 דבעינן תרתי. 

 כתב דאף שהאמת כמותו ל"מ כן לשון וב"ח 

הרשב"א ולכן פי' לא הגיע זמנה לראות  

 ובב' אופנים שלא הביאה סימנים ואף שבאה לימי 

 הנעורים או שקטנה ואפי' שהביאה סימנים. 

  )ב"ז ש"ג י ע"א( הביא דברי הרשב"א בארוךוהב"י 

את הגמ' והוסיף לבתר רב גידל  שכתב 

קמייתא, כלומר שאין הפרש בין ראתה בעונות 

קטנות לרואה בעונות גדולות לעולם אינה חוזרת 

לחזקת דמים עד שתחזור ותראה עוד ג' ראיות 

וקרי פעם ראשונה לאותה ראייה ראשונה שראתה 

לאחר שעברו עליה ג' עונות דעכשיו יוצאות ג' 

לבתר רב גידל בתרייתא הפלגות שוות מבניהם, ו

כתב, כלומר אין הפרש בין חזרה וראתה אותן 

שלש ראיות אחרונות בעונות מרוחקות בין 

שראתה אותם בעונות בינוניות לעולם עד שתראה 

עוד ג' ראיות אחר שהפסיקה אינה מוחזקת אלא 

 עדכדמעיקרא היא וכאילו מתחלת עכשיו לראות,

וברייתא דברי הכל היא ואף לרשב"ג נימא דפעם 

ראשונה מקרה הוא אבל פעם ג' מגלה למפרע 

 ]ודלא כרש"י שלרשב"ג בעינן ד' ראיות, ועי"ע 

 בזה ב"י לקמן סימן קצ' סעיף ב' ודו"ק[. 

 ג' הפלגות שכתב הרשב"א ביאר הב"י  וענין

שראתה ג' ראיות בעונות קטנות אחר  

ראייה ראשונה שכתב ראייה שאחר הפסקה וזו 

א"נ פעם ראשונה להפלגה שהם ב' ראיות, וכן בר' 

א דפעם ראשונה היינו אחר שתראה גידל בתריית

אייה זו, נמצא דשנייה דקאמר היא שלישית ר
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לראיית סוף עונהדכיון דקודם לשלושתן ראתה 

בסוף ג' עונות נמצאו כאן ד' ראיות וג' הפלגות 

' כדקמייתא, א"נ פעם א' היינו הפלגה א עהשוות

וכ"פ בשו"ע שקובעת בג' ראיות ובד' ראיות 

 להפלגה ואם הפסיקה וחזרה חוזרת לקדמותה 

 ויבואר עוד חידושו להלן. 

 מכמה )והב"ח( לא ניח"ל בפי' הב"י )מג( והט"ז 

קושיות ולכן פי' דברי הרשב"א דלר'  

גידל קמא אם הפסיקה וראתה צריכה ג"פ מכוונות 

לקבוע וסת ואם לא כיוונה אין קובעת וסת אבל 

היא בתורת דמים לענין וסת שאינו קבוע ולר'      

גידל בתרא ראשונה היינו הפסקה שניה ואף שאין 

וסת קבוע כי לא כיוונה מקרי מוחזקת בדמים 

ל וגם לענין לחוש לוסת שאינו קבוע, שטתמא מע"

ודברי ושכתב שיש ג' הפלגות שוות הוא לענין 

הברייתא שהפליגה ג' חדשים וראתה אחר כל 

הפלגה שיש ד' ראיות מפעם שלפני שפסקה 

 דהאמנם לא מקרי מוחזקת משם אבל קבעה וסת 

 משם. 

 דבריו שכתב דחוששת לוסת שאינו קבוע ובעיקר 

)בד"ה , הנה הב"י כיון דמוחזקת בדמים 

דייק מהטור שחוששת כה"ג לוסת  ומ"ש ואפי' חזרה(

)ב"ז ש"ג שאינו קבוע כדין שאר נשים, ומהרשב"א 

שאינה חוששת לוסת שאינו קבוע,  יג ע"א(

ומעוברת ומניקה חוששת לראייה בתוך ימי 

העיבור וההנקה כי הם ראיות לכך ורק מקרה 

אינה שלהם מעכב אבל קטנה שאינה ברת דמים 

חוששת, והט"ז ביאר טפי שאינה חוששת שכתב 

היינו בדלא הוחזקה  )וכ"ה ברמ"א לקמן סכ"ח( הב"י

אבל אם הוחזקה דינה כשאר נשים, והנקודות כתב 

בפי' דברי הרשב"א כהט"ז אך חלק עליו וכתב 

שלוסת שאינו קבוע אינה חוששת הואיל 

                                                           
ג' הפלגות שוות כי יש ב' הפלגות לתשעים ואחת הפלגה קטנה ועוד מה שהוסיף הב"י לשיטתו עוד וצ"ב כוונתו, שהרי אין כאן  עה

הפלגה קטנה ואין 'שוות', ורצינו לומר שנתכוון שיש ג' ראיות קטנות אחר ראייה שאחר הפסקה השנייה וזה שאמר דקודם לשלושתן 
רייתא דאינו מטמאה מע"ל וכו' וגם מהו שכתב וכן צ"ל בדר' גידל בתראתה בסוף ג' עונות, וז"א שאינו ל' הגמ' ראשונה וכו' שנייה 

 דומה לקמייתא, וצ"ב.
ולכאורה סברת הט"ז עולה יפה לפי שקטנה וזקנה זו אינן חוששות כלל כי אינם בתורת דמים אבל עתה שהם בתורת דמים כי ראו  עו

 ת לוסת שאינו קבוע, וצ"ב.ג"פ יחששו לוסת שאינו קבוע, וככל הנשים שאין להם וסת קבוע שחוששו
קטנה זו שהרי אנו בודקים את דמיה ולא את קביעות וסתה ובג' עונות בינוניות כבר מסולקת  הויש להבין מה הבין הדרישה בעקיר עז

טנה דמים, ורק אשה רגילה שקבעה וסת צריכה לעקור ע"י שיבוא יום הוסת ג"פ ולא תראה ולא סגי בג' עונות בינוניות. ואולי לדעתו ק
זו שקבעה וסת מסויימת כבר אין דנים על תורת דמיה אלא על וסתה אם משנה וכיוצ"ב כגדולה אלא שבמציאות אם פסקה ג"פ 
מוסתה דינה להיות מסולקת דמים כגדולה שפסקה מוסתה ג"פ, ולדעת הש"ך אף שקבעה וסת עדיין היא בנידון אם מסולקת דמים 

 כן בג' עונות בינוניות מהני לעקור וסתה.היא או שבאמת קבעה כי היא ברת דמים ול

 שמהרשב"א ועוד משמע בסתמא דכל כה"ג אינה 

   עוחוששת. 

 כתב  )לעיל ס"ט(דין קטנה מדולה, בדרישה בשינוי 

לתמוה על לשון הטור שעוקרת ע"י ג"פ  

עונה בינונית דהו"ל כמו שראתה, ונ"פ שהבין 

שבעקירה אין חילוק בינה לגדולה וכל שקבעה כך 

תעקור ולכן תמה על לשונו, ועיקר החידוש באם 

חזרה למה שלמודה שבקטנה חזרה לקדמותה, 

חוששת לוסת הא' כלל וכו' פי' שם  ולשון אינה

דקאי בלא חזרה כלל, אבל בס"פ פירש לשון אינה 

 חוששת וכו' דקאי אאפילו חזרה לראות שכתב מיד 

 דאם לא חזרה גם גדולה דינה הכי. 

 ב"ח שכתב שחזר בו בס"פ ממ"ש בס"ט, ופי'  ועי'

לשון ואפי' בב' אופנים, דלא מיבעיא בחזרה  

פ"א אלא אפי' ב"פ אינה חוששת, א"נ לא מיבעיא 

 בחזרה סתם אלא אפי' חזרה למה שהיתה למודה 

 אינה חוששת. 

 )סה( שיטה אחרת לו, דחלוק דינם גם והש"ך 

בעקירה שקטנה עוקרת וסתה כל וסת  

שהיה לה בג' עונות בינוניות שבכך הוברר שאינה 

דמים אבל גדולה צריך לעקור וסתה והיינו כפי בת 

ואינה חוששת שכתב הטור פי' כדרישה  עזשהיה,

ס"ט ולשיטתו אין להקשות דכל אשה כך כי חידוש 

 הוא בקטנה שעוקרת בכל גוונא בג' עונות בינוניות 

 ושא"כ גדולה. 

 שכתב הטור שאם ראתה ג"פ בריחוק ובמה 

מכוונות ראייה שלפני כן מצטרפת, עי'  

ב"י שכתב דכשכיוונה נתגלה דסילוק קמא אינו 

סילוק אלא שינוי וסת ושייך שפיר לצרף ראייה 

 שלפני כן לקביעות זו אבל כשלא כיוונה ולא משנה 

 א"א שנצרף הא' עימהם. 
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 דתיפוק ליה דקבעה מדין  )סח(לו לש"ך  והוקשה

 דילוג שהרי דילגה יום א' ג"פ, ותי'  

 עחדשאני הכא כיון דוסתה לא היה שווה לדילוג. 

 א"ל' ל ח כ"ט"סעיפים כ

 הטור והשו"ע דזקנה שעברו עליה ג' עוונות כתבו 

משהזקינה ה"ז מסולקת דמים, איזו זקנה  

שקורין לה אמא בפניה ואין חוששת, חזרה וראתה 

כמות שהיתה חלוקה מתינוקת שנתגלה שדילוג 

ראשון מקרה הוא ולא סילוק דמים, שקטנה 

 מסולקת היא ואם קבעה ושוב סילקה צריכה שוב 

 ג"פ אם זקנה אינה מסולקת עד שנראה שנסתלקה. 

 אמרו איזו היא סמוך לזקנתה אמר ר'  )ט(ובגמ' 

יהודה כל שחברותיה אומרות עליה זקנה  

היא ]ר"ל שלא בפניה[ ורבי שמעון אומר כל 

שקורין לה אמא ואינה בושה ]ר"ל בפניה[, רבי 

זירא ורבי שמואל בר רב יצחק חד אמר כל שאינה 

בושה וחד אמר כל שאינה מקפדת, מאי בנייהו 

 מקפדת, ועי' ב"י שפסק  איכא בנייהו בושה ואינה

 כר"ש וכמ"ד כל שאינה מקפדת. 

 דאין הדבר תלוי  )שם בע"ד ד"ה כל(כתבו  ובתוס'

 בדעתה אלא שראוי לקרותה וכן בכל שם. 

 שתמה על ב"י דהרי הלכה כר"י  )מה(ט"ז ועי' 

לגבי ר"ש וכתב שהוא רשב"ל, והוסיף  

שהב"י כתב כמ"ד כל שאינה מקפדת, אבל  )בסקמ"ו(

 מהשו"ע והטור דייק שכתבו כמ"ד כל שאינה 

 בושה וא"כ חומרא הוא. 

 ב"סעיף ל

 גרסינן, אע"פ שאמרו דיה שעתה  )יא ע"א( במשנה

צריכה להיות בודקת חוץ מן הנדה, ובגמ'  

חוץ מן הנדה דבתוך ימי נדתה לא בעיא בדיקה 

הניחא לרשב"ל דאמר אשה קובעת לה וסת בתוך 

                                                           
ור"ל דלעיל בס"ז דילגה מט"ו שלמודה לט"ז י"ז י"ח ולפי דשווה מצרפים את ט"ו אבל כאן דילגה כ' יום ואח"כ לתשעים וכו' ואינו  עח

"ז ה"נ תקבע לדילוג שווה לכ' שתחילה ומשו"ה אינה קובעת, ועי' לעיל בש"ך סקי"ח בשם הדרישה שדילוג הוא אף אם אינו שווה ולפי
 ועיי"ש בש"ך שהקשה עליו מכאן.

 
מהו הציור במעין פתוח אם ראתה קודם שראתה ראייה זו או לא ראתה לפני כלל וגם כמה פעמים עשתה כך, ב.  ויש להבין, א. עט

ג. במעין סתום איך  ,אם ראתה קודם לכן עוד ראייה נאמר ג"כ דמים יתירים וכו' כבמעין סתום ומה החיסרון בראתה גם ממעין סתום

והטור במעין  ע"ב גמ' לטממדובר אם ראתה בכ"ה ואח"כ ראתה ראייה חדשה בא' או ראתה בכ"ה והומשך ראייתה עד א'. ולכד נדייק 

סתום נראה שנקטינן כגון שראתה שתי פעמים בר"ח והיינו שהכל תלוי ברוב ראיותיה וכיון שרובם ממעין פתוח א"כ תולין ראיית כ"ה 

ימי זיבתה ואין אשה קובעת לה וסת בתוך ימי 

נדתה שפיר אלא לר"י דאמר אשה קובעת לה וסת 

בתוך ימי נדתה תבדוק דלמא קבעה לה וסת אמר 

 אנא היכא דחזיתיה ממעין סתום  לך ר"י כי אמינא

 אבל חזיתיה ממעין פתוח לא אמרי. 

 במשנה בדף לח ע"ב אמרינן, כל אחד עשר ועוד 

 )לט ע"א(יום בחזקת טהרה, ופירשה בגמ'  

ר"ה בר חייא אמר שמואל לומר שאינה קובעת לה 

וסת בתוך ימי זיבתה, ושם בע"ב אמר ליה ר"פ 

אלא הא דאמר ר"ל וכו' ה"ד לאו כגון דחזאי ריש 

ירחא וחמשה בירחא וריש ירחא וחמשה בירחא 

והשתא בחמשה בירחא ובריש ירחא לא חזאי 

וקאמר אשה קובעת לה וסת בתוך ימי נדותה אלמא 

מנינן א"ל לא הכי אמר ר"י כגון דחזאי  מריש ירחא

ריש ירחא וריש ירחא ועשרין בחמשה בירחא 

 וריש ירחא דאמרינן דמים יתירים הוא דאתוספו 

 בה וכו'. 

 זה שאין קובעת וסת בתוך ימי נדה, כתב ודין 

רש"י בדף יא ע"א בד"ה ואין אשה וז"ל,  

כגון ראתה בר"ח וחזרה וראתה בחדש דהיינו בימי 

וחזרה וראתה עוד פעמיים בחמישי בחדש לא נדות 

קבעה וסת שאין ראיית ימי נדה ראייה לקבוע 

שהיא עלולה לראות בימי נדותה. והיינו שאם 

ראתה פעם אחת בא' ובה' ופעם שניה ושלישית 

ה, והטעם, שראייה זו "ראתה בה' שאין קובעת ל

שבימי נדה אינה קובעת חשש שנאמר שתראה, 

 היתה ראייה ומה גרע שהיא  ויש להבין מדוע הרי

 בימי נדה. 

 ברש"י שם פירש החילוק בין ראתה ממעין ועוד 

פתוח לסתום שממעין סתום הוא כמו  

ה א' "שמצינו לקמן לט ע"ב שראתה א' א' כ

שקבעה בא' דאמרינן דמים יתירים וכו' ואילו 

 ממעין פתוח שהראיות הראשונות של וסת היו 

  עט.)ועיי"ש שפי' באו"א(בתוך ימי נדה ולא קבעה וסת  
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 כתב שר"ל ור"י  )ארוך ב"ז ש"ג יא ע"א(והרשב"א 

נחלקו בראתה בתוך ימי נדתה אבל  

בימי זיבתה כגון א' א' כ' א' לכו"ע קובעת וסת 

והיינו ממעין סתום אבל ממעין פתוח כגון א' כ' א' 

כתב משמו דמ"מ  )פ"ח הל"ט(כ' כ' לא קבעה, ובמ"מ 

חוששת ליום שרראתה כדין וסת שאינו קבוע, ועי' 

ב"ח שכתב דאין חילוק בין ראתה ממעין פתוח 

לראתה ממעין סתום בימי זיבתה ובדעת הטור 

 הסתפק. ועי"ע תוס' לט ע"א ד"ה רב, ופתחי נדה 

 .)חכמת בצלאל על תוס' זה( 

  )נדה יד ע"א ד"ה מדאמרינן(מחלו' הרמב"ן וידועה 

אם זיבות סמוכה  ו(-)פ"ו דהרמב"ם ו 

לנדות שראתה או לעולם כך הוא ואף שלא ראתה, 

וכתב ב"י שרק לרמב"ן שהכל תלוי בראייה צריך 

ה וא' כדי לקבוע אבל להרמב"ם א"צ "שתראה כ

לזה, ופי' סתום לדעתו הוא שלא ראתה בימי נדתה 

)בגמ' קודם יום שרגילה לראות, ועוד כתב שנחלקו 

ר"פ ור"ה בריה דר' יהושע אם חוששת  לט ע"ב(

לוסת שאינו קבוע ברואה בימי זיבה, והראב"ד 

, )ח,ט(פסק כר"פ וכ"ה ברמב"ם  )שעה"ו נב,טו ע"ב(

 כתב בשם הפוסקים  )שם בע"ב(אבל הרשב"א 

 להלכה כר"ה בריה דר' יהושע. 

 כתב שבזמן התלמוד אינה קובעת וסת  והטור

בראתה בימי נדתה ולא בימי זיבתה, אבל  

ממעין סתום קבעה דאמרינן דמים יתירים וכו' 

וחוששת ליום הקדימה, ובשם הרמב"ן כתב שעתה 

                                                           
שכתב להדיא דפעם שלישית שראתה בא' לחדש אף שראתה ממעין פתוח שדינן להו  )שעה"ו דף מא(יתירים וכן מוכח בראב"ד  בדמים

בתר רוב ראיות שהיו ממעין סתום, ע"כ, אבל מעין פתוח שראתה א' ה' א' ה' ה' ולפי שהרוב הם ממעין פתוח לא קבעה, ואין לפרש 

תום שזה דמים יתירים, וכן גם צריכה לקבוע ב' חדשים ראשונים שהם רוב, ולכאו' גם אם הומשך ראייתה מכ"ה לא' נפרש במעין ס

שבראייה  ד"ה ואין אשה( ע"א )בדף יאא' א' ואז מפרשים את כ"ה כדמים יתרים אבל ראתה א' כ"ה א' כ"ה א' לא נפרש, אבל מרש"י נראה 

ה[ אף אם תכוון בימי נדה ממעין פתוח א"א לקבוע עפ"י זה חשש וסת, והכל תלוי במה שהתחילה ובעת שהתחילה ממעין פתוח ]א 

אח"כ ]ה ה[ לא קבעה וגם אם כיוונה שרואה ממעין פתוח ב"פ לא קבעה ולא מפרשים שדמים יתירים כי התחילה בראייה גרועה 

)ובזה יובן היטב רש"י הנ"ל במה גרע שראתה בימי נדה(, ולפי"ז במעין סתום גם שראתה א' כ"ה א' כ"ה א' אמרינן דמים יתירים על 

כן נמי אם הומשכה ראייתה מכ"ה לא'. והעולה שמעין פתוח הוא שראתה א' ה' ה' ה' וכן א' ה' א' ה' ה' וסתום זהו ב' ראיות לכ"ה ו

 שראתה א' א' כ"ה א' וכן א' כ"ה א' כ"ה א'.
בעת ולכאו' לא כמו שפירש בב"י שראתה בכ' והחידוש על ימי זיבותה ושמא חזר בו מפי' על הטור שלפניו הגירסא בטור שהאישה קו פ

 לה וכו' ]ללא ופעמים[ וקשה לו שי"ן שכתב ולכן כתב אחרת.
ויש להעיר, שלא אמר שם רמ"א לפסוק אלא כדעת הראב"ד שחולק על הרמב"ן שקבעה וסת לכל יום ויום וכאן הגירסא שגרסו בב'  פא

"ד ולא כמו הפשטות שזה היא לדעת הרמב"ן ושייך שפיר לקבוע בכל יום, והיה נ"ל שהש"ך הבין שפסק המחבר הוא עפ"י הראב

מהרמב"ן ולכן הקשה מהראב"ד שהולכים אחר תחילת ראייה, וז"א כי רק בדבריו שלו כתב עפ"י הראב"ד אבל הקצת ספרים הבינו 

וסובר שאין האשה  )בבעה"נ שעה"ו נו סע"א(שפסק זה עפ"י הרמב"ן והדרא קושיא לדוכתין, עוד יש להדגיש שהראב"ד חולק על הרמב"ן 

סת בימי זיבתה והיינו לכתחילה אבל אם היה לה וסת קודם לכן נקבע ואינו נעקר אלא בג"פ, ויש להבין מה סבר ולמה חלק קובעת ו

על הרמב"ן שהרי בזמן הזה אין חילוק בין ימי נדה לזיבה, וגם אם חולק רק על ראתה בימי זיבתה או גם על ראתה בימי נדתה, 

 וישל"ע.

נהגו שלא לחלק בניהם וקבעה וסת, ובראתה 

 בר"ח ורביעית בכ' ובר"ח וכן חמישית ושישית 

 קבעה ב' וסתות. 

 הבין שראתה אח"כ בכ' והחידוש שקבעה הב"י 

 אף שראתה בימי זיבתה, ובשו"ע כתב דין  

  פהרמב"ן זה אך לפננו ורביעית בב'. 

 גרס בב' כי אינו לא בימי נדה ולא )יט(  ובדרישה

בימי זיבה )כי הבין שלא ראתה א'  

אחר כ' אלא מיד(, ולבסוף גרס כ' והחידוש שחל 

 בימי זיבתה שהא' אחר כ', וס"ד דנעקר וסת בפ"א 

 קבעה וסת אחר.שלא תראה בו כי  

 שהביא הגירסא בב' והקשה דאינו )עב( ש"ך  ועי'

, וגם דבב' ימים )ועי' מחצית השקל וצ"ב(נכון  

 ולכן גרס  פארצופים הולכים אחר תחילת הראייה

 בכ' והביא שכ"ה בראב"ד. 

 גרס בב' ומה שלא אמר ג"פ בא' ובב'  )מז(והט"ז 

 לחדש דקמ"ל דאף שראיית ר"ח קבוע  

 אף שהוא ממעין פתוח. ב"נחשוש ל 

 שהקשה הש"ך מהא דהולכים אחר תחילת  ובמה

שכתב שאם  ד סעיף ז(")קפראייה, עי' חוו"ד  

פסקת לא אזלינן בתר תחילת ראייה לבד, וכתבו 

רבים שלפי"ז ל"ק קושית הש"ך שכאן הפסיקה 

בין ראיית א' לראיית ב' לחדש ולכן קובעת 

ייה לשניהם אבל במה שהולכים אחר תחילת רא



                                                                     עו                                                                            סימן קפט  ♦

  

 היינו ששופעת כמה ימים ולא פסקה, וכ"כ פרדס 

  פב.)שם סקט"ז וכאן סקע"ב(רימונים  

 שדעת פרדס רימונים שלעולם כל  איברא

שפסקה בין ראיותיה קבעה לשניהם  

אבל החוו"ד הוסיף שאם הראייה הראשונה קבעה 

אף שפסקה לא קבעה לשניהם, ובנידו"ד הרי 

קבעה לפני בא' ואין לומר שקבעה לשניהם )ונ"מ 

 שתהא בניהם אם חוששת לראייה שבימי נדה מדין 

 וסת שאינו קבוע(. 

 ביאר, שהוצרך הטור לפעם חמישית והב"ח 

ושישית לפי שאשה שקבעה וסת אינה  

 חוששת לשינוי בפ"א ואם כבר בפ"א היתה רואה 

 א' וכ' חוששת לו כדין וסת שאינו קבוע. 

 הסתפק בדבר אם  )בתשו' חיו"ד סא(והנוב"י 

 כהב"ח או שנאמר דכיון שאם תקבע  

  פגכך תקבע וסת א"כ תחשוש לו כבר מעתה. 

 הכריע שאפי' אם יש לה וסתקבוע  )טו(ובחוו"ד 

חוששת לוסת שאינו קבוע כיון  

שאפשר שתקבע ב' וסתות בחדש, ודברי רמ"א 

ג שכתב דאינה חוששת לוסת אחרת אם "בסו"ס י

 קבעה היינו בב' וסתות שונים שא"א שתקבע 

 שניהם. 

 כתב, דכל מקום שקבעה וסת להקל  )עא(בש"ך 

הוא שלא בימי נדה וזיבה, ופירש כוונתו  

בנקודות הכסף דלפי שדין זה שאין חילוק בין ימי 

נדה לזיבה הוא מטעם חומרא לא נקל גם מזה 

                                                           
הנ"ל, שכתב דהא בב' לחדש הוי להו שני ימים רצופים, משמע דכל שהם רצופים אף שפסקה בין  הש"ך לית ליה החילוק הלכאור פב

שכתב, דבסוגיא מוכח שאין הולכים אחר   )קפ"ד ס"ו(ראיותיה לא קבעה וסת בתוך ימי נדתה ודלא כהחוו"ד, ועי' בס' שיעורי שבט הלוי 

אוי לפרוש בעונה שאחר תחילת הוסת משום שנחלשו הטבעים ורגיל ימים שבתוך ימי נדתה ונקבע רק תחילת הראייה אבל למעשה ר

 הוסת לאחר  מלבוא ולאחר יום מתחילת הוסת אין לחוש מדינא.
ויש לשאול אמאי לא פשט ספקו מהטור עצמו שכתב קודם לכן 'וחוששת נמי ליום הקדימה שמא וסת אחר היא קובעת' שרואים  פג

שהקשה מהטור לעיל סי"ג שכתב בשם הרמב"ן דאינה חוששת  )ד"ה וחוששת נמי(עיי"ש בב"ח שחוששת בפ"א ואף שקבעה וסת לפני כן, ו

אם קבעה וסת לוסת השני שלא נקבע, ותירץ דכיון שראתה ראייה הג' ממעין פתוח ורק תלינן שראיית כ"ה דמים יתירים ואזלינן 

דיבר שקבעה בלי סיבת דמים יתירים ולכן לא  לחומרא שקבעה בר"ח וגם אזלינן לחומרא דשמא תקבע לכ"ה אבל הרמב"ן לעיל

, ולזה י"ל ספקו של הנוב"י דהטור בריש דבריו חשש לכ"ה מטעם דמים יתירים וכמו שכתב הב"ח אבל בועקנו חוששת לוסת שאי

"ן לעיל בסו"ד הסתפק שדיבר שם על וסת קבוע שהיה לה קודם בלי דמים יתרים. ובעיקר תירוצו של הב"ח יש לעיין שגם בדין הרמב

וא"כ נחשוש גם לכ'  )ועי' בב"י שם ופשוט(סי"ג צ"ל דמים יתירים נוספו בה ששם ראתה א' וכ' ושוב בא' וכו' דראיית כ' היא דמים יתירים 

 כשם שלחוששים כאן לכ"ה.

 והיינו לענין שקובעת וסת שלא תחשוש לוסתות 

 אחרות. 

 כתב שנקטינן גם להקל אם  )כז(בתוה"ש אבל 

קבעה דאין להחמיר בוסתות דרבנן, וכ"כ  

ך מטעם שלא נהגו ולהחמיר אלא מחמת המנח"י א

 שטועים ולא מבחינים בין ימי נדה לזיבה ולדברי 

 הש"ך עדיין יחשבו ימים אלו. 

 ג"סעיף ל

 הטור, כתב הרשב"א מעוברת לאחר ג'  כתב

חדשים לעיבורה ומניקה עד שנתיים ללידה  

אף שמת הולד או גמלתו אינה קובעת וסת שהיא 

מסולקת דמים ואינה חוששת אם ראתה אף לוסת 

 שאינו קבוע, ויש מגדולי המורים שחוששים לוסת 

 שאינו קבוע, והרמב"ן כתב שקובעת וסת. 

 רבי אליעזר אומר ד' )ז ע"א( גרסינן במשנה  הנה

נשים דיין שעתן בתולה מעוברת מניקה  

וזקינה וכו' מעוברת משיודע עוברה מניקה עד 

שתגמול את בנה נתנה בנה למניקה או גמלתו או 

מת ר"מ אומר מטמאה מע"ל וכח"א דיה שעתה 

וכו' רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהן 

 ג' עונות דיין שעתן, ובמה אמרו דיה שעתה 

 בל בשניה מטמאה מע"ל וכו'.שראייה ראשונה א 

 מפרש הא דבמה אמרו וכו', אמר רב )י ע"ב( ובגמ' 

אכולהו ושמואל אמר ל"ש אלא בתולה  

וזקינה אבל מעוברת ומניקה דיין כל ימי עיבורן 

דיין כל ימי מניקותן )וכן נחלקו ר"ל ור"י( כתנאי 

 כו' דיין כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקותן דברי 

 יהודה ור"ש אומרים לא אמרו וכו'. ר"מ ר"י ר' 



                                                              ♦ אורח נדה                                                                    עז

 

 אע"פ שאמרו דיה )יא ע"א( שנינו במשנה ועוד 

שעתה צריכה להיולת בודקת חוץ מן הנדה  

והיושבת על דם טוהר, ובגמ', קס"ד מבקשת לישב 

על דם טוהר הניחא לרב דאמר מעין אחד הוא 

התורה טמאתו והתורה טהרתו שפיר אלא ללוי 

וק דלמא אכתי לא פסק דאמר שני מעיינות הם תבד

ההוא מעין טמא כו' ואב"א מי קתני מבקשת יושבת 

קתני אי יושבת מאי למימרא מהו דתימא תבדוק 

 דלמא קבעה וסת קמ"ל דמעין טהור למעין טמא 

 לא קבעה הניחא ללוי וכו'. 

 דקדק )חי' יא ע"ב ד"ה מדאמרינן( והרמב"ן 

דממעטים רק ימי טוהר שאינה  

 כתב )פ"ט ה"ד( קובעת בהם ולא בימי הנקה. וה"ה 

 דהרמב"ם ס"ל כרמב"ן וצ"ב. 

 כתב דאינה קובעת )שעה"ו מז,יד ע"ב( והראב"ד 

 לא בימי עיבור הולא בימי מניקותה,  

 אבל לחוש צריכה כוסת שאינו קבוע. 

 כהראב"ד, )ארוך ב"ז ש"ג יא ע"ב( הרשב"א וכתב 

דשמואל ר"י ור"מ ]דהלכה כמותם[ סברו  

דמעוברת ומניקה דיין שעתן כל ימי מניקותן 

ומה שכתוב במשנה רק ימי טוהר היינו  פדועיבורן,

משום דבעי לאוקמי ככעו"ע ואילו מעוברת ומניקה 

שנויה במחלוקת ועוד דלל"ק דמבקשת לישב 

מעוברת ומניקה פשיטא דאין להם וסת, וגם 

אחד הוא וא"כ כל ימי ההנקה דקיימ"ל כרב דמעין 

לא קבעה, ולחשוש לוסת משמע דאינה חוששת 

 מדמתמה אי ביושבת פשיטא אבל יש לחוש 

 כהראב"ד. 

 פסק כהרשב"א דאינה קובעת וסת בשו"ע 

 ושצריך לחוש כוסת שאינו קבוע, ועי'  

 ב"ח שתמה אמאי לא פסק והחמיר כהרמב"ן.      

 יישב, דהכא דברי הראשונים )עג( ובש"ך 

אינם מפורסמים ואם היה )הרשב"א בטור(  

 שומע שמא היה חוזר בו, וגם שהרמב"ן יחיד 

 לגבייהו, וגם דוסתות דרבנן ואזלינן לקולא.   

                                                           
קאי אכולהו ד' נשים ( ע"ב )זאינה קושיא על הרמב"ן דהוא יסבור להלכה כרב ור"ל ור' יוסי ר"י ור"ש בבמה אמרו דמתני'  ולכאורה פד

, ויש לפרש שלזה  נתכוון ה"ה שכתב דדעת )פ"ט ה"ד(בדעת הרמב"ם )לו( וא"כ דין הוא שתקבע וסת בימי מניקותה. וכ"כ בסד"ט 

 .(ד"ה ובזה ע"א ט)ופתחי נדה  (ס"ק נ"ג ד"ה וכתב)הרמב"ם כדעת הרמב"ן, ועי"ע ללחם ושמלה 

 דלא קבעה וסת להחמיר אבל )לו( הס"ט  וכתב

להקל שראתה לפני כן ובימי עיבורה קבעה  

קילים דא"צ לחוש לוסת שאינו קבוע אלא מ

שקבעה, ועוד כתב שבכל אשה שיש לה וסת שאינו 

קבוע צריכה לחוש לעונה בינונית אבל זו 

שחוששת אם שינתה א"צ לחוש לעונה בנונית כי 

 יש לה וסת קבוע אלא שדבר צדדי מבטלה מוסתה 

 זה. 

 כתב בשם  )ס"ק קיד(בשו"ע הגאון ר' זלמן  אבל

שחוששת לעונה  )כה(המהר"ם פדוא"ה  

 הכריע למעשה  )כאן אות ה(בינונית, ובשבט הלוי 

 שיש לחוש לעונה בינונית, עיי"ש. 

 ד"סעיף ל

 הטור דמעוברת ומניקה אין חוששת לוסת כתב 

הראשון ואפי' שופעות באותן עונות אמרינן  

מקרה הוא, עברו ימי העיבור וההנקה לדעת 

הרשב"א מיד חוזרת לוסתה הראשון או במיחוש 

לזמן קבוע ואם בהפלגה צריך ראייה בכל זמן, 

ולגדולי המורים צריך ראייה א' כוסתה הראשון 

 ואם בהפלגה צריך ב' ראיות, ולדעת הרמב"ן צריך 

 כל היכא שתראה.ראייה א'  

 דדין שעתן, לבד  )ז ע"א(פשוט שפסקו כחכמים וזה 

מהרז"ה והרמב"ם )שם שלא הזכיר דין זה(  

שפסקו כר' יוסי דלא חשיבא מסולקת דמים עד 

)בגמ' ט שיעברו עליה ג' עונות, והך בעיא דמספ"ל 

לההוא סבא אם הגיע עת וסתה בימי עיבורה  ע"א(

נ דדמיה וכו' שחרדה מסלקת את הדמים ה"

מסולקין ולא בעיא בדיקה, לענין טהרות שנויה, 

 א"נ שא"צ בדיקה אם עבר וסתה אבל בשעת וסתה 

 אסורה לבעלה. 

 שחוזרת  )ארוך ב"ז ש"ג יג ע"א(הרשב"א  בדעת
לוסתה מיד, כתב שם הטעם דכיון שאם  

היא בימי מניקותה ועיבורה רק בראייה שניה 
מטמאה מע"ל א"כ בשכלו ימים אלו כבר בראייה 
ראשונה מטמאה עמ"ל, דבעת שנגמר הגורם חזרה 
לקדמותה, וכתבו ב"י וב"ח דחזרה לקדמותה לענין 
שצריכה עקירה ג"פ, ובוסת הגוף הב"י כתב 
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או וסת הגוף דהא וסת  ברשב"א()וכ"ה דגרסינן בטור 
הגוף לבד גם נקבע, אך בב"ח כתב הגירסא וסת 
הגוף לזמן ידוע ופירש דבוסת הגוף לבד פשיטא 
שחוששת אלא אפי' לזמן ידוע צריכה לחוש כל זמן 
שיבא ואפי' בלי ראייה כלל אחר ההנקה, וכתה 
 שבוסת הגוף לבד גם גדולי המורים מודים לזה 

   פהולכן לא הזכירו. 

  בפ"א שתראה חוזרת )פ"ו ה"ח( ולרמב"ן
  

לקדמותה דע"י ראייה יוצאת מחזקת דמים וכשם 
ו "היתה למודה להיות רואה בט )סג ע"ב(שאמרו 

 ושינתה לכ' זה וזה אסורים, וכ"נ דעת הראב"ד 

  פו.)שעה"ו לד,י ע"ב( 

  )עה(פסק כהרשב"א. ותמה עליו בש"ך  ובשו"ע

דדעת הראב"ד והרמב"ן להקל ולמה  
 לא כתה דעתם ועוד דבוסתות דרבנן שומעים 

להקל, ועי' עצי לבונה במה שיישב. 

  

        

 

                                                           
קודם בוסת לר"ח ומאי גרע מה שיש לה גם וסת הגוף, ועוד יש לעיין במה שכתב וצ"ב שא"צ חידוש לזה וכבר חידש זאת הטור  פה

שבוסת הגוף לבד לא פליגי גדולי המורים על הרשב"א ולכו"ע חוששת שיבא לה המיחוש, הא לשיטתם צריך ראייה ביום הוסת כדי 
 ק.מי יימר שפסק לה הסילו לומר שנגמר לה הסילוק דמים והני שבוסת הגוף אין יום מ"מ

והנה ז"פ שלדעת הרשב"א כיון דקיימ"ל שדיין שעתן א"כ א"צ לחוש לוסתה הראשון וגם חזרה מיד שנגמרו ימי עיבורה ומניקתה  פו
לוסתה הראשון, אבל לרמב"ן שקובעת וסת בימי עיבורה ומניקתה והיינו שאינה מסולקת בימים אלו וא"כ איך סגי בחזרה לראות 

דאבל אמרו קאי  (ע"ב )ישלדעתו הא דקובעת וסת בימים אלו זה מטעם דקיימ"ל כר"ל בגמ' בפ"א שהדרא לוסתה הראשון, אך נראה 

אכולה מתני' אבל לענין חזרה חלוקה היא משאר נשים שבקטנה וזקנה אינם כלל בתורת דמים וכדי להחזירם צריכים ג' ראיות אבל 
 )בשעה"ו לד, יורת דמיה ולוסתה הראשון, וכ"ה בראב"ד זו סיבה אחרת מ עכבתה אבל היא בתורת דמים ומיד בראייה אחת חוזרת לת

 (.ע"ב
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 סימן קצ
 הכתמים נידי

 

 סעיף א'

 דרבנן ואף שלא הרגישה ודאורייתא רק  כתמים

 .)ויקרא ט"ו י"ט(בהרגשה שנאמר 'בבשרה'  

 שאף שלא  )רמו(ויצא דם, כתה בתוה"ד  הרגישה

מצאה כלום טמאה דודאי יצא  

 ומדאורייתא אין לתלות בסתם ונימוק וכיוצ"ב, 

 וכ"פ בשו"ע. 

 שרק  )מד( בשם שב יעקב )ג(בפתת"ש  הביא

בגוונא זו טמאה שבדקה מיד ולא מצאה  

אבל לאחר זמן לא מצאה תולין שנפתח למי רגליים 

ואם בדקה מיד היתה רואה מראה טהור, ובשם 

כתב דדוקא ביצא מי רגליים לדעתה  )קפג,א(ת"צ 

אם היה דם היה טובא ולכן טהורה אבל אם 

 והס"ט חולק מסופקת אם דם או מי רגליים טמאה, 

 אף בזה. 

 התרוה"ד, דעת החוו"ד שזה אף בשיעור  בדין

 שבתוך שיעור וסת  )ג(וסת, ודעת הכו"פ  

 טהורה ורק לאחר מכן טמאה דתלינן שנימוק. 

 בתשובות גבעת שאול בדקה בדין תרוה"ד  כתב

בעד שאינו בדוק ונמצא טמא וטהור יחד  

טהורה, והחוו"ד חולק ומטמא דרוב פתיחות 

למראה טמא וכן בנאבד מקצת העד וכדומה, 

סייג שתשו' גבעת שאול דיבר בזעזוע  )קנ(והחת"ס 

וכדו' שבכך הטלה חזקתה ולא בזיבת דבר לח, 

 בין עד שאינו בדוק שיש בו מראה  )בסי' קפ(ומחלק 

 כתונת.טהור לפעמים ל 

 המסולקות דמים נחלקו בהם האחרונים באם  אלו

, ועוד הביא )ז(לא מצאה כלום, עי' פתת"ש  

)תניינא שיש חולקים על דין התוה"ד, ובתשו' נוב"י 

כתב בבדקה אחר הרגשה והניחה עד  יו"ד קיט(

הבוקר ולא מצאה כלום דטהורה ובמצאה טמא 

 טמאה אף בעד שאינן בדוק אבל לאחר שיעור וסת 

 טמאה.  

 ז' נקיים לכתמים חוץ מיום המציאה  מונים

 'והאידנא' שכתב הטור היינו אחר תקנת  

 .)ועי' באורך בסימן קפ"ג(ר' זירא דבנות ישראל וכו'.  

 שעל כתם של יום  )איסו"ב יא,יא(הרמב"ם  ודעת

אחד א"צ ז' נקיים חוץ מיום המציאה ורק  

בכתם שיש לחוש לו לזיבה גדולה צריך הדינים 

כראייה ממש, והראב"ד חלק עליו וכתב שגם 

בקטנה צריך חוץ מיום הממציאה, ועי' מ"מ 

ובפשטות להרמב"ם בחשש כתם של זיבה קטנה 

 א"צ ז' נקיים אלא במציאות ממתין ז' ימים כנדה 

 בכתמים. דתקנת ר' זירא אינה 

 שא"צ בדיקה וא"צ הפסק טהרה, ולהרא"ש  י"ס

צריך בדיקה בלי הפסק טהרה כדין  )י,ד( 

 תבעוה לינשא ולהטור צריך הפסק וכ"ש בדיקה 

 בז' נקיים. 

 תמה דהוי סו"ס  )ב(פסק כהטור, ובט"ז  בשו"ע

ספק שמא ממקום אחר ואת"ל ממנה  

שמא מצדדין, ובכס"מ תירץ דהוי חומרת חכמים 

ועוד שרוב דמים ממנה, ובט"ז תירץ עוד שרוב 

דמים מן המקור, וזה פשוט לכאורה שאין שייך 

לומר שיש ספק א' לכה"פ ונקל דהא הוי חומרת 

חכמים ובעברה בשוק מותר מדין תולין שרק 

 כן במקום שיש ספק  בדרבנן אומרים כן ולא נימא

 אמיתי לפננו. 

 מחלו' לענין  )ב(האיש, הביא בפתת"ש  בבגד

 כתמים אא"כ קינח, עיי"ש. 

 סעיף ב'

 ב שנים אין כתמה טמא, וברש"י "פחות מי קטנה

נדה ה ע"א כתב דאף שלא עברה בשוק של  

 טבחים תולין שהלכה ולאו אדעתה דאין בה חזקת 

 דמים וכה"ג ל"ג רבנן. 

 ראתה ג"פ מוחזקת בדמים, דפליגי ר"י  ואם

בכתם שבין שניה  )בנדה י ע"א(וחזקיה  
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לשלישית אבל בין זו לרביעית טמא דאזלינן 

כרשב"ג דחזקה בג"פ, והרמב"ן הצריך ב"פ 

שהבין דר"י וחזקיה פליגי לדעת רבי דסגי בב"פ 

 להחזיקה ולדידן דקיימ"ל כרשב"ג ראשונה 

 במקרה וא"כ צריך ג"פ. 

 פסק דאין כתמה טמא אלא בתר ג"פ,  בשו"ע

ומהרש"ל כתב דאם נשואה אף שקטנה  

כתמה טמא שהרי אף לדם בתולים מונין ז' נקיים, 

ובב"ח דחה ראייתו מבתולים דמגופה, וכתב שרק 

 בנמצא על בגדיה תלינן שעברה בשוק ובבשרה 

 אין שייך לומר כן וכתמה טמא. 

 כתב דנמצא על סדינים שלה אורחא  )ג( ובש"ך

דמלתא נקט ול"ד לסו"ס דאוקמוה  

 אדינא ולא גזרו בה בכתמים, ודחה ראיית הרש"ל 

 מבתולים ועי' באריכות בדבריו. 

 ב מסתמא הביאה שערות ובבדק "היא בת י ואם

ולא מצא לא אמרינן שהיו ונשרו, וכדין  

 )ה ע"א ד"ה אין(מיאון ששניהם דרבנן, ומרש"י 

משמע שחוששין לכתמיה אף שלא הביאה שערות, 

 וזש"כ משהגיעו ימי הנעורים דאלמא סגי בזה, 

 ובשו"ע פסק דבעינן תרתי. 

 סעיף ג'

 שופעת או מדלפת אינה כמה ראיות ואם  אם

)י מפסיקה נחשב כמה ראיות, ולפירוש רש"י  

אם מפסקת בטיפטופין נחשב כמה ראיות,  ע"ב(

ל"מ מפסקת בטיפטופין אלא  )פ"ט ה"ה(ולהרמב"ם 

רק וסת מחשיבה ראייה, והשו"ע פסק כרש"י 

 והביא דעת הרמב"ם בשם י"א והרמ"א כתב 

 כדיעה א'. 

 כתב דמפסקת קאי אמדלפת בשופעת אף  והב"ח

אם מפסקת ל"ח כמה ראיות לפי שאין  

 שייך לאשה להיות שופעת כמה ימים ותחיה וודאי 

 שזה ממעיין ראשון. 

 חלק עליו מכמה סיבות וכתב שלא  )ה( והט"ז

שייך שופעת כמה ימים בז' ימים אבל  

 ביומיים או ג' ימים שייך שופעת ומפסקת קאי נמי 

 אשופעת. 

 סעיף ד'

 שראתה ג"פ ופסקה ג' עונות חזרה להיות  תינוקת

תנוקת וכתמה טהור עד שתראה שוב ג"פ  

ואין פ"א מגלה על הראשונות, ויכולה לחזור בין 

 בעונות גדולות )ג"ח כפול ג"פ( ובין בעונות 

 קטנות, וכ"פ בשו"ע. 

 סעיף ה'

 בכתמים דתולה במאכולת עד  )נח ע"ב(חכמים  דעת

פשפש )ששיעורו גדול( אף בשלא הרגה או  

הריחה, ודעת רשב"ג שם דתולה רק בהרגה או 

הריחה, ודעת ר' חנינא בן אנטיגנוס דתולה עד 

כגריס )שיעור כינה( גם בשלא הרגה או הריחה 

וכמותו פסקו כולם, ונחלקו ר"ה ור"ח שם עוד 

 דלר"ה גריס אינה תולה פחות מגריס תולה ולר"ח 

 יתר מגריס אינה תולה ופסקו כמותו.כגריס תולה  

 הרמב"ן ועוד דלא הזכירו פול של מקום  שיטת

מסוים ונקטינן להקל אף בפול גדול שהרי  

, )נדה נח ע"ב(אמרו חוץ מגריס של כתמים להקל 

ובב"ח פירש דבנמצא גריס גדול תלינן בכינה 

 גדולה, וכדעת ר"ח בן אנטיגנוס ור"ח והרמב"ן 

 פסק בשו"ע.  

 שאין  )קצב(הביא בשם ספר יראים  )ט( שבפתת"

בקיאים בשיעור גריס וצריך שיקול  

 דעת ושיש חולקים עליו, ובס"ט חקר אם חזינן 

 בתר השתא בעבה או בנתפשט א"ל. 

 כתב דגזירת כתם משום  )תשו' קנ,קפב( בחת"ס

טהרות ול"פ לטמאה לבעלה ואף שטעם  

 בטל דין זה לא בטל אבל מ"מ למה שהיה כגריס 

 אף שאינה בזמנינו. 

  )כ(הביא בשם מעיל צדקה  )יב( ובפתת"ש

 שבכתם שחור אין לתלות במאכולת, ועי' ס"ט. 

 סעיף ו'

  )ארוך ב"ד ש"ד טו ע"ב( הרשב"א בתוה"ב דעת

דשיעור גריס גם בנמצא על גופה, אבל  

רק בבגדיה השיעור  )איסו"ב פ"ט ה"ו(להרמב"ם 

בכך ולא בגופה, ובמ"מ כתב טעמו עפ"י ששנינו 

על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא,  )שם נז ע"ב(
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 והגהות מיימוניות כתבו טעמו דלא שכיח בגוף 

 מאכולות. 

 פסק כדעת הרשב"א ודעת הרמב"ם כתב  בשו"ע

בשם י"א וכ"כ הב"ח לקמן בד"ה פסק,  

כתב כדעת הרמב"ם והביא ראיה  )י(אבל הש"ך 

 לכך, ועי' מנח"י. ובס"ט כתב שבעל בשרה וגופה 

 גם הרמב"ם מודה, ובחוו"ד חלק עליו. 

 סעיף ז'

 דאף דקיימ"ל כר"ח בן  )פ"ח, י(הרא"ש  כתב

אנטיגנוס מ"מ אם הרגה או הריחה תולין עד  

כתורמוס דחשיב כנתעסקה בכתמים אבל בסתמא 

)קצר ב"ז לא תלינן ביה דלא שכיח, וברשב"א כתב 

 שאם מצוי במקומות פשפש תלינן אף  ש"ז טו ע"ב(

 בשלא הרגה.  

 כתב דלהרא"ש רק בהרגה או הריחה  ובב"י

תולין ולא במצוי 'ולא שכיח' היינו דאין  

כיח שיהיה ממנו ולא תרגיש, ומאידך גיסא כתב ש

דשמא אף להרא"ש רק בשכיח קצת צריך הרגשה 

או הרחה אבל בשכיח הרבה א"צ לזה, ובמ"מ 

כתב בדעת הרמב"ם והרמב"ן  )איסו"ב פ"ט הכ"ג(

 כצד הא' שהעלה הב"י דפשפש כל המוללו מריח 

 בו ואין לתלות אא"כ הרגה. 

 הטור שכתב דתולין בתורמוס בהרגה או  בדעת

הריחה הסתפק הב"י הדין במצוי, ובב"ח  

כתב דדעתו שמזה שחילק בין הרגה ללא הרגה ולא 

 חיחלק בין מצוי לשאינו מצוי משמע שבמצוי לא 

 תלינן בסתמא.  

  )ט(כתב כהטור וסתם הדין במצוי, ובט"ז  בשו"ע

 נקטו כהרשב"א ושגם ר'  )יא(ובש"ך  

 נוקט כך ועוד דתולין בכתמים להקל. ירוחם 

 ונמצא יותר מתורמוס אין תולין, ובהריחה  הרגה

כתב הב"י להקל דשמא היו יותר פשפשין  

 ונדחק, ובב"ח כתב להיפך שאם בהרגה אין תולין 

 ביותר כל שכן בהריחה. 

 סעיף ח'

 טיפין טיפין אין  )נט ע"א( הטור עפ"י הגמ' פסק

מצטרפין ותולין בכל אחד שזה מאכולת,  

 וכתב עוד שאם על בשרה מצטרפים אפי' בשינוי 

 שתולין להחמיר. 

 בטיפין טיפין ולרוחב  )נט ע"א(ירמיה הסתפק  רבי
)ארוך ב"ז ש"ד  ירכה בכשיר ובשורה. ובתוה"ב 

הביא בשם מפרשים שהספק בטיפין קטנים  יח ע"ב(
לענין צירוף בגופה ורק בבגד אין מצטרף, והוא פי' 
שהספק בגדולים שיש בם שיעור אם מגופה או לא 
 אבל בקטנים מכ"מ אין מחמירים ובגדולים 

 מחמירים מספק.  

 כתב הב"י לפרש כהרשב"א  )ח,ב(הרא"ש ובדברי 

 וצריך שיעור אף בבשרה, והטור  

 רשים אזיל.כהמפ 

 הב"ח הבין ברא"ש שבבשר בכ"ש טמאה אבל 

והספק כהרשב"א ובפחות מגריס טהורה,  

 ולהלכה נקט שבבשרה מצטרף ואם כסדר עומדין 

 א"צ שיעור. 

 פסק שטיפין טיפין א"מ וי"א שאם על ובשו"ע 

 בשרה מצטרפין. 

 סעיף ט'

 פסק בספקות כלשון כהרמב"ם שהספק השו"ע 

אם ממנה ונקטינן לחומרא, ובב"ח תמה  

שבס"ח לי"א צריך בבשרה שיעור ולהרמב"ם 

א"צ ואם להרמב"ם  )הל"ט, שכתב הספק אם ממנה(

 צריך שיעור בעל בשרה ובטיפין קטנים אף על 

 בשרה א"מ ולי"א מצטרפין בעל בשרה. 

 נקט שלהרמב"ם מוכח מהל"ו שא"צ  )יד( בש"ך

 הכרע שיעור בעל בשרה, ומהל"ט אין  

 לפי שזו לשון הגמ', ורק להרשב"א דבעינן שיעור. 

 סעיף י'

 על דבר שאינו מקבל טומאה אינה טמאה כתם 
)בגמ' ואסמכיה אקרא 'ונקתה לארץ תשב'  

, וכתם הנמצא על בגד צבוע פליגי בדף נדה נט ע"ב(
סא ע"ב ת"ק ור' יונתן שת"ק מטמא ור"י מטהר 
 וטעמו כתב רש"י שאין מראה הכתם ניכר בו 

 כמראה דם גמור. 

 פסק  )ט,ז(פסק לטמא, והרמב"ם  )ד,ז(והרמב"ן 

  )פ"ט סי' א(לטהר, וכתב הרא"ש  

 דבכתמים שומעים להקל. 
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 שם סיים לפיכך תיקנו חכמים וברמב"ם 

שתלבש האשה בגדי צבעונים כדי  

 להצילה מדין כתמים, ובב"י תמה על מש"כ תקנו 

 ונדחק לבארו. 

 פסק בכתמים שאינה טמאה על דבר בשו"ע 

שאין מקבל טומאה וכן בנמצא על בגד  

צבוע, ולא כתב דין הרמב"ם ורק הרמ"א הזכירו 

 אבל בלשון תקנה אלא לפיכך תלבש וכו' ועיי"ב 

 תורת השלמים. 

 להתוס' נח ע"א ד"ה כרבי שכתב  )טז(בש"ך  וציין

שאם מטמא בנגעים אף שא"מ טומאה  

כתב שאם מקבל  )צג(מקבל כתמים וטמאה, ובס"ט 

 )יז(טומאה משא ג"כ מקבל כתם, וציין בפתת"ש 

 מחלו' בבנין המחובר וכלי שא"מ טומאה עליו לפי 

 שהבנין מטמא בנגעים. 

 כתב דנייר שלא מקבל כתמים  )תניינא קה(ובנוב"י 

 )לט(ול"ג מלבדים, ובשו"ת שיבת ציון  

כתב שיש שעשוי מבלויי סחבות שמקבל טומאה 

טומאה ואין לומר פנים חדשות ויש שאין מקבל 

כתב בנייר דידן  )ח"ו, פא(באו לכאן, ובתשו' חת"ס 

פנים חדשות באו לכאן וגם שעומדים לדברים 

כתב בדף של ביה"כ אף  )שם קט(אחרים, ובנוב"י 

 שמקבל טומאה מ"מ אם קבעו לשם אינו מקבל 

 טומאה וכתמה טהור. 

 כתב להלכה שאין הכתם  )סב(מעיל צדקה  ובתשו'

שעל צבוע מצטרף וכל הצבעים מצילים  

וצבוע בין ב' לבן אין מפסיק ואין מצטרף לשיעור, 

ציין לכמה אחרונים שסוברים שאין  )כ(ובפתת"ש 

מפסיק ומצטרף לשיעור, ובשו"ת תשובה מאהבה 

החמיר גם בחציו על הצבוע כיון )ח"א סי' קסג( 

)קסא( שהמקילין לא היקלו בזה, ובשו"ת חת"ס 

מתקנים כהרמב"ם ואין מוחין בידן  העלה דלא

 כרמ"א ודוקא בבגד שעל החלוק ולא בסמוכין על 

 בשרה. 

 ב"א י"סעיפים י

 כתם טמאה אם יש לומר שהגיע ממקור חוץ  נמצא

מנזדקרה, עברה בשוק של טבחים וכדו'  

הביא הטור דיעה שבגופה אין תולין וי"א שתולין, 

והוסיף בד"א שבגופה טמאה לדיעה א' שאין 

לתלות אבל אם יש לה מכה תולה ובמכה בכתפה 

 וכתם בירכה אין מחזיקין טומאה ממקום למקום 

 ע"י ידה. 

 עולה שעל ראש גודלה וכ"ש לשאר הרגל, לב"י 

ובב"ח כתב שרק כנגד גודלה טמא ולא כל  

נקטו )יא( ובש"ך )יז( שאר הרגל ועי' בטעמו, ובט"ז 

 כהב"י ושאין להקל בשאר אצבעות ושגם ב"י 

 מודה בזה שרחוק מצד פנים. 

 על ידיה דשחתה ונגעה שידיים עסקניות,  נמצא

דדוקא  )ארוך ב"ז ש"ד יז ע"ב(ודעת הרשב"א  

שבדקה ולא נטלה ובסתמא נזהרת שלא ללכלך 

ידיה, אך ה"ה )ט,ח( ועוד כתבו דאף בסתמא טמאה 

 דאף שלא בדקה ידיים עסקניות הם ומן המקור בא 

 ולא ממקום למקום. 

 הס"ט דדוקא בסתמא חישינן שנגעה ובברי  ודעת

שלא נגעה ע"י שאומרת כך ל"א מלתא דלא  

כתב דאף להרמב"ם רמי וכו', ובחכמת אדם )יב( 

 צריך בזה שיעור, וגם אם נמצא למעלה מקשרי 

 האצבעות טהורה. 

 נז ע"ב מעמיד מחגור ולמטה ועברה בשוק בגמ' 

על בשרה מגופה אתא על חלוקה הגיע  

 משוק ואב"א מחגור ולמעלה ונזדקרה על בשרה 

 מגופה על חלוקה מעלמא. 

 )ארוך ב"ז ש"ד יח ע"א( פי' שאם וברשב"א 

עברה בשוק של טבחים ובא מגופה  

רגליים לדבר שממנה בא שאל"כ צריך להיוית גם 

בבגדיה, ובבגדיה תולין ובשניהם י"ל שמשוק בא 

ועעבר לגופה ג"כ, ולתירוץ ב' אם נמצא בבשרה 

ודאי הוא ממנה ואם בשניהם ג"כ עבר ממנה לבגד 

ואם בבגד מעלמא אתאי שאין זו שטפטוף והיה 

 וזש"כ הטור דיעה א' שבעברה צריך להיות בגוף, 

 ובא בגופה אין תולין. 

 דעת הראב"ד דתולין בעברה אף בבשרה  אבל

דתירץ ב' קאי אתירוץ א' ועי' בתמיהת  

הרשב"א, ואפשר שהבין כהתוס' שם ד"ה על 

 בשרה, שבחלוק חיישינן שהגביהה חלוק עליון 

 ולהגביהה כולן אין רגילה שלא יראה בשרה. 

 כהרשב"א אבל תירוץ דבתר  )ט,י(הרמב"ם  ודעת

הכי קאי אתירוץ קמא שעברה ונזדקרה,  
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וגם להרמב"ם אם נזדקרה ולא עברה וראתה בבגד 

 טמאה דנזדקרה למעלה כלמטה ודינא הכי הוא 

 בלמטה. 

 )קצר ב"ז ש"ד יז ע"א( וכתב הרשב"א במכה,  תולה

דאף בעל בשרה תולה, והדבר פשוט וכ"מ  

והגמ' נח ע"א ועי' ב"י ד"ה ומ"ש )פ"ט( מהרמב"ם 

 ואם. וכמו שלא אמרינן אין מחזיקין טומאה ממקום 

 למקום כן אמרינן בטהרה.  

 שאם נתעסקה בכתמים תולה )יז( באר היטב  ועי'

דייק דעל )כה( אף הנמצא על ידיה, ובפתת"ש  

גופה לא תלינן, ובס"ט התיר אף כה"ג דאין 

כתב )טו( מחזיקין וכו' בסתמא ולא בודאי. ובח"א 

 עוד מזה שאם נתעסקה בדברים שודאי יוצא מהם 

 דם תולה אף שלא ראתה מזה דם. 

 תחת החגור טמאה אם לא עברה אף לחוץ  נמצא

אם על בגדיה ואם עברה טהורה אפי'  

שנמצא לצד פנים וגם אם על בגדיה ובשרה דנכנס 

לבשר דרך הבגד ועל בשרה לבד טמאה, נמצא על 

חלוקה אפי' נזדקרה ואפי' לא עברה בשוק טהורה 

שאילו מהמקור היה גם על בשרה, ובשם י"א כתב 

הטור שגם למעלה ונזדקרה תלינן רק בעברה 

למעלה כלמטה דינא הכי הוא, בשוק דדין נזדקרה 

היקל בזה אבל בש"ך נקט להחמיר, )יב( ובשו"ע 

 שתמה עליו דבכתמים שומעים להקל )כו( ועי' ט"ז 

 וגם רוב דיעות כהשו"ע. 

 הרמב"ן בנמצא על שניהם תולה בכל אופן  דעת

ואם לא עברה או נתעסקה טמאה בנמצא  

למטה או למעלה ונזדקרה, וביאר בב"י דתולין גם 

 חלוקה לבד והחידוש שתולין בבשרה וחלוקה, ב

 וכ"כ בב"ח ופסק כך להלכה. 

 פסק שצריך הסתברות לכתם  )יא(בשו"ע 

בבשרה שבא מן המקור, ושלמעלה  

טהורה חוץ מנזדקרה אפי' עברה בשוק, ואם נמצא 

בשניהם תולה בשיש לה לתלות, ובמכה תולה 

ב פסק דעל חלוקה למטה "בהסתברות, ובסעיף י

טמאה בכל מקום חוץ מעברה ולמעלה טהורה אפי' 

 בנזדקרה ואף שלא עברה שאילו מן המקור היה גם 

 על בשרה. 

 דאף שיכולה )יז( למעלה כתב בח"א  ובנמצא

 )לה( לשחות ולהגיע טהורה, ועי' ס"ט  

 ג ויישב."שהקשה מסעיף י 

 ג"סעיף י

 דאף שלא שחתה טמאה )נז ע"ב( יד קיימ"ל  בבית

 )יט( כיון שיכולה להגיע ע"י שחייה, ובח"א 

 כתב שאם קושרת הבית יד ונמצא למעלה טהורה 

 אבל תשער בעצמה. 

