
  זצק' ס

  

  '� אסעי

  ?)הרי בפסוקי� בפרשת הנידה זה לא מוזכר( מני� שנדה טעונה טבילה

זבה ויולדת שלא טבלו במי מקוה הבא על אחת מה� אפילו אחר כמה שני� חייב , אבל נדה, כשטבלה במי מקוה לאחר ימי ספירתה היא טהורה – �"רמב

כבני� אב לכל טמא שבתורה " וטמאו עד הערב ורחצו במי�ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע : "כי הכתוב תלה את הטהרה בימי� ובטבילה, כרת

  .שהוא טמא עד שיטבול

  .מכא� לטבילת נדה מהתורה. בנדתה תהא עד שתבא במי� – "שבעת ימי� תהיה בנדתה" – תוספות, ג"סמ

  ".והנוגע במשכבה ירח! במי�"שנאמר , ו מטומאת מגע"לומדי� בק – רב האי

  .כלומר במי� שהנדה טובלת בה�, "א" במי נדה יתחטא"שכתוב ש� , נלמד מכלי מדי� – ת"ר

  ).א;זכריה יג" (ביו� ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד לחטאת ולנדה: "מדברי קבלה למדנו – ש"רא

  

כ טבלו במקוה כראוי "אא, עליה� חייב כרתהזבה והיולדת עולה מטומאת� בלא טבילה ואפילו אחר כמה שני� הבא , � שאי� הנדה"פסק כרמב – מחבר

  .סאה' שיש בו מ

  

  'סעי� ב

ולכ� צריכה לטבול מיד , טבילה בזמנה מצוהה ש"ש וב"הלכה כב – ספר התרומה, גאוני�, ג"בה, אור זרוע, רבנו אליהו, תוספות בש� רבנו חננאל

וג� א� היא , שהרי מהתורה היא שבעה ימי� נדה ללא נקיי�, ה מדי� תורהפ שכיו� אי� ז"ואע. בי� א� בעלה בעיר ובי� א� לא כשיסתיימו ימי ספירתה

נקיי� וטבילה ' היא צריכה ז מ כיו� שמתקנת חכמי�"מ, זבה אולי היא שומרת יו� כנגד יו� וג� בזבה גדולה שטובלת ביו� ונשי� שלנו טובלות בלילה

  .ב ובימי אבלבתשעה בא, ביו� הכפורי�, ול בשבתלפי זה יכולות נשי� לטב. נחשבת הטבילה בזמנה והיא מצוה, בלילה

וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה כי מ� הסת� טבלה כשהוא לא היה שטבילה בזמנה מצוה מהירושלמי שאמר שאשה שיש לה  הטור הביא ראיה

  .בעיר כי טבילה בזמנה מצוה

שמצוה , ז יישב"הט. אלא שהוא סומ" על כ" שטבלה, לא בגלל שזו מצוהאבל , שאסור לה לעמוד בטומאתה שמא יבוא עליה בעלה, ח דחה ראיה זו"הב

שהיא טובלת להיטהר מטומאתה כמה שיותר  והוא מחשב ימי וסתה וסומ" על זה, על האשה באופ� כללי להיטהר מטומאתה ג� א� בעלה לא בעיר

  .מהר

  

אי שביעי של כי כל הנשי� שלנו אינ� טובלות למוצ, ה בזמנה אינה מצוהטבילה בדבר זה ולכ� "ש וב"שלא נחלקו ב יהודה' הלכה כרבי יוסי בר – ת"ר

  .בתשעה באב ובימי האבל, כ"לטבול בשבת וביוהת "לכ� אסר ר .של תורה נידה יו� הראיה הראשו� כדי�

  

על חומרתו להתחיל למנות ביו� הששי לראייתה  כי הוסיפו חומרא, ורבנו אליהו כיו� טבילה בזמנה אינה מצוה אפילו לשיטת רבנו חננאל – ק"מהרי

  .ע"לכו תשעה באב ויו� הכפורי�, לכ� אי� לטבול בשבעת ימי אבלות. משו� פולטת שכבת זרע

כי מצינו שיהושע נענש על שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה , שא� בעלה בעיר זו מצוה לטבול בזמנה משו� פריה ורביה, אמנ� הדגיש הבית יוס!

