
  1עמוד , סימ� קצז

  סימ� קצז
  )ב�סעיפי� א( די
 טבילה בזמנה

  :מקור די
 טבילת נידה

  ".טבילת נידה לא כתב קרא בהדיא" � )ה במקו�"ב ד, יבמות מז( 'התוסכתבו 

בנדתה תהא  �דרשו  )א, ד� סד(ובשבת , )יט, ויקרא טו(" שבעת ימי� תהיה בנידתה: "כתיב �ג "סמ
  .מכא
 לטבילת נידה מ
 התורה �עד שתבא במי� 

והנוגע במשכבה : ")כא, ש�(שנאמר , ו ממגעה"למדנו טבילה לנידה מהתורה בק �רב האי גאו� 
  .)ילהש שהיא צריכה טב"כ, א� הנוגע צרי" טבילה(" ירח  במי�

שהוא בטומאתו , זה בני
 אב לכל טמא �" ורחצו במי�: ")יח, ש�(נאמר : )ג"ה, ד"פ(כתב  �"הרמב
  .שהבני
 אב מפורש בספרא מ"המוכתב . עד שיטבול

  �כג , במדבר לא(" א" במי נידה יתחטא: ")ב, ז עה"ע(דנפקא ל
 מהא דדרשינ
 , פירש )ש�' בתוס( ת"ר


  .הנידה טובלת בה�יתחטא במי� ש �) גבי כלי מדי

שאפילו אחר , אי
 הנידה והזבה והיולדת עולות מטומאת
 בלא טבילה: "פסק )א' סע( ע"השו
זהו ג� לשו
 (" כ טבלו כראוי במקו� הראוי"אלא א, חייב כרת הבא על אחת מה
 �כמה שני� 

  .)�"הרמב

  

  

  )'סעי� ב( ?הא� טבילה בזמנה מצוה
והמקור (רבי מאיר סבר אמרינ
 טבילה בזמנה מצוה : והכא בהא קמיפלגי"... :)א, יומא ח( בגמרא
לא בא זה אלא ללמד על הטבילה שתהא ) גבי טמא מת �יט , במדבר יט" (וחטאו ביו� השביעי"דכתיב : י"פירש

ע להני תנאי אמרינ
 "אלא דכו... יוסי סבר לא אמרינ
 טבילה בזמנה מצוה' ור. )'ביו� השביעי וכו
  ...".והכא בהא קמיפלגי. בזמנה מצוה טבילה

דיה לטבילה : יהודה אומר' יוסי בר' ור. מ טבילה בזמנה מצוה"וש... מ תלת"ש: "... )א, ל( ובנדה
  ".באחרונה ולא אמרינ
 טבילה בזמנה מצוה

  :ונחלקו הראשוני� הא� טבילה בזמנה מצוה

והראיה . י ספירתהולכ
 מצוה שתטבול מיד אחר שיכלו ימ, טבילה בזמנה מצוה: ח"ר
הדא אמרת שאסור לאשה . בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה, אשה שיש לה וסת: "מהירושלמי

  ".לעמוד בטומאתה

מוצאי שביעי (שהרי כל הנשי� שלנו אינ
 טובלות בזמנ
 , והראיה. טבילה בזמנה אינה מצוה: ת"ר

  .יהודה' יוסי בר' והלכה כר, )מהראיה

דאפילו רואות טיפת ד� כחרדל , ח א� בנשי דיד
 בזמ
 הזה"הרדלשיטת : ח"י והב"הב וכתבו
שכ
 אולי ראיה זו היתה (ואיכא למימר דטבילה דידהו לאו בזמנה היא , נקיי�' יושבות עליו ז

יתכ
 שזה ימי נידה וצריכה לטבול , ימי� רצופי�' וא� ראתה ג. נקיי�' בימי נידות ואינה צריכה כלל ז
כשמגיע הזמ
 , שאינ
 מתעכבות מלטבול אלא מפני תקנת חכמי�כיו
 , אלא! )ביו� השביעי

  .            כ א� בזמ
 הזה מיקרי טבילה בזמנה"א. טבילה בזמנה מיקרי ומצוה היא, שקבעו לה
 חכמי�

דהא השתא מחמירי
 , ז אי
 טבילה בזמנה מצוה"דבזה, כתב )א"מ סק"מובא בד( ק"המהרי ,אול� 
  .ואי
 כא
 טבילה בזמנה, ימי�' ימי� או ז' נקיי� אלא אחר ו' טובא שלא להתחיל לספור ז

