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תלמוד בבלי מסכת נדה דף טז עמוד א)1

מדאמר הונא חברין משמיה דרב, אשה שישבעו מיניה מרב נחמן: וסתות דאורייתא או דרבנן? אמר להו:
לוסתה וחוששת לראייתה אלמא - וסתותלה וסת, והגיע שעת וסתה ולא בדקה, ולבסוף ראתה - חוששת

ראתה - אין חוששין, אלמא - וסתות דרבנן.דאורייתא. איכא דאמרי, הכי קא"ל: טעמא - דראתה, הא לא

ערוך השולחן יורה דעה סימן קפד סעיף ד)2

נאמרה בגמ' על הזמן שאח"כ אם בדקה ומצאהוצ"ל הטעם דעיקר מחלוקת בוסתות אי דאורייתא אי דרבנן
אין חשש מדאוריית' כיוןא' ובזה שפירטהורה מוקמינן לה בחזקת טהרה אי וסתות דרבנן כמ"ש בסעי'

וסתות דאורייתא ס"ל דאמרינן שוודאיורק מאן דס"לשלא הרגישה ומן התורה אינה טמאה בלא הרגשה
דרבנן ומן התורה א"צ לחשוש שמא הרגישהראתה בהרגשה כדרך הנשים ולאו אדעתה ואנן קיי"ל וסתות
ומצאה טהורה שפיר טהורה היא ורק מדרבנןולאו אדעתה וכיון שלא הרגישה וגם אחר זמן הוסת בדקה

חששו לזמן הוסת אף כשלא הרגישה:

שו"ת חתם סופר חלק ב (יורה דעה) סימן קעה)3

חזקה אפי' כוונה מאה פעמים ליום ידוע ורגעה"פ חזקת של וסת חזקה גרוע דרבנן דמה"ת אין זה בגדר
מאכלים ומקומות וזמנים ושנותיו של אדם ע"כידוע אין זה חזקה כלל דהטבע עלולה להשתנות ע"י שינוי

אין חזקה לוסת מה"ת כלל ורק רבנן עשו מזה חזקה

חזון איש יורה דעה פ:ז-ח)4





פתחי תשובה יורה דעה סימן קפד)5

דמה שאמרו וסתות דרבנן היינו לענין שלא אמרינןעי' (בתשו' נודע ביהודה חי"ד סי' נ"ה) (ונ"ו) שהעלה
חזקת טהרה אבל לענין לפרוש מאשתושכבר ראתה בשעת וסתה משום דנגד חזקה אורח בזמנו בא יש
על להבא נוקים לה בחזקת טהרה דאטוסמוך לוסתה הוא מן התורה דחיישינן שמא תראה ולא אמרינן
ימות חיישינן ע"שלעולם לא תראה. ודמי להא דאמרו שמא מת לא חיישינן ושמא

חוות דעת ביאורים סימן קפג)6

היינו דוקא לענין שנאמר שלעולם תראההא דוסתות דרבנן, אף דבכל מקום חזקת ג' פעמים דאורייתא-
העשויה להשתנות היא, וכשהאשה באה(שהגיע) [כשיגיע] יום וסתה, דקים להו לחז"ל דוסתות חזקה

רואה בשעת וסתה אמרינן מחמת חזקתבימים נתמעטו הדמים וחדל האורח שהיה לה כבר, אבל כשהיא
ג' פעמים בכל מקום היא דאורייתא והוידג' פעמים דוסתות, דמחמת גרמת היום של וסת בא הדם, דחזקת

עת נדתה

שב שמעתתא ג:ט בשם מהרי״ט)7

ומיאנה בו, ועמדה ונתקדשה לשמעון,כתב בתשובת מוהרי"ט ח"א סי' י"א וז"ל, לאה שנתקדשה לראובן
מעידה שהיתה גדולה, יורנו המורה לצדקהוכת אחת מעידה שהיתה קטנה בשעת קידושי ראובן וכת אחת

או אם נאמר יגרש ראובן וישא שמעון, אואם היא אסורה לשני מטעם ששני כתות המכחישות זו את זו,
דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידה ע"ש,אפילו איפכא. תשובה ריש מסכת נדה שמאי אומר כל הנשים

בגופה אזלינן בתר חזקה קמייתא, ודוקאומסוגיא דהתם משמע בין לשמאי בין להלל היכא דליכא ריעותא
טמאה לפנינו אמרינן העמד דבר עלואע"ג דהשתא היאהתם בנדה משום דאית לה ריעותא בגופה

דאשה זו הרי היא גדולה לפנינו אמרינן העמדאע"גומינה לנידון דידן, וכך הם דברי התוס' שם,חזקתו
וכו'דבר על חזקתו שהיתה קטנה בשעת קידושי ראובן בחזקתה קמייתא

