
  

  ה" תשס●ז "בית יצחק ל

  משה וולטר

  תה וסוף ימי ראייתהייבענין מוך דחוק ביום ראשון לרא

  ת נדותהיימקור למוך דחוק ביום ראשון לרא. א

  ,.)סחנדה (איתא במשנה בפרק התינוקת 

, נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה

ולאחר ימים בדקה ומצאה , ובין השמשות לא הפרישה

 עצמה ביום הקבד .טמאה הרי היא בחזקת טהורה

ובין השמשות לא , השביעי שחרית ומצאה טמאה

ולאחר זמן בדקה ומצאה טהורה הרי זו , הפרישה

, בחזקת טמאה ומטמאה מעת לעת ומפקידה ולפקידה

יהודה אומר כל שלא ' ור .ואם יש לה וסת דיה שעתה

הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה הרי זו בחזקת 

לנדתה בדקה וחכמים אומרים אפילו בשנים  .טמאה

ולאחר זמן , ובין השמשות לא הפרישה, ומצאה טהורה

  .הרי זו בחזקת טהורה, בדקה ומצאה טמאה

  , כתב)ה אפילו"שם ד(י "וברש

ק שביעי הוא דמטהרתה "לת, ושלש מחלוקות בדבר

ולרבי יהודה אפילו בדיקת , בדיקת שחרית אבל שני לא

 ,שביעי שחרית לא מטהרה עד שתפריש בין השמשות

   .רבנן בתראי אפילו בשניול

  ,איתא:) סח(ובגמרא שם 

 ידיה מונחות בעיניה אתניא אמר לו לרבי יהודה אלמל

עכשיו אימר עם סלוק , כל בין השמשות יפה אתה אומר

מן המנחה ' מה לי הפרישה בטהרה בז, ידיה ראתה

  . מה לי הפרישה בטהרה בראשון-ולמעלה 
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 כל בין ת בעיניה ידיה מונחאלדאלמ"ונראה מקושיית חכמים לרבי יהודה 

  1 . הוא המקור למוך דחוק ביום ראשון"השמשות

  ראשונים. ב

שהוא ראש המדברים ) א"ב ה"פ(ן "בהלכות נדה להרמבעיין 

  ,ל" וז,והיותר מפורש בהצורך למוך דחוק ביום ראשון

 בזמן הזה יום ראשון בשחרית ופסקה בו ביום תהרא

לבדוק ויהיו ידיה חזור תאינה מונה מיום המחרת עד ש

יום הראשון כולו הבין עיניה כל בין השמשות שחזקת 

פ " חוזרין לה אעה מעיין פתוח ודמיהטמא שהוחזק

  2 .שפסקה בשחרית

ויום ראשון "שכתב ) כ' ו הל" איסורי ביאה פ'הל(ם "ברמבעיין 

ז כמי שמצאה טמא שיום ראשון כולו "פ שמצאה בו טהור ה"של נדה אע

ם נראה שאין שום יכולת "מפשטות דברי הרמב ."וחהוחזק המעיין פת

במגיד משנה שם עיין אולם  .לאשה ביום ראשון לנדותה לטהר עצמה

שהיה ידיה בין (ן שאם בדקה עצמה במוך דחוק "שהביא שיטת הרמב

                                                                                                                    
  ,ל" וז,) קצו אות ט'סי(כ הסדרי טהרה " כ1

י דאם אין ידיה מונחת "ל לחכמים דפליגי על ר"מבואר דס

א בדיקת בין השמשות יפבעיניה כל בין השמשות לא עד

מהני בדיעבד וכי היכי דבדיקת בין השמשות , מבדיקת שחרית

  .מהני בדיקת שחרית נ"ה

 .:)סח(" ויש שפסקו כברייתא", שכתב) ז" קצו ס'סי(א "הגרכ כוונת "ולכאורה זהו ג
ידיה בעיניה כל בין ל דמצריך "ן זצ"ל שטעמו של הרמב"נ"כתב בסדרי טהרה שם  ו2

