
  טצק' ס

  

  '� אסעי

  :)נדה סו". (לעול� ילמד אד� בתו� ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במי�: ואמר רבא" – אגמר

  .בית השחי ובית הסתרי� שלה, כלומר – י"רש

  .דוקא במי� ולא יי� ושאר משקי� שישאירו כתמי� ש� – ק"מהרי

  .צריכה להטיל מי רגלי� קוד� שתטבול וכ� לבדוק ולנקות עצמה בא� ובאזני� – שערי דורא

  

ורח$ את בשרו במי� שלא יהא דבר : דתניא, דאורייתא היא... וטובלת) במסרק משו� חציצה(ושתהא אשה חופפת ... עשר תקנות תיק� עזרא" – גמרא

מידי משו� ) כל�מלו(אי נמי מאוס , )נקשרו(מיקטר דילמא  דאורייתא לעיוני, אמרי? ומאי ניהו שער, את הטפל לבשרו, את בשרו. חוצ$ בי� בשרו למי�

  .)ק פב"ב". (חציצה ואתא איהו תיק� חפיפה

  

בראש ששער עשוי להיות בו  ה"ופשוט שה .שצריכה לעיי� ולחפו� אותו במי� שצריכה חפיפה שייכת בכל הגו�תקנת עזרא  – י"רבנו שמעיה בש� רש

  .אלא שלשו� חפיפה משמע בי� במקו� שער ובי� שלא במקו� שער, דבר חוצ$ יותר מהגו� כי עשוי להסתב� ולהיקשר ויש בו זוהמא וזיעה

אחרת (חה משמע ששאר הגו� לא צרי� הד. וראיה לכ� שרבא אמר שתהא מדיחה קמטיה. כ טובלת"ואח ראששער החפיפה שייכת רק ב – �"רמב ,ת"ר

  ").אפילו קמטיה"היה אומר 

�"ר, א"רשב, �"רמב – �וסורקת אותו כדי  ועזרא תיק� שתחפו� בכל מקו� שיש בו שער מהתורה טובלת צריכה לעיי� בכל גופה שמא יש בה דבר חוצ

  .להתיר קשרי�

  ?והרי עיו� הראש הוא דבר תורה ובדיקת הגו� זה מתקנת עזרא, הראש שיותר מחמיר בבדיקת הגו� מבעיו� �"הטור תמה על הרמב

יש חילוק , כלומר. אלא שמהתורה צריכה רק לעיי� והוא תיק� לחפו� במי� בכל מקו� שיש בו שער, � שבודקת כל גופה ודאי משמע שג� ראשה בכלל זה"שדברי הרמב, הבית יוס� הסביר

  .עיי� צריכה מהתורה בכל מקו� בגופהא� ל, בעני� חפיפה בי� מקו� שער או לא

  .ולמד הטור שעיו� הגו� שצרי� להיות סמו� לטבילה ובחפיפה לא הקפידו שיהיה סמו�, שעיו� הראש שכתב הטור הוא חפיפת הראש ז באר"הט

  

וכ� נהגו . שלא יקשרו השערותבכל הגו� ולסרוק שערה במסרק במי� מ נכו� להחמיר לעשות חפיפה "מ – �"ר, א"רשב, מרדכי ,ג"סמ, ש"רא ,תוספות

מ "מ, משמע שא� א� לא עיינה יפה. וכ� נהגו כנראה ג� בשעת התלמוד שמכ� שאמרו שא� סמו� לחפיפה טבלה אינה צריכה לחו� ולטבול .בנות ישראל

  .נהגו לחפו� כל הגו� ולכ� לא נשאר לכלו�

  

  מחבר

  .בית השחי ובית הסתרי� שלה במי� פסק כרבא שצריכה להדיח .1

 .ק שדוקא במי� ולא בשאר משקי�"כמהרי – א"רמ

וצריכה לעיי� בעצמה ובבשרה . שצריכה לסרוק שער ראשה במסרק שלא תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו, וכרבנו שמעיה תקנת עזראפסק את  .2

שתחפו� כל , מירו הראשוני�וכ� הח י"וכרבנו שמעיה בש� רש, )מהתורה( ובכל גופה סמו� לטבילתה שלא יהיה עליה שו� דבר מיאוס שחוצ$

  .גופה ותשטו� במי� חמי� בשעת החפיפה

  .כיו� נהגו לסרוק שער הראש במסרק ושער שאר הגו� מפספסת אותו בידיה – �"ש

. ואי� ל� בדיקה גדולה מזו, הרי החפיפה היא עצמה הבדיקה, כ חפיפה בכל הגו�"תמה מדוע צריכה קוד� עיו� ובדיקה בכל גופה ואח – ז"ט

� פ החומרא שנהגו"וע, פ די� תורה"שהעיו� והבדיקה בכל הגו� זה בלא חפיפה ע, שסו� דבריו של המחבר מסבירי� את תחילת� ז"כתב הט ולכ

  .ח הבדיקה"לחפו� את כל הגו� יוצאי� י

  .� ודייק מלשו� המחבר שצריכה עיו� ובדיקה וזה יכול להיות אפילו בשעת החפיפה"חלק על הש – סדרי טהרה

  

  תשובהפתחי 

 )חמודי דניאל( .לכאורה נראה שבשאר הגו� היכ� שאי� קמטי� מותרת להדיח בשאר משקי� .1

וא� א� עיינה אבל ספק א� . זהו ספק דאורייתא וצריכה בדיקה וטבילה מחדש, אשה שמסופקת א� עיינה בשערותיהב הנודע ביהודה פסק .2

ש בספק "הפתאמנ� בזה מסתפק . ועוד שזהו דבר שיש לו מתירי�, רכ צריכה טבילה שוב משו� חזקת איסו"ג, הסתרקה שזהו ספק דרבנ�

  .ועוד שמ� הסת� סרקה כי רגילה בכ�, דרבנ� אולי להקל

  

  'סעי� ב

מדביק השער (ובחול משו� דמסרי� ) מבלבל את השער ונקשר וחוצ$(בנתר משו� דמקט� ). אהל(אשה לא תחו� לא בנתר ולא בחול : אמר רבא " – גמרא

ואפילו בחמי , אבל לא בצונ�, )מספיקי� אפילו חמי� שהוחמו בשמש( אשה לא תחו� אלא בחמי� ואפילו בחמי חמה: ר אמימר משמיה דרבאאמו). וחוצ$