  .א" א� אינו בעיר אשה לא טובלת. עבירה בידה, וא� היא מתאחרת מלטבול כדי לצער את בעלה .אחת

  

' תקנד סע' ובס .כ בעלה בעיר שאז מצוה לטבול בזמנה משו� מצות פריה ורביה שלא יתבטל ממנה"אא, ת שטבילה בזמנה אינה מצוה"פסק כר – מחבר

  .ה אי� טבילה בזמנה ולכ� לא תטבול ביו� הכפורי�פסק שטבילה של מצוה בזמנה מותרת אבל בזמ� הז' ח

ולא שמצוה לטבול ולכ� לא , תקנד כתב שטבילה של מצוה בזמנה מותרת' אלא שבס. לכאורה פסקי המחבר סותרי� הא� סובר שטבילה בזמנה מצוה

  .ת לטבול בליל טבילתהולכ� אשה שבעלה לא בעיר לא חייב, ולכ� אפשר לומר שסובר שטבילה בזמנה אינה מצוה, הכריע בדבר

  

  טבילה בליל שבת

וכ" נוהגות , לפי הראשוני� שטבילה בזמנה מצוה מותר לטבול בשבת. ת שטבילה בזמנה אינה מצוה אסור לטבול בשבת וביו� הכפורי�"לפי ר – מרדכי

  .הנשי� למעשה שטובלות בשבת

כי נדחה זמ� , אינה יכולה לטבול בליל שבת, א� היה זמ� טבילתה בליל חמישי ונאנסה ולא טבלה – יילו י"מהר, ל"ימהר, י לנדא"אגור בש� אביו מהר

ל למשל במקרה של אלמנה שנישאת וארע "וכ� פסק מהרי .אסור ,ואפילו א� בעלה בעיר כעת ולא היה בביתו כשהיתה צריכה לטבול בזמנה .הטבילה

  .ש לא תטבול"וא� במוצ' דוחי� את טבילתה לליל ב, כי אי� חופה קונה באלמנה, ה ראשונה בשבתמכיו� שלא יכול לבוא עליה ביא, ליל טבילתה בשבת

לא יכולה לטבול , המתינה כי קשה לה עדי�לכ� ו שהיתה יכולה לטבול קוד�יולדת שטבלה לאחר שמוני� של נקבה או תו" הזמ� אלא  – תרומת הדש�

ומותר לטבול בשבת רק לאשה שלא היתה יכולה לטבול קוד� לכ� ובעלה איתה בעיר שאז יש מצות . כי היתה יכולה קוד� לכ� וזה לא בזמנה, בשבת

  .ת"כי טבילה בזמנה אינה מצוה לפי ר אבל בלא זה אסורה, או שמחמת איזה אונס לא טבלה וכעת בעלה בעיר, פריה ורביה
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ק בי� נדחה זמ� אז ממילא אי� חילו, מו נידה של תורה בליל שביעי לראייתהכי כיו� שכל הנשי� שלנו לא טובלות כ ,ל"מהרי, תמה על האגור – בית יוס!

יכולה לטבול  מ"מ, סק לעיל שטבילה בזמנה אינה מצוהפפ שנ"ואע. שאי� היו� בכלל טבילה בזמנה מצוה ק לעיל"הטבילה ללא נדחה וכמו שכתב המהרי

  .וכ" נוהגות כל הנשי� .:כמבואר בביצה יז) ליואי� זה תיקו� כ( נראה כמיקרטבילה בשבת מותרת משו� שכי , בשבת

ולהלכה פסק כמו . אבל כשלא בזמנה לא אומרי� שנראה כמקר, פרש את כוונת המרדכי שרק בטבילה בזמנה הקלו לומר שנראה שמקר – דרכי משה

וא� היתה . כי כ" נוהגי� ולא כמרדכי, זמנה לטבול בשבת וטובלת במקרה שלא היתה יכולה לטבול קוד� לכ� בגלל חומרת רבי זירא: תרומת הדש�

  .אי� להחמיר בזה, ובמקו� שנהגו להקל כמו הבית יוס� ולטבול תמיד בשבת. יכולה לטבול קוד� לא תטבול בשבת

  

אי� סחיטה  – �"רמב. ערלא מבי� אי" בכלל אפשר לטבול בשבת שהרי יש חשש ודאי לסחיטת הש – כל בו, ד"ראב :הא� חוששי� לסחיטת השער

  . בשער

  

שזה מותר אפילו היה יכול לטבול קוד�  ב"וכתב המ. אד� מותר לטבול מטומאתו בשבתש, פ שיטתו כא� בבית יוס�"פסק ע –) ח"שכו ס' ח ס"או( מחבר

  ).א שתובא להל�"אמנ� הזכיר את חומרת הרמ. השבת

  

  א"רמ

וא� היתה יכולה לטבול קוד� לכ�  .עלה בעיר שאז יש מצות פריה ורביהוכל זה כשב. לכ�בול קוד� טא� לא יכלה ל, פסק שיכולה לטבול בשבת .1

 ובמקומות שאי� מנהג אי� להחמיר )ו"מהריל ו"מהרי, אגור( א שאסורה לטבול"י, כגו� אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת

  .בדרכי משה וכמו שכתב, כדעת הבית יוס!

