
  הצק' ס

  

  'סעי� א

וכל עוד שלא , חייב אד� לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול – ש"רא, ספר התרומה, תוספות, ג"סמ, �"רמב, גאוני�, ד"ראב, א"רשב

  .פ שלא ראתה הרבה ימי�"טבלה היא בטומאתה אע

  .משמע מדבריה� שיש להקל יותר בימי הליבו� מאשר בימי הנידה ולהבדיל ביניה� – )ה מחלפא"ד. כתובות סא(י "רש, רבנו חננאל

  

�  )א"ב ה"פ". (לא תקרב: ל"ת, יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברי� בטלי�, ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב" – אבות דרבי נת

  .ישחק ויקל ראש עמה כגו� לא, האלא לא יקרב בשו� דבר שרגיל לערו, לא מתשמיש לבד פורש – �"רמב

  

א� (ואפילו שהתה זמ� ארו! ולא טבלה תמיד היא בנידותה . שחייב אד� לפרוש מאשתו מימי טומאתה עד שתספור ותטבול, כרוב הראשוני� – מחבר

אחת ולא תקי� יצרו אבל מותרי� בייחוד כי כבר בא עליה פע� , שלא ישחוק ולא יקל ראש עמה אפילו בדברי�, �"וכרמב. עד שתטבול) בימי ליבונה

  .כ"כ

  

  'סעי� ב

  איסור נגיעה בנדה

ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו , מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמי� הרבה: תני דבי אליהו" – גמרא

שנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמי� הרבה בעלי ש, כתיב בתורה כי הוא חיי! ואור! ימי!: ומחזרת� בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה לה�

  .ולא היה אד� מחזירה? מפני מה מת בחצי ימיו

אפילו באצבע קטנה לא ! חס ושלו� אמרה ליה? בימי נדות! מה הוא אצל!, בתי: ואמרתי לה, פע� אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע

  ...".נגע בי

  ".שמא הבאת לו את הפ!, לו את השמ� שמא הבאת" – תוספות בש� סדר אליהו

  

  .מכא� למדו שאסור לו לגעת בה אפילו באצבע קטנה בימי טומאתה – א"רשב, �"רמב

  

  איסור הושטה מידו לידה בנדה

ומזה מת אותו ..." שמא הבאת לו את השמ�"והוכיח זאת מאותו מאמר בסדר אליהו . היה נוהג איסור להושיט מפתח מידו לידה בימי נידותה – י"רש

  .בי� דברי� ארוכי� ובי� קטני� כמו מפתח, שאסור להושיט שו� דבר שמא יגע בבשרה, א ורבנו ירוח�"והרשב ש"פ הרא"וכ .תלמיד

  .כי ש� נענש כי נגע בה באצבע קטנה, חלקו ואמרו שאי� מש� ראיה – ומהספר התר, ג"סמ, תוספות

  .אבל שאר דברי� כ�, דוקא כוס לא יכולה לתת ביד בעלה – פ המגיד משנה"� ע"רמב

  .אסור אפילו לזרוק מידו לידה ועל אות� המתירי� ראוי לגעור – �"שערי דורא בש� מהר

  

אפילו , בבשרהי שאסור להושיט מידו לידה שו� דבר שמא יגע "וכרש. א שאסור לו לגעת בה אפילו באצבע קטנה"� והרשב"הרמב, כתוספות – מחבר

  .ולא יקבלנו מידה שמא יגע בבשרה, )!"ש(הוא דבר ארו! 

  .� שאסור אפילו לזרוק מידו לידה"כמהר – א"רמ

אגרות . מותר באופ� שלא יגעו זה בזה כי זהו זמ� קצר ואי� בזה עני� של חיבה – טהרת הבית, )נח' ב ס"חי(צי! אליעזר  :הזזה יחד של דבר כבד מאוד

  .ראוי להחמיר כי כל התרחקות יתרה עדיפה – )עה' ד ס"ב יו"ח(משה 

  

  פתחי תשובה

. שהבעל יתמו! אותה בידיו בכניסה למקוה, בשעת הטבילה התיר לבני זוג הגרי� בכפר בי� גויי� ואי� ש� מי שיתמו! בה הנודע ביהודה .1

, ולכ� ברגע זה של הטבילה לא חוששי� לעבירה, שמא יבוא לידי הרגל דברשאיסור נגיעה והסתכלות במקומות המכוסי� הוא , י הסביר"הנוב

 .שהוא מתעסק בטהרת אשתו, ועוד, כי מיד בעלייתה מ� המי� היא טהורה

פ שמותר מעיקר הדי� אי� "כתב שאע א" בסדרי טהרה, ק כלפי מעלה ולא לנוכח אשתו והיא תופסת וזה מותרהתיר לזרוהכרתי ופלתי  .2

  ]ויש לעיי� במסירת חפ( בפני רבי� שמא ירגישו שהיא נידה[ .והמחמיר בדברי� האלו תבוא עליו ברכה, להתיר

  

  דין מסירת תינוק מיד ליד כשאשתו נידה

עד חצי (לפי זה א� התינוק קט� . והתינוק עצמו עובר מידי אמו לידי אביו, תינוק מידי אשתו כי חי נושא את עצמו התיר להעביר – !"ש בש� התשב"פת

