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  !!חשוב מאוד 
  

  הסבר על אופן כתיבת הספר
   

    

   

  

  

 " לו שיפרעו עד" ."מצוה על היורשים לפרוע חוב אביהם": א"ע והרמ"שו ●

  עם דברי הסבר קצרים.א"ע והרמ"לשון מדוייקת של השו:  )יורשי ראובן(

   .)יורשי ראובן(
   
   

 . ב.אהפניות  ●
 (ע תמצא נקודות הפניה"בגוף שו: 

.א
ה כשורשי הל: אל) 

  . הלכהוענפי
  

   

  .בסוף כל הלכה יופיע מקור ההלכה  ] :ש"והרא התרומה בעל[ :מקורות ●
  

   

ע "כאן תמצא את מקורות השו  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה �

  מהגמרא והראשונים כפי שנכתבו בבית יוסף, א"והרמ
   

  

מצא את דעות האחרונים כאן ת  ))האחרוניםהאחרונים  (  (ענפי הלכהענפי הלכה �

  .א"ע והרמ"ואחרוני האחרונים על השו
  
   

 .1  : הערה ●
 הרחבת הנושא בהערה: 

1. 
  .למטה בסוף הדף

   

   

   א"פ הרמ"כ -  )לא מודגש( √  .ע"כן פסק שו - ) מודגש( √ :הסימונים ●

 . נודע ביהודה–ב "נו,  כרתי ופלתי- פ  "כו,  חוות דעת–ד "ח :ת שכיחים"ר

 כרתי –פ "כו . חתם סופר–ס " ח. סדרי טהרה–ט " ס. תשובה פתחי–ש "פת
  כתב- ' כ . עונה בנונית–ב " ע.ופלתי
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  דברים אחדים

   

  

 .ת המדרש לעסוק בתורה הקדושהי ביושבי מי ושם חלקיכניעל שז" בכל לבב'  האודה"
הלכות " לאור ספר יד והוצאת"וי ליחזרת, "והלוואות" "ם ועדותינייד"הוצאת ספר  לאחר

  .םים נוספיא ספרי להוציזכני'  ה."נדה
  

  

   .ר של החומרינון מהיולש, ה קל להבנהיהי שי הושקעה מחשבה רבה כדכת הספריבער
עד , ם בצורה ברורהיטות הפוסקיות פורקו לנקודות ובכל נקודה הובאו המקורות ושיהסוג

 וזאת על .םי האחרוניוני משם הובאו לכל נקודה ד. המקורותי פא על"ע והרמ" שוילפסק
  :םי כמה כלידי

ם ידבר המקל לפרק את הנושא, םיפי משנה ותת סעיפיא לסע"ע והרמ"חלוקת השו  .א
 .ע"ם בגוף השוים קצריאורי הוספת בי תוך כד.ם להבנהים וקלים פשוטיבילרכ

ה יומשם הפנ, הלכהה למקור ממנו נפסקה הישנה הפניף משנה יף וסעילכל סע  .ב
 .ם אלוים על נושאים באחרוניונילד

ם רבות יופעמ, םים בצורה של נקודות עם הטעמיהאחרונ/םיכת מחלוקות הראשוניער  .ג
 .תר קלותים בי לזכור הדבריכד, ם בטבלאותיכום הדבריאף ס

  .םיסה לפרטי הכני עוד לפנ'על'ת ייראם ים בספר נותניעים המופיהדגש  .ד
  

   

ואז הספר , )םי ואחרוני" ב,גמרא(ות במקורן ילה את הסוגי ללמוד תח מומלץי כןייש לצי
  .נון החומריוכמו כן בש, ם את התמונהיעזור מאוד להשלי

  
   

 על ידני העמיתיובמה ששג, ידישלא תצא תקלה מתחת , ך בורא העולםירצון מלפנ יהי
ש לו הערות יות או שימצא טעוי שי ומבקש מכל מ קוראיאנ ."ןיבי יאות מישג "יכ, האמת

   02-582-2581 הן בפקס .ם יקוניענו ואשמח לקבל את התיודיוהארות על הספר ש
  CCOOMM..GGMMAAIILL@@22007799339955SS:  מליאו בא

   

 שאוכל להתפנות יוע שלה כדיעל כל העזרה והס, יתי להודות לנוות בירצונלה יתח
ה "ון שהקב רציהי, ם להוצאת הספריעיים והמסי להודות לכל העוזריכן ברצונ כמו ,מודילל

  . חוצההםינותייפוצו מעיו,  לטובהםמלא כל משאלות לבי
  

   .שלם להם שכרם מושלםיה "הקב
  ירושלמי שמואל – הקטן יאנ
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  מודי הלילה לפניתפ

  

 אומר עלXשלא, ידיארע דבר תקלה על י  שלא יי אבותיוק  ואליק אלוייך י מלפניהי רצון

XXXXXולא , תר אסור ולא על אסור מותרולא על מו ,טמא טהור ולא על טהור טמא
ר י ותא. בדבר הלכה ואשמח בהםיכשלו חברייולא , י חברישמחו ביאכשל בדבר הלכה ו

,  ממונותיניהן בד, סור והתרי איניהן בד,  מכל מכשול וטעותילני במאור תורתך ותציניע
  עלידני העמ, כבריתיומה ששג, טה נפלאות מתורתךי ואביני גל ע.מודיהן בל, הן בהוראה

XXXXו דעת ותבונהיחכמה מפ תןיי יי יכ ", דבר אמת עד מאודימפ האמת ואל תצל" .         
  

   

  תפילות להצלחה

  

 יאי ולכל ברי עזור ל! של עולםרבונו

שלא נחלה ולא , שראליעמך רבונו 
  .ס ושלוםטה חיפול למינחטא ולא נ

 ם ולא להתעסק יולא נצטרך לרופא
  .ברפואותאאאאאאאאאא

שראל שלח להם ית י עמך ביחול כללו

לנו י  והצ.מהרהברפואה שלמה  אאאא
 ומכל דבר ימכל צער וצרה דוחק ועונ

דתך וללמוד ו שנוכל לעבוד עביכד,  רע
                             . שום מונעיתורתך בל אאאאאא  

  ) עבד המלך (

 ידיאל תרפה את  !של עולם רבונו

XXXXמלעסוק בתורה ילעת זקנת 

 לעת יכני אל תשל.ם מצוותיימלקו

XXXי אל תעזבניזקנה ככלות כוח.  

 מות שוםיואל , יניתקהה את ש ואל

ה יי ונה.יי בחיתי ביאחד מבנואל  
   ושכלנו לעובדךבדעתנום יושביד מיתמ

  .באמתססססססססססס

אות ואומץ וחוזק   י כוח וברנו בותן

  .ר    "  ינו    א  כ  ידינו   וגיאבר בכל
  )םייח ומצא (

  
  

 
  

    לימודו  יאמראחר 

   

 ית המדרש ולא שמת חלקי ביושבי מי ששמת חלקיק אלוייך  י לפניאנמודה מודה 

XXXXתורה והם ים לדברימיאנו משכ, םימים והם משכימי שאנו משכ. קרנותיושבימ 
 אנו ,ם שכרינם מקבלים ואים שכר והם עמלים ומקבלי אנו עמל,םים בטלים לדברימימשכ

ְוַאָּתה  ": שנאמר,ם לבאר שחתי העולם הבא והם רציים לחים אנו רצים והם רצירצ
 יֶהם ַוֲאִניֵמיֱחצּו ים ּוִמְרָמה א י ָדִמים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשיִקֱאל

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXבך  ֶאְבַטח".    

  
  

  ה.ב.צ.נ. ת.םי בן מרירושלמים יי אהרון שלום ח'ר ימר אב נשמת  ילוילע
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  כמות הס
  מהספר הוקדם
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   בת חברוןי מראשי ישא " שליט דוד כהןג "ההר
 וחבר מועצת גדולי הדור
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   טהרת המשפחה
  

  

  

  פרישה והתחדשות

  

 י מה אמרה תורה נדה לשבעה מפני מפנ: אומררי מאירבה יא היתנ ::)לא( מסכת נידה

בה על בעלה י שתהא חבים כדימי אמרה תורה תהא טמאה שבעה ,ל בה וקץ בהישרג
  .סתה לחופה יכשעת כנ

  

ו ייפוקו ואושרו בחיע אל סיא שהאדם מגית היהודיסודות בהשקפה היות והי מהאושתאח

 אם - סודות הטבע ימוש מאוזן בים אלא בשייפה מתמדת להשגת תענוגות חומרילא ברד
 .יתיפוק האמיע לאושר ולסי סופו להג-  בכמות או באורך הזמן - ז בהם ינו מפריהאדם א

 לאחר שגרה מתמדת עד ביהדבר חבה יהיא שכל דבר אהוב ככל שי דרך הטבע היהר
   .ם בוישמואס

    
 ין בנים בינים התקיחסים עלולה לצנן את היי שגרת הח.שות והאהבה י האייגם בחכך 
 הטהרה לאזן את התשוקה ים חוקין באישואי אושר בנייח ח התמדה שלי להבטי וכד.הזוג

ם שבהם ימיעת י חודש בחודשו בקבי הזוג תחושה של התחדשות מדין בניח ביולהפ
 הזוג ין בנים רק מהסכמה ביו נובעישות היהפר יי לו ח.שותי איחסיום ימנע מקיהם להיעל

ה נגרם מתח י הזוג והיה חשד שמא התמעטה אהבתו של אחד מבנית היולא ממצווה אלוק
עה מכוחה הרב על האמונה ועל ית ומשפיעה האלוקי באה הקבלכן   .ןישואי הנייבח

  .הםיני שב ההסכמה המוחלטת
  

תדע לך שאחד "חות י באחת השי ל אמר, שחזר בתשובה הוא ואשתו התחזקו מאודחבר
 י אשת.ן טהרת המשפחהיישה הוא עניש והאין האירת הקשר ביצים בי מופלאים הכיהדבר

  ."נפלאה' המצאה 'ווז, ע הזמןיגים לרגע שים ומצפיני ממתיואנ

    
  

  יתרונות בשמירה על טהרת המשפחה

  
   

לה יהטבעל שה השומרת על הטהרה וים של האייכות החיתרונות באילהלן חלק מה
 תינלאומים ברמה ביר ופרופסור" קדומות והמלצה של דודעותם יתוסיפוץ מי נ-מקווה ב
     .)ליכאל גיר מ"ד:מאת (



  

          
 

 

 

  

 

  
  

 

  

  ג"ד סימן קפ"יו

  
  

  

  הלכות 
  

 נידה

ָה ָאַהְבִתי תֹוָרֶתך   ָמ   ׂל ַהיֹום ִהיא ִשיָחִתיָ�                                  16                                   ּ ּ: 

  

שבעת "ות במשך ידיקות התמי טהרת המשפחה והבדינירות בדי הזה:ר בנט" כותב ד.א
ם י מחלות הנשימנית גדולה לגלות בעוד מועד את סינייגימשמשות פעולה ה" םייהנק

 ןהיניב, ת התפרצותןיבת דם והודות לזה אפשר לרפאן בראשיש להן קשר עם זיהשונות ש
שת ההלכה י דרישה מבצעת אותן בעצמה לפיקות שהאי הבד.גם מחלות סרטן הרחם

   .ם רבות מסכנה חמורהילו נשיהצ
  

צא לאור ית שיטים בריבמאמר מאלף של רופאת נש: תים של שלום ביי חאיכות .ב
לא שא מספרת על עצמה שהתגרשה מבעלה בגלל יה, יוקרתי – רב י אנגלי רפואןטאויבב
 י בבעלה אלא אחרלגעתשה נשואה ית האוסרת לאיהודי הטהרה של דת הירה את חוקיהכ

ם האלה יהחוק": א כותבת בהמשךי ה.ם וטבלה במקווה כשרהיים נקימישספרה שבעה 
, תינקולוגינה גים מבחימים שנה פשוט מדהי מעל שלושת אלפי לפנינישנכתבו בהר ס

  ."תית ומדעיכולוגיפס
 י ואחרים האלה לפניר שהוגה בחוקים אלא לזוג הצעין מאושרישואי ניין לתאר חיא"

   ."נוימי של ירני והמתידן המודרניוחד בעיהם במין ומתנהג על פישואיהנ
  

ן בקש הבעל ישואיר שלמחרת הנילזוג צע,  משלי"ן עפי בנושא זה נביכולוגיהצד הפס .ג
דה בכל הארוחות יש לו מעתה גלילהג, דהיותר הוא גליות והמאכל האהוב לו ביה, מאשתו

לו יאלא אפ, דהילת הגלילא רק שהוא החל לשנוא את אכ, םימי תוך מספר .במקום אוכל
   .להיאה לו בחית המאכל הזה מרחוק הביירא

 ברצף ים שכל תענוג גופנמשו? חה ממנהידה לברי כל כך מאהבת הגליצוני הקינוילמה הש
  .אוסיחס של גועל ומי ידיא ליוון מבי וגינויללא ש

ם ילדיוה, ןירושיוגם להם פרוד ידות המופרזת גורמי זוגות שההרגל והתמי גם לגבכך
  .נהית ומכת מדיה לאומי זו באמת טרגד.םים עמוקיים נפשיבוכים מסיסובל

  

 "םיים הנקימישבעת ה" י הרחקה עד אחרינישום דיינון וי ש–ל " נגד המחלה הנ"סוןיח ".ה
ם ים עצמם כחתן וכלה חדשישישה מרגיהבעל והא:  והתוצאות .שה במקווהילת האיוטב

  .םיי לכל החידירח דבש תמיש להם יו, לתהי טביכל חודש אחר
   

  

  והובזכות המק
 ).ל"הרב שבדורון זצ(

  

  

ם למחנות ימנ שלקחו אותנו הגרילפנ,  בשואה תקופה ארוכההייתי: מספרת אשה
 ממך אל יבקשת, יתכן שתנצליאבל את , יכוין סי כבר איל:  אמאיההשמדה אמרה ל

