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  סימ� קצה 
  דיני הרחקות

  )'סעי� ב(הושטה מיד ליד 

  :דעות הראשוני�

כל : "כתב )ח"ה, א"פכ(אישות ' ובהל. איסורי ביאה לא הזכיר איסור הושטה' בהל �"הרמב. א
, ומוזגת את הכוס... חו  ממזיגת הכוס, נדה עושה לבעלה, מלאכות שהאשה עושה לבעלה

אלא מנחת אותו על האר  או על הכלי או על השלח! , ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד
, המשו� חיב, שאיסור הושטה הוא רק בכוס �"לרמבשמשמע  " מ"המוכתב ". והוא נוטלו

  .בשמו �"הרכ "וכ. ואילו שאר דברי� יכולה היא להושיט מידה לידו

  .ב"כתבו שהמחמיר בזה תע " ת"מרדכי ובעה. ב

כתבו שאיסור ההושטה  )יונה' תלמידי ר, ירוח�' ר, אשכול, א"רשב, �"רמב', תוס(רוב הראשוני� . ג
 )א, וכתובות סא, א, ת יגשב(' התוס וכתבו. ובי! בדברי� אחרי� שאינ� של חיבה, נוהג בי! בכוס

שש� , והביא לזה סמ# מתנא דבי אליהו. היה נזהר שלא לית! אפילו מפתח מידו לידה י"שרש
משמע שאיסור הושטה הוא א�  " ' שמא הבאת לו את הפ#, שמא הבאת לו את השמ!': נאמר

' בתוסמיהו . ת!נ' אלא רק בנוסחה שבאבות דר, אמנ� בנוסחה שבגמרא שלנו אי! זה כתוב(בדברי� אחרי� 

א�  יונה' ותלמידי ר. )'ונגע ב# באצבעו הקטנה': שכ! השואל מסיי�, שאי! להביא מכא! ראיה, ש� כותב
מפני שהיא "ש, שהטע� בחומרות אלו, �"הרמבוכתב ". שהושטה כנגיעה דיינינ! ליה: "כתבו
  ".צריכה הרחקה יתרה "נדה 

  .שמא לא יזהר בטוב ויגע בידה, בר ארו#ואפילו בד, י"שנכו! להחמיר כרש " ירוח�' רוכתב 

ולא יושיט מידו לידה שו� , לא יגע בה אפילו באצבע הקטנה: "פסק כדיעה השלישיתע "השו
  ".אפילו בדבר שהוא ארו#: ")ג"סק( �"השוכתב ". שמא יגע בבשרה, ולא יקבלנו מידה, דבר

   :הרמת משאות כבדי� ביחד

וג� לא לדחו� , שלא להרי� ע� אשתו נדה משא כבד כתב להחמיר )עה' סי, ב"ד ח"יו( מ"אגרו
  .)ו"סקכ(ש "בבדהפ "וכ. ביחד מטה ושאר כלי� כבדי�

בתנאי שיזהרו שלא יגעו זה בזה תו# , מתיר לקחת ביחד עגלת תינוק )נח' ב סי"ח(ובצי  אליעזר 
ספסל אלא לכל היותר כישיבה על , וזאת כיו! שבעצ� אי! כא! חשש מיד ליד, כדי נדנוד העגלה

שילבש , מ כתב שראוי לקבל עליו חומרא"ומ. אלא מילוי חובת העזרה, ואי! זה דר# חיבה, אחד
  .כפפות להיכרא

שיש להקל , )פט' עמ( ב"בטהפ להתיר "וכ. ב"מתיר בעגלת תינוק ובדברי� כיוצבדרכי טהרה וג� 
  .)�"הרמב(במקו� הצור# ולסמו# על דעת המקילי� בדי! זה 

  

  

  הושטת תינוק
אלא ... דמותר ליטול מידה התינוק משו� דחי נושא את עצמו: ")ג"סקש "בפת(  "בתשב כתב

שא� התינוק קט! או : ש"בפתז "וכתב ע". התינוק עצמו הוא יוצא מחיק אמו ובא אל אביו
  .מפני שאז אי! שיי# לומר עליו חי נושא את עצמו, אסור "חולה או כפות 

 ) "התשבשל (שהעתיק די! זה ש "הפתלא יפה עשה ש": כתב )צב' ד סי"יו( שבט הלוית "ובשו
, לא התיר בזה אלא לשיטתו שמותר לזרוק מיד ליד  "שהרשבואי# שיהיה נראה ... להלכה

שאוסרי� ג� בזריקה מיד  )יוצאי אשכנז(אבל לדיד! . י חיבור"שלא אסרו אלא הושטה שהיא ע
  ".לא גרע הושטת תינוק מדי! זריקה שאסור... ליד

דשאני הכא שהתינוק יוצא מעצמו מחיק אמו לחיק ", כתב שיש לדחות סברתו )קא' עמ( ב"ובטה
מעיקר ... סו� דבר: "וסיי�". אבל זריקה סו� סו� מגיע ליד אחר רק מכוחו של הראשו!, אביו

דאפשר דדמי לזריקה מיד , מ לאחינו האשכנזי� טוב להחמיר"ומ. וסייעתו  "כרשבהדי! הלכה 
אבל . שא� לא יקחנו יבכה הילד ויצטער, ז כשיש צור# בדבר"וכ. ירלהחמ א"כהרמליד דנקטי 

  ".דהוי דר# חיבה, ע"יש להחמיר לכו... שחוק א� עושי! כ! בתינוק דר#

ובדרכי  )צט' עמ(ב "ובטה .אסרו "ת שבט הלוי "ושו )ד"סקכ(ש "בדה: הושטת התינוק בברית
לא  "מכיו! שיש ש� רבי� , ועוד(ות כרי' כשמניחי� את התינוק על ב, כתבו שיש להקל בזהטהרה 

  .)שיי# בזה הרהור
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  .ודאי מותר "כשאינ! עליה  " )ש�(  "תשב: נגיעה בבגדי�

  ".יש להתרחק "ליגע בבגדיה בעודה לבושה " " כשלובשת אות� 

  .אסור מדינא " אבל בסמוכי� לגופה , ז דוקא בבולטי� מגופה"כ )ציוני� אות כה(ש "בבדה והסביר

שיש להיזהר שלא יגעו מלבושיה� אלו " )ש"ערוהו בש� "סקט( ש"הבדהכתב  :נגיעת בגד בבגד
  ".באלו

  

  

  זריקה
ועל אות� הנוהגי� לזרוק מפתח או מעות אל יד : ")בתשובה( �"והמהר הבנימי� זאבכתבו 

אביי מנחא ליה דביתהו : )א, כתובות סא( דהא אמרינ!. ראוי לגעור בה� "נשותיה! בימי נדת! 
דאי! להביא מש�  )צג' עמ( ב"בטה וכתב(" אבל בזריקה לא אשכחנא דשרי', כואפומא דכובא ו

  .)א בזריקה"שהוא דבר הנשפ# וא, שהרי בודאי לא היה אפשר לזרוק כוס היי! מיד ליד, ראיה

שנראה  )רסד' ביאורי� עמ(ש "בבדהוהסביר (" אסור "י זריקה מידו לידה "וכ! ע: "פסק )כ' סע(א "הרמ
דהוא  "א בתשובה "אלא כדברי הרשב, שלא שיי# לחוש לזה בזריקה, חשש נגיעהשאי! טעמא משו� 

  .)ה נמי בזריקה איכא בזה קצת קירוב הדעת"וה, משו� קירוב הדעת דבהושטה

ט "ובסד .שיש להקל כשזורק דבר כלפי מעלה ולא לנוכח אשתו פ"הכומובא בש�  )ד"סק( ש"ובפת
  .ב"שהמחמיר בזה תע "כתב 

 " ש"  ומהריק"הרשבכ "וכ. שיש להקל בכל זריקה שאינה דר# חיבה, כתב )ג"סק( ובפרישה
  .בזריקה שאינה דר# שחוק

דהרחקה עבוד , )אפילו למעלה או למטה(כתב לאסור בכל דר# זריקה  )ה"סק( ש"בערוה, אמנ�
  .מפני דהוא עימה בתדירות, רבנ!