שהרי אי
 ל" אשה טובלת כשאי
 , ד טבילה בזמנה אינה מצוה"כמ... ואני אומר: "י"הבוכתב 
שהרי מצינו ביהושע שנענש על , לטבול בזמנהמצוה , שא� בעלה בעיר, מ נראה"ומ. בעלה בעיר

עבירה  �וא� היא מתאחרת מלטבול כדי לצער את בעלה . ר לילה אחד"שביטל את ישראל מפו
  ".היא בידה

  ".ר אפילו לילה אחד"שלא לבטל מפו, א� בעלה בעיר מצוה לטבול בזמנה: "ע"השו פ"וכ

  

  די
 טבילה בשבת
  .'כ וכדו"יוה, מותרת לטבול בשבתא�  �מ א� כיו� טבילה בזמנה מצוה "הנ

נאמר שאסור להטביל כלי� בשבת משו� שבות שנראה  )א, ביצה יח(בגמרא : הבעיה בטבילה בשבת(

, אול� כיו�). שטובל כדי להתקרר(דאי
 נראה כמתק
 אלא כמיקר , אד� מותר לטבול, אול�. כמתק
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. ועוד סיבות, � שבא לידי סחיטת שיערמשו(מנהג העול� לא לרחו  רחיצת כל הגו� בנהרות או במקואות 
  ).כיו
 שנזהרי� מלהקר, לכ
 אי
 לומר שנראה כמיקר ,)ח"סק, שכו' ח סי"א או"עיי
 במג

  .נשי� טובלות א� בשבת �דסבירא ליה דטבילה בזמנה מצוה , ח"רלדעת 

כ "אסור לטבול בשבת וביוה, דכיו
 דטבילה בזמנה לאו מצוה: ת"המרדכי בש� ר וכתב
  .)ת דשרי"" שדעת רוב הפוסקי� בדעת ר"כתב הש כ"הובנקו(

אבל א� . כ היא בזמנה ממש"דאסור לטבול בשבת אלא א: כתבו ו"מהרי, י הלוי"ר, האגור
פ "וכ. אסורה לטבול בשבת, אפילו א� נאנסה ולא יכלה לטבול, אירע זמ
 טבילתה קוד� השבת

  .ח"הב

אחא שחפיפה סמו" ' שהרי פסק כר, שבתבשו� מקרה לא טובלי� ב, ו, קצט' בסי ד"הראבלדעת 
  .א לטבול בשבת כלל"א, וכיו
 שטבילה כיו� אינה בזמנה וטבילה בזמנה מצוה, לטבילה בלילה

ד טבילה בזמנה "שא� למ �וכ
 את שיטת האגור  ,)ת"בר(כתב לדחות את שיטת המרדכי  י"והב
ועל . ה כמתק
 אלא כמיקרדאינו נרא )א, יח(פ הגמרא בביצה "ע, שרי לטבול בשבת, אינה מצוה

כ אי
 חילוק בי
 א� נדחה יו� "וא, לראיית
' הרי כל נשי דיד
 אי
 טובלות בז �האגור הקשה 
נ לשיטת האגור "דאה, ל"נ, ואמנ�(וכ
 עמא דבר ! לעול� יכולה לטבול בשבת �טבילתה ללא נדחה 

  .)אסורה לטבול כלל בשבת, ז שאינ
 טובלות בזמנ
"בזה' ו וכו"ומהרי

הוא דוקא כשאי
 , שמה שכתב המרדכי שאסור לטבול בשבת, כתב )ג"מ סק"הובא בד( ד"תרוהוה
א� בעלה בעיר מותרת לטבול , אול�. 'טבילה בזמנה מצוה'והיא רוצה לטבול מצד , בעלה בעיר

. ר או מצות עונה שהאיש משמח את אשתו בתשמיש"משו� מצות פו, בשבת ואפילו שלא בזמנה
אבל א� יכלה לטבול ודחתה את הטבילה מכל , ה בזמנה משו� אונסז דוקא כשלא טבל"וכ

אלא שברצונה להמתי
 לפי שאי
 בה כח , כגו
 יולדת שיכלה לטבול קוד� מצד הנקיות(סיבה שהיא 

כיו
 , שכ
 בימינו נהגו שלא לרחו (כיו
 שיש בזה סר" איסור , אסורה לטבול בשבת � )הרבה עדיי