 5 אז בת יתיי ה.ם אלוילי על מיוכל הזמן תחזר" מקוה טהרה"ם ילי לעולם את המיתשכח
  . כלוםיולא הבנת

ם ילאחר כמה שנ .היבוץ דגני לארץ לקיתיעל)  נספתה בשואהיואמ( מהשואה יצלתי שנלאחר

 חולמת והנה אמא אומרת יאנ, החתונה ילפנ חודש .נשאיוהחלטנו לה, ריצע עלם ישתפג

 יכשנודע ל, ם אלוילי לברר את משמעות מי הלכת." מקוה טהרהיאל תשכח: " בחלוםיל
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  . שומרת טהרת המשפחהי שאנימשמעות הדבר החלטת
מה , 'המום יה חתני לו היפרתיכאשר ס, די לעתיך לספר את הדבר לבעלי א מאודיססתיה

ם ים רביסוסיט אחר היהחל,  מאודי רצה ביון שחתני כ.מלמל לעצמו' ם האלהילו ולדוס
רוט כל יופ, ים וקבלנו הסבר מהרב המקומיים הדתי ואכן נסענו לאחד המושב.שהוא מוכן

  .תף עמו פעולה בכל הדרךיש, ן בכל זהיאמר שאף שלא האמי י לזכותו של בעל.ההלכות
  

 רואה יהחרד, בוץיק חבר יוהשנ יחרד אחד, םיאנש ישנ שכבו נסוןיליבב: פוריהמשך הס

ם י אלו האברכימ:  שאלו.ם לכל דבריק הם אברכיבוצנים את הקירקשהרבה מהמב

 נווט יהשנ הבן, סתייבט מפקד הגדול הבן, ילדיאלא הם : קיבוצניענה הק? ם אותךירקשמב

! ןימב לא יאנ: "יהחרד נדהם .ריהאו ליבח רונותיבט נמצא ישיהשל והבן סתייט באותה

בלו י קילדי אמנם: קיבוצניהק ביהש ?"הידגנ בוץיבק םילדי םינרא כך, ילוניח יהודי אתה

 ?ודע בזכות מהיאתה , ם כולם חזרו בתשובהיאבל בשלב מסו,  לכל דברילונינוך חיח

  !!!ישראל אשריהם .י ואני ששמרנו אשתטהרת המשפחהבזכות 
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   נדההלכות 
  

  
  

' ' אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב זאשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז: : גג""ד קפד קפ""יויו

  ף אחדיובו סע  נקייםנקיים
  

.א ::ף אף אייסעסע
, אשה שיצא דם ממקורה

.ב
כפי ( בין ברצון) י קפיצה"כגון ע(בין באונס 

  . טמאה– )טבע האישה
.ג

טמאה אף על ,  ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא.והוא שתרגיש ביציאתו

  .חוץפי שלא יצא ל
  

.ד 
יושבת עליו שבעה , )ך" ש–ה פחות "ה( ואפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל

   .ו"כאשר יתבאר משפטן לקמן סימן קצ: הגה .נקיים
  

.ה 
 כי כל הבא ,)י"או ביה מב"מן תכיש ס"ביר(ואין חילוק בין פנויה לנשואה לענין איסור נדה 

  .על הנדה חייב כרת

   

  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

.א
ה ָזָבה ָּדם יִתְהי ִּכְֽוִאָּׁשה: )טיטו (קרא וי 

וא ְוִה: )חיכ (שם  ...ה ֹזָבּה ִּבְבָׂשָרּהיְהי
  ...ָהיִּגְּלָתה ֶאת־ְמקֹור ָּדֶמ

לו יכול אפיה זבה י תהיואשה כ: ף"יהר' כ
 ,מכל מקום תהא טמאה) כל סוג זיבה(זבה 

ה יא גלתה את מקור דמיתלמוד לומר וה
נם אלא ים שאיהדממד על י ל)חיקרא כ יו(

ם ים מצורע פרשת זביתורת כהנ(  מן המקור

  .ש"כ הרא"כ .)פרשה ד פרק ו

 ,כול על כל מראה זוב תהא טמאהי :שם

ן דם אלא אדום י וא'דם'תלמוד לומר 

ם הרבה יה מלמד שדמיכשהוא אומר דמ
ם בה האדום והשחור וכקרן כרכום יטמא
  .).טינדה (  אדמה וכמזוגימיוכמ

  

.ב
 )קרא טו כהיו( "דמה"תנו רבנן  ::)לו(נדה

 אתה ,ולדומחמת עצמה ולא מחמת 
נו יולד או אומחמת ) ישבא לאפוק(אומר 
 כשהוא אומר ,מחמת אונס) ילאפוק(אלא 

 אונס אמור יזוב זוב דמה הרי יאשה כ
 יהא מה אנ) שגם מחמת אונס נטמאת(

 דמה מחמת עצמה ולא ,ם דמהיימק

 שראתהן יב -  פ הטור"כ√ .לדומחמת ו

רוש מחמת יופ( . טמאה ברצוןאובאונס 

אונס כגון שקפצה ממקום למקום או ראתה 
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ן זה עם זה יה או עוף מתעסקיבהמה או ח
  .)וחמדה וראתה דם

  

  

.ג
אמר שמואל בדקה קרקע : :)נז(נדה 

 ו טהורהיו ומצאה דם עלישבה עליעולם ו
 שנאמר בבשרה עד )שהיון שלא הרגיכ(

  . בבשרהשישתרג
ת ים מטמאות בביכל הנש :).מ( ועוד שם

 .ה זובה בבשרהיהיצון שנאמר דם יהח

ש בו שנעקר ימשתרג -  פ הטור"כ√

צון טמאה אף על ית החיצא לביממקומו ו
  .צא לחוץי שלא יפ

  

.ד
שראל יבנות  -  ראי זיאמר רב: ).סו( נדה

פת ילו רואות טירו על עצמן שאפיהחמ
 .םייה שבעה נקיושבות עלידם כחרדל 

  .ע"פ שו" כ.ש"ף והרא"י הרכ"כ
  

.ה
 שנשאל אם )ה"תכ' יס (ש"כתב הריב

 שדבר ביוהש ?היסור נדה נוהג גם בפנויא
 וכתבך בדבר י והאר.פשוט הוא שנוהג בה

 יה כדילה לפנוישהטעם שלא תקנו טב
 מכשול בהסתלק ממנה ידיבואו לישלא 

  .א"פ הרמ" כ.סור נדה החמוריא
  

  ))םםייהאחרונהאחרונ  (  (ענפי הלכהענפי הלכה  ��

.א
  "שתרגיש"           

היינו מדאורייתא אבל מדרבנן : )ב(ך "ש

טמאה אף על פי שלא הרגישה כדלקמן סימן 

  .צ"ק

  –מיני הרגשה ' ישנם ג: )ג(ש "פת

ה מהלכות "פ(ם "ש הרמב" נזדעזע גופה כמ.)א

  .)ז"ב דין י"א

ח "קפ' כמבואר בסי( נפתח מקורההרגישה ש .)ב

   .)א"ץ ס"ק' ובסי

 כשמרגשת שדבר לח זב ממנה בפנים .)ג

  .)ת האחרונים"שו(
  

  ?האם הרגשת דבר לח דאורייתא

הוי דאורייתא  – )ה"נקמא ד "יו( ב"נו' ת ▪

,  שצריכה לבדוק מיד- צ "שדינה בריש סימן ק(

  .צ"כ צ" כ.)ואם לא בדקה טמאה מספק

 אין הרגשה אלא – )ד קסז"יו( חתם סופר ▪

ולא , הרגשת פתיחת המקור או נזדעזעה גופה

כ טהרת " כ.ר לחהרגשה קלה של זיבת דב

  . דהוי דרבנן) ב' הקצר עמ(הבית 

הרגשת זיבת דבר :  מחלק– )ב"קפג סק(ד "ח ▪

אבל , לח מהמקור לפרוזדור הוי דאורייתא

ש הרגשה "וכ, הרגשת זיבת דבר בפרוזדור

כ עוד " כ.בפתח בית חיצון הוי דרבנן

  .אחרונים

 אם היה בעת שהיא :ל"הרב יעקב יוסף זצ' כ

ואם לאו , הרגשה זו הוי דרבנן, ת דמיםמסולק

  .)ז"רדב(היה דאורייתא 
  

 
  מצאה דם בבדיקה או אחר תשמיש

, בדקה עצמה בעומק ומצאה דם: )א(ש "פת

 הוי –או מצאה דם אחר התשמיש ומצאה דם 

שאנו אומרים ודאי הרגישה ומחמת , דאורייתא

 אבל .הבדיקה או התשמיש לאו אדעתיה

עד בעומק אלא בקינוח או שלא הכניסה ה

מהפרוזדור ולחוץ אינו אלא מדרבנן כשלא 

פ וטהרת הבית "כו, ד"חוו, ט"כ ס" כ.הרגישה 

  .)הקצר ח(

 )ב" מד"יו( ברית אברהם 'בשם ת: )ב (ש"פת

אבל ,  דם היוצא מהמקור לבית החיצון מטמא- 

יציאת הדם מבית החיצון לחוץ לא מעלה ולא 

א היכא שנעקר מן המקור של מ" והנפק.מוריד

לא איכפת לן ) י שפופרת"כגון ע( ראייהכדרך 

  .ראייהכלום ביציאת חוץ דרך 
  

  

.ד
  )זירא' ר("שבעה נקיים"       

זירא שאיפלו רואה ' השלבים לגזרת ר
  נקיים' טיפת דם כחרדל יושבת ז

   וימי זיבהנדהימי  ▪



  

          
 

 

 

  

 

  
  

 

  

  ד"ד סימן קפ"יו

  
  

  

  הלכות 
  

 נידה

ָה ָאַהְבִתי תֹוָרֶתך   ָמ    :ׂם ִהיא ִשיָחִתיּל ַהיֹוָ�                                  31                                   ּ

: ס"מס, צ לחשוש"ב א" לעאבל, ולהפלגה אחרונה

ם שאף "ף והרמב"ז בדעת הרי"שמא הלכה כגר

ט "ושמא כס, ב"צ לחשוש לע"אישה רגילה א

  .)ב"שמינקת לא חוששת לע

  הגיע שעת וסתה בזמן שנמצאת במחבוא מפני פחד :חסעיף 

.א ::ף חף חייסעסע
שת אינה חוש,  והגיע שעת וסתה, היתה נחבית במחבא מפני פחד

   .לו
.ב

 אבל לכתחלה .טהורה בלא בדיקה, א דוקא אם עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה"וי: הגה

  .)י"וכך משמע בב, ד הטור"כ( .צריכה בדיקה

   

לוק יש חימבואר ש) עא( בגמרא :הקדמה

 פחד פתאום שאז אדרבא הדבר גורם ןיב
ש אצל אסתר "כמ, םילה לראות דמ

ד ימג" ותתחלחל המלכה בקרבה"
, חרדה המתמשכתן ילב .רסה נדהישפ

שאז , בי פחד אויא במחבוא מפניכגון שה
  .םיה מסתלקידמ

   

  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

האשה : מ אומר" ר-  תנן: ).לט(נדה 

–ן או כרכום יסטימחמת ל(תה במחבוא ישה

ע שעת וסתה ולא בדקה יהגו) י"רש
  .םיטהורה שחרדה מסלקת את הדמ

 י מרבה ההוא סבאיניבעא מ :).בי(שם 

  ?בורה מהוי עימיע עת וסתה ביוחנן הגי
) שבמחבא(ון יכ ,ן מחבואיקנא מדיואס

א ים ולא בעיה מסולקיכא חרדה דמידא
ה ידמ) במעוברת( י הכא נמ,קהיבד

  .קהיא בדים ולא בעימסולק
  

  להיקה לכתחין בדיד: ונחלקו הראשונים
  

.א 
 משמע שמעוברת –' א כ"הרשב√

צ "ה אלילו לכתחיע שעת וסתה אפישהג
  .ע"פ שו" כ.תה במחבאיה ה"וה, לפרוש

  

.ב 
ע יתה במחבא והגי ה–' אבל הטור כ√

, שעת וסתה ועברה ולא בדקה טהורה
ש "ד הרא" כ.קהיכה בדילה צריאבל לכתח

  .א"פ הרמ"וכ
  

  

  ]
 

  :י על הטור"מקשה הב

ובמעוברת אף  ,מעוברת למדנו ממחבאהרי 
למה במחבא צריכה , צ בדיקה"לכתחילה א

  ?לכתחילהבדיקה 

 מעוברת כיון דחזינא שכל – י"תירץ הב ●
צ "א, המעוברות והמניקות דמיהן מסוקלין

 במחבא חזינן כמה אך, לחשוש אף לכתחילה
ולכן במחבא צריך לחשוש , נשים שרואות

  .)כא(ך "כ הש" כ.לכתחילה

 גבי סילוק דמים מחמת – תירץ) יא(ז "והט ●
פחד יש חשש שבאותה שעה שתזדקק 

ולא אמרו , א הפחד מלבה ותראהלבעלה יצ
מסולקת דמים אלא אם כן כל שעת וסתה 

אך מעוברת מסולקת דמים , היתה בחרדה

  ]    .ואין חשש שתראה
  

אם ראתה דם : ד" בשם ח)טו( ש"פת

עת י זו מצטרפת לקבראייהן יבמחבא א
  .וסת

  

  )םיהאחרונ(   הלכה הלכהענפיענפי  ��

.א
  " אינה חוששת...היתב במחבא"   

 במלחמת המפרץ :ל"הרב יעקב יוסף זצ

באזור המרכז , ששלחו טילי סקאד על ישראל
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צ "וא, לכאורה דומה לכאן, כולם היו בפחד

ל " מקום ימכל .לחוש כשהגיעה עת וסתה

ששם המתח היה רק באזעקות ולא כל , ד"דל

  . מכל מקום תלוי הדבר באישה עצמה.הזמן
          

  "אינה חוששת"
  

