
  1עמוד , סימ� קצח

  סימ� קצח 
  דיני חציצה

כי א
 רח� בשרו : "מדכתיב )פרשת אמור(וילי� לה בספרא  � צריכה שתטבול כל גופה פע
 אחת. א
  .א� ביאתו במי
 כולו כאחד, מה ביאת שמשו כולו כאחד �" במי
 ובא השמש וטהר

 
. בבת אחת, דכל הטובל צרי" שיטבול כל גופו ושערו כשהוא ערו
 �ולכ! פסקו הראשוני
, שכ! אותו דבר החוצ� מונע מגופה להטבל בפע
 אחת(צרי" שלא יהיה עליה שו
 דבר החוצ� , לפיכ"ו

  ).א' סע(ע "השופ "וכ. )ולא עלתה לה הטבילה

  

רובו ואינו מקפיד , חוצ� �רובו המקפיד עליו , דבר תורה: יצחק' אמר ר: ")ב, נדה סז(בגמרא  .ב
וגזרו על מיעוטו המקפיד . וגזרו על רובו שאינו מקפיד משו
 רובו המקפיד. אינו חוצ� �עליו 

היא גופה ? !וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משו
 מיעוטו המקפיד. משו
 רובו המקפיד
  ".?ואנ! ניקו
 ונגזור גזירה לגזירה, גזרה

  

 � חציצי!... מ"הל �שעורי! חציצי! ומחיצי! : ר חייא בר אשי אמר רב"א: ")א, עירובי! ד( גמרא. ג
. שלא יהיה דבר החוצ� בי! בשרו למי
 �" ורח� את כל בשרו: "דכתיב! דאורייתא נינהו

"
אמה על אמה ברו
 ? וכמה ה!. מי
 שכל גופו עולה בה
 �" כל בשרו. "מי מקווה �" במי
  ...".כי איצטרי" הלכתא לשערו. סאה' מ �ושיערו חכמי
 מי מקוה . שלוש אמות

  

  

  הקפדה. א

אפילו מיעוט שאינו מקפיד  �אבל בחציצה בגופו . יצחק נאמרו דוקא בשערו' דברי ר :י"רש. א
  . חוצ� �עליו 

ג
  �כ "וא. יצחק נאמרו בי! בשערו ובי! בשאר גופו' דברי ר � א"רשב, ש"רא, �"רמב, ת"ר
  .וכ! ההלכה. אינו חוצ� �מיעוט שאינו מקפיד עליו , בגופו

  

  :מו או כחלק מהגו�הא
 דני
 את השער בעצ, נחלקו הראשוני
 .ב

פ שיש חציצה ברוב "אע, כ"וא. השער אינו נידו! לעצמו אלא ע
 הגו� הוא נידו! �� "רמב 
  .מיעוט מקרי �השערות או בכול! 

פ שאי! על "אע, ואי איכא חציצה על רוב השיער. השער נידו! לעצמו � גאוני� ורוב הראשוני�
  . הווי חציצה �הגו� חציצה כלל 

, חד לשערו וחד לבשרו �כיו! שבגמרא אית ל! תרי קראי , דמקור שיטת הגאוני
 �� "הרוכתב 
  .  כ כל חד וחד באפי נפשיה הוא"וע

  .פסק כגאוני
 � )ה' סע( ע"השו

  

  :ודר" בני אד
 להקפיד, א
 היא אינה מקפדת בזה .ג

   ).ורי!נתת דברי" לשיע, דא
 לא כ!(דאמרינ! בטלה דעתה אצל כל אד
 , חוצ� � ירוח�' ר, א"רשב

כ "וא. דמשמע מדבריו דאזלינ! בתר דידה בי! להקל ובי! להחמיר, י דיש לדו!"כתב הב � �"רמב
  .ע"וסיי
 וצ. אינו חוצ� �הכא 

  .א שחוצ�"פסק כרשב ע"השו

  

ודר" בני אד
 לפעמי
 ( אבל אינה מקפדת להסירה בשעת טבילה, א
 מקפדת להסירה לפעמי
 .ד
  ):להקפיד עליו

  .ע"השו פ"וכ. חוצ" לעול
 �דכיו! דאיכא זימנא שמקפדת . חוצ� � �"ד ור"ראב, ש"רא
, פ שאינה מקפדת עליה בשעת טבילה"אע, דטבעת המהודקת באצבעה חוצצת, ד"הראבכתב , ולכ!(

  ).כג' ועיי! לקמ! סע. 'וכדו, כיו! שמקפדת עליה להסירה בשעת לישה

  .לא הווה חציצה �מקפדת לעול
 וזו אינה , שא
 מקצת בני אד
 מקפידי
 )ב"סק( ז"הטוכתב 
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  :א
 היא מקפדת על דבר שדר" בני אד
 שלא להקפיד .ה

בתר דידה  �והטור . דאזלינ! בתר דידה בי! להקל בי! להחמיר, 
 לשיטתו"הרמב( חוצ� � טור, �"רמב
  ).אבל לא להקל, אזלינ! להחמיר

  .דבטלה דעתה אצל כל אד
, לא חוצ� � א"רשב

  . הסתפק בדי! זה � י"הב


 והטור דחוצ�"פסקו כרמב � ח והמרדכי"הב, )ב"סק(� "הש.  

אפילו אי! דר" בני אד
 להקפיד , וא
 הוא חופה רוב גופו: ")פ הגמרא"ע, א' סע(ע "וכתב עוד השו .ו
  ".חוצ� �בכ" 

וגזרו רבנ! ברובו . אלא ברובו ומקפיד עליו, אינו חוצ� �דדבר תורה : ")ד"סק( ז"הט והסביר
אבל . כ משו
 רוב המקפיד"וגזרו על מיעוט המקפיד ג. משו
 רוב המקפיד שאי! מקפיד

מדברי , מ"ומ". דהווי גזירה לגזירה, לא גזרו כלל �דתרתי לטיבותא , מיעוט ואינו מקפיד
  . לכתחילה לא תטבול, שא� במיעוט ואינו מקפיד, משמע )לקמ!(א "הרמ

גזירה אטו דברי
 , ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברי
 שאינ
 חוצצי
: "א"הרמוכתב 

  .כגו! בדברי
 הנמצאי
 על גופה שאינ
 מהודקי
 בבשרה ,)ד"הגשבש
 (" החוצצי

  :)י ורבותיו"מחלוקת רש(? הא
 דבר שאינו מהודק ונכנסי
 בו מי
 חוצ� .ז

שרשראות של חוטי
 חלולות : י"רש(תיכי חלילתא : בעא מיניה רב כהנא מרב: ")ב, שבת נז(גמרא 
ל "א? מאי )והמי
 נכנסי
 בה
, שקולעות בה! שערה ואינה יכולה למתח! ולהדק! על השיער בחוזקה, ועגולות

איתמר . )דלא מצי לאהדוקי שפיר, דלעני! חציצה לא חיי�(לא גזרו  �כל שהוא ארוג ? ארוג קאמרת
: אמר רב כהנא: ואיכא דאמרי. לא גזרו �כל שהוא ארוג : אמר רב הונא בריה דרב יהושע, נמי

  ... דטניפ!: ב"א? מאי איכא בי! האי לישנא להאי לישנא. חזינא לאחוותי דלא קפד! עלייהו
, לפי שהמי
 ממחי! הטיט, ומקפידות להסיר! בשעת טבילה, שנטנפו הנ" תיכי בטיט: י"רשפירש (

כגו! ": ש בש� היש מפרשי�"הראופירש  .ירד הטיט על בשר! ומתלכל", ובעלות! מ! הטבילה
ולכ" מקפידות להסיר! בשעת טבילה שלא , ומטנפי
 מחמת המי
, וזהבי
 ויפי
שהחוטי
 מ

  ").יתלכלכו

ולה" . )ולא נגזור(פ שמטנ� "הכי נמי ארוג ואע, לה" לישנא דאמרת כל שהוא ארוג לא גזרו...
  ". כיו! דטניפ! מיקפד קפדא עלייהו, לישנא דאמרת משו
 קפידא

  .דהלכא כלישנא בתרא י"הבוכתב 

  :בביאור הגמרא י ורבותיו"רשונחלקו 

שהרי המי
 , ולא לגבי די! חציצה, פירש שכל הדיו! בגמרא הוא לגבי הוצאה בשבת בלבד � י"רש
ויבואו , חיישינ! שמא יורידו את התיכי לפני הטבילה ברשות הרבי
, כ כיו! דטניפו"וא(ולא חוצ�  �נכנסי
 בו 
אפילו א
 (לא הוי חציצה  �עיילי בהו מי
 שכל שלא מהודק ו, משמע מדבריו. )אמות' לטלטלו ד

  ).מקפידי
 עליו בגלל נקיו!

דכיו! דמקפידה עליו מבחינת  � י"הבוהסביר . פירשו את הגמרא לעני! חציצה � י"רבותיו של רש
הסבר זה (חשיב חציצה  �פ שאינו מהודק ונכנס תחתיו מי
 "אע, להסירו )ש"י או הרא"לפי רש(נקיו! 

הרי , מה אכפת לי א
 מקפידה או לא, וא
 כ!, לא חוצ� �א
 נכנס תחתיו מי
 , נ"שהרי ממ, אינו מוב!
שהמוזהבי
 , מביא הסבר נוס� י"הב, אמנ
. הסבר זה מקובל על כל הפרשני
, מ"ומ! ?המי
 נכנסו

י "המחלוקת בי! רש, לפי פירוש זה. ולא יכנסו בו מי
, והמטונפי
 גורמי
 לכ" שזה יהיה מהודק
  ).אלא במציאות, ה עקרוניתלרבותיו אינ

  להלכה

 )פ שאינ
 מהודקי
 ועייל בהו מיא"אע(וא
 היו מוזהבות : "י"פסק כרבותיו של רש )ד' סע(א "הרמ
מקפדת עליה
 שלא , א
 היו מטונפי
 תחלה, וכ!. דמקפדת עליה
 שלא תטנפ
, חוצצי!


  .)הטורוכ! פירש (" וחוצצי!, תתלכל" מה! במי

לעול
 אינו  �ועייל בהו מיא , דהיכא דלא מהידק �י "ומשמע שפסק כרש, לא כתב די! זה: ע"השו
�  .חוצ

הרי המי
 באי
 על גופה מתחת לחוטי
 , מה חציצה שיי" בזה �א "על הרמ ט"הסד והקשה
לגזור חציצה הרפויה אטו חציצה שאינה , דהוא גזירה דרבנ!, דיש לומר � וענה? )קושייתינו דלעיל(

מפני שאי! האשה , ול בחוטי
 אלו כשאינ
 מוזהבי
 או מטונפי
והא דמותרת לטב. רפויה

 �אבל הכי שמקפידה להסיר! עכשיו בשעת טבילה . מקפדת עליה
 להסיר! כשהיא באה למי

אבל בשעת , )כג' סע(שאינה מקפדת להסירה אלא בשעת לישה , כ טבעת וכדומה"וא(חשיבי חציצה 
א פסק שלא תטבול בה
 "כתבנו שהרמ )א' סע(לעיל , אול
. לא חוצ� �טבילה אינה מקפדת להסירה 

  . )ד"סקש "פתועיי! ( )לכתחילה
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אפילו , אינ
 חוצצי
 �ע ששתי שערות או יותר שהיו קשורות "פסק השו' דבסעי� ה �עוד קשה 
חוצ� כשהיא , שהוא לא מהודק, ולמה הכא, משו
 דלא מהודק �א
 מקפדת או שיש רוב 

  ?מקפדת

 �אמרינ! דמקפיד או  )ד�ג' כגו! בסע(דדוקא בדבר שאינו מגופה  � )ד"סקש "וברא ,ג"סקי( ט"הסדותיר

, אי! מקו
 לומר שחוצ�, דהוה כגופה, כ שערות דעצמה"משא. רוב שחוצ� אפילו א
 נכנס מי

  .כ לא נכנס מי
"אא

  . י"פסקו כשיטת רש � )ד"סק ש"פת( הפרישה והלבושי שרד

  .לא הזכירו די! זה משמע שכ" ג
 להלכה א"� והרשב"שהרמבומכ" 

  .אפשר להקל �ומכל מקו
 היכא דאיכא עוד צד להקל , א"כרמ ט"הסד פסק

יש להקל ולסמו" ) א לה לטבול שנית"כגו! שא(דבשעת הדחק , כתב ג
 כ! )כ' ביאורי
 עמ(ש "ובבדה
  .כשנראה לעי! שהחוט רפוי �שאולי יש להקל א� בלא צד אחר , והוסי�. על דעת מר!

צ "א, א" אשה שטבלה והלכה לביתה, א"כתב שלכתחילה נוהגי
 להחמיר כרמ :הרהובדרכי הט
  .לחזור ולטבול

  

  

  )'סעי� ב(דברי
 החוצצי
 . ב
  ".וחוטי פשת! ורצועות שבראשי הבנות, חוטי צמר: אלו חוצצי! באד
: ")א"מ, ט"מקוואות פ( משנה

לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשת! ולא ברצועות שבראשה : תנ!: ")א, שבת נז(גמרא 

  ".ולא תטבול בה
 עד שתרפ

  .חוטי
 שבתו" קליעת שערה �ל "הנ :י"פרש

 �וכיו! שמקפידי
 להסיר
 בשעת חפיפה . מדובר בחוטי
 שכורכי
 בה
 השער :ש"ורא' תוס
, אול
 בחוטי
 שבתו" קליעת ראשה. ובהא מועיל א
 מרפה אות
. וחוצ� �הווי מיעוט שמקפיד 

  . אלא שצרי" להתיר
 לגמרי, )כ"כיו! שאי! המי
 נכנסי
 כ(ל בה
 הרפיו! אי! מועי

  .ע"השו פ"וכ

כיו! , לפי שמקפדת להסיר
 בשעת חפיפה או רחיצה שיכנסו ש
 המי
: ")ה"סק( ז"הט וכתב
  ".צ כא! שיהיה על רובה"א, כ"ע. חוצ� לעול
 �דאיכא זימנא שמקפדת 

  

אילימא ? למעוטי מאי: יוס�' מתקי� לה ר. וכול! בראשי הבנות שנינו: אמר רב הונא: ")ש
( גמרא
  ".לפי שאי! אישה חונקת את עצמה, היינו טעמא דרב הונא: יוס�' אלא אמר ר... למעוטי דצואר

  :ומכא! יש ללמוד

  .חוצצי! �חוטי! הכרוכי! בשער  .א

  ).לפי שאי! אשה חונקת את עצמה(בצוואר אינ! חוצצי!  .ב

   ).כיו! דלא שיי" הטע
 דאי! אשה חונקת את עצמה(חוצצי!  �בשאר מקומות בגו�  .ג

  .חוצצת � )כדי שתראה בעלת בשר(שרגילה להדק בצווארה , קטלא .ד

  .ע"בשו פ"וכ

  

  


  )'סעי� ג( חוטי
 ארוגי
ובתנאי שלא יהיו מוזהבי
 ומטונפי
 . רפויי
 ה
 ואינ
 חוצצי
 �חוטי
 ארוגי
 : הטורכתב 

  .)זהו תיכי חליליתא שנאמר בגמרא(

אבל  ).מהודקות ה! מאוד, דמכיו! שה! עשויות שתי וערב(כ! חוצ�  �שסת
 ארוג : ד"הראב וכ! כתב
ואינ
  �ועייל בהו מייא , ולא מהדקי
 שפיר, רפוי מרפו טובא, אלו החלולות שה! מעשה רשת

  .חוצצי!