  .או חולה או כפות אסור כי אינו נושא את עצמו) שנה

�  .כי מה הקשר לחי נושא את עצמו והרי יש חשש נגיעה, ("דחה את דברי התשב – ערו" השולח
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שכיו� התרבו הסייגי� והגדרי� בהרחקות יותר מזמנ� , ועוד. ה שיש להחמיר כא�"ה, א המחמיר בזריקה"לשיטת הרמ – )'ק ג"ס' ב' סע(שבט הלוי 

  .ויש להחמיר ג� בזה

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה. כי איסור מסירה הוא חומרא בעלמא, ("הקל כתשב – טהרת הבית

 .("סת� להתיר כדעת התשב – דרכי טהרה

  

  'סעי� ג

  .)שבת יג( ".ע� הזבה מפני הרגל עבירה) ש הטהור"וכ(לא יאכל הזב " – משנה

  .אבל כשזה בשתי קערות מותר, דוקא בקערה אסור – �"רמב

  .בשתי קערות כאשר זה על שולח� אחד נוהגי� לאסור א� – ד"ראב, שאילתות דרב אחאי

או לח� או קנק� מותר א� על וא� פורש מפה להיכר . על שולח� אחדנוהגי� לאסור א� בשתי קערות כאשר זה  – ספר התרומה, �"ר, א"רשב, �"רמב

  .שולח� קט�

בזמ� הגמרא היו שולחנות קטני� מאוד וכל אחד היה אוכל לבדו על שולח� קט� וכשאשתו עמו על אותו שולח� קט� נראה הדבר  – רבנו ירוח�, ש"רא

עושי� הכר ביניה� כמו אחד שאוכל יש שו. אבל כיו� שכל בני הבית אוכלי� על שולח� אחד גדול מותרי� לאכול על שולח� אחד ואינו דר! חיבה, כחיבה

  .שנותני� קנק� או ככר להיכר ביניה�) פח' ס(ה על אותו שולח� בשר והשני גבינ

  

שא� יש שינוי , א"� והרשב"וכרמב. )!"ש – ה שאסור לאכול עמה בקערה אחת בזה אחר בזה"ה( שלא יאכל עמה על השולח�, ד"כמשנה וכראב – מחבר

, )!"ש(או תגלה מעט מ� השולח� ותת� קערה שלה עליו  במפה שלו קנק� או דבר אחר המפסיק בי� קערה שלו לקערה שלה או שיאכל כל אחד, כגו� לח�

  .מותר

  א"רמ

אבל א� אוכלי� בקערה אחת כשהיא , א שצריכי� הפסק בי� קערה שלו לקערה שלה דוקא כשלא אוכלי� בקערה אחת כשהיא טהורה"י .1

  )י"הגהת אלפסי והגהת אשר. (מספיק א� אוכלי� בשתי קערות שזהו הכר מספק, טהורה

כי אי� ) ואפילו טבעת וא� שאינו ביניה� ממש(וכא� מספיק דבר הניכר לשניה� , ההיכר כא� שונה מהיכר של בשר וחלב –) 'ק ג"ס( הלוי שבט

  .איסור אכילה יחד מעיקר הדי�

והוא נוטל אחת והיא נוטלת אחת עד סו� האכילה כי ודאי שזה נקרא אכילה  אוכל קטנות של להניח קערה ע� חתיכותאסור  – ח"ב, פרישה

  .וכתב שזה שטות גדול. מקערה אחת שאסורה

כי אי� האכילה מיד בלקיחתו מהקערה , מותר, שכל אחד לוקח ממנה לצלחת שלו ואוכל ממנהאבל קערה מרכזית ע� חתיכות גדולות  – ז"ט

 .י כלי אחר"אלא ע

  .ול משיורי מאכל שלה כמו שאסור לשתות משיורי כוס שלהא שאסור לו לאכ"י .2

 .וכ� כל הקולות ש� מותרות ג� כא�', ד' א� הפסיק אחר בינתיי� מותר כמו בשיורי כוס לקמ� בסע – ז"ט

  

  הדי� כשנמצאי� ג� בני הבית ואוכלי� אית�

�וזה . כי אי� ל! הפסק גדול מזה, בלא שו� הכר ג� כשהיא נידה מותר לאכול מקערה אחת, א� ג� בני הבית אוכלי� עמה� מקערה אחת – משאת בנימי

  .אבל המחמירי� תבוא עליה� הברכה, מדינא

  .א שאסור לו לאכול משיורי מאכל שלה"פ פסק הרמ"אבל מקערה אחת אסור ע, חלק וכתב שההתר הזה הוא לאכול משולח� אחד – פתחי תשובה

 .הקל בזה רק כאשר עלולי� להרגיש שהיא נידה – שבט הלוי

  

  'סעי� ד

כי באכילה ושתיה אי� , מותרי� לשתות בכוס אחד כי רגילי� לשתות בזה אחר זה – ספר התרומה, ג"סמ, רבנו ירוח�, ש"רא, א"רשב, �"רמב, ק"סמ

