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תשמיש בהריון
נידה לא ע"א:
תנו רבנן ,שלשה חדשים הראשונים ,תשמיש קשה לאישה וגם קשה לוולד,
אמצעיים קשה לאישה ויפה לוולד,
אחרונים יפה לאישה ויפה לוולד,
שמתוך כך נמצא הוולד מלובן ומזורז

מצווה לשמש כל ימי ההריון משום מצוות עונה
ואין בזה חשש להוצאת זרע לבטלה

תוספות  ,יבמות יב ע"ב:
דהאי גברא כי אורחיה משמש,
מידי דהוה אקטנה ואילונית דלא איתסרו בתשמיש
משום דלאו בנות בנים נינהו
חיי אישות בדרך הטבע
יש בהם מצוות עונה
ואין בהם משום הוצאת זרע לבטלה
גם אם האישה קטנה או עקרה
שאינם יכולות ללדת
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פרישה סמוך ללידה
 6מצבים מראים על התקרבות הלידה

.0
.2
.9
.5

יושבת על המשבר
אינה יכולה ללכת
צירים תכופים כל  6דקות
ירידת מים

לא ראתה דם

ראתה דם

אינה נידה

נידה

אבל
אסורים בתשמיש
כמו בעונת פרישה

האישה נידה גם אם לא ראתה דם
אסורים בכל איסורי קרבה
כנידה חולה
(מפורט בעמ' )52-56
אסורים בנגיעה
אלא אם
חייבת בעזרה הכרוכה בנגיעה
+
אין מי שיעזור לה

לא ילדה

מותרת לבעלה
אחרי בדיקה

 .6פתיחה של  2אצבעות ( 5ס"מ) ויותר

יש חולקים
ואוסרים

הרב אליהו זצ"ל
נוהגים להקל

יש להשתדל לגעת בהפסק בגד
לא ילדה
צריכה לחכות  6ימים
+
לעשות הפסק טהרה
+
לספור  5נקיים
+
לטבול
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בדיקת רופא  /מיילדת
שו"ע יורה דעה סימן קצד סעיף ב ,הגה:
 ...אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
נבדקה בימי טהרתה

ראתה דם מהרחם

ראתה דם שלא מהרחם
אלא
מהנרתיק וכדו'

לא ראתה דם כלל

תשאל שאלת רב
טהורה
הרופא בדק בנרתיק בלבד

טהורה

הרופא בדק בתוך צוואר הרחם

נגרמה פתיחה
של עד  9מ"מ
+
לא יצא דם

נגרמה פתיחה*
בקוטר של  9מ"מ ויותר
גם אם לא יצא דם

טהורה
נידה
*פתיחה טבעית
גם אם היא
של  9מ"מ או יותר
אינה מטמאה

 כאשר אישה עושה בדיקה גניקולוגית
עליה לקבל מהרב הנחיות מה עליה לשאול את הרופא כדי שהרב יוכל לפסוק מה הדין
עם תשובות הרופא יש לחזור לרב ולקבל פסק


מומלץ לעשות בדיקות שעלולות לטמא לפני שמתחילים בתהליך הטהרה
 ישנם בדיקות שנעשות ברחם דרך דופן הבטן
גם לגביהם צריך שאלת רב לגבי הדין
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טומאת לידה
ליולדת ,מדין תורה ,יש שתי הלכות מיוחדות:
 .0דין טומאת לידה (בנוסף להיותה נידה כדין יולדת בזוב)
 .2דין ימי טהרה

ויקרא פרק יב פס' א – ה:
(א)ִ ...א ָּׁשה כִ י ַתזְ ִריעַ וְ יָּׁלְ ָּׁדה ָּׁזכָּׁר
וְ טָּׁ ְמָאה ִשבְ עַ ת י ִָּׁמים כִ ימֵ י נִ ַדת ְדו ָֹּׁתּה ִת ְט ָּׁמא:
(ה) וְ ִאם ְנקֵ בָּׁ ה ֵתלֵד
וְ טָּׁ ְמָאה ְשבֻעַ יִם כְ נִ ָּׁד ָּׁתּה
דין טומאת לידה
יולדת בן

יולדת בת

טמאה טומאת לידה
במשך  5ימים
(גם אם לא תראה בהם דם)

טמאה טומאת לידה
במשך  05ימים
(גם אם לא תראה בהם דם)

אחרי  5ימים טובלת

אחרי  05ימים טובלת

מטבילה זו תהיה טהורה
במשך  99יום
גם אם תראה בהם דם

מטבילה זו תהיה טהורה
במשך  55יום
גם אם תראה בהם דם
טבילת יולדת בימינו

.