  נשים שלוקחת כדורים לדחות הוסת

,  ישנם כדורים הגורמים לדחות את הוסתוםכי

  ?מה דין פרישה כשמגיע עת וסתה

נשים השותות : )קלו, החדשות ח(ז "הרדב

 אם עבר כל . יום20 10משקה שמעכב וסתן 

פ "ואם ניסתה משקה זה ג, זמן הוסת מותרת

דהוי כאילו , ולא ראתה מותרת אף בזמן וסתה

   .)ט, צט, ד(ת שבט הלוי "פ שו" כ.נעקר הוסת

 מפקפק –) קכז, א(ת מנחת יצחק " שואולם

  .בכדורים שהמציאו הרופאים עתה

שאין בעלה '  כ– )קטז' א עמ(ובטהרת הבית 

 כלה מנםא .ב"והמחמיר תעה, צריך לפרוש

שחוששת שתראה בליל החופה מותרת לקחת 

 – )קב- פז קא( דרכי טהרה פ"כ .כדורים אלו

 מכל מקום כשמסיימת לקיחת הכדורים עליו

  .' ש36לפרוש ממנה אחר 
  

  

.ב
  "אבל לכתחלה צריכה בדיקה"   

כ הטור "כ: ל"הרב יעקב יוסף זצ

צ " אבל דעת מרן אף לכתחילה א.והמאירי

 .לבדוק

   

  שאר נשים צריכות בדיקה בשעת וסתה :טסעיף 

.א ::ף טף טייסעסע
צריכות בדיקה כשיגיע , )שאינן מעוברות ומיניקות או במחבא( שאר נשים

   .טהורה בלא בדיקה, ת ולא בדקה ולא הרגישה עבר הוס.הוסת
.ב

, א שאסורה  עד שתבדוק"וי
.ג

אף על פי ' או שהוא יום ל, אם יש לה וסת קבוע

  .)ט"וכן הוא לקמן סימן קפ, והכי נהוג( .שאינו קבוע

   

  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

.א
ע עת יש לה וסת והגי אשה ש:).טז( נדה

 עזרי אלי רב:וסתה ולא בדקה ולא ראתה

 – הושע אומרי ירב√ .טמאה נדה - אומר 

ר י מאי רבי תנאי הני כי תנאיוהנ .תבדוק
ם ים אומריאומר טמאה נדה וחכמ

  .תבדוק
  

  להלכה

● 
.ב

 יל כרב"י ק:ן"ה בשם הרמב"וכתב ה

 שאם עברה ולא בדקה תבדוק –הושע י
 .םיכ עוד ראשונ" כ.ואם טהורה מותרת

פ " כ.ות דרבנןוסתון שי כ– 'פ התוס"כ

 נראה הוימ .א"ח והרשב"ר, יאחאהרב 
  .כה לבדוק בשעת הוסתידלכתחלה צר

  

● 
.א

' ם כ"ף והרמב"י לדעת הרן"אבל הר

אם , כה לבדוקי אף שבשעת וסתה צר–
 .קהיבלא בדעברה ולא בדקה מותרת 

ש שאם "והרא'  הטור פסק כהתוסהוימ
  .עברה ולא בדקה תבדוק אז

  

.ג ●
ם ים אמוריבמה דבר -  א"הרשב'  כ

 בפחותנו קבוע והוא לה יאבוסת ש
נו י קבוע או אוסת ב אבל,תינונימעונה ב

ם יא שלשית שהינוניעונה בע יקבוע והג
 י שאף על פ,א כוסת קבועו היום הרי

שה בדם אסורה עד שתבדוק ישלא הרג
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פ "כ, א"יע השם "כ שו" כ.ותמצא טהורה
  .א"הרמ

 ומצאה שאם בדקה – 'ם כ"הרא ●

 אחר דידוקא בדקה מ, טהורה טהורה
 אבל אם ,עור וסת טהורהיהוסת תוך ש

לו מצאה טהורה יחרה אחר הוסת אפיא
 והובא .תאייטמאה דוסתות דאור

  .יבמרדכ

ן נראה כן י א.ם" הראי דחה דבר– י"והב
  .םי הפוסקימדבר

  

  

ע יש לה וסת והגיתמר אשה שיא: עוד שם[ 

רב  :שעת וסתה ולא בדקה ולבסוף בדקה
ושמואל  .ה בדקה ומצאה טהור טהור–אמר 
,  אף שבדקה ומצאה טהור טמאה– אמר
  . שאורח בזמנו באימפנ

ל וסתות " ס– רב . בווסותיגיפל: נ"ואמר ר
ל וסתות " ס–ושמואל , םילידרבנן ולכן מק

  .םיריתא ולא מחמיידאור
 .םיפ רוב הפוסק" כ.יסורי כרב באוהלכה
 ים שפסק כרב" בשם ראי מהמרדכילאפוק

עצמה  דקהרא שרב מטהר דוקא אם ביזע
 מקום מכל, סמוך לוסתה) דימ(עור וסת יש

ובכל גוונא שמצאה , לקוים לא חירוב הפוסק

     ].טהורה טהורה
  

  ))םםייהאחרונהאחרונ  (  (ענפי הלכהענפי הלכה  ��

.א
       "צריכות בדיקה"          

 היינו בדיקת חורין - ד "ח' כ: )טז( ש"פת

א "הרשב, ם רוטנבורג"ה במהר"וכ .וסדקין

  .וכן הסכמת האחרונים
  

  "גיע הוסתכשה"

 שעהאישה שיש לה  - ד "ח' כ: )יז(ש "פת

 .צ בדיקה רק אותה השעה" אקבועה לוסתה
 וכן בעונה בינונית הואם אין לה שעה קבוע

דהיינו שתשים מוך (צריכה בדיקה כל העונה 

 ונשי דידן אין להם ,)דחוק ויהיה שם כל העונה

וכן אישה  .)נקודות הכסף(שעה קבועה 

 צריך )'סעיף ב(ימים ' או ג' ה בוסתמשנית ש

  .אותם הימיםשיהיה מוך דחוק שם כל 

צ מוך דחוק כל " שא– 'פ כ"מכל מקום רו

, סוגה בשושנים, כ חזון איש" כ.עונת הוסת

 .ושיעורי שבט הלוי) טז, ו, יוד(יביא אומר 
ויש ,  דסגי בבדיקה אחת–א "שי: אלא

' עמ, א(  אבני שהםופסק .בדיקות' מצריכים ב

שהרי יש פוטרים , בדיקה אחת דסגי – )מח

פ יביע " כ.מבדיקה כלל בוסת שאינו קבוע

  .)שם(אומר 
  

  "ולא הרגישה"

 ואם בדקה עצמה - ד "ח' כ :)יח(ש "פת

 דשוב ליכא ,ה העד אסורבשעת וסתה ואבד

 מהא דלא הרגישה דסברא הרגשת עד ראייה

ש אם השליכה או פשעה באבידת העד " וכ.הוא

סת ומצאה  אף שבדקה אחר הו.דאסורה

ה אם בשעת וסתה הטילה "ה -  ז"ולפ .טהורה

טמאה ולא הרגישה ולא בדקה מיד מים 

שה וסברה הרגשת ירגה דאימור ,כשעבר הוסת

  .ע" וצ.מי רגלים הוא

 שאף שאבד –' כ )ג, ג, א(אמנם טהרת הבית 

כ ואם תמצא טהורה מותרת "העד תבדוק אח

  .אבני נזר ועוד, ם"פ מהרש" כ.לבעלה
  

פ יום וסתה ולא "אם עבר גש -  ד"ח ה'עוד כ

, הקבוע(  וסתהנעקרבדקה ולא הרגישה לא 

 אם וכן .)ש" פת- אבל וסת שאינו קבוע נעקר 

לא ) פ באותו זמן"אחר שראה ב' פ(פ "באמצע הג

כ ראתה "ואח, בדקה ולא הרגישה ביום הוסת

ומה (שוב באותו הזמן קבעה וסת  לאותו הזמן 

  .)יעת הוסתשלא בדקה באמצע לא מקלקל לקב
  

  "טהורה בלא בדיקה"
  

  נ ולא בדקה"הגיע עונת וסתה בתוך ז

  )ל"הרב יעקב יוסף זצ(

 שוב לא יכולה לבדוק שמא – חקר הלכה

ולא מהני בדיקה רק , ראתה טיפת דם ונימוק

  .נ ולטבול"וצריכה לספור שוב ז, במעיין סתום
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שאחר הפסק ,  תבדוק עכשיו– ש קלוגר"ר

ם ומי "כ מהרשד" כ.םבטהרה דינה כמעיין סתו

ל דספק דרבנן "פ הרב יעקב יוסף זצ" וכ.נדה

  .לקולא
  

  רחיצה בעונת וסתה

האם מותרת להתרחץ ,  האחרוניםנחלקו

האם יש לחוש שמא , )נ"או בז(בעונת וסת 

  :ראתה דם ונשטף במים

 אם התרחצה שוב לא תועיל – )יח(פרישה  ▪

  .בדיקה לבעלה

וכמו , זה לא חששו ל–רוב האחרונים  אמנם ▪

  .תהילה לדוד, ח"פ הב" כ.שבדקה בעד ואבד

,  שלכתחילה לא תתרחץ-  פסק ח"ובן א ▪

פ טהרת " כ.ובדיעבד תבדוק ומותרת לבעלה

פ " כ. ולצורך רפואה מותר–) ד, ג(הבית 

 להתיר במקום צורך אחר –שיעורי שבט הלוי 

  .שתבדוקה לפני

שאם רק מתקלחת ולא :  פסקואבני שהם

כיון , אף הפרישה יתירנכנסת לאמבטיה 

 פ"כ .שהמים מקלחים על גופה ונופלים לארץ
 מותר לה להתרחץ –ל "הרב יעקב יוסף זצ

  .ולא חיישינן שראתה דם ונשטף, נ"בז
  

  

.ב
  "אסורה עד שתבדוק"     

ח פסק דיש להחמיר כמסקנת "הב -  )ט( ך"ש

ד "ת וכהגהת ש"מ וכסה"המרדכי בשם רא

 לאחר דוקא בבדקה עצמה מידשק "בשם סמ

וסתה תוך שיעור וסתה אבל לא בדקה תוך 

 בדקה עצמה ומצאה ר כךהזמן אף על פי שלאח

טהורה טמאה דחזקה אורח בזמנו בא ונפל 

  .לארץ

אפילו אם לא בדקה ש '  כ– )יב(ז "אמנם הט

ולא  .טהורה, ומצאה טהורהאלא עד זמן הרבה 

כ "כ( אמרינן שמא נפל לארץ בזמן הוסת

  .)י"הב
  

  

.ג
  "ש לה וסת קבועאם י"   

אף שלא ואם אין הוסת קבוע  :הטור' כ

בדקה כיון שלא הרגישה בדם טהורה בלא 

  .בדיקה

'  כו"קפ והרי בסימן :)יח(הקשה הפרישה 

אשה שאין לה וסת אסורה ש ש"בשם הרא

  ?לשמש בלא בדיקה

, ו דצריך בדיקה"דמה שכתב בסימן קפ -  ל"וי

 מחשש שמא עתה ראתה או ,היינו לבעלה

 מה שאין כן .כיון שאין לה וסת קבועתראה 

לחוש שאין ל "דאינה צריכה בדיקה רכאן 

בוסת שאינו (בשעת וסתה שמא ראתה כבר 

  .)קבוע

אשה שאין לה וסת אלא  -  תירץ) יג(ז "והט

רגילה כבר בראיות הרבה בלי שעור שוה כלל 

היא בחזקת  אסורה עד שתבדוק ש–בכל פעם 

 אלא  הכא מיירי שיש לה וסתאבל .רואה

בזה , לשינויצריכה לחוש א ש"פששינתה 

אמרינן כיון שלא הרגישה באותו יום שהיא 

חוששת ועבר אותו יום ולא בדקה אחר כך 

 באותו ראייהפ ב"טהורה דהא לא מוחזקת ג

   .זמן ודי בזה שחוששת לכתחלה

וסת הקבוע דוקא  – קבוע וסת: )כא(ש "פת

י מקרים " אבל בוסתות שע,לימים לחודא

כיון שהרגישה  - וסת שאינו קבוע ' אפה שבגופ

במקרים הללו אסורה לשמש עד שתבדוק 

  .)ח"ט סקל"קפ(ז "ש הט"כמ
  

  "ט"וכן הוא לקמן סימן קפ"

א "ע כדעת הי"השו' כ )ד- ט"בקפ(ב: קשה

 שאם יש לה וסת קבוע צריכה לבדוק –שכאן 

   ?)אף שעבר זמן וסתה(עצמה 

 בו  שמרן חזר– )טז, יוד ו(תירץ ביביע אומר 

כ " כ. הוא עיקר)ד- קפט(בומשנה אחרונה 

פ הרב יעקב " כ.)קכט' עמ, א(בטהרת הבית 

  .ל"יוסף זצ

  .צ בדיקה" פסק כמו כאן שא– צ"וזב
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י פיהוק "תירץ שמדובר שראתה ע – )ו(ד "וח

לכן אם לא פיהקה חוששת , ח לא ברציפות"בר

 אבל היה קבוע ממש לפיהוקים .לעונה בינונית

  .וימים שוב אינה חוששת לעונה בינונית
  

  "אימור לא קפצה וא ראתה"

צ שישאלנה אפילו לא "וא: )לג(ך "הש' כ

א דתלינן של( שהתה שיעור שתספור ותטבול

אסור לבא עליה אחר  מקום מכל .)ראתה

העונה בינונית עד שישאלנה או ששהתה 

  .שיעור שתוכל לספור ולטבול

  

  