  .אינ
 חוצצי!  �א
 החוטי
 האלו חלולי
 עשוי מעשה רשת  �ד "פסק כראב: ע"השו

  )'סעי� ד(חוטי השער שאינ
 מראשה . ג
יהודה אומר של צמר ' ר... חוטי צמר וחוטי פשת!: אלו חוצצי! באד
: ")א"מ, ט"מקוואות פ(משנה 


  ".מפני שהמי
 באי
 בה
, ושל שער אינ
 חוצצי

  .שאינ
 חוצצי
 �" יהודה בחוטי שער' מודי
 חכמי
 לר: "איתא )א, שבת נז( ובגמרא

  ".חוטי שער שאינ
 חוצצי!: "ע"השופ "וכ
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וכרכה אות
 סביב שערות , דסעי� זה מדבר על חוטי שער שלקחה מעלמא � )ח"סק( ז"הטוכתב 
אבל א
 לקחה שערה , לא הוי חציצה �שערות או יותר ' דוקא שלקחה ב )ה' כבסע(וג
 כא! . ראשה
  . מיהדק שפיר הקשר ההוא והוי חציצה �אחת 

כדי! מיעוט  )י"כרבותיו של רש �כדלעיל (חוצ�  �הבות או מטונפות וא
 היו מוז �כא! הגיה  א"הרמ(
  .)וכדלעיל, המקפיד

  

  

  )'סעי� ה( )מראשה(שערות . ד
איני  �שתי
 . אינ! חוצצות �שלוש . חוצצת �נימא אחת קשורה : ה"אמר רבר: ")א, נדה סז(גמרא 
  ".אנו אי! לנו אלא אחת: יוחנ! אמר' ור! יודע

  .שרק שערה אחת חוצצת �יוחנ! ' פסקו כר � ש וטור"רא, ג"סמ, �"הרמב

  .שערות חוצצות' שג
 ב �הונא ' פסקו כרבה בר ר � ירוח�' א ור"רשב, �"הר

. אינ
 חוצצי! �קשר אחד , שתי שערות או יותר שהיו קשורי
 כאחד: "יוחנ!' פסק כר � ע"השו
אבל א
 . )חוצ� �קפיד כדי! מיעוט ומ(והוא שתהא מקפדת עליה . חוצצת �ושערה אחת שנקשרה 

שאז  �" עד שיהא רוב שערה קשור נימא נימא בפני עצמו, עלתה לה טבילה �אינה מקפדת עליה 
  .חוצ� �הוי רוב ואינו מקפיד 

', דבסעי� ד �' לסעי� ה' וההבדל בי! סעי� ד. דכא! מיירי בשערותיה עצמה )ח"סק( ז"הט וכתב
א
 כרכה שערה אחת הוי חציצה אפילו שזה מיעוט ואינה מקפדת , דמיירי בשערות דעלמא

 � )'סעי� ה(והכא . דמייא לא עיילי שמה עד שתרפ
 �ב ' כדי! חוטי צמר בסע, ה"פ סק"ע )עכשיו(
 �מיעוט ומקפדת (ודוקא ברוב מקפדת , די! זה תלוי במקפדת �דמיירי בשערות ראשה שנקשרו 

�  ).חוצ� �רוב אפילו לא מקפדת , חוצ

או שקשר שתי שערות בפני , ילוק בי! א
 קשר שתי שערות ע
 שתי שערותואי! ח: "א"וכתב הרמ
  .אינ
 חוצצי! �" עצמ!

אי! חילוק בי! שהיא קשורה ע
 חברתה אחת ע
  �וכ! שערה אחת שנקשרה : ")ז"סק( �"הש וכתב
  ".בכל עני! חוצצת �או שקשורה בפני עצמה , אחת

  

   

  )'סעי� ו(שער במקומות אחרי
 בגו� . ה
... ובית הסתרי
 באשה, קליקי הלב והזק!... ואלו חוצצי
 באד
: ")ט, ב"מ, ט"מקואות פ( משנה

אחד : רבי אליעזר אומר. ובית הסתרי
 באיש, ובית השחי, קליקי הראש �אלו שאי! חוצצי! 
  ".אינו חוצ� �ושאינו מקפיד עליו , חוצ� �כל המקפיד עליו , האיש ואחד האשה

הטע
 : י"הבוהסביר . אינו חוצ� �אבל בפנויה , דוקא בנשואה �בית הסתרי
 באשה : ובתוספתא
  .אינ
 מקפידי
 �וכ! האיש , אבל פנויה, כדי שלא תתגנה על בעלה, משו
 שנשואה מקפדת �

שבראש . חוצ� �ושבזק! הנדבק זה בזה מחמת הזיעה ) בחזה(שיער שכנגד הלב : "ע"השווכ! פסק 
בפנויה , בנשואה חוצ� �ובאשה , באיש אינו חוצ� �ושבאותו מקו
 . אינו חוצ� �ושבבית השחי 

�  ".אינו חוצ

דאזלינ! , אפילו הכי חוצ�, שאי! בעלה מקפיד בזה, א
 היתה נשואה: )י"סקז "בטוכ! ( ח"הבוכתב 
  . בתר רוב נשואות

שאז בראש ובבית , דמיירי הכא שרק מיעוט השערות נדבקי
: )ה"סקמ ש"בבדמובא ( ט"הסד וכתב
ל דהשערות "דקי, אפילו אינ! מקפידות על כ", חוצ� �אבל א
 רוב נדבקי
 . וצ�לא ח �השחי 

  .נדבקי! לעצמ!

ונעשית בלילה , ואות! שיש לה! כמי! קליעות שערות דבוקות זו בזו: ")המרדכיבש
 ( א"הרמ ופסק
  ". לא חייצי �וסכנה להסיר! , י שד"ע

  

  

  :להקל) שנאמרו במרדכי(טעמי
 ' הביא ג: )ב"סקנ( ש"ובבדה

  .וכמקו
 הבלוע שאי! צרי" ביאת מי
, שכיו! שהשערות מודבקות היטב הוו כחתיכה אחת .א

  .המי
 נכנסי
 לתו" הקליעה, שכיו! שקלועות הרבה שערות ביחד .ב

אינו , כש
 שהולד במעי אמו נוכרית, פירוש(היינו רבותיה  �כיו! שסכנה להסיר את הקליעות  .ג
הוא הדי! , פירוש שהולד צרי" לגו� הא
 לחיותו �משו
 ריבותיה , נחשב חציצה כשטובלת לגירות

  ).ולא חשיב חציצה, היינו רבותיה �שסכנה לה להסיר את הקליעות , הכא
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, שכיו! שהוא סכנה להסיר
 �הוסי� טע
 נוס� להקל ששיי" רק במיעוטו  )בביאורי
( ש"ובבדה(
 
  ).חשיב כאינה מקפדת �ודעתה שיהיו הקליעות עד שיפלו מאליה

  

  

  )'סעי� ז(לפלו� בעיניי
 . ו
לפלו� ... אלו שאי! חוצצי!... לפלו� שחו� לעי!... אלו חוצצי! באד
: ")ב"מ, ט"מקוואות פ(משנה 
  ".שבעי!

? אימתי נקרא יבש. יבש חוצ�, לח אינו חוצ� �לפלו� שבעי! : אמר מר עוקבא: ")א, נדה סז( ובגמרא
  ".משהתחיל לירק

אבל מחו� לעי! אפילו לח הווי , החילוק בי! לח ויבש הוא בתו" העי!הבינו ש: '� ותוס"רמב
  .חציצה

בכל גווני  �אבל בתו" העי! , הבינו שהחילוק בי! לח ויבש נאמר מחו� לעי!: ירוח�' טור ור, ש"רא
 �מפני שדמעה מלחלחתו במקו
 , א� על פי שהוא יבש הרבה, דבתו" העי! לא שיי" יבשות(לא חוצ

  ).ואינו חוצ�, דיבוקו

  .ולח בכל מקו
 אינו חוצ�, שיבש בכל מקו
 חוצ�, כתב: ג"והסמ

  


"בהבנת הרמב י"הטור והבנחלקו :  
שכ! (ימי
 ' ימי
 ללאחר ג' 
 שיש חילוק בלפלו� בתו" העי! בי! בתו" ג"סובר הרמב: הטור לדעת


 לחלק לגבי שריטה"כתב הרמב . 

 להשוות ג
 "בוהבי! הטור שבא הרמ', וכ! לפלו� שבעי!'וסיי
 ש
  .יבש בתו" העי! אינו חוצ� �ימי
 ' שבתו" ג �) ימי
' ימי
 ללאחר ג' לעני! לחלק בי! בתו" ג

הרי לא מצינו בתלמוד מי שחילק  �וכ! הקשה . והקשה עליו כמה קושיות, חלק על הטור י"הב א"
אלא ודאי ? 
 לפליגי בינייהו"ומהי תיתי לרמב, ימי
' ימי
 ללאחר ג' בי! בתו" ג, בלפלו� שבעי!

  .אי! זו השוואה גמורה �' וכ!'ומה שכתב , שאינו מחלק בכ"

  ).הוא לפלו� לח שבתו" העי! �דהיינו שהמקרה היחיד שאינו חוצ� , לפי פירושו(
 "פסק כרמב: ע"השו

  .'ללאחר ג' חילק בי! בתו" ג: ח"הב

  .ע"כתב שהעיקר כדעת השו: )ב"סקי( �"הש

כתבו שחציצה זו נאמרה לטהרות בלבד ולא לבעלה  :ג"ת והסמ"ר, �"הרמב, א"הרשב, ד"הראב
  .)ועיי! לקמ!', וט' וכ! בסעי� ח(

ג והמרדכי שלכתחילה לכולי עלמא צרי" להיזהר ג
 "הסמ, 
"בש
 הרא: )ג"סקי( �"וכתב הש
ודאי כדאי ה
 כל הני , א" כשאי אפשר. יש להחמיר �וא
 אפשר שתטבול שנית , לבעלה


  .רבוואתה לסמו" עליה
, אפילו לח חוצ� ג
 בדיעבד �א" מחו� לעי! , שזה דוקא בלפלו� שבתו" העי! )ט"סקנ( ש"הבדה והעיר(

  )).א"החכבש
 (וצריכה טבילה שנית 

  

  )'סעי� ח(כחול שבעי! . ז
א� שחו� לעי!  �היו עיניה פורחות . חוצ� �ושחו� לעי! , אינו חוצ� �כחול שבעי! : ")א, נדה סז( גמרא

�  ".אינו חוצ

  . )�"רמב(פתוחות  .ג, )מצמו�(נפתחות ונסגרות תמיד  .ב, דומעות .א: פירוש פורחות
ולפי זה , כתב שבשעת הטבילה עשתה כ" ז"הטא" , ל"הנ' 
 כשיטה ב"כתב שדעתו של הרמב י"בב(


 הוא כפירוש השלישי"הרמב .(  

  .כתב כפירוש השני: ע"השו

  . דבי! כ" אינו חוצ�, כתב דלהלכה נקטינ! ככל אחד מהשלושה פירושי
 :ח"והב

�  : הטע
 שאינו חוצ

  .)הלבוש(ומה שנשאר אי! בו ממש , משו
 שלחות העי! מעבירתו .א

  .)ב"סקס ש"בבדהכ "וכ ,מאירי(אינה מקפדת כי נוח לה שישאר בעיניה  .ב

א" לרפואה , ל אינו חוצ� דוקא א
 שמה לקישוט"שכל הנ: ג"הבהבש
  )ד"סקי( �"הש וכתב
 �  . )כיו! שדעתה להסירה כשתתרפא, )מאירי(ע שסובר לפי הטע
 השני ומשמ(חוצ

משמע שסוברי
 שיש להקל א� , כתב שהפוסקי
 לא הביאוהו בדבריה
 )ד"סקס( ש"ובבדה
  ). שכ! לטע
 הראשו! אי! חילוק בי! רפואה לקישוט(כשהוש
 לרפואה 
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מקילי
 ג
 בזה אפילו בכחול , )דהווי רק לטהרות(ל שמקילי
 בדיעבד בליפלו� "הראשוני
 הנ
  .שחו� לעי!