. ב"מ המחמיר תע"ומ, לידבזריקה מיד ) לספרדי�(כתב שמעיקר הדי! יש להקל  )צה' עמ(ב "בטה
  .והיכא דאפשר טוב לזרוק החפ  כלפי מעלה

כתב שהפוסקי� ובדרכי טהרה . ב"כתב שהמחמיר בזריקה כלפי מעלה תע )ח"סקכ( ש"ובבדה
  .יתירו רק כשאינו דר# שחוק " וג� המתירי� , נוהגי� להחמיר א"כרמ

  

  .היקל "ופלתי כרתי  .החמיר "מנחת יעקב : )ד"סק ש"בפתמובא ( נפיחת רוח בפה

. כל אחד ישקול בעצמו א� זה יביא אותו לידי איסור " ט"דרכ. ב"המחמיר תע "  מ"תוהשל
  .ובכל מקרה ראוי להחמיר במקרי� כאלה והדומי� לה�

  

  

  )'סעי� ג(אכילה על שלח! אחד 

לא יאכל הזב ע� הזבה מפני הרגל  )לעשות הרחקה לעבירה: י"רש(כיוצא בו : ")א, שבת יא(משנה 
  ".ירהעב

שלא , בא וראה עד היכ! פרצה טהרה בישראל: רבי שמעו! ב! אלעזר אומר: תניא: ")א, יג(ובגמרא 
  ".'וגו, שנינו לא יאכל הטהור ע� הטמאה

  

  :דיעות עיקריות בגדר האיסור' בראשוני� מובאות ג

  .אסור לגמרי לאכול על אותו שלח! "מרדכי בש� חכמי נרבונא . א

י "מותר לאכול בשלח! אחד ע " )י ועוד"הגמ, ירוח�' ר, מרדכי, א"רשב, �"רמב, ד"ראב(רוב הראשוני�  .ב
פריסת מפה כל : שינויי� כגו![כמו שני� שאוכלי� בשר וחלב שצריכי� היכר ביניה� , שינוי והיכר
חולק דלא  צ"ובצ ירוח�' ר(שינוי מקו� , קיפול המפה, שימת כיכר לח� או קנק! בי! קערותיה�, אחד לעצמו

  .)]עילמו

אבל כשאוכלי� כל אחד בקערה . כל האיסור הוא לאכול מתו# קערה אחת "ה "ראבי, �"רמב. ג
  .מותר אפילו על שולח! אחד " מיוחדת 
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לפי שבימיה� היו , ומה שרגילי! עכשיו לאכול ע� אשתו נדה בשלח! אחד" " ש"הרא וכתב
. נראה דר# חיבה "לח! קט! וכשאשתו עמו על אותו ש, רגילי� לאכל כל אחד לבדו על שלח! קט!

  ".אינו דר# חיבה, שכל בני הבית אוכלי� על שולח! אחד, אבל האידנא

  :נחלקו הראשוני� בטע� די! זה

י כ# יתקפנו יצרו לעבור "ויש לחוש שע, שהאכילה ביחד היא דר# חיבה וקירוב "כתב  ש"הרא
  .עבירה

יש לחוש שישכח , ג� עכשיו עמה דמתו# שרגיל לאכול עמה בימי טהרתה ואוכל " כתב  ה"והראבי
  .ויבוא עליה, שהיא נדה

  .פסק כרוב הראשוני� "ע "השו

היינו , הא דצריכי! הפסק בי! קערה שלו לקערה שלה, א"וי: ")אשירי' הגהבש� (כתב  א"והרמ
אבל א� אוכלי! בקערה אחת כשהיא טהורה . דוקא כשאינ! אוכלי! בקערה אחת כשהיא טהורה

  ".וכ! נוהגי!. צ היכר אחר"וא, רה בפני עצמהסגי א� אוכלת בקע "

  

  צורת ההיכר
כתב שא�  )ג"סק( ל"ובתוהש .לח� או קנק! מועיל דוקא כשאי! אוכלי� ממנו: )א"סק( ז"הט כתב

פסק את  )ה"סקמ( ש"ובבדה. כ"א� אי! דרכו להיות על השלח! בד, מועיל "א� שותי� ממנו 
  .או דבר שרגיל אבל אי! שותי! ממנו, לח!דמועיל דבר שאי! דרכו להיות על הש "שניה� 

  .כ מועיל לזה"ג) כגו! טבעת(שאפילו א� הדבר אינו ניכר ואינו גבוה , כתבובשבט הלוי 

  

  : שינוי מקו�

מועיל  "שבט הלוי ". ונראה שאי! נוהגי� כ!" "צ "צ .ש"ט והלו"הסדפ "וכ. מועיל "ירוח� ' ר
, פ שיושבי� סמו# זה לזה"אע, והיכר מועיל כל שיש שינוי " )קיט' עמ(ב "טה. בשלח! ארו#

  .ובלבד שיהיו זהירי� שלא יגעו זה בזה

  

  :א� נמצאי� אחרי� על השלח!

א� ג� בני הבית אוכלי� עמה� מקערה , מתיר אפילו מקערה אחת )ה"סק ש"פת(משאת בנימי� 
לו ע� אפי, מ רבי� ה� המחמירי� שלא לאכול מקערה אחת"ומ. "דאי! ל# הפסק גדול מזה, זו

 "  ש"הפתוכתב ". א# המחמירי� יפה עושי� באיסור חמור... ומדינא אי! לאסור. בני הבית
וג� בני הבית , ע"כשכל אחד אוכל מקערה בפנ, שלדעתו שרי לאכול בשלח! אחד בלי היכר

כיו! שהוא ודאי אוכל משיורי מאכל , אבל מקערה אחת לעול� אסור. אוכלי� באותו שלח!
  .הר בזהואי אפשר להז, שלה

  .הבעל לאשה ומפסיק ביניה� בי�כתב להתיר בזה דוקא כשאחר יושב  ה"והרא

  .)א"הרשב(יש שכתבו שאסור אפילו כשאחר מפסיק ביניה� 

  .א# המיקל יש לו על מי לסמו#, שטוב להחמיר כדיעה האחרונה )ד"סקל( ש"בבדהוכתב 

, אופ! שאי! לחוש להרגל עבירהב, שא� אוכלי� ע� בני הבית או אורחי�, כתב )קטו' עמ( ב"ובטה
, שלא אסרו אלא מקערה אחת �"הרמבשכ! יש לסמו# ולצר� דעת (יש להקל אפילו בלי שו� היכר 

אבל בשלחנות דיד! שעשויי� לכל בני , שלא אסרו אלא בשלחנות קטני� בימיה� "  ש"הראוכ! דעת 
  .)שרי א� בלי היכר "הבית 

  

ואפילו למתירי! (ע אסור לאכול מקערה אחת "לכו: ח!י השל"ובאכילה מקערה אחת ואי! אחרי� ע
  .)פרשו שהאיסור הוא אכילה מקערה אחת "וסייעתו � "הרמב " בשלח! אחד 

הוא , אוכלי! בקערה אחת, ראיתי כשמנתחי! בשר לחתיכות קטנות: "ל"ח בש� הרש"הבכתב 
יטא דחשיב דפש " ושיבוש גדול הוא  .עד גמר האכילה, והיא נוטלת אחת, נוטל חתיכה אחת