ולכ� אפילו א� נאנסה ולא יכלה . והחומרה מדינא, )א בדעה ראשונה"שהובאו ברמ(ו "ל ומהרי"מהרי, האגור פסק להחמיר כדעת – ח"ב

  )וטובלת רק כאשר זמ� טבילתה הוא ממש ליל שבת ובעלה בעיר. (בכל זאת לא תטבול בליל שבת, ש"לטבול קוד� שבת ובא בעלה בער

שלא להרחיק הטבילה  ש יש להחמיר לא לטבול"ג� במוצ, ו"ת האגור ומהריכמו דע) לטבול בשבת רק בזמנה(במקומות שנהגו להחמיר  .2

' שבס, ""והש ז"הט ווהסביר. ש לא תטבול כי היתה יכולה לטבול קוד� לכ� ואי� מרחיקי� את הטבילה מהחפיפה"זו ג� במוצ, מהחפיפה

ש החפיפה תהיה רחוקה "וא� תטבול בער, ש"וחפפה בער, י שצריכה לחפו� ביו� דוקא ולא יכולה לחפו� בשבת"קצט הובאה דעת רש

 .כ כא� שפשעה והמתינה"משא, ש"ובלילה יכולה לחפו� רק א� חלה טבילתה דוקא במוצ. מהטבילה

כי כ" (אלמנה אסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבת משו� שאסור לבוא עליה בשבת ביאה ראשונה ג� , )ל"אגור ומהרי(ולדעת המחמירי�  .3

  .אלא שלא יכולה, כי אותה אלמנה לא פשעה כי היתה צריכה לטבול בליל שבת, )בית יוס�( ש"ירי� במוצויש מת). קונה אותה

  

  :""ז והש"א נחלקו הט"בהבנת פסיקת הרמ

שאוסר לטבול בשבת כשדוחה את הטבילה מחמת שלא היה לה  א היא דעת תרומת הדש�"המחמירה ברמהבי� שהדעה  – באור שני בסדרי טהרה, ז"ט

 ת יוס!א היא דעת הבי"שהביא הרמ הדעה המקלה. שבעלה לא בעירמפני או דחתה את הטבילה ") אחר לידה"וזו הדוגמא שמובאת כגו� ( 'כח וכד

  .)כדי שתהיה מצות פריה ורביה מ צרי" שבעלה יהיה בעיר"ומ( לטבול בשבת בכל עני� אפילו פשעה שמתיר

  )!ח"ו וב"מהרי, ל"מהר, אגור( הרי יש שמחמירי� יותר ממנו ,תרומת הדש�הקל בזה נגד מדוע במקו� שאי� מנהג  א"תמה על הרמז "הט

לא טבלה פשעה ושא� יכולה לטבול קוד� שבת בלא אונס ו, י שמקל לגמרי"ח וסיעתו לב"כתרומת הדש� שהיא דעה ממוצעת בי� הבז "הטפסק לכ� ו

  .מותרת לטבול בשבת, לטבול קוד� השבת מחמת אונס כמו המקרה של תרומת הדש� וכל שלא יכולה, ש"אסורה לטבול בשבת אפילו א� בא בעלה בער

  

. ו שא� הטבילה לא בזמנה אפילו מחמת אונס אסור לטבול בשבת"ל ומהרי"מהרי, היא דעת האגור הדעה המחמירה – ""מחצית השקל בדעת הש

א שא� כ" אז מותר ג� אפילו א� זה היה מחמת "ואומר הרמ, ונסשהקל לטבול א� הטבילה נדחתה מחמת א, מבוססת על תרומת הדש� הדעה המקלה

  .וא� אי� מנהג יש להקל, לידה כי אי� זו אלא חומרא בעלמא וכדעת הבית יוס�

  

והאגור שאוסרי� לטבול בשבת בכל מקרה שלא יכלה לטבול קוד� אפילו  ו"היא דעת מהרי א"ה ברמהבי� שהדעה המחמיר – ""שסדרי טהרה בדעת ה