  .חר שותה ביניה� כדי להפסיקנוהגי� שאד� או .כ כל הראשוני�"וכ. קרובי ביאה יותר מהצעת המטה שמותרי� שלא בפניו

וכ� א� הורק המשקה ששתתה . אבל היא יכולה לשתות אחריו, פ הסיפור לעיל בתני דבי אליהו כאשר הוא שותה אחריה"את זה ע ואסר – מרדכי, �"רא

ואי� צריכה להודיע לו ששתתה  מותר לו לשתות מאותו כלי, ה א� שתתה והוא לא יודע מזה"וה. כ מותר"ג, הוחזר לכלי הראשו�אפילו בו לכלי אחר 

  .מזה

  .מותר לה לאכול מה שהוא הותיר בקערה וכ� להיפ! – ארחות חיי�

  

, וכל זה שהוא לא ישתה אחריה. בי� שתיה שלה לשתיה שלו יכ� נוהגי� העול� שלא לשתות משיורי הכוס ששתתה הנידה וצרי! להדיח הכל – בית יוס$

  .אבל היא מותרת לשתות אחריו

וא� . ה באכילה"וה, או שיריק את הכוס לכלי אחר ויחזיר ק שמפסיק אד� אחר ביניה� ולא צריכי� להדיח הכוס"נוהגי� כדעת הסמ – דרכי משה

  .הלכה האשה למקו� אחר מותר לשתות אחריה כרגיל כי אי� כא� חיבה
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  .� וכמרדכי שאסור לו לשתות משיורי כוס ששתתה היא"פסק כרא – מחבר

  א"רמ

 .מותר, סיק אד� אחר ושותה ביניה�א� מפ, ק"כסמ .1

 .א� הורק המשקה מכוס זה אל כוס אחר מותר אפילו הוחזר לראשו�, � וכמרדכי"כרא .2

 .אינה חייבת לומר לו ששתתה מזה, א� שתתה והוא לא יודע ורוצה לשתות מכוס שלה .3

 .היא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא .4

  .כי כיו� שהלכה אי� חיבה, המותר אחריהמותר לו לשתות את , א� שתתה מכוס והלכה למקו� אחר .5

 .מותר לגמור, א� באה באמצע והוא כבר שותה – פתחי תשובה

  

  .א� פרסה נידה באמצע האכילה מותר לגמור – פתחי תשובה

  

  'ו.'סעיפי� ה

  ישיבה על מטתה

א� אשתו , מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, מקיש אשה נדה לאשת רעהו, ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשת נדה לא יקרב: ...ש"ת" – גמרא

  .)שבת יג". (מ"ש. נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור

  .ו שאסור אפילו להציע מטתו בפניו"קו, אסור ליש� על מטתה אפילו אינה עמו במטה מפני הרגל עבירה – �"רמב, ד בש� רב האי גאו�"ראב

  .על מטתה כי ג� בזה יש הרהור לשבתה שאסור "וה. זה אסור אפילו שלא בפניה כי יש הרהור ג� שלא בפניה – טור

  

  ישיבה על ספסל אחד

  .אסור לו לשבת על כסא ארו! אשר אשתו נדה יושבת עליו – י"בש� רש מרדכי

�הארחות חיי� כתב . הוראה זו היא חומרה בעלמא ויש להחמיר רק בספסל תלוש אבל לא בספסל שמחובר לכתלי הבית – ארחות חיי�, תרומת הדש

אבל בעגלה אחת מותר לשניה� לשבת כי אי� זה דר! חיבה כמו ישיבת ספסל שדר! אוהבי� לשבת ולהתקב(  .שיש מתירי� א� אד� אחר יושב ביניה�

  .אמנ� לנסוע בעגלה לטיול לא התירו. בהאבל נסיעה בעגלה אינה דר! חי, יחד

  .והחומרה של ישיבת ספסל נוהגי� רק האשכנזי�. מותרי� לשבת בספינה אחת או בקרו� אחד והוא שיפסיק משהו ביניה� – בית יוס$

  .ולטיול אפילו ככה אסור, הסיק מתרומת הדש� שמדובר שאחד יושב מקדימה ואחד מאחורה – דרכי משה

  

  שתי מטות

  .א� יש שתי מיטות ורגלי האחת נודעת בחבירתה שלא ישכב הוא באחת ואשתו הנידה באחרת א� לא ישימו הפסק ביניה� – רוטנבורג� מ"מהר

ש� במצעי� המיוחדי� לה והוא במצעי� יובלבד שת. א� המטה רחבה ולא נוגעי� זה בזה מותר כי אז זה רק ייחוד – !"רבנו ירוח� בש� התשב

  .המיוחדי� לו

  

בבגדו ואי� נוגעי� זה ולא יש� עמה במטה אפילו כל אחד , השלא ישב במטה המיוחדת לה אפילו שלא בפני פ דיוק הטור"ע ד"כרב האי וכראב – מחבר

  ).!"ש –ומטה של ע( או בני� מותר כשהוא במטתו ואשתו במטתה (בזה 

ותרת תמיד כי לא נמצא איסור זה בדברי מ שלא בפניהאבל ישיבה סת� , כשפושט בגדיו, וכתב שדוקא שכיבה אסורה על מיטתה, על הטור חלק – ח"ב