  :)נידה סו". (משו� דקרירי משרו מזייא? מאי טעמא לא. חמה צונ�

  .מי� קרי� מקשי� ומסבכי� את השער ואי� לכלוכו עובר – טור, �"רמב, י"רש
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  חמההדי� בחמי 

  ).היתה לו גרסא אחרת בגמרא(לא תחפו� בחמי חמה  – ש בש� רבנו חננאל"רא

  .בחמי חמה יכולה לחו� – א"רשב, �"רמב

  

  .תר או אהל או מי� קרי� א� עיי� לפני הטבילה עלתה הטבילהנאבל בדיעבד א� חפ� ב, כל זה לכתחילה – ק"מהרי

  

  די� שאר דברי� המסבכי� את השער

  .והגמרא הביאה רק דוגמאות, ה שאר דברי� המסבכי� את השער אסור לחפו� בה� קוד� טבילה"ה – טור

ויותר טוב שתנסה תמיד לחפו� ביי�  .לכ� התיר לאשה לחפו� ביי� ולא חשש לסיבו� או קשירת השער. אי� לנו אלא מה שאמרו חכמי� – ק"מהרי

. תסמו� על זה למעשה' וראתה שאי� היי� גור� לסיבו� וכדוא� עשתה כ� שלוש פעמי� . לא א� הוא קושר את השער יותר מאשר מי� או ותבדוק ותנסה

  .כ כ� סומכי� ג� בהלכות נידה"ועדי� שתשאל לרופא א� הוא מסב� יותר או לא וכמו שסומכי� על רופא לאכול ביו

  

שלא , וכרבא). א"� ורשב"רמב(ואפילו בחמי חמה  )רכי קרי� מסבכי� את השע(מקו� השער תהיה במי� חמי� בשחפיפה ש, פסק כאמימר – מחבר

  .שלא בכל הדברי� האחרי� המסבכי� את השער, וכטור .ולא באהל לפי שמסב� השער כי מחת� השער וחוזר ומסתב�, תחו� בנתר

  א"רמ

עלתה לה  ,ב"וכיוי הנתר "ע ק שא� ראתה בעצמה שאי� שערות שלה קשורות ומסובכות"אבל בדיעבד נסמו� על מהרי, כל זה לכתחילה .1

  .טבילה

אהל או מי� , וכל זה בנתר .אבל לא יכולה לסמו� על זה בעתיד שהנתר לא מסב� לה את השערות, כל זה לפע� הזאת שכבר טבלה – �"ש

שיכולה תמיד לסמו� ולהקל  ק"ס כתב המהרי"אבל יי� או שאר דברי� שמסבכי� את השער שלא מופיעי� בש, א לסמו� לעתיד"קרי� שא

 .אהל או מי� קרי� תמיד חוששת לכתחילה, אבל נתר. ולחפו� בה� א� ראתה שלוש פעמי� שזה לא מסב� לה את השער

, א� אומרי� שלא יש לסמו� עליה�. יש לשאול הא� היי� מסב� את השערות, אשה שצוו אותה הרופאי� שלא תחו� ראשה במי� אלא ביי� .2

  .ש לנסות תחילה הא� מסב� או לאוא� אינ� בקיאי� י

 .לנסות שלוש פעמי� – �"ש

  

לא רק את השער צרי� לחפו� במי� חמי� ובדברי� שלא מסבכי� אותו אלא א� את כל הגו� חופפת במי� חמי� ובדברי� שלא מסבכי�  – סדרי טהרה

  .ש במקומות שיש בה� שער"את השער וכ

  

  'ו)'ה)'ד) 'סעיפי� ג

אשה חופפת באחד בשבת . ה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת שכ� אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבתאש: אמר רב הונא" – גמרא

שכ� , אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת. ט שחל להיות אחר השבת"וטובלת ברביעי בשבת שכ� אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי יו

  .שני ימי� טובי� של ראש השנה שחל להיות אחר השבת אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי

שביו� חול אסורה לחו� מאתמול א� (שכ� לא אמרינ� , )ט שאחריו"ש או במוצאי יו"חופפת בערב שבת וטובלת במוצ(כולהו אמרינ� : ורב חסדא אמר

  .היכא דלא אפשר לא אפשר, היכא דאפשר אפשר, )יכולה לחו� היו�

נמי אמרינ� לבר מאשה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת שלמוצאי שני ימי� טובי� של ראש השנה שלאחר השבת  אפילו שכ�: ורב יימר אמר

  ).ולא תטבול בערב שבת(דאפשר דחופפת בלילה וטובלת בלילה , ליתא

  ...כרב חסדא וכדמתר$ רב יימר הלכתאדרש מרימר 

אשה לא תחו� בערב שבת ותטבול במוצאי : והא שלח רבי� באגרתיה: אמר ליה רב פפא לרבא. אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבת: דרש רבא

) כי א� תחפו� בלילה תמהר לחפו� משו� שממהרת לטבול( הא בעינ� תכ� לחפיפה טבילה, ותמה על עצמ� היא� חופפת ביו� וטובלת בלילה, שבת

  !וליכא

אשה לא תחו� בערב שבת ותטבול במוצאי : בר� כ� אמרו משמיה דרבי יוחנ�, דר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברי� שאמרתי לפניכ� טעות ה� בידיה

  !וליכא ,הא בעינ� סמו� לחפיפה טבילה, ותמה על עצמ� היא� חופפת ביו� וטובלת בלילה. שבת

נדה ". (הא דלא אפשר, הא דאפשר: לא קשיא! הלכתא אהלכתאקשיא . לא תחו� אלא בלילה והלכתא אשה, והלכתא אשה חופפת ביו� וטובלת בלילה

  .)סח

כולהו "ובמה שאמר , ולכ� א� טבלה במוצאי יו� חול לא תטבול מאתמול אלא באותו יו�" שכ� לא אמרינ�"הלכה כרב חסדא לחומרא שאמר  – י"רש

שהחמיר במוצאי שני ימי� טובי� של ראש השנה שחלו לאחר השבת שלא תטבול בערב שבת אלא תחפו�  אי� הלכה כמותו אלא כרב יימר" אמרינ�

  .בלילה ותטבול בלילה

  

  ?מתי חופפת ביום ומתי חופפת בלילה
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� לחפו� ביו� מתו� פרושו נלמד שמותר לחפו� בליל טבילה אלא שעדי. א ביו� תחפו� בליל טבילה"וא� א, א� אפשר לחפו� ביו� תחפו� ביו� – י"רש