 ד"סעיף י

 ומתכסה בלילה שיכול לבא למעלה  פושטת

 מחגור טמאה אא"כ קשרה וקמה וראתה קשור. 

 ו"סעיף ט

 )נכ"ו ח"ב רכב ע"ב( השו"ע עפ"י ר' ירוחם  פסק

שאם א' כיסתה ושניה לא כיסתה זו  

 שכיסתה טמאה אם נמצא למעלה מחגור שבא 

 ממנה בלילה לפי שמתהפך. 

 ז"סעיף ט

 הטור והשו"ע שגם לענין טהרה נאמר הדין  פסקו

שבלילה מתהפך ומותרת אם יש לה מכה.  

 דדוקא בצדדי צואר ממש תולה בכל )כט( ועי' ש"ך 

 גוונא. 

 ז"סעיף י

 נט ע"א תניא היו עליה טיפי דמים למטה  בגמ'

 וטיפי דמים למעלה תולה בעליון עד כגריס.  

 פי' דתולה טיפות )ד"ה טיפי וד"ה למעלה( ורש"י 

 גדולות עד שיעור כגריס במאכולת אבל  

 גדולות מאלו אין תולה, ועי' ר"ן ד"ה היו. 

 בתוס' ד"ה היו פירשו שמדובר לענין למטה  אבל

ולמעלה מן החגור, ותולין למטה בלמעלה  

שכשם שהוא מבחוץ כך תחתון, אבל באין בו 

 שיעור ותחתון יש בו שיעור אין לתלות וטמאה, 

 וכהתוס' פסקו הטור והמחבר. 

 ח"סעיף י

 דרבנן ותולין בכל מה שיכולה לתלות  כתמים

בבגד ולא בגופה חוץ ממכה ואף בנתרפא  
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שאפשר שנתגלע, אם התעסקה בכתמים תולין אף 

בנמצא על ידיה, במכה רק ביודעת תולה ולא 

בסתמא ובשעת וסתה אף ביודעת אינה תולה 

ובכתמים ]בבגדיה[ דלהקל אף שאין יודעת תולה, 

בג' ימים ראשונים אין תולה שצריכים טיהור 

לגמרי, בפחות מגריס תולה אף בג' ימים ראשונים 

 שאין עליה כמה טיפי דם, ועי"ע דאין לך מיטה 

 ב"ח בסוף הסימן. 

 ט"סעיף י

 בבנה ובבעלה ]ובכל אדם[ ואם עסוקים  תולה

ולא נמצא בהם דם אינה תולה אבל בהיה  

עליהם דם ועכשיו אינו תולין שנגעו בה כשהיה 

עליהם דם, בדבר שדרכו לינתז כגון שחיטה 

 אמרינן שניתז עליהם ונגעו בה אף שלא ראו 

 שניתז. 

 כתב, דהיכא שודאי נתלכלכו ידיה  )ל( ובפרישה

כגון שנתעסקה תולין אף שנמצא  

בגופה וכן בבנה ובעלה ולא אמרינן שזה להחזיק 

ה "וכו' כיון דודאי הוא, ועי' פתת"ש לעיל אות כ

דהיכא  )לב(בענין זה, וכתב ע"ז בפתת"ש 

 ששוחטים ומסתמא מנתז ל"א שתולין דאינו ודאי 

 כמכה. 

 חלק עליו, וי"ל דבנתעסקה מודה לו  ובחוו"ד

 ה ורק "שזה ודאי וכדלעיל בפתת"ש כ 

 בבנה ובעלה הוא ספק ופליג עליה. 

 סעיף כ'

 ח"ז ) הב"י לפסוק עפ"י ברשב"א בתשובות הביא

שאם הוחזק הבעל פ"א או פעמיים  קסא( 

 בדם מאמתו שלא בשעת מי רגליים וראתה אחר 

 תשמיש שתולה בו. 

 א"סעיף כ

 לדם שממנה להיות בבגדיה מאחור  אפשר

 שאפשר שישבה ונתהפך, וכמו שתולין להיתר. 

 ב"סעיף כ

 תולה בספק ואם דרך המתעסקים או  אינה

הטבחים להיות בכל מקום תולה, עיר  

)נח ע"ב  שחזירים מצויין בה תולה, ולדעת התוס'

שאין זה מצוי האידנא  )פ"ח ס"ו( והרא"ש ד"ה עיר(

ואינה תולה והכל לפי הענין, ודעת הרמב"ם 

)נח אינה כן שפסק ממירא דגמ'  )איסו"ב פ"ט הכ"ח(

עיר שיש בה חזירים אין חוששין לכתמים ולא  ע"ב(

כתב שבדין שונה בזמנינו, וסייג בזה הב"י שאם 

סגורים וכיוצ"ב אינה תולה גם לדעת הרמב"ם, 

ס', וצ"ב שהם כתבו על וכתב שכיוצ"ב כתבו התו

 סתמא שאין מצוי בזמנינו ששקצים מוטלים 

 ברחובות. 

 ד"ג כ"סעיפים כ

 הרואה כתם בדף נט ע"א אמר רבא נמצא  בפרק

עליה מין אחד תולה בו כמה מינים מיתיבי  

נתעסקה באדום אין תולה בו שחור נתעסקה שאני, 

א"ד אמר רבא נתעסקה במין אחד תולה בו כמה 

 מינים מיתיבי וכו' כי קאמר רבא דאיתעסקה 

 בתרנגולתא דאית בה כמה מיני דמא. 

 לל"ק אם התעסקה  )ח,ח(רש"י והרא"ש  ולפי'

אינה תולה בצבא שלא התעסקה אבל  

בשלא התעסקה ותלינן דמעלמא א"כ תולים גם 

בכמה מינים וכנמצא למעלה מחלוקה ולמטה כמה 

מינים ולל"ב רק בתרנגולת תולים בכמה מינים 

 )הביאו ובמעלמא לא תלינן בשאינו מינו, ור"ח 

 פירש דאיכא דאמרי דרבא עיקר. הרא"ש( 

 כתב, דאזלינן  "א()ארוך ב"ז ש"ד כב ע וברשב"א

כתרי לישני דרב דליכא דפליג עליה  

ודוקא בנתעסקה לא תולין במין אחר שחששה 

לבדוק מה נצבא עליה אבל בשלא חששה תולין 

 בכמה מינים, וכ"כ בקצר, והטור כהרשב"א אזיל 

 וכתב כל הקולות. 

 והרמב"ן  )פ"ט,כז(כתב דמאחר שהרמב"ם  ובב"י

לא כתבו דינא דל"ק משמע דסבו  )פ"ד,כג( 

דל"ב עיקר, ונקט כוותיהו, ואך בשו"ע לא זכר 

 מידי אלא דאין תולין בנתעסקה בצבע אחר ובדומה 

 לו תולין ושבתרנגולת תולין בכל הצבעים. 

 ה"סעיף כ

 נשים שנתעסקו בציפור אחת שבו סלע  שתי

 ונמצא על שתיהן סלע שתיהן טמאות. 
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 נח ע"ב ד"ה מאי כתב שאם באו בזו אחר  ובתוס'

 )פסחים זו שתיהן טהורות כדין ב' שבילין  

 , וכ"כ הב"ח.י ע"א( 

 כתב שהתוס' לא אמרו אלא  )יז(ובט"ז 

שהראשונה טהורה כה"ג והיינו שלא  

אמרה כלום מענין השניה אבל בנודע טמאות שרק 

בשבילין חזקת האדם שטהור וכן בבתים שבית זה 

בספק דרבנן מכשירים אבל כאן חזקתה  בדוק ולכן

שתראה ובספק מעמידים אחזקתה אא"כ יש 

לתלות, והביא בשם הדרישה שכתב דדוקא במידי 

דרבנן מקילין טכאן ראיית דם גמור מדאורייתא, 

והקשה עליו דהכא דרבנן וגם מצינו במידי 

דאורייתא להקל כשבילין, ועוד כתב בדרישה 

חד בא כחצי סלע להחמיר בזא"ז די"ל שעל כל א

 וחצי שני ממקורה, ודחה אותו ועי' בדבריו, והש"ך 

 בנקודות תמה עליו וביאר דעת הב"ח. 

 ז"ו כ"סעיפים כ

 נט ע"ב בעי רבי ירמיה נתעסקה בכגריס  בגמרא

ונמצא עליה כגריס ועוד מהו ת"ש  

נתעסקה באדום אין תולה בו שחור במועט אין 

תולה בו מרובה ה"ד לאו כה"ג לא כגון שנתעסקה 

בכגריס ונמצא עליה ב' גריסין עוד א"ה מאי 

 למימרא מ"ד שקול כגריס ציפור שדי בי מיצעי זיל 

 הכא ליכא שיעורא זיל הכא ליכא שיעורא קמ"ל. 

 דדיחויא בעלמא הוא  )פ"ח סימן ח(הרא"ש ושיטת 

 ובין בנתעסקה בכגריס ונמצא גריס ועוד  

 ובין בנתעסקה בגריס ונמצא ב' גריסין מחמירין. 

 )ארוך כב ע"א וברשב"א  )ט, כו(הרמב"ם  ושיטת

שאם נתעסקה בגריס ונמצא ב'  ובקצר( 

גריסין תולה גריס בעסק במאכולת ובנמצא ב' 

גריסין ועוד דליכא למתלי טמאה, ולהרשב"א דייק 

הב"י שאם נתעסקה בפחות מגריס ונמצא גריס 

 ועוד דתולה דסו"ס איכא למתלי כמו בנתעסקה 

 בגריס ונמצא גריס ועוד. 

 כתב כהרא"ש ובשם הרשב"א כתב  והטור

דבנתעסקה בפחות מגריס ונמצא גריס  

 ועוד דטהורה ובשם הרמב"ן כתב שבנתעסקה 

 בגריס ונמצא ב' גריסין טהורה. 

 הב"י לגרוס ברמב"ן 'נתעסקה בפחות  וכתב

דהא  )שם בקצר(מגריס' וכ"כ מהרשב"א  

 בגמ' אמרו דאין תולין דם ציפור מהאמצע רק בב' 

 וטהורה.גריסין ועוד אבל בב' גריסין תולין  

 פסק בסעיף כ"ו כהרשב"א והרמב"ם ובשו"ע 

וברמ"א הביא דעת הרא"ש וכתב דיש  

לסמוך על המקילין דבכתמים שומעים להקל, 

ז כתב דעת הרשב"א בפחות מגריס "ובסעיף כ

ונמצא גריס ועוד דטהורה וכתב שאם נתעסקה 

 בפחות מגריס ונמצא ב' גריסין טהורה, והרמ"א 

 כתב לחלוק בטמאה. 

 )ועי' ש"ך סקל"ז, רמ"א היא עפ"י הב"ח ועוד  וונתוכ

דהא מודה הב"י שאם נתעסקה  וט"ז יח( 

בגריס ונמצא ב' גריסין ועוד דל"א נשקול דם 

 מהאמצע וכדינא דגמ' וגם יש יתרון בדם מכפי 

 שנשער בכתמים. 

 שהב"ח גרס והרמב"ם טיהר וכו' ולא  ובאמת

והרמב"ן ואף שגם מהרשב"א יש לדייק  

כן מ"מ כתב הרמב"ם כי הוא כתבו בפירוש, אך 

כתב ליישב הגירסא הרגילה אלא דס"ד  )שם(הט"ז 

 שהרשב"א יטמא בזה כי צריך לכוון שכל העסק 

 נמצא בחלוקה. 

 ח"סעיף כ

 ב' גריסין וכינה מעוכה טהורה שגריס אחד  מצאה

מהמעוכה והשניה תולין לפי שאין בו  

שיעור ולא מדובר בנתעסקה, והוא מהגמ' נט ע"א 

אתמר נמצא עליה כגריס ועוד ואותו ועוד רצופה 

בו מאכולת ]ול"ד שרצופה בועוד וכדלהלן דפליגי 

בכל גוונא אלא שאין שיעור כי רצופה מאכולת[ 

רבי חנינא אמר טמאה רבי ינאי אמר טהורה משום 

צופה בו מאכולת מוכחא מילתא דהאי דכיון דר

ועוד דם מאכולת הוא פש ליה כגריס כיון גבעלמא 

תלינן ה"נ תלינן, והיינו דלר"ח תולין פ"א ובזו 

)ועי"ע ערוך לנר שרצופה וא"כ משום הועוד טמאה 

 ולר"י הרצופה אינה שייכת לתליה והועוד  שם(

 תולין וטהורה. 

 פסק  ,ח()חפסק כר"ח, והרא"ש  )ב,כג(והרמב"ם 

 כר"י וה"נ בב' גריסין ומטעם הנ"ל  

 וכ"פ כל הראשונים. 



                                                                     פו                                                                           סימן קצ     ♦

  

 א"סעיף כ

 פשפש שתולין בו עד כתורמוס שיעורו  הרגה

 ודיניו כגריס. 

 סעיף ל'

 הטור שי"א שעכשיו אין תולין כתם שאין  כתב

תולין אלא בדומה ואין אנו בקיאים, ולא  

 נהירא, וגדולה מזו כתב הרמב"ן שא"צ דימוי אלא 

 תולין בסתם עד שתדע שזה שחור וזה אדום. 

 עליו בב"י שאם היה לו את הרשב"א בארוך  וכתב

היה כותב החידוש משמו  )ב"ז ש"ד טז ע"א( 

וגם אינה 'גדולה מזו' אלא היא היא ]ור"ל שגם אם 

לא נאמר כי"א תולין וכן לרמב"ן הוא כן[, שהרי 

כתב הרשב"א שלא כי"א שאין אנו בקיאין אלא 

רק בשיש רעותא כגון במאכולת של ראש ובבחור 

שנשא אשה ]שהם אדומים ביותר ודומה לדם 

 )מתני' נח א דר"ע המכה[ אבל בסתמא תולין וכההי

 דאמר לה שמא מכה יש לך וכו', וכ"פ בשו"ע. ע"ב( 

 ביאר דברי הטור באו"א דלי"א אין ובב"ח 

בקיאין במראות דמים וכן בב' דמים אף  

שלפננו ואמר עלהם 'ולא נהירא' שאם הם לפננו 

סומכים, וע"ז הביא מהרמב"ן יותר שאץ שבמכה 

ם מ"מ אין תולין אם ראתה דם לפי שאין בקיאי

בכתמים תולין דבזה הקילו חכמים, )ובזה מובן 

  )מג(מהו 'גדולה מזו' שכתב הטור(, ועי' פרישה 

 שתמה חרת בלשון 'גדולה מזו' ומה שיישב. 

 סעיף ל"א

 הטור בשם הרשב"א שכתב יש מי שהורה  הביא

שאין חוששת משום כתם עד שתדע שהוא  

דם כיצד מעברת עליו ז' סמנים אם עבר ה"ז דם 

ואם לא ה"ז צבע, וכתב עליו ואין ראוי לסמוך ע"ז 

אלא חוששת מן הסתם ואם העבירה ולא עבר ה"ז 

 צבע, והרמב"ן כתב שלא הוזכר בדיקת סמנים 

 אלא לטהרות אבל לא להתירה לבעלה. 

 מדתנן במשנה סא ע"ב שבעה סמנים  והוא

 מעבירין על הכתם וכו' העביר עליו ז'  

 סמנין ולא עבר ה"ז צבע. 

 כך הוא, כל כתם  )פ"ט הל"ו(הרמב"ם  ולשון

שנמצא על הבגד שאין לו במה יתלה אין  

מטמא עד שיודע שהוא דם ואם נסתפק להם שמא 

 הוא דם או צבע אדום מעבירין עליו ז' סמנים על 

 הסדר וכו'. 

 מי שהורה שכתב הטור בשם הרשב"א בקצר  ויש

כתב כן  )שם טו ע"ב( בארוךו )ב"ד ש"ד טז ע"א( 

בשם הרמב"ם, והרשב"א הבין בדעתו ומתני' קאי 

אבעלה, ובסתמא טהורה לדעתו, ומתני' דדף סב 

ע"א דשנינו העביר עליו ו' סמנים ולא עבר העביר 

העביר סם עליו צפון ועבר טהרותיו טמאות שאם 

 ז' מתחילה שמא עבר. קאי בטהרות שבסתמא 

 טמאה אבל לבעלה סתמא טהורה. 

 חלק עליו )והאמת שכך הבין המ"מ בדעת  והוא

הרמב"ם( וכתב דבסתמא טמאה אא"כ  

 בדקה בסמנים ולא עבר והראיה מהא דדף סב ע"א 

 ומשמע דדין בעלב כטהרות שחוששת בסתמא. 

 דמתני' קאי  ע"ב()חידושים סא דעת הרמב"ן  אבל

 בטהרות ודו"ק. 

 הביא דינא דמתני' ושבסתמא חוששת,  ובשו"ע

 והוסיף שעכשיו אין לנו העברת סמנים  

 מפני שאין אנו בקיאים בקצת שמותם. 

 ב"סעיף ל

 במלאגתה וראתה דם במקום שעברה  עסקה

 תחזור להתעסק ואם יזדמן שתעבור על  

 המקום שנמצא הדם טמאה. 

 ג"סעיף ל

 הטור, בדקה עצמה בעד הבדוק לה ולמחר  ז"ל

מצאה עליו דם אפי' כל שהוא או שהניחתו  

בקופסא ולמחר מצאה עליו דם אפי' כל שהוא 

 טמאה בין אם הוא עגול או משוך ואפי' מאכולת 

 רצופה בו. 

 יד ע"א מקשה על ששנינו במשנה נמצא על  ובגמ'

שלה אותיום טמאים וחייבים בקורבן,  

וניחוש דלמא דם מאכולת הוא אמר ר' זירא אותו 

מקום בדוק הוא אצל מאכולת וא"ד דחוק הוא אצל 

 מאכולת וכו' איכא בנייהו דאשתכח מאכולת 

 רצופה וכו'. 

 דלמ"ד בדוק  )קצר ב"ז ש"ד יח ע"א(הרשב"א  וכתב

אם נמצאת מאכולת טמאה אבל גם למ"ד   



                                                              ♦ אורח נדה                                                                     פז

 

טמאה וראיה מרש"י שפירש הקושיא לענין השני 

לשרוף טומאה ולהביא קורבן אבל לענין טומאה 

טמאה מספק )שאין לנו במה לתלות ולענין תאומה 

 וקורבן רק בודאי שורפים ומביאים( דכיון דבדקה 

 קרוב הדבר שזה מגופה. 

 שם, אתמר בדקה בעד הבדוק לה וטחתו  ועוד

 טמאה נידה.הירכה ולמחר מצאה עליה דם א"ר  

 לפירוש רש"י  )ארוך שם יח ע"ב( הרשב"א וביאר

שמצאה בירכה ובעד ול"א שבא מעלמא  

לירכה ונדבק בעד ויהא דין כתם אלא דכיון דקנחה 

טמאה ודאי שרגליים לדבר שממנה, ורק בגריס 

ועוד טמאה ובנמצא עגול שבבציר משיעור תולין 

במאכולת שבא לירכה אבל המשוך אפי' פחות 

ור טמאה שודאי ממנה ולא ממאכולת, משיע

אף בפחות מגריס )ועגול(  )פ"ד הי"ט(ולהרמב"ם 

 טמאה שרגליים לדבר אם קינחה שממנה ולא 

 ממאכולת. 

 הטור ביאר הב"י, ברישא שבדקה והניחה  ופי'

עגולה ולמחר מצאה דם טמאה )בכ"ש ואף  

משאכולת רצוצה כיון שלא עביד שמתה סתם 

אא"כ נתמעכה, ולא טחתו, ולכן א"צ שיעור( 

וסיפא שבדקה והניחה בקופסא ולמחר מצאה עליו 

דם )בכ"ש ואף שמאכולת רצוצה( ונפקא מהא 

דאיפלגו שם עוד באם בדקה בעד שאינו בדוק 

 עליו דם, דמשמע והניחתו בקופסא ולמחר מצאה 

 שבבדוק לה לכו"ע טמאה, ולא זו אף זו קתני. 

 בשו"ע כתב בדקה בעד בדוק ומצאה אפי'  ובאמת

טיפה כחרדל בין עגול בין משוך טמאה  

 ולא עוד אלא אפי' נמצא על הכתם מאכולת מעורה 

 טמאה וכן הדין כשבדקה בו והניחתו בקופסא וכו'. 

 כתב לפרש דברי הטור בסיפא  )מח( ובפרישה

דקאי אעד שאינו בדוק לה שבזה  

נחלקו בגמ' ופסק כמ"ד שטמאה, והוא הבין 

 שנחלקו גם בפחות מגריס ולכן כתב הטור נמצא 

 עליו דם אפי' כ"ש. 

 נראה שהבין דלא פליגי אלא  )מא(הש"ך  אבל

 בשיש שיעור ולכן תמה עליו מהטור שכתב  

 אפי' נמצא כ"ש. 

 תמה לפי' הב"י דמהו שכתב 'או  )כא( ובט"ז

שהניחתו בקופסא' דאלמא ברישא נמי  

הניחתו ולא הוזכר היכן, ולכן הגיה ולא גרס 

ברישא 'ולמחר' ור"ל שמצאה מיד ולא הניחה כלל, 

 וכתב שכך מכוון כהרשב"א )ועי' באמת בקצר שם 

 יח ע"א ודו"ק(. 

 ה"ד ל"סעיפים ל

 דף נח ע"ב גרסינן עד שהיה נתון תחת  במשנה

 הכר ונמצא עליו דם אם עגול טהור ואם  

 משוך טמא דברי ר"א ב"ר צדוק. 

 כתב על זה משוך טמא אפי'  )פ"ח ס"ח( וברא"ש

כ"ש עגול טהור עד שיהיה בו כגריס  

 ועוד וכו', והרי שפסק משנה זו להלכה ושמחלקים 

 בין משוך לעגול. 

 הביא דעת הרשב"א דבדקה בעד בדוק  ובטור

ונתנה תחת הכר או טחתו בירכה שיש  

חילוק בין משוך לעגול )ונת' בהרחבה בסעיף 

כתב שבטחתו הירכה  )פ"ב ס"ב(הקודם(, והרא"ש 

 טמאה נדה ואין חילוק בין עגול למשוך שטמאה 

 שטמאה בכ"ש בכל ענין. 

 ב"י שכתב שלקח זאת מזה שהרא"ש לא  ועי'

חילק כהרשב"א אלא כתב בסתמא שטמאה  

נדה דאלמא כיון שבדקה רגליים לדבר שזה דם 

 -)פ"ד יזשממנה ואף שיש לתלות בכנה, וכהרמב"ם 

 .יט( 

 כתב טעם אחר לדברי הטור, שהרא"ש  )כד( ובט"ז

דרכו להסכיר דברים הנוהגים עכשיו ולפי  

שכתב טמאה נדה שאין זה מענין של עכשיו ע"כ 

שאסר כ"ש ואף בעגול, וטעם בשיטת הרמב"ם נתן 

שאם נמצא דם בירך הא להרמב"ם הגופה בכ"ש 

טמאה ואם לא נמצא בירך ודאי שבא מגופה לעד 

 ובירך נגע במקום נקי בעד שאם ממאכולת היה 

 בירך.צריך להיות גם  

 , )הרמב"ם והרא"ש(כתב שהב"ח כי"א  )מג( והש"ך

ועי' מחצית השקל שביאר דאף שהב"ח  

ס"ל דעך בשרה צריך ג"כ שיעור, ע"כ צ"ל שלא 

 פי' הטעם כהט"ז שא"כ יסתור דבריו אלא טעם 

 אחר לו, וכדלהלן. 
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 רבה שהרשב"א לא חילק בין נתון  והתמיהה

תחת הכר לוחתו בירכה שבכל ענין  

יש לחלק בין משוך לעגול אבל הרא"ש מה מצא 

שבהניחה תחת  )ועי' ב"ח ודרישה אות יז(לחלק, וצ"ל 

הכר תולין בכינה לפי ששכיח תחת הכר כינים אבל 

 בירכה לא מצוי, ולכן הטור כתב שהרא"ש חולק 

 רק על טחתו בירכה. 

 ק ונתנה פסק בסעיף ל"ד, בדקה בעד בדו בשו"ע

תחת הכר ונמצא למחר דם תלוי אם  

 משוך או עגול, והרמ"א כתב דה"ה ביותר מגריס 

 ויש מקום לתלות. 

 מלשון הרמ"א שאם בשיש  )כג(הט"ז  ודייק

לתלות תולין אף בבדיקה כן נמי תולין  

בספק בדיקה וכגון אשה שיוצא לה מפעם לפעם 

דם מבית הרע ישלה ובדקה ובשעת בדיקה נגעה 

גם שם תולין שלא בשעת וסתה דליכא ספק 

דאורייתא )דבשעת וסתה שמא ממנה הוא ולאו 

 כתב  )יח(אדעתא והוי ספק דאורייתא(, ובחוו"ד 

 וסתה, ועי' בדבריו.דתלינן אף שלא בשעת  

 הביא מחלו' אם תולין  )נז(מאיר נתיבים ובשו"ת 

רק בימי טהרה שיש לה חזקת טהרה או  

 כתב דבג"י  )לט(גם בימי ליבונה, ובפתת"ש 

 ראשונים שאין תולין במכה כ"ש בזה. 

 מחלו'  )לח(דין הסעיף הביא בפתת"ש ובעצם 

 והדגמ"ר אם תולין  )נט(תשו' בעיל צדקה  

 במאכולת בג"י ראשונים או לא. 

 ה הביא השו"ע שבבדקה וטחתו "ל ובסעיף

בירכה יש חילוק נמי בין משוך לעגול  

 וי"א שאף בעגול טמאה בכ"ש, וכוותיהו נקט 

 הרמ"א. 

 ו"סעיף ל

 יד ע"א גרסינן בדקה בעד שאינו בדוק לה  בגמ'

והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם רבי  

אומר טמאה משום נדה ורבי חייא אמר טמאה 

שמחלוקת ר"י  )שם בע"ב(משום כתם, ותו אמרינן 

באשה שעושה צרכיה וראתה  )בדף נט ע"ב(ור"מ 

שלר"מ אם עומדת טמאה ואם יושבת טהורה 

 ולר"י בין כך ובין כך טהורה, היא כמחלו' רבי 

 ור"ח. 

 כתב בשם ר"ח שגם ר"י  "ב סימן ב()פוהרא"ש 

שטיהר היינו משום נדה אבל משום  

 כתם טמאה ופסקינן כר"י וכר"ח שטמאה משום 

 כתם. 

 פסק כרבי ומא"ג בפ"ה  )פ"ד הי"ט(והרמב"ם 

 הי"ז פסק כר"י ועי' מ"מ וראב"ד  

 .)בעה"נ שעה"ו סט,כ ע"א( 

 כתב,  )ארוך יט ע"א, ובקצר יח ע"א(והרשב"א 

שלר"י טהורה לגמרי וכן לר"ח  

 טהורה לגמרי וכך נקטינן אלא שראוי להחמיר 

 ולטמאות מדין כתם. 

 הביא דעת הרשב"א שטיהר לגמרי ודעת  והטור

 הרא"ש שאסר משום כתם. 

 בב"י שלא כתב שלמעשה הרשב"א  ותמה

החמיר, וכן תמה שלא זכר לשון הגמ'  

 'והניחתו בקופסא', ועי' ב"ח ד"ה ומ"ש ויש מי, 

 ודו"ק. )כא( וט"ז )נד(ופרישה  

 פסק כדעת הרא"ש שטמאה משום כתם ובשו"ע 

 בשיש בו כגריס ועוד. 

 ז"סעיף ל

 ד"ה ולמחר וז"ל דלא נקט  )יד ע"א( רש"י כתב

תלמודא בהא דטחתו בירכה ד"א הוו תרי  

ספקי ולקולא חדא דלמא לא מן העד הוטח על 

 ירכה ואפי' את"ל מן העד אתא דלמא כיון שאינו 

 בדוק מקמי הכי הוה. 

 פסקו להלכה שהבין דהוה סו"ס והשו"ע 

 ולקולא.  

 תמה שאין זה סו"ס המתהפך כי מי  )מה(והש"ך 

אמר שנתחיל הספק באם מן העד הוטח  

על ירכה או שבא מעלמא לירכה כי נמצא בעד 

ובירכה ונימא שנתחיל הספק אם מן הבדיקה של 

עכשיו בא לעד או מאינו בדוק וכבר לא הוי סו"ס, 

אבל אם נמצא בירכה )ועד אבד, ועי' תוס' שם ד"ה 

ולמחר( אף שאינו ומתהפך חשוב סו"ס כי 
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ון אם נתחיל הספק בעד או כשנמצא בשנהם יש לד

מנין בא לירכה ומי אמר שנתחיל מכך אבל בירך 

צריך לדון מיד מנין בא לירך ויש סו"ס, ואין לומר 

 שהמחבר דיבר שנמצא בירך כי אינו משמע ממנו 

 ומאחרונים. 

 דסו"ס יש ב'  )תוה"ש אות לז(שחלקו עליו ' ועי

 צדדים להקל ומשו"ה טהורה. 

 ח"סעיף ל

 כתב בשם  )בארוך ב"ז ש"ד יט ע"ב(הרשב"א 

הרמב"ן דעד בדוק הוא שבדקה סמוך  

לבדיקת העד אבל אם בדקה שלא בסמוך לבדיקת 

העד זה מקרי אינו בדוק ובזה פליגי רבי ור"ח אבל 

במין האשפה וכיוצ"ב לכו"ע טהורה, והוא הק' 

עליו מדין ג' נשים שלבשו חלוק א' ונמצא עליו דם 

שלכאורה יחשב אינו  ע"ב()בדף נט כולן טמאות 

בדוק, וכן כיוצ"ב, ולכן פירש שאם בדקה עד הוא 

בחזקתו עד שיוודע לך שיצא מחזקתו כגון שעברה 

 וכו', ובטור הביא דבריו, והשו"ע פסק כדעת 

 הרשב"א. 

 ט"סעיף ל

 לטמא בחלוק הוא דוקא בחלוק הבדוק לה  כתם

 אבל לקחה מן השוק ולבשתו בלא בדיקה  

 כתם טהורה, וכ"כ הטור.ומצאה בו  

 דחלוק שאינו  )ארוך כ ע"א(מל' הרשב"א  והוא

 בדוק או לקחתו מהשוק ואפי' יודעת ממי  

 לקחתו אין חוששין לו משום כתמים וכו'. 

 ו "פסק כך להלכה, ובב"ח תמה מסעיף לובשו"ע 

דקתני שטמאה ביותר מגריס שאינו  

בדוק כי הבין שאינו בדוק שכתוב כאן הוא כשם 

שבדוק ואינו בדוק ]שנבדק תחילה ועתה לפני 

בדיקה לא נבדק[, ולכן חילק דהתם ע"י קינוח 

ורגליים לדבר וטמאה ביותר משיעור וכאן בלי 

 בדיקה ואף ביותר משיעור טהורה דתולין 

 דמעלמא. 

 שתמה עליו דל"א רגליים לדבר ודין  )כט(ט"ז  ועי'

כתם כדין בדיקת עד שהם דרבנן )ועי'  

במקור מיים חיים שתמה שדברי הב"ח הם כדברי 

                                                           
 .וצ"ב למה לא פי' כדבריו אבל שניה לא עשתה כלום פז

הראב"ד בבעלי הנפש שעה"כ סט כ ע"א(, ועוד 

הקשה עליו עיי"ש, ופי' דברי הטור דאינו בדוק 

 היינו כלל ולכן טהורה אף ביותר מגריס אבל 

 וכדין סל"ו בגריס ועוד.בבדוק ואינו בדוק טמאה  

 סעיף מ'

 הטור וז"ל, ואם בדקה חלוקה ופשטתו כתב 

 ומצאה טהור והשאילתו לחבירתה ולבשה  

 ומצאה בו כתם הראשונה טהורה והשנייה טמאה. 

 בדקה חלוקה והשאילתו  )נח ע"א(מדתניא  והוא

 לחבירתה טמאה. 

 כתב דהטור והרשב"א נקטו דוקא דבדקה  והב"ח

 לפני שלבשה וגם אח"כ כי אם רק לפני  

 שניהם טמאות מספק. 

 שהקשה על הב"ח דמשמע שבלא  )מז(ש"ך  ועי'

בדקה כ"ש דטמאה וז"א לפי שצריך בדיקה  

 לפני, ולכן פי' שצריך בדיקה לפני שלא יהא אינו 

 בדוק. 

 כתב דבדיקה ראשונה בחלוק  )נז( ובפרישה

ושניה בעצמה ואף שניה בדקה עצמה  

 ועי' ש"ך  פזכאן נמצא כאן היה, דקמ"ל שאומרים

 הנ"ל וט"ז במה שהקשו עליו. 

 יישב, שאם לא בדקה קודם גם בדיקה של  ובט"ז

 אח"כ אינה בעיון ואמרה אף אם מצאה  

 אח"כ איני טמאה מדין עד שאינו בדוק. 

 א"סעיף מ

 במשנה נט ע"ב השאילה חלוקה לנכרית או  קתני

לנדה הרי זו תולה בה, ובגמ' אמר רב  

 בנכרית הרואה ממאי דומיא דנדה מה נדה דקא 

 חזיא אף נכרית דקא חזיא. 

 פי',  )ארוך כ ע"ב(בהבנת רב, שהרשב"א  ונחלקו

שישראלית דוקא שהיא נדה אבל נכרית  

קמ"ל שהיא ברת דמים וראתה אף שעתה אינה נדה 

, )במשנה ד"ה הרי זו( תולה, וכ"מ מרש"י שכתב

וטהורה דכיון דנדה היא לא מקלקלה לה מידי 
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 )בד"ה הרואה(ונכרית נמי טמאה ותילא בה, ובגמ' 

 כתב שגדולה היא וידעינן בה שכבר ראתה, דאלמא 

 נכרית אינה נדה. 

 האשה  )בפ"ט הכ"ט(הרמב"ם דכתב  ובדעת

שהשאילה חלוקה לנדה בין גויה בין  

ישראלית וחזרה ולבשה אותו וכו', כתב המ"מ 

 לפרש כהרשב"א ונדה שכתב בנכרית היינו שלא 

 טבלה אבל אינה נדה עכשיו. 

 )וכ"ה האריך להקשות עליו ופי' כפשוטו  ובב"י

שהגויה נדה וה"ט דתולה בה, ולפי"ז  בב"ח( 

 ה"ה בקטנה גויה )וצ"ב לזה מה החידוש בגויה ועי' 

 ב"ח ולא הבנתי החידוש(. 

 נקט כהרשב"א וכ"ה בשו"ע אלא שהוסיף  הטור

 שבדקה חלוקה והשאילתו, וז"פ שהוא  

 מטעם שאל"כ לא יהא כלל חלוק בדוק. 

  )ארוך כ ע"ב(ב"י בסוף שכתב בשם הרשב"א  ועי'

דתולין אף בז"נ, וברמ"א כתב שאין תולין  

בג"י ראשונים, ובתליות בגופה תולין כמכה 

 שאין תולין  )נא(ד. ושיטת הש"ך "וכההיא דסעיף מ

 אף בתליות שבגופה וכמש"כ לעיל סקכ"ג. 

 ב"סעיף מ

 ס ע"א ת"ר תולה בשומרת יום כנגד יום  בגמ'

בשני שלה ובסופרת שבעה שלא טבלה  

לפיכך היא מתוקנת וחבירתה מקולקלת דברי 

רשב"ג רבי אומר אינה תולה לפיכך שתיהן 

מקולקלות, ושוין שתולה בשומרת יום כנגד יום 

 בראשון שלה וביושבת על דם טוהר ובבתולה 

 שדמיה טהורין. 

 ביאר שלרשב"ג  )ארוך ב"ז ש"ד כ ע"ב( וברשב"א

תולין קילקול במקולקלת כדאמרי'  

חולין לתוך חולין נפלו ותרומה  )פ"ז מ"ה(בתרומות 

לתוך תרומה, ואף שבידה לטבול היא מחוסרת 

טבילה ולרבי כיון שבידה לטבול לאו מחוסרת 

מעשה היא וטהורה, וכתבו כולם דקיימ"ל כרשב"ג 

  )ט,כט(דבכתמים שומעים להקל, לבד הרמב"ם 

 דהלכה כמותו מחבירו.שפסק דהלכה כרבי  

                                                           
 .בשם הרמב"ן וראה כהראב"ד אך מטעם אחר וצ"ב כוונתםובמ"מ ובב"י ד"ה ומ"ש  ז(-)יא הלכות הועי' רמב"ם  פח

 כתב שקטנה שנבעלה תולין עד שתרפא  בטור

המכה וכן גדולה עד ד' לילות מבעילתה  

]אף בזמן הזה כיון שמוחזקת בדמים[, וביושבת 

בימי טוהר מדאורייתא תולה, ובזמן הזה י"א 

דתולה ]הוא הראב"ד בבעה"נ שעה"ו עה,כא ע"א[ 

לטהר וטעמו שהחמירו לענין בעלה ולא לענין 

ובשם הרמב"ן כתב דהאידנא אין תולין  פחחבירתה,

 ולא ס"ל טעם הראב"ד שחילקו, ובשומרת יום 

 ונדה פסק כהרשב"ג. 

 פסק כרשב"ג וכתב כדין הטור. בשו"ע

 הלבוש דתולין בסופרת אף שספרה  דעת

)פ"ט מאיסו"ב ומעוכבת טבילה, ומלל"מ  

חלק וסובר דפנים חדשות באו וגזיה"כ  הכ"ט(

שצריכה טבילה ונמצאת אתה מקלקלה ואין תולין, 

חידש שכבר נשואה טהורה ליד פנויה  )סג(ורעק"א 

 גדולה תולה בהה אף לדעת המל"מ לפי שלא ספרה 

 ולא נמצאתה אתה מקלקלה. 

 ג"סעיף מ

 לבעלת כתם אין תולה שאף היא בספק  השאילתו

ואף דבכתמים שומעין להקל מאי חזית  

 וכו', וכ"ש אם שהשאילה ולבשתו שוב ששניהם 

 טמאות. 

  )נז(שוב ולבשתו שכתבו, ביאר הש"ך  וחזרה

דלאו דוקא וקמ"ל דאף שנמצא אצל  

שנייה שתהם טמאות ]דלא נימא כאן נמצא וכו'[, 

 א"נ ראשונה בדקה קודם שפשטה וצריכה ללבוש 

 טמאות.שוב ואזי שתהם  

 ד"סעיף מ

 בימי נדתה וחזרה ולבשה בימי טהרתה  לבשה
תולה בעצמה, והחידוש כתב הב"ח  

 שבלקחה מהשוק היה שלה תחילה א"נ לא היה 
 בחזקת בדוק הכא. 

 ה"סעיף מ

 בימי עיבורה או מניקתה שקודם היה לה,  תולה

 וכן זקינה תולה קודם לכן. 
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 ז"ו מ"סעיפים מ

  )קצר ב"ז ש"ד יט ע"ב(הטור בשם הרשב"א  כתב

שאם נתכבס החלוק ולא בדקה ולבשה בימי  

טהרתה אם נתכבס ע"י ישראלית ואננה חזקה 

שבודקת בשעת כיבוס ואין לתלות שלא בדקה 

תולין וגויה תולין אף שאינה לפננו שבאפשר 

לעמוד עליו אם מקדיר או מגליד תולין ובאינה 

בקיאה תולין וי"מ שהורה להחמיר, לבשה וכיבסה 

 יה טמאה ומקדיר ראשונה והשאילה אם מגליד שנ

 טמאה ובאין ידוע שנהם טמאות. 

 תנן בדף נו ע"א הכתם הנמצא בחלוק מטמא  הנה

למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק הזה  

ולא היה בו כתם או עד שעת כיבוס, ובעי הגמ' 

בע"ב עד שעת כיבוס חזקתו בדוק או חזקתו 

מתכבס למאי נ"מ וכו' ת"ש אמר ר"מ מפני מה 

ם שנמצא בחלוק מטמא למפרע עד אמרו כת

שתאמר בדקתי את החלק ולא היה בו כתם או עד 

שעת כיבוס מפני שחזקת בנות ישראל בודקות 

חלוקיהן בשעת כיבוסיהן ואם לא בדקו הפסידו 

למפרע ר"א אומר תחזור ותכבסנו אם נדהה וכו' 

רבי אומר אינו דומה כתם שלאחר כיבוס לכתם 

 מגליד ש"מ חזקתו  שלפני כיבוס שזה מקדיר וזה

 בדוק ש"מ. 

 כתב דהיכא שאפשר למיקם אמילתא  והרשב"א

אם מקדיר או מגליד ונמצא מגליד  

)בעה"נ חיישי' ואם אין ידוע טהורה אבל לראב"ד 

טמאה כי אין זה ספק כי אינו אלא מיעוט  שעה"כ עה(

פסק כרבי ויש לחוש  )פ"ד הל"ה(הכרה, והרמב"ן 

לדבריהם, ור"ל שלדעתו פוסקים כר"מ ולרמב"ן 

 פוסקים כרבי לגמרי ויש לחוש לרמב"ן וגם 

 פטלראב"ד שטמאה מספק. 

 פסק כר"מ ולית  )משכב ומושב פ"ג ה"ז( והרמב"ם

 ליה קולא דרבי עיי"ש. 

 כהרשב"א ושבספק חוששת  )מו(בשו"ע  וכתב

 להחמיר. 

 נקט דאינה לפננו וכן החלוק כי אם  )סא( בש"ך

לפננו נבדוק כרבי והוכיח כן מהרשב"א  

                                                           
 .וצע"ק על הטור שלא כתב שהרשב"א החמיר כראב"ד פט

כתב שדיבר  )מו(וטור ומחבר, ועי' ס"ט, ותוה"ש 

בנמצא החלוק אלא שהיא איננה וגם שבנמצא 

 מקדיר אין לתלות מכח החזקה שבודקת בשעת 

 כיבוס, ועיין בראיותיו. 

 כתב שבזמנם יש את החזקה הנ"ל  )סב( ובש"ך

ובזמנינו אינו ונראה להחמיר, ועי' ס"ט  

 שתמה שצריך להקל ולתלות, ועי' מחצית השקל 

 וצ"ב כוונתו. ועי' שפתי לוי ודו"ק. 

 ז כתב השו"ע, לבשה חלוק ופשטה "מ ובסעיף

 וכיבסה ולבשה חבירתה דתלוי אם  

 מקדיר או מגליד. 

 כתב שאם ספק טמאות דאין שייך ספק  ובעט"ז

 ידיעה.אם בא מחסרון  

 כתב דמשמע דאף למאן דמחשיב ספק  )סו( ובש"ך

לזה הבא מחמת חסרון ידיעה מודה הכא,  

 וה"ט משום דמאי חזית וכו' ונ"מ לענין יאבד 

 ופשוט. 

 ח"סעיף מ

 שלבשו חלוק בדוק שזו קצרה וזו ארוכה שניים 

אם מגיע כנגד תורפה דארוכה כ"ש  

 דקצרה ואם לקצרה לא מגיע לארוכה אא"כ לבשו 

 גם בלילה שרגיל להתהפך. 

 ט"סעיף מ

 נשים שלבשו חלוק ולא בדקו בנתיים או ישבו  ג'

על ספסל זו אחר זו ונמצא כתם כולן טמאות,  

 ואם אפשר לתלות בזו יותר משניה זו טמאה, וכן 

 טומאה.שהוא ]הספסל[ מקבל  

 ב"ח שכתב דדין פשוט הוא אלא ס"ד  ועי'

 ששלישית תולה בשלפניה דמאחת מהן בא  

 ועתה יש לחלוק דין אינו בדוק קמ"ל. 

 סעיף נ'

 הטור שאם היו ג' נשים יושנות ומשולבות  כתב

ונמצא כתם כל היכא שימצא כולן טמאות  

ואם מעורות אם באמצע כולן טמאות ואם מהצד 
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היא וזו שבאמצע טמאה, והראב"ד כתב דבנמצא 

בסדין כולן טמאות, שזה מתהפך, והרא"ש כתב 

 דתחתון אין מתהפך, עכ"ד, ובשו"ע פסק כן וכתב 

 כהרא"ש. 

 שאם יושנות ואין מעורות דינם כערות ואין  וודאי

לחוש שיתהפכו מתוך שנה דבכתמים  

 שומעים להקל, ונראה שאם נמצאו אחר שישנו 

 מעורות העניים מוכיחות שטמאות. 

 שכתב ע"ד הרא"ש  )על הטור(רש"ל  ועיין

שהעניים רואות שתחתון ג"כ מתהפך, ועי'  

  )סז(ב"ח שכתב ע"ז שהכל תלוי במנהג, ועי' ש"ך 

 .)לז(וט"ז  

 א"סעיף נ

 הטור בשם הרשב"א דה"מ ]שכולן טמאות  כתב

בג' נשים שיושנות מעורות וכן בלבשו חלוק  

א'[ שלא בדקה א' מהן או שבדקו כולם ומצאו 

טהורות ]דטמאות מטעם דמאי חזית וכו'[ אבל 

בדקה א' או ב' טהורות ואם בדקה א' או ב' 

שטמאות תולין בהם, ובשם הרמב"ן כתב דבדיקה 

היינו מיד אבל שהתה טפי משיעור בדיקה לא מהני 

 טמא, והרא"ש כתב שמועילה לא לטהר ולא ל

 בדיקה אף שאינה מיד. 

 הרשב"א נ"פ מאוד במשנה סא ע"א, ועי'  ודין

 ב"ח שכתב לבאר חידוש דבריו בזה. 

 כתב הב"י, דהוא  )פ"ד ה"מ(מהרמב"ן  ומ"ש

בדקה אחת מהן ומצאה  )ס ע"ב(מדתנן  

טמאה היא טמאה ושתיהן טהורות, ובגמ' אמר רב 

יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמה כשיעור וסת 

סבר לה כבר פדא דאמר כל שבעלה בחטאת 

טהרותיה טמאות בעלה באשם תלוי טהרותיה 

תלויות בעלה פטור טהרותיה טהורות ורבי 

אושעיא אמר אפי' בחטאת טהרותיה תלויות וכיון 

ימ"ל כבר פדא דמתני' כמוהו וכיון דמתני' דקי

 מצלת בבדקה מיד ה"ה להציל עצמה שמצאה 

 טהורה הוא בבדקה מיד. 

                                                           
אם עמדו ניחוש שמעשה העמידה גרם סילוק או טהרה, ואין לומר שר"ל שבעמדו זה רחוק מהכתם שהרי גם אם עמדו אחר ונ"ל ש צ

 זמן מהני הצלה ואף דשמא רחוק, )והרא"ש להלן חולק גם בזה כי לדעתו כתמים מקילין ואפי' אחר שיעור וסת וא"כ ה"ה בעמדו(.

 וכ"ה ברש"י יב  )שם ד"ה והוא(בשם התוס'  וכתב

דדוקא בבדקה בקינוח  )ד"ה לקינוח(ע"א  

מצלת אבל בבדיקה יש עודף שיעור בכדי הבאה 

מידה למשקוף, ור"ל שע"י שזה בידה ולא סמוך 

)ארוך למשקוף כקינוח מרבה בשיעור, ומהרשב"א 

 משמע שהריבוי  ב"ז ש"ד כ ע"א, ובקצר יט ע"א(

 בשיעור הוא מטעם בדיקת חורין וסדקין. 

 דלהרמב"ן כתב  )פ"ט אות ס'(מיימוניות  ובהגה'

אם אחר שעמדו בדקו לא מהני הצלה  

 אבל בדרכן לעמוד ומצאו כל עוד לא עמדו מהני 

 צהצלה. 

 פסק כר' אושעיא דבכתמים  )פ"ט ס"ג( והרא"ש

שומעים להקל ולכן אף אחר שיעור  

וסת מהני הצלה, וגם לבר פדא ה"מ בטהרות 

שנאמר שראתה קודם אבל כאן יש שיעור של יותר 

מוסת ממציאה ליציאת דם דשמא מחברתה אע"כ 

דלא בעינן בתוך שיעור וסת, וכתב ב"י דלדעתו 

תולין במצאה טמאה וכ"ש במצאה טהורה, ובב"ח 

לה שיעור בדיקה פירש דבמצאה טמאה נותנים 

)בחורין וסדקין ועי' לעיל מתוס'( אבל במצאה 

 טהורה אין לו שיעור כי יש להקל בטהרה וכהרז"ה 

 ויובא להלן. 

 הביא בשם החכם דבעינן  )שעה"כ אות א'( והרז"ה

בדיקה בשיעור וסת בין לטהר ובין  

לטמא, והוא כתב דבעינן בדיקה בשיעור וסת דוקא 

לטהר א"צ שיעור כי סו"ס לטמא ולא לטהר, ונ"ל ד

טהורה ולמה נטמאנה ואין לומר שראתה קודם ועד 

שבדקה נתקנח וכדו' כי דוקא בהרגשה חוששין 

 לכך ולא בסתמא ופשוט, אבל הרמב"ן שהצריך גם 

 בטהרה סבר דזה אינו תלייה כי עבר זמן. 

  )קצר שם יח ע"ב ובארוך שם(הרשב"א  ושיטת

כהרמב"ן, והוסיף עוד שבמטה תולין  

בכל אחת שבדקה כי כולם עליה וקמו ובודקות מיד 

אבל החלוק וספסל שמדובר בזו אחר זו רק 

אחרונה שסמוכה תולין אבל לא ראשונה ושנייה 

כי א"א להיות סמוך ואף שבדקה בתוך שיעור וסת 

למציאה אינו סמוך ללבישה ושמא אינו ממנה, 

ות אבל להציל עצמה תמיד וה"מ לתלות לטהר אחר
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 מצילות, וכ"כ הרמב"ן הבל' פ"ד המ"ב, וי"ל 

 שלטהר הוא דדין שונה וכהרז"ה ועי' לעיל בסמוך. 

 כהרמב"ן אלא שתולין  )פ"ט הל"ב(הרמב"ם  ודעת

לטהר אחרות אף בראשונה ושנייה, וצ"ב  

 סברתו שהרי להציל עצמה נאמר שסו"ס טהורה 

 נמצאת. 

 פסק כהרמב"ם, ועי' ב"י שתמה עליו אמאי  והטור

השמיט דעת הרשב"א בזה, ובב"ח יישב  

 שנסמך אחר לשון הרא"ש בזה, וצ"ב שאנן 

 קיימינן בטור כדעת הרמב"ן. 

 ב"סעיף נ

 אפשר לתלות באחת תולין בה ובשוות אין אם 

תולין וטמאות, וכן תולה בעצמה, היו ערות  

ונמצא דם אפי' תחת אמצעית היא טמאה שכל אחת 

מכרת מקומה וא"ת ברי לי שלא באתי למקום דם 

טהורה, נמצא בניהם שניהם טמאות, עלו דרך 

חיצונה תלוי, היה להם עסק פנימית חיצונה ג"כ 

 טמאה ובנמצא בחיצונה פנימית טהורה שאין דרכה 

 לשם.לילך  

 וכ"ה בהגה'  )ס ע"ב ד"ה עוברה(התוס'  וכתבו

דתולין באפשר )פ"ט אות ע'( מיימוניות  

 ליתלות בה אינו באחת שיש לה וסת או בהגיע 

 צאשעת וסתה. 

 שהקשה דבערות שאומרת ברי לי )מ( ט"ז  ועי'

וכו' הא לא רמיא עליה ולאו אדעתיה ואין  

לומר שכאן אין דרך ערה לידחק בחבירתה דא"כ 

א"צ לטעם זה, וכתב מכח זה שאם נמצא מיד הו"ל 

 לזכור ונאמנת ובשאין כך אינה נאמנת, ובנקודות 

 יישבו באו"א. )נז( ובתוה"ש 

 י"ל דאינו דין שתאמר ברי לי אלא  ולכאורה

דכיון דערות וכל אחת מכרת מקומה  

 הוה כאמרה ברי לי, ודו"ק ל' הרשב"א שכתב ואם 

 תאמר ברי לי כו'. 

                                                           
 עוברת וכדו' אלא היא בתורת דמים ורק עתה יש לה וסת וכיוצא.ור"ל דאף ששניה מסולקת אינו סילוק ממש כמ צא

 ג"סעיף נ

 שאם  )ארוך ב"ז ש"ד כ ע"א(ב"י בשם הרשב"א  כתב

 נתעסקה אחת כולן תולות בה והיא תולה  

 בעסק, וכ"פ בשו"ע. 

 ב ופשוט הוא, ולא חשיב ב' "לעיל סעיף מ ועי'

 כולה תליה אחת היא. תליות אלא 

 ד"סעיף נ

 הטור, אין בכתמים משום וסת כיצד מצאה  כתב

כתם בר"ח אפילו שלש פעמים לא קבעתו  

 ולא עקרתו חוץ מכתמים בעד הבדוק לה שהן 

 מטמאין והרי הן כראיות לכל דבר, וכ"פ בשו"ע. 

 ס"ט שכתב דלשיטת הרמב"ם גם בכתמים  ועי'

 קובעת וסת, וצ"ב. 

 בדוק שקובעת זה ודאי דלא קבעה ע"י  ובעד

בדיקה כוסת לקפיצות וכדו' דהרי ראתה  

 ורק קירבה ע"י בדיקה ולכן גם ללא בדיקה 

 חוששת. 

 חוששת בפ"א, מפשט המחבר שהן כראיות  ושאם

 לכל דבר נראה שחוששת, וי"ח ועי' שבט  

 .)עמ' רכב(הלוי  

 דבעד שאינו בדוק לא הוי )מא( ט"ז ועי' 

דאוריתתא ואין חוששת לוסת, אבל לב"ח  

 דע"י קינוח בעד בדוק הוי דאורייתא חוששת לוסת 

 ועי' לעיל בט"ז סקנ"ט. 

 כתב באשה שיש לה חטטין  )צז(בתשו'  והרמ"א

וראתה מראה טהור ובסמוך לו מראה  

טמא דאינה תולה לפי שיש הוכחה שנפתח המקור 

ומנין שיצא טהור יצא טמא, וגם אם יש ספק אם 

)בדף נט קרוב למראה הטהור או לא טמאה, וכמ"ש 

נמצא עליה מין אחד תולה עליה כמה מינים  ע"א(

 וכו' שאם נמצא אחד תולה השני משם וה"נ כן 

 הוא. 

 חלק עליו וכתב שתולה בספק ורק אם ( )מא ובט"ז

מקיף קו אדום את מראה הטהור שודאי  

מפתיחה הוא אין תולין, ודחה ראיותיו, ועי' 
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 בנקה"כ שהסכים עימו בדין ואף שיש לדחות 

  

 

 

 

 

 ראיותיו.

    

                             

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              ♦ אורח נדה                                                                     צה

 

 
 סימן קצא

 דין דם במי רגלים

 

 סעיף א'

 הטור, האשה שמטלת מים בספל ונמצא בו  ז"ל

דם כתב הרמב"ם שהיא טהורה בכל ענין בין  

יושבת בין עומדת ובין מקלחת או שותתת, וא"א 

הרא"ש כתב היושבת טהורה בכל ענין דכיון 

שהמקום רחב לא הדור מי רגלים למקור להביא 

משם דם אבל בעומדת שהמקום צר לה אם מזנקת 

בתוך הספל שהמים יוצאים בקילוח טהורה אבל 

ספל טמאה, ואיש ואשה אם שותתין על שפת ה

 שהטילו שניהם מים בספל ונמצא בו דם טהורה 

 בכל ענין, עכ"ל. 

 נביא המשנה והגמרא והראשונים,  וראשית

]ונכתוב  )נט ע"ב(דתנינן בנדה פ"ט  

בצידו הפי' לרש"י ז"ל[, האשה שהיא עושה 

צרכיה וראתה דם ר"מ אומר אם עומדת טמאה ואם 

ובין כך טהורה,  יושבת טהורה ר"י אומר בין כך

ובגמרא מקשה מאי שנא עומדת דאמרינן מי רגלים 

הדור למקור ואייתי דם יושבת נמי נימא הדור 

למקור ואייתי דם ]דס"ד דמיירי בשותתת וכיון 

שבעומדת חוששים שמא הדור ע"י שעצרה קמעא 

עם מ"ר ביושבת ניחוש לה ותהא טמאה[, אמר 

מקור שמואל במזנקת ]מקלחת, וא"א שיבא דם מה

עם מ"ר אבל בעומדת בשותתת וא"א שתהא 

מקלחת אפשר שהדרו מים למקור ע"י שעצרה 

מזנקת נמי בתר דתמו מיא  צבובאו שוב עם דם[,

אתא דם ]דאחר שסיימה לזנק בא דם מן המקור, 

אבל בעת שמזנקת א"א לדם שמן המקור לבא[, 

אמר ר' אבא ביושבת על שפת הספל ומזנקת בתוך 
                                                           

ויש להבין מהי שיטת ר"י בזה אמאי טהורה גם בשותתת והלא הדור מי רגלים למקור, ולכאורה י"ל בפשטות שלר"י לא שייך הדור  צב

כתב, ונעתיק לשונו בקצרה, עושה צרכיה דתנן  )ארוך ב"ז ש"ב כב ע"ב(ואין חשש כזה ורק ר"מ חשש להדור למקור וטימא. אבל ברשב"א 

בפרק האשה וכו' על שפת הספל איבעי ליה לאישתכוחי, ומסתברא דכל הדין שיקלא וטריא אליבא דר"מ היא דכיון דאיהו חאיש אפי' 
צא על שפת בא בשעת צרכים ניחוש נמי כל היכא דאיכא למיחש אבל לר"י כיון דבשעת צרכים אתא דם חזקה עם המים בא ואפי' נמ

הספל, והרי לך שר"י מטהר מטעם חזקה דדם שבא עם המים אינו מן המקור, ודין הדור פירשנוהו בב' אופנים, א. שלא שכיח הדור 
וכיון שיש חזקה לא חיישינן לכך, ב. דאף דהדור גם לר"י מ"מ ודאי יצא דם ממכה כי חזקה דם ממקור לא יוצא עם המים, ועדיין צ"ב. 

שכתב דדם מן המקור אינו שכיח שאף בעומדת לומר שעלו מי רגלים למקור לא שכיח וגם צד שבא ממכה  ן צב סקס"ד()סימועי"ע ס"ט 

אינו שכיח כיון שלא שכיח מכה במקור ותולין לר"מ ממקור כיון שחזקת דמים מן המקור ]ולכאורה כ"מ מרש"י נז ע"ב ודו"ק[, אבל 
 לר"י מחזיקים האשה בחזקת טהרה וטהורה.  

הספל ונמצא דם בתוך הספל דאם איתא דבתר 

דתמו מיא אתא על שפת הספל איבעי ליה 

 לאתכוחי, אמר שמואל ואמרי לה אמר ר' יהודה 

 אמר שמואל הלכה כר"י וכו'. 

 עולה שלר"י דהלכתא כוותיה בכל  ולפירושו

 ענין טהורה, וכ"כ הרמב"ם בפ"ה מאיסו"ב הי"ז. 

 פירש שגם חלק על רש"י ו )ד"ה האשה(ובתוס' 

בעומדת שייך מזנקת וס"ד דאיירי בין  

בשותתת ובין במזנקת ומקשי דכי היכי דבעומדת 

ומזנקת לרעותא טמאה ה"נ ביושבת ושותתת 

ומשני דכולה איירי במזנקת, ועוד י"ל דמתני' 

בשותתת דבמזנקת אפי' עומדת טהורה דלא שייך 

הדור ופריך דביושבת ושותתת שייך הדור ומשני 

' הכי עומדת טמאה דבעינן דאיירי במזנקת ואפי

תרתי לטיבותא, ובקושית הגמ' דלמא בתר וכו' 

פירש דאף במזנקת בתר שעצרה ועדיין שותתת 

נימא הדור וכו' ודלא כרש"י, ועי"ע רא"ש )שכתב 

כתוס' והוסיף שר"י לא טיהר אלא במה שטימא 

ר"מ אבל לא בעומדת ושותתת והאוקימתא 

אבל לר"י דיושבת על שפת הספל וכו' הוא לר"מ 

 דמטהר בחדא לטיבותא ]בעומדת ומזנקת[ ה"נ 

 ביושבת ושותתת. 

 כתב בשם מהר"ם  )פ"ה אות ב(בהגה' מיימוניות  אך

מרוטנבורג דכיון דביושבת לא פליגי א"כ כי  

היכי דבעי לאוקמי לר"מ ביושבת על שפת הספל 

 וכו' ה"נ לר"י, דחדא לטיבותא דמטהר ר"י הוא 

 ביושבת ושותתת.בעומדת ומזנקת ולא  
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 נראה שהבין כרש"י בביאור  )מט(בתשובה  והר"ן

הסוגיא דבתר דתמו מיא יש לחוש שיבא  

דם כיון דבתר זינוק יש שתיתה, והאוקימתא 

למסקנא הוא גם לר"י דאין לומר דשקיל וטרי 

אליבא דלא כהלכתא, והיכא שנמצא על שפת 

הספל גם ר"י מודה ]ודלא כהרשב"א בארוך ב"ז 

ע"ב בזה דס"ל דאף בזה טהורה לר"י[  ש"ד כב

שאם ממי רגלים בספל היה צריך להיות, ופליגי 

בנמצא בספל וגם בשפתו שר"מ חשש למיעוטא 

 ור"י לא חייש וכיון שמים הבאים בזינוק סופם 

 שותתים ה"נ דם. 

 שיטת כל הראשונים ובראשם התוס' בדף  והנה

יד ע"ב ד"ה ורבי דר"מ מטמא משום נדה  

ור"י מטהר לגמרי עיי"ש בראיותיו, ולכאורה נ"פ 

שלדעתם אין לחוש לדם מן המקור בהטלת מי 

 רגלים מטעם חזקה או דליכא למיחש להדור מים 

 למקור לר"י ולכן טהורה לגמרי. 