  .הראשוני�

  .ואסר ג� ישיבה על מיטתה כמו שאסורי� לשבת על ספסל אחד ח"חלק על הב – ז"ט

מזה שאסורי� לשבת על ספסל  ז"" דחה את ראייתו של הט"הש. להשמותר לו לשבת על המיטה ש ח"ז ופסק כב"בנקודות הכס$ חלק על הט – ""ש

פ שאינ� נוגעי� זה "כי ש� זה לא אסור משו� הרהור אלא שכיו� שהוא מתנדנד זה נחשב כנגיעה או כאילו ישני� יחד במיטה אחת שאסור אע, אחד

  .כ כשהוא יושב על מיטתה והיא לא פה"משא, בזה

  

  פתחי תשובה

 .ובפניו אסורה, ועל כרי� המיוחדי� לו היא מותרת לשכב רק שלא בפניו. המיוחדי� לה אסור לו לשכב אפילו שלא בפניהה על כרי� "ה .1

 .א� האשה אינה בעיר כלל ברור שמותר לו לשכב על מיטתה .2

 .ע א� מותר לו לשמוע אותה שרה"נשאר בצ .3

  

  : היא על מטתו

  .על מיטתו מותר להאבל לשבת , ש שאסור לה ליש� במטה שלו"היא כ – ז"ט

  .שרק בפניו אוסר, ז"וכ� הבי� מהט .התיר לה לשכב על מיטתו כאשר זה לא בפניו – ש בש� חכמת אד�"פת, תורת השלמי�
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  א"רמ

 .שאסור לשבת על ספסל אחד אפילו ארו! שאינו מחובר לכותל והוא מתנדנד, כמרדכי .1

 .כתרומת הדש� שיש מתירי� א� אד� אחר יושב ביניה� .2

אבל א� הול! מעיר לעיר לצרכיו מותר , ב"ע� אשתו בעגלה אחת או בספינה אחת א� הול! רק דר! טיול כגו� לגנות ופרדסי� וכיולא יל!  .3

  ).כגו� אחד מקדימה ואחד מאחורה(פ שהוא ואשתו ה� לבד� ובלבד שישבו בדר! שלא יגעו זה בזה "אע

�  .ולכ� אפילו ללכת ברגל ביחד אסור מטע� זה טע� האיסור הוא משו� קרוב דעת – ערו" השולח

כי כיו� שזה לטיול ולא טרודי� בכלו� יש לחשוש שיתקרבו זה לזה , האיסור הוא רק מצד ישיבת� יחד – )פג' ד ס"ב יו"ח(אגרות משה 

, ויש חשש שיגעו זה בזהוכל זה שאסור בעגלה אחת לטיול זה דוקא בעגלה קטנה או ספינה קטנה שמטלטלת . בישיבת� ויבואו לידי נגיעה

 .י הנדנוד כגו� שרחוקי� זה מזה"באופ� שלא יגעו ע אבל בספינה גדולה וכ� כלי רכב שהוא מרווח מותרי� לנסוע ביחד א$ לטיול

  .מטות והמטות נוגעות זו בזו אסור' ואפילו א� שוכבי� בב, שאסור לישו� יחד במטה אפילו בשני מצעי�) ולא כרבנו ירוח�(� "כמהר .4

  .אבל במרחק כלשהו בי� המטות מותר, אפילו א� לא רואי� את הפני� אחד של השני, רק כשמטות נוגעות אחת בשניה אסור – ש"פת

א כדי שלא יגעו "וי. א כדי מעבר אד� בי� המטות"וי. צרי! שהכרי� והכסתות של מטתו ומיטתה לא יגעו זה בזה – ל"פ האריז"שבט הלוי ע

  ).כחצי מטר(א מרחק אמה "וי. בהושטת יד

  

  'סעי� ז

. וכל המסתכל בעקיבה של אשה הויי� לו בני� שאינ� מהוגני�, כל הצופה בנשי� סופו בא לידי עבירה: רבי אחא ברבי יאשיה אומר: ... תנא" – גמרא

  .)נדרי� כ". (נופת שהוא מכוו� כנגד העקביעקיבה דקתני במקו� הט: אמר רבי שמעו� ב� לקיש. ובאשתו נדה: אמר רב יוס�

ה שמותר לה להתקשט בימי "וה. אבל בשאר מקומות שאי� דר! לכסות� מותר להסתכל בה�. מהעקב נלמד לכל מקו� המכוסה שבה – טור, א"רשב

  .נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה

, הואיל והיא מותרת לו לאחר זמ� ולא יבוא לידי מכשול, פ שיש לו הנאת לב ממנה בראיה"ואע, פ שהיא ערוה"מותר להביט באשה נדה אע – �"רמב

� לבאר "שלא הוצר! הרמב המגיד משנה הסביר. פ הגמרא בנדרי�"מדוע התיר במקו� הסתר ע ד תמה"הראב .אבל לא ישחק ויבוא לקלות ראש עמה

  .� מותר להסתכל במקומות המכוסי� ורק במקו� התור� אסור"לכאורה לפי הרמב .ש משחוק וקלות ראש"למד בכדבר זה כי זה נ