  ".אכילה יחד

אי! בזה  "וממנה נוטל כל אחד וש� בצלחתו , אבל א� שמי� קערה מרכזית: )ב"סק( ז"הטוכתב 
  . אלא משתמש בכלי אחר בינתיי�, כיו! שאי! האכילה מיד בלקיחתו מהקערה, איסור

חשבת שרק אותה חתיכה עצמה נ )א"סקנ( ש"בבדהכתב  )לקמ!' עי(לעני! אכילה משיורי מאכל שלה 
  .ואפילו כשנוגעות החתיכות זו בזו, ולא כל הצלחת, לשיריי�
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כ "כתב שא� כל אחד לוקח ממנה ומניח לפניו ואח )ב"ע, ד� רס(שבט הלוי  :'די! קערת פירות וכדו
 "אלא כל אחד מניח לפניו ואוכל , שאי! לוקחי� ואוכלי� מיד "וכ! בפרוסות לח� . מותר "אוכל 
  .שרי

שנראה , א# יפה להחמיר בזה, מותר מ! הדי! "  )צב' סי( מ"אגרו ):ריבה, חמאה(דברי מריחה 
  .כקערה אחת

כיו! שאינ� רק מכשירי� את הפרוסה , דברי מריחה אינ� נחשבי� כקערה אחת "שבט הלוי 
  .לאכילה

שאינ� נאכלי� מיד כחתיכה , או חמאה וריבה, שפרוסות לח� שבקערה, )קיח' עמ( ב"בטה כ"וכ
. )]'ק ח"סוס( ט"מהסדדייק כ! [יש להקל  "אלא נאכלי� מעט מעט , ו יבלענהקטנה שבעודה בכפ

  .)א"סקנ(ש "בבדהפ "וכ

שאינו אלא , מותר לכל אחד לטבל בו או לקחת ממנו "  )קיח' עמ( ב"בטהכתב  " כלי שיש בו מלח
 ש"בבדהפ "וכ(וכל זמ! שעדיי! לא נית! על המאכל לא נחשב אוכל , להכשיר ולהטעי� את המאכל

  .)רסט בביאורי�' עמ

  

  

  )'סעי� ד(שיורי כוס 
מ דעת "וכ". אחרי שה� רגילי! לשתות בזה אחר זה, ואי! קפידא לשתות בכוס אחת" – ק"סמ. א

  .שהרי לא הזכירו שו� איסור בדבר כלל "  ת"ג וסה"סמ, ירוח�' ר, ש"רא, א"רשב, �"הרמב

אחר שהביא , והטור. אוי להחמירמ ר"מ, פ שלא נאסר במפורש בתלמוד"אע " יונה' תלמידי ר. ב
משמע  "" שנוהגי� להפסיק אד� אחר ביניה� בספר המצוותוכתב : "את הדעה המתירה כתב

  .כ שראוי להחמיר"שכ! דעתו ג

וכ! נוהגי� העול� שלא לשתות משיורי " " �"י בש� רא"הגמ, שאילתות, )ז"שבת אות רל( מרדכי. ג
ועל כל ', וכו שאמרה אכל עמי ושתה עמי "תנא דבי אליהו והוכיחו זאת מהמעשה ד(" הכוס ששתתה הנדה

  ".לא ישתה משיורי הכוס ששתתה היא: "ע"השופ "וכ. ")ברו# המקו� שהרגו " דבריה השיב לה 

  

  :ל"הדרכי� שהתירו האוסרי� הנ

מכא! שהיא מותרת ', לא תאכל'ולא , "לא יאכל הזב: "במשנה כתיב "שתית האשה אחר בעלה . א
, הוא מהרהר אחר שתייתה. שיצרו של איש גדול מיצרה של אשה, וטע� הדבר .לשתות אחריו

  .א"הרמפ "וכ. )מרדכי(דאיהי לא מרגלא ליה  " והיא 

כ מחזיר לאותו כלי ששתתה "ואפילו א� אח, )מרדכי(א� מריקי! הכוס ששתתה בו לכלי אחר  .ב
  .א"הרמפ "וכ. )חידושי אנשי ש� על המרדכי(ממנו 

  .א"הרמפ "וכ. )מרדכי(דומיא דהצעת המטה שלא בפניו , פניוא� שותה שלא ב. ג
  .מותר לגמור "ובאה באמצע , שא�  התחיל לשתות שלא בפניה " הוסי�  )ז"סק( ש"ובפת

שא� שתתה , )ט"סק( �"השוכתב . )י"ב(פשוט שמותר  " א� הדיחו הכלי בי! שתייתה לשתייתו . ד
  .ואי! צרי# הדחה. נראה דמותר " ומלאוהו מחדש , את כל תוכ! הכוס

  .א"הרמפ "וכ. )ג"טור בש� סמ(א� הפסיק אד� אחר בי! שתייתה לשתייתו . ה

ואינה צריכה להגיד לו שלא . א"הרמפ "וכ. )מרדכי(א� הבעל לא יודע שאשתו שתתה מכוס זו  .ו
  .ישתה

 " בדרכי� המותרות (דמה שהתירו לשתות משיירי הכוס של אשתו  "  )קכג' עמ(בטהרת הבית וכתב 
  .ש"בבדהפ "וכ. ג� לכתחילה מותר לעשות כ! ") 'כגו! ששתה אחר מהכוס וכדו

  

  

  שיורי מאכל
א "בש� י) ג' סע(א "וכ! הביא ברמ. שאסור לו לאכול א� משיורי מאכל שלה )אות ד( מ"הדכתב 

  .)נדה' קונטרס דהל(

? !תיהש מש"ואי# כותב שאכילה אסורה כ, שאכילה חמורה יותר משתיה "  )ח"סק( �"השוכתב 
  !")הזב לא יאכל" " שלמד די! זה מ למרדכינראה כוונתו (שתיה נלמדת מאכילה , אדרבה

". לאכול זה מה שהותיר זה מותר "ובקערה : "אורחות חיי�כתב בש�  י בבדק הבית"הב, אול�
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וכתב , להתיר בשיורי מאכל )יב' סע( ש"בערוהכ ג� "וכ. ע לא הזכיר איסור שיור באוכל"וג� בשו
, א לשתות ביחד מכוס אחד"דבשלמא בשתיה שא: "והטע�. לזה גדולי האחרוני� שהסכימו

, ועוד. זהו עצמו שאי! אוכלי� ביחד הוי היכר, אבל באכילה. שפיר הוי דר# חיבה באופ! זה
פ "ואע. )קכו' עמ( ב"בטה פ להקל"וכ". דידוע דההתקרבות הנוהג בעול� בשתיות ולא באכילות

  .אפשר שכ! היה מנהג מקומו בבבל, בשיורי מאכל שלה כתב להחמיר "ב� איש חי"שה

  

  

  )'סעי� ה(ישיבה ושכיבה על מטתה 
  הבעל על מיטת האשה. א

אפילו אינה עמו , שאסור לישו! על מטתה, ל נראה"ז רבינו האי גאו�מדברי : "ד"הראבכתב 
� הרגל שאפילו להציע מטתו בפניו אסור משו, ו"ונראי� הדברי� ק. מפני הרגל עבירה, במטה
  ".?!ש"לא כ "לשכב על מטתה ממש שיש הרגל יותר , עבירה

ה שאסור לישב "משמע לרבינו דה, ד לא אסר אלא ליש! על מטתה"ג שהראב"ואע: "י"הבוכתב 
לא : "ע"בשו פ"וכ". ומצד הרהור יבוא לידי הרגל עבירה, דבישיבה נמי איכא הרהור, עליה

  ".ישב במטה המיוחדת לה אפילו שלא בפניה

אפילו , אי! בו איסור "דבישיבה בעלמא כשהוא לבוש בבגדיו  "ח "בש� הב )י"סק( �"הש כתבו
  .ודוקא לשכב ש� ולישו! כשפושט בגדיו הוא דאסור, בפניה

