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 לבריאות והצלחת
 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 וצאצאיהם
 חגית בת מרים ושמואל. פתחיה בן חנה ויאיר

 וילדיהם: דרור, הלל, אשר, ישי, רות.
 עודד בן מרים ושמואל. מעין רבקה בת אורלי ואפרים

 וילדיהם: ידידיה, רננה, שירה, אמונה, צורי.
 ועי בן שרה ומשה.תמר בת מרים ושמואל. ר

 ובתם: אמונה מרתה
 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה
 

 לעילוי נשמת
 ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץ"אלישבע שולביץ ע

 

 לעילוי נשמת
 הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן ואביבה הורביץ

 

 הוכר עוברה ר כךראתה ואח

יון, אם ראתה נתבאר, שמעוברת, משעה שהוכר עוברה ונודע שהיא בהר

 דם אינה מטמאה למפרע אלא משעת הראייה בלבד.

ורבי ירמיה הסתפק מה דין אשה שראתה דם קודם שהוכר עוברה, ומיד 

, האם מאחר שבשעת לאחר הראיה הוכר העובר ונודע שהיא בהריון

הראיה עדיין לא הוכר עוברה היא טמאה למפרע או מאחר שמיד אחרי 

 מפרע.כן הוכר עוברה אינה מטמאה ל

משם שהסיבה שמעוברת , מטמאה למפרעורבי זירא הכריע שהיא 

כי משעה שהוכר עוברה כבר , שהוכר עוברה אינה מטמאה למפרע

, ורק כשהיתה הראיה לאחר והיא מסולקת דמים, ראשה ואבריה כבדים

אבל כל שכבר נעשית מסולקת דמים אין מחמירים לטמא אותה למפרע, 

, חוששים שראתה לפני כן, ת דמיםשבשעת הראיה לא היתה מסולק

 .היא טמאה למפרעו

 

 הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא בדקה

יש אומרים שהלכה למשה מסיני היא, שאשה חייבת לבדוק את עצמה 

ביום ווסתה, ]כלומר ביום בו היא רגילה לראות, אם פעם בשלושים יום 

בוודאי  ]=דם הנידות[או כל חודש בתאריך מסוים[, וזאת משום שהאורח 

 מגיע בזמן הווסת.

 ומהטעם הזה, כל אשה שלא בדקה עצמה ביום ווסתה, מוחזקת כטמאה.

, מה הדין כשלא בדקה עצמה ביום הווסת כשהיא הסתפק זקן אחדו

היא מהתורה כל ביום הווסת האם מאחר שחובת הבדיקה מעוברת, 

או מאחר שבימי עיבורה היא  ,שלא בדקה עצמה היא בחזקת טמאה

 .אם לא בדקה אין מחזיקים אותה כטמאה ,מסולקת דמיםבחזקת 

גם אם הגיע יום ווסתה , שכל שהיא מסולקת דמים, והשיב רבי יוחנן

 .היא בחזקת טהורה, ולא בדקה

שכן מבואר מדברי רבי מאיר בברייתא לעניין אשה שנעשית מסולקת 

 דמים מחמת חרדה.

 חרדה מסלקת דמים

, ה במחבוא מפני מצור או שודדיםאשה שהיתה שהיתלדברי רבי מאיר, 

, מאחר שחרדה שהיא מצויה בה מסלקת והגיע עת ווסתה ולא בדקה

 , אף על פי שלא בדקה.טהורהדמים, היא 

 

 מניקה

אינה אם ראה דם,  ולכן, נחשבת מסולקת דמיםנתבאר שגם אשה מניקה 

 .אלא משעת הראייה בלבד, מטמאה למפרע

 בת מסולקת דמים.ונחלקו חכמים מה הסיבה שמניקה נחש

כל זמן  כי, ההנקה גורמת לאשה להיות מסולקת דמים, לדעת רבי מאיר

 . הדם נעכר ונהפך לחלבשהיא מניקה 

, אבל אם מת בנה רק כשהיא מניקה בפועל היא מסולקת דמים, ולכן

ופסקה מלהניק זמן קצר אחר הלידה, שוב אינה מסולקת דמים, ואם 

 ראתה דם היא טמאה למפרע. 