  

  

   )'סעי� ט(ד
 וריר . ח
 �פירוש (וגלד ... אלו שאי! חוצצי!. וגלד שחו� למכה... אלו חוצצי! באד
: ")ט"מקואות פ( משנה
  ".שעל המכה )ריר, ליחה

  ".ד
 יבש שעל המכה חוצ�: "תוספתא

יומי לא ' עד ג) ירה של מקיזי ד
דק(הני רבדי דכוסליתא : אמר רמי בר חמא: ")א, נדה סז(ובגמרא 
  ".מכא! ואיל" חייצי, חייצי

והווי כגו� הבשר ולא , יומי! גלד! ר" ומחובר' ג. דרכ! של מכות של הקזת ד
 להעלות גלד: י"רש
  .ימי
 הגלד מתייבש ונפרד מהגו� וחוצ�' א" לאחר ג. חייצי

ימי
 זה ' לאחר ג. המי
 חודרי
 תחתיו ואינו חוצ�, ימי
 שהוא ר"' דעד ג, פירש והמרדכי

הימי
 עד שיתרפא ' ולכ! לא תטבול אחר ג. מתייבש ונדבק בדוחק על הבשר והמי
 לא חודרי

  .ת"ג והסה"הסמוכ! פסקו . )אפילו א
 מצטערת כשהיא מסירה(או שתסיר הגלד , הפצע

ו" אבל מה שבת. כי הוא חו� למכה ונקרש ונעשה עב" �ימי
 חוצ� ' ואחרי ג: ש"הרא והסביר
צריכה לרחו� במי
 עד , אשה שהיא בעלת חטטי
, הילכ". )ואינו חוצ�(המכה הוא ר" תמיד 

  ".שיתרככו

. א� על פי שמ! הדי! לא היה צרי", הרגילו הנשי
 להסיר מעליה! כל גרב וכל שחי!: ק"הסמ וכתב
  .אי! לאסור מלטבול אשה שיש לה חטטי
 בראשה, לפי זה

יצא . וריר שבתוכה אינו חוצ�, )תוספתא(ד
 יבש שעל המכה חוצ� : "ש"פסק כפירוש הראע "השו
לפיכ" אשה . יבש הוא וחוצ� �לאחר מכ! . לח הוא ואינו חוצ� �ימי
 ' כל תו" ג: ריר מתוכה


  ".צריכה לחו� במי
 עד שיתרככו, בעלת חטטי

או וא
 ל, שגלד א� על פי שמצטערת בהסרתו צריכה להסירו: )ד"סקי ז"בטמובא ( ל"הרש ופסק
�  .חוצ

  .פסק שכל שמצטערת בהסרתו אינו חוצ�: )תשובה קסט( ת הר צבי"ובשו

  

  

  ?ל נאמרו דוקא לטהרות"הא
 שלושת הדיני
 הנ. ט
  :נאמרו סידרת מימרות )א, סז �ב , נדה סו( בגמרא

  .אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול .א

  .אשה לא תטבול בנמל .ב

  .לא עלתה לה טבילה, וטבלה ועלתה, נתנה תבשיל לבנה .ג

  .עד תלתא יומי לא חייצי ומכא! ואיל" חייצי �הני רבדי דכוסליתא  .ד

  ...חוצ� �יבש , אינו חוצ� �לח : לפלו� שבעי! .ה

  ...חוצ� �ושעל גב העי! , אינו חוצ� �כחול שבעי!  .ו

  .לא עלתה לה טבילה, פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר: יוחנ!' אמר ר .ז

  :ורסי! בסו� כל המימרות האלויש שג

כי הא דאמר , אבל לבעלה שפיר דמי. דלא איתמר אלא לטהרות, ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"
  ".אשה לא תטבול אלא כדר" גדילתה: ריש לקיש

  :שיטות בזה 5ובפוסקי
 הובאו 

ולכ! מימרות אלו . ולית הלכתא: שלא נאמר כלל, גירסת
 כגמרא אצלנו: 'תוס, ש"רא, י"רש. א
  .להלכה ג
 לבעלה

  .וזה מתייחס רק לגבי כחול שבעי!', לית הלכתא'גורס : ירוח�' ר. ב

לפלו� , ריבתא דכוסליתא(שמועות ' וזה מתייחס לגבי ג', לית הלכתא'גורסי
 : א"ד ורשב"ראב. ג
  ).)ח"פ �"רמב(שבעי! וכחול שבעי! 

  .'ו�'ות אלגבי כל השמוע' לית הלכתא'נאמר : ג בש� הארו�"ת והסמ"ר. ד

  ).פתחה עיניה ביותר(' ג
 לגבי ז' לית הלכתא'נאמר   :�"ר. ה
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הני מילי  �דא� למא! דמסקינ! דהני מילי לטהרות אבל לבעלה לא  �"הרא בש
המרדכי  וכתב
  .ג"הסמוכ! כתב . אבל לכתחילה אפילו לבעלה צריכה כל הני חומרות. בדיעבד

  .ש"י והרא"ומשמע שפסק כרש. כתב את הדיני
 האלו להלכה: ע"השו

ואדרבא . �"א ורמב"רשב, ד"הראבשלא הזכיר את דעת  ע"השותמה על דעת : )ג"סקי( �"והש
  .ובדרבנ! הל" אחרי המיקל, שהרי זה מיעוט ומקפיד והווי דרבנ!, היה לו לפסוק לפיה
 להלכה

�"השלכ! כתב ". ולית הלכתא" �פ לגרוס "וכ! דעת רוה ,
לסמו"  דכדאי ה
 רוב גדולי הפוסקי
צרי" להזהיר  )המרדכיפ "ע(ומכל מקו
 . עליה
 שפסקו שלטהרות דוקא איתמר ולא לבעלה

  .יש להחמיר �והיכא דאפשר שתטבול שנית . לבעלה לכתחילה לכל דבר

  

  

  )'סעי� י(רטייה שעל המכה . י

  .)תחבושת שעל המכה �פירוש רטיה (" והרטיה שעל המכה... אלו חוצצי
 באד
: ")ט"מקואות פ(משנה 

  .דהוי מיעוט המקפיד שכ! רוצה להסירו �והטע
 . ע"השו פ"וכ

  )ג"די! אגד שעל המכה יתבאר בסעי� כ(

  

  

  )א"סעי� י(ח� או קו� התחוב בבשר . יא

 �וא
 אינו נראה . חוצ� �בזמ! שהוא נראה : ח� שהוא תחוב באד
: ")ח"מ, י"מקואות פ(משנה 
  ".טובל ואוכל תרומתו

: וחכמי
 אומרי
, אינו חוצ�: רבי אומר: הנכנס לו ח� בירכו: ")סו� מקואותב ש"רהביאה (תוספתא 
�ג
 רבי מודה , כלומר(הרי זה חוצ�  �אבל בשל ע� . בשל מתכת? במה דברי
 אמורי
. הרי זה חוצ

�  ". הכל מודי
 שאינו חוצ� �וא
 קר
 עליו העור מלמעלה . )שבע� חוצ

  

כ ע
 "שאינו נדבק כ, מתכת עיילי מיא טפי מע� .א: י"רש כתב: הטע
 לחילוק בי! ע� למתכת
  .ולכ! הוי מיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצ�, בשל מתכת איכא סכנה טפי כשמוציאו .ב. הבשר

  ?ונחלקו הראשוני
 א
 בתוספתא מדובר במקרה שהח� נראה מבחו� או שאינו נראה

כדי שמשנתינו  .א :מוכרחי
 לפרש שהתוספתא מדברת על ח� שנראה מבחו�: י בדעת הטור"ב
שכ! , לא מוב! טע
 חכמי
 �א
 מדובר בשאינו נראה מבחו�  .ב, )רבי(לא תהיה אליבא דיחידאה 
וכשאינו . )בי! בע� בי! במתכת �כחכמי
 (חוצ�  �כשנראה מבחו� , לפי זה? מדוע יחצו� א
 אינו נראה

  .אינו חוצ� �נראה 

  

�  :ופירוש נראה מבחו

גזרו בו , פ שהוא משוקע"אע, דכל שהוא נראה �דעת רבנ! , כשהוא משוקע לגמרי .א :י"כתב הב
  .וכשקר
 עליו העור לכולי עלמא אי! לגזור. לא גזר �ואלו רבי . גזירה אטו שאינו משוקע

אבל (ולכ! חוצ� , שאי אפשר שלא יהיה מקצתו על הבשר �דעת רבנ! , כשהח� שווה לבשר .ב
. אינו חוצ�, שכיו! שאינו בולט ואי! מקצתו על הבשר �ורבי סבר . )פ שנראה אינו חוצ�"משוקע אע

ל מיעוטו שאינו "והו, דאי! מקפידי
 להוציאו(מודי
 רבנ! שאינו חוצ� , וא
 קר
 עליו עור מלמעלה
�  .)מקפיד עליו שאינו חוצ

א
 יש עליו קרו
 . אינו חוצ� �וא
 אינו נראה מבחו� , חוצ� �א
 נראה מבחו� : "הטור ולכ! פסק
� �  .שילוב של המשנה והברייתא �" בכל עני! אינו חוצ

ואפילו הכי גזרו . פירשו שהתוספתא באינו נראה מבחו� איירי: ירוח�' � ור"י בדעת הרמב"ב
� )אבל ע� חוצ�, אינו חוצ� �ולכ! כשאינו נראה (ורבי לא גזר . רבנ! שחוצ� אטו כשהוא נראה מבחו

, ולפי זה. שיש כמה משניות כאלה, " כלו
אי! בכ, וא� על גב שהיא כיחידאה. והמשנה כרבי
ולרבי אי! . ל כוותיה"זה לחכמי
 בלבד דלא קיי" וא
 קר
 עליו עור מלמעלה: "המש" הברייתא

  . ג
 ללא קרימה אינו חוצ� �אלא כל שאינו נראה , צור" בקרימת העור

  .ולא הזכיר די! קרימת העור. חילוק בי! נראה לשאינו נראה: 
 כמשנה בלבד"לכ! פסק הרמב

  

  .דקו� דינו כח�: ירוח�' טור ור, ש"הראכתבו 

 �וא
 אינו נראה , חוצ� �א
 נראה מבחו� , ח� או קו� התחוב בבשר: "כתב כלשו! המשנה ע"השו
�  ".אינו חוצ
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פ שאינו "שהרי רבי מודה דבשל ע� חוצ� אע, משנתינו אינה כרבי: י"הבעל  )ז"סקי( �"השהקשה 
שהתוספתא מדברת , ""לכ! כתב הש. חלקת בי! של ע� או של מתכתואילו המשנה אינה מ, נראה

ואי! חילוק בי! של ע� או , הלכה כחכמי
. י"ש ור"
 רא"ושכ! ג
 דעת הרמב, בח� הנראה
ומה . אפילו של ע� אינו חוצ� �ובאינו נראה . אפילו של מתכת חוצ�, אלא כל הנראה, מתכות

  .משו
 שזה פשוט, שלא כתבו בשקר
 עליו בשר מותר

  

�"השכתב  �נקרא ג
 כמשוקע או רק משוה לבשר " נראה"א
 : י"בעני! ההסתפקות של הב 
, )ל מיעוט המקפיד ולכ! חוצ�"והו(נקרא נראה  �שווה לבשר . י"דנראה לקולא כפירוש הב) ז"סקט(

ח� ור"ב "סקצ ש"בבדהכתב , פ שנראה הע� מונח בבשר הפנימי"ואע(אינו נראה ואינו חוצ�  �וכשמשוקע 

כתב להחמיר א� ח "הב, אול
. הלבושכ "וכ ,)ולא על הבשר הפנימי, כל בשר העור החיצוני �" בשרו במי
  .כל שנראה מבחו� דגזרינ! בזה אטו שאינו משוקע, במשוקע

פ "וכ ,)כיו! דמיעוט המקפיד אינו אלא מדרבנ!(" "הכריעו להקל בזה כש �ש "לחו, א"חכ, ט"הסד
  .)ב"סקצ( ש"בבדה

  

  

   )ד"י �ב "סעיפי
 י(לכלוכי
 על הבשר . יב
ולכלוכי ... אלו שאי! חוצצי!. וגלדי צואה שעל בשרו... אלו חוצצי! באד
: ")ט"מקואות פ( משנה .א

  ".)מחמת זיעה( צואה שעל בשרו

  ".חוצ� �נגלד כגליד . אינ
 חוצצי! �לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה : ")יב' סע( ע"השופ "וכ

, וכשזה מתייבש ונעשה כגליד. כיו! שה
 לחי
 עייל בהו מיא, לוכי צואהדלכ � ח"הבהסביר 
  .ומשו
 הכי חוצ�, וג
 מקפדת היא על הלכלו" הזה, מעכב את המי
 מלבוא על גופה

כשאד
 מגבל טיט או לש עיסה ומשפש� ידיו זו : פירוש(" והמלמולי!...  אלו חוצצי! באד
: ")ש
( משנה .ב
 
  .)וה
 נקראי
 מלמולי! �בזו נופל מה
 כמו חוטי

  ".מלמולי! שעל הבשר חוצצי!: ")יג' סע(ע "השופ "וכ 

זה טיט ? איזהו טיט היו!. טיט היו! וטיט היוצרי
 וג� יוני... אלו חוצצי! באד
: ")ש
( משנה .ג
רבי . כמשמעו �טיט היוצרי
 . )ג, תהלי
 מ(" ויעלני מבור שאו! מטיט היו!: "שנאמר, הבורות

אלו יתדות הדרכי
 שאי! טובלי! בה
  �וג� יוני  . של יוצרי
 ומטמא בשל מרקהיוסי מטהר ב

  ".ושאר כל הטיט מטבילי! בו כשהוא לח. ולא מטבילי! אות

ואילו . אבל לחי
 אינ
 חוצצי
, סוגי הטיט הללו חוצצי
 דוקא כשה
 יבשי
' דג: הטורכתב 
�  .שאר סוגי הטיט אפילו יבש אינו חוצ

, אינו חוצ� �בלח : ושאר סוגי הטיט, סוגי הטיט חוצצי
 אפילו לחי
' דהני ג: כתב� "הרמב
  .ג"סמכ "וכ. חוצ� �ביבש 

  ".אפילו בדבר לח חוצ� �מיהו א
 היא מקפדת : "א"הרמוהעיר , 
"פסק כרמב )יד' סע( ע"השו

א "ואילו לדעת הרמ. כל הטיט יורד �כשטובלת ועליה טיט לח , ע"ונראה שלדעת השו: ש"ערוה
  .ולכ! א
 היא מקפידה עליו חוצ�, ר קצת רוש
 בבשרהנשא

פ "וכ. אפילו כשה
 לחי
, כול
 חוצצי
 �דעכשיו שאי! אנו בקיאי
 במיני הטיט  � ח"הבוכתב 
שנהגו הנשי
 להסיר מעל גופ! כל מיני טינו�  )ש"ש בש� ערוה"בבדה(וכתב עוד . )ז"סקק( ש"בבדה

  .קוד
 הטבילה

  

: י"הבוכתב ". טהור �סאה ' וירד וטבל במקוה שיש בו מ, היו רגליו מלאות אבק: "תוספתא .ד
ולא יטבול באבק שעל : ")ב"מ, ט"מקואות פ(וכ! במשנה . ולא לכתחילה, דמשמע שטהור בדיעבד

מ היכא "מ, וכתב נהי לכתחילה יש להזהר מלטבול באבק שעל רגליו, �"הרמבפ "וכ". רגליו
  .פ שאינ! חמי
"ואע, האבק דסת
 מי
 מעבירי! את, טהור �דעבר וטבל 

, טמא �סאה ' וירד וטבל במקוה שיש בו מ, היו רגליו מלאות אבק: "גרס בתוספתא ש"הרא" 
והסיבה . בדיעבד נמי טמא �דכשאינ
 חמי
 ולא שפש� , משמע". טהור �שפש� או טבל בחמי! 