ו שיהיה הרהור "ק, שא� בישיבה על ספסל יש הרהור "י "כתב שהדי! ע� הב )ו"סק(ז "הט א#
  .)ז"סקע( ש"בבדהפ "וכ. בישיבה על מטתה

  

  שה על מיטת הבעלהא. ב

. א# היא אסורה לישו! במטה המיוחדת לו. מותר לה על מטה שלו " ישיבה בעלמא : )ו"סק( ז"ט
  .ש"ט והלו"הסדפ "וכ

  .אבל רק שלא בפניו, יש שהתירו לה לשכב על מטתו: )ח"סק( ש"פת

  .משו� שהיא לא מרגלא, שרי לה לשכב על מטתו ואפילו בפניו: )ז"סק( מ"תוהשל

 –אבל שלא בפניו . ז בפניו"וכ, כתב שבשעת הדחק יש לסמו# על המקילי! בזה )ט"סקע( ש"בדה
שלא דברו אלא , שרהיטת דברי הראשוני� משמע כמקילי! בזה, הוסי� )אות סו(ובציוני� (ע "שרי לכו

  .)ולא הזכירו כלו� בשינת האשה, בשינת הבעל

  .ז"כתב כט ובדרכי טהרה

  

  שאינה מיוחדת לא� אחד מה� – ספה. ג

  .דשרי לו ליש! עליה אפילו בימי נדותה )פ"סק( ש"בבדהכתב 

  

  כשהאשה אינה בעיר. ד

  ".ונראה פשוט דא� אינה בעיר כלל מותר: "כתב )ט"סק( ש"פת

כ דעתה "אא, שלשכב אסור, כתב )ז"סקע( ש"בבדהא# . דשרי א� לשכב הדרכי טהרהוהבי! 
  .להתעכב כמה ימי� מחו  לעיר

  

  

  )'א סעי� ה"רמ(ישיבה על ספסל אחד 
שאסור לו לישב על כסא ארו# אשר אשתו נדה  " י"כתב המרדכי בש� הצפנת פענח בש� רש

  .יושבת עליו

ששמע שאחד מהגדולי� היה נוהג , וכתב עוד. דהוראה זו חומרא בעלמא היא " ד"בתהוכתב 
  .דאי! לאסור אלא כשהספסל תלוש, להתיר לישב יחד על הספסל כשהוא מחובר בכותלי הבית

אבל הספרדי� לא נהגו , וחומרא זו דישיבת ספסל שמעתי שנוהגי� בה האשכנזי�" " י"הבוכתב 
  ".בה

ואסור לישב על ספסל ארו# שמתנדנדת : "כתב )ה' סע( א"והרמ. לא הביא חומרא זו "ע "ובשו
ויש מתירי! " " ח"האגודה ואוהוסי� בש� ". כשאשתו נדה יושבת עליו, ואינה מחוברת לכתל
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שג� תיבה או חפ  אחר מהני בתור , כתוב באגודהובמקור דבריו (" ר מפסיק ויושב ביניה�כשאד� אח
  .)הפסק

  .שטע� האיסור הוא משו� שנדנוד הספסל גור� להרהור אצל הבעל, משמע )ו"סק( ז"ובט

  .חשיבי כנגיעה, דכיו! שהספסל מתנדנד, כתב טע� אחר " כ"� בנקה"הש

  

שמפני כובד! אינ� , דשרי "שדינ! כספסל מחובר  )ז"סקפ( ש"בבדהכתב  " ישיבה על דברי� כבדי�
  .וחשיבי כמחוברי� לאר , מתנדנדי�

  

  ישיבה ליד אשתו בזמ! נסיעה
דלאו , ואפילו העגלה שלה�, אפילו שניה� לבד, מותר "דליל# בעגלה ע� אשתו נדה : ד"בתהכתב 

אמנ� ללכת ע� . דדשאני הת� שדר# אוהבי� להתקב  יח, דר# חיבה היא כמו ישיבת ספסל
  .לא ברירנא להתיר, ג"אשתו נדה דר# טיול לגנות ולכרמי� וכה

, ג ספסל"ואפילו זו ספינה קטנה המתנדנדת או ע, שמתור ללכת בקרו! או בספינה: כתב ובאגודה
  .או תיבה או שו� דבר אחר, רק שיפסיק שו� אד� ביניה�

ובתנאי שיזהרו שלא , ולכי� לצרכיה�ולהיתר כשה, פסק לאסור כשהולכי� לטייל )ה' סע( א"הרמ
  .יגעו זה בזה

וחיישינ! , מפני שבטיול יש קירוב דעת הרבה, הסביר הטע� לאיסור הטיול )כ"סק( ש"ובערוה
  .לתקלה

  

שכ! ספינה יותר , כתב שמכונית עדי� מספינה )צב' סי, א"ד ח"יו( מ"באגרו " נסיעה במכונית
, יותר נוטה במכונית א� לטיול יש להתיר, כ"וא", וכ! עגלה יותר מתנדנדת ממכונית, מתנדנדת

או א� במקו� אחד א� , כגו! שהוא לפני� והיא לאחור, י הנדנוד"ז ע"באופ! שלא יגעו זב
  ".וע� עוד אנשי� ודאי יש להתיר, רחוקי� זה מזה

מפני שרכות הספסל גור� , דעל ספסל אחד אסורי� לישב במכונית, כתב )ביאורי� רעב( ש"ובבדה
  .וישיבת האחד נרגשת לשני, ודנדנ

בגלל , והוסי� שלטייל רצוי שלא ליסוע ג� במושבי� נפרדי�, כתב כ! )מח' עמ( ובדרכי טהרה
  .קירוב הדעת שבזה

ולצרכיה� מותר ג� בספסל , מותר לטייל "שבשני ספסלי� , כתב )א"י, ב' סי( בטהרת בת ישראל
  .ובלבד שיזהרו בנסיעה, אחד

  

מותר לישב , שכיו! שאנשי� רבי� אחרי� עמה�, כתב )מט' עמ( רכי טהרהבד " נסיעה באוטובוס
, ותשב האשה במושב הפנימי ותצמד אל הדופ!, רק שיניחו חפ  כלשהו ביניה�, באותו מושב

  .כדי שלא יבואו לידי נגיעה כלל, והאיש במושב החיצוני

וא� באנו להחמיר : "והוסי�. )מחק' ב עמ"וכ! בטה. א"ב אות י' מובא בטהרת בת ישראל סי( א"בחזוכ "וכ
שמפני , אנו מביאי� את רוב העול� לידי נסיו!, ולאסור לגמרי הישיבה באוטובוס ע� אשתו נדה

  ".ומוטב לעשות כדי! מלעבור על הדי!, הבושה אינ� יכולי� להפסיק ביניה�

  

ג� , עתשכיו! שהטע� לאיסור הטיול הוא משו� קירוב הד, כתב )כ"סק( ש"בערוה "  טיול רגלי
  . טיול רגלי אסור

  .ומטע� זה טיול רגלי מותר, טע� האיסור בעגלה הוא משו� הנדנוד א"החכא# לדעת 

  ".ונכו! למעט בזה: "וסיי�, ל"הביא את הדעות הנ )רעד' ביאורי� עמ( ש"ובבדה

ש וי: "וסיי�, )קמד' עמ(ב "בטה פ"וכ. כתב בפשטות שטיול רגלי מותר )פג' סי, ב"ד ח"יו( מ"ובאגרו
פ! יצא שכרו , )ל"ש הנ"התייחס בזה לערוה(לנהוג בחכמה ג� בהרחקות שלא להוסי� עליה! 

