
  חצק' ס

  

  '� אסעי

  ".א� ביאתו במי� כולו כאחד, מה ביאת שמשו כולו כאחד, במי� ובא השמש וטהר כי א� רח� בשרו" – ספרא

וא� היה בעל שער , ללא דבר החוצ� מכא� למדו שהטובל צרי� שיטבול כל גופו כשהוא ערו� בבת אחת – ג"סמ, מרדכי, ש"רא, א"רשב, ד"ראב, "רמב

  .והרי הוא כגופויטביל כל שער ראשו 

  

וגזרו , וגזרו על רובו שאינו מקפיד משו� רובו המקפיד. רובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצ�, דבר תורה רובו המקפיד עליו חוצ�: אמר רבי יצחק" – גמרא

!". ?ואנ� ניקו� ונגזור גזרה לגזרה, היא גופה גזרה? ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משו� מיעוטו המקפיד. על מיעוט המקפיד משו� רובו המקפיד

  :)נדה סז(

  ?מה נקרא רובו

  .אבל בבשרו אפילו מיעוט שאינו מקפיד עליו חוצ�, ודוקא בשערו. רובו הכוונה לרוב שערו הקשור – י"רש

  .ג� בבשרו מוכח בגמרא שרבי יצחק מדבר – ש"רא, א"רשב, תוספות, "רמב

  

  לא מקפידה על מיעוט החוצ� או שהיא לא מקפידה כלל ואחרי כ� היא בזמ� הטבילההדי� כש

כיו� שדר� בני אד� לפעמי� להקפיד , חוצ� אפילו אינה מקפידה עליו עכשיו בשעת הטבילה) מיעוט(אפילו כלשהו כל דבר  – ד"� בש הראב"ש ור"רא

  .חוצ�, עליו

  .כ נתת דברי� לשיעורי�"שאל, חוצ�, שדר� רוב בני אד� להקפיד עליוכיו� , אפילו דבר שהיא לא מקפידה עליו לעול� – רבנו ירוח, א"רשב

. וכ� דעת הטור, כמו בקשירת שערה אחת שהיא מקפידה עליה,  חוצ�"וכתב שלרמב. מסתפק במקרה שרוב� אינ� מקפידות והיא כ� – בית יוס�

  .משמע שתלוי בדר� אשה להקפיד ולאו דוקא אשה זו. יד בכ� חוצ�שכתב שרק א� יש בשער הרבה קשרי� כ� שדר� האשה להקפ, א אינו חוצ�"ולרשב

  

ש "וכרא. לפיכ� צרי� שלא יהיה עליה שו� דבר החוצ� ואפילו כלשהו, שצריכה שתטבול כל גופה בפע� אחת, פסק את הברייתא והגמרא – מחבר

וא� הוא חופה את רוב גופה אפילו אי� דר� בני . עכשיו או לעול�כ חוצ� אפילו אינה מקפידה עליו "להקפיד עליו ג לפעמיד שא� דר� בני אד� "והראב

  )משו� רובו שאינו מקפיד( .חוצ�, אד� להקפיד עליו

 אבל בדיעבד מיעוטו שאינו מקפיד עליו לא חוצ� כי לא גוזרי� גזרה לגזרה, ר שחוצ� גזרה משו� דברי� החוצצי�לכתחילה לא תטבול בשו� דב – א"רמ

  .)ז"ט(

. וכ� א� רוב בני אד� מקפידי� והיא א� פע� לא חוצ�. חוצ�, א� מקצת בני אד� מקפידי� והיא לפעמי� מקפידה ועכשיו לא – ז"פ הט"עבאור המחבר 

  .זה נקרא מיעוט שאינו מקפיד ולא חוצ�, אבל א� רק מקצת בני אד� מקפידי� והיא לא מקפידה לעול�

ילו היא לא מקפידה מדובר רק כשרוב בני אד� מקפידי� בזמ� כלשהו ואז חוצ� אפ –  "ח והש"הב, י"כעולה מהב פ הסדרי טהרה"באור המחבר ע

  ]המחבר לא דיבר במקרה שהיא מקפידה ורוב העול� לא. [עכשיו אלא לפעמי�

  

  .לכתחילה לא תטבול אפילו בדברי� רפויי� – פתחי תשובה בש שיבת ציו�

א "פ הרמ"� והטור וכ"כ חוצ� כדעת הרמב"ג) שיופ שלא מקפידה עכ"אע(בני אד� לא מקפידי� והיא כ� מקפידה  רובא�  –  "ש, ז"ט, דרכי משה, ח"ב

  'יד' לקמ� בסע

  

  'סעי� ב

  )א"ט מ"מקואות פ". (חוטי צמר וחוטי פשת� ורצועות שבראשי הבנות: אלו חוצצי� באד�" – משנה

". שיהיו רפויי� ויכנסו המי� ביניה� לשער(ולא תטבול בה� עד שתרפ�  ברצועה שבראשהלא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשת� ולא " – שנהמ

  .)שבת נז(

. אלא שנתוני� על שערות ראשה, לא מדובר שחוטי� שקולעי� את שערה – טור, ש"רא, תוספות. שקולעת בה� שערה – י"רש ?מהי הרצועה שבראשה

וחוטי� אלו  .אבל אלו שקלועי� בתו� שערה חייבת לסתור אות� לגמרי כדי שיכנסו המי�, ת�שחוטי� שנתוני� על שערה אפשר לרפות או, וכ� משמע

  .חוצ� תמיד, וכיו� שיש זמ� שהיא מקפידה עליה, כי מקפידה להסיר אות� בשעת חפיפה, של צמר ופשתי� לא נחשבי� כמיעוט שאינו מקפיד עליו

  .לכתחילה לא תטבול א� בדברי� שאינ� חוצצי� גזרה משו� אלו שחוצצי� – שערי דורא

  

שלא (של צמר ושל שער אי� חוצצי� : רבי יהודה אומר. חוטי צמר וחוטי פשת� והרצועות שבראשי הבנות, ואלו חוצצי� באד�: תנ� הת�" – גמרא

, אילימא למעוטי דצואר? למעוטי מאי: מתקי� לה רב יוס�. נות שנינווכול� בראשי הב: אמר רב הונא. מפני שהמי� באי� בה�) ג השער"מהודקי� ע

ג קשה "השתא קשה ע, ואלא למעוטי דחוטי פשת�! ?מיבעיא) בשר(ג ר� "ר� ע, חוצ�) שער(ג קשה "ע) צמר(השתא ר� , אילימא למעוטי דצמר, ודמאי

  !?ג ר� מיבעיא"חוצ� ע, חוצ�

לא מהדקת חוטי� שבצוארה וקושרת אות� כשה� מרווחי� ולכ� אינ� (י שאי� אשה חונקת את עצמה לפ: היינו טעמא דרב הונא: אלא אמר רב יוס�

  ).אבל בראש או במקומות קושרת אות� בחוזק ולכ� חוטי צמר ופשת� יחצצו ש�, חוצצי�
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דאשה חונקת את עצמה דניחא , קינ�הכא בקטלא עס: אמר רבינא? אמאי לא. אבל לא בחבקי� שבצואריה�, הבנות יוצאות בחוטי� שבאזניה�: איתיביה

  :)נז* .נז שבת". (לה שתראה כבעלת בשר

ויש בו רצועה רחבה וקושרת אותה סביב צוארה בחוזק כדי שבשרה יהיה , בגד חשוב שתולה בצוארה כנגד ליבה שלא יפול מה שאוכלת על בגדיה – י"רש

  .בולט ותראה בעלת בשר ומתו� שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה

  

וכיו� , כי מקפידה להסיר� בשעת חפיפה או רחיצה שיכנסו ש� המי�(חוטי צמר ופשת� : שאלו ה� הדברי� שחוצצי�, פסק את המשנה – חברמ

קליעת שערה אינו ) תוספות( בתו וא� ה� . ורצועות שכורכי� בה� השער בראש לא תטבול בה� עד שתרפה אות�) חוצ� תמיד, שמקפידה פע� אחת

וא� ה� כרוכי� בשאר מקומות בגו� לא תטבול בה� עד שתרפ� חו� מבצואר שאינ� חוצצי� כי לא מהדקת . ייבת לסתור אות� לגמרימועיל רפיו� וח

כ חייבת להסיר כי היא מהדקת אותה שתראה "ורצועת קטלא שהיא חלקה ורחבה שמהדקת אותה ג� בצואר ג). אי� אשה חונקת עצמה(אות� ש� 

  .בעלת בשר

  .ע מה דינה ועדי� שתטבול שנית בלא ברכה"א� שכחה אותו וטבלה צ, וג באוז� ששואב לכלו�ספ – פתחי תשובה

  

  'ד* 'סעיפי� ג

 כל שהוא אריג לא גזרו? אריג קאמרת: ל"א? מאי) שלא מהודקות בשער עגולותשרשרות חוטי� (תיכי חלילתא : בבעא מיניה רב כהנא מר" – גמרא

ומכיו� שמותר לטבול איתו מותר ( כל שהוא אריג לא גזרו: אמר רב הונא בריה דרב יהושע: איתמר נמי. )כי אינו מהודק, לצאת בו בשבת כי אינו חוצ�(

  .)לצאת איתו בשבת

מאי איכא בי� ה� לישנא ובי� ה� ). נוטלות אותו מראש� כשטובלות ולא(חזינא לאחוותי דלא קפדי עלייהו  :ואיכא דאמרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע

כיו� , ולה� לישנא דאמרת משו� קפידא. )ולא גזרו כלל בארוג( הני נמי ארוג, לה� לישנא דאמר כלשהו אריג לא גזרו. איכא בינייהו דטניפ�? לישנא

  .)שבת נז". (שטניפא מיקפד קפדא עלייהו

  

  ?מה הכונה שהשרשרות נטנפו

  .כדי שכשיעלו מהטבילה לא ילכל� הטיט את בשר�, יר אותו קוד� הטבילההתמלאו בטיט ומקפידות להס – י"רש

  .החוטי� מוזהבי� ויפי� ומיטנפי� מחמת המי� ולכ� מקפידות להסירו בשעת הטבילה שלא יתלכלכו – ש"רא

  .מוזהבי� ולא מטונפי�ובלבד שלא יהיו  ,ולכ� חוטי צמר ופשת� לא חוצצי� בשו� מקו� כשה� ארוגי�, תפס את חומרת שני הפרושי� – טור

  

  ?על מה לא מקפידות לפי לישנא בתרא

כ ג� לעני� "וא, ונכנסי� דרכ� מי� כשמתרחצות בחמי�נוטלות אותו מראש�  לא נשי�, כלומר .פרש את כל הסוגיה לעני� יציאה בשבת בלבד – י"רש

  .משו� חציצה ולא משו� קפידא טבילה יהיה הדי� כ� ומותר יהיה לצאת בה� בשבת כי ג� א� תזדמ� לה טבילה של מצוה לא תסיר אות� לא

מ "מ, מגיעי� לכל מקו�ג שלעני� חציצה אי� בזה בעיה כי המי� "אעו, שלא יטנפו את השרשרות טיט מקפידות על זה א� יש במי�, ללישנא בתרא

  .ר בשבת"אסור לצאת אית� לרה שרשרות ולכ�ות להסיר את הצריכ

ולא מהודקות  ה� ארוגותשלא חוצצות כלל כי שרשרות אלו ו, )בלי קשר א� מיטנ� במי�( רק דברי� שחוצצי� בטבילהבשבת אסרו לצאת  ללישנא קמא

ולכ� ארוג לא חוצ� , י"משמע שהוא סובר אותו רק לעני� שבת כמו שפרש רש, קוואות שלא כתב די� זה כלל בהלכות מ"והרמב .כלל בה� לא גזרו

  .בטבילה כלל

ה� חוצצות , ולכ� א� מקפידות שלא לטבול ע� השרשרות, משו� רובו המקפיד עליו הכונה שמקפידות לעני� חציצה בטבילהפרשו ש – י"רבותיו של רש

  !?כ מה שייכת כא� חציצה"וא, מהודקות ונכנסי� המי� לכל מקו�כי שרשרות אלו לא , י הקשה על כ "רש .בטבילה

לא גזרו בארוג כי זה לא  ללישנא קמא. י כעיקר שמדובר בקפידא בחציצה"תפס את פרוש רבותיו של רש הטור שפרש שמדובר ג בשרשרות מוזהבות

או שיש עליה� טיט ויטנ�  ומכיו� שהשרשרות המוזהבות יטנפו ומקפיד עליה�, זה לאו דוקא" חוצ�", משו� קפידא וללישנא בתרא. ולא מקפיד מהודק

  .וכ� יש לפרש את שיטת רבנו ירוח� .זה מספיק לפסול את הטבילה ולכ� אסור לצאת בה� בשבת, את בשרה

אבל של זהב כ� מתהדקות ונשי� , ת� לא מתהדקות ולא חוצצותאז שרשרות של צמר ופש, שא� נפרש שרשרות מוזהבות, הבית יוס� תר� אחרת

מכיו� ששער הוא , וללישנא קמא. אסור לצאת אית� בשבת ולכ� ללישנא בתרא, מסירות אות� לפני הרחיצה כי המי� לא נכנסי� לש� ולכ� חוצצות

�  .כי לא גזרו בכל דבר ארוג ,שראוי היה לגזור לא גזרופ "אז אע, מכיו� שכל שהוא ארוג לא גזרו עליו, מיעוט המקפיד עליו שזהו גזרה דרבנ

  

, על זה חוצ�פ הטור ורבנו ירוח� להחמיר כלישנא בתרא שא� מקפידה "מ פסק הבית יוס� ע"מ, פ שמיעוט המקפיד עליו זו גזרה מדרבנ�"ולהלכה אע

  .ורב הונא בריה דרב יהושע בתראה הוא, כי הלכה כבתראי, פ שלא גזרו בארוג"אע

  

. ומותר רק בחלולי� שעשויי� מעשי רשת שה� חלולות והמי� נכנסי� בה� והקשר מתרפה, אסר לטבול ע� חוטי פשת� וצמר ג� כשה� ארוגי� – ד"ראב

אבל אלו החלולות שה� מעשה רשת רפויות והמי , והארוגות ה� שתי וערב מהודקות מאוד. פ שה� ארוגות"ואות� שה� גדולות מעשה עבות אסור אע

   .וארוג שאינו חלול חוצ�, והוא שיהיו נקיות יפה מטיט. דרכ בקלותנכנסי

  

  מחבר
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  .שא� חוטי הצמר והפשת� חלולי� ועשויי� מעשה רשת אינ� חוצצי� ולא צרי� לרפות אות�, ד"פסק כגמרא וכראב .1

כ משמע שלא "וא, שג כתב שא� ה� ארוגי� מותר לצאת אית� בשבת כי לא צריכה להסיר אות� בטבילה' ח ס"הרי באו, ע"נשאר בצ –  "ש

 .ע"וצ. ד"פסק הלכה כראב

  .אינ� חוצצי�) שכרוכי� סביב השערות ולא מהודקי� בה�(פסק כרבי יהודה שחוטי שער  – מחבר .2

כמו שנלמד , כה נעשית משערה אחת חוצ� אפילו זה לא רוב שערה ואפילו אינה מקפידה על זהאבל א� הכרי, כל זה כשזה כמה חוטי� – ז"ט

 .בסעי� הבא לגבי שערה אחת שנקשרה ע� עצמה

כי מקפידה , ל א� חוטי הצמר או הפשת� היו מוזהבי� חוצ�"שבשני המקרי� הנ, י"פ רבותיו של רש"פרוש הבית יוס� עכלישנא בתרא בגמרא וכ – א"רמ

שא� מכוסה ברוב  ש"לפי זה כתב הפת .מקפידה שלא תתלכל� מה� במי� ומסירת� וחוצצי�, וכ� א� היו מטונפי� תחילה, להסיר� שלא יטנפו עליה�

  .פ שנכנסי� מי�"חוצ� אע, החוצ� א� שאינה מקפידה עליו

  

  'סעי� ה

  .)נידה סז( ".אי� לנו אלא אחת: ורבי יוחנ� אמר. שתי� איני יודע, שלוש אינ� חוצצות, נימא אחת קשורה חוצצת: אמר רבה בר בר חנה" – גמרא

  .שא� רוב שערותיה קשורות כל אחת לבדה חוצצי�, כלומר. הלכה כרבי יוחנ� – טור, ש"רא, ג"סמ, "רמב

שלקשור נימא אחת בעצמה או בחברתה מתהדקות ה� והמי� לא נכנסי� לש� , נה ששתי� ג� חוצצותכרבה בר בר חהלכה  – רבנו ירוח, א"רשב, �"ר

  .וזוהי חציצה

אלא משמע שהוא , שה� סוברי� שאי� מחלוקת בי� רבי יוחנ� לרבה בר בר חנה, והשיב, מדוע פסקו כרבה בר בר חנה במקו� רבי יוחנ� הבית יוס� תמה

  .ולכ� החמירו מספק, ע"אבל די� שתי� תמהו א� חוצ� או לא וצ, וצצתאמר שהוא שמע רק את הדי� שאחת ח

  

  ?מה הכוונה בנימא אחת או שתי

משמע שא� . אבל שערה אחת שנקשרה חוצצת כשמקפידה עליה, שתי שערות או יותר שהיו קשורי� בקשר אחד אינ� חוצצי� – �"ר, א"רשב, "רמב

  .כי אי� הבדל בי� קשורה לעצמה לקשורה ע� חברתה, כ כאחת שחוצצי�"נחשבי� ג )אחת אל אחת( שתי� קשורות זו ע� זו

  