בתר חזקה כדמפרש טעמא בגמרא, כיון…ונראה דהך דיבמות דמיא לנדה דמטמאה מעת לעת ולא אזלינן
קא חזיא מועדת ועלולה היא לכך ואין לה חזקתדמגופה קא חזיא אתרע לה חזקתה, ופי' רש"י כיון דמגופה

וה"נ בספק בןדמעיקרא נמי להכי קיימא,אלמא כל שהיא מעותדת ומועדת לכך אין לה חזקה,טהרה,
קאי ובכל יום גדול ואתאי. ומיהו אם השתאט' אין זו חזקה מה שמתחילה קטן היה, דמעיקרא נמי להכי

טפי הוי לן לאוקמי אתתא בחזקת כשרות, להכי כתבודאתי לקמן נמי לא ידעינן אם הוא בן ט' אי לאו, ודאי
הורעה חזקתו הראשונה, וחזקת כשרות נמי הורעהתוס' כגון דהשתא דאתא קמן הוא ודאי בן ט' וכיון שכן

וכו'...שנאמר כמו שהוא עכשיו אפשר שהיה כן מקודם ונפסלה בביאתו

דידן ספיקא ואזלינן בה לחומרא, דומיא דמעת לעתוכיון שהעלינו שאין כאן חזקה הויא לך הך אתתא דנידון
לקידושי שניהם, עד כאן תורף דברי מוהרי"ט.שבנדה דתולין לא אוכלין ולא שורפין, ה"נ תלינן בה וחיישינן

קטנות לאו חזקה היא, דדמיא לנדה כיוןוהמוהרי"ט שם סי' מ"א סובב הולך על קוטב סברא זו דספק
דמגופה קא חזיא אלמא כל שהיא מועדת לכך לאו חזקה מקרי...

שב שמעתתא ג:י

, וכתב לפרש בזה דברילאו חזקה היאבמה שהעלה דחזקה העשויה להשתנותובעיקר סברת מוהרי"ט
ליגדל, ועיקר ראייתו מנדה דמטמאה מעתתוס׳ בספק בן ט' ומשום דחזקת קטנות לאו חזקה כיון דסופו



לעת ולא הוי חזקה כיון דעלולה לכך לא הוי חזקה, והא דטהורה לחולין לאו משום חזקה אלא משום דלא
אינו אלא מטעם חזקת טהרה, וע"ש דקשיא להוילפינן מסוטה טומאה דלמפרע, המעיין בתוס' יראה דע"כ

ספיקו טמא אפילו היכא דאיכא חזקת טהרה,אמאי טהורה לחולין אפילו ברשות היחיד, דהא ברשות היחיד
והיינו כיון דאינו דומה לסוטה דהוא להבאוכתבו בתירוצם משום דלא ילפינן מסוטה טומאה דלמפרע ע"ש,

דלא יליף מסוטה טומאה דלמפרע ליהוי ממילאמש"ה ממילא טהור משום חזקה, ואי לאו משום חזקה, נהי
כמו כל הספיקות היכא דליכא חזקה ספיקו להחמיר.

שב שמעתתא ג:יב

לאו משום חזקה הוא אלא משוםועוד בעיקר הסברא שכתב המוהרי"ט שם דהא דטהורה היא לחולין
חזקה כלל בנדה ומשום דעלולה לכך, א"כ אפילודילפינן לה מסוטה לטהר טומאה דלמפרע, אי נימא דליכא

החיצון, וא"כ אין זה טומאה דלמפרע אלאבלא ראיה דלפנינו ראוי להסתפק אם כבר ראתה והדם בבית
דעשוי להשתנות, וכל זמן שלא ראתה לפנינוטומאה דלהבא, אלא ע"כ דנדה אית לה חזקה מעליא ואע"ג
הנשים בחזקת טהרהליכא ספיקא כלל שמא ראתה והדם בבית החיצון, כיון דכל

שו"ת בית הלוי חלק ב סימן לח)8

מה שאינו מוכרח אע"ג דרגיל להיות כןוס"ל להתוס' דרק מה שמוכרח להיות לא חשיבא חזקה אבל
ראי' חדשה לא חשיבא חזקה דאינה בחזקתחשיבא שפיר חזקה ועל זה תירצו התוס' כיון דלסתור צריכה

שכתב משום דרגילה להשתנות ודאישתהא רואה כל שעה, ויצא לנו מזה דאע"ג דעל הטעם של מהרי"ט
במנין שנותיה בע"כ מוכרח כוותי' דלאדהתוס' חולקים על זה אבל מ"מ בעיקר הדין שלו בקטנה שנסתפקו

חשיבא חזקה מדחזינן בנדה דנאמנת


