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נאמנות האשה
ויקרא טו ,כח:
"וְ ִאם טָ הֲ ָרה ִמּזוֹבָ ּה וְ סָ פְ ָרה לָּה ִשבְ עַ ת י ִָמים וְ ַאחַ ר ִת ְטהָ ר"

כתובות עב ע"א:
דאמר רבי חיננא בר כהנא אמר שמואל :מנין לנידה שסופרת לעצמה?
שנאמר" :וְ סָ פְ ָרה לָּה ִשבְ עַ ת י ִָמים"" ,לָּה"– לעצמה".
"לָּה"– לעצמה = עדות יחיד
התורה נתנה נאמנות לאישה בכל עניני הטהרה
כשהיא אומרת
"טמאה אני"

כשהיא אומרת
"טהורה אני"

היא לא צריכה להוכיח את דבריה
בעלה חייב להאמין לה
חוץ
ממקרים בהם המציאות סותרת את דבריה

מנידה למדו כלל לכל התורה כולה

תוספות ,מסכת גיטין ב ע"ב:
ומנא לן דעד אחד נאמן באיסורין?
ויש לומר דילפינן מנידה,
דדרשינן בפרק המדיר (כתובות דף עב" ).וספרה לה" -לעצמה,
ואם תאמר ,אם כן אפילו איתחזק איסורא?! (שהיא מוחזקת באיסור ,שברור לנו שהיא נידה)
ויש לומר דאינה בחזקת שתהא רואה כל שעה,
וכשעברו שבעה טהורה ממילא ,ולא איתחזק איסורא,
וגם בידה לטבול
עד אחד נאמן להתיר
כל דבר שאינו בחזקת איסור

אם הדבר בחזקת איסור
ובידו של העד לתקן
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אישה שהגיע זמנה לראות
אישה שהייתה בחזקת טהורה
והגיעה עונת הווסת שלה
העונה הקבועה
לבעלת וסת קבוע

או

עונה בינונית
לבעלת וסת לא קבוע

נכנסת לחזקת טומאה
אסורה לבעלה
עד
שישאל אותה
אם היא טהורה

אישה שיש לה וסת גוף סיבה לזמן מסוים
(כמפורט בעמ' )51

למרות שלא הופיעה הסיבה
בעונה הבינונית
נכנסת לחזקת טומאה
אסורה לבעלה
עד
שישאל אותה
אם היא טהורה
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אמתלא לאחר אמירה
שו"ע יורה דעה סימן קפה סעיף ג:
אמרה לבעלה :טמאה אני ,ואחר כך אמרה :טהורה אני,
אינה נאמנת

הגהות הרמ"א:
אם הוא לאחר כדי דבור
אישה שאמרה לבעלה "טמאה אני"
אינה יכולה לחזור בה ולומר שהיא טהורה
אם לא עברו מספיק ימים
שהייתה יכולה לספור ולטבול בהם
אלא אם
יש לה תירוץ הגיוני וסביר לדבריה

מסכת כתובות כב ע"א:
בעא מיניה שמואל מרב :אמרה טמאה אני
וחזרה ואמרה טהורה אני ...
אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת...

שו"ע יורה דעה סימן קפה סעיף ג:
 ...ואם נתנה אמתלא לדבריה
כגון שאומרת שלא אמרה לו כן תחלה
אלא מפני שלא היה בה כוח לסבול תשמיש,
או טענה אחרת כיוצא בזה ,נאמנת

דוגמאות לאמתלות טובות:
• הייתה עייפה ולא היה בה כוח לסבול תשמיש( .שו"ע קפה)
• הייתה לה סיבה להתבייש בתשמיש ,כגון שהיו אנשים בביתם ( .ש"ך סק"ג)
• ראתה כתם שנדמה לה כטמא ואח"כ התברר לה שהוא טהור.
• ראתה דם והתברר שהדם בא מפצע( .ש"ך סק"ג)
• הייתה לה מריבה עם בעלה( .רמ"א קפה)
• אם רגילה אישה זו להיות כעסנית או קפדנית ,שדרכה להיות נמנעת מבעלה מפני כעס וקטטה
וקפידא– נאמנת ,ואם לאו  -אינה נאמנת.
כללא דמלתא :עיקר הדבר תלוי אם יש באמתלאה צד הערמה כפי מה שנראה לבעלה הרגיל אצלה -אינה
נאמנת ,אפילו שתהיה הגדולה שבאמתלאות ,ואם אין שום צד הערמה באמתלאה ,אפילו שאמרה מפני כעס או
מפני קטטה– נאמנת .ובעל נפש יפרוש כדעבד שמואל (שו"ת הרדב"ז חלק ד סימן רסד)
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אמתלא לאחר מעשה
שו"ע יורה דעה סימן קפה סעיף ג,
הגהות הרמ"א:
 ...אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נידותה ,ואח"כ אמרה :טהורה אני,
אע"פ שנתנה אמתלא לדבריה ,אינה נאמנת
אישה שעשתה מעשה המוכיח שהיא נידה
כגון:
לבשה בגדים שהיא לובשת רק בימי נידותה
סירבה לקבל חפץ שבעלה הושיט לה
הרחיקה את המיטות
צריכה לתת אמתלא טובה
שתסביר מדוע נאלצה לעשות גם מעשה המוכיח שהיא נידה
ולא הסתפקה באמירה בלבד
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חובת אמירת האמתלא בפה
אישה שנחשבה נידה
אמרה לבעלה "טמאה אני"