יולדת בן
יולדת בן
טמאה טומאת לידה
יכולה לטבול
ימיםמהלידה
במשך702ימים
אחרי שעברו לפחות
(גם אם לא תראה בהם דם)
 5 +6נקיים
ובתנאיימים טובלת
אחרי 5
שהדימום פסק

יולדת בת
יכולה לטבול
אחרי שעברו לפחות  05ימים מהלידה
 5 + 6נקיים  2 +ימים להשלמת ימי טומאת לידה
ובתנאי
שהדימום פסק

טהורהליולדת בניתוח קיסרי אין טומאת לידה
מטבילה זו תהיה 
במשך  99יום
אך יש טומאת נידה
גם אם תראה בהם דם
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ימי טהרה
ויקרא פרק יב פס' א – ה:
(א)ִ ...א ָּׁשה כִ י ַתזְ ִריעַ וְ יָּׁלְ ָּׁדה ָּׁזכָּׁר
וְ טָּׁ ְמָאה ִשבְ עַ ת י ִָּׁמים כִ ימֵ י נִ ַדת ְדו ָֹּׁתּה ִת ְט ָּׁמא:
(ג) ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י יִּמוֹל בְ ַשר עָּׁ ְרלָּׁתוֹ:
ֹלשת י ִָּׁמים ֵת ֵשב ִב ְדמֵ י ָּׁטהֳ ָּׁרה
ּוש ֶׁ
ֹלשים יוֹם ְ
ּוש ִ
(ד) ְ
בְ כָּׁל קֹ דֶׁ ש ֹלא ִתגָּׁע וְ אֶׁ ל הַ ִּמ ְק ָּׁדש ֹלא ָּׁתבֹא עַ ד ְמֹלאת יְמֵ י ָּׁטהֳ ָּׁרּה:
(ה) וְ ִאם ְנקֵ בָּׁ ה ֵתלֵד
וְ טָּׁ ְמָאה ְשבֻעַ יִם כְ נִ ָּׁד ָּׁתּה
וְ ִש ִשים יוֹם וְ ֵש ֶׁשת י ִָּׁמים ֵת ֵשב עַ ל ְדמֵ י ָּׁטהֳ ָּׁרה:
ימי טהרה
מדאורייתא
יולדת בן

יולדת בת

אחרי שטבלה לטומאת הלידה

אחרי שטבלה לטומאת הלידה

תהיה טהורה
במשך  99יום
גם אם תראה בהם דם

תהיה טהורה
במשך  55יום
גם אם תראה בהם דם
מדרבנן

חכמים החמירו להתייחס לדם זה כאל דם נידה
חומרה שהתקבלה בכל קהילות ישראל
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יש מקומות שנוהגים שלא לטבול כל ימי הטהרה
רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה פ"יא הלכה טו:
וכן זה שתמצא במקצת מקומות ותמצא תשובות למקצת הגאונים
שיולדת זכר לא תשמש מיטתה עד סוף ארבעים,
ויולדת נקבה אחר שמונים,
ואף על פי שלא ראתה דם אלא בתוך השבעה,
אין זה מנהג ,אלא טעות הוא באותן התשובות,
ודרך אפיקורוסות באותן המקומות
ומן הצדוקין למדו דבר זה,
ומצווה לכופן כדי להוציא מלבן ולהחזירן לדברי חכמים
שתספור ז' ימים נקיים בלבד כמו ביארנו

הרב אליהו זצ"ל
דרך אפיקורסות
מי שחושבת
שהאיסור לא לטבול
כל ימי הטהרה
הוא מדין תורה

מי שרוצה להחמיר
שלא לטבול בימי טהרה
וכוונתה לשם שמיים
יכולה לסמוך
על קצת מהאחרונים
שכתבו לקיים את המנהג
שלא לטבול בימי טהרה

מי שנוהגת
לטבול בימי טהרה
לדעה כולם
אינה נחשבת ל"פורץ גדר"

מי שנוהגת
שלא לטבול בימי טהרה
מסיבות אחרות
.

