
  1עמוד , סימ� קצב

  סימ� קצב
  נקיי�' די
 הפסק טהרה וז

 שמא: י"רש(נקיי� ' צריכה שתשב ז �תבעוה לינשא ונתפייסה : אמר רבא: ")א, נידה סו( גמרא

סבר ליה מר למכתב : ל"א. רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חביבא. )מחמת תאות חימוד ראתה ד�
איעכב שבעה יומי , נטר עוד ארבעה אחרינא, כי מטא לארבעה. ל אי
"א? כתובה ליו� ארבעה

תבעוה לינשא  �דאמר רבא , לא סבירא לה מר להא דרבא: ל"א? ל מאי האי"א. בתר ההוא יומא
אבל בקטנה , אימר דאמר רבא בגדולה דקחזיא דמא: ל"א? נקיי�' יכה לישב זונתפייסה צר

גדולה טעמא . לא שנא קטנה לא שנא גדולה: בפירוש אמר רבא: ל"א? מי אמר, דלא חזיא דמא
  ".קטנה נמי מחמדא, משו� דמחמדא? מאי

  

  ?נקיי�' נקיי� או מספיק ז' ז+ נחלקו הראשוני� א� צריכה הפסק טהרה 

  .נקיי�' ז+ ט "צריכה הפס � ד"יכא מ� בש� א"ר

דככל שמתקרבי� , )ובדיעבד פע� אחת סגי(נקיי� כל יו� ' א$ צריכה ז, ט"צ הפס"א � טור, ש"רא
  .לחופה הומה ליבה וחיישינ
 שתראה ד� חימוד

בתחילת
 , נקיי�' בז' א$ לכתחילה צריכה בדיקה לפחות פע� א, ט"צ הפס"א � ד"ראב, �"רמב

  .או בסופ

ודי לה א� , שהרי זו לא ראתה כלל(נקיי� אלא ספירה בלבד ' צ בדיקת ז"ט וא"צ הפס"א � א"רשב
: וסיי� ).ולא שתאסור אותה כרואה ודאית שמעיינה פתוח, אתה חושש שמא ראתה ופסקה מיד

  .)ד"
 וראב"לרמב(" אלא שצרי$ לחוש לדבריה�"

ויכולה , נקיי�' צ כלל ז"א � ואומרת ברי לי, א� בדקה ביו� התביעה ולא מצאה ד� � ה"ראבי
  .י דחה את דבריו"א$ הב, להבעל לאלתר

ואינה צריכה , ממחרת יו� התביעה' ומונה ז... נקיי�' צריכה לישב ז"ש: פסק )א' סע( ע"השו

"משמע כרמב(" 'ומיהו צריכה בדיקה תו$ ז... ט"הפס(.  

  .)ש"כרא(אחת  א$ בדיעבד די בפע�, שלכתחילה צריכה בדיקה כל יו� �הוסי%  א"הרמ

  .נקיי�' כתב שכיו� נוהגי� להפסיק בטהרה ולבדוק כל ז )א"סק �"בש( ל"מהרש
�ומסתמא ה
 נידות , דכיו
 שההכנות בימינו גדולות, הטע� )א"סק( מ"תוהשלוהסביר   
עליה

  .נקיי�' ט וז"ולכ
 צריכה הפס, להטהר כדי
 כל אשה נדה לבעלה

ובזמ
 התלמוד שבתולות נהגו לטבול , ה או בגדולהל נאמר רק בקטנ"שכל הדי
 הנ, ל"עוד י
  .      )ב"סק דגול מרבבה(

  

  

  )'סעי% ב(נקיי� ' מתי מונה הכלה ז
, שאז היא סומכת בדעתה ומכינה עצמה לחופה, משעה שמכיני� צרכי חופה � �"ר, א"רשב

  .ע"השופ "וכ. נקיי� יהיו סמוכי� לחופה' צ שהז"ומשמע שא. וחיישינ
 לד� חימוד

, נקיי� צריכי� להיות סמוכי� לבעילת מצוה ככל האפשר' הז � רוקח, �"דכי בש� הרשבמר
  .ימי�' והמנהג לא לאחר את הטבילה מהבעילה יותר מג

. צריכה לבדוק את עצמה כל יו� עד שתיבעל �שא� הבעילה התרחקה יותר מכ$  � י"הגמכתב 
  .א"הרמ פ"וכ. משתבעוה לינשא עד הבעילה יש חשש לד� חימוד: והטע�

  .)א"רמ(מועיל  �ובדיעבד א� בדקה עצמה רק פע� אחת בכל השבעה ימי� 

  