  ?שרוב השערות יקשרו כל אחת בפני עצמ� הא צרי 

 רוב שערו קשוראבל א� לא מקפיד עליה לא חוצצת עד שיהיה , שערה אחת שנקשרה חוצצת כאשר מקפיד עליה – ש"רא, רבנו ירוח, ד"ראב, גאוני

  .כי רוב שער חוצ� כמו רוב הגו�, י עצמ�נימא נימא בפנ

כ מצטר� לחציצה אחרת על "אא, כ לא חוצ� כשאינו מקפיד"ולכ� ג� א� רוב שערו קשור נימא נימא בפני עצמ� ג, שערו של אד הוא כגופו – "רמב

  .הגו� ונמצא הכל רוב גופו

  

  מחבר

והוא שמקפידה , אחת שנקשרה חוצצתושערה . שר אחד אינ� חוצצי�פסק כגמרא וכרבי יוחנ� ששתי שערות או יותר שהיו קשורי� כאחד ק .1

  .)פ שהיא לא"או שרוב בני אד� מקפידי� אע –� "ש( עליה

כלומר אחת (שערות בפני עצמ� ' אחרות או שקשר ראש בשערות ' שערות ע� ב' שאי� חילוק בי� א� קשר ב, �"א והר"כרשבהסביר  – א"רמ

  .כ אחת נקשרה ע� עצמה"אא, בכל מקרה לא חוצצי� )מול אחת

 .אפילו רק שערה אחת נקשרה ע� עצמה חוצ� ולא צרי� שיהיה רוב שערה כ�, במקרה זה  שמקפידה על זה – ז"ט

 שערה קשור נימא נימא בפני עצמו שאז אפילו א� לא רוב שא� אינה מקפידה עלתה לה טבילה עד שיהיה וכרוב הראשוני� פסק כגאוני� .2

  .הרי זה כרובו שאינו מקפיד עליו וחוצ�, מקפידה

  

  'סעי� ו

  )ב"ט מ"מקוואות פ". (והזק� חוצצי�) שער שכנגד הלב(קלקי הלב " – משנה

, אחד האיש ואחד האשה: רבי אליעזר אומר). כי אי� אד� מקפיד על כל זה(קלקי הראש ובית השחי ובית הסתרי� באיש : אלו שאי� חוצצי�" – משנה

  )ג"ש� מ". (יד עליו חוצ� ושאינו מקפיד עליו אינו חוצ�כל המקפ

כי רוב� לא , אבל בפנויה לא חוצ�, כי רוב� מקפידות על כ� שלא תתגנה על בעלה, כתבה שמדובר דוקא בנשואה שבית הסתרי� חוצ� – תוספתא

�  .ובלולרבי אליעזר הכל תלוי בדעתו של הט. וכ� האיש שרוב� לא מקפידי� על כ�. מקפידות על כ

שה אושער שבאותו מקו� באיש לא חוצ� וב. אבל שבראש ובית השחי לא חוצ�, שער שנגד הלב ושבזק� שנדבק מחמת זעה חוצ�, פסק כמשניות – מחבר

  .אבל בפנויה לא, שלא תתגנה על בעלה, נשואה חוצ�

  .חוצ� כי הולכי� אחר רוב נשואות עדי�, פ שבעלה לא מקפיד על זה"נשואה אע – ח"ב

  .שאות� שיש לה� קליעות ושערות דבוקות זו לזו וסכנה להסיר� לא חוצצי�, ה"כראבי – א"רמ

  

  'ט*'ח*'ז פי�סעי



 4

  לפלוף שבעין

  )ד"ש� מ)". (ליחה שבעי�(לפלו� שבעי� ...  :אלו שאינ� חוצצי�" – משנה

  )ב"מ ש�)". (ליחה שיצאה מ� העי� ונבדקה בעור(לפלו� שחו� לעי� ...  :אלו חוצצי� באד�" – משנה

  ".משעה שמתחיל לירק? אימתי נקרא יבש. יבש חוצ�, לח אינו חוצ�, לפלו� שבעי�: אמר מר עוקבא" – גמרא

  .כ מחו� לעי� אפילו לח חוצ� כי יתיבש"משא, )כי יבש אסור אפילו בתו� העי�( בתו� העי� הדמעה שבעי� מלחלחתו ואז אינו מתיבש – "רמב, תוספות

ומחו� לעי� לח אינו חוצ� ויבש . כי הדמעה מלחלחתו, וכל ליחה שבתו� העי� לא חוצצת, בתו� העי� לא שיי� יבשות בכלל – טור, רבנו ירוח, ש"רא

  .חוצ�

  

�  ?כמה זמ� לוקח להתיבש עד שהוא חוצ

� שבתו� "ב הרמבולמד זאת משריטות שכת. בתו� העי� חוצ� אחרי שלושה ימי� ומחו� לעי� אפילו בתו� שלושה ימי� חוצ� – "רמבפ ה"טור ע

  .חרי זה כ� כי הד� מתחיל להגליד והשווה את זה ללפלו� שבעי� שא� היה יבש חוצ� כשהתחיל להוריקאבל א, שלושה ימי� השריטות לא חוצצות

ימי� ' ו� גוא� העיקר שת. � שמסתכלי� א� התחיל להוריק או לא"הרי א� העיקר הוא כמה ימי� עברו אז מדוע כתב הרמב, הבית יוס� תמה על הטור

הרי ש� העיקר רק , � לשריטה"מדוע השווה זאת הרמב, ימי� והוריק' עברו ג: כלומר צריכי� תרתי, לא חוצ� אפילו הוריק ולאחר מכ� רק א� הוריק

  !א� עברו שלושה ימי� או לא וכא� תלוי ג� בהורקה

  ?מדוע זה לא נכתב בתלמודבלפלו� שבעי� ' ללאחר ג' הרי א� לא מצאנו בתלמוד לחלק בי� תו� ג, ועוד

ומה . והכל תלוי בא התחיל להוריק או לא, ימי' ימי לאחר ג' אי� חילוק בלפלו� שבעי� בי� תו  ג – רבנו ירוח, בית יוס�פ ה" ע"שיטת הרמב

כ� , רק על מקו� השריטה פ שעומד"ימי� אלא לומר שכש� שד� היוצא משריטות אלו חוצ� אע' זה לא לעני� ג, ת� בי� זה לשריטו"שהשווה הרמב

  .כלומר התחיל להוריק, פ שיצא מהגו� ואינו אלא בתו� העי� א� הוא יבש"לפלו� שבעי� חוצ� אע

  .שיבשות של ד� לוקחת שלושה ימי� ויבשות של ליחה שבעי� תלויה כשמתחיל להוריק ואפשר ג לומר

  

  כחול שבעין

  .)נידה סז". (ג העי� אינו חוצ�"א� היו עיניה פורחות אפילו ע. ל גבי העי� חוצ�ושע, כחול שבתו� העי� אינו חוצ�: אמר שמואל" – גמרא

  ?מה הכוונה פורחות

  .פותחת וסוגרת תמיד וזה מעביר את הכחול – פ הבית יוס�"ע "רמב, י"פרוש ראשו� ברש

  .והדמעות מעבירות את זה, דומעת כל הזמ� – ד"ראב, י"פרוש שני ברש

  .מדובר שבשעת הטבילה היא טובלת א� עיניי� פתוחות וזה מעביר את הכחול – ז"פ הט" ע"רמב

  

  דם שהתייבש על המכה

  ".ד� יבש על המכה חוצ�" – תוספתא

ט "מקוואות פ...". (גלד שעל המכה: ... אלו שאי� חוצצי�... שחו� למכה) ריר שיוצא מהמכה ומתייבש ונעשה גליד(גלד : אלו חוצצי� באד�" – משנה

  )ד"מ, ב"מ

  .)נידה סז". (מכא� ואיל� חייצי, עד תלתא יומי לא חייצי) ד� שנשאר מהקזת ד� ומעלה גלד(הני ריבדי דכוסילתא : אמר רמי בר חמא" – גמרא

  .עד שלושה ימי� הגלד ר� והוא נחשב כחלק מהבשר – י"רש

פ שיצטער א� "ואע, בדוחק על הבשר ל� הגלד נעשה יבש ונדבקכא� ואימ, תו� שלושה ימי� הוא לח והמי� נכנסי� דרכו – ספר התרומה, ג"סמ, מרדכי

מ רגילות הוא להסיר הכל או שתמתי� עד שתתרפא ותוכל להסיר "מ, שלא מקפיד עליה�והוי מיעוט ג המכה או אבעבועות שחי� "יסיר את הגלד מע

  .אות

  .טבול בלא להסירועד שיתרכ� ות את הגלד במי� שהוא מחו� למכה והתייבש רוחצתימי� ' משמע מדבריו שג� לאחר ג – ש"רא

  .לכ� אי� לאשה שיש לה חטטי� בראש לטבול .פ שמ� הדי� לא צרי�"הרגילו נשי� להסיר מעליה� כל גרב וכל שחי� אע – ק"סמ

  

  ?היא בטהרות או אפילו לטבילת נידה אלו האם חציצה של דברים

וההלכה של רבי יוחנ� לגבי פתחה פיה או עצמה  לאחר שלושת ההלכות הללו גרסו בגמרא – סעדיה גאו�הלכות נדה לרב , ג"בה, ת"ר, רבנו חננאל, �"רי

כי הא דאמר ריש לקיש האשה לא תטבול אלא , אבל לבעלה טהורה, דכי איתמר הני לטהרות, ולית הלכתא ככל הני שמעתתא: ")לט' סע(עיניה ביותר 

  ...".דר� גדילתה

לגבי (רב גידל ולא ייתכ� שרב , ועוד! ל בא להחמיר"הרי ר, ועוד? ל"ל קשורי� לדחית ההלכות הנ"כיצד דברי ר, גירסא זוד והתוספות הקשו על "הראב

  !ורמי בר חמא ילמדו הלכות שנוגעות רק לבני אר� ישראל שמואלו) נתנה תבשיל לבנה

כי לא ראויי� המי� , ומה ההבדל בי� זה לקרצה שפתותיה שבזה כאילו לא טבלה, לפי שיטה זו מדוע א� עצמה עיניה עלתה לה טבילה � התקשה"הר[

  ]כ כמו פה סגור ומי� יכנסו לעי� בכל זאת"שכשעוצמת עיניה ה� אינ� מהודקות כ, ותר�? להיכנס לפיה
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ואלו נאמרו סת� והזכירו אות� לגבי טבילת , שמואל ורמי בר חמא, ל של רב"ת ההלכות הנכתב שאי� הלכה כשלושד "הראב – א"רשב, ד"ראב, "רמב

מתייחס לרבי יוחנ� וההלכה שלו לגבי פתחה פיה או עצמה , "כי דאמר ריש לקיש"ומה שכתוב בגמרא . א  באמת ה שייכות רק לטהרות, אשה לבעלה

שא� שחתה ביותר או זקפה ביותר או עצמה עיניה , משמע. ש שאשה תטבול בדר� גדילתהולומדי� שהלכה כמותו מההלכה של ריש לקי. עיניה ביותר

  .ולכ� לא עלתה לה טבילה וזה בי� לבעלה ובי� לטהרות ,בחוזק או פתחה פיה בחוזק כאשר כל זה אינו כדר� גדילתה

לגבי ) ההלכה של רב גידל לגבי נתנה תבשיל לבנה וכ�(בלבד  ל"הנשלושת ההלכות מתייחסת ל" תאלית הלכתא ככל הני שמעת"ת הגמרא שרסאבל ג

  :ולכ�, אי� הלכה כמות�ולכ� , כחול שבעי� וגלד שעל המכה, עי�תו� הלפלו� שב

 וצ� בי� מהקזת ד�אינו ח ג המכה"וכ� גלד שע ,בי� בתו� העי� ובי� מחו� לעי� אינו חוצ� כלל וכ� כחול. עי� אינו חוצ� כלל בי� לח ובי� יבשתו  לפלו� שב

  )ג המכה מבחו� כ� חוצ� ג� לבעלה ורק שריטה לא חוצצת"ד גלד שע"� ולראב"לרמב( .ובי� משאר מכות בי� בתו� שלושה ימי� ובי� לאחר שלושה ימי�

כ� , שכש� שזה חוצ� כשהוא יבש, "או שהיה בה שרט יש�"� "מ נלמד מלשו� הרמב"מ, � לא כתב במפורש שאי� חציצה בלפלו� שבעי�"פ שהרמב"אע(

  ).כיו� שלגבי אחד אינו חוצ� כ� ג� לגבי שאר דברי� יבשי�, אבל כיו� לבעלה, וכל זה לטהרות בלבד, ג� לפלו� וכל אחד בשיעור יבשותו

  

  .אבל לכתחילה ודאי צריכה להקפיד ג� בדברי� הללו, ל לא חוצצי� לטבילת אשה לבעלה רק בדיעבד"הנ – ר אלעזר"הר, ג"סמ, "מרדכי בש הרא

  

הרי א� גורסי� בגמרא , הבית יוס� תמה על דבריו. אבל שאר הדברי� כ�, כתב שרק הדי� של כחול שבעי� אינו חוצ� בנידה אלא בטהרות – וחרבנו יר

  !אז זה ודאי הול� על הכל ולא רק על די� אחד, "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"

  

מתייחסת ג� להלכות קודמות שלא " לית הלכתא ככל הני שמעתתא"הגמרא ש רסתהבינו שג – ג בש הערו "סמ, מרדכי, ש"ר, ש"רא, תוספות, י"רש

  .ג כלי חרס ולא בנמל וכ� א� נתנה תבשיל לבנה ועלתה לא עלתה לו טבילה וכ� כל ההלכות כולל ההלכה של ריש לקיש"תטבול ע

  .ל שייכות ג לטבילת אשה לבעלה"ולכ� כל ההלכות הנ, אותהלא גרסו הראשוני הללו הקשו על גירסא זו ודחו אותה מהגמרא ו

  

  הלכה

  מחבר

, �"רי הרמבבוכהסברו בד. כ הוא יבש"אא, שלפלו� שחו� לעי� חוצ� אפילו הוא לח ושבתו� העי� אינו חוצ�, �"פסק כמשנה וכתוספות ורמב .1

 .)ואי� חילוק בי� תו� שלושה ימי� ללאחר מכ�( שיבש הכוונה שהתחיל להוריק

תדיר ) � בבאור פורחות"י ורמב"פרוש ראשו� ברש(וא� היתה פותחת ועוצמת עיניה . אינו חוצ� ושחו� לעי� חוצ�שכחול שבעי� , פסק כשמואל .2

 .א� שחו� לעי� אינו חוצ�

אז , שא� יצא הריר מתוכה, ש"וכגמרא וכרא. שבתוכה אינו חוצ�) גלד(אבל ריר , שד� יבש שעל המכה חוצ�, פסק כתוספתא וכמשניות .3

חטטי� צריכה לחפו� במי� עד  תלפיכ� אשה בעל. ני� הוא נחשב לח ואינו חוצ� ולאחר מכ� הוא נחשב יבש וחוצ�בשלושת הימי� הראשו

  .שיתרככו ויהיו לחי�

  .מכא� ואיל� חוצ�, ה א� הקיזה ד� תו� שלושה ימי� אינו חוצ�"ה –  "ש

כ זה פצע "אא, אלא מרככי� את זה, ת שכרו בהפסדוכי יכול לצא, י זה לפצעי� וד�"אי� צרי� להסיר גלד של פצעי� ולגרו� ע – שבט הלוי

  .ותמיד צרי� לרכ� במי�. קט� שאפשר להוריד את הגלד בקלות וללא הוצאת ד�

, פ שיש חולקי� על זה"ואע. בטהרות ולא בטבילת נידהרק  � שהלכות אלו ה�"ד והרמב"הראב, א"דעת הרשבתמה מדוע המחבר לא הזכיר את  –  "ש

  )!כי מהתורה חוצ� רק רובו המקפיד(מדרבנ� הל� אחר המקל 

צרי� להיזהר לכתחילה ג� בטבילת אשה לבעלה בכל דבר ונכו�  ,ד שדוקא לטהרות זה נצר�"שא� למ ג והמרדכי כתבו"הסמ, "  סיי שהרא"הש

ודאי תסמו� על כל הפוסקי� , וא� אי אפשר לטבול שוב, תחזור ותטבול שנית, ברי� האלו ויכולה לטבול שניתלכ� א� טבלה וחצצו אחד מהד. להחמיר

  .שסברו שאלו נצרכי� רק לטבילה לטהרות

  

  'סעי� י

  )ב"ט מ"מקוואות פ...". (וגלד שחו� למכה והרטיה שעליה: ... אלו חוצצי� באד�" – משנה

  .צתפסק כמשנה שרטיה שעל המכה חוצ – מחבר

פ שהאשה רגילה ברטיה זו ואינה מקפידה עליה "ואע, חוצצת) כגו� גבס(אפילו א� הרטיה צריכה להיות כמה חודשי� על המכה  – ת תשובה מאהבה"שו

  .כלל

נמצא עליה הפסוקי� ביקשו להקל בי� רטיה על המכה שעומדת להסרה בכל יו� ואי� מצטערי� בהסרתה לבי� גבס ש – יביע אומר, צי� אליעזר, הר צבי

א לגבי קליעות "ברמ' ו' עיי� בסע(ש שיש סכנה בהסרתו "וכ, וא� מצטערת בזה, כמה חודשי� שאינה מקפידה עליו ובהוראת הרופא אסור להסיר אותו

  ).בשער

  .לאות שמניחי� על המכהטלגבי ק' כג' ע בסע"וע. אי� מתירי� לטבול בגבס אלא בשעת דחק גדולה – שבט הלוי

  

  'סעי� יא
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טובל ואוכל , וא� אינו נראה, )כי הוא בולט קצת החוצה(שהוא נראה חוצ� בזמ� שהוא תחוב באד� ) א"רשב, רבנו ירוח�, ש"רא, ה קו�"ה(ח� " – משנה