  .נעשה האבק לטיט וחוצ� �שכשטובל רגלי
 מאובקות באבק , היא

  ).ומשמע שפסק כמותו �ש בסיפא "את דעת הר(' א"י'�הביא את שתי הדעות כ )מה' סע( ע"השו

כיו! , ע"חוצ� לכו �אבל באבק שעל השיער , שזה באבק שעל הרגלי
 )ג"סקכ( ש"בפתוכתב 
  .שנדבק ש
 היטב

  

  

  )ו"סעי� ט(שר� . יג
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 �יבשי! : שר� החרוב ושר� השיקמה, שר� התות, שר� תאנה, הדבש, החלב, הדיו: "תוספתא

  ".אי! חוצצי
 �לחי
 ;  חוצצי


  .בשאר אילנות משמע שאפילו יבשי
 אינ! חוצצי
 � טור: בשאר שרפי

  .ע"השופ "וכ  .דאפילו לחי
 חוצצי
 �לחומרא  � �"רמב  

, א להקפיד"דר" בנ �שעל יבש , מטע
 ההקפדה הוא �הטע
 שבלח אינו חוצ�  המרדכיוהסביר 
וכתב , יד' בסע א"הרמכדפסק (אפילו לח חוצ� , אבל א
 מקפידי
: והוסי�. אי! מקפידי
 �ועל לחי! 

  .מהרוקחוכ! משמע . )שפסקו שיי" ג
 לסעי� שלנו � �"הש


אי! המי
 נכנסי
  �וביבש , שבלח אינו חוצ� משו
 שבלח המי
 נכנסי
: יש שמסביר הטע
סמו" על דעה שבשעת הצור" יש ל )ק קיא"ס( ש"בבדהוכתב . דחה טע
 זה המרדכי. )חציצה פיזית(
  .זו

  .וכל הסוגי
 חוצצי
 אפילו בלח, שעכשיו אי! אנו בקיאי
 במיני השרפי
 � החכמת אד�וכתב 

  

  

  )ז"סעי� ט(ד
 שנסר" בבשר . יד

  .ע"בשופ "וכ". אפילו לח חוצ�, ד
 שנסר" בבשר: "�"הרמבכתב 

  .כשתולי
 בו אצבע נמש" והול" חוט ממנו, שמתחיל להתייבש ולהדבק קצת: פירוש ד
 שנסר"  

  

  
  )ז"סעי� י(צבע על הגו� והשער . טו

אינו  �דצבע שצובעות הנשי
 על פניה! וידיה! ושער ראש
 : ירוח�' א ור"הרשב, ש"הראכתבו 
�  .ע"השופ "וכ. חוצ


ואדרבה עשאוהו במתכוו! וחוזרות ומחדשות , כי הוא נוי לה! ואינ! מקפידות .א: והטעמי
שאי! הצבע דבר נוס� , וכמו בבגד צבוע(מגופו של אשה ושערה  ונחשב בכ" כאילו הוא, אות! תמיד

ואינו חוצ� אפילו כל . )פ שיש לו תכלת וארגמ! ותולעת שני"שהרי מצינו טבילה לפרוכת אע, אלא כגו� הבגד
  .דהכא רוצה להתנאות בו והרי הוא כגופה ממש', ושאני מסעי� ד. שערותיה צבועות

וחזותא לאו מילתא היא להיות , אלא מראה וחזותא בעלמא, הצבע אינו דבר שיש בו ממש .ב
  .ולהיות חוצ� בי! המי
 לגופה, ע"כדבר הנחשב בפנ

, ועוד, אינה מקפדת �כיו! שדרכה בכ" , שכל אישה שאומנותה לצבוע )ל"הראשוני
 הנ(עוד כתבו 
 �רבב הוא וא
 מוכר . חוצ� �רבב על בגדו : ")א, צח(בזבחי� וכדאמרינ! . דאי! זה ממשו של צבע

�  .ע"בשופ "וכ". אינו חוצ

שרוב בני , אינו חוצ� �ה באשה ששוחטת תמיד וידיה מלוכלכות בד
 "דה � רבינו ירוח�וכתב 

  .א"הרמפ "וכ. אומנות זו אינ
 מקפידי

  

  

  

  :)כ"סקק ש"בדה(נחלקו הפוסקי
 א
 צרי" את שני הטעמי
 כדי להקל 

  .צרי" את שני הטעמי
: ט"פרישה וסד, ח"ב

אינו חוצ� בכל  �א
 הצבע אי! בו ממש אלא מראה בעלמא : ועוד, ("תשב, מאירי, א"חכמ, ז"ט
 
שאצל  ,ש"בבדהוכתב . שזה הטע
 מספיק כדי להפקיעו מדי! חציצה, )ולא רק אצל צבעי
(אד
כתב שיש לסמו" על דברי : ולדינא. אינו חוצ� כיו! שאינו מקפיד עליו �אפילו יש בו ממש , צבע

  .ת הצור"המקילי
 בע

וכ! אשה שקלפה אגוזי
 ירוקי
 ונשאר מצבע ירוק על ידיה , אשה ששמה יוד על מכתה: ז"לפ
כל שרחצה היטב ולא נשאר ש
 אלא מראה , יש להקל אצלה לטבול כ! �ואינה יכולה להסירו 

 )טו' סע(ה גבי דיו "וה ,)כיו! שיש בזה חשש דאורייתא, ע א
 זה חופה רובו"וכתב שצ(ה בחינא "וה. צבע
  .כשיש חזות בעלמא וקשה להסירו

        

  

  )א"כ �ח "סעיפי
 י(די! חציצה בצפרני
 . טז

צואה ... אלו שאי! חוצצי
. ובצק שתחת הציפור!... אלו חוצצי
 באד
: ")ט"מקואות פ( משנה
  ".שתחת הציפור!
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 �ר והבצק שתחת הציפור! אפילו כנגד הבש, צואה שתחת הציפור! שלא כנגד הבשר: "תוספתא
  ".הרי אלו חוצצי!

  .כתבו כתוספתא � ירוח�' ר, א"רשב, ש"רא 

ג "ובה, שלדעתו התוספתא חולקת על המשנה י"הבוביאר (פסק כמשנה  �) ד"הי, א"מקוואות פ( �"רמב 
  ).הלכה כמשנה

ואלו : "והמשנה שאמרה(חוצצת  �יבשה : כתבו שצואה שתחת הציפור!והמרדכי  )א, נדה סז( 'תוס 

  .)מיירי בלח �" צואה שתחת הציפור!... אינ
 חוצצי

הלכ" מי שאינו . )בי! בצואה בי! בבצק � י"ב(ומיהו אי! דר" בני אד
 להקפיד בכ" " � הטורכתב  
�  .)דהרי מיעוטו שאינו מקפיד(" מקפיד אינו חוצ

להקפיד דלא יהא שו
 , שהנשי
 הנשואות הולכות לבית המרח�... דר" הכלות: "כתב י"ובב
מיהא כדי שלא יתגנו על בעליה! באמר
 שמצואת! לא , הציפור! שלא כנגד הבשר צואה תחת

היינו טעמא דאפילו , ובצק שתחת הציפור!... בטלה דעתה �ואפילו א
 זו אינה מקפדת ... רוחצו
�איכא למיחש שתתגנה על  �משו
 דבאיזה מקו
 שימצא הבצק בצפרני
 , כנגד הבשר חוצ

ועל כ! נכנס בצק , שבשעת לישה מטלת זוהמה בעיסה, בעלה באמרו שמאכילתו זוהמת צפרניה
  ".בצפרניה

שא
 הלכלו" , ת"רשכתבו בש
  ק"ג וסמ"הסמפ "ע, כתב להסביר את דברי הטור )ו"סק( מ"ובד
  .אינו חוצ� כלל, מי שאינה מקפידה, הלכ". אינו חוצ� �א להקפיד עליו "כ מעט שאי! דר" בנ"כ

  .)כלשו! התוספתא(א "בש ורש"כתב כרא )יח' סע( ע"השו


אבל צואה שאינה נדבקת , ז דוקא בצואה הנדבקת"שכ, כתב לחלק ת"ק בש� ר"בסמ, אמנ
  .אינה חוצצת

שאי! אנו בקיאי
 להבחי! ולידע איזה נדבק ואיזה אינו , דאי! להקל בכ" � ח"הבא" לדינא כתב 
  .נדבק

  

    נטילת הצפרני
 .ב

לפי שאינ! יכולות לכוו! מה נקרא כנגד : ")ירוח�' � ור"ר(א "ש הרשב"הראכתבו  �מקור המנהג 
מטע
 שמא יהיה ש
 בצק , וכמוב!(" נהגו הנשי
 ליטול צפרניה! בשעת טבילת!, הבשר או שלא כנגדו

  . )יח' סע( ע"השופ "וכ. )או צואה שיחצצו

אבל הציפור! , דוקא בצק שתחת הציפור! חוצ�: ה בש� הגאוני�"המרדכי בש� הראביכתב 
אינה  �ועוברת מכנגד הבשר , ואפילו א
 היתה גדולה ועומדת ליחת". ינה חוצצתעצמה א
  .משו
 שהציפור! הוי מגו� האד
 �וטעמא . חוצצת

יש , אפילו ברי לה שלא היה ש
 טיט כלל, ד נראה"ולפע: ")ה"סקכ �"בשוכ! מובא (כתב  ח"הבא" 
הוא  �דא
 הציפור! עומדת להיקצ�  )�"ראב(ד "שהרי איכא למ, להחמיר שתטבול פע
 שניה

 �כ צפרני
 דכול! קוצצי
 אות
 "משא, דרוב הנשי
 אי! דרכ! לקצצ!, ולא דמי לשערות הראש(חוצ

  .)והוי! חציצה א
 לא תקצו� אות

אינו , דא
 שכחה ולא נטלה צפרניה קוד
 טבילתה" � ד"והגש' התוסז מביא בש
 "סק מ"ובד
�א שלא יהיה "משו
 דא, החמיר ותטבול פע
 שניהמ טוב ל"ומ. רק שלא יהיה בתוכ! טיט, חוצ

  .ל דהטע
 הוא בגלל הטיט שתחת הציפור!"משמע דס". בתוכ! טיט

  

  :להלכה

, לדעת מר! )ק קמד"ס( ש"בבדהוכתב . ה בש
 ראשוני
"פסק כמרדכי בש
 ראבי )כ' סע( ע"השו
  .)י' פ הפסק בסע"ע(א
 לא נטלה הצפורני
 בדיעבד עלתה לה טבילה 

ומאחר . ז דוקא שאי! צואה או בצק תחתיו בשעה שטבלה"כ, מיהו: ")ד"הגשפ "ע(כתב  א"והרמ

. צריכה טבילה אחרת �אפילו א
 ציפור! אחת נשאר בידה וטבלה , דכבר נהגו ליטול הציפורני


  ".וכ! נוהגי

נראה להצריכה טבילה אחרת , דכיו! שאי! טבילה שניה מדינא אלא לחומרא )א"סקכ( ז"הטוכתב 
אי! להחמיר עליה  � )או אפילו לנה ע
 בעלה בלי ששמשה(אבל א
 שמשה . שלא שמשה כל זמ!

� "ד והמהר"ההגשוכ! נראה כוונת . א
 לא נמצא שו
 לכלו" תחתיו, ולהוציא לעז על בניה
  .רק א
 עדיי! לא שמשה, שחייבו מדינא טבילה שניה מלובלי�

לכ! תחזור , דכל העומד לקצ� חוצ� � �"הראבכתב שכיו! שחוששי
 ג
 לדעת  )ה"סקכ( �"השא" 
אבל היכא דלא אפשר לה ". וכמדומה לי שכ! נוהגי
 להורות", ותטבול אפילו לאחר ששמשה

  .אי! להחמיר כיו! שעבר לילה, לחזור ולטבול

  ." אינו חוצ�"ג
 לש, שא
 הציפור! קצרה � א"החכוכתב 
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אפילו ציפורניה , ור ולטבולז שאינה צריכה לחז"שיש להקל כדעת הט ש"הבדהכתב  �ולדינא 
אבל ביש ש
 , ז מיירי כשאי! דבר חוצ� תחת ציפורניה"וכ. כל שלנה אצל בעלה, גדולות ביותר

 �  .צריכה לחזור ולטבול בכל עני! �דבר חוצ

  

  :א
 אי! ידוע שהיה ש
 טיט .ג

שהרי אפילו היה ש
 צואה היה מיעוט המקפיד ומדרבנ! , כתב שג
 בזה יש להקל )א"סקכ( ז"הט
אבל א
 מוצאת . ז א
 לא מוצאת עכשיו לכלו""דכ � א"החכוכתב (וספיקא דרבנ! לקולא , בלבד

  ).חיישינ! שמא א� בזמ! הטבילה היה ש
, עכשיו לכלו"

פ שדנו בית הסתרי
 "שש
 אע, וראייתו מסעי� כה. חלק וכתב שצריכה לטבול שנית ט"והסד
או  �והטע
 להחמיר בזה ! תה לה טבילהפסק שרק א
 בדקה קוד
 הטבילה על, כמיעוט הגו�

  .משו
 שאתחזק איסורא דנידה או משו
 שעיקר די! הבדיקה חייבוהו חכמי
 על הספק

שא
 , ולדינא חלק. )בביאורי
(ט מכח ראיותיו "שנראי
 דברי הסד, כתב )ק קמז"ס( ש"בבדה
צ לחזור "יש להקל שא �וא
 עד הבשר . תחזור ותטבול �הציפורני
 היו עוברי
 מעל הבשר 

  . ולטבול

  

  צפרני הרגלי
 .ד

שדעתו להקל בצפרני רגלי
 שאינה צריכה טבילה  ר דניאל"מהרבש
  )י"סק( ש"בפתכתב 
צ "א, שאפשר אפילו יודעת שלא היה נקי, וכתב. הג
 שאינה יודעת א
 היה נקי, אחרת

  .שברגלי
 אי! דרכ! של הנשי
 להקפיד, טבילה אחרת

שלא חלקו הפוסקי
 ביניה
 , דלכתחילה יש ליטול ג
 צפרני רגליה, )ק קלז"ס( ש"בבדהוכתב 
שא� ברגלי
  תפארת למשההביא בש
  )ה שלא"ד, לו' עמ(ובביאורי
 . אלא בעני! דיעבד


  .שכ! המשנה והתוספתא לא חילקו בי! רגלי
 לידיי
, חוצצי


שכתב שהקפידא בצפרני
 הוא משו
 שמתגנה בכ" , יש להביא ראיה שלא חוצ� י"מהב, אמנ
א" , ז בצפרני
 קצרות"דכ ש"הבדהוכתב . על בעלה באמרו שמאכילתו זוהמת ציפורניה

 ,)ק קמט"ס(עוד כתב . ה יש להחמיר בזה"ובלא, )�"ראב(יש ג
 בעיה של עומד ליקצ�  �בארוכות 
תגזזנה ותטבול , שא
 נשארה צפור! אחת ברגלה וטבלה, שנראה להחמיר ג
 בצפורני רגליה

  .שנית

לכתחילה  �או לצור" מלאכת! , נשי
 שמגדלות צפרניה! לזה: ")קסד' עמ( בדרכי טהרהכתב 
וראוי  ).)כ' ע סע"שו(דפסקינ! דהצפור! עצמה אינה חוצצת (אינ! חוצצות  �ובדיעבד , צריכות לגזר!