  .)שנזהרי� מלהקר

כ הוי "א, ל כדברי המרדכי בהא"מ דלא קיי"כ ש"א, דמאחר דנהיגי לטבול בשבת" :מ"הדוכתב 

של (מ נראה ליישב המנהג "ומ. ל
 למישרי בכל עני
 אפילו היתה יכולה לטבול קוד� לכ

ל להחמיר בזה "לא נ, מ"ומ. לא �] קוד� ולא טבלו[אבל במקו� דאפשר למיטבל ... )ד"תרוה
  ". במקו� דלא נהגו להחמיר

  

  :הלכה ל

משו� , מותר תמיד לטבול בשבת) י"בב(שכ
 לשיטתו , לא הזכיר די
 טבילה בשבת ע"השו
  .דמיחזי כמיקר

א� לא יכלה לטבול קוד� , ומותרת לטבול בליל שבת: "מ"פסק כשיטתו בד )ב' סע( א"והרמ

כגו
 , וא� היה אפשר לה לטבול קוד� לכ
. אסור �ה "אבל בלא, ודוקא א� בעלה בעיר. לכ
וכ
 נהגו . )ד"תרוה(א שאסורה לטבול "י, ש"היה אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בעש

  ".אבל במקו� שאי
 מנהג אי
 להחמיר, במקצת מקומות

? והוא נגד כל הני רבוותא, דלמה היקל במקו� שאי
 מנהג, א"כתב לחלוק על הרמ )ד"סק( ז"הט
 �ולא טבלה , בלא שו� אונס, דכל שאפשר לה לטבול קוד� השבת, ד"דעת התרוהוהסביר ב

  .ורק כשנאנסה שרי לה לטבול בשבת. ש"אסורה לטבול בשבת אפילו א� בא בעלה בע

ג שהיתה יכולה לטבול קוד� "אע, ש"א דכשאי
 בעלה בעיר ובא בע"כתב כרמ )ג"סק( �"השא" 

דכל שלא פשעה במה שלא (טובלות בלא בעלה בעיר  לפי שאי
 הנשי�, מותרת לטבול בשבת, לכ


בדעת  ח"הבכ "וכ(במקו� שאי
 מנהג אי
 להחמיר , הלכ". )שרי לטבול בשבת, טבלה קוד� לכ
  ).א"הרמ

אלא שכתב את , א להקל לטבול בשבת בכל עני
"דנראה דדעת הרמ )ח"סק( ש"הערוה וכתב
א� שהיה אפשר , לטבול בליל שבתמנהג הנשי� להקל בכ" , א" כיו�. מנהג המחמירי� בזה

וכתב שתזהר , )תנב' עמ( ב"בטהפ "וכ, )ט"סקכ( ש"א והבדה"החכפ "וכ. לה
 לטבול קוד� לכ

  .ותנגב אות
 בזהירות במגבת, עד כמה שאפשר בסחיטת שערותיה

מותרת לטבול בליל שבת , דא� האשה מסתפקת א� טבלה כראוי או לא )א"סק( �"השכתב 
וחכמי� חייבו , כיו
 שלא פשעה באיחור הטבילה, א� לא טבלה כראוי �דממה נפש" . שנית

כ טהורה היא "א �וא� טבלה כראוי . כ הוי טבילה בזמנה לצור" מצוה"א, אותה טבילה שנית

  .ולא שיי" בה האיסור שנראה כמתק
, ואי
 בטבילתה שו� תיקו
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  ?ש"צהא� יכולה לטבול במו) כיו
 שנוהגת להחמיר(לא טבלה בליל שבת 
  .י לא התירו לחו� בלילה אלא בדלא אפשר"דלפרש, ש"דאי
 לטבול במוצ �י מול� "מהרכתב 

דמאחר שהיה אפשר לה , ש לא תטבול"ג� במוצ, ובמקו� שנהגו להחמיר" � )ב' סע( א"הרמפ "וכ

  ".אי
 מרחיקי
 הטבילה מ
 החפיפה, לטבול קוד� לכ

דלא שיי" לחוש , קל שתחו� בלילה ותטבולדבכלה אפשר לה י"הנובהביא בש�  )ז"סק( ש"ובפת
  .כיו
 שעדיי
 אינה נשואה, אצלה שתחפו� בליל הטבילה בחיפזו
 כדי למהר לבא לבעלה

מאחר דלא מצי לבא עליה ביאה , דאלמנה שנשאת ואירע ליל טבילתה בשבת �ל "המהרי כתב
לא תטבול ג�  � )בביאה דעיקר קני
 הנישואי
 באלמנה הוא(דאי
 חופה קונה באלמנה , ראשונה בשבת

