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מפגש 1 • מראות
הבדלי צבעים | אופן בדיקת העד

א  אופן האחיזה והתאורה:
איזה מראה אפשר לראות גם לאור המנורה, ואיזה מראה מחייב אור שמש?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

כאשר רואים לאור מנורה, איזו מנורה מומלצת ואיזו לא?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

כאשר רואים לאור השמש, באיזה אופן יש להסתכל? )"בין חמה לצל" – מה הפירוש?(

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

כיצד אוחזים את העד ומסתכלים בו בצורה הנכונה?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם יש לבחון את שני הצדדים של העד?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________
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ב  בחינת העד:
מתי יש להשתמש בזכוכית מגדלת?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

מתי  ולמה יעזור לגרד את ההפרשה היבשה של העד כפי שהרבנים עושים לפעמים?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

כיצד ניתן לזהות )או לחשוש( לפי העד שיש לאשה פצע?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

כאשר יש על העד לכלוכים או גושים שאינם דבוקים, כיצד יש להתייחס לכך?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

ג  פסק ההלכה:
מהי חלוקת הצבעים ודיניהם?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם קיים היום מראה שחור?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________
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כאשר נראה לרב באופן קרוב לודאי שהמראה טמא, האם יכול לטמא, או שבכל ספק קטן 
ישאל רב אחר?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

כאשר נראה לרב באופן קרוב לודאי שהמראה טהור, האם יכול לטהר, או שבכל ספק קטן 
ישאל רב אחר?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם יש הבדל בפסק אודות המראה – לפי התקופה בה האשה עומדת וסוג הבדיקה שעשתה? 
)הריון / לאחר לידה / הפסק טהרה / שבעה נקיים / חשש וסת / הנקה, וכדומה(

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם רב יכול להורות על מראה של אשתו?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

ד  שינוי במראה:
האם כאשר האשה חושבת שהשתנה המראה – חשוב לעדכן את הרב בכך? אם כן – האם בכל 

פעם שמשתנה, או רק כאשר חושבת שהשתנה בצורה משמעותית?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________
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האם יתכן שמשתנה צבעו של המראה מאיסור להיתר או להיפך? אם כן לפי מה הולכים וכיצד 
יש לנהוג?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

היה  כן  לפני  טוענת שלדעתה  אך האשה  טהור,  רואה שכעת המראה  הרב  הדין כאשר  מה 
המראה אדום?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

אשה שרגילה שהגוון הצהוב אצלה משתנה לאדום לאחר שיתייבש, כיצד עליה לנהוג?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם יש ענין להביא את המראה אל הרב בהקדם האפשרי? אם כן אז – האם ממש באותו יום, 
או שיכולה להמתין להביא כמה עדים יחד?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

ה  הבדלי פסיקה:
האם יש מראות מסויימים בהם יש הבדלי פסיקה בין רבנים? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________
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האם ומתי נכון לשלוח אשה לרב שמיקל במראה כשלה?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם יש אפשרות לשאול רב אחר לאחר שרב אחד פסק שהמראה טמא?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם במראות יש ענין לשאול רב חב"די דוקא?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

ו  הדרכות לשואלים:
האם כאשר האשה רואה אדום ממש עליה גם אז להראות לרב את הצבע? )שיתכן שיאמר 

שאיננו נחשב אדום(

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

האם נכון לומר לאשה שעל מראה מסויים כזה אינה צריכה לשאול, או שאין לעשות זאת כיון 
שהבדלי המראות הם דקים ויתכן שהאשה תחשוב שזה מראה דומה ובאמת הוא יהיה אחר?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________
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מהו האופן הנכון לשמירת ואחסון העד עד שמביאים אותו אל הרב?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

ז  מקרים מיוחדים:
מה הדין כאשר חלק מההפרשה שהיתה על העד כבר איננה כאן )כגון כשלא שמרו על העד 

ומשהו נגע בו והוריד חלק מההפרשה(?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

מה הדין כאשר אבד העד? והאם יש מקרים שהרב יכול לטהר לפי שמיעת התיאור של האשה?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

צבעוני  בד  או  בו,  שקינחה  צבעוני  טישו  )כגון  צבעוני  דבר  על  מראה  לזהות  אפשר  האם 
שעשתה איתו בדיקה(? וכשאי אפשר לזהות, האם מחמירים או מקילים?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________

מה הדין כאשר לא בדקה את העד קודם הבדיקה, או כאשר איננה זוכרת אם בדקה?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
._______________________________________________