  ".בהפסדו
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  )'סעי� ו(שינה באותה מטה 

: ר יוס�"א? נדה מהו שתיש! ע� בעלה היא בבגדה והוא בבגדו: איבעיא להו: ")א, שבת יג( גמרא
לא עולה ולא : ה אומר"ב. ש"דברי ב "העו� עולה ע� הגבינה על השלח! ואינו נאכל : ש"ת

: ש"ת... )אלא בבגדי�, שלא ישני� בקירוב בשר(ואיכא שינוי  )שיזכירו זה לזה(הכא איכא דעות ... נאכל
ואל אשה , ואת אשת רעהו לא טימא, ועיניו לא נשא אל גילולי בת ישראל, אל ההרי� לא אכל'

א* , בבגדו והיא בבגדה אסורמה אשת רעהו הוא , מקיש אשה נדה לאשת רעהו. 'נדה לא יקרב
לא אסרה תורה : ר פדת"דא, פדת' ופליג דר. מ"ש, אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור

: תנא דבי אליהו... 'לא תקרבו לגלות ערוה... איש איש': שנאמר, ע בלבד"אלא קורבה של ג
תי כנסיות ומחזרת� בב... והיתה אשתו, ומת בחצי ימיו' מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וכו

בעלי ששנה הרבה וקרא ', כי הוא חיי# ואור# ימי#': כתיב בתורה: ואמרה לה�, ובבתי מדרשות
פע� . ולא היה אד� מחזירה דבר? מפני מה מת בחצי ימיו, ושמש תלמידי חכמי� הרבה, הרבה

, ושתה עמי, אכל עמי: אמרה לי? בימי לבוני# מהו אצל#... ואמרתי לה... אחת נתארחתי אצלה
שהרי ... ברו# המקו� שהרגו: ואמרתי לה, ולא עלתה דעתו על דבר אחר, ויש� עמי בקירוב בשר

  ".'ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב': אמרה תורה

  .ע"השופ "וכ. פ ששניה� בבגדי�"שלא ישכב עמה על מטה אחת אע, יוס�' ופסקו הראשוני� כר

אלא ישימו הפסק בי! , ו יש להזהרדא� בשתי מטות שנוגעות זו בז: מ"המרדכי בש� הרוכתב 
  .א"הרמפ "וכ. המיטות

שלא . כשכל אחד יש! במצע מיוחד לו, דשרי לישו! במטה אחת א� היא רחבה, כתב ירוח�' ור
וכ! דחה , דחו דבריו ח"י והב"הבא# . ומותר, אבל זה אינו אלא ייחוד, אסרו אלא קריבה

  .א"הרמ

איסור נגיעת המטות הוא רק כשרגלי המטה ש, ספר מקור חיי�כתב בש�  )א"סקי( ש"ובפת
כיו! שאי! פניה� אחד , מותר, או ראש בראש, א# א� ראש המטה נוגע ברגליי�. נוגעות זו בזו

  .א לאסור כל נגיעה של מטות"מ העול� נוהגי� כסתימת לשו! הרמ"מ, א# סיי�. אל רעהו

  

אלא , לא אסר בזה א"שהרמ ל"שנ, ש"בפתכתב ש�  ") מוקפות נסרי�( מטות העשויות ְ-ֵ+יבה
אמנ� . מותר "א# א� מוק� בנסרי� למעלה . רק במטות שכשמחוברות נראות כמטה אחת

  .כתב שהמנהג להחמיר א� בזה )ו"ש סקק"מובא בבדה( בטהרת ישראל

  

ולהסיר את הד� , כתב להחמיר )ז"סקק( ש"בבדה " מטות מחוברות זו לזו בד� שבראש המטה
  .כתב להתיר בזה )מט' עמ( כי טהרהבדר, אול�. בזמ! טומאתה

  

א# מצד , שמצד אחד אינ! נראות כמטה אחת, ד! בזה )רעד בביאורי�' עמ( ש"בדה " מטה מעל מטה
כתב להקל בזה  )קנו' עמ( ב"ובטה. ע"וסיי� שלמעשה צ. ספסל המתנדנד כתב שאולי יש להחמיר

  ).ג� לאחינו האשכנזי�(

  

  ".מותר "בהפרש כל שהוא בי! מטה למטה " "  )א"סקי( ש"פת " שיעור הפסק המטות
כתב שיש להרחיק עד שלא יהיה חשש שיגעו אחד בשני בלילה בשעת  ובספר טהרת ישראל

  .ט"ובדרכ )ט"סקק( ש"בבדהפ "וכ. שינה

  

  

  )'סעי� ז(הסתכלות בגופה 
וכל , כל הצופה בנשי� סופו בא לידי עבירה: אחא ברבי יאשיה אומר' ר: ")א, נדרי� כ( בגמרא

ר שמעו! ב! "א. ובאשתו נדה: ר יוס�"א. המסתכל בעקבה של אשה הויי! לו בני� שאינ! מהוגני!
  ".שהוא מכוו! כנגד העקב, במקו� הטינופת, עקבה דקתני: לקיש

  .הא� איסור ההסתכלות הוא דוקא במקו� התורפה או בכל מקו�, דנו הראשוני�

. מקו� המכוסה שאסור להסתכל בו הבינו שמעקבה נלמד לכל "טור , �"רמב, ד"ראב, א"רשב
  .מותר להסתכל "אבל במקומות שאי! דר# לכסות! 

פ "ואע. פ שהיא ערוה"ומותר לאד� להביט באשתו כשהיא נדה ואע: "כתב )ד"ה, א"פכ( �"הרמב
אבל . אינו בא בזה לדבר מכשול, הואיל והיא מותרת לאחר זמ!, שיש לו הנאת לב ממנה בראייה

  ".שמא ירגיל לעבירה, ש עמהלא ישחוק ולא יקל רא
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  ".לא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המכוסי� שבה: "פסקע "השו

פ "ע(" פ שנהנה בראייתה"אע, אבל מותר להסתכל בה במקומות הגלויי�: "א"הרמוהוסי� 
  .)�"הרמב

  

  כיסוי ראש בזמ! נדתה
נחשב למקו� , שהרגילה ללכת בביתה ללא כיסוי רא, נחלקו האחרוני� בדורינו א� שער אשה

  ?מכוסה או לא

  .)נ' עמ( בדרכי טהרהכ "וכ. וצריכה לכסותו, כתב ששער נחשב מקו� מכוסה שבט הלוי

שמקו� מכוסה הוא דוקא מקו� שרגילה לכסותו א� כשהיא , כתב )עה' סי, ב"ח( מ"באגרו, אול�
בעלה מותר ל, א� אשה אינה מכסה את שערה בהיותה בביתה, לפי זה. לבדה ע� בעלה בבית

 ש"בבדהפ "וכ. ולא חיישינ! שיבוא לידי הרהור, כיו! שהוא רגיל בראייתה, להסתכל בשערה
  .)קטו' עמ( ב"ובטה )ק קיד"ס(

  

  

  )'סעי� ח(יחוד בגדי� לימי נדתה 
  ".בעלה לוקה עליה משו� נדה "הוחזקה נדה בשכנותיה : ")א, כתובות עב( בגמרא

  .שת בגדי נדותשראוה לוב " הוחזקה נדה בשכנותיה : י"פירש

כדי שיהיו זוכרי� תמיד , ראוי לאשה שתייחד לה בגדי� בימי נדתה: ")ח, ח"פ( �"הרמבוכתב 
  .ע"הטושפ "וכ". שהיא נדה בהיכר הבגדי�

  .כתב שכיו� רוב הנשי� לא מייחדות בגדי� לימי נדות! )ב"סקי, קפה' סי( ש"ובבדה

  

  

  )'סעי� ט(התקשטות בימי נדתה 

זקני�  "' והדוה בנדתה': כדתניא, כדי שלא תתגנה על בעלה: אמר עולא: ")ב, שבת סד(גמרא 
: ע ולימד"עד שבא ר, שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעוני!, הראשוני� אמרו