הואיל שלא טבלה בשבת , ש"ויש מקילי
 ומתירי
 לטבול במוצ: "והוסי� א"הרמפ "וכ. ש"במוצ
  ".משו� חשש איסור

  

  

  טבילה בחמי
 בשבת

גזירה שמא יבא להח�  � )מדרבנ
(נאמר שאסור לרחו  כל הגו� בחמי
  )א, שכו' ח סי"או( ע"בשו
  .מי� בשבת לרחיצה

וכתב ש� . דלכ
 אי
 לטבול בחמי
 אלא בפושרי� בלבד �י "הנובבש�  )ז"סק( ב"המשנוכתב 
א� שהופג צינת
 ויש , דפושרי� מיקרי כל שאינ� נקראי� חמי� בפי העול� )ג"סק( ש"הערוה

  .בה� קצת חמימות

ל "דקיי, כתבו להתיר הטבילה בחמי
 בשבת � הדברי יוס! והדברי חיי�, ט"הסד ,אמנ�
  .והכא נמי האשה מצטערת לטבול בצונ
, מי
 בשבתשהמצטער מותר לרחו  בח

כי יש , ואי
 למחות ביד
, והנה כיו� נהגו הנשי� לטבול בחמי
 בשבת: ")ז"סקי( ש"בבדהוכתב 
. ויש ביטול מצות עונה, א לה
 בצונ
"וא, ז שירדה חולשה לעול�"ובפרט בזה. לה
 על מה לסמו"

ותצא מ
 המי� תיכ� , מיד בכניסתה למי�אלא תטבול , מ לא תשהה במי� יותר מ
 הצור""ומ
  ".משיצאה ידי טבילה

נראה  �דכלה בתולה שאירע ליל טבילתה בשבת , � מלובלי�"מהרבש�  )ג"סק( �"הש כתב
. משו� דשאר מיני קריבות נמי מצוה ה
, ג שנוהגי� שלא לבעול בעילת מצוה בשבת"אע, להתיר

מפרישי� אותה מכל שאר , ביאה ראשונה דהואיל ואסור לבא עליה, )לעיל(ולא דמי לאלמנה 
  .  וכ
 נוהגי�, מ טוב להקדי� טבילתה קוד� השבת"מ. כ בבתולה"משא, קריבות

          

  

  )ה�סעיפי� ג(גזירת חכמי� שלא תטבול ביו� 
נדה ויולדת , הזב והזבה וכל חייבי טבילות טבילת
 ביו�: תניא: ")א, יומא ו, ב, פסחי� צ( גמרא. א

תהא  �' שבעת ימי� תהיה בנדתה': ל"ת? דתניא יכול תהא טובלת מבעוד יו�, להטבילת
 בלי
וספרה לה שבעת : "דכתיב', זבה טובלת ביו� הז: י"ופירש(" ויולדת איתקש לנדה, בנדתה כל שבעה

אבל נדה . ובתחלת היו� עבדה לה ספירה, כיו
 דסיימה לה ספירה תטהר, אחר מעשה תטהר �" ימי� ואחר תטהר
  .")'אינה טובלת עד לאחר שקיעת החמה של ז, ע� ימי ראייתה' שאינה סופרת נקיי� אלא ז, יתאדאורי

ושלא בזמנה טובלת בי
 ביו� בי
 , נדה בזמנה אינה טובלת אלא בלילה: אמר רב" :ב, נדה סז .ב
, בי
 בזמנה ובי
 שלא בזמנה אינה טובלת אלא בלילה משו� סר" בתה: יוחנ
 אמר' ר. בלילה
ותעשה כ
 ג� ', שסבורה שאמה טבלה ביו� ז �פירוש סר" בתה (יוחנ
 ' והלכה כר... ". הדר ביה וא� רב

לכ
 , )היא שטבלה ביו�' והיא אינה יודעת שאמה בח, שהרי לא עלתה לה טבילה, ותבוא לידי איסור כרת, היא
  .ג� בשמיני אי
 לטבול ביו�

רב אחא בר יעקב בפפוניא , ו� אריותאאתקי
 רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא מש: "ש� .ג
  ".)שוערי� או בורות(רבא במחוזא משו� אבולאי , יהודה בפומבדיתא משו� צינה' ר, משו� גנבי

