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: אלא אמר רב חסדא... כל המצוות מבר� עליה� עובר לעשיית�: דאמר רב יהודה אמר שמואל? מנל�. מיהא מעיקרא בעינ� לברוכי, דכולי עלמא" – גמרא

  :)פסחי  ז". (בעלייתו אומר ברו� אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילה, טבל ועלה: תניא נמי הכי. חו� מ� הטבילה בלבד איתמר

  

  .'לטבול'ולא ' על הטבילה'ומברכי   .ולכ� מברכי� לאחר הטבילה, מדובר על ברכה לבעלי קרי שאסורי  בתורה ובתפילה קוד  שיטבלו – ג"בה, י"רש

  .רב חסדא דיבר רק בטבילת גר כי נדה שלא פלטה שכבת זרע וזב שלא ראה קרי יכולי  לקרוא ולהתפלל – � בש� הגאוני�"רי

מברכי� ' אבל בבעלי קרי וכד, "וצונו"מדובר רק בטבילת גר שקוד  טבילתו לא ראוי לומר  – ש"רא, ד"ראב, �"רמב, � הגאו�בש �"ר, רבנו חננאל

פ שבעובר לעשיית� צרי� היה "אע, כמו בגר" על הטבילה"ומברכי  בכל חייבי טבילות  .כי בוטלה תקנת עזרא בזה, כשעומדי� בחלוק� קוד� טבילת�

  .ינו את מטבע הברכה בגלל טבילת הגרלא ש, "לטבול"לבר� 

ואחר שיורד הוא כבר ערו  ולבו רואה את הערוה  כל חייבי טבילות מברכי  לאחר הטבילה שמא מחמת הקור או פחד מהמי  לא יטבלו – מ בתוספות"י

  .ותימצא ברכת  לבטלה ,ולא יכול לבר�

אבל לכתחילה יש להורות לבר� , משמע שרק אי� לגעור. אי� לגעור במי שבמברכת לאחר הטבילה כיו� שגר מבר� לאחר הטבילה ולא חילקו בזה – י"ר

  .קוד  הטבילה ג  לדעתו כמו דעת הגאוני 

  

  הדי� כשטעתה ולא ברכה בעודה בחלוקה וכבר פשטה בגדיה

  :)ברכות כב". (יתכסה במי  ויקרא, וא  לאו. יעלה ויתכסה ויקרא, קרות עד שלא תנ� החמהא  יכול לעלות ולהתכסות ול, ירד לטבול" – משנה

דדמו כארעא סמיכתא שלא יראה לבו , במי  עכורי  שנו: ר אלעזר ואי תימא רבי אחא בר אבא משו  רבנו"א? והרי לבו רואה את הערוה" – גמרא

  :)ברכות כה...". (א עוכר� ברגלו"יו, מי  צלולי  ישב בה  עד צווארו וקורא: ר"ת. ערוותו

כי , ה  צלולי  עוכרת  ברגליה ומברכת וא , שא  לא ברכה קוד  שפשטה בגדיה תבר� לאחר שתיכנס עד צוארה במי , א"כתב כי – רוקח, ד"ראב

  .כשהיא ערומה אסור לה לבר�

  

ותפשוט חלוקה , תבר� אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילה, שכשפושטת מלבושיה ועדי� עומדת בחלוקה, ש"  והרא"הרמב, %"כריפסק  – מחבר

  .וא  ה  צלולי  עוכרת� ברגליה ומברכת. וארה במי שכחה לבר� תבר� לאחר שתיכנס עד צ שא , ד"וכראב. ותטבול

מכסה , וכ� נוהגי  שאחר הטבילה בעודה במי . כמו גר שטובל לגרותו ג שתבר� רק לאחר הטבילה כי לא ראויה כרגע"י ובה"חשש לדעת רש – א"רמ