ולכ� מותרת לטבול בשבת , א פוסק כמותה היא דעת תרומת הדש�"והדעה המקלה שהרמ. כגו� שלא בועלי� על ד� טוהר או שלא היה בעלה בעיר, אונס

  ).ודחתה טבילתה כי קל לה יותר לטבול בשבת(עה וכל זה כשלא פש, )לידה או שבעלה לא היה בעיר(כשדחתה טבילתה מחמת אונס 

כאשר לכ� ו ,טובלות בשבת אפילו א� פשעה ולא טבלה כדעת הבית יוס!ולכ� נשי� , טבילה בזמנה אינה מצוהשהלכה כי ח "על הב ""הש חלקלהלכה 

  .אבל בתולות או אלמנות לא יטבלו בשבת .� מלובלי�"פ מהר"וכ, וכ� ההלכה, ואפילו א� יכלה לטבול קוד� בעלה בעיר טובלת אפילו בשבת

  

  .י זה זמ� טבילתה הוא בשבת מותרת לטבול"וע' ושגגה ופסקה בטהרה ביו� ו' א� היתה צריכה להפסיק בטהרה ביו� ה – נודע ביהודה

  .מותרת לטבול בליל שבת', א� היה לה איזשהו אונס ולא יכלה לטבול כגו� שהיתה חולה וכד – לבושי שרד

יש להתיר במקו� שלא נהגו , אבל א� היתה לה סיבה להמתי�, ולאסור לטבול בשבת א� דחתה את הטבילה בפשיעה ז"פסק להלכה כט – סדרי טהרה

  .להחמיר

וכתב שמקובל מרבותיו . ורק כשלא טבלה בשאט נפש ורוע לב אי� מתירי� לטבול בשבת וזה נקרא פשיעה, ""כדעת השלהקל הלכה  – שבט הלוי

  .למנוע שו� אפשרות של טבילה להיטהר לבעלהשבדורנו אי� 
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  :"אחר הלידה" א"באור המקרה של הרמ

וזמ� ) בימי הטומאה(אבל א� ראתה ד� טמא . ו לנקבה ועוד לא ראתה ד� טמא"ג לזכר וס"מדובר שבאה לטבול אחר לידה ולא עברו עוד ל – ""ש

  ).ו"מהריג� לדעת (טבילתה בליל שבת מותרת לטבול כי זו טבילה בזמנה 

, פ שהוא רק משו� חומרה כגו� ד� טוהר"וכתב להתיר בכל מקרה שלא היתה יכולה לטבול קוד� ליל שבת אע, א"" והרמ"חלק על הש – דגול מרבבה

 כ ראתה ממש חמישה ימי�"אא(' והגזרה שזה חל ג� בלא שימשה וכד, כ כל טבילת אשה בשבת היא שלא בזמנה בגלל חומרת פולטת שכבת זרע"שאל

  .ולכ� תמיד מותרת לטבול בשבת ג� א� הסיבה שלא יכלה לטבול קוד� היא משו� חומרה). דמי�

בזה ג� הוא מודה , כ ראתה שוב"ואח, )לא בשבת(שא� ראתה כבר בימי הטוהר וטבלה , ""וכתב לדעת הש, הסכי� לדעת הדגול מרבבה – לבושי שרד

  .ה ד� טהור אי� איסור טבילה כללוא� ז, מותרת, כי א� זה ד� טמא, שמותרת לטבול בשבת

אלא שראוי  ט מותרת מיד"ש וביו"בשבת מותרת למוצ, במזיד. בשוגג מותרת מיד – פתחי תשובה :" א� טבלה בכל זאת בשבת"הדי� לדעת הש

  .רבה ואהבהמותרת בקמ "ומ. להחמיר ג� בזה

  

  די� טבילה בשבת מספק שמא לא טבלה קוד� כראוי

  .כגו� שמצאה לכלו" תחת הצפור� מותרת לטבול בליל שבת, כ מצאה שלא טבלה כראוי"מי שטבלה בליל ששי ואח – � מלובלי�"מהר

יכולה לטבול שוב מ "מ, חומרה בעלמא זה צריכה טבילה שניתזה שג ש"אע, א� שכחה ליטול צפור� אחת וטבלה וראתה שאי� תחתיה לכלו"ה "ה – ""ש