  )ח"י מ"מקואות פ". (בתרומתו

. אבל בשל ע� הרי זה חוצ�, כתבשל מת? במה דברי� אמורי�. וחכמי� אומרי� הרי זה חוצ�, אינו חוצ�: רבי אומר, הנכנס לו ח� בירכו" – תוספתא

  )ד"ח ה"מקואות פ". (וא� קר� עליו עור מלמעלה הכל מודי� שאינו חוצ�

  .כ בשל מתכת יש יותר סכנה כמוציאו ודבר שאינו מקפיד אינו חוצ�"כמו. בשל מתכת המי� נכנסי� יותר מאשר של ע� כי אינו נדבק – ש"פרוש הר

  

  ?באיזה מקרה דברה התוספתא

כ קר� עליו עור "אא וחכמי� גזרו שחוצ� אטו שנראה מבחו� התוספתא מדברת כשאינו נראה מבחו� – פ הבית יוס�"ע רבנו ירוחו ש"רא, "רמב

ואי�  ,)ורק א� קר� עור ולא נראה אינו חוצ�( אפילו קר� עליו עורואבל א� נראה חוצ� , אפילו לא קר� עליו עור ורבי אומר שלא חוצ� כשאינו נראה

פ שהמשנה כדעת יחיד אי� בעיה בזה כי הרבה משניות יש "ואע .והמשנה כדעת רבי וכ  הלכה ,)רק לחכמי� יש חילוק(קר� עליו עור או לא בי� חילוק 

  כאלו�

  :שלא ייתכ� לפרש את התוספתא כשח� או הקו� לא נראי� וס�יית   הקשה על הב"הש

 !ובמשנה משמע שלא חוצ� כלל ג� באינו נראה מודה שבשל ע� חוצ� רביכי  ,אז המשנה אפילו לא כרבי, א� מדובר שלא נראה .1

2. � .ש ורבנו ירוח� לחלק בי� של מתכת לשל ע� שבו חוצ� אפילו אינו נראה"הרא, �"היו צריכי� הרמב, א� כ

ובאינו נראה אפילו של , )אלא רק לרבי( דעת חכמי�ואי� חילוק בי� של ע� לשל מתכת ל שג� ה� סוברי� שהתוספתא מדברת בנראה  "לכ� הסביר הש

  .חילוק בי� של ע� לשל מתכת כי הלכה כחכמי� כתבה המשנהולכ� לא  .ע� לא חוצ� כמשנה

  

שא� לא כ� היא תהיה כשיטת רבי שהיא ( כשנראה הח� מבחו�התוספתא מדברת  –  "פ הש"ש ורבנו ירוח ע" ורא"רמב, ספר התרומה, ג"סמ, י"ר

) כי החילוק הזה רק לרבי(לא מחלקי� בי� ע� למתכת ו ,לכההוכ  ה והמשנה סוברת כחכמי, )וכ� לא ברור מדוע חכמי� אומרי� שחוצ�, דעת יחיד

  .וצ� כי זה עדי� מאינו נראהש שלא ח"וא קר עליה עור כ. וא� אינו נראה אינו חוצ� כלל אפילו בשל ע�. ותמיד חוצ� כשנראה מבחו�

לשיטה זו הכוונה שהוא משוקע ובכל זאת נראה מבחו� וחוצ� לחכמי� גזרה אטו שאינו משוקע ורבי לא גוזר " נראה מבחו�"הא�  הבית יוס� הסתפק

וכשקר� עור לא  צ� כי לא בולטאו שהכוונה שהקו� שווה לבשר ולחכמי� חוצ� כי ודאי מקצתו ג� נראה מעל הבשר ולרבי לא חו, וכשקר� עור לא גזרו

  .חוצ� ג� לחכמי�

  

וא� אינו , )א שלא היה מקצתו על הבשר"שא(א� נראה בחו� חוצ� , שח� או קו� שתחוב בבשרש "� והרא"וכהבנתו את הרמבפסק כמשנה  – מחבר

  .חוצ�אינו נראה 

אפילו נראה תחת הקרו� ואפילו הוא בולט תחת הקרו� (חוצ� א� עלה עליו קרו� בבשר בכל עני� לא פסקו את דברי חכמי� בתוספתא ש –  "ז וש"ט

  ).פ הטור"� ע"ז וש"ט

נראה אינו שאינו ש התוספתא שהלכה כרבי שרק ח� "� והרא"י את הרמב"אבל לפי פרוש הב, פ פרוש� את התוספתא"� הוא ע"ז והש"פסק זה של הט

  .עדי� חוצ� ולא חילקו בשו� מקרה כאשר נראה מבחו�אי� מקור להקל כאשר עלה עליו קרו� והוא נראה כי ייתכ� ש, חוצ�

  

וא� הוא משוקע שאינו שווה , שכל שהוא שווה לבשר נקרא שנראה מבחו�, ופסק לחומרא" נראה מבחו�"הביא את המחלוקת לגבי הכוונה של  –  "ש

  .פ שנראה אינו נקרא נראה מבחו�"אע, לבשר

  .רי� לאסור ג� כשמשוקע כל עוד שהוא נראה לצאת ידי הדעה המחמירהאז צ, שהרי א� מחמיר בזה, �"תמה על הש – א"רעק

  .אבל תפירות בחניכיי� או חוטי� שנימוחי� מעצמ� לא חוצצי�, חוטי תפירה של ניתוח דינ� כח� התחוב בבשר ונראה מבחו� שחוצ� – שבט הלוי

  .הקל בתפירות בחניכיי� רק א� אינ� נראי� ובלועי� בבשר –אגרות משה 

  

  'יבסעי� 

  )ד"ט מ"מקואות פ". (לכלוכי צואה שעל בשרו: אלו שאי� חוצצי�... גלדי צואה שעל בשרו : אלו חוצצי� באד�" – משנה

  .כשיש זעה על הבשר הצואה מתייבשת ונעשית כמו גליד – ש"ש והרא"פרוש הר

  .וא� נגלדו כגליד חוצצי�, פסק כמשנה שלכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה אינ� חוצצי� – מחבר

  

  'סעי� יג

  )ב"ט מ"מקואות פ)...". (או שטט טיט של עיסה שלשו אותה ונפלו חוטי� על ידו של האד�(מלמולי� : אלו חוצצי� באד�" – משנה

  .פסק כמשנה שמלמולי� שעל הבשר חוצצי� – מחבר

  

  'סעי� יד
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רבי יוסי מטהר בשל . טיט היוצרי� כמשמעו... זה טיט הבורות? איזהו טיט היו�. טיט היו� וטיט היוצרי� וג� היוני: ... אלו חוצצי� באד�" – משנה

בה� ולא  וג� היוני אלו יתדות הדרכי� שאי� טובלי�. )טיט שמערבי� בו דברי� אחרי� לחזקו או טיט מתוק� לעושי כלי חרס( יוצרי� ומטמא בשל מרקה

  )ב"ט מ"מקואות פ". (מטבילי� אות�

  

  .חוצ�, ושאר הטיט כשהוא לח לא חוצ� כי עובר במי� וכשהוא יבש, חוצצי תמיד בי� יבשי בי� לחיו טיטי� אל – ג"סמ, "רמב

, ודוקא אלו פירטה המשנה שה� חוצצי� כשה� יבשי�. שא� לא יבשו ודאי עוברי� במי�, ויבשו שכשנדבקו בבשר אלו טיטי� חוצצי� דוקא  – טור

  .כי ה� עוברי� במי� אפילו יבשו בבשר אינ חוצציאבל שאר טיטי� 

  .דבק� כי כל טיט כשהוא יבש נ"וסובר שיותר נראית שיטת הרמב, � ולקח דר� לעצמו"מדוע לא פרש כמו הרמב ע על הטור"הבית יוס� נשאר בצ

  

אבל א� מקפיד אז אפילו . שעל יבש אד� מקפיד ועל לח לא, לחי� אינ� חוצצי� וזה מטע� הקפדה, דיו וחלב יבשי� חוצצי�, ד� – "מרדכי בש הרא

  .לחי� חוצצי�

  

אלו חוצצי� ג ש"הסמ� ו"וכרמב, פסק כמשנה שטיט היו� וטיט היוצרי� וטיט הדרכי� הנמצא ש� תמיד אפילו בימות החמה כל אלו חוצצי� – מחבר

  .יבשי� חוצצי�, הטיט לחי� לא חוצצי� כי נמחי� במי� מיני שאר כלתמיד בי� יבשי� ובי� לחי� ו

  .אפילו בדבר לח חוצ�, א� היא מקפידה על הטיט – א"רמ

  .החמיר שכל טיט חוצ� אפילו לח ואפילו לא מקפידה עליו כי אי� אנו בקיאי� במיני טיט – ח"ב

  

  'סעי� טו

מקואות ". (לחי� אינ� חוצצי�, יבשי� חוצצי�, שר� התאנה ושר� החרוב ושר� השקמה הנוטפות מהאיל� על הבשר, החלב והדבש, הדיו" – תוספתא

  )ה"ו ה"פ

"רמב ,  .מוסיפי� ג� את שר� התות – ג"סמ, רבנו ירוח

  .לא גרסו את שר� התות – ש"ר, ש"רא

  

  די� שר� שאר האילנות

  .ש"וכ� משמע בתוספתא שהביא הר. שאר כל השרפי� בי� לחי� ובי� יבשי� חוצצי� מפני שה� שט� לכלוכי פירות – רבנו ירוח, ג"סמ, "רמב

  .שאר שרפי אילנות אפילו יבשי� אינ� חוצצי� – טור

  

ג "� וסמ"וכרמב .לחי� אינ� חוצצי�, יבשי� חוצצי�, שר� התאנה ושר� התות ושר� החרוב ושר� השקמה, חלב ודבש, פסק כתוספתא שדיו – מחבר

  .ששאר כל השרפי� חוצצי� בי� לחי� ובי� יבשי�

  .אפילו לחי� חוצצי�, ולכ� א� מקפידה על זה, א בסעי� הקוד� שיי� ג� פה"ק הרמַס 2ְ  –  "ש

  

  'סעי� טז

  ).ותי במנח"רש(כי הוא מתחיל להתייבש ולהידבק קצת , ד� שנסר� בבשר אפילו לח חוצ� – מחבר, רבנו ירוח, ג"סמ, "רמב

  .אלא הכל תלוי א� נסר� או לא, אי� חילוק בי� נסר� בבשר לנסר� בדבר אחר –  "ש

  .אבל התבשל באש אז חוצ� בי� לח ובי� יבש, שד� לח אינו חוצ� רק כאשר לא התבשל, ג"  כבה"ופסק עוד הש

  

  'סעי� יז

ונוט� לה קצת צבע על היד לצבוע  כל אשה שעבודתה היא וכ�, אי� זה חציצה )על הידי� או השער( עצמ� נשי� הצובעות – רבנו ירוח, ש"רא, א"רשב

אי� בו ממש אלא . ב. כי עשו זאת במכוו�, כי זה לנוי ולא מקפידות על זה. א :הראשוני הביאו כמה טעמי לכ  .אינה מקפידה על זה ולכ� זה לא חוצ�

של השער וכמו בגד צבוע שאי� הצבע כדבר נוס� וחוצ� אלא  וכי זה חלק מגופ, לא חוצ�כ "אפילו א� הצבע על כל השער או רובו ג. ג. חזותא בעלמא

  .כעיקרו של בגד ואינו חוצ�

  :א הביא לכ  הוכחות"הרשב

 .פ שיש בו תכלת וארגמ� ותולעת שני"מצינו טבילה לפרוכת אע .1

 .כ כתב שממש הדיו נמצא בכתב"משא, לא הצבע נמצא על הגו� אלא מראיתו .2

ולכאורה מה שהרוב מקפידות עליו מחייב ג� את המיעוט שלא מקפידות על , שאי� אומנותה לצבוע מקפידה כשנופל עליה צבעפ שאשה "אע .3

 .מ כא� רוב הנשי� שמלאכת� לצבוע לא מקפידות ולכ� זה לא חוצ�"מ, זה

  ?מה ההבדל בי� צבע לכחול שבעי�

לפי הסבר זה א� . אבל בצבע אי� ממשות אלא מראה בלבד וזהו מיעוטו שאינו מקפיד עליו, יש בו ממשותכחול שחו� לעי�  – הסבר ראשו� בפרישה, ח"ב

  .)אי� בו ממשות( יעשה לנוי וחזותא בעלמא: וצרי� שני תנאי� שלא יחצו�, יש בו ממשות חוצ� א� שהוא מיעוט שאינו מקפיד
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לפי הסבר זה אי� קשר לממשות הצבע אלא הכל תלוי . ט שאינו מקפידאבל צבע הוא מיעו, כחול שמחו� לעי� הוא מיעוט המקפיד – פרוש שני בפרישה

  .וא� אינה מקפידה אינו חוצ� א� א� יש בו ממש בהקפדה

  

 .וכ� אד� שמלאכתו לצבוע וידיו צבועות אינו חוצ�. שצבע שצובעות הנשי� על פניה� וידיה� ואת שער ראש� אינו חוצ�, א"ש והרשב"פסק כרא – מחבר

  .פ שהצבע חופה את רוב השער או כולו אינו חוצ�"ע� שאינו חוצ� הוא משו� שהוא כגו� השער ולכ� אעשהט   הסביר"הש

  .כי רוב האנשי� שזו אומנותו לא מקפידי� בזה, ה מי שמלאכתו להיות שוחט או קצב וידיו תמיד מלוכלכות בד� אינו חוצ�"ה – א"רמ

כי שחרורית זה לכלו� , ואי� זה דומה לדיו שמרוח על ידה שחוצ�. אשה שמצאה שחרורית של עש� בגופה לאחר טבילה לא צריכה לטבול שוב – ז"ט

פ הפרוש השני בפרישה שהתנאי היחיד הוא מיעוט שאינו מקפיד ואי� קשר "זה ע. [ומקפידה ממשות ישדיו בו ,שלא מקפידה עליו כי אי� בו ממש בעלמא

  ]ותלממש

  .כל חזותא בעלמא אינו חוצ� בכל אד� בכל אופ� שהוא כשאינו ברוב הגו� – שבט הלוי

  

  'סעי� יח

  )ד"ט מ"מקואות פ". (צואה שתחת הצפור�: אלו שאי� חוצצי�... בצק שתחת הצפור� : אלו חוצצי� באד�" – משנה

  ".הבצק שתחת הצפור� אפילו כנגד הבשר הרי אלו חוצצי�ו) דשדומה לבצק ונדבק מאו(הטיט צואה שתחת הצפור� שלא כנגד הבשר ו" – תוספתא

  .באה התוספתא לפרש את המשנה, פ שהמשנה לא חילקה בי� כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר"ואע .פסקו את התוספתא – רבנו ירוח, א"רשב, ש"רא

  .י� כנגד הבשר לשלא כנגד הבשרפסק את פשט המשנה שבצק חוצ� בכל מקו� וצואה תחת הצפור� לא חוצצת ולא חילק ב – "רמב

שמשמע שהתוספתא חולקת על המשנה והמשנה לא חילקה בי� כנגד הבשר לשלא כנגד  והסביר, � את התוספתא מההלכה"מדוע דחה הרמב י שאל"הב

  .ופסק כמשנה. אלא בי� בצק לצואה לחוד, הבשר

  .והמשנה שכתבה שצואה שתחת הצפור� לא חוצצת התכוונה בלחה. לחה אינה חוצצת, יבשה חוצצת צואה שתחת הצפור� – מרדכי, תוספות

  

  .במקו� שהצפור� עדיפה על הבשר – רבנו ירוח, א"רשב ?שלא חוצ� בצואה" שלא כנגד הבשר"מה נקרא 

  

  הדין באשה שלא מקפידה בדברים אלו

  .ת הצפור� ולכ� מי שאינו מקפיד לא חוצ� משו� שזהו מיעוטו שאינו מקפיד עליוכיו� אי� דר� בני אד� להקפיד על צואה ובצק שתח – טור

י שדר  הכלות והנשי הנשואות שהולכות לבית "ולכ� כתב הב? שא� כ� לא היו המשנה והתוספתא כותבות די� סתמי שלא להלכה, קשה – בית יוס�

. טע� הוא שלא תתגנה על בעלה והוא יאמר שלא רחצה אפילו במקו� גלויוה, שלא כנגד הבשר המרח� להקפיד שלא תהיה שו צואה תחת הצפור�

ובצק שתחת הצפור� חוצ� אפילו לא כנגד הבשר כי יאמר הבעל שהיא מאכילתו . הרי היא מיעוט ובטלה דעתה, ולכ� ג� א� אשה מסוימת לא מקפידה

  .א מקפדת בטלה דעתהפ שזו ל"זוהמה ולכ� נכנס בצק בצפרניה ולכ� מסירות כל בצק מהצפרני� ואע

אבל א� , כ מעט שא� אחד לא מקפיד עליו"הכוונה שהוא כ, כ מעט שאי� מקפיד אינו חוצ�"שבצק וטיט א� יש ממנו כ ת"ג בש ר"ומה שכתב הסמ

  .אינה מקפידה בטלה דעתהאלא שזו , דר� בני אד� להקפיד עליו

  

  המנהג למעשה

  .ולכ� נהגו ליטול צפרניה� בשעת טבילת�, נשי� אינ� יכולות לכוו� מה שנקרא נגד הבשר ומה לא – �"ר, ש"רא, א"רשב

וכנגד הבשר לא , )פור� עדיפה על הבשריבמקו� שהצ(שצואה שתחת הצפור� שלא כנגד הבשר חוצ�  ,ש"א והרא"והרשב פסק את התוספתא – מחבר

