 - 27בס"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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת קבוע
בעלת וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כלל
לא חוששים שהתשמיש גורם לראייה

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קפו סעיף א:
אישה שיש לה וסת קבוע ,אינה צריכה בדיקה כלל ,לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש.
ואדרבה ,אין לה לבדוק בפני בעלה (בידיעתו) בשעת תשמיש ,כדי שלא יהא לבו נוקפו...
רמ"א :וכן נהגו.

לפני תשמיש
או
אחרי תשמיש*

בידיעת בעלה

שלא
לפני תשמיש
ושלא
אחרי תשמיש

שלא
בידיעת בעלה

שלא
תבדוק את עצמה

בידיעת בעלה

שלא בידיעת בעלה

שלא תבדוק

משנה מסכת נדה פרק ב ,משנה א

כל היד המרבה לבדוק בנשים

משובחת

הרב אליהו זצ"ל

וכן נוהגים
אבל
אם רואה שהבדיקות גורמות
למתח

לפציעה
שלא תבדוק

לחששות
המביאים לפרישה

 - 23בס"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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת קבוע
לפי דעת הרמב"ם
לפני תשמיש

אחרי תשמיש

נשים צנועות וחסודות
בודקות את עצמן

היא  +הוא
צריכים לבדוק את עצמם

הרב אליהו זצ"ל

הרב אליהו זצ"ל

בתנאי שבעלה לא ידע מכך
+
שהיא לא תכנס למתח

שהיא תבדוק רק אחרי שיעברו כעשר דקות מהתשמיש
כדי שלא תחשב רואה מחמת תשמיש
+
לא בפני בעלה

וכל המרבה לבדוק בצורה זו
הרי זו משובחת

אבל
אם רואה שהבדיקות גורמות

למתח

לפציעה

שלא תבדוק

לחששות
המביאים לפרישה

 - 25בס"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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת קבוע
מתי חייבת לבדוק
בעלת וסת קבוע אינה צריכה בדיקה
אך

אם פעם אחת ראתה דם אחרי תשמיש

יש אומרים

יש אומרים

צריכה לבדוק

אינה
צריכה לבדוק

לפני תשמיש
+
אחרי תשמיש

לא לפני תשמיש
+
לא אחרי תשמיש

הרב אליהו זצ"ל
תשאל שאלת רב
כיצד לנהוג להבא לגבי הבדיקות

אם הרגישה הרגשה חשודה

חייבת לבדוק

לפני תשמיש

+

אחרי תשמיש

עדיף שתבדוק ללא ידיעתו
אך
אם אין אפשרות
תבדוק בידיעתו
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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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת קבוע
כשבעלה מבקש ממנה לבדוק
בעלת וסת קבוע אינה צריכה בדיקה
אך אם
בעלה מבקש ממנה לבדוק

לפני תשמיש

אחרי תשמיש

יש אומרים

יש אומרים

יש אומרים

יש אומרים

חייבת לבדוק

מותר לה לבדוק
אך אינה חייבת

שהבעל
לא יבקש ממנה לבדוק

שאסור לה לבדוק

כדי שבעלה לא יחשוש
ויפרוש להבא

כי חכמים פטרוה

שמא ימצאו דם
ויחששו להבא

הרב אליהו זצ"ל
אם בעלה מבקש ממנה לבדוק
עליה לבדוק
בין לפני תשמיש ובין לאחריו
אך
ראוי שלא יבקש זאת

במקרה שזוג מחמיר על עצמו לבדוק

עליהם לומר
שהם נוהגים כך כחומרה
ולא מקבלים זאת כנדר

 - 25בס"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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת לא קבוע
 3שיטות בראשונים
רש"י

דעת הרי"ף

דעת הרמב"ם והרא"ש

אינה צריכה לבדוק כלל

בשלוש הפעמים הראשונות שמשמשים
לאחר שפסק דם הבתולין
הוא והיא צריכים לבדוק
כדי לקבוע חזקה שלא תשמיש הוא שגורם לראייה

כל החיים ובכל תשמיש

לא לפני תשמיש
וגם
לא אחרי תשמיש
*בימים שיודעת בוודאות
עפ"י  3ההפלגות האחרונות
שלא תראה בהם

יכולים לשמש בלי לבדוק
ואין זה פוגע
בתהליך קביעת החזקה

את בדיקות החזקה יש לעשות:
ב  3 -פעמים שמשמשים
+
פעמים רצופות
+
בימים שבהם היא עשויה לראות ושאינם ימי פרישה