מעכבת הטבילה  �שצפור � סובר"ראב. ב. ג לא נהגו להחמיר"מדינא כל טבילה מותרת בשבת ובכה. א :ת להתיר" הביא כמה סיבו"הש. שזה בשבת פ"אע

  .זו ג� טבילה של מצוה, כיו� שנהגו להצרי" טבילה שנית לחומרא. ג .וזו טבילה של מצות פריה ורביה ומדינא צריכה לטבול שוב

מותרת בשבת כי לא וא� לא מעכבת הרי היא טהורה וטבילת טהור , ייבת בטבילה וזו מצוהאז ח, א� הצפור� מעכבת: לכ� מותרת לטבול ממה נפש"

  .ה בכל שאר ספקות א� טבלה כראוי או לא שמותרת לטבול בליל שבת"וה. נקרא מתק� גברא ונראה כמיקר

  

  די� טבילה במי� חמי� בשבת

והעוברת וטובלת בליל שבת במי� חמי� עברה על  שכו' ח ס"ת הבלני� כפי שנפסק באואסר לנשי� לטבול בליל שבת במי� חמי� משו� גזר – חכ� צבי

י וא� א. ש"תטבלנה בצונ� בליל שבת או תדחה הטבילה למוצ לכ�. וג� אסור לה� לטבול בערב שבת ביו� שהוא יו� השביעי של הספירה. איסור דרבנ�

  .ויותר מזה אי� להתירשמשות ולא תבאנה לבתיה� עד הלילה יטבלו בי� ה, בזה פשרא

  .ע"ונשאר בצ ,ניסה ללמד זכות על מנהג ישראל לטבול בחמי� בליל שבת – דברי יוס!

  .ובפושרי� מותר לטבול, צריכי� לתת את המי� החמי� בערב שבת בעוד היו� גדול וכשתחש" יהיו רק פושרי� – נודע ביהודה

  .טבילה בשבת מותרת אפילו בחמי� – ברכי יוס!

  .בשבת אסור לטבול אפילו בצונ� – בית הלל

  .נוטה ג� שבט הלוי ולכ", מותר לטבול בחמי� בשבת כי חולשא ירדה לעול� ובפרט בימות החור� שהכל חולי� אצל צינה – סדרי טהרה

 .שא� המי� חמי� יטבלו בבי� השמשות ולא יותר מזה, פסק כחכ� צבי – טהרת הבית

  

  'סעי� ג

  זמן טבילת נידה מהתורה

  .)יומא ו". (נדה ויולדת טבילת� בלילה, כל חייבי טבילות טבילת� ביו�" – גמרא

ושלא בזמנה טובלת בי� ביו� ובי� , )כל שבעה –שבעה ימי� תהיה בנדתה "כי כתוב (אינה טובלת אלא בלילה ) בשביעי(נדה בזמנה : אמר רב" – גמרא

ולא יודעת שהיא טבלה ביו� , שתטבול כמו אמה ביו�( לא בלילה משו� סר" בתהבי� שלא בזמנה אינה טובלת א, בי� בזמנה: רבי יוחנ� אמר. בלילה

  :)נדה סז". (וחזר רב להורות כרבי יוחנ�)... שלא בזמנה ותבוא לטבול ביו� ג� בזמנה

  

  זמן טבילת הזבה מהתורה

  ).יומא ו". (נדה ויולדת טבילת� בלילה, )כולל זב וזבה( כל חייבי טבילות טבילת� ביו�" – גמרא

  .ולכ� צריכה לטבול קוד�, )אחר מעשה הספירה תטהר( כי מיד אחר שבעת הימי� צריכה להיות טהורה, זבה טובלת ביו� השביעי – י"רש

  .ומשמע בגמרא שזה דוקא ביו�.) יומא פח". (הזב והזבה וטמא מת טובלי� כדרכ� ביו� הכפורי�" – גמרא

  .)מגילה כ". (וכול� שעשו משעלה עמוד השחר כשר. מהשומרת יו� כנגד יו� לא תטבול עד הנ! הח" – גמרא

  .)נדה עב". (ושוי� בית שמאי ובית הלל בטובלת לילה לזבה שאינה טבילה: תנו רבנ�" – גמרא

  

  הא� זבה יכולה לטבול ביו� השביעי

אחר : דתניא, משו� דרבי שמעו�! ביממא דשביעאהליטבלינהו , מכדי האידנא כולהו נשי ספק זבות שוינהו רבנ�: ואביי אמר להו רב פפא לרבא" – גמרא