  .1 )א' קסא סע' ח ס"או(ולעני� נטילת ידי� חוצ� באות� תנאי� של טבילה  .וצ�בצק שתחת הצפור� אפילו כנגד הבשר חש, כמשנהו. חוצ�

  .שלפי שאינ� יכולות לכוו� מה נקרא כנגד הבשר ומה שלא כנגדו נהגו הנשי� לטול צפרניה� בשעת הטבילה, ש"א והרא"וכרשב

  .מיעוטו שאינו מקפיד אינו חוצ�אז , כ מועטי� שאי� מקפידי� על כ�"א� יש צואה ובצק כ, ק"ג והסמ"פ הסמ"ע – ז"ט

  

  'סעי� יט

  )ח"י מ"מקוואות פ". (טובל ואוכל בתרומתו, וא� אינו נראה. בזמ� שהוא נראה חוצ�, ח� שהוא תחוב באד�" – משנה

, וא� לא, כ שהטיט לא נראה אינו חוצ�"א� הנפיחות גדולה כ, אשה שיש לה נפיחות במקו� הצפור� ולא יכולה לחתו� אות� ולא לחטט בה� – מרדכי

  .חוצ�

  .פסק כמרדכי – מחבר

  .אלא רק שלא יראו אותו, אי� צרי� אפילו שיהא נקר� עור ובשר על הטיט –  "ש

                                            
1
א לגבי טבילת אשה פסק כתוספתא לחלק בי� צואה תחת הצפור� כנגד הבשר שלא חוצ� ושלא כנגד הבשר שחוצ� ואילו בנטילת ידי� פסק "מדוע הרשב פ חילוק זה הסביר הבית יוס�"וע 

אבל בנטילת ידי� חשש זה לא , מקפידות על צואה שלא יתגנו על בעליה� שיאמרו שהלכו למרח� ולא התנקו מצואת� וזאת משו� שלגבי טבילה נשי�, שכל צואה שתחת הצפור� לא חוצצת
�ה "ה, �ואנשי� לא מקפידי� על זה כלל ולא חוצ, מכיו� שנטילת ידי� שוה לאנשי� וג� לנשי�, וג� א� נאמר שמתגנה על בעלה. שבזה לא מתגנה על בעלה והרי זה מיעוט שלא מקפיד, שיי

כ מדוע לעני� "וא, א שצואה לא חוצצת כי זה דבר שלא מהודק"כי לעני� נטילת ידי� כתב הרשב ע"י בצ"אלא שנשאר הב. כ לא חוצ� כי אי� חילוק בי� איש לאשה בנטילת ידי�"לנשי� ג
  .ע"ונשאר בצ. טבילה כ� חוצצת

אבל ודאי לעני� נטילת ידי� לא , אלא שהחמירו הנשי� לטול צפרניה� בכל צואה כמו בבצק שנדבק, חוצצת כללק שצואה שאינה נדבקת לא "ג וכסמ"א סבר כסמ"שהרשב,   תר� אחרת"הש
  .שיי� להחמיר ולטול צפרני� עבור כל נטילה ונטילה
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  'סעי� כ

אבל צפור� עצמה לא חוצצת אפילו היא גדולה ועומדת להיחת� , דוקא בצק שתחת הצפור� חוצ� – ספר התרומה, בש הגאוני ה"מרדכי בש ראבי

  .כמו השערות כי הצפור� היא חלק מגו� האד�, ופורחת ועוברת את הבשר

א "משו שא, מ טוב להחמיר ולטבול שנית בלא ברכה"ומ. אינו חוצ� כל עוד שאי� בה� טיט, א� שכחה ולא נטלה צפרניה קוד� טבילתה – שערי דורא

  .שלא יהיה בו טיט

נשי� ואי� זה דומה לשערות שרוב ה .כי הצפור� עצמה כשעומדת להיחת  היא חוצצת, א� שכחה ולא נטלה תמיד חוצצי� וצריכה לטבול שוב – �"ראב

�  .כ צפרני� שרוב� קוצצות אות�"משא, לא מקצצות אות

  .וא� היא נקיה עלתה לה טבילה, פסק כרוב הראשוני� שצפור� אינה חוצצת – מחבר

וכ� , לו א אחת נשארה צריכה טבילה שובולכ� אפי, שכבר נהגו הנשי� ליטול צפרניה�, כשערי דוראו .פור� נקיה מצואה ובצקיזה כשהצכל  – א"רמ

  .הגינו

אבל א� כבר עבר יו� או שכבר לנה ע� בעלה , ולכ� א� שכחה צפור� אחת מיד אחר הטבילה תטבול שוב, זה רק חומרא ולא מדינא –  מלובלי�"מהר

  .כדי שלא יצא לעז על טבילתה הראשונה, כאשר לא נמצא לכלו� תחת הצפור� לא תטבול שוב

  .הצפור� חוצצתצריכה לטבול שוב שמא ש� "חשש לדעת ראב – ח"ב

וא� אי , תחזור ותטבול, א� אפשר לחזור ולטבול אפילו לא מצאה עד מחר ולכ�, ח"� והב" מלובלי� וחשש לראב"פסק שלא כמהר להלכה –  "ש

  .אפשר לא תחזור ותטבול כי כבר עבר לילה

אבל א� שימשה ואולי נתעברה , לא שימשה ע� בעלהא�  למעשה כתב שג� המצריכי� לטבול שוב זה רק. ח" מלובלי� ותמה על הב"פסק כמהר – ז"ט

כי כל אלו ה� , כ לא טובלת שוב"ואפילו א� אי� ידוע לה א� היה ש� טיט או צואה ג, לא חוזרת וטובלת שוב כדי שלא יצא על הולד לעז שהוא מהנידה

  .)אפילו א� אתחזק איסורא( מיעוט המקפיד וגזרה מדרבנ� ובספק דרבנ� לא נחמיר בזה

  .כי ש� ודאי לא מקפידי�, בצפרני הרגלי� א� פע� לא צריכה לטבול שוב אפילו יודעת שלא היה נקי – תשובה פתחי

  

  לענין נטילת צפרנים ט"בשבת ובויו, הדין כשארעה טבילתה בחול המועד

שבות במקו� מצוה אמירה לגוי זה שבות וכי אסור לגלח� במספריי� ובסכי� ו, שגויה תחתו� לה נכו� הדברא� ארע לה טבילה בחול המועד  – מרדכי

  .וא� אי� לה גויה  תנקר היטב בטיט שתחת הציפור� .התירו

ולכ� , כי אי� זה מצוה גמורה אלא חומרא כמו שראינו קוד�, ט לא תאמר לגויה לחתו� לה"אבל בשבת ויו, מ"בחוהדבריו של המרדכי ה� דוקא  – ז"ט

ט ונחשב "שהישראלית מטה את ידיה אל הגויה וכאילו עוזרת לה בזה ועוברת איסור תורה בשבת ויו, ועוד. �''אי� סיבה לבטל שבות של אמירה לעכו

מ תנקר לה גויה כי התירו לה "י גויה אלא תנקר היטב ותטבול ורק בחוה"� עט לא תחתו"ולכ� בשבת ויו. כמו ניק� שג� הוא עובר על איסור כמו המקי�

  .לעשות זאת אפילו בעצמה

א "אפילו לרמ(מ בלי שינוי כשזה לצור  מצוה "תקלב מתירי לחתו  בחוה' אבל להלכה בס, מ"שיטת המרדכי שמחמיר בחיתו  בחוהוזה רק ל

  .ט לא תחתכ כלל אלא תנקר היטב"ובשבת ויו) שאסר

שלרוב  מה ג�, לגויה שזה מותרש כשנותנת "כ, היא עצמה נוטלת הצפרני� אי� כא� איסור תורהא� שכיו� שאפילו , ז"הארי  לחלוק על הט –  "ש

יש פוסקי� הסוברי� שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה  מצרפי� לזה שבלאו הכיו. מדינא חייבי� כי הצפור� חוצצתש� "לראבש "וכ הפוסקי� זה מצוה

י "ודאי הדבר פשוט שצריכה לחתכ� עאבל בלא כלי , כי אפשר ביד אמנ� לא נתיר לחתכ� בכלילכ� ). רעו' ס(לגבי נר של סעודה כמו גמורה לצור� מצוה 

  ).שמ' ס(וכ� פסק המג� אברה�  .וזהו שבות דשבות שמותר לצור� מצוה ט"אפילו בשבת ויו גויה

וא� אי� לה גויה תסמו� בשעת הדחק על הניקור שתעשה , י גויה"ט ע"� לחתו� צפרניה בשבת ויו"הכריע כדעת הש – )'ק ג"שמ ס' ס(משנה ברורה 

�  .עיי� היטב שלא יהיה ש� טינו�ות תחת הציפור

  

  'כב*'סעיפי� כא

  .צפור� שפירשה רובה הרי זו אינה חוצצת: רבי יונת� ב� יוס� אומר. באד� הרי אלו חוצצי� האבר והבשר המדולדלי�" – תוספתא

  )ט"מקואות פ". (צפור� המדולדלת:... אלו שאינ� חוצצי�" – משנה

  

  .אבל מיעוטה חוצצת, ומשמע שרובה אינה חוצצת. הלכה כרבי יונת� ב� יוס� כי א� אחד לא חולק עליו – טור

  

כי , זה אינו, הרי א� משו� שאינ� חשובי� חלק מהגו� אלא כדבוקי� בגו� ודבר הדבוק בגו� חוצ�, יחצצואבר ובשר המדולדלי� מדוע תמה הבית יוס� 

  ?אבל מקו� חיבור האבר והבשר לא היו מגולי� מעול� ולא באי� ש� מי� בכל מקרה ואי� סיבה שיחצצו, ולהזה רק דבר שדבוק בעור שהוא מקו� מג

  :לכ  מצאנו כמה הסברי

אלא כקטועי� וכאילו , ואינ� חשובי� חלק מהגו�, ברגע שנדלדלו אבר ובשר אינ� יונקי� מ� הגו� – פ המרדכי ודרכי משה"בית יוס� ע .1

א כשטובלת שמקו� אבר ובשר זה חופי� על מקו� חיבור� ומונעי� אותו מלבוא במי� ונחשב כבית הסתרי� שא� נתגלה מקו� חיבור� ונמצ

  .יש עליה� דבר חוצ� מעכב הטבילה
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 �וכיו� , קלות לחתו� אותהאינה חוצצת כי יכולה ב רוב הצפור�פרשה כשבל א, כשפרשה מעט מהציפור� מקפידה על זה ומעכב את הטבילהוכ

 .אותה מראה שלא מקפידה על זה וזהו מיעוט שאינו מקפיד עליו שלא חוצ�שלא מסירה 

פ שה� מדולדלי� ה� חשובי� כמו "כי כיו� שה� מחוברי� לגו� אע, הכונה שא� נמצא בה� שו� דבר שחוצ� לא עלתה לה טבילה – בית יוס� .2

הגו� שא� יש עליה דבר החוצ� מעכב כמו בשאר מכיו� שרובה מחוברת לגו� היא נחשבת כחלק מ, ה ציפור� שפרשה מיעוטה"וה. הגו�

  .וכשפרשה רובה כבר אינה נחשבת חלק מהגו� וג� א� נמצא עליה דבר חוצ� אי� בכ� כלו�, מקומות

 .מדוע על החלק המיעוט שנשאר דבוק לא תהיה בו חציצה, ז תמה על פרוש זה"הט

אז מקו� הסדק צר והמי� לא מגיעי� , שא� רובו קיי� ומיעוטו נסדק, פרשומדובר על החלק שכבר , הסכי� שמה שדבוק אי� בו חציצה – ז"ט .3

ובאבר המדולדל הוא תמיד צמוד  .אז התרחב מקו� הסדק והמי� יכולי� לבוא לש� וראוי לביאת מי� ולא חוצ�, אבל א� נפר� רובו, לש�

  .לגו� ומונע ביאת מי�

  

"רמב ,   .שו� המשנה בלא חילוק בי� רובה למיעוטהכתב שצפור� המדולדלת לא חוצצת כל – רבנו ירוח

, אלא שלרבותא נקט, שהוא ג� סובר כרבי יונת� ב� יוס� ,האחת: לשיטתו את הסתירה בי� המשנה לתוספתא הבית יוס� הביא שתי אפשרויות לפרש

כ לא חוצצת והלכה "וסוברי� שמיעוטה גשחכמי� חולקי� על רבי יונת� ב� יוס� , והשניה. אלא ג� פרשה רובה, שלא רק שפרשה מעוטה אינה חוצצת

  )א לומר שחכמי� חולקי� שחוצצת בשניה� כי אז המשנה היתה מביאה את דעת� שלא נקל לומר שבשניה� לא חוצצת"וא. (כחכמי�

  :מדוע צפור� מדולדלת לא חוצצת א� פע� �"דרכי� לפרש את טעמו של הרמב כמההציע  הבית יוס�

  .ה ג� כשנדלדלה"ה, לגו� ועומדת להיקצ� אינה חוצצתמשו� שאפילו כשהיא מחוברת  .1

 .ל שמיעוטה לא חוצ�"ואצ, פרוש זה שיי  לפי הסברה שרבי יונת� ב� יוס� לרבותא נקט רובה

2. �  .בי� במיעוטה ובי� ברובה, מראה שלא מקפידה בזה, יכולה להסיר אותה בידה וזה שלא עושה כ

ולכ� , כיו� שפרש מיעוטה כל מה שנמצא על אותו מיעוט כעומד להיקצ� דמי, עומדת להיקצ� שכיו� שצפור�, ל"י, פ הטע� השני בדעת הטור"ע .3

  .א� נמצא עליו דבר החוצ� אינו מעכב

  .ורבי יונת� ב� יוס� חולק,  פסק כחכמי שלא חילקו כלל בי� רובה למיעוטה"שני פרושי אלו שייכי רק לפי האפשרות שהרמב

  

ולכ� א� , א� נעקרה רובה כבר לא תוכל להתרפא וכאילו נתלשה כולה. כ"� ג"כא� יהיה חילוק לפי הרמב – ית יוס�ב :הדי� כשנעקרה הצפור� עצמה

אפילו  הרי זה חוצ�, אבל א� נעקרה מיעוטה ייתכ� ותתרפא ולכ� היא עדי� חלק מהגו� וכל שנמצא בה דבר החוצ�. אינו חוצ�, נמצא עליה דבר החוצ�

  .בדא� נמצא על המקו� שפרש בל

  

  הלכה

  מחבר

רובה לא , )אפילו היא נקיה( שצפור� המדולדלת שפרשה מיעוטה חוצצת וכפרוש הטור וכרבי יונת� ב� יוס�פסק את המשנה והתוספתא  .1

  .חוצצת

ולא (כתבו את הטע� של המרדכי והדרכי משה שהצפור� עצמה חוצצת כשפרשה מיעוטה אפילו לא נמצא עליה דבר החוצ�  –  "ש, ח"ב

  ).י"כפרוש הב

  "הש. חוזרת לטבול, וא� לא עשתה כ�, אפילו א� פרשה רובה' כ' א בסע"פ חומרת הרמ"עכיו� המנהג להחמיר ולקצו� הצפרני�  –  "ש

 .ר ומספק מחמירא� ג� כא� יש להחמי מסתפק

  .שאבר ובשר מדולדלי� חוצצי�, כתוספתא .2

  .אבל יבלת או יתרת ואינ� מדולדלי� לא חוצצי� – א"רמ

  

  'סעי� כג

חו� מקרו� שעל גבי המכה  )א� נגע בה� זב( ולא מיטמאי� )א� הוא זב ונגע בו טהור( לא מטמאי�, ושאמרו חוצצי� ושאמרו אי� חוצצי�" – תוספתא

ו "פ". (רפי� אי� חוצצי�, חוצצי�) דחוקי� על הבשר(אוצי� , כה והקשקשי� שעל גבי השבר והשירי� והנזמי� והקטלאות והטבעותוהאגד שעל גבי המ

  ).ד"ה

הבית יוס� הסביר  .אוצי� חוצצי� רפי� לא חוצצי� )כולל אגד וקשקשי�( וכל השאר, קרו� שעל גבי המכה לא מטמא ולא מיטמא – טור, "רמב

מ ה� ג� חוצצי� בהיות� דחוקי� כי "מ, פ שהמשנה לא כתב את די� האגד והקשקשי� לעני� חציצה"א וסבר שאע"ש והרשב"שהטור ידע את דעת הרא

  .קטלאות וטבעות שבה�, נזמי�, אי� הבדל בינ� לבי� שירי�

בי� ( בי השבר ואגד שעל המכה ה� יחידה אחת שלא מטמאי� ולא מיטמאי�קשקשי� שעל ג, קרו� שעל גבי המכה – רבנו ירוח, א"רשב, ש"רא, ש"ר

  .רפי� אינ� חוצצי�, וכל השאר אוצי� חוצצי� .)אוצי� ובי� רפי�

, שמקפידה להסיר אותה בשעת הלישה, ד"ביאו את פרוש הראבוה? הרי זה מיעוט שאינה מקפידה, מדוע טבעת דחוקה חוצצת ושאל א"והרשב ש"הרא

משמע שא לא מסירה אותה כלל לא חוצצת כי זה מיעוט שאינו  .נחשב כחציצה, פ שזה לא בשעת טבילה"דה על כ� במקרה כלשהו אעוכיו� שמקפי

  .מקפיד
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ה באגד שעל המכה "וה. א� ה� רפויי� אינ� חוצצי� וא� ה� מהודקי� חוצצי�, טבעות וקטלאות, �ששירי� ונזמי, �"כתוספות והרמב – מחבר