". לא תחפו� אלא ביו�"� ולא נאמר כלומר יכולה לחפו� ביו, "אשה חופפת ביו�"והביאו תוספות ראיה לשיטתו מלשו� הגמרא . כי ממהרת לטבול

  .תחפו� בלילה ביו� והא דלא אפשר, הא דאפשר ביו� תחפו� ביו�: הגמרא הואבאור . משמע שיכולה ג� בלילה

 מ מנהג יפה"ומ .ש סמו� לטבילתה"ט אלא במוצ"ריוש או בע"ט לא תחפו� בער"לחפו� ביו� כגו� שזהו שבת או יו מכא� שא� אי אפשר ש למד"הרא

  .ט ולא תסמו� על חפיפת הלילה לבדה"שתחפו� ג� בערב שבת או בערב יו

על מה מתייחס הפסק של , ט שאז תחפו� בליל טבילתה"יוכ אי אפשר כי זהו שבת או "פ פרושו שתחפו� תמיד ביו� אא"ע י"לדעת רש התוספות הקשו

  ?ט"הרי תמיד תחפו� בליל טבילה א� קוד� היה שבת או יו, רב חסדא ורב יימר

פ רב חסדא תחפו� "ולכ� ע, שאז לא יכולה לחפו� בליל טבילתה ולא ביו� כי הוא שבת, ט"ש והוא יו"שמדובר שליל טבילתה במוצ, התוספות ותרצו

  .טבול בליל שבתבערב שבת ות

ש שתחפו� בליל טבילה כאשר "כי לדעת הרא, וכ� כתב ג� הטור. ש"ט שהוא אחר השבת שתטבול בערב שבת ולא כרא"ה א� טבילתה במוצאי יו"וה

  .חולקת על ההלכה של מרימר' צרי� לומר שההלכה שחופפת ביו� וחופפת בלילה וכו, החפיפה והטבילה לא באותו יו�

הסביר לכ� . ט שלא על זה דברו כלל"ת מדוע הסיט את הסוגיה מפשטה והעמיד את רב חסדא ורב יימר במוצאי שבת שהוא יוהקשה על תוספו� "הש

א "ש שחלו אחר השבת שאז בגלל מספר ימי ההרחקה א"ט של רה"י תמיד תטבול ביו� ודעת הסוגיה היא במוצאי יו"ואמר שלרש, אחרת מתוספות

  .ממילא הסוגיה נשארת כפשטה. בלילהלחפו� בליל הטבילה ולכ� תחפו� 

  

בליל טבילה כגו� שהוא  פשר לחפו�אוא� אי , תחפו� בליל טבילה, ו� חולא� אפשר לחפו� בליל טבילה כגו� שהוא י – א"רשב, �"רמב, �"רי, שאילתות

כ אז תחפו� מערב "ט ג"וא� היו� שלפני הטבילה הוא שבת או יו. תחפו� ביו� שלפני הטבילה, או מחמת החולי או שעת הדחק ט"ליל שבת או ליל יו

  .ולא ביו� שכל זמ� שיכולה תחפו� בלילה סמו� לטבילה ה�משמע מדברי. ט"שבת או ערב יו

ג� שמא לא תחו� כהו, משמע שעדי� ביו�, "מהו שתחו� בלילה ותטבול בלילה"ששיטת השאילתות אינה מתאימה ללשו� הגמרא ששאלה  ש כתב"הרא

  .כי ממהרת לטבול

  

כגו� , י מותר להרחיק את החפיפה מהטבילה שני ימי� כפסק של מרימר"שבי� לדעת השאילתות ובי� לדעת רש, �"א והר"הרשב, וכתבו התוספות

פפת ברביעי או וכ� כגו� שחלו שני ימי� טובי� בחמישי וששי וטבילתה בליל שבת שחו, שחופפת בערב שבת, ט אחר השבת וטבילתה בליל שני"שחל יו

חקה של יותר מיו� אחד בי� רי א� יש ה"שכתב שלדעת רש ש"ואי� זה כדבריו של הרא. (שחופפת בערב שבת, בימי� ראשו� ושני וטבילתה בליל שני

  )שתחפו� בליל הטבילה, החפיפה לטבילה

י ע� הפסק של מרימר אז הלכה שמותר להפסיק "מ כיו� שתרצו את רש"מ, ג שתוספות סברו שאי� להרחיק החפיפה מהטבילה יותר מיו� אחד"ואע

  .יומיי�

ולכ� , ואי� הלכה כדעת מרימר אלא שאי� להרחיק את החפיפה מ� הטבילה יותר מיו� אחד כמסקנת הגמרא, � ודאי אי� הלכה כמו מרימר"אבל לרמב

א למצוא מי� חמי� או מפני הסכנה מהגויי� או שאי� אש לחמ� מי� או "ט או ליל שבת או שא"כאשר לא יכולה לחפו� בליל טבילה בגלל שהוא ליל יו

  .ואז תדחה טבילתה אבל הרחקה של יומיי� אסור, מותר להרחיק עד יו� אחד בלבד כגו� לחפו� בראשו� ולטבול בליל שלישי, כל אונס אחר או חולי

  

ט או שליל טבילתה בליל שני וה� שני ימי� טובי� "ש כגו� שהוא יו"א לחפו� במוצ"וא� א, ש תחפו� אז ולא בערב שבת"א� אפשר לחפו� במוצ – ת"ר

 ואי� הבדל בכל, והגמרא לא התייחסה כלל לאיסור חפיפה בלילה או חפיפה שחרית וטבילה ערבית בלא הפסקת יו�. של ראש השנה תחפו� בערב שבת

  .זה בי� יו� ללילה

חפיפה "וכל זה נקרא , נהגו הנשי� להתחיל לחפו� ביו� בנחת ולא בחפזו� ולא תצא עד הערב ואז תטבול – ג ספר התרומה"סמ, ש"רא, תוספות

את ולחזור שהוא אסר לחפו� ולצ, ובזה א� השאילתות מודה. ועוד יש מחמירות שנושאות מסרק וסורקות עצמ� בבית הטבילה. עד הלילה" אריכתא

  .ג� הוא מודה שמותר, אבל א� מתחילה ביו� וממשיכה עד הלילה, כ"ולטבול אח

  