 שיטת ר"ח בתוס' שם דר"י טיהר לטהרות  אבל

אבל לבעלה מודה לר"מ והיינו משום כתם,  

ונראה דלדעתו טמאה משום כתם כיון שיש ספק 

אם מן המקור או ממכה ודינא הוא ככל כתם, ולר"י 

 אכתי יש לחוש לגבי בעלה להדור ולכן טמאה כדין 

 כתם. 

 )נט ב"י שהביא סמך לדבריו מסיפא דמתני' ועי' 

דתני איש ואשה שעשו צרכיהם לתוך  ע"ב( 

הספל ונמצא דם על המים ר"י מטהר ור"ש מטמא 

וכו', ופריך בגמ' הא למה לי השתא ברישא דליכא 

אלא חד ספיקא מטהר ר"י בסיפא דהוי ספק ספיקא 

לא כ"ש ומשני מהו דתימא ה"מ דיעבד אבל 

לכתחילה לא קמ"ל, וזה פשוט דשייך לכתחילה 

חמירים בבעלה כיון דספק ודיעבד רק בטהרות, ומ

כרת ולענין בדיקה מחמירים בטהרות דלא שייך 

)בגמ' מע"ל אלא בטהרות, וגם תלי מחלו' רבי ור"ח 

בבדקה בעד שאינו  )שם בע"ב(ורבי ור"י  דף יד ע"א(

בדוק והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם אם 

טמאה נדה או רק משום כתם במחלו' ר"מ ור"י 

                                                           
ולכאורה מקורו להר"ן ממה שביאר בתשובות במחלו' ר"י ור"מ שלר"י כל זינוק סופו שותתת ועל זה הוסיף שגם בקינוח בסוף  צג

ההשתנה הוא עדין מדם של שתיתה בסופו, רק שיש לדקדק לשון הב"י שכתב 'וכן נראה מדברי הר"ן שאכתוב בסמוך', וביאר מורינו 
בסמוך מדין מצאה חצץ אדום וקנחה ומצאה חצץ ]עי' בגירסא שם בשם המדפיס[ שטהורה,  ראש הכולל שליט"א שכוונתו ממה שהביא

וה"נ הדם שאחר קינוח הוא צחצוח הדם שיצא עם הטלת מי רגלים, ומה שחידש בדעת הרא"ש הוא פשוט שלדעת הרא"ש טהורה 
 כל כה"ג דיושבת וגם בנמצא ב"פ דם והיינו טעמא משום שאינו אלא צחצוחי דם.  

 באורך דבריו ושרצה לפסוק  במתני' דידן, ועי'

 הלכה כר"ח אלא שכולם חלקו עליו ופסק כרוב. 

 וכ"ה במרדכי  )פ"ה אות ב( מיימוניות ובהגהות

כתבו שאם אחר  )שבועות פ"ב סימן תשלה( 

ההשתנה מצאה דם בקינוח טמאה ול"א שממכה 

הוא, ור"ל דאף שהוא קינוח אחר השתנה ונימא 

ממי רגלים הוא וטהורה ]לפי שראתה גם בעת 

ההשתנה[ קמ"ל דכל שלאבא עם מי רגלים סימן 

 שהוא ממקור שרק בבא עם מי רגלים אמרינן אין 

 דם בא עם מי רגלים. 

 "ן כה"ג שראתה הב"י, דלהרא"ש והר וכתב

בהשתנה וגם אחר שסיימה בעת שקינחה  

אבל  צגטהורה לפי שזה תמצית הדם שעם מי רגלים

 היכא שראתה לבסוף ולא עם מי רגלים טמאה 

 לכו"ע כיון דבתר דתמו מיא אתא דם. 

 שאם בעת )הנ"ל( אחר כתב הר"ן בתשובות  ודין

שהשתינה ראתה חצץ אדום ולאחמ"כ לא  

מצאה בבדיקה דם אף לר"מ טהורה דלמיעוטא 

דלא שכיח ]שיבא ממקור כה"ג[ לא חיישינן ועוד 

דנבדקה דמחמת חולי וסמכינן על כך וגם ששנינו 

 שאם יש לה מכה תולין במכה וכאן  )בנדה סו ע"א(

 אינו תולין כי יש לה כאב. 

 ב"י שכאן ידוע לרופאים שחצץ אינו אלא  וכתב

בכליות וטהורה ]וישרם בפושרים מע"ל  

ולא ימחו ועי"ע דרכ"מ אות ד'[, ודי"ז חלוק מדין 

באשה שעשתה צרכים  )סי' תשלה א ע"ג(המרדכי 

וראתה דם כמין חול והוא דיהה ובדקה אחר הטלת 

מי רגלים וראתה דם שטמאה, שכאן מצאה דם 

ל ודין הר"ן שמצאה חצץ ממש אח"כ וגם כמין חו

ולא מצאה דם אח"כ ]ועי' דרכ"מ במה שהקשה 

באות ה'[, ויש להוסיף על דברי הב"י, דאף 

שנחלקו הר"ן והמרדכי בנמצא ב"פ דם וכמש"כ 

הוא עצמו קודם מ"מ בנמצא כמין חול לא פליגי 

כיון שאינו דם דנימא שנמשך וזה תמצית דם 

שך למה להר"ן אלא הוא כמין חול ואינו המ
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 שנמצא ומודה הר"ן ולכן הקשה מדין חצץ וחילק 

 ב' חילוקים. 

 ב"ח שכתב על דין המרדכי השני שאם לא ועי' 

מצאה דם בקינוח טהורה אף שהקרטין הם  

 דם גמור מ"מ לא גרע מדם ממש היוצא עם מי 

 רגלים. 

 פסק בשם מהר"א  )נדה הל"ו(שערי דורא  ובהגה'

שאם ראתה דם בצרכיה ולפני ואחרי לא  

ראתה ויש לה חולי טהורה כי לא בא מן המקור 

אלא מחוליה, וכתב שלדעת גדול דס"ל שבאשה 

שרואה דם ואמרה שממי רגלים הוא תבדוק במוך 

במקורה ותשתין שאם נקי טהורה ואינו מהמקור, 

ה"נ תעשה כן ודוקא שיש לה וסת שבא בלי מי 

 זו וסת אין לומר דלעולם רגלים אבל באין לה כ

 ה."תהא טהורה, וכ"כ מהר"י וויל סימן כ 

 איש ואשה שהטילו מים וכו' קיימ"ל כר"י  ודין

דטהורה, ועי' ב"י שכתב שהחידוש להרא"ש  

דברישא דמתני' טמאה בעומדת ושותתת דהכא 

 טהורה אבל להרמב"ם שטהורה ברישא כל כה"ג 

 אין חידוש ולכן השמיטו. 

 פסק כהרמב"ם ודעימיה דבכל גוונא  בשו"ע

טהורה, והרמ"א כ' וז"ל וי"א דאין  

להתיר אלא ביושבת והשתינה אבל בעומדת אם 

מקלחת לתוך הספל ונמצא שם דם טהורה אבל אם 

שותתין על שפת הספל ונמצא שם דם טמאה 

דהואיל והמקום צר חוזרין למקור ומביאים דם 

וי"א דאפי' ביושבת אין להתיר אלא במקלחת 

 ת הספל טמאה ונמצא הדם תוך הספל אבל על שפ

 ובעומדת בכל ענין טמאה והכי נהוג. 

 ראשונה שהביא הוא דעת הטור בשם ודיעה 

הרא"ש הנ"ל, ובשותתין שכתב 'על שפת  

שכתב  )אות ג'(הספל' ולא כתב בתוכו, עי' פרישה 

לבאר דאף בנמצא חוץ לספל טמאה והחידוש 

בשפת הספל דאף שיש גם בספל לא נימא הדור 

קמ"ל. ובב"ח יישב, דודאי אם שתתה מתחילה 

טמאה והחידוש דאף שקילחה ולבסוף שתתה 

]דאל"כ לא עמדה על שפת השפה מתחילה שודאי 
                                                           

ולכד נתבונן נראה דבהא פליגי, שלדעת הט"ז, הרמ"א הוא כפשוטו שצריך ג' תנאים לטהר, יושבת מקלחת ולתוך הספל ואם חסר  צד

אחד מתנאים אלו טמאה, אבל להש"ך אם שותתת ועומדת ונמצא תוך הספל טהורה כיון שיש סברא להתירה כי אם בתר דתמו מיא 
 א"צ לג' תנאים כדי להתירה.   אתא דם על שפת הספל היה צריך להמצא וא"כ

יצא לחוץ, ועי' מחצית השקל על הש"ך סק"ב[ 

שתירץ כפשוטו  )א( שבכ"ז טמאה. ועי' ט"ז

שבמקלחת שיורדין בקילוח והספל בין רגליה 

 ויורדין לספל אבל בשותתת שסומכת רגליה יחד 

 והספל בין רגליה ומגיע לשפתו. 

 שזו  )ג(השני שכתב הרמ"א, כתב הש"ך  וי"א

דעת ר"ח הנ"ל ועי' באריכות דבריו והובא  

לעיל בשם הב"י, ועי"ע להלן בש"ך סק"ח על דין 

נמצא דם בהטלה ובקינוח שהחמיר הרמ"א, וכתב 

עליו דאינו חומרא אלא זו מדינא לר"ח וכדקיימ"ל 

כוותיה. אך נראה שדעתו שגם לבעלה אסורה רק 

 לכתחילה, וצ"ב, ושוב ראיתי בס"ט שהקשה עליו 

 .ועי' 

 נקט בדברי הרמ"א בדיעה זו  )ב(הט"ז  והנה

 דבעינן תלתא לטיבותא שתהא יושבת  

 ומקלחת ולתוך הספל. 

 כתב וז"ל, ולא שותתת ויושבת על  )ד( ובש"ך

שפת הספל ונמצא דם תוך הספל לחוד  

דאם איתא דבתר דתמו מיא אתא על שפת הספל 

איבעי ליה לאישתכוחי אבל אם נמצא על שפת 

 הספל ג"כ טמאה דאמרינן בתר דתמו מיא אתי דם 

 וכו' אבל ביושבת באמצע הספל טמאה, עכ"ל. 

 שפתי לוי על הש"ך במה שכתב לבאר  ועי'

 צדמחלוקתם. 

 כתב הרמ"א, ]בשם מהרי"ו בתשו' כ"ה,  עוד

ומהרי"ל ר"ג[ שאם יש לה חולי יש להתיר  

אף במצאה אחר הטלת מי רגלים דם בקינוח, ובשם 

מהרי"ל כתב שצריכה ודוקא שיש לה וסת והכי 

נהוג, ואם בדקה כך ג"פ מותרת ע"י חזקה זו אם 

מצאה שלא בשעת וסתה, וה"מ שיש לה כאב 

ונמצא דם בבדיקה טמאה בהטלת מי רגלים ואל"כ 

ואם גם בהטלה יש אוסרים וי"מ כי זה צחצוח דם 

דהטלה וכתב כהמחמירים ומ"מ א"צ בדיקה אח"כ 

ואם החזיקה בבדיקה ג"פ א"צ לבדוק ויש וסת 

כה"ג לענין לקבוע ע"י מי רגלים, וכשמצאה קרטין 

 כמו חול וחצץ אדום ואח"כ מצאה דם או מצאה דם 

 בהטלה ואח"כ מוצאת חול טהורה דאינו אלא חולי.  



                                                                     צח                                                                          סימן קצא    ♦

  

 לבאר,  )ז(בדיקת מהרי"ל כתב הש"ך  ובביאור

שבדיקה זו אינה כל כך טובה ורק ביש  

לה וסת שאין לומר לעולם לא תהא טמאה מהני 

דלא סומכים על הבדיקה אלא על הכאב אבל באין 

לה וסת שלא יתכן שלעולם לא תהא טמאה אין 

עפ"י מחצית השקל[, ולזה הקשה לסמוך אבדיקה ]

שהרי יבא וסתה בלי צרכים ואז תהא טמאה, ולכן 

פירש שיש לה וסת היינו שרואה גם בלי צרכים 

ואף שאינו קבוע ולכן מהני בדיקה אבל באין לה 

 וסת דהיינו שאינה רואה אלא עם צרכים לא מהני 

  צהבדיקה דוכי לעולם לא תהא טמאה. 

 חלק על הש"ך  מ"ח(-במ"ג)מ"ק בנודע ביהודה  אבל

וסמך אבדיקת מהרי"ל לגמרי ותמה על  

הש"ך שפירש שזו בדיקת ספק )ועי' לשון מהרי"ל 

 )בסקמ"ח('הוכחה גדולה' ודו"ק כנוב"י(, ועוד כתב 

דאף בלא כאב מהני בדיקה במרגשת שהדם 

מצדדים ומרגשת כאב שכתב רמ"א היינו שבזה יש 

ורה ואם מחמירים שצריכה בדיקה אף מדינא טה

בלא כאב ולא מצאה במי רגלים ומצאה בקינוח 

 אח"כ טמאה וע"י בדיקה טהורה גם ללא כאבים, 

 .ז("ו קע"ט קע")סקמ"ח קנועי"ע שו"ת חת"ס  

 דמהרי"ל עצמו בתשו' שכתב דהא דטהורה  וראה

במטלת מים וראתה דם היינו ביש לה כאב  

דודאי משם בא דם ובדיקה היא לענין אם מקנחת 

בסוף וראתה דם או שרואה דם ואומרת ממי רגלים 

הוא, אבל לשון הרמ"א ודרכ"מ שהביא בשמו אינו 

עם לשון כאב והיינו שאם ראתה דם בהטלת מי 

רגלים א"צ טעם להתירה דכל שבא עם מי רגלים 

ן המקור וצריך ענין הכאב לענין ודאי אינו מ

שראתה גם בסוף בבדיקה דם שגם כה"ג אומרים 

שהוא ממי רגלים ]ולדיעה א' ברמ"א ל"א שזה 

 מצחצוחי מי רגלים[ ובדיקת מהרי"ל צריך 

 למחמירים בראתה דם ב"פ וגם שיש לה כאב. 

 שפסק כרמ"א  )סי' צב(בתשו' צמח צדק  ועי'

עת הטלת שצריך שיהא כאב לענין רואה בש 

מי רגלים וגם בקינוח או רק בקינוח ובדיקת 

מהרי"ל מהני רק במצאה דם במי רגלים, ]אבל 

                                                           
ויש להקשות שזו שאין לה וסת אלא עם צרכים תבדוק מתי שרואה דם במקור ואם רואה שם דם סימן שבא מן המקור ואם לא  צה

רואה שם סימן שבא עם מי רגלים, וי"ל שדם הבא עם מי רגלים נכנס גם למקור מחמת ריבוי דם וא"כ גם אם תבדוק במקור ותראה 
יש לומר שבא עם מי רגלים ונכנס למקור, וראיה לכך היא מזה שהצריך מהרי"ל בבדיקתה לבדוק קודם הבדיקה חורין וסדקין  דם עדיין

 ואם תמצא נקי תעשה הבדיקה במוך ותשתין וה"ט כנ"ל שהמקור גם מתלכלך מדם היוצא מן מי רגלים, ופשוט.

בלא ראתה בקינוח א"צ שיהא כאב[. ועי' פתת"ש 

 שהביא מס"ט שחולק עליו וסובר דאף בלי כאב  )ג(

 וגם שלא מצאה דם בהטלת מי רגלים מהני בדיקה. 

 דברי רמ"א שכתב בדיקת מהרי"ל ג"פ,  ובעצם

שכתב לבאר )מ"ק סמ"ח( עי' נוב"י  

שבבדיקה אחת שלא ראתה דם על המוך כבר סגי 

לברר שיש לה מכה וכדין רמ"ת דסגי בפ"א אלא 

 שבלא מצאה כלל ופסק וסתה שעם מי רגלים 

 בעינן בדיקה ג"פ כדי לעקור וסתה. 

 דיקת כתב, דלדעת הש"ך שב )ביאורים ח( והחוו"ד

מהרי"ל אינה מתורת ודאי בעינן בדיקה  

שכתב  )בשו"ת סו"ס כג(ג"פ, ועי"ע אבני מילואים 

שגם לדעת הש"ך מ"מ הבדיקה מבררת שבא דם 

מן הצדדין ולברר שיועיל להבא צריך בדיקה ג"פ 

 ורק ע"י הרגשת כאב דעי"כ מראה הבדיקה 

 שהמכה מחמת כאב. 

 שהביא שאלה באשה שיש לה וסת  )ד(ט"ז עי' 

ורואה אחר הוסת קרטין ושלא בוסתה גם  

רואה אלו ואינם חדין כחול, ופסק לה כאב כליות 

ט' שבועות וחזר אבל כאב למעלה מאותו מקום 

ישנו תמיד, והשיב דאף דלא דמי לקרטין דהר"ן 

שהרי כאן אינן חדין כחול מ"מ יש להתיר כיון 

מקום וודאי ממכה הוא שיש לה כאב למעלה מאותו 

וסברא זו אמרה הר"ן בדם כ"ש בקרטין, ובת"צ 

 חלק עליו והסיק דהסומך על זה מתיר  )תשו' עג(

 .)סק"ז(איסור כרת, ועי"ע פתת"ש  

 כתב בענין הקרטין, דטהורה אף  )יא(הש"ך  והנה

בלי בדיקה כיון שרואה מראות אלו עם מי  

 רגלים דלא כב"י שכתב דהכא בלאו הכי שרי

ח וכו', ולפו"ר ר"ל דלא כב"י "מטעם דלעיל סי' קפ

שסומכים על הרופאים וא"צ לכל טעמי שכתב 

הר"ן דהא גם עם דין רופאים צריכים אנו לבדיקה 

במים פושרים ]וכמו שהשיג עליו בדרכ"מ אות ד'[ 

אבל ודאי הוא שגם לב"י שיש טעם רופאים מ"מ 

בשלא סומכים עליהם או לדרכ"מ באין מים 
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"ב שסומכים אטעמים שבר"ן ולא חולק בזה וכיוצ

 מידי )אך קצת תימה שלא ראה מש"כ בבדק הבית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבעינן בדיקה במים, וצ"ע לומר שלא היה 

  צולפניו(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

"י אם נתן במים ונימוחו טמאה שהצריך בדיקה ולדעת הש"ך א"צ ואפי' אבל יל"פ באו"א )וכן ראיתי שביארו בשבט הלוי( דלדעת ב צו

אם בדקה ונימוחו טהורה כיון שצורת הקרטין מוכחה שבא מהכליות. אלא שצ"ע לזה שהרי הב"י שנתן טעם הרופאים והמים בא 
י שעשתה בדיקה גרע וכבר להקל אבל ודאי הוא שאם בדק במים ונימוח שסומכים על טעם הר"ן שיש כאב וטהורה, ושמא י"ל דלפ

 א"א להחזיר הדין ולסמוך על הר"ן.



                                                                     ק                                                                               סימן קצב ♦

  

 
 סימן קצב

 דיני כלה הנכנסת לחופה

 

 סעיף א'

 הטור, תבעוה לינשא ונתפייסה חוששים לדם כתב 

חימוד ואף שבדקה ומצאה טהורה ומונה ז'  

נקיים ממחרת יום התביעה, כתב א"א הרא"ש 

בשם הגדולים שא"צ הפסק טהרה ובדיקות ולא 

 נהירא אלא שצריכה בדיקה בכל יום אף שא"צ 

 הפסק טהרה וכ"כ הרמב"ן. 

 תבעוה  גרסינן, אמר רבא )סו ע"א(הגמ'  בסוגית

ונתפייסה צריכה שתשב שבעה  צזלינשא 

נקיים רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חנינא א''ל 

סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה יום א''ל אין 

כי מטא לארבעה נטר עד ארבעה אחרינא איעכב 

שבעה יומי בתר ההוא יומא א''ל מאי האי א''ל לא 

סבר לה מר להא דרבא דאמר רבא תבעוה לינשא 

שב שבעה נקיים א''ל אימר ונתפייסה צריכה לי

דאמר רבא בגדולה דקחזיא דמא אבל בקטנה דלא 

חזיא דמא מי אמר א''ל בפירוש אמר רבא ל''ש 

 גדולה לא שנא קטנה גדולה טעמא מאי משום 

 צח.דמחמדא קטנה נמי מחמדא 

  )בארוך ב"ז ש"ב ה ע"ב(הגאונים, כתב הרשב"א דעת 

לפרש, דלפי שאינה ראייה ממש אלא רק  

חשש ראייה א"צ הפסק טהרה ובדיקות כראייה 

 ממש ודי להחמיר שראתה ופסק הדם מיד וסגי בז' 

 צטנקיים, אך כתב לחוש לשיטת החולקים. 

 היא, דחיישינן  )רא"ש פ"י ס"ד ועוד(החולקים  ודעת

שבכל יום תראה דכל שקרב החופה ליבה  

הומה ומשתאה וחיישינן שתראה וזה הטעם 

                                                           
ויש לעיין אם לשון ותבעוה הוא דוקא ושאם הבינו כמסוכם הכל לנישואין אינו הגדר תבעוה או שתבעוה לאו דוקא וכל שבאו לענין  צז

ים לא מהני ז' נקיים וצריך לספור הנישואין חשיב תבעוה לינשא וחיישינן לחימוד. ועי' בספר חמודי דניאל כ"י דבלא כתיבת התנא
 מחדש, ומשמע שהענין בלינשא ולאו דוקא בתביעה.

מדברי רש"י שם ד"ה צריכה שכתב שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם, לכאורה נראה ]וכן משמע לשון הגמ'[ דתאות חימוד  צח

כא משמעות במידי לכך, ובגמ' בדף כ ע"ב שאמר מביאה דם ]ולא וסת[ דרך המקור וטמאה, ואין ענין חימוד כדם מסויים שקרוי כך דלי
 לה ר"א דם חימוד הוא, ר"ל והביא דם טמא וטמאה וחכמה הראה לו שהריח שדם חימוד הוא.  

וצ"ל, שמה שצריכה ז' נקיים אף שמקילין עליה שפסק דמה הוא מטעם שכדי להחזיקה בטהרה צריך ז' נקיים והוא דין בכל אשה  צט

 בהפסק טהרה צריכה זק נקיים מטעם זה וה"נ אף שפסק דמה מיד וא"צ הפסק טהרה מ"מ צריכה ז' נקיים.דאף שפסק דמה כדחזינן 

שצריכה בדיקה כל יום, ודיעבד סגי בפ"א מז' 

 נקיים, ]וצ"ל דעד ז' ימים חיישינן לכך ולא עד יום 

 החופה ואף שטפי מז' ימים[. 

 שהביא  )שבועות פ"ב ד ע"ב ד"ה תבעוה(ר"ן  ועי'

 בדיקה כאשה דיעה שצריכה הפסק טהרה ו 

 שראתה דם, והביא דעת החולקים וביארם עיי"ש. 

  )הובאה בהגה' מיימוניות פי"א ה"ט(ראבי"ה  ושיטת

דחיישינן שמחמת חימוד ראתה דם ולאו  

 אדעתה ובאומרת ברי לי שלא ראיתי וגם בדקתי 

 עצמי א"צ ז' נקיים, ודחאו הב"י וכן הב"ח. 

 שבעת ימים הללו מונים אותה פסק,  בשו"ע

 משעה שהיא סומכת בדעתה ומכינה  

 עצמה לחופה, אף על פי שלא נתקדשה עדיין.  

 ויש לסמוך הטבילה סמוך  עליו בהגה וכתב

)כך משמע לבעילת מצוה בכל מה דאפשר  
במרדכי בשם רשב''ם ור''מ ורוקח בשם אביו ורבותיו 

, והמנהג ביאה( ובהגהת מיימוני פרק י''א דהלכות איסורי

לטבול הכלה ליל ד' אף על פי שלא תבעל קודם 

, אבל אין להרחיק הטבילה )מרדכי שם(מוצאי שבת 

מן הבעילה יותר מזה. ואם לא תבעל במוצאי שבת, 

)שם יש לה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת מצוה 

, ודוקא בהג''ה ובתוספות פרק קמא דיומא דף י''ח(

להחמיר אם בדקה רק לכתחלה, אבל בדיעבד אין 

 . וכל חתן ישאל לכלה )בית יוסף(פעם אחת תוך ז' 

 .קודם שיגע בה אם שמרה ז' נקיים 

 דבעינן )על הטור( בזמנינו כתב מהרש"ל  ולהלכה

הפסק טהרה וז' נקיים אף לבתולה, ועי'  
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שביארו, דכיון שבזמנינו  )ג(תורת השלמים 

הנישאות הם בוגרות שראו כבר וא"כ הוי חשש 

 דוסת וצריכה גם הפסק טהרה, ופסקו הש"ך 

 בסק"א. 

 הדיעבד שכתב רמ"א דסגי בפ"א, עי' לקמן  ובדין

ו ס"ד שהשו"ע פסק בכל אשה דסגי "קצ 

פסק דבעי' תחילה וסוף,  )כאן סק"ב(בפ"א, והש"ך 

וכתב דהכא לכו"ע סגי בפ"א כיון דלא ראתה אלא 

שכתב לשיטתו  )שם(הוא רק חשש, ועי' תוה"ש 

 דכיון דהוי ודאי ראתה דינה ככל אשה שצריכה 

 תחילה וסוף. 

 שהקשה מתמר ורות שלא היה ז'  )א(ט"ז  עי'

נקיים, ותירץ לבסוף דהביאה היה מיד וליכא  

חימוד כה"ג ודין חימוד בא מגזירת כתמים שאינה 

דחה  )א(בהרגשה ועוד הוסיפו חימוד. והחוו"ד 

 דבריו ותירץ שהיה במוך א"נ דוקא בחימוד 

  קלנישואין חיישינן ולא בחימוד לזנות. 

 סעיף ב'

 )ארוך ב"ז ש"ב ו ע"א ובקצר הטור את הרשב"א הביא 

ב חדש ליכא "שבתבעוה לעוד י ה ע"א( 

)ועי' חימוד אלא בא כאשר רמו שערי באסינתא 

 וכיוצא, וכ"פ  רש"י כתובות ח ע"א ד"ה מכי רמו(

 בשו"ע. 

 נראה שהכל תלוי בסמיכות האשה ומאז  ולדעתו

תספור ז' נקיים וא"צ שיהיו סמוכים  

נראה שאמנם הענין  )הנז' בס"א(לחופה, ומהרא"ש 

תלוי בסמיכותה אבל צריך שיהא סמוך לחופה 

שכתב שככל שקרב החופה יותר מחמדת וכו' 

 ומשמע שאמנם סומכת אבל החימוד מחמת 

 סמיכות החופה. 

 שכתב מהרשב"א דמשמע שא"צ  )א(דרכ"מ ועי' 

שיהיו הז' נקיים סמוכים לחופה אלא הכל  

תלוי בסמיכות דעתה ואף שיותר מז' ימים, 

משמע שהחימוד הוא  )שבועות סי' תשמ(וממרדכי 

דוקא בסמוך לחופה, שכתב בשם רשב"ם, שאם 

                                                           
ויש ליישב קושית הט"ז ששם האשה היתה תובעת ושמא כה"ג ליכא חימוד, אך נראה לדחות שלא היו יודעים אם יסכים יהודה או  ק

 בועז ומיד שהסכימו שייך שפיר חימוד. 
הבין בדעת הרשב"א שצריך סמיכות דעת וקירבה ליום החופה  )ד(לחלק בין הרשב"א למרדכי, וכתב שהדרישה  )סק"ג(וכ"כ הט"ז  קא

 ותמה עליו, ויש לעיין דמנין לו שהדרישה הבין כך בדעת הרשב"א. 

טבלה קודם נישואיה ז' ימים או יותר לא מהני 

טבילתה וצריכה לשוב וליטבול דחיישינן שתראה 

בעילת מצוה, וכתב עליו קודם החופה מחיבת 

המרדכי דהאידנא נהגו לטבול יום ד' אף שהבעילה 

רק במוצ"ש כי היה המנהג כמ"ש בריש כתובות 

בתולה נשאת ליום ד', ופסק הרמ"א להלכה 

שצריך טבילה סמוך לחופה ושהאידנא נהגו 

 להקדים ג' ימים ומ"מ תבדוק אחר טבילה עד 

   קאהחופה, ודיעבד א"צ בדיקה אלא פ"א. 

 הביא חילוק בין הרשב"א  )ד"ה כתבו עוד( ובב"י

צריכה  )פי"א ה"ט(להגה"מ, שלדעת הגה"מ  

ליישב ז' נקיים בקידשה ותבע מיד לישאנה אבל 

קידשה ע"מ לישא לזמן מרובה והקדים א"צ לישב 

דאין מחמדת לפי שיודעת בו, ולהרשב"א להיפך 

 הוא דכ"ש שבקידשה לזמן והקדים שצריכה לישב 

 עתה נתפייסה בדעתה.שהרי  

 א תמיד ", ולפי"ז עולה שלרמ)סק"א וג'(ש"ך  ועי'

צריך לסמוך טבילה ]וז' נקיים[ לחופה  

והאידנא לא נהגו, ולשו"ע אם לא קידש א"צ אלא 

סמיכות דעת ואם קידש צריך ז' נקיים סמוך 

לחופה, ועוד עולה דכו"ע לא פליגי בדם חימוד 

בתביעה שאף אם לא מצאה טמא שטמאה אבל 

 אחר שטבלה לרמ"א חיישינן שצראה ולכן תבדוק 

 ו"ע א"צ לבדוק.והבדיקה מועילה ולש 

 סעיף ג'

 שמהר"ם דקדק מלשון  )שבועות תשמ(המרדכי  כתב

, שאם דחו )ועי' ס"ט סק"י מה שהעתיק(רשב"ם  

הנישואין משום שאין יכולין להתפשר בנידוניא 

ונתפשרו והשלימו לעשות נישואין צריכה לחזור 

וליישב ז' נקיים דלא מסקא על דעתה למנות ז' 

שהצריך  א(")סו עחביבא  נקיים, וראייתו מהא דר'

 אותה למנות שוב ז' נקיים והיינו מטעם זה דלא 

 מסקא וכו'. 

 הביא מחלו' בשדחו  )שורש קנט( ומהרי"ק

הנישואין מחמת קטטה וקבעו מ"מ  

מועד אחר והמשיכה לספור והכריע כהאוסרים 
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מה"ט דאף שקבעו הנישואין מ"מ לפי שלא 

 נתפשרו מ"מ לא מסקא בדעתה והפישור הוא 

 הקובע לכך, ועי' באורך בב"י. 

 הביא דעת המהר"ם, ופירשו שאם מתוך  ובב"ח

קטטה נפרדה החבילה ולא סיכמו מועד  

אזי צריך ז' נקיים שניים אם קבעו שוב אבל אם 

קבעו מתי שדחו שיקבעו מועד אחר באם ימצאו 

חולק בזה  )ס"ג(פשרה אינו תביעה חדשה, ולבוש 

והיכא שחימדה איש אחר  קבבסברא בלי ראיה,

במעמד זה ]אף שראשונים קבעו מועד אחר[ 

 עה חדשה דשני אף ולבסוף כנס מיד הוי תבי

 שמצאה טהורה. 

 כתב וז"ל, אם דחו הנשואין מחמת איזה  בשו"ע

סבה אף על פי שישבה ז' נקיים צריכה  

לחזור ולישב ז' נקיים )ולטבול( כשיתפשרו 

 לעשות הנשואין, )אף על פי שבדקה עצמה תמיד 

  בימים שבינתיים, לא מהני(. 

 דמשמע טפי, בשדחו  )סי' קיח(בב"ח בתשו'  ועי'

וחזרו וקבעו בין בדיקת שחרית וערבית א"צ  

ז' נקיים חדשים דאף שמתי שדחו היה בסתם שלא 

על דעת לקבעו אם יתפיסו כיון דבדיקתה היו 

)חידושים ו, בשעה שגמרה בדעתה, ועי' חוו"ד 

שכתב בזה דה"מ שדחו לסמוך אבל  וביאורים ה(

 ש צריכה בשהרחיקו וההכנות צריכות להיות מחד

 שוב ז' נקיים בשהכינו שוב. 

 חלק על מהרי"ק עיי"ש  )מב(משאת בנימין  ובספר

אך כתב להחמיר כמותו, ומ"מ בשדחו  

הנישואין מחמת אונס כתב שגם מהרי"ק יודה 

 דא"צ ז' נקיים שניים דסמכה אדעתה על הנישואין 

 ושלא תבא לחימוד. 

 חלק עליו וכתב שצריכה לספור שוב ז'  )ו( ובט"ז

 נקיים כיון שדואגת על סכנה שלו או שאין  

 חפץ בה ואחר שמודיעה אזי מחמדתו שוב. 

                                                           
שלב"ח אף שלא קבעו מועד ורק בתר יום או יומיים קבעו ליכא תביעה חדשה  )ולבוש כמהרי"ק(והב"ח לפו"ר חולק בזה על המהרי"ק  קב

משום שהכל היה באותו מעמד וכל שלא סיכמו לפרד לדרכם ליכא תביעה חדשה אבל למהרי"ק אפי' בגוונא שקבעו מועד אחר הוי 
הב"ח את המהרי"ק. האמנם  תביעה חדשה מה"ט שלא היה פשרה ואינה סומכת דעתה, וא"כ הלבוש כמהרי"ק, וצע"ק שלא הביא

דאף המהרי"ק שהצריך  )וכמו שתמה בט"ז סק"ו(שלשון הלבוש הוא שצריכה ז' נקיים שניים בגוונא שדחו וקבעו מיד וזה ודאי דלא כמהרי"ק 

נקיים  ז' נקיים שניים היינו היכא שנתפשרו ואז קבעו שוב אבל בגוונא שקבעו מיד למועד אחר אף קודם שנתפשרו מודה הוא שא"צ ז'
 שניים וגם הב"ח הסכים כך ודלא כלבוש.  

 סעיף ד'

 הטור, עבר וכנסה תוך זמן זה לא יתייחד  כתב

עימה וכל אחד ישן במקומו ואף ת"ח ודלא  

שת"ח יודע שאסור, חתן  )פי"א ה"י(כהרמב"ם 

שפרסה אשתו נדה קודם שבא עליה ג"כ כל אחד 

ישן במקומו, ואם משבעל ]אף שלא גמר[ מותרין 

 להתייחד, ונחלקו הרא"ש והרמב"ם אם חופת נדה 

 חופה או לא.    

 בגמ' יבמות לז ע"ב גרסינן, אמר ר' אליעזר  והנה

בן יעקב לא ישא אדם אשה במדינה זו וילך  

וישא אשה במדינה אחרת שמא יזדווגו זה לזה 

ונמצא אח נושא את אחותו איני והא רב כי איקלע 

לדרדשיר ]מכריז[ ואמר מאן הויא ליומא ורב 

נחמן כי איקלע לשכנציב ]מכריז[ ואמר מאן הויא 

ליומא שאני רבנן דפקיע שמייהו והאמר רבא 

ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים  תבעוה לינשא

רבנן שלוחייהו הוו משדרי ומודעי להו ואיבעית 

אימא לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו דאמר 

 מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו 

 פת בסלו. 

 )וכ"ה תוס' בד"ה יחודי שפירש תירוץ הגמ'  ועי'

דזו אינה מחמדת כיון שכנסה שלא על  בב"ח( 

 דעת לבא עליה ומדינא יכול לבא עליה ויש לו פת 

 בסלו. 

 בגמ' שם מפרש דמייחדי דקאמר לא  והרשב"א

לייחוד הוא אלא לנישואין ולאחר ז'  

נקיים א"נ לא באים עליהם ולא ישנות עימהם אלא 

 וא"כ אין להתיר להתייחד  לשבר יצרם עשו כך.

 לת"ח.עם זו אף  

 ירשו בב"י, פהרמב"ם שהתיר ייחוד לת"ח  אבל

שלרבנן התירו ייחוד שהוא יודע שאסורה  

 ויזהר ולא יקרב אליה עד שתטבול, ועוד האריך 

 לבאר החילוק מעם הארץ בכמה גווני. 
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 פירש הב"י בדעת הרמב"ם, שלענין  ולבסוף

ייחוד פשוט הוא שת"ח ג"כ אסור  

בקדשה וראתה דם וכן בדם חימוד וסתם הדין כן 

בפרק כ"ב ה"א מאיסו"ב, אבל לפי שאין לעשות 

אף שאם  )וכמש"כ באישות פ"י ה"ב(חופה אם היא נדה 

פירסה אחר שנשאה כל אחד ישן במקומו דחיישינן 

שבין המשמרות יבעל אבל בת"ח לא חיישינן לכך 

חימוד אבל אסור לו לישא כשהיא נדה ושרי בדם 

שלא התירו בודאי ראתה גם בת"ח, והראב"ד 

וכלה שפירסה נדה  בהשגות מבואר שכתב וז"ל,

אסור להתייחד עמה, ור"ל שאם בחימוד היקלו 

בת"ח כ"ש בנדה דכרת בייחוד דחמור, אבל 

 הרמב"ם נתבאר היטב וכנ"ל. ועי"ע מג"מ שם 

 בזה. 

 עם שמותר לו שפרסה כלתו נדה, הט חתן

להתייחד משבעל מבואר בב"י שיש היתר  

 לאיסורו ואין יצרו תוקפו, ועי"ע תוס' סנהדרין לז 

   קגע"א ד"ה התורה. 

  )הובא ברא"ש מו"ק פ"ג סימן לו(הראב"ד  דעת

שצריכים שמירה הוא והיא אבל רק בלילה  

חלק עליו וכתב דשייך  )שם(ולא ביום, והרא"ש 

ייחוד גם ביום אבל סגי בשמירה או לה או לו 

 ]וכתב כן באבילות וה"ה בנדה ועי' ב"י ועי' ג"כ 

 בכתובות ד ע"א, ובכנה"ג על השו"ע[. 

 שכתב בשם הרמ"ה  )כתובות סימן ט(רא"ש  ועי'

דלמשנה אחרונה שנתנו לבתולה בעילת  

ם מצוה ופורש א"כ רק באלמנה שבעל כמה פעמי

אין יצרו תוקפו ומותרים להתייחד אבל בבתולה 

 עדיין יצרו תוקפו ולכן הוא ישן במקומו וכן היא, 

 וחלק עליו וכתב שהמנהג שאחר שבעל ישנה עימו.  

 דנדה כיון שאין  )פ"י מאישות ה"ב(הרמב"ם  ודין

ראויה לביאה אין חופתה חופה, מבואר בב"י  

נכנסה  רביןדטעמו מדגרסינן בכתובות נו ע"א בעי 

לחופה ולא נבעלה מהו חיבת חופה קונה או חיבת 

ביאה קונה תא שמע דתני רב יוסף שלא כתב לה 

אלא על חיבת לילה הראשון אי אמרת בשלמא 

                                                           
ודבריו בלשונו צ"ב שהרי גם בדלא בעל נימא הכי כיון שיש היתר לאיסור, ולכאורה הטעם הוא כמבואר בריש כתובות וברשב"א  קג

 דלפי שבעל הלך יצרו ואינו תוקפו ובאשר כך וגם יש היתר לאיסורו מותר להתייחד עימה.  )בארוך ב"ז ש"ב ד ע"ב(
וי"ל בדוחק לב"י, שהרי נתן הטעם שת"ח מותר לישא בתוך ז' ימים לחימוד שהרי דעתו דנדה כיון שאין ראויה לביאה אין חופתה  קד

הטור דין חופת נדה לומר שהרמב"ם בת"ח הלך לשיטתו, חופה שימצאו זמן בין המשמרות וזה אין שייך בת"ח, וזה הטעם שנתן 
 ועדיין צ"ב.

חיבת חופה קונה היינו דאמר לילה הראשון אלא 

אי אמרת חיבת ביאה קונה ביאה בלילה הראשון 

איתא מכאן ואילך ליתא ואלא מאי חופה חופה 

בלילה איתא ביממא ליתא ולטעמיך ביאה בלילה 

איתא ביממא ליתא הא אמר רבא אם היה בבית 

אפל מותר הא לא קשיא אורח ארעא קא משמע לן 

דביאה בלילה אלא חופה קשיא חופה נמי לא קשיא 

כיון דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קא 

משמע לן דבלילה בעי רב אשי נכנסה לחופה 

ו אם תימצי לומר חיבת חופה קונה ופירסה נידה מה

חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא חזיא לביאה 

 . ע"כ. וסובר הרמב"םלא או דלמא לא שנא תיקו

דכיון שעלתה בתיקו לא קנאה לשום דבר. אך דעת 

דהספק רק לענין לענין  )כתובות פ"ה סימן ו(הרא"ש 

 תוספת אבל לשאר דברים קנה, ועי"ע באורך 

 ס"א בטור ובמחבר.באבה"ע סי'  

 ב"י שתמה על הטור דמה ענין שנתנה כאן  ועי'

שהרי דין זה שייך להלכות קידושין ואינו  

ועי' ב"ח שיישב שלהרמב"ם אסור  קדעינן לנדה.

לחתן להתייחד עם כלתו כשפרסה נדה וה"ט דאין 

חופתה חופה כי אינו יכול להתייחד וחופה הוא 

 ייחד עם ייחוד אבל לרא"ש שרי מדאורייתא להת

 נדה וה"ט דקנאה לכל חוץ מתוספת. 

 כתב, עבר וכנסה תוך זמן זה, וכן חתן  בשו"ע

שפירסה כלתו נדה קודם שבא עליה, לא  

יתייחד עמה, אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה 

בין הנשים. וברמ"א כתב, יש אומרים אם היתה 

טהורה כשנשאת ולא בא עליה, ופירסה נדה אחר 

)תרומת הדשן סימן רנ''ג כך, אינה צריכה שימור עוד 

)תרומת , והמחמיר תבא עליו ברכה והגהות אלפסי(

. ואין לחלק בזה בין בחור לאלמון או ן שם(הדש

. יש אומרים )רבינו ירוחם נתיב כ''ו(בתולה לאלמנה 

שאסורה ליחד עמו ביום, כמו בלילה, ואין צריך 

להיות שתי שמירות, רק הוא בין האנשים או היא 

. ואם אינם ישנים בחדר )טור בשם הרא''ש(בין הנשים 

ף בשם )בית יוסאחד אינן צריכים שימור כלל 

. ויש אומרים דבלילה צריך שתי שמירות, הרשב''א(
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. והמנהג ליקח קטן )הראב''ד(וביום מותר להתייחד 

 אצל החתן וקטנה אצל הכלה, ואין מתיחדין ביום 

 בלא קטן או קטנה. 

 ת"ה דס"ל להתיר מטעם דהראוי לבעול  ובדין

דבעל דמי ורק המחמיר תע"ב וראייתו  

 )ז(משור המועד דאחר ג"פ נעשה תם, דחאו בט"ז 

דשוורים בחזקת שימור ואחר ג"פ חזר לחזקתו 

אבל אדם סתמו תקיף ליה יצריה ואין לך בו אלא 

 חזקתו ושמא ישוב לכך, ועי' נקכ"ה ונראה שהבין 

 שאדם בחזקת כשרות וכת"ה. 

 סעיף ה'

 השו"ע עפ"י תשו' הרשב"ש דהמחזיר  פסק

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרושתו צריכה לישב ז' נקיים.

 שאם כנס בז' נקיים א"צ שמירה  )ח(כתב בט"ז  אך

כיון שרגיל בה ולא תקיף עליו יצרו ]וזה  

החילוק מאלמן כיון שנשא גוף אחר שאין רגיל 

בו[. ועוד כתב באלמנה שרצה חתנה להקדים 

הנישואין והיא כבר ספרה כמו הקודם דאף שיש 

 חימוד חדש כשתדע ודאי שיקדים מ"מ אין 

 להפרישם כי חשש חימוד דרבנן. 

 שחלק עליו, ובאריכות בטהרת  )סקי"ב(ס"ט ועי' 

 הבית סי' ט' סעי' ח'.  
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 סימן קצג
 דין דם בתולים

 

 סעיף א'

 הטור, הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה  כתב

ופורש מיד אפי' קטנה שלא ראתה ואף  

בוגרת שכלו בתוליה אבל גומר באבר חי ואפי' 

בדקה ומצאה טהור חוששים שראתה וחיפהו 

שכבת זרע, וצריכה הפסק טהרה ה' ימים וז' נקיים 

 כנדה והרחקות מלבד שהוא יכול לישן על 

  קהמיטתה. 

 תינוקת שלא הגיע זמנה סד ע"ב תנן,  במשנה

ב''ש אומרים נותנין לה לראות וניסת  

ארבע לילות וב''ה אומרים עד שתחיה המכה הגיע 

זמנה לראות וניסת ב''ש אומרים נותנין לה לילה 

הראשון וב''ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות 

ראתה ועודה בבית אביה ב''ש אומרים נותנין לה 

. בעילת מצוה וב''ה אומרים כל הלילה כולה

נותנין לה לילה הראשון אמר רב בוגרת ובגמרא, 

וה''מ שלא ראתה אבל ראתה אין לה אלא בעילת 

. ]והעולה, דבקטנה אין חילוק בין מצוה ותו לא

ראתה ללא ראתה ורק בנערה ישב חילוק, 

ובבוגרת אם לא ראתה נותנים לה לילה אחד ואם 

ראתה יש לה רק בעילת מצוה[, ועוד בגמ' סה ע"ב, 

בועל בעילת  רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה

מצוה ופורש מתיב רב חסדא מעשה ונתן לה רבי 

ד' לילות מתוך י''ב חדש א''ל רבא הדורי אפירכא 

למה לי אותיב ממתני' הוא סבר מעשה רב מ''מ 

לרב ושמואל קשיא אינהו דעבדו כרבותינו דתניא 

רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש אמר 

בתינוקת לא הוו  עולא כי הוו בה ר' יוחנן ור''ל

מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא ומסיימי 

בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש א''ל ר' אבא לרב 

אשי אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו א''ל 

 )ברכות פ"ה ה"ו(א''כ לבו נוקפו ופורש. ובירושלמי 

                                                           
שחילק ג"כ בכך וסיים ואע"פ שאין זה מן ההלכה הרי הם דברים שהדעת מכרעת עליהם, וצריך  )בבעה"נ סוף שעה"פ(ועי' לשון הראב"ד  קה

ן זו לזו ולזה עשו חילוק בלישכב על מיטתה להבין מה הענין לחלק בין נדה לדם בתולים ומה בסרא בכך, וי"ל שצריך לעשות היכר בי
 דוקא שזה הרחקה מחמת הרגל ולא מחמת קירוב, ועדיין צ"ב שאם זה מחמת קולא דדם בתולים נקל בכל גוונא או בגוונא אחרת. 

מצינו, כל הני הלכתא דריש פירקא אחרינא דנדה 

 להלכה אבל לא למעשה ר' ינאי ערק אפי' מתינוקת 

 שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה. 

 )פ"י ורא"ש  )ארוך וקצר ב"ז ש"ב ה ע"א(רשב"א  ועי'

שפסקו  )שבועות ד ע"ב ד"ה ומסתברא(ור"ן  ס"א( 

כמשנה אחרונה בכל ענין ובין ראתה ובין לא 

ראתה נותנים לה רק בעילת מצוה דחיישינן שבא 

 עימו דם מן המקור דלא חילקו, כי אנשים לא 

 בקיאים וגם שחתן יצרו תוקפו. 

 לא כתב הדין להלכה  )שבועות שם ע"א( הרי"ף אבל

אלא כתב דמשנה ראשונה ואחרונה  

 )פ"ה מאיסו"ב הי"ט(ם והירושלמי הנ"ל, והרמב"

כתב דין משנה ראשונה חוץ מראתה וז"ל, נשאת 

כשהיא נערה אם לא ראתה מימיה דם הרי זו 

מותרת לבעלה ארבעה ימים ביום ובלילה אע''פ 

שהדם שותת והוא שלא חיתה המכה. ואם ראתה 

דם בבית אביה ואח''כ נשאת אין לו לבא עליה אלא 

בעילה ראשונה ופורש ויהיה דם בתולים זה כאילו 

ת נדה. ובוגרת שלא ראתה מימיה נותנין היא תחל

לה כל לילה הראשון. ]ועולה, שבנערה אם לא 

ראתה יש לה ד' לילות ואם ראתה יש לה בעילת 

מצוה ובוגרת אם ראתה דינה כנערה ובשלא ראתה 

יש לה לילה ראשון[, ועוד כתב בפי"א שם הל"ח 

דין משנה אחרונה וז"ל, וכן דין דם בתולים בזמן 

היתה קטנה שלא הגיע זמנה לראות  הזה שאפילו

ולא ראתה דם מימיה בועל בעילת מצוה ופורש. 

 וכל זמן שתראה הדם מחמת המכה הרי היא טמאה. 

 .ואחר שיפסוק הדם סופרת ז' ימים נקיים 

  רקאחרונה  בב"י, שהבינו במשנה וביארם

בראתה הוא שבזה נותנים לה בעילת  

מצוה ומשום לא פלוג גם בבוגרת אמרו כן, אבל 
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בלא ראתה יש לנערה ד' לילות וכיון דאין לתלות 

דמין במקור לא גזרינן אטו בוגרת ויש לבוגרת 

לילה א"נ דיו שגזרו רק בראתה, וכ"ה לר"י ור"ל 

א"נ הם חששו שיש לה בכ"מ רק בעילת מצוה 

נהג במקומו שבכל אופן יש רק וירושלמי הוא כמ

 בעילת מצוה, והרמב"ם פי"א כתב המנהג 

 כירושלמי. 

 שכתב 'ואפי' בוגרת שכלו בתוליה' עי' ב"ח  הטור

וב"י שהקשו דמה ואפי' שייך כאן, ותירצו  

דקאי על שבדקה ומצאה טהורה שכתב בסמוך 

דקמ"ל שיש בוגרות שנשאר להם קצת וחיישינן 

ח הוסיף שנותנים שחיפהו שכבת זרע, ובב"

שתירץ  )ב(הואפילו אחר דין הבדיקה, ועי"ע ט"ז 

קטנה שלא ראתה שטמאה שמא נטעה בין דם לדם 

ועוד קמ"ל בוגרת שכלו בתוליה דאין לטעות בין 

 דם לדם, ותהא טהורה קמ"ל דשמא ראתה ולא 

 ידע. 

 שביאר  )ה(חיפהו שכתב הטור, עי' פרישה  ודין

דדם בתולים לצד חוץ ואין לומר שלא  

מצאהו כדין דם חימוד בסי' הקודם, א"נ דחימוד 

יישב בפשיטות  )ג(אין יוצא כ"כ לחוץ, ובט"ז 

שבחימוד הולכת למקום אחר ואין לבקש בדיקה 

 וכאן שוכבת על המיטה ויש אפשרות לבדוק ולכן 

 אמר שחיפהו. 

 דנתנו  )בעה"נ סוף שעה"פ(דעת הראב"ד  והנה

בעילת מצוה אבל צריך לפרוש באבר חי  

 כדין נדה, ואם בדקה ומצאה טהור דעתו נוטה 

 שטהורה. 

 חלק עליו וכתב  )ארוך ב"ז ש"ב ה ע"ב(הרשב"א  אבל

 שצריך לפרוש אפי' במצאה טהורה וכן  

 פורש אפי' האבר חי ועי' בראיותיו. 

 הגהות בהטור להמתין ה' לשימושה, עי'  במש"כ

שהביא  )פי"א מאיסו"ב אות ד'(מיימוניות  

שכתב סופרת ז' נקיים אחר  )שם(מהרמב"ם 

שפיסוק הדם דמשמע דא"צ המתנת ימים, ודחאו 

 בב"י שהרמב"ם לא נחית לפלוגי בהכי, ועי"ע 

 טהרת הבית סי' י' סעיף ג' באורך. 

 הכונס את  פסק כהרא"ש והרשב"א וז"ל, השו"ע

הבתולה, בועל בעילת מצוה וגומר  

ביאתו ופורש מיד. אפילו היא קטנה שלא הגיע 

זמנה לראות ולא ראתה, ואפילו בדקה ולא מצאה 

 דם, טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו 

 שכבת זרע.  

 ויש מקילין אם לא ראתה דם  כתב, והרמ"א

, ונהגו להקל אם לא גמר )הגהות מיימוני( 

ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם, אבל אם בא 

עליה ביאה ממש, צריך לפרוש ממנה אף על פי 

. )טור ובית יוסף בשם רוב הפוסקים(שלא ראתה דם 

ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות. 

וצריכה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל שבעה, ולא 

. ונוהג עמה ככל תתחיל למנות עד יום ה' לשימושה

דיני נדה לענין הרחקה אלא שנדה גמורה אסור לו 

לישן על מטתה אפילו כשאינה במטה, וזו מותר לו 

 לישן באותה מטה, לאחר שעמדה מאצלו, ואפילו 

.בסדין שהדם עליו 
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 דסימן קצ
 ומפלת יולדת נידי

 סעיף א'

 הטור, יולדת טמאה בנדה אפי' לא ראתה דם  כתב

ולזכר שבעה ובליל שמיני טובלת אפי'  

שופעת מתוך ז' לאחר ז' וכל ל"ג יום טהורה אף 

צריכה ושרואה ולאחר מכן טמאה אפי' בשופעת 

לפרוש ליל מ"א אף שאין רואה, ולנקבה י"ד ובליל 

ט"ו טובלת וזמן טהרתה שישים וששה יום ולאחר 

מכן טמאה, והיולדת בימי זובה אם רואה דם 

 צריכה ז' נקיים וימי טוהר שרואה בהם אין עולין 

 לספירה אף שהן טהורין. 

 לדבריו כמה מקורות. ונקדים

 המפלת ליום מ' אינה , תנןל ע"א  במשנה

חוששת לולד ליום מ''א תשב לזכר  

ולנקבה ולנדה רבי ישמעאל אומר יום מ''א תשב 

לזכר ולנדה יום פ''א תשב לזכר ולנקבה ולנדה 

 שהזכר נגמר למ''א והנקבה לפ''א וחכ''א אחד 

 . בריית הזכר ואחד בריית הנקבה זה וזה מ''א 

 דם  י,דין יולדת הוא במשנה לד ע"א דקתנ ועצם

היולדת שלא טבלה ב''ש אומרים כרוקה  

וכמימי רגליה וב''ה אומרים מטמא לח ויבש 

. ועי' ומודים ביולדת בזוב שהיא מטמאה לח ויבש

אתמר  )לה ע"ב(היטב רש"י שם. ותו גרסינן בגמ' 

אמר מעין אחד הוא התורה טמאתו והתורה רב 

טהרתו ולוי אמר שני מעינות הם נסתם הטמא 

הטהור נסתם הטהור נפתח הטמא מאי נפתח 

בינייהו איכא בינייהו שופעת מתוך שבעה לאחר 

שבעה ומתוך ארבעה עשר לאחר ארבעה עשר 

ומתוך ארבעים לאחר ארבעים ומתוך שמנים 

לאחר שמנים לרב רישא לקולא וסיפא לחומרא 

 לקולא מיתיבי דם  ללוי רישא לחומרא וסיפא

 דהלכתא כרב.כו'. ועי' לו ע"א בסופו  היולדת 
                                                           

ומבואר פשוט בכל מפרש, שגם שלא ראתה דם בלידתה טמאה, וצ"ל הטעם מחמת שהלידה הביאה דם וכמ"ד אי אפשר לפתיחת  קו

אלא אף למ"ד אפשר לפתיחת קבר בלא דם טמאה מדין לידה שחידשה תורה שהיולדת טמאה, ודיניה  )ועי' סימן קפח(קבר בלא דם 

 כדין נדה אבל אין טעם טומאה מטעם נדה, ודייק לשון הטור שכתב 'יולדת טמאה כנדה'.

 יולדת בזיבה, נתבאר בגמ' לז ע"א וגרסינן  ודין

אומר אין לידה שם, תניא רבי מרינוס  

סותרת בזיבה איבעיא להו מהו שתעלה אביי אמר 

 אינה סותרת ואינה עולה רבא אמר אינה סותרת 

 ועולה. 

 גם המקור מהתורה, יולדת הרי היא טמאה  ונביא

אם ילדה זכר טמאה ז' יום  קוטומאת לידה 

אשה כי תזריע  )ויקרא יב, ב(כולל יום הלידה שנא' 

וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה 

)שם תטמא, ואם ילדה נקבה טמאה שבועיים שנא' 

ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים כנדתה, ובימים ה( 

אלו אסורה לבעלה וחייב בכרת, ולאחר ימים אלו 

, וביולדת זכר [שדמייה טהורין] באים ימי טוהר

ושלשים יום ושלשת ימים )שם ד( הם מ' יום שנא' 

)שם ה( תשב בדמי טהרה, ואם נקבה פ' יום שנא' 

ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה, והיא 

 כטבול יום בימים אלו וצריכה להביא קורבן אחר 

 ימים אלו. 

 כתב, במקומות שבועלים על )פ"ג ס"ה(  ש"וברא

דם טוהר יפרוש ליל מ"א לזכר ופ"א  

לנקבה כיון שהורגלה לשמש אף שרואה וחיישינן 

שתראה ולאו אדעתה ולכן ולאו אדעתה לכן 

 יודיענה שפורש לפי שכולו ימי טוהר, והפרישה 

 עונה ולא יום ולילה. 

 משמע שהפרישה משום שיצאה )סי' מב(  ובבה"ג

מימי טהרה לימי טומאה והוה לה וסתה,  

 ולפי"ז אף במקום שאין בועלין על דם טוהר 

 צריכים לפרוש. 

 יולדת בימי זיבה, כבר נתבאר מהגמ' לז ע"א,  ודין

שפסק כרבא עפ"י  )פ"ד סימנים א ב(ועי' רא"ש  

אונים וכ"מ בגמ' נדה נד ע"ב כדבר פשוט גהרבה 
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 סקפ ע"א ד"ה אביי()והובא בתוס' לז דעולין, אבל ר"ת 

כאביי ולמ"ד דיע"ל היינו ימי לידה ולא לחי, 

והכריע כגאונים, הלכך כיון שהחמירו כר' זירא 

כולן יולדות זבות וצריכות ז' )דבנות ישראל וכו'( 

נקיים וימי לידה ועולין אם לא ראתה ולנקבה 

שראתה בשבוע שני אינה סותרת הז' נקיים כיון 

ראתה ]ובימי לידה  שעברו עליה ז' נקיים ולא

 רואה וטמאה עד שיכלו המספר ימים[, והביא 

 ראיה ועי' באורך דבריו. 

 ביאר לזה את הטור, שאם ילדה בימי נדתה  והב"י

א"צ ז' נקיים ולזה כתב בריש דבריו  

הדינים כנ"ל אבל ילדה בזוב ונמשך ג' ימים 

שבזמנם היה חילוק בדבר ]ולא כבזמנינו שכולם 

יולדות בזוב וכר' זירא[, צריך ז' נקיים שלא תראב 

בהם, וימי טוהר אם ראתה פסלה אף שזה דם טהור 

 וגם לרבא דעולין מודה בדם טוהר, והביא כן 

 ועוד ראשונים. ז אות ב()פ" מהג"מ 

 ה קודם לידה בב"ח פירש דברי הטור, שראת אבל

כשהיא זבה ובתוך ז' נקיים ילדה וראתה דם  

 דסותרת דרבא דאמר אין סותרת היינו בלא ראתה 

 קזבלידה וגם בימי לידה לא ראתה. 

 כתב הטור, דהאידנא יולדות בזוב וקיימ"ל  עוד

א"א לפתיחת הקבר בלא דם וצריכות ז'  

נקיים, ואם אינה רואה בז' ימי לידה עולין לז' 

נקיים ואף בנקבה שראתה בשבוע שני אינה 

סותרת וטובלת אחר שבועיים, והרמב"ן כתב 

שסותרת וצריכה ז' נקיים משתפסוק, וא"א 

הרא"ש כתב כסברא ראשונה, כתב הרמב"ן אף 

כל הרואה טיפת  שמדין תורה בועלין על דם טוהר

דם תשב ז' נקיים והוא תקנת ר' זירא, ובה"ג כתב 

 דאף בזמן הזה נוהגים בדם טוהר כדין תורה, וכ"כ 

 הרמב"ם שתלוי במנהג, עכ"ד. 

                                                           
ינו שלא ראתה בשעת לידה רק קודם ואף שלידה ולכאורה מבואר, שלדעת הב"ח מה שאמר ר' מרינוס אין לידה סותרת בזיבה הי קז

מטמאת אינה כראייה אלא כנגיעה בטומאה ולכן אין סותרת אבל אם ראתה סותרת, ואם ראתה מחמת לידה אין סותרת כיון שדם 
ראתה כלל אין  ומשמע דס"ל שרק בלא )בדף לז ע"א ד"ה איבעיא(לידה אינו גורם זיבה ודבר שאינו גורם כך אינו סותר, ועי' תוס' רא"ש 

 סותרת אבל ראתה אף דמחמת לידה סותרת, והב"י נראה שהבין שרק בראתה מחמת לידה אין סותרת.
ולכאורה גם מלשון הב"י נראה חילוק זה שחומרת ר' זירא אינה אלא בימי לידה שהרי כתב דמכיון שספרו ז' נקיים אזדא לה חומרא  קח

לדעת הב"י אף שחומרת ר"ז אינה אלא בשלא ספרה ז' נקיים היינו לאלה שבועלים על דר"ז ונשאר על דין התלמוד וכו', אלא דצ"ל ש
דם טוהר אבל למאי דקיימ"ל דאין בועלין חומרת ר"ז הינה אף בשספרה ז' נקיים וראתה בשבוע שני והלכך סתרה. ובעצם מחלו' 

י הלידה אינם מחמת זיבות אלא טומאה בפנ"ע היא הרא"ש והרמב"ן יל"פ שלהרא"ש ספירת ז' נקיים לזוב אינה ענין לימי הלידה דימ
ולכן כשספרה ז' נקיים וראתה אח"כ לא סותרת, אבל לרמב"ן הוא ממש מדין זיבות וכל שלא היו נקיים עד סוף השבועיים סתרה 

  וצריכה שוב ז' נקיים אחרי השבועיים.   