  ".כיו! שנהגו בנות ישראל לקצו� את הצפרני
, שלא לגדל צפרני

  

  :א
 אירע ליל טבילתה בשבת ושכחה לגזוז צפרניי
. ה

, ט לא תאמר"בשבת ויו, פ שבחול המועד תאמר לגויה שתטל
 לה"דאע )א"סקכ( ז"הטכתב 
דכיו! שאי! מצוה גמורה , אלא רק תנקר היטב בטיט שתחת הצפור! ותטבול בלא נטילה


הושטה היא בגדר : ז"והוסי� הט. למה נבטל בזה שבות דאמירה לגוי, בנטילת הצפרניי
  .א בלא עזרתה"משו
 שא, מסייע

כיו! , ט תאמר לגוי שיטול הצפור! בידיו או בשיניו"דג
 בשבת ויו, חולק עליו )כ"בנקה( �"הש
למה , אלא כיו! דאפשר ליטל! שלא בכלי, וא� בכלי היה נראה להתיר. שהוה במקו
 מצוה

 ש"בפתוכ! הכריע . ולית די! צרי" בשש, אבל שלא בכלי הדבר פשוט שמותר. נקיל בכדי
  .)א"סקי(

  

  ):יט' סע(א
 יש לה נפיחות במקו
 הצפור!  .ו

 �ולא היתה יכולה לא לחתו" ולא לחטט , אשה שיש לה נפח על מקו
 הצפור!: "המרדכיכתב 
  ".חוצ� �וא
 לאו , אינו חוצ� �כ שאי! הטיט נראה תחת הצפור! "א
 נפוחה כ

. ו נראה אינו חוצ�שא
 אינ, שהמרדכי למד כ! מדתניא גבי ח� התחוב באד
 � י"הבוכתב 
  .ע"בשופ "וכ

�"השוכתב  ,�ה "ה, אינו חוצ� �א
 נכנס לעומק כ" שאינו נראה בשוה לבשר , שכש
 שבח
  .אינו חוצ� �הכא בציפור! כל שהטיט כל כ" בעומק שאינו נראה שווה לבשר 

  
  

  )א"סעי� כ(צפור! המדולדלת . יז
  ".צפור! המדולדלת... אלו שאי! חוצצי!: ")ט"מקואות פ(משנה 
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ציפור! : יונת! ב! יוס� אומר' ר. הרי אלו חוצצי
 �האבר והבשר המדולדלי
 באד
 : "תוספתא
  ".ז אינה חוצצת"ה �שפירשה רובה 

שא
 פירשה  �ומסיק מדבריו . מפני שא� אחד לא חולק עליו, יונת! ב! יוס�' פסק כר: הטור
  .חוצצת �מיעוטה 

  . ירשה רובה לפירשה מיעוטהולא חילק בי! פ, כתב כלשו! המשנה: �"הרמב

יונת! אמר שפירשה רובה ' אלא שר, יונת! ב! יוס�' סובר שהלכה כר .א: ההסברי
 לפסקו
  .ש שפירשה מיעוטה שאינה חוצצת"וכ, פירשה רובה אפילו �לומר 

, משמע שרבנ! פליגי עליה, )והוא סובר כהסבר הטור(יונת! הובאה כיחידאה ' מזה שדעת ר .ב
  .והלכה כוותיה �ואמרי דבי! כ" ובי! כ" אינה חוצצת 

  ".אינה חוצצת �פירשה רובה , חוצצת �צפור! המדולדלת שפירשה מיעוטה : "פסק כטורע "השו

  

  :� והטור"הרמבהסבר מחלוקת 

  :י"הבמסביר 

ולא נחשב , כגזוז דמי �וכל העומד להגזז , הרי הוא עומד להגזז, כיו! שפירשה מקצתה �לטור  .א
וא� (וחוצ� הוא על חלק הצפור! שאינו עומד להגזז במקו
 שהוא מעורה בו , �עוד כחלק מהגו

 
, אפשר לתלוש לגמרי �וכשנפרשה רובה  ).מ צרי" להיות ראוי לביאת מי
"מ �שהוא בית הסתרי
ולא מסירתו בגלל , ל שמקפדת"י �כשנפרש מיעוטה (ומזה שלא מסירתו משמע שאינה מקפדת 

  . )הקושי בכ"

ולכ! ג
 , לא חוצצת �אפילו כשהיא מחוברת לגו� ועומדת ליקצ� , ל דצפור!"ס � �"הרמבואילו 
. כ" ג
 בפירשה מיעוטה, וכש
 שהיא יכולה לתלוש כשפירשה רובה. לא חוצצת �שנדלדלה 

ולפיכ" אנו תולי! , מ אי! דר" הנשי
 להקפיד בזה"וצרי" לומר דבכ(אלמא לא קפדה  �ומדלא תלשה 
  ).)י"ב(הדבר בדעתה של זו 

  

  .המחלוקת היא לעני! א
 נמצא על הצפור! שו
 דבר חוצ�: שהוא הנכו! י"הבוכתב  .ב

, וא
 פירשה רובה. ולכ! זה חוצ� �א
 פירשה מיעוטה כיו! שמחוברת לגו� חשובה כגו� : טור
  . כ אי! בכ" כלו
"וא �כבר אינה נחשבת כחלק מהגו� 

וא
 , כל מכנגד אותו החלק שפורש נחשב כקצו�, כקצו� דמי �כיו! שעומדת להיקצ� : �"רמב
�  .יש עליו חציצה אינו חוצ

כ לא "ואעפ, שאמר לו המגיד שמשמי
 הסכימו לפירוש השני, כתב י"לב" מגיד ישרי�"בספר 
  . שזהו פלא י סמבטהלי"הגרכ "והעיר ע. ימחוק הראשו!

  

סדק בי! החלק מכיו! שה �שכשפירשה מיעוטה  )ע"והשו(הטור הסביר כדעת ) ב"סקכ( ז"הט. ג
ל חציצה של עיקר הציפור! "הו, ואי! המי
 יכולי
 לבוא לש
, הנפרש לעיקר הציפור! הוא דק

ולכ! אינו , אז הסדק רחב יותר ונכנסי
 ש
 המי
 שפיר �אבל כשפירשה רובה . במקו
 ההוא
�  .חוצ

י "ולא כהסבר הב, זאת הצפור! עצמה �מה שחוצ� בצפור! המדולדלת : )ו"סקכ( �"השוכתב 
  . שנמצא על הצפור! דבר חוצ� )השני(

א "רשב, ד"הראבהוסי� את  ש"ובלו(חולקי
  ירוח�' � ור"שהרמבכיו! : )ק קנו"ס( ש"הבדהוכתב 

יש להקל , וסוברי
 שבכל עני! אינו חוצ� א
 כבר טבלה ועבר עליה לילה אחד ע
 בעלה, )ג"וסמ
וכ! יש להקל . ריכה טבילה שניהדמכוער הדבר להצ, שלא תחזור ותטבול אפילו א
 לא שימשה

  .אפילו א
 לא לנה עדיי! ע
 בעלה, א לה לטבול שנית"כשא

  

  :א
 נעקרה הצפור! עצמה ממקו
 ִחיבורה באצבע


 נמי יודה שיש לחלק בי! פירשה רובה לפירשה מיעוטה"שהרמב: י"הבכתב .  

הלכ" א
 נמצא עליה . חשיבי כנתלשה כולה, כיו! שאינה עשויה להתרפות: א
 פירשה רובה
 �  .אינו חוצ� �דבר חוצ

ולכ! א
 נמצא עליה דבר חוצ� , חלק מהגו� הוא, כיו! שעשויה להתרפות: א
 פירשה מיעוטה
  .ע"מעכב לכו �

  

  

  )ב"סעי� כ(אבר ובשר המדולדלי
 . יח
  .ע"הטושפ "וכ". הרי אלו חוצצי! �האבר והבשר המדולדלי
 באד
 : "תוספתא
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ועומדי
 , יונקי
 עוד מהגו�) האבר המדולדל או הבשר(ו! שאינ
 הטע
 לזה דכי: י"הב והסביר
ולכ! זה חוצ� על החלק . ואינ
 עוד כחלק מ! הגו�, נחשבי
 כבר מעתה כקטועי
 �לקטיעה 

ומשמע שא
 עדיי! . )מיהא צרי" שיהא ראוי לביאת מי
, וא� שהוא בית הסתרי
(המעורה ש
 בגו� 
כיו! שאינה מניחה את : הסביר )ב"סקכ( ז"והט. שכ! נחשב חלק מהגו�, אינו חוצ� �יונק מהגו� 

, אלא מחזיקתו תמיד סמו" לגופה, מפני שזה כואב לה הרבה, האבר והבשר תלוי ועומד בדלדולו
  .יש לחוש שנמנעו המי
 מלבוא שמה במקו
 החת" �כפי מה שיכולה להחזיק 

  

  .ל כגופה"שהו, חוצ�אינו  �דכל זמ! שלא נפתח , )ק קסה"ס( ש"בבדהכתב  � שלפוחית

 �ל כבשר המדולדל "צריכה להסיר את העור שעליה קוד
 הטבילה דהו �א
 השלפוחית נפתחה 
�נחשב עדיי!  �ואינה עומדת להסירו עד שיתייבש , א
 כואב לה להסירו עכשיו, אול
. וחוצ

דאינה מקפדת עליו להסירו כמו שהוא עכשיו , ועוד. )ס"החתודמי לדי! לקמ! של (כגופה עכשיו 
  .דאינו חוצ�, ל מיעוטו שאינו מקפיד"והו, מפני הכאב

  

  ?הא
 כלה צריכה לגזוז שערותיה לפני הטבילה
  .דחשיב חציצה כיו! דסופ! להתגלח, שרב אחד חושש, ס"החתהביא בש
 : )ב"סקי( ש"הפת

אבל . חשיב חציצה �דדוקא כשעומד להעשות מיד בלי הפסק דבר אחר ביניה
 : ס פסק"א" החת
והבעילה מפסקת בי! הטבילה לגילוח , אי! השערות עומדות להתגלח עד אחר בעילת מצוה �א הכ
� �  .לא שיי" עומד לקו� כקצו

  

  
  )ג"סעי� כ(חציצה בתכשיטי
 ותחבושות . יט

ג "חו� מקרו
 שע, לא מטמאי! ולא מיטמאי!, ושאמרו חוצצי! ושאמרו אי! חוצצי
: "תוספתא
: והשירי
 והנזמי
 והקטלאות והטבעות, ג השבר"והקשקשי
 שע, ג המכה"המכה והאגד שע

  ".אי! חוצצי! �רפי! , חוצצי! � )מהודק(אוצי! 

 �לכ! דינ
 שא
 מהודקי
 , אגד וקשקשי
 נשנו בתוספתא לעני! חציצה: �"הרמבשיטת  .א

  .אינ
 חוצצי
 �רפויי
 , חוצצי

ני! טומאה ולא לעני! אגד וקשקשי
 נשנו בתוספתא לע: ג"סמ, א"רשב, ש"רא, ש"הרשיטת 
שפיר  �דלא עיילי בהו מיא , חוצצי! �אפילו רפויי!  �לעני! חציצה באגד וקשקשי! . חציצה

  . מדברי
 לעני! חציצה" 'וכו, השירי
 והנזמי
"רק מ. אפילו כשרפויי!