  מחבר

וג� דעת  י"והמנהג הכשר לצאת ג� דעת רש .פ פרוש השאילתות"ע פסק כרבי� וכרבי יוחנ� שחפיפה צריכה להיות לכתחילה בסמו� לטבילתה .1

  )�"פ הש"וכ( שתתחיל לחו� מבעוד יו� ועוסקת בחפיפה עד שתחש� ותטבול השאילתות

המנהג שמתרחצת וחופפת ש � ציי�"והש .פ שחפפה מנהג כשר שתשא עמה מסרק לבית הטבילה ותסרוק ש�"שאע, ש"כתוספות והראו

  .ומסתרקת ועושה הכל בבית המרח$ סמו� לטבילה

 או שאינה יכולה) כגו� שתל� בדר� ולא יהיה לה חמי� בלילה או שאר אונס, השאילתותלפרוש (בשעת הדחק שצריכה לחו� ביו�  – א"רמ

כי לא העמידו חכמי� דבריה� אלא , )י"לחו� ביו� לשאילתות או בלילה לרש( יכולה לעשות כ�, )י"לדעת רש(בלילה  דוקא ביו� וצריכה לחפו�

  .כראויובלבד שלא תמהר לביתה ותחו� , א� הוא על צד הרווח בלי מונע

  .בלילה צריכה בדיקה ועיו� בכל גופה קוד� הטבילה, ברור שכשחופפת ביו� – ז"ט

  .אבל א� אפשר תחו� ג� ביו� וג� בלילה כפסק המחבר, כל זה בשעת הדחק – �"ש

  ).כי התביישו ללכת ביו� כי המקוה היא ליד בית הכנסת(היו� נוהגי� לחפו� רק בלילה ומתעסקת ש� בחפיפה שעה שלמה  – ל"רש
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כ הרבה זמ� תחפו� ותסרוק בבית בצורה "וא� אי אפשר להיות במקוה כ. לכתחילה יש להחמיר להתחיל את החפיפה מבעוד יו� – שבט הלוי

 .קוה מעט זמ� במקוה כדי לקיי� את התקנה שחפיפה סמוכה לטבילהכ תחזור ותחפו� שוב במ"יסודית ואח

  .ליל טבילתהש שהוא "מוצתחו� ב, א לחו� מבעוד יו�"ש שא"שא� חל ליל טבילתה במוצ, "הא דלא אפשר"י לדברי הגמרא "פסק כפרוש רש .2

הסובר שעיקר (ה יועיל א� לדעת השאילתות ותסרוק מעט וז ש תחזור ותחו�"ובמוצ ,בערב שבתג� מנהג יפה שתרח$ היטב ש, ש"כרא – א"רמ

   .)שתועיל חפיפה של ערב שבת לצר� לחפיפה המועטת, הטבילה בלילה

ט חופפת "ש או במוצאי יו"ולכ� א� חל ליל טבילתה במוצ, שתמיד צרי� לחפו� ביו� היכ� שאפשר, י"כתב שמהסוגיה מוכח כדעת רש – �"ש

והיכ� שיש . )ש"ט של רה"הכוונה במוצאי יו" הא דלא אפשר"י בפרושו "וכונת רש( ט"וצאי יוש או מ"ט וטובלת במוצ"בערב שבת או ערב יו

כ ותחפו� "להרחיק כ פשראי אז א, ש ובימי� חמישי וששי ה� ימי� טובי�"שלושה ימי הרחקה בי� החפיפה לטבילה כגו� שטבילתה במוצ

  .בליל טבילתה

ט שהוא "לחזור ולחפו� ולטבול במוצאי שבת או במוצאי יוג� ו, ט"לחפו� ולטבול בערב שבת או בערב יו מ� הדי�צריכה ש �"להלכה פסק הש

ש וג� במוצאי "כ תחפו� ותרח$ בערב רה"ש ג"ש בימי� חמישי וששי וליל טבילתה במוצ"וא� רה). ט"א� הוא לא שבת או יו( ליל טבילתה

ש וחומרת רב יימר שחופפת בליל "וזוהי חומרת רב חסדא לטבול בערב רה. לושה ימי�ואי� להקל ולחלק בי� רחוק שני ימי� לרחוק ש, שבת

 .טבילתה

  .תחו� ביו�, )ואז אי אפשר לחפו� בלילה( שא� ליל טבילתה הוא בליל שבת ,"הא דלא אפשר"פרוש השאילתות לדברי הגמרא פסק כ .3

מ א� זה ערב שבת נשארות בבית המרח$ עד הטבילה ואי� "ומ. להוצריכה להיזהר מלעסוק בדברי� הנזכרי� לקמ� בי� החפיפה לטבי – ז"ט

  .חשש לזה

וא� עברו כמה שעות ראוי שתדיח בית הסתרי� ובית הקמטי� ותל� לבית . כ תל� לטבול"תדליק נרות ואח, טוב שתחפו� בבית – שבט הלוי

 .ויכולה להדליק מפלג המנחה ותתנה שלא מקבלת שבת ואז תל� לחפו� במקוה. הטבילה

ו� פתח, לחו� ביו� ולא בלילה סמו� לטבילה פשראי ט וא"ש והוא יו"שא� חל ליל טבילתה במוצ, פ פסק מרימר"� ע"א והר"כתוספות והרשב .4

  .ותקשור שערותיה שלא יתבלבלו, ו� ביו� רביעיפתח, וכ� א� חלו שני ימי� טובי� בחמישי וששי וטבילתה בליל שבת .בערב שבת

  .ט קוד� לשבת"צריכה לרחו$ קמטיה וסתריה ביו, ט"בליל שבת ויו� ששי הוא יוא� חל ליל טבילתה  – ז"ט

 .תחפו� בליל טבילתה, ש וימי� חמישי וששי ה� ימי� טובי�"כגו� שטבילתה במוצ, עיי� לעיל שא� יש שלושה ימי הרחקה – �"ש

  

  מנהגי הזהירות כאשר יש הרחקה בין החפיפה לטבילה

ומחממות  ,צריכה להיזהר בשבת מלתת תבשיל לבנה ולהתעסק בדבר שיבוא לידי חציצה, ט במוצאי שבת שחופפת בערב שבת"כאשר חל יו – טור, ש"רא

וכ� קושרות שערותיה� בערב שבת , ט לרגליו אבל לא לכל גופו"קיתו� של מי� להדיח בית הסתרי� ובית הקמטי� כדעת בית הלל שמחממי� מי� ביו

