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אבחנה בין דם לבין כתם
אבחנה זו נעשית בתוך קבוצת הצבעים המטמאים.
ויקרא טו,יט" :ואשה כי תהיה זבה  ,דם יהיה זובה בבשרה".

מסכת נידה דף נח ע"ב:
"מעשה באשה אחת שבאת לפני ר"ע אמרה לו ראיתי כתם אמר לה שמא
מכה היתה ביך אמרה לו הן וחיתה אמר לה שמא יכולה להגלע ולהוציא דם
אמרה לו הן וטהרה ר"ע ראה תלמידיו מסתכלין זה בזה אמר להם מה הדבר
קשה בעיניכם שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר אלא להקל שנאמר ואשה כי
תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה דם ולא כתם "
דם ולא כתם
רבי עקיבא
עשה אבחנה בין דם לכתם

 מהי ההגדרה של דם? -מהי ההגדרה של כתם?

מסכת נידה דף נז ע"ב:
"אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם עליה
טהורה שנאמר בבשרה עד שתרגיש בבשרה"
בבשרה
עד שתרגיש בבשרה
שמואל
הגדיר את ההבדל בין דם לכתם
מדאוריתא מטמא דם שבא בהרגשה

דם – מראה בצבע מטמא שבא בהרגשה  -מטמא מדאוריתא.
כתם – מראה בצבע מטמא שבא ללא הרגשה  -מטמא מדרבנן.
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סיכום הלכות כתמים
כתם= מראה בצבע מטמא שלא קדמה לו הרגשה ושאינו על עד בדיקה

(במראה על עד בדיקה -קובע צבע מראה)

אישה שראתה מראה בצבע מטמא על אחד מהנ"ל
גוף

שאר בגדים

בגד תחתון

מצעי המיטה

שואלת את עצמה אם הרגישה אחת מן ההרגשות המטמאות מדאורייתא
לא הייתה הרגשה

הייתה הרגשה

תלוי מה גודלו של הכתם

נידה

גודלו כגריס ועוד

גודלו עד כגריס
(גריס= עגול בקוטר  41מ"מ)

טהורהטהורה

תלוי על מה נמצא הכתם
נמצא על דבר
שמקבל טומאה

נמצא על דבר
שאינו מקבל
טומאה
על הגוף

על בגדים או על מצעים

כלל :טיפות לא מחוברות
מודדים כל אחת מהן בפני עצמה
יש מחמירים למדוד את כל הטיפות יחד

כלל :טיפות לא מחוברות
מודדים כל אחת מהן בפני עצמה

טהורה

בכל הטיפות יחד בכל הטיפות יחד
יש פחות מכגריס יש כגריס ועוד

בכל אחת מהן
יש פחות מכגריס
טהורה

טהורה
תלוי באיזה מקום
נמצא הכתם
במקום שע"פ
ההיגיון דם מהרחם
יכול להגיע אליו

במקום שברור
לחלוטין
שדם מהרחם
לא יכול להגיע אליו

נידה

טהורה

תלוי מה צבע הבגד
שעליו נמצא הכתם

צבעוניים

במקרה שאין ספק
שהדם בא
ממכה שיש בגופה
טהורה

באחת מהן
יש כגריס ועוד

טהורה

בצבע לבן
ברור לחלוטין ע"פ צורת הכתם
או מקומו ,שהדם איננו מהרחם
אע"פ שאינה יודעת את מקורו

יתכן שהדם מהרחם

טהורה

נידה
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כתם במראה מטמא ,גדול מכגריס ,ללא הרגשה על בגד צבעוני
חכמים לא גזרו דין כתמים על בגד צבעוני מכיון שכתם אינו נראה עליו בבירור כדם.

רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה פ" ט הלכה ז:
כתם שנמצא ע"ד שאינו מקבל טומאה טהור ואינה חוששת לו  .כיצד ישבה על כלי
אבנים כלי אדמה וכלי גללים או על עור הדג או על כלי חרש מגבו או על בגד שאין
בו ג' אצבעות על ג' אצבעות ונמצא עליהן דם טהורה  .אפילו בדקה הקרקע וישבה
עליה ונמצא כתם על הקרקע כשעמדה הרי זו טהורה  .שכל שאינו מקבל טומאה לא
גזרו על כתם שימצא בו  .ולא במקבל טומאה אלא א"כ היה לבן אבל כלי צבעונין אין
חוששין לכתם הנמצא בהן  .לפיכך תקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונין כדי
להצילה מדין הכתמים:

לשון הרמב"ם:
"לפיכך תקנו חכמים"
תקנה

.

שו"ע ,יורה דעה ,סימן ק"צ סעיף י:
כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה ,לא גזרו עליו .כיצד ,בדקה קרקע עולם
(או בית הכסא שאינו מקבל טומאה)( ,מרדכי ה"נ בשם סמ"ג וסמ"ק) או כל דבר
שאינו מקבל טומאה ,וישבה עליו ומצאה בו כתם ,וכן כתם שנמצא על בגד צבוע ,טהורה.
הגהות הרמ"א:
(לפיכך ,תלבש האשה בגדי צבעונין ,כדי להצילה מכתמים)
(הרמב"ם ובגמרא פרק האשה).

לשון הרמ"א:
"ולפיכך"
עצה

חכמת אדם ,הלכות נדה ,כלל קי"ג ט:
וכן לא גזרו בכתם שנמצא על בגד צבוע ולפיכך עצה טובה שתלבש
האשה ותציע על מיטתה בגדי צבעונין כדי להצילה מכתמים ואין
חילוק בין אם הוא צבוע אדום או שאר צבעונין ( סעיף י' ):

לשון ה"חכמת אדם":
"ולפיכך עצה טובה"
עצה טובה