 שפסק כרבא בדף לז ע"א וכנ"ל, וכהרא"ש  וראה

הנז' לעיל בסמוך, וכתב הרא"ש עוד  

בראתה בשבוע שני דאינו סותר אף שהדם טמא 

ד ועולה לה ללידה אפי' לא פסקה "אחר יוטובלת 

ד[ דמעיין אחד הוא "ד לאחר י"מלראות ]מתוך י

 התורה טמאתו והתורה טהרתו ומותרת לבעלה 

 במקום שנהגו לבעול על דם טוהר, עכ"ד. 

 בזה בב"י, שרק לבועלים על דם טוהר לא  וביאר

פוסקת אם ראתה בשבוע שני וחומרא דר'  

דאחר הלידה ולא החמיר זירא קאי על ז' נקיים 

בשמרה ז' נקיים שבוע ראשון ואפי' בלא פסקה 

ד כיון שבאו ימי טוהר טובלת "ד לאחר י"מי

וטהורה, ומ"ש והאידנא אין נפקותא בפסק זה וכו' 

קאי אכל מילי דראתה אחר ז' נקיים לזוב ]ביולדת 

)בהל' פ"ז הלכות  נקבה ובסתם זבה[, אבל הרמב"ן

ב דבעינן שבועיים שלא ס"ל דסותרת שכת יח(-טז

תראה בהם שאז עולין לספירת זיבתה, ומשמע 

שאם ראתה סתרה וצריכה שוב ז' נקיים לזיבתה. 

וסיים הב"י דלדידן דאין בועלין על דם טוהר ודאי 

 דסותרת ומ"מ קיימ"ל כרבא דעולה ימי לידה לימי 

 זיבה. 

 חלק עליו בביאור מחלוקת הרא"ש  ובב"ח

דאמר הרא"ש  והרמב"ן, וביאר דמאי 

ד ונמשך "כהנך דבועלין היינו אם ראתה תוך י

לאחר מכן שאז טובלת כי החלו ימי טוהר אבל אם 

לא נמשך אף שראתה בשבוע שני טובלת בסוף ימי 

לידה אף אם אין בועלין על דם טוהר כי סו"ס אין 

ראייה זו גומרת זיבות או נידות דהא דאמר ר' זירא 

כלל אבל לא בימי  בנות ישראל וכו' היינו בדרך

 לידה, והרמב"ן על זה פליג וסבר דסותרת בכל 

     קחגוונא, ועי"ע ט"ז סק"א מש"כ בזה. 

 היכא שילדה בזוב והמשיכה חראות ותמו  והנה

ימי לידה וספרה ז' נקיים פשוט הוא דסתרת  



                                                              ♦ אורח נדה                                                                    קט

 

אף שנמצאת בימי טוטהר כיון שסו"ס אינה נקייה 

ז' ימים ]וכ"ה ברא"ש פ"ד ס"ב והיינו לרב, אב 

ללוי דאמר ב' מעיינות הם לא סתרה בימי טוהר 

כיון שזה ענין מעיין אחר ועי' רש"י לו ע"א ד"ה 

אלא ללוי ודו"ק[, אבל אם ספרה ז' נקיים בימי 

לא לידה ושלמו ימי לידה ולא טבלה ובימי טוהר 

דלא  )פ"ז מאיסו"ב ה"ח(טבלה, כתב בזה הרמב"ם 

סתרה וטובלת מיד שכל ימי טוהר אינן ראויות לא 

לנדה ולא לזבה, ומשמע שרק כה"ג אין סותרת 

 אבל אם ראתה אחר ז' נקיים בימי לידה סותרת 

 וכהרמב"ן. 

 שהביא שהרמב"ם  )א(בהגה' מיימוניות  ועיי"ש

אבל  קט)בתוס' לו ע"א ד"ה שבוע(כר"ת  

כתב  )לא נתבאר היכן(הרא"ם פסק דסתרה וכן הרי"ף 

דכל דם דחזיא נמי בימי טוהר טמא עד שתשב ז' 

מדם, והביא שהר"ם הורה לבעול על דם טוהר 

ושיש טועין בדעת הרי"ף שאין בועלין אחר 

חומרת ר"ז וז"א כי ר"ל דיולדת בזוב צריכה ז' 

נקיים אבל אם כבר טבלה ורואה בימי טוהר א"צ 

בילה ]וביאר הב"י, שאם ראתה אחר ז' נקיים ט

 בימי טוהר סתרה ודלא כהרמב"ם אבל אחר 

 שספרה וטבלה א"צ לישב ז' נקיים[. 

 שנהגו  )בהל' פ"ז ה"כ(הטור בשם הרמב"ן  במש"כ

שלא לבעול על דם טוהר, נתבאר הטעם  

שם שכמו שלר"ז גזרו בכל דם משום שטעו בין 

 ימי נדה לזיבה ה"נ כאן שלא יטעו בין ימי טהרה 

 לימים שאח"כ.  

 כתב טעם אחר  )בארוך ב"ז ש"ו כט ע"ב( והרשב"א

דחיישינן שיוציא ראשו קודם בין  

 השמשות ויטעו ויספרו ימי טוהר מיום שאח"כ 

 דר"ז הוא.ומכ"ש  

  )המפלת ס"ה(עוד טעם בב"ח דמדין הרא"ש  ועי'

 שיפרוש סוף ימי טוהר שמא ישמש  

 כשתראה ולכן גדרו על כל ימי טוהר. 

                                                           
אחר שספרה ז' נקיים וגם שאם ראתה בשבועיים לנקבה ועי'  ב"י מה שביאר שהרמב"ם כר"ת בראתה בימי טוהר שאינה סותרת  קט

אחר ז' נקיים לרמב"ם סותתרת ולר"ת אינה סותרת אבל מ"מ אותו דין להם כי אינה עולה, וחלוקים רק אם קיימ"ל כרבא או כאביי, 
 ונ"מ בזה לזיבה שלהרמב"ם אפשר לימנות תוך ימי לידה ולר"ת רק אחר ימי לידה תספור ז' נקיים.

ת הט"ז השנייה על הדרכ"מ יש להבין מה כוונתו, וראינו לבאר שהרי צריכה לבעול אחר ימי טוהר כי קיימ"ל כאביי לר"ת וגם וקושי קי

אין טובלת אלא פ"א אבל לא עשתה ז' נקיים לזיבה ואם תעשה אחר שטבלה ימי טוהר הרי טובלת ב' פעמים ודלא כדינא, ואם נאמר 
והרי טבילה אחת, זהו דלא כמנהג שנהגו לטבול מיד אחר ימי טוהר, וקצת אינו במשמע מלשון שטובת פ"א רק אחר ז' נקיים שספרה 

 הט"ז ועי' היטב בדרכ"מ ונראה שגם לעצמו היה קשה לו בכך וצ"ב.

 כתב טעם אחר  )שבועות פ"ב ד ע"א ד"ה וה"נ( והר"ן

ברמב"ן, שכמו שחשש ר"ז שיטעו בין  

 נדה לזיבה יטעו גם שבמפלת יש ימי טוהר ולכן 

 ימי טוהר.עקרו כל דין  

 הנוהגים שלא תטבול אלא אחר ימי טוהר דזכר  יש

 ונקבה ואז תטהר לבעלה, וצווח עליהם  

 שמנהג צדוקין הוא. )פי"א הט"ו(הרמב"ם  

 שיישב המנהג כי הוא  )בשורש קמד(מהרי"ק  ועיין

חומרא וכיון שנהגו עקרו ההלכה ואין  

 )סי' מ(למחות בידם ע"ש, וכעין זה כתב בריב"ש 

דדמים מצויין ביולדת וחוששים בימי טוהר 

 שתראה בלי הרגשה ולכך עקרו כל הימים ותטבול 

 רק בסופם. 

  )סי' מב(שכתב המנהג כדין עפ"י בה"ג  )ג(ב"ח  ועי'

שצריך לפרוש בסוף הימי טוהר מחשש  

שישמש גם כשתראה ולכן עקרו כל אותן הימים 

 וה"ט שתטבול רק אחר ימי הטוהר, ומי שפורץ 

 המנהג ישכנו נחש והטיל עונש על מי שמקל בזה. 

 כתב ליישב המנהג לר"ת דס"ל  )ג( משהובדרכי 

כאביי דלא אמרי' עולין וכיוון דקיימ"ל  

דאין טובלת ב' פעמים ]מחמת שקשה לה בכך[ 

 א"כ תטבול רק אחר ימי טוהר ועוד האריך ועי' 

 באורך דבריו. 

 כתב עליו דאין טעם זה לשבח כל עיקר  )ג( והט"ז

וכו' וגם תמה על הב"ח שחיזק את המנהג,  

 והסיק דכל הרוצה להחמיר לשם שמים רשאי 

 קיוהמקל אין בו משום פורץ גדר. 

 דייק מהט"ז שרק במקום שנהגו  )א( ובפתת"ש

היתר ועשה כן רשאי אבל במקום  

שהחמירו ונהג היתר יש בו משום פורץ גדר, 

שכתב דדוקא  )בתשו' יו"ד סי' נד(והביא מנוב"י 



                                                                     קי                                                                           סימן קצד  ♦

  

 שידוע שהיה בהסכמה אבל לא בשנהגו הנשים 

 קיאע"ע כן. 

 פסק וז"ל, יולדת, אפילו לא ראתה דם,  בשו"ע

בין ילדה חי, בין ילדה מת  ,טמאה כנדה 

ואפילו נפל. וכמה הם ימי טומאתה, עכשיו בזמן 

הזה כל היולדות חשובות יולדות בזוב וצריכות 

לספור שבעה נקיים, נמצאת אומר שיולדת זכר 

יושבת ז' ללידה וז' לנקיים לזיבה, והיולדת נקבה 

יושבת שבועים ללידה וז' נקיים לזיבה. ימי לידה, 

י''ד לנקבה, אם לא ראתה בהן עולים שהם ז' לזכר ו

לספירת זיבתה, ואם שלמו ז' נקיים בתוך י''ד 

 לנקבה, הרי זו אסורה עד ליל ט''ו, ואם טבלה 

 קודם לכן, לא עלתה לה טבילה. 

 כתב, ולאחר ז' לזכר וי''ד לנקבה,  והרמ"א

מותרת לבעלה מיד, מאחר שספרה ז'  

נקיים ולא חזרה וראתה. מיהו יש מקומות שנוהגין 

)בית יוסף שאין טובלין תוך מ' לזכר ושמונים לנקבה 

, בשם מהרי''ק שהביא התניא ובאגודה פרק ע''פ ובמהרי''ל(

, אבל )ריב''ש(ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר 

מיד שלא במקום שאין מנהג, אין להחמיר כלל רק 

ראתה דם אחר ז' לזכר וי''ד לנקבה וספרה ז' 

. אבל )תרומת הדשן סימן רנ''ה(נקיים, מותרת לבעלה 

אם חזרה וראתה, אפילו טפת דם כחרדל, טמאה 

אף על גב דמדאורייתא דם טהור הוא כבר פשט 

)בית המנהג בכל ישראל שאין בועלין על דם טהור 

 , ודינו כשאר (יוסף ואגור וטור ופוסקים בשם הגאונים

 דם לכל דבר. 

 טוהר אם ראתה באמצע תשמיש, כתב  ובימי

שרשאי לגמור ביאתו  )שם סי' צו(בנוב"י  

 ולפרוש באבר חי דדם טוהר אין לך בו אלא 

 חידושו וק"ו הוא מדם בתולים. 

 ראתה בימי טוהר, עי' בספר בהברכה  ולענין

שנסתפק בזה  )ח"א סי' סח(תשובה מאהבה  

ושמרמ"א משמע שמברכת מדכתב 'ודינו כשאר 

 )יו"ד סי' קצא(כל דם לכל דבר' ועי' בתשו' חת"ס 

שהעלה לברך והאריך בזה וגם חילק בין זה 

בברכה  )ב(לערבה עיי"ש. ועי"ע בפתת"ש 

                                                           
ויש להבין מנין לו שכך הדין במקום שנהגו לאיסור והתיר דשמא להט"ז גם במקום שנהגו לאיסור אינו פורץ גדר כי המנהג ברוב  קיא

המקומות כפי שהעיד הט"ז עצמו להקל, ושמא ראה זאת מזה שלא כתב הט"ז חידוש גדול יותר בשנהגו לאיסור והתיר, וכ"מ בנוב"י 
 הנז' שהדבר נעשה בהסכמת בני העיר וכיון שכך אין להקל כלל.

 א "בכתמים, ועי' מה שפסק בזה בטהרת הבית סי' י

 ס"ג, ובכתמים בסי' ט"ו ס"ג. 

 סעיף ב'

 הטור והמחבר דאין אשה טמאה לידה עד  פסקו

שתגמר צורת הולד והיינו אחר מ"א יום  

לזכר ולנקבה ]וכחמים במשנה דף ל ע"א[, ודעת 

הרמב"ן כתב הטור ]וכתבו עליו דאינו בנמצא[ 

דלזכר מ"א יום ולנקבה פ"א יום, ואף בשאינה 

 טמאה לידה כתב השו"ע דטמאה נדה דא"א 

 לפתיחת קבר בלא דם. 

 כתב דמפלת פחות  )ארוך ב"ז ש"ו כח ע"ב( ברשב"א

ממ"א אין חוששת משום נדה אא"כ  

ראתצה גם למ"ד א"א לפתיחת קבר וכו' דכה"ג 

ל"ח פתיחת קבר, אבל בסו"ד חשש לדעת הראב"ד 

 שגם באין דם חוששת לפתיחת קבר וכדקיימ"ל 

 א"א לפתיחת קבר וכו'. 

 מחשבים מ"א יום, כתב בספר עבודת  ואמתי

שהוא מיום הטבילה  )שאלה כא(הגרשוני  

בהריון קודם,  הדכיון שראתה ודאי שלא הית

ובכתם הסתפק דשמא לא ראתה באחרון וכתם 

ממקום אחר ונחשב מטבילה שקודם לכן, אך 

כתב דאין ספק בכתם  )ח"א ס"ע(בתשובה מאהבה 

דאם נחשב מטבילה אחרונה נמצאת מקיל שלא 

תשב ימי לידה וקיימ"ל דבכתמים שומעים 

)חידושים ה, להחמיר על דברי תורה, ובחוו"ד 

תמה על דין הרואה שכתב עבודת  וביאורים ב(

 הגרשוני דהא אפשר שתראה בג' חודשים 

 לעיבורה. 

  רופא וכיוצא אם נחשב פתיחת קבר, ובבדיקת

כתב להחמיר ואף  )יו"ד סי' קכ(בנוב"י  

שזקנה או מעוברת וקטנה, ותמהו עליו האחרונים 
)בינת אדם שעה"נ סי' כג, חת"ס בתשו' יו"ד סי' קעט ועוד 

שהרי בבדיקת חורין וסדקין וכן בעילת שמש  רבים(

נמצאת אומר שיש פתיחת קבר ותהא טמאה, עי' 

, ובפסק להלכה נחלקו )סק"ד(באורך עוד בפתת"ש 
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 א "אחרוני זמננו ועי' באורך בטהרת הבית סי' י

 סעיף ז'. 

 סעיף ג'

 הטור, המפלת כמין דגים וכדו' אינה טמאה  כתב

לידה ואפי' כמין חיה בהמה ועוף אא"כ יש  

בו כחצי צורת אדם, והאידנא אין בקיאין וחוששת 

בכולן לולד, וכן המפלת חתיכה ויש בה עצםאו יד 

או סנדל או ולד שושתו אטום או בריה שיש בה ב' 

גבין וב' שדראות בכולן יש לה ימי טומאה של 

נקבה, ובדיני שפיר אין אנו בקיאין הלכך המפלת 

פיר או שליא יש לה ימי טומאה, וימי טוהר אין ש

 נ"מ לפי שגם בולד בין קיימא אין בועלין על דם 

 טוהר, עכ"ד. 

 מקור הדברים לכל דין.ונראה 

 רצים, הוא במשנה פרק המפלת שדגים והמפלת 

בדף כא ע"א דתנן, המפלת חתיכה אם יש  

עמה דם טמאה ואם לאו טהורה ר' יהודה אומר בין 

כך ובין כך טמאה המפלת כמין קליפה כמין שערה 

כמין עפר כמין יבחושין אדומים תטיל למים אם 

נמוחו טמאה ואם לאו טהורה המפלת כמין דגים 

חגבים שקצים ורמשים אם יש עמהם דם טמאה 

המפלת מין בהמה חיה ועוף בין  ואם לאו טהורה

טמאין בין טהורין אם זכר תשב לזכר ואם נקבה 

תשב לנקבה ואם אין ידוע תשב לזכר ולנקבה דברי 

רבי מאיר וחכמים אומרים כל שאין בו מצורת 

דאמר במחלו'  )כב ע"ב(אדם אינו ולד. ועי' גמ' 

שנויה ורבנן היא דלר"י הא אפי' אם אין עמה דם 

טמאה דא"א לפתיחת קבר בלא דם, ולכן כתב 

 הטור שאינה טמאה לידה אבל וטמאה נדה אפי' לא 

 ראתה. 

 אמר ר'  )כג ע"ב(חצי צורת פניו, הוא בגמ'  ולגבי

ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן מצח  

זקן עד שיהו והגבינים והעינים והלסתות וגבות ה

כולם כאחד רבא אמר חסא מצח והגבן והעין 

והלסת וגבת הזקן עד שיהו כולם כאחת ולא פליגי 

הא כמ''ד כל צורת הא כמ''ד מצורת, והרשב"א 

 והטור פסקו כחסא, והרמב"ם  )קצר ב"ז ש"ו כז ע"א(

 פסק כר' ירמיה עיי"ש. )פ"י ה"ט( 

 שעה"פ )"ד והראב )שם(הזה, כתבו הרשב"א  ובזמן

דאין אנו בקיאין ואימו טמאה  יד,ד ע"ב( 

מספק ותשב לנקבה או לזכר ובספק תשב לשניהם, 

חלוק  )יא,יב(ח( כתב שהרמב"ם )פ"י ה"ובמג"מ 

בדבר, ועי' ב"י שיישב דעת הרמב"ם ככל 

 הראשונים שדיבר על בקיאין כמותו אבל ודאי אם 

 לא בקיאין טמאה. 

 המפלת חתיכה, מבואר בגמ' כא ע"ב, המפלת  ודין

חתיכה רבי בנימין אומר קורעה אם יש בה  

עצם אמו טמאה לידה אמר רב חסדא ובחתיכה 

לבנה וכן כי אתא זוגא דמן חדייב אתא ואייתי 

מתניתא בידיה המפלת חתיכה לבנה קורעה אם יש 

בה עצם אמו טמאה לידה אמר רבי יוחנן משום רבי 

המפלת חתיכה קורעה אם יש בה  שמעון בן יוחי

דם אגור טמאה ואם לאו טהורה כסומכוס וקילא 

מכולהו. ועוד מצינו בגמ' כג ע"ב, המפלת גוף 

אין אמו טמאה לידה ואיזהו גוף אטום רבי אטום 

אומר כדי שינטל מן החי וימות וכמה ינטל מן החי 

עד הארכובה רבי ינאי אומר  וימות רבי זכאי אומר

יוחנן אומר משום רבי יוסי בן יהושע  עד לנקביו ר'

עד מקום טבורו בין רבי זכאי לרבי ינאי איכא 

בינייהו טרפה חיה מר סבר טרפה חיה ומר סבר 

טרפה אינה חיה בין ר' ינאי לר' יוחנן איכא בינייהו 

דר''א דאמר רבי אלעזר ניטל ירך וחלל שלה נבלה. 

 דהלכה כר' בנימין אבל גם )שם ע"ב(וכתב הרשב"א 

בשאינה לבנה לפי שאין אנו בקיאין במראות, 

 פסק בגוף אטום כר' זכאי, והרמב"ם  )שם(והראב"ד 

 פסק כר' יוסי בן יהושע, ועי' ב"י וב"ח. )פ"י הי"א( 

 המפלת רגל או יד, בגמ' כד ע"א, המפלת יד  דין

ורגל חתוכה אמו טמאה לידה ואין  חתוכה 

כח  )שם, וברשב"א חוששין שמא מגוף אטום באתה

ראב"ד שהרי מטמאים ההביא להקשות בשם  ע"א(

אף שאינה חתוכה בחיתוך אצבעות ותירץ דה"מ 

לענין קורבן אבל לענין טומאה בכל ענין טמאה, 

והרשב"א תירץ שאם אינם מחותכים ודאי בא 

מגוף אטום וחתיכה סתם בלי עצם בפנים לא 

ידעינן בודאי שבא מגוף אטום וטמאה גם כשאין 

פלת יד או רגל טמאה רק אם מחותך, צחותך אבל מ

שיטה אחרת לו שז"ל שם,  )פ"י הי"א(והרמב"ם 

נברא ושט שלו אטום או שהיה חסר מטיבורו 

ולמטה והרי הוא אטום. או שהיתה גלגלתו אטומה 
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או שהיו פניו טוחות ואין בהן הכר פנים או שיש 

לו שני גבין ושתי שדרות. או שהפילה בריית ראש 

יד שאינו חתוך כל נפל מאלו אינו  שאינו חתוך. או

ולד ואין אמו טמאה לידה. אבל אם הפילה יד 

חתוכה ורגל חתוכה הרי חזקתה מולד שלם 

 הטור וומצטרפין לרוב איבריו. ועי' מג"מ. 

 כהראב"ד שאין חילוק בין מחותך לשאינו מחותך. 

 נקוב או אטום ובריה עם ב' גבין, הוא בגמ'  ושתו

אמר רבא ושטו נקוב אמו טמאה  )כג ע"ב( 

ושטו אטום אמו טהורה. ועוד בגמ' כד ע"א, אתמר 

איתמר המפלת מי שפניו מוסמסים רבי יוחנן אמר 

אמו טמאה ר''ל אמר אמו טהורה איתיביה ר' יוחנן 

לריש לקיש המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו 

טמאה לידה ואין חוששין שמא מגוף אטום באתה 

מא מגוף אטום או ממי שפניו ואם איתא ליתני ש

מוסמסין אמר רב פפי בפניו מוסמסין כולי עלמא 

לא פליגי דטמאה כי פליגי בפניו טוחות ואיפכא 

איתמר רבי יוחנן אמר אמו טהורה וריש לקיש 

אמר אמו טמאה ולותביה ר''ל לרבי יוחנן מהא 

משום דשני ליה היינו גוף אטום היינו מי שפניו 

ר המפלת בריה שיש לה ב' טוחות. ועוד שם, אתמ

גבים וב' שדראות אמר רב באשה אינו ולד בבהמה 

אסור באכילה ושמואל אמר באשה ולד בבהמה 

מותר באכילה במאי קמיפלגי בדרב חנין בר אבא 

דאמר רב חנין בר אבא השסועה בריה שיש לה ב' 

גבין וב' שדראות רב אמר בריה בעלמא ליתא וכי 

ה אגמריה ושמואל אגמריה רחמנא למשה במעי אמ

אמר בריה בעלמא איתא וכי אגמריה רחמנא 

למשה בעלמא אגמריה אבל במעי אמה שריא. 

דאנן לא בקיאין וטמאה  )שם בע"ב(וכתב הרשב"א 

 לידה ואין לה ימי טוהר כי לא יהבינן לשום יולדת 

 ימי טוהר. 

 מפלת שפיר שליא, תנן בפרק המפלת בדף  ובדין

כד ע"ב, המפלת שפיר מלא מים מלא דם  

מלא גנונים אינה חוששת לולד ואם היה מרוקם 

תשב לזכר ולנקבה המפלת סנדל או שליא תשב 

לזכר ולנקבה. ובגמ' בע"ב גרסינן, א''ל רב חנינא 

בר שלמיא לרב הא רבי הא ר' ישמעאל בר' יוסי 

והא רבי אושעיא והא רבי יהושע בן לוי מר כמאן 

אני אומר אחד זה ואחד זה אינה חוששת ס''ל א''ל 

ושמואל אמר אחד זה ואחד זה חוששת ואזדא 

שמואל לטעמיה דכי אתא רב דימי אמר מעולם לא 

דכו שפיר בנהרדעא לבר מההוא שפירא דאתא 

לקמיה דשמואל דמנח עליה חוט השערה מהאי 

גיסא וחזיא מהאי גיסא אמר אם איתא דולד הואי 

פסק כרב,  )פ"י ה"ד(הרמב"ם לא הוה זיג כולי האי. ו

ועי' מג"מ שכתב עליו שמעשה שאל וענה לו שאין 

פסק כשמואל  )שם כז ע"ב(חוששת, אבל הרשב"א 

שהרי מעשה רב בסוף כשמואל, ובב"י כתב 

דבמעשה דשמואל כתוב 'מעולם לא דכו שפיר' 

 , ומעשה למשמע דכך נהגו אף קודם שבא שמוא

 כך להלכה. דרב אינה הלכה כי לא שאלו לקבוע 

 השליא, עי' משנה הנ"ל, ועי' משנה כו ע"א ודין 

שליא בבית הבית טמא לא שהשליא ולד אלא  

שאין שליא בלא ולד רבי שמעון אומר נימוק הולד 

עד שלא יצא. ובגמ' תנו רבנן שליא תחלתה דומה 

לחוט של ערב וסופה דומה כתורמוס וחלולה 

כחצוצרת ואין שליא פחותה מטפח רבי שמעון בן 

גמליאל אומר שליא דומה לקורקבן של תרנגולין 

 )פ"י הי"ג(אין ממנה. ופסק הרמב"ם שהדקין יוצ

 כתב דאנן לא  )שם כח ע"א(כגמ' שם, אבל הרשב"א 

 בקיאין וטמאה בכל ענין, וכך הם דברי הטור.  

 פסק, המפלת כמין בהמה חיה ועוף או  ובשו"ע

כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים,  

וכל צורת ולד או שפיר או שליא או חתיכה 

שקרעוה ויש בה עצם עכשיו שאין אנו בקיאין 

בצורות, חוששת לולד, ואם כלו ז' נקיים בתוך י''ד 

 יום, אם טבלה קודם ליל ט''ו לא עלתה לה טבילה. 

 ופשוט. 

 סעיף ד'

 הטור והמחבר, ילדה ואח"כ הפילה שליא  כתבו

בולד עד  אין חוששין לולד אחר אלא תולין 

ג יום ]או אחר כולל יום הלידה[, בד"א שילדה "כ

 ולד של קיימא אבל הפילה נפל אין תולין בו שליא 

 ד יום."וחוששת לשליא וטמאה י 

 בגמ' כו ע"ב אמר רב יהודה אמר רב כל  עי'

שלשה ימים הראשונים תולין את השליא  

בולד מכאן ואילך חוששין לולד אחר אמר ליה ומי 

אמר רב הכי והאמר רב אין הולד מתעכב אחר 

חבירו כלום אישתיק אמר ליה דלמא כאן בנפל כאן 

בבן קיימא אמר ליה את אמרת לשמעתתיה דרב 

בפירוש אמר רב הכי הפילה נפל ואחר כך הפילה 
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מים תולין את השליא בולד מכאן שליא כל שלשה י

ואילך חוששין לולד אחר ילדה ואח''כ הפילה 

שליא אפילו מכאן ועד עשרה ימים אין חוששין 

לולד אחר שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה הוו 

יתבי חליף ואזיל רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל 

לאפייהו באלי ואתי אמר אתי לן גברא דרמינן ליה 

מי ומדחי אדהכי אתא אמר ליה בגילא דחטתא ומר

שמואל מאי אמר רב בשליא א''ל הכי אמר רב אין 

תולין את השליא אלא בדבר של קיימא שיילינהו 

שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי הדר 

אמר  )כז ע"א(חזייה לרב יהודה בישות. ועוד בגמ' 

רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מעשה ותלו את 

ימים אמר ליה רב יוסף עד  השליא בולד עד כ''ג

כ''ד אמרת לן אמר רב אחא בריה דרב עוירא א''ר 

יצחק מעשה ונשתהה הולד אחר חבירו ל''ג יום 

א''ל רב יוסף ל''ד אמרת לן הניחא למאן דאמר 

יולדת לתשעה יולדת למקוטעין משכחת לה אחד 

נגמרה צורתו לסוף שבעה ואחד נגמרה צורתו 

ת לתשעה אינה לתחלת תשעה אלא למ''ד יולד

 יולדת למקוטעין מאי איכא למימר איפוך 

 שמעתתא ל''ג לשליא כ''ג לולד. 

 בין ולד בין קיימא לשאינו בן קיימא,  והחילוק

 )ארוך ב"ז ש"ו כח ע"א(כתב הרשב"א  

שאם חי הוא בן קיימא ופרץ ויצא לפני השליא 

ושאינו בן קיימא היינו מת, אבל מרש"י כו ע"ב 

ד"ה אלא בדבר, עולה שאם ילדה מת כלו חודשיו 

שכיוצ"ב מתקיים ובתוך ג' ימים הפילה שליא 

תולה אבל ילדה מת שאין ראוי לבריית נשמה כגון 

  גוף אטום וכיוצא אין תולה תוך ג' ימים. ועי' ב"י

 וב"ח בביאור המחלו'. 

 סעיף ה'

 הטור והמחבר, שאם יצאה השליא תחילה  פסקו

 אין תולין בולד שילדה אח"כ אלא חוששת  

 לשליא שדינה לחומרא כזכר ונקבה. 

 סעיף ו'

 הטור והמחבר, יצאה מקצת שליא חוששת  פסקו

לטומאה שמא רוב עובר נמחה ויצא אבל  

 סופרת ממתי שיצאה כולה שמא לא נפק הרוב עד 

 שיצאה כולה. 

 סעיף ז'

 הטור והמחבר, המפלת דמות חיה בהמה  פסקו

ועוף ושליא קשורה בו אין חוששין לולד  

 אבל באין קשורה חוששין לולש ואם הנדמה זכר 

 תשב לנקבה משום שליא. 

 סעיף ח'

 הטור והמחבר, היולדת טומטום  פסקו

 ואנדרוגינוס נותנים לה כשל נקבה. 

 סעיף ט'

 הטור והמחבר, מי שלא היתה מעוברת  פסקו

 והרגישה שהפילה תשב כשל נקבה מחומרא. 

 בגמ' כט ע"א א''ר יהושע בן לוי עברה נהר  עי'

והפילה מביאה קרבן ונאכל הלך אחר רוב  

נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדן תנן אין ידוע אם 

ולד היה תשב לזכר ולנקבה ולנדה אמאי תשב 

לנדה לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד 

 מעליא ילדן מתני' בשלא הוחזקה עוברה וכי קאמר 

 ריב''ל כשהוחזקה עוברה. ופשוט הוא. 

 סעיף י'

 הטור, מונין ימי לידה וטוהר אם יצא מראשו  כתב

משיצא רוב פדחתו אץ מחותך באברים ואף  

יצא מרגליו צריך  שלא יצא חוץ אלא בפרוזדור,

 רוב ולד, אבל לענין טומאה משיצא אבר אחד 

 טמאה. וכעי"ז כתב השו"ע.   

 יצא כדרכו עד שיצא  )כח ע"א(בפרק המפלת  תנן

רוב ראשו ואיזהו רוב ראשו משיצא פדחתו.  

ובגמ' גרסינן בדף כט ע"א א''ר אלעזר אפילו 

הראש עמהן ור' יוחנן אמר לא שנו אלא שאין 

הראש עמהן אבל הראש עמהן הראש פוטר, לימא 

בדשמואל קמיפלגי דאמר שמואל אין הראש פוטר 

בנפלים בשלם דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי 

 בשלם הוא דקחשיב במחותך במחותך דמר סבר 

 לא קחשיב ומר סבר במחותך נמי חשיב וכו'. 

 כר"י וגם  )ארוך ב"ז ש"ו כח ע"ב(הרשב"א ושיטת 

במחותך מספיק רוב ראש דהיינו פדחתו  

כתב וז"ל,  )פ"י ה"ו(וכדין מתני', אבל הרמב"ם 
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נחתך הולד במעיה ויצא אבר אבר. בין שיצא על 

סדר האיברים כגון שיצאה הרגל ואחריה השוק 

ואחריה הירך. בין שיצא שלא על הסדר אינה 

טמאה לידה עד שיצא רובו. ואם יצא ראשו כולו 

כאחד הרי זה כרובו. ואם לא נחתך ויצא כדרכו 

משתצא רוב פדחתו הרי זה כילוד אף ע''פ שנחתך 

וביאר בב"י דרוב ראש הוא עד העיניים אחר כך. 

ולכן כתב רוב פדחתו אבל במחותך צריך כל ראשו 

ולמעט מחלו' ר"א ור"י, ושיטת הטור שגם 

הרשב"א מודה להרמב"ם דסגי ברוב פדחתו, 

 ובבדק הבית כתב שנמחק תיבת רוב בספרי 

 הרמב"ם, ועיי"ע בב"ח.  

 טומאת לידה באבר אחד, גרסינן בדף כח  וענין

ע"א אמר רב הונא הוציא עובר את ידו  

 והחזירה אמו טמאה לידה שנאמר ויהי בלדתה ויתן 

 יד. 

 דנ"מ בזה הוא היכא  )שם כט ע"א(הרשב"א  וכתב

דהוציא ידו לחוץ וילדה אחר שבועיים  

שאם משום נדה טמאה ז' ימים ומשום לידה טמאה 

שבועיים, ודוקא ידו 'דיד' כתיב בפרשה, וי"מ דכל 

 אבר טמאה לידה ואם מצטרף לרוב טמאה 

 מדאורייתא וחשש להחמיר, והטור כמחמירים. 

 כתב באשה  )ח"ב ס"ט(בספר נחלת שבעה  והנה

סוף לא ילדה שישבה על המשבר ולב 

( מאמתי א")בשבת קכט עשטמאה דהרי אמרו 

 מחללין עליה שבת משעת פתיחת קבר, מאמתי 

 פתיחת קבר משעה שישבה על משבר. 

 והתיר ומה ששנינו  )ביאורים א(עליו החוו"ד  וחלק

בשבת וכו' ה"מ ביצא דם אבל בלא יצא דם  

 טהורה לבעלה, ועוד רבים מהאחרונים נקטו 

 פתת"ש סק"ח.כמותו עי"ע  

 ב"א י"סעיפים י

 והמחבר כתבו, הוציא ידו והחזירה אמו הטור 

 טמאה, היתה מקשה ושמעו קולו חשוב  

 ילוד שא"א שלא הוציא ראשו. 

 סעיף י"ג

 הטור והמחבר, היולדת תאומים מונים לה  כתבו

, ואם ומלידת שני וטמאה מלידת ראש 

 ראשון זכר ושני אין ניכר מחמירים ומונה מלידת 

 שני. 

 סעיף י"ד

 הטור והמחבר, היולדת דרך דופן טהורה  כתבו

 אפי' יצא דם דרך דופן. 

  )ויקרא יב,ב(נתבאר בגמ' מ ע"א, דכתיב  והטעם

'אשה כי תזריע וילדה' עד שתלד ממקום  

שמזרעת, ועוד בגמ' מא ע"ב, אר"י אם לא יצא דם 

'את מקורה  )שם כ,יח(אלא דרך דופן טהורה דכתיב 

 הערה' מלמד שאינה טמאה עד שיצא מדוה דרך 

ערותה. 
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 הסימן קצ

 האיש והאשה בימי טומאהדין 

 

 סעיף א'

 כתב, חייב אדם לפרוש מאשתו עד  הטור

שתטבול, ולא יקרב אפי' בדברים אם  

 מרגילין לערוה, ומותר להתייחד ]דליכא יצרו 

 תוקפו[, וכ"פ השו"ע. 

 )ארוך ב"ז רש"ב ג הדין דהרחקות, ברשב"א  מקור

דכתב )פ"א ה"א( הביא מאבות דר"נ  ע"ב( 

יכול )ויקרא יח,יט(  'ואל אשה בנדת טומאתה'

יחבקנה וינשקנה וידבר עימה דברים בטלים 

 כלומר דברי הרגל ת"ל לא תקרב, ואשר מבואר 

 שהוא חיוב מן התורה. 

 בפשטות המקור הוא מדרבנן, כמבואר  אבל

בשבת יג ע"א, תני דבי אליהו מעשה  

בתלמיד א' ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש 

ימיו והיתה אשתו תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי 

נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי 

מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה כי הוא חייך 

 הרבה וקרא הרבה ואורך ימיך בעלי ששנה

ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי 

ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת 

נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע 

בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה ואמרתי לה 

לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה לא נגע ]בי[ בימי 

לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי 

בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר 

ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים 

לתורה שהרי אמרה תורה ואל אשה בנדת טומאתה 

מי אמר מטה חדא הואי לא תקרב כי אתא רב די

 במערבא אמרי אמר רב יצחק בר יוסף סינר מפסיק 

 בינו לבינה. 

 כתב  )בד"ה מיחלפא ליה(ברש"י כתובות שם והנה 

על הא דשמואל מחלפא ליה דביתהו בידא  

 דשמאלא, בימי ליבונה, והעלו ממנו שבימי ליבונה 

 אין את דין הרחקות והוא שייך רק בימי נדתה. 

 )עי' בתוס' שם ד"ה מיחלפא ובשבת עליו רבים,  וחלקו
יג ע"ב ד"ה בימי, והרא"ש כתובות פרק אע"פ סי'  

דאין חילוק בין ימי ליבונה לנדתה ובכל  כד ועוד(

ענין יש להתרחק ולנהוג באיסור עד שתטבול. 

ור"ת בתוס' יישב בשזמנם נהגו לטבול קודם ז' 

 נקיים ולכן יש חילוק בזה שלבתר טבילה והיא

עומדת בימי ליבונה יש להקל בהרחקות, ויש לעיין 

 אם נתן טעם זה ביישוב דעת רש"י, ועי"ע רשב"א 

 בכתובות שם ורא"ש בביאור דינא דשמואל. 

 )על ם יהביא הגהת שלטי גיבור)ח(  משהובדרכי 

בשם אבי"ה שכתב המרדכי בשבת אות ד'(  

דאחר ימי ליבון ליכא הרגל עבירה וטוב לאכול 

 וכתב עליו דאין לסמוך על  שתרצה לטבול,עמה 

 זה דהוא דעת יחיד. 

 כתב וז"ל, וי"א דאין להחמיר בימי  ובהגהותיו

 ליבונה בענין איסור אכילה עמה  

 בקערה וכן נוהגין להקל בזה ויש להחמיר. 

 כתב על זה דנראה להחמיר יותר בימי )ט(  והט"ז

 ליבון דאם נתיר לו יבא יותר להרגל  

 שהרי רואה שאין טמאה כל כך.עבירה  

 כי לא התירו רק  כתב דטועין המקילין ובב"ח

ביום הטבילה ומטעם שיש לו היתר בידו  

ולמה יעשה באיסור אבל כל הז' נקיים צווח על 

 המקילין לאכול עמה ונתנם בחרם שהרי עוברים 

 על איסור.  

 )או"ח הרחת בשמים שעליה, בשערי תשובה  ולגבי

 החמיר ונתן סימן לדבר, ועי"ע  רי"ז סק"ה( 

 ט"ז שם סק"ג. 

 סעיף ב'

 הטור והמחבר, לא יגע בה אפי' באצבע  כתבו

 קטנה ולא יושיט מידו לידה שמא יגע בה  

 ולא יקבל ממנה. 
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 לא יגע בה מפורש באותו תלמיד שהבאנו  דין

 בסעיף הקודם. 

 כתבו שרש"י נזהר )שם( הושטה, בתוס'  ודין

בהושטה משום שא"ל אליהו במעשה הנז'  

שמא הבאת לו וכו' והרי רואים שדבר זה אסור, 

ודחו דאסור מטעם נגיעה כמו שסיים שם, ועי' 

שכתב ראיה לרש"י מזה שרק  )כתובות שם(רא"ש 

 אותו תלמיד העביר ודקדק שלא יגע אבל כל אדם 

 שלא מדקדק לא יעביר. 

 כך הוא, העידו  )נכ"ו ח"ד רכד ע"ב(ר' ירוחם  ולשון

על רש"י שלא היה רוצה לתת מפתח מידו  

 בר ארוך שמא לא דלידה וכן נכון להחמיר אפי' דב

 יזהר בטוב ויגע בה. 

 להחמיר, ואין  )קנט(בזריקה כתב בבנימין זאב  אבל

נראה הטעם מחמת שמא יגע בידה שרק  

בדבר ארוך גזרו כמו בכל דבר מחמת שיגע בה, 

)בתשו' ח"ג ה, ועי' רשב"ץ רבאלא הטעם משום ק

 שהתיר לזרוק, ולכאורה ס"ל דאין דרך  סנ"ח(

 קירוב בכך וה"ט שמותר.  

 נר בעדו, כתב בתשו' יד אליהו  הדלקת עניןב

דהבל אסור והביא ראיה,  )סו"ס סה( 

כתב דלעביר תינוק אם בא מעצמו  )שם(ובתשב"ץ 

ר מנחת יעקב כתב דאשה פובשו"ת בסוף ס שרי,

לא תסיר נוצה מבעלה בנדתה, והביא ראיה, וחלקו 

 )בשו"ת הר הכרמל חיו"ד סי' י"ח, ובס"ט סק"ד עליו 

 .ובעוד( 

 סעיף ג'

 הטור וז"ל, ולא יאכל עמה על השולחן  כתב

ואצ"ל בקערה אחת ודוקא בימים  

הראשונים שהיו להן שולחנות קטנות כל אחד 

לבדו על שולחנו אבל האידנא שרגילין רבים 

לאכול עלשולחן אחד מותר ובלבד שיעשו שום 

                                                           
לה היינו דוקא כשאינן אוכלין ויש אומרים הא דצריכין הפסק בין קערה שלו לקערה שויש לעיין שהרי לשונו בהגהות שו"ע הוא,  קיב

בקערה אחת כשהיא טהורה, אבל אם אוכלין בקערה אחת כשהיא טהורה סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה, ואין צריך היכר אחר 
ולכאורה משמע שסבר שצריך היכר ואיך כתב בדרכ"מ אות ב' שהמנהג שאוכלת עימו על  , וכן נוהגין.)הגהות אשרי בשם ר''י והגהות אלפסי(

שולחן אחד אבל לא בקערה אחת דאלמא שא"צ היכר בשולחן אחד ודבריו סותרים עצמם, אך זה ברור עפ"י מש"כ בס"ט סק"ו שדבריו 
כר אבל כיום באשכנז שתמיד אוכלים כל אחד באות ב' הם למנהג עירו שאוכלים כולם בקערה ולכן כשהיא בקערה לבדה הוי הי

 בקערה לבדו לא הוי היכר בכך, ודו"ק.

 היכר כגון שיפרוש לו מפה לבד או יתן שום דבר 

  בניהם להיכר כגון קנקן או ככר וכיוצ"ב. 

 לא יאכל הזב עם הזבה מפני )יא ע"א( בשבת  תנן

הרגל עבירה, ובי' הב"י דאף שהוא זב וליכא  

תו טומאה מ"מ לא יאכל עימה מפני הרגל עבירה, 

דדוקא בקערה אחת  )פי"א הי"ח( ודייק מהרמב"ם

אסור, וכתב עליו הראב"ד דאף בשולחן אחד, 

 )מג"מ ור"ן שבת ה ע"ב ד"ה וכתבו רבים מהראשונים 

 דע"י היכר שרי בשולחן אחד. וכתב ועוד( 

 כתב דהאידנא  )בשבת פ"א סל"ב( והרא"ש

שאוכלים על שולחן אחד כל בני  

הבית אינו דרך חיבה וא"צ היכר ויש שעושין היכר 

וכדין בשר וחלב, וכדיעה שניה נקט הב"י וז"ל 

בשולחנו הטהור, לא יאכל עמה על השלחן אלא 

ק בין אם כן יש שום שינוי שיהיה שום דבר מפסי

 קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן, או שיאכל 

 כל אחד במפה שלו. 

 משמע דא"צ היכר שכתב באות ב'  ומהדרכ"מ

ומדינות האלו הוא המנהג בכל  

 מקום שראיתי עימו בשולחן אחד אבל לא בקערה 

 אחת. 

 אוכלת כשטהורה עימו בקערה ובזמן נידותה  ואם

אוכלת בקערה לבד, כתב בהגה' הרא"ש  

בשם ר"י דחשיב היכר, וחלק עליו  )בשבת פ"א סל"ב(

בב"ח להחמיר והוסיף דאף לדברי המקלין ה"מ 

בששאר בני הבית אוכלין עימהם אבל אם הם 

 כתב דין  )ג(לבדם לא חשיב היכר כלל, ובדרכ"מ 

  קיבהגה' הרא"ש ופסקו להלכה בהגהותיו. 

 בשם הב"ח ששטות גדול לתת  )ב(הט"ז  הביא

חתיכות קטנות ואוכלים ממנה, והוסיף  

 שאם הם חתיכות גדולות ושמים בקערה אח"כ הוי 

 היכר ע"י קערה אחרת וכמו בסעיף ד'.  

 כתב הרמ"א, שאסור לאכול משיור מאכל  עוד

 שלה כמו דין שתיה בסעיף ד', ועי"' ש"ך. 
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 בשם הב"ח דמשמע מזה דאף  )ג(הט"ז  והביא

מאכל לא תביא לו, וחלק עליו שרק  

 מעשה של קירוב אסרו כמזיגת כוס ולא מעשה 

 שיש בו טורח. תעבדו 

 כתב שאם אוכלים )קיב( בספר משאת בנימין  והנה

הרבה מקערה אחת שרי דהוי כהפסיק אחר  

שהרי אוכל ( ש )הויש להחמיר, וחלק עליו בפתת"

משיוריה ורק אם בני הבית ]או עם אחרים[ 

 בשולחן חשיב טפי מהיכר כשכל אחד אוכל 

 בקערה לעצמו. 

 סעיף ד'

 זה אחר זה בכוס אחד  הטור, ומותרין לשתות ז"ל

 וכתב בספה"מ ונוהגין להפסיק אדם אחר  

 בנתיים, ופסק בשו"ע כספה"מ. 

 דאין דרך קירוב בשתיה  )סי' רצג(סמ"ק  דעת

ומותר לשתות מכוסה ורבים השמיטו דין  

זה דאלמא ס"ל הכי, אך כתב שם בשם סה"מ 

שאסור משום דרך קירוב וראיה מההוא מעשה 

 דשבת דאמרה אכל עמי וכו' ונענש גם על זה, ויש 

 להתיר אם אינו יודע ששתה. 

 הצריך לרחץ הכלי  )פ"א דשבת סי' רלז( ובמרדכי

 אף שסיימה לשתות ממנו, והסכים  

 עימו הב"י שגם בכה"ג יש חשש הרגל דבר. 

 כתב שאם סיימה כבר אין מקום לחשש  ובב"ח

 דאינו בגדר 'שיור' ומותר לו לשתות עוד  

 אבל אסור לשתות אם הוסיף על שיוריה.  

 אם לא שמפסיק אדם אחר כתב וז"ל,  והרמ"א

, או שהורק )טור בשם סמ''ג(ביניהם  

מכוס זה אל כוס אחר אפילו הוחזר לכוס ראשון 
)הגהמי''י בשם רא''ם ורוקח סימן שי''ח ומרדכי ואגודה פרק 

ואם שתתה והוא אינו יודע ורוצה  ,קמא דשבת(

לשתות מכוס שלה, אינה צריכה להגיד לו שלא 

והיא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא  ,)שם(ישתה 

והלכה לה, יש  . ואם שתתה מכוס)גם זה שם(

                                                           
ויש לעיין אם בכוונתו לומר שהספרדים חלקו על ספסל המתנדנד לענין נגיעה דצפנת פענח או גם על ספסל של חיבה בעגלה  קיג

 וכיוצא דאינו דרך חיבה בכך.
המרדכי, והוא לכאורה אסר גם במחוברת, ושמא הבין שהמרדכי סתם והוא וראה שהביא דין ספסל לאסור באין מחוברת על שם  קיד

 כדעת תרומה"ד שחילק בין מחוברת לשאינה מחוברת.

 אומרים שמותר לו לשתות המותר, דמאחר שכבר 

 .)בקונטרס הנ''ל(הלכה אין כאן חבה  

 סעיף ה'

 הטור והמחבר, דאסור לישב על מטה שלה  פסקו

 אף שלא בפניה. 

 כתב דוקא  )ארוך ב"ז ש"ב ג ע"ב(שהרשב"א  והאמת

לישכב ובפניה מחמת הרגל, והטור כתב  

 גם על שלא בפניה, וגם על לישב ולא רק על 

 .)ג(לשכב, ועי' חידושי הגהות  

 בב"ח גרס 'לשכב' ולא לישב כי בזה אין  אבל

 חשש הרגל דבר ודוקא שלא בפניה, ועי' ט"ז. 

 כתב  )שם רלח(ספסל המתנדנד, במרדכי ובדין 

הספסל  בשם צפנת פענח, שאסור אפי' אם 

אסר רק בשאינו  )רנא( מחובר, ובתרומת הדשן

מחובר וגם במחובר שרי ע"י אדם אחר, וז"פ 

 שאינו מטעם חיבה דא"כ מה טעם המרדכי אלא 

 ה"ט משום נגיעה שע"י כך יגע בה. 

 שאם  )שם(ספינה ועגלה, כתב בתרומת הדשן  ודין

הוא לעינן טיול אסור דהוי דרך חיבה ואף  

שאין יושבים זה אצל זה אסור, וע"י אחר המפסיק 

שרי, ובב"י סיים וז"ל, וחומרא זו דישיבת ספסל 

 שמעתי שנוהגים בה האשכנזים אבל הספרדים לא 

 קיגנהגו בה. 

 ואסור לישב על ספסל ארוך רמ"א,  וז"ל

שמתנדדת ואינה מחוברת לכותל,  

)מרדכי פרק קמא דשבת כשאשתו נדה יושבת עליו 

. ויש מתירים כשאדם אחר בשם צפנת פענח בשם רש''י(

)אגודה פרק התינוקת ותרומת הדשן מפסיק ויושב ביניהן 

. וכן לא ילך עם אשתו בעגלה אחת או סימן רנ''א(

בספינה אחת, אם הולך רק דרך טיול כגון לגנות 

פרדסים וכיוצא בזה, אבל אם הולך מעיר לעיר ו

לצרכיו, מותר אף על פי שהוא ואשתו הם לבדן, 

 )כל זה ובלבד שישבו בדרך שלא יגעו זה בזה 

  קיד.(בתרומת הדשן סימן רנ''א 
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 סעיף ו'

 הטור והמחבר, לא ישן עמה במטה אפי' כל  כתבו

 אחד בבגדו ואין נוגעין זה בזה. 

  )שם(ב' המיטות נוגעות זו בזו, כתב המרדכי  ואם

 שצריך להפסיק בניהם, ופסקו הרמ"א בהגהות.       

 המיטות רחבות, העולה מהראשונים בסעי'  ואם

)נכ"ו ח"ד רכד הקודם דאסור, אבל ר' ירוחם  

 כתב בשם הר"ש ברשב"ץ דשרי ורק קריבה  ע"ב(

 אסרו ולא יחוד. 

 שכתב  )י(קול זמר שלה, עי' פתת"ש  ובענין

 לאסור מדינא דגמ' בשבת יג ע"א דמקיש  

 נדה לאשת רעהו והניח בצ"ע. 

 המיטות נוגעים זה בזה דרך שורה, בספר  ואם

כתב להתיר אלא דמלשון  )סקל"ג(מקור חיים  

 כתב על  )יא(רמ"א שסתם כתב לאסור, ובפתת"ש 

 שרי. דין רמ"א שבזמנינו אין נראה כמטה אחת 

 סעיף ז'

 הטור והמחבר, ולא יסתכל אפי' בעקבה ולא  כתבו

 במקומות המכוסות בה. 

 , וכל המסתכל )כ ע"א(לשון הגמ' נדרים  ועי'

בעקבה של אשה הויין לו בנים שאינן  

מהוגנין אמר רב יוסף ובאשתו נדה אמר רבי 

שמעון בן לקיש עקבה דקתני במקום הטנופת 

שהוא מכוון כנגד העקב. והטור הבין דבכלל מקום 

 התורף הוא כל המקומות המכוסין שבה, אבל אם 

 אין דרך לכסותן שרי. 

 סעיף ח'

 גדים לימי הטור והמחבר דראוי שתייחד בכתבו 

 נדותה כדי שיזכרו שניהם. 

 סעיף ט'

 הטור והמחבר דבקושי התירו לה להתקשט  כתבו

 אלא כדי שלא תתגנה עליו. 

 סעיף י'

 הטור והמחבר כל מלאכות מותרת לעדות  כתבו

לו חוץ ממזיגת הכוס שאסורה ולהניח  

 אא"כ תשנה כגון ביד שמאל או שתניח על כר אפי' 

 בימין. 

 דף סא ע"א, אמר רב הונא כל מלאכות  בכתובות

שהאשה עושה לבעלה נדה עושה  

לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת 

פניו ידיו ורגליו והצעת המטה אמר רבא לא אמרן 

ומזיגת  ,אלא בפניו אבל שלא בפניו לית לן בה

שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא  ,הכוס

אביי מנחא ליה אפומא דכובא רבא אבי סדיא רב 

 )לאוין קיא לו ע"ד(. והנה בסמ"ג פפא אשרשיפא

הביא שרש"י נזהר מליתן חפץ מידו לידה, וכתב 

דאף שרק הושטת כוס אסרו משום חיבה או שאר 

דברים של חיבה מ"מ המחמיר ]כרש"י[ תע"ב, 

 כוס יין אסרו הושטה מיד ליד ולא ונראה שהבין שב

 הגשה, ויש לעיין מה יענה מהגמ' בכתובות. 

 תמה על רש"י )כתובות פרק אע"פ סכ"ד( הרא"ש  אך

כנ"ל בסמ"ג, אבל פי' דאסרו הושטה לידו גם  

בשינוי ובגמ' בכתובות מדובר שמוזגת מים ביין וזו 

)פי"א הי"ט( חיבה ומהני שינוי, ובדעת הרמב"ם 

כתב הב"י דלא  ארוך ב"ז ש"ב ג ע"ב()"א והרשב

 חילקו בדין השינוי כי התם דוקא התירו לאדם 

 גדול. 

 כתב בשם רא"ם )שם אות נ( מיימוניות  ובהגה'

דאסרו מזיגה עם הושטה ולא אחד מהם,  

ומזיגה ממש ]ולא מזיגה במים[ אינה דרך קירוב 

 ולעשות כן על השולחן אסור ומר"ח משמע דשרי 

 ואח"כ מחלפא. שכתב מוזגת 

 שרק יין אסור )שם ד ע"א( דקדק מהרשב"א  ובב"י

שמרגיל לערוה אבל שאר משקין שרי,  

והוסיף מדיליה דשלא בפניו אפי' יין שרי ונקט 

בהצעת המטה שלא בפניו דהוי חיבה טפי וגם דלא 

גרע משנוי, אבל בב"ח חלק עליו וס"ל דכל 

  שמגישה לפניו חשוב כמזגה בפניו ודייק מלשון

 הטור ועיין. 

 כתב )שיח( בספר הלכות ומנהגי מהר"ש  והנה

לאסור לה להניח קערות על השולחן דהוי  

כמזיגת הכוס, ולכאורה דלא כהרשב"א שהרי אין 

מרגיל לערוה וגם ודאי שיש את כל הקולות הנ"ל, 

 ובב"ח היקל אם מניחה ולא רק לבעלה. וכ"ז כתב 

 משקין.ומשמע להחמיר בזה ובשאר )יג( הש"ך  



                                                            ♦ אורח נדה                                                                    קיט

 

 א"סעיף י

 הטור והמחבר, אסורה להציע מטתו בפניו  כתבו

ודוקא סדינם ומכסה שדרך חיבה אבל  

 כרים וכסתות דטורח שרי ושלא בפניו בכל ענין 

 שרי. 

 סעיף י"ב

 הטור והמחבר, אסורה ליצוק לו מים ]אף  כתבו

 צוננים[ לרחוץ אפי' אינה נוגעת בו. 

 דהרחצת פניו )ארוך ב"ז ש"ב ד ע"א( הרשב"א  וז"ל

 אידיו ורגליו שאמרו אפי' הוא רוחץ והי 

מוצקת דאילו ליגע היא בידיה אפי' בלא רחיצה 

אסור דהא איכא קירוב בשר ואסור ליגע בה אפי' 

 באצבע קטנה וכו'. ונראה הטעם בזה משום דרך 

 עיי"ש.)ד"ג אות נה(  ו'שחיבה וכ"כ באגרת הת 

 שהנידון הוא ליצוק לו בעודו רוחץ  )ח(הט"ז  וכתב

ולא להכין לו המים וראייתו מהרשב"א,  

 וליצוק לו בעודו רוחץ אין לאסור מטעם נגיעה 

 דהוי נגיעה ע"י דבר אחר אלא אסור מטעם חיבה. 

 מאגרת התשו' הנ"ל נראה שחולק עליו  אבל

 שכתב 'אסור לתת לפני בעלה' ומשמע דכל  

 גווני אסור. 

 סעיף י"ג

 הטור והמחבר, שאף הוא אסור לימזוג לה  כתבו

 וגם לשגר לה אסור לא שנא כוס של ברכה  

 או כוס אחר, ומותרת לשתות אחריו. 

 סעיף י"ד

 הטור והמחבר, דהרחקות אלו נוהגות בין  כתבו

 בימי נדה ובין בימי זיבה ואף במוצאה כתם.  

 ובדברי רמ"א הארכנו בסעיף א'. 

 סעיף ט"ו

 שאם  )בתשו' כלל כט' ד"ו(הטור בשם הרא"ש  כתב

הוא חולה ואין מי שימשנו מותר לשמשו רק  

 שתזהר ביותר מהרחצת פניו ורגליו והצעת המטה 

 בפניו. 

 מצא חילוק בין הטור לרא"ש שז"ל  ובב"י

הרא"ש שם, רק שתזהר ביותר שתוכל  

מהרחצת פניו ידיו ורגליו וכו', ואשר מבואר 

שלהרא"ש מותרת לשמשו אפי' בהרחצת פניו וכו' 

היכא דאין שם אחר וכ"ש בהושטה מיד ליד אבל 

לטור ]שלא כתב שתוכל[ מותר רק הושטה ולא 

 רחיצה אפי' שאין שם אחר, וכהרא"ש פסק 

 בשו"ע. 

 סעיף ט"ז

 אשה חולה והיא נדה, אסור השו"ע וז"ל,  כתב

 לבעלה ליגע בה כדי לשמשה, כגון להקימה  

 ולהשכיבה ולסמכה.  

 דאיש חיישינן שיצרו  )רנב(מתרומת הדשן  והוא

 תוקפו ויפיסנה לכך אבל כשהוא חולה אין  

 יצרו תוקפו ולא חיישינן. 

 כתב וז"ל, ויש אומרים דאם אין לה מי  והרמ"א

)הגהות שערי דורא שישמשנה, מותר בכל  

, וכן נוהגין והגהות מרדכי פרק קמא דשבת בשם הר''מ(

אם צריכה הרבה לכך. והוא עפ"י המרדכי בשבת 

שמותר ליגוע בה אם היא  )פ"ק בשלטי גיבורים אות ה'(

 חולה וא"א בענין אחר והמחמיר זו מידת חסידות 

 של שטות. 

 סעיף י"ז

 פסק שאם בעלה רופא אסור למשש לה  השו"ע

)סה"מ ל"ת הדופק, והוא עפ"י הרמב"ם  

דאיסור נגיעה בנדה הוא דאורייתא ואף שהזה  שנג(

פיקוח נפש אסור משום אביזרייהו דגילוי עריות, 

נחלק עליו וסובר דנגיעה של חיבה דוקא  )כ(והש"ך 

 אסורה מדאורייתא לדעת הרמב"ם, ועי"ע ס"ט 

 ה.סקכ"ד מש"כ בז 

 כתב דלשיטתו בסעיף הקודם שמותר  והרמ"א

לשמשה אם אין אחר כ"ש כאן שמותר  

לבדוק הדופק ויש סכנה גדולה, ובכל ענין הגעת 

 נדה לביהכ"נ עי' בדרכ"מ אות ח' ובאו"ח סימן 

פ"ח. 
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 סימן קצו

 דיני הפסק טהרה והבדיקות בז' נקיים

 

 סעיף א'

 שבעת ימים שהזבה סופרת מתחלת  הטור, כתב

ממחרת יום שפסקה בו, ראתה ב' או ג' ימים  

ופסקה בודקת ביום שפסקה, וכתב הרשב"א בדקה 

שחרית ומצאה טהורה טהורה אע"פ שלא בדקה 

בין השמשות הרי זו בחזקת טהורה, ראתה יום 

אחד ופסקה ובדקה ומצאה טהורה טהורה, ויש 

מחמירים הואיל ומעיינה פתוח, וא"א הרא"ש כתב 

 ן השמשות ביום שתפסוק דבדיקה שתבדוק בי

 מלראות ומיום מחרתו תספור ז' נקיים. 

 ריבוי הדין בהפסק טהרה נקטנו הטור באורך  עקב

 אף שהמחבר חילקם כי הם דינים השייכים  

 יחד ונחלקם בשו"ע, ועתה נביא המקור מהגמרות. 