  .שלא יתלכלכו ויתבלבלו קוד� הטבילהאחר החפיפה כדי 

אבל העיו� והבדיקה שה� מהתורה צריכי� להיעשות סמו� , א לעשותה סמו� לטבילה"פסקו שרק החפיפה שהיא מדרבנ� מקדימי� כשא – א"רשב, �"ר

  .'לטבילה שמא נתנה תבשיל לבנה וכד

  :זהירות מלתת תבשיל לבנהצריכה ש והטור ש"כתבו הראתמה מדוע � "א והר"לפי פסק הרשב – בית יוס�

 !הרי יש חשש ג� א� נוגעת בתבשיל שאוכלת .1

 !א שלא תסיח דעתה שעה אחת או רגע אחד"מ ידי� עסקניות ה� וא"מ, וא� א� תיזהר שלא לגעת באוכלי� ותאכל ע� כ� .2

  .א לעשותה בשבת"החפיפה שא אלא רק, ש"אי� טע� לסמו� על עיו� ובדיקה שנעשו בער, ט"מכיוו� שעיו� ובדיקה אפשר לעשות בשבת וביו .3

 .אי� סיבה שנתיר להרחיק זאת מהטבילה, � העיו� והבדיקה בכל הגו� היא מהתורה"א והר"הרשב, �"מכיו� שלדעת הרמב .4

שתסמו� על כ� שנזהרת מלגעת באוכלי� במהל� השבת או החג ולא תחזור ותבדוק ותעיי� בכל גופה בשעת , חומרא זו יכולה לבוא לידי קולא .5

  .וחכמי� לא הקלו להרחיק בדיקתה הטבילה

 � שתבדוק את ידיה וגופה בשעת הטבילה אלא שצרי� להזהיר, אי� שו� סיבה להחמיר עליה שלא תתעסק בכל מה שצריכה ולא תת� תבשיל לבנהלכ

  .תסיר אותושא� תמצא בו דבר החוצ$ 

  :שהזהירו מלגעת במאכלי� ש והטור"מיישב את דעת הרא הבית יוס�

ולכ� בשעת החפיפה נעשית , ד שעיו� ובדיקה אינ� מהתורה אלא בכלל תקנת עזרא"מנהג הנשי� שלא לגעת באוכלי� בכל השבת הוא לפי מ .1

וא� נגעה . כדי שתסמו� על הבדיקה שעשתה בזמ� החפיפה' הבדיקה והעיו� ואי� להפריד� זה מזה ולכ� צריכה להיזהר מלגעת במאכלי� וכו

  .אחרת לא תעלה לה טבילה, עת הטבילהבמאכלי� אז תבדוק בש

ולכ� עדי� לא להזהירה בכ� שלא תזלזל בבדיקה  שקשה מאוד להקפיד שלא תגע בשו� דבר חוצ$ או מאכלי�, הבית יוס� כתב על טע� זה

 .תבדוק ותעיי� בשעת הטבילה ותסיר את כל הלכלו� ותקשור שערותיה שלא יסתבכו זה בזהאלא , שלפני הטבילה

ולכ� צריכה להיזהר שלא , ויש חשש שמתו� שלא חופפות סמו� לטבילה ג� לא יבדקו ויעיינו, גילות לבדוק ולעיי� מיד אחר חפיפהנשי� היו ר .2

 .שמא תשכח ולא תעלה לה טבילה, תגיע במאכלי�

  .שבת עצמוט או ב"א� תצטר� לבדוק בזמ� הטבילה תבוא לחפו� ביו, יש חשש שמא מכיוו� שרגילות לבדוק ולעיי� סמו� לחפיפה .3

 .הבית יוס� כתב שחשש זה רחוק
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, אלא .ולכ� בכל מקרה תעיי� ותבדוק ואי� חשש, לפני הטבילהג� עיו� ובדיקה צריכי� להיעשות ממש ש והטור "שג� לדעת הרא צותר �"והש ז"הט

, אבל אי� זה סותר שצריכה לבדוק ולעיי� שוב סמו� לטבילה, שלשיטתו צריכה לעיי� ולבדוק ג� בשעת החפיפה כי הדברי� האלו צריכי� להיות צמודי�

  .אלא שיש חשש שלא תעיי� ותבדוק אז היטב ותסמו� על עיו� ובדיקה שהיו בזמ� החפיפה ולכ� תיזהר שלא תגע בתבשילי�

. אחרת לא עלתה לה טבילה, שצריכה לעיי� ולבדוק בשעת החפיפה ולחזור ולעיי� ולבדוק בשעת הטבילה, בזה � מודי�"א והר"הרשב� שג� "וכתב הש

  .כ צריכה להיזהר מלגעת בדברי� החוצצי�"וכ� בי� החפיפה לטבילה ג

  

ה ושערות ראשה שלא יהיה דבר טב ותבדוק כל גופבשעת הטבילה תעיי� היאז , � שכאשר יש הרחקה בי� החפיפה לטבילה"א והר"פסק כרשב – מחבר

ותחצו$ שיניה בטוב בשעת . )ש"ה בשבת א� הוחמו מער"וה, אבל לא כל הגו�( ט"שתדיח בית הסתרי� במי� חמי� שהוחמו ואפילו ביו, ש"וכרא .חוצ$

  .הטבילה שלא ישאר פרורי� ולא בשר ולא עצ�

מכל טינופת ושלא ידבק בה שו�  )כאשר יש הרחקה של יו� או יומיי� ביניה�( חפיפה לטבילהש שתיזהר בימי� שבי� ה"כתב את חומרת הרא – א"רמ

לפחות תרח$ ידיה כל פע� שלא , וא� אינה יכולה להיזהר בזה. הקט� ואפילו תשתדל לא לגעת בה� וכ� שלא תגע בתבשילי� ותת� אות� לבנה, דבר

  .�"פ הש"וכ .תבוא לחציצה

כי עיו� סת� , ומדובר בעיו� יתירה בי� אצבעותיה. הזכיר את דברי הטור שא� לא עיינה לפני הטבילה ונגעה קוד� בתבשילי� לא עלתה לה טבילה – ח"ב

  .חייבת בכל מקרה

ילי� לעיו� ובדיקה ולכ� אי� לחלק בי� עיו� ובדיקה רג, נפסק שבדיעבד מועיל העיו� שהיה בזמ� החפיפה' ח' הרי לקמ� בסע, תמה על דבריו – ז"ט