ולא סגי בבדיקה סמוך לבין השמשות , בין השמשות בפסקה בטהרה ביום ראשון

א המקור יא הין הבין שסוגייתנו ה" שהרמבונראה:) ..." סח(ס "משום דגרסינן בש

 .למוך ביום ראשון לראייתה
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 'סי(ובבית יוסף  .אפשר לטהר עצמה ביום ראשון) עיניה כל בין השמשות

  ,כתב) ם"ה אבל הרמב"קצו ד

ם לאסור "סובר הרב המגיד שדעת הרמבואם היה 

בבדיקה ביום ראשון אפילו בבדקה בין השמשות לא 

ם הוא מוחלקת "הוה שתיק מלפרושי דדעת הרמב

 הלכך נראה לי 3,ן"מהשתי סברות שכתב הרמב

ם לא אסר הראשון אלא בשלא בדקה בבין "דהרמב

, אבל אם בדקה בין השמשות ומצאה טהורה, השמשות

ומה שלא כתב כן בפרוש , חש למידיליכא למידטהורה 

יק לשון תהיינו לפי שאין דרכו ברוב המקומות אלא להע

  4 .המשנה או הגמרא כמו שהוא

ם שאם אשה רוצה להפסיק בטהרה ביום ראשון "וצא לפי הרמבי

  .היא צריכה מוך דחוק מעיקר הדין כל בין השמשות

 מובאהה וחינוך "וגם הרא(ם "רמב, ן"עד כאן ראינו שהרמב

מצד שני יש , סוברים שמוך דחוק ביום ראשון הוא מעכב) 4 'בהע

עיין  .ראשונים שכותבים שנדה ביום ראשון לראייתה לא צריכה מוך דחוק

שהביא המשך דברי .) שער חמישי כד(א בתורת הבית הארוך "ברשב

  ,א"ומסיק הרשב.) סח(הגמרא בנדה 

וקא , מכל מקום כיון דאיהו קאמר טעיתי שלא שאלתי

... היב טעמא דמסתבר מטהר בראשון כבשאר ימים י

                                                                                                                    
יש מיקל בדבר מכיון שבדקה ופסק ו"שהביא ) א"ב ה"דה פ נ'הל(ן " ברמב עיין3

אפילו בלי מוך דחוק בעיניה כל " ת טהורהזקז בח"ולאחר זמן מצאה טהור ה, הדם

א בתורת הבית "ן מתכוון לכאורה הוא הרשב"והיש מיקל שהרמב. בין השמשות

י ף שכתב מהשנס כוונת הבית יוו וזה,בארוך ובקצר.) בית שביעי שער חמישי כד(

 .)ברדויש מיקל ב, היש מחמירין(ן "רבמהסברות שכתב 
כ הבין שמוך דחוק ביום "ג.) בית שביעי שער חמישי כד(ה בבדק הבית "רא וב4

 .) רז'מצ(כ "כ ספר החינוך ג"וכ, ראשון לראייתה הוא מעיקר הדין
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ולפיכך , שמעינן מיניה דראשון כשני דכיון דפסק פסק

