טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית
השאלה:

בדיקה גניקולוגית רגילה ,של פי דעת הרופאים אמנה גורמת בדרך כלל לדמום.
האם האשה טמאה בזב ה?

תשובה:

י ש מהפוסקים המחמירים בשאלה זו ומטמאים את האשה .הם סומכים על פסק דינו
של הנודע ביהודה )תניינא ,יורה-דעה ,סי׳ קייב( ,שבכל מקרה ובכל גיל האשה
טמאה) .על פי הכלל" :אי-אפשר לפתיחת הקבר בלא דמיי(.
אכן הקו הכללי של מרבית הפוסקים בשאלות אלו הוא להקל עד כנוה שאפשר
ולטהר אשה לבעלה .רבים מהפוסקים דוחים את פסקו של הנודע-ביהודה וי ש מי
שכתב שגם הגודע-ביהודה עצמו לא עמד על דעתו הלכה למעשה.
רבים מהפוסקים מקילים בכל מקרה ,בין שהבדיקה נעשתה ביד ו בין שנעשתה
בכלי  .י ש מהפוסקים שהחמירו בכלי והקילו ביד  .לדעת המחבר בזמנינו ,
שהמכשירים הם דקים ומושלמים יו תר ,אין להצריך ז  ,נקיים גם בכלי .ואם
נהגה האשה להחמיר על עצמה אין לה לעשות בן אלא בהסכמת בעלה  ,כי
אין זה מנהג כהלכה.

מסקנה:

״מכל האמור איכא די סמוכין לא להצריך אשה זו ז ׳ נקיים אחרי בדיקת הרופא. .
וכל רב המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהין . . .ועכ״פ בסתם חששות וחומרות
אין להוציא אשה מחזקת טהרתה״ .
)הרב מ .אמסעל ,המאור ,שנה כ ״ו ,קונסרס ה׳ ,ת של״ד ,עם' . ( 24-20

מקורות נוספים:

ראה :אסיא ,ג ליון ה׳  ,עכל׳  . 32וי ש להוסיף :בינת אדם ,שער בה״נ,
סי׳ ב״ג; שויית ברית אברהם ,פתחי נידה ,סי׳ ל״ט סק״ג :שו״ת תשובה
מאהבה ,ח״א ,סי' קט״ז; שו״ ת מ הר ש״ ם ,ח״ב ,סי' מ ׳ ; שו״ת נהרי
אפרסמון ,חיו״ד ,סי  ,ע ״ ד; שו״ת עולת יצחק .סי׳ קע״א; שו״ת בית
יצחק ,ח״ב ,חיו״ד ,סי׳ י ״ ד ,שו״ת פרי השדה .ח״ב ,סי׳ מ״ח; שדית
כוכב מיעקב ,סי׳ ס״ח; שדית תשורת שי ,סי׳ צ״ד; ערוגת הבושם ,י די ד
סי' קע״ג; שערים חמצויינים בהלכה ,סי׳ קנ״ג ,סקט״ז; שויית חזון נחום,
סי׳ ס״ו.
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