 אם הן יושבות על דף לג ע"א תניא אר"מ  בגמרא

כל דם ודם תקנה גדולה היא להן אלא  

שרואות דם אדום ומשלימות אותו לדם ירוק דבר 

אחר יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה מתקיף 

לה רמי בר חמא ותספרנו ואנן נמי ניספריה 

דקיימא לן מקצת היום ככולו אמר רבא אם כן 

שכבת זרע דסתר בזיבה היכי משכחת לה והא 

אי בפלגא דיומא ה''נ הכא מקצת היום ככולו אי דחז

במאי עסקינן דחזאי סמוך לשקיעת החמה וליקום 

ולימא ליה לקרא כי כתיבא סמוך לשקיעת החמה 

 כתיבא אין על כרחך שבקיה לקרא דאיהו דחיק 

 . ומוקי אנפשיה 

 ועוד,  )פ"ד ס"א(וברא"ש  )ד"ה דאיהו(שם  ובתוס'

כתבו דרב"ח לא חולק על רבא אלא שבא  

להעמיד קושייתו ולעולם צריך ז' נקיים מיום 

שאחרי הפסק טהרה, ועי"ע יראים סי' כו' כג ע"ב, 

ולכל האמור נמצאנו למדים דלא אמרי' מקצת 

 היום ככולו בז' נקיים וצריכה לספור יום שאחרי 

 הפסק טהרה. 

 שבדקה עצמה יום נדה  )בדף סח ע"א(תנן  ועוד

שביעי שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות  

לא הפרישה ולאחר ימים בדקה ומצאה טמאה הרי 

היא בחזקת טהורה בדקה עצמה ביום שביעי 

שחרית ומצאה טמאה ובין השמשות לא הפרישה 

ולאחר זמן בדקה ומצאה טהורה הרי זו בחזקת 

טמאה ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה ואם 

וסת דיה שעתה ור' יהודה אומר כל שלא יש לה 

הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה הרי זו בחזקת 

טמאה וחכמים אומרים אפילו בשנים לנדתה בדקה 

ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר 

. זמן בדקה ומצאה טמאה הרי זו בחזקת טהורה

תניא אמרו לו לר' יהודה אלמלי ידיה ועוד בע"ב 

כל בין השמשות יפה אתה אומר  מונחות בעיניה

עכשיו אימר עם סלוק ידיה ראתה מה לי הפרישה 

בטהרה בז' מן המנחה ולמעלה מה לי הפרישה 

בטהרה בראשון בראשון מי איכא למאן דאמר אין 

והתניא אמר רבי שאלתי את רבי יוסי ור' שמעון 

כשהיו מהלכים בדרך נדה שבדקה עצמה יום ז' 

השמשות לא הפרישה  שחרית ומצאה טהורה ובין

ולאחר הימים בדקה ומצאה טמאה מהו אמרו לו 

הרי זו בחזקת טהרה ששי חמישי רביעי שלישי 

שני מאי א''ל לא שנא בראשון לא שאלתי וטעיתי 

שלא שאלתי אטו כולהו לאו בחזקת טומאה קיימי 

וכיון דפסק פסק ראשון נמי כיון דפסק פסק 

. פתוחומעיקרא מאי סבר הואיל והוחזק מעין 

ואשר נמצא עפ"י רש"י דלת"ק בודקת כדי לראות 

שפסקה מנדה וראויה לטבול ביום ז' אף בשחרית 

ולר"י ביום ז' ומן המנחה ולחכמים אף ביום ב' 

 ]וגם יום א' אלא דלא משכחת לה ביום א' 

 בשחרית, עי' פתחי נדה בנדה שם[ בשחרית. 

 הביא ב' דיעות  )בארוך ב"ז ש"ה כד ע"א( וברשב"א

בענין בדיקת יום א', וביאר הב"י  

דודאי אם בדקה יום א' בביהש"מ לכו"ע טהורה 

ונחלקו בבדקה שחרית שלהרשב"א טהורה לרבנן 

כי מודה בזה שהרי בדקה וליש מחמירים אינה 

 טהורה כי מעיינה פתוח ]וכהיש מחמירים ביאר 

 דעת הרמב"ם פ"ו הח"כ[. 



                                                            ♦ אורח נדה                                                                   קכא

 

 ל, שכתב וז" )בקיצור הלכות נדה(הרא"ש  ודעת

ובדיקה זו תהיה בין השמשות ביום  

שפסקה בו מלראות ותלבש חלוק הבדוק שאין בו 

כתם ומיום המחרת תתחיל לספור ז' נקיים וכו'. 

ביאר הב"י שאינו רוצה לפסוק כר"י שצריך 

בדיקה דוקא בביהש"מ דהוא יחידאה, אלא שרק 

דיעבד יכולה לפסוק בטהרה בשחרית אבל 

ש"מ כדי לצאת לכתחילה צריך דוקא בדיקה בביה

מדי ספק ולא דיבר על בדקה שחרית כי לא 

משכחת לה לת"ק שבדיקת שחרית מועילה רק 

ביום ז' וביום ז' גזרו אטו שאר הימים ]ועי' תו"ר 

לנדה סח ע"א ד"ה וחכ"א שכתב דאף לרבנן אם 

פסקה בראשון מהני אלא שאין דרך אשה לבדוק 

בראשון אחרי שבדקה פ"א ומצאה טמאה ורבנן לא 

באו אלא לפרושי מילי דת"ק, והוא דלא כפי' רש"י 

 שם במשנה שכתב דג' במחלו' בדבר[. והשתא 

 מבוארים דברי הטור על נכון. 

 בין השמשות שכתבו הראשונים, ביאר הב"י  ודין

]וכ"ה בב"ח[ שאינו בזמן ספק יום ספק לילה  

דא"כ ניחוש ללילה אלא הוא קודם לכן, וכיון 

לה וכתוב ברא"ש בין שכתוב מן במנחה ולמע

השמשות היינו לר"ת ]שיש ב' שקיעות[ דבין 

השמשות שלנו הוא קודם הערב לר"ת והוא עדיף 

 כל כמה שסמוך ללילה אבל מעיקר הדין אפשר 

 לבדוק מן המנחה  ולמעלה. 

 שבעה ימים שהזבה סופרת פסק וז"ל,  ובשו"ע

 מתחילין ממחרת יום שפסקה 

או ג' ופסקה וכך משפטה, אם תראה ב' ימים 

מלראות, בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק 

ובדיקה זו תהיה סמוך לבין השמשות,  ,בטהרה

ובדיעבד אפילו לא בדקה  ,)וכן נוהגין לכתחלה

עצמה רק שחרית ומצאה עצמה טהורה, סגי בכך( 

. הראב"ד()טור בשם הרשב''א ובית יוסף אף לפי דברי 

בתוך ביתו  )להחמיר לכתחלה(ולעולם ילמד אדם 

שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק 

 ושיהא שם כל בין השמשות, שזו הבדיקה מוציאה 

 .)רשב''א בתה''ק(מידי כל ספק  

                                                           
ויש ליישב דברי הב"ח בדעת הרמ"א שרק אם התקלקלה באמצע פוסקת אחר ערבית כי הוי דיעבד ובדיעבד כתב רמ"א לסמוך  קטו

הרי פסקה קודם ערבית ועתה רוצה לפסוק אח"כ ובכך לא סומכים על דיעבד להקל, על המקילין אבל באותו היום הרי סותרת עצמה ש
 והב"ח עצמו והש"ך קראו גם לנתקלקלה באותו יום דיעבד כי הגם שקצת סותרת הא הוי דיעבד. 

 הביא בשם י"א שאם  )רמח(בתרומת הדשן והנה 

התחילו הקהל להתפלל ערבית מבעוד יום  

 יכולה לבדוק אח"כ, והוא נחלק עליהם וכתב 

 שתבדוק מיום המחרת. 

 יש אומרים אם התפללו רמ"א כתב,  ובהגהת

הקהל ערבית ועוד היום גדול, אינה  

ללבוש לבנים ולהתחיל ולמנות  (יכולה לבדוק )או

מיום המחרת, מאחר דהקהל כבר עשו אותו לילה 

, ויש אומרים דמותר אפילו עשו הקהל )תרומת הדשן(

ונוהגין לכתחלה ליזהר,  ,)אגור בשם מהרי''ל(שבת 

ובדיעבד אין לחוש. ומקצת נשים נוהגות שאם 

פסקה קודם ברכו וחזרה לראות כתם או דם תוך 

אפילו לאחר ברכו אם  ימי ספירתה, אז מפסיקין

נתקלקלה סמוך לערב, וחושבים דבר זה לדיעבד 

 ואין למחות בידם, כי כן קבלו מאיזה חכם שהורה 

 .להן, והוא מנהג ותיקין 

 אם גם היא עצמה התפללה, כתב הש"ך  ובענין

דמלשון האגור משמע שיכולה לבדוק,  )ד( 

אך בשם אביו הביא דאין להתיר בכך, ומ"מ כתב 

ד שעות יש לבדוק ואח"כ אסור אף שהיום "דעד כ

גדול, ועי' דגמ"ר שכתב עליו דנתכוון רק 

בשהתפללה היא ונחלק עליו שגפ כה"ג עדיין יום 

 הוא ומונים לפי שעות זמניות ויכולה לפסוק 

 בטהרה. 

 הב"ח הבין ברמ"א שרק אם התקלקלה  והנה

באמצע פוסקת אחר ערבית אבל אם באותו  

יום התקלקלה אינה פוסקת אחר ערבית ונחלק 

 שכתב כהב"ח ודייק כן גם )ה( עליו, ועי' ש"ך 

 קטובלשון רמ"א. 

 סעיף ב'

 ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו המחבר,  כתב

 ביום, צריכה לבדוק עצמה במוך דחוק  

 ושיהא שם כל בין השמשות.  

 ובדיעבד אם בדקה עצמה סמוך  כתב,והרמ"א 

לבין השמשות ומצאה עצמה טהורה,  

אף על פי שלא היה המוך אצלה כל בין השמשות, 



                                                                     קכב                                                                           סימן קצו  ♦

  

)טור בשם הרשב''א וה''ה בשם רמב''ן ובית יוסף סגי 

אבל בדיקת שחרית לא מהני,  .להרמב''ם וכ''מ בש''ס(

)רשב''א ורמב''ן בשם הואיל ולא ראתה רק יום אחד 
 יש אומרים וכן דברי רמב''ם פרק ו' מהלכות איסורי ביאה 

 .ובפירוש משנה סוף פרק ד' וברטנורה שם( 

 דמשכחת לה בדיקה )ש ע"א( ש"ך בשם מע"מ  ועי'

 יום א' בנתקלקלה באמצע שמתחילה לפסוק  

 יום א' או בראתה כתם. 

 סעיף ג'

 ביום שפסקה מלראות ובודקת המחבר,  כתב

עצמה כאמור, תלבש חלוק הבדוק לה שאין  

 בו כתם, ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים, 

 ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים.  

 ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת  כתב,והרמ"א 

בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים אמנם  

בשם  )מרדכיאם לא רחצה רק פניה של מטה, די בכך 

אבל בשעת הדחק,  ,, וכן נוהגין ואין לשנותרוקח(

כגון אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים, תוכל 

 לספור ז' נקיים רק שהחלוק יהיה נקי ובדוק מדם 

 . )אגור והגהות שערי דורא ס''ס י''ט( 

 באשה    העלה)סג( מעיל צדקה  ובתשובת

שנתקלקלה בכתם ופסקה ואמרו לה  

דכיון להמתין ה' ימים ולבשה רק בגד עליון של נדתה, 

שהוחזקה טמאה סותרת מה שמנתה ]כי אינה 

נותנת דעתה לז' נקיים כבר וחיישינן שראתה ולאו 

אדעתה[ ואם לא הוחזקה סומכים במכרת שמימי 

 נדתה או שיש הוכחה מסינר תחתון ובלאו הכי לא 

 תולין בג' ימים ראשונים לז' נקיים. 

 סימן י"ג סעיף  )במשמרת(ספר טהרת הבית בועי' 

 ה' שהביא רבים שחלקו עליו. 

 סעיף ד'

 הטור, תבדוק לכתחילה פ"א ביום, ובספה"מ  כתב

כתב ב"פ ביום, ודיעבד סגי פ"א בז' נקיים,  

                                                           
ק בדיקת א' וז' ונתבאר דלשיטת רב כל היכא דבדקה עלו לה ז' נקיים ולר"ח רק אם בדקה יום א' וז' עלו לה, וז"פ דלשיטת ר"ח ר קטז

ה זו לבד גלוי מוציאין אותה מחזקת טומאתה ואי לאו הכי עדיין היא טמאה, אבל לרב אם בדקה ביום א' עלו ימי ז' נקיים כי ע"י בדיק

 בדקה רק יום ח' יש לה א' ומונה עוד ו' אף שפסקה 

 בטהרה כיון שלא בדקה כל ז'. 

 )גדול לאוין קיא לו ע"ד וקטן רכג של ספה"מ  טעמו

מדתנן בנדה יא ע"א פעמים  עמוד שכא( 

צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות, 

והוסיף ההב"ח דאף דאמרו ה"מ לטהרות היינו 

אחר טבילה אבל קודם לזה צריכה ב"פ דלבעלה 

בז' נקיים הוא כמו לטהרות אחר טבילה, ועדיין 

 ו בטהרות ועי' תמוה דאין שייך הטעם בבעלה כמ

 רעק"א בתשו' מה"ק ס"ז ד"ה הן אמת. 

 קתני קתני הזב והזבה )סח ע"ב( במשנה  והנה
שבדקו עצמן ביום ראשון ומצאו טהור  

וביום השביעי ומצאו טהור ושאר ימים שבינתיים 
לא בדקו רבי אליעזר אומר הרי הן בחזקת טהרה 
ר' יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ויום 

בלבד ר' עקיבא אומר אין להם אלא יום ז' שביעי 
תני ר' יוסי ור' שמעון אמרי נראין . ובגמ' שם בלבד

דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ודברי רבי 
עקיבא מדברי כולן אבל הלכה כרבי אליעזר 
איבעיא להו הזב והזבה שבדקו עצמן יום ראשון 
 ויום שמיני ומצאו טהור ושאר הימים לא בדקו

יעזר מהו תחלתן וסופן בעינן והכא תחלתן לרבי אל
איכא סופן ליכא או דילמא תחלתן אף על גב שאין 
סופן אמר רב היא היא תחלתן אע''פ שאין סופן 
ורבי חנינא אמר תחלתן וסופן בעינן הכא תחלתן 
איכא סופן ליכא מיתיבי ושוין בזב ובזבה שבדקו 
עצמן יום ראשון ויום שמיני ומצאו טהור שאין 

אלא שמיני בלבד מאן שוין לאו רבי אליעזר  להם
ורבי יהושע לא ר' יהושע ור' עקיבא אמר רב ששת 
אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב נדה שהפרישה 
בטהרה בשלישי שלה סופרתו למנין שבעה נקיים 
נדה ספירה למה לה אלא אימא זבה שהפרישה 
בטהרה בשלישי שלה סופרתו למנין ז' נקיים אמר 

לרב ירמיה בר אבא רב ככותאי ליה רב ששת 
אמרה לשמעתיה דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו 
למנין ז' כי קאמר רב לבר משלישי בר משלישי 
פשיטא לא צריכא כגון דלא בדקה עד שביעי 
ואשמועינן התם תחלתן אע''פ שאין סופן והכא 
קמ''ל סופן אע''פ שאין תחלתן דמהו דתימא תחלתן 

אמרינן דאוקמינהו אף על פי שאין סופן הוא ד
 אחזקייהו אבל סופן אע''פ שאין תחלתן לא 

 קטז.קמ''ל 



                                                            ♦ אורח נדה                                                                   קכג

 

 והרמב"ם )שם( והרשב"א )פ"י ס"ח( הרא"ש  ופסקו

כרב, ולענין בדיקת האמצע )פ"ו הכ"ב(  

נקיים הביא הרא"ש שנחלקו הראב"ד והרז"ה 

 בדבר והוא כתב כדבר פשוט להקל מכ"ש מיום הז' 

 כדעת הרז"ה.לבד, וההרשב"א כתב להחמיר  

 )פ"ו אות ו( ובהגהות מיימוניות )שם( בסמ"ג  אבל

פסקו בדיעבד כר' חנינא )פח( וספר התרומה  

שצריכה בדיקה יום א' וז' ואם בדקה פ"א מז' נקיים 

 צריכה לספור שוב דלא בריר לן אם הלכה כרב או 

 כר"ח. 

 בכל יום מז' ימי הספירה פסק וז"ל,  ובשו"ע

צריכה להיות בודקת לכתחלה פעמים  

בכל יום, אחת שחרית ואחת סמוך לבין השמשות 

ואם לא בדקה בכל השבעה  ,)טור בשם סה''ת וע''פ(

אלא פעם אחת, לא שנא בדקה ביום ראשון של 

השבעה או ביום השביעי או באחד מהאמצעים, 

מאחר שבדקה ביום שקודם השביעי ומצאה 

דקה בכל הז', וביום טהורה, עלו לה. אבל אם לא ב

השמיני בדקה ומצאה טהורה, אין לה אלא יום ח' 

בלבד ומשלמת עליו. ויש אומרים שצריך שתבדוק 

ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי, ואין להקל. 

והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור והרמ"א כתב, 

 , )תולדות אדם וחוה נתיב כ''ו והרשב''א בתורת הבית(הנר 

 .()כן משמע בבית יוסףני אפילו לאור הנר ובדיעבד מה 

 ומשמע ממנו  )סק"ב(ש"ך לעיל סימן קצב ועי' 

שלשו"ע צריך להחמיר כי"א, וכ"כ בטהרת  

 ושרק במקום דוחק התירו בדיקת יום א'  )שם( הבית

 וז' ודיעבד סגי בפעם א' מהז' נקיים. 

 לדייק מלשון הרמ"א לעיל שם שהבין בשו"ע ויש 

 שסובר כדיעה ראשונה שכתב שם אבל  

 בדיעבד אין להחמיר רק אם בדקה רק פ"א תוך ז'. 

 דז' נקיים לא מהני שלא  )סק"ג(דעת החוו"ד  והנה

ראתה אלא צריכה בדיקה מדאורייתא וגם  

אם ראתה בלי הרגשה בז' נקיים סתרה, ואם 

הוחזקה נדה ומצאה מכה או שיש לה מכה ועתה 

הגיע עת וסתה שצריכה להמתין לבדיקה נקייה 

                                                           
ד יום טבילה עדיין היא בחזקת כך וגם אם בדקה ביום ז' עלו לה ימי ז' נקיים כיון שע"י הפסק טהרה היא בחזקת לנו שהיא טהורה וע

ה ]ועפ"י רש"י סט ע"א ד"ה והכא[ והבירור לכך הוא שביום ז' בדקה ולא ראתה ואם נחשוש שאם בדקה יום ג' היתה רואה רואים טהר
 שיום ז' בדקה ולא ראתה והרי ראיה שהיא עדיין בטהרתה.

שהץיר בלא  )קעז(ותפסוק ותספור, ועי' חת"ס 

ראתה ולא הרגישה ורק בהפסק טהרה צריך 

מודה לו כיון  בדיקה ממש, ורק בהוחזקה נדה

 שמעיינה פתוח אבל בהגיע וסתה שמעיינה סתום 

 תפסוק מתי שמסתבר שפסק מקורה. 

 י"א, דעת הדגמ"ר שהעיקר שלא יהא  ובדעת

יותר מה' ימים בין בדיקה לבדיקה  

]כלשון הסמ"ג ועיין[ וא"כ לאו דוקא יום א' וז' 

 )בתשו' חיו"ד קכח(אלא אפי' אמצע וז', אך בנוב"י 

הבין דהאמנם שצריך שלא  )ו( בפתת"שהביאו 

 יעלה על ה' ימים בין הבדיקות אבל צריך תחילה 

 וסוף ]כי ע"י כך יוצאת מטומאתה לר"ח[. 

 סעיף ה'

 הטור והמחבר, שאם בדקה הפסק טהרה  כתבו

ומצאה טמאה ואחר כמה ימים בדקה עצמה  

 ומצאה טהורה טמאה עד שתבדוק ותפסיק ואח"כ 

 תספור.  

 סעיף ו'

 הטור, שלא תבדור בבגד שחור ולא באדום  כתב

ולא בפשתן חדש אפי' נקי ולבן שהרי קשה  

אלא צמר נקי ורך או בצמר גפן או בבגד פשתן ישן 

שנקי ורך, ותכניסהו לחורין וסדקין עד מקום 

 שאבר התשמיש מגיע ואם לא עשתה כן הוי קינוח 

 בעלמא וצריכה לחזור. 

 ובודקין מטותיהן במילא גרסינן,  )יז ע"א( בגמ'

פרהבא מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל  

אין בודקין את המטה אלא בפקולין או בצמר נקי 

ורך אמר רב היינו דכי הואי התם בערבי שבתות 

הוו אמרי מאן בעי פקולי בנהמא ולא ידענא מאי 

קאמרי אמר רבא הני שחקי דכיתנא מעלי לבדיקה 

דקין את המטה לא איני והא תנא דבי מנשה אין בו

בעד אדום ולא בעד שחור ולא בפשתן אלא 

בפקולין או בצמר נקי ורך לא קשיא הא בכיתנא 

 הא במאני דכיתנא ואיבעית אימא הא והא במאני 

 .דכיתנא הא בחדתי הא בשחקי 



                                                                     קכד                                                                           סימן קצו  ♦

  

 ב"ח שדקדק לשון הטור שכתב בבגד פשתן  ועי'

ישן שנקי ורך, ורש"י שם בד"ה שחקים  

שכתב לבנים יותר מן החדשים, וביאר בזה שהרי 

חדש לבן מישן ולכן כתב הטור שחדש אף שלבן 

 הרי מסרט ורק ישן הוא טוב שהרי רך אבל פשיטא 

 דלבן בעינן דאל"כ פשתן סרוק ורך תבדוק בו. 

 )פרק בדיקת חורין וסדקין, דעת הרא"ש  ובדין

 )ארוך ב"ז ש"ה כד ע"ב(והרשב"א  תינוקת ס"ה( 

שלא סגי בבדיקה בעלמא אלא צריך בדיקת חורין 

וסדקין בהפסק טהרה ובכל יום מהז' נקיים, אך 

שרק  )בעה"נ שעה"ס פ,כב ע"ב(דעת הראב"ד 

שצריך בדיקת חורין  )בגמ' ה ע"א(לטהרות אמרו 

 וסדקין אבל לבעלה א"צ, ועי' ברשב"א שם מה 

 הכריע כהרא"ש והרשב"א.שהקשה עליו, והטור  

 ובדיקה  )שם( עד היכן הבדיקה, ז"ל הרא"ש ודין

שאמרנו היינו שתכניס בגד לבן או צמר גפן  

לחורין וסדקין עד מקום שהשמש דש ולא 

שתכניסהו מעט לקנח את עצמה דההיא קינוח 

מקרי ולא בדיקה וכו'. וכעין זה הוא לשון תרומת 

 , )נכ"ו ח"ב רכא ע"ד(ור' ירוחם  )ח"ב סי' עח(הדשן 

 ובדבריהם נתחבטו רבים. 

 ב"י שכתב שזה קשה לעשות בדיקה כך  דעיין

וגם יכולה לפצוע את עצמה והכריע שרק  

הפסק טהרה תעשה כך ובדיקה א' מז' נקיים כדי 

לצאת ידי חובת הראשונים הנ"ל ועדיף שתייחד 

לעצמה יום א' מימי הז' נקיים לכך כדי שלא 

כל בדיקות תשכח, ועי' באו"ד. וכזה פסק בשו"ע, 

אלו, בין בדיקת הפסק טהרה בין בדיקת כל 

יות בבגד פשתן לבן ישן, או השבעה, צריכות לה

בצמר גפן, או בצמר לבן נקי ורך, ותכניסנו באותו 

מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקום שהשמש 

דש ותראה אם יש בו שום מראה אדמומית, ולא 

שתכניסהו מעט לקנח עצמה. ואם יקשה בעיניה 

מאוד להכניסו כל כך בעומק, לפחות בדיקה של 

 יום ראשון מהשבעה  יום הפסק טהרה ובדיקה של

 תהיינה עד מקום שהשמש דש.  

 ואם לא עשתה כן בבדיקת  כתב עליו, והרמ"א

יום ראשון, תעשה פעם אחת כן  

מיהו בדיעבד אם  ,)בית יוסף(מבדיקות שאר הימים 

לא עשתה כן כלל רק שבדקה עצמה יפה בחורין 

ובסדקין בעומק היטב כפי כחה, אף על פי שלא 

 )בית יוסף שכן דברי הגיע למקום שהשמש דש, סגי לה 

 .רוב הפוסקים וכן מהרא''י בפסקיו סימן ע''ז וב''ח( 

 בב"ח כתב שמה שכתבו הרא"ש ודעימיה  אך

שצריך בדיקה עד מקום שהשמש דש אינו  

לעיכובא אלא למצוה בעלמא והבדיקה אפשר 

 שתעשה ע"י מוכין הרבה שידחקו זה את זה עד 

 מקום שהשמש דש. 

 כתב דעצם שלא ראתה ולא  )חיו"ד סי' מו( ובנוב"י

הרגישה מועיל לה לבדיקה והיה מן  

הראוי להקל בקינוח אלא שלא נראה להקל נגד כל 

שאר ראשונים והביא את הב"י הנ"ל, והכריע 

כהרמב"ם שרק בהפסק טהרה צריך בדיקת חורין 

 שהאריך )שמלה סקי"א( וסדקין, ועי' לחם ושמלה 

 .)ביאורים סק"ד(לדחות דבריו, ובחוו"ד  

 סעיף ז'

 הטור הטור והמחבר, הסומא בודקת עצמה  כתבו

 ומראה לחבירתה. 

 סעיף ח'

 הטור והמחבר, החרשת ששומעת ואינה  כתבו

מדברת או מדברת ואינה שומעת הם  

כפקחות לכל דבר, אבל אם אין שומעת ואין 

מדברת או שוטה או שנטרפה שעתה פקחות 

 בודקות אותן שיהא להן וסת ואם אין להם זמנם 

 מל' לל'. 

 סעיף ט'

 הטור והמחבר, האשה שמרבה לבדוק בין  כתבו

 בימי ספירתה ובין בימים שלא ראתה בהם  

 הרי זו משובחת אף שיש לה וסת קבוע. 

 סעיף י'

 הטור, כל ספירת שבעה צריך שיהיו רצופין  כתב

 שלא תראה בהן אפי' בביהש"מ דשביעי  

 סותרת וחוזרת לספור, וכ"פ בשו"ע. 

 הטור נחלקו באחרונים, שהב"י ביאר  בכוונת

דמ"ש שראתה בביהש"מ שהוא ספק יום  

זה נ"מ בזמן התורה שאם הוא ודאי לילה ה"ז נדה 



                                                            ♦ אורח נדה                                                                   קכה

 

ולא זבה אבל בזמן הזה אין נ"מ, ובב"ח ביאר 

שטבלה יום ז' ואם לא ראתה ביהש"מ מסתמא בא 

ליה בהיתר ואם תראה אח"כ היא זבה אבל אם 

ה שמא יום הוא ראתה ביהש"מ הרי לא בא עלי

ביאר )ג( וודאי סתרה דהרי לא בא עליה, והט"ז 

דנ"מ אחרת יש בזמה"ז למאי לקיימ"ל אשה שיש 

לה וסת א"צ בדיקה כלל כי יש לה חזקה שטהורה 

ונתחדש כאן דל"א שביום ז' חזרה לחזקתה וא"צ 

 בדיקה ביום זה אף לכתחילה דקמ"ל שאם תראה 

 סתרה דע אז היא בחזקת טומאה. 

 )צב( בשם ספר התרומה  )רמט( הדשןהתרומת 

ידועה שבג' ימים ראשונים אין תולין  

 כתם במכה אבל כתם בלי שיעור תלינן במאכולת 

 דאל"כ אין לך אשה שתוכל להטהר. 

 יש אומרים הרמ"א בהגהותיו וז"ל,  ופסקו

דבשלשה ימים ראשונים של ימי הספירה  

אם מצאה כתם אין תולין אותו להקל כמו שתולין 

שאר כתמים, דג' ימים ראשונים צריכים להיות 

)מרדכי הלכות נדה ובהגהות מיימוני פרק נקיים לגמרי 
ט' דאיסורי ביאה ותרומת הדשן סימן רמ''ט ואגור פרק 

ר כתם, אבל אחר כך דינו כשא ,תינוקת וא''ח ור''ף(

וכן נוהגין. ודוקא כתם שהוא יותר מכגריס ועוד, 

אבל פחות מכגריס ועוד תולה בכינה אפילו בג' 

. והוא הדין אם היה )תרומת הדשן שם(ימים ראשונים 

לה מכה בגופה ויודעת שמוציאה דם, תולה בה 

)סברת הרב וכן משמע לשון אפילו ביתר מכגריס ועוד 

שה ימים , אלא שאין מקילין בשלהמרדכי(

הראשונים לתלות במכה שאין ידוע שמוציאה דם 

 או בשאר דברים שתלינן בהם כתם, כמבואר לעיל 

 .סימן ק''צ 

 שכתב שכל דין ספה"ת הוא  )אות ב(בדרכ"מ  ועי'

מתורת חומרא דאל"כ מאי אכפ"ל אם אפשר  

)וכמש"כ בתרומת הדשן שזה הטעם שבג"י ליזהר או לא 

והוכיח דבדם היוצא מכה תולין  ראשונים לא תולין(

אף בג"י ראשונים דהא אף ברואה תולין וכ"ש 

בכתמים דרבנן, ובמכה העוברת יש להחמיר בזה 

שכיוון דברי )ד( דמקרי אפשר ליזהר, ועי' ט"ז 

הרמ"א שרק בשא"א לה ליזהר כגון מוכת שחין 
                                                           

ין, ובאמת שאין זה ולכאורה יש להעיר שגם בידוע שמוציאה מכה נמצא שאין לה טהרה וכמו שאומרים הקולא דתולין במוכת שח קיז

קושיא על הש"ך כי אם על הב"ח שכתב שרק בוכת שחין תולין ולא בבעלת מכה שמוציאה דם לפעמים שהרי לא תטהר לעולם, ועוד 
 יל"ע שלב"ח משמע שאם מוציאה דם תמיד לא גרע ממוכת שחין וישל"ע אם דינא הוא כך גם לש"ך.   

 תולין אבל בלאו הכי אין  )וכמו שהסיק הב"ח סו"ס קצ(

 תולין. 

 חלק על הרמ"א ודחה כל דבריו )יג(  בש"ך

בדרכ"מ, והעלה דמ"ש בתרומת הדדשן  

דאם אפשר ליזהר אין תולין היינו לגבי כתם שאין 

בו שיעור דתולין מה"ט שא"א ליזהר, אבל לגבי 

כתם שיש בו שיעור אין תולין אף ביוצא ממנו דם 

דבג"י  )שבועות תשלה(לפי שכתב הטעם במרדכי 

נקיים לגמרי, והוא מחמת  ראשונים צריך שיהיו

שנפתח מעיינה וכדי שנדע שנסגר צריך שהכל 

יהיו נקיים ואף ממכה שמוציאה דם, ורק במוכת 

 דאל"כ תהא )שם( שחיין יש להתיר כמש"כ הב"ח 

 קיזטמאה לעולם אבל באופן אחר אין תולין. 

 על כתם ומצאה כתם בג' ימים  ובסופרת

)באה"ע ראשונים, דעת הבית שמואל  

להקל וק"ו מתבעוה לינשא ונתפייסה  סג סק"ג(סי' 

ומצאה כתם בג' ימים ראשונים, ואם בדקה כדי 

להכנס לביהכ"נ אף שלא עלה לה למנין ז' נקיים 

דמהני )לג( ]דאין בדיקתה טובה[ מ"מ כתב בס"ט 

לה לענין ג' ימים ראשונים להקל אם אומרת ברי 

דעתו להחמיר, )סה( לי שבדקתי שפיר, ובצמח צדק 

בענין אם מצאה אחר ג' ימים ראשונים וחוששת ו

)פנים מאירות שהיה לפני רואים אחר שעת המציאה 

, ובבית אפרים חיו"ד סמ"ה הביא שיש ח"ב סק"ע(

חולקים, ואם בג' ימים ראשונים דינא הוא גם 

בצבעונים ובדבר שאין מקבל טומאה עי' חמדת 

דפשיטא )יו"ד ס"כ ומעיל צדקה סימן מב ועוד( שלמה 

 שיש להקל כי אינו מדין תלייה כמכה אלא דלא 

 כמים.חהחמירו בזה  

 לכאורה היקל רק בכתם אם יש לה מכה  והרמ"א

שמוציאה דם אבל בדם ממש לא היקל  

)חיו"ד ]כי כתמים דרבנן[, ועי' תשו' ברית אברהם 

ז "שכתב שלדעת רמ"א לעיל סי' קפ סי' נב אות כז(

ס"ה שאם ראתה דם ממקור ויש לה מכ שם 

דבשעת וסתה טמאה דוכי לא תהא טמאה לעולם 

 יש להקל בנידו"ד שלא בשעת וסתה אף שתוך ג' 

 ימים ראשונים. 



                                                                     קכו                                                                           סימן קצו  ♦

  

 לבשה חלוקה שמימי נדתה ומצאה יום ו' כתם,  אם

דאין  )הובא שם(דדעת אחיו של הבית אפרים  

תולין לדעת הש"ך כי מודה שהיה שם תוך ג' ימים 

 ראשונים ובזה ל"א דתולין, ודעת הבית אפרים 

 דתולין דגרע מכה מתלייה בימי נדתה. 

 סעיף י"א

 הטור והשו"ע, שצריכה לפסוק ו' עונות כתבו 

אחר ששימשה עם בעלה כי בתוך כך אם  

פלטה סותרת, שצריכה לפסוק ו' עונות אחר 

 ששימשה עם בעלה כי בתוך כך אם פלטה סותרת, 

 וצריך שיהיו ו' עונות שלמות מעת לעת. 

 בעי רמי בר בעי רמי בר חמא  )לג ע"א( בגמרא

חמא פולטת שכבת זרע מהו שתסתור  

נוגעת היתה בזיבה רואה היתה וסותרת או דילמא 

ולא סתרה אמר רבא לפום חורפא שבשתא נהי נמי 

דסתרה כמה תסתור תסתור שבעה דיה כבועלה 

תסתור יום אחד ואחר תטהר אמר רחמנא אחר 

אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם 

וליטעמיך זב גופיה היכי סתר לטהרתו אמר רחמנא 

שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן אלא מאי אית לך 

ר שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן הכא למימ

. ועוד נמי שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן

בעא מיניה רב שמואל בר ביסנא  )מב ע"א(בגמרא 

מאביי פולטת שכבת זרע רואה הויא או נוגעת הויא 

נפקא מינה לסתור ולטמא במשהו ולטמא בפנים 

א''ל רואה הויא אתא שייליה לרבא וכו', כבחוץ 

רואה הויא אתא לקמיה דרב יוסף א''ל רואה א''ל 

הויא הדר אתא לקמיה דאביי א''ל כולכו ברוקא 

חדא תפיתו אמר ליה שפיר אמרי לך עד כאן לא 

 קאמר ר''ש דיה כבועלה אלא לטמא בפנים כבחוץ 

 . אבל לסתור ולטמא בכל שהוא רואה הויא 

 מן דין, דבעיא דרמי בר חמא לא נפשטה  והעולה

וספקו אם כרואה וסותרת יום אחד כזב  

שראה ואינה סותרת כל ז' כי זה טומאה אחרת או 

כנוגעת שאינה סותרת כלל, ורבא חזר בו בגמ' מב 

 ע"א ועי' תוס' לג ע"א ד"ה רואה, אך יש שגרסו 

 מכח סתירה דרבא רבה. 
                                                           

ו' עונות נימא דכל שפלטה תסתור יום א' ותו לא מידי, ונ"ל  רונחמיר שתפסוק אח ויש להקשות דוכי בגלל חשש דשמא תפלוט נלך קיח

 א שתפלוט ולא תתן דעתה על כך וא"כ הרי סתרה והיא תמשיך ותמנה ולכן אמרו שתפסוק אחר ו' עונות כדי שלא יהאשהחשש הו

 חשש שתפלוט ולא תתן דעתה על כך.

 כתב להחמיר מכח ספק וכיון  )פ"ד ס"א( וברא"ש

)עי' דו' עונות שכבת זרע אינה מסרחת  

תמתין עד אז ותספור, וכתב בשם  שבת פו ע"א(

 הראב"ד שרק לטהרות אמרו כן ולא לבעלה וחלק 

 קיחעליו. 

 נטה לדעת  )ארוך ב"ז ש"ה כו ע"א( וברשב"א

הראב"ד והביא סמך לרי"ף שלא  

כתב דין זה מסברא הנ"ל, ועי' ב"י שדחה הסמך 

 לרי"ף כי אינו כותב הדברים שלא שכיחים וזה לא 

 שכיח שהרי כולם רואות ה' או ו' ימים. 

 שסותרת אף לבעלה,  )פ"ו הט"ז(הרמב"ם  ודעת

)בהלכותאבות הטומאה פ"ה אבל מ"מ דעתו  

דטמאה עד  )בשבת שם(כר"א בן עזריה  יג(-הלכות יא

)ולא כפרש"י ותוס' שם בדעת ראב"ע דעד ב' ג' עונות 

ולא כרבנן דבעינן המתנת ו' עונות,  עונות ועיי"ש(

וכולם לא פסקו כראב"ד שרק לטהרות וגם לא 

 כהרמב"ם אלא כהרא"ש וזהו שכתב הטור דבעינן 

 ה' ימים. 

 ותפסוק יום ד' לעת ערב, ויום כתב וז"ל,  ברמ"א

ה' עולה למנין. ויש שכתבו שיש להמתין  

עוד יום אחד, דהיינו שלא תתחיל למנות עד יום 

הששי והוא יהיה יום ראשון לספירתה, דחיישינן 

שמא תשמש ביום ראשון בין השמשות ותסבור 

שהוא יום, ואפשר שהוא לילה, ואם תתחיל למנות 

מיום חמישי יהיה תוך ששה עונות לשמושה, על 

עוד יום אחד, דמעתה אי אפשר לבא  כן יש להוסיף

)תרומת הדשן סימן רמ''ה והאגור בשם מהרי''ל לידי טעות 
, וטעמם ושערי דורא וכן כתב מהרא''י ומהרי''ק שורש ל''ה

הוא משום חשש שתשמש ביהש"מ דיום א' ותחשוב שיום 

, וכן נוהגין בכל מדינות אלו, ואין לשנות. ויש (הוא

מתין עד שבעה ימים נשים שנהגו להחמיר עוד לה
, וטעמו עיין בב"ח שכתב שבזמן התורה )שם בתרומת הדשן

יש נדה ז' ימים ואח"כ טבילה וזיבה ואח"כ טבילה ונשאר 

, (ג"כן גם בזמנינו, והחזיק בדין זה, ועי"ע בב"ח סו"ס קפ

ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר 

להקדים עצמו למצוה. ויש שכתבו שעכשיו אין 

ק בין שמשה עם בעלה ללא שמשה, וכל אשה לחל

שרואה, אפילו כתם, צריכה להמתין ה' ימים עם 
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יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים 

 , וכן נוהגין )שם בתרומת הדשן בשם א''ז ומהרי''ק(

 .()סה''ת וסמ''גבמדינות אלו ואין לשנות  

 כתב על הדינים אלו, שהם חומרות יתירות  והב"י

ואין להם סמך, ונהגו רק להמתין ד'  

ולספור מיום ה' ודוקא אם שימשה ואל"כ אינה 

 ממתנת כלל, וכך דקדוק לשונו בשו"ע שכתב 

 המשמשת מטתה וכו'. 

 המחבר לא כתב דעתו בדבר, ועי' טהרת , ובכתם

שהביא ב' דיעות בזה והכריע  )יג,טו(הבית  

 שהמקילין יש להם על מה לסמוך, ועי' באורך 

 במשמרת. 

 כלה אחר בעילת מצוה, עי' מהר"ל מפראג  ובדין

שכתב דלדעת רמ"א שצריך המתנת ו'  

ימים כאן א"צ להמתין כי דם בתולים לא החמירו 

בו אא"כ ודאי להם שבא עליה ביהש"מ, ובכלה 

קודם חופתה אף שאין מקום לגזור אטו שמשה 

דהוי כדברים המותרים ואחרים  )כ(כתב בש"ך 

נהגו בהם איסור והמנהג לאסור אא"כ תנשא 

כשהיא נדה שהקלמשום חופת נדה שלשהרמב"ם 

 כתב  )ז(לא קנה ועי' מש"כ עליו בדגמ"ר, ובט"ז 

 להקל לכתחילה משום שלא שייך שימשה. 

 לדעת תרומת הדשן שלא מחלקים בין שימשה  וגם

ללא שימשה ]ולא הוי גזירה לגזירה כי ביום  

ו' גזירה פשוטה היא משום ביהש"מ[, דעת הב"ח 

שאם אין בעלה בעיר לא גוזרים גם בזה, והש"ך 

החמיר גם בזה והביא ראיות ועי' בדבריו,  )כ(

שלא גוזרים ביום ו' אטו לא  א(")בס"ק כובכתם כתב 

 שימשה כי אזלינן לקולא בכתמים, ובעט"ז החמיר 

 גם בזה. 

 גם לדעת ת"ה שמחמירים בכתם כתבו הט"ז  והנה

שה"מ בימי טהרתה אבל אם  )כב(והש"ך  )ח( 

בז' נקיים ראתה כתם או אפי' דם א"צ להמתין 

כלל, וכן כתבו רבים מהאחרונים והוא דין פשוט, 

שאם ראתה  )לב(ועוד הוסיף בשו"ת מעיל צדקה 

אחר שטבלה קודם ששימשה גם לדעת ת"ה א"צ 

                                                           
א' וראייה סתרה ז' ימים, ויש אולי לומר בכוונתו, שאם רואים שסתרה יום א'  והנה נתן הרא"ש טעם לזה, שבפולטת סתרה יום קיט

 א"כ אינו חמור כ"כ ויש להקל עליה שלא תסתור מיום ז' אחר שעלה היום משא"כ בראייה שחמורה שהרי סותרת כל השבעה.

 )תנינא חיו"ד סי' להמתין עיי"ש בטעמו, אבל בנוב"י 

 חלק עליו עיי"ש באריכות. קכה( 

 ב"סעיף י

 כתב שאם טעתה במנין יום א'  )רצג( בסמ"ק

 וטבלה ושימשה תמתין ג' ימים ואח"כ  

 תמנה כשאפשר, ופסקו השו"ע. 

 בב"י, דדין השני שכתב שאם לא טבלה  וביארו

יפה היינו שטבלה ביום השביעי ולא  

בצאתו למאי דקיימ"ל מקצת היום ככולו והוא 

שרק ראייה ממש סותרת )פ"ד ס"א( עפ"י הרא"ש 

ולכן אפשר שטבלה יום ז'  קיטמשעלה מקצת יום ז'

ביום ולא סתרה כי רק טבילה פסולה ולא כל 

הנקיים, ודין הא' ששימשה יום קודם היינו שטבלה 

יום ו' בצאתו וסתרה רק יום א' כי שמשה ופלטה 

 ומצטרף יום ז' שאחר זמן כי א"צ רצופין אלא 

 בראייה מדם באמצע. 

 הקשה וז"ל, וא"ל דאע"ג שתפלוט )כג(  ובש"ך

ביום הב' מ"מ סתירה דלאחר ז' לאו  

סתירה היא י"ל דחיישינן שתפלוט גם ביום א' 

שאחר תשמיש א"כ לא יהיו ז' נקיים רצופים ולא 

הוי סתירה דלאחר ז' וק"ל, עכ"ל, ]וסיים שלרמ"א 

בסעי' הקודם דגזרינן אטו לא שימשה הכא לא 

 ה "גזרינן כיון שלא שכיח, וה"ט שכתב בס"ק כ

 וכדו' אחר ששימשה[. שיכולה לשטוף 

 קושיתו היא, שיום ז' ]יום א' אחר  ולכאורה

ששימשה[ סתרה שמא תפלוט קודם  

שיאיר יום אבל למחרתו כבר יחשב אחר יום ז' 

ובזה נתבאר שאין סותרת, ולזה תירץ שביום ז' 

תפלוט וגם ביום ח' תראה קודם שיאיר היום ולא 

יחשב אחר יום ז', אך ראה מחצית השקל שביאר 

קושיתו דכיון שלא ראתה שום פליטה ביום ז' 

עלה לה ליום ז' לנקיים,  ועתה עומדת יום ח' א"כ

וצ"ב שזה גופא החשש בפולטת שתפלוט ולא 

 שתרגיש וכמש"כ הש"ך עצמו לעיל סקט"ו, ועוד 

 דמאי מתרץ לפי"ז. 



                                                                     קכח                                                                           סימן קצו  ♦

  

 ג"סעיף י

 הטור, שאם תרצה לספור מיום מחרת  כתב

ראייתה, תקנח במוך או בבגד להפליט הזרע  

או תרחץ במים חמין והם יפליטו הזרע, והרמב"ן 

 כתב דה"ה אם הלכה ברגליה ולא נהירא לא"א 

 הרא"ש ]בנדה פ"ד ס"א באורך[.  

 הרא"ש מועילה כיבוד הבית או רחיצה  לדעת

בחמין אבל אזלה ברגלה לא מהני דאינו  

)קצר ב"ז ודאי שמפליט כמו הני דלעיל, ומהרשב"א 

 דייק הב"י דבעינן תרתי רחיצה וכיבוד כדי סש"ה( 

 ה."לצאת כל ספק וכ"מ מספר התרומה סי' ס 

 דאין לעשות רחיצה דאין אנו )רצב( דעת הסמ"ק  אך

בקיאין בזה, וביארו בדבריו דאף בקינוח אין  

אנו בקיאין ואין לעשות כן, אבל הב"י כתב עליו 

 דרוב הפוסקים כתבו שמועיל ע"י קינוח או רחיצה 

 ושפיר דמי להתיר, וכ"פ בשו"ע. 

 ויש אומרים דאין אנו הרמ"א כתב וז"ל,  אבל

)הגהות בקיאין בזמן הזה ואין לסמוך על זה  

, והכי נהוג דהרי כבר נתבאר וסמ''ק( מיימוני פרק ו'

שאנו נוהגין להמתין אפילו לא שמשה כלל, כדי 

שלא לחלק בין ספירה לספירה, כל שכן בכהאי 

גוונא וכל הפורץ גדר בדברים אלו במקום שנהגו 

, ומשמע ממנו )כה(. ועי' ש"ך להחמיר, ישכנו נחש

שהרמ"א מודה למחבר שבקיאים בקינוח אלא 

 שה ועל זה כתב הש"ך להחמיר דגזרינן אטו שמ

 בכל גוונא מטעם הסמ"ק דאין אנו בקיאים בקינוח. 

 כתב דלדעת הסמ"ק אף ע"י שניהם לא  ובב"ח

 מהני דאין אנו בקיאים, והחמיר גם  

שצריך להמתין ו' עונות.בבעילת מצוה  
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 סימן קצז

 דיני הטבילה

 

 סעיף א'

 הטור והמחבר, דאין עולה הנדה מטומאתה  כתבו

 עד שתטבול במקוה הראוי ובטבילה ראויה  

 ואל"כ לא יצאה מטומאתה אף אחר זמן. 

 שכתבה  )פ"ד ה"ג(דין הטבילה, עי' רמב"ם  ומקור

ורחצו במים, זה )ויקרא טו,יח( טעם מקרא  

בנין אב לכל טמא  שהוא בטומאתו עד שיטבול, 

שבעת ימים תהיה )סד ע"ב( ויש מדרש בשבת 

בנדתה, בנדתה תהא עד שתבא במים, ורב האי 

והנוגע במשכבה  )שם יא(למד ק"ו ממגעה שכתוב 

 ירחץ במים, ור' יעקב למד מכלי מדין שכתוב

)בע"ז עה אך במי נדה יתחטא, ודרשו  )במדבר לא,כג(

)ל"ת קיא( במים שהנדה טובלת בהם, והסמ"ג  ע"ב(

 ביום ההוא יהיה יה יג,א( )זכרהביא מדברי קבלה 

 מקור נפתח לבית דוד לחטאת ולנדה. 

 סעיף ב'

  )בתוס' נדה ל ע"א ד"ה ושמע(הטור בשם ר"ח כתב 

דטבילה בזמנה מצוה הלכך תטבול בזמנה,  

אינה מצוה, ומירושלמי  )בתוס' יומא ח ע"א(ולר"ת 

משמע כר"ח שכתוב על מה ששנינו  )נדה ס"ב ה"ד(

 אשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא 

 עליה הדא אמרת שאסור לאשה לעמוד בטומאתה. 

 הב"י דעת ר"ח דאף בזמן הזה שטבילה מן  ביאר

התורה אינה מצוה בכל זאת מדרבנן היא  

מצוה וכיון שכך טובלת אף שאין בעלה בעיר, 

נשים שלנו אינן ודעת ר"ת דאינה מצוה שהרי כל ה

טובלות למוצאי שבת דראיה וא"כ אסור לטבול 

בשבת ויוה"כ, ומ"מ מטעם פריה ורביה תטבול 

                                                           
כורחינו צ"ל שלדיעות שהב"י חלוק והנה הב"י הביא כראייה לדבריו את הגמ' בביצה יח ע"א שיש את קולת נראה כמיקר ובעל  קכ

עליהם נהגו שלא להקר ולכן אין לטבול בשבת, אבל י"ל שהטעם שלשיטתם לא טובלים בע"ש הוא מחמת שירחק הטבילה מהחפיפה, 
דעי' במהרי"ל שם שכתב, שאם תטבול תצטרך להרחיק החציצה מהטבילה שתצטרך לצאת קודם לביהכ"נ וקודם ביהש"מ ואין זה 

 ה טבילה וכו' עיי"ש, ולפי"ז אין מקום לקושית הב"י מהגמ' בביצה.סמוך לחפיפ

 בשבת, וכ"פ בשו"ע שאם בעלה בעיר תטבול 

 בזמנה מטעם פריה ורביה. 

 כתב שהטובלת ליל )עא( מהר"ם מלובלין  ובתשו'

ו' ומצאה יום ו' לכלוך הוי אונס ומותרת  

לטבול בע"ש, ואם טבלה ע"ש ומצאה מיד שלא 

אף שצריכה  )א(נטלה צפורן והוא נקי, כתב הש"ך 

לטבול שוב מחומרא טובלת בשבת מכמה טעמים 

עי' בדבריו, וכתב לבסוף דהוי כטהור הטובל דשרי 

אף לת"ה ]ונביא דבריו לקמן[ וה"נ שריא שאם 

הוא מעכב הוה טבילה לצורך מצוה ואי לא מעכב 

 הויא כטהור, וכן נמי בגוונא שכתב מהר"ם 

 מלובלין דהויא כטהור. 

 הבין )אלף שפג( "ש, באגור שנדחה יום לע והיכא

דטבילה בזמנה מצוה אבל נדחית טבילה  

לשבת אף שמחמת אונס לא תטבול כי סו"ס אינו 

, וגם במוצ"ש )בסי' צו(בזמנו, והביא שכ"כ מהרי"ל 

 כה"ג לא תטבול דלא התירו לטבול בלילה אלא 

 היכא דאי אפשר. 

 כתב שרק אם לא דחתה )רנה(  הדשןובתרומת 

הטבילה ובעלה בעיר תטבול בע"ש  

אבל אם דחתה שלא מחמת אונס לא תטבול 

]ובפשטות אף אם בעלה בעיר ויש פריה ורביה[ 

 כי לא נוהגים בזמנינו לטבול בשבת להקר 

 ]כדמשמע בביצה יח ע"א עיי"ש[. 

 חלק לגמרי וסבר דאף שנדחה שלא מחמת  והב"י

אונס טובלת בשבת כי אין כאן תיקון  

נו בביצה יח ע"א אדם נראה כמיקר, שהרי שני

ובפשטות אף שאין בעלה בעיר טובלת וכלשון 

השו"ע ואף דליכא מצוה כי אין פריה ורביה מ"מ 

 נהגו להקר, ובמוצ"ש תטבול כי היכא  תטבול כי

    קכשרוצה הוי כאי אפשר. 



                                                                     קל                                                                           סימן קצז  ♦

  

 הביא השיטות הנ"ל והסיק  )ג( משהובדרכי 

דודאי שרי לטבול כי נהגו להקר אבל  

נקט בתר הכי כת"ה ומ"מ כתב שאם  נהגו להקל 

ומותרת לטבול אין להחמיר, וז"ל בהגהת שו"ע, 

)ר''ח ור' אליה וא''ז ובה''ג וסה''ת וסמ''ג בשם ליל שבת 

אם לא יכלה לטבול קודם  ר' שמואל שהנהיג כך בתו(

. ודוקא ()בית יוסף ומרדכי בשם כמה רבוותא ע''שלכן 

)כן משמע אם בעלה בעיר, אבל בלאו הכי אסור 

. ואם היה אפשר לה לטבול בתרומת הדשן סימן רצ''ה(

קודם לכן, כגון שהיה אחר לידה או שלא היה 

בעלה בעיר ובא בערב שבת, יש אומרים שאסורה 

 ,)שם ובמהרי''ו בפסקיו סימן מ''ח כדעת בית יוסף(לטבול 

וכן נהגו במקצת מקומות, אבל במקום שאין מנהג 

ובמקום שנהגו להחמיר, גם במוצאי  ,אין להחמיר

שבת לא תטבול, דמאחר שהיה אפשר לה לטבול 

)אגור קודם לכן אין מרחיקין הטבילה מן החפיפה 

. וכן אלמנה שאסורה לטבול טבילה ובמהרי''ל(

ראשונה בליל שבת, משום דאסור לבא עליה ביאה 

ונה בשבת, אסורה לטבול גם כן במוצאי שבת ראש

. ויש מקילין ומתירין לטבול במוצאי שבת, )מהרי''ל(

 )בית  הואיל שלא טבלה בשבת משום חשש איסור

 .יוסף( 

 ב"ח שהבין בת"ה שרק בפשיעה לא תטבול  ועי'

 אבל אם המתינה שבעלה יבא תטבול, ונקא  

 כת"ה לדינא וסילק המנהג הכתוב ברמ"א. 

 חלק עליו ]אף שהסכים עימו בפירוש  )ג( והש"ך

הת"ה בעינן הפשיעה[ ונקט כב"י דמותר  

 לטבול בשבת בכל ענין וכמו שכתב הרמ"א 

 קכאדבמקום שאין מנהג אין להחמיר. 

 הכריע כת"ה לדינא, ובביאור כוונת  )ד( והט"ז

הת"ה הבין דאף שלא טבלה משום  

                                                           
ויש לעיין בדעת הרמ"א הדין באין בעלה בעיר, דזה פשוט שלב"י אף שאיחרה בלא אונס שטובלת בשבת אף שאין בעלה בעיר  קכא

אי אדליעיל מיניה שבעלה מטעם שנהגו להקר, אבל לרמ"א אינו כן שהרי כתב בתחילת דבריו ומותרת לטבול ליל שבת, דמשמע דק
בעיר, והש"ך הסכים עם השו"ע אבל בזה סבר כהרמ"א, או שנאמר שהרמ"א בזה כהב"י דאף שאינו בעיר טובלת חוץ ממקום 
שהמנהג שלא להקר שבזה ודאי חלוק על הב"י, ועי' נקה"כ שסו"ד שכתב הלכך במקום שבעלה בעיר אין להחמיר וכמו שכתב רמ"א, 

 יר תטבול, אלא שיש שנויי נוסחאות בנקה"כ שיש שגרסו ללא 'אין'. ומשמע שרק בבעלה בע
והנה הט"ז במילותיו בסוף הדיבור כתב 'יש להתיר לטבול בשבת בכל דוכתי' ומשמע שאם נאנסה תטבול אף שאין בעלה בעיר,  קכב

 וצ"ב דמאיזה טעם תטבול, שהרי לא נהגו להקר לת"ה וגם שלדעתו ל"א טבילה בזמנו מצוה.
ורה נ"פ שזה כוונת הב"י בסו"ד שאם היא רוצה לטבול נחשב הדבר כאי אפשר, וזה שייך לאו דוקא באלמנה, אך צ"ב לפי"ז ולכא קכג

 מה שכתב רמ"א 'משום חשש איסור' דלדברי הט"ז א"ש, אבל לדברינו איזה חשש איסור יש בכל אשה. 

 שבעלה אינו בעיר ובא בע"ש לא תטבול כי סו"ס 

   קכבלא הוי אונס. 

 בענין זה שלא  )כה(בשו"ת אבן השוהם והנה 

טבלה עד שבא בעלה שדבר זה תלוי במנהג  

ואין להחמיר אם נהגו להקל, ולדיעות שאסור 

וטבלה בכ"ז,  )ת"ה( באונסלטבול אם איחרה שלא 

דשוגג מותרת ומזיד אסורה  )ע( שנידעת תשו' חוט 

עד מוצ"ש וביו"ט אסורה משום גדר בדבר וקורבה 

 מותרת, ועי' ס"ט ועוד שחילקו עליו והתירו בשבת 

 בדיעבד וביו"ט אף לכתחילה. 

 שכתב רמ"א בסו"ד שיש מקילין לטבול  ובמה

דקאי  )ז(במוצ"ש וכו', ביאר הט"ז  

אאלמנה, דכיון שלא טבלה אלא מטעם חשש 

איסור ]שאסור לקנות בשבת[ טובלת במוצ"ש ולא 

זו שאחר לידה וכדומה שפשעה, ועי' מקום שמואל 

 שכתב דקאי אכל נשים שכתב רמ"א לעיל ולאו  )נד(

  קכגדוקא באלמנה. 

 סעיף ג'

 הטור, דבזמן התורה נדה טובלת אחר ליל ח'  כתב

וזבה בז' חוץ מנץ החמה, ובזמן הזה גזרו  

שמא תראה אחר שיבא עליה ותסתור, ועוד אמרו 

שגם ביום ח' או ט' לא תטבול ביום משום סרך 

ביתה, ור"ת אומר שתטבול סמוך לחשיכה ותמתין 

 לערב דליכא  סרך, ולרשב"ם תמתין כי ביתה 

 תשער ההליכה ותמצא שטבלה ביום. 

 ת''ש דתני רבי חייא ב( )ו ע"גרסינן ביומא  והנה

הזב והזבה והמצורע והמצורעת ובועל נדה  

. וטמא מת טבילתן ביום נדה ויולדת טבילתן בלילה

שבעת ימים תהיה )ויקרא טו,יט( והיינו דכתיב בנדה 

 בנדתה, וא"כ טבילה בזמנה צריכה להיות בלילה 

 ושלא בזמנה מדאורייתא טובלת גם ביום. 



                                                            ♦ אורח נדה                                                                   קלא

 

 אמר רב  )סז ע"ב(שגזרו אף ביום, והוא בנדה  אלא

אינה טובלת אלא בלילה ושלא נדה בזמנה  

בזמנה טובלת בין ביום בין בלילה רבי יוחנן אמר 

בין בזמנה בין שלא בזמנה אינה טובלת אלא בלילה 

משום סרך בתה ואף רב הדר ביה דאמר רבי חייא 

בר אשי אמר רב נדה בין בזמנה בין שלא בזמנה 

אינה טובלת אלא בלילה משום סרך בתה אתקין 

רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משום 

אריותא רב אחא בר יעקב בפפוניא משום גנבי רב 

יהודה בפומבדיתא משום צנה רבא במחוזא משום 

אבולאי אמר ליה רב פפא לרבא ולאביי מכדי 

האידנא כולהו ספק זבות שוינהו רבנן ליטבלינהו 

ה משום דרבי שמעון דתניא אחר ביממא דשביעא

תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת 

ביניהן ר' שמעון אומר אחר תטהר אחר מעשה 

תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא 

. ועיין רש"י שכתב לפרש וז"ל, תבא לידי ספק

שנוהגת אחריה לטבול ביום ואפילו בזמנה ואתיא 

 י הוא דטבלה לידי כרת ולא ידעה דאמה בשמינ

 .ביום 

 כתבו, דסרך שייך גם בזבה )ד"ה משום( שם  ובתוס'

אף דליכא איסור דאורייתא אם תטעה  

ביתה אלא רק חשש אם תראה אח"כ ותסתור, 

 שהרי רבא התיר לטבול ביום ח' רק משום אבולאי

ומשמע דא ילאו הכי אסור, וא"כ אסור )ע"ר שם( 

 לטבול אף בשמיני או בתשיעי אלא בלילה, והביא 

 דעת ר"ת בזה וכמו שהביא הטור. 

 בב"י שהביא שרבים מהראשונים כתבו  ועי'

ור' שמחה )קצ( כתוס' לבד מהראבי"ה  

שכתבו דאין לחוש האידנא ]דנשים ספק זבות[ 

לסרך ביתה שהרי אף אם תטעה לטבול ביום עלתה 

 לה טבילה, ור"ל דכיון שעלה טבילה לבת אם 

 טבלה יום ז' בדיעבד לא גזרו האידנא בספק. 

 ביאור הגמרא שם בנדה נתונה במחלו',  ועצם

התיר )בהשגות לבעה"נ שעה"ט,א( שהרז"ה  

לטבול בשביעי אף לכתחילה ובעיא דר' פפא היתה 

על הביאה ולא על הטבילה, אבל דעת הרשב"א 

שהקושיא היתה לענין הטבילה  )בארוך ב"ז ש"ז ל ע"ב(

ולמאי דאמר דאסור לעשות כן שמא תבוא לידי 

 ספק, אמרו לענין טבילה שאינה טובלת ביום, וגם 

 אחר חומרא דר' זירא. 