ואפשר , פ שכל הנשים עכשיו ספק נדות ספק זבות"אע

שהיא נדה ומעיינה פתוח אפילו הכי כל שהפרישה 

ויש , טהורה ואפלו ביום ראשון הרי זו בחזקת טהורה

  .מחמירין בדבר

א אין כל צורך למוך דחוק ביום ראשון אם היא "הרשבהרי מבואר דלפי 

  5.כייכולה להפסיק בטהרה בלאו ה

ש "אולם בסוף הרא, ש ליתא מדינים אלו"ש ובפסקי הרא"וברא

ואחר שיפסוק "נמצא שיש לו קיצור הלכות נדה לבנות ישראל ושם איתא 

י "וכתב הב" בין השמשותבקה זו תהיה יובד, הדם תבדוק עצמה יפה יפה

ש סובר דבאיזה יום שתפסוק "דנראה מדברי רבינו הרא", ))ב(א:צוק(

ם שם הבית יאבל סי" צריכה לבדוק בין השמשות וכרבי יהודה דמתנינין

ר שסידר בסוף מסכת נדה להורות לבנות וצייוסף שבגלל שדין זה נמצא בק

א דבדקה שחרית יכמיהו ה, ישראל כתב שצריכה לבדוק בבין השמשות

ל כחכמים בתראי "ואפשר דס, שמשות לא איירי בזה שםלא בדקה בין הו

או כלשנא קמא דמתניתין דסבר דווקא כשפסקה ביום שביעי לא בעי 

   6 ."אר ימים בעיא בדיקת בין השמשותבדיקת בין השמשות אבל פסקה בש

                                                                                                                    
יק דברי תזה העכש) ה וכתב בתורת הבית הארוך" קצו ד'סי( בבית יוסף  עיין5

א בתורת הבית יראה שלאחר "אולם המעיין בתוך דברי הרשב, )שם(א "הרשב

ש עכשיו שהורגלו במוך דחוק שאין לך "וכ"הוסיף " דכיון דפסק פסק"המילים 

ש "א כתב כ"ע אם הרשב"וצ. א"ולשון זה משנה כל דברי הרשב" ,בדיקה גדולה מזו

 שזה ש זו רק בא לומר"זו להראות שמוך דחוק ביום ראשון הוא מעכב או שכ

ע על הבית יוסף שלא "וצ. המציאות שנשים בזמנו עשו מוך דחוק ביום ראשון

 קצו 'סי( שהבדי השולחן ראיתיכ "ואח. א כדאיתא בתורת הבית"העתיק לשון הרשב

 .כ מקשה על השמטה זו בבית יוסף"ג) ה צריכה"ב בביאורים ד"ס
, ת"ספה, ינו ירוחםרב, ד"שהביא שהראב)  רפה' יג עמ'ב סי"ח(בטהרת הבית  ועיין 6

ש שאין צורך במוך "א ורא"כ סבירא להו כדעת הרשב"והצדה לדרך ג, מרדכי, ג"סמ

 .דחוק כל בין השמשות אפילו ביום ראשון
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  א"ורמ, מחבר, ורט. ג

א שלא בעי מוך "שהביא שיטת הרשב) ו" קצ'ריש סי(בטור עיין 

ראתה יום אחד בלבד ופסקה ובדקה "ון לראייתה דכתב דחוק ביום ראש

ויש שמחמירין בזה מספק , עצמה ומצאה טהורה הרי זו בחזקת טהורה

שצריכה שתפסוק "ש "כ הביא דברי הרא"ואח" הואיל ומעיינה פתוח

  7.רולא הכריע בדב" בטהרה בין השמשות

ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום " ,ל"במחבר שכתב וזעיין ו

והוסיף " ,יכה לבדוק עצמה במוך דחוק ושיהא שם כל בין השמשותצר

ובדיעבד אם בדקה עצמה סמוך לבין השמשות ומצאה "א וכתב "עליו הרמ

פ שלא היה המוך אצלה כל בין השמשות סגי אבל "עצמה טהורה אע

ונראה דלפי " בדיקת שחרית לא מהני הואיל ולא ראתה רק יום אחד

  8.במעכאינו א "ולפי הרמ, תה מעכבן לראייהמחבר מוך דחוק ביום ראשו

                                                                                                                    
ורואים , ב הארוך"א כמו שאצלנו בתוה"הטור לא העתיק דברי הרשבגם ענין ש מ7

 .ש"היבש כפשטות לשונו שצריך בדיקת המוך דחוק כל "הראאת  שהבין ומדברי
לשון "שכותב שהמקור לשיטת המחבר הוא )  קצו אות ה'סי(באר הגולה  ועיין ב8