אבל אמרו חכמי� אסור לעשות כ� שמא , אחר מעשה תטהר, אחר תטהר: שמעו� אומר' ר. שלא תהא טומאה מפסקת ביניה�, אחר אחר לכול�: תטהר

  ):נידה סז)". (שמא תשמש בו ביו� ותראה ונמצא שסותרת כל ימי ספירתה וטבילתה פסולה( תבוא לידי ספק
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שאסרו לשמש ביו� השביעי מכיו�  כי, רבי שמעו� אסר לטבול ביו� השביעי והלכה כמותו – מדרכי, ספר התרומה, א"רשב, ג"סמ, תוספות, י"רש

שא� תטבול שמא תשמש ושמא תראה שוב ויתברר למפרע שבעל זבה ותסתור , אסרו חכמי� לטבול ביו� השביעי, שמא תראה ותסתור ספירתה

פ "ואע. כ ונמצא שבעל זבה"ה זבה קטנה אסור לה לטבול ביו� השימור כדי שלא תשמש בו ביו� וחשש שמא תראה ביו� אח"שה, י"בוכתב ה. ספירתה

  .החמרנו בזה משו� כרת, שזו גזירה לגזירה

חכמי� לבעול ביו� אסרו  והלכה כרבי שמעו� ולכ�. למדו שרבי שמעו� אסר את התשמיש וחכמי� התירו א� את התשמיש – �"רמב, �"רמב, !"רי

  .ה זבה קטנה יכולה לטבול ביו� השימור"וה. אבל לטבול כ� מותר, השביעי

  .אנחנו אוסרי� א� לטבול, כי אביי ורבא ענו שמכיו� שחכמי� אסרו לבעול, למעשה א! ה� אסרו את הטבילה ביו� השביעי

שהטור  י תר$"הב. י ותוספות"פסק שאסור לה לטבול בו ביו� כמו רש שלנו' שרק אסורה לשמש בו ביו� ובס �"� והרמב"פסק כמו הרי קפג' בס – טור

 ועוד יש לומר. שאסרה תורה לשמש שמא תראה ויעבור איסור כרת, י ותוספות ומה שכתב כא� שרק אסור לבעול זה מדי� תורה"מפרש את הגמרא כרש

ולכ� ג� לדעת , ומה שכתב שלא תטבול זה כי היו� כל הנשי� ה� ספק זבות, כולה לטבול ביו� השביעי� ובאמת י"� והרמב"שהטור מפרש כמו הרי

  .� משו� ספק זיבות נחמיר ג� שלא תטבולנה כיו�"! והרמב"הרי

אבל כיו� כשכול�  ,כי גזרת סר" בתה שייכת רק כאשר היו בנות ישראל עומדות על די� תורה, לטבול לכתחילה ביו� השביעי והתיר – ד"ראב, ה"רז

רב ומה שרבא ענה ל. כי חכמי� אסרו את התשמיש ספק זבות אי� לחוש לסר" בתה וטובלת בשביעי לספירתה אפילו בו ביו� ואסורה לשמש עד הערב

  .אבל לטבול מותר ושאלתו היתה בלשו� נקיה, עו� הכוונה לשמשפ רבי שמ"שאסור ביו� השביעי ע פפא

  

  שמיניהלטבול ביו�  הא� זבה

רבא . רב יהודה בפומבדיתא משו� צנה. רב אחא בר יעקב בפפוניא משו� גנבי. אתקי� רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משו� אריותא" – גמרא

  :)נדה סז)". (שוערי העיר שהיו סוגרי� את הדלתות בתחילת הלילה(במחוזא משו� אבולאי 

שבתה (א� ביו� השמיני או התשיעי לא תטבול משו� סר" יו� השביעי  – רבנו ירוח� ,א"רשב, �"ר, ג"סמ, ספר התרומה, �"רמב, ש"רא, תוספות

כדעת רבא שבזמנו כבר  )'כגו� משו� גנבי� וכד( כ יש חשש צינה או מניעה בטבילת הלילה"אא, )תחשוב שמותרת לטבול ביו� ויבואו לטבול ביו� השביעי

  .פשטה חומרת רבי זירא

ומה שאסר רבא  .כי אפילו א� תטעה בתה ותטבול ביו� השביעי עלתה לה טבילה, לחשוש כיו� משו� סר" בתה אי� מקו� – רבנו שמחה, ה"ראבי

  .לטבול לזבה ביו� זה היה במקומו בלבד כשעוד לא התפשטה חומרת רבי זירא

  