  .שעל השבר )כגו� גבס לוחות שעושי� הרופאי� על המכה( וקשקשי�

  .אנו לא בקיאי� בי� רפוי ללא רפוי –) קסא' ס( א"רמ

וטבעת באיש לא . ח שסת� טבעת מהודקת היא וחוצצת ואי� שו� חילוק בזה בי� א� דרכה ללוש אתה ובי� א� לא"משמע במחבר באו – פתחי תשובה

  .חוצצת כלל כי זהו מיעוט שאינו מקפיד

  .באגד וקשקשי� אפילו רפויי� חוצצי� כי המי� לא נכנסי� בה� כמו שצרי�א ש"ש וכרשב"החמיר כרא – ח"ב

  .צריכה טבילה שנית נהאי, וא טבלה ומסופקת א היה רפוי או לא. אבל נזמי אוז� לא חוצצי�, מי א�דוקא נז – א"רעק

  

  'סעי� כד

נהי דביאת . מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצ� בי� שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת: אמר רבי� בר רב אדא אמר רבי יצחק" – גמרא

 �כל הראוי : דאמר רבי זירא, כדרבי זירא, מקו� הראוי לבוא בו מי� בעינ�, )מה בשרו מבחו� א� כל מבחו�, "ורח� בשרו במי�"כי כתוב (מי� לא בעינ

  :)נידה סו". (ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו, אי� בילה מעכבת בו, ילהלב

  .ה לכל דבר הנמצא בי� השיניי�"וה ,ה א� נמצא ביניה� בשר או פירורי� חוצצי�"ה – ג"סמ

  

�ל בי� השיניי� שזה "לה וכנכדי שלא תתגנה על בע שפחה זו היתה נשואה וכל נשואה מקפידה על בי� הסתרי� – ש"ר ?מדוע מה שיש בי� השיניי חוצ

  .שלא היתה נשואה וכל אשה מקפידה על בי� השיניי� ואפשר לפרש. מקו� מוסתר

  

וכ� מנהג יפה שלא טועמות כלו� . ראה מנהג יפה שנשי� שצריכות לטבול לא אוכלות בשר כל היו� כדי שלא יישאר לה� בערב בי� השיניי� כלו� – ש"רא

  .דבר חוצ� בי� שיניה בי� הרחיצה לטבילה כדי שלא יהא

  

וא� טבלה ונמצא , )כי צרי� שיהיה ראוי לביאת מי�( פ הסיפור ע� שפחתו של רבי שצריכה לצחצח את שיניה שלא יהא בה� דבר חוצ�"פסק ע – מחבר

  .ש� דבר דבוק לא עלתה לב טבילה

  .שבודקות יש חשש שישאר חלקי� ממנו בי� השיניי�פ "ואע, שיש נוהגות לא לאכול בשר ביו� הטבילה כי הוא נכנס בי� השיניי�, ש"וכרא

  .ודי� זה דומה לדי� שוחט. כ יתברר שהיה דבר חוצ� לא עלתה לה טבילה"כי א� אח, למד מכא� שאי� חובה לצחצח שיניי� אלא זו עצה טובה – ח"ב

כ בשחיטה "משא, ששי� שמא יהיה דבר חוצ� בשיניי�ולכ� חו, כ"כי כא� אי� לה חובה לבדוק אח, שיניה חלק וכתב שמדי� הדי� צריכה לצחצח –  "ש

  .שצרי� לבדוק את הסכי� אחר סו� השחיטה ויגלה א� השחיטות היו פסולות

  .וכ� נוהגי�. ואי� לה לעסוק כל היו� כולו בבצק או נרות של שעוה שלא ידבק בה ויחצו�, אי� לאכול בי� הרחיצה לטבילה – א"רמ

  .ט אוכלת בשר ותיזהר לנקר את מה שחוצ� בי� השיניי�"וכ� בשבת ויו. פשוט שאי� לעכב הטבילה, לאכול בשרא� לא נהגה את המנהג שלא  – ז"ט

  

ועוד שרטיה . זה חציצה שמפריעה וסתימה בש� לא מפריעה, פ שרטיה חוצצת"אע. הפוסקי� הקלו בדבר כי זהו מיעוט שאינו מקפיד :סתימה בש�

באגרות משה כתב שזה דומה . שמצטערת בהוצאתו, ועוד. א להסיר סתימה ללא מכשירי� רפואיי�"וכ� א, עתידה להיות מוסרת וסתימה נשארת קבועה

וכ� ג� ח� שקוע , וג� בסתימה זמנית יש להקל כי לא מסירה אותה עד לזמ� מסוי� כמו טבעת שמסירה אותה בשעת לישה. לח� השקוע בבשר שלא חוצ�

  .צ�ואינו נראה הוא דבר זמני ובכל זאת לא חו

  .� כתב שמכיו� שבקל מוציאי� אותה לנקות חוצצת"מהרש. בבינת אד� כתב שלא חוצצת כי עשויה לנוי :ש� תותבת

בשבט הלוי הקל במקרה שכבר לנה ע� בעלה שלא להצריכה טבילה שנית . מורידי� אות� בכל לילה ובודאי שלא יגעו במי� ולכ� חוצצי� :עדשות מגע

  .בדרכי טהרה כתב שא� אלו עדשות שלא מסירי� אות� זמ� רב אינ� חוצצי�. כי ה� לא מהודקי� ולא מקפידה על זה

תניח את צמר הגפ�  – חלקת יואב. תכניס ידיה באזני� ואז זה יהיה נחשב ראוי לביאת מי� – אבני נזר :טבילה במקרה של בעיה בכניסת מי לאזני

א� זה מקו�  – "מהרש. תרגיל את עצמה ללכת ע� צמר גפ� באוז� שבוע קוד� וביו� הטבילה תחלי� לחדש שיהיה נקי – הר צבי. שבעה ימי� קוד�

תניח  – א"חזו. אשה אחרת תשטו� ידיה במי המקוה ותני באזניה – רב פעלי. שמ� גפ� ספוג במי מקוהתניח  – אמרי יושר. שאינו נראה אפשר להקל

תטבול את צמר הגפ�  – שערי טבילה. פ שבזמ� קצר זה לא אפשרי כי ראוי לביאת מי�"צמר גפ� תטול בשמ� ואז מי המקוה יכולי� להיכנס לש� אע

  .בשמ� דגי� שהוא לא חוצ�

  

  'כו*'סעיפי� כה

  ד"ראב

אבל . לומדי� מהסיפור ע� שפחתו של רבי שא� לא הדיחה את בית הקמטי� ואת בית הסתרי� ונמצא בה� דבר חוצ� לא עלתה לה טבילה .1

אבל בלא זה , ונלמד משפחתו של רבי שבגלל שנמצא דבר חוצ� בי� שיניה הוצרכה טבילה נוספת. עלתה לה טבילה, א� לא היה עליה דבר חוצ�

 .טבילה שובלא היתה צריכה 
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כ בדקה ומצאה עצ� או דבר אחר חוצ� "כ אכלה או התעסקה בכתמי� או תבשילי� ואח"עוד לומדי� שא� לא בדקה בי� שיניה וטבלה ואח .2

 .ועלתה לה הטבילה, שבזמ� הטבילה לא היה הדבר החוצ� ש� )בבית הסתרי� שאי� צרי� לביאת מי�( מסתבר שתולי� להקל, בי� סתריה

 .לא עלתה לה טבילה, פת הראש ובדיקת הגו� שא� לא עשתה כ�ואינו דומה לחפי

אבל בית הסתרי� , כי צרי� ביאת מי�, בדיקת הגו� וחפיפת הראש מעכב א� לא עשתה זאת קוד�ש,  "והסביר הש .ד"פסק את דיני הראב – מחבר

  .ובית קמטי� לא צריכי� ביאת מי�

פ שהתעסקה באותו "אע, וצ� בי� שיניה אחר הטבילה צריכה טבילה שוב ולא תולי� להקלהביא את דעת הרוקח שחלק וסבר שא� נמצא דבר ח –  "ש

  .ויש להחמיר. כ"המי� כל היו� כולו אח

  

  'סעי� כז

אבל טמאה היא על , )כי המעות לא מהודקי� במקו� הנחת� ולא שייכת בה� חציצה(נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה " – משנה

כאילו לא , )דחקה שפתותיה זו בזו וכעת לא ראויי� המי� לבוא בפיה(קרצה שפתותיה , )סגרה ידה בחוזק(קפצה ידה , נתנה שערה בפיה. גב רוקה

  )ה"ח מ"מקוואות פ( ."טבלה

  .לכתחילה צריכה לפתוח פיה מעט כדי שיהיה ראוי לביאת מי� – שערי דורא

לא עלתה לה , או קרצה שפתותיה או קפצה ידה בעני� שלא באו המי� בה�) באו המי� בשערה כי אז לא(פסק כמשנה שנדה שנתנה שערה בפיה  – מחבר

  .טבילה

  

  'סעי� כח

רבי שמעו� ). כי המשקה על ידו מתחבר למקוה ואי� כא� חציצה כלל(וא� הדיח את ידו במי� טהורי� . טמאי�, האוחז באד� ובכלי� ומטביל�" – משנה

  )משנה ש�". (כדי שיבואו בה� מי�, ירפה: אומר

  

כי , אפילו ירפהק מחמיר שחייב להדיח ידיו "שת ,)כי להדיח ידיו שניה� מודי�(ק ורבי שמעו� הא� מועיל לרפות את ידו "מחלוקת ת – �"רמב, "רמב

  .ק שריפוי ידי לא מועיל"והלכה כת. לא יועיל גזרה שמא לא ירפה לבד לרפות ידיו

הרי אולי יאחוז , שא� לא כ� מה תועיל הדחת הידי�(עלתה הטבילה , אפילו מחזיק את הכלי או האד� בחוזק, שא� הדיח ידיו קוד� ז דקדק"הט

  ).כ"בחוזק אח

, והוא מסביר את המחלוקת אחרת. ש שעלתה לה טבילה"כ, א� חברתה מחזיקה בה ורפתה ידה בזמ� הטבילה עד שבאו המי� – טור, מרדכי, א"רשב

ק "והלכה כת. ובא רבי שמעו� ומחמיר וסובר שהדחה לא מועילה לבד אלא חייבי� ג� ריפוי ידי� בנוס�, ש ריפוי ידי�"ק הדחת ידי� מועילה וכ"שלת

  .לא ידחוק הרבה את הכלי לידיו אלא יאחזנו כדר� כל האד� ולא חוששי� שיאחוז בכח רב מ"מו .עילה ג ריפוי ידי וג הדחהשמו

אבל בכלי אד� אוחז אותו בחזקה ומכניסו למקוה , מ להטפיח"מ אז כבר ה� התרטבו בשיעור טופח ע"מ, ג שרגלי הטובל יכולי� להיות בקרקע"ואע

  .להרטיב ידיו וג� שיהיה רפויכ צרי� קוד� "וא

  

עלתה , וא� הדיחה ידיה במי� תחילה. כ רפתה ידיה כדי שיבואו ש� המי�"שלא תאחוז ביד חברתה ותטבול אא, א"פסק כמשנה וכהבנת הרשב – מחבר

אלא שא� רק הדיחה ידיה ולא , ז שבדבר של חכמי הולכי להקל"פ הט"וכ .שעל ידיה הוא חיבור למקוה מ להטפיח"שטופח ע כי המשקה, לה טבילה

  .א"אלא שלא חוששי� לזה כדעת הרשב, צריכה שלא תאחוז בה חברתה בכח כי אז לא תועיל ההדחה, רפתה

  .אבל לא מי� תלושי�, מי מקוה –  "ש, ח"ב, פרישה. אפילו במי� תלושי� – ז"ט ?באיזה מי צריכה להדיח ידיה תחילה

  

כי מתו� שהיא בהולה ומפחדת שמא תישמט , שא� רפתה ידיה לא עלתה לה טבילה גזרה שמא לא תרפה ידיה, �"� וכרמב"פסק כהבנת הרמב – ח"ב

  .ורק א� הדיחה ידיה עלתה לה טבילה .ידיה היא מחזיקה בחזקה

  

  .הדיחה ידיה תחילה במי� בשיעור טופחא� , מכא� משמע שלכתחילה יכולה אחרת לאחוז בידה בשעת הטבילה ולדחו� אותה למי� – דרישה

שתטבול  פסק המשאת בנימי�, ואשה שאינה יכולה לעמוד על רגליה. ורק בדיעבד עלתה לה טבילה, יש להחמיר בדבר זה אפילו א� הדיחה ידיה –  "ש

  .מ להטפיח"י שיאחזו בה שתי נשי� בזרועותיה ותדחנה ידיה� תחילה במי� עד שיהיו כטופח ע"ע

לכ� יחזיקו בידיה רק מתחת למי� לאחר הדיחו ידיה� במי , ראוי לדקדק שהמי� בידי הנשי� שאוחזות בידה לא יהיו מי� תלושי� – סדרי טהרה

�  .המקוה ולא הגביהו ידיה

  

  'סעי� כט

אבל במי� , מועטי� במי�? א"בד. והאומר דרוס יד� עלי בבית המרח� אינו יוצא כשהוא של�. אל יאמר אד� דרוס יד� עלי בבית המרח�" – משנה

  )י"דר� אר� רבה פ". (מרובי� הרי זה משובח

  ".האומר לחברו כבוש יד� עלי במקוה הרי זה מגונה" – פ התוספתא"ע "רמב
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סאה מצומצמות ואז כאשר הוא מכניס ידו למקוה חוששי� שמא יוציא אותה קוד� שחברו יטבול ויחסר ' מדובר במקוה שיש בו רק מ – בית יוס�

  ).רא' עיי� ס(ודומה די� זה לקופ� למקוה או טובל פעמי� במקוה שזה מגונה . סאה ונמצא טובל במקוה חסר' המקוה ממ

  .רא במלכות מקוואות' ועיי� לקמ� בס. סאה מכוונות' � פרש שמדובר אפילו במקוה שהוא יותר ממ"הרמב – ש"ריב

  

שמא חברו , י זה מגונההר, והקא� אמר לחברו כבוש יד� עלי במ, סאה בדיוק' משהטובל במקוה שיש בו , פסק כתוספתא וכהבנתו בבית יוס� – מחבר

  .סאה' ויחסר המקוה ממ, יוציא את ידו קוד� שיטבול במקוה

  

  'סעי� ל

 לפני שנתחבו רגליה בטיט ואות� המי� מחוברי�(מפני שהמי� מקדמי� , טהורה, פ שרגליה שוקעות בטיט העבה"אע, הטביל בו את המיטה" – משנה

  )ז"ז מ"מקואות פ)". (למקוה ולכ� אינ� חציצה

וא� היה ש� טיט . פ שדורסת על הריצפה כי ה� רטובות"אע, אינה צריכה להגביה את רגליה מריצפת המקוה בשעת טבילתה – ש"רא, א"רשב, ד"ראב

  .צריכה להגביה רגליה

ני שהמי� מקדימי� לרגליה מפ, פ שדורסת על הרצפה"אע, ש� טיט ד שאינה צריכה להגביה רגליה בשעת הטבילה א� אי�"ש והראב"פסק כרא – מחבר

  .ונגעו בה� קוד� שנגעה ברצפה ואות� המי� מחוברי� למקוה

' א והמרדכי לעיל בסע"וכ� משמע לפי הרשב. לא יכולה לדרוס על הרצפה, אבל א� היו רגליה רטובות ממי� תלושי�, משמע שכל זה במי מקוה – ז"ט

� ש� "אמנ� לפי הרמב. ולכ� צרי� שמי המקוה עצמ� יעשו את ההכשר, וכא� כשעומדת על הריצפה זה בחוזק, כח שא� הדיחה ידיה לא תאחוז בחוזק

  .ה כשעומדת על הריצפה"יש חיבור למקוה ג� כשאשה אוחזת בה בחזקה וה� תלושי� כי ה במי"ה

שכשאי� טיט , שזו כוונתו, ותר�? וכא� משמע שא� יש טיט רק מגביהה רגליה, ג טיט"ש� פסק שלא תטבול ע' לג' מדבריו בסע הקשה על המחבר –  "ש

  .ש"ע. לג ש� כתב שכוונת המחבר לאסור רק בטיט היו� ושל יוצרי� שנדבק ביותר' ועיי� בסע .לא צריכה להגביה רגליה וכשיש טיט לא תטבול כלל

  

  'סעי� לא

שש� יושבי� על מדרגות ויבואו (סבר רב כהנא למימר טעמא מאי משו� גזרת מרחצאות . ג כלי חרס ותטבול"אשה לא תעמוד ע: אמר רבא" – גמרא

שתפחד שלא תפול (הת� טעמא מאי משו� דבעית : ל רב חנ� מנהרדעא"א. שפיר דמי) בקעת עבה(ילתא הא על גבי ס, )לחשוב שמועילה טבילה במרח�

�  :)נידה סו". (סילתא נמי בעיתא, )ולא טבלה כמו שצרי

  .כי החשש הוא רק משו� פחד ג כלי עלתה לה טבילה"אמנ� א� בדיעבד טבלה כשעומדת ע – א"רשב, ד"ראב

  

שמטהר (הרי הוא כמו שהיה : רבי יהודה אומר, )שאי� לו בית קיבול ואינו מקבל טומאה(ג ספסל "כלי� או ע) אחורי(ג "ע) את המעי�(העבירו " – משנה

)". גזרה שמא יטביל בתוכ�(ג הספסל "ובלבד שלא יטביל ע, סאה ובאשבור�' שמטהר במ(הרי הוא כמקוה : רבי יוסי אומר). כמעי� בזוחלי� ובכלשהו