:) סח(כ הטור בשם אביו וכסברת רבי בברייתא שם "וכ, א שם בתורת הבית"הרשב

ומה שכתב בספר באר הגולה "כתב )  קצו אות ט'סי(ובסדרי טהרה " ,דפסק פסקכיון 

 עיל לכ"שפ מ"וע." ן בהלכותיו" כהרמבר פסקאלא המחב, ליתא... על דברי המחבר 

ש עכשיו שהורגלו במוך "כ"הבאר הגולה הגירסא דהיה לו ל. תםקוחלמלבאר אפשר 

, א"ור של המחבר הוא הרשבקמהולכן הבין ש" דחוק שאין לך בדיקה גדולה מזו

  ."א"רשב", ולא סתם" א"לשון הרשב"הבאר הגולה ה כתב "דמשוואולי יש לדייק 

 דבאמת לא צריך מוך דחוק ,א כדבעי"טהרה הטור הבין דברי הרשבולפי הסדרי    

ש "א טור בשם אביו הראיוהבאר הגולה שהב. כמו שכתב בבית יוסף, בבין השמשות

אבל הסדרי טהרה הבין , ש שצריך מוך דחוק בבין השמשות"הוא בפשטות דברי הרא

 עשתה סמוך ואפילו אם, ש כמו שכתב בבית יוסף שזה לא דווקא בין השמשות"הרא

כתב שהמקור לשיטת המחבר הוא ) אות ז(א "ובבאור הגר. לבין השמשות סגי

מ כתב "ומ,  בתורת הביתייןוע, ויש שפסקו בברייתא, ם"הרמב, כחכמים דמתניתין"

א שאולי יש לומר שהמקור של המחבר הוא "ולכאורה הרגיש הגר." שיש להחמיר
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  חרוניםא. ד

  ,שכתב)  קצו אות ט'סי(סדרי טהרה בעיין 

 מוך דחוק כל י"ע א"כמ "דלא מהני בפסקה ביהש

 לפי מה שמפרש הבית יוסף כאן לדעתו נ"וכ .מ"ביהש

וכן מבואר , ן בזה"ל כהרמב"ם ס"ל דאף הרמב"דס

א "רמ אני תמה על ההומעת, ה"בהבדק הבית להרא

ה דפסק כהמחבר בזה דבדיקת שחרית לא מהני "בהג

מ "ובדיעבד אם בדקה עצמה במוך לביהש' אביום 

פ שלא היה המוך אצלה כל "ומצאה עצמה טהורה אע

ד "לכן נלע... זה  נא ליה מיולא ידעת, מ סגי"שהבי

מ אם "שאין להקל בלא מוך דחוק מונח שם כל ביהש

ם " וכדעת הרמב בדיעבד' אפ'אהפרישה בטהרה ביום ה

  .י משמע מפשטא דסוגיאכוה, ה"והראן "והרמב

 תו שלשכתב ליישב קושיי) ד"קבשמלה ס(בלחם ושמלה עיין ו

  ,ל" על פי רוב הראשונים וז)א"הרמדברי על (הסדרי טהרה 

כללא דמילתא בעיניי דקדקתי בלשון כל הפוסקים 

ל הידועים לי ולא מצאתי מאן דסבירא ליה "הראשונים ז

                                                                                                 
א צריך מוך " שבאמת הרשבלומר" מ כתב שיש להחמיר"ומ"והוסיף , א"הרשב

  .דחוק ביום ראשון מעיקר הדין

א שהובא "ע בסדרי טהרה שם שכתב על המראה מקומות הנרשם בהגהות רמ"וע   

מנא ליה זה והמראה לא ידעתי "ל "וז, א" בראשונים לדברי הרמותשם כמקור

ן שאין מכל הפוסקים אלו שמביא ילכוא לא ידעתי "מקומות הנרשם בהגהות הרמ

כ הביא מראה מקומות "א שם שג"אור הגריבבע "וע". ועיין, ל הכי"ראייה דסשום 

שות ולפי מן צריך מוך דחוק כל בין הש"ם ורמב"וכתב שלפי הרמב, א"לדברי הרמ

א ומחמיר בזה שכל שלא היה "א חולק על הרמ"ע אם הגר"וצ. התוספות לא צריך

קת ביום ראשון שלה מוך דחוק כל בין השמשות אינה עולה לה להפסק טהרה במפס

א דבדיעבד לא "ם הרמעאו שהוא מסכים , )א" מק"ו ס" קצ'סי(כדעת הבדי השלחן 

 .)'ב אות ד"ו ס" קצ'סי(שבט הלוי הצריך מוך דחוק אצלה כל בין השמשות כדעת 
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דידן לא מהני הפסק טהרה ביום ראשון זולת דלשני 

