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הפסק טהרה
ארבעה שלבים לטהרה:
 .1הפסק טהרה :א .בדיקת חורים וסדקים ,בדיקה יסודית בעומק ובצדדים,
עד כמה שאפשר להגיע עם האצבע.
ב .בדיקת מוך דחוק.
 5 .2נקיים.
 .3הכנות לטבילה.
 .5טבילה.
הפסק טהרה
בדיקה פנימית ויסודית המעידה שהדם פסק
תנאי להתחלת הספירה
של ה – 5נקיים

שו"ע יורה דעה סימן קצו סעיף ה:
לעולם אינה סופרת עד שתבדוק אם פסקה,
ואז מונה למחרתו

התחלת הראייה
פרישה

דימום

הפסק טהרה 0

ימי טהרה

 5נקיים

טבילה

בדיקת הפסק הטהרה היא נקודת ה– 0
רק אחריה אפשר להתחיל לספור  5נקיים
את בדיקת הפסק הטהרה אפשר לעשות החל מהיום ה–  6מתחילת הראייה ואחרי שהדימום פוסק
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ספירת הימים לפני בדיקת הפסק טהרה
שמות פרק יט ,טו:
ֹלשת י ִָמים ַאל ִתגְ שּו אֶ ל ִא ָשה:
וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל הָ עָ ם ֱהיּו נְ כֹּנִ ים לִ ְש ֶ

רש"י שם:
אל תגשו אל אשה -כל שלושת ימים הללו ,כדי שיהו הנשים טובלות ליום השלישי ותהיינה
טהורות לקבל תורה ,שאם ישמשו תוך שלשת ימים ,שמא תפלוט האישה שכבת זרע לאחר
טבילתה ותחזור ותטמא ,אבל מששהתה שלושה ימים כבר הזרע מסריח ואינו ראוי להזריע וטהור
מלטמא את הפולטת:

תלמוד בבלי מסכת שבת פו ע"א:
משנה .מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי [שהיא] טמאה  -שנאמר (שמות יט) היו נכונים
לשלשת ימים...

שו"ע יורה דעה סימן קצו סעיף יא:
הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה ,אם הוא תוך ו' עונות לשמושה ,סותרת אותו יום .לפיכך
המשמשת מטתה וראתה אחר כך ופסקה ,אינה מתחלת לספור שבעה נקיים עד שיעברו עליה ו'
עונות שלימות שמא תפלוט; לפיכך אינה מתחלת לספור עד יום ה' לשמושה ,כגון אם שמשה
במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה' ,דקיי"ל אין שכבת זרע מסריח עד שיעברו עליו ששה
עונות שלימות מעת לעת; ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ד' ,קודם עת שימושה במוצאי
שבת ,עדיין היא עומדת בתוך עונה ששית לשמושה וסותרת ,הילכך יום ה' יהיה ראשון לספירתה.

הסבר:
מוצ"ש

יום א בלילה

יום ב בלילה

יום ג בלילה

שימשו
יום  = 1פולטת

יום  = 2פולטת

יום  = 3פולטת

יום ד

יום ה

יום 5

יום 6

יכולה לפסוק
בטהרה

יכולה להתחיל
למנות  5נקיים
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השיטות השונות בספירת הימים
שו"ע יורה דעה סימן קצו סעיף יא

הגהות הרמ"א

הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה,
אם הוא תוך ו' עונות לשימושה,
סותרת אותו יום.
לפיכך המשמשת מיטתה וראתה אחר כך ופסקה,
אינה מתחלת לספור שבעה נקיים
עד שיעברו עליה ו' עונות שלימות שמא תפלוט;
לפיכך אינה מתחלת לספור עד יום ה' לשימושה,
כגון :אם שימשה במוצאי שבת
אינה מתחלת לספור עד יום ה',
דקיי"ל אין שכבת זרע מסריח
עד שיעברו עליו ששה עונות שלימות מעת לעת;
 ...הילכך יום ה' יהיה ראשון לספירתה