אין בזה דרך אפיקורסות

הלכה למעשה
מי שנהגה
שלא לטבול בימי טהרה

מי שהמנהג
שלא לטבול בימי טהרה
קשה לה

תמשיך במנהגה
תעשה "התרת נדרים"
ויש אומרים
שמצווה להתיר חומרה זו

כלה שעדיין לא נהגה
שלא לטבול בימי טהרה

במקום שכולם נוהגים
שלא לטבול בימי טהרה

לא צריכה "התרת נדרים"
גם
אם אמה נהגה בו

כדי להתיר
יש לשאול שאלת רב
חלק מחכמי האחרונים כתבו
שמצווה להשתדל
לבטל מנהג זה
אף במקומות שנהגו בו כולם
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הפלה
אישה שהפילה

לאחר שמלאו לעובר  50יום
או
ספק אם מלאו לו  50יום

לפני שמלאו לעובר  50יום
אין לה טומאת לידה
אלא
דין נידה

דינה כיולדת
טמאה בטומאת לידה

סופרת  6ימים  +עושה הפסק
טהרה  +סופרת  5נקיים
וטובלת
יולדת בן

יולדת בת

יכולה לטבול
אחרי שעברו
לפחות
 02ימים מהלידה

יכולה לטבול
אחרי שעברו
לפחות
 05ימים מהלידה

.
 5 + 6נקיים
ובתנאי
שהדימום פסק

 5 + 6נקיים
+
 2ימים
להשלמת
ימי טומאת לידה
ובתנאי
שהדימום פסק

אינה יודעת
את מין העובר
יש לה
טומאת לידה
מספק
כיולדת בת
יכולה לטבול
אחרי שעברו
לפחות
 05ימים
מהלידה
 5 + 6נקיים
+
 2ימים
להשלמת ימי
טומאת לידה
ובתנאי
שהדימום פסק

ספירת ה–  50יום היא מהתשמיש הראשון שלאחר הטבילה לווסת האחרון
בכל מקרה של סיבוכים בהריון או בלידה -יש לשאול שאלת רב
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ברכת הגומל
מסכת ברכות נד ע"ב:
אמר רב יהודה אמר רב :ארבעה צריכין להודות :יורדי הים ,הולכי מדברות ,ומי שהיה חולה
ונתרפא ,ומי שהיה חבוש בבית האסורים ,ויצא...

ברכת הגומל
מברך אדם שהיה נתון בסכנה ויצא ממנה בשלום
ברכה זו נתקנה במקום קרבן תודה שהיו מקריבים בבית המקדש
אישה שילדה
וכן אישה שהפילה את עוברה
מברכות ברכה זו
אחרי שחולפות סכנות הלידה  /ההפלה

את הברכה יש לברך בציבור שנאמר
"אודה לה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה"
(תהילים קיא ,א)

עדה
מניין של  00איש

הרב אליהו זצ"ל
תברך לפני  00גברים
שמכירים אותה

משנה ברורה או"ח סימן ריט ס"קג

תברך ממקום מוצנע

יכולה לברך גם לפני  3נשים  +בעלה

נוסח ברכת הגומל:

המברכת :בָּׁ רּוך אַ ָּׁתה אֲ ֹדנָּׁי אֱ לוֹהֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך הָּׁ ע ֹולָּׁם ,הַ גוֹמֵ ל לְ חַ יּיָּׁבִ ים טוֹבוֹת ,שֱ גְ מָּׁ לַנִ י כָּׁל טוֹב.
הקהלַ :אמֵ ןִ .מי ֶׁשגְ מָּׁ לְֵך כָּׁל טוֹב ,הּוא יִגְ מָּׁ לְֵך כָּׁל טוֹב ,סֶׁ לָּׁה.