לכן נראה , ל כתב דיש מיקל בדבר"ן וגם הוא ז"הרמב

א בדיעבד כשבדקה "פ המיקל כדעת הרמ"ד דעכ"לפענ

  9 .השמשות אין מזניחין אותועצמה סמוך לבין 

א "שפסק בעיקר כדברי הרמ) ז"ק קיז ס'סי(בחכמת אדם עיין 

ויש להחמיר "ל "ום הראשון וסיים וזשמהני בדיקת סמוך לבין השמשות בי

בזה טובא שגם יהיה מוך דחוק כל בין השמשות דיש אומרים דאפילו 

  10 .י אם לא היה מוך כל בין השמשותנהבדיעבד לא מ

אם מוך דחוק ביום יסודית עד כאן ראינו מחלוקת ראשונים 

, ה"רא, ן"רמב, ם" הרמבשיטתל .ראשון מעכב מעיקר הדין או לא

, ש"רא, א"לפי הרשב .וך דחוק מעכב מעיקר הדין ביום ראשון מ,חינוךוה

 באתיהשמרדכי ועוד ראשונים , ג"סמ, רבנו ירוחם, ד"ראב, ספר התרומה

, ועל פי ראשונים אלו .מוך דחוק אינו מעכב מעיקר הדין) 4 'הע(לעיל 

וכן נחלקו האחרונים , א לדינא אם מוך דחוק מעכב"נחלקו המחבר ורמ

  .להלכה

א "עיל שהבאנו דברי הסדרי טהרה שהקשה על הרמועיין ל

ואדרבא יש להקשות על דברי המחבר , שפסק דלא כדעת רוב הראשונים

  ?שפוסק כדעת ארבעה גדולי ראשונים נגד קרוב לעשר גדולי הראשונים

  וסקי זמננו פ. ה

ויש לעיין ולבדוק אם גדולי פוסקי זמננו הרגישו זה כטעם להקל 

  ?  דחוק ביום ראשוןבמקרים מסויימים במוך

                                                                                                                    
דעות לתרץ קושית הסדרי טהרה על ' שהביא עוד ג, )שם(ע בלחם ושמלה " ע9

וכתב שם דקושיית הסדרי טהרה על , משותא שמיקל בבדיקה סמוך לבין הש"הרמ

 .ן שהחמיר כל כך בזה"אלא אדרבא יש להקשות על הרמב, א אינה קושיא"הרמ
שכתב דמוך דחוק ביום שון מעכב מעיקר ) ב, א' קצו סע'סי(חוות דעת  ב' ועי10

 .הדין
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שכתב בנוגע לקושיית הסדרי )  עט'ב סי"ד ח"יו(מ "באגרעיין 