  .עצמה בבגדיה או בחלוקה ומברכת

  .כ תטבול שנית"אנשי מעשה הזהירו לנשותיה� שיטבלו ותבר� ואח – ה"של

  .הגאו� יש לחוש לדבריו כ כתב שהואיל ויצאה מפיו של"ואעפ. דחה דבריו כי טבילה שניה אינה כלו  שהרי כבר טבלה ונטהרה – דגול מרבבה

  

, פ שמחבקות זרועותיה� על גופ�"ולא מכסות עצמ� לא עושות כדי� אעערומות  צלולי  מברכות על הטבילה בעוד  במי שכתב שהנשי  שלנו  – דרישה

יכולה אשה להתפלל ח ש"פסק האולכ� (כי ערוות� למטה מאוד , כי הסיבה שהמי  צריכי  להיות עכורי  זה לא בשביל שליב� לא יראה את ערוות�

א בזה "הרמו המחבר ולכ� הסכי  ע  פסק .כ לא יועיל בזה חיבוק ידיי�"וא, ותבר�תעמוד ערומה אלא משו� שאי� זה כבוד שכינה ש, )בחלוקה

  .שצריכה לעכר את המי  או לכסות את עצמה

  .ואפילו בלא זה יש לסמו� ולהקל לבר�, לבר� בחיבוק ידי  אפילו לכתחילה ווהתיר, על הדרישה וחלק – �"ש, ז"ט

ולא יראה ב� ערות "הרי התורה אומרת מפורשות , תמה מדוע הדרישה המציא טע  שלעמוד ערו  ולבר� יש בזה משו  ביזוי כבוד השכינה .1

 .והיה צרי� להקשות מכא�, לבר� כשערוותו מגולהומשמע שהאיסור הוא , "דבר

מדוע , וא  מי  צלולי  נחשבי  גילוי ערוה. כי אי� לבו רואה את הערוה, ש"הגמרא בברכות אמרה שא  הוא במי  עכורי  יכול לקרוא ק .2

כי  "ולא יראה ב� ערות דבר"כ אי� במי  צלולי  משו  "אלא ע". ולא יראה ב� ערוות דבר"הרי עובר משו  , הבעיה בלבו שרואה את הערוה

 .ותרצה שמדובר במי  עכורי , כי לבו והערוה ברשות אחת, ולכ� שאלה הגמרא מלבו רואה את הערוה ,עיניו מחו� למי 

אבל לעיניו רואות את הערוה אי� לחשוש כי ה� מחו� , הכונה שהלב ע  הערוה בתו� המי , א כתב שלבו רואה את הערוה"ח בש  הרשב"הא .3

 .משמע שא  ג  הלב מחו� למי  ודאי אי� לחשוש. למי 

משמע שהמי  הצלולי  לא נקראי  שהוא . ת כשהיה במי  ורצה לשתות היה מכסה בבגד למטה מלבו כדי שלא יהיה לבו רואה את הערוה"ר .4

 .ערו 

משמע שא  עומד ומסתכל לחו� אי� משו  גלוי . מותר א% בצלולי , פסק המחבר שא  אי� לבו בתו� המי  אלא למעלה' ב' עד סע' ח ס"באו .5

 ]ברוח� בכלי שאי� כלל שו  גילוי ערוהיר את הדי� הזה הדרישה הסב. [ערוה

ש ולבר� ברכות "ואז אסור לקרוא ק אלא כשערוותו מגולה בלי שו� מי�" לא יראה ב� ערות דבר"שאי� שייכות של האיסור  שברור, ל"מהנ ווהסיק

  .ובזה מועיל מה שמחבקת את ידיה, רואה את הערוה אלא שיש בעיה של לבו, אבל א� הוא תו� המי� אי� בו משו� גילוי ערוה, כ מהפ� פניו"אא

כ תחבק ידיה להפסיק בי� "אלא שיותר יש צניעות שתהיה כולה בתו� המי  עד צוארה ואח, ולכאורה יותר טוב שא% לבה יהיה מחו� למי  ולא רק עיניה