דין אשה שאמרה טמאה אני ואחר דין אשה שאמרה טמאה אני ואחר : : הה""ד קפד קפ""יויו

  םיפיסע' ובו ד, כך אמרה טהורה אניכך אמרה טהורה אני
  

אישה שהיא בחזקת טמאה אסור לבא עליה עד  :סעיף א

  שתאמר טבלתי

.א :: א אףףייסעסע
: אסור לו לבא עליה עד שתאמר לו, האשה שהיא בחזקת טמאה

  . טבלתי
.ב

. נאמנת, ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול: הגה
.ג

אפילו רואה בגדים 

 י"ב(. או נתעסקתי בצפור וכדומה לזה, בשוק טבחים עברתי, נאמנת לומר, מלוכלכים בדם

  ).רוחםינו יש ורב"בשם הרא
    

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��
.א

ם ים והפועלי תנו רבנן החמר:.)בי( נדה

ת המשתה ית האבל ומבים מביוהבא
 א"בד. הם להם בחזקת טהרהינש

חן יהרה אבל הנ טבחזקתחן יבשהנ
א טמאה עד יבחזקת טומאה לעולם ה

  .ישתאמר לו טהורה אנ
, יטבלת דוקא שאומרת –  הטורי לפי"ב

תה ישלא ה, יאבל אומרת טהורה אנ
  . נה נאמנתיא, טמאה

  

  

.ב
 י ששהה כדיריי מי כשאומרת טבלתואף

כ "שאל, )אי- ל קפדיכדלע(לספור ולטבול 
 אסור לו לבוא כ"עפוא.  שטבלהימה מהנ

  . ה בלא שאלהילע
צ לשאול אם "א שאי- ד"מן קפי לסד"ול

 יריידשם מ,  לספור ולטבוליששהה כד
 ראתה יואבל כאן שוודא, ספק אם ראתה

  .ב לשאול אותה אם טבלהייח
  

  נאמנות האישה לומר שטבלה

ן לנדה ייאמר שמואל מנ: .)עב(כתובות 
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 )קרא טו כחיו(שסופרת לעצמה שנאמר 
 -  טורפ ה"כ". וספרה לה לעצמה"
  . נאמנתיכשאומרת לו טבלתו

  

  

.ג
ה ילו מצא בגדי אפ:)ט' יז ס"פ (ש"הרא

ם בדם נאמנת לומר בשוק של ימלוכלכ
. י או בדם צפור נתעסקתים עברתיטבח

  .ו"יכ ר"כ
  

  ))םםייהאחרונהאחרונ  (  (ענפי הלכהענפי הלכה  ��

.א
  "שתאמר לו טבלתי"       

שוכבת באה ואפילו  ש-  ד"ח' כ: )א( ש"פת

 .פירוש טבלתיאצלו לא מהני עד שתאמר לו ב

צ אבא " בשם הגרב)א פב(כ אבני שוהם "כ

 –'  כ)קנג, א( מקום טהרת הבית מכל. שאול

  .ח"כ בא"כ. צ לומר טבלתי"שא
  

  

           .ב
  "עברו ימים"

הרי ודאי מיירי שעברו : )א(ז "הקשה הט

כ ודאי לא "שאל, ימים שיכולה לספור ולטבול

 דמיירי שיש לבעל ספק אם – ל"וי? נאמנת

נקיים ' להתחיל זדהיינו שרגילה (רו הימים עב

ולפי החשבון אי אפשר רק אם התחילה ', ביום ו

 והיא אומרת שטבלה נאמנת ,)'לספורי ביום ה

דכתיב וספרה לה ( פ אפשר בכך"כיון שעכ

שאם ברור שלא עברו הימים ודאי לא . )לעצמה

  .)א(ך "כ הש"כ. נאמנת
  

  "נאמנת"

ה על אשה החשוד - ד "ח' כ :)ב(ש "פת

לא מקרי  - שזינתה בימי  רווקותה , איסור נדה

 . ונאמנת אפילו בשעת וסתה,חשודה לבעלה

 הכשילה לבעלה באיסור נדות שוב אםאבל 

אינה נאמנת לומר בשעת וסתה טהורה אני עד 

 אבל שלא בשעת וסתה ,שתעשה תשובה

 בימות החורף אם לא . לומר שטבלהנאמנת

  . )ד"ח(שהטבילה טירחא 

ואפשר דבמקום שנותנין שכר  - ש " פתוסיים

  .בעד הטבילה אינה נאמנת
  

  

  הוחזקה נדה בשכנותיה :בסעיף 

שראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי , ואם הוחזקה נדה בשכנותיה :: ב בףףייסעסע

  .חשיבה כודאי טמאה, נדותה

      

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��

הודה הוחזקה יאמר רב  :.)פ (קידושין

 ,) נדותהילובשת בגדשראוה ( הינדה בשכנות
א " הרשב'כ .ה משום נדהיבעלה לוקה על

 יה אלמא כודאיון דבעלה לוקה עליכ - 
ואסור לו  -  י"הב' וכ. נן להינדה משו
ולא ( יה עד שתאמר לו טבלתילבוא על

  ).ג" אמתלא כדלקמן סימהנ

  

  אמרה לבעלה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני :גסעיף 

.א :: ג גףףייסעסע
ודרך שחוק ( טהורה אני: ואחר כך אמרה, אה אניטמ: אמרה לבעלה

. )רוחםינו י בשם רבי"ב ()אם הוא לאחר כדי דבור( אינה נאמנת - )ם" רמב-  לה יאמרתי לך תח

תחלה אלא מפני שלא , כגון שאומרת שלא אמרה לו כן, ואם נתנה אמתלא לדבריה
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ומכל מקום : הגה.  נאמנת- או טענה אחרת כיוצא בזה, היה בה כח לסבול תשמיש

  .)י"ב (מדת חסידות הוא, שלא להאמין לה, מי שרוצה להחמיר על עצמו
  

.ב
כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע "אפילו בשתיקה אח, אבל מדינא נאמנת

מן יו ס"ימהר (עשתה מחמת קטטה שהיה לו עמה, טמאה אני: ומכיר שמה שאמרה תחלה

  .  וכדומה לזה,)ב"כ
  

.ג
, טהורה אני: כ אמרה"ואח, בשת בגדים המיוחדים לימי נדותהאבל אם ראוה לו

  .  אינה נאמנת- אף על פי שנתנה אמתלא לדבריה
  

.ד
וטמאה ,  החכם נאמן- והחכם אומר שהיא משקרת, פלוני חכם טהר לי כתם: אמרה(

  ).רוחםינו ים ורב" בשם הרמבי"ב(). היא
  

   

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��
.א

: ה שמואל מרביניבעא מ: .)כב(כתובות 

וחזרה ואמרה טהורה , יאמרה טמאה אנ
 אף בזו אם נתנה: היאמר ל? מהו, יאנ

ה יניתנא מ.  נאמנת- ה יאמתלא לדבר
ה לא עבד שמואל "ואפ, ןימנים זיארבע

  .היעובדא בנפש
 ששמואל ילפ,  כרב– םיופסקו הראשונ

ל כרב "יועוד דק. ר על עצמויהחמ
מואל  דשמעשה' ה הגמ כתבולא. יסוריבא

ר על עצמו י שרוצה להחמיאלא ללמד שמ
דות ימא דחסיא לו ולא תידות הימדת חס

  . הואשל שטות
  

  סוגי אמתלא דמהני

שאומרת שלא אמרה  כגון -   ירושלמי ●

  .ה בה כחי שלא היכן תחלה אלא מפנ

 לך טמאה אלא ילא אמרת -  ם"רמב ●

ראו ישמא ) ו בחצרישה( אחותך ואמך ימפנ
  .מנת זו נאיהר - אותנו 

 לך טמאה אלא ילא אמרת -  ת"סה ●

ות נדה אבל י להיתייסבורה הש ימפנ
 שמחמת י ומצאתי עצמיו בדקתיעכש

 או חולה , הדםימכה או חבורה בא אל
 – שיכולה לסבול תשמי יתיי ולא היתייה

כ טהרת "כ. ז" בשם אויכ מרדכ"כ. נאמנת
פ " כוילאפוק.  להקל– )קסח, א(ת יהב
  .מנתג לא נא"ל שאף בכה"דס

תה יהכגון ש – )ב"מן כיס( ליי וי"מהר ●

 יבקטטה עם בעלה ואמרה לו טמאה אנ
 י ומה שאמרתיכ אמרה טהורה אנ"ואח

נך י וביניתה ביתחלה מחמת הקטטה שה
  . נאמנתיתיעש

האשה שאמרה לבעלה טמאה ש: ברור
 ודרך שחוק י וחזרה ואמרה טהורה אניאנ

ך יצר, נה נאמנתי לך תחלה איאמרת
ם יינק' וש ממנה עד שתספור זהבעל לפר

  ).ת"ם וסה"רמב(ותטבול 
  

  

.ב
א באה י עוד אלא בסתם אם הולא

ל י הוא,ך לשואלהין צריושוכבת אצלו א
א ותחלה י טהורה היושוכבת אצלו ודא
.  נאמנת– בה עשתהימחמת קטטה ומר

  ).א(מ "והובא בד
  

  

. ג
בעלה  היהוחזקה נדה בשכנות ):לעיל(

  .הילוקה על
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  םיפיסע' ובו ו, דיני מראות הדםדיני מראות הדם ::חח""סימן קפסימן קפ
  

  

  הקדמה
  

ם ים טמאי חמשה דמתנן :.)טי( נדה

באשה האדום והשחור וכקרן כרכום 
ם י אומרית שמאי ב, אדמה וכמזוגימיוכמ

ת י ובי בשר צלימי תלתן וכמימיאף כמ
  .םיהלל מטהר

כא דם טהור באשה י מנא לן דא:ובגמרא
ממך דבר פלא י יכ) ז חים ידבר(ב ידכת

ן דם טמא לדם י ב,ן דם לדםילמשפט ב
 ?םי טמאים והני טהורי דהני ממא.טהור

 )ג כב, ם בימלכ( אבהו דאמר קרא יאמר רב
ם כדם ים אדומיראו מואב את המיו

מא אדום י וא,מרא דדם אדום הואילמ
ה י אבהו אמר קרא דמי אמר רב?ותו לא

א גלתה את מקור יה(  כאן ארבעהיה הרידמ

 ינימ'  די הר,)הירה ממקור דמ וטה,הידמ
ות טמאה אבל שלמטה מהם לאו יאדמומ

 י אמר רב? אנן חמשה תנןוהא, דם הוא
  .נא שחור אדום הוא אלא שלקהיחנ
זהו ילא כך ולא כך א -   אומריוסי ירב

אדום כדם המכה והשחור כחרת עמוק 
  .הה מכאן טהורימכאן טמא ד

' נה טמאה אלא הימן התורה א: )א(ך "ש

רו שלא ים החמיראות וחכמ מינימ
ן דם לדם ואסרו כל מראה ילטעות ב

רו כל מראה ימות והכשיהנוטה לאדמ
  .ת כללין לספקו באדמומישא

  

   מראות דמים טמאות וטהורות :עיף אס

.א ::ף אף אייסעסע
וכן כל . טמאים, או עמוק, בין אם היא כהה הרבה, כל מראה אדום

  .מראה שחור
  

.ב
או ( אפילו כמראה השעוה או הזהב,  ראה ירוקואין טהור אלא מראה לבן וכן מ

א "וכן מראה שקורין בל(. ש הירוק ככרתי או כעשבים"וכ, )ך" ש– אתרוג או חלמון ביצה

  .)) ך" ש–ן שהוא כעשבים "ש גרי"כ(. ]ימרדכ[ בכלל ירוק הוא) כחול(א "בלו
.ג

  .ואפילו יש בו סמיכות דם והוא עב הרבה
  

.ד
ומצאה  ) ש ד" פת-  היינו בתוך שיעור וסת ( ובדקה מיד ,ואפילו הרגישה שנפתח מקורה

 דלא ,) וטורי"ב(וכן עיקר : הגה ).ו דמגמגם בזה"מן רמיה ס"ע דלא כת"ד(טהורה , מראות הללו

   ).ו"מן רמיה ס"ת(. כיש מחמירין לטמאה אם יש בו סמיכות והוא עב
  

.ה
  ).ץ"מן קל סי"ע, ובדקה מיד ולא מצאה כלום, ואם הרגישה שנפתח מקורה(
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  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��
  

.א
ם י בגמרא כמה חכמיתיי מ-  :)כ(שם 

פ "כ. יאידלא חזו דמא משום דלא בק
אות חזרו ידנא שנתמעט הבקיוהא -  הטור

ן אם יש בו מראה אדום בילטמאות כל ש
הוא כהה הרבה או עמוק וכן כל מראה 

  . שחור

 ין בקיובדורות הללו א -  ש"פ הרא"כ√

שען על חכמתו יהלם יבדמלראות 
ן לטהר שום דם יאו, ן דם לדםיד ביולהפר

הא יאם לא שת יאדמומת יהדומה למרא
. )םיש כעשב"כ( רוק כמראה הזהבילבן ו

  .א"ם והרשב"פ הרמב"כ
  

.ב
א בן מהללאל מטמא י עקברוקיה :שם

   .םים מטהריוחכמ
 נו תנא קמאיים הי מטהרםיחכמרוק יה
ם ולא מנה ים טמאי חמשה דמימדקתנ(

,  ספק טמאיק הו"לת י ומשנ?)רוקיה
  .  טהורי ודאים הוילחכמ

 רוקי). א: רוקי י סוגיש שני :ש"הרא' כ

). ב. תי שאנו נראה נוטה לאדמומיככרת
רוק כאתרוג שהוא כמראה הזהב או י

ע בן "ם וריובה נחלקו חכמ. צהיחלמון ב
  .ע טהור" לכוירוק ככרתיאבל ב. מהללאל

  