  .מיוחדי�

  

  ט"ש או מוצאי יו"ט כשליל טבילתה במוצ"דין רחיצה במים חמים בשבת ויו

  .ט"כתב שצריכה להדיח בית הסתרי� במי� חמי� שהוחמו ואפילו הוחמו ביו – מחבר

�כ תרח$ רק באותו מקו� "באב ובי� ביוה' בי� בט ,ט"בי� ביו, ובי� בשבת. ידיה ורגליה, ט אסור לרחו$ אלא רק פניה"בחמי� שהוחמו ביו – משאת בנימי

אלא שנהגו הנשי� לא לרחו$ . ותיזהר מאיסור סחיטה. וכל גופה יכולה לרחו$ בצונ�. ט"ודוקא חמי� שהוחמו מערב שבת ומערב יו. ובי� ירכותיה בחמי�

  .ט ואינ� יודעות להיזהר מאיסור סחיטה"ת וביוט למי� שהוחמו בשב"ט כי לא בקיאות בי� מי� שהוחמו מערב שבת או ערב יו"כלל בשבת ויו

  

  'סעי� ז

  .כי היו יראות לטבול בלילה, התיר בעירו לחפו� בערב שבת ולטבול ביו� שבת – רבנו משול�

  .ג� קולא של סר� ביתה ולהתיר לטבול ביו� וג� קולא של הרחקת חפיפה מטבילה, אי אפשר להתיר שתי קולות – ת"ר

  .כי לא מקלי� שתי קולות, שבמקו� שמפחדות לטבול בלילה אי� להתיר לחו� מערב שבת ולטבול ביו� שבת, ת"פסק כר – מחבר

  

  'סעי� ח

  .צריכה לחפו� לבדוק ולעיי� סמו� לטבילה לכתחילה – �"ר, א"רשב

פ שלא היו חפיפה ובדיקה סמו� "אע, עלתה לה טבילה בדיעבד לא טבלה סמו� לחפיפהכלומר , חפפה ועיינה עצמה בחול ביו� וטבלה בערב או למחרתו

  .)'י' כ כדלקמ� בסע"א� לא נמצא עליה דבר חוצ$ אח( לטבילה

אפילו חפפה מיד אחרי הטבילה ולא מצאה ש, ד הוסי�"בש� הראבו. פ שעיינה בעצמה בגופה"לא עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד אע, וא� לא חפפה כלל

  .כ ניתר הקשר"כ לא עלתה לה טבילה שמא היתה הנימא קשורה בזמ� הטבילה וכשחפפה או סרקה במסרק אח"ג, כלו�שו� נימא קשורה או ל

כי בדיקת הגו� היא מדאורייתא ואפילו בדיעבד , שאפילו א� חפפה במקו� שער אבל לא עיינה ובדקה בשאר הגו� שלא עלתה לה טבילה ואי� צרי� לומר

  .עזרא ובדיעבד אפשר ג� בלא זהאבל חפיפה היא מתקנת , חייבי�

  .�"א וכר"פסק כרשב – מחבר

  

  'סעי� ט

א� לא , אבל בבית הסתרי� כיו� שאי� צרי� לביאת מי�, כל זה בשאר גו� שא� לא עיינה ובדקה לא עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד – מחבר, ד"ראב

  .עלתה לה טבילה ,כ ולא מצאה בה� שו� דבר"עיינה קוד� אלא עיינה אח

ולכ� , שבבית הסתרי� אי� שו� חשש שיבוא לש� דבר החוצ$, ותר�? מ צרי� להיות ראוי לביאת מי�"מ, פ שלא צרי� ביאת מי�"הרי אע, הקשה – ז"ט

ז כי בי� "הסדרי טהרה דחה את הסבר הט .'יב' כ מוכח שיש חשש כגו� שהתעסקה בדבר החוצ$ כפי שיפורט בסע"אא, א� לא עיינה ש� עלתה לה טבילה

  !ניי� ג� מוגדר כבי� הסתרי� וש� רגיל להיות דבר החוצ$השי

  .כה כתב שבי� הסתרי� אינו טעו� ביאת מי� ממש ולכ� ג� חכמי� הקלו בזה בגזרותיה� כי מיעוטו המקפיד עליו חוצ$ רק מדרבנ�' קצח סע' בס – �"ש

  

  'יב)'יא)'סעיפי� י

א� סמו� לחפיפה טבלה אינה צריכה לחו� , טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצ$ :ואמר רבא" – �"ורמב י ותוספות"פ גרסתנו וגרסת רש"ע גמרא

  .צריכה לחו� ולטבול, וא� לאו, )כי ודאי לאחר שטבלה בא עליה הדבר החוצ$(ולטבול 
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  .צריכה לחו� ולטבול, וא� לאו, אינה צריכה לחו� ולטבול, א� באותו יו� שחפפה טבלה: )גרסתנו( איכא דאמרי

שללישנא ( למיח� ביממא ולמטבל בליליא, )שללישנא קמא צרי� לסמו� וללישנא בתרא אי� חובה( איכא בינייהו למיסמ� לחפיפה טבילה? מאי בינייהו

  :)נדה סו". ()קמא זה נקרא סמו� וללישנא בתרא לא כי צרי� באותו יו�

  .צריכה לחו� ולטבול, וא� לאו, בולאינה צריכה לחו� ולט, א� באותו יו� שחפפה טבלה): י ותוספות"גרסת רש( איכא דאמרי

  :)נדה סו)". (שללישנא קמא צרי� לסמו� וללישנא בתרא אי� חובה(איכא בינייהו למיסמ� לחפיפה טבילה ? מאי בינייהו

  

  .לטבולצריכה לחו� ו, וא� לאו, אינה צריכה לחו� ולטבול, א� באותו יו� שחפפה טבלה: ואמר רבא" – �"והר ד"הראב, �"פ גרסת הרי"ע גמרא

כי ודאי לאחר ( ]ד"ראב –לא לחו� ולא לטבול [ א� סמו� לחפיפה טבלה אינה צריכה לחו� ולטבול, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצ$: איכא דאמרי

  .צריכה לחו� ולטבול, וא� לאו, )שטבלה בא עליה הדבר החוצ$

  :)נדה סו)". (לסמו� וללישנא קמא אי� חובהשללישנא בתרא צרי� (איכא בינייהו למיסמ� לחפיפה טבילה ? מאי בינייהו

  