ותפסוק יום ד' לעת ערב ,ויום ה' עולה למניין.
ויש שכתבו שיש להמתין עוד יום אחד,
דהיינו שלא תתחיל למנות עד יום השישי
והוא יהיה יום ראשון לספירתה,
דחיישינן שמא תשמש ביום הראשון בין השמשות
ותסבור שהוא יום ,ואפשר שהוא לילה,
ואם תתחיל למנות מיום חמישי
יהיה תוך שישה עונות לשימושה,
על כן יש להוסיף עוד יום אחד
דמעתה אי אפשר לבא לידי טעות
(ת"ה סימן רמ"ה והאגור בשם ר"י מולין וש"ד
וכ"כ מהרא"י ומהרי"ק שורש ל"ה),
וכן נוהגין בכל מדינות אלו ,ואין לשנות...
ויש שכתבו
שעכשיו אין לחלק בין שימשה עם בעלה ללא שימשה,
וכל אישה שרואה ,אפילו כתם,
צריכה להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו
ותפסוק לעת ערב ותספור ז' נקיים
(שם בת"ה בשם א"ז ומהרי"ק)
וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות
(סה"ת וסמ"ג)

פסיקת השו"ע

מחכה  5ימים
לפני ספירת שבעה נקיים
שימשה

לא שימשה

צריכה לחכות

לא צריכה לחכות

פסיקת הרמ"א
 5ימים מיום ששימשה
עושה הפסק טהרה מיד
כשפוסק הדם

תמיד מחכה לפחות  6ימים
שימשה
או
לא שימשה

צריכה לחכות

מחכה  6ימים
לפני ספירת  5נקיים
חוץ
מכלה שמחכה  5ימים
לדם בתולים
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ההכנות לבדיקת הפסק טהרה
רחצה
מטרת הרחצה היא לשטוף שאריות דם מימי הראייה
כדי שלא תמצא אותו אחרי בדיקת הפסק הטהרה
מומלץ לרחוץ במים חמים
מנהג טוב

אם אי אפשר

בשעת הדחק

לרחוץ את כל הגוף

לרחוץ את אותו מקום

מספיק קינוח



אישה שלא רחצה ובדקה

בגלל שכחה או אונס

בגלל זלזול

התקבל מראה טהור

יש אומרים
שהבדיקה לא עולה לה

הבדיקה עולה לה
תשאל שאלת רב


עצה לגבי זמן הרחצה

כדאי להרחיק את הרחצה מהבדיקה עצמה
כדי שהמקום לא יהיה יבש מההפרשות הטבעיות שנשטפו ברחצה
כל אחת תלמד מניסיון אישי כמה להרחיק


אישה שלא מצליחה לבדוק בעומק
בגלל שהמקום יבש
יכולה להרטיב מעט את העד
שיהיה לח
ולבדוק בו
(הרב י .פרקש/טהרה כהלכה)
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עד הבדיקה
לפני שלוקחים את העד
רצוי לשטוף ידיים ,כדי שהעד לא יוכתם במידה והידיים לא נקיות וייווצר ספק לגבי מקור הכתם
+
רצוי לבדוק שהעד נקי
ושאין בו חוטים צבעוניים דקים וקטנים שעלולים להראות כדם על העד הרטוב
העד צריך להיות

לבן

רך

סופג

נקי

כדי שיהיה אפשר
לראות בו בבירור
אפילו
טיפה קטנה ביותר

כדי שיהיה אפשר להגיע
לכל פינה בגוף בלי להישרט
ולבדוק ביסודיות
מבלי לחשוש מלהישרט
ולא
בנייר ולא בטמפון
שגם אינם מגיעים לכל מקום
וחלקם אף אינם סופגים היטב

כדי שיספוג כל טיפת דם
לכן אין לבדוק
בבגד רטוב
שיתכן
שלא יספוג טיפת דם שבגוף
או
שאפשר שימחה
טיפה קטנה של דם

בדיקה בעד מלוכלך
אינה בדיקה

חסר אחד מן התנאים בעד הבדיקה והגיעה השקיעה
רך

סופג

נקי

אינו לבן לגמרי

שחור או אדום

אינו רך

אינו סופג

אינו נקי

עולה

אינו עולה

עולה

אינו עולה

אינו עולה

לבן

גודל העד
העד צריך לעטוף את האצבע
כך שלא ייווצר מצב
שחלק מהבדיקה מתבצע ע"י האצבע החשופה
או
שהעד קטן מידי ויהיה צורך לשמור בזמן הבדיקה
שהעד לא ייפול מהאצבע
(טהרה כהלכה  /הרב י .פרקש)

 - 115בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-6365535, 0623003251

דרך הבדיקה
בדיקת הפסק הטהרה כוללת שני שלבים:
א .בדיקת חורים וסדקים
ב .בדיקת מוך דחוק כל זמן "בין השמשות" (הסבר מפורט בעמ' )111
א.