את בנה גם יותר מעשרים וארבע חודשים שרוב  אם היא מניקה מנגדו

גם כשבנה בן ארבע וחמש שנים הנשים רגילות להניק וממשיכה להניק 

, ואם ראתה דם, היא טמאה כל אותו זמן היא נחשבת מסולקת דמים

 משעת הראייה ולא מלמפרע.

הלידה גורמת לאשה להיות מסולקת , ולדעת רבי יהודה ורבי שמעון

, ומסלקת את הדמיםשצער הלידה גורם לה שאבריה מתפרקים , םדמי

 . ואינה חוזרת לאיתנה עד סוף עשרים וארבעה חודשים

בין אם היא שלאחר הלידה,  ולכן משך אותם עשרים וארבעה חודשים

, ואם ראתה דם היא היא מסולקת דמים, מניקה בפועל ובין אם לאו

 טמאה משעת הראיה ולא למפרע.

אינה , שכבר חזרה לאיתנה, שוב וארבעה חודשים ולאחר עשרים

ואפילו אם היא , ואם ראתה דם היא טמאה למפרע, מסולקת דמים

 .ממשיכה להניק

א ן ָטהֹור ִמָטמֵּ  לֹא ֶאָחד ִמי ִיתֵּ

אנאמר בספר איוב " ן ָטהֹור ִמָטמֵּ היא, ונה ווהכ, )איוב יד, ד(" לֹא ֶאָחד ִמי ִיתֵּ

שהוא  טהור מדבר טמא אם לא הקב"הוכי מי הוא זה שמוציא דבר 

 יחידו של עולם.

 ומכל מקום למדנו מהכתוב הזה שיש דבר טהור שיוצא מדבר טמא.

דם נידה שהוא שכן לדעתו  חלב של מניקה,הכוונה ל – לדברי רבי מאיר

 .נעכר ונעשה חלב שהוא טהורו ,טמא

 ,ואומרים שאין הדם נעכר ונעשה חלב, ולדברי החולקים על רבי מאיר

 הכתוב הזה נאמר על דברים אחרים.

היא דבר כן שכבת זרע ש כוונת הכתוב לשכבת זרע – לדברי רבי אליעאי

 .טהור הואטמא ואדם הנוצר ממנה 

הנקראים ] כוונת הכתוב היא למי אפר פרה אדומה – ולדברי רבי אלעזר

שמזים אותם על אדם לטהרו  ,לשון הזייה[הוא נידה כשכאן , המי ניד

ע בהם גכגון מי שנושהמתעסקים במים אלה מטומאת מת. וכלל בידינו 

מים על הטמא וכן שמזה את ה מיואילו , טמאים ,ומי שנושא אותם

 .טהורים הםהללו,  שהיזו עליו את המיםהטמא 

ָאַמְרִתי ֶאְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ָכל ֹזה ִנִסיִתי ַבָחְכָמה ", לךהמשלמה וזהו שאמר 

למה  ,הייתי סבור שאוכל להבין טעם הדבר ,כלומר, )קהלת ז, כג(" ִמֶמִני

שאיני יודע טעם  ,והיא רחוקה ממני ,ונוגע טמא ,עליו טהור םזה ומזימ

 הדבר.
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 עליו טהור נושא ונוגע טמאיםמזה ומזים 

ְוָהְיָתה ָלֶהם ", נאמרא מת ידי ידי מי אפר פרה אדומה מבעניין טהרת ט

ס ְבָגָדיו ְלֻחַקת עֹוָלם  י ַהִנָדה ְיַכבֵּ ה מֵּ י ַהִנָדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבּוַמזֵּ ַע ְבמֵּ  "ְוַהֹנגֵּ