  :להלכה

אף (רוק ים הי כחכמ– ש פסק"הרא√● 

ן "א הר"פ הרשב"כ. טהור) מראה הזהב
פ הטור "כ .ע"פ שו"כ. ים והמרדכ"הרמב

  .רוקין טהור אלא הלבן והי וא–

ון יכ,  מסתפק בזה– ותרומת הדשן ●

  .ק הסתפק בזה"שהסמ
  

ש בו יהברור ש מן – כקרן כרכום: שם  [ 

ם יצף מית כרם ומי אדמה מבקעת בימיכמ
ן יין מן הייד ם ואחים מי חלקיוכמזוג שנ

  . יהשרונ
 ובית , טמאוכמימי בשר צלי תלתן ימיאף כמ

 ?נו תנא קמאיית הלל הי ב– הלל מטהרים
ת יולב,  ספקיק הו"לת( הו לתלותייניכא ביא

  .)יהלל טהור לגמר
  

  :להלכה נחלקו
 יק דהו" פסק הלכה כת–ן "ן בשם הרמב"הר

  .ם"ד הרמב"כ. ספק
ת הלל  שטהור י פסק כב-ש "אבל הרא

  .יגמרל
 ידידנא לא נפקא לן מיהו האימ :ם"רמב

     ].טמאקא דכל מראה אדום י ספיבהא
  

  צבע השחור

 משמע שאסור רק –א " והרשבי"מרש
  .ם דאסור מהתורהי חולקשיו. מדרבנן

  

  שאר צבעים

ן לכל יולבן לאו דוקא דהוא הד :י"הב' כ
ת כלל ילספקו במראה אדמומן ידאמראה 

 יאה מדבר דבכלל לבן הוא וכן נרידשר
  .ן"הר

מראה ם כד  ש-  ימרדכבשם ה )א(מ "כ ד"כ
 י"כ ב" כ.טהוררוק ויבכלל ) כחול( א"בל

  .א"פ הרמ"כ. םיבשם שאר הפוסק
  

  צבע האפור

נו לבן ילבן שאמסתפק ב :תרומת הדשן
ו י אלא כמראה בגד לבן שנפל עלילגמר

שהחשש ( אם טהור תויאבק שהוכהה לבנונ
   )רויו נקודות דם שהשחישמא ה

 יה בהא וכל מית דחש ליל -  ' כי"והב
א בלא יר להדי נהגו להתיתי וראיששמעת

 ך"ח והש"מ הב"כ ד"כ. שום גמגום כלל
  . לטהר– ש"ופת

ש לצרף י –ל "וסף זציעקב יפ הרב "כ
א שהשחור אסור רק "טת הרשביש

ש יולכן אף בהפסק בטהרה . מדרבנן
      .לטהר צבע האפור

  

.ג
 ש בויף שרוק אי הלבן וה:ם"הרמב' כ



  

          
 

 

 

  

 

  
  

 

  

  ח"ד סימן קפ"יו

  
  

  

  הלכות 
  

 נידה

ָה ָאַהְבִתי תֹוָרֶתך   ָמ   ׂל ַהיֹום ִהיא ִשיָחִתיָ�                                  75                                   ּ ּ: 

דלא ( טהור כות דם והוא עב הרבהיסמ

  .ן"כ הרמב"כ. )ד שגמגם בזה"כתה
  

.ד
שה יפ שהרג"אע :תרומת הדשן' כ

ד ומצאה יהאשה שנפתח מקורה ובדקה מ
ם הרגשת יתול(ת לבן יעל העד לחלוח

נן שמא ישיילא ח) בה זויחת המקור בזיפת
, מוקיפת דם כחרדל ונתקנח או ניצאה טי

ה יכלום טמאה שמא הורק אם לא מצאה 
  .מוקיפת דם וניט

 להקל אם נמצא על העד ירא אנכי אמנם
, שוש קצתיש בו מיך וית דסמילחלוח

נו אלא מראה י אבל אם א,םי הטועימפנ
ש ישה יוכמו צבע בעלמא וגם לא הרג

 שחומרות יונראה ל -  י"הב'  וכ.לטהר
  .ת דחש להויתרות הן ולי
  

.ה
שה שנפתח יואם הרג: )א- קצ(ע "שו

ולא א דם ובדקה אחר כך ימקורה להוצ
 א טמאהי שאומר שהיש מי, כלוםמצאה 

  .)תרומת הדשן(
  

  ))םםייהאחרונהאחרונ  (  (ענפי הלכהענפי הלכה  ��

        .א
  "כל מראה אדום"

  

  צבע החום

דם הנוטה לצבע חום : ט" בשם  ס)א(ש "פת

כעין קליפות ערמונים וכמו משקה הקפה 

שחום הוא שחור שדיהה , ש בכתם"וכ, טהור

  .שטהור

,  שצבע החום טמא-  'א כ"ורת שי וחכותש

  .פ אגרות משה"כ. והובא בדרכי תשובה

 הליטאים –להלכה : ל"הרב יעקב יוסף זצ

א יחמירו בצבע "שקבלו עליהם פסקי חכ

, מכל מקום הספרדים מקילים בחום. החום

  .אלא אם כן בהפסק בטהרה
  

כתם שבלילה נראה טמא וביום טהור 
  )ש א"פת(

כ "כ.  להקל לטהר יש– )סג(גבעת שאול 
כ חזר ונשתנה ביום למראה " אא– לבושי שרד

  .טמא שאז יש לטמא

 שדוקא שבלילה היה ספק –'  כ)קצ צג(ט "וס

אבל היה ודאי טמא אין לטהר ביום אף , טמא

  .שנראה טהור
  

  "מראה לבן"

 אשה שיצא :ר מרגליות"בשם מהח "הב' כ

שעות ' ממנה מראה לבן סמיך לאחר שרחצה ב

שדרך הדם להתלבן מחמת , מאה ט- במרחץ 

  .הרחיצה

לא נמצא כן , ח" תמה על הב– )א(ז "והט

  .בגמרא ולא בפוסקים וחומרה יתירה היא
  

  

.ב
  "ש בירוק"כ"             

  )כזהב(מחלוקת בצבע הירוק : )ב(ש "פת

 שיש – 'בשם הגדולים כם מינץ "מהר ▪

  .לאסור מראה הירוק

לא כ בכתם ל" שאין להקל אא– 'ה כ"והשל ▪

  .או בקינוח בלא הרגשה יש להקל, הרגשה

 שיש להקל במראה –' וערוך השלחן כ ▪

כ טהרת הבית והרב יעקב "כ. הזהב והחרדל

  .ל"יוסף זצ
  

  :ואם ראתה מראה זהב בהפסק בטהרה

  . שיש להחמיר– 'א כ"חכ

. )פ"כמו רו( שיש להקל -   ' כאמנם חמד משה

פ הרב יעקב "כ). רצא, א(פ טהרת הבית "כ

  . שהרי מרן לא חילק–ל " זציוסף
  

  לבדוק מראה בעודו לח

ראה ,  וטימא- רבי ראה דם בלילה : :)כ(שם 

  חזר וטימא- המתין שעה אחת ,  וטיהר- ביום 

  .'וכו
  

  :נחלקו הפוסקים מהו לבדוק מראה לח

  . לא יורה עד שיתייבש– ח"הב

עיין שם (ח "ואין מי שחש לב,  מותר– )א(ז "ט
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דיני אשה שיש לה וסת קבוע ושאין לה וסת דיני אשה שיש לה וסת קבוע ושאין לה וסת  ::טט""קפקפ

  םיפיד סע"ובו ל, קבועקבוע
  

  הקדמה

  :חמשה מיני וסתות הן

א למודה ינו שהיי דהוסת ההפלגות ).א
ם ילראות בהפלגות מכוונות כגון מעשר

 .וםים ישום לשליום או משלשים ילעשר
הפלגות ' כה לראות גי לקובעה צריכד

  .ותירא' שהן ד, שוות
א למודה ינו שהיי דה הימיםוסת). ב

דוע יום ידוע בחודש או ביום ילראות ב
ך יות באותו תארירא' אחר ג. בשבוע

  .קבעה את הוסת
הקה י לבד כגון פוסת התלוי במעשה). ג

טשה וראתה וזה נקרא וסת יוראתה או ע
הקה יפ שפ"והוא נקבע אחר ג. דגופה

  .וראתה
ם ימי בינו שהוא תלויי דהוסת מורכב). ד

דוע מהחודש יום יה כגון שקפצה בובמעש
  . או מהשבוע וראתה

ך לזה חמש יוצר, דילוגפלגות בה וסת). ה
לסוף ה ייה שניירא ,וםיראתה ה: ותירא
ת יעירב, 31ת לסוף ישיה שליי רא,30

  .33ת לסוף ישיחמ, 32לסוף 

 - ות ירא' כה די צר:החודש בדילוג וסת
. ח תמוז"י, ווןיז ס"י, רייז א"ט, סןיו נ"ט

, וןיג בס"י ב,רייד בא"י ב,סןיו בנ"ט או
. רוגי זה הוא וסת הסבכלל. ב תמוז"יב

  .א במקומו"תבאר לקמן כיהכל 
  

  חשש לראייה קודמת

ש לה וסת קבוע חוששת בכל י שאשה
נתה יא ש"ואם פ, חודש לוסת הקבוע

ן לוסת הקבוע ייחוששת עד, ום אחריל
ה האחרונה יי וגם לרא)עקריעד ש(

  .נתהישש
: םיזמנ' חוששת ג, לה וסת קבוען י אואם

להפלגה , ום חודש האחרון שראתהיל
והכל . תינוניאחרנה שראתה ולעונה ב

  .תבאר לקמןי

ם לוסת הם רק י הקובעםיכיהתאר
שהוסת (ם יים ולא לועזיים עבריכיתאר

  ).רחי במהלך השמש והיתלו

ן וסתות הוא יילה לעניום ולי עתיקב
את ולא עלות השחר וצ(חה יעה והזריהשק

  ).םיהכוכב

  

  ב" אשה שאין לה וסת חוששת לע :עיף אס

.א ::ף אף אייסעסע
היינו לאותו ( לראייתה' חוששת ליום ל, כל אשה שאין לה וסת קבוע

 ג"וסי' כדינו כדלקמן סעיף ב' וכן חוששת לוסת ההפלגה עד שתקבע א, 'ק ל"לקמן סך "השש "יום החודש וכמ

, שהוא עונה בינונית לסתם נשים, )ך" ש- 
.ב

' לכ' אם יש לה וסת קבוע לזמן ידוע מכו

  .חוששת לזמן הידוע, ה"ה לכ"או מכ
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  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

. א
ם מן הדרך י דתנן הבאאהא :.)טו(נדה 

 -  ל" אמר ר,הם להם בחזקת טהרהינש
 . עונתהימיוהוא שבא ומצאה בתוך 

 וםים ישלש עונתה ימיבתוך  -  י"ופרש
 איום בעים יה אבל לאחר שלשיילרא
ן לסוף יים חזיל וסתם נשיקה הואיבד

אה יהודה נשי י משום רבל"אמר רד( עונה

  .)וםים ית שלשינוניעונה ב
  

  

.ב
לו י נראה דאפי" רשימדברש - ן "הר' כ

כה לחוש יש לה וסת צריבאשה ש

ש לה וסת י דכל שראיולא נה√ .לעונתה
ה "וכ, ן עד זמן וסתיה מסולקידמ

  .א"ברשב
    

  פלגות קביעת וסת ה :בעיף ס

 ::בבף ף ייסעסע
.א

' וביניהם ג, פעמים'  כגון שתראה ד:)וסת ההפלגה( כיצד קובעתו

, ועוד לסוף עשרים יום, יום פעם אחרת' ולסוף כ, כגון שראתה היום, זמנים שווין
שראייה , ראיות' ולכך  צריכה ד. וזה נקרא וסת ההפלגות, יום' ועוד לסוף כ

  .חוששת? ...20... ...!20...! ...20...! ...20!... .לפי שאינה בהפלגה, ראשונה אינה מן המנין
  

.ב
שמיד אחר שראתה פעם אחת לסוף , ואפילו קודם שקבעתו שלש פעמים חוששת

, וכן בראיית הימים שהיא לימים ידועים לחדש. 'חוששת מכאן ואילך כשיגיע כ' כ
ם חוששת לפע, ה בו"א או כ"כגון כ,  מיד אחר שראתה פעם אחת ליום ידוע לחדש

  . ואסורה לשמש כל אותה העונה, אחרת לזה היום
.ג

וכמו , חוץ מוסת הדילוג, הוא הדין לשאר מיני וסת שצריכה לחוש להם כן

שכיון , אלא לענין עקירה, פ"ולא אמרו שצריך לקובעם ג. שיתבאר בסימן זה
שכל זמן שלא עקרתו , פעמים' שקובעתו בשלושה פעמים אינו נעקר בפחות מג

  . אפילו בפעם אחת חוששת לו פעם שנייה, אבל ליאסר. חוש לופ צריכה ל"ג
  

.ד
שאם . פעמים' אפילו קבעתו ב, נעקר בפעם אחת, ומיהו אף על פי שחוששת לו

  .אינה חוששת לה עוד, ובשלישית לא ראתה, ימים ליום ידוע' ראתה ב
  

  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

.א
ן האשה קובעת לה וסת יא: :)סג(נדה 

 – י"הב' וכ. םילש פעמעד שתקבענו ש
דוע י והדבר .י וסתות קאיניכל מעל 
ות בפחות מארבע יהפלגות בנו' ן גישא
ה ראשונה לא בהפלגה יי דרא,ותירא

  :היי רא- ! נסמן . ראתה אותה
  ...!20...! ...20...! ...20!...: הפלגות'  גנקבל

'  וסת הפלגות ד–א "והרשב'  התוספ"כ

החודש אבל וסת . הפלגות' ות שהן גירא
  .ותירא' נקבע בג

  

  

.ב
ות רואה יתה למודה להי ה-  'ימתנ :שם

' ום כיות רואה לינתה להיו וש"ום טי
ם ינתה פעמיש. ןי זה וזה אסור- לחודש 

' נתה גיש. ןי זה וזה אסור- ' ום כיל
וקבעה לה , ו" הותר ט- ' ום כים ליפעמ
 עד - ן אשה קובעת לה וסת ישא', כיום 

 מטהרת מן נהיוא, םיפעמ' שתקבענה ג
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  .םיפעמ'  עד שתעקר ממנה ג- הוסת 
  