  ?מתי טובלת

שמא תחשוב הבת שהיא , לא לאחר שתחש"שלא תצא מביתה לטבילה א �"ג מרשב"ומשמע למרדכי ולסמ .מחמיר שלא תטבול עד שתחש" – �"רשב

 ש"אמנ� מדברי הרא. ויש חשש שתתנהג כ" ג� כשבית הטבילה קרוב והיתה טובלת בעודו יו�, הקדימה לצאת כי בית הטבילה רחוק ולכ� חזרה בלילה

  .� על שעת היציאה אלא שהטבילה תהיה לאחר החשיכה"נראה שלא הקפיד רשב

, והסיק הבית יוס!. ותבוא לביתה אחר שחשיכה ואי� לחשוש לסר" בתה, כ אלא שתטבול סמו" לחשיכה"אי� צור" להחמיר כ – רבנו ירוח�, אגור, ת"ר

  .כל עוד שמגיעה לביתה לאחר שחשיכה, שיכולה לטבול ג� קוד� מזמ� סמו" לחשיכה

  

כ וסתרה כל מה שספרה ונמצאת "שמא תשמש ותראה אח( שאסורה לטבול ביו� השביעי, � וכרוב הראשוני�פסק כברייתא ביומא וכרבי יוחנ – מחבר

שבתה תחשוב שמותר לטבול , אינה יכולה לטבול ביו� משו� סר" בתה או יותר מכ" וג� א� ממתינה מלטבול עד יו� השמיני או התשיעי, )זבה למפרע

  .)לא פלוג בזה, ואפילו אי� לה בת( ביו� ותבוא לטבול כ" ג� ביו� השביעי

מותרת לטבול בשביעי , וא� יש אונס גדול כגו� שלא תוכל לטבול ג� בשמיני וג� בתשיעי .פילו לצאת מביתה כשעדי� יו� לבית הטבילהאסורה א – ח"ב

  .ותסתיר טבילתה עד הלילה אפילו לא סמו" לחשיכה

לטבול סמו" לחשיכה ולחזור  ת"כר העול� נוהגי� להקל. �"כ אסור כדעת רשב"משמע שאפילו לטבול סמו" לחשיכה ותבוא לביתה משחשכה ג – ""ש

  .ת מתייחס דוקא ליו� השמיני ולא על היו� השביעי"כי ההתר של ר, וג� למקלי� זה רק ליו� השמיני .יש להחמיר בזהאמנ�  ,הביתה משחשיכה

! ולטבול ובאה לביתה משחשכה אבל א� יש בית מרח! ובית טבילה במקו� אחד והולכת קוד� וידוע שהולכת כדי לרחו, כל זה כשחופפת ורוחצת בביתו

  .כי בתה יודעת שהיא הולכת קוד� כדי להתרח!, פ שזה קרוב לביתה"מותר אע

ויש . ת"כדעת ר ותחזור לביתה אחר שחשיכה ,סמו" לחשיכהבשביעי לטבול  י�מתיר – טהרת ישראל, חכמת אד�, סדרי טהרה, ש בש� חכ� צבי"פת

  .להתיר זאת כשיש חשש לביטול עונה

  

  ילה ביום לכלהדין טב

אבל א� טובלת טבילה ראשונה אחר החופה דינ� , כי החת� לא בא אצל� עד הלילה, שכלה הטובלת קוד� חופה יכולה לטבול ביו�, ל"כמהרי – א"רמ

  ).א"רעק(ובדיעבד משעלה עמוד השחר , מ זה צרי" להיות לאחר הנ! החמה"ומ .כשאר נשי�

' אבל במקו� שהכלות טובלות ז, קצו' נקיי� חמישה ימי� אחר ראיית� ואז יכולות לטבול ביו� כפי שפסק בס' כל זה בכלות שלנו שסופרות ז – ""ש

כ אינה יכולה לטבול ביו� "א, ע פוסקת וסופרת מיד"או אפילו באלו שמחמירי� ונתקלקלה בימי ספירתה שאז לכו ימי� נקיי� מיד אחר ראיית�

  .י בזה לא חוששי� משו� סר" בתה אלא משו� שמא תראה ותסתור כל מה שספרה ותהיה ביאת זבה גדולה למפרעהשביעי כ
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ת פני� "תמה עליו ג� בשו כ�ו !ולא תהיה כלל ביאת זבה למפרע, הרי בכלה לא מביאי� את החת� אצלה עד הלילה, ""תמה על הש – דגול מרבבה