בנדתה תהא עד  " ' והדוה בנדתה'ל "אלא מה ת! כ אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה"א
  ".שתבוא במי�

  ".כדי שלא תתגנה על בעלה, ומותר לאשה להתקשט בימי נדתה: ")ט"היסו� , א"פי( �"הרמבופסק 

  ".בקושי התירו שתתקשט בימי נדתה: "כתב )ח, ח"פ( �"והרמב

  .ע"הטור והשו ! כתבו"וכלשו! הרמב

כל המנבלת עצמה : "ב"נ פ"שכתוב באבות דר, "בקושי התירו"שהטע� ש, )ג"סקי( א"הגרוכתב 
  ".אי! רוח חכמי� נוחה הימנה "וכל המתקשטת . נהרוח חכמי� נוחה הימ, בימי נדתה

ושמעתי (נכו! למעט בזה כפי האפשר , דכיו! שלא התירו אלא בקושי, )ק קכב"ס( ש"בבדהוכתב 
מ מלשו! "וכ. דאדרבה רצוי שהאשה תתקשט כדי שבעלה לא יגרשה, רבינובי  פסק להיפ#' שהר
  .)'בקושי'ולא ', ומותר' "� שכתב "הרמב

  

  

  )'סעי� י( מזיגת הכוס

חו  , נדה עושה לבעלה, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: אמר רב הונא: ")א, כתובות סא( בגמרא
לא אמר! : אמר רבא: והצעת המטה. והרחצת פניו ידיו ורגליו, ממזיגת הכוס והצעת המטה

שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא  "ומזיגת הכוס . אבל שלא בפניו ליתל! בה, אלא בפניו
, )מראשותיו(אבי סדיא  "רבא , )ראש החבית(אביי מנחא ליה אפומא דכובא , )י שינוי"ע( דשמאלה
  ".)ספסל(אשרשיפא  "רב פפא 

. ולא בשאר משקי! ולא בשאר אוכלי�, שאיסור המזיגה הוא דוקא ביי!, ש"א והרא"הרשבכתבו 
דביי! , )ג"סק( ש מאוסטריי�"ז בש� הר"הטוהסביר . )ט"סק( ש"וערוה, ש"לחו, ז"בטפ "וכ

שיש בזה , כ בהגשת שאר משקי� ומאכלי�"משא, ולכ! אסור, איכא בזה משו� קירוב וחיבה
  .טורח ומעשי עבדות ושירות
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). חו  ממי�(אלא ג� שאר משקי! בכלל האיסור , שאי! איסור זה דוקא ביי! )א"ריטב(יש שפירשו 
  .א"וחכ )ג"סקי( �"ש, ח"הבפ "וכ

  
  סהדרכי� שבה� התירו מזיגת הכו

שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא : "ל"המקור מהגמרא הנ " תניחנו לפניו בדר# שינוי. א
חו  ממזיגת , נדה עושה לו, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: "ע"השו פ"וכ". שמאלה
או תניחנו על הכר או על , כגו! שתניחנו על השלח! ביד שמאל, כ תעשה שו� היכר"אא... הכוס

  ."הכסת אפילו ביד ימינה

, אבל בשאר אנשי� אסור למזוג. י שינוי רק באד� גדול"והתיר ע, חילק) י"הבפ "ע( �"הרמב
  .י שינוי"אפילו ע

) על השלח!(לפניו  מוזגת ומושיטהדצרי# שינוי דוקא כשהיא  " �"מ בש� רא"ההגכתבו  .ב 
ראה שנ: "המרדכיוכתב . אבל מזיגה בלא הושטה או הושטה בלא מזיגה שרי אפילו בלא שינוי

 )לקמ!(ולרבותא נקטו בגמרא שלא בפניו גבי הצעת המטה . מותר "שמזיגת הכוס שלא בפניו 
י שינוי  "דלא גרע שלא בפניו מע, ועוד. ש דמזיגת הכוס שרי"וכ, ה שרי"ואפ, דהוי  חיבה טובא
 )א"רמ "בפניו (שאסורה למזוג הכוס , חו  ממזיגת הכוס: "...ע"השו פ"וכ". דשרי אפילו בפניו

  ".כ תעשה שו� היכר"אא, להניחו לפניו על השלח!ו

אוסרי� , שאוסרי� א� בשאר משקי� ומאכלי�, לשיטת� ח"והב )ד"י, ג"סקי( �"הש, אמנ�
חשיב כמזיגה לפניו , דכיו! שהניחה על השלח! בפניו, הכא א� הגשה בלבד בלא מזיגה

ה בשאר מאכלי� "וה. )# שזה לא מדינא אלא מטע� חומרא"כתב בדעת הש )ד"סקי( ש"ובמחה(
  .ומשקי� שאסורה להגיש לפניו

אבל , בשעת הצור#', ז וכו"שבשאר אוכלי� ומשקי� יש לסמו# על הט, כתב )ו"סקק( ש"ובבדה
בשאר (שטוב לחוש לדבריה� , כתב )נד' עמ( ט"בדרכוכ! . ביי! יש להחמיר להגישו בשינוי

  .כשאפשר) אוכלי�

שמותר לה להניחו לפניו על , שלא מזגה לפניו, יי! פסק להתיר אפילו בכוס )קפד' עמ(ב "ובטה
  .)ש בשאר אוכלי� ומשקי�"וכ(א� בלא שינוי , השלח!

  .התיר כדלעיל " ב"ובטה. כתב להחמיר א� במזיגה לבד בלא הגשה "  הלבוש

  

 ))לשיטתו(או קערה (דאי! אסור אלא בכוס  )ג"סקי(� "השכתב  " י השלח!"א� אחרי� נמצאי� ע. ג
פ שג� "אע, אי! קפידא, אבל להביא קערה לשלח! שכל בני הבית אוכלי� ממנה. לההמיוחד לבע

  .דליכא הכא חיבה, בעלה אוכל מאותה הקערה
  

אבל מזיגה שאנו . דמזיגה האמורה הינו דוקא מזיגה במי� מ"ההגכתבו  " פירוש מזיגת הכוס .ד
וכ! התיר . )קפו' עמ( ב"בטה פ"וכ. )ג"סקי( �"הש פ"וכ. אי! נראה בזה קירוב דעת, עושי� מ! הכלי

. אסור "שג� למזוג יי! מקנק! לכוס , כתב )ג"סקי( ש"בערוה, אול�. 'למזוג לו חלב לקפה וכדו
  .והוסי� שכדי! יי! ג� שאר משקאות חריפי�, בדרכי טהרהכ "וכ
  

  )ג"סעי� י(י הבעל בשביל האשה "מזיגת היי! ע
אלא אפילו , ולא עוד. אסור למזוג לה כ! הוא, שכש� שהיא אסורה למזוג לו, א"הרשבכתב 

. ובלבד שהיא כוס שייחדו לה, בי! בכוס של ברכה בי! כוס אחר בעלמא, לשלוח לה כוס יי! אסור
  .ע"בשופ "וכ

  ".נמי איכא למיחש להרגל דבר, דכי מזיג איהו" "הטע�  י"הבוכתב 

חלי� , יגת האשה לבעלשכל האיסורי� וההיתרי� במז, )קצ' עמ( ב"ובטה )ק קנט"ס( ש"בבדהוכתב 
  .ג� על הבעל לאשה

שכ! (מפני שנות! דעתו עליה  "  ד"י בש� הראב"הבכתב  "וטע� האיסור בשליחת כוס של ברכה 
  .)כוס של חיבה " משמעות הכוס היא 

  ".לית ל! בה "ושתיא איהי אבתרייהו , אבל א� שותי� ה� מאותו הכוס" :ע"בשוופסק עוד 

יניח את הכוס לידו , לאחר שהבעל שותה מהיי!, של קידוש בשבתשבכוס  )נג' עמ( ט"בדרכוכתב 
שהרי אי! איסור על (ומש� תיקח האשה את הכוס ותשתה , )כ# שהוא לא מגיש או שולח לה(ולא לידה 