 ב"ם ידועה, ומלשון הרא"ש ר"ת ורש ומחלוקת

שכתב )בסוף נדה הלכות מקואות סי' לו(  

שלרשב"ם לא תטבול עד שתחשך, משמע דלצאת 

לטבול מותר לה אף קודם לכן, ומלשון הסמ"ג 

שכתב שרשב"ם היה מצריך )לאוין קיא לח ע"ב( 

ללכת לטבול לאחר חשכה, משמע שאף תצא רק 

כשתחשך ולא סמוך לזה, ולר"ת כתב הב"י דאף 

קודם לסמוך לכשתחשך מותר לטבול ובלבד 

שתבא אחר שתחשך, ועיין ב"ח שכתב דלר"ת הוא 

דוקא סמוך, וגם לרשב"ם פירש שיוצאת אף קודם 

 חשכה והעיקר שתטבול משתחשך ופירש אחרת 

 את דברי הסמ"ג עי' באורך דבריו. 

 אסורה לטבול ביום ז' ואפילו בשו"ע וז"ל,  ופסק

אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה  

יכולה לטבול ביום משום סרך בתה, )פירוש דבוק 

הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום 

כמוה ולא תבחין שאמה לאחר שבעה טבלה ולא 

והכלות , והרמ"א כתב עליובשביעי עצמו(. 

הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא לא 

 באין אצל החתן עד הלילה, אבל אחר החופה דינן 

 .()מהרי''לכשאר נשים  

 כתב דמשמע מדברי השו"ע שוסבר  )ו( ובש"ך
כדעת רשב"ם וסייעתו שנכול להחמיר  

כדבריו, ונראה שדייק זאת מלשון המחבר שכתב 
'אינה יכולה לטבול ביום' דאלמא אינה טובלת ביום 

כלל אף ביום ח' או ט' וכרשב"ם, ועוד כתב הש"ך 
בשם הב"ח דאסורה לילך ביום ז' מבעו"י וה"מ 

שאין רוחצת וחופפת שם אבל אם רוחצת וחופפת 
חשש דסרך ביתה, והביא בשם האגור שם ליכא תו 

שהמנהג באשכנז לטבול סמוך לחשכה עכ"ל וכתב 
 עליו דס"ל כר"ת ומ"מ יש להחמיר כרשב"ם, וגם 

 לר"ת מותר רק בשמיני ולא בשביעי. 

 שאם  )סק"ט(שכתב בשם ס"ט  )סי' קצז(חת"ס  ועי'

תבוא לידי ביטול פריה ורביה יכולה לטבול  

ביום ז' ובלבד שתבא אחר שתחשך כי הגזירה 

 רחוקה ומילי דרבנן ובמקום ביטול פריה ורביה 

 היקלו, ועוד האריך עיי"ש. 

 סעיף ד'

 הטור והמחבר, דבאונס כגון בצינה או  כתבו

 גנבים יכולה לטבול בשמיני אבל לא  

 בשביעי שיכולה לבא לכרת. 
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 כתב נשים שטובלות ביום  )אלף שפד( ובאגור

צריכות להסתיר טבילתם מבעליהם  

שלא ישמשו עימה ביום ויבואו לידי ספק 

דאורייתא, עכ"ל. ובב"י פירשו דביום ז' קאמר 

והיה לו לכתוב אם עברה וכו' א"נ בשמיני וגזרו 

אטו שביעי, ובב"ח פירשו שלא יכולה לטבול 

בשמיני ביום וגם בשביעי בלילה לא יכולה משום 

 דעלתה לה טבילה אך לא גנבים וכדו' וטבלה ביום 

 תודיע לבעלה. 

 סעיף ה'

 הטור, דאם עברה וטבלה ביום ח' בלא אונס כתב 

עלתה לה טבילה, וביום ז' הרשב"א כתב  

בשם גדולי המורים דלא עלתה לה טבילה ויש מי 

 שהורה להקל אחר שטבילתה דבר תורה ונראין 

 דבריו עכ"ד הרשב"א. 

 הביא בשם  )ארוך ב"ז ש"ז ל ע"ב(ברשב"א  הנה

)ויקרא הראב"ד שכתב בשם רב אחא משבחא  

דלא עלתה לה טבילה, וכתב הראב"ד  שאילתא צו(

דאין לפרשו דלא עלה לה רק מדאורייתא ומדרבנן 

עלה לה ]כי בזמן הזה הזבה היא ספק נדה[, 

והרשב"א נחלק עליו וכתב שהגזירה דבר רחוק 

הוא ויש בו כמה ספקות דשמא זבה היתה ושמא 

תשמש מיד ושמא תראה ומשום חששות רחוקות 

)בהשגות לבעה"נ ה לא נחמיר בדיעבד, ובשם רז"

כתב דאף לכתחילה טובלת בשביעי אף  שעה"ט,א(

 ביום, עכ"ד בארוך, ומה שהביא בקצר בשם יש 

 מגדולי המורים הוא דעת ר"א משבחא הנ"ל. 

 פסק לדינא כהרשב"א בטבלה בשביעי  ובשו"ע

ועימיה כמה מהראשונים כהרמב"ם  

 פי"א הי"ז ועוד, ובשמיני פסק להקל והוא דין 

 לכו"ע. מוסכם 

 בב"ח פסק כמהרי"ל דאף בדיעבד אם טבלה  אך

 בשביעי לא עלתה לה טבילה, ונקט כוותיה  

היכא דאפשר להחמיר. )יא(בש"ך  
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 סימן קצח

 דיני חציצה

 

 סעיף א'

 הטור, צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת  כתב

לפיכך צריך שלא יהיה עליה שום דבר חוצץ  

ואפילו כל שהוא אם רוב בני אדם מקפידים אפי' 

 שהיא לא מקפידה עתה או כלל, ואם חופה  רוב 

 גוף חוצץ אף שאין דרך בני אדם להקפיד. 

 זה שצריך לטבול בפ"א לא נתבאר בגמ'  ודין

)ראב"ד ריש מפסוק אלא כתבוהו הראשונים  

בשם תורת  בארוך ב"ז ש"ז ל ע"א ובעוד(שעה"ט, רשב"א 

מדכתיב כי אם רחץ בשרו במים  )אמור פ"ד(כהנים 

ובא השמש וטהר, ודרשו מה  ביאת שמשו כולו 

כאחד אף ביאתו במים כולו כאחד, ]ופירש סמ"ג 

מדלא כתיב וטמא עד הערב כמו בשאר  )עשה רמח(

דוכתי אלא ע"כ לדרשה הוא דאתי ולכל טבילות 

"כ אין טבילה מועלת אם טבלה שבעולם[, וא

 ומצאה חציצה באבר אחד ותטבול שוב אותו איבר 

 אחר הסרת החציצה. 

 רוב המקפיד ושאין מקפיד בלי רוב נתבאר  ודין

)נדה סד ע"ב עירובין ד ע"ב בכמה דוכתי בש"ס  

דבר תורה רובו , דגרסינן אמר רבי יצחק ובעוד(

אינו המקפיד עליו חוצץ רובו ואינו מקפיד עליו 

חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו 

המקפיד וגזרו על מיעוטו המקפיד משום רובו 

המקפיד ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום 

מיעוטו המקפיד היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור 

)בנדה שם ד"ה . ועיין רש"י שם שכתב גזרה לגזרה

)בסוכה ו ' רוב שערו קשור  אחת אחת, והתוס רובו(

כתבו  לשיטת רש"י דדוקא בחציצה  ע"א ד"ה דבר(

בשערו פוסלת מהתורה ברוב אבל בגופו פוסלת 

)ועי' ריטב"א שם שפירש מהתורה גם במיעוט הגוף 

 )שם ד"ה ש"מ(אבל ר"ח בתוס'  אחרת בדעת רש"י(,

פירש שהסוגיא דנה בחציצה דגוף ודלא כרש"י 

                                                           
 וביותר כתב בארוך שם לב ע"ב דבטל דעת המקפיד בדעת הרוב ודו"ק. קכד

 פ"ח סו"ס טו, )עי' רא"ש חולין וכ"כ בעוד ראשונים 

 .ורשב"א בקצר ב"ז ש"ז ל ע"ב ובארוך לא ע"א ודו"ק( 

 הביין כשיטת הראשונים וזהו שכתב ואם  והטור

הוא חופה רוב הגוף וכו' שגם בחציצה  

 בגוף אינו חוצץ באינו מקפיד אא"כ מצא ברוב 

 הגוף. 

 שמקפידים והיא אינה מקפדת דחוצץ, כתב  והיכא

הב"י הטעם דאל"כ נתת דבריך לשיעורין  

)פ"ב ובטלה דעתה אצל כל אדם, ובדברי הרמב"ם 

שכתב שערה אחת שנקשרה חוצצת  דמקואות הט"ו(

והוא שיהא מקפיד עליה, הסתפק דשמא לשיטתו 

אף שהרוב קפדי אינו חוצף כי היא לא קפדה או 

 דנימא דחוצץ כי אזלינן בתר רוב, ועי' ב"ח שדחה 

 בדעת הרמב"ם.ספק זה  

 רוב אין מקפידים והיא מקפדת, כתב ב"י  ואם

שלדעת הרמב"ם הנ"ל ודאי חוצץ כי הכל  

שכתב שאם  )לקמן ס"ח(תלוי בדעתה, וכן דעת הטור 

אינו מקפיד אינו חוצץ ומשמע נמי הכי שאם רק 

הוא מקפיד חוצץ, אבל לדעת הרשב"א שכתב 

בזו היו שערות ראשה קשורות זו  )בקצר שם לא ע"ב(

וכו' עד שדרך האשה להקפיד בכך הרי אלו 

חוצצין, משמע שהכל תלוי בדעת הרוב ולא 

 ועי' ב"ח שדחה דבריו והעלה דלכו"ע  קכדבדעתה,

 חוצץ אף שרק היא מקפדת. 

 מקצת בני אדם מקפידים והיא אינה מקפדת  ואם

 דלא הוה חציצה, ועי' )ב( לעולם, כתב הט"ז  

 בשבט הלוי מה שדקדק בלשונו. 

 סעיף ב'

 הטור והמחבר, אלו דברים שחוצצין חוטי  כתבו

צמר ופשתן ורצועות שכורכין בהן השער  
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 בראש או בשאר הגוף חוץ מחוטין שסביב הצואר 

 שאין מהודקין, וקטלא שסביב הצואר חוצצת. 

 תנן אלו חוצצין )פ"ט מ"א( במקואות  במשנה

באדם חוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות  

שבראש הבנות, ר' יהודה אומר של צמר ושל שער 

)נז ע"א( אין חוצצין מפני שהמים באין בהן. ובשבת 

תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן ולא לא 

. ברצועות שבראשה ולא תטבול בהן עד שתרפם

ואלו חוצצין באדם חוטי צמר ובגמרא, תנן התם 

והרצועות שבראשי הבנות ר' יהודה  וחוטי פשתן

אומר של צמר ושל שער אין חוצצין מפני שהמים 

באין בהן אמר רב הונא וכולן בראשי הבנות שנינו 

מתקיף לה רב יוסף למעוטי מאי אילימא למעוטי 

דצואר ודמאי אילימא למעוטי דצמר השתא רך על 

גבי קשה חוצץ רך על גבי רך מיבעיא ואלא 

תן השתא קשה על גבי קשה למעוטי דחוטי פש

חוצץ קשה על גבי רך מיבעיא אלא אמר רב יוסף 

היינו טעמא דרב הונא לפי שאין אשה חונקת את 

עצמה איתיביה אביי הבנות יוצאות בחוטין 

שבאזניהן אבל לא בחבקין שבצואריהן ואי אמרת 

אין אשה חונקת עצמה חבקין שבצואריהן אמאי 

דאשה חונקת  הכא בקטלא עסקינן לא אמר רבינא

 ]וע"ר  את עצמה דניחא לה שתראה כבעלת בשר

     בע"ב ד"ה בקטלא עסקינן[. 

 פירש שקולעת בהן )במתני' ד"ה לא בחוטי(  וברש"י

חלק עליו )פ"ו ס"א(  שערה, והרא"ש 

ופירש, שאם מדובר בקליעת שערה לא מועיל 

שתרפה דאין מים נכנסים עד שתסתור ובזה לא 

מיירי מתני' אלא מדובר שהם על שערה שאז 

מועיל אם תרפה, וכן פירש הטור שכתב 'שכורכין 

 בהן השער', אלא שלא כתב הדין אם מדובר 

 בקליעת שערה שלא מועיל להרפות. 

 הגמרא שם עולה, שחוט הכרוך בצואר לא  ומכל

חוצץ כיוןשאין מהודק לפי שאין אשה  

חונקת את עצמה ובשאר הגוף שחונקת עצמה 

 חוצץ, ובקטלא בצואר שהוא רצועה ואין חונק 

 חוצץ לפי שמהודק. 

 סעיף ג'

 הביא דחוטי צמר ופשתן חוצצין רק כשהם  הטור

מהודקין )גדיל( אבל אם הם רפויין )ארוג(  

אין חוצצין ובתנאי שלא יהו מוזהבין או מטונפים, 

 והראב"ד אסר הכל חוץ מחלולין )רשת(, וכוותיה 

 פסק בשו"ע.  

 בעא , )נז ע"א(הדברים נמצאים בשבת  ועקרי

מיניה רב כהנא מרב תיכי חלילתא מאי  

א''ל אריג קאמרת כל שהוא אריג לא גזרו איתמר 

נמי אמר רב הונא בריה דרב יהושע כל שהוא אריג 

לא גזרו ואיכא דאמרי אמר רב הונא בריה דרב 

יהושע חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו מאי איכא 

בין הך לישנא ובין הך לישנא איכא בינייהו דטניפן 

ך לישנא דאמר כל שהוא אריג לא גזרו הני נמי לה

 ארוג ולהך לישנא דאמרת משום קפידא כיון 

 .דטניפא מקפד קפדא עלייהו 

 הביא ב' ביאורים בגמ', ]ועצם השמועה  וברש"י

כך היא, דתיכי חלילתא הם חוטים  

חלולים ועגולים שאינם מהודקים ולל"ק כל 

שארוג לא גזרו שהרי אינו מהודק ולל"ב אפשר 

לטבול איתם וגם לצאת בהם בשבת לפי שרוחצים 

איתם[, איכא בנייהו דטניפן ]וברא"ש שם פ"ו 

ס"ב הביא פי' רש"י שהחוטין מלוכלכין בטיט 

מוזהבים ומיטנפים ויטנפו כשיעלו מהמים וי"מ 

מחמת המים[, ופירש לפ"א דלל"ק מותר לצאת 

איתם שהרי ארוג ולל"ב אסור לצאת כי הכל תלוי 

בקפידא והרי מקפידות להוציא ואף שעלתה לה 

טבילה אם טבלה בהם מ"מ צריכה להוציא, ופירוש 

ב' פירש בשם רבותיו, דלפי שמקפידות אזי גם 

צץ ]וגזרו חוצץ כדקיימ"ל רובו ומקפיד עליו חו

מיעוט ומקפיד אטו רובו ומקפיד[, והקשה עליהם 

רש"י דמאי דשנינו שחוצץ היינו במהודק וזה תלוי 

באם מקפיד או לא אבל אם לא מהודק אף אם 

מקפיד אינו חוצץ כי סו"ס עיילי ביה מיא, ואי 

 חוצץ לאו דוקא אלא כל מידי דקפיד א"כ מאי 

 .קאמר 'הא נמי ארוג' לל"ק, ועוד האריך 

 הטור ביארו דמה שכתב שלא יהיו  ובדעת

מוזהבים או מטונפים נקט כשני השיטות  

שהביא הרא"ש הנ"ל, וגם הבין כרבותיו של רש"י 

דבמקפיד עליו חוצץ אף שעיילי ביה מיא, ולל"ק 

דאמר 'הא נמי ארוג' ואין בעיא של חציצה כי 

בגוונא דעיילי ביה מיא אף דמקפיד אינו חוצץ, ואף 

פירש כהטור לל"ב, ד ע"ד( ")נכ"ו ח"ה דף רכ ר' ירוחם

ופסקו כל"ב אף דמיעוטו ומקפיד חוצץ אינו אלא 
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 מדרבנן מ"מ קיימ"ל כל"ב אף בדרבנן וגם ר"ה 

 בריה דר' יהושע בתראה. 

 כתב לפרש עוד בדעת רבותיו של רש"י,  והב"י

דכיון שיש עליהם טיט או זהב מתהדק  

בשער ולא עיילי ביה מיא הלכך חוצץ ולל"ק הוי 

מיעוט ומיעוט המקפיד חוצץ רק מדרבנן וכיון דכל 

מידי דארוג לא גזרו לא פליגי, אך תלה דין זה 

אם )יבואר לקמן ס"ה( במחלו' הרמב"ם והגאונים 

 שער הוא חלק מהגוף או שזה חלק שונה, וממילא 

 נחשב מיעוט או רוב הגוף.אם  

 שאסור גם בארוג )שעה"ט צ,כו ע"א( הראב"ד  ודעת

ומותר רק בחלול, ונתבאר שם ביותר, דהני  

תיכו אפשר בתיכי דטניפן א"נ שאני תיכי חלילתא 

משאר תיכי שהן מעשה עבות )קליעה( ומהודקות 

אבל אם הם חלולות הם מעשה אורג ועיילי בהו 

הם שתי וערב ומהודק מיא, עוד נ"ל שהארוגות 

 מאוד אבל החלולות הם מעשה רשת ועיילי בהו 

 מיא ובלבד שלא יהיו מטונפים, עכ"ד. 

 לא כתב דין זה כלל בהלכות מקואות,  והרמב"ם

וביאר הב"י שהבין כרש"י דלענין  

שבת אתמר ולא לענין חציצה כי סו"ס עיילי בהו 

מיא, וגם בשאינו חלול התיר שהרי לא חילק לענין 

 בכל וכל דכל שהוא ארוג לא גזרו )בפי"ט ה"ט( שבת 

 לצאת בו בשבת. 

 סעיף ד'

 הטור והמחבר, דחוטין של שער אינן  כתבו

 חוצצין. 

 הבאנו בסעיף הקודם את המשנה במקואות  וכבר

, ואמרו בגמרא בשבת נז ע"ב, )ריש פ"ט( 

דמודים חכמים לר"י בחוטי שער, וה"ט דאין 

 חוצצין הוא משום דאין חוטי שער מהודקים על 

 גבי שער הראש. 

 כתב דמה שחוצץ )ח"ד,קצו(  שרדובלבושי 

כרבותיו של רש"י אם מקפדת ואף  

במיעוט או ברובו אף שאין מקפדת מטעם גזירה, 

היינו בדבר שאינו חלק מגופה כגון חוטים דאף 

שעיילי מיא חוצץ אבל שערות שלה עצמה אין 

חוצץ אא"כ לא עיילי מיא ]לפי שזה מגופה ולא 

איכפ"ל שמקפדת[, והוא עצמו נקט להלכה 

בו כדעת רש"י דאף שכת)ז( ופרישה )א( כהדרישה 

שמקפדת אינו חוצץ כי עיילי ביה מיא והביא כמה 

ראיות מהשו"ע שסבר גם כן הכי, ואף שלכתחילה 

יש לחוש לדעת רבותיו של רש"י מ"מ בדיעבד יש 

משמע לדעת רבותיו של רש"י )יג( להקל, ומהס"ט 

שרק במיעוט ומקפדת חוצץ אבל ברובו ואין 

 מה )ד( ' פתת"ש מקפדת אין חוצץ ולא גזרינן, ועי

 שהקשה עליו. 

 סעיף ה'

 הטור, שאין חוצצין בזמן שהם בשני שערות  כתב

קשורים יחד או יותר אבל אם עשויים אחת  

אחת חוצץ מפני שמהודק, ובהמשך כתב עוד, רוב 

 השער שנקשר נימא נימא לבדה חוצצין נקשר 

 שתים שתים או יותר אינו חוצץ דלא מיהדק. 

  אמר רבה בר בר חנה)סז ע"א( גרסינן בנדה  הנה

נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות  

 שתים איני יודע ור' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא 

 אחת. 

 נראה שפירש ב' העיניינים בטור לענין  ומהב"י

שערה שאם הוא נימא א' אינו חוצץ  

)מקואות ובטפי מהכי חוצץ, והטור פסק כהרא"ש 

)בארוך ב"ז שכתב כר' יוחנן, ודלא כהרשב"א סי' כו( 

 )נכ"ו ח"ה ור' ירוחם  ש"ז לב ע"ב, ובקצר שם לא ע"ב(

 שכתבו כרבה בב"ח.רכה ע"ב(  

  )בשבת פרק במה אשה  כו ע"א ד"ה מודים( הר"ן ולשון

כך הוא, מודים חכמים לר"י בחוטי שער  

וכו' דוקא בראשי הבנות הוא שאין שער חוצץ לפי 

שאי אפשר להדקו יפה אבל לקשור נימא אחת 

בעצמה או נימא בחבירתה מתהדקות הן בענין 

שאין המים נכנסין שם דהא אמרי' בפרק בתרא 

דנדה נימא אחת קשורה חוצצת שלש אינן חוצצות 

י' לכרוך חוטין אלו בשערותיה שתים איני יודע ואפ

 נמי שרי לפי שאי אפשר לחוטי שער הללו שלא 

 יהיו יותר מנימא אחת וכו'. 

 הבין הב"י מהר"ן שפסק כרבה בב"ח,  וראשית

ושנית נראה שהבין שהר"ן למד את  

הסוגיא בנדה לענין שערה שבזה אפי' בנימא א' 

אינו חוצץ לפי שאי אפשר להדקו יפה אלא 

שבמציאות לא עושים כריכה משער אלא ביתר 
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מנימא, והחילוק בין נימא א' ליותר הוא רק 

בשערה כיון שאין המים נכנסים שם, והבין עוד 

דין חוטי שער  שהטור לא כתב 'בד"א' וכו' על

שבזה אין חיולק בין נימא לכמה נימין אלא חילק 

בזה בשערה שלה וכדלקמן, ומ"מ רק במקפידה 

 נימא א' חוצצת אבל באין מקפידה בעינן רוב שאז 

 הולכים אחר רוב העולם שמקפיד. 

 הבין שהטור חילק )וכ"ה בט"ז סק"ח( הב"ח  אך

במילותיו 'בד"א' בחוטי שער שאם הוא נימא  

א' הוא מהודק וחוצץ ולקמן דיבר על שערה שלה 

שבזה אם מקפדת א"צ רוב ורק אם אינה מקפדת 

בעינן רוב, ולשון הר"ן הנ"ל הבין כפשוטו 

 שבחוטי שער עצמו חילק בין נימא לכמה נימין ועי' 

 באורך בט"ז. 

 שתי , כתב וז"ל)פ"ב ממקואות הלט"ו(  והרמב"ם

שערות או יתר שהיו קשורין כאחת  

קשר אחד אינן חוצצין מפני שהמים באין בהן. 

ושערה אחת שנקשרה חוצצת והוא שיהיה מקפיד 

עליה. אבל אט אינו מקפיד עליה עלתה לו טבילה 

עד שתהיה רוב שערו קשור נימא נימא בפ''ע כזה 

הורו הגאונים. ויראה לי ששערו של אדם כגופו 

ילה ואינו כגוף בפני עצמו כדי הוא חשוב לענין טב

שנאמר רוב השיער אלא אע''פ שכל שיער ראשו 

קשור נימא נימא אם אינו מקפיד עליו עלתה לו 

 טבילה אא''כ נצטרף לחוצץ אחר על גופו ונמצא 

 .הכל רוב גופו כמו שביארנו 

 והטור פסקו כהגאונים  )מקואות סי' כו( והרא"ש

 שהשער הוא בפנ"ע ואם יש בו רוב  

 חציצה לא עלתה לה טבילה. 

 הנימא או השניים, פרשו הב"י לכל האמור  וענין

לעיל, שאחד הוא בין עם חבירו ובין אם  

הוא בעצמו )עניבה(, ובשניים עם שניים תלה 

במחלו' ברמב"ם והר"ן והרשב"א הנ"ל אם נחשב 

 כשניים או כשלש ואם הם עצמם לכו"ע חשיב 

 כהגאונים. שניים עי' בדבריו, ובשו"ע פסק 

 סעיף ו'

 הטור, שער שכנגד הלב  ובזקן הנדבק זה בזה  ז"ל

מחמת זיעה חוצץ שבראש ובבית השחי אינו  

 חוצץ ובאותו מקום באיש אינו חוצץ ובאשה 

 בנשואה חוצץ ובפנויה אינו חוצץ, וכ"פ בשו"ע. 

 )בשבועות סי' פסק את דברי המרדכי  והרמ"א

בשם ראבי"ה בשערות שנעשו  תשנא( 

 מחמת שד בלילה אינן חוצצות, ועיי"ש במרדכי 

 שכתב כמה טעמים להתיר. 

 כתב דבאשה  )ח"ב,קמז(פנים מאירות  ובתשו'

שאמרו לרפואתה ע"י סמים בראשה  

ובמים מסתבכים השערות דאין להקל אא"כ רוב 

השערות לא נקלעו דאז הוי מיעוט שאין מקפיד 

 ואינו חוצץ אלא מדרבנן דבזה סומכים על רופא 

 שאומר לעשות כך דהוי אז כגופה. 

 סעיף ז'

 הביא דלפלוף שבעין אינו חוצץ וחוצה לו  הטור

חל אינו חוצץ ויבש עד שיתחיל להיות ירוק  

חוצץ, והרמב"ם חילק על שבתוך העין בין ג' ימים 

 לאחר ג' ימים וחוץ לעין חוצץ אפי' אחר ג' ימים, 

 והרא"ש כתב כסברא ראשונה. 

 לפלוף גרסינן אמר מר עוקבא  )סח ע"א( בנדה

 שבעין לח אינו חוצץ יבש חוצץ אימתי  

 .לירקנקרא יבש משעה שמתחיל  

 העלה דמימרת מר עוקבא קאי  )ד"ה לפלוף( ובתוס'

אלח שרק בתוך העין לא חוצץ אבל מחוץ  

 לעין חוצץ אף לח ]שמתייבש מהר[ ויבש גם תוך 

 העין חוצץ, וכ"נ דעת הרמב"פ פ"ב ממקואות ה"כ. 

 כתב דמר עוקבא תחילה  )מקואות סי' כה( והרא"ש

אמר דלח בעין אינו חוצץ, ומה שאמר  

אח"כ יבש חוצץ קאי אחוץ לעין אבל תוך העין או 

 )נכ"ו ח"ה לח חוץ לעין אינו חוצץ, וכ"מ בר' ירוחם 

 .רכד ע"ד, ועי' ב"י וש"ך סקי"ג( 

 שרטה בבשרה כך הוא,  )שם(הרמב"ם  ולשון

והוציא דם וטבלה. בתוך שלשה ימים אין  

מקום השריטות חוצץ לאחר שלשה ימים חוצץ 

מפני שהדם נקפה שם כגלד שע''ג המכה. וכן 

 לפלוף שבעין אם היה יבש והוא שהתחיל להוריק 

 .חוצץ בנדה 

 מזה הטור דוכן לפלוף שכתב קאי ממש  ולמד

אדלעיל ובעינן לחצוץ בלפלוף תנאי שיהא  

אחר ג' ימים, ועי' ב"י שדחה זאת בדברי הרמב"ם 

שהרי כתב והוא שיתחיל להוריק, והסיק 
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 שהרמב"ם כתוס' וגירסא משובשת היתה לטור, 

 ובשו"ע פסק כהרמב"ם ותוס' לחומרא. 

 ב"ח שכתב שגירסא בטור 'והרמב"ן חילק'  ועי'

וק בזה בין ג' ימים ועי' בדבריו בביאור החיל 

לטפי מהכי, והכריע להלכה שבחוץ לעין אף לח 

חוצץ אפי' תוך ג' ימים ובתוך העין אף לח שלא 

 הוריק שרי רק תוך ג' ימים אבל אחר ג' ימים חוצץ 

 וכן כשהוריק חוצץ אף תוך ג' ימים ואף תוך העין. 

 סעיף ח'

 הטור הכחול שבעין אינו חוצץ ושחוץ לעין  כתב

חוצץ היו עיניה פורחות אף שחוץ לעין אינו  

)ברש"י סז ע"א בנדה ד"ה חוצץ, פירוש פורחות 

דומעות וי"מ נפתחות ונסגרות תמיד,  פורחות(

 כתב היו עיניה  )פ"ב ממקואות הכ"א(והרמב"ם 

 פתוחות אף שחוץ לעין אינו חוצץ. 

 פירש דעת הרמב"ם כי"מ שהביא הטור  והב"י

ואינו פירוש אחר, ופסק להלכה כלשון  

 ,כחול שבעין אינו חוצץ, ושחוץ לעין חוצץהזה, 

 עיניה  )פירוש וסוגרת(ואם היתה פותחת ועוצמת 

    קכה.תדיר, אף שחוץ לעין אינו חוצץ 

 שכתבו, שהרמב"ם פירוש אחר  )יב(ב"ח וט"ז  ועי'

לו שהרי הטור לא כתב והרמב"ם כרש"י או  

כי"א, וע"כ שלשיטתו אם טבלה ועיניה פתוחות 

 לא הוי חציצה, אבל לא תפתח ביותר וכמו שכתב 

 הרמב"ם בהלכה שאחרי זה. 

 סעיף ט'

 הטור, דם יבש שעל המכה חוצץ וריר  כתב

שבתוכה אינו חוצץ יצא מתוכה כל תוך ג'  

ימים לח הוא ואינו חוצץ לאחר מכן יבש הוא 

וחוצץ, לפיכך אשה בעלת חטטין צריכה לחוף 

ראשה עד שיתרככו, והראב"ד כתב דגליד שע"ג 

המכה אפי' אחר ג' ימים אינו חוצץ וכן לפלוף 

                                                           
 ויש לעיין אמאי לא הביא הקולא השניה ברש"י שאם דומעת עלתה לה טבילה וכמו שדרכו להביא כן בכ"ד. קכה
ועי' בראב"ד שכתב בסו"ד 'אבל שריטה אחרת תוך ג' ימים מגליד וחוצץ ודוקא חוץ למכה אבל ע"ג המכה אינו מקפיד', ולכאורה  קכו

אינו מקפיד במה שיש לו על המכה ורק חוצה לה ממש ועל הבשר כבר קפיד  ר"ל שעל גבי המכה אפי' אם הוא יבש אינו חוצץ כי אדם
וחוצץ, אבל מרש"י שם משמע שהכל תלוי ברך ויבש שאם הוא רך חשיב כגוף הבשר שהרי מחובר ואינו חוצץ ואין הדבר תלוי 

 בהקפדה, והרמב"ם הבין כרש"י.

  

 שבעין אפי' יבש והכחול אפי' שע"ג העין אינו 

 ש לא כתב כן.חוצץ וא"א הרא" 

 תנן, דגליד שחוץ למכה חוצץ  )פ"ט מ"ב( במקואות

ושבמכה אינו חוצץ, וי"ג שעל המכה,  

אמר רמי בר אבא הני  )סז ע"א(ועוד גרסינן בנדה 

ריבדי דכוסילתא עד תלתא יומי לא חייצי מכאן 

 גלדן רך  )בד"ה תלתא(ואילך חייצי. וכתב רש"י 

 ומחובר והוי כמין הבשר ולא חייצי. 

 כמה דיעות בשמועה זו. ויש

 כתב דאף אם יצטער  )שבועות תשמח( שהמרדכי

בהוצאת הגלד וא"כ אין דעתו להסיר  

ויקרא לא מקפיד מ"מ רגילות להסיר ]כי באמת 

 לא חפץ בזה וקרוי מקפיד[ או שימתין עד שירפא. 

 ומשמע דלדעתו לא מהני ריכוך. 

 כתב גם הכי אלא שסיים  )מקואות סי' כה( וברא"ש

בלשון הזה, הלכך אשה שהיא בעלת  

 )ועי' שיורי חטטין צריכה לרחוץ במים עד שיתרככו, 

 .טהרה סקכ"ג וחזו"א צד,ו בטעם הדבר דמהני ריכוך( 

 כתב דאף שמן הדין לא היה  )רצג(שהסמ"ק  אלא

צריך להסיר גרב או שחין ]כי לא מקפדת  

שהרי רוצה להרפאות[ לפי"ז אין לאסור מלטבול 

 אשה בעלת חטטין בראשה, ומשמע לדבריו שאם 

 טבלה ולא הסירה דמהני טבילתה. 

 שרטה כתב וז"ל,  )פ"ב ממקואות ה"כ( והרמב"ם

בבשרה והוציא דם וטבלה. בתוך  

שלשה ימים אין מקום השריטות חוצץ לאחר 

שלשה ימים חוצץ מפני שהדם נקפה שם כגלד 

וכן לפלוף שבעין אם היה יבש והוא  ,שע''ג המכה

. ותמה עליו הראב"ד שהתחיל להוריק חוצץ בנדה

שהרי שנינו שעל המכה אינו חוצץ ומאי אכפ"ל 

שעברו ג' ימים וא"ת שמשווה לריבדי דכוסילתא 

 הא לא דמי ששם לא יודעים שיבש עד אחר ג' ימים 

  קכוכאן אפשר לדעת ע"י בדיקה. אבל 
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 הב"י שהראב"ד הבין שהרמב"ם גרס על  וביאר

המכה ולכן תמה עליו אבל הגירסא  

בדבריו היא על גבי המכה דהיינו שאם עלתה 

 כנגדה בכיוון אינו חוצץ אבל אם נתפשטה חוץ 

 כנגדה היינו גלד שעל המכה דחייץ. 

 דם יבש פסק כהטור בשם הרא"ש וז"ל,  והשו"ע

וריר שבתוכה אינו  ,שעל המכה חוצץ 

חוצץ. יצא הריר מתוכה, כל תוך ג' ימים לח הוא 

לאחר מכאן יבש הוא וחוצץ. לפיכך  ,ואינו חוצץ

 אשה בעלת חטטים צריכה לחוף במים עד 

 .שיתרככו 

 בתר הדינים דלפלוף וריבדא דכוסילתא  והנה

וכחול ור' יוחנן דפתחה עיניה ביותר עצמה  

עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה בגמרא נדה סז 

ולית  )יעוי' בתוס' שם ד"ה פתחה(ע"א. יש שגרסו 

הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כי הא דאמר ר"ל 

אשה לא תטבול אלא דרך גדילתה וכו', ועי' רי"ף 

שגרס לבתר כל הני שמעתתא ולית הלכתא  )ו ע"ב(

הני דמעתתא אלא כי אתמר הכי לענין טהרות  ככל

 איתמר אהל לבעלה שפיר דמי כי הא דאמר ר"ל 

 וכו'. 

 )שם ד"ה ולית  הראשונה ביארה הר"ן והגירסא

דלית הלכתא ככל  הני  הלכתא( 

שמעתתא להחמיר אלא רק בחומרא של ר"ל, 

ודעת הרי"ף ביאר בסמוך לזה שנותן דחיה מר"ל 

 לר"י בלבד דלא מעכב לפתוח ולסגור ביותר אלא 

 מהני נמי דרך גדילתה. 

 ביאר, דלית )בבעה"נ שעה"ט צג,כה ע"ב(  והראב"ד

הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כר"י  

שהוא כר"ל דנקטינן כסתם מתני' דגליד שעל 

המכה אינו חוצץ כלל אלא רק שחוץ למכה ]שעל 

זה לא דיבר מר עוקבא כלל[, א"נ כל השמועות 

נאמרו רק על טהרות ורק ר"י אמר דבריו על אשה 

לבעלה וכהא דר"ל וכן פירש דברי הרי"ף וכזה 

)פ"ב והרמב"ם  ש"ז לב ע"ב( )בקצר ב"זכתבו הרשב"א 

, אלא שחילוק יש בניהם שלדעת ממקואות הכ"ב(

הראב"ד גליד אינו חוצץ כדין שריטה אהל 

                                                           
ס איפכא אבל בשל עץ הרי זה אינו חוצץ, ואכמ"ל. ויבאר החילוק בין שגר)יט(  וקצת צ"ב הלשון בתוספתא לפי"ז, וראה בגר"א שם קכז

 עץ למתכת באו"א ודלא כר"ש הנז'.

 להרמב"ם והרשב"א הדין הוא רק לשריטה ולא 

 לגליד. 

 הביא הגירסאות הנ"ל  )מקואות סי' לה( והרא"ש

וגירסת רש"י דלא גריס ליה וכתב  

 להחמיר כגירסת רש"י, וכן נראה שהבין הב"י 

 שלא העתיקו בשו"ע אפי' כי"א. 

 דהא דמסקינן ה"מ  )בסו"ס כו(היראים  ושיטת

לטהרות אבל לבעלה לא ה"מ בדיעבד  

 אבל לכתחילה אפי' לבעלה צריכה כל הני חומרות, 

 .)לאוין קיא לח ע"ד(וכ"ה בסמ"ג  

 תמה על המחבר שלא הביא שיטה זו  )יג( ובש"ך

דה"מ לטהרות וכו', שהרי במידי דרבנן  

הלך אחר המיקל, וסיים דאף הרא"ש שכתב 

להחמיר לכתחילה קאמר וכהיראים, ונקט דהיכא 

 דאפשר שתטבול שנית יש להחמיר אבל בלאו הכי 

 יש להקל ככל הני רבוואתה. 

 סעיף י'

 חוצצת. הטור והמחבר, רטיה שעל המכה כתבו

 סעיף י"א

 כתב, חץ או קץ התחוב בבשר אם נראה  הטור

 מבחוץ חוצץ ואם אינו נראה אינו חוצץ,  

 ואם יש עליו קרום של בשר בכל ענין אינו חוצץ. 

 , וטעם )י,ח(דבריו פשוטים ממשנה במקואות  ריש

 הדבר כתב הרא"ש דאם נראה מבחוץ א"א  

 שלא יהא גם על הבשר ועל כן חוצץ. 

 הנכנס לו חץ )ח,ד(  דמקואותשנינו בתוספתא  ועוד

בירכו רבי אומר אינו חוצץ וחכמים אומרים  

ה"ז חוצץ בד"א בשל מתכת אבל בשל עץ ה"ז 

חוצץ ואם קרם עליו העור מלמעלה הכל מודים 

וז"ל, בשל )פ"י מ"ח(  שאינו חוצץ. ופירש הר"ש

מתכת עיילי מיא טפי משל עץ שאינו נדבק כל כך 

 נ בשל מתכת איכא סכנה טפי עם הבשר א"

 כשמוציאו ודבר שאינו מקפיד אינו חוצץ, עכ"ל. 

 כך היתה לו הגירסא בתוספתא בנ"ל,  והב"י

 קכזוהבין שרבי הוא האומר בד"א וכו', 
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ופירש הדינים בשני דרכים, דעפ"י המרדכי 

שכתב דהא דקתני אם קרם )בסו"ס תשמז( בשבועות 

וכו' פי' ר"י דוקא בנראה חוצץ אם לא קרם עליו 

העור אבל אם כל כך בעומק שאינו נראה אינו 

חוצץ אפי' בלא קרימת העור, פירש דנראה מבחוץ 

אין הכוונה שבולט או ששווה לבשר ונראה אלא 

שקוע ונראה דלרבנן גזרו בו אטו שאינו משוקע 

ן מודו והתוספתא ורבי לא גזר ובקרם גם רבנ

דיברה על נראה מבחוץ ומתני' דלא חילקה בין של 

מתכת לשל עץ ואמרה דנראה חוצץ אתיא כרבנן 

)הנז' לעיל על המשנה( שלא חילקו. ועפ"י הרא"ש 

משמע דנראה היינו ששווה מבחוץ דלרבנן א"א 

שלא יהא מקצתו על הבשר ולרבי כיון שאין בולט 

 אינו על הבשר ואם קרם גם חכמים מודו דהא לא 

 קפיד כה"ג ומיעוט שאין מקפיד לא חייץ. 

 והרא"ש )פ"ג ממקואות ה"ח( הרמב"ם ודעת 

שלא כתבו אלא לשון )במקואות סי' כז(  

המשנה ולא כתבו התופסתא, ביאר הב"י שהבינו 

דתוספתא באין נראה מבחוץ ובכ"ז גזרו רבנן אטו 

נראה ומתני' שבאין נראה לא חייץ כרבי, ומה 

 דאמר אם קרם וכו' אינו נ"מ כי זה לרבנן ולא 

 קיימ"ל כמותם, ופסק בשו"ע כהרמב"ם והרא"ש. 

 דאם אתי  )ה( ובש"ך )יז(()עי' בדרכ"מ תמהו עליו וכבר 

מתני' להרמב"ם והרא"ש כרבי היו צריכים  

לחלק בין של עץ למתכת, וכתב הש"ך דעל כרחך 

מתני' כחכמים ותוספתא בנראה מבחוץ ולכן לא 

חילקו, ובנראה מבחוץ אפי' של מתכת חוצץ 

ובאינו נראה אפי' בשל עץ אינו חוצץ, ולא כתבו 

הדין דאם קרם וכו' כי רק התוספתא הוצרכה לכך 

דנראה ולא את דין שאינו נראה  שכתבה רק דין

 אבל מתני' שכתבה גם את דין שאינו נראה הוי 

 כ"ש בקרם א"נ דפירשו אינו נראה כלומר קרם. 

 כתב ליישב דברי הב"י )ט(  הגהותובחידושי 

בתוספתא )תשמז( עפ"י גירסת המרדכי  

וכך היא שנויה, ואם קרם עליו העור דברי הכל 

אינו חוצץ בד"א בשל מתכת אבל בשל עף חוצץ, 

                                                           
וקצ"ב לזה דאיפכא קשיא לדעת הטור שכתב ואם קרם וכו' ולא חילק בין של עץ למתכת, שהרי החילוק דרבנן ומתני' לדעתו  קכח

 כוותיהו.
שאם מקפדת  י )לעיל ס"ד(י אכפ"ל שמקפדת. ושמא י"ל דס"ל כרבותיו של רש"אלא דעדיין צ"ב שהרי סו"ס נמחה הטיט במים ומא קכט

חוצץ אף דעיילי ביה מיא. ולבסוף ראיתי שכתב כן במחצית השקל ]בהשמטות[ מדיליה ושאזיל רמ"א לשיטתו בס"ד כרבותיו של 
 רש"י.

וא"כ רבי לא חילק אלא חכמים היכא דקרם, ועל 

כרחך שנחלקו בנראה כמש"כ ב"י אבל באין נראה 

לכו"ע אינו חוצץ ומתני' כחכמים, וביאר בזה כל 

 דברי הב"י גם בדעת הרמב"ם והרא"ש ועי' 

      קכחבאריכות. 

 ב"סעיף י

 הטור והמחבר, לכלוכי צואה שעל הבשר  כתבו

 מחמת זיעה אינן חוצצין ]דעיילי ביה מיא,  

 ועי' ב"ח[, נגלד כגליד חוצץ. 

 ג"סעיף י

 הטור, טיט הבורות וטיט היוצרים וטיט של  כתב

 דרכים אם הם נדבקים בבשר והם יבשים  

 אינו חוצץ.חוצצים אבל שאר טיט אפי' יבש  

 מדבריו, דבטיטין אלו יש חילוק בין לח  והעלו

ליבש אבל שאר טיטין אפי' יבש אינו  

חוצץ שעוברים בשעה שנכנסת למים, אבל 

עולה דטיטין אלו אף  )מקואות פ"ב ה"א(מהרמב"ם 

לחין חוצצין ושאר טיטין רק יבשין חוצצין, וכתב 

הב"י דמסתבר כהרמב"ם דשאר טיטין אינן 

 נימוחין במים אם יתיבשו אלא רק כשהם לחים, 

 וכ"פ בשו"ע. 

 הביא בשם  )סו"ס תשמח(במרדכי בשבועות  והנה

דהא דתנן הדם הדיו  )סי' כו כח ע"א(יראים  

דה"מ בלח  )בתוספתא דמקואות פ"ו ה"ה(והחלב וכו' 

אבל יבש חוצץ, ואם מקפדת אפי' בלח חוצץ, וכתב 

עליו המרדכי דאין לפרש טעם הברייתא משום 

 )בחולין כו שמים נכנסין בלח שהרי אף ביין מצינו 

 שאין מים נכנסין. ע"ב( 

 לקח דין זה גם על דין טיט וכתב ומיהו  והרמ"א
אם היא מקפדת אפי' בדבר לח חוצץ.  

 ועי' ב"ח שהחמיר טפי מהכי דאף באין מקפדת 
 חוצץ לפי שאין בקיאין בסוגי הטיט. 

 שכתב דס"ל דלא נכנס מים  )ל(שיורי טהרה  ועי'
 וחיישינן במקפדת שנשאר מעט והוי מיעוט  

  קכטהמקפיד. 
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 ו"סעיף ט

 הטור, הדיו החלב והדבש שרף התאנה ושרף  כתב

החרוב ושרף השקמה הנוטפת מאילן חוצצין  

יבשין, ולכאורה שאר אילנות אפי' יבשין אין 

 כתב דשאר  )פ"ב ממקואות ה"ב(חוצצין, והרמב"ם 

 אילנות חוצצין אפי' לחין. 

 )דמקואות הב"י דדין אילנות קתני בתוספתא  וביאר

וקתני נמי בסיפא דשאר אילנות  פ"ו ה"ה( 

חוצצין אפי' לחין מפני לכלוכי פירות. והטור לא 

היה לו התוספתא כי לקחה מהרא"ש והבין להקל 

 בשאר אילנות דומיא דשאר טיטין, אבל הרמב"ם 

 פסק ככל התוספתא להלכה, וכ"פ בשו"ע. 

 ז"סעיף ט

 כתב ודם שנסרך  )פ"ב ממקואות ה"ב( הרמב"ם

 בבשר אפילו לח חוצץ.  

 דדרך בני אדם  )עשין רמב ע"ג(כתב בסמ"ג  והטעם

להקפיד בכך, אלא שסיים להקשות  

 מזבחים דף לה ע"א שרואים שאינו חוצץ בלח כל 

 כה"ג עיי"ש. 

 . דם שנסרך בבשר, אפילו לח, חוצץהשו"ע,  וז"ל

שכתב דאין חילוק בין נסרך  )כ(ועי' ש"ך  

 בבשר או ע"י דב"א, ועפ"י בה"ג כתב שאם הדם 

 נתבשל חוצץ אפי' בלח שלא נסרך. 

 ז"סעיף י

 הטור והמחבר, צבע שצובעות הנשים את  כתבו

 פניהן ושער ראשן אינו חוצץ וכן מי  

 שאומנותו צבע וידיו צבועות אינו חוצץ. 

 )מקואות וברא"ש  )קצר ב"ז ש"ז לב ע"א(ברשב"א  עי'

שכתבו  )נכ"ו ח"ה רכה ע"א(ובר' ירוחם  סי' כז( 

בדין צבע ב' טעמים, האחד שהאשה לא מקפידה 

ויותר מכך שהם עושות במתכוין, והשני שאין בו 

 ו דחוצץ "ממשות ולא דמי לדין ששנינו בסעיף ט

 לפי שאין בו ממשות. 

 נראה לבאר בזה, שאם נמצא הצבע בקצת  ואשר

מהגוף שאז מדרבנן חוצץ אלא כיון דאין  

מקפדת אינו חוצץ אבל אם נמצא על רוב שער שאז 

גם באין מקפדת חוצץ מדרבנן דמ"מ אין בו 

ממשות וה"ט דאינו חוצץ, ונשמע מיניה שאם 

נמצא על מקצת הגוף ואינה מקפדת אינו חוצץ אף 

 ביש בו ממשות, ודיו אין דרך ליתנו ואף אם אינה 

 נן אחר רוב וחוצץ.מקפדת אזלי 

 שיש להקשות מדין כחול ששנינו בס"ח  אלא

 דחוצץ ולכאורה הרי אינה מקפידה וגם  

 נמצא על מיעוט ואף שיש בו ממשות לא יחצוץ. 

 ב"ח שכתב ליישב מדין כחול שדם יש בו  וראה

ממשות ושא"כ בצבע. ונראה שהבין אחרת  

 והיינו שבעינן תרתי גם שלא יהא בו ממשות וגם 

 שיהא לנוי. 

  )יח(המרווח הוא כמש"כ בפרישה  והתירוץ

בתירוצו השני דכחול אינו נעשה  

 ליופי אלא לרפואה ובאמת אינה חפצה בכך 

 ומקפידה וה"ט דחוצץ. 

 שכתב באשה שעלתה מהטבילה  )יז(ט"ז  ועי'

ומצאה בגופה שחרורית במקום שנגעה  

בכותלי בית המרחץ שא"צ טבילה שנית דדמי 

 לצבע שאינו אלא לכלוך ואין בו ממשות ולא דמי 

 לדיו. 

 מדבריו, שהבין שהממשות עושה את  ונראה

ההקפדה שאם יש בו ממשות אזי מקפידה  

וחוצץ ודיו שיש בו ממשות סתמא שמקפידים ]ואם 

היא לא קפדא בדיו הולכים אחר הרוב[, ואם 

 אומנותה בכך אף שיש בו ממש סתמא שלא 

 מקפידה ולא חייץ. 

 ט כ'"ח י"סעיפים י

 הטור, צואה שתחת הצפורן רק כנגד הבשר  כתב

חוצץ אינו חוצץ ובצק אפי' כנגד חוצץ,  

ומיהו אין דרך להקפיד בכך הלכך מי שאינו מקפיד 

אינו חוצץ, ולפי שאין יודעים לכוין מהו כנגד 

 הבשר או שלא כנגדו נהגו ליטול הצפורניים בשעת 

 טבילתן. 

 רוב הראשונים שבצואה יש לחלק בין  שיטת

כנגד הצפורן לשלא כנגד ובבצק אין  

 )פ"ב, משניות ב' ד'(חילוק והוא במשנה דמקואות 

)פ"ב  ם, אלא שהרמב")ו,ה(ותוספתא דמקואות 
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לא חילק בין כנגד הצפורן  ממקואות ה"א והלכה י"א(

לשלא כנגד ובצק חוצץ וצואה אין חוצץ. וביארו 

הב"י והב"ח בטעמו, שבמתני' שם קתני חוצץ 

וצואה אין חוצץ ורק בתוספתא מחלק בין כנגד 

 הבשר לשלא כנגד בין צואה לבצק, והרמב"ם לא 

 חש לתוספתא והראשונים חשו כי שייך בתוספתא.  

 כתב, תניא בתוספתא  "ד()לאוין קיא לח ע ובסמ"ג

דמקואות הצואה שתחת הציפורן שלא  

כנגד הבשר והטיט והבצק שתחת הציפורן אפי' 

כנגד הבשר הרי אלו חוצצין ופירש ר"ת בתשו' 

אחת שמדבר בטיט הדומה לבצק שנדבק מאוד כגון 

טיט של יוצרים אבל לא בטיט אחר וצואה תדע 

שהרי תנן במסכת מקואות אלו שאין חוצצין 

 אה שתחת הציפורן, לכלוכי צואה שעל בשרו וצו

 עכ"ל. 

 באורך בב"ח בביאור דבריו, שאם הצואה  עי'

יבשה כטיט היבש ]הידוע[ או בבצק חוצץ  

אבל אם לחה כיון דעיילי ביה מיא אינו חוצץ, 

  )רצג עמ' שכג(והדברים תואמים עם לשון הסמ"ק 

 בשם ר"ת שחילק בין הנדבקת לשאינה נדבקת. 

 עוד בשם ר"ת  )שם(בב"י מופיע בשם הסמ"ג  אבל

כלשון הזה, דאפי' בטיט ובצק אם יש ממנו  

 כל כך מעט שאין מקפיד מיעוטו שאין מקפיד אינו 

 חוצץ, עכ"ל. 

 הב"י דהיכא שהוא מועט עד כדי שאין וביארו 

מקפיד בו לא חוצץ אבל אם דרך בני  

אדם להקפיד והיא אינה מקפידה בטלה דעתה 

וחוצץ, ודברי הטור שכתב ומיהו וכו' חלק בזה 

הב"י מטעם שהמשנה והתוספתא סתמו לאיסור 

אלא שהעיקר הוא שבצואה מקפידות שלא יתגנו 

על בעליהם ואף במועט אם לא כנגד הבשר חוצץ 

בכל גווני חוצץ ואף אם אינה מקפדת, ובבצק 

מטעם שלא תתגנה על בעלה ובטלה דעתה, ומשום 

פורן יצואה שתחת הצהכי פסק בשו"ע בזה הלשון, 

כנגד הבשר, אינו חוצץ.  ,שלא כנגד הבשר חוצץ

                                                           
אלא שיש לדקדק לזה מהטור איפכא שאם רוב בני אדם לא מקפידים והיא מקפידה דחוצץ, וראה בב"ח שכ"כ באמת ולשיטתו אזיל  קל

 שציין למרדכי ולא ציין לטור כמש"כ הכא.  )א(כדלעיל ס"א, אך ראה שם בזה בב"י שהסתפק ובדרכ"מ שם 
ך, וטעמא דבצק מפני שמהודק ודבק הרבה אבל צואה כל שעה אדם נוטלה הוא כ )קז ע"א ד"ה הא דאמרינן(והנה לשון הרשב"א בחולין  קלא

לפי שהיא מסרחת וכשהיא שם אינה מהודקת וכו', ולכאורה מה שכתב דכל שעה אדם נוטלה היינו שמקפיד, ובארוך הנז' בדיני נטילת 
שקל לנוטלה וכטעם שכתב להלן דאין  ידים כתב שאין מקפיד בצואה והדברים סותרים, אא"כ נאמר בכוונתו דכל שעה נוטלה היינו

 מהודקת וכו' וזה לא במשמע בכונתו. 

פורן, אפילו כנגד הבשר חוצץ. יובצק שתחת הצ

פורן עודף על יואיזהו שלא כנגד הבשר, זה שהצ

נקרא כנגד  הבשר. ולפי שאינן יכולות לכוין מה

 הבשר או שלא כנגדו, נהגו הנשים ליטול 

 .פרניהם בשעת טבילהיצ 

 פסק לחומרא דאף בצואה שכנגד הבשר  ובב"ח

 חוצץ דאין בקיאין בין צואה נדבקת  

 לשאינה נדבקת. 

 וכ"ה בב"ח כתבו לבאר כוונת )ו( בדרכ"מ  אבל

הטור ב'ומיהו' שכתב, כדברי הסמ"ג שהכל  

או כדברי הסמ"ק  קלמיעוט,תלוי במקפידים על 

 והתוס' שהכל תלוי בלח או ביבש דמה שכתב דאין 

 דרך להקפיד בכל מיירי בלח. 

 הקשה הב"י סתירה, שבדיני נטילת  וברשב"א

)בארוך ב"ו ש"ה עג ע"א( ידים פסק  

דצואה אין חוצצת שאין אדם מקפיד ועוד שאינה 

)בקצר ב"ז ש"ז לב  ובדיני טבילה קלאמהודקת כל כך,

כתב לחלק בצואה בין שכנגד הבשר לשלא  ע"א(

כנגד הבשר, ויישב עפי"ד הנ"ל שבטבילה 

מקפידות הנשים הלכך חוצץ ושא"כ בנטילת ידים 

וגם את"ל דמקפדת בנטילת ידים מ"מ מצוה זו 

רמיא גם אאנשים והם לא קפדי הלכך לא פלוג, 

 י אך תמה דבטבילה חוצץ מטעם דקפדי והא עייל

 מיא וא"כ ס"ל כרבותיו דרש"י ע"ל ס"ה. 

 יישב קושית הב"י זו, שהרשב"א )כב(  ובש"ך

כר"ת שרק הנדבקת חוצצת ורק חיישינן  

 לנדבקת ובנטילת ידים א"א לחוש כל פעם לכך 

 ליטול ציפורניו קודם נטילה. 

 אם יש לה נפח על מקום סי"ט פסק,  בשו"ע

פורן ואינה יכולה לא לחתוך ולא יהצ 

 לחטט, אם נפוחה כל כך שאין הטיט שתחת 

 .פורן נראה, אינו חוצץיהצ 

 פורן ידוקא בצק שתחת הצכ' פסק,  ובסעיף

פורן עצמה אינה יחוצץ, אבל הצ 
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 חוצצת. ואפילו אם היתה גדולה ועומדת ליחתך 

 ופורחת ועוברת מכנגד הבשר, אינה חוצצת.  

 מיהו כל זה דוקא שאין צואה עליו רמ"א,  וכתב

או בצק תחתיו בשעה שטבלה. ומאחר  

פורן יפרנים, אפילו אם צידכבר נהגו ליטול הצ

 אחת נשאר בידה וטבלה, צריכה טבילה אחרת. וכן 

 .נוהגין 

  ו ד"ה ואם(")בהגהות הל' נדה סי' טשערי דורא  ולשון

כך הוא, ואם שכחה ולא נטלה ציפורניה  

קודם טבילה אינה חוצצת ובלבד שלא יהא בתוכם 

 טיט ומ"מ טוב להחמיר ותטבול פעם שנייה משום 

  קלבדאי אפשר שלא תהא בתוכם טיט עכ"ל. 

 וז"ל, צריכה לחתוך )שכו דף ס ע"ד( כתב  ובראב"ן

 ציפורני ידיה ורגליה דכיון דעתידה  

 עכ"ל. וכ"כ הב"ח.ליטלן חייצי השתא,  

 , שלדעת ש"ד )כא( והט"ז )כה( הש"ך וביארו

 טובלת פעם שנייה מחומרא ולראב"ן  

 טובלת מדינא כי עומד הציפורן ליקצץ. 

 כבר לנתה אצל בעלה, הש"ך חילק שלדעת  ובאם

ש"ד א"צ לטבול שנית כי יצא לעז על בניה  

ולראב"ן אם אפשר תחזור ותטבול, והט"ז כתב 

 דאין צריכה לחזור ולטבול כי כל הדין הוא מדרבנן 

 ואין להחמיר אם יצא לעז על בניה. 

 ב"א כ"סעיפים כ

 הטור והמחבר, ציפורן המדולדלת שפירשה  כתבו

 מיעוטה חוצצת פירשה רובה אינה חוצצת,  

 אבר ובשר המדולדלים חוצצין. 

 מצינו האבר )פ"ו ה"ה( דמקואות  בתוספתא

והבשר באדם הרי אלו חוצצין רבי  

יהונתן בן יוסף אומר ציפורן שפרשה רובה הרי זו 

 תנן להא  )פ"ט מ"ד(אינה חוצצת, ובמשנה במקואות 

 דציפורן המדולדלת גבי אלו שאין חוצצין. 

                                                           
ובעצם דברי הגהת ש"ד יש לעיין מנין לחומרא זו שהרי בדקה תחילה וגם אחר טבילה רואה נקי ולמה נחשוש להא דא"א שלא  קלב

כו', ואפשר שהש"ד דיבר שבדקה שכתב באמת חומרא זו לא נמצאת בשום פוסק ו )כה(יהא בתוכם טיט, ואפשר שזה כוונת הש"ך 

צואה שלא כנגד הבשר, ונגד הבשר לא בדקה ונמצא נקי אחר טבילה שתחזור ותטבול כי א"א שלא יהא טיט נגד הבשר וזהו טוב 
 להחמיר כי נהגו ליטול ציפורניים, אבל אם בדקה הכל קודם א"צ לחזור ולטבול, אך אין משמעות הפוסקים בכוונת הש"ד לכך.

 מעליו. )כב( ח, ועפ"י משנ"ת סרה קושית הט"זכ"כ בב" קלג

 הב"י והב"ח שהטור נקט כתוספתא  וביארו

שפירשה המשנה דאין חוצצין דוקא  

כתב )פ"ב ממקואות הי"ד( ברובה, אבל הרמב"ם 

כמתני' ולא חילק בין רובה לכולה, או שסבר את 

התוספתא ורובה לא דוקא וכ"ש הוא שמיעוטה אין 

 חוצץ א"נ סבר דחכמים פליגי ארבי יהונתן בן יוסף 

 חוצצת.וסברי דלעולם אין  

 מחלוקתם ביאר הב"י, שלהטור בציפורן  וטעם

אם פירשה מיטועה חוצצת כיון שאינה  

יכולה להסיר קפדא אבל ברובה שיכולה להסיר 

לא קפדא ואבר ובשר דלעולם חוצצין היינו משום 

שראוי לבא שם מים דכל העומד ליקטע כקטוע דמי 

ולהרמב"ם בציפורן בכל גווני אינו חוצץ כיון 

שתמיד יכולה להסיר ולא קפדא וכ"מ במרדכי 

, ועוד פירש וכתב שזה תשמז( )פ"ב סי'בשבועות 

עיקר שלהטור אף דכל העומד וכו' מ"מ עדיין דבוק 

ואם יש עליו איזה דבר חציצה חוצץ כי זה חלק 

מהגוף וה"מ בציפורן שפירש מיעוט או אבר ובשר 

אף שמרובה ]כי בזה א"א להוציא אלא ע"י רופא 

וכיוצ"ב ונחשב עדיין חלק מהגוף, ובפשטות מטעם 

פורן ופירש רובו כבר אינו מהגוף , ובציקלגקפידא[

ודבר חציצה עליו אינו חוצץ ואם שנמצא הדבר 

 חציצה על המקצת שמחובר עדיין אינו חוצץ כי 

 הולכין אחר הרוב שפירש. 