היא הא� כאשר נמצא עליה דבר חוצ$ תולי� בחפיפה ואומרי� ) פ כל הגרסאות"ע(והמחלוקת כא�  ,לכתחילה צרי� לחפו� סמו� לטבילה – תוספות

קמא צרי� לסמו� חפיפה לטבילה כדי לתלות שהדבר החוצ$ בא אחר הטבילה וללישנא בתרא אפשר  ולכ� ללישנא .שבא עליה אחר הטבילה או לא

  .לתלות ג� בלא לסמו� את החפיפה לטבילה

  

  .כלומר שחפפה וטבלה באותה עונה – א"רשב ?"סמו� לחפיפה טבלה"מה נחשב 

  

  הדין כשהתעסקה בדבר החוצץ לאחר הטבילה ומצאה אותו עליה

לא עלתה לו טבילה ) אחר הטבילה(פ שנתעסק באותו המי� כל היו� כולו "אע, טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצ$: א לסיועיה לרב הונאמתיב רב" – גמרא

  .)חולי� י...". (עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קוד� לכ�

אינה צריכה לחזור ולחו� לכאורה ברייתא זו סותרת את דברי רבא לעיל שא� החפיפה היתה סמו� לטבילה , קשה – טורפ הבנת ה"ע א"רשב, תוספות

כ ברור "ולכ� צרי� לחזור לחו� ולטבול אא, שכא� בחולי� מדובר שלא טבל סמו� לחפיפה, ותרצו? פ שלא ברי לה שלא היה עליה קוד� לכ�"לטבול אע

כי התעסק , אבל א� טבל סמו� לחפיפה אי� צרי� כלל טבילה אחרת, או שלא התעסק כלל בדבר החוצ$ הזהבשעת הטבילה שלא היה עליו קוד� לכ� 

�  .באותו המי� שחוצ

וא� נמצא עליו דבר טמא הרי , הברייתא מדברת בי� חפ� סמו� לטבילה ובי� לא חפ� סמו� לטבילה – �"פ הבנת הש"א ע"רשב, רבנו ירוח�, �"רמב

ומה שרבא אמר שא� חפפה סמו� לטבילה אינה  .שיאמר שברי לו שלא היה עליו קוד� הטבילה הדבר החוצ$ שמתעסק בו הוא בחזקתו שהוא טמא עד

  .כ תאמר שברור לה שלא היה עליה הדבר החוצ� בשעת הטבילה"אא, שוב כ� צריכה אבל לטבול, הכוונה רק לחו� לא, צריכה לחו� ולטבול

  .והיה לו לפסוק כלישנא בתרא שפטרה א� מטבילה, ק שאינו פוטרה אלא מחפיפה אבל לא מטבילה"שלשיטתו פסק כל, זה� ב"ד חלק על הרמב"הראב

, ב מדברת על חפיפה באותו יו� של הטבילה וג� מדברת על סמו� לחפיפה טבילה"שהוא גורס כמו גרסתנו של, �"הבית יוס� תר� את דעת הרמב

אז א� לא עשתה כ� ונמצא עליה דבר , ומכיו� שעזרא התקי� לחפו� סמו� לטבילה. אלא רק טבילה, ב וג� טבילהוהכוונה שאז אינה צריכה ג� חפיפה שו

  .וא� עשתה כ� פטורה מלחזור ולחפו� וצריכה רק לחזור ולטבול, החוצ$ צריכה לחזור ולחפו�

  

. פ שלא חפפה ביו� שטבלה"וא� לא נמצא דבר החוצ$ לא צריכה לטבול אע. צריכה טבילה שוב פ שנמצא עליה דבר החוצ$ אינה"אז אע, � שא� חפפה ביו� שטבלה"� למד בדעת הרמב"הר[

� אמר "הר. ורק כאשר לא נמצא דבר החוצ$ פטורה מטבילה שנית! שא� יש ריעותא בטבילה אי� אפשר שלא נצרי� טבילה שוב כאשר נמצא עליה דבר החוצ$, ד חלק על זה"וכתב שהראב

  ]ד"� והראב"� בהבנת הרמב"ע על כל שיטת הר"הבית יוס� נשאר בצ. רו יפה� לא התבא"שדברי הרמב

  

  מחבר

א� בתו� אותה עונה , שחפפה ועיינה וטבלה ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצ$, פ הגרסא של סמו� לחפיפה טבילה וכלישנא קמא"פסק כרבא ע .1

וסומכי� שאחרי שעלתה מהטבילה עלה עליה אותו דבר , אינה צריכה טבילה אחרת, )שזה נקרא סמו� לחפיפה טבלה א"כרשב(שחפפה טבלה 

אפילו עיינה סמו�  צריכה טבילה שוב) א"רמ – הרי אלו שתי עונות שונות, אפילו חפפה ביו� וטבלה בלילה(וא� זה לא היה באותה עונה , חוצ$

  .שמא לא עיינה יפה, לטבילה

וא� לא צריכה ג� , בי� כ� ובי� כ� צריכה טבילה אחרת אלא שא� חפפה סמו� לטבילה לא צריכה לחזור ולחפו�ש, �"את דעת הרמבוהביא 

  . לחזור ולחפו�

ויש להחמיר כשתי . אלא כפשוטו הא� זה היה סמו� ממש או לא, הביא את החולקי� שסמו� לחפיפה טבילה אי� הכוונה לאותה עונה – �"ש

  .כ אי� זה נחשב סמו�"אי� זה נחשב סמו� וכ� חפפה וטבלה באותה עונה אבל לא בסמיכות ג, שחפפה ביו� וסמו� לזה טבלה בלילה, השיטות

 .�"כדעת הרמב יש להחמיר – פתחי תשובה

כשלא התעסקה באותו המי� לאחר  זה, שמה שאמרנו שטובלת שוב כאשר החפיפה והטבילה לא היו באותה עונה, פ הבנת הטור"ע א"כרשב .2

  .ותולה את הדבר החוצ$ במה שהתעסקה בו, אבל א� התעסקה בו בי� טבילה לבדיקה אינה צריכה טבילה אחרת, הטבילה

  .אז צריכה לחזור ולחפו� ולטבול ולא תולה במה שהתעסקה בו אחר הטבילה ההטביל קוד�אבל א� לא חפפה 