מ יותר "א מצד הקושיא מ"אף שלא נבטלה שיטת הרמ"א "טהרה על הרמ

ואינו כספק השקול לכן יש להחמיר להיות אצלה כל , נוטה כדעת המחבר

א סימן "ח(ת תשובות והנהגות "וראיתי בשו11 ."הספק דצאת הכוכבים

מנהגנו להחמיר או להקל "שכותב שבראיית רק יום אחד ) ח אות יח"נק

 ' יג עמ'ב סי"ח(בטהרת הבית להרב עובדיה יוסף עיין ו ."כפי השואל

שכותב בפרוש שכדאי הם רוב הראשונים שסוברים שמוך ביום ) רפה

  ,ל"וז, )רפז- רפו'מע(והוסיף  .ראשון אינו מעכב לסמוך עליהם דיעבד

ן השולחן ערוך גם הוא מודה למה בוד שגם מ"דלפענ

ה להקל בדיעבד כשפסקה בטהרה "א בהג"שכתב הרמ

פ שלא היה אצלה מוך דחוק "סמוך לבין השמשות אע

ולשון צריכה שכתב אינו אלא , כל בין השמשות

ב הראשונים סבירא להו ומאחר שרו... לכתחילה 

ויש מהם שמתירים גם ,  שפיר דמיהנידבדיעבד מ

 להו דסגי לה בבדיקה סמוך לבין וסבירא, לכתחילה

להתיר , איבעי לן למינקט סברא מציעתא, השמשות

 שכל בפסקשכלל גדול הוא , א"בדיעבד כדעת הרמ

ש להסביר דעתו לדעת רוב פוסק שדבריו סתומים י

  .הפוסקים

                                                                                                                    
 של אשה ששכחה לעשות מוך ביום המ למקר"ף שלא התייחס בעל האגר א11

ובה נראה שהוא יחייב אותה לעשות עוד הפסק טהרה ומוך מדבריו בתש, ראשון

שכחה לעשות אשה שב) ד, ב' קצו סע'סי(כ בשעורי שבט הלוי "וכ. דחוק ביום הבא

אבל כתב שיש מקום להקל שאם יחמיר עליה לעשות עוד מוך ביום הבא ליל , המוך

מין  הספר פתחי הלכה באנגלית להרב בניייןאולם ע. טבילתה יהיה בעונת הוסת

 שכתב דיש מקום השהביא בשם הספר יסוד הטהר)  לח'ד הע" קס'מע(פורסת 

ואפילו לבני ספרד אם היא היתה , ל"ים הנא במקר"נזים להקל על פי דברי הרמלאשכ

כתב דבגד מהודק לגוף השני ובספר חוט , ש"לבושה בתחתונים מהודקים היטב ע

 באר אם זה בדיעבד אם היא אולם לא.  מועיל לה במקום מוך דחוקאינוהאשה היטב 

 .שכחה לעשות מוך
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  ך"ושיית השק. ו

ת ולדידן "וא ",עדני מלךמ' סבשם ) ו"ו סק" קצ'סי(ך "שהקשה ה

' אפילו אשה שרואה כתם נוהגין שצריכה להמתין הא מינה הא קמאי נפ

דלאחר , כלומר "?נקיים' כ תפסוק ותספור ז"ואח, ימים עם יום שראתה בו

 השום מקראין ימים לפולטת שכבת זרע לכאורה ' שנוהגים היום להמתין ה

  : ואפשר לפרש12.ןתחייב מוך דחוק מעיקר הדידשל רואה יום ראשון 

 להיכא דחזרה וראתה בתוך ימי דנפקא מינא"ך "תירץ הש. א

הספירה דכיון שלא ראתה רק יום אחד בימי הספירה בדיקת שחרית לא 

 זאת אומרת דאם אשה הפסיקה בטהרה כדין 13."דמהני אפילו בדיעב

צריכה מוך דחוק , מנינההסותר נקיים שלה חזרה וראתה דם ' ובאמצע ז

  14 .להפסק טהרתה מעיקר הדין

שכותב שיש נפקא מינא )  קצו אות ה'סי(בתורת שלמים עיין . ב

בכלה שעושה הפסק טהרה קודם הנשואין שאינה ממתינה חמשה ימים 

 היא ולכן) ואין כאן חשש של פולטת שכבת זרע(שהרי היא טמאה מכבר 

  15 .צריכה מוך דחוק מעיקר הדין

                                                                                                                    
ואינם יכולים להפסיק , ימים' או ה' נשים רואות דם לדדבזמנינו בדרך כלל  12

 .יית נדותהאלר' או ה' בטהרה ולעשות מוך דחוק עד יום ד
בין בימי הספירה בין כתם אפשר להקל רק ראתה לא דאם "ך "סיים שם בש ו13

 . מוך דחוקבעינןולא , "בתחילה
 שאשה רואה יום ראשון לספירתה דהא נמי חשיב הסתפקו הפוסקים במקר ונ14

כ ביום אתמול דמכיון שהפסיקה בטהרה "פ שראתה ג"כראתה יום אחד בלבד אע

הוה ליה ראייה דהיום כראייה חדשה או דלמא כל שלא עבר עליה יום אחד בלא 

ה "ב בביאורים ד"ו ס קצ'סי(ובבדי השולחן . ראייה אינה בדין רואה יום אחד בלבד

שכותב ששמע ) 33 'ד הע"פ( בספר מראה כהן ייןוע.  בצריך עיוןארנש) לבדוק

אבל בשיעורי שבט הלוי , יןא שמקיל"נ קרליץ שליט"א ומהגר"א שליט"מהגריש

 .החמיר בספק זה) ב אות א"קצו ס' סי, א"להרב ואזנר שליט(
בכלה שהיא רק  שייך ל זהשכתב שכ)  ג' רפא הע'עמ(ספר טהרת הבית  ב' עי15