עשתה מעשה המביע "טמאה אני"

יש לה אמתלא טובה
עליה לומר במפורש את האמתלא
אפילו
עשתה מעשה המביע את טהרתה
ובכל זאת

הבעל יכול להחמיר
ולדרוש מאשתו לעשות
הפסק טהרה
+
לספור שבעה נקיים
+
לטבול
משתי סיבות
מתוך שאינו מאמין לדבריה האחרונים שהיא טהורה
אלא לראשונים שהיא נידה

כדי להרתיע אותה
מלנהוג בדרך זו

מסכת כתובות כב ע"א  +ע"ב:
וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמים באושא,
ואמרו :אם נתנה אמתלא לדבריה -נאמנת.
בעא מיניה שמואל מרב :אמרה" :טמאה אני" וחזרה ואמרה" :טהורה אני" מהו?
אמר ליה אף בזו ,אם נתנה אמתלא לדבריה -נאמנת.
תנא מיניה ארבעים זימנין ,ואפילו הכי לא עבד שמואל עובדא בנפשיה
שמואל לא סמך על היתר זה כאשר אירע לו כך עם אשתו
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יציאת אישה מחזקת טומאה
אישה שהייתה בחזקת נידה
תלוי ממה נובעת ידיעתו של הבעל שהיא נידה

ידיעתו נובעת
מחשבון ימים שהוא עשה
אסורה לבעלה
עד שיעברו מספיק ימים
שיכלה לספור ולטבול בהם

ידיעתו נובעת
מאמירה שלה שהיא נידה
או
ממעשה שעשתה המוכיח שהיא נידה
אסורה לבעלה
עד שתגיד לו במפורש שהיא טהורה

עברו ימים אלו

יוצאת מחזקת טומאה
ונכנסת לחזקת טהרה
אפילו לא אמרה שהיא טהורה

הרב אליהו זצ"ל:
בכל זאת יש לנהוג
שאומרת במפורש שטבלה

שו"ע יורה דעה סימן קפה סעיף א,
פתחי תשובה סק"א:
ואפילו שוכבת אצלו לא מהני
עד שתאמר לו בפירוש :טבלתי

הרב אליהו זצ"ל
ואם האישה צנועה ומתביישת לומר במפורש
יכולה לרמוז ברמז מוסכם ביניהם
(עפ"י הבן איש חי)
כגון:
במסירת דבר מידה לידו
לבישת בגד יפה ומיוחד לליל טבילה
ויש לנהוג כך תמיד כשחוזרת מהמקווה
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בעיות בנאמנות
לאישה יש נאמנות מדאורייתא
אם שקרה בנושא זה
מאבדת את נאמנותה
בעלה לא יכול להאמין לה בענייני טומאה וטהרה
דרך התשובה שלה ארוכה וקשה ותלויה בהרבה פרטים
ועליה לקבל הדרכה אישית מרב

אישה שרגילה באמירת "טמאה אני" והבאת אמתלות לדבריה
יש לקנוס אותה ולא להאמין לדבריה
ולחייבה לעשות הפסק טהרה
לספור  7נקיים
ולטבול

נושא הנאמנות הוא בסיס הנישואין
הדבר חמור הן עפ"י הפשט והן עפ"י הסוד
אין לעשות צחוק בנושא זה!
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מקרים בהם חובה על הבעל להאמין לאשתו ואסור לו להחמיר ולפרוש
אישה שהיא נאמנת תמיד
ואף פעם לא שיקרה בנושא
גם אם הבעל רואה את בגדיה מלוכלכים בדם
האישה נאמנת לומר שהיא טהורה
והדם הוא ממקור אחר
בתנאי
שהבגדים אינם בגדי הנידות שלה

אישה שאמרה לבעלה שיש לה ספק
אם היא נידה

נאמנת לומר שהיא טהורה
גם בלי לתת אמתלא לדבריה

אישה שאמרה שהיא נידה
אך
תיקנה את דבריה תוך כדי דיבור
ודבריה לוו במעשה
המחזק את דבריה

לא עשתה שום מעשה
המחזק את דבריה
טהורה

נתנה אמתלא למעשה

לא נתנה אמתלא למעשה

אינה צריכה אמתלא

טהורה

נידה
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נאמנות האישה בשאלת חכם
אישה ששאלה רב על מראה

אותו רב אומר

האישה אומרת
הרב טיהר את המראה

הכתם מטמא

האישה לא הייתה אצלו

האישה אינה נאמנת

נאמנת
אפילו
אם הכתם נראה כדם

חייבת לטבול

בא אדם אחר
ואומר שהחכם טימא אותו

שו"ע יורה דעה סימן קפו סעיף ג,
ט"ז סק"ג:
דהא אמרינן בפרק ב' דכתובות (דף כב )
כל מקום שהאמינה תורה עד אחד
הרי כאן שניים
 ...אין אותו העד נאמן להכחיש אותה
שהיא כשניים
האישה נאמנת
מראים מסופקים

אישה שאמרה
"מראה כזה ראיתי ואיבדתיו"

אישה שיש לה כתם
הנראה כטמא
או
כספק טמא

הצבע שהיא מראה עליו
הוא מהצבעים הטהורים
אומרת שפעם אחרת טיהר לה רב כתם דומה
נאמנת וטהורה
אינה נאמנת
כי יתכן שהיא טועה בדימוי הצבע