א� לא ש זה פשוט הרי, וצריכה לחזור ולחפו� ולטבול אז לא תולה במה שהתעסקה בו קוד� הטבילה מדוע א� לא חפפה האחרוני� הקשו
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  ?'ח' כדלעיל בסע חפפה אז צריכה טבילה שוב אפילו לא התעסקה בכלו�

כ נמצא עליה דבר חוצ$ שאז צריכה "שבדיעבד עלתה לה טבילה אא, ג שעיינה"אע מדובר שחפפה ראשה ולא כל גופה – �"והש ח"בתרו� ה

, ג שלא חפפה את כל הגו� אלא רק את הראש"שאע, יש לחלק בי� הראש לשאר הגו�, לא נמצא עליה דבר חוצ$ א� אבל .חפיפה וטבילה שוב

  .עלתה לה טבילה, כיו� שעיינה בגו� ולא מצאה דבר חוצ$

  :חילק את דיני המחבר לשלושה מקרי� – ז"תרו� הט

  .לא צריכה טבילה שנית כלל, א� תו� העונה שחפפה טבלה

  .כ התעסקה במי� שחוצ$ שאז תולה בו"אא, צריכה טבילה אחרת אחרי החפיפה עונה אחתא� הטבילה היתה 

אי� זו נקראת חפיפה קוד� טבילה אלא רחוקה , בתשאי וטבלה במוצ בתשב כגו� שחפפה בער, א� יש בי� החפיפה לטבילה כמה עונות

  .א� נמצא עליה דבר החוצ$ מהטבילה ולכ� לא תולה במה שהתעסקה בו

וצריכה , שאי� כלל חילוק בי� התעסקה באותו המי� או לא, א"� את דעת הרשב"� וכהבנת הש"החמירו כרמבחלקו על המחבר  – �"ש, ח"ב

 .ה שלא היה אותו המי� החוצ$ עליה בשעת הטבילה כללכ ברי ל"טבילה שוב אא

ולא  )ש א� לא חפפה"וכ( אבל בית הסתרי� ג� א� לא עיינה קוד� טבילה, ל עוסק בשאר הגו�"שכל הנ, )כו' קצח סע' הובא ב( ד"כראב .3

  .תולי� להקל, כ נמצא ש� מאותו הדבר החוצ$"אחריה והתעסקה בדבר החוצ$ ואח

  .ויש להחמיר, והרוקח החמיר בזה. 'כו' קצח סע' בס המחבר לשיטתו כמו – �"ש

  

  'סעי� יג

בשט� המי� בעלייתה מ� (אימר בדריוני , ג דהשתא ליכא"אע. לא עלתה לה טבילה, נתנה תבשיל לבנה וטבלה ועלתה: אמר רב גידל אמר רב" – גמרא

  .)נידה סז". (נפל) הטבילה

לכ� לא . ב דברי� החוצצי�"תבשיל לבנה זה דוקא בתבשיל העשוי להידבק כלומר של גריס או פול או רבב וכיו מה שחוששי� בנתנה – טור, א"רשב

  .כ עיינה ובדקה עצמה לאחר נתינת התבשיל או לאחר עסק הדברי� החוצצי� שהיא נקיה"עלתה לה טבילה אא

פ שנתנה תבשיל לבנה או שהיתה לה שריטה כי "ה לבעלה הרי זו מותרת אעאבל לעני� טהרת אש, כל דברי רב גידל בש� רב זה רק לעני� טהרות – �"רמב

  .לעני� נידה לא גזרו, אלו דברי� שחוצצי� מדרבנ� ולעני� טהרות גזרו

  :�"הביא שתי אפשרויות לפרש את דברי הרמב הבית יוס�

אבל דברי� , � טהרות גזרו ולעני� נידה לא גזרוכגו� סת� שמנונית של תבשיל שחוצצי� מדרבנ� ולעני, מדובר בדברי� שאינ� נדבקי� לגמרי .1

 .א ולטור"� לרשב"לפי זה אי� מחלוקת בי� הרמב. הנדבקי� שחוצצי� מהתורה חוששי� שמא נדבקו בה וצריכה לטבול שנית

רי� אלו נמצאי� אלא כיו� שאי� דב, � מתכוו� אליה זה כולל ג� דברי� שחוצצי� מהתורה כגו� רבב ואלו חוצצי� א� לבעלה"שמנונית שהרמב .2

ולכ� לטהרות גזרו לנידה , )מיעוטו המקפיד(אלא מדרבנ� ) כי צרי� רובו המקפיד(אזי אפילו א� מקפידה על זה לא חוצ$ מהתורה , על רוב גופה

 .לא גזרו

זכיר ש� שזה דוקא ולא ה, לא עלתה לה טבילה, � כותב ככלל שא� היה דבר החוצ$ שמקפידה עליו"כי הרמב, הבית יוס� הקשה על הפרוש השני

בדי� מפשלת בנה לאחורה כתב שלא עלתה לה טבילה שמא היה טיט ברגליו ונדבק באמו ושוב זה מיעוטו שמקפידה עליו ולא כתב , ועוד! לטהרות

שא� , טורא ול"� לרשב"ואי� מחלוקת בי� הרמב י שהפרוש הראשו� הוא עיקר"לכ� כתב הב. � שזה חוצ$ רק לעני� טהרות ולא לעני� נידה"הרמב

  .עלתה לה טבילה, וא� לא, הלכלו� נדבק ומקפידה עליו חוצ$

  

לא , שחפפה קוד� טבילה ובי� החפיפה לטבילה התעסקה בדברי� החוצצי� או שנתנה לבנה תבשיל הראוי להידבק בה, א"פסק כרב וכרשב – מחבר

  .בעלייתה מ� המי� נפל ולכ� צריכה טבילה אחרתשמא , אפילו בדקה מיד אחר הטבילה ולא מצאה שו� דבר החוצ$, עלתה לה טבילה

כי , חפיפה לטבילהומותרת ללבוש בגדיה בי� . אינה צריכה טבילה אחרת, אבל א� בדקה עצמה קוד� הטבילה וראתה שלא נדבק בה שו� דבר – א"רמ

  .אי� רגילות להיות על הבגדי� דבר לח הנדבק בגו� האשה ולא תקח תינוק אצלה

, לא עלתה לה טבילה, כ טבלה ולא בדקה קוד�"ה תבשיל ביד בנה או היה מלוכל� בטיט ולקחה את בנה לידיה והיא עירומה ואחוא� הי – �"ש, ח"ב

  .כ"ודומה הדבר לנתנה תבשיל לבנה ולא בדקה אח