ל רב פפא לרבא ולאביי מכדי האידנא כולהו ספק זבות שוינהו רבנ
 ליטבלינהו "א: "ש� .ד
לתה יוצא הרבה אחרי יו� שביעי הרי יו� טבי �א� נדה היא , דממה נפש": י"פרש(? ביממא דשביעאה

אחר ': ש אומר"ר:... דתניא, שמעו
' משו� דר. !)?הרי זבה טובלת ביו� �וא� זבה היא . לראייתה
שמא תבא לידי , אבל אמרו חכמי� אסור לעשות כ
. )טבילה: פירוש(אחר מעשה תטהר  �' תטהר
וטבילתה , א סותרת כל שלפניהונמצ, ותראה מיד לאחר תשמיש, שמא תשמש בו ביו�: "י"פרש(". ספק
  .")פסולה
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  די
 טבילה ביו� השביעי
  ? טבילה או תשמיש �נחלקו הראשוני� מה אסרו חכמי�  .א

אבל טבילה . 'שמה שאסרו חכמי� הוא תשמיש ביו� הז, כתב )מא' סלע המחלקות סי( ה"הרז
  ).אלא שנקט לשו
 נקיה, וא� שאלת רב פפא היא על תשמיש(מותרת ' ביו� הז

פ שזו גזירה "ואע, חכמי� אסרו א� טבילה ביו� השביעי :ר"ד ושא"ראב, א"רשב, ת"ר
כ "והטע� הוא שמא תשמש ואח, )ג' סע( ע"השו פ"וכ. החמירו עליה מפני כרת שבה, לגזירה
  .ושבעל זבה, ונמצא סותרת ספירתה וטבילתה למפרע, תראה

  

  ?הא� מועילה טבילה בשביעי מבעוד יו� בדיעבד .ב

וצריכה לטבול , אפילו בדיעבד' דאי
 מועילה טבילה בז) השאילתות( אחא' ד בש� ר"בהראכתב 
שמה שכתב , )סלע המחלקות(עליו ה "הרזוכתב . י"מ והגמ"הר, ח"הב, ל"המהר פ"וכ. שנית

אבל בזמ
 . בדינא דאורייתא קאמר �אפילו בדיעבד ' שלא מועילה טבילה ביו� ז, אחא' ר
� "הרמב, א"הרשב וכ
 הסכימו. א� בדיעבד, עלה לה טבילההזה לא יעלה על הדעת שלא ת

  .והמאירי )ז"הי, א"פי(� "הרמב ,)ט"הי, א"פ(

שמא : ויש בזה כמה ספיקות, שעיקר גזירה זו דבר רחוק הוא, הטע� דכולי האי לא נחמיר
, ושמא תראה ביו� ותסתור ראייתה למפרע, ושמא תשמש מיד לאחר טבילה, זבה היתה

א� עברה וטבלה בשביעי : ")ה' סע( ע"השו פ"וכ. חוקות לא נחמיר בדיעבדומתו" חששות ר
  ".עלתה לה טבילה �ביו� 

טוב להחמיר היכא , ד ועוד ראשוני� להחמיר"שכיו
 שדעת הראב )א"סקי( �"הש וכתב
שספק ברכות , שא� טבלה בשנית אי
 לבר" על טבילה זו )ו"סקס( ש"בבדהוהוסי� . שאפשר
  .להקל

פשיטא שהעיקר , וכתב שא� אי אפשר או שיש טורח גדול, ""הביא את הש) יז' סע( ש"ובערוה
שכל זה , כתב )תעח' עמ( ב"ובטה. ומסתמא עשתה בשוגג, ע"כיו
 שכ
 סת� בשו, �"כהרמב

  .ע שפסק להקל בדיעבד"אבל לדיד
 אי
 לנו אלא דברי מר
 השו, לאשכנזי�

  

  )חשש סר" בתה(טבילה בשמיני מבעוד יו� . ג

שאי
 לחוש , מועילה טבילה מבעוד יו� לכתחילה' שביו� ח: ה ורבינו שמחה"אבירדעת 
  .שהרי אפילו תטעה בתה לטבול ביו� עלתה לה טבילה, האידנא משו� סר" בתה

שאי
 לטבול א� ביו� השמיני מבעוד יו� משו� : ר"� ושא"רמב', תוס, ש"רא, א"הרשבדעת 
פ "וכ. רבנ
 גזרו א� על נשי� דיד
, א בזמנהפ שבגמרא גזרו זאת גבי נדה של"ואע. סר" בתה

