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דאכתי גברא לא  �בשלמא טבילה ... כל המצות מבר� עליה� עובר לעשיית�: ")ב, פסחי� ז(גמרא 
בעלייתו , טבל ועלה: תניא נמי הכי. חו  מ� הטבילה בלבד איתמר: אלא אמר רב חסדא... חזי

  ".וצונו על הטבילה... ברו�: אומר

ומשו� ההוא טבילה תקו� בכל הטבילות  ...כגו� טבילת בעלי קרי �' דאכתי גברא לא חזי': "י"רש
מפני  �' על'שהרי בכול� מבר� , וכ� נראה: י"ב(ברכת� לבסו$  � )'וכו, טבילת גר, ז"משמשת שפלטה ש: כגו�(

  .ג"הבהכ "וכ. )שהוא לאחר עשיית�

חסדא הוא דוקא בטבילת ' מה שכתב ר �� "ר, ש"רא, ד"ראב, �"רמב', תוס, � בש� הגאוני�"רי
מברכי�  �אבל שאר חייבי טבילות . כיו� שה� אינ� מחוייבי� בברכה עד לאחר שיטבלו, גר

לכ� נדה מברכת לפני . כמו שמותר לנדה ובעל קרי להתפלל, שמותר לה� לבר�, כ טובלי�"ואח
  ).חלוקה(קוד� שתפשוט בגדיה , הטבילה

  .בילהובדיעבד אפשר לבר� אחרי הט, שמברכת לפני הטבילה �פסק כרוב הראשוני�  ע"השו

ותכסה עצמה בבגדה או (שמברכת לאחר הטבילה בעודה בתו� המי�  �י "ג ורש"פסק כבהא "הרמ
  ).בחלוקה כשמברכת

ותבר� בי� הטבילה , תטבול פעמיי� �שכדי לצאת ידי כל הדיעות , כתב )ט"בבאהמובא ( ה"השל
  .הראשונה לשניה

ולא מעכרות , קרא תגר על הנשי� שלנו שמברכות על הטבילה בעוד� במי� כשה� ערומות הדרישה
ה� אינ� צריכות לחבק את , ואדרבה. וא$ שה� מחבקות את זרועותיה� על גופ�, את המי�

. שערוות� למטה מאד, "ִלב� רואה את הערווה"כיו� דלא שיי� לומר באשה , זרועותיה� על גופ�
שות כ� מפני ולא אורח ארעא לע, אלא האיסור הוא משו� שעומדות ערומות בלא כיסוי ערוות�

  .כבוד השכינה

ה� עושות יפה אפילו  �דהנשי� העושות כ� בחיבוק ידיי� , ד נראה"ולענ: ")ג"סק( ז"הטכתב 
לא 'משו� שאי� האיסור , וטעמו". ואפילו בלא חיבוק ידיי� יש לה� על מה לסמו�, לכתחילה

, אבל בתו� המי� אי� איסור מטע� זה. אלא כשהערוה מגולה מחו  למי� �' יראה ב� ערות דבר
ויותר טוב שלא (ודאי שמותר  �בהפסק שילוב ידיה , לכ�. 'ליבה רואה את הערוה'אלא מטע� 

וג� ). אלא שיותר צניעות יש שכולה תהיה בתו� המי�, יכנסו ג� ליבה וג� ערוותה לתו� המי�
שבאשה לא שיי�  � האורחות חיי�והוא דעת , לטובלות ללא הפסקת ידיי� יש על מה לסמו�

מי ימחה ביד . ")ד, עד' ח סי"או( ע"השופ "וכ, ש"הראד "וכ, )ל"כנ(' ליבה רואה את הערוה'בכלל 
, ממילא נתכסה ערוותה ועגבותיה, אפילו ה� צלולי�, וכל שהיא במי�, שו� אשה שתסמו� על זה

תעשה , מ על צד היותר טוב"מ", פ שזה מותר"ואע". כאילו היה עליה לבוש מלפניה ומאחריה
ג "ואע. יצאה ידי חובתה לדברי הכל, והיא בתו� המי�, בחיבוק ידיי� להפסיק בי� ליבה לערוותה

אבל עכשיו לא נהגו , אפשר שבימיו נהגו כ�, כתב כא� שנוהגי� לכסות בבגדה או בחלוקה א"שרמ
  ".כ�

דודאי נשי דיד� נשי� , ואענה אני חלקי: "ג� כתב שעכשיו לא נהגו לכסות כלל ולבר� �"הש
לעכור  ד"הראבש "ומ, וטעמו משו� שבמי� צלולי� אי� גילוי ערוה". וצדקניות ה�, ות ה�חכמני

, א� אינ� נביאות ה�, כ הני נשי דיד�"וא. "ח"באו ע"השושפסק כמותו  ח"האחולק על , את המי�
ומנהג� תורה , והלכ� מברכות במי� צלולי� שעיניה� חו  למי�. ח"כהאל "דס, בנות נביאות ה�

  ".היא

  .ע"פסק כמר� השו ב"ובטה. ז"כתב כט )ב"סקי( ש"בבדה

  ה"מנהג השל
ויחזרו , יברכו ברכת הטבילה �שאחר שיטבלו פע� אחת , חסידי� ואנשי מעשה יזהירו לנשותיה�"

  ".לטבול פע� שנית כדי לצאת ידי חובת כל הפוסקי�
, ה מ� הדי�נמצא טבילה שניה אינ, שהרי א� טבלה פע� אחת יוצאת ידי חובה, תמה החקרי לב

  ?)לבר� לאחר הטבילה(ויוצא שזהו הפ� דעת רוב הפוסקי� 
�וא� הלכה שברכה לפני . תעלה טבילה ראשונה �א� הלכה שצרי� לבר� אחרי , שתכוו�: ותיר  

  .תעלה טבילה שניה
הנשי� מכל , לכ�! עלתה לה טבילה �שהויא כמתעסק , שהרי אפילו נפלה מהגשר, דחה � ב"טה

  .וא$ בלא התרה, צריכות לבטל את מנהג� �ה "וא� נהגו כשל, עדות המזרח צריכות לבר� לפני
אבל אי� . שיודעי� להתנות �תינח מנהג זה לחסידי� ואנשי מעשה : עצמו הקשה עוד החקרי לב

  ?נשתרבב מנהג זה בכל נשי� דעלמא
  .א� סיי� שמכל מקו� יש לחוש לדבריו, ה"א$ הוא הקשה על השל � )ר"בדגמ( י"נוב