  ?נקיי�' כיצד יהודה ותמר וכ
 בועז ורות לא חששו לד� חימוד ולא ספרו ז �) א"סק( ז"הטהקשה 

ובזמ
 , )כ הרגישה"שכ
 מדאורייתא אינה אסורה אא(נקיי� בדי
 חימוד הוא מדרבנ
 ' די
 ז .א: ותיר&
  ).כ גזירה זו"ונראה שבזמ
 שגזרו על כתמי� גזרו ג(בועז לא היתה גזירה זו יהודה ו

, אי
 חשש לד� חימוד �כיו
 שמיד שנתפייסו יהודה ובועז כבר היו עמה� במיטה  .ב
דאי
 סברה לחלק בי
 זמ
 מועט , כתב דהוא דחוק ד"ובחוו(דהוי לה כמי שיש לו פת בסלו 

  .)לזמ
 מרובה
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שחימוד גדול יש במה שיקראו לה , ל אלא בחימוד של נישואי
"חשו חזדלא  .א: תיר& ד"החוו
טב למיתב ט
 דו מלמיתב " –אשה רוצה לינשא , שיותר ממא שאיש רוצה לישא(ש� נשואה 

  .ואי
 חשש לד� חימוד, כ חימוד"אבל לביאה של זנות אי
 כ. ")ארמלו

חוק ברחמה מ א� היה לה מו$ ד"מ, ה שמועילה בדיקה"ל כראבי"א% דלא קי .ב

איבעי ליה , דאי הוה ד� על המו$. כל שעת התביעה ודאי דלא חיישינ

  .אפשר דתמר ורות היה לה� מו$ דחוק מקוד�, כ"וא. לאשתכוחי

  

  

הא� צריכה להמתי
 כדי
 (? מתי צריכה הכלה להפסיק בטהרה אחר ראייתה
  )?ז"פולטת ש

  .ז"משו� פליטת שט הוא "יא מבואר שיסוד המתנת ימי� לפני הפס, בסימ
 קצו

ז פשוט שמשעת גמר ראייתה יכולה לפסוק "ולפ, לא גוזרי� שמשה אטו לא שמשה )ש�( ע"לשו
  .בטהרה

  :ובדבריו נחלקו, גוזרי� לא שמשה אטו שמשה א"לרמ

כיו
 שלא הגיעה לכלל תשמיש , ע לא גוזרי� ואינה ממתנת ימי�"בכלה לכו � )ז"סק( ז"ט
  .לעול�

  .ורק בשעת הדחק יש להקל, הגו להחמיר בזהכתב שכבר נ � )כ"סק( �"ש

  .אי
 להחמיר בזה �א$ כשלא נהגו , נהוג �שבמקו� שכבר נהגו להחמיר  � ט"הסדוכתב 

  ".ובודאי יש להקל, ואצלינו בודאי שאי
 מנהג כזה כלל: "כתב )תעב' עמ( ב"ובטה

  .$"כתב שהמנהג בזה כדעת הש ט"והדרכ

         

  

  )'סעי% ג(נישואי
 ודחו את ה �נקיי� ' ספרה ז
נקיי� ' צריכה לחזור ולישב ז �שא� דחו  � )�"הרשבשדקדק מלשו
 ( �"המרדכי בש� מהרכתב 

  .ע"השופ "וכ. כיו
 שזו תביעה מחודשת ויש חשש לד� חימוד, כשיתפשרו וישלימו

  

   ?א� דחו לזמ
 קצר הא� מועילה המש$ הבדיקה בינתיי�

  .מועיל, שא� המשיכה הבדיקה א"י

כיו
 שעכשיו אינה נזהרת , דכיו
 שנדחו הנישואי
 לא מועילה בדיקה בינתיי� �ק "רימהדעת 
  . א"הרמפ "וכ. יפה

א$ א� . נקיי� מחדש' צריכה ז, י שני הצדדי�"שדוקא א� נדחו הנישואי
 ע, )ו"סק( ז"הטכתב 

�וצד הכלה רוד% אחריו , החת
 דוחה את הנישואי 
  .אי
 זה נחשב דחיית נישואי

�שהחת
 רוצה לישא והכלה אינה רוצה להינשא  �כתב שא� הדבר להיפ$  )ג"סקי( ש"בערוה 
כ אמרה שבאמת "אא(ובזה חשיב חימוד ממש , כיו
 שמסיחה דעתה, נקיי� מחדש' צריכה ז

לא חילק א� הסירוב היה מצד החת
 או  ד"בחווא$ , ש"בבדהפ "וכ ).לא רצתה לבטל השידו$
  .להקל ב"הטהפ "וכ. מצד הכלה 