  ?!ז מיעוט שאינו מקפיד"ה, מדוע טבעת דחוקה חוצצת: ש"הראהקשה  .ב

 
פ שאינה "אע, וכיו! שמקפדת בשו
 פע
, שמקפדת להסירו בשעת לישה: ד"הראבותיר� בש
  .א"הרשבכ "וכ. הוי חציצה �מקפדת בשעת טבילה 

 �מהודקי
 , אינ
 חוצצי
 �רפויי
 : כל הדברי
 שהוזכרו בתוספתא לבעלה: �"הרמבשיטת  .ג

  .חוצצי

  

  להלכה

, ינ
 חוצצי
א �א
 ה
 רפויי
 : השירי
 והנזמי
 והטבעות והקטלאות: "
"פסק כרמבע "השו
 
  ".וקשקשי
 שעל השבר, וכ! הדי! באגד שעל המכה. חוצצי
 �וא
 היו מהודקי

אפילו רפויי
  �שבאגד וקשקשי
  �ש ועוד "רא, ש"שפסק כר ח"הבהביא בש
 : )ח"סקכ( �"והש

  .דלא עיילי בהו מיא שפיר, חוצצי

, אבל לכתחילה יש להסיר
 מעל גופה קוד
 טבילתה, דדי! זה הוא בדיעבד: )י"סק( ט"הסדוכתב 

  .כ לידע מה נקרא רפוי"שאי! אנו בקיאי
 כ, ועוד. דשמא יבוא להכשיר א� במהודקי

ואינ! מסירות את , שלכאורה יש להתיר לנשי
 חשובות שאינ! לשות: )ד"סקי( ש"בפתכתב 
א כדי של, א" כתב שאי! להקל בזה. )מדי! מיעוט שאינו מקפיד(לטבול ע
 הטבעת , טבעותיה! כלל

 
  .)א"חכ, ש"לחו, ט"סדכ "וכ(יבוא לכלל טעות להתיר ג
 בשאר נשי

ועיי! (אי! מצריכי
 אותה לטבול שנית  �א
 טבלה כ" ולנה אצל בעלה , כתבו הפוסקי
, מ"מ
מקפידי
 , אבל בטבעת שיש בה אב! טובה. מ בטבעת שאי! בה אב! טובה"שכתב דהנ )ק קעא"ס( ש"בבדה

  ).עליה שלא תתלכל"

שלא , וצווה עליה רופא מומחה, ל"דאשה שיש לה כאב עיני
 רח: )ו"סקט ש"בפת( בשיבת ציו� כתב
דתקנתה שתרד ע
 אשה  �פ! תאבד מאור עיניה , אפילו מחו� לעיני
, יבואו מי
 כלל על עיניה

ותכסה עיני , מ להטפיח"ואותה אישה תדיח ידיה במי מקוה שתהיינה טופח ע, אחרת למקוה
דהטבילה , ואותה אשה בעצמה אינה יכולה לכסות עיניה לבד. צת ותטבולהאשה הזאת ברפיו! ק
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כיו! שהיא כל עיקרו של האגד למנוע ביאת , ונתינת אגד על עיניה לא יועיל(צריכה להיות כמו שהיא הולכת 
  .)ובזה יש לגזור שמא תדבקו ש
 בחוזק, מי
 מגופה

כאשר אינה יכולה להסיר הטבעת מאצבעה  �ל "הנ השיבת ציו�פ "פסק ע: )פז' עמ( ובדרכי טהרה
אלא תכניס את ידה למי המקוה לפני הטבילה . אי! לה לדחות את טבילתה משו
 כ", בשו
 אופ!

כ "ואח, ותסובב את הטבעת שעל האצבע בתו" המי
 באופ! שיכנסו מי המקוה מתחת לטבעת
  .תטבול

  

  
  )ז"כ�ד"סעיפי
 כ(די! בית הסתרי
 . כ

  :כללי .א

, שטבלה ועלתה ונמצא עצ
 בי! שיניה, מעשה בשפחה של בית רבי: ")א, כה קידושי!( גמרא
' כדר. מקו
 הראוי לבוא בו מי
 בעינ!, נהי דביאת מי
 לא בעינ!. והצריכה רבי טבילה אחרת

בילה  �ושאינו ראוי לבילה , אי! בילה מעכבת בו �כל הראוי לבילה : זירא' דאמר ר, זירא
  ".מעכבת בו


הוא מדאורייתא או  )שבית הסתרי
 צרי" שיהיה ראוי לביאת מי
(א
 די! זה : נחלקו הראשוני
  ?מדרבנ!

אתא לרבויי ' כל'תיבת  �' ורח� את כל בשרו': ונדרש מייתורא דקרא. הוא מדאורייתא � 'תוס
 
  .והוי מדאורייתא �בית הסתרי
 שיהיו לכל הפחות ראויי
 לביאת מי

כיו! שהשיניי
 והלשו!  .א: טעמי
 להחמיר בזהוה. אינו אלא מדרבנ! � א"א ורשב"ריטב

, חששו חכמי
 שבני אד
 יטעו ויאמרו שדינ
 כדי! מקומות הגלויי
, מתגלי
 ה
 לפעמי

  .אלא סגי ברובו, צ שכל הגו� יוטבל"שא �ה לשאר הגו� "ושה, כ לא טובלי
 אות
"ואעפ
אמרו חכמי
 ששוה , כיו! שלעני! קבלת טומאה שוה בית הסתרי
 למקומות הגלויי
 בגו� .ב

  .)ק קעו"ס ש"בבדההובא (לו ג
 לעני! טבילת טהרה 

  

  

  )כד' סע(חציצה בשיניי
 . ב

הרי זה מיעוטו שאינו , מדוע עצ
 בי! שיניה חוצ� �התקשו , ל של שפחתו של רבי"במעשה הנ
וכל אשה נשואה מקפדת על בית הסתרי
 , שפחתו של רבי היתה נשואה � ש"רותיר� ! ?מקפיד
  !דעל עצ
 שבי! שיניה כולי עלמא קפידי, או. כדי שלא תתגנה על בעלה, שלה

  ".שלא יהיה בה
 דבר חוצ�, צריכה האשה לחצו� בשיניה" � ש"הראכתב 

  ".שהרי שיניי
 עשויי! לימצא ביניה
 שיורי מאכל, וכ! בדי!" � י"הבוהוסי� 

שא
 טבלה ונמצא שו
 דבר , שלא יהא בה
 דבר חוצ�, צריכה לחצות שיניה: "ע"בשופ "וכ
 
  ".לא עלתה לה טבילה �דבוק בה

אלא צריכה לעשות זאת , שדי! חציצת השיניי
 אינו חוב עליה � ח"הבבש
  )ל"סק( �"השוכתב 
  . כדי שלא תצטר" לחזור ולטבול במקרה שתמצא דבר חוצ� לאחר הטבילה, לטובתה

  .שחוב הוא לה � י"כב וכתב, דחה אותו �"השא" 

  

  י הטבילהאכילה לפנ. ג

מפני שהוא נכנס בי! , הובא מנהג הנשי
 שלא לאכול בשר ביו
 לכת! לטבול � י ורבינו ירוח�"ב
מ חישיינ! דלמא משתייר "מ, פ שבודקות וחוצצות השיניי
"ואע. השיניי
 יותר ממאכל אחר

  .מיניה ולאו אדעתיה

  ".ומנהג יפה הוא" �וכתב , הביא מנהג זה: ע"השו

וכ! בשבת . אי! צרי" לעכב הטבילה בשביל זה, שפשוט שא
 אכלה בשר: )ה"סקכ( ז"הטוכתב 
  .כ"אלא שצריכה להזהר לנקר ביותר אח, ט המנהג שאוכלי
 בשר"וביו

וחוששת שא
 תמנע מאכילת , שג
 כשאוכלת על שולח! אחרי
: )נב' ביאורי
 עמ( ש"הבדהוכתב 
, מ לא תאכל בשר"מ, ילתהומדרכי הצניעות להסתיר ליל טב, בשר ירגישו שזה ליל טבילתה


עיקר הצניעות בליל הטבילה  .ב. כ ברור שלא אוכלת בשר מסיבה זו"לא כ .א: משני טעמי
ואי! כדאי לדחות , ליכא איסורא בזה �א" כשיודעי
 שהולכת לטבול . הוא בהליכה לטבילה

  .בשביל זה, למנוע באכילת בשר, מנהג ישראל

  

  :אכילה בי! הרחיצה לטבילה. ד
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מנהג יפה נהגו הנשי
 שאינ! טועמות כלו
 בי! הרחיצה ובי! : ")בהלכות נדה בקיצור( ש"הראכתב 
  ". כדי שלא יהא דבר חוצ� בי! שיניה, הטבילה

  ".ואי! לה לעסוק כל היו
 קוד
 הטבילה בבצק או בנרות של שעוה שלא ידבק: "ד"השוכתב 

  ".וכ! נהגו: "וכתב, הביא את דעת שניה
 א"הרמ

שאינו גור
 חשש , אבל שתיה מותר, ודוקא אכילה הוא דאסור: ")ק קפט"ס( ש"בבדה וכתב
  ".א
 שתתה שאר משקי
, מ נכו! שתרחו� פיה במי
 אחרי כ!"ומ. חציצה בפיה

נראה שלשעת הצור" : ")קט בביאורי
' עמ(כתב בסימ! קצט  �ולעני! טבילה אחר סעודת ליל שבת 
ולכ! במקרה . בשג
 שעיקר דבר זה אינו מדינא אלא מנהג שנהגו בנות ישראל, יש להקל בכ"


מ בדיעבד "וה. נראה שמותרת לאכול קוד
 טבילתה', וכדו, שהיא אוכלת בשולח! אחרי

  ".אבל לכתחילה יש להימנע מזה, שהוזמנו כבר אורחי

  

  ):סעי� כז(קרצה שפתותיה . ה

  ".כאילו לא טבלה �קרצה שפתותיה , קפצה ידה, נתנה שערה בפיה: ")ה"מ, ח"מקוואות פ(משנה 

  : הטעמי
 לאיסור

י דיבוק השפתיי
 מתכסה הבשר "מפני שע �בלשו! שני ש "א ור"רשב, �"רמב, ד"ראב, ש"רא .א

, אינו ראוי לביאת מי
 �וכשסגור חזק , ותו" הפה צרי" להיות ראוי לביאת מי
, החיצו! שלה

בזמני
 אחרי
 , פ שעכשיו רוצה היא שיהיו שפתותיה קרוצי
 זה על זה"ואע[והווי מיעוט המקפיד 
 ש"ובבדה, צח' סי מ"אגרו(וחשיב בכ" כמקפיד עליו , כגו! בשעת אכילה ודיבור, רוצה היא בפתיחת פיה

  .])ק רט"ס

  ".בשערהולא באו מי
 " � )ואחרוני
 רבי
(בלשו! הראשו!  ש"ר .ב

 ש"והלחו. חציצהשאי! זה  � חמודי דניאלכתב בש
  )ז"סקי( ש"הפת �בסגירת השיניי
 בחזקה 
  .מחמיר בזה

  .שלכתחילה ודאי שאי! להקל בזה � )א"סקר( ש"בבדהוכתב 

  

  כו �כה ' סע

  .'מעשה בשפחתו של רבי וכו � גמרא

עלתה לה  � אבל א
 לא הדיחה ולא נמצא. לא עלתה לה הטבילה � א
 לא הדיחה ונמצא � ד"ראב
תולי
 להקל שבאו  � כ אכלה או נתעסקה בכתמי
 ונמצא"ואח, לא בדקה לפני ואחרי. הטבילה

  .כ"אח

  .ולא עלתה לה טבילתה, הוה כאילו לא עשתה בדיקת הגו�, במקרה של נתעסקה � רוקח

אבל . לכ! תלינ! לחומרא, כיו! ששארי הגו� בעינ! ביאת מי
 ממש �ד "כתב שהטע
 לראב � �"ש
  .מקילי
 �שלא הצרכנו ביאת מי
 אלא רק ראוי , כא!

  .ספק דרבנ! לקולא �ית הסתרי
 מדרבנ! שהדי! בב � א"לריטב

א� , כיו! שהתורה עצמה הקלה והצריכה רק ראוי לביאת מי
, שמהתורה מקילי
 � 'לתוס
  .כיו! שהווי מיעוט המקפיד מדבריה
, חכמי
 הקלו

  .כנראה שלא היה �וא
 אינו . היה נשאר ולא היה נופל, א
 היה דבר חוצ� � ז"עט

  .ד בשני המקרי
"פסק לקולא כראב � )כו�כה' סע( ע"שו

  .יש להחמיר כרוקח בקולא השניה � �"ש

  

  
  )ח"סעי� כ(אחיזת חברתה בידה . כא

וא
 הדיח את ידו . טמאי! �האוחז באד
 ובכלי
 ומטביל! : ר"ת: ")ה"מ, ח"מקוואות פ( משנה
 
  ".כדי שיבואו בה
 מי
, ירפה �שמעו! אומר ' ר. טהורי
 �במי

  :נהשיטות הראשוני
 בהסבר המש

ש  "ור, )גזירה שמא לא ירפה(ק מחמיר "ת: ש בשלא הדיח ידו וריפה ידו"ק ור"מחלוקת ת: �"הרמב
  .ק"כתוהלכה . ע הוי טבילה טובה"לכו � )בי! א
 החזיק בחזקה או שריפה ידו(וא
 הדיח ידו . מיקל

, )ש כשריפה ידו"וכ(מועיל אפילו א
 תפס בחוזק  �ק "לת: ש בהדיח ידו"ק ור"מחלוקת ת: א"רשב
  .ק"כתוהלכה  . מועיל ברפוי הטבילה �וא
 לא הדיח ידו . מועיל רק בריפוי � )מחמיר יותר(ש "ולר
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כ רפתה ידה כדי "אא, לא תאחוז בה חברתה בידיה בשעת הטבילה: "א"פסק כרשב ע"השו
שמשקה טופח שעל , שרי �וא
 הדיחה ידיה במי
 תחילה . שיבואו המי
 במקו
 אחיזת ידיה

  ".חבור למי המקוה �ידיה 

גזירה אטו  �
 דאפילו ברפתה ידיה לא עלתה לה הטבילה "פסק כרמב: )ה"סקל �"בשמובא ( ח"הב
הוא דוחק את ידיו , דמתו" שהוא בהול ומתפחד פ! ישמט מידיו �והטע
 שגוזרי
 . לא רפתה

  .עליו שלא במתכוי!