  .אבל יעמידו את החופה אחר צאת הכוכבי�, ח"שא� טבלה יצאה י אבל בשעת הדחק יש להקל, ""מ המנחת יעקב לא חלק על הש"מ .מאירות

  

  'סעי� ד

רבא . רב יהודה בפומבדיתא משו� צנה. רב אחא בר יעקב בפפוניא משו� גנבי. אתקי� רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משו� אריותא" – גמרא

  :)נדה סז)". (� את הדלתות בתחילת הלילהשהיו סוגרי שוערי העיר(במחוזא משו� אבולאי 

  

  .אות� נשי� שטובלות ביו� צריכות להסתיר את זה שטבלו מבעליה� שלא ישמשו אית� ביו� ויעברו על ספק דאורייתא – אגור

וא� כוונתו שטבלו . ולכ� פרש שהכוונה שטבלו בדיעבד ביו� שביעי! ?תמה כיצד מדובר שיש ספק דאורייתא כשטובלות ביו� שמיני בבוקר – בית יוס!

  .זו חומרה יתירה, בשמיני וצריכות להסתיר זאת גזרה שמא תטבול ביו� שביעי ואז אכ� יהיה ספק של תורה

  

אבל בשביעי לא , יכולה לטבול ביו� השמיני מבעוד יו�, ב"חדת לטבול מחמת צנה או פחד גנבי� וכיופסק כגמרא שהיכ� שארע אונס כגו� שמפ – מחבר

  .י על א� האונס"תטבול מבעו

  .אונס שמותרת בגללו לטבול ביו� זה רק כשהאונס הוא לכל הנשי� בעיר ולא רק לה – בש� חמודי דניאל פתחי תשובה

  .השמיני מבעוד יו� א� באונס פרטידחה סברתו והתיר לטבול ביו�  – הלח� ושמל

  .א� צריכה להסתיר טבילתה זה נחשב אונס פרטי ודוחה טבילתה לבוקר היו� השמיני – סדרי טהרה

  

  'סעי� ה

  הדין כשעברה וטבלה ביום השמיני

  .ש שבדיעבד מותרת"כי מותר אפילו לכתחילה משו� צינה וכ, לדברי הכל בדיעבד עלתה לה טבילה – רבנו ירוח�, א"רשב

  

  הדין כשעברה וטבלה ביום השביעי

  .לא עלתה לה טבילה – יד בש� שאליתות דרב אחא"ראב

א "והרשב .וד ולא נחמיר בזה בדיעבדכי זה שלא טובלת ביו� השביעי זה משו� חששות רחוקי� מא, שחומרה זו אינה ברורה וכתב – א"רשב, ד"ראב

אבל , שש� כל עוד שלא הגיע ליל שמיני היא טמאה וטבילתה פסולה, שטובלת בליל שמיני לראייתה, ה� בטבילת נידה של תורה יכתב שדברי רב אחא

  .ביו� שביעי כי ג� לזבה גמורה עלתה טבילה, נקיי� ודאי עלתה לה טבילה' בנשי� שלנו שה� רק ספק זבות וצריכות מספק ז

א� היא נידה של תורה עברו לה שבעת , כי ממה נפש", הקלו בדיעבד בטבילת יו� שביעי – רבנו ירוח�, �"רמב, רבנו שמחה, ה"ראבי, מ"הגה, �"רמב

  .הימי� וא� היא זבה בדי� טבלה ביו�

  .החמיר והצרי" טבילה אחרת בלילה – �"מהר

  

  .ה א� עברה וטבלה בשביעי"וה ,עלתה לה טבילה שא� עברה וטבלה בשמיני, א"פסק כרשב – מחבר

ואפילו א� טבלה קוד� באונס , ר טבילתה מבעלה עד הלילהותסתי ,מ א� א� טבלה ביו� לא תשמש ביו� אפילו בשמיני עד הלילה"שמ, כאגור – א"רמ

  ).סדרי טהרה(

  .לא עלתה לה טבילה וצריכה טבילה שנית בלילה וטוב להחמיר' והשאילתות שביו� ז ל"פסק להחמיר כמהרי – ח"ב

  .טוב להחמיר לטבול שוב היכ� שאפשר – ""ש

  .אינה צריכה להחמיר ולטבול שנית, א� הוא יו� מעונ� ויש ספק א� טבלה ביו� השביעי או בליל שמיני – פתחי תשובה


