 (15שו''ע סעיף ב' – ד' ,ובאר היטב ס''ק ב'
)וע''ע ש''ך ס''ק ג' וחוו''ד ביאורים ס''ק ד' '… רק שלא הרגישה טמאה' ,ויכול להיות שמחלקותם תלוי ביסוד הרגשה אם הוי
ת אי או רק לברר שבא מגופה(
לא גזרו על כתמים של קט ה שלא הגיע זמ ה לראות עד שתראה ג' פעמים ,ומהרש''ל החמיר כשיש לה בעל )וכ''כ הב''ח דרישה
וט''ז( ,אבל הש''ך חולק וכ' שאין מ הג כזה ואין שייך מ הג על דבר שאי ו מצוי )וכ''כ תוה''ש בל''י חכמ''א גר''ז לחו''ש ערוה''ש(.
הב''ח מדייק מהגמ' להחמיר בכתם ה מצא על בשרה  ,אבל הרבה פוסקים הקילו )ש''ך תוה''ש חוו''ד חכמ''א גר''ז ערוה''ש( .יש
מחמירין בדם שודאי אתי מגופה וכן החמירו כמה אחרו ים משום שאין לה אמ ות או דעת לומר שלא הרגישה )חוו''ד רע''א
לו''ש פרד''ר צ''צ שבה''ל בדה''ש( ,אבל יש מקילין )דברי חמודות תוה''ש גר''ז ערוה''ש(.

 (16ספר האשכול הלכות דה פרק א' 'גם מדי י כתמים … מי חששו'
לפי האשכול הרי''ף השמיט כתמים מפ י שאי ו והג בזה''ז דליכא טהרות

 (17בעלי ה פש להראב''ד שער הכתמים 'והרי י זקק … אמרו' 'מדקאמר … בהן איסור'
הראב''ד דחה ראיות האשכול והוכיח ש הוג גם לגבי בעלה ועוד שכן הגו

 (18חידושי הרמב''ן דה י''ט' :ושוב ראי ו … זה אי ו כון'
הרמב''ן הסכים להבעלי ה פש להראב''ד שכתמים והגים בזה''ז.

 (19שו''ת ודע ביהודה יו''ד מהדו''ק סי' ''ב
לא אמרי ן ספק דרב ן לקולא )בכתמים שלא בהרגשה( מכיון שהוצרכ ו לטמא הבגד א''כ החלט ו שבא הדם מן האשה ולכן גזרו
טומאה גם על האשה .וזה שייך רק כשהבגד מקבל טומאה) .וע''ע חוו''ד ביאורים ס''ק ח'(

 (20שו''ת חת''ס יו''ד סי' קפ''ב 'וה ה הרב אב''ד …'
כתמים אוסרים אותה גם בזה''ז אע"פ שאין טהרות רק מכיון שכבר אסר אז כשעסקו בטהרות ,ולכן מטהרין עד כגריס אף שאין
מאכולת כזה מצוי בי ו כיון שסו''ס מעולם לא אסר בפחות מזה.

 (21דה דף ''ח :גמ' 'הרגה מאכולת … לע ין כתמים'
לפי רשב''ג כשלא הרגה מאכולת אפי' טיפה טמאה ולחכמים כשהרגה אפי' כתם גדול מאד טהורה ו ראין דברי רחב''א שבין אם
הרגה או לא תולין עד כגריס ואם הכתם ארכו כרחבו תולין בפשפש עד כתורמוס
לא גזרו על כתם אא''כ הוא יותר מגריס דהיי ו כשיעור דם מאכולת ,וד ו האחרו ים אם הוא באמת מדין תלייה במאכולת ולפ''ז
יש להחמיר כשיעור דם מאכולת המצוי בי ו )רש''ק בק את סופרים ,וכן צידד רב פעלים להחמיר עפ''י היראים אא''כ יש עוד צד
להקל ,ולחו''ש כ' שבעל פש יחמיר ,ושבה''ל כ' ששיעורו הוא  ,(5-6 mmאבל הרבה אחרו ים כ' שלא גזרו רב ן כלל בפחות משיעור
גריס )בשמים ראש מעיל צדקה חת''ס שו''מ מהר''ם שיק דרכ''ת חזו''א חלק''י אג''מ )יו''ד ג' מ''ו ב' ,וקמ''ב ד'( )והעיר ר' משה
שמשמע מהחת''ס שאם היה הגזירה בשביל בעלה ולא היה עיקרה בשביל טהרות ,או אם היו טהרות בזה''ז ,היתה אסורה בפחות
מכגריס אבל האג''מ חולק שהרי סו''ס לא גזרו כלל( יבי''א בדה''ש חו''ש מרא''כ( ,וכ' יבי''א ואב י ישפה שאף אם תחמיר ותטבול
ודאי לא תברך וכן פסק הגריש''א ודלא כשבה''ל שכ' שיכולה לברך ואין למחות.

 (22טור סי' ק''צ סעיף ה' ,וסעיף ז' ,וב''י ד''ה ואם הרגה ,עד סוף ד''ה ואיכא למידק
קי''ל כרחב''א ותולין עד כגריס דהיי ו ט' עדשות גם כשלא הרגה ובכל צורה .וכשהרגה פשפש או הריחה תולין עד כתורמוס אבל
בלא''ה או יותר מזה לא ואין ''מ אם ארכו כרחבו .ולפי רשב''א תולין בפשפש במקום שמצוי הרבה גם בלי שהרגה והריחה ואולי
גם הרא''ש וטור מודים כששכיח הרבה.

 (23שו''ע שם ס''ה ,וש''ך ס''ק ו' וח' ,וסעיף ז' ,וש''ך ס''ק י''א
)ע''ע
שיעור גריס הוא כל''ו שערות דהיי ו ו' לאורך וו' לרוחב .והש''ך הביא שיטת הרשב''א שאפשר לתלות בפשפש כשמצוי.
סד''ט סוף ס''ק ס''א ד''ה מיהו יש לעיין ,וחי' רע''א כאן ,וסד''ט ס''ק י' ד''ה ובשו''ת מעיל צדקה ,וע' ערוה''ש סכ''ב ,ואגרו''מ יו''ד ג' סי'
קמ''ב אות ד' .רע''א וסד''ט הביאו ראב''ד שהחמיר בכתם שחור אבל הערוה''ש ואגרו''מ הקילו ,והחמיר סד''ט בכתם עבה ששיעורו כגריס
לכשיתפשט(.

 (24שו''ת אגרות משה יו''ד ג' סי' ''ו 'ה ה אם הדם … ארה''ב('
שיעור כגריס הוא כפע י של ארה''ב )שזהו יותר גדול משקל וקטן מעשר אגורות(

שייך ל (11שו''ת חת''ס יו''ד סי' קס''ח 'והנה בשו''ע … ואיני יודע'

שייך ל (13חזו''א יו''ד פ''ט א' סוד''ה יו''ד סי' ק''צ

 (16ספר האשכול הלכות נדה פרק א' 'גם מדיני כתמים … נמי חששו'
 (17בעלי הנפש להראב''ד שער הכתמים 'והריני נזקק … נאמרו' 'מדקאמר … בהן איסור'

 (18חידושי הרמב''ן נדה י''ט' :ושוב ראינו … וזה אינו נכון'

 (19שו''ת נודע ביהודה יו''ד מהדו''ק סי' נ''ב

 (20שו''ת חת''ס יו''ד סי' קפ''ב 'והנה הרב אב''ד …'

 (24שו''ת אגרות משה יו''ד ג' סי' נ''ו 'הנה אם הדם … ארה''ב('