  .)ג' סע( ע"השו

 �"השוכתב , )ה' סע( ע"השופ "וכ. ע תועיל טבילה ביו� השמיני מבעוד יו�"בדיעבד לכו, מ"מ
  .שאפילו א� אי
 לה בת דינא הכי

  

   טבילה סמו" לשקיעה. ד

בתנאי , שיכהשמותרת לטבול סמו" לח ת"רבש�  )ה משו� סר""ב ד, נדה סז( 'התוס כתבו
  .)'ע א� דוקא בשמיני או א� בז"וצ(שאז אי
 לחשוש משו� סר" בתה , שתחזור משחשיכה

, וא� טבלה לפני החשיכה יש בזה משו� סר" בתה, כתב שלא תטבול עד שתחש" �"הרשב א"
כתבו  ג"המרדכי והסמ. ותמצא שטבלה ביו�, כי הבת תשער מהלכה מבית הטבילה לביתה

דחיישינ
 שמא תאמר הבת שמקרה (א� לצאת מביתה לאחר שתחש"  � שצריכה"בדעת הרשב
פ שהוא "היתה טובלת בשעה זו אע, א" א� היה לה בית טבילה קרוב. הוא זה שבית הטבילה רחוק

  .� שצריכה רק לטבול בלילה"הסביר ברשב ש"הרא. )יו� ותסבור שטבילה ביו� מותרת

  

  :להלכה
שצריכה א� לא לצאת  �ג "מרדכי וסמ, �"ע יש להחמיר כרשב"שלדעת השו, �"הש כתב

, שא� האשה רוחצת וחופפת עצמה בבית הטבילה, והוסי�. )ח"הבפ "וכ(מביתה לפני חשיכה 
שכ
 היא יודעת , שאי
 כא
 סר" בתה, מותרת לצאת אפילו שעה או שעתיי� קוד� חשיכה

לחשיכה כתב שהמנהג באשכנז לטבול סמו" שהאגור  פ"ואע. שהיא רוחצת עצמה ושוהה ש�
ת שרי לטבול סמו" "שג� לשיטת ר, �"הש וכתב עוד. מ יש להחמיר"מ, )ת"משמע כר(
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ויש למחות ביד , אי
 לטבול כלל סמו" לחשיכה' אבל ביו� הז, לחשיכה דוקא ביו� השמיני

  .העושות כ

ושכ
 משמע . 'שיכולה לטבול סמו" לחשיכה א� ביו� הז, ת"פסק כר )ד"סקי( ש"הערוה, אול�
  . וכדכתב האגור שכ
 המנהג באשכנז, ש"דעת הרא

. )ת"כר(ותבוא לביתה משחשיכה ' תטבול ביו� ז, שבמקו� ביטול עונה, כתב )ט"סק( ט"ובסד
 ב"ובטה. והוסי� שלא תועיל א� תשהה בבית חברתה עד הלילה, )ט"סק ש"פת( ס"החת פ"וכ
  .חברתה מועיל א� שוהה בבית' אבל ביו� ח. 'שזה דוקא ביו� ז, כתב )תצח' עמ(

  

  )אונס(טבילה ביו� בשעת הדחק . ה
רב אחא בר , אתקי
 רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משו� אריותא: ")ב, נדה סז( גמרא

רבא במחוזא משו� אבולאי , יהודה בפומבדיתא משו� צינה' ר, יעקב בפפוניא משו� גנבי
  ".)שוערי� או בורות(

אה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבי� וכיוצא כגו
 שיר, והיכא דאיכא אונס" � הטור ופסק
לא תטבול מבעוד יו� ' אבל בז. יכולה לטבול בשמיני מבעוד יו� �או שסוגרי� שער העיר , בו
  . )ד' סע(ע "בשופ "וכ". ג דאיכא אונס"אע

  
  ?פרטי או כללי �באיזה אונס התירו 

האונס הוא כללי לכל הנשי� דנראה שהתירו דוקא כש, אומר חמודי דניאלבש�  )א"סקי( ש"פת
  . שבעיר

: )ח"ה, ד"פ(� "והביא ראיה מהרמב. והתיר א� באונס של אשה אחת, חלק )ח"סק( ש"והלחו
שכתב כא
 שיראה  ע"השו מ מלשו
"וכ. משמע שג� כשהיא לבדה חולה שרי �" הייתה חולה"