  

.ג
כה יה לכל שאר הוסתות צר" ה:י"ב

וגם ) עקריעד ש(לחשוש לוסת הקבוע 
  .לוגיחוץ מוסת הד, ילוסת הזמנ

  

  

.ד
 יאף על פ - אמר רב פפא :  .)סד(נדה 

לו ישחוששת לו נעקר בפעם אחת אפ

  .םיפעמ' קבעתו ב
   

  )םיהאחרונ(   הלכה הלכהענפיענפי  ��

.ב
  " שראתהמיד"        

' שמיד שראתה פעם שנית לסוף כ ):ג(ך "ש

לוסת (  ראשונה חוששת מכאן ואילךראייהל

  .שלישית'  וכן כשיגיע יום כ)ההפלגות
  
  

   קבעה וסת לשעות בלבד :געיף ס

, אינה חוששת אלא שעתה בלבד, אם קבעה וסת לשעות ולא לימים ::גגף ף ייסעסע

  .הואפילו בלא בדיק, והוסת הזה הוא נעקר בשעה אחת
   

  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

 אם קבעה וסת לשעות :ד"כתב הראב

נה חוששת אלא שעתה ים אימיולא ל
  .א"ד בפי וסת השעות נעקר מהוימ. בלבד

  

  :ראיות' והביא ב[  

 היא .)סג(יהודה ' יוסי ור'  מחלוקת ר).א
' לכן ר, כשרואה בשעה קבועה ביום קבוע

משמע שאם רואה , יהודה אוסר כל העונה
יהודה ' ה קבועה לא ביום קבוע אף רבשע

ששעתה הוא , מודה שחוששת רק לשעתה
  .וסת הקבוע הדוחה וסת היום שאינו קבוע

 אותה אשה שהיתה רואה אחר .)סו( שם ).ב
יוחנן ' ויעץ לה ר, טבילתה בכניסתה לעיר

. ג הנהר קודם כניסתה לעיר"שתבעל ע
משמע שזמן וסתה קבוע אחר כניסתה לעיר 

  .  ]בועללא יום ק
  

  )םיהאחרונ(   הלכה הלכהענפיענפי  ��

  "לשעות ולא לימים"  

כגון אחר טבילתה או שאר דברים  -  'ז פ"ט

  .כיוצא בזה שרגילה לראות מחמת אותו זמן

פ בשעה קבועה אבל לא " ראתה ג– 'ד פ"ח

 האחרונהשאז חוששת לראייה , ביום קבוע

  .כ שבט הלוי"כ. בשעה שראתה

ליום  בכלד אלא שחוששת " כמו ח– 'ט פ"וס

  .לאותה שעה

  

   עברה עונתה ולא בדקה :דעיף ס

שהקבוע , פעמים' פעמים ללא קבעתו ג' עוד יש חילוק בין קבעתו ג ::דדף ף ייסעסע

. אסורה לשמש עד שתבדוק ותמצא טהורה, אף על פי שעברה עונתה ולא הרגישה
, כיון שעברה עונתה, אם הגיע זמן הוסת ולא בדקה ולא ראתה, פ"ושלא קבעתו ג

ואסורה לבעלה לשלשים עד ( דינה כוסת קבוע, יום' שהיא לל, ועונה בינונית. מותרת

תורת השלמים  -   א כמו וסת שאינו קבוע" בפמכל מקום נעקר. ך" ש-  ט "ד ס"קפ' שתבדוק וכדלעיל סי

  .)א"הרשב( ).א"וחכ
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   ואם אחת מהן נתעסקה בכתמים כולן טהורות  :נגעיף ס

אם , נמצא דם בחלוק או מטה או ספסל כולן טמאות: הא דאמרינן ::נגנגף ף ייסעסע

א "רשב[ שכולן תולות בה והיא תולה בכתמים, כולן טהורות, נתעסקה אחת בכתמים

  .]ד"בשם הראב
  

  ביעת וסת  אין בכתמים משום ק :נדעיף ס

אפילו שלש , ח"מצאה כתם בר, כיצד. אין בכתמים משום וסת ::נדנדף ף ייסעסע

שהם מטמאים בכל , חוץ מכתמי עד הבדוק לה.  לא קבעתו ולא עוקרתו, פעמים
  .והרי הן כראיות לכל דבר, )ך" ש– ג"אפילו בפחות מכגריס כדלעיל סל( שהן

      

  )המקורות(   הלכה הלכהשורשישורשי  ��

 יל פ אף עינראה ל :ד"הראב' כ

ה יינו אותו כראישהחמרנו על הכתם ועש
 י אף על פ,ם ולכל דבריין שבעה נקילענ

את יום מציו לחוש ליר עליכן לא נחמ
. הייום ראיא חוששת ליהכתם כמו שה

ן י העד הבדוק לה שהן מטמאי מכתמחוץ
  .ות לכל דברי הן כראיבכל שהן והר

  
  
  
  
  

  ף אחדיובו סע, דין אשה שמצאה דם בהשתנהדין אשה שמצאה דם בהשתנה ::אא""קצקצ
  

  הקדמה
  

  :מן זהי הקדמה לבאר סיליכמה מ

 יוצא המינקב שממנו : ערוך השלחן ●

וצא דם ינו הנקב שממנו ים אירגל
ם הוא למטה י רגלי דנקב המ,המקור
 והנקב של דם נדות הוא ,אתהיציסמוך ל

וצא הדם ישדרכו , למעלה בעומק הרבה
מ בשם "ד( ומשם החוצהצון ית החילב

  ).ו"ימהר

. בהישים ביל מישה להטידרכה של הא ●

בה ומתאפקת ישי אפשר לה בים שאיפעמ

. דהים בעמילה מירה מטית בריעד שבל
 י ודוחק מיבויש ריון שהתאפקה ישאז כ

ם חזרו למקור י הרגליתכן שמי, םיהרגל
  .או דם משםיוהב

ם ים לא מזנקי הרגליבה אם מישי גם ב●

ם יו דחוקימשמע שה, םיתאלא שות
ש חשש יו) םים מזנקי הרגליו מיכ ה"שאל(

   .ל"כנ

ם י הרגליושבת ומי רק במקרה ש●
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ם חזרו י הרגלין חשש שמיים אימזנק
  .או דםילמקור והב

נה נסתם נקב הדם י כאשר האשה משת●

ה "ד:  נטירש(וצא דם באותו זמן יולא 

בה לא ישיולכן כאשר מזנקת ב ).מזנקת
  .םי הרגלי דם עם מצאישנן שייח

שמא בא הדם מהמקור , ש חששי אבל
אבל אז  .םי הרגליכדרכו לאר שתמו מ

ונמצא בשפת , הדם לא מקלח אלא שותת
  . ולא בתוכויהכל

  :נמצא ●

ש י – ושבתיוב, עותאיש רי  בעומדת
, בותאיש טי – במזנקת. בותאיט

טת ין שיז תב"עפ(. עותאיש רי – תובשותת

  )ש לקמן"הרא

  

   אישה שראתה דם במי רגלים :עיף אס

 ::1חלק   ף אף אייסעסע
.א

בין , האשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליה

 הרי זו - בין שהשתינה והיא יושבת, )בין מקלחת בין שותתת( שהשתינה והיא עומדת

. טהורה
.ב

שהרגשת מי רגליה היא , אינה חוששת, ואפילו הרגישה גופה ונזדעזעה

  . דם זה דם מכה הוא בחלחולת או בכוליאו,  שאין מי רגלים מן החדר,זו
  

.ג
אם מקלחת לתוך הספל , אבל בעומדת, א דאין להתירה אלא ביושבת והשתינה"וי: הגה

דהואיל , טמאה, אבל אם שותתת על שפת הספל ונמצא שם דם. טהורה, ונמצא שם דם

   ).ש"הטור בשם הרא(, צר חוזרין למקור ומביאים דם) והמקום(
  

.ד
, אבל על שפת הספל, יושבת אין להתיר אלא במקלחת ונמצא הדם תוך הספלא דאפילו ב"וי

. )ש בסוגרים"ח ולא כמ" המקור הוא ר– )תכ, א(אבני שוהם ( טמאה, בכל ענין, ובעומדת. טמאה

ם בתשובות "ן ומהר"צ וכן משמע מתשובת הר"מן קיז ס"ד וב" ושימוניי בשם הגהות מי"נ וב" הימרדכ(

  ... והכי נהוג,)ט"ד בשם מהר"גהת של ואגודה וה"מן תריס

  

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��

א עושה יהאשה שה -משנה :) נט( נדה

אם  - ר אומר י מאי רב:ה וראתה דםיצרכ
 יוסי'  ר.ושבת טהורהיעומדת טמאה ואם 

  .ן כך טהורהין כך וביב - אומר 
 מטהר יוסי' ר .םי רגלי מ-  היצרכ :י"פרש

כא ילדתא מטהר דיבאשה גר' י דהא אפ- 
 ספק בא מן המקור ספק ,אלא חד ספק
ש הכא דדלמא "ם וכי רגליבא ממקום מ

  .ש אתוימא
  

 ינן מי שנא עומדת דאמרימא ובגמרא

ושבת י , דםיתיים הדור למקור ואירגל
 יתיים הדור למקור ואי רגלימא מי נינמ
 י מזנקת נמ. אמר שמואל במזנקת?דם

 אמר ?א אתא דםילמא בתר דתמו מיד
ושבת על שפת הספל ומזנקת י אבא בירב

 דאם ,בתוך הספל ונמצא דם בתוך הספל
א אתא על שפת יתא דבתר דתמו מיא

  .יה לאשתכוחי ליבעיהספל א
ון דנפק י מקלחת דכ-  במזנקת: י"פרש

קא ולא הדור י אורחא לא דחילוח כיבק
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לאחר שעמדה , וזו מותר לו לישן באותה מטה, מטתה אפילו כשאינה במטה
 . ואפילו בסדין שהדם עליו, מאצלו

 
  

  

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��
.א

  :.)ב ה"ז ש" ב,ת הקצריבתורת הב( א"רשב

 .'כה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל זיוצר
 - ם " והרמביש בשם הרב הא"הראכ "כ

  .םיינק' כה לספור זישצר
    

  נקיים' ז לספור מתחילה מתי
   

ל ילא תתח :ת"סה בשם י"הגמ√

 משום ,מושהילש' ום הילמנות עד 
בת זרע ותסתור נן שתפלוט שכישיידח

א "כ הרשב"כ. ו"מן קציכמבואר בס
  .והטור

 אחר שפסק הדם סופרת : כתבם"והרמב

  . םיינק' ז
  : ם"ונחלקו בדעת הרמב

כה ינה צרימשמע שאש – ' כי"הגמ
לה יד מתחים אלא מימי' ן הילהמת

  .ן"וכן נראה מהרמב. םיינק' לספור ז
אלא , ם"לא זו כוונת הרמבש – ' כי"והב

ם ולא נחת יינק' כה זיבא לומר שצר

' ן היך להמתיובאמת צר( ן ההמתנהיילענ

  . )םימי
   

.ב
   קולות בהרחקות     

   

כלה בתולה  -  ירבנו הא' תב' כ: ש"הרא

ה נוהגת עצמה כל ולת מצוישנבעלה בע
ן ין אנו מטמאיאלא שא, שבעה כנדה

לה משום יה בשעת בעימשכב שתחת
נה יכלומר ד[ א אלא ספקי הידלאו נדה ודא

  .] דהיכנ
דה אסור לשכב יאף שבנ – ד"הראבכ "כ

בכלה , טהינה במיטתה אף שאיעל מ
טתה לאחר שעמדה ישון במימותר ל

  .וין שהדם עליאף באותו סד, מאצלו
  

  ))םםייהאחרונהאחרונ  (  (ענפי הלכהענפי הלכה  ��

  

.ב
  "עד יום ה"     

אף שהמנהג : ל מפראג"מהר בשם )ד( ז"ט

 בכלה) א"ש הרמ"כמ(' להתחיל למנות מיום ו

פ "כ. הקלושונה של בתולים אחר ביאה רא

  .ל"הרב יעקב יוסף זצ

  

   

  
  

  .םיפיד סע"יובו , דיני יולדת ומפלתדיני יולדת ומפלת: : דד""קצקצ
  

  הקדמה
  

ר' ר הַויַדֵּב) א(): יב(ויקרא   :ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמֽ
ר ֶאל־ְּבֵני יְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאָּׁשה ִּכי ַּדֵּב) ב(

ְמָאה ִׁשְבַעת יִמים  ַתְזִריַע ְויְלָדה ָזָכר ְוָטֽ
א ְּׁשִמיִני ֹום ַהּוַבי) ג( :ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמֽ

ים יֹום ּוְׁשֶׁשת ּוְׁשִׁש) ד( :יּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלֽתֹו
יִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל־ ֹקֶדׁש ֽא־ִתּגע 

ּה  :ְוֶאל־ַהִּמְקָּדׁש א ָתֹבא ַעד־ְמאת יֵמי ָטֳהָרֽ
ה ְׁשֻבַעים ְּכִנָּדָתּה ה ֵתֵלד ְוָטְמָאְוִאם־ְנֵקָב) ה(
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ם ְוֵׁשֶׁשת יִמים ֵּתֵׁשב ַעל־ְּדֵמי ְוִׁשִּׁשים יֹו
ה   :ָטֳהָרֽ

שמלאי '  אמר ר-  אשה כי תזריע :י"פרש
כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה 