 פירש כהב"י שאינו חוצץ החלק )כב( ובט"ז 

שעדיין דבוק אבל החילוק בדין ביאר  

שבציפורן אם פירשה מקצת חוצצת כי לא עיילי 

ביה מיא ואם רובה עיילי ביה מיא ובאבר ובשר 

 כיון שנותנים הידוק מחמת כאב בכל גווני לא עיילי 

 מיא, וכן פירש הלבוש סכ"א. 

 שיטה אחרת לו, שכתב )עשין רמב ע"ב(  והסמ"ג

שתהיה  בשם ר"י דיבלת בכל מקום 

בגוף ותבלול בעין אינם חוצצים שהם בטלים בגוף 

וכן תלתולים של בשר וכיוצ"ב ויתרת אפי' עומדת 

ליחתך ואבר ובשר המדולדלים באדם שנינו שאין 

חוצצין ואפי' עומדין ליחתך, ופירשו בדבריו שגרס 
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בתוספתא אבר ובשר המדולדלים באדם אינם 

ומשמע ב( ")בסעיף כחוצצים, אך עי' בהגהת רמ"א 

 שהבין דגרס חוצצין ואם אינם מדולדלים אינן 

 חוצצין. 

 ג"סעיף כ

 השירים והנזמים והטבעות הטור והמחבר,  כתבו

 ,והקטלאות אם הם רפויים אינם חוצצים 

 וכן הדין באגד של  ,ואם הם מהודקים חוצצים

 .המכה וקשקשים שעל השבר 

 , ושאמרו )פ"ו ה"ד(בתוספתא דמקואות  גרסינן

חוצצין ושאמרו אין חוצצין לא מטמאין  

ולא מיטמאין חוץ מקרום שע"ג המכה והאגד 

שע"ג המכה והקשקשין שע"ג השבר והשירים 

 והנזמים והקטלאות והטבעות אוצין חוצצין רפין 

 אין חוצצין. 

 ד'חוץ' קאי )פ"ט מ"ד( הר"ש במשניות  ופירש

אקרום והאגד ואקשקשין דהיינו לענין  

אומטה וטהרה ומכאן ואילך קאי לענין דין חציצה, 

)נדה והרא"ש )קצר ב"ז ש"ז לב ע"א( וכ"מ מהרשב"א 

שלא כתבו לענין חציצה קרום אגד סי' כו( 

)פ"ב וקשקשין, אבל הרמב"ם בהלכות מקואות 

כתב כל המקרים לענין חציצה לבד מקרום  הל"ד(

אה וטהרה היא, וא"כ הטור נקט שזו לגבי טומ

כהרמב"ם, אך בב"י כתב שהרא"ש והרשב"א לא 

השמיטו שאר הדינים בכוונה א"נ גם להר"ש 

 נלמדים אגד וקשקשים משאר הדינים שחלוקים 

 באם מהודקים או לא. 

 הדבר דטבעת חוצצת אל אף דמיעוט שאין  ובטעם

)בהל' מקפיד אינו חוצץ, כתב הרא"ש  

דלפי  )שעה"ט ס"ב ה"ו(בשם הראב"ד מקואות סי' כו( 

 שמקפדת להסיר בעת לישה כבר נחשב מקפדת 

  קלדומיעוט המקפיד חוצץ היכא דלא עיילי ביה מיא. 

 ב"ח שפסק לחומרא אף ברפויים כיון שלא  ועי'

עיילי ביה מיא ביפה וה"מ באגד וכדו' ולא  

                                                           
וצ"ב באגד וקשקשים דאמאי חוצצין הא אין דרך להוציאן שהרי לרפואה הן עומדין, וי"ל דמיירי שנמצא ביד ודרך להוציא אותם כדי  קלד

די להתרפאות וחשיבא ללוש או אף בכל הגוף ומוציאין אותן לרחוץ וכיוצ"ב, או י"ל דכיון שבאמת מקפידה ורק עתה רוצה להשאיר כ
 קפדא וחוצץ.

והנה עי' באורך בבית הלל שכתב כל דינו מחמת שראה לרמ"א באו"ח סימן קסא' ס"ג שכתב בהלכות נטילת ידים שיש להחמיר  קלה

ברפוי כי אין אנו בקיאין איזה מקרי רפוי. ובאמת יש להקשות לרמ"א כאן שלא כתב להחמיר ברפוי מחמת שאין אנו בקיאין איזהו 
 וי דהלא בטבילה כ"ש שיש לנו להחמיר.רפ

בטבעות דודאי עיילי ביה מיא ברפויים, אלא 

דגזרינן אטו שאין רפויים אם טריחא ליה מילתא 

להוציא, ועוד יובא לקמן סכ"ח באורך. ולדעתו אם 

 טבלה כשהיו רפויין צריכה מדינא לחזור ולטבול 

 אף אם לנתה אצל בעלה.  

 בית הלל שכתב דרפוי חוצץ אפי' בדיעבד  ועי'

אבל  קלהזור ולטבול,אבל אם לנתה א"צ לח 

 לדעת המחבר ז"פ דא"צ לחזור ולטבול אף 

 לכתחילה ברפוי. 

 כתב באשה שיש לה חולי  )מב(שיבת ציון  בשו"ת

בעין שאמר לה רופא שלא יבואו מים  

בעיניה שלתת אגד בעיניה רפוי לא שרי כי גם 

לחולקים על הב"ח ול"ג אטו שאין רפוי ה"מ באין 

לה יתרון מבאם נותנת אבל לרפואה חוששים 

שתהדק אלא חברתה תתן ידיה במים שיהיו טופח 

 ע"מ להטפיח כדלקמן סכ"ח ותתן בעיניה של 

 לכך אלא רק תעיין.הטובלת, ובחפיפה א"צ  

 ד"סעיף כ

 הטור, צריכה לחוץ שיניה שלא יהא שום  כתב

 דבר דבוק בהן שאם טבלה ונמצא שום דבר  

 ביניהם לא עלתה לה טבילה. 

 שנינו, מעשה בשפחתו )כה ע"א( דקידושין  בפ"ק

של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין  

שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת. וקאמר שם 

הטעם דאף שא"צ שיכנס מים לתוך הפה דהא 

ורחץ בשרו במים, ודרשו מה )ויקרא טו,יג( כתיב 

בשרו מאבראי אף כל מאבראי מ"מ בעינן ראוי 

לבילה וכדרבי זירא דאמר כל הראוי לבילה אין 

 ן ראוי לבילה בילה בילה מעכבת בו וכל שאי

 מעכבת בו. וכ"פ בשו"ע. 

 ויש נוהגות שלא לאכול השו"ע לכתוב,  והוסיף

בשר ביום לכתן לבית הטבילה, מפני  

שהוא נכנס בין השינים יותר ממאכל אחר ואף על 

פי שבודקות וחוצצות השינים, חוששות דילמא 
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 והוא  תשתייר מיניה ולאו אדעתה, ומנהג יפה הוא.

 עיי"ש. )בהל' מקואות סי' לה(מדברי הרא"ש  

 ואין לה לאכול בין הרחיצה כתב,  והרמ"א

ואין  ,(בקוצר )הרא''ש בהלכות נדהלטבילה  

לה לעסוק כל היום קודם הטבילה בבצק או בנרות 

 , וכן (סי' יב )שערי דורא של שעוה, שלא ידבק בה

 .נהגו 

 בב"ח דייק מלשון הטור שכתב צריכה לחוש  והנה

וכו' דמשמע שאינו חובה אלא עיצה טובה  

וכדמשמע במעשה דרבי וראייתו מהא דדייק 

הלשון  )בסימן קפד(בתרומת הדשן בהל' שחיטה 

שאמרו, השוחט בהמות רבות צריך לבדוק בין כל 

 אחד ואחד שאם לא נעשה כן ובדק באחרונה 

 ונמצא הסכין פגום הרי הכל ספק נבילות. 

 חלק עליו וחילק דדוקא גבי שחיטה  )ל(בש"ך  אבל

יש לדייק דאם איסורא יש בדבר הול"ל  

באופן אחר, ושא"כ הכא אף שחייבת לחצוץ מטעם 

שחוצץ והרי א"צ לבדוק אחר טבילה הלכך צריכה 

מדינא הוא אף אם מראה אבדוק אח"כ דחיישינן 

שתשכח אבל בשחיטה צריכה לבדוק אח"כ מדינא 

 ם, ועי' מחצית השקל ולכן העיצה היא לבדוק קוד

 לגבי הגירסא של 'שאם' שכתב הטור ודו"ק. 

 ה כו'"סעיפים כ

 דשמעינן  )בשעה"ט צא,כה ע"א(הראב"ד  כתב

ב'  )עי' בסעיף הקודם(ממעשה דשפחתו דרבי  

דברים, א. שרק בדיקת הגוף בעינן וחפיפת 

הרא"ש מדינא אבל הדחת בית הסתרים והקמטים 

א"צ שהריח אם לא עשתה וטבלה ונמצא אח"כ 

שאין דבר חוצץ עלה לה טבילה, שרבי א"ל 

שנמצא עצם ומשמע דאי לאו הכי א"צ לטבול שוב, 

ב. דדוקא שנמצא חציצה סמוך לטבילה אבל אם 

בכתמים אחר שטבלה ואח"כ  התעסקה באכילה או

 נמצא עליה דתלינן לקולא ואמרי' שבא החציצה 

 ה כו'."אחר שטבלה, וכ"פ בשו"ע בסעיפים כ 

 החילוק בין בית הסתרים לכל הגוף, כתב  ובטעם

לבאר שבאלו לפי שיש  )סכ"ה(בלבוש  

מקום להשאר שם ולהדבק אמרי' שלא היה שם 

                                                           
וראה מה שכתב כן רק בימי לידה ולא בהפסק טהרה אף די"ל שמוציאה מחמת שנוח לה וכיוצ"ב ודמי ממש לימי לידה, וע"כ צ"ל  קלו

 שלא מוציאה משום הכי אלא בסתם שאם מוציאה מחמת נוחות לא הויא קפדא.

בשעת טבילה שאם היה למה יפול אחר שטבלה 

 אבל בשאר בדיקות נחשוש שנפלו בעת שעלתה 

 מטבילתה. 

 כתב הטעם דהכא א"צ ביאת מים  )לב( והש"ך

 אלא ראוי לביאת מים ולכן תלינן לקולא  

 ]שבאלו מקילין מטעם ראוי שסגי בבדיקה אח"כ[. 

 שכתב לחלק בדין ראוי  )נ(שיורי טהרה  ועי'

 לבילה אם הוא מדאורייתא או מדרבנן  

 ויישב גם למ"ד דדין זה דאורייתא עיי"ש. 

 בכל דינים אלו  )בסימן שיט(דעת הרוקח  אך

להחמיר ושאין לחלק בין ראוי לבילה לבילה  

ממש ולא מהני אם תבדוק בית הסתרים והקמטים 

 אח"כ וגם בשהתה אחר טבילה ואח"כ תטבול 

 להחמיר. לג(כתב הש"ך )שנית דלא תלינן, וכמותו  

 שצריך ראוי  )יו"ד סימן ס"ד(העלה בנוב"י  והנה

לבילה רק בבית הסתרים אבל דבר שנמצא  

כ"כ בעומק יש לו שם של בלוע וא"צ אפי' ראוי 

לבילה ואף שמקפדת אינו חוצץ, ועי' עוד שכתב 

בשם רב אחד, שרק במקום שהמים  )שם בסימן קלה(

יכולים ליכנס בעינן ראוי לבילה אבל אם אינם 

יכולים ליכנס כמו המקום עצמו שאף ע"י שתפתח 

רגליה ביותר לא עיילי ביה מיא א"צ אף ראוי 

לבילה, והוא דחה ראיותיו, והעלה לבסוף שתפסוק 

 בטהרה ותבדוק יום א' בצמר עב בתוך הטבעת אם 

 רחם ובשאר הימים א"צ.מכוון כנגד פי ה 

 חלק על מב שכתב שאם  )יו"ד קצב( ובחת"ס

מסירה אותו בימי לידה קרוי מקפיד  

וגם מה שכתב  קלושהרי מוציאה כדי שיצא הולד,

שאם הוא בעומק חשיב בלוע הרי שגם אם היא 

מסופקת אף שאפשר לבקיאה לדעת שרי כיון 

שמסוכנת וקשה לה להוציא, והעלה בסו"ד שרק 

 אם יכולה להוציא הוי חציצה ובלאו הכי לא הוי 

 באורך בכל זה.    )טז( חציצה. ועי"ע פתת"ש  

 ז"סעיף כ

 הטור והמחבר, נתנה שערה בפיה או קרצה כתבו 

 שפתותיה או קפצה ידה בעינן שלא באו  

 המים בהם לא עלתה לה טבילה. 
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 )במקואות פ"ח קרצה שפתותיה, פרשה הר"ש  ודין

בב' אופנים, שהדביקה שפתותיה ולא מ"ה(  

נכנסו מים ואף שרק ראוי בעינן כה"ג אינו ראוי, 

 ועוד פירש שדחקה שפתותיה יותר ולא עיילי ביה 

 מיא ומצד זה כבר חוצץ. 

 ח"סעיף כ

 הטור, לא תאחוז בה חבירתה בידיה בשעת  כתב

טבילה לפי שאין המים באים בבמקום אחיזת  

ידיה ואם הדיחה ידיה במים תחילה שרי שמשקה 

טופח שעל ידיה חיבור למי המקוה ואם מרפה ידיה 

)פ"ב ממקואות עד שבאים בה המים שרי, והרמב"ם 

אסר ברפתה ידיה דגזרו אטו לא רפתה ]וכ"ה הי"א( 

ברמב"ן בהל' נדה פ"ט הט"ו, וברא"ה בבדה"ב 

 מתיר )בקצר ב"ז ש"ז  לב ע"א( "ב[, והרשב"א ק"נ ע

 והכי מסתבר. 

 תנן, האוחז באדם  )פ"ח מ"ה( במקואות במשנה

ובכלים ומטבילם טמאים ואם הדיח ידיו  

 במים טהורין רבי שמעון אומר ירפה כדי שיבואו 

 בהם המים. 

 הב"י, שהרמב"ם הבין שלת"ק גוזרים  וביאר

גוזרים רפוי אטו שאין רפוי ולר"ש לא  

ולכן פסק כת"ק דגזרינן, ולהרשב"א בהא פליגי 

דלת"ק סגי באחד מן התנאים שיהיו ידיו רטובות 

או שירפה ולר"ש גם בשידיו רטובות צריכים 

 וקיימ"ל כת"ק דל"ג אטו שאין רפוי,  קלזשירפה,

 ובשו"ע פסק כהטור שמתיר כהרשב"א. 

 נקט להחמיר כהרמב"ם והרמב"ן  ובב"ח

]והחילוק מדין טבעות רפויין וקולר  

יישב )שם( שבצואר אינו חוצץ שהקשה הרשב"א 

דהכא מפחד שישמט ומהדק  )שם(כמש"כ ברא"ה 

טפי שלא במתכוין[, ורק בטריח גזרינן אטו שלא 

רפוי אף שלא שכיח שאין רפוי אבל בלא טרחא 

 לא גזרינן ]דודאי תוציאם[, וה"מ לכתחילה אבל 

 ולטבול ברפויין. בדיעבד א"צ לחזור 

                                                           
 טובות. וא"כ להרמב"ם ה"ה ברטובות לבד דלא שרי, וישל"ע.ולכאורה ה"ה להיפך שברפוי צריך שיהיו ידיו ר קלז
ובעיקר דבריו צ"ב מהו לשון הרי זה מגונה שבין אם נפרש שנתן ידיו במים כדי שיגבהו המים לזה הטובל ובין אם נפרש שנתן ידו  קלח

לפרש בדברי הרמב"ם אפי' ביותר שכתב )סימן רצג( על ראש חבירו בשעת טבילה מה שייך לשון מגונה, אלא אם נבוא לפירוש הריב"ש 

ממ' סאה, ועי' ב"י לקמן סי' ר"א. די"ל שלשון מגונה הוא כי יחשבו שלא טובל אלא משחק ואם נוגע בקודשים הרי נוגע בטבילה ללא 
 . )ועי' עצי לבונה( כוונה וזה שייך גם גבי בעלה

 כתב שגם לדעת הרמב"ם והרמב"ן כז( ) והט"ז

היכא שהרטיבה ידיה מותרת לטבול אף  

בשאין רפוי אלא אפי' אם מהודקים מאוד, ודעת 

הרשב"א ביאר דלת"ק סגי בהדחה לחוד ולר"ש 

כיון שעשוי לדחוק אף במשקה טופח ליכא חיבור 

]אא"כ מרפה, ופשוט[, וחלק על הב"ח הנזכר, 

וד נ"מ בין הרמב"ם הרמב"ן להרשב"א שלדעת וע

הרשב"א אין להדק ביותר אלא יעשה בינוני ואל"כ 

 גזרינן אף דהלכה כת"ק ולהרמב"ם והרמב"ן אף 

 לדחוק ביותר שרי בתנאי שירטיב קודם. 

 כתב שהמנהג בקטנות שדוחפים )ו( בדרישה  והנה

אותם ומפרידים ידיים מהם טעות הוא לפי  

שהידיים רטובות ושרי לתופסן, והסכים עימו 

ממתני' הנז' לעיל האוחז באדם וכו' )שם( בט"ז 

 וכ"ש לרמב"ם והרמב"ן דכל שידיה רטובות לא 

 חוצץ אף המהודק. 

 חלק עליו וכתב דדין זה דידיה )לו( הש"ך  אך

רטובות הוא דיעבד וממשנה ופוסקים משמע  

שהוא דיעבד ]שדייק לשון האוחז שהוא לשון 

דיעבד[, ורק באשה שאינה יכולה לעמוד על רגליה 

 לטובלה ע"י )פא( הביא מתשו' משאת בנימין 

 שירטיבו ב' נשים ידיהן ויטבילוה. 

 סעיף כט'

  )במקואות פ"א ה"ט(השו"ע עפ"י הרמב"ם  כתב

הטובל במקוה שאין בה אלא מ' סאה וז"ל,  

 מצומצמין, אם אמר לחבירו כבוש ידך עלי במקוה, 

 .הרי זה מגונה 

 שכתב, האומר )שם( בב"י דברי הרמב"ם  שפירש

לחבירו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה  

 מגונה. שיש שם מ' סאה מכווונות וחיישינן שמא 

 קלחיוציא ידו והרי טבל במקום שאין מ' סאה. 

 ל'סעיף 

 אינה צריכה להגביה רגליה הטור והמחבר,  כתבו

בשעת טבילתה אם אין שם טיט, אף על פי  
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 שדורסת על הרצפה אין כאן חציצה, מפני שהמים 

 .מקדמים לרגליה 

 דייק לשון הב"י שהביא מהרא"ש שכתב  )ל( בט"ז

שהכניסה רגליה לשם כבר קדמו המים  

ונגעו ברגליה קודם שהגיעו לרצפה ואותן המים 

מחוברים למקוה. דדוקא אם נגעו רגליה במקוה 

קודם שפיר הוי רטובים ולא במים ממקום אחר, 

בעינן  ח ועי' ט"ז שם(")הנז' בסעיף כשהרי לרשב"א 

דוקא קצת רפויין ולא מהודקים ממש וכדכתב 

כלי דכל שכבד לא מהני מה המרדכי בהטבלת 

שכבר נגע במים, אבל לשון הטור דקדק שכתב 

כיון שמלוחלחות ולא כתב ענין מי המקוה ורגליה 

מקדמות והיינו שהבין הרמב"ם והרשב"א דאף כל 

 מים שבאו עליה קודם אינן חוצצין לפי 

   קלטשרטובות. 

 א"סעיף ל

 הטור, לא תעמוד על גבי כלי או על גבי  כתב

חתיכת עץ ותטבול שמא תירא מפני  

שמתהפך תחתיה ולא תטבול יפה ולפי זה אם 

בדיעבד עמדה עליו עךתה לה טבילה, והראב"ד 

כתב שאם עמדה על גבי )ריש שעה"ט פח, כד ע"ב( 

כלי עץ שמקבל טומאה וטבלה לא עלתה לה 

טבילה, עמדה על גבי כלי חרס שאינו מקבל 

 טומאה או על גבי חתיכת עץ עלתה לה טבילה, 

 וא"א הרא"ש לא חילק בזה. 

 אמר רבא אשה לא גרסינן, )סו ע"ב( נדה  בגמרא

תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול סבר רב  

מאי משום גזירת מרחצאות הא כהנא למימר טעמא 

על גבי סילתא שפיר דמי א''ל רב חנן מנהרדעא 

. התם טעמא מאי משום דבעית סילתא נמי בעיתא

גזירת מרחצאות. שדרך מרחצאות ופירש רש"י, 

לישב ע''ג אצטבאות של אדמה דדמי לכלי חרס 

סילתא. בקעת עבה  .ואתי למימר טבילה עולה בהן
                                                           

א כהרמב"ם והרמב"ן. ויש ליישב שהטור הבין כהרשב"א ולכאורה צב"ר שהרי הט"ז עצמו בסעיף כח' פירש דעת הטור כהרשב"א ול קלט

רק ביחס להא דלא גוזרים אטו שאין מהודק, אבל לגבי זה שמהודק הבין כהמב"ם והרמב"ן דאף במהודק אינו חוצץ לפי שידיה 
 רטובות.

ביאר דממשום טיט עבדינהו, ולכאורה צ"ב  )בדף סז ע"א(שגרס ג"כ הכי בגמרא, ובכ"ז בבנתיה דשמואל  )ד"ה גזירת(ועיין רש"י שם  קמ

שכתב לפרש לשיטת הראב"ד  )שם(שהרי מקבלים טומאה וא"כ לא עלתה להם טבילה אף דיעבד וכהראב"ד, ובאמת ראה בר"ן 

דשמואל עבדינהו לצניעותא ולא כפירש"י. ואולי יל"פ דאף שגרס כהראב"ד מ"מ פי' שלמסקנא הגמ' הבינה שבכל הכלים הטעם משום 
 בדעת רש"י. )מג(עתותא ולא משום גזירת מרחצאות, וכ"כ באמת בש"ך בי

ועי' ב"י שכתב עוד דודאי להרמב"ם עלתה לה טבילה בדיעבד וכדעת הרא"ש. ועוד יש להוכיח זאת מהרמב"ם שכתב 'סל' דודאי  קמא

 הוא מקבל טומאה ובכ"ז עלתה לה טבילה בדיעבד וחזינן דלא כהראב"ד.

 בעיתא. שלא תפול ד. כמו בחברתה ולא בסילתא

 .ולא טבלה שפיר 

ובביאור דברי הגמרא נתחבטו 

 הראשונים.

 נראה שגרס 'על גבי כלי חרס'  )שם( שהראב"ד

וא"כ רק בזה אסרו למסקנא מטעם  

ביעתותא וכן נמי סילתא ולפי שאינם ברי קיבול 

ולא חזו לטומאה ומדרס ]ואין צד שיטבלו בתוכם 

אלא בדוחק וא"כ ליכא גזירת מרחצאות[ ואזי 

חיישינן לביעתותא ובדיעבד עלתה לה טבילה, 

אבל בכלי עץ שמקבלים טומאה א"כ איכא גזירת 

לעיל מיניה ולא עלתה  מרחצאות שאמר רב כהנא

 )שבועות ו ע"ב לה טבילה אף בדיעבד, וכ"כ הר"ן 

 קמ.)בקצר ב"ז ש"ז ל ע"א(והרשב"א  ד"ה וגרסינן בגמרא( 

 כתב אמר רבא  )הל' מקואות סי' לב(הרא"ש  אבל

אשה לא תעמוד על גבי כלי או על גבי בקעת  

של עץ ותטבול משום דבעיתא ולא טבלה שפיר, 

כתב לא תטבול  ממקואות הי"א( )בפ"אוכן הרמב"ם 

וכיוצא בהן מפני  קמאעל גבי כלי חרס או סל

שמפחדת ולא תעלה לה טבילה. וביאר בב"י 

שגרסו בגמרא אשה לא תעמוד על גבי כלי ולא 

גרסו חרס, והגמרא למסקנא סילקה טעם גזירת 

 מרחצאות לגמרי וקיימא בטעם ביעתותא בלבד 

 ובכל כלי הוא. 

 )במשניות מקואות פ"ה הביא שיטת הר"ש  ובב"י

בדינא דרבא וכך הם בקיצור,  מ"ב( 

שבמשנה ב' בפרק הנזכר שנינו מעין שהעביר על 

גבי השוקת פסול. ותמה הוא שהרי מחוברים 

 )בחגיגה כב ע"א(למעין ויוכשרו שהרי שנינו 

מטבילין כלי בתוך כלי אם יש בפיו כשפופרת 

לים תלושים הנוד, ולכן כתב שאם מטביל בכ

]שעשה חיבור ממקוה לכלי תלוש[ עלה לו טבילה 

אבל בכלי מחובר שנגררו מים איליו ממעין 
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]כשוקת[ אין מטבילין לפי שצריך חיבור שפופרת 

הנוד וגוזרים אטו שלא יהא כשפופרת הנוד, ובכך 

ביאר דברי רבא שאשה לא תטבול ע"ג כלי חרס 

 ]מחמת הטיט[ דגזרינן אטו שלא יהא בכלי 

 קמבכשפופרת הנוד. 

 הוכיח הב"י  )בהלכות מקואות סו"ס ט'( ומהרא"ש

לבאר, שבכלי תוך כלי במקוה  

מטבילים לעולם או אף אם ריבה מים שאובים על 

המקוה כיון שתוך המקוה לעולם לא בטל שמו אבל 

כלי חיצוני שנושק עם חיבור למקוה אין להטביל 

בו דלמא יטביל בכלי בלי חיבור, ובעל גבן פליגי 

ר' יהודה ור' יוסי דלר'  )פ"ה מ"ב(במשנה במקואות 

שהעבירו ע"ג כלים או ע"ג ספסל הרי יוסי מעין 

הוא כמקוה ובלבד שלא יטבול ע"ג ספסל. והיינו 

דגזרינן ע"ג אטו תוכו, וטעם דנקט רבא בגמ' נדה 

משום ביעתותא מיירי בכלי נקוב ]שאין לו תורת 

כלי[ דאין לטמאותו אלא מטעם פחד, ולזה הקשה 

הב"י דא"כ להרא"ש לא עלתה טבילה ע"ג כלים 

]שהרי יש גזירה בע"ג אטו תוכו[, ולכן אף בדיעבד 

 ביאר שהטור הסתפק לדעת הרא"ש אם רק 

 לכתחילה או גם בדיעבד לא עלתה טבילה. 

 הרמב"ם כבר הבאנו, אך הב"י הביא  ושיטת

שכתב,  )בפ"ט דמקואות הל"י(מהרמב"ם  

מעין שמימיו נמשכים ע"ג כלים שאין להם בית 

קיבול כגון שולחן וספסל וכיוצא בהן הרי זה 

כמקוה ובלבד שלא יטביל ע"ג הכלים. ולזה הוצרך 

 לבאר החילוק מהמשנה ]הנז' בדין השוקת[, וכתב 

 בב' אופנים. 

 הראשון ביאר, שרבא דיבר על שהמים  באופן

מהמעין אינם באים כולם על השוקת אלא  

מקצתם וא"כ אין לגזור בכלי שאין לו בית קיבול 

אטו שיש לו ]והמשנה דיברה שבאים כולם על 

השוקת וגזרינן[, דמ"מ יש חשש ביעתותא, 

והרא"ש לא חילק בין סוגי הכלים כהראב"ד אלא 

 בכל הכלים חשש לביתעותא וזה שכתב הטור 

 בזה'.'וא"א הרא"ש לא חילק  

 ביאר באו"א, שהמשנה גזרה בכלים שאין  ועוד

להם בית קיבול אטו שיש להם אבל בכפוי  

                                                           
דמתני' הנז' דשוקת אלא בתוך המקוה לצורך גובה, מ"מ גזרו בכל כלי שיחשבו שאין בכלי שטובלת בו  ואף שזה לא כמו העברה קמב

 כשפופרת הנוד ויאמרו שאפשר להטביל בכלי שסמוך למקוה אף שאין בו כשפופרת הנוד. 

 אין ליגזור וחידש רבא דאכתי יש לחוש לביעתותא 

 ]והרא"ש כנ"ל בזה[. 

 אין טובלין בכלים. בשו"ע כהראב"ד וז"ל,  ופסק

לפיכך אם היה טיט במקום שטובלת, לא  

טומאה מגבן, ולא תעמוד על גבי כלי עץ שמקבלין 

על גבי נסרים שראוים למדרסות ולא על שום כלי 

הראוי למדרס ותטבול, משום גזירת מרחצאות של 

עברה וטבלה, לא עלתה לה טבילה. אבל  ,כלים

נותנת היא חבילי זמורות תחת רגליה, מפני הטיט. 

וכן לא תעמוד על גבי כלי חרס ולא על גבי בקעת 

חרס מטמא מגבו ולא  ואף על פי שאין כלי ,ותטבול

ראוי למדרס חשש חכמים הוא שמא תפחד שלא 

עברה וטבלה על גבי אלו,  ,תפול ולא תטבול כראוי

ולפי זה מקוה שיש בו שליבות  .עלתה לה טבילה

)פירוש מדרגות( של עץ, אם טבלה על גבי 

השליבות )אפילו אם הם מחוברים לכותלי המקוה( 

לא עלתה לה טבילה דפשוטי כלי )תשובת הרשב''א( 

עץ הם, וצריך לעשות במקומן מדרגה של אבנים 

 ותהיה המדרגה רחבה ד', מקום הנחת הרגל, כדי 

 .שיהא בה שיעור מקוה לבל תפחד ליפול ממנה 

 הסכים עימו לפסוק כהראב"ד, אבל במאי  ובב"ח

דאין מקבל טומאה כתב דלא עלתה לה  

ש"י דאף טבילה אף בדיעבד לחוש לשיטת ר

 למסקנא אכתי איכא לטעם גזירת מרחצאות, ועי' 

 מש"כ עליו והכריע כהמחבר.)מג( ש"ך  

 בדין מקוה שיורדים בו בשלבות של עץ אם  והנה

אפשר לטבול שם, האריכו רבות באחרונים  

 ומקור הדין בראשונים וכדלהלן ]אף שבזמנינו אין 

 לדין זה לפי שהכל מאבן ואכמ"ל[. 

 השיב בשם הראב"ד )בתשובות תתכח(  שהרשב"א

וז"ל, ע"ג כלי חרס או אפילו ע"ג  

סילתא לא תטבול לכתחילה אבל אם עברה וטבלה 

עלתה לה טבילה וכו' אבל ע"ג כלי עץ אפי' 

בדיעבד לא עלתה לה טבילה ואפי' ע"ג פשוטי כלי 

עץ וכו' אע"פ שקבעוהו בכותל המקוה שהכלים 

 שקובעין לאחר אינם יוצאין מתורת כלים מחמת 

 שנעשו כלים קודם קביעותם וכו', עכ"ל. 
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 כתב שהנסרים )סי' לא( מהר"ם פדוא"ה  ובתשו'

במקוה שלנו אינם חשובים מיוחדים  

למדרס הואיל ועשוים לעמוד עליהם ולטבול כי 

יוצאים מתורת כלי לתורת בנין וק"ו שקבע 

מסמרות בשלא היו כלים בתחילה, ועוד כתב דאף 

אם היו כלים תחילה מדאורייתא בטלים עתה כיון 

 שנסרים הללו מים צפים עליהם והוו כבנין, עכ"ד 

 בקיצור. 

 "ח שהסיק שרק אם היו כבר כלים לא בב וראה

בטלים במקוה וזה שכתב הרשב"א דאינם  

יוצאים מתורת כלים וכו' אבל אם לא היו כלים 

קודם בטלים במקוה ונעשים בנין, וכ"פ להלכה 

אלא שיעשה רוחב ד' כדי שלא תפחד אבל לא 

יחברם שאם כן נעשו ראויין למדרס, וכ"כ לפרש 

)לא( דברי המחבר הנז' לעיל, ותמה על הלבוש 

 דנסרים במקוה ולא ירד שהתרעם על כל הדין 

 לחלק בהכי. 

 הסכים עם הב"ח וראיה נתן לשיטתו )מה(  ובש"ך

ב, ששנינו שם שסילון של "מהא דסעיף ל 

עץ אם אין לו לבזבז מותרת לעמוד עליו ולטבול, 

ומה מהני הרי הם כלים א"ו מוכח שדעת המחבר 

 כנ"ל שלא היו כלי מלחילה שהרי אינו ראוי 

 למדרס. 

 עסק בדין הנסרים )סי' ס'( שארית יוסף  ובשו"ת

והתיר מטעם שהוא כלי העשוי לנחת  

 שאין מקבל טומאה ]וא"כ אף בשאין קבוע 

 במסמרות שרי[. 

 הקשה כמה קושיות על מהר"ם )לא(  ובט"ז

פדוא"ה וגם תמה הב"ח ועל שארית יוסף  

)שכמותו פסק והעלה כלבוש דלשיטת הראב"ד 

אין היתר כלל לשליבות של עץ במקוה, ורק  בשו"ע(

יש לתת היתר,  )הנז' לעיל(לשיטת הרא"ש והר"ש 

שהרא"ש חילק בין כלי שמגיעים אליו מים ממקוה 

לכלי שתוך המקוה ושליבות דמי ממש לכלי 

שבמקוה דליכא למגזר אטו שיפסקו המים, 

ולשיטת הר"ש שגוזרים אטו שלא יהא כשפופרת 

למגזר )וכדין סילון ועי' הנוד בשליבות ליכא 

 בסעיף הבא בזה( וכמותם הכריע )וא"כ בסילון אף 

 ביש לול לבזבז שרי וכנ"ל(. 

 ב"סעיף ל

 הטור, וסילון המחובר בקרקעית המקוה  כתב

 שהמים עוברים בו כתב א"א הרא"ש ז"ל  

 שלכתחילה עומדת וטובלת. א ס"ג(")כלל לבתשובות  

 טפי ברא"ש שם, דליכא למיחש  ונתבאר

לביעתותא כין שקבועים, וליכא  

)במקואות פ"ה מ"ב והובא באורך למיחש לטעם הר"ש 

שלא יהא כשפופרת הנוד דזה אין  בסעיף הקודם(

 שייך בסילון, וגם בסתם סילונות אין להם לבזבזין 

 ולא מקבלי טומאה. 

 אחרון שכתב הרא"ש תפסו השו"ע כעיקר  וטעם

לפי שסבר בסעיף הקודם כדעת הראב"ד  

ודעימיה שאסרו כלים תלושים במקוה ולכן הוצרך 

סילון של עץ . וז"ל בשו"ע, )ש"ך סקמ"ו(לטעם זה, 

)פירוש הקבוע בקרקעית הטבילה, אם אין לו לבזבז 

 , מותרת לעמוד עליו מסגרת שאז אין לו בית קבול(

 .ולטבול 

 שכתב הרא"ש דלא שייך גזירת הר"ש  ומה

שכל סילון יש בו  )לא(בסילון, ביאר הט"ז  

 כשפופרת הנוד ועוד דל"ג בפשוטי כלי עץ שאין 

 מקבל טומאה ולכן לא גוזרים בו. 

 ד"ג ל"סעיפים ל

 הטור, לא תטבול בנמל פירש רש"י מפני  כתב

שמעלה טיט וחוצץ ברגליה ולפי זה אפילו  

בדיעבד לא עלתה לה טבילה ולא נהירא, ור"ת 

פירש מפני שרוב בני אדם מצויין שם והיא בושה 

וממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילתה ולפי"ז 

 בדיעבד עלתה לה טבילה ואם עשתה כמין גדר 

 סביבה טובלת לכתחילה. 

 אמר רב שמואל בר רב  )סו ע"ב(בנדה  גרסינן

יצחק אשה לא תטבול בנמל אע''ג  

אבוה דשמואל  דהשתא ליכא אימר ברדיוני נפל

עבד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן ומפצי ביומי 

תשרי אמר רב גידל אמר רב נתנה תבשיל לבנה 

 וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה אף על גב 

 . דהשתא ליכא אימר ברדיוני נפל 

 בנמל. מקום שהספינות גרס רש"י, ופירש כך,  כן

ברדיוני נפל.  .נקבעות שמעלות טיט וחוצץ 
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הטיט מעליה ברדיוני איני יודע לשונו ונראה שהוא 

לשון שיכשוך שכששכשכה רגליה במים בצאתה 

שטובלין בנהר שהזוחלין  . ולגבי מפצי כתב,נפל

 מרובין אבל מפני חציצת הטיט נותן מחצלות בנהר 

 . שעוברות עליהן 

 הביא פירוש ר"ת  )סו ע"ב ד"ה אשה(בתוס'  אבל

לא תטבול בנמל כי בני אדם מצויין שפירש,  

שם ובעיתא וממהרת מפני שבושה מבני אדם 

המצויין שם והוי דומיא דסילתא דהוי טעמא משום 

דבעיתא ופירש מפצי מחצלות כמין גדר בנהר 

לצניעות שלא יראוה עוברין ושבין ול''ג הכא אע''ג 

דהשתא ליכא כו' עד בסמוך גבי נתנה תבשיל לבנה 

 לה טבילה אע''ג דהשתא ליכא  וטבלה לא עלתה

 .אימור ברדיוני נפל 

 הקשה על רש"י ממשנה  )מקואות סי' לג( וברא"ש

דמקואות פ"ז מ"ב דתנן, הטביל בו את  

המטה אע"פ שרגליה שוקעות בטיט העבה טהורה 

 מפני שהמים מקדמים. ופירשו, דמטעם זה כתב 

 הטור על רש"י ולא נהירא. 

  אשה הכט ע"ב ד"ה ואמרינן()בשבת פרק במה בר"ן  אך

תרצו ע"ק זו,  )סוף שעה"ט(וכ"ה בראב"ד  

 שבאדם נכנס לו בין האצבעות וזה מקום דחוק 

 וחוצץ, ובב"י תמה על תירוץ זה ועי'. 

 לא תטבול במקוה ג וז"ל, "פסק בסעיף ל ובשו"ע

שיש בקרקעיתו טיט, משום חציצה,  

 אלא אם כן תתן עליו זמורות וכיוצא בהם, דבר

ואם טבלה, יש אומרים  ,שאינו מקבל שום טומאה

ד כתב דין ר"ת ". ובסעיף לשלא עלתה לה טבילה

לא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני וז"ל, 

אדם, מפני שמתוך כך ממהרת לטבול ואינה 

 ומיהו בדיעבד, עלתה לה  ,מדקדקת בטבילה

 .טבילה 

 ג, פרשה הש"ך "דיעה זו שכתב בסעיף ל והנה

)במשנה דמקואות עפ"י הב"י בשם הר"ש  )מג( 

שיש חילוק בין סוגי הטיט שאם הוא טיט היון  שם(

וכדומה הם נדבקים מאוד וחוצץ ]וכ"פ הב"י לדעת 

 הביא קושית הרא"ש ותירוץ  )לד(רש"י[. והט"ז 

 הר"ן הנז' לעיל. 

 הש"ך צ"ב שאם מדובר בטיט היון  ולדעת

וכדומה א"כ מודו בזה כו"ע דחוצץ ומהו  

בפי'  )לד(שכתב י"א. ושמא יבאר כהדרישה 

, שלדעת )ועפ"י משנ"ת לעיל סי"ד עיי"ש(הראשון 

הטור אף בטיט היון וכדומה אם לח אינו חוצץ 

והשו"ע פסק כדעת הרמב"ם דאלו הטיטין חוצצין 

לעולם, ואפשר שלזה כתב כאן י"א דהיינו 

רק בקשה ולא בלח וכהטור. שבטיטין הללו חוצץ 

אבל לדברי הט"ז נ"פ דלעיל סי"ד כתב לחלק 

בטיט רגיל בין אם לח או יבש וכאן גם דיבר על 

 כל סוגי הטיטין וכתב די"א שחוצץ לעולם ואף 

 בלח והיינו כדעת רש"י וכתי' הר"ן נזכר. 

 ה"סעיף ל

 הטור וז"ל, ולא תטבול בקומה זקופה מפני  כתב

שיש מקומות שמסתתרים בה ולא תשחה  

הרבה עד שידבקו סתריה זה בזה אלא שוחה מעט 

עד שיהיו סתרי בית הערוה נראין כדרך שנראין 

בשעה שהיא עורכת ויהיה תחת דדיה נראה כדרך 

שנראה בשעה שהיא מניקה את בנה ויהיה תחת 

בית השחי נראה כדרך שנראה בשעה שמוסקת 

תיה זו מזו יותר מדאי בזיתים, וא"צ להרחיב ירכו

 וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי אלא כדרך 

 שהיא רגילה לעשות בעת הילוכה. 

 אמר ריש לקיש נדה סז ע"א גרסינן,  בגמרא

האשה לא תטבול אלא דרך גדילתה  

 כדתנן האיש נראה כעודר ומוסק זיתים אשה נראת 

 .כאורגת וכמניקה את בנה 

 תנן בפ"ב דנגעים, כיצד ראיית הנגע האיש  ועוד

נראה כעודר וכמוסק זיתים והאשה כעורכת  

וכמניקה את בנה כאורגת בעומדין לשחי ליד 

 הימנית רבי יהודה אומר אף כטווה פשתן 

 לשמאלית. 

 אלא כדרך גדילתה. פירש, לא תטבול  וברש"י

כלומר לא תדחק זרועותיה על בשרה  

בזה אלא כדרך הליכתה ולא רגליה ושוקיה זה 

ושמושה תמיד ומה שנכסה וקמוט ואין מים באין 

בו לא איכפת לן ואינה צריכה לפשט בית קמטיה 

גבי ראיית נגעים  כדתנן .וסתריה אלא כדרכן תמיד

 )ויקרא יג(שטיהר בהן הכתוב בית הסתרים דכתיב 

לכל מראה עיני הכהן ותנן האיש מראה נגעו לכהן 



                                                                     קנ                                                                          סימן קצח ♦

  

כעודר. בבית השחי וכמוסק  .כעודר וכמוסק זיתים

זיתים בבית הערוה דאם יש לו נגע בבית השחי אין 

צריך להגביה זרועותיו יותר מדאי להראותו אלא 

כעודר שמגביה ואינו מאנס עצמו ומה שיוכל כהן 

לראות יראה ואם לא יוכל לראות טהור ובבית 

הערוה א''צ לכוף ולשוח יותר מדאי אלא כמוסק 

 .האילן ומלקטן על הארץ זיתים אחר שנשרו מן

כאורגת. בבית השחי  .והאשה נראית. לכהן בנגעה

 ואם בבית הערוה היא כופפת עצמה כמניקה את 

 .בנה 

 לדבריו, דמוסק היינו בכיפוף שהרי הזיתים  נמצא

הארץ והוא מגביהן, ויש ב' עניינים לאשה,  

שנראת כאורגת וזה סימן לבית השחי וכמניקה 

)פ"א ממקואות לענין בית הערוה, וכ"נ דעת הרמב"ם 

. ובאמת שיש ליישב הדין בתוספתא ה"י עיי"ש(

 וחזו"א  )לה(שכתוב "כעורכת". ועי' לחם ושמלה 

 .)יו"ד צה,ז( 

 שנה בנגעים, פירש עפ"י המ )ד"ה כמניקה( ובתוס'

שיש ג' עניינים באשה, שנראת כאורגת  

וזה סימן לבית השחי כמניקה את בנה וזה סימן 

לדדיה וכעורכת וזה סימן לבית הערוה, וכמוהו 

)קצר והרשב"א  )שבועות וע"ב ד"ה ולית(פירשו הר"ן 

 עיי"ש, ]וא"כ  )לאוין קיא(והסמ"ג  ב"ז ש"ז לב ע"ב(

 בגובה ודלא כרש"י[.נמצא לדבריהם דמוסק היינו  

 כתוב בזה הלשון, שא"  )מקואות סי' לה( וברא"ש

להרחיב ירכותיה זו מזו יותר מדאי וגם  

לא להגביה זרועותיה יותר מדאי אלא כמו שרגילה 

להיות שלא תפתח עיניה ביותר ולא תעצים עיניה 

ביותר ולא תקפוץ פיה ותרחיב ירכותיה ותגביה 

זרועותיה כדרך הילוכה, עכ"ל. נמצא לדבריו 

שאין דרך הטבילה מבוררת טפי כעודר וכמניקה 

 "ל, אלא הטבילה תהאכדרך הילוכה וכו' כל הנ

 שהוא פשוט לכל, והיינו "דרך גדילתה". 

 כתב כתוס' אלא שבבית השחי כתב  והטור

שתראה כדרך שנראית בשעה שמוסקת  

וזה סימן באיש, וביאר בזה הב"י, שלדעת הר"ן 

, ר"י ות"ק במשנה חולקים )שם ועי' שם היטב(

ונקטינן כת"ק שתרים יד ימין כי כן דרכה באריגה 

טפי מטוויה ויד שמאל נחשב בית שחייה שם כבית 

הסתרים, אבל הטור הבין שת"ק נקט יד ימין ול"ד 

אלא גם שמאל שיעור שנהם הוא מסיקה זיתים 

 ולר"י יש שמאל כימין לענין השיעור אף שבשמאל 

 נגלה פחות.  

 הכי כתב הטור 'ואינה צריכה להרחיב'  רולבת

וכו', והוא מדברי הרא"ש, והתפלאו עליו  

 שכתב תחילה דבבית השחי השיעור כשעה 

 שמוסקת וכאן כתב כדרך שרגילה ללכת. 

 ע"ז בב"ח, דתחילה אמר שתרים ידיה כמו  ותירץ

שמוסקת ואח"כ כתב שלא תגביה יותר  

 ממה שמגביה בעת הילוכה, ופסק להלכה כדעת 

 הטור ממש. 

 בב"י כתב ליישב, דלישנא דהגבהה דנקט ל"ד  אך

אלא להרחקת הזרוע מן הגוף קרי הגבהת  

זרועותיה ואת הרחקה זו תעשה כדרך שעושה 

 בעת הילוכה, ומוסק היינו שמגביה קצת את 

 שיעור של הליכתה.זרועותיו ואי"ז  

 כתב ליישב דברי הטור באופן פשוט,  )לז( ובט"ז

דתחילה נקט לשון ר"ל וכנ"ל אך כיון  

 שאין נשים יודעות לכוון כתב לשון דרך הילוכה 

 שזה הדרך הפשוט יותר. 

 לא תטבול בקומה זקופה, פסק וז"ל,  ובשו"ע

ואל  מפני שיש מקומות שמסתתרים בה 

סתריה זה בזה, אלא תשחה הרבה עד שידבקו 

שוחה מעט עד שיהיו סתרי בית הערוה נראים 

כדרך שנראית בשעה שהיא עורכת ויהיה תחת 

דדיה נראה כדרך שנראה בשעה שמניקה את בנה 

ויהיה תחת בית השחי נראה כדרך שנראה 

כשאורגה בעומדין, ואינה צריכה להרחיק ירכותיה 

גוף זו מזו יותר מדאי וגם לא להרחיק זרועותיה מה

ואם  ,יותר מדאי, אלא כדרך שהם בעת הילוכה

שינתה, כגון ששחתה ביותר או זקפה ביותר, 

 ויש מי  )ערוך וסמ''ג ורשב''ץ ורמב''ם(עלתה לה טבילה 

 .שאומר שלא עלתה 

 שהביא בסו"ד, עי' לעיל ס"ט באורך  הדיעותוב' 

על ב' הגירסאות בגמ' נדה סז ע"א, ומזה יצא  

ב' דיעות בזה ג"כ. ועי' בב"ח שפסק שאם לא 

טבלה כדרך גדילתה לא עלתה לה טבילה וכגירסה 

שגרסו שם ולית הלכתא וכו'. והיינו שהבין שגם 

לגירסא זו היינו כלפי הדינים דלעיל אבל בזו 

לכו"ע דינא דר"ל נאמר גם לגבי בעלה. וכ"כ גם 
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 ט בענין קריצה דפיה "ח ל"סעיפים ללקמן 

 ושפתותיה.  

 פסק  )סעיפים ז' ח'(תמה באמת ששם )מט(  ובש"ך

השו"ע כדעת הראשונים דל"ג ליה להא  

גירסא דחית הלכתא וכו' ואמאי כאן פסק שאם 

שינתה וכו' עלתה טבילה כהנך שיטות, ונשאר 

 בקושיא, ועי"ע בש"ך שם בדי"ז. ועי"ע בגר"א 

 ט, ודו"ק."ללקמן סעיף  

 הקשה דאמאי לדיעה ב' בשו"ע )לח( בט"ז והנה 

לא עלתה לה טבילה הרי קיימ"ל מים  

מקדימין וא"כ ה"נ כן הוא, ותירץ שחוששין שבעת 

ששחתה נדבקו הקמטין ולכן לא עלתה לה טבילה 

ואם באמת קודם שטבלה נכנסה עד ראשה ואח"כ 

 )ועפ"י טבלה ושחתה עלתה לה טבילה בדיעבד 

 .מחצית השקל( 

 משו"ה רק כאן פסק השו"ע כדעת  ואולי

האומרים דעלתה לה טבילה אף שזה  

נסתר מסעיפים הקודמים וכמו שהקשה בש"ך, כי 

 כאן חשש לדין מים מקדימין ולא העלה אחרית 

  קמגכהט"ז. 

 ז"ו ל"סעיפים ל

 כתב,  )ח"ג סו"ס רכד וסי' תתיט(בתשו'  הרשב"א

שאם המקוה נמוך שאין מגיע מים  

אלא תחת ליבה תשכב וכך תטבול שאז יגיעו מים 

לכל הקמטים, אבל עדיף שיהיה זרת לפחות מעל 

 לטבורה כדי שודאי תטבול יפה. וכ"כ הרשב"צ 

 ו.". וכ"פ השו"ע בסעיף ל)שם( 

 )ר' ירוחם נכ"ו ח"ה רכה ע"ב, והר"ן בתשו'  דיעות ויש

שא"צ זרת לענין טבילה אלא כל כמה  סי' ו'( 

 שטובלת וראשה וגופה כלפי מטה עלתה לה 

 טבילה. וכ"פ השו"ע. 

 ט"ח ל"סעיפים ל

 הטור, ואינה צריכה לפתוח פיה ולא תקפוץ  כתב

אותו יותר מדאי אלא תשיק שפתיה זו לזו  

דיבוק בינוני. ולא תעצים עיניה ביותר ולא תפתחם 

                                                           
 ועוד י"ל שכאן פסק כי"א כי סתם ויש הלכה כיש, והרי הוא כמו שפסק לעיל סעיפים ז' ח'. קמג

 )בתשו כלל כט' ביותר ויש מתירים בזה וא"א הרא"ש 

 כתב ונכון להחמיר.ד"ב(  

 הדין במחלו' נתונה בהא שנחלקו בגמ' נדה  ומקור

 סז ע"א אם גורסים ולית הלכתא וכו', ועי'  

 לעיל ס"ט באורך. 

 פסק בסעיף ל"ח שלא תקפוץ שפתיה  ובשו"ע

 וכו'. ובסעיף ל"ט כתב הדין שעיניה  

 וי"א שעלתה לה טבילה.והוסיף  

 החילוק שבין ב' הדינים, ועי"ע )נא( ש"ך  ועי' 

 , ודו"ק.)סט(שיורי טהרה  

 סעיף מ'

 )פרק תנוקת סי  הטור, וכתב א"א הרא"ש ז"ל כתב

ותעמיד אשה ע"ג בשעה שהיא טובלת  ח("כ 

שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני 

כתב אם כרכה )שעה"ט צ, כה ע"א( המים, והראב"ד 

 שער ראשה בדבר שאינו חוצץ כגון בחוטי שער 

 וטבלה בינה לבין עצמה עלתה לה טבילה. 

 הבין, שלא נחלקו הרא"ש והראב"ד בדבר  הב"י

אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא ול"פ,  

דהא ודאי חוטין כה"ג אינן חוצצין וכמו שנתבאר 

צריך להעמיד על לעיל סעיף ג'. וכזה כתב בשו"ע, 

גבה יהודית גדולה יותר מי''ב שנה ויום אחד בשעה 

שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער ראשה צף 

ואם אין לה מי שתעמוד על גבה, או  ,על פני המים

שהוא בלילה, תכרוך שערה על ראשה בחוטי צמר 

או ברצועה שבראשה, ובלבד שתרפם או 

 בשרשרות של חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי 

 .יהעל שערות 

 הב"ח תפס לשון הטור כפשוטו ולומר  אך

שחחולקים, שלדעת הרא"ש רק בדיעבד  

וכגון שאין לה מי שתראה אותה טובלת יכולה 

 לכרוך אבל להראב"ד אף לכתחילה יכולה לעשות 

 כה"ג. 

 א"סעיף מ

 סז ע"א יש שגרסו, מפשלת את בנה וטובלת  בנדה

לא עלתה לה טבילה ואע"ג דחזינן לה  
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 השתא דליכא מידי עלה חיישינן דלמא ברדיוני 

 נפל. 

 תלוי גם בלשונות שנכתבו לעיל ס"ט  והוא

בגירסת הגמ' שם אם גורסים ולית הלכתא  

)עי' וכו'. ומטעם זה הרמב"ם שכתב הגירסא הנ"ל 

)שם בהי"ב( כתב את דין מפשלת בפ"ב ממקואות הכ"ב( 

המפשלת בנה לאחורה וטבלה לא עלתה לה וז"ל, 

טבילה שמא היה טיט ברגלי התינוק או בידיו 

 ונדבק באמו בשעת טבילה וחצץ ואחר שעלתה 

 .נפל 

 אף שכתב הגירסא ד( ")מקואות סי' להרא"ש  אך

כהרמב"ם מ"מ לא כתב הדין דמפשלת אלא  

לטהרות כי למד שאומרים ולית הלכתא וכו' אכל 

דינא וא"כ הוא רק לטהרות, אבל הרמב"ם למד 

שאומרים ולית הלכתא רק מדין נתנה תבשיל וזה 

דמפשלת כתוב קודם, והחילוק בדין כתב הב"י 

שבנתנה תבשיל היא נזהרת ורק בטהרות 

נזהרת ולכן החמירו מחמירים, אבל במפשלת לא 

 גם לבעלה. וכהרמב"ם פסק בשו"ע. אך הב"ח 

 בסו"ס קצ"ט פסק דעלתה לה טבילה עיי"ש. 

 ב"סעיף מ

 נכנסו צרורות וקסמים בסדקי רגליה השו"ע,  פסק

 .מלמטה, חוצצים 

 ג"סעיף מ

 פ"ח ה"ט, נחלקו ר"י ברבי יהודה ורבי  בתוספתא

אם רטייה מלוגמא ואספלנית שעל  

 המכה חוצץ, והיינו אם גבר שהוא בית הסתרים 

 צריך שיהיה לפחות ראוי לביאת מים או לאו.  

 פסק, וכמותו כתב )פ"ב ממקואות ה"ט(  והרמב"ם

 השו"ע, כרבי דחוצץ.   

 ד"סעיף מ

 היתה בה שערה אחת או שתים חוץ השו"ע,  פסק

ראשה מודבק למכה, או שהיו שתי  הלמכ 

שערות ראשה מודבקות בטיט או בצואה, או שהיו 

שתי שערות בריסי עיניה מלמטה ונקבו והוציאתן 

בריסי עיניה מלמעלה וכן אם היו ב' שערות ריסי 

 עיניה של מטה מדובקות בריסי עיניה של מעלה, 

 .הרי אלו חוצצים 

 ה"סעיף מ

 ואם  ,רגליהלא תטבול באבק של פסק  השו"ע

)עפ"י הרמב"ם פ"ב טבלה, יש מי שאומר  

)עפ"י  ויש מי שאומר ,שאינו חוצץ ממקואות ה"י(

 )וטעמו דהאבק נעשה  שחוצץ הר"ש מקואות פ"י מ"ד(

 ., אלא אם כן שפשפה או שטבלה בחמיןטיט וחוצץ( 

 ו"סעיף מ

 .נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלההשו"ע,  כתב

 ז"סעיף מ

 מין כנים שדבוקים בבשר ונושכים השו"ע,  כתב

בעור במקום שיער ונדבקים בחוזק בבשר,  

 ואם  ,צריך להסירן על ידי חמין ולגורדן בצפורן

 .אינו יכול להסירן, אינו חוצץ 

 ח"סעיף מ

 אתמר נדה שנאנסה  )לא ע"א(בגמ' חולין  גרסינן

וטבלה אמר רב יהודה אמר רב טהורה  

ור' יוחנן אמר אף לביתה ואסורה לאכול בתרומה 

לביתה לא טהרה א''ל רבא לר''נ לרב דאמר טהורה 

לביתה ואסורה לאכול בתרומה עון כרת הותרה 

איסור מיתה מיבעיא אמר ליה בעלה חולין הוא 

וחולין לא בעי כוונה ומנא תימרא דתנן גל שנתלש 

ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים 

וכו'. ועוד שם  ,טהורין מאי לאו אדם דומיא דכלים

היכי דמי נדה שנאנסה וטבלה אילימא בע"ב, 

דאנסה חבירתה ואטבלה כוונה דחברתה כוונה 

מעלייתא היא ועוד בתרומה נמי אכלה דתנן 

החרשת והשוטה והסומא ושנטרפה דעתה אם יש 

להן פקחות מתקנות אותן אוכלות בתרומה א''ר 

 פפא לר' נתן שנפלה מן הגשר ולרבנן שירדה 

 .להקר 

 כל פסק וז"ל, )פ"א ממקואות ה"ח(  והרמב"ם

הטובל צריך להתכוין לטבילה ואם  

לא נתכוין עלתה לו טבילה לחולין. אפילו נדה 

שטבלה בלא כוונה כגון שנפלה לתוך המים או 

ירדה להקר הרי זו מותרת לבעלה. אבל לתרומה 

 . ועי' ולקדשים אינה טהורה עד שתטבול בכוונה

 בביאור דעת הרמב"ם.)חולין ז ע"א ד"ה הא( ר"ן  
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 , כתב כר"י )חולין לא ע"ב ד"ה ולענין(הרשב"א  אבל

 עיי"ש בטעמו. 

 נדה שטבלה בלא פסק כהרמב"ם וז"ל,  ובשו"ע

 כוונה, כגון שנפלה לתוך המים או  

 .שירדה להקר, הרי זו מותרת לבעלה 

 ויש מחמירין ומצריכין בהגה כתב,  והרמ"א

ויש להחמיר  ,אותה טבילה אחרת 

 )ס(וש"ך  )מ(וכ"כ בב"ח. וכתבו ט"ז לכתחלה. 

 שאם אנסה אותה חבירתה וטבלה עלתה לה 

חולין לא ע"ב.טבילה, והוא מגמ'  
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 סימן קצט

 דיני חפיפה

 

 סעיף א'

 הטור, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא  כתב

אשה מדיחה קמטיה וכל בית סתריה במים  

ושתהא חופפת שער ראשה ושתהא סורקת יפה 

במסרק שלא יהיו נדבקים זה בזה שזו היא מתקנת 

עזרא שתהא אשה חופפת בשעת טבלה ופירש 

רבנו שמעיה בשם רש"י שצריכה לעיין כל גופה 

יפה ולחוף אותו במים ולשוטפו דחפיפה שייכא 

ה צריכה דלא שייך בכל הגוף ור"ת פירש שאינ

חפיפה אלא השער שבראש. וכתב א"א הרא"ש 

ז"ל נהגו בנות ישראל לרחוץ )הל' מקואות סי' לו( 

ולחוף כל גופן במים ומנהג כשר הוא ע"כ. לשון 

דמדין תורה ג( -ן )הלכות נדה פ"ט הלכות בהרמב"

צריכה שתהא הטובלת מעיינת בעצמה סמוך 

בר שחוצץ לטבילה ובודקת כל גופה שמא יש בה ד

בטבילה ועזרא ובית דינו תיקנו שתהא חופפת בכל 

מקום שער שבה במים חמין וסורקת אותן או 

מפספסת אותן בידיה יפה יפה כדי שתתיר 

שערותיה אם יש בהן קשר ע"כ. יראה מדבריו 

 שיותר מחמיר בעיון הגוף מבעיון הראש שזה דין 

 תורה וזה אינו אלא תקנת עזרא.   

 ואמר רבא לעולם אמרי', ע"ב( )סו  נדה בגמרא

ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה  

מדיחה בית קמטיה במים מיתיבי בית הקמטים 

ובית הסתרים אינן צריכין לביאת מים נהי דביאת 

מים לא בעינן מקום הראוי לביאת מים בעינן כדר' 

 זירא דא''ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת 

 .בילה מעכבת בובו ושאין ראוי לבילה  

 ושתהא אשה אמרו,  )פב ע"א(בגמ' בב"ק  ועוד

חופפת וטובלת דאורייתא היא דתניא ורחץ  

את בשרו במים שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו 

למים את בשרו את הטפל לבשרו ומאי ניהו שער 

 אמרי דאורייתא לעיוני דלמא מיקטר אי נמי מאוס 

 .ואתא איהו תיקן חפיפה מידי משום חציצה 

 כתב, בית השחי ובית )ד"ה קמטיה(  ורש"י

הסתרים שלה. ובב"י למד בדבריו  

שקמטיה הם דוקא מקום בית הסתרים אבל שאר 

קמטים שבגופה אינם בית הסתרים. אבל בב"ח 

פירש שכל הקמטים צריכים רחיצה, כגון קמטים 

שתחת הכרס וכדומה, ורש"י בא להוסיף שמלבד 

 הקמטים צריכה לרחוץ בבית השחי ובית הערוה. 