  

  :� הדחיה וקביעת תארי$ אחר היו באותו מעמדא

  ).כיו
 שהסיחה דעתה(כתב להחמיר בזה  � לבוש

באותו (וכתבו שאי
 זו תביעה חדשה אלא אותה תביעה , דחו את דבריו � ח"וב )ו"סק( ז"ט
  .ואי
 לחוש לחומרת הלבוש ,)מעמד

  .)ה"סקל( ש"בבדהפ "וכ, )ו"סק( �"השפ "וכ

  

  :תרצתה לאחרנקיי� לאחד ו' א� ספרה ז

  .נקיי� מחדש' צריכה ז �פשוט שכיו
 שזו תביעה חדשה ממש   � ז"ח וט"ב, לבוש
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  :א� החת
 לא בא מאונס

שהרי כל , מסופקת הכלה �שכיו
 שלא בא באותו יו� , נקיי� מחדש' צריכה ז � )ו"סק(ז "ט
  .ודאי הוה חימוד מחדש, וכשנודע לה שהוא בא. הדרכי� בחזקת סכנה

וכשיעבור האונס , שכ
 היא אומרת דבודאי מחמת אונס לא בא, כתב להקל בזה �משאת בנימי
  .יבוא

' צ ז"ה הרבה פוסקי� סוברי� דא"דבלא, ובאמת אי
 להחמיר בדיני� אלו: ")ז"סק( �"ש
וג� כל עיקר די
 זה הוא , ע"נקיי� לכו' וג� בדיעבד סגי בבדיקה אחת תו$ ז, נקיי�

  .מ"בתוהשלוכ
 הסכי� ". מדבריה�

כיו
 שלא , שאפשר להודיע בטלפו
 או מברק שאינו יכול להגיע, שכיו�: כתב ובשבט הלוי
  .נקיי� מחדש' וצריכה ז, הודיע מוכח שרוצה לבטל את השידו$

ולכ
 כיו
 , שכ
 לפעמי� יקרה אונס כזה שלא ימצא בקלות טלפו
, דחה דבריו )תפז' עמ( ב"בטה
  .         ל"מת האחרוני� הנשדי
 זה הוא חומרה מדרבנ
 אי
 לזוז מהסכ

  

  

  )'סעי% ד(נקיי� ' עבר וכנסה לפני שגמרה לספור ז
שמא יתקפנו , שאסור להתייחד עמה, דינו כדי
 שאר חת
 שפירסה אשתו נידה � ד"א ראב"רשב

  .יצרו

, כי הוא יודע שהוא אסור לבוא עליה, יכול להתייחד עמה �ח "א� הוא ת � )י"ה, א"פי( �"רמב
  .יה עד שתטבולולא יקרב אל

מא
 : רב כי איקלע לדרדשיר מכריז ואמר: ")ב, לז( הגמרא ביבמותהמחלוקת נובעת מפירוש 
שאני רבנ
 דפקיע : "ותירצו ש�? )מי רוצה להינשא לימי� ידועי� ובסופ
 את
 לה גט(הויא ליומא 

עלמא הוא דייחודי ב, ואיבעית אימא לרבנ
. רבנ
 שלוחייהו הוו משדרו ומודעי להו... שמייהו
  ".דמייחדי להו

והוי כמי שיש לו פת (ולא היו באי� עליה� , ח מתייחדי� עמה� בבית אחד"שהיו הת � �"הרמב
  .)בסלו

� ד"א ראב"רשב 
  .א$ לא היו מתייחדי� אית�, שהיו מייחדי� אות� לה� לנישואי

אלו  אלא שבדבריו, א בזה שאסורי� ביחוד"� לא חולק על הרשב"שהרמב: ביאר י"הב, אול�
שמא בזמ
 שלא יזהרו המשמרות יבוא : והטע�(� אוסר לישא אישה נידה "פ שהרמב"מחדש שאע

א$ . ח לישא נידה מהטע� שלא חושדי� בו שיחמוק מעי
 המשמרות"מ מתיר לת"מ, )עליה
  .בודאי אינו מתיר לשהות עמה בלא יחוד

והוא , שאסורי
 ביחוד �ה כדי
 פירסה אשתו ניד, נקיי�' שדי
 כנסה בתו$ ז: ע"בשוז פסק "לפי
ח הוא רק לישא נידה "כל התרו לת, �"י הסביר שא% הרמב"הב(יש
 בי
 האנשי� והיא בי
 הנשי� 