  .ובלבד שלא יושיט לה את הכוס במיוחד. )האשה לשתות משיורי כוס בעלה
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  )א"סעי� י(הצעת המטה 

הצעת ... חו  מ, כות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלהכל מלא: ")א, כתובות סא( גמרא
  ".אבל שלא בפניו לית ל! בה, לא אמר! אלא בפניו: אמר רבא. המטה

אבל הצעת . אסורה "דדוקא פריסת סדיני� שהוא דר# חיבה  )ה והצעת"ב ד, כתובות ד( 'התוסוכתבו 
  .מ"ירוח� והג' ר, יהמרדככ "וכ. שרי " הכרי� והכסתות שיש בו טורח ואינו דר# חיבה 

ואפילו שהוא יודע , )פ הגמרא"ע(הכל מותר  "דא� מצעת הסדיני� שלא בפניו  :א"הרשב וכתב
  .ע"השו וכ! פסק. שהיא מצעת אות�

  .)אפילו בפניו משמע(ומותר  "שסידור המיטה אחר השינה אי! בו חיבה , )נד' עמ( ט"בדרכוכתב 

. שאסור –ד "סקי ש"הערוהכ "כ(לאסור  "א "וי, ניהשמותר בפ "יש אומרי� : י האיש"הצעת המטה ע
  .)מפני שאי! דר# האיש להציע המטות, והפוסקי� לא הזכירו די! זה

  

  

  )ב"סעי� י(יציקת מי� 
הרחצת פניו ... חו  מ, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה: ")א, כתובות סא( גמרא

  ".ידיו ורגליו

. )שכ! לגעת בו פשוט שאסור(אסורה  "וא רוח  והיא מוצקת א� ה, דהרחצה זו "  א"הרשבכתב 
  .אסורה "ורחיצה זו אפילו בצונ! 

שאסור אפילו לתת בפני בעלה קיתו! של מי� וכלי� שירחו  בה� , החמיר יותר ובספר היראה
  .מפני שהוא דר# חיבה, פ שאינה נוגעת בו"אע, רגליו

  . א"פסק כרשב ע"שו

  .)יונה בספר היראה' כדעת ר(ילו לית! לפני בעלה פסק שאסור אפ )ז"סקט( �"והש

פ "וכ. א"ושכ! נראה דעת מר! שנקט לשו! הרשב. התיר להכי! לו מי� בכלי והוא רוח  ז"בטא# 
  . )נד' עמ( ט"בדרכ

אבל שלא  "והוסי� . )ש"החכל אחד והלוושכ! סתמו (כתב שיש להחמיר בזה  )ז"סקק( ש"בבדה, אמנ�
  .)וכדלעיל בהצעת המטה האשכולכ "כ(ע "� לרחיצתו לכובפניו מותרת להכי! לו מי

פ "כ. כ! הבעל אסור ליצוק מי� לאשה בימי נדותה, כש� שהאשה אסורה ליצוק מי� לבעל
  .)ק קנה"ס( ש"ובבדה )ד"סקי( ש"בערוה

  

א# . אלא דר# עבדות, שאי! זה דר# חיבה, שיש להתיר בזה )קצט' עמ( ב"בטהכתב  " הכנת אמבטיה
  .אסר מפני שזה ממש דר# חיבה ובשבט הלוי. כ! שלא בפניוטוב שתעשה 

  

  

  )ז"י"ו"סעיפי� ט(כשאחד מבני הזוג חולה 

  )ו"סעי� ט(כשהבעל חולה . א

מותרת , ואי! לו מי שישמשנו זולתה, שא� הוא חולה ואשתו נדה, בתשובה ש"הראכתב 
פ "וכ, ירוח�' רפ "וכ. ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו, רק שתזהר מהרחצת פניו, לשמשו

  .ע"בשו

לא שרינ! לה , י הדחק"אפילו ע, שכל היכא דאיכא מי שישמשנו, שנראה בהדיא: י"הבוכתב 
  .לשמשו כלל

לא משתרו  " )הצעת המטה, הרחצת פניו(מלאכות ' דהני ב, )ירוח�' מלשו! ר(משמע : "י"הבעוד כתב 
  ".אפילו אי! לו מי שישמשהו, בשו� גוונא כלל

  .בחולה שרי, כ אסור"ד שבד"אפילו למ, ע"שרי לכו "אבל מזיגת הכוס : )ח"סקי( �"השוכתב 

, התרת מנעל: כגו!, היא לכל תשמישי גופו "" מותרת לשמשו"ש "שכוונת הרא: ח"הבוכתב 
  .וכ! שאר תשמישי� שהוא צרי#, והנעלת מנעל

 " ה� כגו! וכתבו ששאר תשמישי� , ושאר אחרוני� )רח' עמ( ב"ובטה )ק קעו"ס( ש"בבדהפ "וכ
טוב שתזהר שלא בבשרו ממש  "ומיהו . 'להשקותו וכו, להאכילו, להקימו, לסמכו, להשכיבו
דמכיו! שהוא  "והטע� . מותר "כ נוגעת בבשרו "א אא"וא� א. 'י הפסק מפה וכדו"אלא ע

שאי! דר# , ואי! לחוש שיבואו להרגל עבירה, כ"אי! יצרו מתגבר עליו כ, חולה ותשש כוחו
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  .לו לעבירההאשה להרגי

, י דוחק אסור לה לשמשו"אפילו ע, י אחר"שא� יכולי� לשמשו ע )ק קעח"ס( ש"בבדהוכתב 
  .אינ� חייבי� לשכור לו משמש "מ "ומ

  

  )ז"סעי� ט(כשהאשה חולה . ב

כגו! להקימה להשכיבה , שאסור לבעלה ליגע בה כדי לשמשה " על אשה חולה : ד"התהכתב 
 " דשאני הת� שהוא חולה , )ש לאשה לשמשו"ש חולה שהתיר הראכשהאי(ולא דמי לדלעיל . ולסומכה

אבל כשהיא חולה והוא . דאי! יצרו מתגבר עליו מפני תשש כוחו, ליכא למיחש להרגל עבירה
  .שמא יתגבר יצרו עליו ויפייסנה, איכא למיחש להרגל עבירה, בריא

: ה מרדכי"ההגכ "כ. שיש מתירי! אפילו כשהיא חולה השערי דוראכתב בש�  )אות ו( מ"ובד
  ".שזהו חסידות של שטות "אות! שנזהרי! מליגע בנשותיה! נדות כשה! חולות "

וכ! נוהגי! . מותר בכל "א דא� אי! לה מי שישמשנה "וי: "הגיה א"והרמ. ד"פסק כתה ע"בשו
  ".א� צריכה הרבה לכ#

ידיה , רח  פניהרק לא י, ס נמי שרי"דאפילו א� היא חולה שאב: ")ו"סקט ש"בפת( ז"הרדבפ "וכ
א אלא ברחיצה "וא� א. אפשר לו להשלי# מי� עליה, וא� היא מסוכנת אצל הרחיצה. ורגליה
זהו דוקא כאשר , ג דבכל אביזרא דגילוי עריות אמרינ! ימות ואל יעבור"ואע". מותר "ממש 

ז דוקא א� מתכוו! "דכ, )א"סקכ(כתב  א"והגר. משאי! כ! כא!, המחלה באה מחמת העבירה
  .ובמקו� מחלה הקילו, ממילא האיסור הוא רק מדרבנ!, אבל א� אינו מתכוו! להנות. תלהנו

ובזה חמור די! . חייב לשכור לה "שא� מוצא הבעל לשכור לה משרתת  )ק שלה"ס( ש"בבדהוכתב 
  .בעל חולה מאשה חולה