  .ערוותה ללבה



 2
כי , שבאשה לא שיי� כלל לבה רואה את ערוותה, )ות חיי�חרדעת הא(סמו� כ יש לה� על מי ל"וג� אלו שלא מפסיקות בחיבוק ידי� בי� לב� לערוות� ג

  .פ שאי� הפסק בי� לבה לערוותה"ותוכל לבר� כשיש איזשהו לבוש המכסה ערוות� אע, ערוות� למטה מאוד

ש חשש רק לגילוי ערוה כ שי"משמע א. פושטת מלבושיה ועומדת בחלוקה תבר� ותפשוט חלוקה ותטבולשפ זה פסק המחבר שכ"ש כתב וע"וג  הרא

ד "ואילו הראב. שאי� באשה משו� לבה רואה את ערותה ות חיי�חמשמע שג� הוא מסכי� לאר. ק בי� הלב לערוהיואי� צור� להפס, ולזה חלוק מספיק

  .שפסק לעכר את המי  סובר שיש באשה די� של לבה רואה ערוותה

  

אי� למחות ביד , עד' ח ס"פ המחבר באו"וכ, ימו שאי� באשה לבה רואה את ערוותהש הסכ"והרא ות חיי�חשבגלל שהאר, �"והש ז"הט וולכ� פסק

א� התכסו ערוותה ועגבותיה כאילו היה עליה לבוש מלפני� ומאחור ואי� בזה משו� , ולכ� כל שהיא במי� אפילו צלולי�, שו� אשה שתסמו� על זה

  .גילוי ערוה ויכולה לבר� אפילו בלא לעכר את המי�

ג� דעת ( ח כול�"ואז תצא י, או שתעכיר את המי� כאשר היא במי� עצה טובה שתעשה זאת בחבוק ידי� להפסיק בי� לבה לערוותהז "כתב הטמ "מ

  .א� ודאי שאי� זה חובה, א שכתב לכסות עצמה בבגדי� זה מה שנהגו בזמנו"והרמ. וכל זה לכתחילה. )הדרישה

  .והוסי% שא  יש נשי  ערומות בבית הטבילה צריכה בעת הברכה להחזיר פניה וגופה מה� �"ז והש"ק טז כמו הט"עד ס' ב בס"כ ג  המ"וכ

  

  פתחי תשובה

 .י נענוע השפתי  בלבד"אבל בשבת תבר� אחר הטבילה או בלחש ע, זה רק בחול, א"ג  במקו  שנוהגות לבר� קוד  הטבילה ולא כרמ .1

 . � קוד  שתיכנס לש  ולא תפסיק בדיבורתבר, היעב� כתב שבבתי טבילה שלנו שה  ג  בתי מרח� בחמי� .2

יכול ללמוד בחדר , מכיו� שהחדר עצמו הוא רשות לעצמו ואי� בו זוהמא, א  יש בחדר חפירה ובו מקוה טבילה לנשי  שמכסי  אותו בנסרי  .3

 .ומהיות טוב יעמיד מחיצה מטלטלת בי� הלומד למקו  המקוה המכוסה בנסרי , זה

  

  .א שמברכת אחר הטבילה לבר� בחדר הסמו� למקוה"ומטע  זה ראוי לנשי  הנוהגות כרמ, למקוואות בימינו די� מרח� – טהרת הבית

בחדר , א כי המקוואות שלנו נקיות"ג  במקוה חמה כיו  יכולה לבר� כשהיא בתו� המי  במקוה כדעת הרמ – שבט הלוי, )כה' ו ס"ח(צי" אליעזר 

  ").לא יראה ב� ערות דבר"לפתור את בעית (בילה הוא רשות בפני עצמו ומברכת כשהיא מכוסה במי  הטבילה לא מתרחצי  וכ� בור הט