  .שלא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המכוסי� שבהוהטור א "כברייתא וכרשב – מחבר

  .פ שנהנה בראייתה"אבל מותר להסתכל במקומות הגלויי� אע – א"רמ

  .וראיה בעלמא מותרת, יש הבדל בי� הסתכלות לראיה בעלמא, א האוסרי� להסתכל במקומות המכוסי�"רמג� לפי המחבר וה – טהרת הבית

  .כי המרחק בי� ראיה בעלמא להסתכלות כחוט השערה, החמיר א� בראיה בעלמא – שבט הלוי

י� סהגלויי� בבית ומכו אבל לא אלו ,המקומות המכוסי� שאסור להסתכל בה� ה� אלו המכוסי� א� כשהיא בבית –) עה' ד ב ס"יו( אגרות משה

  .כשהיא יוצאת החוצה בפני אנשי� אחרי�

  .צריכה ללכת ע� כיסוי ראש כל ימי נידותה וא� לישו� ע� זה – דרכי טהרה

מותר לו להיות ש� כדי לחזק  – טהרת הבית, אגרות משה): שאז היא טמאה לידה והוא רואה מקומות מכוסי�( המצאות בעל ע� אשתו בחדר הלידה

  .החמיר בזה –שבט הלוי  .את רוחה מתו! הקפדה על איסור ההסתכלות במקו� התור� ובמקומות המכוסי� א� כשהיא בביתה

  

  'סעי� ח

  ".הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה: דאמר רב יהודה" – גמרא

  .שראוה לובשי� בגדי נדות – י"רש

  .י שיהיו לה בגדי� מיוחדי� לימי נדותה כדי שיזכרו שהיא נידהי שראו"כגמרא וכרש  – מחבר

  

  'סעי� ט

כ אתה מגנה "א: עד שבא רבי עקיבא ולימד, זקני� הראשוני� אמרו שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעוני�, והדוה בנדתה: תניא" – גמרא

  :)שבת סד". (עד שתבוא במי� בנדתה תהא, והדוה בנדתה: ל"אלא מה ת! ונמצא בעלה מגרשה, על בעלה

  .לה להתקשט בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלהפסקו את דברי הגמרא שמותר  – מחבר, �"רמב, $"רי

  

  'סעי� י

שה� ( ידיו ורגליו, והצעת המיטה והרחצת פניו) של יי�(חו( ממזיגת הכוס , נידה עושה לבעלה, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: אמר רב הונא – גמרא

שמואל , ומזיגת הכוס. אבל שלא בפניו לית ל� בה, אמר� אלא בפניולא : אמר רבא, והצעת המיטה. )דברי� של קרוב וחיבה ומביאי� לידי הרגל דבר

  .)כתובות סא( ".)ספסל(רב פפא אשרשיפא , )מראשותיו(רבא אבי סדיא , אביי מנחא ליה אפומא דכובא. מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא
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שאסור לו , כלומר, גמראפ ה"ע ס יי� שהוא דבר חיבה אסורפ שרק הושטת כו"אע, י היה נזהר לתת אפילו מפתח מידו לידה"רש – ספר התרומה, ג"סמ

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה. להושיט את הכוס והיא מוזגת לו את היי� לכוס כשהיא בידיו

ביותר ' ושינוי כמו אשתו של שמואל הותר רק לאנשי� גדולי� שזהירי� וחרדי� לדבר ה. כתב שאסור מזיגת הכוס בי� בשינוי בי� שלא בשינוי – �"רמב

  .ולא יבואו לחטוא

אלא  ,ל השולח� ולא רק כשהיא בידיו ממשאפילו בדר! שינוי כגו� שהכוס ע לא היתה נותנת את הכוס ממש לידואשתו של שמואל  – א"רשב, ש"רא

ואילו נשי� אחרות היו מוזגות בימי� ולא היו נותנות את הכוס , ומניחה את הכוס על השולח� ביד שמאלאשתו של שמואל היתה מוזגת לו את היי� במי� 

  .אבל להושיט חפ( מיד ליד כול� מודי� שאסור, על השולח�

שהיו  וכל זה במזיגת מי�. אבל מזיגה בלא הושטה או להיפ! מותר בלא שינוי, שינוי נצר! כאשר עושי� מזיגה והושטה יחד – �"מ בש� הרא"הגה

  .מ צרי! שינוי"ומ. כ"אבל כיו� שמוזגי� מכלי לכלי אי� בזה קרוב דעת כ, עושי� פע�

  

  .אבל שאר משקי� מותרי� למזוג ג� מיד ליד, דוקא בכוס של יי� שהוא מרגיל לדבר ערווה – א"רשב :הדי� בשאר משקי�

  .שזהו ממש שינוי שזה לא בפניו, ועוד. זיגת הכוסש מ"וכ, שזוהי חיבה יתרה, מותר כמו לגבי הצעת המיטה – מרדכי :שלא בפניו

  

ולהניחו בפניו על  )מרדכי( בפניושכל המלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חו( ממזיגת הכוס שאסורה למזוג לו את הכוס , כגמרא – מחבר