  )ב"ה מ"מקואות פ(

הרי מותר להטביל כלי , ועוד? ומעי� שריבה עליו מי� שאובי� מטהר בכלשהו, הרי הכלי והספסל מחוברי� למעי�, ג הספסל"על המשנה מדוע המעי� כמקוה ואסור להטביל ע הראשוני הקשו

  ?ג ספסל"רה שאסור להטביל עכ צרי� לדעת מה מוסי� רבא על המשנה שכבר אמ"כמו ?בתו� כלי שיש בפיו כשפופרת הנוד

גזרה שמא יקבעו אות במקו מוצא המי ולא יהיה , ועי� במעי� שהמעי� נגרר על גב� ואסור להטביל בתוכ�ביש לחלק בי� כלי� תלושי� שמותר להטביל בתוכ� לכלי� הק – ש"תרו� הר

וזה בעיה  ג כלי קבוע משו� גזרה מרחצאות עד שאמר לו רב חנ� שהטע� הוא משו� פחד"לאסור טבילה עלכ� סבר רב כהנא . ש כשפופרת הנוד ונמצאו כל המי העוברי על גביו פסולי

  .ג� בכלי תלוש

בנות� מי� כ "משא, נפסק החבורשוהטועה יטעה לטבול בו ג� כ כי הספסל או הכלי מפרידי� בי� המעי� לבי� המי� שיצאו חו� לשוקת ולכ� זה לא נקרא מחובר, כא� זה שונה – ש"תרו� הרא

�  .סאה שיכול לתת בו כל מי� שאובי� שבעול�' � המעי� לא בטל ממנו כמו מקוה שיש בו כבר מ� ֵש ָש , שאובי� לתו� בריכת המעי

לכ� אסור לטבול בכלי בי� שה . אבל סת� כלי המחובר למעי� אי� להטביל בתוכו, ג� הכלי הפנימי נטבל, כי כשמטבילי� כלי בתו� כלי, בי� כלי� תלושי� לקבועי� ש"ודחה את חילוק הר

   .ובכל זה א� טבלה לא עלתה לה טבילה משו� שגוזרי� שמא תטבול בתו� הכלי. )לרבי יוסי( ובי� על גב) לדברי הכל(מחוברי ובי� שה תלושי בי� בתוכ

  .משו� הפחד, ופרת הנודזה משו� שמדובר אפילו בכלי� המנוקבי� כשפ, ג כלי חרס ותטבול"ומה שחידש רבא שאשה לא תעמוד ע

  

  הלכה

 י�שלא מקבלאו חתיכת ע� ג כלי חרס "דוקא כשטבלה עמה שאמרנו שבדיעבד עלתה לה טבילה זה כל  – רבנו ירוח, א"רשב, ד"� בש הראב"ר

אפילו בדיעבד לא עלתה לה ) ב"שייחדו אות� למדרס כגו� ספסל וכיו( או נסרי� הראויי� למדרסג כלי ע� "אבל א� טבלה ע, טומאה כי לא ראוי למדרס

  .טבילה משו� גזרת מרחצאות

או כל  ולכ� כל שהוא ראוי למדרס כספסל ושאר כלי� המקבלי� טומאה, ג הספסל גזרה שמא יטביל בתוכו"שלא יטביל ע, ד מהמשנה"ולמד זאת הראב

כי הרואה יטעה לומר שיש , דיעבד לא עלתה הטבילהואפילו ב .לא מטבילי� בה� משו� גזרת מרחצאות דבר שיש עליו ש� כלי אפילו פשוטי כלי ע�

  .היתר לטבול במרח�

אפילו בדיעבד לא עלתה לה כי , שאי� לעשות מקוה שיורדי� אליו במדרגות העשויות מע� ולטבול עליה� ד"א בתשובה על פי הראב"והשיב הרשב

  .תפחד לעמוד עליה� ולטבול אלא שיש לעשות מדרגות מאבני� רחבות כדי שלא, פ שקבעו אות בקרקע"טבילה אע



 14
ראינו שחילק בי� כלי� תלושי� שמותר לטבול בתוכ� לכלי� קבועי� שאסור לטבול בתוכ� גזרה שמא יקבעו אות� במקו� מוצא המי� ולא  – ש"ר

ל זה רק כלי חרס הקבוע ג כלי חרס ותטבו"כוונתו של רבא שאשה לא תעמוד ע, כ"א. יהיה ש� כשפופרת הנוד וכל המי� שיעברו על גב� יהיו פסולי�

  .אבל בתלוש יהיה מותר, לעמוד על גביו בגלל הטיט

זה דוחה לגמרי את הטע� של , ומשמע שכאשר הגמרא אמרה שהטע� הוא משו� הפחד, לא הזכירו כלל את גזרת מרחצאות – פ הטור"ע ש"רא, "רמב

  .ג כלי כלשהו עלתה לה טבילה בדיעבד"וא� טבלה ע, הפחד שמא לא תטבול יפהג כלי משו� "ולכ� אי� לטבול לכתחילה ע, ואי� גזרה כזו, גזרת מרחצאות

  

ועוד . והתיר בדיעבד רק בכלי מנוקב כשפופרת הנוד, בי� בתוכ� ובי� על גב�, בי� תלוש, ש אסר לטבול בכלי� בי� מחובר"הרי לעיל ראינו שהרא, ש"הבית יוס� הקשה על הבנת הטור את הרא

ש לא חילק והתיר "כ אי� הטור כתב שהרא"וא, ג כל הכלי� כול� גזרה שמא יטביל בתוכ�"ש אסר ע"והרא, ג כלי חרס או חתיכת ע�"ד התיר ע"שהראב, ד"במשמע שמחמיר יותר מהרא

  ??בדיעבד בי� בכלי חרס ובי� בכלי ע�

, ועוד? והרי המשנה עוסקת בטבילת כלי� שלא שיי� בזה פחד כלל, מותר לטבולמשמע שא� הכלי קבוע בקרקע המקוה שאי� פחד , � שנת� הטע� לאיסור משו� הפחד"ועוד הקשה על הרמב

  ?כ"הרי המשנה אסרה בספסל ובספסל לא מפחדי� בד

 "והרמבש "הבית יוס� הביא בשיטת הרא  :כמה תרוצי

אז , שא� הדי� בדיעבד מותר, חילק בי� כלי חרס לכלי ע�ש לא "ולכ� הרא, זה אפילו בדיעבד" ג ספסל"ובלבד שלא יטביל ע"ש הסתפק הא� דברי המשנה "אפשר לומר שהרא .1

 .אז לא עלתה ה� בזה וה� בזה, וא� אפילו בדיעבד לא עלתה טבילה, מותר ה� בזה וה� בזה

בי� בתוכו  אפילו בדיעבד כ� פסוללאו הספסל ו ג אחורי כלי�"כי ש� מדובר שהעביר את כל המעי� כולו ע, אי� ראיה מהמשנה במקוואותש ש"רא� וה"רמבאפשר לומר לדעת ה .2

כי לא ג הכלי האלו או הספסל "פשוט שמותר להטביל ע או שהוא כלי שאי� לו בית קיבול אבל כשלא העביר את כל המי אלא רק את מקצת, ובי� על גביו כמו שבארנו

 .ובדיעבד עלתה הטבילה, משו הפחד אלא שאסור לכתחילה. התבטל ש המעי� ממנו

מניח אותו הפו� ע� פניו , שהכלי כשמעביר עליו מעי�, והטע� בזה. פ שהעביר עליו את המעי�"אע ג כלי מותר להטביל"משמע שע, "ג ספסל"ובלבד שלא יטביל ע"המשנה אומרת  .3

ולכ� אי�  א� היו מונחי� כדרכ� היה אסור לטבול בה�כי , אבל כשפניו למטה זהו הכר ששינו להניח� כ�, ושיי� לגזור שמא יטביל בתוכו כשפניו למעלה שיראו ויטעו, למטה

  .ולכ� גזרו שדינ� כמקוה כ שהכלי מונח שלא כדרכו ויבואו לטעות"כי במי� הנמשכי� אי� הכר כ, אבל מי� הנמשכי� מה� דינ� כמקוה, וכל זה לעני� להטביל ג� גב�. לגזור בזה

, זה בדיעבד ,ואי� לגזור משו� טבילה בכלי� ג כלי� הפוכי�"וכא� בא רבא לומר שכל מה שהתרנו לטבול ע. ל מקרהאבל ספסל שהוא כלי בלא בית קיבול אסור בכ, וכל זה בכלי

 .אבל לכתחילה אסור לעמוד עליו ולטבול משו� הפחד

ג כלי או כל כלי שיש "אבל א� העבירו ע, כמקוה ה� המש� דבריו של רבי יוסי שאמר שרק בספסל או כלי� שאי� לה� בית קיבול הרי הוא" ג ספסל"ובלבד שלא יטביל ע"המילי�  .4

� .הוא מודה לרבי יהודה שהרי הוא כמו שהיה, לו בית קיבול ומעמיד אותו הפו

  

  מחבר

כי ה� , לא חשש פחדגבי כלי ע� אפילו רחבי� וקבועי� בלא תעמוד על , לכ� א� היה טיט במקו� שטובלת. א שאי� טובלי� בכלי�"פסק כרשב .1

 .משו� גזרת מרחצאות, ולא על גבי נסרי� שראויי� למדרס או כלי אחר הראוי למדרס הראוי לקבל טומאה, ב�מקבלי� טומאה מג

 .אבל נותנת חבילי זמורות תחת רגליה מפני הטיט. שא� עברה וטבלה לא עלתה לה טבילה, ד"כראב .2

 .תפחד שתפול ולא תטבול כראויג בקעת שמא "שלא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול ולא ע, רב חנ� מנהרדעאופסק כרבא  .3

  .עברה וטבלה עלתה לה טבילה, היא רק משו� פחדבכלי חרס שלא מקבלי� טומאה א שמכיו� שהגזרה "ד והרשב"כראב .4

  .י ותוספות לא עלתה לה טבילה בדיעבד אפילו בכלי חרס"פסק שאי� להקל בזה כי לרש – ח"ב

. אבל למסקנה בדיעבד עלתה לה טבילה כי אי� גזרת מרחצאות בכלי חרס, כהנאא של רב "שפרוש זה נאמר על ההו, תמה על דבריו –  "ש

אבל לא בכלי שלא מקבל , ולכ� א� שפסקנו שמחמירי� בזה בדיעבד זה רק בכלי שמקבל טומאה, שגזרת מרחצאות היא רק לכתחילה, ועוד

 .ז להקל בדיעבד כשעברה וטבלה"פ ג הט"וכ .טומאה

ואפילו , ג המדרגות לא עלתה לה טבילה כי ה� מקבלי� טומאה משו� גזרת מרחצאות"א� טבלה ע, של ע� א שמקוה שיש בו מדרגות"כרשב .5

וכ� שיהיו רחבות מספיק להנחת הרגלי� כדי שלא , אלא צרי� לעשות מדרגות של אבני� שלא מקבלי� טומאה, ה� מחוברי� לכותלי המקוה

  .תפחד ליפול ממנה

אי� עליה� ש� כלי אלא ש� , מ לקבוע אות� במקוה"ראש מדרגות מע� לעמוד עליה� בשעת הטבילה עא� עשו מ – ח"ב, דרישה, מעדני מל 

  .כ החליטו לקבוע אותו במקוה שאז היה ש� כלי עליו כבר מקוד�"א זה כאשר לקחו סול� ואח"ומה שאסר הרשב, בני� ומותר לטבול עליה�

כמו שראינו לקמ� , שמותר לטבול עליה�, לעמוד עליה� במקוה בשעת הטבילהה בנסרי� ושליבות שנעשו רק כדי "הוסי� שה – שארית יוס�

  .א והמחבר זה בנסרי� ושליבות העשויי� למדרס"ומה שאסרו הרשב. כי נעשו לעמוד עליה� ולא לקיבול, שא� אי� לבזבזי� מותר' לב' בסע

הוא דואג , אבל א� מזדמ� לו שבוני� מקוה חדש, ני�ל ואי� לשנות המנהג שלא להוציא לעז על הראשו"הסכי� ע� הנ –  מלובלי�"מהר

  .ע"שייבנה מדברי� שאינ� ראויי� למדרס לצאת ידי כו

  

� רק יוהסביר שהנסרי� הללו עשוי. הארי� להסביר מדוע מנהג מדינותיה� שעושי� נסרי� במקוה והאשה טובלת עליה� –  מפדובה"מהר

ובפרט לאחר שנקבעו במסמרי� כי לא היה עליה� מתחילה ש�  ,ככלי אלא כקורת הביתכדי לעמוד ולטבול עליה� ולכ� ה� אינ� חשובי� 

בטלי� מתורת כלי ומותר , כ ה� נחשבי� כבני� ואפילו היה עליה� ש� כלי מתחילה"וא, ועוד שה� נתוני� על קורות ומי� צפי� עליה�, כלי

  .ח"הדרישה והבופרושו כעי� מה שהבאנו לעיל בש� . לטבול עליה�

  :� מפדובה"הארי� להקשות על דברי מהר – ז"ט

  !אלא התירה רק בקעת ע� או כלי חרס, הגמרא לא חילקה בזה. 1

  !מ הרואה יכול לטעות שיש התר לטבול במרח�"מ, ג� א� אי� עליו ש� כלי מלכתחילה. 2

3 .�י� בני� מבטל כלי כמו צנור שחקקו ולבסו� כי פשוט הוא שא, וזה תמוה, כתב שאפילו היה עליו ש� כלי מתחילה בטל שמו וכעת הוא כבני
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  !קבעו שפוסל מקוה

י� טומאה אפילו אינ� וכתב שהנסרי� עשויי� לנחת ולא לשימוש ולכ� אינ� מקבל, ד� בהתר זה י כ� מקרקוב"ז הוסי� שג מהר"הט

  !כי טומאת מדרס יש בכלי העשוי לנחת, ז"וג� על זה תמה הט. י�קבועי� במסמר

אלא , ברי� המקבלי� טומאהדמשו� שגזרת מרחצאות אינה  ש"והראש "וסמ� דבריו על הר ג נסרי ושליבות"מקוה עז התיר לטבול ב"הט

לא חילק בי� כלי� ו ש"שחלק על הר ש"וכ� לדעת הרא .ש בכלי� מחוברי� למקוה שאסור לטבול בה�"כגו� סברת הר, י� אחרי�משו� טעמ

ויטעה הטועה לטבול  חיבור למעי�ה ג� א� נפסקשאפשר לטבול בו  ג השוקת"� שהעבירו עזה שיי� רק במעי, תלושי� למחוברי� ואסר תמיד

  .א לטבול בה�"אי� בה� מי� וא, כ בנסרי� וסילונות שבלא חיבור"משא ,בו ג� אז

, סר בכלי� מחוברי�ש שא"וכמו שבסילונות אי� את גזרת הר, שאי� הבדל בי� הנסרי� לסילו�, לגבי סילונות' לב' ש לקמ� בסע"וכ� מדברי הרא

  .ה שליבות של ע� במקוה"ה, וכמו נסרי�. ה לעני� נסרי�"ה

פסק  לכ�. נסרי אפילו קבועי במסמרילטבול על להתיר  פשראי א שהכל תלוי בקבלת טומאה א"והרשב ד"הראב ז שלפי"כתב הטלכ� 

כ מותר וכמו "אות שליבות לא מחוברי במסמרי ג ואפילו אתלושי שחיברו אות שיש התר גמור בסילונות ונסרי ש "הרפ "להקל ע

  .ל מפראג"פ מהר"וכ. אבל לא מטעמו,  מפדובה"שפסק מהר

  

שא� אי� עליו ש� כלי , ועוד. שהגמרא התכוונה לאסור רק כשראוי למדרס קוד�, ז"תר� את שלוש קושיותיו של הט   בנקודות הכס�"הש

  .אי� ש� כלי עליו כלל, כא� כיו� שהכל בני�, לבסו� קבעוולגבי צנור שחקקו ו. הטועה לא יטעה, מתחילה

מעדני מל� ושארית יוס� לגבי שליבות ונסרי� שנעשו וכעי� זה הביא את דברי  ,פ טעמו"ע  מפדובה"של מהר �  ע התרו"לכ� הסכי הש

 .רק לעמוד עליה� שאי� עליה� גזרת מרחצאות ומותר לטבול עליה�

  

  'סעי� לב

כי , כי כא� אי� בעיה של פחד, מותר לעמוד על סילו� שבקרקעית המקוה כשהמי� עוברי� דר� הסילונות למקו� אחר – )ז"ר הטפ הסב"ג ע( ש"רא

ג ספסל שלא יטביל על הספסל זה משו� גזרת כלי� קבועי� שהמי� "שחומרת רבי יוסי במעי� שהעבירו למקוה ע ,ועוד, הסילונות קבועי� בקרקע

 שהסילונות נידוני�, ועוד. כי בסילו� יש שפופרת הנוד, וזה לא שיי� כא� ,אי� בה� כשפופרת הנודאות� במקו� מוצא המי� ו יעשהנגררי� על גב� שמא 

ולכ�  ,ולכ� אפילו א� ישי� אותו במקו� מוצא המי� לא יפסול ולא פוסלי� בשאיבה) לבזבזי�(כי אי� לה� מסגרת לא מקבלי� טומאה שכפשוטי כלי ע� 

  .אי� לחוש בזה

  

ואז אינו , מותר לעמוד עליו א� אי� לו מסגרת שמקבלת מי�, )וממנו זוחלי� המי� לחו�(שסילו� של ע� שקבוע בקרקעית הטבילה , ש"פסק כרא – מחבר