כך תורתו נתפרשה , ועוף במעשה בראשית
 - כי תזריע  :אחר תורת בהמה חיה ועוף

שנמחה , לרבות שאפילו ילדתו מחוי
כימי  :אמו טמאה לידה, ונעשה כעין זרע

 כסדר כל טומאה -  דת דותה תטמאנ
, האמורה בנדה מטמאה בטומאת לידה

 לשון -  דותה :ואפילו נפתח הקבר בלא דם
לשון אחר לשון מדוה . דבר הזב מגופה

שאין אשה רואה דם שלא תחלה , וחולי
 אין -  תשב :ראשה ואבריה כבדין עליה

  .תשב אלא לשון עכבה

 יולדת יש לה טומאת :ימי טומאה וטהרה
ד "י, לזכר' ז( אף שלא ראתה דם לידה

בנוסף אם ראתה דם היא טמאה , )לנקבה
  .זיבה/נידה

היולדת טמאה כנדה : )א( כ ערוך השלחן"כ
אפילו לא ראתה דם בין ילדה ולד חי או 

'  ואפי,ילדה ולד מת אפילו הפילה נפל
ל אפשר לפתיחת הקבר בלא דם "למאן דס

 ]ב, ויקרא יב[מ התורה טימאתה דכתיב "מ
ה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת אש

ימים כימי נדת דותה תטמא וביולדת נקבה 
כתיב וטמאה שבועים כנדתה השוותה 
התורה בנדה בין יצא ממנה דם ובין לא 

  יצא

  

   טומאת לידה :סעיף א

.א ::ף אף אייסעסע
בין ילדה ,  בין ילדה חי.טמאה כנדה, אפילו לא ראתה דם, יולדת

  . מת ואפילו נפל
.ב

עכשיו בזמן הזה כל היולדות חשובות יולדות בזוב , מי טומאתהוכמה הם י

'  נמצאת אומר שיולדת זכר יושבת ז,)מדין טומאת זיבה( וצריכות לספור שבעה נקיים
  . נקיים לזיבה' והיולדת נקבה יושבת שבועים ללידה וז, לנקיים לזיבה' ללידה וז

.ג
 .עולים לספירת זיבתהאם לא ראתה בהן , ד לנקבה"לזכר וי' שהם ז, ימי לידה

 ואם טבלה קודם ,ו"הרי זו אסורה עד ליל ט, ד לנקבה"נקיים בתוך י' ואם שלמו ז
  .לא עלתה לה טבילה, לכן

  

.ד
נקיים ולא חזרה ' מאחר שספרה ז, מותרת לבעלה מיד, ד לנקבה"לזכר וי' ולאחר ז: הגה

וסף בשם ית יב(, ם לנקבהלזכר ושמוני' מיהו יש מקומות שנוהגין שאין טובלין תוך מ. וראתה

 ,)ש"ביר(ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר , )ל"יפ ובמהר"א ובאגודה פרק עיא התניק שהב"ימהר

ד לנקבה "לזכר וי' אין להחמיר כלל רק מיד שלא ראתה דם אחר ז, אבל במקום שאין מנהג

   ).ה"מן רניה ס"ת(מותרת לבעלה , נקיים' וספרה ז
  

.ה 
טמאה אף על גב דמדאורייתא דם טהור , פילו טפת דם כחרדלא, אבל אם חזרה וראתה

ם בשם י ואגור וטור ופוסקי"ב(הוא כבר פשט המנהג בכל ישראל שאין בועלין על דם טהור 

  .ודינו כשאר דם לכל דבר, )םיהגאונ
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  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה �
.א

נה ים איום ארבעיהמפלת : .)ל(נדה 

א תשב לזכר "ום מי ,חוששת לולד
 טעמא ביהיו .)ולדתינה כישד( הולנקב

  .ום נגמרת צורת הולדיא "משום דבמ
  

  

.ב
ם בתוך ימי' דה גיהמקשה בל: :)לו (נדה

לדה יבה ושהתה מעת לעת וי זימיא "י
 יהר, )דהיבה ולא דם לישאז הדם הוא  דם ז(

ום בכל יוכ(. נ"כה זיולדת בזוב  שצריזו 

 ימינ מחוץ ל"כה זינה כזבה וצרימקרה ד
  ).ד לנקבה"ילזכר או ' דה זיטומאת הל

  

. ג
האם ימי טומאת לידה עולים למניין 

  ?נ"ז

דה עולה י טומאת לימיהאם : .)לז(שם 
נה ינה סותרת ואי א–  אמריאב? נ"לז

  .נה סותרת ועולהיא –רבא אמר . עולה

  :להלכה

,  הלכה כרבא-  ג "ש בשם בה"הרא√● 

ל בכל מקום הלכה כרבא בר "ייכדק
לתות ישא, הי סעדרבכ "כ. ם"ל קג"עימ

  .ח ורב אלפס"ר, ידרב אחא

) ייה אב"ד. נדה לז' הובא בתוס(ת "אבל ר ●

 ימיו, ם"ל קג"עידכאן הוא , יי פסק כאב–
  .ם"ל קג"עיד ד"נו למיידה היל

) שפסקו כרבא(ם י הגאוניודבר :י"הב' וכ

' שב זירו לידן שהחמי דילכך נשיקר היע
 ולדות בזוביהן כולן יותים על כל ראיינק

דה אם לא י לימי ו.םיינק' כות זיהן וצר
  .םיינק' ן לה לזיראתה בהן עול

  

ושבת על דם טוהר יה: :)גיק(ם יפסח[  

  .עונה, אסורה לשמש

 ,41ל יע לי הטוהר והגימי כשכלו -'  פי"רש ●
לה יתה רגיה ויעכשון שעד יכ , 81 ליאו ל

ואם תראה , )דם טוהר( ראתהש אף לשמש

נן שתשמש אף ישייח, טמאהה יתהו יעכש
ש "כ הרא"כ. )לכן לא תשמש עונה(שתראה 

ג "סמ, ד"כ ראב" כ,)ם לבעול על דם טוהרילנוהג(
  .ת"וסה

 ימימשום דנפקא אז מ -  הטעם ג מפרש"בהו ●

  .ל כשעת וסתה" טומאה הימיטוהר ל
ם לבעול על דם י למקום שלא נוהגמ"נפק

 י"ולרש, ך לפרושין צרייג עד"לבה: טוהר

ן יט דיע השמ"השו ולכן. ושצ לפר"ש א"והרא

     ].לבעול על דם טוהר םישלא נוהג וןיכ, זה
  

  

. ד
  לנקבה' לזכר ותוך פ'  לטבול תוך מ

 שלא תטבול תוך – 'ם כי מקצת הגאונ●

   . לנקבה אף שלא ראתה דם80 לזכר  ו 40
ר י מקום שנהגו להחמ– ק"יכ מהר"כ
 שאם נהגו –ש "בי רכ"כ. כו במנהגםימשי

ם יים מצוי שדמיאו מפנ, לתאילגדור מ
  .ר להםין להתיא, בה

  

  

  :םי  מקור למנהג הגאונ[ 
דה ים שאחר לימיון שבי כ:ש"בי בשם הרי"ב ●

 שחששא רחוקה – ז"העט' כו. םים דמיימצו
  .ך"והובא בש, טהור הוא, ואף שראתה דם, איה
 חששו 81, 41ל יון שדרך לפרוש לי כ:האגודה ●
' וש כל מקבלו על עצמם לפר, שכחו לפרושיש
 לא נהגו לבעול ישהר, דחה טעם זהז "והט. וםי

  .על דם טוהר
כה י שצריית פסק כאב"ון שרי כ:)ג(מ "ד ●

דן יכ לד"א. דהי הלימינ רק אחר גמר "לספור ז
כה יכ פשוט שצר"לות אי טבין בשתין נוהגישא

ום ים ים עד אחר ארבעיינק' ן מלספור זילהמת
ז "הט מכל מקום. ום לנקבהים ילזכר ושמונ

לו יוא, יית פסק כאב" רישהר, דחה טעם זה
  .  ]פ פסקו כרבא"לרו

  

והוא ,  מנהג זו מנהג טעות– ם"רמב ●
ומנהג , םיקורסות מן הצדוקימנהג אפ

 ימי ינ ולטבול אחר"ל לספור ז"חז
    .טומאתה
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  .)ר"ש בשם דגמ"פת( ימים ראשונים תולה

תבעוה להינשא ונתפייסה והחלה לספור ). ה

  ).שם(  תולהי ראשונים"ה כתם בגנ ומצא"ז

אשה שבדקה עצמה מדם כדי : ש"פת ).ו

א "לפי מנהג הרמ(שתוכל ללכת לבית הכנסת 

ורק למחרת עשתה ההפסק , )ח קצה"או

י ראשונים "וראתה כתם תוך ג, בטהורה

י לבדיקה הראשונה "האם סופרים ג. להפסק

 מזמן הפסק )י"שעברו ג(וכבר יכולה לתלות 

  :בטהרה

ולא . י מהפסק בטהרה" מונה ג– 'צ כ"צ

  .יכולה לתלות

י מהבדיקה " סופרת ג– עבודת הגרשוני

  .ולכן יכולה לתלות, הראשונה

 שאם אומרת שברור לה :חתם סופר' וכ

  .שהבדיקה הראשונה היתה היטב יש להקל

לספירה ' מצאה כתם ביום ד: )יא(ש "פת). ז

  ?האם תולה' ויש ספק שהיה כבר ביום ג

  .' תולה שדינו שראתה ביום ד– פנים מאירות

 אינו – )בשם אחיו הרב מדובנא( בית אפרים

  .תולה בכתם

 אשה שישנה –הרב דניאל ' כ: )יג(ש "פת). ח

במקום שיש פישפשים וראתה כתם תולה 

אבל אם יכלה לשון במקום אחר . בפשפשים

  .ימים ראשונים' וישנה שם אינה תולה בג

 דם אשה שהרגישה שיצא: )יד(ש "פת). ט

בשעת , ואינה יודעת אם מהמכה או מהמקור

נ על "בספירת ז, ב טמאה מספק"וסת או ע

י "ראייה זו שראתה כתם תולה אף בג

  .נ אלו הם בגלל ספק"כיון שז. ראשונים

הפסיקה בטהרה והתחילה : )שם(ש "פת ).י

ראתה ' וביום ו. נ עם בגדי נידתה"למנות ז

י האם יכולה לתלות הכתם מימ, כתם בבגדה

  ?נידותה

ך שלא תולה כתם אף " לפי הש– הרב מדובנא

ש כאן "כ, כשיש לה מכה שודאי מוציאה דם

  .שלא יכולה לתלות בכתם שמימי נידותה

א שתולים "פ הרמ" יש להקל ע– בית אפרים

  .גם כאן תולים, במכה שודאי מוציאה דם

 חשוכת אשה: ל"הרב יעקב יוסף זצ). יא

רת עובר זמן ועד שנטה,  בכתמיםשרגילהבנים 

יש להקל לתלות בכתמים כדי שתוכל , הביוץ

א יתיר "ואפשר שאף הרמ, לטבול בזמן הביוץ

  .באשה חשוכת בנים
  

כתם הנמצא :  בשם חמדת שלמה)שם( ש"פת

 אינו - י "על דבר שאינו מקבל טומאה תוך ג

שכתם הנמצא על דבר שאינו מקבל . סותר

לא א) י"שאין לתלות בג(טומאה אינו מדין תליה 

מעיל ' וכ. שחכמים לא גזרו טומאה כלל
 ולכן כתם הנמצא על בגד צבעוני –צדקה 

  .י ראשונים"תולה אף בג
  

.ד
  "תולה בה, ויודעת שמוציאה דם... מכה"

דאין להקל , א"חולק על הרמ: )יג(ך "והש

אלא במלאה שיחני וכיבי ודם יוצא ממנה 

 ה"הלא. או כתם פחות מכגריס תולה, תמיד

  .שמכתה מוציאה דם אין להקלאפילו ידוע 

  

   אחר כמה ימים מפסיקה בטהרה :1יאסעיף 

.א ::1חלק  אאייף ף ייסעסע
עונות ' אם הוא תוך ו, הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה

לפיכך המשמשת מטתה .  סותרת אותו יום)ך" ש-  ב שעות "ועונה הוא י( לשמושה
' ו עליה ואינה מתחלת לספור שבעה נקיים עד שיעבר, וראתה אחר כך ופסקה

אינה מתחלת ) - ימים ו' ממתינה ד( לפיכך .)ך" ש– ולא תרגיש( עונות שלימות שמא תפלוט
כגון אם שמשה במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד , לשמושה' לספור עד יום ה
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ל אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו עליו ששה עונות שלימות מעת "דקיי', יום ה
   .)ך" ש-  שעות  72כלומר ( לעת

במוצאי ) שעת שימושה' פ(קודם עת שימושה ', ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ד
יהיה ' הילכך יום ה, עדיין היא עומדת בתוך עונה ששית לשמושה וסותרת, שבת

  .עולה למניין' ויום ה, לעת ערב' ותפסוק יום ד: הגה. ראשון לספירתה
  

  

.ב
חיל למנות עד יום הששי והוא יהיה דהיינו שלא תת, ויש שכתבו שיש להמתין עוד יום אחד

, אשון בין השמשות ותסבור שהוא יוםדחיישינן שמא תשמש ביום הר, יום ראשון לספירתה

על כן יש , ואם תתחיל למנות מיום חמישי יהיה תוך ששה עונות לשמושה, ואפשר שהוא לילה

ן י מולי"ר בשם רה והאגו"מן רמיה ס"ת(להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי אפשר לבא לידי טעות 

  .ואין לשנות, וכן נוהגין בכל מדינות אלו, )ה"ק שורש ל"י ומהרי"כ מהרא"ד וכ"וש
  

.ג
ואין טעם בדבר , )ה"שם בת(ויש נשים שנהגו להחמיר עוד להמתין עד שבעה ימים 

  . ..והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להקדים עצמו למצוה
   

 :סיכום הדעות

  
  

