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 הרב אליהו אברזל 

 ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

אשה  שיש  התק�  ברחמה  למניעת  הריו�  וידוע  שההתק�  גור�  לדמומי�  הא� 
נית�  לתלות  דמומי�  אלו  בהתק�  דוקא  ולהחשיב�  כד�  הבא  מכח  מכה  ובמיוחד 

 ?ודמומי� אלו היו שלא בזמ� וסתה. אשה שיש לה וסת קבוע

 ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

נאמנת  אשה  לומר  מכה  יש  לי  במקור  שממנה  ד� א  ו"ו  ע"נדה  ס'  איתא  בגמ
עיי� .  ורבותינו  העידו  על  ד�  המכה  הבא  מ�  המקור  שהוא  טהור',  יצא  דברי  רבי  וכו

כיו�  שהאשה  בחזקת  טהרה  אנו )  ב"א  ע"קפ(א  בתורת  הבית  "וביאר  הרשב.  ש�
בזה '  �  לנדה  ד"  ה"ומבואר  בחידושי  הרמב.  ש"ע.  אומרי�  שד�  זה  מ�  המכה  הוא  בא

  אפילו  בימי  ספירת  שבעה  נקיי�  שבדיקת  הפסק  טהרה  מעלה  אותה  מחזקת מועיל
  ולכ�  אפילו  בימי –צ  "י  סימ�  ק"עיי�  ש�  וכ�  מבואר  בב,  טמאה  לחזקת  טהורה

י "לומר  שיש  לה  מכה  באותו  מקו�  ותולה  ד�  במכתה  הואיל  וע.  הספירה  נאמנת
 . עיי� ש�. הפסק טהרה יצאה מחזקת טומאה לחזקת טהרה

ל  א�  יש  מכה  באותו  מקו�  תולי� "וז'  ז  סעי"  ה"ע  סימ�  קפ"�  השוופסק  כ�  מר
' ובסעי"  ו.  בד�  מכתה  וא�  ד�  מכתה  משונה  מד�  ראייתה  אינה  תולה  בד�  מכתה

 .כ"ע. נאמנת אשה לומר מכה יש לי באותו מקו� שהד� יוצא ממנה

ח  והובא  בבאר  היטב  ש� "ב  שהביא  בש�  הב"ק  כ"ועיי�  פתחי  תשובה  ש�  ס
אבל  א�  מצד  אחר  שאי� .  קא  כשהד�  יצא  מאותו  מקו�  שיש  בו  המכהג  דדו"ק  י"ס

נ  כותב  כל  זה  דוקא  כאשר  רואה  ד� "אבל  הפ.  ש"ע.  בו  המכה  לא  תולי�  במכה
אבל  א�  ראתה  שלא ,  בהרגשה  הוא  דאמרינ�  שתולי�  במכה  באותו  צד  של  המכה

 .ד"עכת. בהרגשה אפילו שהד� לא בטוח שבא מאזור המכה תולי� במכה

ל "הנ' ע  בסעי"  ה"ו  כתב  לדייק  מלשו�  מר�  השו"ק  ס"ו$  השלח�  ש�  סוהנה  בער
דא�  יש  לה  מכה  באותו  מקו�  תולי�  בד�  מכתה  ולא  הצרי$  שתדע  שמכתה  מוציאה 

 .עיי� ש�. ל עיקר להקל אפילו כשאינה יודעת שמכתה מוציאה ד�"ד� אלמא דסב
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  יכולי� דפסק  דכל  זה  באשה  שיש  לה  וסת  קבוע  ואז'  א  ש�  סעי"  ה"ועיי�  הרמ
. י  שאינה  יודעת  בודאי  שמכתה  הוציאה  ד�"לתלות  שלא  בשעת  וסתה  במכתה  אעפ

 .ש"כ ע"ע

ל  שאשה  שיש  לה  מכה  באותו  מקו�  נאמנת  לומר "כ  הרי  מבואר  מכל  הנ"א
ותולי�  ד�  במכה  אבל  דוקא  ביש  לה .  מכה  יש  לה  באותו  מקו�  שהד�  יוצא  ממנה

 .וסת קבוע והרגישה בזמ� טהרתה

התקני�  גורמי�  גרויי  לרירית  לדמ�  ובמיוחד  אחרי  שראיתי ז  הואיל  וה"ולפ
, מקרוב  אי$  בנויי�  ההתקני�  כמי�  קלפסי�  הנתפסי�  בתו$  הרח�  ופוצעי�  הרח�

כ  א�  רואה  ד�  שלא  בזמ�  וסתה  כאשר  יש  לה  וסת  קבוע  ויש  לה  התקני� "אשר  ע
 .ולא ד� נדה. ל הרי זה נחשב כד� מכה"הנ

ו  א� "ר  אורי  לוי  הי"  דנשאל  על  זה  מדל"וראיתי  לגאו�  הרב  יוס"  קפח  זצ
ל  בנושא  התק�  שעושי� "והשיב  וז.  התקני�  נקראי�  ד�  מכה  ולא  לחוש  לה  לד�  נדה

למניעת  הריו�  שקוראי�  טבעת  אנו  מודעי�  כי  הדימו�  הנגר�  על  ידי  כ$  דינו  כדי� 
 .כ"ע. וא� כ� ברור שאי� להתחשב בו לעני� איסור והיתר. המכה

  ההתקני�  שעושות  הנשי�  למניעת  הריו�  הואיל  וה� בהא  סליקנא  מכל  האמור
. גורמי�  גרויי�  ברח�  ליציאת  ד�  הרי  דינ�  כדי�  מכה  ותולי�  כל  הדמומי�  במכה

והיינו  דוקא  ביש  לה  וסת  קבוע  אבל  א�  אי�  לה  וסת  קבוע  יש  לאסור  מספק  ולא 
 .לתלות בהתקני�
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