בדיקת חורים וסדקים
בדיקה יסודית ביותר
אופן הבדיקה

בעומק

+

עד מקום
שהבעל מגיע בביאתו

בצדדים
לכל פינה ופינה

אינה יכולה להיכנס
כל כך בעומק
תבדוק ביסודיות
כפי כוחה
אינה יכולה
מסיבה רפואית
תשאל שאלת רב

התנוחה
בכריעה

או

בעמידה כפופה
כשרגל אחת על הרצפה
ורגל שניה מורמת
על כיסא ,אסלה וכדו'
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זמנה של בדיקת הפסק הטהרה
את בדיקת הפסק הטהרה יש לעשות
לפני השקיעה
וסמוך מאוד אליה
בשום אופן לא אחריה
בדיקה שנעשתה אחרי השקיעה
לא מועילה להפסק טהרה לאותו יום

סדר עדיפות בזמן הבדיקה:


עדיף ביותר לבדוק כ 10 -דקות לפני השקיעה



מ  1/2 -שעה לפני השקיעה נקרא סמוך לשקיעה



בדיעבד מזמן מנחה קטנה ואילך (כשעתיים לפני השקיעה)

מיד לאחר הבדיקה
יש להניח מוך דחוק

בשני מקרים חייבת לבדוק סמוך לשקיעה
אישה שעושה הפסק טהרה
ביום הראשון לראייה או

ביום שעדיין ראתה בו דם

חייבת
לעשות את הבדיקה
סמוך לשקיעה
כמפורט בעמ' 121-122
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בדיקת המראות
את עד הבדיקה יש לבדוק באור יום בהיר
ומתוך ישוב הדעת
בבדיקת הפסק טהרה
ובכל שאר הבדיקות הפנימיות
צבע המראה קובע אם הבדיקה טהורה!
בגמרא מובאות  5דעות לגבי אופן ומקום בדיקת המראות
כאשר חכמים היו בודקים כדי להבחין בין דמים טהורים לדמים טמאים:

מסכת נידה כ ע"ב:
רבי בדיק לאור הנר ,רבי ישמעאל ברבי יוסף בדיק ביום המעונן ביני עמודי,
אמר רב אמי בר שמואל וכולן אין בודקין אותן אלא בין חמה לצל,
רב נחמן אמר רבה בר אבוה בחמה ובצל ידו

תנאים

אמוראים

.1
.2
.3
.5

רבי :אפשר לבדוק את המראות לאור הנר.
רבי ישמעאל ברבי יוסף :אפשר לבדוק את המראות במקום שאין הרבה אור,
כגון בין עמודי בית המדרש ביום מעונן.
רב אמי בר שמואל :צריך לבדוק את המראות בחוץ ,בין שמש לצל.
רב נחמן בשם רבה בר אבוה :צריך לבדוק את המראות בחוץ ,בשמש ,ולהצל עם היד.

להלכה נפסק:

רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה פ"ה הלכה יב:
אין בודקין 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 לחכם בדמים ,ובעת שיראה מיד יטמא או יטהר

שו"ע יורה דעה סימן קצו סעיף ד ,הגהות הרמ"א:
והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר,
ובדיעבד מהני אפילו לאור הנר (כן משמע בב"י)

כלל התקף אך ורק לבדיקת הפסק טהרה
אם התקבלה בדיקה בעלת מראה מטמא
יכולה לרחוץ עצמה ולבדוק שוב ,אך עליה להקפיד שהבדיקה
האחרונה והטהורה תעשה לפני השקיעה
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לבישת לבנים ופריסת סדין לבן
לאחר שהתקבלה בדיקת הפסק טהרה בעלת מראה טהור
האישה עוברת לשלבים הבאים:


לובשת לבנים בצבע לבן ,נקיים ובדוקים

אין לה תחתון לבן להחלפה

אין לה שום תחתון להחלפה

תחליף לצבעוניים ובדוקים

לכל הפחות תבדוק מכתמים
את מה שלובשת



פורסת סדין לבן ,נקי ובדוק על מיטתה
במשך כל השבעה נקיים

הרב אליהו זצ"ל
מעיקר הדין

אם חוששת
שעל ידי הסדינים הלבנים שתפרוס
יוכר שהיא סופרת  5נקיים

אם החליפה
את בגדיה הפנימיים
אינה צריכה להחליף אותם
די בכך

שיעורי שבט הלוי עמ' רפד אות ג:
ולדידן שהנשים הולכות תמיד עם בגד תחתון הצמוד לגוף צריך שהם יהיו לבנים ובדוקים ונקיים,
ומדינא כיוון שלובשות אותם גם בלילה ,יוצאים בזה עיקר התקנה של לבנים ,ורק בזמנם שישנו
בלא בגדים ,היה הבירור על הדם בסדין והוצרכו סדינים נקיים כדי שלא תתקלקל.
ומ"מ מצד מנהג ישראל הכשר יש לשים סדינים נקיים גם היום ,ולכתחילה יהיה הסדין לבן ,אבל
באופן שאפשר רק אחד מהם ,עדיף הבגד התחתון שהוא בודק יותר...



הרב אליהו זצ"ל :יש אומרים שגם את כיסוי השמיכה צריכה לבדוק מכתמים.
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לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-6365535, 0623003251

מוך דחוק
ב.

בשקיעה האישה עושה בדיקת "מוך דחוק"
מניחה באותו מקום
לכתחילה

בדיעבד

צמר גפן או בד דחוק

ניתן להשתמש בטמפון
שמתרחב במגע עם
רטיבות
אינו מתפורר
ואינו דוחה נוזלים

למשך כל זמן "בין השמשות"
בעומק

שימלא את חלל הנרתיק

שיגיע עד לרחם
או
קרוב אליו

עד בדיקה רגיל
אינו מספיק כאשר יש חיוב בבדיקה
מעיקר הדין

בדיעבד
מספיק אחד שני התנאים
אך
ראוי שתניח צמר גפן על פתח אותו מקום
ולכל הפחות תלבש לבנים הדוקים
בצאת הכוכבים
מוציאה את העד של ה"מוך דחוק"
בודקת את המראה באור מתאים
(כמפורט בעמ' )111
אם המראה ברור כטהור

אם יש ספק לגבי המראה

למחרת בבקר
מתחילה לספור  5נקיים

שואלת שאלת רב
כמפורט בעמ' 125
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לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
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שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
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חובת בדיקה סמוך לשקיעה וחובת "מוך דחוק"
שו"ע יורה דעה סימן קצו סעיף א:
שבעה ימים שהזבה סופרת מתחילין ממחרת יום שפסקה בו.
וכך משפטה ...בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה; ובדיקה זו תהיה סמוך לבין השמשות.
(וכן נוהגין לכתחלה; ובדיעבד ,אפילו לא בדקה עצמה רק שחרית ומצאה עצמה טהורה ,סגי בכך).
(טור בשם הרשב"א וב"י אף לפי דברי הרא"ש).
ולעולם ילמד אדם (להחמיר לכתחילה) בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק

ושיהא שם כל בין השמשות ,שזו בדיקה מוציאה מידי ספק (רשב"א בתה"ק)

את בדיקת הפסק הטהרה יש לעשות סמוך לשקיעה (פירוט בעמ' )115
+
בשקיעה
להניח מוך דחוק

שו"ע

רמ"א

לעולם ילמד אדם

להחמיר לכתחילה

א .אישה שראתה דם יום אחד
באותו יום רוצה לעשות הפסק טהרה
צריכה לעשות את בדיקת הפסק הטהרה סמוך לשקיעה
+
צריכה להניח מוך דחוק

בדקה שלא סמוך לשקיעה
ולא הניחה מוך דחוק

הבדיקה לא עולה לה!