  .)ח"פ( בדעת כה�פ "וכ, )תצג' עמ( ב"בטהפ "וכ. בלשו
 יחיד �לטבול בלילה 

  
  כדי להסתיר טבילתה מבניה ושכניה' טבילה ביו� הח

יוחנ
 ' ואמר ר, "ארור שוכב ע� כל בהמה: "על בנותיה
 של יושבי צריפי
 נאמר: ב, ערובי� נה
שאי
 לה� מקואות בעיר והנשי� הולכות : י"פרש(דהיינו טעמא משו� שמרגישי
 זה לזה בטבילה 

שעל בנות ישראל להזהר לטבול  )שיז' סי( הרוקח כתבו. )לטבול במקו� רחוק והשכני� מרגישי� בה�
שאשה שאינה יכולה , א"הרמוכתב . כי ראיית העי
 קשה, בצנעא באופ
 שלא ירגישו בה�

ומותרת לטבול , כ אונס"מקרי ג �י טבילתה בלילה אוושא מילתא "וא� ע, להצניע טבילתה
שיש ש� בורות ופחתי�  י"ופרש. אימשו� אבול �ביו� ' והראיה דהתירו לטבול בח(מבעוד יו� ' בח


  .)אלא הטע� משו� אוושא מילתא! ?י אבוקות"והרי אפשר שילכו ע. ויש חשש שיפלו בהליכת

שכל שיש שכני� בחצרה או שיש , )לג' סי, ב"ד ח"יו( ת רב פעלי�"בשו פ"וכ, )ד"סקי( ט"בסד פ"כ
ומותר לה לטבול , יעותאי
 זו דר" צנ �לה בני� גדולי� שירגישו בהליכתה לטבילה בלילה 

ש "כתב לבטל המנהג לטבול בע )סו' סי( צ"ת צ"בשוואמנ� (מבעוד יו� כדי להסתיר טבילתה ' בח
ל משו� שהיו טובלות "י ,)ט"סק( ש"בתוהוהביאו . בעוד היו� גדול משו� צניעות שלא ירגישו בה�

שהמנהג בירושלי�  )בונהעצי ל, חכמת אד�, עזריאל' ר(האחרוני�  כ"וכ. )שפיר דמי' אבל בח', בז
 ,)תצה' עמ(ב "בטה פ"וכ. ולחזור לבית
 מבעוד יו� משו� צניעות, מבעוד יו�' לטבול בח

  .)ה"סקנ(ש "ובבדה

  
  הטובלת מבעוד יו� צריכה להסתיר עני
 טבילתה מבעלה

אות
 נשי� שטובלות ביו� צריכות להסתיר טבילת
 מבעליה
 שלא ישמשו עמה : "האגורכתב 
' אבל ביו� הח', שעיקר די
 זה הוא ביו� הז י"הב וכתב". ו לידי ספק דאורייתאויבוא, ביו�

  ".חומרא יתירה היא"

ותסתיר טבילתה מבעלה עד , עד הלילה 'אפילו בחמ לא תשמש "ומ: ")ה' סע(כתב  א"והרמ
 ,אמנ�. ח"מהבוכ
 מוכח , )ד"סקי( ש"בערוהפ "וכ', כתב דהעיקר דוקא בז א"והגר". הלילה
. 'אטו ז' דגזרינ
 מתשמיש ח )ח"סקס( ש"בבדה פ"וכ. 'כתב להחמיר ג� בח )ז"קטס( ט"הסד
הרוצה להקל , שזו רק חומרא בעלמא ולא מדינא, שדעת מר
, כתב) תצז' עמ( ב"בטה, אול�

  .)מר
(יש לו עמוד ברזל לסמו" עליו , אפילו לכתחילה בלי שו� דוחק

  

  תה בלילהאשה שהמקוה מרוחק מביתה ואינה יכולה לחזור לבי
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' ואפילו ביו� הז. דחשיב אונס גמור', כתב שפשוט שיכולות לטבול ביו� ח )ד"סקי(ש "בערוה
  .ת באופ
 שלא תבוא לביתה עד הלילה"נכו
 לסמו" על דעת ר

) 'ליו� א(יוצא בשבת וא� תדחה עוד יו� ' כתב במקרה שהיו� הח )ט"סק ש"פת( ס"והחת
ותתחיל לספור ', לראייתה ויו� ה' ביו� ד �� כתב שתפסוק פעמיי: עונות' נמצא בטלה ב
ותחזור לביתה ) ש"שחל בע(נקיי� ' של ז' ולבסו� תטבול ביו� הז, ואיל"' החל מיו� ו