  ).א"ש ורשב"רא(או כסת אפילו ביד ימי� כ היא עושה הכר כגו� שמניחה אותה קוד� על השולח� ביד שמאל או מניחה על כר "השולח� אא

ש כשיודע שמוזגת לו את הכוס שכשמניחה "וכ. אסור, א� מניחה על השולח� את הכוס בפניו בלא שינוי או הכר, פ שהמזיגה היתה שלא בפניו"אע – ח"ב

  .על השולח� בפניו נחשב ממש כמזיגה ואסור

  .ומזיגה שלא בפניו מותרת לחלוטי�, כתב שאי� דבריו מוכרחי� – ""ש

  

  :הדי� באוכלי�

  .כי זה כמו מזיגת הכוס שאסור, לא יפה נוהגי� הבעלי� שנותני� לנשותיה� להניח את הקערות על השולח� – � מאוסטריה"ח בש� מהר"ב

שדוקא לתת בתו! הקערה המיוחדת לו , מתיר שאר משקי�שא "פ הרשב"� שמתיר שינוי של מזיגה בלא הושטה ולהיפ! וכ� ע"פ הרא"עכתב  – ח"ב

  .מותר ,בקערה שאינה מיוחדת דוקא לבעלה אלא לכל בני הביתאבל , ולהושיט לבעל אסור

  .הוא מחמיר א� בשאר משקי�, ח שמחמיר באוכלי�"לפי דברי הב – ""ש

  .דוקא במזיגת הכוס אסרו משו� קרוב ולא בהגשת מאכל שיש בו טורח והוא כמעשה עבדות – ז"ט

  .וטוב להחמיר באוכל כשאפשר .שמותר לה להגיש לו מאכלי� ושאר משקי� שאינ� מזיגת יי�, ז"פסק כט – דרכי טהרה

  .יש להחמיר באוכלי� ומשקי� – שבט הלוי

  

  'סעי� יא

שה� (ידיו ורגליו , והצעת המיטה והרחצת פניו) של יי�(חו( ממזיגת הכוס , נידה עושה לבעלה, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: אמר רב הונא – גמרא

  .)כתובות סא". (אבל שלא בפניו לית ל� בה, לא אמר� אלא בפניו: אמר רבא, והצעת המיטה). דברי� של קרוב וחיבה ומביאי� לידי הרגל דבר

אבל כרי� וכסתות שיש בו טורח ואינו , דוקא פריסת סדיני� שזהו דר! חיבה – מ"הגה, רבנו ירוח�, מרדכי, ")והצעת"ה "ד .כתובות ד(תוספות , י"רש

  .מותר, חיבה

  .כי אי� בכ! הרגל דבר, כל מה שלא בפניו מותר אפילו הוא יודע מזה – א"רשב

  

אבל הצעת כרי� וכסתות שהוא . ודוקא פריסת סדיני� שזה דר! חיבה. שאסורה האשה הנידה להציע מטתו בפניו ,וככל הראשוני� פסק כגמרא – מחבר

  ).א"רשב(אבל שלא בפניו הכל מותר אפילו הוא יודע שהיא מצעת אות� , וכל זה בפניו. ואינו דר! חיבה מותר טורח

�  .ור לעשות זאת בפניוג� לבעל אסור להציע את מיטתה בפניה כמו שלה אס – ערו" השולח

  

  'סעי� יב

אסורה אפילו " ידיו ורגליו, הרחצת פניו"כי , ידיו ורגליו אפילו אינה נוגעת בו, אסורה ליצוק לו מי� לרחו( פניו – מחבר, א"רשב, מ"הגה, ק"סמ, ג"סמ

  .וזה אסור אפילו בצונ�. הוא רוח( והיא מוצקת

אבל מותרת להכי� לו מי� בכלי , רוח( וזה אסור מידעת הרחיצה שלו היא יוצקת מי� והוא א משמע שכא� מדובר שבש"מלשו� הרשב – ז"ט, דרישה

וכשנותנת מי� בכלי תחילה בלא יציקה עליו לא נקרא , "ידיו ורגליו, הרחצת פניו"וזה מדויק ג� מלשו� המחבר שכתב . כ"קוד� והוא ירח! מש� אח

זה , אמנ� יציקת מי� על ידיו או על רגליו. ומזה שלא נקט בלשו� זו משמע שזה מותר. אסוראלא היה צרי! לומר שנתינת מי� לרחיצה , רחיצה כלל

  .נקרא ממש רחיצה וזה אסור

 .משמע שא� זה לא בפניו מותר כמו הצעת המיטה. לפני בעלה קיתו� של מי� וכלי� שירח( בה� את רגליו כי זה חיבהאסור לתת  – " בש� רבנו יונה"ש

�  .ז מודה שאסור להכי� לו מי� לרחיצה בפניו ממש כי זה דר! חיבה"הט שג� בשבט הלוי ציי
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  'סעי� יג

  ".נדה אסירא למישתי מכסא גברא" – שאילתות דרב אחאי

  ". מפני שיצא דבה עליה: דבר אחר. מפני שדעתו רבה עליה, חייב מיתה, המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה" – מסכת כלה