אול
 א
 לנה . )�"כרמב(ח "שיש להחמיר כב ט"ש והסד"הלחוכתב בש
 : )ק ריד"ס( ש"ובבדה
ע "פסק כשו )ז"סקכ( ז"הט, ואמנ
. יש להקל שלא להצריכה טבילה נוספת, כבר ע
 בעלה

  .ובתנאי שלא תאחוז בכוח )א"כרשב(

  

  ?הדחה במה .ב

וא
 הדיחה ידיה . שהדחה מועילה רק במי המקוה: כתבו )ז"סקל( �"והש )ב, קכ' סי( א"הרמ
 
וא
 הוציאה היד מ! , דצריכה להשאיר ידיה בתו" המי
 ט"הסדוכתב (לא מהני  �במי
 תלושי

  ).נעשו המי
 שעליה כתלושי
 �י הוצאת היד "לא מהני שכ! ע �המקוה לאחוז בחברתה 

  .כתב שמועיל הדחת היד אפילו במי
 תלושי
: )ח"סקכ( ז"הט

, ובשעת הדחק. ולהצריכה טבילה נוספת, �"כשדלדינא יש להחמיר : )ק רטו"ס( ש"בבדהוכתב 
  .אפשר להקל היכא שהאחיזה היה רק בדיבוק בינוני ולא בחוזק

  

  .אבל לכתחילה לא, הוא רק בדיעבד, דכל ההיתר של הדחת הידי
 תחילה: )ו"סקל( �"השכתב  .ג

  .שמותר לסמו" על זה לכתחילה: כתבו )ז"סקכ( ז"הדרישה והט

  

, רותיה תאחוזנה בהדיש להתיר שחב: המשאת בנימי�בש
  )ו"סקל( �"הש כתב � אשה נכה .ד
ולא תוציאנה ידיה! מ! המקוה אחר (מ להטפיח "וידיחו ידיה! תחילה במי
 עד שיהא טופח ע

דסדי! מקבל , והוסי� שאי! לה תקנה שישכיבוה על סדי! ויטבילוה(א בעני! אחר בזה "כיו! דא, )שהודחו
  .)לא' ל סע"ועיי. טומאה

  

  )'מ�ח"ל, ה"סעיפי
 ל(אופ! הטבילה . כב
האיש נראה כעודר : כדתנ!. האשה לא תטבול אלא דר" גדילתה: ל"אמר ר: ")א, נדה סז( גמרא


 ".אשה נראית כאורגת וכמניקה את בנה, וכמוסק זיתי

והאשה כעורכת , האיש נראה כעודר וכמוסק זיתי
? כיצד ראיית הנגע: ")ד"מ, ב"נגעי
 פ( משנה
א� כטווה פשת! : יהודה אומר' ר. תליד ימני �בעומדי
 לֶשחי  �כאורגת . ומניקה את בנה

 ".לשמאלית

 
 �ולא רגלה ושוקיה זו בזו , לא תדחוק זרועותיה על בשרה �" דר" גדילתה" �ופרשו הראשוני
 .אלא כדר" הילוכה

 :)לה' סע( ע"השו פ"סיכו
 אופ! הטבילה ע

 .מפני שיש מקומות שמסתתרי
 בה �לא תטבול בקומה זקופה  .א

  . עד שידבקו סתריה זה בזה �ולא תשחה הרבה       

 .עד שיהיו סתרי בית הערוה נראי
 כדר" שנראי
 בשעה שהיא עורכת �אלא שוחה מעט      

 .כדר" שנראה בשעה שמניקה את בנה �ויהיה תחת דדיה נראה   .ב

 .כדר" שנראה כשאורגת בעומדי! �ויהיה תחת בית השחי נראה   .ג

 .זו יותר מדאיואינה צריכה להרחיק ירכותיה זו מ  .ד

 .אלא כדר" שה
 בעת הילוכה �וג
 לא להרחיק זרועותיה מהגו� יותר מדאי   .ה

 

 :א
 שחתה ביותר או זקפה ביותר

אבל לבעלה לא צריכה , טבילה דר" גדילתה היא דוקא לטהרות � ("ג ורשב"סמ, ערו�, �"רמב
 .)'אלא לטהרות וגו... ולית הלכתא ככל הני �גורסי
 ( )בדיעבד(

 .ג
 בדיעבד לא עלתה לה טבילה � א"ד ורשב"ראב

 .ושניה ביש מי שאומר, כתב דעה ראשונה בסת
 � )לה' סע( ע"השו

ש "רא(' לית הלכתא'פסק כמא! דלא גריס  )ט, סעיפי
 ח(שהרי מר! , ע"דצ � )ט"סקמ( �"השוהקשה 


 בסת
"כ מדוע מביא את דעת הרמב"וא, )ועוד? 
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למעלה , ועילה הטבילה חיישינ! שידבקו הקמטי
 שה
 בגו�הטע
 שלא מ � )ח"סקל( ז"הטוכתב 

א
 הכניסה עצמה עד צוארה במי
 , ז"ולפ. ונמצא שבביאת
 למי
 כבר ה
 מדובקי
, מ! המי
שנכו! , ל"ונ: "וסיי
. )'ל' כדלעיל סע. מפני שהמי
 מקדימי!(הוה טבילה בדיעבד בכל גוונא  �תחילה 

  ".פ יש בזה צד מעליותא א
 תשחה הרבה ולא אדעתא"שעכ, לכל אשה שתעשה כ!

אי! לחוש , פעמי
' דלמנהג הנשי
 כיו
 שטובלות ב: )עד' ביאורי
 עמ, ש"בדה( �"המהרשוכתב 
 .ז"לשחיה מרובה לפי הט


לא יהיו המי
 , י התהוות הקמטי
"שכ! יש לחוש שע �ז "חלק על הט )כ"בנקה( �"הש, אול
 .ק צדדי הקמט להדדי יגרו
 הפסקה ביניה
שדיבו, שבתו" הקמטי
 מחוברי
 למי המקוה

 .ז"פסקו כט �ע "ט וקישו"סד, ש"הערוה

 .ולהצריכה טבילה נוספת, כ"" בנקוה"שלכתחילה יש לחוש לדעת הש, כתב � )ש
( ש"ובבדה

  :להלכה

דעלתה לה הטבילה  �ד על הדעה הראשונה "שיש לסמו" בשעה � ש"א וערוה"חכ, ט"הסדכתבו 
 .בדיעבד

  .דצרי" שיהיה המקוה גבוה מעל טבורה זרת לפחות � א"הרשב כתב

דצריכה  )לה' סע(ל "וקיי, כ תשחה הרבה"דאל � )ב"סקמ( א"הגרוהסביר . )לו' סע( ע"השו פ"וכ
 .לטבול דר" גדילתה

 .תשחה כדג �א
 יכולה לטבול כל גופה בפע
 אחת , סאה' מ � ירוח�' ר

 

 ):לח' סע(צורת הפה בזמ! הטבילה 

 ".כאילו לא טבלה �קרצה שפתותיה , קפצה ידה, נתנה שערה בפיה: ")ה"מ, ח"ת פמקוואו(משנה 

ועל כ! הדי! . שדוחקת שפתותיה ביותר �דקרצה היינו לשו! דוחקת  � ש"ש והרא"הרופירשו 
 �וא
 קפצה . ולא תקפו� אותו יותר מדאי, אינה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו בה מי
: "בזה

 .)לח' סע( ע"השו פ"וכ". תשיק שפתותיה זו לזו דיבוק בינוני, אלא. לא עלתה לה טבילה

 ):לט' סע(צורת העיני
 בזמ! הטבילה 

 ".לא עלתה לה טבילה �פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר : ר יוחנ!"א: ")א, נדה סז(גמרא 

עות הללו כל השמו, כ"וא. 'ולית הלכתא וגו': לא גורסי
 לאחר שמועות אלו � ש"ורא' תוס, י"רש
 .ה! להלכה א� לבעלה

אבל לבעלה שפיר , ולא איתמר אלא לטהרות... כ! גורסי
 ולית הלכתא �ועוד  �"רמב, �"ר
 .עלתה לה טבילה �ובדיעבד , לדעת
 לכתחילה צריכה לבעלה כל הני חומרות, כ"וא. '...דמי

 ".יש אומרי
 שלא עלתה לה טבילה: "... כתב )לט' סע( ע"השו

כ "שבעיניי
 הקמטי
 לא מעכבי
 כ �ההבדל בי! עיניי
 לפה : �"הרבש
  )א"סקנ( �"הש וכתב
 .את המי
 כמו בפה

 .א לה לטבול שנית"כ א"אא, כתב שלדינא יש להחמיר ולטבול: )ק רצד"ס( ש"בבדה

ומחפש אחר הספיקות , לא טוב היות האד
 מחמיר יותר מדאי �מדיני חציצה : "�"הרמבכתב 
, אחר שחפפה ראשה וסרקה במסרק, אלא. כי א
 כ! אי! לדבר סו�, לפסול טבילתה בדבר הקל

ותעשה טבילתה בפשיטות , ונזהרה לבלתי תגע בשו
 דבר חוצ�, וחפפה ורחצה כל גופה בחמי!
כגו! עצמה . לא יכניס אד
 ראשו בספיקות החמורות אשר אי! לה
 ק� וסו�, איבריה וכל גופה

כי מי יוכל להבחי! בי! עצמה ביותר ובי! . קרצה שפתותיה ביותר ומשאר ספיקות, עיניה ביותר
  .)ק רצ"ס ש"בבדה(" לא עצמה ביותר

  

  
  )'סעי� מ(ובעני! שער ראשה  �צרי" להעמיד על גבה יהודית . כג

שתראה שלא ישאר משער ראשה צ� , תעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת: "א"ש ורשב"רא
  ".פ המי
"ע

וטבלה בינה ובי! עצמה , ראשה בדבר שאינו חוצ� בחוטי שער א
 כרכה שער: "ירוח�' ד ור"ראב
  ".עלתה לה הטבילה �

, ש דיבר כשיש עמה אשה אחרת"אלא שהרא. ד לא חולקי
"ש והראב"דהרא � י"הבוכתב 
  .כשאי! עמה אשה אחרת �ד "והראב

, אפילו לכתחילה די לה בכריכת שער �ד "דלראב. ד חולקי
"ש והראב"שהרא �כתב  ח"הבא" 
  .ש שצרי" אשה אחרת"ונקטינ! כרא. צ אשה אחרת"וא
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בשעה שהיא , ב שנה ויו
 אחד"יותר מי, צרי" להעמיד על גבה יהודית גדולה: "כתב ע"בשו
או , וא
 אי! לה מי שתעמוד על גבה. פ המי
"שתראה שלא ישאר משער ראשה צ� ע, טובלת

או . ובלבד שתרפ
, אשהאו ברצועה שבר, תכרו" שערה על ראשה בחוטי צמר �שהוא בלילה 
  ".או קושרת בגד רפוי על שערותיה, בשרשראות של חוטי
 חלולות

דבדיעבד אפשר לסמו" על הכריכה אפילו כשיש איתה אשה אחרת : )ד"סקש( ש"בבדה וכתב
 
  .)ח"פ הב"ע ד"הראבכדעת (במקו

לא עלתה לה  �וטבלה בינה לבי! עצמה , שא
 לא כרכה שערה � א"רעקכתב בש
  )ב"סקי( ש"ובפת
  .הטבילה

אשה זריזה ואינה נבהלת במי
 שתפסה שערה  � )ט"בסדמובא ( ק"מהרשבש
  )ק שיב"ס( ש"בדה
ובשעת הדחק , הוי שפיר טבילה �ואז פתחה ידיה , בידה עד שהמי
 עולי
 היטב על ראשה

  .יכולה לסמו" על זה

גבה אשה בשעת  טע
 נוס� לכ" שתעמיד על הקנאת סופרי�הוסי� בש
 : )ג"סקש( ש"ובבדה
ג
 נשי
 מגולחות שער צריכות , ז"ולפ. והוא שתראה ששאר גופה נכנס כולו במי
 �הטבילה 

  .במגולחות אי! זה מעכב, מ"א" מ. להעמיד נשי
 על גב!

  

  
  )ג"סעי� מ(אספלנית מלוגמא ורטיה שעל בית הסתרי
 . כד

' יוסי בר' ר, חוצ� �רבי אומר : אספנית מלוגמא ורטיה שעל בית הסתרי
: ")ה"ה, ח"פ(תוספתא 
  ".אינו חוצ� �יהודה אומר 

. שצרי" שיהיה ראוי לביאת מי
, זירא בקידושי!' משו
 שהול" לשיטת ר, פסק כרבי: �"הרמב
  .ע"השופ "וכ

  

  )ג"א סעי� מ"רמ(הטלת מי
 לפני הטבילה . כה
. יכה לכ"א שהאשה צריכה להטיל מי
 קוד
 הטבילה א
 היא צר"י: ")ד"שעבש
 ( א"הרמכתב 


ולא יהיו ראויי
 , שלא תהא צריכה לעצור עצמה, ג
 צריכה לבדוק עצמה בגדולי
 ובקטני

  ".ג
 צריכה להסיר צואת החוט
. לביאת מי

  ".ז אינו מעכב בדיעבד"ומיהו כ" � ח"הבבש
  )ה"סקנ( �"השוכתב 

  ?עד היכ! צריכה להסיר את הצואה �לעני! צואת הא� 

ל "והו, או משו
 שהצואה שבפני
 אי! מקפידי
 עליו(שרק בצואה המונחת בשפת החוט
  �א "י
ולכ! ג
 לא צרי" , או משו
 שחלל החוט
 הוי בית הסתרי
 שאי! דרכו להתגלות. מיעוטו שאינו מקפיד


  ).להיות ראוי לביאת מי

  ).)ל"סקש( ש"בבדהוכדיעה זו מחמיר (שצריכה להסיר מה שאפשר כפי הגעת ידיה  �א "וי

  .כ להסיר צואת אוזניי
"שצריכה ג � א"החככתב 

  

  
  )ו"סעי� מ(טבילה בבגדי
 . כו

  ".נדה מערמת וטובלת בבגדיה: ")א, ביצה יח( גמרא

  .ע"השופ "וכ. מותרת לבעלה �שנדה שטבלה בבגדיה : �"ש והרמב"הרא וכתבו

  .אבל לא באות! שה! מהודקי
, ז דוקא בבגדי
 הרפויי
 עליה"שכ: )ו"סקנ( �"השוכתב 

לא עלתה  �דאשה שטבלה בבגד שחיה  � )לה' סי, ד"ח( המנחת יצחקבש
  )ק שנא"ס( ש"בבדהוכתב 
  .כ מהודק על גופה וחוצ� בפני המי
"שהוא ג, לה הטבילה

  

  
  )ח"סעי� מ(די! כוונה בטבילה . כז

) לבעלה(טהורה לביתה : ר יהודה אמר רב"א �נדה שנאנסה וטבלה : איתמר: ")א, חולי! לא( גמרא
לרב דאמר : ל רבא לרב נחמ!"א. א� לביתה לא טהורה: יוחנ! אמר' ור. לאכול בתרומה ואסורה

בעלה : ל"א! ?איסור מיתה מיבעיא, עוו! כרת הותרה �טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה 
  ...".וחולי! לא בעי כוונה, חולי! הוא

 
כוונה , אילימא דאנסה חברתה ואטבלה? ד נדה שנאנסה וטבלה"ה: ")ב, לא( בגמראעוד ש
  ...".דחברתה כוונה מעלייתא היא
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  .ובדיעבד עלתה לה הטבילה, פסקו כרב שלכתחילה צרי" כוונה � �"� והר"הרמב

ורבה , י"י הלכה כר"שרב ור(דג
 בדיעבד לא עלתה לה הטבילה , יוחנ!' פסקו כר � א והרוקח"הרשב
  .)ובשל תורה הל" אחר המחמיר, ל"כוותיה ס

או שירדה , כגו! שנפלה לתו" המי
, נדה שטבלה בלא כוונה: "
"רמבפסק כשיטת ה ע"השו
  ".ז מותרת לבעלה"ה �להקר 

  ".ויש להחמיר לכתחילה �ויש מחמירי! ומצריכי! אותה טבילה אחרת : "כתב א"והרמ

דכוונת חברתה הוי , ע"הוה טבילה לכו, דא
 אנסה חברתה אותה וטבלה � ז"� והט"השוכתבו 
  .שפיר כוונה

  

  צניעות בליל הטבילה
וכ! נהגו הנשי
 . יש שכתבו שיש לאשה להיות צנועה בליל טבילתה: ")מח' סע( א"הרמ כתב

ומי שאינה . א"שלא ירגישו בה! בנ, להסתיר ליל טבילת! שלא ליל" במהומה או בפני הבריות
ויש לנשי
 ליזהר כשיוצאות מ! הטבילה שיפגע . 'ארור שוכב ע
 בהמה': נאמר עליה, עושה כ!