 .א()סק" וט"ז )א( ועי"ע דרכ"מ 

 הביא דעת ר"ת וז"ל,   )נדה שם ד"ה אם(בתוס' והנה 

ושוב פירש ר''ת דחפיפה לא שייכא אלא  

בראש והך דחולין איירי בשאר הגוף דליכא חפיפה 

וכן משמע לעיל דקאמר אשה לא תחוף אלא בחמין 

כו' וקאמר טעמא דמשרו מזיא ומדלא קאמר לא 

תחוף ראשה ש''מ דבכ''מ חפיפה שייך טעמא 

. ועוד האריך ו מזיא דבמקום שער הואדמשר

בראיות עיי"ש. אבל דעת רש"י כתב בשם הר"ר 

אבל במחזור ה''ר שמריה מפרש  שמעיה וז"ל,

בשם רש''י דבכל הגוף שייך חפיפה כדאמרינן בפ' 

הרי שהיה שם כתוב על ( ע"ב )שבת דף קככל כתבי 

בשרו ה''ז לא יחוף ומיהו בכל הספרים ליכא אלא 

לא ירחץ ולא יסוך ועוד מייתי ראיה מדמייתי לקמן 

אההיא דאשה חופפת בלילה וטובלת ( ע"ב )דף סז

בלילה מעובדא דהוה בי ריש גלותא ואמר לה עבדי 

חסרת דודי חסרת טשטקי חסרת פי' עבדי חסרת 

 כל הגוף דאילו חפיפת  להביא מים להחם לרחוץ

 .הראש לא בעי כולי האי 

 מחלוקתם יש כמה ביאורים, דהב"י הבין  ובעצם

שנחלקו בזה שלדעת רש"י צריך בכל  

גופה והיינו גם במקום שאינו שער אלא חלק 

והחפיפה תעשה ע"י דבר מה כגון סמרטוט 

וכדומה, ולר"ת צריך לעשות חפיפה רק בשער 

ומה שכתב שער שבראש היינו בראש וכל דדמי 

ליה לפי ששם בא זיעה ביותר ובשאר הגוף מספיק 

ה ומ"ש הר"ר עיון. וראה בב"י שכ"כ בכ"ד בד"

שמעיה בהמשך הדברים. וגם ראה שהביא דעת 
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שכתב תחילה שא"צ )שבועות ו ע"א ד"ה מסריך( הר"ן 

לעשות חפיפה בכל הגוף אלא רק בשער ורק נהגו 

הנשים לחפוף כל הגוף, וכתב הב"י שכ"כ 

והביא לשונו בקצר )בארוך ב"ז ש"ז לא ע"א( הרשב"א 

ריכה והעולה ממנו שמדין תורה צ )שם ל ע"ב(

לעשות עיון ועזרא תיקן לעשות חפיפה בכל מקום 

שער שבה ונהגו בנות ישראל לחוף כל גופן 

)נכ"ו ח"ה רכ"ה ולשטוף במים, ותמה על ר' ירוחם 

שכתב שהרשב"א אזיל כשיטת הר"ר שמעיה. ע"א( 

והשתא אם הב"י ביאר כהנ"ל שלדעת רש"י צריך 

לעשות חפיפה בכל הגוף מובן מדוע תמה על ר' 

וחם שכתב שהרשב"א אזיל כהר"ר שמעיה אלא יר

 ברור הוא שדעת הרשב"א כר"ת שצריך חפיפה 

 בכל המקומות שיש שער. 

 מבואר בב"י בהמשך שכתב לתמוה על הטור וכן 

שכתב בסו"ד, שמלשון הרמב"ן יראה שיותר  

מחמיר בעיון הגוף מבעיון השער. שהלא ברור הוא 

שעיון השער חמור מן הגוף, ולכן כתב בדעת 

הרמב"ן דודאי מדין תורה הוא לעיין אלא בא עזרא 

ותיקן לחפוף וס"ל כר"ת. והלא מבואר בדברי 

הרמב"ן שצריך חפיפה בכל הגוף שמקום שיש 

 . ובדברי הרמב"ן ראה עוד שער וע"כ כנ"ל

 .)ג(ביאורים בב"ח ובט"ז  

 )ד( יש מבארים מחלו' באו"א, ראה בפרישה  אבל

שכתב שלרש"י צריך לעשות חפיפה בכל  

מקומות שיש שער ולר"ת צריך לעשות רק בראש, 

 ודייק לשון הטור שכתב כמה פעמים שלר"ת דלא 

 שייך חפיפה אלא בראש. 

 צריכה להדיח בית השחי כתב הזה"ל,  ובשו"ע

ובית הסתרים שלה במים, ולסרוק שער  

ראשה יפה במסרק שלא תהיינה שערותיה נדבקות 

וכן צריכה האשה לעיין בעצמה ובבשרה  ,זו בזו

ובודקת כל גופה סמוך לטבילתה, שלא יהא עליה 

 ותחוף כל גופה ותשטוף  ,שום דבר מיאוס שחוצץ

 .במים חמין בשעת חפיפת גופה ושערה 

 באר הגולה שציין לרש"י והר"ר שמעיה  ועי'

ולר"ת ולמסקנת הראשונים. ולכאורה דברי  

 השו"ע פשוטים כדעת הרא"ש והר"ן והרשב"א 

 שכל הנשים נהגו לחוף כל הגוף וגם לשטוף במים. 

 סעיף ב'

 חפיפה שבמקום שיער לא הטור והשו"ע,  כתבו

תהיה במים קרים, לפי שמסבכין את  

ומיהו אפילו בחמי חמה  ,במים חמיןהשיער, אלא 

סגי. ולא תחוף בנתר הנקרא בערבי טפל ובלע''ז 

גריד''א, לפי שמחתך השיער וחוזר ומסתבך, ולא 

 באהל, לפי שמסבך השיער, ולא בכל דברים 

 .המסבכים השיער 

  אמר רבא אשהבגמרא נדה סה ע"א גרסינן,  והנה

לא תחוף לא בנתר ולא בחול בנתר משום  

דמקטף ובחול משום דמסריך ואמר אמימר משמיה 

דרבא אשה לא תחוף אלא בחמין אבל לא בצונן 

 ואפילו בחמי חמה צונן מאי טעמא לא משום 

 . ועי' ברש"י.דקרירי ומשרו מזייא 

 הגמרא שם יש ב' גירסאות שיש שגרסו  ובגירסת

כמו שהיא כתובה וא"כ אין לחוף במים  

חמים מחום השמש. אבל יש שגרסו אשה לא תחוף 

אלא בחמין ואפילו בחמי חמה אבל לא בצונן וכו'. 

ורשב"א  )עי' רא"ש מקואות סי' כד(ובזה נחלקו ר"ח 

 , והטור נקט )קצר ב"ז ש"ז ל ע"ב וארוך שם לא ע"א(

 כהרשב"א דמהני בחמי חמין. 

 )שם בד"ה קרים כתב רש"י דלא מהני ב הטעם

דהטעם מחמת שמקשין השער  ואפילו( 

והלכלוך אינו עובר. אבל הטור והוא במקורו 

 כתבו דהטעם משום  )פ"ב ממקואות הי"ב(מהרמב"ם 

 שהצונן מקלקל השער ומתקשה. 

 כתב, דאף דאין לחוף  )בשורש קנ"ט(מהרי"ק  והנה

בנתר אהל ומים קרים מ"מ בדיעבד עלתה  

לה טבילה כל שלפני שטבלה ראתה שאין עליה 

דבר החוצץ. ועוד כתב שמה שאמרו חכמים שאין 

לרחוץ בהם אלו הם האסורים אבל בדברים 

אחרים כגון יין וכדומה מותר לרחוץ אלא עדיף 

שתעשה כן ג"פ ותראה שאינו חוצץ לה וגם תשאל 

. והבין ממנו הב"י לרופאים ובכך תחוף בזה

שחולק ע"ד הטור שלדעת הטור כל דבר דדמי 

 לנתר אין לחוף בו, אבל לדעת מהרי"ק רק 

 המוזכרים אסורים וכל השאר מותרים. 

 שיהא קשה לדברי מהרי"ק לפי"ז שהרי  ובאמת

העיניים רואות שהם חוצצים כנתר ומאי  
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טעמא שמותר לחוף בהם מטעם שלא הוזכרו. 

דל"פ המרי"ק על הטור ורק וראה בב"ח שכתב 

נתכווין לומר שאם לא יודעים אם מסבך השיער 

 סמכינן שלא מסבך אבל אם מסבך ודאי שגם 

 לדעתו שאין לחוף בו.   

 וכל זה לכתחלה, אבל אם חפפה כתב,  והרמ"א

בנתר וכיוצא בו וראתה בעצמה שאין  

שערות שלה קשורים ומסובכין, שרי. ואשה שצוו 

שלא תחוף ראשה במים, רק ביין, אותה הרופאים 

יש לשאול לרופאים אם היין מסבך השערות, ואם 

ואם אין  ,אומרים שאינו מסבך יש לסמוך עליהן

 הרופאים בקיאין בדבר, יש לאשה לנסות עצמה 

 .תחילה אם היין אינו מסבך השערות 

 שגם  )ועפ"י מחצית השקל(. ור"ל )ד(ש"ך  וראה

שאמרו בנתר שבדיעבד עלתה לה טבילה  

כל שרואה שלא חצץ בה מ"מ לא מהני לעשות כן 

לכתחילה ע"י ג"פ כמו ביין כי חכמים קבעו שלא 

תחוף בנתר וזה אינו ראיה ממה שחפפה ולא חצץ 

 בה. ותמה על העט"ז שהתיר לכתחילה ע"י ג"פ 

 כמו ביין. 

 סעיף ג'

 הטור, חפיפה זו פרש"י מוטב שתהא ביום כתב 

שלפני טבילתה מבליל טבילתה לפי  

)אחרי שממהרת בלילה ולא תחוף יפה, ובשאילתות 

פירש שמוטב שתהיה סמוך לטבילתה, וכתב  סי' צו(

א"א הרא"ש ז"ל ונוהגות הנשים שמתחילות לחוף 

מבעוד יום ועוסקות בחפיפה עד שתחשך ואז 

 טובלות ועוד מחמירות על עצמן שאע"פ שחפפו 

 נושאות עימהן מסרק וסורקות בבית הטבילה ע"כ. 

 דרש רבא אשה חופפת גרסינן,  )סח ע"א( בנדה

בערב שבת וטובלת במוצאי שבת אמר ליה  

רב פפא לרבא והא שלח רבין באגרתיה אשה לא 

תחוף בערב שבת ותטבול במוצאי שבת ותמה על 

עצמך היאך חופפת ביום וטובלת בלילה הא בעינן 

תכף לחפיפה טבילה וליכא הדר אוקי רבא אמורא 

עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי 

שמיה דרבי יוחנן אשה לא תחוף ברם כך אמרו מ

בערב שבת ותטבול במוצאי שבת ותמה על עצמך 

היאך חופפת ביום וטובלת בלילה הא בעינן סמוך 

לחפיפה טבילה וליכא והלכתא אשה חופפת ביום 

וטובלת בלילה והלכתא אשה לא תחוף אלא בלילה 

קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא הא דאפשר הא 

 עצמך וכו'.ותמה על , . וכתב רש"י וז"לדלא אפשר

שהרי בקושי התירו להרחיק חפיפתה מטבילתה 

כל כך אלא משום דאי חפפה בליל טבילתה אימור 

לא חייפא שפיר משום דממהרת לטבילתה מתוך 

הא דאפשר. לחוף ביום חופפת  .שמהומה לביתה

 הא דלא אפשר. לחוף כגון מוצאי יום טוב  .ביום

 .לא תחוף אלא בלילה 

 דמותר כתבו בדעת רש"י,  בד"ה כך()שם והתוס' 

לחוף בליל טבילה אלא שטוב לה יותר  

 , ועוד האריכו לחוף ביום מפני שמהומה לביתה

 ועי'. 

 הא דאפשר לחוף כתבו,  )שם(השאילתות  ובשם

בליל טבילה שהוא חול לא תרחיק חפיפה  

מטבילה כלל ואפילו אם היום כמו כן חול לא תחוף 

אלא בלילה והא דלא אפשר כגון שליל טבילה יום 

טוב או שבת אז תחוף ביום שלפני הטבילה ואפילו 

אם יום שלפני הטבילה כמו כן יו''ט או שבת אז 

תחוף מערב שבת או מערב יו''ט כפסק שלמעלה 

 מרימר דהילכתא כרב חסדא וכדמתרץ רב דדריש 

 .יימר 

 כל זמן שתוכל אין לחוף אלא דבריו, ד ופירשו

בליל טבילה מיהא לפי מנהג הנשים של  

עכשיו ששוהות במרחץ עד הלילה מותר לחוף 

ביום אף לפי השאלתות ואינו אסור אלא לחוף 

מבעוד יום ולצאת מן המרחץ קודם הלילה אבל 

בששהתה שם עד הלילה חפיפה אריכתא היא שכל 

שעה עוסקת בחפיפת גופה ושערה ותבא עליה 

 פ שחופפת נושאות ברכה ועוד יש שמחמירות אע''

  .עמהן מסרק וסורקות עצמן בבית הטבילה 

 מחלו' רש"י והשאילתות, כתב בב"ח  וביאור

לבאר שלדעת השאילתות עדיף שיהא  

סמוך לחפיפה טבילה מחשש שאם ירחיק יקשר לה 

 נימא, ולרש"י עדיף דלא תמהר לביתה ולשתיקשר 

 לה נימא לא חיישינן.  

 זהו כפל  "על עצמך ותמה" ,פירש )בתוס'( ור''ת

כלומר היאך אתה אומר דבר זה  ,מלה 

שאשה חופפת ביום וטובלת בליל מוצאי שבת והא 

. ולגבי ההלכתא פירש בעינן סמוך לחפיפה טבילה
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אשה חופפת ביום וטובלת , )בד"ה והלכתא וד"ה הא(

בלילה. פי' בערב שבת וטובלת במוצאי שבת 

מוצאי והלכתא אשה לא תחוף אלא בלילה פירוש ב

הא דאפשר.  .שבת ולא תמהר לחוף בערב שבת

לחוף במוצאי שבת שהוא חול תחוף בו ולא תמהר 

לחוף מערב שבת והא דלא אפשר לחוף במוצאי 

שבת ליל טבילתה כגון שהוא יום טוב חופפת 

מערב שבת אף על פי שטבילתה למוצאי שבת או 

ליל שני בשבת והם שני ימים טובים אחר השבת 

לל הש''ס באיסור חפיפה שחרית ולא איירי כ

 וטבילה ערבית בלא הפסקת יום וכן לא איירי 

 . א"כ עד כה מצינו ג' דיעות.באיסור חפיפת לילה 

 )בשבועות סי' והמרדכי , )מקואות סי' לז( והרא"ש

)לאוין , והסמ"ג )ק(בשם סה"ת  תשמט( 

, נקטו כרש"י אלא שסיימו שטוב קיא לח ע"ב(

שתחוף בעוד היום גדול ואך תגמור את ההכנות עד 

 הערב ותלך לטבול וגם לשם נהגו בנות ישראל 

 להחמיר ולקחת מסרק וליסרוק שם. 

 )בקצר והרשב"א  )פ"ב ממקואות הט"ז(הרמב"ם  אבל

)שבועות ז ע"א ד"ה לא והר"ן  ב"ז ש"ז ל ע"ב( 

 בדעת הרי"ף, כתבו כדעת השאילתות, עיין  קשיא(

 באורך דבריהם.   

 בב"י שתמה על הטור שכתב לדעת  ועי'

השאילתות "שמוטב" שתהיה וכו' והרי  

 אינו מוטב אלא אסור ורק לדעת רש"י זה בגדר 

 מוטב. ונשאר בקושיא. 

 יישב ע"ק זו שגם לדעת השאילתות זה  ובב"ח

    קמדעיי"ש.בגדר מוטב והביא ראיה לדבריו,  

 פסק כהשאילתות אך חשש לדעת רש"י  בשו"ע

ולפי"ז  )סק"ה(, ועי' ט"ז )אות יא()עי' גר"א  

יתכן שהשו"ע נקט כרש"י אך חשש לשאילתות 

חפיפה צריכה להיות וכתב כהרא"ש(, וז"ל, 

לכתחלה סמוך לטבילתה. והמנהג הכשר שתתחיל 

לחוף מבעוד יום ועוסקת בחפיפה עד שתחשך, ואז 

תטבול. וכן מנהג כשר שאף על פי שחפפה, תשא 

והרמ"א עמה מסרק לבית הטבילה ותסרוק שם. 

                                                           
בתוך דבריו, דאף לשאילתות דאסור לחוף ביום וכו'. הרי לך  )ק(שכתב בשם סה"ת  )סי' תשמט(רה יש להקשות מדברי המרדכי ולכאו קמד

 דלדעתו הוא איסור ואינו בגדר מוטב, והשתא שפיר תמה בב"י.
קטינא מתוך שמהומה אמר רב יהודה אמר שמואל עד שלפני תשמיש אינו ממעט כפקידה מ''ט אמר רב בגמ' נדה ה ע"א גרסינן,  קמה

 . ואכמ"ל.לביתה וכי מהומה לביתה מאי הוי מתוך שמהומה לביתה אינה מכנסת לחורין ולסדקין

ובשעת הדחק שצריכה לחוף ביום, או שאי  כתב,

 ה, יכולה אפשר לה לחוף ביום וצריכה לחוף בליל

 .לעשות, ובלבד שלא תמהר לביתה ותחוף כראוי 

 תמה על שפסק כהשאילתות והכריח  )ו( ובש"ך

כדעת רש"י עי' באורך דבריו, ולענין  

דינא כתב שבכל ענין )ז"א בע"ש או בעיו"ט( יש 

לה לשטוף עצמה וגם לחוף ולשוב על זה בליל 

הטבילה וזה בא ממקור הדין דרש"י דביום עדיף 

וגם ממש"כ הט"ו שבחול תתחיל מבעוד יום 

 ותעכב הכל עד שתחשך, וגם ברחוק ב' או ג' ימים 

 טעה.לא פליגי שלא ת 

 כתב שמשום צניעות תקנו  )סי' ו'(רש"ל ובשם 

לחוף בלילה ולעסוק בחפיפה במשך שעה  

)על . ועי' שבט הלוי )סי' יח(וכ"כ בשו"ת הרמ"א 

שכתב שבימינו שיש ריבוי נשים קשה  הש"ך(

לחפוף שעה ולכן יכולה לחוף בביתה ובמקוה 

 תחוף מעט כדי לקיים סמוך לחפיפה טבילה, 

 להקדים את הכל מבעוד יום.ולכתחילה יש  

 לכאורה נראה שבימינו אין את החשש של  והנה

מהומה לביתה כיון שלא יתנו לה לטבול  

אלא בערב ממש )כמו שנוהגים בלניות במקוה(, 

 וצ"ל שהחשש הוא מטעם "מהומה" לבעלה, והיינו 

   קמהלתשמיש, אך אין נראה כן סוגיית הש"ס. 

 סעיפים ד' ה'

 הטור, חל טבילתה במוצ"ש שאי אפשר לה  כתב

לחוף מבעיוד יום די לה בחפיפת ליל  

טבילתה ומ"מ מנהג יפה שתרחץ ותחוף יפה בע"ש 

ובמוצ"ש תחוף מעט ותסרוק שערותיה. נזדמנה 

 לה טבילה בליל שבת דא"א לה לחוף בלילה די לה 

 בחפיפת היום. 

 במוצ"ש שכתב הטור שתחפוף בלילה  החפיפה

הג היפה שכתב שבמוצ"ש וכן המנ 

תחוף גם מעט, כתב הב"י שלא בא להשמיענו אלא 

לדעת רש"י שחפיפה מוטב שתהא ביום ועתה אמר 

שזו שחל לה במוצ"ש תחוף בלילה אבל לשיטת 

השאילתות לא מיירי כלל. ואך תמה על מש"כ 
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שלדעת רש"י עדיף שתחוף בע"ש ולכאורה אינה 

לה וכ"ש צריכה לפי שגם לכתחילה חופפת רק בלי

הכא בשעת הדחק. ולכן כתב דלדעת רש"י הבין 

 הטור שרק בדוחק חופפת בלילה וא"כ בטבילה 

 במוצ"ש מנהג יפה הוא לה לחוף בע"ש. 

 הטור בענין טבילה בליל שבת, כתב  ובסו"ד

בב"י שגם זה הוא רק לשאילתות, ולכן  

פי' כל דבריו, דבין בטבילה במוצ"ש ובין בטבילה 

בע"ש תחפוף בחול והיינו בע"ש תחפוף ביום 

 ובמוצ"ש תחפוף בלילה ולכל אחד הוי רבותא 

 במקומו. ורק שתמה לזה על לשונו. 

 חל טבילתה במוצאי שבת, כתב בשו"ע, ועפי"ז 

תחוף בליל  שאי אפשר לחוף מבעוד יום, 

 נזדמנה לה טבילה בליל שבת, תחוף . טבילתה

 .ביום 

 פירש ריש דבריו שבא לאשמועינן עפ"י  ובב"ח

מש"כ קודם בסמוך שחוששים לדעת  

רש"י והשאילתות ועושין כהרא"ש אבל כשחל 

טבילה במוצ"ש תעשה בע"ש אבל מחמת דברי 

 רש"י תחפוף מעט במוצ"ש. וכ"פ בסו"ד גבי 

 טבילה בע"ש. 

 ברמ"א כתב עפ"י הטור בטבילה במוצ"ש,  אבל

ומכל מקום מנהג יפה הוא שתרחץ היטב  

בערב שבת, ובמוצאי שבת תחזור ותחוף ותסרוק 

 שכן הוא עיקר  )סק"ו וסק"יט(. וכתב בש"ך מעט

 הדין אבל עדיף לחוף ולרחוץ גם במוצ"ש. 

 סעיף ו'

 הטור, ואפי' אם חלו שני ימים טובים ביום  כתב

חמישי ושישי חופפת ברביעי וטבלת בליל  

שבת או אם חל יו"ט במוצ"ש רוחצת וחופפת 

בע"ש ובלבד שתזהר אחר רחיצה וחפיפה מליתן 

תבשיל לבנה ומלהתעסק בדבר שתבא לידי חציצה 

וגם תקשור שערותיה שלא יתבלבלו. ואם טבלה 

ולא עיינה עצמה מקודם לכן אם נזהרה מלהתעסק 

טבילה ואם לאו לא עלתה בדבר החוצץ עלתה לה 

 לה טבילה, וביו"ט יכולה להחם קיתון של מים 

 להדיח קמטיה ובית סתריה אבל לא לכל הגוף. 

 אמר רב הונא אשה גרסינן,  )סז ע"ב(נדה  בגמרא

חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי  

בשבת שכן אשה חופפת בערב שבת וטובלת 

במוצאי שבת אשה חופפת באחד בשבת וטובלת 

ברביעי בשבת שכן אשה חופפת בערב שבת 

וטובלת במוצאי יו''ט שחל להיות אחר השבת אשה 

חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת שכן 

אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שני ימים 

יות אחר השבת ורב טובים של ראש השנה שחל לה

חסדא אמר כולהו אמרינן שכן לא אמרינן היכא 

דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר ורב 

יימר אמר אפילו שכן נמי אמרינן לבר מאשה 

חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת 

דלמוצאי שני ימים טובים של ראש השנה שלאחר 

השבת ליתא דאפשר דחופפת בלילה וטובלת 

 מרימר הלכתא כרב חסדא וכדמתרץ בלילה דרש 

 . רב יימר 

 )סח ע"א הבאנו לעיל ס"ג את דברי התוס'  וכבר

שביארו היטב דברי רש"י  ד"ה כך( 

והשאילתות. ובתחילת דבריהם הקשו על רש"י 

וא''ת הא דפסקינן לעיל הלכתא כרב חסדא 

וכדמתרץ רב יימר לא קאי דהכא אמרינן דאינה 

חופפת ע''ש וטובלת למוצאי שבת וי''ל דאיכא 

לאוקמי פסק דלעיל שליל טבילתה במוצ''ש והוא 

יו''ט אז ודאי תחוף מע''ש ולא תפסיד עונתה הואיל 

 ואינה יכולה לחוף בליל טבילתה ולא ביום שלפני 

 .ילהטב 

 הב"י לבאר, דבהא כו"ע מודו שחופפת  וכתב

ברביעי וטובלת בשבת )אם ימים טובים  

בחמישי ושישי( או אם חלו ימים טובים בראשון 

ושני וליל טבילתה ליל ב' שחופפת בע"ש, וכתב 

כן גם בשם הרשב"א )ארוך ב"ז ש"ז לא ע"ב וקצר 

 שם לא ע"א( והר"ן )שבועות ז ע"א ד"ה לא 

 אליבא דכו"ע, וכ"ה לדעת הטור.קשיא(  

 שהרא"ש )מקואות סי' לז( כתב לדעת רש"י  אלא

"דבקושי" התירו לחוף ביום ולטבול בלילה  

אלא דהכי עדיף מטעם מהומה לביתה אבל להרחיק 

כ"כ מע"ש למוצ"ש שחל בו יו"ט לא התירו ומוטב 

תדחה הטבילה, וא"כ ליישב הסתירה שהקשו 

 קינן הלכתא כר"י בתוס' צ"ל דליתא להאי דפס

 וכדמתרץ רב יימר. 

 תקנת כתב וז"ל, )פ"ב ממקואות הלט"ז(  והרמב"ם

עזרא היא שתהיה אשה חופפת את  
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ואם אפשר לה לחוף בלילה  ,שערה ואח''כ תטבול

ובשעת  ,ולטבול מיד תיכף לחפיפה ה''ז משובח

הדחק או מפני החולי חופפת אפילו בע''ש וטובלת 

. וביאר הב"י דבריו, דמאי דאמר הא למוצאי שבת

דאפשר הא דלא אפשר נדחה הא דאמר הלכתא 

כרב חסדא וכו', והא דאפשר ה"ק, דאם אי אפשר 

כגון שאין חמין וכיוצ"ב יכולה להקדים החפיפה 

וה"מ מיום ראשון לליל שלישי ולא יותר ונקט 

 ע"ש ומוצ"ש לאו דוקא אלא הכל תלוי באפשר ואי 

 אפשר. 

 ב הטור שתזהר אחר רחיצה וחפחפה שכת ודינא

ליתן תבשיל לבנה ולהדיח קמטיה וסתריה  

 ע"ש ר"ת )שם( בחמין שהוחמו, כתבו הרא"ש 

 .)הנ"ל( 

 תמה באורך ע"ד זה, שהרי גם אכילה ובב"י 

נאסור דידים עסקניות הם, ועוד דדוקא  

חפיפה שא"א בענין אחר התירו להקדים אבל עיון 

בע"ש ועוד האריך למה נסמוך על מה שבדקה 

בקושיות, וכתב דמה שנהגו ליזהר הוא ע"פ 

הסוברים דעיון אינו דאורייתא אלא מתקנת עזרא, 

וגם לזה הוא דבר שא"א לעמוד בו ועדיף שלא 

יזהירו ליזהר אלא שתחזור לעיין טרם טבילתה 

 קמוורק השערות תיזהר פן יסתבכו על כן תקשרם,

תבשיל, והביא מכמה ראשונים שלא זכרו דין זה ד

חל ליל טבילתה וע"כ השמיטו בחיבורו וז"ל, 

במוצאי שבת והוא יום טוב שאי אפשר לחוף אז, 

וכן אם חלו ב' ימים טובים ביום  ,תחוף בערב שבת

חמישי וששי, וחל ליל טבילתה בליל שבת, תחוף 

 ביום רביעי בשבת ותקשור שערותיה כדי שלא 

 יתבלבלו. 

 יישב דין דתבשיל שלא הזהירוה אלא  ובב"ח

מתבשיל לבנה שזה ממיני דגן ונדבקים  

חזק ומטעם מהומה לביתה תתעצל להורידם סמוך 

 לטבילה אבל שאר דברים שאין נדבקים לית לן 

 בה. 

 גם תזהר בימים שבין כתב וז"ל,  והרמ"א

החפיפה לטבילה מכל טינופת, ושלא  

                                                           
ואל תאמר שגם הטור כתב בסמוך עוד ואם טבלה ולא עיינה וכו' דלדברי הב"י ז"א כי הרי העיון סמוך לטבילה עיקר וכמו שהקשה  קמו

א שבזה אם נזהרה מלהתעסק עלתה לה טבילה אבל על עיון הגוף לא מיירי שהוא בתו"ד, די"ל שהולך על עיון הראש כתקנת עזר
כ"פ הב"ח את דברי הטור והשתא א"ש גם לב"י, אבל ומדאורייתא ואם לא בדקה סמוך לטבילה אף שנזהרה לא עלתה לה טבילה, 

 כתב דקאי אעיון שבגוף נמי עי' בדבריו, כי הבין שבאמת צריכה ליזהר בשבת מליתן וכו' ולכן בדיעבד עלתה לה טבילה.  )י(הט"ז 

גם מנגיעת תבשילין, או  ,ידבק בה שום דבר

מנתינתן לבנים הקטנים, תיזהר, אם אפשר לה 

)טור וכן כתב הבית ליזהר, אם הם דברים הנדבקים 

. ואם אי אפשר לה יוסף בשם הרא''ש וסמ''ג וסה''ת(

ליזהר, כגון שאין לה מי שיעשה במקומה או 

שצריכה ליגע בהן בשעת אכילה, אין לחוש, ומכל 

פעם שלא תבא לידי חציצה. מקום תרחוץ ידיה כל 

ובשעת טבילה תעיין ותבדוק היטב כל גופה 

ושערות ראשה, שלא יהא דבר חוצץ, ותדיח בית 

הסתרים במים חמים שהוחמו, ואפילו ביום טוב, 

וכן תחצוץ שיניה בטוב בשעת הטבילה שלא ישאר 

פירורין ולא בשר ולא עצם. )ועיין לעיל סימן קצ''ז 

 י שבת, אם תוכל לטבול אם לא חל טבילתה במוצא

 .במוצאי שבת( 

 לך שכתב כהטור אלא שהוסיף שם א"א לה  והרי

ליזהר וכו' אין לחוש ושמ"מ תרחוץ ידיה כל  

פעם שלא תבא לידי חציצה, ונראה שטעמו מפני 

שהיום כבר בלא"ה רוחצים היטב במים וסבון אחר 

כל אכילה וגם הבלנית במקוה בודקת אותה 

 כשבאה לטבול )ומחשש זה תמה הב"י על הטור(, 

 כי א"א שלא תאכיל לבנה כל השבת וכל כיוצ"ב.  

 שיישב דברי הטור שלעולם תבדוק )יא( ש"ך  ועי'

גם בשעת טבילה וגם בשעת החפיפה ואפי'  

הכי תזהר בשבת בשעת טבילה שתסמוך על עיון 

 , ונקט )וכעי"ז בש"ך לעיל סי' קצח סק"ל ודו"ק(ראשון 

 כרמ"א ולא כב"י. 

 )י( יישב דברי הטור, דאע"ג שצריכה עיון  והט"ז

ובדיקה קודם טבילה מ"מ תזהר כדי שלא  

תצטרך חפיפה שנית בשעת טבילה לפי שהיא 

סומכת על חפיפה ראשונה, וענין שהטור כתב 

שאם לא בדקה קודם טבילה עלתה לה טבילה 

 פירש דקאי אעיון שבגוף נמי כיון שכבר חפפה 

 ונזהרה ולא כהב"ח. 

 הדחה במים שהוחמו שרי אפי' אם הוחמו  וענין

ביו"ט שהרי רק רחיצת כל הגוף אסרה  

שאם חל  )יח(וכ"ה בשו"ג  )יב(ביו"ט, וכתב הש"ך 
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 טבילתה בליל שבת שאחר יו"ט שתדיח במים 

 חמים בליל שבת במים שהוחמו בהיתר בעיו"ט. 

 דיעות המתירות לרחוץ כל גופה אם הוחמו  ויש

 בעיו"ט שרק בשבת החמירו ועי' שו"ע סי'  

 אוסרים.תקי"א ס"ב שיש  

 סעיף ז'

 במקום שיראה לטבול בלילה, אין השו"ע,  כתב

להתיר לחוף מערב שבת ולטבול ביום שבת,  

 קולא דסרך בתה,  ,דתרי קולי בהדדי לא מקילינן

 .וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה 

 על שם  )בנדה סו ע"ב ד"ה משום(מדברי התוס'  והוא

 )פ"ד מאיסו"ב ר"ת עיי"ש. ועי"ע באור שמח  

 באורך. הל"ח( 

 סעיף ח'

  )בקצר ב"ז ש"ז לא ע"א(הטור, כתב הרשב"א  כתב

חפפה ועיינה עצמה ביום חול וטבלה בערב  

או למחרתו שלא טבלה סמוך לחפיפה עלתה לה 

טבילה בדיעבד אע"פ שלא היתה סמוך לחפיפה, 

אבל אם לא חפפה כלל לא עלתה לה טבילה אע"פ 

שעיינה בעצמה בגופה, ואפילו אם חפפה מיד אחר 

הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא 

ה לה טבילה שאני אומר שנקשרה אפי"ה לא עלת

שמא בשעת טבילה היה קשור ועכשיו ניתר או 

נשר עם המסרק ואצ"ל אם חפפה במקום שער ולא 

 עיינה בשאר הגוף שלא עלתה לה טבילה אע"פ 

 שלא מצאה עליה דבר החוצץ, ע"כ. וכ"פ בשו"ע. 

 תמה שהרשב"א כתב בלשונו 'אע"פ שלא  והב"י

היתה חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה' וא"כ  

טובא קמ"ל דאף שבדיקה דאורייתא אם לא בדקה 

 סמוך לטבילה עלתה לה טבילה בדיעבד, ונשאר 

 בקושיא על הטור. 

  )פ"ט ה"י(כתב ליישב עפ"י הרמב"ן )יא(  ובפרישה

 שכתב, והוא שבדקה בשעת טבילה,  

 והטור אזיל כוותיה. 

 אינה כדעת הרשב"א  )שבועות ו ע"ב(הר"ן  ודעת

שהוא ס"ל שאם לא עיינה סמוך לטבילה  
                                                           

 כי מעמידים אותה על חזקתה אבל להר"ן נ"פ שרק ע"י עיון סמוך לחפיפה הרי היא בחזקתה. קמז

לא עלתה לה טבילה ורבא נמי בהכי מיירי וגם ס"ל 

דבעיינה סמוך לטבילה ונמצא עליה דבר חוצץ 

אסורה, אבל הרשב"א מה שעיינה סמוך לטבילה 

 ורבא ע"כ  קמזלא מזיק מה שנמצא עליה כשעלתה

 מיירי בשלא חפפה ועיינה סמוך לטבילה. 

 זה דחפפה ועיינה ביום וטבלה ביום  ודין

שלמחרתו דעלתה לה טבילה בדיעבד י"א  

דאף בהרחיקה טפי  סקכ"ג וחכ"א כלל קכ סי"ב( )ס"ט

מיום א' )עד ג' ימים( דינא הכי וכמו שמצינו בשבת 

 וב' יו"ט סמוכין זל"ז דלכתחילה שרי כה"ג כ"ש 

 הכא דיעבד. 

 סעיף ט'

 )בעה"נ שעה"ט הטור והמחבר עפ"י הראב"ד  כתבו

במה דברים אמורים, בשאר  ריש דיני חציצה( 

כל הגוף, אבל בבית הסתרים כיון שאין צריכים 

לביאת מים, אם לא עיינה אותם קודם לכן ואחר 

 כך עיינה אותם ולא מצאה בהם שום דבר, עלתה 

 .לה טבילה 

 סעיפים י' י"א י"ב

 הטור, וכן אם לא עיינה אותם קודם טבילה  כתב

ואחר טבילה ג"כ לא עיינה אותם עד  

שנתעסקה בתבשיל ומצאה עליה מאותו תבשיל 

תולין להקל אע"פ שבשאר הגוף אין תולין להקל 

בכה"ג, חפפה ועיינה גופה וטבלה ובעלייתה נמצא 

עליה דבר חוצץ אם סמוך לחפיפה טבלה אינה 

צריכה טבילה אחרת ואם לאו צריכה טבילה 

)קצר ב"ז ש"ז הרשב"א אחרת, וכמה הוא סמוך כתב 

עונה שבאותו עונה שחפפה טבלה, בד"א  לא ע"א(

בשלא נתעסקה באותו המין אחר טבילה אבל 

נתעסקה בו בין טבילה לבדיקה א"צ טבילה אחרת 

שאני תולה אותו במין שנתעסקה בו אבל אם לא 

 חפפה קודם טבילה אין תולין בו אע"פ שנתעסקב 

 בו אחר טבילה, עכ"ל. 

 טבלה גרסינן, אמר רבא  )סו ע"ב(נדה בגמרא  הנה

ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ אם סמוך  

לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו 

צריכה לחוף ולטבול איכא דאמרי אם באותו יום 

שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו 



                                                            ♦ אורח נדה                                                                  קסא

 

צריכה לחוף ולטבול מאי בינייהו איכא בינייהו 

 למסמך לחפיפה טבילה למיחף ביממא ולמטבל 

 .בליליא 

 , נראה דלא גרס אלא )ד"ה איכא בנייהו(וברש"י 

למיסמך לחפיפה טבילה, וכ"נ דעת  

 )שבועות ו ע"ב(. אבל הר"ן )ד"ה איכא(התוס' שם 

גרסו ואיכא בין הני תרי לישני סמוך  )שם(והרי"ף 

לחפיפה טבילה, ולא מדובר על לסמוך חפיפה 

לטבילה אלא לענין תלייה בנמצא עליה דבר חוצץ 

אחר שטבלה דככל שסמוך יותר לחפיפה תולין, 

 ופסק הר"ן כל"ב דסמוך לחפיפה טבילה והלכך 

 תחוף בלילה. 

 ונמצא עליו טבל ועלה  )י ע"א(גרסינן בחולין ועוד  

דבר חוצץ אע''פ שנתעסק באותו המין כל היום  

 כולו לא עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי לי שלא 

 . היה עלי קודם לכן 

 הקשו מהא דרבא  )שם ד"ה עד שיאמר( ובתוס'

 ותירצו שבחולין מדובר שחפף שלא  

 בסמוך לטבילה ולכן א"א לתלות. 

 מבוארים דברי הטור, דתחילה כתב דין  והשתא

תולין בבית הסתרים והיינו אפילו בשלא  

 )ודעת הרוקח הובא בש"ך )יט( דאין תולין(עיינה קודם 

ואם עיינה וחפפה וטבלה אם טבלה סמוך לחפיפה 

תולה תוך עונה ואם מאותו מין מצאה תולה בו אף 

 אחר עונה ואם לא חפפה קודם טבילה אין תולה בו 

 כה"ג. כל 

 טבלה ועלתה כתב  )פ"ב ממקואות הי"ז(והרמב"ם 

ונמצא עליה דבר חוצץ אם באותו  

היום שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף פעם שנייה 

אלא חוזרת וטובלת מיד בלבד. ואם לאו צריכה 

מי . ובהלכה כ"ג כתב, לחוף פעם שנייה ולטבול

שטבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ אף ע''פ 

שנתעסק באותו המין כל היום כולו הרי הוא 

בטומאתו עד שיאמר יודע אני בודאי שלא היה זה 

 עלי קודם הטבילה הואיל והוחזק טמא העמד טמא 

 .על טומאתו עד שתדע בוודאי שטהר 
                                                           

 ודו"ק.)ל"ב( והחילוק בין חפיפה לטבילה לדעת הרמב"ם, עי' ס"ט  קמח
שלא מתירים להרחיק הטבילה מהחפיפה  ()בפ"ב ממקואות הט"זולכאורה יש לתמוה מהיכי תיתי ללמוד כן בדעת הרמב"ם שהרי דעתו  קמט

וא"כ אין שייך לומר דבלא נמצא עליה חציצה אינה צריכה לחזור לחפוף ולטבול, וגם אין לומר שהרמב"ם )ועי"ל ס"ו( אלא במקום דוחק 

 ז"ש הר"ן וזה לא נתבאר יפה וכו'. דיבר כאן במקום דוחק, ושמא

 השיג עליו, אם באותו היום  )בהלי"ז(והראב"ד 

שחפפה טבלה. א"א הא קיימ"ל כמ"ד  

אם סמוך לחפיפה טבלה אינה צריכה לא לחוף ולא 

לטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול ומה שכתב 

הוא אינו כלום דאפי' לא בעינן סמוך לכתחילה 

 השתא דאישתכח דעותא חיישינן אא"כ סמוך 

 לחפיפה טבלה, עכ"ד. 

 הב"י, שלהרמב"ם ברייתא בחולין הוא  וביאר

כפשוטו דלא עלתה לה טבילה ולא חילק  

בין חפפה סמוך ללא חפפה בסמוך דכל שטמא 

העמידוהו על חזקתו עד שיאמר ברי לי אבל רבא 

שחילק היינו לענין לפטרו מחפיפה ולא לענין 

ודעת הראב"ד ביאר, שגרס  קמחטבילה שנית.

ופסק כל"ב ותלי מילתא באם  )הנ"ל(כהרי"ף והר"ן 

א זמן מועט על יום סמוך לחפיפה טבלה שהו

שחפפה טבלה ולכן תמה על הרמב"ם שפסק כל"ב 

דתלי ביום שחפפה טבלה א"נ שתמה למה פוטרה 

 מחפיפה דהו"ל לפוטרה גם  מטבילה, ועוד האריך 

 בקושית הראב"ד וישוב דעת הרמב"ם עיי"ש. 

 הביא דעת  )בשבועות ו ע"ב ד"ה איכא בנייהו(והר"ן 

הרמב"ם שכתב 'אם ביום' וכו' וישב  

התמיהה עליו דאין כוונתו שאם טבלה יום שחפפה 

עלתה לה טבילה אף שנולד בה רעותא דדבר חוצץ 

אלא נקט יום לומר דטעמא דנמצא עליה דבר חוצץ 

הא לאו הכי א"צ לשוב ולטבול אף שלא טבלה יום 

 שחפפה, וסיים 'וזה לא נתבאר יפה בדעת הרמב"ם 

 גו הראב"ד'.וכבר השי 

 הב"י, שהראב"ד לא קיבל ביאור הנ"ל  וביאר

שאף שאמרו עלתה לה טבילה היינו שלא  

היה סמוך לחפיפה טבילה ולא נמצא רעותא אבל 

בנמצא לא, אלא שתמה עמש"כ 'וזה לא נתבאר' 

 וכו' שהרי כתב בת"ד טבלה ועלתה ונמצא עליה 

 קמטדבר החוצץ ועוד האריך בזה ונשאר בצ"ע. 

 חפפה ועיינה וטבלה, בשו"ע ס"י וז"ל,  ופסק

ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצץ, אם בתוך  

 ,עונה שחפפה טבלה, אינה צריכה טבילה אחרת

במה ובסי"א פסק, ואם לאו, צריכה טבילה אחרת. 
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דברים אמורים, כשלא נתעסקה באותו המין אחר 

טבילה, אבל אם נתעסקה בו בין טבילה לבדיקה 

אחרת, שאני תולה אותו במין אינה צריכה טבילה 

אבל אם לא חפפה קודם טבילה, אין  ,שנתעסקה בו

. תולין בו אף על פי שנתעסקה בו אחר טבילה

במה דברים ובסי"ב כתב דין בית הסתרים וז"ל, 

אמורים, בשאר כל הגוף, אבל בית הסתרים, אם 

לא עיינה אותם קודם טבילה, ואחר טבילה גם כן 

 בדבר החוצץ, ואחר כך לא עיינה, עד שנתעסקה 

 .נמצא בהם מאותו המין, תולין להקל 

 דאפי'  )שעה"ט צו,כו ע"א( הב"ח פסק כהראב"ד אבל

נתעסקה כל אותו היום באותו המין לאחר  

טבילתה לא עלתה לה טבילה עד שתאמר ברי לי 

שלא היה עלי בשעת טבילה, ודלא כהמחבר שפסק 

בזה  )טז(בסתם לקולא כהרשב"א, ועי"ע פרישה 

 נקט כמוהו ופירש כן גם בדעת  )טז(ודו"ק, ובש"ך 

 השו"ע. 

 פירש עוד דכאן מהטור משמע שאם לא ובב"ח 

חפפה אין תולה בנמצא עליה אבל בלא  

כתב בשם  )ס"ח(נמצא עלתה לה טבילה ולעיל הטור 

הרשב"א דלא עלתה לה טבילה כה"ג כיון שלא 

חפפה. ותירץ בב' אנפי. א, שכאן כתב עפ"י 

דעלתה לה טבילה  )הובא לעיל ס"א באורך(הרמב"ן 

כה"ג בדיעבד. ב', דלעיל אמר הרשב"א דלא עלה 

דלא עלה לה טבילה דלא חפפה אף שערי ראשה 

והכא חפפה שער ראשה אבל לא גופה כתיקון 

כדלעיל ס"ג ונוהגות הנשים וכו' ולכן בלא חכמים ו

נמצא עליה כלום עלתה לה טבילה, והוסיף שהב"י 

את ב' הדינים וצריך  )לעיל ס"ח וסי"א(כתב להלכה 

 לפרשו כפי' ב' אבל דין אחרון לא כתוב ברשב"א 

  קנוצ"ל כפי' א'. 

 ג"סעיף י

 חפפה קודם טבילה, ובין הטור והמחבר,  כתבו

חפיפה לטבילה נתעסקה בדברים החוצצין,  

או שנתנה לבנה תבשיל הראוי לידבק בה, לא 

                                                           
שמודובר שחפפה קודם טבילה דאל"כ )שם( תחזי שכתב על ברייתא הנ"ל )י ע"א( והנה אם תראה את הרשב"א בחידושיו לחולין  קנ

ונמצא עליה דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה ואם חפפה סמוך לטבילה אף שנמצא עליה דבר חוצץ אינה צריכה טבילה שנית, והרי לך 
לו רשב"א הנזכר והביאו  דיבר על שחפפה קודם וכ"ש בסמוך שתולין אבל אי לאו הכי אין תולין וה"מ שנמצא דבר חציצה, והב"י היהש

על הטור, ולכן פסק את ב' הדינים ואין סתירה בזה כמבואר בב"ח, אבל הב"ח לא היה הרשב"א הנז' ובאמת שבתוה"ב  בסעיף י"א
שתירץ ע"ק הב"ח באו"א, ובס"ט )יב(  ונראה שנקט כהב"ח. ועי' ט"ז)יז( זה מדברי הרמב"ן. ועי"ע ש"ך לא נזכר זין זה ולכן נטה לצד ש

 .)לד(

עלתה לה טבילה אפילו אם בדקה מיד אחר טבילה 

 ולא מצאה עליה שום דבר חוצץ, שאני אומר 

 .בעלייתה מהמים נפל ממנה, וצריכה טבילה אחרת 

 אמר רב נתנה אמר רב גידל  )סז ע"א(בנדה  גרסינן

 תבשיל לבנה וטבלה ועלתה לא עלתה לה  

 .טבילה אף על גב דהשתא ליכא אימר ברדיוני נפל 

 נראה דהיינו בדברים העשויים לידבק  ולכאורה

ולפיכך תעיין לפני זה ואזי עלתה לה  

טבילה. וכתב הב"ח שבנדבק חוששים שהיה עליה 

בשעת טבילה ובעלייתה מן המים נפל אבל באין 

 לחוש ואף אם נדבק תולין שירד עשויין לידבק אין 

 בכניסתה למים. 

 נדה שנתנה כתב  )פ"ב ממקואות הי"ט(והרמב"ם 

תבשיל לבנה וטבלה לא עלתה לה  

. ובהלכה כ"ב טבילה מפני השמנונית שעל ידיה

בד''א לענין טהרות אבל להתירה לבעלה הרי כתב, 

זו מותרת. אע''פ שנתנה תבשיל לבנה או שהיה בה 

שרט ישן או שהיה על גב עינה כוחל ובין פתחה 

עיניה או עיצמתן הרי זו מותרת לבעלה שכל 

 הדברים האלו וכיוצא בהן אינן חוצצין אלא 

 מדבריהן ולענין טהרות גזרו לענין ביאה לא גזרו. 

 הב"י בכוונתו, שבגמ' מדובר על תבשיל  וביאר

שאינו נדבק לגמרי אלא שסתם תבשיל יש  

בו שמנונית וחוצץ מדרבנן רק לטהרות אבל אם 

יש בה חציצה מדאורייתא אף לבעלה צריכה 

 טבילה שנית, ועי"ע גר"א סקל"א שכתב 

 שהרמב"ם דיבר אף על דבר הנדבק ותמה על ב"י. 

 מיהו אם בדקה עצמה קודם סיים,  והרמ"א

טבילה וראתה שלא נדבק בה שום  

)הגהות שערי דורא דבר, אינה צריכה טבילה אחרת 

אבל מותרת ללבוש  ומרדכי ובית יוסף בשם הרשב''א(

בגדיה בין חפיפה לטבילה, ולא תקח תינוק אצלה 
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 . ועי"ע )בית יוסף בשם הרמב''ם, ועיין לעיל סימן קצ''ח(

  

 

 ס"ט סק"מ.
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 סימן ר

 ברכת הטבילה

 

 סעיף א'

  )סימן מא(הטור, בברכת הטבילה כתב בה"ג ז"ל 

לאחר שתעלה מן הטבילה תברך אשר קדשנו  

)בתוס' פסחים במצוותיו וציונו על הטבילה וכ"פ ר"י 
 ז ע"ב ד"ה על, ועי"ע ב"י וב"ח בביאור דברי הטור בזה(

דאגב טבילת גר שא"א לו לברך אלא אחר הטבילה 

)סוף תקנו בכל הטבילות לברך אחריהן, והראב"ד 

שתברך לפניה קודם שתפשוט בגדיה ואם  שעה"ט(

לא ברכה קודם שפשטה בגדיה תברך לאחר 

שתכנס עד צוארה במים ואם הם צלולין עוכרתן 

)בקוצר הל' ברגליה ומברכת וכ"כ א"א הרא"ש ז"ל 

 כשפושטת מלבושיה שעומדת בחלוקה תברך  נדה(

 ותפשוט חלוקה ותטבול. 

 דכולי עלמא מיהא  )ז ע"ב(בגמ' פסחים  הנה

מעיקרא בעינן לברוכי מנלן דאמר רב יהודה  

אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר 

אלא אמר רב חסדא ן וכו', ומסיק בסופו, לעשיית

חוץ מן הטבילה בלבד איתמר תניא נמי הכי טבל 

 ועלה בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו 

 .וצונו על הטבילה 

  )שם ד"ה חוץ(והר"ן  )פסחים ד ע"א(הרי"ף  ודעת

והרמב"ם  )בפסחים שם(והרמב"ן והמאירי  

ועוד, דלענין  )שם(והרא"ש  )ברכות פי"א הלכות ו' ז'(

גר בלבד שנו שאין מברך אלא אחר שטבל שהרי 

לפנ"כ אינו יכול לומר "וציוונו" אבל שאר חייבי 

 טבילות כגון נדה והטובל לקריו מברכין קודם 

 טבילה. 

 שהגמ'  )סי' שנח(וראב"ן  )שם(דעת הבה"ג  אך

מדברת על כל טבילות, והיינו שבגר מברכים  

 אחר טבילה מטעם הנ"ל תקנו חז"ל כן בכל 

 הטבילות כדי שלא לחלק. 

 כשפושטת פסק כדעת הרוב וז"ל,  והמחבר

מלבושיה, כשעומדת בחלוקה, תברך  

אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה, ותפשוט 

ואם לא ברכה אז, תברך לאחר  ,חלוקה ותטבול

ואם הם צלולים, עוכרתן  ,שתכנס עד צוארה במים

. אך הרמ"א פסק כבה"ג וז"ל, ברגליה ומברכת

)טור בשם ויש אומרים שלא תברך עד אחר הטבילה 
בעל הלכות גדולות והוא בה''ג דף פ''ה ע''ב ורש''י ורמב''ן 

, , וכן נוהגים שלאחר הטבילהסימן שכ''ח ושערי דורא(

 בעודה עומדת בתוך המים, מכסית עצמה בבגדה 

 .או בחלוקה, ומברכת 

 ירד לטבול אם תנן,  )כב ע"ב(במשנה בברכות  והנה

יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא  

תהא הנץ החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואם לאו 

 )בדף כה ע"ב(. והגמ' הקשתה יתכסה במים ויקרא

דהרי ליבו רואה את ערותו ומשני במים עכורים 

שנו דדמו כארעא סמיכתא שלא יראה ליבו את 

  )שם( והרא"ש )שם(ערותו. ומזה יצא להם להראב"ד 

 שתברך קודם שתפשוט חלוקה. 

 כתב ע"ש אורחות  )באו"ח סימן עד ד"ה וכתב(ובב"י 

חיים דנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן  

לבושות החלוק אע"פ שאינן מפסיקות למטה מן 

 החזה כיון שהנשים ערותן למטה מאוד ואין ליבן 

 רואה את הערוה. 

 יש מי שאומר בזה"ל,  )שם ס"ד(בשו"ע  ופסק

שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן  

לבושות החלוק אף על פי שאינן מפסיקות למטה 

)כאן . ומשמע שסובר כוותיה וכ"כ הט"ז מהלב

ע"ש המחבר, ומה שסיים כאן המחבר שאם  סק"ג(

המים צלולים תעכרם דלכאורה לא הול"ל הכי 

 שהרי סבר כאורחות חיים אלא הוא לרוחא 

 בדעת המחבר. )א(דמילתא, וכ"כ בש"ך  

 בב"ח כתב בדעת המחבר דס"ל דלא  אבל

כאורחות חיים ובדוקא הביא דעת הראב"ד  

שאם צלולים תעכרם, ומש"כ באו"ח כן להלכה לא 

למקבע כך אלא כי"א, והביא מהשו"ע שם סי' רו' 
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ס"ג שסתר לפסק האורחות חיים, ונקט להלכה 

 דאין חילוק בין ערומה לבין לבושה חלוק דלעולם 

 צריכה להפסיק בבגד או שתברך במים עכורים. 

 כתב שאם  )בברכות סז ע"ב ד"ה אבל(נה ר' יו והנה

האדם מחבק את גופו בזרועותיו דיינינן ליה  

 )שם כהפסקה מבגד ומותר, ופסקו בשו"ע באו"ח 

 עיי"ש. ס"ג( 

 כתב דה"מ דיעבד אבל לכתחילה אין והב"ח 

 לסמוך על זה כיוןשאין לו סמך בתלמוד  

 ויש למחות בנשים שעושות כן לכתחילה. 

 בלשונו סיים "וכן נוהגים שלאחר והרמ"א 

הטבילה בעודה עומדת בתוך המים  

מכסית עצמה בביגדה או בחלוקה ומברכת" ע"כ. 

 אבל בזמננו  קנאוהיינו כדי להסמיך הברכה לטבילה,

 נהגו לברך בעודן במים עד צוארן.  

 קרא תגר על מנהג זה שהרי לא  )כאן( ובדרישה

מעכירות המים וחיבוק כנגד הלב לא  

מהני אלא שיהא הפסק בין הלב לערוה אבל באשה 

הלכך צריכות  )וכמש"כ באורחות חיים(ליכא להכי 

לכסות עצמן או להעכיר המים לפי שאין מברכות 

 )כעושה חלה בברכות כד ע"א ופניהם טוחות בקרקע 

 .עיי"ש( 

 יצא לבאר דעת האורחות חיים  )שם( בש"ך והנה

שבחלה אין הטעם משום הפסק שהרי ליבו  

רואה את הערוה אלא משום גילוי ערוה א"כ דברי 

האורחות חיים עומדים על מקומם דע"י שלבושה 

בחלוק יכולה לברך, אלא שתמה על תגר שקרא 

הדרישה על המנהג כיום דע"י המים הגם שאינן 

עכורים חשיב כיסוי שהרי אין ערותה גלויה )דאין 

יבו רואה ופשוט(, וכ"ה מש"כ הטעם משום של

בשו"ע הנ"ל ס"ג שאם ליבו למעלה מן המים אף 

שצלולין מותר לברך, אבל להראב"ד שצריך 

 לעכור המים ה"ט משום שליבו רואה את הערוה 

 ולא מטעם שהערוה גלויה. 

                                                           
והיה נראה לפרש שר"ל שתעלה מן המים אבל מיגע בהם מעט ואז כשהיא כך תברך. אבל מכל המפרשים עולה שהביאור בדבריו  קנא

מיך הטבילה לברכה, ועל זה כתבו בט"ז ובש"ך שלא נהגו כיום לכסות הוא שבעודה במים ממש תברך ע"י שתתכסה והיינו כדי להס
 בביגדה וכיוצא אלא סגי במים אף שנקיים לחשב ככיסוי.

מה שהביא על אם המקוה נמצא במקום שלומד דאפשר לסגור עם דבר החוצץ וכבר אין ריח )על הסימן כאן( ועי"ע בפתחי תשובה  קנב

 כדברי השבט הלוי ודו"ק.הדברים וכיוצ"ב ויכול ללמוד, ולכאורה 

 כתב עיקר כהאורחות חיים שצריך  )ג(ובט"ז 

שלא יהא גילוי ערוה והוכיח כן מהרא"ש  

והטור שהביאו, שהסכים כהש"ך שאם עומדת 

במים וראשה חוץ למים חשיב כיסוי ערוה, אלא 

שעדיף שתחבק זרועותיה על גופה תחת הלב כדי 

 להפסיק בין הלב לערוה ומ"מ אין נשים נזהרות 

 בכך. 

 כיום בבנות אשכנז כהשל"ה )הביאו  והמנהג

ן( שכתב, שאחר שטבלו הבאר היטב כא 

פ"א וברכו על הטבילה יחזרו לטבול שנית לצאת 

)יו"ד ח"ב יד"ח כל הפוסקים, ועי' דגמ"ר וחקרי לב 

בזה שתתנה שאם הלכה כהפוסקים שטבילה  סי' לא(

לפני הברכה תעלה טבילה ראשונה ואם הלכה 

 שטבילה אחר הברכה תעלה טבילה שניה, ואף 

 מתנה עליהם. שאין יודעות להתנות לב בי"ד 

 בבנות ספרד כפי שכתב בשו"ע  והמנהג

שצריכות לברך קודם טבילה, אך  

)עי' בן איש חי פרשת שמיני אות י"ט, חיד"א רבים כתבו 

כרמ"א לטבול טבילה אחת ובעודן  בשיו"ב סק"ב(

במים יברכו ושוב חוזרות וטובלות, אך לא כתבו 

כן בתורת מנהג אלא כהלכה ולכן למנהג נוהגים 

ועי'  )סי' טו ס"א(עת מרן, וכ"פ בטהרת הבית כד

במשמרת שם באורך ושגם אשה שנהגה לברך 

 לאחר טבילה עליה לבטל מנהגה ולנהוג כדעת 

 המחבר. 

 שכתב שלא לברך  )שם(ראיתי לטהרת הבית  וגם

בתוך מקום שטובלת אלא תצא לחדר אחר  

שסמוך לו ושם תברך כי כי היכן שטובלת אינו נקי 

ויש שם זוהמא מחמת המים ובפרט אם הם חמים. 

 וכן נהגו כיום בנות ספרד לברך במקום שקודם 

 הגעתן למים ממש או שיש וילון ושם מברכות. 

 חלק וכתב שהיום  )כאן על השו"ע(בשבט הלוי  אך

 הכל נקי ואין זה נחשב מקום זוהמא וכל  

 קנבכיוצ"ב ואף אם המים חמים ועי' באורך דבריו. 



                                                                     סוק                                                                            סימן ר      ♦

  

 יש מקום לאלו הנוהגות דקודם הטבילה  עוד

נוטלות ידיהן )לבנות ספרד, כי בנות אשכנז  

טובלות ואחר כך מברכות ואין נטילת ידיים גדולה 

מזו של כל הגוף( ולא מבעי אם באו לעשות כל 

החפיפה במקוה אלא אפי' אם רק באו לטבול 

ומורידות בגדיהן כבר יש לחוש שנגעו במקומות 

המכוסין )אא"כ יודעת בודאי שלא נגעה( ורבים 

כמה לינן מדקדקות בכך ושאלתי מהנשים א

מוצי"ם חשובים פעיה"ק ירושלים ואמרו שכן 

ראוי לנהוג וגם ראוי להנהיג הבלניות לומר להם.

  

 "בריך רחמנא דסייען מריש עד סוף

 ולאין אונים הירבה כח"

 

  



 

 

 

 

         

  

 

  

 לגיסי היקרים 

 וב"ב שליט"א אברהם בן דאהןהרב 

 שליט"א וב"ב אלעד מזרחיהרב 

 שליט"א וב"ב משה כהןהרב 

 וב"ב שליט"א נריה יום טובהרב 

 על עזרתם לי בכלל ובפרט ביעוץ ועזרה בעניני הספר

יהא השם בעזרכם וימלא בקשותכם ותזכו להעמיד דורות 
 ישרים מבורכים וכל הטוב ישרה בבתיכם.

 

 ני"ו אלחנן יהודהוכמו כן לאחי היקר 

 על עזרתו בכלל ונדבתו ביד רחבה

 ימלא השם נתיב דרכו וימלא כל משאלות ליבו לטובה אמן.

 

ורציתי גם לתת מקום למקום תורה נפלא המרומם אברכים 
 י עליה לתורה ולתפילה ובנ

 "בני הישיבות"

בצילם בכולל ערב  פעיה"ק ירושלים אשר אני חופף
 שליט"א. סגי זרחיבראשותו של הרב 

ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה ויטע בנכם אהבה 
  אחוה שלום ורעות.

 



 

  

 

 

 

  



 

 

 