  ).אבל להתייחד ודאי אסור. )כ ע� האר&"מה שא(

  

  

  ולאחר מספר ימי� פירסה נידה, כנס אישה ולא בעלה
כפשט (ויש אוסרי
 בייחוד , )י� שיבוא עליהלא חושש, כיו
 דחזינ
 דיצרו לא תקי% עליה(יש מתירי
 בייחוד 

  .)שכל שלא בעל אסורי
 ביחוד �התלמוד 

משו� דדמיא לשור המועד : ד התיר"הטע� שתה(" ב"והמחמיר תע: "א$ סיי�, כתב להתיר � ד"תה
כיו
 שלא בעל אותה , ה הכא אצל אד�"ה, מוכח דנח יצריה �שוורי� ולא נגח אות� ' שעברו לידו ג

ואילו סת� , דהת� טבע השור לא לנגוח, דלא דמיא, חולק ז"הטא$ . וכח דנח יצריהמספר ימי� מ
ל דסת� בני אד� "כ חולק וס"בנקה �"השא$ . ומקרה הוא דלא בעל עד כה, אד� יצריה תקי% עליה

  .א"הרמפ "וכ. )בחזקת כשרות

כ "ובנקה, קחול �"הש(אלא משו� שזהו עיקר הדי
 , ב"ולא משו� תע, כתב כאוסרי
 )ז"סק( ז"הט

  .)דחה דבריו
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  צורת השמירה על כלה נידה
ודוקא בלילה א$ . ג� הוא בי
 האנשי� וג� היא בי
 הנשי� �תרווייהו : ד ורבינו ירוח�"ראב

  .ביו� מותרי� ביחוד

. א$ ג� ביו� אסורי� ביחוד, או הוא בי
 האנשי� או היא בי
 הנשי� �די באחד מה� : ש"רא
  .)ו�שאסור ג� בי(ה "הרזכ "וכ

אי
 צרי$ , אבל א� אינ� ישני� בחדר אחד. א$ זהו דוקא בחדר אחד, ש"כדעת הרא: א"רשב
  . )הכוונה לבית אחד(שימור כלל 

� מ"כ(שני שומרי� ושתי שומרות  �הגהות מיימוניות ? כמה שומרי� צרי$[ " 
בי
 האנשי� ובי
  ].ג"סקנ ש"דהב �ונהגו כמרדכי . די בשומר אחד � מרדכי, )בלשו
 רבי� �" הנשי�

, וכתב שהמנהג ליקח קט
 לחת
 וקטנה לכלה, א"וכ
 את הרשב, הביא את שתי הדיעותא "הרמ
  .ואפילו ביו�

  

א$  �שיהיו בגיל שיודעי� מהי ביאה ומביני� בכ$  �ח "בש� הב )ד"סקי( �"ש: גיל קטני� אלו
  :שלא יהיו בגיל שימסרו עצמ� לביאה

 
  .שני�' ל הוא זא שהגי"וי, שני�' א בגיל ט"י �בקט

  .כל שבושה לעמוד בפני אנשי� בלא בגדי� �בקטנה 

כי החת
 והכלה שומרי� ה� זה את זו שלא , כתב שג� גדולי� כשרי� לשמירה זו מ"בתוהשל
  .יזנוע� הגדול והגדולה

  .)ה"סקנ ש"בדה(לסמו$ ולהתיר בגדולי� כשאי
 קטני�  )ג"סק, צא' סי( א"החזוכ "וכ

  .ד"שנראה שהעיקר כראב, כתב )תצז' עמ( ב"ובטה

כיו
 שיש פוסקי� (אלא די בחד מינייהו , כתב שביו� אי
 צרי$ שמירה לשניה� )ז"סקנ( ש"בדה
  .)שביו� אי
 צרי$ שמירה כלל

  

  

  )'סעי% ה(מחזיר גרושתו 
פ "וכ. כיו
 שמתעורר חימוד חדש, נקיי�' צריכה להמתי
 ז: !"ש ב� הרשב"י בש� תשובת הר"ב

  .ע"בשו

  

דכיו
 שכבר בעלה כשהיתה אשתו , מותר לו להתייחד עמה � ז"ט: נקיי�' רה לספור זא� לא גמ
  .לא תקי% ליה יצריה, בפע� הראשונה

פקפק א� א "רעק. )תפארת למשה(ל מותר לו להתייחד עמה "א שמהטע� הנ"י: א� פירסה נידה
 .קל בזהכתב שנראה לה )סו% הסימ
( ש"ובבדה, שיי$ לסמו$ על סברה זו ג� בנידה גמורה