צריכים בדיקה

קודם תשמיש

רק היא

אחר תשמיש
רמב"ם

רא"ש

היא והוא

רק היא

קביעת ימים אלו
נעשית עפ"י  3ההפלגות האחרונות שלה-
כאשר עוברת הקצרה מהם
האישה נכנסת לימים שבהם היא עשויה לראות*
לפני תשמיש
בסמוך לו

האישה
בודקת את עצמה
בדיקה פנימית יסודית
את המראה של העד שלפני תשמיש
צריכים לראות מיד
ואפילו לאור נורות חשמל

אחרי תשמיש
תוך  6דקות
האישה

האיש

בודקת את עצמה
בדיקה פנימית יסודית

מקנח את עצמו
עם עד בדיקה

את העדים אפשר לבדוק בבוקר
ועד הבוקר
אף מותר להם לשמש שוב

אם העד אבד לפני שהסתכלו עליו
חוזרת ובודקת
צריך שכל הבדיקות שיתקבלו יהיו בעלות מראות טהור
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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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת לא קבוע
הרב אליהו זצ"ל
כל אישה תנהג כמנהג משפחתה
אם הוא אחד מהמנהגים המובאים בעמ' 25

אין למשפחתה מנהג ברור

היא רוצה לשנות את מנהגה/מנהג משפחתה
ולהקל כדעת הרי"ף

היא רוצה להחמיר
כדעת הרמב"ם או הרא"ש

תנהג כדעת הרי"ף
לפני שמחמירה

עליה לעשות "התרת נדרים"

עליה לומר
שאינה מקבלת דרך זו כנדר
אלא כמנהג

אישה שהיה לה וסת קבוע
הווסת נעקר

הווסת השתנה לווסת לא קבוע

מניקה/מעוברת

שאר נשים

נחשבת 'מסולקת דמים'

למרות שכבר שימשו פעמים רבות
ולא ראתה מחמת תשמיש

אינה צריכה בדיקה
לא לפני תשמיש ולא אחריו

צריכה לבדוק כשיטת הרי"ף
כמפורט בעמ' 25
כי אפשר שטבעה השתנה והתשמיש
גורם לראייה
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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
07-6365235, 0673003750

מקרים מיוחדים בקביעת חזקה שאינה רואה מחמת תשמיש
אישה אלמנה או גרושה
שאין לה וסת קבוע
כשמתחתנת
למרות שכבר בדקה בנישואיה הראשונים
צריכה לבדוק  3פעמים
לפני תשמיש ואחריו
(כמפורט בעמ' )25

אישה שאין לה וסת קבוע
קבעה חזקה שאינה רואה מחמת תשמיש
פעם אחת ראתה דם אחרי תשמיש
בתוך ½ שעה ממנו

צריכה לקבוע חזקה מחדש
היא ובעלה צריכים בדיקות כדעת הרי"ף
(כמפורט בעמ' )25

 - 27בס"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
07-6365235, 0673003750

בדיקה לפני ואחרי תשמיש לבעלת וסת חצי קבוע
וסת חצי קבוע נקבע לאחר  5ראיות=  3הפלגות כמפורט בעמ' 50
אישה שיש לה וסת חצי קבוע
צריכה לקבוע חזקה שאינה רואה מחמת תשמיש

הימים שיש לה חזקה
שאינה רואה בהם
נחשבים כימי וסת קבוע
ואינם צריכים לבדוק בהם
לא לפני תשמיש ולא לאחריו
בדקו בהם את בדיקות החזקה
לא קבעו בכך חזקה
עליהם לבדוק שוב
בימים שבהם היא עשויה לראות
ושאינם ימי פרישה

בשלוש הפעמים הראשונות שמשמשים
לאחר שפסק דם הבתולין
הוא והיא צריכים לבדוק
כדי לקבוע חזקה שלא תשמיש הוא שגורם לראייה
כדעת הרי"ף
את בדיקות החזקה יש לעשות:
ב  3 -פעמים שמשמשים
+
פעמים רצופות
+
בימים שבהם היא עשויה לראות ושאינם ימי פרישה
קביעת ימים אלו
נעשית עפ"י  3ההפלגות האחרונות שלה:
כאשר עוברת הקצרה מהם
האישה נכנסת לימים שבהם היא עשויה לראות
בימים שיודעת בוודאות
עפ"י  3ההפלגות האחרונות
שלא תראה בהם
יכולים לשמש בלי לבדוק
ואין זה פוגע
בתהליך קביעת החזקה
אופן הבדיקות מפורט בעמ' 25