כש� , ולכ�. כי נות� דעתו עליה, ושולח לה שמייחד לה כוסמדובר רק במקרה ו. הבדל בי� שיגור כוס לאשת חברו לבי� נדה לבעלהאי�  – ד"ראב, א"רשב

  .ואפילו לשלוח לה כוס של יי� אסור בי� א� זה כוס ברכה או כוס אחר שמיוחד לה, שאסור לה למזוג לו כ! הוא אסור למזוג לה

ואפילו לשלוח לה כוס של יי� בי� של ברכה או של דבר אחר אסור , זוג לו את הכוס כ! הוא אסור למזוג להשכש� שאסורה למ, א"כרשב – מחבר

  .מותר, ה�מאותה כוס והיא שותה אחריאחרי� אבל א� שותי� . כשהכוס מיוחדת לה

  .כי אסור רק א� מייחד לה כוס, מתיר לתת לה את הכוס א� הוא שותה ונות� לה אחריו א� א� לא שתה אחר בינתיי� – פרישה

  .ראוי להחמיר כדעת השאילתות ואסור לשלוח לה כוס אפילו א� הוא שתה ממנה קוד� – !"ש בש� שאלת יעב"פת

וא� יש עוד . כי זה לא נקרא שיגור כוס ואפילו א� זו כוס המיוחדת לה, ת הכוסבקידוש נוהגי� למזוג לכוס אחרת והיא לוקחת לעצמה א – שבט הלוי

  .פ הפרישה"תשתה מהכוס שלו ע, וא� קשה למזוג לכוס אחר. ישפו! לכמה כוסות וכל אחד יקח לו כוס והיא ג� תקח לעצמה, אנשי� בבית

  .את הכוס ותשתהכתב שאחר ששתה הבעל יניח את הכוס בלי להגיש לה והיא תקח  – דרכי טהרה

  

  'סעי� יד

  .)כתובות סא". (שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא" – גמרא

  .זה היה בימי ליבונה – י"רש

ימי� נקיי� ' פ די� תורה וחזרו וטבלו אחר ז"ימי נידה ע' אבל זה היה רק בזמנ� שהיו טובלות בסו� ז. שמואל הקל בזה דוקא בימי ליבונה – תוספות

  .ימי הליבו� ה� מדרבנ� מחשש זיבה ואז

בי� בימי ליבונה שה� ימי , כל אלו ההרחקות צרי! להרחיק בי� בימי נדותה ממשש) 'א' עיי� בסע(פסק כתוספות וכרוב הראשוני�  – מחבר, א"רשב

  .כי בעלת כתמי� עשאוה כרואה לכל דבר חו( מקביעות וסת, בכל אלו בי� רואה ממש למוצאת כת�ואי� חילוק , ספירתה

וטוב , ליבונה בעני� איסור אכילה עמה בקערה אחת או בלא הפסק כשתמיד אוכלי� בשתי קערות ה שאי� להחמיר בימי"תב את דעת ראביכ – א"רמ

  .ויש להחמיר, ונוהגי� להקל בזה. שתעשה כ! כדי שתרצה לטבול

 ;ה התכוו� רק ביו� השביעי"וג� ראבי .ש ברבי� שאסורשהמקלי� אי� לה� על מי שיסמכו וראוי לדרו וכתב – ""ש, ז"ט, ח"ב, ל"דרישה בש� רש

וכתב שזו סברה קלושה ואי� סומכי� . שאחר ימי הליבו� כדי שתתרצה לטבול ואי� לחוש להרגל עבירה שיבוא עליה ביו� השביעי כי ממילא טובלת בערב

תר בימי הליבו� כדי שלא יבוא לידי הרגל עבירה מאחר שהוא שיש להחמיר יו, ז"ועוד הוסי$ הט. על דעת יחיד להתיר איסור המפורס� בכל החיבורי�

  .רואה שהיא אינה טמאה

  

  'טז.'סעיפי� טו

כי , ידיו ורגליו והצעת המיטה בפניו, רק שתיזהר ביותר מהרחצת פניו, מותרת לשמשו, א� הוא חולה ואשתו נידה ואי� לו מי שישמשנו זולתה – ש"רא

  .לא מתירי� דברי� אלו אפילו בשעת הדחק, שא� יש מי שישמשנו, ומכא� משמע. א שלא תשמשנו"א, מאחר שאי� לו מישהו אחר

  ?כ שכא� התירו"ידיו ורגליו והצעת המיטה בפניו מה� שאר הדברי� שאסורי� בד, בחולה אסורה בהרחצת פניושא� ג� , הבית יוס$ תמה

  .לא משמע שמדברת רק על מזיגת הכוס" מותרת לשמשו"ש "אלא שלשו� הרא, במזיגת הכוס שהקלו, הבית יוס$ רצה לתר!