  .וג� אי� בו בעיה של פחד, מקבל טומאה כי הוא כפשוטי כלי ע�נידו� ככלי ולא 

ש שכא� זהו כלי תלוש ולא גזרו בו את גזרת "כי הוא סובר כמו ההסבר הראשו� ברא, רתהסביר שהטור לא הזכיר את התנאי שלא יהיה לו מסג –  "ש

ולכ� , ג כלי� תלושי�"� שאסרו לטבול במקוה אפילו ע"א והר"הרשב, ד"אבל המחבר כתב טע� המסגרת לצאת ג� ידי דעת הראב, במרחצאות רבי יוסי

  .צרי� את הטע� שאי� לו לבזבזי�

  

  'לד*'לג סעיפי�

  .)סז* :נידה סו". (אימר ברדיוני נפל, ג דהשתא ליכא"אע, )של אניות(אשה לא תטבול בנמל : אמר רב שמואל בר רב יצחק" – גמרא

  

חוששי� שמא כשתצא , פ שכרגע אי� עליה טיט"ואע. לא תטבול במקו� שהספינות חונות ורגילות להיות ש� כל שעה שמצוי ש� טיט וזה חוצ� – י"רש

  .משמע שאפילו בדיעבד לא עלתה לה טבילה. מהמי� תשכש� רגליה במי� ויהיה עליה טיט ויחצו�

כי המי� הקדימו לבוא , פ שרגליה שוקעות בטיט טהורה"אומרת שא� הטביל מטה אע )ז"ז מ"פ(הרי המשנה במקוואות , י"ש התקשה בפרוש רש"הרא

  ?לפני הטיט ונדבקו ברגלי המטה קוד� שהגיעו לטיט ואות� המי� מחוברי� למקוה ולא הוי חציצה

כי א� המי� , דחה את פרושו הבית יוס�. אבל באד� זה חוצ� כי הטיט נדבק לו בי� האצבעות ונדחק ש�, שמטה שונה שאי� בה סדקי�, � תר�"הר

  .לפני שהטיט נדבק .ה� מקדימי� ונכנסי� ג� לבי� האצבעות, מקדימי� ובאי�

  .� כי הוא נדבקשמדובר בטיט היו� ושל יוצרי� והוא שכיח בנמל שלא מועילה בו קדימת המי ש"פ פרוש הר"ש תר� ע"הרא

�  .לא הקדימו לבוא לש�שהטיט נדחק בי� האצבעות במקו� דחוק שהמי� , במחצית השקל תר

  

והרי זה כמו , מצויי� ש� ומרוב פחד ובושה היא ממהרת ד�אלא תטבול בנמל כי בני  – טור, רבנו ירוח, �"ר, א"רשב, ת"ר, "רמב, �"רי, רבנו חננאל

ולא גרסו את הסיפא  .ולא פחדה טבלה כהוג�יודעת ששבדיעבד עלתה לה טבילה א , משמע מזה. שאסור לה לטבול בעודה עומדת על כלי משו� הפחד

  .אלא גבי הסוגיה הבאה העוסקת בנתנה תבשיל לבנה" נפל...ג דהשתא"אע"

שמא מחמת יראת� מהבושה ימהרו , )או ישראלי�(למד מכא� שיש למחות בנשי� הטובלות בנהר או בשפת הי� במקו� שיראות מהגויי�  רבנו ירוח

�  .ולא יטבלו כהוג

  .טובלת לכתחילה בנמל, שלא יראו אותה וא� עשתה לעצמה גדר כדי
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  מחבר

ב דברי� שאינ� "וכיואו נסרי� כ תת� עליו זמורות "אא, משו� חציצה שלא תטבול במקו� שיש בקרקעיתו טיט, שמואל בר רב יצחקרב כ .1

  ).י"רש(א שבדיעבד לא עלתה לה טבילה "וא� טבלה י .מקבלי� טומאה

  .בילהרוב הפוסקי� מתירי� בדיעבד את הט – א"רמ

� שמדובר "מסביר הש לכ�? פסקנו שאסור לטבול רק כשיש טיט היו� או טיט יוצרי� או טיט שהוא עבה מאוד יד' הרי בסע, הקשה –  "ש

פ "שעכ, מ"והדגיש הדגו. 'כ כמו טיט היו� וכד"כי סת� טיט אינו טיט עבה כ, ולכ� סמכו עכשיו לטבול במקוה שיש בו טיט. אצלנו בטיט כזה

 .להגביה רגליהצריכה 

  .ובדיעבד עלתה לה טבילה. שממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילה, שלא תטבול במקו� שיש חשש שיראוה בני אד� ,ראשוני�באור הכ .2

ר כי צריכה בשעת טבילה להזדקר ולקפו� באוי, א� יש מקוה אחר שאי� בו טיט ורפש צריכה לטבול בו אפילו אינו טיט עבה – י"פתחי תשובה בש הנוב

  .בעודה תחת המי�

  

  'סעי� לה

כשהנגע בשחי (ליד הימנית , כאורגת בעומדי� לשחי, האשה כעורכת וכמניקה את בנה, האיש נראה כעודר וכמוסק זיתי�? כיצד ראית הנגע" – משנה

�  )ד"ב מ"נגעי� פ...". (לשמאלית, )שאז דרכה לגביה ידה השמאלית( א� כטווה בפשת�: רבי יהודה אומר). שבזרוע ימי

וכמוסק ) מגביה זרועותיו כאילו הוא עודר לעני� בית השחי(האיש נראה כעודר : כדתנ� ,האשה לא תטבול אלא כדר� גדילתה: אמר ריש לקיש" – גמרא

  .)נידה סז". (וכמניקה את בנה) בבית השחי(אשה נראית כאורגת . )מתכופ� כאילו הוא מוסק זיתי� לעני� בית הערוה(זיתי� 

  

אלא תרחיב ירכותיה , שלא תדחוק זרועותיה על בשרה ורגליה ושוקיה זה בזה, כלומר כדר  שהיא הולכת, שטובלת כדר� גדילתה, הראשוניופרשו 

שלא תטבול  א הוסי�"והרשב .וכ� תגביה זרועותיה כדר� שהיא הולכת וכ� יכנסו המי� בכל מקו�) אבל לא יותר מדי(שלא יגעו זה בזה ולא בגופה 

  .ש ולא שוחה ממשזקופה ממ

אלא שהגבהה אי� הכוונה הגבהה , ותר�? הרי לקמ� נראה שמגביהה ידיה כמוסקת בזיתי� וזה לא מה שמגביהה בדר� הילוכה, י תמה על זה"הב

  .אבל לא יותר מדי, ומרחיקה אות� כמו בדר� הילוכה שהזרועות רחוקי� קצת מהגו� ,הרחקת הזרוע מ� הגו�

  

  :ין נגעיםלענ צורת העמידה של האיש

  .לעני� נגע בבית הסתרי )שמלקט� מ� האר�(כמסיק זיתי פוסק רגליו , כעודר לעני� נגע בבית השחימגביה זרועותיו  – י"רש

  .כמו מוסק זיתי לעני� בית השחיקצת ) ימנית ושמאלית(ומגביה זרועותיו , כעודר לעני� בית הסתרימפסק רגליו  – ש"רא, ש"ר, �"ר

  

  :האשה לענין נגעים העמידה שלצורת 

  .כי ריש לקיש השמיט לא גרס שעומדת כעורכת .נגע בבית הערוה מתכופפת כאילו היא מניקה את בנהלעני�  – י"רש

 מגביהה כאילו היא מניקה את בנה, מעל החזה א� יש לה נגע ש� לעני� הגבהת הדד – טור, ש"ר, ג"סמ, �"ר ,ש"רא ,ה הקצר"בת א"רשב, תוספות

  .פת בחוזק ופוסקת ירכיה כאילו היא עורכתמתכופפת ופושטת זרועותיה  לעני� בית הסתריואילו . כדי שלא יסת� מקו� הגילוי

אלא שריש לקיש נקט בשתי דרכי� מתו� , לאו דוקא שלא סובר כ�, פ שריש לקיש לא הזכיר שצריכה לפסוק ירכיה כעורכת לעני� בית הסתרי�"ואע

א לא הזכיר "ע מדוע הרשב"י נשאר בצ"הב. (ירכיה כעורכת פת בחוזקה כי ריש לקיש דימה די� טבילה לדי� ראית נגעי� לכל דברה שפוסקת "השלוש וה

  )�"ה הארו� ומדוע השמיטו הרמב"את די� עורכת ג� בת

  

  :בעני� שיעור הגילוי תחת בית השחי נחלקו הראשוני�

כי עדי� , כטווה פשת� שמגביהה ג� את השמאלית והשמיט את דברי רבי יהודה כאורגת ה קצת את ידה הימניתהכלשו� המשנה שמגבי כתב – �"ר

  ).לכ� עדי� לבחור את זו שעיקרה בימי�, כי לא יכולה לעשות את שתיה� יחד( להחשיב מלאכה שעיקרה בימי� מאשר מלאכה שעיקרה בשמאל

ומה שדרכו להיות גלוי בזמ� שהיא , שהאשה טובלת כדר� גדילתה, ותר�? יחד ע� הימנית מדוע לא תגביה ג� את ידה השמאלית הבית יוס� הקשה

נחשב כבית הסתרי , ומה שאי� דרכו להיות גלוי בזמ� שהיא עושה מלאכה, לא נחשב כבית הסתרי וצרי  להיות גלוי ג בזמ� הטבילה עושה מלאכה

וזרוע ימנית צריכה להגביה , ת גלויה בשעה שאורגת לא צריכה להגביה אותהזרוע שמאלית שאי� דרכה להיו, לכ� .ואינו צרי  להיות גלוי בשעת הטבילה

  .אותה כי מגביהה אותה כשאורגת

אבל האשה דרכה באריגה , �מגביה את שתיה, מכיו� שמלאכתו כ� בזמ� המסיקה, פ שהאיש מגביה זרועותיו ימנית ושמאלית כמו מוסק זיתי�"ואע[

  ]רק את ידה הימנית היא מגביהה, להגביה רק את ידה הימנית

  

  .כתב שיהיה תחת בית השחי נראה כדר� שנראה בשעה שמוסקת בזיתי� – טור

  ?ובאשה השיעור כאורגת ,הרי זה השיעור באיש, מדוע כתב באשה שיהיה תחת בית השחי נראה כשיעור מוסקת זיתי�, הבית יוס� תמה ג על הטור

השחי הימנית כשאורגת הוא אותו שיעור כמו גילוי שחי ימי� ושחי שמאל כשמוסקת בזיתי� ומגביהה ששיעור גילוי בית , הבית יוס� הסביר לדעת הטור

  .זרועותיה



 17
  .אזי ג� שחי ימי� וג� שחי שמאל נחשבי� כגלויי� כמו שיעור גילויי� בשעה שמוסקת בזיתי�, ומכא� משמע שכשמגביהה שחי ימי� בשעה שאורגת

  

  ?בטבילת אשה לבעלה או רק לענין טהרותהאם דינו של ריש לקיש שייך גם 

והוא גורס בגמרא שאי� הלכה ככל . ל"אבל לבעלה לא צרי� את כל ההקפדות הנ, כל מה שדברנו הוא לטבילת טהרות – "רמב, ג בש הערו "סמ

  .ת מדרבנ� בלבדמשו� שאלו חציצו, � הקל בכל אלו"והרמב. השמועות שהופיעו באותו עמוד בגמרא לעני� בעלה אלא לעני� טהרות

  .לא תטבול אלא כדר� גדילתה בי� לטהרות ובי� לבעלה – ש"רא, א"רשב

  

  הלכה

  מחבר

אלא שוחה , עד שידבקו סתריה זה בזהולא תשחה הרבה , א והטור שלא תטבול בקומה זקופה כי יש מקומות שמסתתרי� בה"פסק כרשב .1

השחי ודדיה נראי� כדר� שנראי� בשעה שהיא מניקה ובית , פת עורכתמעט עד שיהיו סתרי בית הערוה נראי� כדר� שנראי� בשעה שהיא 

 .)י"כרוב הראשוני� ולא כרש( נראה כמו בשעה שהיא אורגת ועומדת

  .אלא כדר� הילוכה, שאינה צריכה להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדי וג� לא זרועותיה מ� הגו� יותר מדי ,כטור .2

, כי לא כל אד� בקי בשיעורי� הללו כיצד מרוחקי� אבריו כדר� הילוכו וכיצד לא, כתב הטור לשו� כזה ולא את השיעור שעורכת פת – ז"ט

 .ולכ� כתב שתשער כפי מה שרגילה בדר� הילוכה

  ).ד"ראב(ה טבילה א שלא עלתה ל"וי). �"צ ורמב"רשב, ג"סמ, ערו�(עלתה לה טבילה  וא� שינתה כגו� ששחתה ביותר או זקפה ביותר .3

ה כא� הקדימו המי� "וה, ראינו שהמי� מקדימי� ולכ� יכולה לדרו� על הרצפה' ל' הרי בסע, ד למה יפסול בדיעבד"הקשה על הראב – ז"ט

  ?לאות� הקמטי� קוד� הזקיפה או השחיה המרובי�

לכ� נראה שכל אשה תכניס עד צווארה במי� ו. שיש חשש שידבקו הקמטי� שלמעלה לפני שיכנסו למי� ואז ה� כבר מדובקי�, ז תר�"הט

  .כ תשחה ותזקו�"קוד� ואח

י הקמטי� המי� לא יהיו מחוברי� כלל "אבל כא� ע, שכשדורכת על הריצפה המי� מחוברי� למי� שבמקוה,   בנקודות הכס� תר�"הש

  .למקוה

והרי המחבר לא גורס משפט , "ככל הני שמעתתאלית הלכתא "הרי זה למי שגורס בגמרא , אי� פסק המחבר שעלתה לה טבילה, קשה –  "ש

  .ע"ונשאר בצ. גבי כחול או ד� שבמכה שחוצצי�' ט' ובסע' ח' זה ולכ� פסק בסע

  

  'לז*'סעיפי� לו

וא� לא . כ שוטח כל גופו בקרקע"אי� טובלי� בו אא )עד מעל לטבורה בשיעור זרת לפחות( מקוה שאינו גבוה לפחות עד חצי החזה – צ"רשב, א"רשב

ומכיו� שאי� דר� להשתטח במקוה ולטבול בפישוט ידי�  ".כדר� גדילתה"והטבילה צריכה להיות  הוירכותי הירבו הקמטי� בבטנ, יעשה כ� אלא יתכופ�

  .צרי� להכניס למקוה כזה אבני� או חבילי זמורות כדי שיתפחו מימיו, ורגלי�

וא� מתפשטת לגמרי ופניה וגופה כבושי� . כ כשר"אבל יתכסה בו בבת אחת ג, כ"ה א� המקוה רחב ולא גבוה כ"ה – �"ר, רב נטרונאי גאו�, רבנו ירוח

  .בקרקע כשר

שי� שא� אי� במקוה אלא רק פניה וגופה כבו )�"ר, רבנו ירוח�( א"וי. א שצרי� שיהיה המקוה גבוה ממעל לטבורה לפחות זרת"פסק כרשב – מחבר

  .א פסק ש� כ� בדיעבד"סו שג� הרמ' רא סע' ע בס"וע .כ כשר"בקרקע ג

  

  'סעי� לח

נהי דביאת . מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצ� בי� שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת: אמר רבי� בר רב אדא אמר רבי יצחק" – גמרא

 �כל הראוי : דאמר רבי זירא, כדרבי זירא, מקו� הראוי לבוא בו מי� בעינ�, )א� כל מבחו�מה בשרו מבחו� , "ורח� בשרו במי�"כי כתוב (מי� לא בעינ

  :)נידה סו". (ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו, אי� בילה מעכבת בו, לבילה

  

כאילו לא , )דחקה שפתותיה זו בזו וכעת לא ראויי� המי� לבוא בפיה(קרצה שפתותיה , )סגרה ידה בחוזק(קפצה ידה , נתנה שערה בפיה" – משנה

  )ה"ח מ"מקוואות פ". (טבלה

  ?מהו קרצה שפתותה

  .הדביקה שפתותיה ולא נכנסו המי� וצרי� שיהיה ראוי לביאת מי� בכ� שפיה יהיה פתוח קצת – ש"רפרוש ראשו� של ה

  .ועלתה לה טבילה אפילו א� פיה סגור, תשיק שפתיה זו בזו דיבוק בינוני אלא, את שפתותיה יותר מדי לדחוקסור לה א – ש"רא, ש"פרוש שני של הר

  

  .וא� קפצה לא עלתה לה טבילה. וכמשנה שלא תקפו� אות� יותר מדי, פיה כדי שיכנסו המי� שאינה צריכה לפתוח) קדושי�(פסק כגמרא  – מחבר

  .ש שאינה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו המי� אלא לא לדבק שפתותיה ביותר"המחבר פסק כפרוש השני של הר – שבט הלוי

  



 18

  'סעי� לט

  .)נידה סז". (לא עלתה לה טבילה) שאז יש חציצה למטה(או עצמה עיניה ביותר  )שאז יש חציצה למעלה( פתחה עיניה ביותר :אמר רבי יוחנ�" – גמרא

  

"רמב, א"רשב, ד"ראב ,עיי� לעיל , כמו לגבי לפלו� שבעי�(הגמרא גרסה שאי� הלכה כמו ההלכה של רבי יוחנ� אלא רק לעני� טהרות  – רבנו ירוח

  .וכל בדיעבד אבל לכתחילה אפילו בטבילה לבעלה צריכה להחמיר בזה). 'ט* 'ח* 'סעיפי� ז

  .ר בזה אפילו בדיעבדלא גרסו שאי� הלכה כרבי יוחנ� לעני� אשה לבעלה ולכ� נכו� להחמי – ש"רא, תוספות, י"רש

