
 

 דם בתולים ובדיקות בתחילת חיי הנישואין 
 סיכום נקודות מרכזיות

 
 רקע

מתחילת גיל ההתבגרות הפתח בקרום הבתולים מתחיל להתרחב באופן טבעי. בימינו, כיון שגיל 

הנישואין על פי רוב מתחיל בשנות העשרים של בני הזוג, קרום הבתולים כבר פתוח במידה רבה. 

לכן מציאת דם בתולים בחיי האישות הראשונים אינה מחוייבת המציאות. לעיתים יופיע דם, אך 

 ות רבים לא יופיע שום סימן לדם.אצל זוג

 

 דין דם בתולים
 אפשרויות בחיי האישות הראשונים: 2בדרך כלל ישנן 

בין אם היתה בעילה מלאה ובין אם היתה בעילה חלקית, בני הזוג  -האשה ראתה דם בתולים 

 נאסרים. 

 עליהם לשאול רב כיצד לנהוג. -האשה לא ראתה דם בתולים 

 ע הוצאת האיבר מגוף האשה.בני הזוג נאסרים רק מרג

  

 תהליך הטהרה 
ימים שלאחריהם יכולה בתהליך  4צריכה האשה להמתין  -לאחר שנאסרה מחמת דם הבתולים 

 .)הפסק טהרה, שבעה נקיים וטבילה(הטהרה 

כמובן, אם לאחר שנאסרו מדם הבתולים הופיע המחזור, תוכל האשה להתחיל בתהליך הטהרה 

 רק עם סיומו.

תשאל רב כיצד  -לאשה לעשות את הבדיקות הנדרשות לטהרתה בגלל פצע הבתולים אם קשה 

 עליה לנהוג.

 

 דם בפעמים הבאות
בחיי האישות הבאים, בני הזוג אינם צריכים לבדוק אם יש סימני דם על הבגד שתחתיהם או על 

 הבגד שקינחו בו.

ם כמו בפעם הראשונה, אם ראתה האשה דם בתולים גם בחיי האישות הבאים, בני הזוג נאסרי

 ועל האשה לעבור את תהליך הטהרה כמו בפעם הראשונה.

אם בני הזוג חוששים שעד שתטהר מדם הבתולים יופיע המחזור הבא, ישאלו רב כיצד עליהם 

 לנהוג. 



 

 בדיקות בתחילת חיי הנישואין
 רקע:

זו עלולה חכמים חששו שמא יש אשה שחיי האישות גורמים לה לראיית דם מהרחם. מציאות 

להיות, אולם היא נדירה ביותר וגם אם גילו בני הזוג בעיה כזו, בדרך כלל טיפול רפואי מתאים 

 יפתור את הבעיה. 

בדיקות בתחילת  3עם זאת כדי לוודא שבעיה זו לא קיימת אצל בני הזוג, חייבו הפוסקים לעשות 

 מחיי אישות. חיי הנישואין, שבאמצעותן תוחזק האשה כמי שאינה רואה דם כתוצאה

בבדיקות אלו מחוייבת רק אשה שאין לה וסת קבוע
1

. אשה שיש לה וסת קבוע אינה מחויבת 

 בבדיקות אלו, משום שאנו מניחים שתראה דם מן הרחם רק בזמן הוסת הקבוע שלה.

 אופן עשיית הבדיקה 
 הבדיקה היא בדיקה כפולה:

לבדוק את עצמה באמצעות בד בדיקה, כדי לוודא שאין  על האשה -לפני חיי האישות .א

 בגופה דם ישן.

על האשה לבדוק את עצמה באמצעות בד בדיקה, וגם הגבר צריך   -לאחר חיי האישות  .ב

 לקנח את האיבר בבד לבן ונקי.

אין צורך להתבונן בבד הבדיקה מיד לאחר הבדיקה, ניתן להניחו במקום נקי עד הבוקר, 

 י הזוג אפילו בחיי אישות נוספים.ובלילה מותרים בנ

 מועד עשיית הבדיקות
ברור שאם מקום הבתולים לא נרפא לחלוטין או שלאשה יש פצע בנרתיק וכדומה, לא  .א

ניתן להתחיל לעשות את הבדיקות, שהרי גם אם ימצא דם על הבדיקות מן הסתם אין מקורו 

 ברחם אלא בפצע. 

יכולים בני הזוג  -ואין לאשה כל פצע בנרתיק  לאחר שברור לבני הזוג שמקום הבתולים נרפא

 להתחיל בביצוע הבדיקות.

אצל רוב הנשים הווסת מגיע מתאריך מינימום מסויים ועד לתאריך מקסימלי כל שהוא.  .ב

 את הבדיקות יש לעשות כאשר בני הזוג חיים חיי אישות בין תאריכים אלו.

והוא מופיע תמיד עד היום  52-יום האשה שאצלה המחזור לעולם אינו מופיע לפני ה -לדוגמא 

 .32-ליום ה 52-. יכולה לעשות את הבדיקות רק בין היום ה32-ה

 ברור שלא תראה דם, ולכן אין צורך ואין תועלת בבדיקות אלו. 52-לעומת זאת, עד היום ה

למעשה יתכן שבני הזוג יספיקו לעשות רק בדיקה אחת ולאחריה יופיע המחזור הבא של 

ר אינו מבטל את הבדיקה הראשונה. לאחר שהאשה תטבול יכולים בני הזוג האשה. המחזו

 הבדיקות הנותרות.  5יוכלו לבדוק את  52-לחיות חיי אישות ללא בדיקה. וכשיגיע היום ה

כאשר בני הזוג חיים חיי אישות יותר מפעם אחת באותו לילה, הם יכולים במקביל, לעשות 

 יותר מבדיקה אחת בלילה.

                                                 
"וסת לא קבוע", יש לעיין בדפים העוסקים בדין פרישה סמוך לווסת -כדי להבין את המושגים "וסת קבוע" ו 1

 המצורפים לערכה שבידיכם.



 

 

בדיקות רק לאחר מספר חודשים, ואם האשה תהרה  3י יתכן שבני הזוג יסיימו לעשות באופן טבע

הבדיקות להסתיים רק לאחר סיום ההיריון ותקופת ההנקה כאשר המחזור יופיע שוב  3עלולות 

בצורה סדירה. לכן, מומלץ שלאחר ביצוע בדיקה, יסמנו בני הזוג ביומנם שבוצעה בדיקה, כדי 

 עתיד.שיוכלו לזכור זאת ב

 
 