  .בחשיכה

ימי� ' או ג' נשאל גבי אשה שלא טבלה כראוי בעני
 שלאחר ב )ח"סק �"ש( � מלובלי�"המהר
נקיי� משו� סר" ' ריכה לספור זוהא� צ? הא� יכולה לטבול ביו� �צריכה לחזור ולטבול 

. לכתחילה יש להחמיר ובדיעבד שרי �דגבי טבילה ביו� , �"הש וענה. ולא ענה על זה? בתה
דלא מצינו גזרת סר" בתה אלא לעני
 ', או ג' פשוט שיכולה לטבול לאחר ב �נקיי� ' וגבי ז

  .טבילה ביו�

  

  

  )תוספת(בעני
 אשה שהמקוה מרוחק מביתה 
ולכ
 סובר שיש להקל , ת"הארי" להוכיח שרבי� מהראשוני� סוברי� כר )ג"חד "יו( מ"באגרו

ולגבי השיבה . לטבול ביו� �לאשה שאינה יכולה לטבול בליל שבת כיו
 שהמקוה מרוחק 
ס לפני "הציע שהבעל ייל" לביהכנ, שהרי צריכה לשוב לביתה לפני כניסת השבת �הביתה 

החמיר  ס"שהחתוא� . נרות באופ
 שלא ייפגשוהדלקת נרות והיא תשוב סמו" לזמ
 הדלקת 
. ס"א" אי
 דר" הבעל לצאת מביהכנ, הוא דוקא באופ
 שיכולי� להפגש �אפילו בבית חבירתה 

ולכ
 יש , ואי
 רגילות להתייחד עד שעה מאוחרת, יש ילדי�, שאפילו א� תבא הביתה, ועוד
  .להקל

 
' ואשתו נמצאת בז, ות צבאי ממוש"לגבי חייל מילואי� שנקרא לשיר )תקא' עמ( ב"בטהעיי
יכולה  �ר ועונה "כ ייבטלו ממצות פו"ויש לה אונס שלא יכולה לטבול בלילה ועי, לספירתה

  .א" תסתיר טבילתה עד הלילה', האשה לטבול ביו� הז

' לספירת ז' גבי זוג שעליה� להפליג בספינה בליל ח )ה"קע ס' סי( ת שבט הלוי"בשו וכ
 נשאל
שא� לא כ
 לא תוכל לטבול במש" , הא� האשה יכולה להקדי� ולטבול ביו�שנשאל , נקיי�


וכ
 , ש"עיי ט"ח וסד"בעל סמ" (ב "וענה שהיה רוצה להתיר בכיו. כמה שבועות שלאחר מכ
  .הקל בזה )ש�( ב"ובטה .שלא הקל בכגו
 זה א"החזולולא ראה את  )תקא' עמ ב"בטה

  

  )לעני
 טבילה ביו�(די
 טבילת כלה 
דהא אינה באה אצל החת
 עד , יכולה לטבול ביו�, בשעת חופתה, הכלה: "ל"הריהמ כתב

אבל א� הטבילה אירע לאחר הנישואי
 דינה כשאר , ודוקא בטבילה שקוד� החופה. הלילה
  .)ג' סע(א "הרמפ "וכ". נשי�

. ימי�' נקיי� ה' דוקא א� חכתה לפני הז', די
 זה שיכולה לטבול ביו� הז )ט"סק( �"הש וכתב
 � )�"השכגו
 בשעת הדחק לשיטת (נקיי� מיד אחר שהפסיקה לראות ד� ' אבל א� החלה לספור ז

  .מהטע� שמא תראה ותסתור כל מה שלמפרע ונמצאת זבה למפרע, לא תטבול ביו�

מ "ומ! ?שכ
 הכלה אינה באה אצל החת
 עד הלילה, והרי אי
 כא
 חשש זה ר"הדגמ ותמה עליו
ובאופ
 שיעמידו החופה אחר , סיי� שבשעת הדחק נית
 להקלא" , ""לא רצה לחלוק על הש

  . אבל להעמיד את החופה ביו� ולסמו" שאי
 מייחדי� אות� עד הלילה לא מהני. כ"צאה

" והתיר "שחלק על הש תשובת פני� מאירותר ואחר כ" הביא "הביא את הדגמ )י"סק( ש"ובפת
 ש"הלחופ "וכ. וד� אור הבוקרובלבד שלא תטבול ק, א"כפשט דברי הרמ' לטבול ביו� הז

בתנאי שיעמידו את החופה ר "הדגמז כפי שכתב "אבל כ. )תפח' עמ( ב"בטהפ "וכ ,)ז"סק(
  .משחשיכה