א
 היא יראת  �וא
 פגעו בה דברי
 אלו . שלא יפגע בה תחילה דבר טמא או גוי, בה חברתה
  ".שמי
 תחזור ותטבול

  בעיות מעשיות בחציצה
  שיער. א

  :שער צבוע .א

  ".אינו חוצ� �צבע שצובעות הנשי
 על פניה! וידיה
 ושער ראש! : ")יז' סע( ע"בשו

הרי הוא כגופו של שער , פ שהוא חופה רוב או כל השער"דאע. א: הטעמי
 )א"סקכ( �"השוכתב 
�  .המראה מ! הצבע אי! בו ממש. ב. והשער עצמו הוא כגופו של אד
, שאינו חוצ

וג
 בזה עלתה לה (כ נראי
 שורשי שערותיה "אא, ששער צבוע אינו חוצ� � בדרכי טהרהוכתב 
  .)הטבילה בדיעבד

א" למקפידה להסירו משו
 . יו! שהוא לנויכ, אינו חוצ� �מעיקר הדי! : )א, יז' סי( שבט הלוי
  .לדידהו הוי מקפיד וחוצ�, חציצה או רחיצה

  

  ):או תספורת(גילוח שער הראש  .ב

וטוב שלא . יש להחמיר שחוצ�, וא
 נוהגת לקצו� לפני הטבילה, שער אינו חוצ�: שבט הלוי

אלא שתקצו� פעמי
 לפני הטבילה , כדי שלא יחשב כעומד להיקצ�, תקפיד לקצו� בכל פע

  .ואינ
 חוצצי
, וא
 גדלו מעט ודאי שאי! עומד להיקצ�. ופעמי
 אחריה

מחשש לדעה שעומד להיקצ� כקצו� , לכתחילה יש להסתפר לפני הטבילה: )ק קמח"ס( ש"בדה
�  .יכולה להקל א� לכתחילה �ד "ובשהע. צ טבילה שנית"א �ובדיעבד . דמי וחוצ

אבל . שרוב הנשי
 קוצצות, עומד ליקצ� הוא רק בציפורני
די! כל ה: )פ' סי, ב"ד ח"יו( מ"אגרו
  .אפילו לדידהו לא הווי חציצה, שהרוב לא נוהגות לקצו�, בשיער

  

  עי!. ב
  :עי! תותבת .א

וא
 דבר זה גור
 בושה או צער . לכתחילה יש להוציאה לפני הטבילה: )קנג' עמ( דרכי טהרה
  .והיא כבית הסתרי
, כי מקפדת שלא להראות בלעדיה, אפשר לטבול יחד עמה �גדול 

ורפוי , שאמרו לו שאינו מונע חדירת מי
, כשר בדיעבד: שואל ומשיבבש
  )ב, ז( שבט הלוי
  .והוי מיעוט שאינו מקפיד, הוי לנוי שתראה כבעלת עי!, ואפילו א
 מעכב המי
. בעי!

מ יש לחלק "מ ,)כי בבית מוציאה העי!(פ שנחשבת כמקפדת "אע: )קד' סי, א"ד ח"יו( מ"אגרו
כסה את הגו� . ב. שלא ראוי כלל לביאת מי
, דבר חוצ� דבוק לגו�. א: סוגי
' בחציצה בי! ב

, והמי! השני אי! בו די! חציצה. בבית הסתרי
 יש לאסור רק חציצה שבמי! הראשו!. בדבר מה
  .אלא די! כיסוי

  

  :עדשות מגע .ב

  .אי! חוצצות: )קנג' עמ( דרכי טהרה �קבועות 

 
חוצ� אפילו  �א
 מקפידה לא ליש! עמה
 בלילה : דרכי טהרה �עדשות שמוציאי
 מדי יו
  .לא חוצ� בדיעבד �וא
 אי! מקפדת . בדיעבד
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כיו! שאינו דבוק , א" בדיעבד אינו חוצ�, מהיות טוב צרי" להסיר: )קד בסופו' סי, א"ח( מ"אגרו
  .לעי!

  .דאינו מהודק �כשרה  ובדיעבד הטבילה, לכתחילה יש להוציא
: )ב, ז( שבט הלוי

  

  אוזניי
. ג

  :כשסכנה לאוז! בחמי
 או בקרי

ותניח את אצבעה , תבקש מחברתה שתרטיב את אצבעה במי המקוה: )קנג' עמ( דרכי טהרה
כיו! , ואי! האשה יכולה לעשות כ! באצבע שלה. בתו" האוז! החולה ברפיו! ולא בחוזקה
ותקפיד ללכת , תניח צמר גפ! טבול בשמ! �א "א
 א. שהטבילה צריכה להיות כדר" הליכתה

א שתניח בלי שמ! "וי. כדי שלא יהיה דבר שמקפידה עליו, עמו כמה ימי
 לפני ואחרי הטבילה
  .)קע' סי בהר צביומקורו (במקו
 עמוק 

  

  שיניי
. ד
  :סתימה קבועה .א

  ".צ�חו �י רופא כדי שלא תכנוס בו רוח "מה שסותמי! נקבי הש! ע: ")יח, כלל קיט( א"חכ

  .)ז, ע ו"וע. ב, כד( בשבט הלוי פ"וכ. לא חוצ�: )קנה' עמ( דרכי טהרה

 �ומה שהחמיר , כיו! שעשויה בטוב, יודה להקל א"החכ כתב שבזה: )צו' סי, ד"יו( מ"ובאגרו

  .)ק קעט"ס( ש"בבדהפ "וכ. בסתימות קלושות שלה

  

 :סתימה זמנית .ב

וראוי שתשאל . חוצצת �א
 מתביישת בכ" , ובחזית הפה, א
 אינה בצבע השיניי
: דרכי טהרה
  .שאלת חכ
 בזה

, כיו! שג
 כשתסיר את הסתימה, ג
 בסתימה זמנית טובא יש להקל: )ענ� ג, צו' ד סי"יו( מ"אגרו
, וכיו! שתחזור לסתו
. אלא תחלי� אותו לסתימה קבועה, לא תשאיר את הנקב שבש! מגולה

  .לא נחשבת כמקפידה

  

  :שיניי
 תותבות .ג

  .צ לחזור ולטבול"א �ובדיעבד דכבר שבה לביתה . יש להוציא!: י טהרהדרכ

א" כתב . )ב, כד( שבט הלויכ "וכ. כתב שג
 בדיעבד יש לחזור ולטבול: )ק קעט"ס( ש"בדה

י זכוכית מגדלת רואי
 שיש מי
 מתחת "דע, שבדיעבד יש להקל בשורה שלימה של שיניי


  .לשיניי

  

  :ש! מתנדנדת .ד

, חוצצת �כשהוחלט להוציאה . אינה חוצצת �ז שהוחלט לא להוציאה "כ: )ק קסב"ס( ש"בדה
שאינו  �דומה לצפור! שפירשה רובה  ):קלג' עמ( נשמת אברה�(אפילו ראויה עדיי! להשתמש בה 

�  ).חוצ

  

  ):בית השחי ורגליי
, פני
(הורדת שער מטעמי יופי 

כיו! שמקפידה להסירו ועומד (ילה יש להורידו לפני הטב �לכתחילה : )קמח' עמ( ש"בדה, ט"דרכ
�  .עלתה לה הטבילה � )או א� לכתחילה בשעת הדחק(בדיעבד . )ליקצ

  

  
  רפואה

  :תחבושת .א

יש להניח את  �ואינ! מהודקות , א"וא
 א, יש להסיר! לפני הטבילה �לכתחילה : דרכי טהרה
פ "ותעשה זאת ע(כדי שהמי
 יספגו בכל התחבושת , המקו
 החבוש במקוה לפני הטבילה


  .)הוראת חכ

, יש להתיר �וינתקו ע
 זה העור והבשר , א
 בהורדת התחבושת יש כאב גדול: )יב, ג( יביע אומר
  .כ זמ! הורדת התחבושת תו" ימי
 אחדי
"אא
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  :פלסתר .ב

  .)ג המכה חוצצת"רטיה שע(אפילו לנה אצל בעלה , חוצ� אפילו בדיעבד: דרכי טהרה

  .אינה חוצצת � )מונחת לזמ! ארו"(ומצטערת על הסרתה , קפדתא
 אינה מ: )קסט' עמ( הר צבי

  

  :גבס .ג

  .א
 אפשר להסירו רצוי להסירו: ע"לכו

  :א להסירו"א
 א

א "וא
 א. כי אי! בזה סכנה, אי! בו משו
 להקל �וזה שמונח לרפואה . חוצ�: )קסב' עמ( הר צבי
 ט"בדרככ "וכ(שתטבול ע
 הגבס ותטהר , להשפיע על הבעל שימשול ברוחו לחכות עד הטבילה

  .)בשמו

והגבס מכסה מיעוט , ובהסרתו יגרו
 לכאב גדול וסכנה, א להסירו"א
 א: )ט, ד' סי( צי( אליעזר
  .כיו! שזה מיעוט שאינה מקפדת עליו כלל, אפשר להתיר �האבר 

  

  

  :כוויות מהשמש .ד

  .צ לקל�"א �ות א" א
 הכוויות טריות וכואב, תסיר ככל האפשר: )ק קסב"ס( ש"ט ובדה"דרכ

ואי! אד
 מקפיד על , שה! חלקי
: ")ה בכלי זכוכית"ד ב, שבת טו(י "משמע מרש: )קסז' עמ( הר צבי

אי! בזה  �משמע שכל מה שנופל מאליו ". לפי שנופל מאליו, טיט ודבר אחר הנדבק בה

  .ודיה במה שמסירה בשעת חפיפה, שהרי אי! מקפיד לנוטלו, חציצה

  

  :תפרי
 .ה

. חוצ� �כדי! ח� וקו� שא
 נראה מבחו� (תגזור עד גובה העור ותטבול : ט"דרכ �א
 נימוח מעצמו 
 ש"בבדה כ"וכ. )לא חשיבה שאינה מקפדת �כיו! שזה מאונס , פ שכעת רוצה שיהיו על בשרה"ואע

   ).ה באגד"מט  ביאורי
 ד' עמ(
  .חוצ� אפילו בבית הסתרי
: ש"בדה �א
 אינו נימוח מעצמו 

ובתנאי , תטבול �א
 רחוקה , תמתי! �וצאת! קרובה א
 ה: ט"דרכ 
  .שלא יהיה מסביב
 ד
 קרוש

נחשב כמקפדת  �וא
 נראה , א
 אינו נראה כלל לא נחשב לבלוע: )פז' סי, ב"ד ח"יו( מ"אגרו
�  .וחוצ

  


  ידיי
  :טבעות .א

 �וא
 ה! מהודקי
 . אינ
 חוצצי
 �א
 ה! רפויי
 ... השירי
 והנזמי
 והטבעות: ")כג' סע( ע"שו

  ".חוצצי

צ לחזור "בדיעבד א �א
 רפויות : א
 קבועות ביד. חוצ� אפילו בדיעבד �מהודקות : ט"דרכ
  .תחזור ותטבול � )ועדיי! לא שמשה(וא
 מהודקות . ולטבול

וכיו
 שנשי
 . )ד"ראב(כיו! שמקפדת בשעת לישה , סיבת החומרא בזה היא )יז, יג, ב( יביע אומר
. )כדי! מיעוטו שאינו מקפיד(אינ! חוצצות  �ל שאפילו מהודקות "י �לח
  אלא קונות, אינ! לשות

  . אי! להחמיר �א" בספק , וראוי להחמיר בודאי במהודקות

. מקפדת בכל אשה וצריכה טבילה שנית �כתב שבטבעת שיש בה אב! טובה : )ק קעא"ס( ש"בדה
יש  �שאינה עוסקת במלאכות אלו , פ שהיא אשה חשובה"אע �ובטבעת שאי! בה אב! טובה 

  .צ לטבול שנית"א �א" כשלנה אצל בעלה . )כדי שלא יבואו לכלל טעות להתיר בשאר נשי
(להחמיר 

תכניס ידה למי מקוה ותסובב הטבעת על האצבע במי
 : ט"דרכ �א להסירה מהאצבע "טבעת שא
  .כ תטבול"ואח