בדקה סמוך לשקיעה
ולא הניחה מוך דחוק

לפוסקים כרמ"א

לפוסקים כשו"ע

הבדיקה עולה לה

הבדיקה לא עולה לה
הרב אליהו זצ"ל
יש מקרים
בהם משתנה פסק זה
תשאל שאלת רב
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לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו
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ב .אישה שראתה דם  6ימים
ביום ה 6 -עדיין ראתה
הדימום פסק ורוצה לעשות בו ביום הפסק טהרה
צריכה לעשות את בדיקת הפסק הטהרה סמוך לשקיעה
+
צריכה להניח מוך דחוק
בדקה הרבה לפני השקיעה
ולא הניחה מוך דחוק

בדקה סמוך לשקיעה
ולא הניחה מוך דחוק
בדיעבד
הבדיקה עולה לה

הרב אליהו זצ"ל

טהרת בת ישראל

תשאל שאלת רב

הבדיקה עולה לה

ג .אישה שראתה דם מס' ימים
וביום שעושה הפסק טהרה לא ראתה יותר
צריכה לעשות את בדיקת הפסק הטהרה סמוך לשקיעה
+
צריכה להניח מוך דחוק
בדקה הרבה לפני השקיעה
ואפילו בבוקר אותו יום
או בלילה שלפניו
(כשבודקת בלילה -יום המחר יחשב כיום ההפסק)

ולא הניחה מוך דחוק
בדיעבד

בשעת דחק

הבדיקה עולה לה

יכולה לנהוג כך לכתחילה
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לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
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אישה שראתה כתם

ד.

באותו יום רוצה לעשות הפסק טהרה
צריכה לעשות את בדיקת הפסק הטהרה סמוך לשקיעה
+
צריכה להניח מוך דחוק
בדקה שלא סמוך לשקיעה
ואפילו בבוקר
ולא הניחה מוך דחוק
בדיעבד
הבדיקה עולה לה

סיכום:
אישה שעושה הפסק טהרה
אחרי שחיכתה  6ימים מתחילה הראייה
ובתנאי שלא ראתה דם באותו יום
לכתחילה
יש לבדוק סמוך לשקיעה
+
להניח מוך דחוק
בדקה מוקדם יותר
+
לא בדקה במוך דחוק
בדיעבד

בשעת דחק

בדיקת הפסק הטהרה
עולה לה

יכולה לנהוג כך לכתחילה
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לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו
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בדיקת הפסק טהרה על תנאי
כאשר לאישה יש ספק לגבי מראה שעל בדיקת הפסק טהרה או על בדיקת המוך דחוק
עליה לשאול שאלת רב
בינתיים ,כדי לא להפסיד ימים תנהג כך
תשמור את העד עם השאלה במקום שמור ונקי
+
בבוקר תרחץ את עצמה (כמפורט בעמ'  )115ותעשה בדיקה פנימית ויסודית עם עד בדיקה
הבדיקה בעלת מראה מטמא

הבדיקה בעלת מראה טהור
אם המראה שמסרה
לרב יתברר כמטמא

אם המראה שמסרה לרב
יתברר כטהור
בדיקה זו
שעשתה בבוקר
תחשב
לבדיקה הראשונה
של ה–  5נקיים

לפני השקיעה
תעשה
הפסק טהרה
חדש

אין לה אפשרות
לבדוק לפני השקיעה

עושה הפסק טהרה חדש
כמבואר בעמ'  115ואילך
ואין לה מה לשאול
על הבדיקה שהייתה בספק

הבדיקה
שעשתה בבוקר
תחשב לה
לבדיקת הפסק טהרה
חדשה

אחרי הצהרים ,לפני השקיעה ,אם עדיין לא שאלה או שלא קבלה תשובה לגבי המראה שבספק
תרחץ את עצמה (כמפורט בעמ'  )115ותעשה בדיקה פנימית ויסודית עם עד בדיקה
הבדיקה בעלת מראה טהור
אם המראה שמסרה
לרב יתברר כטהור

אם המראה שמסרה לרב
יתברר כמטמא

בדיקה זו
תהיה הבדיקה השנייה
של היום הראשון
ב–  5נקיים

בדיקה זו תחשב
לבדיקת
הפסק טהרה חדשה

הבדיקה בעלת מראה מטמא
עושה הפסק טהרה חדש
כמבואר בעמ'  115ואילך
ואין לה מה לשאול
על הבדיקה שהייתה בספק
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לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
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עצה לזכירת יום הטבילה
כאשר אישה עושה הפסק טהרה
ולמחרת מתחילה לספור שבעה נקיים

באותו יום בשבוע
שבו עשתה את בדיקת הפסק הטהרה

בשבוע שלאחר מכן

אחרי צאת הכוכבים

טובלת

דוגמא:
אישה שעשתה בדיקת הפסק טהרה ביום ראשון לפני השקיעה

טובלת כעבור שבוע
ביום ראשון בלילה
אחרי צאת הכוכבים