 אבל בתולה, לשום מוך דחוק באותו מקוםהיא יכולה ג "דבכהאלמנה או גרושה 
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שכותב שאשה שלצורך ) ק מה" צב ס'סי(בחזון איש עיין . ג

ייתה צריכה מוך דחוק ה ביום הראשון לראק בטהרימסויים צריכה להפס

ובספר מראה כהן ) ק לו"קצו ס' סי(הובא בספר בדי השולחן . [מעיקר הדין

  ).]נא' ד עמ"פ(

אף שבדרך כלל בזמננו רוב נשים לא מפסיקים בטהרה ביום , כ"א

ים ששאלת מוך מקר' ן מצינו געדיי, כ"ראשון וממילא אין מוך דחוק ג

  .א מאד נוגע להלכה"פוסקים בדברי המחבר ורמהודחוק ודיון האחרונים 

  ענין מוך דחוק בסוף ימי ראייתהב. ז

לברר מה הסטטוס של מוך דחוק בסוף ימי ראייתה ואם יש ועתה 

המקור למוך דחוק בשאר ימי ראייתה נמצא בדברי  .מוך מעכב או לאה

לעולם יהא אדם " ,.)שביעי שער חמישי כדבית (ב הקצר "א בתוה"רשב

 בתוך ביתו שתהא האשה בודקת עצמה יום הפסק טהרה במוך מלמד

  ."ו בדיקה מוציאה מידי כל ספקשז .ויהא שם כל בין השמשות, דחוק

) שם(י "וכבר הקשה הב, א"השמיט דברי הרשב)  קצו'סי(והטור 

פ שהטור לא הביא דברי "ואע .ע"ונשאר בצ, למה הטור לא הביא דבריו

 קצו 'סי(ערוך השולחן ה הקשהו .א"המחבר העתיק דברי הרשב, א"הרשב

 ותמהני כיון שגם הדין הקודם בהבדיקה סמוך ,ל"על דברי המחבר וז) ז"סי

לשיטתו איך החמיר חומרא על חומרא , לבין השמשות הוי חומרא בעלמא

וחידש שם שהמחבר כתב כן בשם  .ל"עכ, שיהא שם כל בין השמשות

והמנהג הזה נצמח ממה שכל בעל , מפני שכן היה המנהג בימיו"א "הרשב

  16 ."וכיון שמעצמם נהגו כן תבוא עליהם ברכה, למד לאשתו לעשות כן

                                                                                                 
שפתחה סתום לא שייך בה נתינת מוך בפנים ודי לה בבדיקת הפסק טהרה עד כמה 

 .שאפשר
דמשמע " דלעולם למד אדם"א שהעתיק המחבר "כ בלשון הרשב"זה מוכרח ג ו16

כ הרב ואזנר "וכ. ימים רצופין' או ג' ילו ראתה בואפ, דהוי רק מצווה מן המובחר

ע בספר פתחי הלכה "וע). א אות יב"ו ס" קצ'סי(רי שבט הלוי וא בשיע"שליט

 .בשם הספר מקור חיים בענין זה) 3 ' הע190 'ב עמ"ח(באנגלית להרב בנימין פורסת 
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, כתב דלעולם ילמד אדםששיג על דברי המחבר הא "ובאמת הרמ