כ תרומת "וכ. להקי� אותו ולהשכיב אותו ולגעת בו כגו�, י דבר אחר"שמותרת להושיט מידה לידו כל דבר וכ� כל שימוש שהוא ע, ותר! הבית יוס$

�יצרו  שאז אי� לחוש להרגל עבירה שאי�' כושיש לחלק בי� מקרה שהוא חולה שאז מותר לה להקי� אותו ולהשכיב אותו ו ,תרומת הדש� כתב ועוד .הדש

  .כי אז ודאי יצרו מתגבר עליו ויש חשש שמא יפייסנה, למקרה שהיא חולה שאסור לו להשכיב אותה ולהקי� אותה, כי תש כוחו ,מתגבר עליו

  .ידיו ורגליו ולא תציע לו את המיטה ושאר מלאכות מותרת, לא תרח( פניו, מי שהוא חולה ואשתו נידה – רבנו ירוח� בש� הגאוני�

  .זהו חסידות של שטות, שותיה� נידות כשה� חולותאות� שנזהרי� מלגעת בנ – �"מהר

  

  מחבר

מהרחצת פניו ידיו ביותר שתוכל להיזהר א! צריכה להיזהר , שא� הוא חולה ואי� לו מי שישמשנו חו( ממנה מותרת לשמשו, ש"פסק כרא .1

  .ורגליו והצעת המטה בפניו

 .'י' פ ההתרי� שראינו בסע"ומזיגת הכוס מותר ע – ""ש

  .'להשכיבה ולהקימה וכד, שאשה חולה והיא נידה אסור לבעלה לגעת בה ולשמש אותה, כתרומת הדש� .2

  .'להשכיבו ולהקימו וכד, משמע שכשהוא חולה והיא משמשת אותו מותר לה לגעת בו –! "ש

  .וכ� נוהגי� א� צריכה לכ!, שא� אי� לה מי שישמשנה מותר בכל, �"הביא את דעת מהר – א"רמ

, וא� היא מסוכנת. ידיה ורגליה, רק לא ירח( פניה, ואפילו א� היא רק חולה שאי� בה סכנה מותר לו כשאי� מי שישמשנה – פתחי תשובה

  .א מותר אפילו ברחיצה ממש"וא� א. מותר לו להשלי! עליה מי�

  

  'סעי� יז
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�וא� החולי מסוכ� ואי� ש� רופאי� . פא אחר חו( ממנואשה נידה חולה ובעלה רופא אסור למשש לה את הדופק ואפילו כשאי� רו – �"רמב, תרומת הדש

� לשיטתו בהגהות לספר המצוה הסובר שנגיעה בערוה אסורה מדרבנ�"הרמב .מדרבנ� בנדה אסורה משו� שנגיעה, אחרי� מותר משו� פקוח נפש.  

  .משו� אביזרייהו דגילוי עריות שזה פקוח נפשפ "ע א� לאסור אע"איסור נגיעה בערוה היא מהתורה ולכ� ג� כא� צ – פ הבנת הבית יוס$"ע �"רמב

  .אבל א� זה רופא שעושה כ! מותר, � שאיסור נגיעה הוא מהתורה זה רק כשזה דר! תאוה וחיבה"מה שהתכוו� הרמב – ""פ הבנת הש"� ע"רמב

  

  .שא� בעלה רופא אסור לממש לה את הדופק, �"פסק כתרומת הדש� והרמב – מחבר

  .כשיש סכנה במחלה מותר לו למשש את הדופק, חרא אפוה כא� שא� צריכה אותו כי אי� ר"ה, � שפסק לעיל"פ מהר"ע – א"רמ

מעשי� ואכ� ). והחמירו יותר בנדה( בלא פקוח נפשכמו שרופא אחר יכול לעשות זאת א�  בפקוח נפשהתיר לבעל לממש את הדופק של אשתו  – ""ש

פ דרכי "פ שיש רופאי� אחרי� ועושי� שאר משמושי� ע"� אע"� הדופק של האשה אפילו אשת איש או עכושבכל יו� שרופאי� ישראלי� ממששי

  .אסור לבעלה למשש את הדופק כשהיא נידה, מ כשאי� סכנה"ומ. הרפואה כי זה לא דר! חיבה

  .הדופק על אותו בגדי הנחת בגד על הדופק ואז מותר לבעלה הרופא למשש את "הורו התר למשש את הדופק ע – פתחי תשובה

כ אלא מיחוש "אבל כשאי� הדבר נחו( כ, ההתר ללכת לרופא הוא רק במקו� כאב וחולי וכשאי� רופאה הבקיאה בדבר – שבט הלוי, משמרת טהרה

  .לא תיבדק אצל גבר אפילו בחנ�, י רופאה אפילו בשכר"וכ� א� אפשר להיבדק ע. בעלמא אי� להקל בזה בכלל

  

  הנוהגים בנידהדינים נוספים 

  .אי� לאשה נידה בימי ראייתה להיכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר הש� או לגעת בספר – מ"הגה

  .מותרת בהכל – י"רש

  .וג� כשנהגו להחמיר בימי� נוראי� מותר. ובימי ליבו� נהגו התר בהכל. מ"אבל כתב שנהגו כהגה, י"פסק כרש – א"רמ

  .מ לא יסתכלו בספר התורה בזמ� שמגביהי� אותו"ה ובי� בימי ליבו� ומנוהגי� התר בי� בימי ראי – ב"מ

  

  .אשה נידה לא תל! לבית הקברות – חמודי דניאלש בש� "פת


