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שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

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

 7נקיים
ויקרא טו כח:
וְ סָ פְ ָרה לָּה ִׁשבְ עַ ת י ִָׁמים וְ ַאחַ ר ִׁת ְטהָ ר

התחלת הראייה

 5נקיים

הפסק טהרה
7
נקיים

טבילה
אפשר להתחיל לספור  5נקיים רק אחרי הפסק טהרה במראה טהור
החל מהיום ה –  5לתחילת הראייה
כמפורט בעמ' 111-113
בבוקר שלאחר שהתקבלה בדיקת הפסק טהרה במראה טהור
אישה מתחילה לספור  5נקיים שבהם היא בודקת את עצמה
יש אומרים שהספירה צריכה להיות בפועל
ע"י אמירת "היום יום כך וכך לשבעה נקיים"

הרב אליהו זצ"ל
יש חולקים
והלכה כמותם
אך
לכל הפחות תספור במחשבתה
ותזכור באיזה יום מימי הספירה היא נמצאת
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כללים
שבעת הימים הנקיים צריכים להיות:
 .1ימים שלמים ,מלאים
 .2ימים רצופים
לכתחילה
יש לבדוק פעמיים בכל יום ,בדיקות יסודיות:
פעם אחת בבקר
+
פעם נוספת



לכתחילה

בדיעבד

לפני השקיעה

בלילה

כדי לא לשכוח אף אחת מהבדיקות ,כדאי להצמיד אותם לדבר קבוע שלא מוותרים עליו,
לדוגמא :צחצוח שיניים בבוקר.
כל הבדיקות חשובות וצריך להקפיד לעשותם
אך
על הבדיקות של היום הראשון ושל היום השביעי אי אפשר לוותר
בדיעבד
אישה שבדקה פעם אחת ביום הראשון
+
פעם נוספת ביום השביעי
הספירה עולה לה
סיכום
הבדיקות המעכבות הן
בדיקה אחת
ביום הראשון

+

בדיקה אחת
ביום השביעי

מומלץ
לעשותן בבוקר
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שאלת רב בשבעה נקיים
כאשר לאישה יש ספק לגבי מראה שעל בדיקה בשבעה נקיים או לגבי כתם בשבעה נקיים
עליה לשאול שאלת רב
בינתיים ,כדי לא להפסיד ימים ,לא תסיח את הדעת מהספירה ותנהג כך:
אם השאלה היא על בדיקת בוקר
אחרי הצהריים ,לפני השקיעה
תרחץ את עצמה (כמפורט בעמ'  )115ותעשה בדיקה פנימית ויסודית עם עד בדיקה

תתקבל בדיקה בעלת מראה טהור
אם המראה שמסרה לרב
יתברר כטהור

אם המראה שמסרה
לרב יתברר כמטמא

בדיקה זו
שעשתה אחרי הצהריים
תמשיך את הספירה המקורית
של ה –  5נקיים

בדיקה זו
שעשתה אחרי
הצהריים
תחשב לבדיקת
הפסק טהרה חדשה

תתקבל בדיקה בעלת מראה מטמא
הספירה הקודמת מתבטלת
עושה הפסק טהרה חדש
כמבואר בעמ' ?
ואין לה מה לשאול
על הכתם  /הבדיקה שהיו בספק

אם השאלה היא על בדיקת אחרי הצהריים
באותו אחר צהריים ,לפני השקיעה
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

ממשיכה
בספירה המקורית
של ה –  5נקיים

בדיקה זו תחשב
לבדיקת
הפסק טהרה חדשה

הבדיקה בעלת מראה מטמא הספירה
הקודמת מתבטלת
עושה הפסק טהרה חדש
כמבואר בעמ' ?
ואין לה מה לשאול
על הכתם  /הבדיקה שהיו בספק

חשוב :כדאי לציין ביומן האישי את היום שבו נעשתה בדיקת הפסק הטהרה "על תנאי"
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מצבים מיוחדים
בשלושה מקרים לא צריך לחכות  6ימים כדי לעשות בדיקת הפסק טהרה חדשה:
 .1אישה שהתחילה לספור  5נקיים
תוך כדי ספירה החליטה להפסיק לספור ולא לטבול לווסת זה ולכן הפסיקה לבדוק
אם החסירה עונה אחת או יותר

החסירה פחות מעונה

צריכה לעשות הפסק טהרה חדש
+
לספור  5נקיים חדשים

ממשיכה את הספירה הקודמת
אך
בתנאי שבדקה בראשון ובשביעי

 .2אישה שהתחילה לספור  5נקיים
ותוך כדי ספירה מצאה כתם מטמא או ראתה דם
צריכה לעשות הפסק טהרה חדש
אותו יכולה לעשות בו ביום סמוך לשקיעה
+
לספור  5נקיים חדשים

 .3אישה שטבלה ולפני ששימשו ראתה דם
יכולה לעשות הפסק טהרה מיד כשפוסק הדימום



כתם שנמצא בשלושת הימים הראשונים של ה  5נקיים
אפשר לתלות רק בפצע שוודאי מוציא דם


אישה שגמרה לספור  5נקיים
ודוחה את הטבילה
לא צריכה להמשיך לבדוק
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אישה שנוסעת מארץ לארץ
היום מתקצר או מתארך
שבעה נקיים

ימים ראשון  -שישי

יום שביעי

ממשיכה
את הספירה שהתחילה

תשאל שאלת רב

לפי השקיעות והזריחות
במקום שבו היא נמצאת

עוברת את קו התאריך

שבעה נקיים

ימים ראשון  -שישי

יום שביעי

ממשיכה
את הספירה שהתחילה
לפי
השקיעות והזריחות
במקום שבו היא נמצאת

תשאל שאלת רב

