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המלצה
רבותינו המליצו לכל משפחה יהודית החיה את חייה בקדושה ובטהרה לנהל רישום מדויק בכל הנוגע לקביעת
הזמנים בענין "טהרת המשפחה" .כיון שהאינטרנט הפך להיות זמין לכל דורש ,יפה עשו היוזמים של אתר
 ,www.MikvahCalendar.comשהעמידו את שרותיהם המקצועיים לטובת הציבור הרחב תוך כדי הצגת
הנהגות עיקריות של רבותינו בתחום חשוב זה.
האינטרנט משמש היום ככלי חזק מאד ונגיש לכל אלו שמעונינים לחקור .מאחר וניתן למצוא בו הרבה נקודות
חיוביות לדוגמא הפצת התורה וכו' ,יש לעודד את השימוש באתר זה ,עם כל הזהירות הנדרשת בשימוש
באינטרנט באופן כללי.
מן השמים יבורכו היוזמים והמפעילים ושכרם הרבה מאד.
לבקשת רבים ,מצ"ב הכרעותינו ההלכתיות בשלשה סוגיות הלכה למעשה:
עמדת "ארץ חמדה" בשאלות בעניין חישוב ימי פרישה

 (1האם הפלגה קצרה עוקרת את הארוכה שלפניה באשה שאין לה וסת?
מומלץ לנהוג באופן הבא:
 .1אשה שראתה בהפלגה ארוכה ולאחריה בהפלגה קצרה יותר ראוי שתחשוש גם להפלגה הארוכה )אם לא
ראתה שוב בקצרה( ,ותחשב אותה מהראיה האחרונה שראתה בפועל .לדוגמא ,אם ראתה בהפלגה של  28יום
ולאחר מכן בהפלגה של  26יום תחשוש ליום ה 26מהראיה האחרונה ,ואם לא תראה בו גם ליום ה) 28יומיים
אחריו(.
 .2לגבי חשש זה אין צורך להחמיר בחומרת ה"אור זרוע" ,וכן אין צורך להחמיר בחיבוק ונישוק וכו' )גם אם
מחמירים בכך בימי הפרישה האחרים(.
 .3אם ראתה בהפלגות קצרות  3פעמים רצופות )לדוגמא :לאחר שראתה בהפלגה של  28ראתה בהפלגות של ,27
 ,(24 ,26אינה צריכה להמשיך ולחשוש להפלגה הארוכה משלשתן.
 .4למרות הנ"ל ,נציין כי גם המקלים שלא לחשוש כלל להפלגה הארוכה ,במצב זה  -יש להם על מי לסמוך.
 .5כמובן שראיה ,הכוונה לא למראה גם אם הוא מטמא ,אלא לראיה ממש של כמה ימים.
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 (2האם יש להמשיך לחשוש ל"יום החודש" כאשר בחודש שלאחריו הקדימה ראייתה ויום זה לא היה תחילת
ראיה ,אך מאידך גם לא היה בטהרה )אלא אמצע ראיה(?
.1

.2
.3
.4

אשה שראתה ביום מסויים בחודש ובחודש הבא הקדימה ראייתה ביום  /ימים אחדים ,אך ראיה זו נמשכה
גם לתוך יום החודש הקודם ,ראוי שתמשיך לחשוש בחודשים הבאים גם ליום זה ,עד שיעבור חודש אחד שבו
יהיה יום זה "נקי" )מראיה ממשית ,גם אם עדיין לא יהיה "נקי" בבדיקות( ,או עד שתקבע וסת.
לדוגמא :אם ראתה בג' תשרי ואח"כ בא' חשוון ונמשכה הראיה לתוך ג' חשוון  -תחשוש לא' כסלו ואם לא
תראה בו תחשוש גם לג' כסלו .אם יעבור ג' כסלו ולא תראה בו לא תחשוש שוב לג' טבת ,אך אם ראתה בא'
או ב' כסלו )או בסוף חשוון( ונמשכה הראיה לג' כסלו תמשיך לחשוש גם לג' טבת וכן הלאה.
לגבי חשש זה אין צורך להחמיר בחומרת ה"אור זרוע" ,וכן אין צורך להחמיר בחיבוק ונישוק וכו' )גם אם
מחמירים בכך בימי הפרישה האחרים(.
גם המקלים שלא לחשוש כלל לחשש זה  -יש להם על מי לסמוך.
גם כאן כמובן שמדובר בראיה ממש של כמה ימים ולא למראה ,גם אם הוא מטמא.

 (3מה מוגדר עו"ב  -יום  30או ?31
 .1העיקר להלכה הוא שעונה בינונית היא ביום ה.30
 .2הרוצים לחשוש גם ליום  31תבוא עליהם ברכה ,אך אין צורך להחמיר בו בחומרת ה"אור זרוע" ,וכן אין צורך
להחמיר בחיבוק ונישוק וכו' )גם אם מחמירים בכך בימי הפרישה האחרים(.
 .3כמובן ,כאשר היום ה 31הוא יום החודש חייבים לחשוש גם ליום זה )ואז יש מקום גם לגבי יום זה גם
לחומרת האור זרוע ולפרישה מחיבוק ונישוק -למחמירים בכך(.

הרב משה ארנרייך
ראשי הכולל
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