על הטמא לטהרו, מי הנדה את ה זמזה ש, הששני אלומכאן , )במדבר יט, כא(

 נוגע במי הנידה, טמאים הם.זה שוכן 

, כלומר את מי הנדה נושאזה ש המזה האמור כאן הואש ,ואמרו חכמים

מטמא גם את טמא והוא ש ,ורהוטומאתו חמ ,עם הכלי מגביה אותם

ושא מטמא כמו למד שהנל ,"מזה"בכתוב בשם הנושא נקרא ו .בגדיו

ספיק כדי להזות מכשיעור ר פרה מי אפנושא הוא בתנאי ש ,בארשנת

 .ה כשיש די מים לטבול בהם ראשי גבעולים ולהזותממנו וז

  .נטמא הוא ולא בגדיו ,אותם בלא לשאתבמי הנדה  הנוגעו

ן וכ ,ובלא לגעת בהם לשאת אותםהמים על הטמא בלא  תא ומי שמזה

 .שניהם טהורים ,את המים זה שהיזו עליו

 

 ה למפרעשאינה טמא זקנה

שזקנה נחשבת גם היא מסולקת דמים, ולפיכך אם ראתה דם  ,נתבאר

 טמאה רק משעת הראייה ולא למפרע.

 אלה: שהתקיימו בה שני תנאיםנה היא זו וביארו שזק

 .ולא ראתהשבהם היא רגילה לראות דם  עברו עליה שלוש עונותש( א)

ויום  ,ועברו עליה יום שלושים ,כגון אם רגילה לראות כל שלושים יום

ואם תראה  ,ה היא מסולקת דמיםמעת .ולא ראתה ,ויום תשעים ,ששים

ומסקנת הגמרא שבכל אופן  טמאה רק משעת הראייה.תהא היא  עכשיו,

 .שלוש עונות בינוניות שכל עונה שלושים יוםהדבר תלוי ב

ה לשנים שבהן כלומר משהגיע, כשהיא סמוך לזקנתה( שארע לה כן ב)

תיה אומרות עליה שהיא כשחברו, יהודהלדברי רבי  זקנה.היא נחשבת 

א אמא, שזה כינוי אמ בפירושקוראים לה כש, עוןי רבי שמלדבר. זקנה

שאם אינה מתביישת עדיין  ויש אומריםבכך.  ואינה מתביישת, זקנהל

]=אינה מקפדת[,  כלללא אכפת לה רק אם אומר שהיא זקנה, ואין זה 

 .ך שהיא נחשבת זקנההדבר מלמד על כ

 

 זקנה שחוזרת ומטמאה למפרע

נתבאר שזקנה מאחר שעברו עליה שלוש עונות ולא ראתה דם הרי היא 

שעת מסולקת דמים ואם תראה מעתה אינה מטמאה למפרע אלא מ

 הראיה בלבד.

א טמאה רק , הי]=שלוש עונות[ אם ראתה דם לאחר תשעים יוםולפיכך 

, היא טמאה שוב וד תשעים יוםב לאחר עשואם ראתה ות הראיה, משע

 רק משעת הראיה.

, שוב אין אומרים שהיא פעם שלישית לאחר תשעים יוםאם תראה אבל 

 ,שעים יוםביעות[ לראות פעם בת]=ק יש לה וסתלא שמסולקת דמים א

]מעת לעת  מפרעוראיה שלישית מטמאה אותה ל ,ואינה מסולקת דמים

 ומפקידה לפקידה[.

ראשונות אינה ישית היא טמאה למפרע, אבל בשתי ראיות רק בראיה שלו

גם בראיות אלה לא היתה פרע ואין לומר שהתגלה לבסוף שטמאה למ

הטעם לכך כי טומאה למפרע היא מדרבנן ולא החמירו מסולקת דמים. ו

 בראיות אלה.