  

  )ז"סעי� י(כשהאשה חולה ובעלה רופא . ג

. )י"ב(דאפילו כשאי! ש� רופא אחר אסור  "ומשמע ". דאסור למשש לה הדופק: "ד"התהכתב 
  .�"מתשובת הרמבמ "וכ

דשרי  )�"רמב(משמע קצת מדבריו  " א� החולי מסוכ! ואי! ש� רופאי� , ומיהו: "י"הבוכתב 
אלא דאיכא למימר דלטעמיה אזיל דסבר דנגיעת נדה אינה אסורה אלא . נ"משו� פקו

אפשר  "נ "פ שיש בו פקו"אע, הכא, רהדנגיעת ערוה אסורה מ! התו, �"אבל להרמב. מדרבנ!
  ".ע"דאסור משו� דהוי אביזרא דג

  ".אסור למשש לה הדופק "א� בעלה רופא : "פסק ע"בשו

ש דמותר "כ, ולפי מה שכתבתי דנוהגי! היתר א� צריכה אליו דמשמש לה: "א"הרמוכתב 
  ".ויש סכנה בחליה, וצריכה אליו, א� אי! רופא אחר, למשש לה הדופק

  

� ליכא "דא� הרמב, �"י במסקנתו גבי הרמב"לחלוק על הב )כ"סק( �"השכתב  " מסוכ!בחולי 
וכ! המנהג פשוט . )א"ש לעיל בהגר"כמ(אלא כשעושה כ! דר# תאוה וחיבת ביאה , איסור תורה

, פ שיש רופאי� אחרי� עובדי כוכבי�"אע... שרופאי� ישראלי� ממששי� הדופק של אשה
  .דרכי הרפואהפ "וכ! עושי� שאר משמושי� ע

  .# אינ� מוכרחי�"כתב שדברי הש )ו"סקט( מ"ובתוהשל

אז מותר לבעלה הרופא , שא� מניח בגד על הדופק מקור חיי�הביא בש�  )ז"סקי( ש"בפת
  .למשש הדופק על אותו הבגד המפסיק

, מתיר "ז "הרדב, א שלא להתיר"דעת הרמ "ס "שלדינא בחושאב )ק קצח"ס( ש"בבדהוכתב 
  ".ע לדינא"וצ" " וסיי� 

  

  
  קול זמר באשתו נדה

וטעמו משו� שבגמרא בשבת נאמר שהוקשה אשתו נדה לאשת , הסתפק בזה )י"סק( ש"הפת
  .ע"וסיי� בצ. כ# ג� באשתו נדה, כמו שבאשת רעהו אסור לשמוע קול זמרתה, כ"וא. רעהו

, ות שבתאסור אפילו בזמיר, ז"ולפ. לאסור בזה ש"ש ולו"הערוההביא בש�  )ק קיט"ס( ש"ובבדה
  .ואפילו כשמזמרת יחד ע� עוד אנשי�

הכא נמי  , ע אפילו כשנהנה"שכיו! שההסתכלות באשתו נדה מותר לכו, כתב )קסז' עמ( ב"ובטה
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ש במקו� "וכ. לא יבואו לידי מכשול, שכיו! שסופה להיות מותרת לו, דמותר לשמוע קול שיר
וכ! מותר לשיר . עו או כדי להרדימוכגו! שהיא שרה שיר ערש לתינוק בכוונה כדי להרגי, הצור#

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה. ב"ע� אשתו נדה זמירות שבת וכיוצ

  

  
  הרחת בשמיה

, ש"הערוהוכתב . אסור לו להריח בו, כתב שא� סכה את גופה או בגדיה בריח טוב )א"סק( ש"בפת
  .)ק קיט"ס( ש"בבדהפ "וכ. כיו! שלא השתמשה בזה אשתו, מותר "שאת הנותר שנשאר בכלי 

  

  

  )ד"סעי� י(ההבדל בעני! הרחקות בי! ימי ליבונה לימי נדותה 

  ".שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלה: ")א, כתובות סא(גמרא 

, ולכאורה ראיה לדבריה� מהנאמר בשבת. ששמואל עשה זאת בימי ליבונה " 'י ותוס"רשופרשו 
משמע שיש חילוק  "" ?י# מהו אצל#בימי ליבונ: "ששאלה אליהו, בסיפור של תנא דבי אליהו
  .בי! ימי נדותה לימי ליבונה

אלא , כתבו שאי! חילוק בי! ימי נדותה לימי ליבונה " � ועוד ראשוני�"רמב, ד"ראב, א"הרשב
אלא אליהו שאלה על ימי , ומתנא דבי אליהו אי! ראיה. לעול� היא בטומאתה עד שתטבול

  .בימי ליבונהמשו� שידע שכ# היה המעשה שמיקל , ליבונה

". ואי! חילוק בכל אלו בי! רואה ממש למוצאת כת�: "והוסי�. פסק כהני ראשוני�ע "השו
  .)חו  מלעני! קביעת וסת, דבעלת כתמי� עשאוה כרואה לרוב דבר, שהסביר הטע� א"מהרשבומקורו (

גי! וכ! נוה, א דאי! להחמיר בימי ליבונה בעני! איסור אכילה עימה בקערה"וי: "כתב א"והרמ
  ".ויש להחמיר, להקל בזה

רבי� שוגי� ומקילי� בימי ליבונה ושותי� בכלי אחד : ה"וכ# מצאתי בהגה: ")אות א(ח "הבוכתב 
והשיב שאי! , � א� יש למצוא שו� היתר"וג� שאלתי את פי הר. שטות ואיסור גמור עושי! "

ל יחד מקערה אחת ודלא כמקצת! שנוהגי� לאכ, והכי נקטינ!. שו� נדנוד היתר ולהסתפק בזה
שאחר , צפנת פענח שכתב לש� על ש� ספרה במרדכי "ההגהואפשר שנסמכי� על . בימי ליבו!

' ל דביו� הז"נראה דר... וטוב הוא שיאכל עימה שתתרצה לטבול, ימי ליבו! ליכא הרגל עבירה
מ כיו! שלא נמצא היתר זה כתוב "מ... נקיי� יאכל עימה כדי שתתרצה שתטבול לערב' של ז
  ".ולכ! יש לדרוש ברבי� דאיסורא קא עבדי, אי! לנו להקל מדעתינו, בספר

אנשי� האוכלי� ע� נשותיה� בימי ליבונה "ש " ל"המהרשבש�  ח"והב )ז"סקי( �"השוהביא 
ונתקבצו כל הקהילות ועשו חר� . ועוברי� על דברי חכמי�, שבוש הוא, שלא ירגישו בני הבית

  ".על זה

  

  
  ס"כניסת אשה נדה לביהכנ

ולא עומדות לפני , ס בימי נדות!"נהגו הנשי� שלא ללכת לביהכנ " ה"י בש� ראבי"הגמ
  .והוסי� שאי! לגעת בספר תורה, ז"האוכ "וכ. וכשר המנהג, חברותיה! בתפילה

  .שכ! המנהג מ"הדוכתב . ס"אי! להזכיר את הש� ולא להיכנס לביהכנ  " ד"שע

שלא , ס בימי� נוראי�"ללכת לביהכנ ד"רוהתז התיר "ועפי, ס"התיר ללכת לביהכנ "  י"רש
  .תהיינה עצובות

  .א# לא להביט בספר תורה, מותר לה! להיכנס " אגור ובנימי� זאב

  .כתבו שחייבות בתפילה ש"* והרא"והרי. ס"נשי דיד! לא נהגו להימנע כלל מליל# לביהכנ " י"ב

  .מנהגוא� נהגו להחמיר יש לבטל ה, חייבות בתפילה ובשאר ברכות " ב"טה