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��

ן לפולטת י מנ- .) פו( משנה: דמההק

 - א טמאה י שהישיום השלישכבת זרע ב
  .םימים לשלשת ינוו נכישנאמר ה

פולטת שכבת , משה עם בעלהיה שששיא
ם ימי' עד ג. רתהי ספימיע וסותרת הזר

אבל , לה ולכן סותרתישכבת הזרע פע
. ותרינה סותרת ילאחר מזה מסרחת וא

ם ימיש כמה ין אחר התשמילהמת' ולכן צ
עד ששכבת הזרע תסרח ולא תסתור אף 

  :כדלקמן, שתפלוט
  

.א
 בר חמא פולטת י רמי בע:.)לג(נדה 

 רואה ,בהישכבת זרע מהו שתסתור בז
א ולא ילמא נוגעת הויאו ד וסתרהא יהו

ל דפולטת טמאה "ייכלומר הא דק(? סתרה

א וסתרה או משום נוגעת ונוגע ימשום רואה ה

  .טאיפשי ולא א,)לא סותר
ם שפולטת שכבת זרע י הראשונופסקו

  .נ"מז' ום אינה כרואה וסותרת יד
  

ז "טת שיהאם פל: םיהראשונ ונחלקו

שמטמאה הוא רק לטהרות או אף 
  :לבעלה

אבל לבעלה , ן טהרותיי רק לענ– ד"ראב
א "ד הרשב"כ. ז לא סותרת"טת שיפל

  .טו הלכה זוים השמיף והגאונ"י הרישהר

  שנאמר אף– 'ם כיאבל רוב הראשונ√

  .ע"פ שו"כ. לבעלה

  ?עד מתי פולטת שכבת זרע מטמאה

פולטת שכבת זרע : תנו רבנן .):פו(שבת 
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 אלעזר ירב ידבר,  טהורה-  ישיום השליב
ם יפעמ: שמעאל אומרי ירב. היבן עזר

ם שהן חמש יפעמ, שהן ארבע עונות
 ירב. ם שהן שש עונותיפעמ, עונות

צאתה יואם . לעולם חמש: בא אומריעק
ן לה מקצת י נותנ- ראשונה מקצת עונה 

  .)ך מעת לעתישצר' פ( תיעונה שש
  

ם ימי י הפולטת תוך שנ– ע"לראב:  כוםיס [ 

' תוך ג –שמעאל י' לר. לך טהורהיוא' ם מגיטמא
 תוך – ע"לר. ך טהורהיוא' מד, ם טמאהימי
. לך טהורהיעונות וא' ו, עונות טמאה' ה

עונות ' מז, עונות טמאה'  תוך ו– םילחכמ

    ] . טהורה ומעלה
  

  :להלכה

  .עונות טמאה' פלטה תוך ג –ם "רמב● 
ע "אלא שראב, ע" שפסק כראב:י"ב

ם ולא "והרמב, משהיב גם עונה ששימחש
  .מה בהיב עונה ששימחש

  

● 
.א

' תוך ו, םי פסקו כחכמ– 'תוס√

, ן"כ רמב"כ. כ טהורה"אח, ענות טמאה
  .ש"ק והרא"סמ, ג"סמ

ור נה מתחלת לספיכך אי לפ– כ הטור"כ
ז "ן שיל א"ידק(מושה י לשישיום חמירק ב

עונות שלמות מעת ' עברו וימסרחת עד ש

 שבת ימשה במוצאי אם ש:כגון). לעת
משה י באותה שעה ששיעיל רביופלטה ל

. עונות וסותרת' א תוך וין הייש עד"במ
ן יסמוך לב' ום דילכן פוסקת בטהרה ב

 פ"כ. 'ום הינ מ"לה זיהשמשות ומתח
  .ע"שו

  

● 
.ב

ף עוד יש להוסי – רומת הדשןות√

, תהיילרא' ום ויל לספור בישתתח, וםי
ן השמשות י שבת בישמא תשמש במוצא

ם לספור יום ותקדין ייותחשוב שהוא עד
 –ל "יכ מהר"כ. א"פ הרמ"כ. ום קודםינ "ז

  .שכן מנהג אשכנז

ולא נהגו , איתרה הי וחומרה – י"הב' כ
ל לספור ים והתחימי' ן דיאלא להמת. כן
  .'ם הוימ

  

● 
.ג

ם יבארץ אשכנז נוהג ש-  כתב עוד

, םימינות ששה יום אחד וממתיף ילהוס
  .ח"יכ מהר"וכ' ום זיות לספור ביומתחל

  

  ))םםייהאחרונהאחרונ  (  (ענפי הלכהענפי הלכה  ��

  

 

.א
  "עד יום ה"           

 דעת מרן צריכה :ל"הרב יעקב יוסף זצ

, וכן מנהג חלק מהספרדים, ימים' להמתין רק ד

דים נוהגים אך האשכנזים וחלק מהספר

לכן . ימים' להמתין ה, א"ש הרמ"להחמיר כמ

' ספרדי שנהג להחמיר ורוצה להקל כמרן צ

אבל לאשכנזים אף , לעשות התרה למנהג

  .התרה לא תעזור

 דעד אותו היום חיישינן לכל יום :)טז(ך "ש

ויום שמא תפלוט או שמא תפלוט כל השלשה 

  .ימים

  "אין שכבת זרע מסריח"

אף על פי שפולטת תסרח ואחר ש: )יא (ז"ט

 שאינו אותו הרי היא כפולטת מיא בעלמא

 עונות שלימות' ועל כן צריכה להמתין . סותר

  . ) שעות72(

 אם שימשה במוצאי שבת אחר שעתיים לכן

עד שעתיים בלילה לא יכולה ' בליל ד, בלילה

ואף אחר . )ח"ך סקי"כ הש"כ(להפסיק בטהרה 

ן שאין שעתיים לא יכולה להפסיק בטהרה כיו

' לכן תעשה הפסק בטהרה יום ד,  היום נקיכל

 ויש. 'נ ביום ה"סמוך לחשיכה ותתחיל ז

  . א"ש הרמ"מחמירים להוסיף עוד יום כמ

 
'  אחר בעילת מצוה תוכל למנות מיום הבכלהו

לשימושה דלא גזרינן בה שמא תשמש באותו 

כיון שאינו דם . יום בסופו דהיינו בין השמשות

  .יםנידה אלא דם בתול
  

  



  

          
 

 

 

  

 

  
  

 

  

  ח"ד סימן קצ"יו

  
  

  

  הלכות 
  

 נידה

ָה ָאַהְבִתי תֹוָרֶתך   ָמ   ׂל ַהיֹום ִהיא ִשיָחִתָ�                                  228                                   ּ  :יּ

 . והוי רביתה,מקפיד ולא חייצי אלא מדרבנן
 לעשות לה כל הראש או רוב שערה דיש אבל

  . אין להתירכאן ספק דאורייתא

 אישה שנוזל לה :ל"הרב יעקב יוסף זצ

 ושם לה הרופא בעומק האף צמר ,דם מהאף

 אבל , אם הצמר גפן שיוצא החוצה חוצץ,גפן

  .י בלוע ואינו חוצץמה שבעומק החוטם הו
  

  

  

 .להין חציצה בטביימרות לעניא כמה מימב:) נדה סו( הגמרא :הקדמה לסעיפים הבאים

  .ן טהרות או אף לטהרת לבעלהיים אם נאמרו רק לעניודנו הראשונ
  

 י כליאשה לא תעמוד על גב: אמר רבא .א
  .)ף לאיסע( חרס ותטבול

אשה לא : צחקיאמר רב שמואל בר רב  .ב
 - כא י אף על גב דהשתא ל,בנמל תטבול

   .)לד- ם לגיפיסע(  נפליונימר ברדיא
ל ינתנה תבש: דל אמר רבי אמר רב ג.ג

 לא עלתה לה - לבנה וטבלה ועלתה 
מר י א- כא י אף על גב דהשתא ל,להיטב

   .)מן קצטיס(  נפליוניברד
 י רבדיהנ:  בר אבאיאמר רמ .ד

 ,יציי לא ח-  יומי עד תלתא ,לתאידכוס
   .)ף טיסע( יציי ח–לך ימכאן וא

 -  לח ,ןילפלוף שבע: אמר מר עוקבא .ה
בש י נקרא ימתי חוצץ א- בש י ,נו חוצץיא
   .)ף זיסע( רקיל לי משעה שמתח- 
נו י א- ן יכחול שבתוך הע: אמר שמואל .ו

ו י אם ה. חוצץ- ן י העי ושעל גב.חוצץ

נו ין אי העיעל גב' י אפ- ה פורחות יניע
   .)ף חיסע( חוצץ

 או ,ותריה ביניפתחה ע: וחנןי ר"א .ז
 להי לא עלתה לה טב- ותר יה ביניעצמה ע

   .)ף לטיסע(
האשה לא תטבול : שיש לקיאמר ר .ח

  .)ף להיסע( לתהיאלא דרך גד
  

  : םיונחלקו הראשונ
 י הנככללכתא ית היל" גרס – ח"ר

 אבל , לטהרותיתמר הני אי דכ,שמעתא
ח שהגמרות " ולכן פסק הר."לבעל טהורה

  .ן טהרותייאמרו רק לענאלו נ
 ,"לכתא וכוית היל" לא גרס – י"אבל רש

  .ם לבעלהיני שכל הדי"ולכן  פסק רש
 פסקו חלק מהגמרות – םיושאר הראשונ

  .תבאר בהמשךי ו,לבעלה וחלקן לטהרה

  

   לפלוף שבעין:סעיף ז

 ולפלוף שבעין . חוצץ אפילו הוא לח, שחוץ לעין)ןיצואת הע' יפ(לפלוף  ::ף זף זייסעסע

ג בשם " התוספות וסמיכן דבר( והוא שהתחיל להוריק . חוצץ, ואם היה יבש, חוצץאינו
  .)ם"ת ורמב"ר
  

  ))המקורותהמקורות  (  (שורשי הלכהשורשי הלכה  ��

ן  יעחוץ לפלוף של: ) ב,ט(מקוואות 

נו יא ןישבע לפלוף – )ב"מ( ושם .חוצץ
  .חוצץ

 אמר מר עוקבא לפלוף ).סז( ובשבת
 ימתיאחוצץ בש ינו חוצץ ין לח אישבע

  .רקיל לי משהתחבשינקרא 

  :יריי במה מונחלקו הראשונים

 שתוך , מדובר בלפלוף לח– 'כ' תוס ●
 .חוצץ בלחן אף ינו חוצץ וחוץ לעין איהע

 י"כ הב" כ.בש בכל גוונא חוצץיאבל ה
    .ת"ד ר" כ,ם"בדעת הרמב
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 אם הוא .בשי מדובר בלפלוף -  ש"הרא ●
שהדמעה ) בשיאף ה(נו חוצץ יאהעין תוך 

 . אבל בחוץ חוצץ,בוקויד מקוםמלחלחת 
  .ו"יכ ר" כ.אבל בלח לא חוצץ אף בחוץ

נו י מה ששנ, מר עוקבא מפרש– ג"סמ ●
 הכוונה ללח ,ןיחוץ לע או ןיהעתוך 

ן י וחוץ לע,ן סתמו לחי שתוך הע.בשיול

כלומר לח בכל [ יכ מרדכ" כ.בשיסתמו 

  .]בש בכל מקום חוצץי ו,נו חוצץימקום א

ן בכל י לע חוץ– 'ם כ"הטור בדעת הרמב
 , לא חוצץי"תוך ג: ןיהע תוך ,חוצץגוונא 
 י"והב .ריח להחמ" כהב. חוצץי"אחר ג
  .רוש זהידחה פ

  

  נו חצץי א– X   . חוצץ– V  נסמן  :  סיכום
   

    ןיחוץ לע  ןיתוך הע

  בשי  לח  בשי  לח

 י"בוהת " ר,'תוס√

  ם"בדעת הרמב

X  V  V  V  

  X  X  X  V  ו והטור"יש ר"הרא

 X  V X V  יג ומרדכ"סמ

 ם"הטור בדעת הרמב
  ריח להחמ"כ הב"כ

  X – י"תוך ג
  V -  י"אחר ג

V  V  V  

   

  )םיהאחרונ(   הלכה הלכהענפיענפי  ��

  "שבעין אינו חוצץ"

כ " כ.י"אינו חוצץ אף אחר ג: )בי(ך "הש

  .ח"י והדרישה לאפוקי הב"הב
  

האם חציצה זו רק לטהרות או אף 
  ?לבעלה

חציצה זו וכן חציצה דבסעיף  ש-  'ד כ"הראב

 אינו אינו אלא לטהרות אבל לבעלה'  ט'ח

ג "סמ ,ת"ר ,ם"רמב ,א"הרשבכ " כ.חוצץ

  .ושאר כמה גאונים

 פסקו שאף – ו וסייעתם"י ורי"ורש√

ח לחוש לשיטת "כ ראנ" כ.לבעלה הוי חציצה

  .ת"ודחו שיטת ר' פ התוס" כ,י"רש

ע לא פסק "למה שו: )יג( ך"ותמה ש

ת "ד(ועוד שהוא מדרבנן ? ד וסייעתו"כהראב

 .וספק דרבנן לקולא )רק רובו המקפיד עליו
 אבל בדיעבד , לכתחילה יש להזהרולכן

שטבלה עם הלפלוף ואי אפשר לה לחזור 

  .לטבול עלתה לה טבילה
  

  חציצה בצואת האף והאוזן

צואה היבשה : )א" הובא ברעק,קי( ע"הרמ

 אם הוא בעומק החוטם אינו ,שבתוך החוטם

רק מקום ראוי לביאת מים '  שאין צ,חוצץ

  . ולא עמוק בחוטם, כמו בעין,שדרכו להתגלות

 צואה – )ד קסו"יו(ב הר צבי "כ כיו"כ

  .שבעומק האוזן אינו חוצץ
  

  לטבול עם עין תותבת

כיון שמקדפת שלא : ) קח,ג(שואל ומשיב 

 הר צבי פ"כ .להסירה דהוי נוי שלה אינו חוצץ

 ועוד שכל ,כיון דהוי מיעוטו שאינו מקפיד

'  עמ,ג( טהרת הבית פ"כ .ו חוצץשלנאותו אינ

 . מכל מקום טוב להסירן לפני הטבילה–) כז
פ " כ.להתיר מטעם אחר) קד( אגרות משהפ "כ