 דכוונת והערוך השולחן הוסיף .ל"עכ" להחמיר לכתחילה"א "ל הרמ"וז

שאף הבעל לאשתו לא יאמר שזהו מעיקר הדין כדי שלא "א הוא "הרמ

ולכן ילמדנה שזהו , ותיבטל מפריה ורביה, להכשילה אם לא תוכל לעשות

תעשה בדיקה , ואם לא תוכל להניח כל בין השמשות, רק חומרא לכתחילה

   .ש"ל הערוה"עכ" סמוך לבין השמשות

שכתב דאם אשה ) ו"צריש סימן ק(בחוות דעת עיין , אמנם

פ שאינו "הפסיקה בטהרה ביום שראתה בו דם צריכה מוך דחוק מדינא אע

ושמא מה שראתה קודם לא היה , מ מעיינה פתוח"יום ראשון לראיתה דמ

 דעת לא נתקבל בין הפוסקים כדאיתא תפ שחומרת החוו"אע 17.אדם טמ

ובספר , ) עט'ד סי"ד ח"יו(מ "ובאג, )ה"ג סעיף מ"בסימן צ(בחזון איש 

לם ושכ)  רנט' יג בהערות משמרת הטהרה עמ'ד סי"ח(טהרת הבית 

סוברים שאין צריך מוך דחוק בשאר ימים מעיקרא דדינא כדמשמע במחבר 

אבל זה עדיין  .ורק לחומרא בעלמא מצריכין שנפסוק במוך דחוק, א"וברמ

  18 .אם כן יש שום צורך כמבואר עכשיולא סבה לעקור בדיקה זו אלא 

                                                                                                                    
עד והעיר בזה הרב ואזנר שם דלמנהגנו שממתינים , )אות ט(כ הסדרי טהרה " וכ17

ת דעת ושאר וולראייתה משום פולטת שכבת זרע הנפקא מינא בין הח' יום ה

עצמו דלפי החוות ' אחרונים בהבנתם בדברי המחבר הוא רק במי שראתה גם ביום ה

 'סי( בספר חוט שני ייןוע. דעת הוי מעיקר הדין ושאר אחרונים דהוי מצווה לכתחילה

ובדעבד יש להקל , עת החוות דעתשפוסק דלכתחילה יש לחוש לד) ב אות ב"קקצו ס

 .על שאר אחרונים
שכתב )  יד'עמ(א על ספר טהרת בת ישראל להרב קלמן קהנא "בהערות החזו ועיין 18

  ,ל המשיג שם"וז, שבדיקת מוך דחוק בשאר ימי ראייתה היא מידת חסידות

והרי , א רק למידת חסידות"ואיני יודע למה עשה בדיקת הרשב

ולא הזכיר , ולם ילמד אדם בתוך ביתוולע, הבית יוסף חשש לה

, אלא שהמחבר רצה לייסד הפסקותיו.  חסידותשזהו רק למידת

ולא מצינו כן בדברי רבותנו , ולכן הקיל בהפסקה זו האחרונה

  .ילו כל כך בבדיקה זוהאחרונים שיק

 .ש"ע, א לדבריו"והסכים החזו



668  תה וסוף ימי ראייתהיילראבענין מוך דחוק ביום ראשון 

   בזהוסקי זמננות פשיט. ח

גדולי פוסקי זממנו הרגישו בזה שמוך דחוק בשאר ימי ראייתה 

ומצאו מקרים מסויימים שאפשר להקל לאשה לא לעשות מוך , הוא חומרא

  .ם שאלת חכםעדחוק 

 בעלת עור רגיש או הסובלת מפצעים ובדיקת המוך עלולה לקלקל האש. א

, )עט' ב סי"ד ח"יו(מ "אגר [.יש מקילים לה שלא תעשה מוך דחוקאותה 

  )]מט' ד עמ"פ(ומראה כהן , )תקח אות יז' א סי"ח(ת תשובות והנהגות "שו

נשים מניקות שבתקופת ההנקה שעור בית החיצון עדין מאוד ועלול . ב

  )]שם(ספר מראה כהן [ .להפצע בקלות אפשר להקל

 לאחר שאשה הלכה לרופה או שיש חשש שעל ידי בדיקת המוך יהיה. ג

ספר פתחי הלכה באנגלית להרב בנימין  [. יש מקום להקל)infection( זהום

  )]192' עמ(פורסת 

ספר  [.אשה שתמיד רואה כתמים או שהמוך מצער לה יש מקום להקל. ד

וספר בדי ) קסח שם'  ובהע76-77' עמ(הלכות נדה להרב שמעון איידר 

  )]ק כא"קצו ס' סי(השולחן 