, כל אשה שיש לה ווסת, דיה שעתה ואינה לדעת רבי דוסא, ואמנם

, זו מאחר שראתה כל פעם לאחר תשעים יוםמטמאה למפרע, ואם כן, 

 אף שאינה מסולקת ואם כןלתשעים יום,  קבעה ווסתבפעם השלישית 

 .לא מטמאה למפרע משום שיש לה ווסתדמים מכל מקום היא 

 כגון שראתה, אמור באופן שלא קבעה ווסתהדין הנ"ל לדעת רבי דוסא ו

יום  לאחר תשעים ושניםיום ושניה  לאחר תשעים ואחדפעם ראשונה 

שאין לה קביעות ]=ווסת[ וגם ימים  לאחר תשעים ושלושהישית ושל

 ה אחרונה מטמאה למפרע.אינה מסולקת דמים, ולכן בראי

 

 דעת רבי אליעזר במי שלא ראתה שלוש עונות

ועברו עליה שלוש עונות בלא ראיית  ,נתבאר שאשה שהגיע לימי זקנה

 משעת הראיה.רק  ומעתה אם תראה טמאה ,הרי זו מסולקת דמים ,דם

כל שעברו נה כן ודי גם מי שלא הגיע לימי זקנהולדעת רבי אליעזר, 

אם מעתה ו ,היא מסולקת דמים ,עליה שלוש עונות בלא ראיית דם

 .תראה דם היא טמאה רק משעת הראיה

נערה בהיה מעשה והרי  ,ם עליויהחולק אמר להם רבי אליעזר לחכמיםו

שלש עונות, ובא לראות שהפסיקה  ,יתלוהנקרא השהיתה ממקום אחת 

 ואמרו דיה שעתה.  ,מעשה לפני חכמים

והיו  ,היה אותו מעשה בשנות בצורת לו חכמים לרבי אליעזר, אמרו לו

 ה בהם אותה נערהולא רצו להפסיד את הטהרות שנגע ,טהרות מועטות

שיש  ,, ואין להביא ראיה ממעשה שארע בשעת הדחקהקלולכן ו ,למפרע

 בכך הפסד מרובה לשנים רגילות.

ולא טימא למפרע טהרות  ,שעשה רבי כרבי אליעזר ,עוד ארע מעשהו

רה שראתה דם לאחר הפסק של שלוש עונות. ולאחר מכן שנגעה בהן נע

ין ראוי , ואשהוא יחיד כנגד רבים ,יעזררבי אלשכן היא דעת נזכר 

וכבר פסק  ,שכן היא דעת רבי אליעזר . ומכל מקום מאחרלהורות כמותו

 .אמר כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק ,כן באותו מעשה

 

 נידה קטנה שמתחילה לראות דם

פעם ראשונה דם,  וראתהדם,  הגיע לזמן שהיא ראויה לראותקטנה ש

אינה מטמאה ו טמאה משעת הראיהו ,א נחשבת מסולקת דמיםהי, בלבד

  .למפרעבה  היא מטמאה, פעם שניהכשתראה  אבל .רעלמפ

דם, מאחר שלא  וראתהדם,  לא הגיע לזמן שהיא ראויה לראותקטנה ש

רע אלא למפ מטמאהא נחשבת מסולקת דמים ולכן אינה הגיע זמנה הי

 .רק משעת הראייה

ן היא בחזקת מסולקת דמים, ואינה מטמאה , עדייפעם שניהראתה  וכן

 פרע אלא משעת הראייה בלבד.למ

ככל  מפרעומטמאה ל, ישית הוחזקה לראות דםפעם שלראתה  אבל

שלוש הראיות בשווה היו  דוסא דין זה אמור כשלאולדעת רבי ] הנשים.

 .[ולא קבעה ווסת

היא  שוב, שלוש עונותתראה לא , אם לאחר מכן, ליעזראלדעת רבי ו

 .אינה טמאה למפרעתראה לאחר מכן כשחזקת מסולקת דמים, וב

היא בחזקת מסולקת , עונותאם תראה פעם שניה לאחר שלוש  וכן

 ואינה מטמאה למפרע. ,דמים

לראות  קבעה ווסת ,לאחר שלוש עונותפעם שלישית תראה אם , אולםו

 .ומטמאה למפרע ,ואינה מסולקת דמים ,לאחר תשעים יוםכל פעם 

שלוש הראיות בשווה ולא היו  דין זה אמור כשלא ,דוסאולדעת רבי ]

 .[קבעה ווסת
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