  

  ).י ותוספות"רש(שלא עלתה לה טבילה א "י, וא� עשתה כ�. פסק כרבי יוחנ� שלא תעצו� עיניה בחוזק מדי ולא תפתח אות� יותר מדי – מחבר

ת המי� כ א"כי א� עצמה עיניה הקמטי� לא מעכבי� כ, בקרצה שפתותיה כאילו לא טבלהשמודי� , מדוע אפילו לדעה המקלה כא�   יישב"הש

  .כ כשקורצת שפתותיה"מלהיכנס משא

, ה כא� לגבי עצמה עיניה וקרצה שפתותיה שבדעה הסתמית שהביא עלתה לה טבילה בדיעבד"מדוע פסק שתטבול בדר� גדילתה והלה ' לעיל בסע –  "ש

ונשאר . תמא כדעת אלו שכ� גורסי� זאתומדוע כא� פסק בס, "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"שלא גורסי� את המילי� ' ט* 'ז' הרי המחבר פסק בסע

  .ע"בצ

  

  'סעי� מ

  .תעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער ראשה צ� על פני המי� – ש"רא

כי כיו� שה� קשי� (פ שה� מהודקי� "אע כגו� בחוטי שער, שער ראשה בדבר שאינו חוצ� כרכהא� ש ,והוסי�. ש"הסכי� ע� הרא – רבנו ירוח, ד"ראב

  )אבל קשר שער כ� חוצ�( .וטבלה בינה לבי� עצמה עלתה לה טבילה ,)לא מתהדקי� יפה ונכנסי� בה� מי�

ולכ� א� כרכה את , "מודי� חכמי� לרבי יהודה בחוטי שער שאינ� חוצצי�"כי המשנה אומרת ש, ד"ש לראב"הסביר שאי� מחלוקת בי� הרא – בית יוס�

  .יכולה לטבול ג� א� אי� אשה עומדת על גבה ומסתכלת, כ� שלא נשאר שו� שער מחו� לכריכה, ערותיה יפהש

בחוטי צמר או ברצועות שבראשה ) בנוס� לחוטי השער(הוסי� שיכולה לטבול ג�  בתשובה. ד שטובלת ע חוטי שער"ק כתב כראב"בתה – א"רשב

ואי� שו� סברה לומר שגזר בחוטי צמר או . ד הביא רק דוגמא אחת מתו� השלוש"א לראב"בי� הרשב שאי� מחלוקת, והסביר הבית יוס�. כשה� רפויות

  .כ כל הפוסקי�"וכ. כי לא שמענו על גזרה כזו בשו� מקו�, רצועות שמא לא תרפ�

  

הודית או בעלה או נערה שהיא אשה שטובלת צריכה להולי� עמה אשה י – "כלבו ואגור בש מהר ?איזו אשה צריכה לעמוד על גבה בשעת הטבילה

  .אבל לא גויה, ב שני� ויו� אחד לראות א� טבלה כדי�"גדולה יותר מי

  

בשעה שטובלת כדי שתראה שלא ישאר משער ראשה  )כלבו ואגור( ב שנה ויו� אחד"שצרי� להעמיד על גבה יהודית גדולה מי, א"ש והרשב"כרא – מחבר

עליה תכרו� שערה על ראשה בחוטי שער שאינ� חוצצי� או חוטי צמר או רצועה רפויה או שרשרות חוטי�  וא� אי� מי שיעמוד. בחו� צ� על פני המי�

  .או קושרות בגד רפוי על שערותיה) שעשויות כמו רשת(חלולות 

  .שאינו חוצ� לא עלתה לה טבילה שערה בדבר א� אי� מי שיעמוד על גבה ולא כרכה – א"רעק

  

  'סעי� מא

חיישינ� דילמא ברדיוני , ג דחזינ� השתא דליכא מידי עליה"ואע, מפשלת את בנה וטובלת לא עלתה לה טבילה" – "חננאל ורמבפ גרסת רבנו "גמרא ע

  .ש"והרא "פ הרמב"וכ.) נידה סז". (נפל

ב ונדבק באמו וזה "לא עלתה לה טבילה שמא היה ברגליו טיט וכיו, היא מפשלת את בנה לאחוריה כשהיא ערומה וטבלה – "והרמב הסבר התוספות

  .חוששי� שמא בזמ� הטבילה היה הטיט עליה ולא עלתה לה טבילה, פ שעכשיו אי� עליה"ואע. חוצ� בטבילה

  

אי� האשה טובלת : לית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כדאמר ריש לקיש"הרי הוא גורס בגמרא ש, מדוע פסק גמרא זו "הבית יוס� תמה על הרמב

  ?אי� הלכה כמותה אלא רק לטהרות אבל לא לעני� אשה לבעלה, כ מדוע ג� א� גורס גמרא זו"וא, ..."אלא כדר� גדילתה

, )'ו' קצט סע' ס(כגו� נתנה תבשיל לבנה (מתייחס להלכות אחרות באותו עמוד " לית הלכתא ככל הני שמעתתא"סובר שהמשפט � "שהרמב, י"ותר� הב

�  .א� לא להלכה זו, )'כחול שבעי� וכו, לפלו� שבעי

, כי יודעת שדר� התבשיל להידבק ובודאי נזהרת ומותרת לבעלה אלא שלטהרות החמירו, שנתנה תבשיל לבנה לא חוצ� בטבילה לבעלה, י"והסביר הב

  .ולכ� חששו א� בטבילה לבעלה, אבל מפשלת את בנה לא שמה לב שיש טיט בידי התינוק או ברגליו

  

לית הלכתא ככל הני "י שלא גרס כלל "אבל כתב שראוי להחמיר כדעת רש, הלכה כמות� שהלכה זו כ� נכללת ברשימת שאי� ש אמנ כתב"הרא

  .ולכ� תמה על הטור מדוע לא פסק את ההלכה הזאת, "שמעתתא
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התינוק או בידיו שמא היה טיט ברגלי , פ גרסתו בגמרא שהמפשלת בנה לאחוריה כשהיא ערומה וטבלה לא עלתה לא טבילה"� ע"פסק כרמב – מחבר

  .כ נפל"בק באמו וחצ� בשעת הטבילה ואחונד

  .חלק על המחבר ופסק שעלתה לה טבילה – ח"ב

  

  'סעי� מב

  )ד"ח ה"פמקואות ". (אינו חוצ� מפני שהוא כבית הסתרי�: רבי עקיבא אומר, מלמטה נכנסו צרורות וקסמי� בסדקי רגליו" – תוספתא

  .כי צרי� שהמקו� יהיה ראוי לביאת מי�, חוצצי�וקסמי� בסדקי רגליו מלמטה נכנסו צרורות  – מחבר, "רמב

שלא , בסעי� הבא ע סובר כדעת רבי יוסי ברבי יהודה לקמ�"שר, ועוד. ומ� הסת� חכמי� חולקי� עליו, � סובר שרבי עקיבא היא דעת יחיד"הרמב(

  )כ� כא� הצרורות והקסמי� חוצצי�� סובר כלל זה ול"אבל הרמב, ולכ� אינו הקסמי� לא חוצצי� "כל הראוי לבילה"סוברי� את הכלל 

  

  'סעי� מג

  )ב"ט מ"מקואות פ...". (רטיה שעל גבי המכה: ... ואלו חוצצי� באד�" – משנה

  )ש�( ".אינו חוצ�: רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי אומר חוצ�: אספלנית מלוגמא ורטיה שעל בית הסתרי�" – תוספתא

והמחלוקת היא צרי� שהמקו� , אלא שניה� מודי� שחוצצת, ה הא� הרטיה מהודקת וחוצצת או לאהבית יוס� הסביר שמחלוקת� אינה קשורה בשאל

  . "בילה מעכבת בו, כל הראוי לבילה" :והדבר קשור בכלל, יהיה ראוי לביאת המי� או לא

ורבי יוסי ברבי יהודה  .דבר חוצ� צרי� שתהיה לה� את האפשרות לכ� בלא שו�, פ שלא צריכי� המי� בפועל להיכנס לש�"שאע ,רבי סובר ככלל זה

  .אינו חייב שיהיה ג� ראוי לביאת המי�, וסובר שמכיו� שבית הסתרי� לא צרי� שיבואו המי� לתוכו, חולק על כלל זה

  

  .וכ� משמע פשט מהמשנה במקוואות". כל הראוי לבילה"שרבי זירא פוסק את הכלל של : פ דעת רבי שמשמע בנידה סז"ע פסק – "רמב

כי צרי� שמקומות אלו יהיו ראויי� שיבואו בה� , שאספלנית מלוגמא וראיה שעל בית הסתרי� חוצצי�, � וכדעת רבי"פסק כתוספתא והרמב – מחבר

  .מי�

וכ� צריכה לבדוק בגדולי� וקטני� שלא תהיה צריכה , שהאשה צריכה להטיל מי� קוד� הטבילה א� היא צריכה) �"שערי דורא וראב(א "י – א"רמ

  .וכ� צריכה לקנח את הא�, ולא יהיו ראויי� לביאת מי� להתאפק

  .א לא מעכבי� בדיעבד"הדיני� שהביא הרמ –  "ש, ח"ב

  

  'סעי� מד

או שהיו שתי שערות ראש� מודבק בטיט או בצואה או שהיו שתי שערות , היתה בו שערה אחת או שתי� חו� למכה וראשה מודבק למכה" – תוספתא

�"פ הרמב"וכ) ש�". (הרי אלו חוצצי�, בריסי עינו מלמעלה, )השערות נקבו ויצאו דר� אותו נקב מלמעלה( בריסי עיניו מלמטה ונקב� והוציא.  

  .שערות בריסי עיניו שלמטה דבוקי� בריסי עיניו שלמעלה הרי אלו חוצצי�' היו ב – כלבו

שמדובר שרוב , ועוד אפשר לומר. הרי זהו מיעוט שאינו מקפיד עליו ואינו חוצ�, כי א� לא מקפיד, מדובר כא� במי שמקפיד בדברי� אלו – דרכי משה

  .בטלה דעתו אצל כל אד�, ואז ג� א� אד� מסוי� לא מקפיד בני אד� מקפידי� על דברי� אלו

  .כתב את כל דברי התוספתא והכלבו – מחבר

  

  'סעי� מה

  )ב"ט מ"מקואות פ". (ולא יטבול באבק שעל רגליו"...  – משנה

  )א"ח ה"מקואות פ". (טהור, סאה' היו רגליו מלאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו מ" – תוספתא

  

"רמב –  �כי , וא� טבל בדיעבד אינו חוצ�. וכמו שמשמע במשנה אבל לכתחילה לא יטבול אד� בעפר שעל רגליו, דיעבד התוספתא הוא רק לשו�שהבי

  .)פ שאינ� חמי�"אע(סת� מי� מעבירי� את האבק 

כי האבק , כ טמא"בדיעבד ג, �משמע שא� לא שפש� או טבל בחמי". טהור, שפש� או שטבל בחמי�. טמא... היו רגליו: "גרס אחרת בתוספתא – ש"ר

  .ה מי� חמי� שמעבירי� את הלכלו�"וה. י השפשו�"כי העביר את האבק מהרגלי� ע, וא� שפש� טהור. נחשב כמו טיט וחוצ�

  

שטבלה כ שפשפה או "אא, ש בדיעבד לא עלתה הטבילה"� בדיעבד אינו חוצ� ולר"לרמב, וא� טבלה, פסק כמשנה שלא תטבול באבק של רגליה – מחבר

  .שאלו מעבירי� את הלכלו�, בחמי�

  

  'סעי� מו

ט ולכ� לא יכולה לטבול את אלו שעליה "והיו� יו, טהורי� במקו� אלו שלובשת(נידה שאי� לה בגדי� : דאמר רב חייא בר אשי אמר רב: ש"ת" – גמרא

  .)צה יחבי)". (וכ� יטבלו ג� הבגדי�(מערמת וטובלת בבגדיה ) בפני עצמ� משו� מיחזי כמתק� כלי
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  .ה נידה שטבלה לבעלה"וה. כי המי� באי� בה� ואינ� חוצצי�, כל הטמאי� שנטבלו בבגדיה� עלתה לה� טבילה – מחבר, ש"רא, "רמב

  .מדובר בבגדי� הרפויי� ולא מהודקי� –  "ש

  

  'סעי� מז

  רוקח

וא� . י מי� חמי� ולגורר� בצפור�"הטבילה ע חייב להסיר� קוד�, נראה מי� כני� דבוקי� בבשר ונושכי� בעור ונדבקי� בחוזק בבשרא�  .1

 .הצפור� או בצק מועט שאינו מקפיד ואינו חוצ� נחשב כטיט שתחת, אינו יכול להסיר�

 .פ שנדבק מעט בבשר"אינה מקפידה על זה אע, י שנגעה בסיר ח� מאוד והתפח� בשרה מעט"א� קיבלה האשה כויה ע .2

  .כתב את דינו הראשו� של הרוקח – מחבר

  .אפילו בדיעבד חוצצי�, וא� יכולה להסיר� ולא הסירה –  "ש

 .כי ה� חוצצי�, ג� כני� מתי� צרי� להסיר – פתחי תשובה

  

  'סעי� מח

ל "א. א� לביתה לא טהרה: ורבי יוחנ� אמר, טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה: אמר רב יהודה אמר רב, נידה שנאנסה וטבלה: איתמר" – גמרא

�וחולי� לא בעי , בעלה חולי� הוא: אמר ליה! ?איסור מיתה מיבעיא, עו� כרת הותרה, דאמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומהלרב : רבא לרב נחמ

  .כוונה

א� אד� אד� , מה כלי� דלא מיכווני, לאו אד� דומיא דכלי�, מאי. גל שנתלש ובו ארבעי� סאה ונפל על האד� ועל הכלי� טהורי�: דתנ�? ומנא תימרא

א� כלי� נמי דקא מיכוו� להו , מה אד� דבעי כוונה, וכלי� דומיא דאד�, אימתי יתלש הגל, דילמא ביושב ומצפה עסקינ�, ממאי! בעי כוונה נמי לא

  ...אד�

  ...בתרומה נמי אכלה, ועוד! כוונה מעלייתא היא, כוונה דחברתה, אילימא דאנסה חברתה ואטבלה? היכי דמי נידה שנאנסה וטבלה

  :)*.חולי� לא". (ולרבנ� שירדה להקר) ולא התכוונה אפילו לרחו�(שנפלה מ� הגשר  2לרבי נת�: אמר רב פפא

  

אבל א� לא התכוו� , ולכ� הטובל צרי� לכתחילה להתכוו� לטבילה, וכרבי נת� לעני� שחיטה פסק הלכה כדעת רב – �"ר, ג"סמ, "רמב, רבנו חננאל

�  ).ואי� צרי� לומר שאפילו בזה עלתה לה טבילה(א כוונה כגו� שנפלה למי� או ירדה להקר אפילו בל, כגו� אשה לבעלה, עלתה טבילה לחולי

� הוסי� שבחגיגה יט"הר .�  .פ הבית יוס�"וכ .ולכ� הלכה כרב, משמע שאי� צור� בכוונה בשחיטה ולא מוזכרת ש� דעת רבי יוחנ

  

ורבא סובר כרבי יוחנ� ודוחה , כ רבא ורב נחמ� דני� בשיטה זו"שאח, ועוד. הלכה כרבי יוחנ�, רב ורבי יוחנ� – רבנו ירוח, רוקח, י"הגהות אשר, א"רשב

  .בשל תורה הולכי� להחמיר, ועוד. ורבא ורב נחמ� הלכה כרבא, את הסברו של רב מהמשנה במקוואות

  

  .הרי זו מותרת לבעלה, מי� או שירדה להקרכגו� שנפלה לתו� ה, שנדה שטבלה בלא כוונה, פ רב"� ע"כגמרא וכרמב – מחבר

ולא תחזור ותבר� . כי הראשונה נעשתה בלא כוונה, הרוקח ורבנו ירוח� שמצריכי� טבילה אחרת בכוונה, א"החמיר לכתחילה כדעת הרשב – א"רמ

�"ש, ח"ב(.(  

לפי זה בעלה ( אבל איש לא מהני, אנסה אותה חברתהשדוקא  ש כתב"ובפת. אז כוונת חברתה מועילה, אבל א� אנסה אותה חברתה לטבול –  "ש, ז"ט

  .)מהני שיכריח אותה לטבול

  

  הזהרות נוספות בטבילה

  א"רמ

1. �ומי . שלא ליל� במהומה או בפני הבריות שלא ירגישו בה� בני אד�, יש לאשה להיות צנועה בליל טבילתה וכ� נהגו הנשי� להסתיר ליל טבילת

 ".ע� בהמהארור שוכב "שלא עושה כ� נאמר עליה 

גמור שלא יודע  ע� האר�, חמור, כלב(וא� פגעו בה דברי� אלו . �"יש לנשי� להיזהר כשיוצאות מהטבילה שלא יפגע בה דבר טמא או עכו .2

  .א� היא יראת שמי� תחזור ותטבול) ב"מצורע וכיו, סוס, חזיר, �"עכו, )ש"לקרוא ק

                                            
2
ושיטת רב צריכה . כשרה, זרק סכי� לנעו� בקיר ושחטהשחכמי� מצריכי� כוונה בחתיכה ורבי נת� חולק ואומר שאפילו , מחלוקת רבי נת� ורבנ� לגבי שחיטה הא� צרי� כוונה בשחיטה 

  .ולרבי נת� אפילו נפלה בלא כוונה לרחו� כלל, לא תועיל הטבילה, אבל בלא זה, ולכ� לדעת חכמי� מדובר שירדה להקר, להסכי� ע� שניה�


