
1 
 
 

 שערי הטהרה
 וסקי זמננו בהלכות נידהפעד ממקורם ו וניםסיכומים עי    

 

 

 

 

 

 ! אמודעא רב

 לסידור השיטות ומעין מראי מקומות , אלא נועדהרת זון לפסוק מתוך הנכתב בחובאי

 

 

 

 

 ובריצמאור  "יענערך 

 "אם תובבירושלי 

 תש"פ 

 ישיבת מרכז הרב 



2 
 
 

 מה:דהק

 ה.שזיכנו לברך על המוגמר ולהוציא לאור קונטרס זבשבח לבורא עולם 

ראי מקומות להלכה ממקורה עד מואלא לתת שער אינו להורות הלכה מטרת קונטרס זה 

 לפוסקי זמננו בהלכות נרחבות בהלכות נידה. 

שכן הדברים   גם במה שנגענו לא תמיד נגענו כל צורכושלא הספקנו להקיף הכל וכן  ןכמוב

 וכאן התנצלותינו. מה לא יכלויכלה והרבים מאד והזמן 

עומד ולמרכז הרב בת ישינודה לאכסניא של תורה  רבים יש להודות להם אך בראשונה

ת פינ חסות תחת סזכינו לים. שעקב שפירא שליט"א ושאר הרמ ה"י הרה"ג י "ר ר מובראשה 

 התורה הגדולה הזו. 

עימי מזה כמה שנים את ההלכות הנ"ל ואף עזר לי רבות כמו כן נודה לחברותתי שלמד 

ך בכל יבור חלק ממהלכות הנ"ל אחי ורעי הוא, הרב ש"י לוי שליט"א  לא מעטי תאוולימד 

 . מילי דמיטב

 ערותיו.ך למדני שעבר על חלק מהקונטרס והעיר את הוכן אודה להרה"ג אורחותי 

 שלי ושלהם שלה הוא.נה שפניבה לנוות ביתי ונה חביואחרואחיי הורי לאודה וכן 
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 160 ....................... טומאה  שמקבל  דבר  על   המונח טומאה מקבל  שאינו דבר  על  שנמצא כתם

 162 ..................................................................... לקרקע  שמחובר  דבר ג "ע  הנמצא כתם

 163 .......................................................................................................... בבנין  כתם

 164 .................................................................................. כתמים  דיני לענין  הבגד  גודל

 165 ................................................................................ טומאה מקבלים  שאינם  דברים

 168 ...................................................................................... כתמים  לענין  פד  הדין  מה

 169 .................................................... כתמים  דין  לענין   דינו  –  מדרבנן  טומאה המקבל דבר 

 169 ................................................... כתמים  טומאת  מקבל  האם צבוע בגדב  הלכה פסיקת 

 170 .............................................................................. צבעוני  עם  ללכת תקנה יש האם

 171 ......................................................................................... צבעוני  כבגד  נחשב מה

 172 ......................................................................................................... מנומר  בגד 

 173 .................................................................... צבעוני  השני וצידו  לבן  האחד  שצדו בגד 

 173 ...................................................................................... צבעוני  בגד  על הצרור  דם

 173 ..................................................................... [ ווסת  שאינו]  צבעוני  בגד  כל מרובה דם

 174 ................................................................. צבעוני   על ונמצא  מגופה בודאות שבא  דם
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 174 ................................................................................. הפנימיים  בבגדים צבעוני  בגד 

 175 ................................................................................. הווסת  בעונת צבעוני  על כתם

 175 .................................................................................. נקיים  בשבעה צבעוני לבישת

 177 ................................................................................................................ נד  סעיף 

 177 ....................................... אחת בפעם  חוששים  האם – בדוק  עד   בדיקת י" ע  ווסת  קביעת

 179 ................................................................................................................... קצג  סימן 

 179 ................................................................................................................. א  סעיף 

 179 ...................................................................................................... הסוגיא  מקור 

 181 ................................................................................................. דם  מצא  ולא  בעל 

 181 .......................................................... ? חי באבר  לפרוש  מותר – מצווה  בבעילת  האם

 182 ........................................................................ בתולים   מדם שנאסרו לאחר הטהרה

 182 ....................................................................... בתולים   דם  לאחר  בהרחקות  היתרים 

 183 ................................................. ופורש  מצווה  בעילת   בועל  נשים  באיזה  ההלכה פסיקת 

 183 ........................................................... דם  מצאה ולא אותה  בעל  לגבי  ההלכה פסיקת 

 184 ............................................................................... חוששים שלא  העראה גדר  מה

 185 ............................................................................ דם  מצאה ולא  ז"שכ  יצא א ול בעל 

 186 ................... דם  היה  ולא   ביאתו  גמר   שניה וביאה  דם  מעט  ויצא  גמורה  שאינה בעילה בעל 

 186 .................................................... חי   באבר פרישה  לגבי  מצווה בבעילת   הלכה פסיקת 

 187 .................................................................... בביאה  דם יצא  אם  לדעת   הבדיקה אופן 

 187 ................................................... בתולים   מדם שנאסרו  לאחר  בטהרה ההלכה פסיקת 

 188 .......................... ? ימים  5 או  4 להמתין  יש  בתולים   מדם שנאסרו שניה  ביאה לאחר  האם

 189 ....................................................................... בתולים   דם  לאחר  ובדיקות  דחוק  מוך

 189 .................................................................................................. שניה  בביאה  דם

 189 ................................................................. לבדוק  צריך   שניה ביאה   ביאה לאחר  האם

 191 ...................................................................... אוסר  האם מכשיר  י "ע  בתולים   הוצאת

 193 .................................................................. ד ' סע קצב' סי – שבעל  לפני  נידה פירסה

? בייחוד מותרים  האם– נאסרה כ" ואח עליה  בא  ולא  ימים  כמה החתונה  בשעת  מותרת  היתה

 ....................................................................................................................... 193 
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 194 ....................................................................... מצווה  בבעילת  ביאה גמר  לאחר  יחוד 

 195 .............................................................................................. העראה  לאחר  ייחוד

 196 ......................................................................................... בשר  קירוב   לאחר  ייחוד

 196 ............................................................. ? צריכים שמירות  כמה - אחד   בבית כשישנים 

 197 ....................................................................................... ? ביום שמירה  צריך  האם

 197 ..................................................................................... אחד  בבית  ההלכה פסיקת 

 197 ........................................................................... ( א"הרמ לדעת)  והקטנה  הקטן גיל 

 199 .................................................................... אחד  בבית   הלכה בפסיקת זמננו אחרוני 

 199 ............................................................... ? שמירה  צריכים האם  – בתים  בשתי  ישנים

 199 ..................................................................................................... נוספים  מקרים 

 201 ............................................................................................ קצד   בסימן  למעשה סוגיות 

 201 ........................................................................... דם  בלא  הקבר לפתיחת  ר אפש  אי

 202 ........................................... מקום  באותו  במכשיר  רופא בדיקת  – מבחוץ  הקבר  פתיחת

 203 ....... ? הקבר לפתיחת הדבר  נחשב שיעור באיזה ,  אוסרת  מבחוץ הקבר שפתיחת ,  לפוסקים 

 204 .................................................................................. בלידה   נאסרת האישה ממתי

 204 ....................................................................................... נידה  לענין  הקבר  פתיחת

 206 ................................................................... ? נאסרת האישה מאימתי – זמננו פוסקי

 206 .......................................................................................................... מים  ירידת

 207 .................................................................................................................. קצה  סימן 

 207 ................................................................................................................. א  סעיף 

 207 ........................................................................... הרחקות  ל" חז שגזרו  הדבר  בטעם

 207 .................................................................. נידתה  לימי   ליבונה ימי   בין חילוק  יש האם

 208 ................................................................................................ ראש  וקלות  שחוק 

 209 ..................................................... נידתה  בימי   אשתו  של  מבשמים להריח   מותר האם

 211 ....................................................נידה  כשהיא  אשתו שביד   הבדלה של   בשמים הרחת

 211 ......................................................... שונים  במשחקים  נידתה  מן בז  אישתו  עם  לשחק

 211 .............. ? למים  גופה  כל נכנס אם  לראות כשטובלת  אשתו  אצל לעמוד   לבעלה  מותר האם

 212 ................................................................................................................. ב  סעיף 
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 212 ........................................................ חיבה  של  נגיעה  איסור  בגדר הראשונים מחלוקת

 213 ........................................................... חיבה של   לא בנגיעה  ם"הרמב  בדעת   מחלוקת

 213 ..................................................................................................... הושטה  איסור

 215 ............................................................................................ הושטה  איסור   בטעם

 215 ................................................................................................. לידה  מידו זריקה 

 216 .................................... אחר   בענין  אפשר ואי  לטבול לה  לעזור  רוצה כאשר  נגיעה  איסור

 217 ..................................................................................... ארוך  בדבר  הושטה איסור

 217 ......................................................................................... ' וכד  כבד  בדבר  הושטה

 218 ..................................................................................................... בבגדיה   נגיעה

 218 ......................................................................................... אשתו  שביד  מנר הנאה

 219 ........................................................................ בידה  הבדלה נר  להחזיק  יכולה האם

 219 ...................................................... מניפה /מחתה בידה שמחזיקה  נידה  מאשתו  הנאה

 220 .............................................................................................האשה ביד  תינוק דין 

 221 ................................................................................. והאכלתו   שבידה תינוק  נישוק 

 221 ............................................................................. לידה מידו  בזריקה  הלכה פסיקת 

 222 ........................................................................ אשתו  בגדי  על   שנמצא  לכלוך  הסרת

 223 ............................................................................................. לאשתו  מתנה נתינת

 224 ............................................................................................... אחד   בספר קריאה

 224 ...................................................................................... אחת  מטריה  תחת  הליכה

 224 .................................................................................................................. ג  סעיף 

 225 ......................................................................... נידה  אשתו עם  אחד  בשולחן  אכילה

 227 .................................................. היכר  ללא  אחד   שולחן על  אכילה איסור על   הטעם מה

 228 .................................................................... שלה   מאכל שיורי   אכילת  לאיסור המקור 

 228 ....................................................................................................... ההיכר  בגדר 

 229 ............................................................................................... קנקן   או  לחם היכר

 229 ................................................................................................ מקום  בשינוי  היכר

 229 ........................................................................................... לפניהם   שולחן אין  אם

 229 ............................................................................................ קערה  מאותה  אכילה
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 230 .............................................................. אחת   מקערה כאכילה נחשב  אם  ממרח  בדין

 230 ........................................................................ קיבול   בתי כמה בה  שיש אחת  קערה 

 231 ............................................................................................. לבעלה   מאכל הבאת

 231 ...... כשטהורה  אחת  בקערה  אוכלין   שאינןכ דוקא  זה  הפסק שצריכין  א" הי בשם   א"הרמ  בדין

 231 ......................................................................... הבית  בני  עם  אחד   שולחן על   אכילה

 231 ................................................................................................. שלה  מאכל  שיורי

 232 ............................................... זה  לענין  כמאכל או  כמשקה נידון האם ארטיק   או  גלידה

 232 ......................................................................... האוסרים  לשיטת  מאכל שיורי בגדר 

 233 ................................................................................................................. ד  סעיף 

 233 ......................................................................................... שלה   כוס משיורי שתיה

 233 ............................................................. ששתתה  כוס  משיורי לשתות  להקל  ניתן  מתי

 233 .......................................................... לשתייתו  שתייתה   בין הכוס  את  להדיח   יש האם

 234 ................................. ? זה מכוס לשתות   לו   מותר האם אותו ומילא   וחזר כוס חצי שתתה

 235 ....... ? ממנו ששתתה שיודע   פ"אע לשתות  להקל  ניתן  האם , בפניו  שלא הכוס  מן  שתתה אם

 235 .............................................................. מזה  יודע אינו  והוא  הכוס  מן  שתתה אם בדין

 235 ............................ ? שנשאר ממה לשתות  הבעל  מותר האם  תהששת לאחר  אשתו הלכה

 236 ................................... שתייתו   באמצע וחזרה   בעלה ושתה  ששתתה לאחר  אשתו הלכה

 237 ................................................................................................................. ה  סעיף 

 237 ........................ מיטה על שכיבה  רק או  בפניה  שלא ' אפי  יטתהמ על ישיבה ? האיסור מהו

 238 .......................................................................... בעלה   סדיני  על נידה  אישה  שכיבת

 238 .............................................................................. נידה אשתו   עם  ספסל  על ישיבה 

 238 ................................................................................ נידה אישתו  עם   בעגלה  נסיעה

 239 ................................................................................... שלה   מיטה על   ישיבה  איסור

 240 .................................................................... ספה / לה מיוחדת  שאינה במיטה לישכב 

 241 ........................................................................................ שלו  במיטה שינה  איסור

 241 ....................................................................................... שלו  במיטה ישיבה  היתר

 241 ........................................................................................................ כפולה  מטה

 242 ...................................................................................................... האיסור  בגדר 



15 
 
 

 242 ................................................................. נידה אישתו  עם  מתנדנד  ספסל  על ישיבה 

 242 ......................................................................................... למעשה  א" הרמ פסיקת 

 243 ................................................................................... בספסל   בישיבה  בבל במנהג

 244 ........................................................ מתנדנד  ספסל  על בישיבה  ד "תה  של הדין  בטעם

 244 ................................................................. נידה אישתו  עם  יחד  ספינה/ בעגלה  נסיעה

 245 ...................................................................... ברגל   טיול הדין מה א "כרמ  למחמירים

 245 ..................................................... לטיול   במכונית  נסיעהב   הדין מה א "כרמ  למחמירים

 246 .................................................................................................................. ו  סעיף 

 246 ....................................................... בבגדה   והיא בבגדו  הוא  נידה אשתו  עם  יחד שינה

 246 ................................................................................................ ך "הש  דברי  ביאור

 247 ............................................................................................. המיטות  בין   המרחק

 249 ....................................................... יטה במ שוכבת   אשתו ואין   בזו  זו נוגעות שהמיטות

 249 ................................................................................................... כפולה  מיטה דין 

 249 ............................................................................................... קומותיים  מיטת  דין 

 249 ............................................................................... נידה אשתו של   זמר כל  שמיעת 

 250 .................................................................................................................. י  סעיף 

 250 ............................................................................................... הכוס  מזיגת  איסור

 250 ...................................................................................................... האיסור  בגדר 

 251 ............................................................................................... הכוס  במזיגת שינוי 

 251 ................................................................................................... מבקבוק  שפיכה

 252 ....................................................................................................... המשקה  סוג 

 252 ........................................................................... הכוס  גתמזי  בגדר ההלכה פסיקת 

 252 .......................................................................... בפניו   הושטה אך בפניו שלא  מזיגה

 253 ...................................................................................................... בפניו  הגדרת 

 253 .............................................................................. אחרים  לפני  הכוס במזיגת שינוי 

 253 .......................................................................... מהבקבוק  בשפיכה ההלכה פסיקת 

 254 ..................................................................... המשקה  בסוג ההלכה   פסיקת 

 254 .................................................................................................... מאכלים  הגשת
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 254 ............................................... ההמזיג לבטל  פעולה צריך  האם הכוס את  ומזגה  עברה

 255 ............................................................................................ הבעל  י" ע  כוס מזיגת

 255 ............................................................................נידותה בימי   מלאכות שאר   עשיית

 255 ................................................................................................................ יא  סעיף 

 255 ............................................................................................. המיטה הצעת איסור

 255 ........................................................................................................ האיסור  גדר 

 256 ...................................................................................................... בפניו  הגדרת 

 256 ............................................................................................. בימינו  וכסתות  כרים

 257 ...................................................... בבוקר   המיטה והצעת  השינה לאחר  המיטה  סידור

 257 ................................................................................. לציפית   וכרית שמיכה הכנסת

 257 ......................................................................... אשתו   בפני המיטה  את  המציע בעל 

 258 ............................................................................................ בשינוי   המיטה הצעת

 258 ............................................................................................. בפניו  והציעה  עברה

 258 ................................................................................................................ יב  סעיף 

 258 ................................................................................. ורגליו   ידיו  פניו הרחצת איסור

 258 ....................................................................................... לרחיצה  מים  ספל   הגשת

 259 ........................................................................... לרחיצה  ספל בהגשת   זמננו פוסקי

 259 .................................................................................................... אמבטיה  הכנת

 260 ...................................................................................... בפניו  שלא  מים כלי הכנת

 260 .......................................................................................................נוספים  דינים 

 260 ............................................................................................ לאשתו   הבעל רחיצת 

 261 ................................................................................................................. יג  סעיף 

 261 ...................................................................................... נידה  לאשתו  יין  כוס שיגור

 261 ................................................................................ האיסור  בגדר  הפוסקים  נחלקו 

 262 ................................................................................... האיסור  בגדר  הלכה פסיקת 

 262 ...................................................................................... האיסור  בגדר  נקודות  עוד 

 263 ...................................................................................................... בקידוש  עצות 

 263 ...................................................................................... הכוס  בשיגור  בפניה/שינוי 
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 263 ......................................................................................................... יז  -טו סעיפים

 264 ................................................................................... חולה  הבעל  כאשר הרחקות 

 264 .................................................................................. חולה  האשה כאשר הרחקות 

 265 ................................................................................חולה כשהבעל  ההלכה פסיקת 

 266 ................................................................. חולה  שהאישה במקרה ד "תה  דברי  ביאור

 266 ................................................. לשמשה  אחרת   כשאין חולה כשהאשה ההלכה פסיקת 

 267 ............................................................... האישה  את  לשמש  לבעל מותר  חולי  באיזה

 268 ........................................................... חולה  באישה מדובר חולי  באיזה   הלכה פסיקת 

 269 .................................................................................................... א " ברמ  סתירה

 269 ...................................... חולה כשהוא החולי  את יכבידו לא  עתםשבמני  בדברים שימוש 

 269 ............................................................................... חולה הבעל כאשר הכוס מזיגת

 270 ................................................................................................... המיטה  הגבהת

 270 ............................................................. עדיף  מה  נידה אשתו   וא  ח" ביה  אחות שימוש 

 270 ........................................................................ נידותה   בימי כנסת לבית  נידה  כניסת

 271 ............................................................................................... תורה בספר   נגיעה

 272 .......................................................................................................הקברות  בית

 273 ........................................................................................... בנידה יעבור   ואל  יהרג

 274 ................................................................................................................... קצו  סימן 

 274 ......................................................................................................... ב – א  סעיפים

 274 ................................................................................נ" לז  עולה  אינו בו  שפוסקת   יום

 274 ..................................................................... ? לה עולה   בשחרית   טהרה הפסק האם

 275 ....................................................................... הטהר הפסק  בזמן  הראשונים  שיטות 

 275 ............................................................................................. ש "הרא  שיטת   ביאור

 276 .............................................................................................. פתוח  מעיין  הגדרת 

 276 ...................................................................................................... דחוק  מוך  דין 

 277 ...................................................................................................... הלכה  פסיקת 

 277 ................................... ימים  מספר ראתה  כאשר טהרה הפסק לזמן  ע "השו  שיטת   ביאור

 278 .................................................................................... האידיאלי  טהרה סק הפ זמן
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 278 .......................................................................... פתוח   מעיין בהגדרת  הלכה פסיקת 

 279 ............................................................................................... ' דחוק'  מוך  הגדרת 

 279 ....................................................................................... דחוק  במוך   הלכה פסיקת 

 280 ................................................................ דם  להוצאת  לגרום  שעלול  דחוק  מוך הנחת

 281 .................................................................... ת "ר  לשיטת  לחוששים  דחוק  מוך הנחת

 282 ....................................... לערב   בסמוך ס "חו  בדיקת   גם שצריכה או  דחוק  במוך  די האם

 282 ............................................................................................. אחד  יום כתם  ראתה

 282 ................................................................................... אחד   יום הבדוק  בעד  ראתה

 283 .............................................................................. ך "הש  קושיית – אחד  יום   ראתה

 283 .................................................................... מקום  אותו שטיפת  לאחר  טהרה  הפסק

 283 .................................................................................... שקיעה  לאחר  טהרה  הפסק

 284 ................................................ י " מבעו ערבית  תפילת  אחר  הפסק עשתה – א" הרמ דין 

 285 .................................................................................................................. ג  סעיף 

 286 .................................................................. הדחק  בשעת  לבנים בגדים  ללבישת  חיוב 

 286 ...................................................................................... טהרה הפסק  לפני  רחיצה

 287 ......................................................... מטה של  פניה רחיצת ללא  טהרה הפסק עשתה

 287 ...................................................................................................... לבנים   לבישת

 287 .................................................................................................... לבנים  גדר  מה

 288 ......................................... נ" בז  ני צבעו ללבוש   יכולה האם  - כתם  לראות  שעלולה  אישה

 288 ............................................................ ההפסק  לאחר בגדיה  להחליף  שצריכה הטעם

 288 .......................................................................................... לבנים  סדינים  דין  עיקר

 288 ........................................................................................ בימינו   לבנים סדינים  דין 

 289 ................................................................................................................. ד  סעיף 

 289 ................................................................................. לכתחילה  נ "בז בדיקות  מספר

 289 ................................................................................... בדיעבד  נ "בז בדיקות  מספר

 290 ................................................................................................ א "ר  סברת   בטעם

 291 ............................................................................... בדיעבד נ"ז  של באמצע  בדיקה

 291 ...................................................................................................... הלכה  פסיקת 
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 292 ............................................................................................ ושביעי  ראשון   בדיקת

 293 ....................................................................... בשביעי   ושכחה אמצע   בראשון בדקה 

 293 ............................................................................. אחד  יום   בבדיקת  די  בהם  מצבים
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 פגסימן ק

 סעיף א

 א. הטור כותב וז"ל: 

 ממדרש  חכמים ולמדו בנדתה תהיה ימים שבעת בבשרה הזוב יהיה דם זבה תהיה כי ואשה"

 כל ולא. המקור מן הבא דם דוקא אלא טמאה דם ממנה שתזוב מקום בכל שלא הפסוקים

  אינה  באלו ואף ה"בעז יתבאר  כאשר  דמים מיני' ה דוקא אלא טמא המקור  מן הבא דם

 טמאה  החיצון לבית ויצא ממקומו שנעקר  בו משתרגיש ומיהו ביציאתו  שתרגיש עד טמאה

 בין פחות או כחרדל ' אפי דם טיפת משתראה  משפטה וזה לחוץ  יצא אלש פי על ואף

'  ז כל שופעת אפילו הדין וכך' ח בליל וטובלת ראייתה יום עם ימים' ז מונה ברצון בין באונס

 עד ואילך ' ז ומיום' ח  בליל טובלת ובערב השמשות ןיב קודם' ז  ביום בטהרה שתפסוק רק

  בהן  ומשפטה נידהל נידה שבין יום א"י להם קוראין יםשהחכמ והן זיבה ימי ראיםנק יום א"י

 בטהרה שתפסוק רק היום בסוף או הלילה בתחלת שתראה בין לבד אחד יום בהן ראתה אם

 אם החמה הנץ  מאחר  די מ ותטבול למחר  תשכים תראה לא אם כ"שאח הלילה כל רתמשמ

  כנגד  יום מרתוש שנקראת היא וזו ותסתור  תראה שמא היום כל לשמש אסורה מ"ומ תרצה

 היום כל  תשמש ולא וטובלת השלישי ביום משכמת בו ופסקה השני ביום גם ראתה יום

 ביום גם ראתה קטנה זבה שנקראת היא וזו םוי כנגד יום שומרת בכלל זו וגם פירשתי כאשר 

 וטובלת  בו וסקתשפ  מיום חוץ  נקיים ימים' ז לה שיהיו עד תטהר  ולא גדולה זבה תנעשי' הג

 ראתה לא ואם ותסתור תראה שמא לשמש שאסורה אלא מיד החמה הנץ לאחר ' ז ביום

 לטהרתו' אח םוי לו לשמור  צריכה ואינה למחרתו מיד טובלת חרוןאה יום עד יום א"י בכל

 ולא  ימים א"י כל עברה לאו אם בטהרה אחד יום לו לשמור  צריכה אם פליגי העשירי וביום

 עד  הנדות לימי חוזרת ואינה זבה נעשה םהב ראתה ואם נדות ימי חלתלת חוזרת ראתה

  לעולם  וכן פירשתי כאשר  הזיבות ימי הןואחרי הנדות ימי יתחילו ואז נקיים' ז לה שיהיו

 שמא כרת באיסור  תלטעו יבאו שמא חשו הלבבות ונתמעטו הצרות ותכפו יותהגל משרבו

 טמא םד תראה שמא ובשביעי טוהר דם הכל ויהיה ימים ששה נדתה בימי אשה תראה

 י וכד אדום  דם מראה כל לטמא החמירו ימים שבעה עוד וצריכה שמיני בליל לטבול וסבורה

 שאפילו  שאמרו עד חומרא אחר  חומרא סיפווה זיבה וימי נידה ימי בין טעות לידי יבאו שלא

 ". גדולה כזבה נקיים' ז עליה תשב כחרדל דם טיפת אלא תראה לא אם

 . מהתורה ידהתנאים לנ

 2ף "הרי והעתיקה  ,1כהנים  בתורת ברייתא, כמובא בהמקור מן בא דםה אם דוקא א.

  תא:לשון הבריי וזה 3ש "והרא

  את  גלתה  והיא  לומר תלמוד טמאה תהא  וםמק מכל זבה אפילו יכול 'זבה תהיה כי ואשה"

 " המקור מן אלא  שאינם  הדמים על מדלי דמיה מקור

 אר בבריתא הנ"ל: כמבו ,דמים מיני' ה דוקא ב.

 
 . ו פרק ד רשהפ  זבים פרשת מצורע 1
 . ג דשבועות' ב בפרק 2
 ו.  'סי י"פ נידה סוףב 3
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 אומר  כשהוא אדום אלא דם ואין ,דם לומר  תלמוד ?טמאה תהא זוב מראה כל על יכול"

 אדמה  מיוכמי כרכום וכקרן והשחור האדום בה טמאים הרבה םשדמי מלמד דמיה

   ".וכמזוג

 :5 4בנידה כנלמד בגמרא  ,ביציאתו שתרגישג.

 עד 'בבשרה' שנאמר  טהורה יועל דם  ומצאה עליו וישבה עולם קרקע בדקה שמואל אמר "

 "בבשרה  שתרגיש

 

  :6נהשמכמובא ב ,לחוץ יצא שלא פי  על אף  החיצון לבית ויצא ממקומו שנעקר ד.

  "7בבשרה  זובה יהיה דם שנאמר  החיצון  בבית מתטמאות הנשים כל"

 מקום והיינו כלפנים עצמן השינים ובין השינים בין עד הוי וןהחיצ ביתהסיקה, ש 8בנידה  הגמ'

 וכן פסק בב"י..דש השמשש

 ות הדםמכ

  :9משנהב , כמובאפחות או כחרדל אפילו דם טיפת משתראהפסק הטור, 

 " מכן ופחות חרדל כגרעין אפילו שהן בכל ומטמאות"

 דם אופן יציאת ה

 : 10כמובא בגמ' בנידה  ה,, האישה טמא ברצוןשיצא  בין באונס שיצאה הדם בין

  מחמת  אלא אינו או ולד מחמת אומר  אתה ,ולד מחמת ולא עצמה מחמת 'דמה' רבנן תנו"

  דמה  'דמה' םיימק אני מה הא אמור אונס הרי 'דמה  זוב יזוב כי אשה' אומר  כשהוא ?אונס

 ".ולד  מחמת ולא עצמה מחמת

 עוף או חיה או  בהמה ראתה או למקום ממקום שקפצה כגון אונס מחמת, שהב"יוביאר 

 .בזה כיוצא כל וכן דם וראתה וחמדה זה עם זה מתעסקין

 הרגשות

 וז"ל:  11יית הרגשות מובא בגמרא בנידהלסוג  המקור

 - בבשרה שנאמר , טהורה - עליה דם אהומצ, עליה וישבה עולם קרקע בדקה: שמואל אמר 

  דלא  גב על ואף טמא - טהור  ספק טמא ספק בשרה על מיהת קתני... שרהבב שתרגיש עד

  דלא  גב  על ואף טמאה - התורפה יתב כנגד בשרה על כתם הרואה: תנן, ועוד! הרגישה

: אמר  אשי רב. טמאה מדרבנן שהיא  שמואל מודה: מדפתי ירמיה רב אמר  ?הרגישה

 
 ע"ב.נידה נז  4
 בהרחבה.  ענין הרגשותן בלקמ ד יבוארווע 5
 מ ע"א. נידה 6
 משום אדוח בבשרה מדכתיב חדא דרשות, תרי ריש, דדידה נז ע"בבנ ירשה הגמ'', פלעיל מ'בבשרה נושואף שכבר דר 7

 תרתי. המינ שמע שרהבב מאי בבשר רחמנא  נכתוב כן דאם
 מא ע"ב. 8
 ע"א. נידה מ 9

  לו ע"ב.  10
 נז ע"ב. 11
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 - טומאה מקבל שאינו דבר  כל: אומר  נחמיה' ר  - דתנן, נחמיה' כר דאמר הוא שמואל

 מאי - ירמיה לרב אלא, קרקע דקאמר  היינו - אשי בר ל בשלמא . כתמים מקבל אינו

 מבדק  דלא - גלימא מיבעיא לא, קאמר  יאבעמי לא! נמי גלימא אפילו ?קרקע איריא

 מגופה למימר  דאיכא, שפיר  דמבדק קרקע אפילו אלא, אתא מעלמא  למימר  ואיכא, שפיר 

 ."טהור  – אתיא

שמהתורה טמאה רק אם , סובראליבא דשמואל שרב ירמיה הגמ' עולה אורה מפשט כל

 לקמן.ויבואר עוד  שלא הרגישה.הרגישה ביציאת דם, ומדרבנן טמאה אפילו 

 

 הטעם לגזירת חז"ל  

 ?ישהשלא הרג, מדוע רבנן גזרו שהאישה טמאה אע"פ נחלקו רש"י ותוס'

 שיתכן שהרגישה אך לא שמה לב, וכלשונו כתב, שהסיבה שרבנן גזרו עליה, כיון  12רש"י

 . ולאו אדעתיה' 'דילמא ארגשה

  .נדות דם תהורא הואיל רגישה או לאו,כתב, שחז"ל גזרו טומאה ללא זיקה אם ה 13תוספות

טמאה היה לא תבין רש"י לתוס', שלו יצויר במציאות שודאי שלא הרגישה, לרש"י  הנפק"מ

 .רבנןתהיה טמאה מדאפי' מדרבנן, ולתוס'  כלל

 

 ביאור שיטת רב אשי

, כיון שלא הרגישה דאורייתאואל טיהר את האישה רק מרב ירמיה מדיפתי כתב ששמ

כיוון שראתה על דבר שמואל טיהר אפי' מדרבנן . לעומתו רב אשי, מבאר שביציאת הדם

 שאינו מקבל טומאה.

גישה טמאה לא חולק על ר' ירמיה וגם הוא מודה שאם לא הרשי רב א, ביאר שדלעיל תוס'

ון שראתה על דבר שאינו מקבל מרי כייהר לגמדרבנן, אולם בא להוסיף, ששמואל ט

 טומאה.

 ז"ל:כתב ו 14רש"ילעומתו 

... הרגשה משום לאו ' כו עולם קרקע בדקה לעיל דאמר  דשמואל טעמא - אמר  אשי רב"

  "כלל בהרגשה איירי לא דשמואל נינהו אקושי לאו תיובתא הנך כל  הלכך

 ביאור דברי רש"י: חרונים בנחלקו הא

שטומאה  , וסוברשמואלבהבנת שיטת  על ר' ירמיה לקחורב אשי שביאר,  15הסד"ט

משום שראתה על דבר   רקאל היא ותר של שמוסיבת ההי  .תלויה בהרגשהמהתורה אינה 

שה שיצאה דם וודאי מגופה טמאה  יאשאינו מקבל טומאה ולא איירי בהרגשה כלל, וא"כ 

 . הרגישה אע"פ שלאמהתורה 

 

 
 .ןרבנד"ה מד 12
 ה. מוד ד"ה 13
 י. ד"ה רב אש 14
 סימן קצ, אות צג.  15
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אם כן ע"כ  בבשרה'כותב 'עד שתרגיש  , שכן שמואל בעצמוהקשה על הסד"ט 16ערוה"ש

 ב אשי מודה לר' ירמיה רשולכן ביאר  !רק בהרגשה ששמואל סובר שטמאה מהתורה

אלא שהיה  ובלא הרגשה טמאה מדרבנן.  רק בהרגשה, שטמאה מהתורה בהבנת שמואל

לו אליבא דר' ירמיה יוצא שאישה לגמרי ואי נראה שטיהרשמואל  וןלששמ  לרב אשיקשה 

לא אתה לששמואל טיהר לגמרי כיון שררב אשי, ביאר , ולכן בנן לפי שמואלטמאה מדר

 דם על דבר שאינו מקבל טומאה.את ראתה וגם  הרגשה

סיבה שהאישה טהורה  שה היא וכוונת רש"י באומרו ש'שמואל לא איירי בהרגשה כלל'

הסיבה  אלא שכן ראיה בלא הרגשה מטמאת מדרבנןישה הרג  אלגמרי, אינה משום של

 שגם ראתה על דבר שאינו מקבל טומאה.  משוםהורה היא שט

 

 מבשרה בלא הרגשהדם שיוצא 

 ל דנה בשיטת רב אשי ורב ירמיה ביחס לדברי שמואל וז"ל:עידלהגמ' 

 אפילו? קרקע איריא מאי - ירמיה לרב אלא, קרקע דקאמר  היינו - אשי לרב בשלמא"

 למימר  ואיכא, שפיר  מבדק דלא - גלימא מיבעיא לא, קאמר  מיבעיא לא! נמי גלימא

 טהור" – יאת א מגופה למימר דאיכא, יר שפ  דמבדק קרקע אפילו אלא, אתא מעלמא

 ,קאדו הוא לאו 'אתא מגופה למימר 'איכאשהלשון של הגמ'  ,17הרשב"א בחידושיםכתב 

כראוי לפני שישבה ולא היה  ה את הקרקע, שהרי בדקהגיע מגופה הדם אפי' אם ודאי אלא

 אופן שמואל מטהר כיון שלא היתה הרגשה.  עליה דם, בכל

יון שניתן הרגישה טמאה מדרבנן כשבישבה ע"ג קרקע ולא ב, כת 18בתוס' רידלעומתו 

אולם אם וודאי שהדם בא  .מעיקרא דםההיה  ובקרקעאת הקרקע כראוי  בדקה שלא לומר

 שה היא טמאה מהתורה.מגופה אע"פ שלא היה בהרג

בהדיא כתב 'עד שתרגיש בבשרה' משמע  שמואל , שהריולכא' קשה על התוס' ריד

, שהכוונה 'עד שתרגיש בבשרה'  19זרועותירץ המהר"ח אור רגשה? שטמאה מהתורה רק בה

 עד שתראה שיצא דם ממנה. 

 בזה: עוד ראשונים שמצינו שנחלקו

 כתב: 20באיסורי ביאה הרמב"ם

 כמו  בבשרה צאוי דם ותראה שתרגיש עד בזיבה או בנדה התורה מן מאהמתט האשה "אין

 םדה ומצאה ובדקה הרגישה לא ואם, בלבד ולהבא שתראה מעת טמאה ותהיה שביארנו

 .שביארנו" כמו בהרגשה שבא  בחזקת  ז"ה בפרוזדור  לפנים

חידושיו, שצריך שתהיה  דם' מפורש כמו הרשב"א ב הרמב"ם 'עד שתרגיש ותראהמלשון 

  לפנים  הדם  ומצאה  הדקוב הרגישה  לא ואם וכן מהמשך לשונו " רגשה כדי לטמא.ה

ר שזה בחזקת ה סימן אזי למה צריך לומ" וכ"ת שזבהרגשה שבא בחזקת ז"ה בפרוזדור

 
 ב.נ-סימן קפג מז 16
 . 'יאפ "ה אלאא. דנידה נח ע" 17
 .אמר שמואל ד"ה ע"ב נידה נז 18
 סימן קיב. 19
 ."אהפ"ט  20
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רח בא ממנה זה מספיק לטמאה מהתורה?! אלא בהכבודאי ! הרי עצם זה ששבא בהרגשה?

 שסובר שהרגשה זה סיבה ולא סימן.

 כתב: 21ושיוהרמב"ן בחידוכן גם כתב 

 לא מביאין ואינן טהורה תורה דבר  חזאי שמגופה בידוע ואפילו הם דרבנן כתמים "דהא

 .נדה..." לידי ולא הזיב לידי

 מצינו לכא' סתירה, שכן בית ז שער ג' כתב וז"ל: ברשב"א בתורת הבית מתםלעו

 עד  לבעלה אסורה אינה קבוע וסת לה אין בין קבוע וסת לה יש  בין האש  כל תורה "דבר 

 החיצון"  לבית הדם שיצא שתרגיש עד או שתראה

ך עד שתרגיש משמע שאין צור אומלשון זו משמע כמו התוס' ריד, שכן כתב עד שתראה 

 ורה. בהרגשה כדי להיטמא מהת

 ואילו בשער ד' כתב וז"ל:

 שנאמר  דם יציאת בשעת בבשרה שתרגיש עד נדה משום מטמאה האשה אין תורה "דבר 

 " בבשרה שתרגיש עד - בבשרה זובה יהיה דם

 כה להרגיש כדי להיות טמאה מהתורה. בחידושים, שצרי משמע כמו הרשב"א

מדבר , כתב ליישב, שיש לחלק, שבשער ג' 22קתורת הבית מהדורת מוהר" והמהדיר של

דבר מדין טומאת נידה ]וכדמשמע בלשון באיסור נידה לבעלה ]כמבואר בלשונו[ ושער ד' מ

  רגשה אין לזה דין ראיה לטמא.שם[ שבלי ה

 שלפי הרשב"א, דהיינו האם הרגשה היא סימן או סיבהקתם נראה לתלות את מחלוו

הכתוב שרק בהרגשה היא חייבת מהתורה. גזירת  דהיינו היא סיבה לטומאה וסיעתיה

ה, בירור מגופבת הדם סימן ליציא שהרגשה היא סוברוסייעתיה תוס' ריד לעומתו 

 א טמאה מהתורה. ם מגופה, אזי גם אם לא הרגישה הילנו בירור שיצא ד וממילא אם ידוע

 וז"ל: 23המהר"ם מלובלין ובחקירה זו כבר חקר

 הוא או הכתוב גזירת הוא שתרגיש עד מטמאה האשה שאין ל"רז שאמרו הטעם םא"

  המקום  שבדקה היכי אפילו ממנה םהד שאין לספוקי איכא מרגשת דכשאינה מטעם

 ממנה  שהדם ר גמו בירור הוא שאז שתרגיש צריכה לכך בדקה שפיר לא אימא עליו שישבה

 לא לופיוא טמאה ממנה שהדם ברורה ידיעה איכא אי הרגשה בלא אפילו נמי הכי אין אבל

  "הרגישה

למ"ד  שיוצא שיש גם קולאבהמשך דבריו שם בתשובה,  מ"מ הוסיף המהר"ם מלובלין

 בברור , שכן אם היה לה הרגשה אך אינהסימן לבירור ודאי של יציאת הדםשהרגשה זה 

  לאחר תשמיש, שאולי הוכהתה ההרגשה  כתםדם, כגון שראתה  ל יציאתהרגשה ש שהוא

כאשר הדם בא בוודאות מגופה אזי היא טמאה שכן ההרגשה   שרק כיון טהורה, ע"י התשמיש

ן צא מגופה, אך כאן שאולי הוכהתה ההרגשה ממילא איהיא סימן לבירור ודאי שהדם י

  יצא ממנה ולכן טהורה. הרגשה וודאית שהדם

 
 ע"ב.נידה נב  21
 . 1 ג הערהבית ז שער  22
 ב.סימן  23
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יך להוכיח  האר 24ו מכריע כמו הצד שזה סיבה ולא סימן. לעומתו הסדרי טהרה תובמסקנ

ש. גם ערוה"ש כתב לדחות את הסד"ט עיי"ו לשיטת רש"י ותוס' סיבהשזה סימן ולא 

 וכתב וז"ל:

 דם  ממנה כשיצא אהמט אשה אין התורה דמן הסכימו והאחרונים הראשונים רבותינו "כל

  אבל  שיתבאר  כמו המקור  שנפתח כמו בגופה הגיששהר  והיינו בהרגשה הדם יצא כ"אא

 אמר  בנדה כמבואר  התורה מן טמאה האשה אין מהמקור הדם יצא אפילו הרגשה בלא 

 עד בבשרה שנאמר טהורה עליה דם ומצאה עליה וישבה עולם  קרקע בדקה שמואל

  הפוסקים. כל פסקו וכך הבז חולק ואין ש"ע בבשרה שתרגיש

 שגם  לומר  רצונו וגם כן ל"ס לא ל"ז י"שרש זה בעניין חדשות לעשות  רוצה מהגדולים ואחד

  בדבר  הפוסקים בין חדשה מחלוקת לעשות יסוד שום דבריו בכל  ואין בזה חולקים' וסהת

 .25" רבותינו כל שערום שלא

 ידה זיבה ונהגדרות 

 שנאמר: 26ות המקור לנידה וזבה מובא בפרשת אחרי מ

 יטמא  בה הנגע וכל בנדתה תהיה ימים עת בש בבשרה זבה יהיה דם  זבה תהיה כי  ואשה"

 ימי כל נדתה על תזוב  כי או נדתה עת  א בל רבים ימים  דמה זוב  וביז כי  ואשה הערב... עד

 ולאיש ולנקבה לזכר  זובו את והזב תהבנד והדוה ...הוא טמאה תהיה נדתה כימי טמאתה זוב

  "טמאה עם ישכב אשר 

שבעת ימים ואפי' שופעת כל שבעה נמצאנו למדים שדין התורה שאישה נידה טמאה 

בו ההלכה,  של אישה זיבה ש . וישנו עוד דין27ה לטבולרה לפנות ערב ויכולמפסיקה בטה 

, הטומאה יום גדנכ בטהרה אחד יום לשמור  היא צריכה, בלבד אחד יום דם ראתהשאם 

. לערב טהורה היא הרי, דם בו רואה אינה ואם, מאטה היום למחרת טובלת שהיא כלומר

 וכן. הטומאה יום נגדכ בטהרה אחד יום ששומרת", יום כנגד יום שומרת: "היא נקראת אןמכ

 ולא טבלה ואם, בטהרה  השלישי היום את שומרת היא הרי, רצופים ימים שני דם ראתה אם

  נעשית  היא הרי , רצופים ימים שלושה דם ראתה אם אבל .בערב היא טהורה, דם בו ראתה

 קרבן  ומביאה, השביעי ביום וטובלת, מדם נקיים ימים שבעה ורלספ היא וצריכה, גמורה זבה

 . השמיני וםבי

  :28כתוב בגמרא בנידה  זיבה אלו?  מתי חלים ימי

 ". מסיני למשה הלכה - נידהל נידה שבין יום עשר  ואחד" 

שהן נמצאים בין ימי  שהן ימי זיבה,יום,  11יש הלכה למשה מסיני שצריכה עוד שהיינו 

   ימי זיבה. 11וף ימי הנידה מתחיל הנידה. היינו לס

 

 
 שם. 24
 "ט.ך לדחות דברי הסדועיי"ש מה שהארי 25
 פרק טו.  26
  בין דםקו' ז ביום בטהרה וקסשתפ רק שבעה כל שופעת אפילו הדין וכך ראייתה יום עם ימים שבעה הנשמו ש"מ 27

  ף בסו  ש"והרא :(ג., ג) דשבועות שני רקבפ ף"הרי כתב ןכו.( סו. נד: כט) נידה ממסכת כתידו הבכמ משמע כן ת,שומהש
  איסורי  מהלכות' ו בפרק ם"הרמב תבכ כןו( פתח ה"ד במשנה .ח) דערכין שני פרק בריש י"רש שפיר וכן( ו' סי י"פ) נידה
 . .(יא ג"ש ז"ב ארוך)  ביתה רתבתו א"והרשב (ג"יה ז"ובפ, ב"ה) ביאה

 "ב.עב ע 28
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 מי נידה וזיבהמחלוקת הראשונים בקביעת י

 , וז"ל:תב בהלכות איסו"בוכ 29הרמב"ם

 בין דם  בהן ראתה בין, נדתה ימי הנקראין הן בתחלתן וסת לה שנקבעה הימים שבעת "כל

 בהם אהשתר  דם וכל נידהל ראויין שהן מפני נידה ימי נקראין מה ומפני, דם בהן ראתה לא

 .  יחשב נידה דם

, ראתה לא בין דם ןהב ראתה בין, זיבתה ימי ןהנקראי הן השבעה שאחר  יום עשר  אחד וכל

 והזהר , יחשב זיבה דם בהן שתראה דם וכל, לזיבה ראויין שהן מפני זיבה ימי נקראין ולמה

  .זיבתה וימי נדתה ימי שהן אלו שמות בשני

  תספור  אחר ליום הוסת שיעקר עד או תמו שת עד וסת לה שיקבע מיום האשה ימי כל

, עשר אחד ואחריהן שבעה ןריהואח  עשר אחד ואחריהן וסתה  יום מתחלת שבעה לעולם

 ימיה שכל, זיבה בימי או ראתה נידה בימי אם דם שתראה בעת שתדע כדי במנין ותזהר 

 .אר"שיתב כמו הלידה הפסיקה כן אם אלא, זיבה ימי א"וי הניד ימי שבעה הן כך אשה של

ה  ימי זיב 11ולאחריהם מיד של שבעת ימי נידה  מחזור קבועבפשטות דברי הרמב"ם שישנו 

מהיום הראשון שקובעת וסתה עד שתמות או יעקר וסתה או לה, ומאימתי מתחיל? יוחוזר חל

 דה. לי

מי הזיבה וימי הנידה. וכך את המנין של י מבארים אחרת  30הרמב"ן וכן רש"ישיטת לעומתו 

 31בהלכותיו עמ"ס נידה  כותב הרמבן

... נקיים עהבש שתספור עד נדות לימי תחוזר  אינה גדולה זבה נעשית שהאשה משעה"

 דה ינ היא הרי לראייתה ט"י ביום משתראה, יום א"בי ראתה ולא בתחילה נידה ראתה

  אין. נידה  תחלת זו  הרי אלא לזיבה הראוי ליום מונין אין ו"כ יום עד ראתה לא, כתחילה

 מגדולי  בו טעה שכבר  זה במנין והזהר , נדות בהן שראתה לשבעה הסמוכין א"בי אלא זיבה

 המחברים"

, אין מחזור קבוע של שבעה ימי נידה ואחד עשר ימי זיבה וחוזר הרמב"ן ורש"יטת לשי

 באים: יש לחשב את ימי הזיבה והנידה עפ"י העקרונות הא חלילה, אל

 . עד שתספור שבעה נקייםת ימי הנידה א. לאחר שנעשיתה זבה גדולה אינה חוזרת לספיר 

, אולם שראתה בהםעת ימי נידה יום שבאים לאחר שב 11וך ב. יכולה להיות זבה רק בת

 נידה. אם לא ראתה בימי הנידה, הראיה הבא שתראה היא תהיה ראיית 

 נפק"מ לדוגמא

ם, דה לפי החשבון וראתה אז דשבעה נקיים והגיע ימי ני הייתה זבה גדולה ולא ספרהא.

 עה נקיים. עדין היא זבה עד שתספור שב ורש"י לרמב"ןהוי נידה.  לרמב"ם

שלפי חודש ובפעם הבאה שראתה היה ביום כו' לחודש, ה ביום א' לראתה דם נידב.

  שכן , הוי נידה . אך לפי הרמב"ן ורש"ישבון זה יוצא ימי זיבההח לפי שכן  ,הוי זיבה הרמב"ם

 ים לימי הזיבה.ראתה דם נידה בשבעת הימים הסמוכלא 

 
 ו. -ו הלכה דפרק  29
 שבשת עד נדות לתחלת חוזרת אינה שנה או חודש בהזו ימי משכו "אם [דף ח ע"א. ד"ה פתח] בערכין י"שר בוכך כת 30

 רש" ומפה ככל למניינה וחוזרת והוא ששה ומונה  הניד תחלת יאהו ראתהו נקיים בעהש ישבה נקיים שבעה
 יב. -י הלכהפרק א  31
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 שיטת הרמב"ם עלקושיות 

נה יודעת אם היא זבה או אישה שאיעוסקת ב 33רא במסכת ערכיןהגמ , 32הקשה הרמב"ןא. 

   :נדתה . הגמרא מציגה מצבים שבהם היא יכולה לחזור למנייןנידה

 שבעה עשר" פתחה -"טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי  

שהראיה ודאי  –ימים נקיים  17חר מכן תמנה ביאר שאישה שראתה רק יום אחד, ולא רש"י

 ממה נפשך:  הבימי נדתהבאה תהיה 

 נקיים:  17בתחילת ימי נדתה ולאחריה מנתה  אשונה הייתהאם הראיה הר

י  . ולאחר מכן היא חוזרת לימ17ימי זבה =  11 -ו הנידימי  6יש הראשונה אחרי הראיה 

בון, הראיה  ל בימי הזיבה על פי החשתהיה מופלגת יותר ותפו הבאה ואף אם הראיה .נידהה

 שלפניהם. נידה בימי הם לא ראתה שלא יכולה להיות זבה, א כיון נידהתהיה ראיית הזאת 

 : נקיים 17אם הראיה הראשונה הייתה בתחילת ימי הזבה ולאחריה מנתה 

 הבאה. ולכן הראיה שלא ראתה בהם נידהימי  7ימי זבה +  10יש הראשונה אחר הראיה 

בה אלא באחד כיון שאינה נעשית ז ]למרות שלפי החשבון זה ימי זיבה[ נידהית ראיתהיה 

 .נידה. ובנידון דידן, לא ראתה בימי הבהם שראתה נידהוכים לימי עשר יום הסמ

בועה בה קוהז נידהזוריות של ימי ההרמב"ם, שכן לשיטתו המחעל פי זה יש להקשות על 

יה הבאה תפול בימי הזיבה! א"כ מה תכן שהרא. ולכן ינידה( אף אם לא תראה בימי ה11-7)

 לאותה אישה?  התקנה שמציעה הגמרא

הגמ' דנה כמה ימים אשה תהיה מותרת עפ"י   :34מהגמ' בנידה ן ה הרמב"עוד מקשב. 

 ראיותיה:

 ימים" ח"כ ךמתו, ימיה רביע משמשת - טהורין ימים ושבעה איןמט ימים "שבעה

 7שמש אה, אזי יוצא לפי החשבון שהיא מותרת להינו אם אישה רואה שבוע כן שבוע לא רו

 .ימים בכל כ'ח יום

לשיטתם, אישה לא חוזרת להיות נידה גמרא מובנת היטב, שכן לשיטת הרמב"ן ורש"י, ה 

 כן ספרה שבעה נקיים, ובמקרה דידן כך: לאחר שהייתה זבה גדולה אלא אם

שבוע שלישי היא רואה  ואה ותטמא נידה. שבוע שני לא רואה וטהורה.ון היא רשבוע ראש

מילא נעשית זבה  שונים של שבוע שלישי, ומהימים הרא 4א זבה בהי 11 -7ולפי חשבון 

א לא ביעי שהיבשבוע הרקורה לא תחזור להיות נידה עד שתספור שבעה נקיים, וזה גדולה, ו

ישי וחוזר חלילה, ונמצא רת להיות נידה בשבוע החמנקיים וחוז 7היא סופרת  , ואזרואה

 היינו רביע. תרת כל כ"ח יום שבעה ימים מו

בוע ז הגמ' לא מובנת. שכן בשא 11-7חזוריות קבועה של אך לשיטת הרמב"ם שזה מ

שבוע השלישי היא נעשית  הראשון היא נידה, ובשבוע השני היא מותרת שהרי לא רואה. וב

וע ובשבנים של השבוע השלישי הם ימי זיבה לפי החשבון. הימים הראשו 4זבה, שכן ה
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ובשבוע החמישי היא שוב שהיא לא רואה היא צריכה לספור שבעה נקיים ואסורה,  רביעיה

בימי הזיבה ואז היא נעשית זבה גדולה. ובשבוע השישי שהיא לא  ואה וזה יוצא לפי החשבוןר

י שהיא רואה, היא נעשית שוב פעם  ואה היא סופרת שבעה נקיים ואסורה, ובשבוע השביער

ור צריכה לספ חשבון זה מימי הזיבה, ובשבוע השמיני שהיא לא רואה זבה גדולה שכן לפי

וא"כ איך הגמרא אומרת שכל השניים. מותרת כלום בכ"ח הימים  שבעה נקיים. נמצא שלא

 ? ימים 7ש, דהיינו כ"ח יום היא מותרת רביע חוד

  :36ביאה  איסוריבהלכות  ם פסק, שהרמב"35הרמב"ןעוד מקשה  ג.

 על  משגיחין ואין נדתה תחלת הוא מלאת יום אחר  האשה ראהתש דם שכל למדת "...הא

 "שמקודם וסתות

, מלאת שלאחר ראיה מתחלת למנות ומתחלת מפסקת ביולדתמודה ש וקשה, שהרמב"ם 

 שאפילו  ,נשים  משאר היולדת משנה שהוא ?!זה לשנוי התורה מן ראיה  להביא צריך ולדבריו

 ?רואות הן כאלו וזיבה נדה ימי מונות הן רואות כשאינן

וסת?! שכן הרמב"ם פוסק  כיצד האישה קובעת 37לשיטת הרמב"ם, הקשו האחרונים  ד.

 שאין האישה יכולה לקבוע וסת קבוע בימי הזיבה:  38באיסורי ביאה 

 נהאי אחד יום שראתה כיון, בהן שראתה נדתה ימי וךתב וסת לה קובעת האשה "אין

, יום עשר  אחד שהן זיבתה בימי ת וס קובעת האשה אין וכן, השבעה  בכל וסת לה קובעת

 ז"ה זיבתה  בימי וסת לה ענקב ואם, בהן רואה שאינה נדתה בימי וסת היא קובעת אבל

  ואינה  נעקרה תח א פעם אפילו נעקרה אם זיבתה בימי שקבעה וסת וכל, לוסתה חוששת

 .אלו" לימים  הן מסולקין יםדמ שחזקת פעמים' ג  להיעקר צריכה

מהראיה   30או ה 29ת בד"כ ביום הוסת החודש, שראיה יוצא אחת הוסתות של אישה היא

 ה שראתה.האחרונ

שלפי החשבון ראיה זו היא יוצאת בימי הזיבה, והרי הוא הרמב"ם, יוצא  ואילו לפי שיטת

וסת קבוע של ימי כ לשיטתו איך אישה קובעת עת וסת בימי זיבה, וא"פסק שאין אישה קוב

 חודש?!

 

 לשיטת הרמב"ם תירוצים 

 והקדים לכך שתי הקדמות: ד. -, ליישב את קושיות א,ו39החוו"ד כתב

 בה:אופן קביעת וסת בימי זי .1

רק ממעין  כל מה שאישה לא קובעת וסת בימי זיבה זה ש, מבאר החוו"ד לדעת הרמב"ם

לא קובעת וסת בראיה שרואה בימי   היינו שאם ראתה בימי הנידה לפני ימי זיבה אלו, ,פתוח

  היינו שלא ראתה בשבעה ימי נידה הסמוכים  רואה ממעין סתום,ם א אךהזיבה הסמוכים, 

 . בימי הזיבה וסתלימי הזיבה, אזי קובעת 

 
 שם. 35
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שלא ראתה עפי"ז, מובן שאישה יכולה לקבוע וסת החודש אף שיוצא בימי זיבה, באופן 

 . ובכך מתורצת קושיא דין סתום, בימי הנידה שלפני כן, ואז זה נקרא ממע

 : לאין לה וסת קבוע שיש לה וסת קבועחילוק בין אישה  .2

  11-7קבועה של  תמיד מחזוריותסופרים באישה אומר, ש "ם החוו"ד ביאר שכל מה שהרמב

מתחיל   11-7, מנין בועבאישה שיש לה וסת ק, אך באישה שאין לה וסת קבועהיינו רק 

 . הקבועבו את וסתה ביום שרואה מחדש בכל פעם 

שכן לשיטת  ,הגמרא בערכיןהקושיא הראשונה מ תא"י שני הקדמות אלו ניתן לתרץ עפ

פן שונה מהבנת הרמב"ן. הרמב"ן ביאר מ' באואת הג מבארהרמב"ם וו"ד[  הרמב"ם ]עפ"י הח

ים, הראיה הבאה היא תמיד תהיה ראית  ימים נקי 17שהתיקון שהגמ' מציעה, הוא שלאחר 

הגמ' מציעה, תוכל לתקן את ספירתה. אמנם הרמב"ם הבין שהתיקון ש נידה וממילא

  11-7"י כך תתחיל למנות מחדש קבוע וסת ועימים הנקיים, האישה תוכל ל 17שלאחר ה

  :ונבאר את הדברים ונמצא שהיא מתוקנת.

ם שלפני כן, האשה אינה יכולה לקבוע וסת ימים נקיים היא משו 17הסיבה שצריך למנות 

ממעין פתוח כמו שביארנו  יהבימי הזיבה ותה כיון שיתכן שהראיה השניה תהיה ודאיאופן וב

ם אשונה היתה ביוכן אם הראיה הרול, ת וסתבהקדמה הראשונה שאז אין כאן קביעו

ימי   11ה + ימי ניד  6היא יכולה לקבוע וסת רק אם יעברו עליה הראשון של ימי הנידה 

 . 17זיבה=

 עצמו פסק גמרא זו להלכה וז"ל: 40בנידה. הרמב"ם לגבי הקושיא השניה מהגמרא 

 לנדתה  סמוךה הטהור  הראשון השבוע משמשת, טהורין ושבעה טמאין שבעה רואה  ההית"

  לשמש  ואסורה לספירה אחריו שיבוא הטהור והשבוע זבה בו תקבע טמא שבוע אחריו ויבוא

 שמנה תמשמש ימיה וכל, אחד שבוע  אלא שבועות' בד מטתה השמש שלא נמצאת, בו

 זו דרך על וסופרת... זבה היא הרי יישחמ שבוע כיצד, שבועות עשר שמנה בכל יום עשר

 זה חולי  לה אירע לא  ואילו, םוי  ח"י משמשת שבועות ח"י שבכל  אומר נמצאת , לעולם

 שהן שבועות  א" י עותשבו ח"הי בכל משמשת היתה טהורה יום א" וי נדה שבוע והיתה

 . "יום ושבעים שבעה

בועות לולי החולי של שבוע  ש 18רביע ימיה, הכוונה שלכל טווח זמן של  י הרמב"םהיינו לפ

היתה   החולי לילו, שכן אם החולי שת כעתת פי ארבע ממה שמשמ שבוע, היתה משמש

שבועות  18, וכך יוצא שבומשמשת בהם  ימי זיבה לא רואה 11שבעה ימי נידה רואה ו רואה

ש. עכשיו שיש לה את החולי ששבוע היא טמאה ימים בתשמי 77י החולי היתה מותרת לול

הרמב"ם לא אך  19.2היינו שיכולה לשמש ימי טהרה  77לה רבע מה  א טהורה ישושבוע הי

 יום.  18ב נחית לחלק וכת

וך כח' שלפי הרמב"ם, לא היה בגירסא של הגמ' בנידה 'רביע ימיה מת 41הרב המגידומבאר 

ד שגם אם נגרוס 'רביע ימיה מתוך כח' הכוונה רק אלא רק 'רביע ימיה'. ועוד כותב הרב המגי

כך צריך לומר לפי ק, אך דחו ח הימים ראשונים. וסיים על זה הרב המגיד שזה ביאורלכ"

 . הרמב"ם
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, שמסתבר שלדעת הרמב"ם 42לגבי הקושיא השלישית, ראיתי תירוץ שהביא הבית יעקב 

ת נידה וטומאת זיבה, אולם להיות בהם טומאנידה וימי זבה רק בימים שיכולה  מונים ימי

נמצא שבימים אלו לא נוהגת  ת לידה ולאחריהם ימי דם טוהר,לאחר הלידה שיש ימי טומא

הספירה תתחדש רק לאחר מלאת ששוב תהיה ראויה   ת זיבה וטומאת נידה ולכןטומא

 .לטומאת זיבה ונידה

סוף ביום סוף  11- 7מלאות לא נמנה  הרי אף אם עד סוף ימיאך לכא' יש להקשות, ש

שמיני יהיה דם זיבה, וכיצד כתב ם הביושלאחר מלאת יתחיל המנין, ואם תראה דם 

"?! הרי לפי המנין זה נדתה תחלת הוא מלאת יום אחר האשה שתראה דם שכלהרמב"ם "

 ימי זיבה? 

למנות את ימי הנידה והזיבה רק   ל בדומה לנערה שמתחילה לראות דם, שאנו מתחיליםונ"

וכן בימי בימי ההריון האישה מסולקת דמים  . כך גם ביולדת,ותשתתחיל לראמשעה 

חדש רק  , נסתר המנין והוא מתידהלא היתה יכולה להיות זבה ונ טומאת הלידה וימי הטוהר 

 לראות דם.שתתחיל שוב לאחר 

 

 רבי בשדות חומרת 

 אומרת הגמ' בנידה וז"ל:

 ששה תשב - אחד יום תהרא: בשדות רבי התקין , רב אמר  יהודה רב אמר  יוסף רב אמר "

  ישראל  בנות: זירא' ר אמר. נקיים שבעה תשב - שהלש, והן ששה תשב - שנים, והוא

  "נקיים שבעה עליה יושבות - כחרדל דם  טפת רואות שאפילו, מןעצ על החמירו

תקנות כדי שלא יגיעו לאיסור   הטור ביאר משרבו הגלויות ותקפו הצרות, הוצרכו לתקן

 צורך תקנת רבי בשני אופנים:את הים כרת.הראשונים מבאר 

אם , ולכן בקיאות להבדיל בין ימי נידה לימי זיבה ש היה שנשים לארש"י כתב, שהחש

ותמנה שבעה מהיום  והשני הוא דם נידההדם הראשון הוא דם זיבה תראה יומים, יש חשש ש

 והן.ולכן צריכה למנות ששה   ום השני,לימי הנידה מהי וד שצריכה למנותעהראשון ב

, ולכן יתכן מא ל בין דם טהור לדם טשנשים לא ידעו להבדי החשש היהאמנם לפי' תוס' 

ה  ובאמת רק ביום השני תרא  טהור ותחשוב שהוא דם טמאשביום הראשון היא תראה דם 

 מהיום הראשון, ולכן צריכה למנות ששה והן. 7דם טמא, ותספור 

 יומיים תשב ששה והן.ובעקבות שני חששות האלה תיקן רבי שאם ראתה יום/

כיון שאם תראה בהם דם יש לחוש שהיומים   נקייםים להיות ימים אלו צריכ 6-שהר"ן וביאר 

]עפ"י  .לספור ממנו ששה והוא כשיו הוא דם נידה ותצטרךף ימי זיבה והדם שתראה עהיו סו

דם   חשוש שמאתוס' צריך ששה ימים נקיים, כיון שיש ל רש"י[ כמו כן ניתן לבאר שגם עפ"י

הימים הוא דם טמא וצריכה   6ה בתוך שראתה ביומים הראשונים היה טהור, ורק הדם שתרא 

 והוא. 6ספור ממנו ל
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 3מי הנידה ויש חשש שתראה להבדיל בין ימי הזיבה ליסף שנשים לא היו בקיאות חשש נו

ר ם ואמנם היא תחשוב שהיו אלו ימי נידה וא"צ לספונקי 7ימים בימי הזיבה ותצטרך למנות 

 נקיים.  7ימים תשב  3נקיים, לכן תיקן רבי ראתה  7

 

 מדוע צריך את חומרת ר' זירא

 ששה תשב - אחד יום תהאר : בשדות רבי התקין , רב אמר  יהודה רב אמר  יוסף רב אמר "

  ישראל  בנות: זירא' ר אמר. נקיים שבעה תשב - שלשה, והן ששה תשב - שנים, והוא

 " נקיים שבעה עליה יושבות - כחרדל דם  טפת רואות שאפילו, עצמן על החמירו

לכאו' ש את חומרת ר' זירא אחרי שכבר תיקן רבי את תקנתו?!ם מדוע צריך הקשו הראשוני 

   ת כל הבעיות!תקנת רבי מכסה א

השמשות  שהחשש הוא שמא תראה יומיים ובאחד מהם הראיה תהיה בבין  כתבו, 43י"א בר"ן

  תספור  ולא שנים אלא ראתה שלא סבורה האת ו גדולה, ואז אמורה להיות לה דין של זבה

  פה טי בדם שאפילו  מדותם השוו בזה בכיוצא לטעות תבוא שלא וכדי ן,וה ששה אלא

  נקיים.  עהשב  יושבות יהיו כחרדל

 כגון בזיבה נקיים שבעה יושבת כחרדל  בטיפה שלפעמים כתבו, כיון 45ורמב"ן  44ר"ן

 .  סותרת היא כאילו שתראינה םד כל לעשות עצמן על ישראל בנות החמירו  הסותרת,

  מרובה  וכשהדם ,ופרוזדור עליה חדר :באשה בתים שלשהשישנם  ימפנ, כתב 46יונה  רבינו

 נעקר השני וביום הפנימי בבית מעט הראשון ביום ויצא ,ימים  שלשה שנעקר כבר שראפ

 שנדון הוא ודין .החיצון בבית הכל נתקבץ השלישי ביום ועכשיו האמצעי בבית ויצא מעט

כחרדל היה   מועט הוא כשהדם' זירא וחידוש ר ,נקיים  ימים' ז ותשב גדולה זבה כמו אותה

  משמע  וקא , אחד משהו נעקר ויום יום ובכל  היו משהויין הששלש  לומר הדבר רחוקהוו"א ש

 . נקיים' ז עליו ויושבת לגמרי נעקר כאילו אותו ודנו עצמן על החמירו ה"אפר' זירא ש לן

תה ולא רא ם ונאבדישמא היה דם יומי , שסיבת חומרת דר' זירא, 47שבט הלוי הביא דעה 

ריכה ה והוא בלבד, אך מדינא צוביום השלישי ראתה, שאילולא ר' זירא היתה יושבת שש

 לשבת ז"נ.

 

 היחס לחומרת ר' זירא

 וז"ל: הפסוק כהלכהמתייחסת לחומרת ר' זירא  48הגמ' במסכת ברכות 

 הלכה דמי והיכי. פסוקה הלכה מתוך אלא... דין מתוך לא להתפלל עומדין אין: רבנן תנו"

 כחרדל  דם טיפת רואות שאפילו, עצמן על החמירו ישראל בנות: זירא רבי אמר ...? פסוקה

 ."נקיים שבעה עליה שבותוי -
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  החכמים  בעיני כשרהוה ישראל בנות שנהגו זו חומראעל חומרת ר' זירא, ש 49כתב הרמב"ן

 .לעולם ראשו בה להקל לאדם אסור לפיכך, מקום בכל פסוקה כהלכה אותה ועשו

 כותב וז"ל: 50אירי וכן המ

  לכך  הביאום רחוקות וחששות שהחמירו ןה הן ישראל שבנות פי על אף זו שחומרא מפני"

  וא וה תשובה עליה שאין פסוקה כהלכה ועשאוה דבריהם את וקיימו מהם חכמים קבלוה

 "פסוקה הלכה בכאן  שקראוה הענין

מאשר מנהג רגיל, אך שלחומרת דר' זירא יש תוקף יותר גדול  ב"ן והמאירי,משמע לפי הרמ

 .52ג רגילמרת דר' זירא כמו כל מנהמשמע שמתייחס לחו 51הנפש בראב"ד בספר בעלי 

 

 

 במקרים מיוחדים? חומרת ר' זירא האם ניתן להקל ב

 תית ת הלכעקרו –א. במקום ביטול פו"ר 

נקיים טבילה   7רות הינם לאחר ה יכולה לההביוץ והימים בהם האישאצל רוב הנשים 

קדמת והדבר גורם לה שהמחזור שלהם קצר נשים שראייתם ארוכה אונם יש במקווה. אמ

 נס להיריון לאחר סוף שבעת ימי הנקיים.יים באופן שלא ניתן להיכהביוץ בתוך שבעת נק

כאשר הדבר  זירא ולטבול כדין תורה  אם ניתן להקל בחומרת ר' לאור זאת דנו הפוסקים ה 

 מונע פריה ורביה. 

בכל ענין ובכל   מחומרא זו בקל נפטריםש,כתב 53ו גליא מסכתהרב דוד מנוורדוק בספר

, שהעובר על 54ב"ם כתב בריש הלכות ממרים שהרמ , ואףלהקל מקילים צד שיש מקום

בעשה ולא תעשה, מ"מ אין זה אלא בגזרות גזירות או תקנות או המנהגות של חז"ל עובר 

 בודאיחכמים, שאז או מנהגים שנעשו בביה"ד הגדול בירושלים או בוועד  או תקנות

או חומרא שלא  גהנות ותקנות חז"ל, אבל מזרעם גזר לשמחוייבים ישראל לקיים עליהם וע

פ שאינם  , אלא המון בית ישראל החמירו על עצמם, אע"נעשו בוועד חכמים או סנהדרין

תעשה, ולכן החומרא של ר' זירא שלא נעשה  ולא  רשאים להקל בסתם, מ"מ לא שייך עשה

נהג זה בכל בזמן חז"ל לא נתפשט מ חכמים בבהי"ד הגדול או בוועד חכמים וגםע"י תיקון 

 במקום הצורך.שם בגמ', ניתן להקל בה  המקום כמבואר

דרים עם הרמב"ן ן דבריו מסת, וכתב, שאידחה דברי הגליא מסכת 55אמנם הרב בטה"ב

ה פסוקה א זו הוכשרה ונתקבלה בעיני חכמי ישראל ועשאוה כהלכוהמאירי הנ"ל, שחומר

 בה., ולכן גם בפו"ר אין להקל 56ושאסור להקל בה ראש לעולם

 
 ט. נידה פרק א הל' י בהלכות 49
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 סי' ד דף צ.  53
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כותב  מ"מ, להקל שמצדד כגליא מסכתא דמשמע גב על אף, ש57וכן כתב במנחת שלמה 

  א דהו כיון ואופן פנים בשום בזה לסמוך אין וותיהכד רבה גברא על שגםר' שלמה זלמן, 

 חזינן  והרי, החכמים בעיני  יםהדבר יתקבלו אם תנאי על אלא זה חדוש  כתב לא עצמו

 למצוות פו"ר.שהגדולים לא קיבלו דבריו גם לא 

עפ"י דברי התוס'   הרב יעקב כץ, רצה להקל בזה 58ית יצחק "ת חינוך בוהשואל בשו

 דוחה ל"ת:כדי לקיים מצוות פו"ר שהרי עשה  ניתן לישא שפחהששואל למה לא  59בגיטין 

 שניהם  לקיים אפשר דהכא ל "וי קדש יהיה אלד  לאו ולידחי ורבו דפרו עשה וליתי ת""וא

 " כפייה ידי על

שניהן יבוא עשה דפו"ר וידחה ל"ת , הואיל ולא אפשר לקיים בנידון דידן אומר הרב כץוא"כ 

 של שבעה נקיים?! 

ניתן גם לקיים את הן, שכן זה ניתן לקיים שני בנידון דידן דחה דבריו שכן  60אך הרב בטה"ב

ע"י הפריה מלאכותית אפי' שזה בתוך ימי  פרות ולרבות שמירת שבעת הנקיים וגם ל

 ת שבעת ימי הנקיים.עשה דפו"ר וידחה אאין אומרים שיבוא ממילא ו, הנקיים

 ס' וז"ל: רצה הרב השואל להתיר עפ"י תירוצו השני של תועוד 

    להתעבר" דחזיא ביאה בגמר  אאל עשה מקיים לא לאו מיעקרא דכי "ועוד

ת של שבעה נקיים, וא"ת הרי זה לא בעידנא וא עשה וידחה את הל"וא"כ בנידון דידן יב

אחת, על זה כתב השואל, שזה  לא תעשה כאשר זה לא בבת וממילא לא דוחה עשה את ה

ובכה"ג לא אלא ל"ת דרבנן שהצריכוה שבעה נקיים, לא שייך במקרה דידן משום שאין כאן 

ור דוחה עשה קל אף שלא ה חמשעש  61וזה דומה למה שכתב התוס' בפסחים  נאבעינן בעיד

  בעידנא.

ך  כדי שידחה העשה אותו צריסוברים שגם בל"ת דרבנן, אך בטה"ב, הביא פוסקים ש

 שיהיה בעידנא. 

 ל התוס' הנ"ל כתב וז"ל:ועוד מביא טעם לאסור בטה"ב, שבתירוץ השלישי ש

 בה" בכיוצא לה אפשר  מיפקדא' דאפי עשה ליכא  דבדידה "ועוד

ים חל איסור ביאה בתוך שבעה נקיבמקרה דידן ואילו  מצווה על פו"ר , היינו שאין האישה

ועיי"ש   ם מ"ע של פו"ר של הבעל בלבדניתן האיסור להידחות משו גם עליה, ולכן לא 

 .62שהאריך 

 

 ש: ב. חשש פיקוח נפ

  שהרופאים , מסוכנה חולה אשה, על , נשאל לגבי פיקוח נפש63מרן הרב קוק בדעת כהן 

 שבעת  בעלה עם כשתתיחד א"כ לבא יוכל לא ועיבורה, שתתעבר  היא שתרופתה אמרו
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והאם במצב כזה ניתן לדחות  ,נ"ז שתמנה ז"לפ א"אש ומובן, וסתה התחלת אחר ימים

 .חומרת דר' זירא מחמת פיקו"נ

 העלה מספר צדדים להקל במקרה זה: מרן הרב, 

שאישה יכולה  ברים . וסו64במניין ימי הנידה וימי הזיבה  לקים על הרמב"םרוב הפוסקים חו

י ראייתה לא ם. לכן, אם לאחר שבעת ימלהיות זבה רק אם ראתה בימי הנדה הסמוכים לה 

טאין זה   דם נדה תמיד תהיה שהראיה הבאה שלהיום, נמצא  11במשך לפחות ראתה 

היה בימי הזיבה לפי חשבון, היא  תראה אותה, כיון שאף אם הראיה השניה ת משנה מתי

מדין   אינה צריכה שבעה נקייםבימי הנידה שלפניהם ולכן  ראתה אינה זבה, כיון שלא

 ורה. ת

אלא משום גזירה, שמא תראה ששה ימים דם  זירא לשיטתם אינו  והטעם של חומרת רבי

זיבה, אין לנו שום ספק על  זוא"כ באשה שה. וכותב הרב טהור ויום השביעי תראה דם נד

קלוש  . ואולי עודלבד נדחה מפני פיקו"נ 65נןואיסור דרבים רק גזירה בעלמא והויין כל הנקי

וידוע שמנהג הוא לא  שנהגו בנות ישראל, שהרי הוא באמת רק מנהג, משאר איסורי דרבנן

  . חמור כדרבנן ממש

וכל הצורך שה ודאי שזה דם טמא. ון שידוע שזו הווסת של האינראה לבאר שכוונתו היא שכי

  ים בזמן הווסת שלה. להבחין בין סוגי הדמים הוא בדמים שלא בא

 בענין , וסייעתו י"לרש וסייעתו ם" הרמב שבין, תהמחלוק את נחזיק אם אפילוומוסיף הרב, ש

 כאן אין ואז, ייעתוסו י"כרש שמא חדא, ס"ס לנו יש הרי, שקול לספק, זיבה וימי נדה ימי

 דרבנן  גזירה א"כ, ימי נידה[ 7יום לאחר  11לא ראתה ]במקרה שד"בנ כלל תורה ספק

 בימי  שמא, ספקעוד  יש אכתי, וסייעתו ם" כהרמב ל"ואת, ]שניתן להידחות מפני פיקו"נ[

 כבר הרישכן , שאינו ספק – ידיעה חסרון ספקכ נדון זה ספקואין לומר ש, עומדת היא הנד

  שנעשה  וספק, התחלתו ממנה שנשתכחה ל"וי, הראשון הוסת מהתחלת טובא זמנים עברו

. ועוד הש"ך כותב שבמקום הפס"מ מצרפים אף ספק בחסרון אוה גמור ספק ודאי שכחה י"ע

 לס"ס. וק"ו לפיקו"נ. ידיעה

בה, בכל זאת אינה זשמא  אחדמוסיף הרב, שגם אם לא היה לנו ס"ס, אלא רק ספק  ודוע

 ה התורה יהרג ולא יעבור. להתיר שלא על זה אמר היה מקום

ן הרופאים נאמנים כנגד  יאש רק מזה, רעשה במקרה זה הרב פסק לחומרא, מצד אחמל

 סמוך לווסתה. מה שאמרו חז"ל, שאין אישה מתעברת אלא

 

 שבים: ג.תקנת ה

בדין בעלת תשובה שבעלה חילוני, אם יש מקום להתיר שתטבול דן,  66בשו"ת בית אבי

 . מש בז"נ מדין תקנת השבים, עיי"שף הדאורייתא ותש בסו

 
 דלעיל. כ 64
 מנהגים או בגזירות רים[ זהו רקר]בהלכות ממתסולא  רה מדיןומהתתוקף  יסורי דרבנן ישטת הרמב"ם שלכל אואף שלי 65

  הוא  םג, קדמונים םמיכח פ"ע כשנעשו אפילו, ומנהגים ותגזיר  שאר אבל, ואחד םישבע של ולהגד ד"ב פ"ע נהגוווה שנגזרו
 א. בעלמ סמכתאא רק  הוא הודיד  ורתס שלא מודה

 .ח"ג סי' קכח 66
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 כותב וז"ל: השו"ע . ב

 ומיהו. ביציאתו שתרגיש והוא, טמאה, ברצון בין באונס בין, ממקורה דם שיצא אשה"

 ראתה לא ואפילו, לחוץ  יצא שלא פי על אף אהמט, ויצא ממקומו שנעקר  בו משתרגיש

. ו "קצ סימן לקמן משפטן יתבאר כאשר: הגה. נקיים שבעה  עליו יושבת, כחרדל דם טיפת אלא

 הבא כל כי(, י"ב מביאו /ה"תכ/ ב"תכ מןסי ש"ריב) נדה איסור לענין לנשואה פנויה בין חילוק ואין

 ."כרת חייב הנדה על

 שהרגשה זה סיבה , רוב הראשוניםכמו  ציאתו' משמע שפסק'והוא שתרגיש בי שון מרןמל

  .67הש"ךפסק וכן  מדאוריתאלטומאה כדי להתחייב 

 בפחות מכגריס בלא הרגשהודאית ראיה 

מהתורה, אלא רק טמאה טמאה  היא לאבלא הרגשה  ודאי מגופה נפסק שאם ראתהכאמור 

 שיש פה.  יש לדון בגדר טומאה דרבנןומדרבנן 

יצאה בוודאות ממנה, אנו נותנים לו דין כתם דרבנן, ולכן יטמא איה זו שפסק, שר 68תוה"ש

 . ועודרק בשיעור כגריס 

, שכל גם בפחות מכגריסטמא כזה יהיה , שבמקרה פסקו 70וכן מחצה"ש 69לעומתו הפלתי

ה כי אנו אומרים שעד שיעור זה דילמא זה בשיעור כגריס ועוד ז הסיבה שמטמא רק

לחוש למאכולת גם בפחות מכגריס  וודאי שבא הדם ממנה, איןמאכולת, אך במקרה דידן ש

 .מדרבנן ולכן תהיה טמאה בכל שהואועוד, 

  .הפלתי והמחהצ"שכדעת הנ"ל  פסק הששה"ל בענין המחלוקת הנ"ל, 

, ועוד הוסיף בסו"ד ואפי' אם ודאי לכה כתורת השלמיםהאריך להוכיח שהה 71אך בטה"ב

רוב דמים באים מן המקור,  ליה ומן הצדדים, ואע"פ שופה, יש לתלות שבא מן העיצא דם מג

שעת וסתן, וגם יש להם חזקת טהרה, הוה ליה רובא מ"מ כיון דרוב נשים מסולקות דמים עד 

 וחזקה נגד רוב דמים באים מן המקור. 

ר ראיה פחות מכגריס, אולם אם ראתה על דב רק לעניןוקת הנ"ל היא יש להעיר שהמחל

פה טהורה לכ"ע. וכן מוכח מדברי הגמ' אף שהראיה וודאי בא מגו שאינו מק"ט או צבעוני,

 .72ששה"לוכן משמע בופה על דבר שאינו מק"ט. ששמואל טיהר שראיה שבא מג

 גשה ולאו אדעתיהא ארדילמ

 :וז"ל ואלהביאה את דברי שמ 73הגמ' בנידה 

 רה בבש שנאמר , טהורה - עליה דם ומצאה, עליה וישבה עולם קרקע בדקה: שמואל אמר "

 . "בבשרה שתרגיש עד -

 
 ם. יוסקעוד פ לעיל שכן פסקו ס"ק ב. ועיין 67
 .ג א' קפסי 68
 ס"ק א. סי' קפג 69
 סי' קפג ס"ק ב. 70
 יד. -ח"א ו 71
 מ' ט.ע 72
 "ב.נז ע 73
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 שלא הרגישה: על דברי שמואל הקשתה הגמ' מספר קושיות שמהם עולה שטמאה אע"פ  

, טמאה - עומדת אם: אומר  מאיר  רבי, דם האתור  צרכיה עושה שהיא האשה, שמע תא"

  דלא  - לאו אלא? טהורה אמאי יושבת  - דארגשה אי? דמי היכי. טהורה - תיושב ואם

  עומדת . הואי רגלים מי הרגשת  ואימור, דארגשה - לעולם! טמאה - דתעומ וקתני, ארגשה

 . טהורה ויושבת, דם ואייתי למקור  רגלים מי הדור  -

 היכי. טמא - משוך ואם, טהור  - עגול  אם, דם עליו ונמצא הכר  תחת נתון שהיה עד: ש"ת

, לא! אמט - משוך  וקתני ארגישה אדל - לאו אלא? טהור  אמאי עגול - דארגישה אי? דמי

  .טהור  - עגול, אתא מגופה ודאי  - משוך, הואי עד הרגשת ואימור, דארגישה - לעולם

 וחייבין טמאין - אתיום שלה על נמצא , בקרבן וחייבין טמאין - שלו על נמצא: שמע תא

 אי? דמי היכי. הקרבן מן ופטורין, מספק טמאים - זמן לאחר  שלה על נמצא, בקרבן

 על  נמצא  וקתני, ארגישה דלא - לאו אלא? הקרבן מן פטורין יאמא זמן לאחר  - דארגישה

 ."ההו  שמש הרגשת ואימא, דארגישה - לעולם, לא! רבןקב וחייבין טמאין - אתיום שלה

להתבלבל בין הרגשת ראיית דם לבין מהגמ' עולה שישנם ג' אופנים שבהם האישה יכולה 

 מ"ר ותשמיש. : בדיקת עד, הטלתהרגשה אחרת

 ודאי  משוך, הואי עד הרגשת ואימור, דארגישה לעולם" על דברי הגמ':ב, כת 74מחצה"ש 

רה שלא הרגישה  ומהם תצא נפק"מ למק אופנים' בב לפרשו יש" שטהור עגול, אתא מגופה

  בדיקה פנימית בעד: ובדקה

ולכן אם , שהרגישה כן אומרת שהיא כלומר 'דארגישה  לעולםמה שהגמ' אומרת ', 'א אופן

  אומרת ש גב על אף, טהור עגולאם  אבל, טמאהו הרגישה וגם הוא בדיקה דם ודאי משוך

  דהרגשת  סברה והיא הוא עד הרגשת דאימור, בידה הוא טעותש רים, שכן אנו אומשהרגישה

  שידעה כשאמרה זה ולפי. משוך להיות קינוח ךדדר בדיקה דם זה אין ודאי דהא, הוא דם

 . טהור משוך אפילו הרגישה שלא

 אומרת היאש אלא, כן אומרת שהיא לא 'דארגישה לעולם'הגמ' אומרת ש מה, 'ב אופן

  היא ש , דהיב הוא טעות אמרינןשכן , טמא משוךאנו אומרים ש  יהכ  ואפילו הרגישה לאש

זה  ודאיהוא אז  משוךש וכיון, דם הרגשת הוא ובאמת, העד הרגשת היא הרגשתהש סברה

 . משוך להיות קנוח דדרך קהבדי דם זה איןש טהור גולע אבל, וטמאה בדיקה דם

 תשמיש  אחר עצמה שקנחה או דם ומצאה שבדקה בדיקה בכל: נפק"מ בין שני האופנים

  :דאורייתא איסור יש לדון האם יש כאן חשש, לכל הרגשה בלאוזה היה  דם ומצאה

   .הרגישה לאש אמרהש כיון דאורייתא אין איסור, אאופן שלפי 

 דלא לומר אותה  הטעה העד הרגשת דאימור ,תאריידאו איסור חשש הוי, פן בולפי או

 . דם הרגשת הרגישה ובאמת הרגישה

 

 
 שם. 74
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 75סקיםשיטת הפו

 כאופן א.פוסקים  76ז "טא.שב יעקב, 

 בנן.פוסק, שאם נתנה אל ליבה בשעת בדיקת העד טמאה מדר 77לחו"ש.ב

 ב.שספק טמאה מהתורה כאופן פוסק,  78רבי גבריאל אב"ד מינץ.ג

 מהתורה.   ודאייותר מזה שהיא טמאה סובר  ךא ,אופן בו ון כמבעיקרפוסק  79החוו"ד.ד

בבדיקת עד בסתמא ספק  להטלת מ"ר ותשמיש, שחילק בין בדיקת עד  80טה"בה.

 ן.תא, אך אם אמרה לה שבריא לה שלא הרגישה טמאה מדרבנדאוריי

 רבנן. טמאה מדלאחר הטלת מ"ר או תשמיש 

ה שלא הרגישה בבדיקת עד בריא לאמרה ש , לגבי 81ט חזר בו  אמנם ביביע אומר חלק

 יודעות  ואינן, וסתן בשעת כלל מרגישות שלא רבות נשים שיש לנו נודע בזמנינוכתב, ש

  נכון  לכן, הרגשתי שלא לי ברי כשאומרת לסמוך אפשר יא ולאלה, היא מה הרגשה

 . חכם שאלת שיעשו להן להורות

 חה:  כתב שהדבר תלוי מתי קנר לגבי בדיקה אחר מ" 82אולם בשבה"ל

, כיון שחוששים שמי הרגלים מהתורה כנידה יש להחמיר שטמאה – אם קינחה בתוך דקה

( ולכן יש ספק אם הרגישה. ארגשא ולאו אדעתאו את הרגשת פתיחת המקור )דלמא הכה

 ומאה. שנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טובראיה בהרגשה טמאה אף כ

וממילא   א סמוך למי רגלייםשזה ל , כיוןיש לזה דין דרבנן ניתן להקל –קנחה לאחר דקה 

 . אינו מקבל טומאה ולכן טהורה נייר 83לשיטתיה

אלא א"כ יש דחק  84יש להחמיר אף אם קנחה לאחר דקה אה כדם ממשהנר מראהאך, 

אינה צריכה לבדוק את חה אחר הטלת מי רגליים גדול. והוסיף שבט הלוי, שאישה שקנ

  .הנייר טואלט

 ח חיצוני ינולק  תפנימיבדיקה לוק בין חי

 :נחלקו הפוסקים האם יש להחמיר גם בקינוח חיצוני

עתה' יש חשש של "דילמא ארגשה ולאו אד בבדיקה פנימית דלעיל כתב, שרקהחוו"ד  א.

ולכן דינו ככתם   שה כללאינו נחשב כהרגבקינוח חיצוני אך והיא נחשבת להרגשה מהתורה, 

 . 85בטה"ב וכן פסק מרן. לכל דיניו

 
קים שדם  ך לפוסר זה בא בהרגשה, אהתורה רק כאשמ אים שדם שבא מגופה מטמא רק לסוברן הולקמ דיון שהובא ה לכ 75

י בא  גשה כי וודאההראת  עד מכהה יקתעם בד  ין נפק"מ לדיוןם ללא הרגשה אז אפה מטמא מהתורה גוודאי מגו שבא
 מגופה וטמאה מהתורה. 

 ג.כ ק"ס קצ סימן 76
 .קצ בקפג ב,  77
 צה"ש שם.מחבהובא  78
 ס"ק א.קצ  סי' 79
 "א עמ' כב.ח 80
 י' קז.ס חחלק או" 81
 קע -ורי שבט הלוי קסט שיע 82
 ע' י עיי"ש. ן סימן צ סכמבואר לקמ 83
א. י" א שנייר מקבל טומאה. ב. י"א  וונתו היא: שכ נראהומרא. וחת לספיקו רים בצירוף כמהט הלוי כתב שמחמישב 84

 את האישה.  וסר אה אהמקבל טומ ברדנישא ע"ג אה הינו מקבל טומאש רשדב
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טמא כמו דם הנמצא בבדיקה, אמנם הוא  כתב שדם הנמצא בקינוח 86פודשו"ת חשב הא ב.

, ל של כתםאך עדיין אין בו את הקולות כלתא כי לא הרגישה, טמא מדרבנן ולא מדאוריי

 על דבר שאינו מק"ט או צבעוני.ולכן מטמא גם בפחות מכגריס וגם אם נמצא 

ל למרות שזה דרבנן, שכן כ מובנת הסברא למה לא נקל ומבאר, בעוד שלגבי פחות מכגריס

מגופה אין לחוש  הדם בא בודאיהטעם של כגריס זה לאפוקי ממאכולת, אך בקינוח ש

 מדרבנן, וכמבואר לעיל בפלתי. למאכולת וממילא תטמא בכל שהוא 

"ט או צבעוני, כדין טומאה מדרבנן, אך ם להקל בדבר שאינו מקוכותב, שלכא' היה מקו

על דבר המקבל טומאה והאישה , שהרי ברור שכתם הנמצא ר התבוננות החמיר גם בזהאח

טומאה, שאין הכתם חוזר להיות טהור בשביל  העבירה משם הכתם על דבר שאינו מקבל

במקום שהוא עשה בבשרה קת קינוח דומה לזה, כי דם הנמצא בקינוח נמצא למבדי, וזה

א, והרי פשוט שדם  ינוח לראותו ולדעת מה הו, אלא שהעבירה בידיה את הדם על עד קטמא

ר שאינו במקום טמא לא יחזור להיות טהור בשביל שהעבירו אותו אח"כ על דבהנמצא 

 .87מק"ט

 : פוסק  89פחות מכגריס. שכן הרמב"םמיר בקינוח אפי' בכותב, שבעל נפש יח 88שו"ע הרב  ג.

 שיהיה עד מאמט אינו הבגד על והנמצא, שיעור לו אין בשרה על הנמצא "שהכתם 

 כגריס..." 

בא מגופה, אז לכן הוא  בודאיומבאר שו"ע הרב, שכיון שבכתם הנמצא על בשרה הוא 

וה"ה ך לתלות במאכולת בפחות מכגריס וא"צ שיעור ב'כגריס ועוד' שלא שיימטמא גם 

  חולק על זה. 90אך מרן  שיטמא בפחות מכגריס, ופהבא מג בודאיבקינוח שכן הוא 

הרב יודה שלדעת הרמב"ם אפשר להקל  שו"ע גם  י צבעוני ואינו מק"טמ"מ נשמע שלגב 

   בקינוח.

 

 סוגי הרגשות 

 י הרגשות:שישנם ג' סוג  91כתב הפת"ש 

 הזדעזע גופה.  א.

 וז"ל: 92י ביאה ברמב"ם בהלכות איסורמקור הרגשה זו מובא 

 
 

 חלק א, עמ' יז. 85
 סימ' עה. "בח 86
פ  אע" טמאהבשלג, לג וראתה אדמומיתעצמה בש שקינחהה , שאיששובהובא בדרכי תואי שהשו"ת בר ליווכ"כ ב 87

שב לספק י נחקינוח חיצונ םשג דבריו בקצרה ומהן היה נראה שהוא סובר הדרכ"ת הביא. וומאהמקבל ט אג לשהשל
 ה לראות. זה זמנום שהדם בא ממנה והחמיר אלא משש הים, נראה שזה לא הסיבליוואי בפנהבר ברי ה, אמנם בדגשרה
 ע. סי' קצ ס"ק 88
 ה פ"ט ה"ו.איסורי ביא  89
 קצ סע' ו. סי' 90
 "ק א.ס 91
 יז.  ק ה הל'רפ 92
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 שהשתינה בין עומדת והיא שהשתינה בין, רגלים מי עם דם ויצא םימ שהשתינה "האשה

 רגלים  מי שהרגשת חוששת אינה ונזדעזעה גופה הרגיש ואפילו, הטהור  זו הרי יושבת והיא

 ".זו.. היא

 ר. ב.פתיחת פי מקו

 ' קצ סע' א., והוזכר במרן בסי93הרגשה זו הובא בתה"דמקור 

 מחלוקת הפוסקים. –ג. זיבת דבר לח 

החת"ס סבר שאינה ואילו  94. הנוב"י נחשבת הרגשה הפוסקים אם בכלל יש הרגשה זוקו נחל

 הרגשה: 

 גם נחשב הרגשה מהתורה. שזיבת דבר לח 95דעת הנוב"י 

 :96, מהלימוד של שמואל בגמ'וראייתו היא

 בבשרה  שנאמר , טהורה - עליה דם הומצא, עליה וישבה עולם קרקע בדקה: שמואל "אמר 

 קרא לימא כ"א! כבחוץ  בפנים שמטמאה ליה מיבעי - בבשרה האי. בבשרה שתרגיש עד -

 ". בבשרה.. שתרגיש עד: נהמי  שמע - בבשרה מאי, בשר ב

 מהפס' 'בבשרה' הגמ' דורשת שתי דרשות: 

 מטמאת.ו המקום שראיית הדם בו א.שצריכה להרגיש. ב. מה

היות במקום  מאותו מילה, נראה שההרגשה צריכה לות הנ"ל, נלמדות מכיוון ששתי הדרש

 המוגדר כ'בשרה'.  

דישה. יניים ולחוץ, וזהו מקום אה מבפנים היינו מבין השמבארת, שמקום הטומ 97והגמ' בנידה 

 ונראה שכוונתה מצוואר הרחם ולחוץ היינו בפרוזדור. 

הרגשה שנמצאת   א איזה, וממיליכה להיות בפרוזדורשעיקר ההרגשה צרואים א"כ ר

 דבר לח. בפרוזדור הוי אומר הרגשת זיבת

 

 , נה נחשבת להרגשה מהתורהאישזיבת דבר לח  ,חולק על הנוב"י וסובר 98דעת החת"ס

 מאריך בראיות לדחות את שיטת הנוב"י.ו

ר שבנידה דיה שעתה הוא הואיל מבארת את שיטת שמאי, שהטעם שסוב 99א. הגמ' בנידה 

מפרע הרי  שואלת הגמ' א"כ בישנה למה מטמא מכאן ולהבא ולא לו ה.מה מרגשת בעצ ואש

ר נו שהצער של ההרגשה מעור א מתערה' הייהיא ישנה ולא מרגישה?!ומתרצת ש'אגב צער

כעת מרגישה את ההרגשה ומטמאה מכאן ולהבא. יוצא מכאן  אותה משינה וומילא היא 

ם אתה אומר שזיבת דבר  ה דבר שגורם לצער ואף מעורר את האישה משינה, ואשהרגשה ז

 אין פה צער.   לח נחשבת הרגשה, אז קשה שהרי

 
 סי' רסו.  93
 ולקמן יובא דעת החוו"ד.  94
 קמא סי' נה. אורד יורה דעה מה 95
 .בידה נז ע"נ 96
 מא ע"ב. 97
 ועוד.  עה סי' קסזרה דיו 98
 ג ע"א. 99
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 100ידה קום הרגשה, אולם הגמ' בנהנוב"י טען כאמור, שמקום המוגדר כבשרה הוא מב.

 משמע שגם מחוץ לפרוזדור נחשב כבשרה: 

  ולא  רחמנא  אמר בבשרה? מהו בשפופרת דם הרואה: זירא מרבי ירמיה רבי מיניה "בעא

 "בשפופרת

וציאה את הדם מחוץ לגופה אישה שהניחה שפופרת בפתח צוואר הרחם והשפופרת ה נוהיי

נגע בבשרה אפי'   שהיא טהורה. אולם אם הדםה כלל, דינה באופן שהדם לא נגע בבשר

 פרוזדור הרי היא טמאה.שמחוץ ל

 ושם הרי וודאי לא שייך שם הרגשה. וא"כ יוצא ש'בשרה' משמעותו גם מחוץ לפרוזדור

 רגשה. ענת הנוב"י הנ"ל, שבכל מקום מוגדר 'בבשרה' כמקום ה נסתרה ט

בת להרגשה כיון הקשה על הנוב"י שלא יתכן שזיבת דבר לח נחש 101האמרי ברוך

, כל בתוך הגוף במקום שאין בו אוירות, או תנועה טבעית לא ניתן להרגיש לחשמבחינה 

ה יכולה להרגיש את מפרטורה שונה. א"כ האישה איננה בכח גדול, או בטעוד התנועה אי

 בטמפרטורה של הגוף.  וא נע בנחת והואתנועת הדם הזב בתוך גופה שכן שה

 

 מקום זיבת דבר לח 

 ם ההרגשה. נחשבת הרגשה, נחלקו במקוקים שהרגשת זיבת דבר לח לפוס

 .הפרוזדור לכל אורך הואמקום ההרגשה של זיבת דבר לח  לנוב"י,לעיל כאמור 

 אולם הרגשה של זיבה  מהמקור לפרוזדור שהדם זב הרגיש שצריכה ל 102אמנם דעת החוו"ד 

יוצא  ממקורה שזב הרגישה לא אםאינה נחשבת הרגשה, שכן  בתוך הפרוזדור מלבד

טהור מהתורה, וא"כ כיצד יתכן שכשתרגיש בפרוזדור ם מהרחם הוא היה שכשנעקר הד

 אה מהמקור ולא הרגישה והיתה טהורה.תהיה טמאה הרי כבר יצ

בת להרגשה, שכן יא ראיה שזיבת דבר לח היא מן התורה נחשד יצטרך להבעפי"ז החוו"

בכל אורך נחה שהרגשה יכולה להיות יל, היתה מבוססת על הה ראיית הנודע ביהודה דלע 

 הפרוזדור. 

 103בנידה ולכן החוו"ד מביא ראיה אחרת שזיבת דבר לח נחשבת להרגשה. שכן הגמ' 

מאתמול אלא שכותלי בית הרחם  יצא  שהדם ןיוכע אומרת שלהלל נידה מטמאה מעל" 

 . העמידוה

יבת דבר הוי הרגשה ולא ז מקורה שנפתח מרגשתשרק  דעתך סלקאשאם חוו"ד, ומבאר ה

 מקורה  שנפתח מרגשתשאם , שלא תטמא למפרע נפשך ממה ואללשמ קשה כ"אלח, 

  הרגישה  לאואם , מקורה  נפתח עכשיוהרי  ?!מאתמול יצא זה שדם לומר שייך היאך עכשיו

 לומר  ישואז , הרגשה ח גם נחשב זיבת דבר ל הרגשתש ודאי אלא !לגמרי טהורהכלל אזי 

 
 ב. ע" כא 100
 ושלים.  י בהוצאת מכון ירשו"ת נוב" מופיע בסוף  הנ"ל. ו על הנודע ביהודהבהערותי  101
 ס"ק א. סי' קצ 102
 א.ג ע" 103
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 שאתמול אפשרש, לעת מעת טמאהומ"מ מ, ממנה זב לח שדבר עכשיו ישהשמרגשמדובר 

 .היא רגלים  מי הרגשתש סבורה היתהאלא שהיא , זב כן גם היה

רוזדור, והסכים לחוו"ד דחה גם הוא את דברי הנוב"י שההרגשה היא בפ  104לחן ערוך השו

ואין זו הרגשת פתיחת פי מקור שכתב שזוהי רה, אלא זב ממקו שצריכה להרגיש שהדם

  הרגשה חדשה.

 

 בבגדיה התחתונים  הרגשת רטיבות חיצונית 

ישה שהרגישה  הפוסקים שהבאנו עסקו רק בהרגשת זיבת דבר לח בתוך גופה. אולם לכו"ע א

 .105באגרות משהת דבר לח. וכן כתב הרגשת זיב, אין זו רק רטיבות חיצונית בבגדיה

 

 ו קי זמננדעת פוס

 כזה הרגשת זיבת דבר לח. , שאין דברשהלכה כחתם סופרהאריך להוכיח  106מרן בטה"ב

כתב שאמנם עיקר הדין כמו החת"ס, שהרגשת זיבת דבר לח לא הוי  107בשבה"לאמנם 

וריתא גם בהרגשת  אם ראתה דם שוודאי בא מגופה יש להחמיר כדא מעשהאך להרגשה, 

הנשים הרבה פעמים טועות  ע שלא היתה הרגשה, ו כי קשה להבחין ולקבו ,זיבת דבר לח

גישה ולכן גם וצריך בירור ודאי שלא הרשו ואח"כ מתברר שהרגישו וסבורות שלא הרגי

ו, ולשאול כמה פעמים שתדקדק  באומרת שלא הרגישה יש להחמיר עד שיצא הספק מליבנ

 . לזכור אם הרגישה

, אך אם דרכה של פעמיםאם הרגשה זו קרתה פעם או , הורה להחמיר 108רכי טהרהדב

 אישה כך כל הזמן הורה להקל.

 

 מננו הרגשות בז

ימינו הנשים אינן מרגישות את ההרגשות שעליהם דיברו חז"ל , שב כתב 109בשו"ת שב יעקב 

דבר לח. ומתעוררת השאלה כיצד להתייחס להרגשות  אלא רק את ההרגשה של זיבת

 בימינו? 

 ולא האלה הנשים פי יפצה והבלישות, אינן מרגש, שאף שהנשים אומרות כתב 110ערוה"ש

אינן משקרות אלא שהן אינן הן אמנם  ,מהן  יותר עלינו נאמנים ורבותינו קאמרי מאי ידעי

  הרגשה  ישפתיחת המקור  עתשב ש , אך אם ילמדו אותם ידעו להרגישמה להרגיש מבינות

 , אזרגלים מי  הטלת בהתחלת ורגישי איך אדם בני לכמה לאשנ אםש וכמו .צער וקצת

 
 סו-סג פג,ק 104
 לק ד, יז, ז ד חיו" 105
 ח"א עמ' יד. 106
 קצ ס"ק ב. 107
 .31מ' עה רדרכי טה 108
 והלאה. ה"ב עמ' ידד בטן עו י' מ, ועייס דיעקב יו" ת שבשו" 109
 סב.-קפג סא 110
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 ,לו רווחואז י יוצאים  ליםרג והמי המקום שנפתח שמרגיש יאמר דבר המבין המשכילהאדם 

  האלה  הנשים כן כמו ,לצאת מתחילים רגלים שמי שמרגיש רק יאמר לא מבין שאינו ומי

 . מה להרגיש מבינות אינןש ות רקמרגיש

והרמב"ם , שכידוע אחד מההרגשות הדאוריתא זה זעזוע גופה, תבכ 111הציץ אליעזר 

  פי  וחוששת ומתעטשת  מפהקת בעצמה שתרגיש הוא וסת דם דהרגשת 112בהלכות פוסק 

 וכן. אלו במאורעות וכיוצא בשרה ייחם או בשרה שערת ויסתמר מעיה ושיפולי כריסה

  כבדין  אבריה או ה עלי כבד ראשה או ": עלה ומוסיף 113ומושב משכב מאיטמבהלכות  פוסק

 .ת"מה היא טמאה זה  וסת דם דבהרגשת דהיינו בזה ררמבו ם"הרמב וכוונת. "באלו וכיוצא

כמו כאבי הרגשות של צער הווסת או תוך כדי הווסת נשים שלנו מרגישות לפני וממילא גם ה

 . זעזוע הגוףבטן שלפני מחזור וזה הרגשה מהתורה של 

כמות גדולה של דם ואף אם אישה לא ם מרגישות ב, שבד"כ נשי כתב 114ובשו"ת דברי יציב 

 הנשים להרגיש בכך. ה יש לדון זאת כראיה בהרגשה, כיון שדרךהרגיש 

שבזמן הזה כל דם שוודאי בא מגופה טמא פסק  115ישיבקובץ תשובות להגרי"ש אליוב

 לידון ככתם. מהתורה ורק דם שבא לתלות שבא מעלמא יש

זה סיבה אך לא סיבה חיובית אלא סיבה שלילית  הרגשה באמת הגרי"ש אליישב ביאר, ש 

אם לא הרגישה  שרגילה להרגיש אזי באישה  לטהרה. ולכן שחוסר ההרגשה היא סיבההיינו 

לא הרגישה ולכן לא טמאה מהתורה, אמנם באישה  כאן ריעותא וזו הוכחה ש בפ"א אז יש

שהיא לא חוסר ההרגשה לא מהווה ריעותא וממילא אין הוכחה שלא רגילה להרגיש 

היא סיבה לטהרה, הוא חוסר הרגשה  וראייתו שרק הרגישה ולכן תהא טמאה מהתורה.

  :116ביאה  איסורימהדין שכתב הרמב"ם ב

  בנדה  מתטמאה שהבת עריות כשאר אחד ויום שנים שלש בת  קטנה ההית ואפילו"... 

  ...." השמועה מפי זה  ודבר  בזיבה מטמאה ימים העשר  ובת, לידתה  ביום  ואפילו

רגילה לראות בהרגשה, אזי אשר רק כומעתה בקטנה בת יום אחד מה שייך הרגשה?! וע"כ 

הרגשה היא תהיה  שייך  נה שלאוממילא בקטטהורה, חוסר ההרגשה מהווה ראיה שהאישה 

 טמאה

שה, ושאר הראיות , שדם הווסת הרגיל טמא מהתורה אע"פ שלא הרגי117כתבהמנחת אשר 

 מדרבנן אם לא הרגישה.  ות אף שבאו בוואדות מגופה מטמא

ולא  שזה דם ווסתי 118מבררתלטומאה אלא היא ורם ה גאינהמנחת אשר ביאר, שהרגשה 

 .בהרגשה ווכן דמים שבא ,דם ווסתזה שהתורה אסרה ו פצע. ומה דם מהצדדים א

 
 ח"ו סימן כא.  111
 ב."ה ב"מאיסו ח"בפ 112
 פ"ג ה"ו. 113
 ה. יו"ד סי' פ 114
 ח"א סי' פד.  115
 ד ה"א.  פרק 116
 סימן א. ס. תש" . הוצאתהנידות על במנחת אשר מערכ 117
מדבר ו סימן זה בה אה סיחילוק אם זה לבה, שכן כא סיה זה סימן ולשרגהאין לדמות ולומר, שסובר כסד"ט דלעיל שו 118

אשר, סובר   , ואילו המנחתופהיצא מגדאי לכך שהדם ו א סימןט סובר שההרגשה היהיינו שהסד" דםה על מיקום יציאת 
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 מא מהתורה אף בלא הרגשה. יוצא שבימינו שידיעת האישה שזה דם ווסתה מספיקה לט

 

 

 

 

 
 

שאישה  כש אים  והוא לברר לי שזה דם ווסתי, וממילה תפקיד מסוש לין י, אך עדכזה"יבה וגשה היא במהות סשההרג
 הי הרגשתה. זו דם ווסתי,שזה יודעת 
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 סימן קפד

 סעיף ב

 הטור כותב וז"ל: א. 

 כולו  היום אותה ממנה פורש ביום הוא אם אחת נהוע ממנה לפרוש צריך וסתה "ובשעת

 היום כל פורש בתחלתו הוא אם וכן שלאחריו בלילה מיד ומותר  בסופו הוסת אם אפילו

 שלפניו ביום ומותר  הלילה כל פורש בלילה הוא אם הדין וכן שלפניו הלילה כל ומותר 

 אינו לוסתה סמוך שפורש ופרישה אחת... בפעם או פעמים בשלש וסת שקבעה בין ולאחריו

 דבר". קריבות כל בשאר  מותר  אבל לתשמיש אלא

 

 ןוסתות דאורייתא או דרבנ

 מביאה מחלוקת האם ווסתות הם דאורייתא או דרבנן.  119הגמ' בנידה 

ולכן  מחלוקת האם חזקת אורח בזמנו בא הוא מדאורייתאשה ביארו,  121הרא"שו 120רש"י

אם עבר ווסתה לא מחזקינן  ן וגםמדרבנאם עבר וסתה מחזקינן שראתה או שמא הוא 

 שראתה. 

וקף כל נו בא היא מן התורה כת, שלכ"ע חזקת אורח בזמארבי 122אמנם הנודע ביהודה 

ש חזקת העמד אישה חזקות שבש"ס, אלא שמ"ד וסתות דרבנן סובר שכנגד חזקה זו י

. ולכן החזקות מבטלות אחת את חזקה להדי חזקה ינןקמאו התורה מן ולכך בחזקת טהרה,

 השניה. 

. למ"ד ביציאת הדםולא הרגישה  שהמחלוקת היא כשעבר הווסת ,ביאר 123הערוה"ש

אם עבר הווסת ולא בדקה טהורה, כיוון שאף אם באמת יצא דם אינה ת מדרבנן שווסתו

 טהורה מספק  רגישהולא העבר הווסת ולא ראתה לא רק מדרבנן ולכן אם אסורה מהתורה א

  בודאי ייתא סובר שטמאה מן התורה ששווסתות דאור ואילו למ"ד  .שמא לא ראתה ]סד"ל[

 דעתה. הרגישה ולאו א

 הנפק"מ:מה 

 : 124וסתה ולא בדקההגיע זמן ולה וסת  ה שישא. אש

 ה.היא טמאה, שמחזקים שהיא ראת – למ"ד דאורייתא

  ראתה.היא טהורה, כיון שלא מחזיקים ש – למ"ד דרבנן

ו לפוקדה בלא שיברר איתה אם  מותר ל, האם 125ב. בא מן הדרך, לאחר שהגיע עת ווסתה 

 היא טהורה:  

 .ר שהיא טהורהאסור לפוקדה בלא שתאמ – למ"ד דאורייתא

 
 .טז ע"א -ב ו ע"ט 119
 ריתא. אודט ע"א ד"ה וסתות  120
 א א.  נידה 121
 ה.דעה סימן נ א יורהמהדורא קמ 122
 קפד ד. יו"ד  123
 . אע" ייתא טד"ה וסתות דאור דה טז ע"א ורש"י עפ"י ני 124
 טו ע"א. דה י ניעפ" 125
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  , כיון שלא מחזיקים שראתה.מותר לפוקדה  – למ"ד דרבנן

שתלו זאת נים ראשוה לפי רוב]יתא או מדרבנן לווסת היא מדאורי  ג. האם פרישה סמוך

האם ביוצא המעשית לכך נפק"מ וה.[ן, כמבואר להלןבמחלוקת האם ווסתות דאורייתא או דרבנ

  :פקידה, מה הגדרה של כמבואר בגמ' סתה שמותר לפקוד את אשתוסמוך לוו לדרך

 דברי ריצוי ופיוס. – למ"ד דאורייתא

 תשמיש.  יינוה – למ"ד דרבנן

 

 ביאור מ"ד ווסתות דאורייתא

זוהי טומאת ספק פי רש"י ". ז"א לבטומאת ספקכתב, וז"ל: "הלכ"מ דמחזיקנן לה  126רש"י 

 ולא וודאית. 

 ק.ולא טומאת ספ מאה וודאיתשזה טו 127אמנם דעת התוס' 

, באישה שהגיע זמן ווסתה אלא ששהתה כדי שיעור שתספור  128נפק"מ מבאר הערול"נ 

תא, שכן יש כאן ס"ס,  דעת רש"י היא מותרת לבעלה גם למ"ד וסתות דאוריי ותטבול של

אך לתוס' אסורה, שאין כאן ס"ס שהרי לשיטתו וודאי ספק טבלה וספק אם בכלל ראתה. 

 אתה. ר

 131רמב"ןהו 130בנידה רא"שהו 129בנידה תוס'ה וכ"כ ןשווסתות דרבנ ת הראשוניםהכרע

הסוברים שווסתות מדאורייתא,  134שיש פוסקים  כתב, 133אך מאירי .132וכ"כ הרמב"ם

 . לקמןעות פסוק שצריך לפרוש סמוך לווסת כמבואר בגמ' בשבווראייתם מכך שיש 

 פסק שווסתות דרבנן.  135השו"ע

 

 על מ"ד וסתות דרבנן  וסתפרישה סמוך לודין קושיא מ

 ז"ל:ו לומדת שיש חובה לפרוש סמוך לווסת 136הגמ' בשבועות 

 ושיפרש ישראל לבני אזהרה מיכן: יאשיה רבי אמר  - 'מטומאתם ישראל בני את והזרתם'"

 .עונה": רבה אמר ? וכמה . לוסתן סמוך מנשותיהן

כ"ש שהיא  הגמ' שפרישה סמוך לווסת זה דאורייתא וממילא גם הווסת עצמהע מ משמ 

 . דאורייתאמ

 : בדין פרישה סמוך לווסתו הראשונים לקנח

 
 ידה טו ע"א ד"ה דאו'. נ 126
 אפי' הגיע.  "הדנידה טו ע"א ב 127
 בדאו'.  "הדה טו ע"א ניד 128
 ע"א. טז  נידה 129
 ה א א. ניד 130
 . נידה טו ע"א 131
 פרק ח ה"יג.  איסורי ביאה 132
 ע"א. דה טז ני 133
 מות שיובא לקמן. ב ע"ב והרא"ש ביב' ביבמות סהתוס 134
 קפד סע' ט. 135
 ב.יח ע" 136
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  .בעלמאקרא אסמכתא כתב שפרישה סמוך לווסת דרבנן ו 137הר"ן

וכן ביבמות,  139תורה וכן משמע בתוס' שפרישה סמוך לווסת מה 138אמנם דעת התרומה

 . מהתורהשפרישה סמוך לווסת  140תביבמו הרא"ש פסק

כתבו שפרישה א"כ איך ן וכדלעיל שווסתות דרבנ וס'הרא"ש והת שיטתלאך קשה, שהרי 

 ? סמוך לווסת מהתורה

סוברים שווסתות דרבנן ומה שכתבו שיתכן שגם הרא"ש התוס' והתרומה  הב"י ביאר

 מהתורה.  ךמס לו שיש לומר אלא ,דוקא לאושה סמוך לווסת זה פרי ' עלמדאורייתא'

גם   סמוך לווסת הוא דאורייתאחולק על הב"י, וסובר שפרישה  141הבחירה המאירי בבית

 :וביאור דבריו. אחד בשני יםואין הדברים תלוי, למ"ד וסתות דרבנן

הזהירה לפרוש  וזו הסיבה שהתורה  הדםלגרום ליציאת עלול הוסת  בסמוך לזמן התשמיש

אז  טהור ומצאה כ"אח עצמה ובדקה ,בדקה לאת וכבר עבר עת הווס אםלווסת. אמנם  סמוך

תות דרבנן ולכן הווסת לא בא בזמנה שהווסשראתה כבר כיון שייתכן ש לא מחזיקים אותה 

 .142טהורה 

אך מטעם  .פרישה סמוך לווסת דאורייתא ,וסתות דרבנן למ"דשביאר, 143הנודב"י גם 

 :אחר

יש  ,ד חזקת אורח בזמנו בא, הנודב"י ביאר, שלמ"ד וסתות דרבנן סובר שכנגלעיל כאמור

ראה  ן חשש שמא תשיש לחלק בי אר הנודב"י יחזקת טהרה של האישה שעומד כנגד. וב

רה  . כלומר, לא חישינן שמא ראתה כבר דם כיון שיש לאישה חזקת טה144לשמא ראתה

ולכן אם עבר זמן הוסת  גדת את החזקהונ כבר ע"י חזקת אורח בזמנו בא, והטענה שראתה

חזקה  , כי אין לאישהאולם חישינן שמא תראה בעתידחזקינין לה כטמאה. ולא בדקה לא מ

ן הוסת אינו נוגד את חזקת הטהרה,  מצא שהחשש שמא תראה בזמשלעולם לא תראה, נ

 . סת ויש לפרוש מהתורה מהטעם שחזקה אורח בזמנו באולכן חוששים שמא תראה בזמן הו

 :145נחלקו האחרונים שכך כותב הרמב"ם  בשיטת ברמב"ם

  ' שנא  שמישת בשעת  דם תראה שמא לוסתה סמוך  אשתו על  שיבוא לאדם לו ואסור "

 . .."וכמה, מטומאתם ישראל יבנ  את והזרתם

ישה סמוך לווסת זה שברמב"ם זה וודאי מורה שפר 'נאמר'מהלשון של  להבנת הנודב"י

 .מדאוריתא

 
 . בשבועות א ביף ל הרהר"ן ע 137
 סי' צג. 138
 ד"ה חייב יבמות סב ע"ב.  139
 אות י.  מן וא"ש יבמות סיר 140
 א.  עמוד טז הנד 141
תשמיש ק שהפרישה מאך חולא"ה שדומה למאירי יא את דעת הרמב שובות ביו"ד בסי' קעהם החת"ס בתאמנ 142

ריתא, כלומר:  מיש היא דאומתשישה אות הפררה לשרגיל ן ורק לאחר העתלווסת היא מדרבנ לת העונה של סמוךמתחי
 י"ע שמא משום תהוס רגע יעשתג קודם הנץ מתחלת שמלש אותה  םוסריא אנו  היום, עמצאב לראות  רגילה לדוגמא אם

 הל מחזקינן דלא גב על אף הוסת רגע עברה שכבר היום אמצע ראח אבל מדרבנן וזהו  אורחה יקדים שמישהת חימום
  דשמא ואילך יום יצמח זו עונה של חציה לשמש אסורה ת"מ"מ מה ראתה כבר' יאמר ולא דרבנן תסתודו יוןכ ראתה בודאי
 בהם.  ותאלר ראויה  שהיתה הרגע הגיע שכבר כיון מישהתש חום מתמח עתה תראה

 ל. דלעי 143
 ע"ב ד"ה שמא מת.בגיטין כח ס על הרש"י ה מבוסיסוד חילוק ז  144
 איסו"ב ד יב.  145
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שיטתו שקרא אסמכתא בעלמא, שהרי ל זה מדרבנן, הבנת הרמב"םלשיטת המ"מ באמנם 

 ווסתות דרבנן.

נן, שהרי הגמ' שה סמוך לווסת היא מדרבי , שלא יתכן שפרהקשה על הרב המגיד 146הגר"ח

יא צריכה להבונטמאה באמצע תשמיש  סמוך לווסתהכותבת, שאם בא עליה  147בשבועות 

טאת וכן פסק הרמב"ם בהלכות  לא היה סמוך לווסתה א"צ להביא חזה ואם  חטאת

מוך לווסתה הוא לא אנוס, וחייב חטאת כיון שבא על אשתו ס א"כ רואים שאדם, 148ת שגגו 

 ת מהתורה! ש. ש"מ פרישה סמוך לווסרה היה לו לפרוש ולא פרושמהת

 

 סיכום השיטות בפרישה סמוך לווסת

ד מדרבנן גם רישה סמוך לווסת גם מדאורייתא ולמ"מדאורייתא פ למ"ד ווסתות – לב"י

 פרישה מדרבנן.

 ה סמוך לווסת היא מהתורה. פריש  לכ"ע – ולנודב"י למאירי

ת הווסת עד סוף העונה וסת הפרישה מדרבנן, משעהמתחילת העונה עד שעת  – לרא"ה

 התורה. מ

 אוריתא.נחלקו הפוסקים אם פרישה סמוך לווסת דרבנן או ד –לרמב"ם 

 , משמע שפסק שפרישה סמוך לווסת דרבנן. ומרן לקמן בשו"ע סע' י בדין היוצא לדרך

 

 משיטתו בענין חשבון ימי נידה וזבה ב"םי הרמבדבר קושיא

שמהרמב"ם  והקשו האחרונים בנן, שפסק שווסתות דר  149רמב"ם בכאמור לעיל משמע 

ב תא,  שהרי הרמב"ם כותמשמע שווסתות דאוריי 150בשיטתו בחישוב ימי נידה וימי זיבה 

זבה הוא וודאי שחשבון ימי נידה ו  151הוא 'מיום שקבע לה וסת' שחישוב ימי הנידה והזיבה 

התורה, וא"כ מה הפשט מ יוצא שקביעת הווסת הוא חייב להיות  דאורייתא, וממילא

 ברמב"ם?  סתות דרבנן כמבואר לעילשו

  הוא  וסת  קביעת של  החלות וודאי שעצם, שגם למ"ד וסתות דרבנן ועל כן מחדש הגר"ח

 או אדאוריית וסתותאם הוהמחלוקת , מהתורה שה סמוך לווסתוכן לכ"ע פרי תורה מדין

אם מחזיקנן שראתה בשעת  ההיא רק לגבי מצב שהגיע זמן וסתה ולא בדקה ונחלקו  דרבנן

 .וסתה או לא

ה  שאף שסתם חזקה היא מן התורה, חזקה שהאיש  ,וביאר זו מקשה קושיא 152גם החוו"ד 

י  תנות ע" שא חזקה העשוית להרה שהיתיראה ביום ווסתה הקבוע, אינה חזקה גמו

 
 איסו"ב ד יב.  146
 ח. דף י 147
 "ו.פ"ה הל 148
 יסו"ב ח יג. א 149
 .עייל לעיל בסי' קפג מה שהארכנו בזה 150
 איוס"ב ו ו.  151
 ב. ' קפג ס"קסי 152
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לא ניתן לומר באופן מוחלט שבטוח ווסתות דרבנן כיון שה, לכן שינוי וסת או זקנהריון/

אולם לאחר שהאישה ראתה דם ביום ווסתה הקבוע  מסוים. אישה תראה או ראתה ביוםהש

וסת  התראה במועד וסתה, ולכן לאחר ראייתה אנו אומרים שדם זה בא מכוח חזקה ש

 מהתורה. נחשבת 

תקבע  , ניתן לומר שלאחר האישה ת דרבנןשאף ווסתות ופרישה סמוך לווסעפ"י זה מובן 

 בה הם מהתורה.חישוב ימי הנידה והזה, זבמועד ווסת קבוע ותראה 

 עונת אור זרוע ושיטת האביאסף –  זמן הפרישה סמוך לווסת

 :153ריך לפרוש סמוך לווסתים, במשך הזמן שצבמשנה נחלקו התנא

 אינה - החמה הנץ עם רואה ותלהי למודה היתה; וסתות ושעות ימים אף: אומר יוסי ירב"...

 ."שלה היום כל: אומר  היהוד רבי. החמה הנץ עם אלא אסורה

  יארה הגמ' וז"ל:בו

 ליום עשרים מיום רואה להיות למודה היתה - וסתות ושעות ימים יוסי ר "א כיצד תנא"

 שש כל  לשמש אסורה - ראתה ולא עשרים םוי הגיע, שעות לשש שעות ומשש, עשרים

. עותש  בשש וחוששת, שעות שש עד מתיר יוסי ורבי, יהודה רבי דברי - תראשונו שעות

 מתיר יוסי ורבי, יהודה' ר  דברי - כולו היום כל לשמש אסורה - ראתה ולא שעות שש עברו

 ."ולמעלה המנחה מן

רואה,ונחלקו התנאים בזמן  שנה עסקה באישה שיש לה שעה קבועה ביום שבה היאמה

היינו בשעה שראויה לראות,  רוש רק בשעת הווסת עצמהסי תפר' יוהפרישה שלו, שלדעת 

 .העונה הסמוכה לשעת הווסת כלשך ר' יהודה תפרוש במלדעת  ואילו

 :ורבא פסק הלכה כר' יהודה

 ישראל בני את והזרתם: והתניא? הכי רבא אמר  ומי .יהודה כרבי הלכה: רבא אמר "

? וכמה. לוסתן סמוך מנשותיהן ושיפרש ישראל לבני אזהרה: ירמיה ר "א מכאן, מטומאתם

 .."..עונה אותה, לא ?  אחריתי עונה  - לאו מאי. עונה: רבא אמר

 מפשט הגמ' עולה שהפרישה היא רק באותה עונה ולא בעונה שלפניה. 

 ם בזמן הפרישה: אולם נחלקו הראשוני

צריכה לפרוש רק באותה , שהלכה כר' יהודה ולכן ופסק והב"י ועוד 154הטור והאגורא. 

צריכה לפרוש   זכפשט הגמ', כלומר אם היתה אמורה לראות ביום א ה שאמורה לראותעונ

 כל היום.

]סה"כ  שצריך לפרוש בעונה שאמורה לראות ועוד עונה שלפניה, 155האור זרוע פסקב. 

 שע'[.  'כד

 ביומי לילה וחצי יום וחצי ותשרי, ניסן ביומי לילה או זה יום עונהש ,פסק 156האביאסףג. 

 .157שעות  ב"י הוי עונה שיעורש  ליה דמשמע משום טעמוו. וטבת תמוז

 
 .ע"ב נידה סג 153
 שנח.  אלף' סי האגור 154
 ח.נש' סי א"ח 155
 ב ד ט.ות מימוניות איסו"מובא בהגה 156
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 אותה וכשיעבור ,עונה לווסתן סמוך מנשותיהם שיפרשושמדינא היה  תב,כ 158אגודהד. 

 הווסת  עונת קודם  מעט להרחיק יש ותורגמ ווסתותלנשים  שאיןאך היום , מותרת העונה

 .ולאחריו

 

 שיטת האור זרוע 

פת, שהרי הגמ' דחתה שאין צריך לפרוש עונה נוס, שמשמע מפשט הגמ' דלעיל הקשה הב"י

 ? אלא פורש רק באותה עונה ההוא אמינא זאת,

 וניתן ליישב את האור זרוע בכמה אופנים:

 כד' שעות' ולא כתב שזאת ההלכה  סתהול סמוך לפרוש שרגיליםשבלשון האור זרוע כתב "

 . 159, אלא זה המנהג ' היוצאת מהגמ

 ובפרט שווסתות דרבנן.בר שמפורש בגמ' לקולא הקשה שתמוה להחמיר בד 160אך הט"ז

רוע, שכן ניתן לבאר גמ' לדברי האור ז, שאין להקשות מהר זרועוא את יישב 161נהו"כ

אייתה ולכן צריך לפרוש רק על אישה שיש לה שעה קבועה ביום לר רקשהגמ' דיברה 

וסת. אולם עה הקבועה היא זמן הווסת וכל שאר העונה זה סמוך לונה, כיון שהש באותה עו

מוך חשב שעת ווסתה ופרישה סנעה ביום לראייתה אזי כל היום אישה שאין לה שעה קבו

 פניה. לווסת היינו עונה ל

 

 בטעם חומרת האור זרוע 

 ת אור זרוע לפרוש עונה נוספת.באחרונים הובאו מספר הסברים בחומר 

, ויש לחוש  ם נחלשו הגופות ובד"כ הראיות אינם בשעה קבועההשני  במשך ,כתב 162ששה"ל

 שהווסת תקדים לפני עונתו.

 רות.זה צורך בגלל ירידת הדוב, שראו שה"לעוד כתב שם 

לולא חומרת אור זרוע אין היכר מעשי בדין פרישה סמוך לווסת, ש ,עוד טעם נוסף הביא

ובלאו הכי פורשים ישראל קדושים ואינם  שכן רוב הנשים בימינו רגילות לראות בעונת היום,

ם וין שמצא שאוכן יש שיטות שמתירות חיבוק ונישוק בעונת הוסת, נ משמשים ביום

להחמיר לפרוש עונת אור זרוע היינו  ישה סמוך לווסת ולכן יש משמעות מעשית בדין פר 

 בלילה שלפני. 

 
 

חמיר ן הראב"תבו, שהכעט סי' ק כג וחת"ס יו"ד וע, אך ששה"ל עמ'ש"ך שפסק כאור זראב"ן כתב הבשיטת הר 157
י, עליה שלפנילה ש מאמצע הלרופף צריכה לביאסהיום ולפי הא  צעמף והאור זרוע ביחד, היינו שאם ראתה באכאביאס 

 צי אסורה. צי מותרת חיהיה עונה חכן לא  כל הלילה שלפני, ששה לפרוש את מעלחמיר עוד כאור זרוע ולה
 ע"ב.  פרק ט, על דף סג נידה 158
 א. ' כל עמתב שבה"ככן איתי שושוב ר 159
 .ס"'ק ב 160
 על הט"ז ס"ק ב. 161
 עמ' כב. 162
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קבועה לראייתה  יש לפרוש עונת אור זרוע באישה שאין לה שעה נאדישמ, כתב 163ש"ךה

 .מבואר בנוה"כ דלעילכ

 א ל והיא לילה בסוף דחזיא סבורה ותהא החמה הנץ עם תראה דשמא ,םכתב הטע  ח"הב

 אלא חזיא לא והיא היום בתחלת דחזיא סבורה תהא איפכא נ"א היום בתחלת אלא חזיא

   .164ולילה  יום ושלפר צריך לעולם הלכך לילה בסוף

 

 האביאסף שיטת עיונים ב

ן ותשרי, וחצי יום וחצי לילה , שזמן הפרישה יב שעות "יום או לילה מימי ניסף כתבהאביאס

 בתמוז וטבת".

נה פרישה זה כאביאסף, שכן בגמ' שעו יא שהבאנו לעיל לא משמעג שמהסו ,הב"יוהקשה 

שעות, ואילו לפי האביאסף שהיום  יום או לילה בין ביום קצר בין ביום ארוך ללא קשר ל

שכן צריך יב' הוסיף על העונה וכשהיום ארוך צריך לקצר את העונה, קצר צריך יהיה ל

 שעות!? 

 ל:שכותבת וז" 165הגמ' בנידה מ, לשיטת האביאסף כתב שיש ראיההב"ח אולם 

 יבר  לה ואמרי, שאונא חנה' ר . לילה או יום או: יוחנן ר "א אבא בר חייא ר"א? עונה וכמה"

 בר  שמואל רב ואמר . לילה וחצי יום חצי: יוחנן ר "א חנה בר  בר  רבה אמר  שאונא בר  חנה

 ."וטבת תמוז בתקופת - הא, ותשרי ניסן' בתקופ  - הא, פליגי ולא: יצחק רב

שניתן לתלות בדם  בזמן היא עסקה הגמ' הנ"ל, שכן דחה את הראיה מ 166ם הט"ז נאמ

ל הדם שתראה לא אוסר אותה מן התשמיש כיב' שעות מזהגמ' שבמשך אומרת ו, בתולים

שעוברות מהתשמיש   שעותים אותה בדם בתולים, ובענין זה אכן שייך לחשב לפי כיון שתול

אינו תלוי ביום או בגופה ובכמה זמן יוצא ו משום דתלוי בטבע הגוף כמה דם בתולים יש

כמו שמפורש העונה נקבעת עפ"י היום והלילה  פרישה סמוך לווסת. אולם לענין הבליל

 . לעיל בגמ'

שה בין דין דם בתולים לזמן פריביאר, שאף שיש לחלק  167תבתשובות הב"ח החדשואמנם 

ה בסתמא כמה זה עונה, ב כדברי הט"ז, י"ל שהאביאסף סובר שכיון שהגמ' כת סמוך לווסת

לכל מקום שמוזכר בו עונה. ועיי"ש שהוכיח זאת כמה היא עונה ה גילוי מלתא ז

 ל. מהסוגיא.ואכמ"

וז לא הזכירו בפוסקים אלא כתבו יום או עוד הקשה הב"י שחילוק בין ימי תשרי לימי תמ

 ?לילה

 
 .ס"ק ז 163
ריכה  למעלה היא צ ור מכן, שכן במקרה בנץ כאונה שלפני ח העבהכרוע היא לא זר  שעונת אורב"ח נראה שהבין ה 164

מו ון כוי בהגילא תכן, אלא העונה שלפני ולילה ולאו דווק שצריך לפרוש יום תו היא אלאן, ולכן הבנאחרי כלחשוש ליום ש
 במקרה דידן. 

 סה ע"ב. 165
 ס"ק ב. 166
 סי' לט. 167
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 יש וטבת וזמת דבתקופת נ"ואה לילה ובסתם יום בסתם, שהפוסקים דיברו 168הש"ך ותירץ

 פ " בע חמץ ולענין ש"ק לענין כגון ופוסקים ס" בש דוכתי בכמה מצינו  ג"וכה שעות לחשוב

 . ותופתק חישוב ולענין

 : 169כתוב ,  שהריהקשה על שיטת האביאסףוהט"ז דלעיל 

 יהודה רבי. החמה הנץ  עם אלא אסורה נהאי - החמה הנץ  עם רואה להיות למודה "היתה

   ."לילה שלהניא ר' יהודה אומר כל התוה ...שלה היום כל: אומר

 : 'שם הגמ תירצהו

  דרגילה - הא, יום[ילה ומותרת ב]אסורה כל הל ליליא בסוף למחזי דרגילה-הא, קשיא ולא...'

 "]מותרת כל הלילה ואסורה ביום[איממ  בתחלת למחזי

היום, אמנם לפי האביאסף, בד"כ זה לא יהיה תה ביום אסורה כל משמע בגמ' כאשר רא

כן בשעת ראייתה. שאם נחשב את בו נחשב את היב' שעות וה, שכן זה תלוי באופן שככ

ום אז תהיה אסורה לחלק מהלילה  אה באמצע הי, אזי אם תרמכאן ולמפרע היב' שעות 

, אזי אם באבמכאן ולהואם נחשב ואילו תהיה מותרת מיד לאחר אמצע היום!.  שלפני

ני אמצע היום  ד אמצע הלילה ולחלק שלפעתראה באמצע היום תהיה אסורה מאמצע היום 

לאחר  ת. ואם נחשב את היב' שעות שצריכה לפרוש שש שע' לפני הווסת ושש'תהיה מותר

שרוב  נמצא רת לאחר שש שע' ביום. הווסת, אזי אם תראה בתחילת היום תהיה מות

 ?!אם ראתה ביום ם לר' יהודהורה כל היולא תהיה אסהפעמים 

בשעות. ין הדבר תלוי ביום אלא כי נמי, שלפי האביאסף אהכתב שאין  170אמנם נהו"כ

 .171יאות שהיום והלילה שווים וצריך לומר לפי נהו"כ שהאביאסף יסביר שהגמ' דיברה על מצ

 משך כל העונה. שאז באמת פורשת רק ב

 ת האביאסףאפשרויות לביאור שיט באחרונים הובאו

  שינה אלא שאם היום קצר, ושבאמת אנו אוסרים את כל הע ,172אפשרות ראשונה בדרישה

כגון אם אורך היום להוסיף שעות מהלילה שלפני תחילתו ומהלילה שלאחר סופו, בהתאמה 

.וכשהיום ארוך יש להפחית  לאחריו שעה וחצי לפניו ושעה וחציתשע שעות, יש להוסיף  הוא

 ש , וכשהיום והלילה שווים נאסרת כל העונה וצריכה לפרו בהתאמה פו מתחילתו ומסו שעות

 .שהפירוש הראשון של הדרישה הוא העיקר 173תב הנהו"ככו. בכל היום/בכל הלילה

יום וחצי לילה לא סובלת פירוש זה,  ביאסף חצי , שלשון האהדרישה הקשה על אפשרות זו

 זה לא באמת חצי לילה/יום. כי

י תשרי וניסן נחשב את העונה מתחילת היום ועד סופו, אולם ומביאפשרות שניה בדרישה, 

 היום וזמן זה הוא תמיד יב' שעות.   עונה מחצי הלילה עד חצימי טבת ותמוז נחשב את הובי

 רגלים לתירוץ הזה. אמנם בנהו"כ הנ"ל כתב שאין 

 
 .זס"ק  168
 .נידה סג ע"ב 169
 ז.ט"הס"ק ב על  170
 מן. האביאסף לקורי בביאוראה  171
 ס"ק ב. 172
 . דלעיל 173
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  יש לפרוש שש שעות לפני שעת הווסת ושש  אביאסףעפ"י ה, 174אפשרות שלישית בט"ז

 אחר היום וףסב מותרתולשיטתו גם אם ווסתה בתחילת היום, אכן  תהיה  ,לאחריושעות 

 .  שעות  ששה

 ולא קיי"ל הכי כדלעיל.

 

 כותב וז"ל:  ב. שו"ע

( המטה) מתשמיש אלא קריבות משאר  אלו, אחת עונה ממנה לפרוש צריך, וסתה בשעת"

  בלילה  מיד ומותר , וופ בס הוסת אם אפילו כולו היום אותו ממנה פורש, ביום הוא אם. בלבד

 הוא אם הדין וכן. יושלפנ הלילה כל ומותר וםיה כל פורש, בתחלתו הוא אם וכן, שלאחריו

: הגה. א"בפ  או פ "בג וסת שקבעה בין, ולאחריו שלפניו ביום ומותר  הלילה כל פורש, בלילה

(, ד"הראב םבש י"ב) הגוף בשינוי התלוי בוסת לא אבל בימים לויתה בוסת אלא מיירי לא זה וכל

 צריך וסתה זמן כשמגיע, לאחר או ימים 'ג או' ב להקדים וסתה שמשנית ואשה. ט"קפ סימן ל"וע

' סי ל"וע(. ביאה ריסואי דהלכות ח"פ מיימוני הגהות. )אחריו או קודם ימים' ג או' ב ממנה לפרוש

 ".ט"קפ

 סמוך לווסת פסיקת הלכה בפרישה

  לפרוש  צריך,וסתה בשעתאלא כרוב הפוסקים ", ודלא כאביאסף דלא כאור זרועמרן פסק 

 .176ש ק הפת"סוכן פ 175פסק הט"ז ". וכןאחת עונה ממנה

 והוסיף הב"ח לפסוק כאביאסף. כאור זרוע.סק , פ177"חהבאמנם 

ולכן  ,אך רק באישה שאין לה שעה קבוע באותה עונת וסתה פסק כאור זרוע 178וכן הש"ך 

   וכן פסק כאביאסף. קודמת לווסת זו.נחשב כל העונה כווסתה וצריכה לפרוש גם עונה 

 

 הכרעת פוסקי זמנינו 

לפרוש  להחמיר כאגודהיש והוסיף ש . סת שאינו קבועפסק כאור זרוע אף בוו 179לששה"

 קצת גם אחר העונה של וסתה. 

 פסק שיש להחמיר כאור זרוע.   180וכן הבא"ח

 183טה"ב. וכן פסק ב182וכן פסק בשו"ת באר משהכאור זרוע.  דלאפסק  181חזו"אאולם ה

 .והוסיף גם שלא כאביאסף

 

 
 שם. 174
 .ס"ק ב 175
 ס"ק ז. 176
 ג.ס"ק  177
 "ק ז.ס 178
 כב. עמ' 179
 ק א. שניה פרשת צו ס" שנה 180
 שראל עמ' יד. טהרת בת י 181
 לז.קי' ח"ג ס 182
 נח-נזמ' "ב עח 183
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 באישה שאין לה ו"ק האם יש להחמיר בעונת אור זרוע

משמע   ביום אז פורש ממנה..." רגילהדייק מלשון האור זרוע שכתב "שאם  184"ירת שהתשו

 ורק עליה דיבר האור זרוע.  ,ווסת קבועשהיא בעלת 

וכן פסק  אינו קבוע. בעלת וסת ש שעונת אור זרוע דיבר גם על וכותבחולק  185החת"ס אך

 . 186בשבה"ל

 

 ע  ומצבים שניתן להקל בעונת אור זר

מצוות עונה כיון שאפשר לומר   ם הבאים, שיש בהםקל במצבישניתן לה 187כתב שבה"ל

 אור זרועשאדעתא דהכי לא קיבלו את חומרת 

 בא מן הדרך. ד.דרך. א ליוצג.. כלה בליל חופה. ב.ליל טבילה. א

עונת אור זרוע, כדי שעונת  רבנדשלא לקבל עליו  הנישואיןשטוב להתנות לפני והוסיף, 

 וע תדחה במקום מצווה.ראור ז

תה ליל טבילבאופן ש שהפלגה שלה קצרה אשה כתב, 188למשה תפארת בשם ספר "שתפ

ויותר מכך אפי' , זרוע יש להקל כדי לא לאוסרה לבעלה עולמיתהאור  בעונת א תמידיוצ

  .דרבנן דוסתותמותרת לבעלה  מהרישה עצבעונת פתמיד אם יוצא ליל טבילתה 

ם חמישי  ז, היינו לעשות ה"ט ביור כרמ"א בדין פולטת שכ"י, כאשר אם תחמועוד כתב

בעת יחול תמיד ל טבילתה אם יוצא שלילראייתה ולהתחיל למנות מיום שישי ז"נ, אזי 

בילתה אך אם יוצא שליל טחמישי לראייתה. רמ"א ותמנה מיום אז תדחה חומרת ה – וסתה

מרת ומרת האור זרוע מפני חוחעדיף לשמש בעונה זו ותדחה  - בעונת אור זרועיחול תמיד 

 הרמ"א. 

 האם יועיל התרת נדרים להתיר עונת אור זרוע 

א שלראב"ד הרשב". בו לגדר וסייג יש לו התרה או לאנחלקו הראשונים האם מנהג שנהגו 

 ניתן להתירו. –בשו"ע סי' ריד  רןלרמב"ם ולרא"ש וכן מאין להתירו. אמנם  – והרמב"ן

 דר. ל שלא אמר בלי נבאופן שמתחרט ע ולהתירו להקל שניתןפסק,  189מרן בטה"ב

 .  לא מלאו ליבו להקל בזהכתב, ש 190בשו"ת שבה"לאולם 

 עונת הווסתאופן הפרישה ב

 לווסת:נחלקו הראשונים בדיני הפרישה הסמוך 

 
 סי' רעה.  ח"א 184
 יו"ד סי' קעט. 185
 עמ' כב. 186
 .םש 187
 ס"ק ד. 188
 עמ' נח. ח"ב 189
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אך חיבוק  רק בתשמיש המיטההוא פסקו, שהאיסור  193והראב"ד 192רמב"ן 191רשב"א

 ונישוק ושאר קריבות מותרים. 

 היינו פרישות שאר, אך מותרים בכולל חיבוק ונישוק קריבה כל אסור ,פסק 194"ד האמנם ת

 .בו וכיוצא הכוס מזיגת כגון

 ". בזה קיםוסהפ דברי ראה שלא לי וכמדומה, וכתב "תה"דה דברי הב"י דח

  

 רמב"ן והראב"דהרשב"א הטעם של ה

דוע יש לחלק בין מסתות דרבנן יש להקל בחיבוק ונישוק, ונאמרו מספר ביאורים שוו כיון

 לחיבוק ונישוק:תשמיש 

 , שאסורים לשמש בעונת הווסת היא מפני שהתשמיש יכול לגרוםהטעם הב"ח כתב

 להקדמת הווסת, ודבר זה לא שייך בחיבוק ונישוק.

שא"כ בחיבוק חיוב כרת, ממיש שיש בו ש תיש להחמיר ב, שהטעם כתב 195הבית אפרים

 . לא חילקו בכך[]אולם תה"ד סבר שחז"ל   לונישוק שיש רק איסור לאו ולכן יש להק

ורי באיסרק  חיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורהם , שלרמב" כתב הטעם 196קרית מלך רב

רק חיבוק ונישוק שלה אסורים  ,משום לאו הר סובערווה שהיא א כרת ומיתת ביה"ד, אולם

חיבוק ונישוק  בפרישה סמוך לווסת שאף לאו אין אלא רק איסור מדרבנן, אזיופה מדרבנן. 

   י.מותר לגמר

יש להעיר מה יהיה אופן הפרישה לשיטות שראינו לעיל, שסוברות שווסתות דרבנן אך 

 ה סמוך לווסת הוא מהתורה.פריש

שהפרישה  ש גורם להקדמת ווסת, ממילא גם בנידון דידן אף תשמי, שה לפי הטעם של הב"ח

מת  , שכן זה לא גורם להקדקואין סיבה להחמיר בחיבוק ונישסמוך לווסת היא מהתורה, 

 הווסת. 

ם  , בפשטות למ"ד שפרישה סמוך לווסת מדאורייתא, יחמיר גאמנם לפי הטעמים האחרים

וסתות דרבנן ורבנן היקלו תר הוא שויסוד ההי  שלפי טעם הבית אפריםבחיבוק ונישוק, 

כרת, אולם אם נאמר  איסורם בלאו יותר מאשר בתשמיש שהוא איסורבחיבוק ונישוק ש

 ,ולפי הטעם של הקרית מלך רב ייתא לא שייך לחלק בכך.פרישה שסמוך לווסת דאורש

  נן.וף סוף חיבוק ונישוק בהם אסור מדרבאם פרישה סמוך לווסת מדאורייתא, ס

   

 
 שער שני.תה"ב ב"ז  191
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 תה"ד שיטת  של הטעם

ות אורייתא ברור שצריך לפרוש משאר קריבהסיבות שהחמיר תה"ד, שלמ"ד ווסתות ד

ואף למ"ד ווסתות דרבנן יש להחמיר , 197ם איסורים מדאורייתאהשהרי גם חיבוק ונישוק 

יש חיוב כרת ואילו תשמיש ש ואף, כיון שאסורים מהתורה בחיבוק ונישוק בעונת הווסת

 לאווין. או, מ"מ רבנן לא חילקו בין חיובי כרת לאיסוריסור ליש איחיבוק ונישוק ב

 

 ה?בדין חיבוק ונישוק ערוו האם מחלוקת באופן פרישה בעונת הווסת תלויה במחלוקת

כתב שלוקה  198הרמב"םנחלקו הראשונים האם חיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורה. 

 דרבנן. כתב שזה איסור 200הרמב"ן  אולם. 199כן פסק מרן בשו"עמהתורה ו

וה אסורים מהתורה, יחמירו בעונת הווסת  היה מקום לומר שהפוסקים שחיבוק ונישוק ערו

מדברי הרמב"ם שהוא עצמו סובר  א'לכ , אולם מוכחק ונישוקו"ד שפסק שאסור בחיבכתה

 201פוסק בהלכות איסורי ביאה שחיבוק ונישוק ערווה אסורים מהתורה, ואפי' הכי משמע ש

 . שואסר רק תשמי ישה סמוך לווסתמותר חיבוק ונישוק בפרכשיטת רוב הראשונים ש 

 אולם תה"ד הנ"ל כן תלה במחלוקת בדין חיבוק ונישוק ערווה.

 סיקת ההלכהפ

, שמותר בחיבוק ונישוק ואסור בתשמיש המיטה. וכן מרן פסק כרוב הראשוניםכאמור לעיל 

 שלא מה ישראל על חומרות לחדש רואה איניוז"ל " 203"זהרדב וכ"כ .202כתב הש"ך

 ישאר ולא תפסת  לא מרובה דתפסת יהם לע שהוטל מה שישמרו והלואי הראשונים החמירו

 .  "זה ולא זה לא בידם

 . שהמחמיר תבוא עליו הברכהשונים, אך כתב הרא כרובמעיקר הדין שפסק  ח"הב

 205, כשם שהרא"ש פסק וק מעיקר הדיןשיש לאסור חיבוק ונישהיא,  204זדעת הט"אך 

 .לביאהשיבואו   ויש חשש חשק לידי יםמביאונישוק שהם ל אסור בחיבוק להחמיר שחתן אב

צרו ק בחתן שלא בעל כיון שירשהרא"ש החמיר  וכתב, דחה את הט"ז 206תוה"ש אולם

 ן ללמוד מכך למקרה דידן. תוקפו טפי, אולם אי

ה הנכונה בדברי הרא"ש במועד קטן, וגם ההבנזו  נהאישהבנת הט"ז , 207אך העיר הטה"ב

 צריך לדחיית תוה"ש.  יטת הרא"ש מותר החתן בחיבוק ונישוק, ולכן כתב שאיןלפי ש

 
"ד אזיל  הות וי איסור דאורייתא ולרמב"ן הוי דרבנן,גע בערווה הל מ"ם כ, דלרמבןלקמנים כדחלקו בכך הראשונ 197

 מב"ם.ת הרלשיט
 "ב כא א. סויא 198
 ע' א. ר סימן כ סהעז אבן 199
 ה"מ ל"ת שנג.לס השגות הרמב"ן 200
 איסו"ב ד יב.  201
 .ס"ק ו 202
 י' קסג.חלק א ס 203
 ס"ק ג. 204
 ן ג לו.מועד קט 205
 ס"ק ד. 206
 ח"א עמ' סד. 207
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  ' שמב.ונישוק בדינים אלו שבס קכתב שלא מצא ברא"ש שאסר חיבו 208וגם הסד"ט 

אין לדמות הלכות אבלות לפרישה  ,209שו"ע הרב עוד טעם לדחות את דברי הט"ז כתב 

קבלה ולכן גזרו לאסור בחיבוק אסורה מדברי ך לווסת, כיון שבאבלות הביאה עצמה סמו

 וסת אינה אסורה מצד עצמה, אלאלידי ביאה, אולם הביאה בעונת הוונישוק כדי שלא יבוא 

וכעין זה  בוק ונישוק שהוי גזירה לגזירה. ולכן אין לגזור עוד חי היא רק גזירה שמא תראה,

ם ס"ס,  שיש להתיר חיבוק ונישוק בעונה הסמוכה לווסת מטע 210כתב בספר מלא הרועים

אין לנו ס"ס כיון  אולם באבלות שמא לא תראה בואלתשמיש ואת"ל י יבואשמא לא 

 ש שמא יגרום. שמצד עצמה ולא מח השהביאה אסור 

 

 ני זמנינו רואחפסיקת 

 חבוק יעשה איך עליה לבא לו דאסור מאחר, וכתב, ש אוסר חיבוק ונישוק 211בן איש חי ה

   .היצר  תאות בעצמו ויגרה ונשוק

 חיבוק ונישוק.להתיר  סקפ 212אך טה"ב

 כה לווסתשינה במיטה אחת בעונה הסמו

ה במיטה אחת, שכן לא נשי להתירנראה שיש  מפשט דברי הרמב"ן והראב"ד והשו"ע

 רונים החמירו בכך:רו אלא תשמיש. אולם האחאס

נדה, ולא תדע ונמצא  תפרוסשמא  בקירוב בשר שיש לאסור לישן ,כתב 213בטה"ב

את, ור זלאס יתכן וגם הראב"ד והרמב"ן התכוונו. וכתב שתקרב שעוברים באיסור של לא

היא פרוש, אולם כשהיא ישנה לוהם התירו רק חיבוק ונישוק שאם היתה מרגישה תגיד לו 

אך כתב מותר, עם בגדים אולם לישן במיטה אחת לו לפרוש. לא תרגיש, ולא תגיד

 בוא עליו ברכה.גם בכך תשהמחמיר 

 

 ביאור דברי הרמ"א

 א בסעיף דידן: הרמ"פסק 

 לפרוש צריך וסתה  זמן כשמגיע, לאחר  או ימים' ג וא' ב להקדים וסתה שמשנית "ואשה

 .אחריו" או קודם ימים 'ג  או' ב ממנה

 דברי הרמ"א:נחלקו האחרונים כיצד לבאר את 
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ל ג' הימים, אלא מדובר באישה שיש , שאין כוונת הרמ"א שצריך לפרוש כ214ביאר הש"ך

וש לווסתה  ה לחצריכ שיום[ ושינתה פ"א להקדים או לאחר,  30כגון כל לה וסת קבוע ]

 וע.ה בה כדין וסת שאינו קבת [ וכן לראיה האחרונה ששינ30הקבוע ]היינו יום ה

והאחרונים הקשו על הש"ך, שמדברי הרמ"א משמע שצריכה לפרוש ב/ג ימים ולא רק יום 

וסת שאינו קבוע למרות שעדין לא ! וכן הדין שיוצא לפי ביאור הש"ך, שצריך לחוש לאחד

 וא"כ מה החידש הרמ"א? 215זה דין מפורש בסי' קפט נעקר הווסת הקבוע, 

שאין לה וסת  , היינו217לה וסת חצי קבוע, שמדובר באישה שיש יארב 216הנודע ביהודה

תמיד  לתחילת ראייתה ושאר הימים שיש לה טווח של ימים אפשרי קבוע ליום מסויים אלא

והלאה  32ום יום וכן לא מתחלת לראות מי 28ן: אישה שלא רואה עד אינה רואה. כגו

 .32ל 28היינו בן  ,, וטווח הראיות שלה הוא בין לביןמראייתה האחרונה 

וראייתו,   שכן עלולה לראות.שבטווח הזה  ימיםכל הלפרוש בי הרמ"א, צריכה עפ" דינה

נה כבעלת וסת קבוע  שכל הימים שלא רגילה לראות די 218המבואר בסי' קפומוסת תה"ד 

אישה זו כבעלת וסת  אנו מחשיבים  אםולמד הנודב"י לבדוק בשעת תשמיש,  שאינו צריכה

ק"ו שגם  לקולא שאינה חוששת בימים אלו הםימים שלא עלולה לראות בהקבוע באותם 

יחשב כבעלת וסת ועליה לפרוש לחומרא נאמר שבטווח הימים שרגילה לראות בהם ת

 באותם עונות. 

 הקשו עליו האחרונים מספר קושיות:  אמנם

, שעפ"י הנודב"י, יוצא שאישה שמשנת את ווסתה במשך הקשו 220ר"מוכן האג 219החוו"ד

 ם וזה לא יתכן. ימים צריכה לפרוש מכול 10

ראיית הנידה  ימים, שזה משך  7אולם האגר"מ כתב, שיתכן וחוששים לשינוי הוסת שלה עד 

 ולא יותר מכך.

ם שהימים  ששו"ע כתב ש ין לללמוד מסי' קפו ]וסת תה"ד[ כיון,אש ,221עוד הקשה האגר"מ

ש אחרי שתבדוק ולא כתב מויה לראות יש לה דין שאין לה וסת קבוע ומותרת לש שעש

 ים אלו.שצריכה לפרוש לגמרי בימ 

הוא עפ"י מה  הרמ"אבדומה לנודב"י, אלא כתב שכוונת  הרמ"אאת , 222הסד"ט ביאר

כן ה ימים, להנשים לשנות ווסתן יום או יומים או שלוש שכתב הראב"ד, שרוב המצוי בין

דווקא ב' או ג' ימים  בלפרוש בימים אלה אך לא יותר מימים אלו, והרמ"א כתב צריכה 

 . אינה חוששת כלליותר לם אם טווח הימים גדול  או
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לפרוש בכל  ג' ימים רצופים ולכן צריכהשמדובר באישה שקבעה וסת ב ,223החוו"ד ביאר

וסת קבוע בג' בחודש  ו, אך אם לא קבעה לא צריכה לפרוש. לדוגמא, היה לה הימים האל

התחילה לראות ג"פ משך גם ביום ג'. ואח"כ נרי זה התחילה לראות ג"פ ביום ב' והדם ואח

 א' בחודש והדם נמשך עד יום ג' בחודש.ביום 

וסת נעקרת יה ביום ג'/ב', אין הופעמים תחילת ראייתה לא ה 3מחדש החוו"ד שאף שיותר מ

 של יום א'.  וסתה באמצעהם היו  עתהש אףממקומו, שמ"מ ראתה גם בימים אלו 

 

 פוסקי זמננו 

 .הש"ךכמו  , פסק225גרו"מאהוכן  224שו"ע הרב

, שצריכה לחשוש לשינוי הווסת עד להחמיר כנודע ביהודה והסד"ט, שיש פסק 226בששה"ל

חוששת כלל לימים שעלולה   ם אינהולא יותר, וכאשר טווח הראיה יותר מג' ימיג' ימים 

ר, כמו פסיקת הוסת האחרון ולוסת הקבוע שעדין לא נעקלראות בהם אלא רק לשינוי 

 הש"ך. 

  וע, שכן לא מחמירינן תרי חומרי.יך לחוש לחומרת האור זרכתב, שבימים אלו אין צר עוד

רוע ש לחומרת האור זהאחרונה של שינוי הווסת יש לחו אבל כמובן שבווסת הקבוע ובראיה

 וכן לעונה בינונית.

 .יש להקל כמו הבנת הש"ך ברמ"אל, פסק השבה" בליל טבילהאמנם 

תה ג"פ  שנית וסתה' אלא א"כ שינפ"א אין חוששים לדין 'מ ועוד הוסיף לבאר, שאם שינתה

 לסירוגין באופן כזה שלא עקרה את וסתה הראשון.

 

 ו – סעיפים ד

 הטור כותב וז"ל: א. 

 או ההחמ  הנץ  קודם אי שפיר  לה קים ולא החמה בהנץ  לראות רגילה ואם ד"הראב כתב"

 אלא אסורה שאינה קיליןמ ויש הלילה וכל היום כל לאוסרה מחמירים יש החמה הנץ  אחר 

 עד החמה  הנץ  מקודם מרובה ראיה לראות רגילה ואם המקילין כדברי הוא והכריע ביום

 היא וסת שעת כולה שעתא דההיא הלילה  וכל היום כל שאסורה ד"מ איכא החמה הנץ  אחר 

  כתב  ד"והראב בלילה אלא מיתסרא ולא אזלינן הוסת תחילת דבתר  דאמר  מאן ואיכא

  שלשה  או ימים שני נמשך וסתה ואם בו הנמשך כשיעור  וביום בלילה לאא אסורה שאינה

 אחת  כעונה חשובין שכולן ד"הראב כתב ימים שלשה או ימים שני מזלפת או ששופעת ימים

 ן"הרמב כ"וכ הוסת משך ימי כל לפרוש צריכה ראתה ולא הוסת תחלת שהגיע פי על ואף

 הראשון  יום קר נע' ואפי הוא עצמו בפני וסת ויום יום שבכל הוסת משך ימי לכל שחוששת

 עונה אלא לפרוש צריכה שאינה כתב הלוי ז"והר  כולם שיעקרו עד הימים לשאר  חוששת

 ".ל"ז ש"הרא א"א הסכים ולזה מותרת תהרא ולא העונה שעברה וכיון הוסת של ראשונה
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 בווסתות  הגדרת העונה

יינו מדדים לפי מהלך החמה, ה נבשם החוו"ד, שלענין ווסתות היום והלילה  227כתב הפת"ש 

יעה נחשב ליום ואילו מעלות השחר ועד הנץ וכן משקיעה ועד צאה"כ שמנץ החמה ועד השק

תלויות בהילוך החמה שזה גורם   סתותשהוו ל"לחז להו דקיםוביאר החוו"ד, נחשב ללילה. 

 .הראיה

 

 ונים מקרים ש

 חריוארגילה לראות בנץ החמה ואינה יודעת אם ראתה לפניו או לא.

 כל דרבנן דוסתות משום .ביום אלא אסורה שאינהלהקל  ,228הנפש בעליב ד"הראבדעת 

 ודאי שהוא ליום אלא חיישינן ולא ולקולא דרבנן ספיקא ליה הוי הלכך לוסתה סמוך שכן

  .נדתה בימי

 . הלילה וכל היום כל לאסרה 229מחמירים  ויש

 

 וחלקה אחריונץ החמה ב.ראתה ראייה מרובה חלקה לפני 

,  היא הוסת שעת כולה שעתא דההיא משום ,הלילה וכל היום כל שאסורה, 230יש אומרים

 וכל היום כלולכן אסורה  הוסת  שעת מפניאסורה  כולה העונה כל אמרש יהודה לרביו

  .ובלילה ביום הוא  וסתה שהרי הילהל

  היום  כל אבל ,בלילה אלא מיתסרא ולאבלבד  הוסת תחלת רים בתשהולכ ויש אומרים

  .הוא תובתחל  הוסת שעיקר לפי רתתמו

. שהולך אך אסורה גם משך הזמן שרואה ביום הוסת תחלת הולכים בתר – דעת הראב"ד

 כדלקמן בסע' ו.  אם ראתה כמה ימים צריכה לפרוש כמה ימיםלשיטתו ש

 

 ה לפרוש? מתי צריכ –במשך כמה ימים  .ראתה ג

 ונאמרו בכך מס' טעמים:  מכל ימי הראיה.צריכה לפרוש  – 232והרמב"ן 231הראב"דדעת 

 . כעונה אחת, שכולם נחשבים הטור כתב

נידה וימי זיבה ויתכן שהיום משום שהאידנא לא בקיאינן בחשבון ימי  כתב, 233הראב"ד

וא תחילת י ההשנ ואין זה דם וסת שצריך לפרוש ממנו ורק ביום יבה א מימי הזהראשון הו

ור, ויתכן  ילים בין דם טמא לדם טהדנידה וכו' ולכן יש לחוש גם ליום השני, וכן לא מב

 
 ס"ק י. 227
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 ם. מובא ש 229
 .' לו ש עמבבעלי הנפ "דבהובא ברא 230
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 .[נ"עהב הספר סוףב הנדפס ן"בשברמ םהסעיפי חלוקת  ]לפיג. "הכ ה"ה פידנהלכות  232
 שם. 233



70 
 
 

ת בדע 234החוו"דוכ"כ  זה היה דם טהור ותחילת נידתה היה ביום השני. שהיום הראשון

  .מב"ןהר

. רק בעונה הראשונהצריכה לפרוש  – 237והריטב"א 236והרשב"א 235ה "הרזאמנם דעת 

 ש לרי הניחא בודקת להיות צריכה אינה  נדהששנינו ש' 238נדהמהגמ' ב והביא הב"י ראיה

 ואי 'תבדוק קובעת דאמר יוחנן לרבי אלא נדתה בימי וסת עתקוב אשה אין דאמר לקיש

 ןלכול לחוש וצריכה אחת כעונה חשיבי ימים ושלשה םשני ראייתה זמן נמשך אםש אמרת

 אלא וסתה כשיגיע  מבעלה לפרוש צריכה כמה שתדע כדי תבדוקש  קשה לקיש לריש גםאז 

  למודה  היתהנינו ש'שמש יהאר עוד והביא .הוסת תחלת עונת אלא לפרוש צריכה אינה ודאי

 כל אומר יהודה רבי ייוס רבי דברי החמה הנץ עם אלא אסורה אינה החמה הנץ עם לראות

  ך סמו לילה בסוף למיחזי ברגילהוהעמדנו בגמ'  ,אסורה הלילה כל כלומר 'שלה הלילה

 אפשר  דאי שלה  היום לוכ הלילה כל למימר  יהודה לרבי ליה הוה איתא ואם ,החמה  להנץ

 ' רואה  להיות למודה היתה'  קתני דסתמאראיה  ועוד .מעט הנץ לתוך  הראייה תכנס שלא

  .שריא ביממא אבל שלה ההליל כל קתני הכי ואפילו למועטת מרובה ראייה ןיב חילק ולא

 . המנהג פשט וכן הפוסקים רוב כתבו שכן ,239זו על שיטה   ירוחם רבינו וכתב

וע ובשאר הראיות  ה חוששת לוסת קב, שבעונה הראשונ240בראב"ד שיטה שלישית שהובא

 חוששת לווסת שאינו קבוע.

 

 כותב וז"ל:  השו"ע. ב

, אחריו או החמה הנץ קודם אי שפיר  לן קים ולא, החמה בהנץ  לראות רגילה םד: "אסעי' "

 . ביום" אלא אסורה אינה

 ה: סעיף

 םוביו בלילה אסורה, החמה הנץ  אחר  עד החמה הנץ  מקודם ראייה לראות רגילה "אם

 . בו" הנמשך כשיעור 

 ו: סעיף

 הראשונה עונה אלא לפרוש כהצרי אינה, מזלפת או ששופעת, ימים' ג או' ב נמשך וסת "אם

 .מותרת", ראתה ולא עונה השעבר  וכיון, הוסת של

 

 ג-פסיקת הלכה במקרים א

 .כשיטת הראב"דבמקרה א, פסק מרן 

 .כראב"דבמקרה ב, פסק מרן 

 .ראשוניםכרז"ה ורוב הרה ג, פסק קבמ

 
 "ק ז.ס 234
 בעה"נ אות יא.  השגות על 235
 . :יד ג"ש ז"ב ךארו  ביתה רתבתו 236
 ידה יא ע"א ד"ה כגון.  נ 237
 יא ע"א.  238
 . רכא א"ח וףס ו"נכ 239
 ' לו.עמ 240
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 סתירה בפסיקת מרן בין הפסיקה במקרה ב' לג' 

לפי  שהולכים  שכן בסע' ה פסק מרן כשיטת הראב"דולכאורה נסתרים דברי מרן אהדדי, 

יעור משך הווסת ביום, ואילו בסע' וסת ולכן צריכה לפרוש מלפני הנץ עד אחר זמן ששך הומ

ך כן אישה שראתה ווסת במשים בתר תחילת הווסת, ולכשיטת הרז"ה שהולו פסק מרן כ

 ימים צריכה לפרוש רק מהראיה שביום הראשון, וא"כ סתירה? מה כ

בראיה . ד לבין ראיה של כמה ימים, שיש לחלק בין ראיה של יום אחוהב"ח 241שבו הט"זיי

ב  וסת כיון שהראיה רצופה אולם בראיה שלמשך הראיה נחשב כזמן הו מרובה ביום אחד כל

ן העונה הראשונה היא עיקר הווסת ראה ברצף ללא הפסקה ולכאו ג ימים לא יתכן שת

 בה.  והמשך הראיה הם דמים שאיתווספו

 , מצטרף הוא דגם לומר סברא מועט דבר הוא דהמשךבסע' ה  דדוקא כתב 242והפרישה

לא ושהוא סובר כמו הב"ח,  וכתב עליו במחצה"ש. בזה וכיוצא ימים' ג או' ב כשהוא כ"משא

 ביניהם. הבין למה חילק הש"ך 

שמרן בסע' ה פסק שצריך לפרוש מכל משך הראיה לא בגלל שסבר , ביאר 243והערו"ש

ווסת ובמרן החמיר כמו כראב"ד אלא מעיקר הדין הולכים רק אחרי תחילת ה הלכה

ם יון שזהו זמן מועט. אולם בסע' ו שמדובר על כמה ימיהראב"ד לפרוש כל משך הווסת כ

 לת הווסת. עיקר הדין לחוש רק לתחיכן פסק מר

 

 במקרה ג  הכרעת האחרונים

 שרואה בהם. לכל הימיםשיש לחוש והלחו"ש, פסקו כשיטת הראב"ד  244הבן איש חי 

 כשיטת הרז"ה. פסק כמרן שפסק  245אך הטה"ב

ואם לא ראתה בו ה ראשונה של הווסת, שא"צ לפרוש אלא עונ 246פסק אמנם בשבה"ל

שיש לה  ההרגשות רגישה אתשאישה המ אולם כתבבוע, קמותרת, ואפי' בוסת שאינו 

שלאחר עונת   גם לעונהיש לחוש , שיש לה חימוד מרובהאו  לפני הווסת לאחר עונת הווסת

כיון א"צ לפרוש  –לם בשעבר יום זה ם שמא הווסת יאחר, או, דצ"ע מדוע לא חוששי הווסת

 לחודש הבא.  ווסת להתעכב רק יום אחד ואם לא הגיע מסתבר שמתעכבשדרך ה

 . מותרת ע"י בדיקה –בעונה שלאחר הוסת  ולא היה חימוד הרגישה ובאופן שלא

 

 
 ט.ק "ס 241
 טז. ס"ק בש"ךהובא  242
 כט. סע' 243
 פרשת צו ד.  244
 עמ' סח. "אח 245
 מ' כט.ע 246
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 לפני הווסת  , עדה כתם או ברואה בבדיקת קביעת עונת הפרישה ברוא

צריכה לפרוש עונת   ממתי -ונאסרה ופסקה מספר ימים ואח"כ שפעה  מועט דם א. ראתה 

 וסתה:

הראיה הראשונה כיון  י נידתה אלא הולכים אחרמשאישה אינה קובעת וסת בי  נפסק בשו"ע

, אמנם שיטת  ראיה הראשונה היא עיקר ושאר הדמים הם דמים נוספים שטפלים לעיקר שה

ימי נידתה ולכן פסק שיש לפרוש לכל ימי משך הרמב"ן שבזמן הזה אישה קובעת וסת ב

ייתה הדם  אשה לומר שרובנידון דידן בתחילה ראתה רק ראיה מועטת ולכאורה קהווסת. 

בעקבותיו וטפל לו. ויש לברר מה הפסק למעשה  ר הווסת ושפע הדם רק באהמועט הוא עיק

 בדין זה:

מחושבת  פרישה עונת הכאשר בראיה הראשונה נאסרה מהתורה אז ש 247לכתב בשבה"

אולם כאשר קבעה ינן בתר הראיה הראשונה, עפ"י הראיה הראשונה כפסק השו"ע, שאזל

ואף שמרן לא חשש לשיטת   שפע.לחוש לפרוש גם בעונת ה  ש, י את ראיית השפע ג"פ

טיפה והפסקה   שהיתה רק אך בכה"ג הרמב"ן שבזמן הזה אין אישה קובעת וסת בימי נידה,

ים שוש גם ליום השני]שפע[ גם לאלו שבוסת רגיל לא חושששל כמה ימים, יש מקום לח

שהיום השני אינו קבוע כטת הרמב"ן, מלבד החשש ליום הראשון שהוא וסת קבוע, אבל לשי

  סגי לחוש לתחילת הראיה. –

שונה המועטת  שצריכה לפרוש מהראיה הרא פסק בעיקרון כשבט הלוי 248בטה"באמנם 

אם קבעה את ראיית השפע ג"פ ותמיד   חילקאך לא  א מראיית השפע,שנאסרה בו ול

   המועטת שהיתה מהתורה. חוששת לראיה

 לפרוש: ממתי צריכה  –תה הווסת אנאסרה מבדיקת עד ולאחר כמה ימים רב.

 , שכתמים אינם קובעים ווסת אולם בדיקת עד קובעת וסת. ויש לעין כתב 249בסי' קצ  מרן

סת, האם נאמר שעיקר הראיה היא  בנידון דידן שראתה בעד לאחר מספר ימים ראתה וו

 לה לה?בבדיקת עד והווסת טפ

מהזמן שנאסרה מבדיקת   ששזמן הפרישה נקבע עפ"י הוסת וא"צ לפרו פסק 250מרן בטה"ב

ואף שמדברי מרן הנ"ל נראה שיש לחוש שתפרוש בעונה שראתה בעד, יש הרבה   ד.ע

 מדרבנן וממילא הוי ם עליו הסוברים שראיית הדם בבדיקת עד אסורה רק פוסקים שחולקי 

, שאז צריכה קבעה לראות בעד בדיקה ג"פא א"כ לאדינה ככתמים שאינם קובעים וסת 

 קה שראתה בה. ילפרוש מעונת הבד

אף  לפרוש גם עפ"י הזמן שנאסרה מבדיקת עד שטוב להחמיר, הוסיף 251טהרהובתורת ה

 .ות בבדיקת עדכשלא נקבעה ג"פ לרא

עפ"י וכן  , שלא נקבעאף  "י הזמן של בדיקת העדפעפסק, שיש לפרוש גם  252אולם שבה"ל

רה, דילמא ו. והסיבה לכך היא שראיית דם של בדיקת עד היא רק ספק תת הווסתתחיל

 
 עמ' כט. 247
 עמ' ע.ח"א  248
 ' נד.סע 249
 א עמ' ע.ח" 250
 .עמ' ט 251
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לא הרגישה בזמן הבדיקה ועיקר הראיה היא   דעתיה, אולם יתכן שבאמתארגשה ולאו א

של העד  כאשר לא פסקה הרבה בין הבדיקהאולם חוש לשניהם. בזמן הווסת, ולכן יש ל

 .זמן הווסתב את הפרישה רק עפ"י להופעת הווסת, יש לחש

 האם יש חילוק בין בין שופעת לפוסקת

 ם: הגדרות לראיית הדש מס' יש כתב,  253שבה"ל

 : שופעת כל הזמן בלי הפסק. שופעת

 הדם יורד ברציפות אך רק טיפין טיפין.מדלפת:

 ורד, וזה מה שמצוי בימינו.זמן מסוים ופוסק ואחר זמן שוב יבשפע הדם יורד  פוסקת:

 וגי ראיות הדם. ונבאר את שיטתם לקמן:וק דיני או הלכתי בין סנחלקו הפוס' האם יש חיל

סי' שלנו פסק הטור כשיטת הרז"ה בין דברי הטור,שבהקשה שיש סתירה  254חוו"דה

לראיה הראשונה, אולם בסי' קפט פסק  שחוששת שאף אם ראתה כמה ימים חוששת רק

ימי הזיבה אז הוא הדין כיון שלא מבדילים בין ימי הנידה ל  הרמב"ן, שבזמננוהטור כשיטת 

שיפסוק   א' שהוא הדיןימי נידתה וזיבתה. ולכ ךת ויכולה לקבוע וסת גם בתולענין ווסתו

ראשונה אע"פ אם אישה תראה כמה ימים צריכה לחוש לכל הימים ולא רק לעונה ש הטור

שכן לפי ביאור הראב"ד דלעיל, שני הלכות אלו  –ן , כמו שפסק הרמב"שהם בתוך ימי נידה

 . ויים אחד בשניתל

ומזלפת  . שבשופעת מזלפת לפוסקתו, שלדעת הטור יש לחלק בין שופעת ותירץ החוו"ד

כים רק אחר ראיה ראשונה, כיון שהיא תחילת הווסת, ובשאר הימים הז המשך של הול

פעם הדם מתחיל מחדש ואין הוא סת. לעומת זאת בפוסקת, חוששים לכל הימים. שבכל הו

   המשך לראיה הקודמת.

 חילת הראיהתדווקא שלא קבעה לשבפוסקת הולכים אחר כל הימים  וכל מה שאמרנו

הולכים אחר תחילת  אף שפוסקת,  לתחילת הראיה . אך אם קבעההראיותוקבעה לשאר 

ראשונה  הראשון נקבע בג"פ, קשה לומר שהראיה ה  כאשר היום. שכיון שהראיה הראשונה

, שהיום לא מחמירים  255שה"ל ר שכתב השויש להעי  תחילת הוסת.היא מקרית ושאר הימים 

יום  החמיר רק באישה שפוסקת סקת כיון שיתכן שהחוו"דולפרוש בכל ימי הווסת אף בפ

 שלם מה שלא מצוי בימינו.

, וביאר שקושיית האחרונים על שופעת לפוסקת שאין לחלק בין,256אמנם דעת הערוה"ש 

יום הוסת הוא משום שהש לפרוש בכל ימי נובעת מההבנה שטעמו של הרמב"ן שי הטור

  ון הוא מימי הזיבה ויום ויש לחוש שמא היום הראש נשים טועות בחשבון ימי הנידה וימי הזיבה

 י. ל דברי הטור אהדד, ולכן הם הקשו ע]כמו שביאר הראב"ד לעיל[ הוא תחילת נידה וכו'
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 אינם משום שבזמן הזה לא  ב"ן שחוששים לכל ימי הוסת,אולם האמת היא שטעם של הרמ

לחשוש לכל ימי הווסת   ידה לימי הזיבה, אלא משום שלשיטתו ישיודעים לחלק בין ימי הנ 

 ל כוותיה. ף בימי הגמ'[. ולא קיי"]א

מי נידתה ובימי זיבתה, כיון נמצא שאף שהטור פסק כרמב"ן שאישה יכולה לקבוע וסת בי

  לפרוש שצריך שבון ימי נידה וימי זיבה, אין זה אומר שפסק כמותו שהיום לא בקיאים בח

 .  ניהשאחת בכל ימי הראיה, כיון שהלכות אלו לא תלויות ב

 

 סעיף ט

 ז"ל: כותב ו א. הטור
 כ "אח בדקה אם ומיהו שתבדוק עד אסורה וסתה שהגיע דעלמא אשה כל אבל הני "ודווקא 

  הלכך  טמאה ודאי לה מחזקינן לא בזמנו בא אורח דחזקה גב על אף טהורה טהורה ומצאה 

 טהורה" טהורה צאהמ ו בדקה אם 

 

 מקור הסוגיא

 כותבת וז"ל: 257הגמרא בנידה 

  בדקה : רב אמר , בדקה ולבסוף, בדקה  ולא וסתה שעת גיעהו, וסת לה שיש אשה; תמר יא"

 נמי - טהורה ומצאת בדקה אפילו: אמר  ושמואל. טהורה - טהורה, טמאה - טמאה ומצאת

 . בא בזמנו שאורח מפני, אהטמ

 ! דרבנן - ס"ומ, דאורייתא - ס" מד, קמיפלגי בוסתות לימא

 שלא - כאן, 258וסת כשיעור  מהעצ שבדקה - כאן, ורייתאאד וסתות - ע"דכ :זירא' ר אמר

 . וסת כשיעור  עצמה בדקה

 תוסתו - סבר  ומר , דאורייתא וסתות - ס"דמ, יפלגימק גופייהו בוסתות: אמר יצחק בר נ"ר

 והני. תבדק אומר יהושע ורבי, נדה טמאה אומר אליעזר ' ר , כתנאי: ששת רב אמר . דרבנן

 ". תבדק: א"וחכ ,נדה טמאה: אומר  מאיר  יבר, דתניא; תנאי הני כי תנאי

 

טהורה  ומצאה עצמה הגמ' דנה באישה שלא בדקה עצמה בעונת הווסת ובדקה לאחר מכן

 ו רב ושמואל האם היא טהורה או טמאה.נחלק

וביאר: כאן שבדקה עצמה שיעור  את המחלוקת שלכ"ע וסתות דאורייתא,  ר' זירא העמיד

 וסת. וכאן שלא בדקה עצמה שיעור ווסת ו

 העמיד את המחלוקת האם ווסתות דאורייתא או דרבנן. ורב נחמן בר יצחק

 ביאור דברי ר' זירא

  :אורים לדבריורש"י מביא שני בי

 
 טז ע"א. 257
 שיעור ווסת זה מייד כמבאר רש"י.  258
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תוך שיעור ווסת לאחר העונה מקרה של בדקה עצמה ב, רב ושמואל נחלקו בביאור ראשון

בדקה עצמה  שמואל סבר שטמאה. אולם לכ"ע אםאה מראה טהור, רב סבר שטהורה וומצ

 שמצאה מראה טהור, טמאה. סת בסוף עונת הווסת אף לאחר שיעור ו

אם בדקה חדא ומר אמר חדא ולא פליגי,  , רב ושמואל לא נחלקו ומר אמרביאור שני

אף שמצאה  טמאהת, . אך לאחר שיעור ווסטהורהור ווסת בסוף העונה, שיע בתוךעצמה 

 . מראה טהור

 

 פסיקת הראשונים

 , כיון שקיי"ל כרב באיסורי. רהכרב שהאישה טהופסק  ניםווכל הראש 259תוס'

 לשמואל פוסקים: אולם נחלקו הראשונים כאיזה העמדה בביאור המחלוקת בין רב

כהעמדה של רב נחמן בר יצחק, שכן הוא בתראי.  סקו, פ261ורוב הראשונים 260שיטת התוס' 

פי' אם בדקה אה טהור טהורה "י זה, אם בדקה עצמה לאחר עונת הווסת ומצאה מראעפ

 בנן. שיעור ווסת, שווסתות דרעצמה לאחר 

ה עצמה בתוך  שטהורה רק כשבדק פסק כהעמדה של ר' זירא, 262שיטת הרא"םאולם 

 טמאה אף שמצאה מראה טהור. –עצמה  . אולם לאחר מכן אם בדקהור ווסתשיע

ף אירא כתב שלכ"ע ווסתות דאורייתא, הכוונה היא שות דרבנן, ור' זואף שקיי"ל ווסת

 שאורח בזמנו בא.  ליהם כאילו הם דאורייתאשווסתות דרבנן סמכו ע

 מראה טהורצאה אחר עונת הווסת ומשאפי' בדקה עצמה ל הב"י הכריע כרוב הראשונים 

 יצחק. ת רב נחמן בר טהורה. כהעמד –

 בדיקה בתוך עונת הווסת 

ישה בא ןמכך שהגמ' מה הדיאולם  .חובת הבדיקה בעונת הווסת בלא עסקה  "להנהגמ' 

עצמה צריכה לבדוק לכתחילה ניתן להסיק שהווסת אלא רק לאחרה שלא בדקה בעונת 

 . שוניםהרא בשם וכ"כ הב"י בעונת הווסת.

 קבוע ה וסתבאישה שאין ל  בדיקה בתוך עונת הווסת

צריכה לבדוק עצמה   קבוע ין לה וסתנראה שאף אישה שא 263הרשב"א בתוה"במדברי 

  .266ושו"ע הרב 265והפרישה 264"חבוכ"כ ה לכתחילה בעונת הווסת

הבין ברשב"א שא"צ לבדוק עצמה כלל בשעת הווסת באישה שאין לה ו"ק וצ"ע  אולם הב"י

 בריו.לד

 
 יא. גסוב 259
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 . גב"ז סוף שער  263
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 ". הוסת  כשיגיע בדיקה צריכות, נשים רשא"מרן פסק כדלקמן שצריכה בדיקה וכלשונו 

 מה דינה?  וסת ולא בדקהעברה עונת הו 

וסת, אולם לא בדקה עצמה לאחר עונת הו כאמור רב ושמואל נחלקו במציאות שהאישה

תרת  יא האם אישה חייבת לבדוק עצמה לאחר עונת הווסת כדי לשמש או שמוברור בסוג

 אף בלא בדיקה. ונחלקו בכך הראשונים: 

עונה ווסת קבוע/  שיש לחלק ביןפסקו,  268וכן הרמב"ן בהלכותיו 267בבתוה" הרשב"א

 בינונית לוסת שאינו קבוע. 

ה מדויק מהלשון 'אם מצאה הרגישה, וזאף אם לא  רה עד שתבדוקואס - לווסת קבוע

 טהורה' משמע שעד הבדיקה היא אסורה.  –טהורה 

 .אף בלא בדיקהמותרת לשמש  – קבועשאינו לווסת 

לבדוק אישה צריכה פסקו, שאף ש 270הרי"ףוכן  269עפ"י ביאור הר"ן הרמב"םת אמנם דע

 קה.דקה מותרת לשמש בלא בדיבעצמה בעונת הווסת, אם עברה עונת הווסת ולא 

  שאין לדייק מדברי הגמ' שחייבת לבדוק, כיון שדברי רב 'מצאה טהורה טהורה' הר"ן ביאר 

 חייבת לבדוק לאחר עונת הווסת. נאמרו רק לאפוקי משמואל, אולם אין לדייק מכך ש

 :271וזה לשון הרמב"ם 

  שתוחזק  עד או ינא טמאה לו שתאמר  עד לבעליהן טהרה בחזקת וסת להן שיש הנשים כל"

 לה לשאול  צריך אינו כשיבוא טהורה והניחה אחרת למדינה בעלה הלך, יהנותבשכ נדה

, היא נדה שמא ששוח ואינו וסתה בעונת שלא עליה לבוא מותר זה הרי  ישנה מצאה אפילו

 .אני" טהורה לו שתאמר  עד לו אסורה נדה הניחה ואם

שלא  רך, מותר לו לבוא עליה דשאישה שיש לה וסת בעלה הבא מן ההרמב"ם כתב, 

ברה עונת ווסתה בלא שישאלנה אם היא טהורה, ורק בשעת הווסת  בשעת ווסתה גם אם ע

נחשבת למסולקת דמים שלא  לו לבוא עליה, הסיבה לכך היא שאישה שיש לה וסת אסור

 ם א"צ בדיקה. בשעת וסתה. וממילא ה"ה שג

בסי'  לשמש עד שתבדוק ועיין  ה, שאסור272אולם לגבי אישה שאין לה וסת פסק הרמב"ם 

 קפו.

 .הטור פסק כרשב"א והרמב"ן

 פרישההקושיית 

עצמה  שב"א, שאישה שאין לה וסת ולא בדקה הטור בסי' שלנו כאמור פסק כשיטת הר

ק הטור י' קפו פס. אולם בסמותרת לשמש בלא בדיקהתה ועבר עונת ווסתה בשעת וס

 ?עולם ללא בדיקהלאסורה לשמש כשיטת הרא"ש, שאישה שאין לה וסת 

 
 ער ג. ב"ז סוף ש 267
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שלבעל מותר לבוא על האישה ללא רשב"א שכוונת ה , הטור למד ישהא' בפרתירוץ 

ש כמו עצמה לפני תשמיהאישה עצמה צריכה לבדוק  ה. אולםאם היא טהור שישאלנה

 ' קפו. שכתוב בס

. צריכה לבדוק עצמה לפני תשמיש ,אישה שאין לה וסת, לדעת הטור תירוץ ב' בפרישה

ה, שאם לאחר שעבר ה העונה מותרת בלא בדיקבסי' קפד, שכתב שאם עבר וכוונת הטור

מותרת למרות  שלא כדין, מ"מ ם העונה קנחה עצמה או התקלחה ושטפה את אותו מקו

עתה  באישה שאין לה וסת קבוע לא חישינן שמא ראתה אלאכן , ששיתכן שהדם יצא

 . תלעשובכ"א צריכה תראה, ובזה יועיל הבדיקה שלפני התשמיש ש

אסורה אפי'  –, וקנחה או שטפה עצמה לאחר עונת הווסת ה וסתאישה שיש ל לעומת זאת 

י כ כיון שיתכן והדם נשטף החוצה ומצאה מראה טהור.לאחר העונה אם בדקה את עצמה 

 , שאורח בזמנו בא.ביש לה וסת חוששים שמא ראתה

 נו נכון להלכה.יוכתב שא בתירץ ב' את דברי הפרישה  דחה 273הב"ח בקונטרס אחרון נםאמ

בין אין לה ווסת קבוע כלל לבין יש לה לשיטת הטור יש חילוק , 274הט"ז כתב וץ תירעוד 

כלל, אסורה בתשמיש   , שבאישה שאין לה ווסת קבועהווסתתה ק עכשיו שינ ווסת קבוע ור

אילו באישה שיש לה בעיקרון ת שהיא מוחזקת בראיה. ווק אפי' שעבר עונת הווסעד שתבד

 שלא  הווסת, כיון בלא בדיקה אם עבר עונת ק עכשיו שינתה מותרת גםרוסת קבוע ו

 לא דהא טהורה כך אחר בדקה אלו יום אותו ועבר חוששת שהיא  יום באותו הרגישה

 .זמן באותו בראיה פ"ג מוחזקת

 

 כותב וז"ל:  השו"ע. ב

  לאב טהורה, הרגישה ולא בדקה ולא  הוסת עבר . הוסת כשיגיע בדיקה ותצריכ, נשים שאר " 

 שאינו פי על אף' ל יום שהוא או, קבוע  וסת לה יש אם, שתבדוק עד השאסור  א"וי.  בדיקה 

 ."(ט"קפ סימן לקמן הוא ןכו, נהוג והכי). קבוע 

 ת הווסת ולא בדקהפסיקת ההלכה בעבר עונ 

וכן הרמ"א פסק שנהוג   והביא בשם י"א את הרשב"א סתם כרמב"םאצלנו בסי' קפד,  מרן

 . ולכא' דברי מרן סתרי אהדדי?!כרשב"א מרן  סתםסי' קפט סע' ד ב, ואילו כרשב"א

בסי' קפט, שאנו נוקטים  ימתוכסת והלכה כרשב"אביאר, שכתב שמרן חזר בו  275בטה"ב

 כמשנה אחרונה. 

קבוע ורק עכשיו שינה הווסת,  בין אין לה ווסת קבוע כלל לבין יש לה ווסת  מחלק 276הט"ז

 פי' שעבר עונת הווסת ורה בתשמיש עד שתבדוק אסווסת קבוע כלל, אשבאישה שאין לה 

יו שינתה מותרת  . ואילו באישה שיש לה בעיקרון וסת קבוע ורק עכששהיא מוחזקת בראיה

 
 סי' קפד.  273
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 ח"א עמ' קכח.  275
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 אותו ועבר חוששת שהיא יום באותו הרגישה שלא כיון , גם בלא בדיקה אם עבר עונת הווסת 

  .277ןמז באותו בראיה פ"ג מוחזקת לא דהא טהורה כך אחר בדקה ולא יום

 

 וף לווסת הימיםחילוק בין וסת הג

  וסת ועבר הו , שהדין שאישה שאין לה וסת קבועבסי' קפטשכתב בשם הט"ז  278הפת"ש

]או  אבל בווסת הגוף, בלבד ת הימיםרק בווסולא בדקה עצמה מותרת ללא בדיקה הוא 

אפי'  קאסורה עד שתבדואת הרגשות של וסת הגוף,  ווסת הגוף[, והרגישה שילוב של ימים +

 . ועאם אין לה וסת קב

 רחיצה בעונת הווסת

נח עצמה בעונת הזכרנו לעיל בתירוץ הפרישה ב' אסור לאישה לכתחילה לרחוץ או לק

שמא יפלט דם בשטיפה,  לאחר שעת הווסת, מה הווסת או לאחריה ללא שבדקה את עצ

אה  רועברה ושטפה עצמה אסורה אפי' אם אח"כ בדקה וראתה מ וסת קבוע ואם יש לה

 טהור.

, וביניהם, הנ"ל שיטת הב"חוהסכימו עם  אחרונים שחלקו על הפרישה בההראמנם מצינו 

 .282ועוד 281וכן בשו"ת בית שלמה  280ו"ת מהר"ש ענגיל ן בש, וכ279בשו"ת יגל יעקב

לזרוק את העד וכן אין ח עצמה וואין לקנ פרישהשלכתחילה יש לחוש ל, 283ששה"לופסק 

הוא רק להתרחץ אמנם כתב שכל האיסור  .טלה לשטוף את אותו מקום אפי' מע

מותרת אף לכתחילה   ,ם אבל במקלחת שעומדתהיינו כשהיא יושבת במי באמבטיה

   מקום.    שאינה שוטפת את אותוכ

ללא בדיקה וקנחה או שטפה עצמה  קבוע ש לה וסתלים אף באישה שיאולם בדיעבד מקי

לה וסת קבוע לא צריכה  ]אולם אישה שאיןתבדוק עצמה כעת ותהיה מותרת ש ,לפני

והוסיף כשיש צורך הגון יכולה להקל אף לכתחילה לבדוק עצמה ולרחוץ בעונת  .בדוק[ל

 .284וכן פסק בטה"ב הווסת.

 אופן הבדיקה בעונת הווסת

 285לווסת, כתב החוו"דשכתב ששאר נשים צריכות בדיקה בעונה הסמוכה  מרןרי על דב

 .ובסדקים בחורין שבדיקה זו צריכה להיות

 
קשה על מרן  לאשאלת הפרישה על הטור, לתשובה לש הקשררק בן אמר זאת שכ כך להלכה פוסקכן והט"ז לא תי 277

 הטור.  סק כמובסי' קפו שכן לא פ
 ק כא. ס" 278
 "ד סי' ס. יו 279
 סי' מט.ח"ד  280
 ' כז.ח"ב סי 281
 ד. רה בהע מ' קלב.ע"א טה"ב חעיין ב 282
 .עמ' לז 283
שבה"ל ד' כמובא בה וכמבטיבישיבה בא רק התרחץ הואור לשכתב שהאיס 511 'ח"א עמ' קלב, ועיין בטהרת יוסף עמ 284

 דלעיל. 
 ס"ק ב. ם יחידוש 285
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סוף העונה, וטוב שתהיה בדיקה בתחילת ה תהיה קרוב ל"דעיקר הבדיק 286בטה"ב תבכו

 העונה וגם בסופה". 

 ק כל העונה האם צריך מוך דחו

בעונת וסתה לבין  אישה שיש לה שעה קבועה  שאופן הבדיקה משתנה בין 287כתב החוו"ד

 הרק באותלווסתה בודקת  שיש לה שעה קבועהשאישה לה שעה קבועה,  אישה שאין

שאין לה שעה קבועה  אולם אישה  ,סופה[ק בתחילת העונה וב]ואינה צריכה לבדושעה 

 ל כ בדיקה צריכה 288בינונית בעונה וכן .חוק כל היוםצריכה לשים מוך ד  –בעונת הווסת 

עפ"י   יח מוך דחוק בכל אותם ימים,וכן אישה שמשנה ווסתה ב/ג ימים, יש לה להנ העונה

 .כל יוםשנית וסתה צריכה לבדוק משאישה ש  הרמ"א כדלעיל סע' ב

 ועוד. 290, קיצוש"ע 289יש פוסקים שהביאו את דברי החוו"ד להלכה, ערוה"ש

  נודעתי  כאשר ולם"א 291כתב האמרי בינה, וכ"כ ם חלקו על החוו"דהפוסקירבים מאמנם 

 דבר הוא וכמעט דרבנן ותדווסת כיון בזה להחמיר ראהההו בעלי בעיני דבריו נתקבלו לא

פשוט שהמנהג  292בטה"ב". וכ"כ לברר דאפשר המב רק ל"חז חייבו ולא ותרבאפש שבלתי

מיר כסברת החוו"ד, וגם מאד להח, שקשה 293בשו"ת מהר"ש ענגילשלא כחוו"ד. וכ"כ 

הנח להם  שבימי חורפו שמע שאין העולם נוהגים חומרא זו, וב, כת 294בשו"ת מהרש"ג

ת בשו"תמוהים עיי"ש. וכן  כתב שדברי החוו"ד 295החזו"אלישראל. והמחמיר תע"ב, וכן 

כתב, 'דהני נשי דידן שהולכות במכנסיים קצרים ודחוקים סמוך לגוף, לא  296ן לדודקר

 .297וכ"כ שבה"ל". ו"ד שפ"דואפי' לחוין בה לשמא ראתה טיפת דם ונפלה לארץ, חישינ

 נאבד העד

  טהורה  ,הרגישה ולא בדקה ולא הוסת עבר ,הוסת כשיגיע בדיקה צריכות...לשון מרן לעיל "

שההיתר בעברה עונת הוסת   'לא הרגישה'הלשון במרן מש 298ק החוו"דייד ...".בדיקה בלא

 טמאה.ר לא הרגישה, אולם אם הרגישה בעונת הווסת תהיה ולא ראתה הוא דווקא כאש

שיש לומר מה בעד והעד הלך לאיבוד, , מה הדין במקרה שבדקה עצומכאן הסתפק החוו"ד

ההעד תכן שהרגישה בזמן בדיקת ודאות שלא הרגישה, שכן יבמקרה זה שלא ניתן לומר בו

 'דילמא ארגשה ולאו אדעתיה'. –

 .יא טמאההכריע החוו"ד שה 299ובחידושים
 

 עמ' קכז. ח"א 286
 ס"ק ט.  ים קפדביאור  287
 ס"ק יז.  וספת הפת"שת 288
 פד סע' לח.סי' ק 289
 קנד ו. סי' 290
 ו. סי'  291
 מ' קכז.ע"א ח 292
 סי' מט."ד ח 293
 "ב סי' מח.ח 294
 סי' פ ס"ק כב. 295
 השו"ת.  ףסובתשובה ש 296
 .' לדעמ 297
 יאורים. ב אס"ק י 298
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בעונת הווסת שתהיה   אשר הטילה מ"רדין כהוא השלפי החוו"ד  300והוסיף עליו הפת"ש 

מ"ר   'אימור –ההרגשה של יציאת הדם שיתכן שהטלת מי רגלים הקהתה את טמאה, כיון 

 ארגשה'. 

 ים בביאור החוו"דרונהאחמחלוקת 

לה מ"ר  שאם חזרה ובדקה עצמה אחר שנאבד העד או אחר שהטי ביאר,  301האבני נזר 

מודה שהיא טהורה. והחוו"ד הסתפק רק באופן  וראתה מראה טהור בעונת הווסת, גם החוו"ד

 .בעונת הווסתה ובדקה עצמה שוב שלא חזר

וו"ד אף אם תבדוק עצמה חהשהבינו, שדעת  302אחרונים ועוד  בשו"ת מהר"ם שיקלעומתו 

בוודאות שלא  טמאה, כיון שאין לנו ידיעה –לאחר הטלת מ"ר או לאחר שנאבד העד 

 אשר הטילה מ"ר. בדקה בעד שנאבד או כהרגישה בזמן ש

 דחיית החוו"ד

והתירו אף שנאבד העד או הטילה מ"ר בתוך   303החוו"ד והפת"ש אחרונים רבים חלקו על

 . תור דברי החוו"ד והפת"שת לסטענומס' והביאו  הווסת. עונת

 כה באותו מקום שבמקרה שיש לאישה מ ,שכתב 304מדברי הרשב"אראיה יש שהביאו 

רואים שאף כשיש לאישה דם מכה והוא יכול להקהות  תולה אפי' בשעת וסתה. – וראתה דם

דקה ונאבד העד ם במקרה שבהרגשת יציאת דם הווסת אמרינן שהיא טהורה, וה"ה שג את

 טהורה, ואין לטמאה למרות שאין וודאות שלא הרגישה ביציאת הדם.  – בשעת וסתה

ות בשעת קה אורח בזמנו בא, כך יש חזקה שהנשים שופעם שחז, שכש כתב 305האמרי בינה

האורח, ולכן יש להקל אף בנאבד העד א וסתן ולכן אם אינה שופעת כדרכה מסתמא לא ב

ון שווסתות  לה בעיני בעלי הוראה, כין שחומרת החוו"ד לא התקבועוד טע  כיון שלא שופעת.

 דרבנן.

דם למ"ר, ולכן ה בין הרגשת יציאת השלא מצוי שאישה תטע ,כתב 306ובשו"ת מהר"ם שיק 

, ועוד מ"ר החשיב זאת כספק הרגשה אלא אם כן מצאה דם לאחר הטלתלא מחמירים ל

טיל את יה אסור להאישה להונה יה, כיון שלא יתכן שבמשך כל העהוסיף לחלוק על הפת"ש

לא  –ילה מ"ר ]כתב כן לפי הבנתו דלעיל בחוו"ד, שאף בדקה עצמה מיד לאחר שנאבד העד או הטמימיה

, תבכ 307הסד"ט. כ[לעיל האבני נזר סבר שמועילה בדיקה אח"מועילה הבדיקה וטמאה, אמנם כאמור 

ן להחשיב זאת ולכן אי שאישה לא מתבלבלת בין הרגשת עד להרגשת יציאת הדם

 
 

 כד.ס"ק  299
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, וכן אין להחמיר גם אם נאבד העד או הטילה מ"ר עוד לא ראתה דם בבדיקהכהרגשה כל 

 ם.כל עוד לא ראתה ד

 אף שנאבד העד.תרת שמו הביא ראיה מדברי הראשונים, 308התהילה לדוד

צמה לאחר שעת הווסת. ונת הווסת צריכה לבדוק עפסק שאם לא בדקה עצמה בע הרשב"א

מוכח שבדיקה זו ]לאחר והוא נאבד. א"כ חשש שראתה דם בשעת הוסת הרי שהרשב"א לא 

עכשיו לברר אם  הלא מטרתבעונת הוסת אדם עונת הווסת[ אינה לברר שלא ראתה 

 אחר עונת הוסת. העד יכולה לבדוק עצמה ל טמאה. ולכן אף אם נאבד 

 בוונאבד העד שבדקה  אישה שיש לה וסת קבוע שאףהחוו"ד וכתב על ק חל 309הפרד"ר

שדין הרשב"א אפי' אחר עונת הוסת. כיון  קה נוספתיכה בדיאינה צר ו מותרת לבעלה

אסורה לשמש עד שתבדוק אינו בעונת הווסת ה עצמה שאישה שיש לה וסת קבוע ולא בדק

ולא צריכה בדיקה, לא הרגישה  היה לסמוך על כך שהאישהמעיקר הדין אלא מעיקר הדין 

אדעה ולכן הצריכו  גישה או שמא הרגישה ולאוראתה ולא הראולם חז"ל חששו שמא 

מה בעונת  לכתחילה בעונת הוסת. וכדי שתעמוד תקנתם תיקנו שאם לא בדקה עצ בדיקה

ם האיסור לשמש ללא בדיקה הוא רק לאישה הוסת אסורה לבעלה כל עוד לא בדקה. אול

ומותרת  זיד בשעת הוסת, אך אם לא בדקה מחמת אונס א"צ לבדוקשלא בדקה במ

     ון שנאנסה.העד מותרת ללא בדיקה כי עלה. לפי"ז ה"ה שאם נאבדלב

 

 י  סעיף

 . הטור כותב וז"ל: א

 חייב בתשמיש' דאפי א"וי לוסתה סמוך' אפי אשתו לפקוד צריך לדרך היוצא" 

 חיישינן ולא ריצוי בדברי אלא בתשמיש לפוקדה שאסור  פירש תם ורבינו לפוקדה 

 עליה" יבא שמא 

 הדיןמקור 

 וז"ל: 310ביבמות  בגמ'ובא מ

  שלום  כי וידעת': שנא, לדרך יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב: ל"ריב ר ואמ"

 שהאשה, מלמד - תשוקתך אישך ואל: נפקא מהתם? נפקא מהכא הא. 'וגו  אהלך

. לווסתה סמוך אלא נצרכה לא. יוסף ר "א !לדרך יוצא שהוא בשעה בעלה על משתוקקת

 ."מיטרידי – מצוה לדבר  לבא, הרשות לדבר  מילי והני. נהעו: רבא אמר ? וכמה

 באיזה מקרה מדוברהראשונים מחלוקת 

 , במקרה שאדם היוצא לדרך כשאשתו עומדת בעונהכאןהראשונים שמדובר  רובדעת 

 .311הסמוכה לוסת, והגמ' אומרת שמותר לפוקדה 

 
 חלק ב נו ט. 308
 ב מקשה זהב.יק "סי' קפד ס 309
 ע"ב. סב 310
 אר להלן. בויו 311
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מדת  ועו ידה,, באדם הרוצה לצאת לדרך בזמן שאשתו נשמדובר כאן ית הנמו"אמנם דע

 ות לה עד שתטבול אם טובלת בתוך אותה עונה. גמ' אומרת שצריך לחכלטבול בקרוב, וה

 ן הפקידה ביוצא לדרך מחלוקת הראשונים מה אופ

ת ך חייב לפקוד את אשתו אפי' בעונגמ' שאדם שיוצא לדרהראשונים שכוונת ה רובלפי 

 דה: קו הראשונים מה אופן הפקיוסתה ]ודלא כהבנת הנמו"י[ נחל

  רבינו  כ"וכ ,314ד"והראב ,313יבמות ב י"רש דעת שכן וכתב 312הבית בתורת א"הרשבדעת 

שכן  .ביוצא לדרך בעונה הסמוכה לווסת שתועם א מותר לו לשמשששהכוונה , 315ירוחם

  לווסת אסור לשמש. אף שסתם בעונה הסמוכה .גזור לא מצוה ובמקום, דרבנן וסתות

 . ואר בגמ'[מבכ – צווה לא דמיטרדיבר מא לדאמנם ה"מ ביוצא לדבר הרשות אבל ביוצ]

שהכוונה לפוקדה בדברי , 318התרומה בספר  כ"וכ ,317ש"וכ"כ הרא ,316ר"ת אמנם דעת 

אף שיוצא  וסתעונה הסמוכה לואך אסור לשמש ב, ולא חוששים שיבוא לשמשה, 319יצויר

בועות מהפס' 'והיזרתם' לווסת היא מהתורה כמבואר בגמ' בשלדרך, שכן פרישה סמוך 

כמבואר  צווה לא דמיטרדירשות אבל ביוצא לדבר מאמנם ה"מ ביוצא לדבר ה] נ"ל.כ

 בגמ'[. 

וך בעונה הסמוכה לווסת לבין עונה סמ תי ביוצא לדרךעל פי שיטות אלו אין כל היתר הלכ

 .וא חייב לפוקדה בדברי ריצויהש, אלא שהחידוש ביוצא לדרך לווסת ללא יוצא לדרך

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

 טור. )שרי בתשמיש ואפילו: הגה. לוסתה סמוך אפילו ואשת לפקוד צריך לדרך אתצל צה"הרו

, רצוי בדברי רק לפקדה שלא המחמיר מ"ומ(. ירוחם' ור א"ורשב ד"וראב  י"רש בשם י"וב א"י בשם

 לדבר הולך  ואם. תשמיש מלבד, שרי ואהבה קורבה מיני דכל נתבאר וכבר(. ג"סמ בשם י"ב) ב"תע

 ואשתו, לדרך לילך רוצה אדם אם א" וי(. ד"ש הותהגוב ב"דא ד"פ מ"המ) .אשתו קודלפ צ "א  מצוה

 ."(יבמתו על הבא פרק י"נ. )להמתין צריך, אחת עונה תוך ותטבול נדה

 פסיקת ההלכה

   : דלעיל באיזה מקרה מדובר בגמ' מחלוקתלגבי ה

 אשונים ולא הזכיר את הנמוק"י. הר ככל מרןדעת 

 "י.נמוקהזכיר את ה הרמ"אאמנם 

 : כשיוצא לדרך אופן פקידה מותרלגבי המחלוקת באיזה 

 
 .ש"ב ב"ז 312
 מ."וה ה"ד 313
 כב.' עמ השהפרי שער נ"בעה 314
 ג. "ע רכ דף א"ח ריש ו"נכ 315
 חייב.  ה"ד: סב  במותבתוספות בי 316
 י. ' סי ו"פ יבמות 317
 בריוד ףובס כתב מקום  ומכל לדרך ביוצא תשמיש לואפי להתיר ודעתש אהנר קיא, ויןלא ג"מס צג. ומדברי' סי 318

 ה.כבר עליו אתבו שהמחמיר
דברי  ת אשתו רק בפקוד א עונת הווסת חייב לא לדרך שלא בוציביאר שלדעת ר"ת גם כשכה ס"ק ג, עזר בן ההב"ח בא 319

 טורח הדרך.  ולא בתשמיש משום  ריצוי
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 . אפי' בתשמיששמותר  כרוב הראשונים מרןדעת 

 . ב"תע, רצוי בדברי רק לפקדה שלא שהמחמיר ,הרמ"אדעת 

שיוצא לדרך, כיון בעונה הסמוכה לווסת אפי' כ מדינא אסור לשמש, ש320ס ת"החדעת 

בל מרבו בנן, אומנם החת"ס קימדר היא א רק למ"ד שפרישה הסמוכה לוסתשההיתר הו

  .321ה הסמוכה לווסת היא מהתורה שחובת הפריש 

על עצמו  חמירכדברי המהרש"ל שהמ נהוגיש ל ,אפשרש היכא ,ש"בשם תוה 322הפת"ש

וקדה ייב לפהאם ח בספק עצמו יכניס שלא כדי לוסתה סמוךב בדרך ךמלילונמנע 

 תע"ב. ,  בתשמיש

א לדרך הם רק כאשר רים לקמן ולעיל ביוצההיתשכל ,323עוד יש להוסיף את דברי שבה"ל

והוסיף  לדרך.אך אם הרגישה אין היתר יוצא א הרגישה הרגשות המקדימות את המחזור, ל

ב שאם יודעת בעצמה שהיא  פחות מצוי כיום, אמנם כת דין זה של יוצא לדרך הוא ,שלפי זה

לדרך בתנאי וצא אם ים לפני ביאת הווסת, יכולה לשמש רגישה הרגשות אלה כמה ימימ

 שאמורה לראות.עת לעת למפרע מהזמן שתרחיק מ

 האם מותר בחיבוק ונישוק?  –הרוצה להחמיר כר"ת 

צלינו ונישוק תע"ב. אולם א לעיל שהמחמיר בחיבוק 324סמוך לוסת פסק הש"ך  פרישהבדין 

אף למי שמחמיר לא לפקדה  שמותר אף בחיבוק ונישוק, 325ביוצא לדרך פסק הש"ך 

, כיון שביוצא לדרך יש ה שלא יוצא לדרךבעונה הסמוכה לווסת במקרר"ת בתשמיש כ

 הרבה ראשונים שהתירו אף תשמיש עצמו. 

נה א לדרך בעו, שאף ביוצשהט"ז יחלוק על הש"ך, כתב 326לחם יהודה אמנם בבית 

למחמיר כשיטת ר"ת, כיון שלשיטתו יש לפרוש   קיש לפרוש בחיבוק ונישוהסמוכה לווסתה 

הסמוכה לווסתה. ומ"מ  "ה ביוצא לדרך בעונההווסת מעיקר הדין והונת ק בעבחיבוק ונישו

בדברי ריצוי   זה בחיוב לפוקדהלווסת, החילוק בדין בין יוצא לדרך לסתם פרישה סמוך 

 ך בעונה הסמוכה לווסתה. כשיוצא לדר

 

 הסתירה בדברי הטור

 וז"ל: 327ן העזר ור באבכתב הט

   ..".לדרך  יוצא שהוא ובשעה הבילתט בליל אשתו  את  לפקוד חייב אדם וכל"

הטור לא דיבר על מקרה שיוצא לדרך בעונת הווסת, אלא על יוצא לדרך כשאשתו  

 צד שני כתב וז"ל:על פי זה לכא' כוונתו שיש לפוקדה בתשמיש אולם ממותרת, ו

 הם".לאחרי ולא לפניהם לא הדרך מן ביאתו ביום או לדרך יציאה םביו  ולא... מעומד יבעול ולא"....

 
 "ש ס"ק כב.פת 320
 .בע' נ"ל בסכ 321
 כג. ס"ק 322
 עמ' מ. 323
 "ק ו.בס 324
 ס"ק כז. 325
 . ר באוצר מפרשים על את 326
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 ? ולכא' סותר דברי עצמו

 אחרונים כתבו מס' תירוצים לדברי הטור: 

ל, שאז דרך הוא רק בהולך לרגהאיסור לשמש כשיוצא ל, כתב 328תירוץ ראשון בפרישה 

 ורח.כרה וכד' מותר לשמש כיון שאין לו טרכאשר נוסע בכי יש טורח הדרך. אולם

 לפני שיוצא לדרךשתו את אקוד שהחיוב לפוהבין שכוונתו , הטור פסק כר"ת 329הב"ח תירץ

 . הוא רק בדברי ריצוי אף שאינה בעונת הווסת

 האם צריך להמתין לה?  – בתוך עונה אשתו טמאה ועתידה לטבול ולדרך הרוצא לצאת 

יש  לדרך,  צה לצאתום עתידה לטבול בתוך העונה שרמוק"י פסק, שאכאמור לעיל הנ

 הביא את הנמוק"י. רמ"אלם הלהמתין עד שתטבול. מרן לא הביא את הנמוק"י, או

אין צורך להחמיר להמתין לה  , כשיש צורך גדול שייצא לדרך מיד , פסק 330"ךשה

 להמתין שתטבול. . ובמקום מצווה גם כאמור לעיל לא צריךעליוחלקו , שרבים כנמוק"י

 עיונים בשיטת הנמוקי יוסף

 יל: מרא דלעמובא בג

 נצרכה  לא .יוסף ר"א לדרך...  יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב: ל"ריב "ואמר  

 עונה...": רבא אמר ? וכמה .לווסתה  סמוך אלא 

רך ואשתו עתידה לטבול בתוך הגמ' היא שהיוצא לד ביאר כאמור, שכוונת הנמוקי יוסף

 צריך להמתין לה. –אותה עונה 

 ף נכנסים בהבנה זו?הבין איך דברי רב יוסאולם עפ"י זה, צריך ל

א"כ הנמוק"י לא  .היינו זמן טבילהתה שהכוונה סמוך לווסת טבילוחק , ד331הכרתי ופלתי

 עסק כלל בעונה הסמוכה לווסת.

סובר שהגמרא  ועפ"י זה הנמוק"י כפשוטו שסמוך לזמן ראייתה, נה, שהכווביאר 332הכנס"י

בעונה הסמוכה לווסתה.   וגם זהידה לטבול ה במקרה שרוצה לצאת לדרך והיא עתדיבר

 לווסתה.ק"י מתיר לשמש סמוך טבול. נמצא שגם הנמוד שת לה עואפי' הכי ימתין 

האם צריך להמתין   –עונה הסמוכה לווסתה בהרוצה לצאת לדרך ואשתו עתידה לטבול 

 לה?

   ת הנמוק"י:ביאור דברי האחרונים בשיטהדין במקרה זה יהיה לאור 

 כאן ןיא, ףיוס הנימוקי אם כפירוש נפשך, דממה ,א"צ להמתין להש ,פסק 333הכרתי ופלתי

כלל  אין, הפוסקים רוב ואם כפירוש, לוסתה כאשר זה סמוך עמה לשמש לדרך ליוצא היתר

  ה.ילתלטב להמתין וענין חיוב

 
 . 7הערה מס'  ורארות של הטור הוצאת המשכתבו בהע ן מהועי שני שם צ"עץ וק י. ותיר ם ס"ש 328
 שם באבן העזר.  329
 כט.ס"ק  330
 ב.ס"ק י 331
 . ג. הובא בפת"ש כבסי' ל 332
 ס"ק יב. 333
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י התיר גם לבוא עליה סמוך לווסתה הנמוק"שהרי  ., צריך להמתין לה334אמנם דעת הכנ"י

  ך.כשיוצא לדר

     האם מותר לו לבוא עליה?–ליל טבילה שחל סמוך לווסתה 

שליל טבילתה חל בעונה הסמוכה   ה וסת קבוען לשאידן באישה  335השלמים רתתו

ה מכך שיוצא לדרך מותר לשמש בעונת  לווסתה, האם מותר לה לשמש, ורצה להביא ראי

 .שאר בצ"עולמסקנה נאצלנו, וה"ה לליל טבילתה שגם זו מצווה,  הווסת כמבואר

 וסת שאינו קבוע, שכןמש בר לש , וכתב שחלילה להתי דחה דברי תוה"ש 336אמנם הכו"פ 

 בליל טבילה יותר משאר מצוות עונה.לא מצינו שום קולא 

 ך לווסתה, וראיותיו:טבילה סמו לשמש בליל שמותר ,הכנס"י כתבאך 

 .337ש בליל טבילה בעונה הסמוכה לוסת הבנתו, התיר לשמהנמקו"י אליבא ד

לשמש בליל ירו ת התעוד הביא ראיה בשנת ריעבון קי"ל שיש איסור לשמש, ובכל זא

אים שיש מצווה לשמש בליל טבילה, וא"כ ניתן ללמוד שכשם שהותר ליוצא כ רווא" טבילה

טבילה שהיא מצווה  שתו אף בעונת הווסת מכוח מצוות עונה, ה"ה בליל לדרך לשמש עם א

 כאמור. 

 בליל טבילה סמוך לווסתה.  שאסור לשמש פסק 338החוו"ד

בעונה יל טבילה ו"ד לא התיר לשמש בלהחו עפ"יודחה את ראיות הכנס"י, הנמקו"י 

"י ההיתר  ועוד גם לפי הבנת הכנס"י בנמוק ,הסמוכה לווסת אפי' כשיוצא לדרך כדלעיל

לצאת לדרך ואישה משתוקקת בזמן זה  מפני שהוא מוכרחלשמש כשיוצא לדרך הוא 

לתה  אישה אינה מוכרחת לטבול דווקא בליל טביא יוצא לדרך, הר לכאשלבעלה, אולם 

 לה לטבול מחר ולשמש.בעונת הווסת אלא יכוהחל 

ה לא מפני  והראיה משנת ריעבון לא דומה, שבשנת ריעבון התירו לשמש בליל טבילת 

  סמוך  רק מתעברת אשה דאין ורביה פריה וםאלא משחשיבות מצוות עונה בליל טבילה 

  .לטבילה

כיון שביוצא לדרך , רך כתב אין להתיר לשמש בליל טבילה כמו ביוצא לד 339ן הנודב"י כו

 ולא חובה. 340שתו, ואילו בליל טבילה הוא רק מצווהגמ' שזה חובה לפקוד את אכתוב ב

ויש כאן , ונההוא יוצא לדרך באותו ע ובנוסףאם חל ליל טבילתה , ש341כתב החת"ס

   .342בעונה הסמוכה לווסתה תר לשמשאין הי ,מצוות עונה 2למעשה צירוף של 

 
 יג.  ס"קרים "ד ביאוובחו ב וכן בא בפת"ש ס"ק כהו 334
 קפז ס"ק כט.סי'  335
 סי' קפז ס"ק י. 336
חובה לשמש  יששהכנס"י למד בנמוק"י, דרך, אולם צא לשיו  רוף העובדהצי בהתיר רק  וק"ילהקשות שהנמ ןיתנלכא'  337
 . לטבועד שת  ך, עליו להמתיןם תיכנן לצאת לדרכ"כ חשוב ואפי' א תה, והדבר בסמוך לווס ה אפי'ם אישו בליל טבילתע

 אורים. בי ק יגס" 338
 רה דעה תניינא סי' קיז. יו 339
 . דבכתובות דף  340
 .פת"ש ס"ק כב 341
 ויש להקל קצת".תב החת"ס "ף, כ ביאס ור זרוע ואא תאמנם בעונ 342
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והגיע זמן  ת קבועלה וסשאין , ולכן אישה כהלהל למיםתורת השאת  פסק, 343בטה"ב

ומ"מ מותרת   העם בעל אסור לשמש בוסת קבוע, אך מותרת לשמשטבילתה בעונת הווסת 

  תקלה ואין לנו לגזור גזירות מדעתינו שמא יבוא לידי לטבול בעונה זו משום שאר קריבות, 

 .344ש בעונה הסמוכה לווסתה לשמ

ה זרוע מותר וצריכאולם בעונת אור מה, ה עצבעונפסק לאסור לשמש  345אך השבה"ל

סור אף אולם אם התחילו הרגשות של לפני הווסת יש לא לבדוק עצמה קודם התשמיש.

 בעונת אור זרוע.

 לווסת   כהסמונה החל בעוליל טבילתה שכלה 

 וטעמו:ילה החל בעונת ווסתה עילת מצווה בליל טבשאסור לבעול אפי' ב,פסק 346הנודב"י

 ש רק מצווה אך אין חובה.אילו בבעילת מצווה יחובה לבוא על אשתו ויש  לדרךא. ביוצא 

הוא עושה אותה כלי, וא"כ יוכל לקיים ב. בעילת מצווה נחשבת לביאה הראשונה שבה 

ם לא יבוא על אשתו פעם אחרת ללא שביטל את המצווה. ואילו ביוצא לדרך אה זו במצוו

 צא לדרך.שיו קודםל את החובה לפוקדה קודם שייצא הוא ביט

ראיה מכך שכשמת אביו של חתן או אמא של כלה בועל בעילת  רצו להביא ג. המקילים

כתב שלא ניתן רואים שבעילת מצווה דוחה איסור, אולם הנודב"י  מצווה ופורש, ולכאו'

ין מי שהוא אחר שיטרח בחתונה אך בשאר ללמוד מכך, כיון שהתירו לו רק כאשר א

איסור אחר  ר לבעול כאשר יש בכךאיה להיפך שאין להתישם ריש מוא"כ  קרובים אסור,

 היינו אבילות ואנינות.

, שכתב שיש לומר שבעילה ראשונה 348טרס אחרוןהביא את המקנה שכתב בקונ 347בטה"ב

, שכיון שדין פרישה סתהאין בה איסור בעונה סמוך לוותן שהיא בעילת מצווה, של הח

ם ן יוצא לדרך. וכתב גלא גזרו וכדקי"ל בדיצוה ום מסמוך לווסתה אינו אלא מדרבנן, במק

מ"מ קשה , אחרי שהאריך לבאר ולתרץ את שיטת הכנס"י הנ"ל, ש 349בשו"ת שם אריה 

אוסרים, אולם זהו בסתם ליל טבילה, אבל בכלה להקל בזה כיון שהאחרונים חולקים עליו ו

 עילת מצווה שפיר יש להקל.שהיא ב

כיון ה הנ"ל, הסמוכה לווסת במקרה בעונשמש לאף כלה אסורה פסק  350אך השבה"ל

אף תשמיש יגרום להקדמת הדם, והשחשש לדברי הרא"ה שאסרו לשמש בעונה הוסת שמא 

, ביאה ראשונה שלה ויש לה חימוד גדול להחמיר בכלה כיון שזושביוצא לדרך הקלנו, יש 

 
 קיא.-' קגעמ ח"א 343
א  "ר הביתשמיש. אולם הא, שמא יבוא לידי משום שאר קריבות ר לטבול גםק על זה ואסמג חל אמנם הערוה"ש בס"ק 344
תא  וגלא הדבר מפא יצ וא"כ נמצא של  ה,יים ישנים שהתירו לטבול רק שלא יבוא עלט[ בשם מנהגק יד ס"סי' תקנב]

 לסמוך. ש לו על מה שנים יל כדברי המנהגים יאשונים, המיקבר שאין יסוד לגזירה זו ה"ב, שכיוןסק ט, ופדרבוותא
 מ' לט.ע 345
 יינא סי' קיז. יו"ד תנ 346
 ח"א עמ' קיא. 347
 וד. "ה עע' א בדססא סי'  348
 מג. יו"ד סי' 349
 עמ' לט. 350
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 חילווצריכה לבדוק עצמה קודם התשמיש. אולם אם הת ור זרוע מותראולם בעונת א

  ר זרוע.ש לאסור אף בעונת אושות של לפני הווסת י הרג 

אור זרוע של וסת ה"ה אף ב]ולכא'  אף בעונת אור זרוע יש להחמיראולם בעונה בינונית 

 קבוע[.

     

 אה לדרך? יציה ורמהו שיע

, שהיוצא לדרך חייב לפקוד פסקו 352חיים סופר  , וכן התורת351היעב"ץ בהגהותיו ליבמות

, ומשום כך יבטל גיע העונה שחייב בהיספיק לחזור לביתו כשת שלאמי  את אשתו הוא

יחזור מוקדם יותר ולא יבטל את  את עונתו וה"ה באדם שאינו יודע מתי יחזור. אולם אם

לבוא על אשתו  פוקדה לפני שיוצא לדרך כיון שאין סברא לחייב אדםל יבעונתו אינו חי

 .354בוטה" 353וכן פסקו שבה"ל שתו,של אוקקות יותר מחיוב עונתו שכן יש פחות השת

ץ אף אם עתיד לחזור לפני שתעבור עונתו נחשב  והוסיף שבה"ל, שאם יוצא לחוץ לאר

יון שהמרחק מעורר  אשתו כת א חייב לפקודולדרך אף אם רגיל לנסוע למרחקים,  כיוצא

 נחשב כיוצא לדרך אלא א"כ הוא לן בביתו א למקום סכנההשתוקקות, וכן ביוצא לצב

 . שבוע לילה נוסף בביתו[נתו שעתיד ללון באותו כוו נראה]כ

א בהשתוקקות לאקיום מצוות עונה צא לדרך אינו תלוי בהיושגדר , 355פסק ני חוט הש

 יתו כל יום ונוסע ליומיים מחוץ לביתו למרחקות בבל להי, אדם הרגיןולכ .האישה לבעלה

 טל את עונתו בגלל הנסיעה. אע"פ שלא יב חל עליו דין יוצא לדרךק"מ[  14יב' מיל ]ל ש

 . 357ששיעור יציאה לדרך הוא יב מיל 356ב בשם תשובה מאהבהש כתהפת"

לדרך,  את אשתו לפני שיוצא החובה לפקודין ענל 358לעניינושדבריו אמורים גם יש שהבינו 

שאסור  ב"ם הרמ עסק בדין כך כלל אלאשלא עסק ב ,ובעיון בדברי התשובה מאהבה נראה 

הדרך, ועל זה כתב התשובה לשמש לפני שיוצא לדרך מפני חולשת הגוף וטורח  לאדם

לדרך י שיוצא פנל אולם בחיוב לפקוד את אשתוהוא יב מיל, מאהבה ששיעור הטירחא 

וא"כ אלא למשך הזמן.  ה קשור לטורח הדרך שהולךם השתוקקות האישה ואין זהוא משו

מאהבה לא דיבר על הדין עליו מדבר הפת"ש  שובהן התמובנים שכ הפת"ש לא דברי

 יו.  דחו את דברולכן 

שכן הפת"ש כתב בתחילה 'עיין בבאה"ט'  ,אך בשבה"ל ביאר שזו טעות בהבנת הפת"ש

ש על  בכלל לא קאי הפת"על דברי הרמב"ם ועל זה קאי הפת"ש, ו יבר הבאה"טששם ד

 לפני שיוצא לדרך.  החובה לפקוד את אשתוהדין של 

 
 סב ע"ב. 351
 . דמ ראו"ח סי'  352
 עמ' מ. 353
 עמ' צו. ח"א 354
 .מ' מזע 355
 ד."ק כס 356
 .מטר לפי הגר"ח נאה 609יל הוא מ 357
 .ב ח"א עמ' צועיין בטה" 358
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 לא בעונה הסמוכה לווסת  רך לדבר מצווהא לדהיוצ

דבר מצווה לא צריך לפקוד את אשתו משום  מרא דלעיל, שהולך לנפסק ברמ"א עפ"י הג

 מיטרדי. 

 וז"ל: י בשני אופנים ביאר רש"י את המיטרד

 נמי אי במצוה דטריד משום לא מצוה לדבר  אבל הרשות ר לדב  אזל כי דהלפוק  "דחייב 

 ."ממצוה ויבטל בתשמיש מיטריד 

 ם: טעמינפק"מ בין ה

לא חייב לפקוד את אשתו אך אם רוצה  א, הוא רקלפי אופן , האם יש איסור לפוקדהא. 

 אשתו שכן עלול לבטל את המצווה. רשאי. אמנם לפי אופן ב, אסור לו לפקוד את

 לא שאינו חייב בכך. לפוקדה אמע שאין איסור מדברי הרמ"א מש

לענין היוצא להפלגה ג' ימים לפני שבת לצורך סחורה נחשב  359הרמ"א רה, לסחו יוצא  .ב

או  ענין יוצא לסחורה יהיה פטור מלפקוד את אשתוגם ל האם לפי זה יש לדון כדבר מצווה, 

 :שמא יש לחלק

י"ל שגם ביוצא  טור מן המצווההעוסק במצווה פמשום טעם הפטור הוא ש, י אופן אפל

, אך לפי אופן בטור מן המצווה ]סחורה[. כן העוסק במצווה פוקדה שור מלפלסחורה יהיה פט

לסחורה יהיה חייב לפקוד את אשתו, וצא , בישיבטל את המצווהשטעם הפטור הוא משום 

 לסחורה. כי אין חשש שיבטל את יציאתו 

ורה ומו"מ אינן נחשבים לדבר מצווה ה לסחשיציאכתבו בהדיא  361והב"ח 360הנימוקי יוסף 

 דרך.יוצא לן דין לעני

 להלכה:

 בר מצווה.ואין זה נחשב לדפסקו כדעת הנמוקי יוסף והב"ח,  363ושבה"ל 362מרן בטה"ב

לענין יוצא לדרך  פסקו שזה נחשב לדבר מצווה  365והבלח"י 364חקת יצ המנח אולם

 הם דברי הנמקו"י והב"ח. אך טה"ב דחה דבריהם שנתעלמה מלא פטור מלפוקדה, וממי

 הסמוכה לווסתנה בעו  רך לדבר מצווהא לדהיוצ

' בעונה  , ומותר לו לפקוד את אשתו אפיך חייב לפקוד את אשתוהיוצא לדר מרן פסק

א חל אפי' אם זה ל לפוקדהחייב  א לדבר מצווה אינוא שאם יוצוכתב הרמ". הסמוכה לווסת

 . וסתבעונת הו

 לפקוד את אשתו:  לדבר מצווה בעונת הווסתלדרך א יוצמותר להאם חרונים  האודנו 

תבטל אין חשש שתאם ף שאוהוסיף,  במצב כזה. לשמש שאין להתיר כתב, 366בטה"

 ה אסור.י נסיע כבר כרטיסגון שקנה כ המצווה

 
 או"ח. ע' דבס' רמח ס 359
 .יבמות שם 360
 ו"ח. ' רמ אריש סי 361
 צז.-ח"א עמ' צו 362
 .' מאעמ 363
 ' יז.ו סיח" 364
 י' קפד יג.ס 365
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 .עמ' צח אח" 366
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 סימן קפה

 סעיף א

 הטור כותב וז"ל:  .א

  לו  ומרתשאכ   מ"ומ טבלתי לו שתאמר  עד עליה לבא לו אסור   אהטמ בחזקת שהיא "האשה 

 .מנת"נא טבלתי 

 וז"ל: 367גמרא במסכת נידה מה היא מקור הטור כותב הב"י

 ובאין, טהרה בחזקת להם םנשיה - המשתה ומבית האבל מבית והבאין ופועלין חמרין: ר "ת 
  בחזקת  הניחן אבל ,טהרה בחזקת שהניחן - א"בד. ערות בין  ותישנ בין עמהם ושוהין 
 " אני טהורה לו  שתאמר עד, טמאה היא לעולם - טומאה 

 

 ק הב"י בלשון הטורדודק

'האשה  : בלשון הטור, הטור כתב לשון אחרת מזו המובאת בגמרא, הטור כתב הב"י מדייק
ואילו בלשון הגמרא  ' טבלתיבוא עליה עד שתאמר לו טומאה אסור לו ל שהיא בחזקת

 לו שתאמר עדשכן מה שהגמ' כתבה ' ', ומבאר הב"י,ורה אניהט'עד שתאמר לו  :כתוב
שכן  'טמאה הייתי  לאדבריו ואומרת לו ' ונתה לומר, שהאשה סותרתכו אין 'אני טהורה

 '. וזה כוונת הטור.טבלתי' לו ומרתאשהכוונה  אלאכמוכח בהמשך,  כן לומראינה נאמנת 
 

 אם]ש ולטבול לספור שתוכלכדי  ימיםשמדובר שעברו שיעור  פשיטאהב"י, ש עוד מוסיף
 , 368שישאל אותה בלא עליה לבוא לו אסור כן פי על אף![ ומה מועיל? גם אם טבלה ,כן לא

, כאןכמו  ראתה בודאי אבללא צריך לשאול אותה ויכול לבוא עליה  ראתה בספקשרק 
 .טבלתי לו שתאמר עדלו  אסורה טמאה בחזקת היאהואיל ו

 

 מצאה בגדיה מלוכלכים בדם

 של  שוקב לומר נאמנת בדם יםמלוכלכ בגדיה מצא אם ' אפי, ש369הב"י בשם הרא"ש  יאהב
 . נתעסקתי רצפו בדם או עברתי טבחים

 

 מקור נאמנות ההאשה

 טמאה  היא לעולם ' תוב:שהאשה נאמנת שכן כ כתב הב"י שמשמע מהגמרא אצלנו בנידה

   :370גמרא בכתובות והמקור לנאמנות זו זה ה ',אני  טהורה לו שתאמר עד

 לעצמה". הל  - לה שבעת ימים' וספרה' שנאמר  לעצמה שסופרת נידהל מנין  שמואל 'אמר  
 
 

 
 ע"א.  יב 367
 ד. קפ ןבסימ שנתבאר כמו 368
 [.:כד]עמ' ר ד"ח יב כום נתירוחכתב רבינו  ן כו  סימן ט.פ"ז כתובות  369
 עב ע"א.  כתובות 370
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 זבה: ספירת ים על למה לא מברכ

 : 371כתבו התוספות 

 דהא , העומר  ספירת על ןרכישמב כמו ספירתה על זבה מברכת אין אמאי, תאמר  ואם" 
  שלעולם , שנה בכל דין תבי שמברכין ביובל אלא מברכין דאין, לומר  ויש ?'וספרה' כתיב 
 ".372למנות  לה  אין, תסתור ראהת  שאם, זבה אבל. מר וע וכן, כסדר  למנות יוכל 

ן שואל תוס' מדוע אין מברכים על ספירת הזבה כמו שמברכים על ספירת העומר, כ אם

 .אין לה למנות ן שאם תראה תסתוריושכומתרץ, 
 עליו  שקבל מיקי"ל ש  הריטעם, , הקשה על תירוץ התוס', שכן אם זה ה373בותבתשו הרדב"ז
 לא מ"מ ותענית ויסתור שיאנס שאפשר י"עפוא ,שחרית בו ערביתב 'עננו' מברך תענית
  ור סתשת י"אעפ דידן בנדון, וגם היה בתענית שרוי שעה באותהשכן  ,בתפלתו שקרן נמצא

 ברכה אותה אומר צ"ש שהרי ,לעננו ברכה ןבי לחלק ואין .ספרה שפיר  שעה באותה למפרע
 סתרה  שראתה כיון נידהבש שיש לחלק, התוס' לדעת לתרץ אפשרוכתב, ש ?!לעצמה
  שעה  באותה תעניתו שסתר י" אעפ בתענית אבל ולכן לא תברך, כלל נקיות לה ואין לגמרי
 . 374ולדעת דוחק זה כל אך מסיים ש. ברךולכן יכול ל מיקרי תענית מיהא

 מצוה היא ' לכם  וספרתם' של המצוהברכים על ספירת זבה, שכן טעם שלא מולשיטתו ה
 הכרחית  המצו אינה  נקיים ' ז ספירת לאב ,ומעומד וספירה ברכה צריכה ולפיכך הכרחית

 טמאה  להשאר אלא קדשים לאכולו למקדש  ולהכנס הלבעל להזקק רצתה לא אם שהרי
 . מברכת אינה ולפיכך ,בידה הרשות ימיה כל

 על  וכן ,טבילתה  על מברכת איך כן  אםש ,375החק יעקב"ז, הקשה של הרדב על תירוץ
 לספור צריכה לבעלה לטבולכשרוצה  פ"כדע כיון, ברכות הרבה גוונא וכהאי, השחיטה
 איכא מאי מצוה  בזמנה טבילה דאמר למאן, תברך על הספירה. ועוד לאלמה ש, ולטבול

   ?! לכן כתב שהעיקר כתירוץ התוס'.ימרמל
 

 בפה את ספירת הזבה? לספור האם יש

  מה  'ואין לה למנות'?מביא אותנו לשאלה מה כוונת תוס' ס' לעיל, ו בתושראינתירוץ ה
 מה הנפק"מ!? ילא וממ כוונת תוס' בתירוצושה למע

 הברכ חשש משום לברך לה שאיןיוצא , התוספותבלשון  דוקדקמשכותב  376השל"ה
  שתספור  וצריכה. 377' לה וספרה'ר נאמ שהרי, מחויבת היא ברכה בלא לספור אבל, לבטלה
כמו  ,הברכ עם למנות הכוונה', תלמנו לה אין, 'התוספות  שסיימו ומה. רצופים ימים שבעה

 
 שם.  כתובות 371
 לשון זאת.  כב בהמשך עלנתע 372
 . ( קב אלף) כז סימן ד חלק 373
  םיבדמ כן  שאין מה, שכיח לא נסדאו, מידי שהק אל  הכי ב "בלאולעיל כתקב דבחק יע: ושליט"א רב ינון קליןהערת ה 374
 דם".  המליא  באשה מצוייםה

 ו.ן תפט ס"ק ימס 375
 . אות ק'ר האותיות בשע 376
 כן ואם, בנןדרמ הברכות דהא, פורלס התורה חייבה לא ממילא לברך תוכל שלא מאחר, לומר , שאיןהומבאר השל" 377

 תמנה. לא טעם מאיזה



92 
 
 

,  סופר  טעות שהואלהסביר  אפשרועוד '. ברכה' בדבריהם הזכירוש  התוספותתחילת לשון 
 .378'ךלבר לה אין: 'לומר וצריך
 ודאי  אלא ,צורך למנות בפהמצווה ושאין  , וכותבדוחה דברי השל"ה 379הנודע ביהודהאך 

אם שכן , תסתור שלא נקיים  והלל ימים שבעה שיהיו  שתשגיח אומר שהכתובהכוונה 
  ג "ובה ן"והרמב ם"הרמב מנאו לא למהאז  ,מצוהבא ל הזה אהמקרו השל"ה אמר כסברתנ

 הצוומ 380לספור  בזב מצוה מצות שתי מצות  ג" לתרי וספוויית עשה למצות המצות מוני וכל
שם זה ש ..."השבת ממחרת לכם וספרתם" בעומר שנאמר למה דומה זה איןועוד ש ?!בזבה
  התנופה  עומר את כםהביא מיום החמשים וביוםב "לכתושהיה צריך  ,לגמרי רמיות

היה   םא וזבה בזב אבל !לספור שמצוה ו"א "וספרתם" כתב ולמה..." תביאו ממושבותיכם
  להיות  םצריכי שאין הייתי חושב "לטהרתו ימים תשבע  ישב מזובו יטהר וכירק " בכתו

 כוונת ווזה. בהבז ןוכ נקיים שיהיו יהםל ע שישגיח שצריך "וספרת" בכתו ולכן ,נקיים
 אין  שהרי 'וספרתפסוק לכתוב ' צריך לא כסדר נמשך הזמן שתמיד עומרב ש ,התוספות

 שאם  בזבה לאב ,מצוהלא מזה שבכל זאת זה כתוב ודאי שבא לא כלל השגחה בזה צריך
 הפסוק  תונכו אין זה מיותר, ולכן זה על השגחה וצריך ממילא עובר הזמן ואין ,תסתור  תראה

 .למצוה ולא נקיים שיהיו  ההשגחה לע 'הל וספרה'ב
 
 וז"ל:  השו"ע כותב. ב
 

 ומאחר: הגה. טבלתי: לו שתאמר  עד עליה לבא לו אסור, טמאה בחזקת שהיא האשה" 

, לומר נאמנת, בדם יםכלכמלו בגדים רואה אפילו. נאמנת, ולטבול ותלמנ לה שאפשר ימים שעברו 

 ."(ירוחם ורבינו ש"הרא בשם י"ב. )הלז הוכדומ בצפור נתעסקתי או, עברתי טבחים בשוק 

 
 פסקו ככל מה שראינו לעיל בבית יוסף.  מרן והרמ"א

 
ון שכן הלש ..."שאפשר ימים שעברו ומאחרבלשונו " אהרמ"מה חידש , 381הט"זהקשה 
נאמנת אפי' רי, וא"כ היה לו לכתוב בקיצור 'שמיותרת ופשיטא שמדובר שבהכי איי הזאת
 ה בגדים...'?! רוא

, שטבלה שאפשר ימים כ"כ עברו אם ספק יש לו  םא אפילושהחידוש הוא, ש"ז, ץ הטומתר
, טבלההיא  שאםלפי חשבונו יוצא  ועכשיו ,יתה לראי' ו ביוםלטהרה  להפסיק שרגילההיינו, 

 נאמנת  שטבלה אומרת והיאלראייתה, ' ה ביוםלהפסיק בטהרה  צריכה היתה כרחא בההי
 .382בכך אפשר פ"שעכ כיון

 
  ןואש ר יום  םהיו  ,החמה שקיעת ודם ק  הערב לעת ור שתספ לאשתי יתיוצו, ימי כל גתי נה ז"ל: " וכןהשל"ה ויים ומס 378

 כולם".  וכן', כו לבוני ספירתל שני יום היום, נילבו לספירת
 ג. כדעה סימן ק מהדורא תנינא יורה 379
 ימים". עתשב לו "וספר כתיב בזב גם שהרי 380
 עה. רי ד פ"י הפמבואר עפ"י הפרד"ר וע 381
  קירו..' לאפועבשר "א 'מאחהרמ תב: שמה שנקט]שכ הש"ך בס"ק א כנראה כוונתגם גם הט"ז שזה ר וכתבו גם הפרד"ו 382
קודת הכסף,  [. ולגבי קושיית נהעלי סומך - עברו אם יודע אינו הבעל אם לאב הימים עברו שלא איבוד ידוע אהו םא

מנת והבעל נא החידוש שהאשה קר יע גופא את עיבא להשמ מ"א שכן הרושיית הט"ז לא מתחילה, לכאורה קש שהקשה,
ק שלא היה  ריא נאמנת וכו' תוב שה שהרמ"א יכ  מודהט"ז יטב, שגם הה ר ואדעה, מבפרי אור הפר"ר והבי י ומך עליה, לפס

 כתב הרמ"א. ם הדין שעצשואל הט"ז ולא על ועל אריכות הלשון  אריך בלשון,לו לרמ"א צורך לה 
זו   ול, הגם שאשהלטבושר לה לספור "כ ימים שאפו כה דכיון שעברבז ש הט"ז, דקמ"לר שחידו פרד"כתב ה וביתר הרחבה

קמ"ל  רובא עדיף, נגד הרוב, דקי"ל רובא וחזקא נגד חזקה וכ"ש א נאמןון דאין ע"דכי  וה"אע"פ רוב,  כךבה אין דרכ
ב, כדאמרינן  רו במעשה לא הוי  ב שתלויורו ה שלה,שזה תלוי ברצונה והמעש  מור כיוןג שחדא, לא הוי רוב דאפ"ה נאמנת,

 רוב. ן נגד ג דע"א נאמדף סשין הושע בקידוי יפנ, דעת ה גמורגדיר פה רוב ם נאועוד, אפילו ורות דף כ.  בבכ
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 ?טבלהבפיה שהיא אמר ך שתהאם צרי

 שאפילופוסק  383החוו"דלשון מרן מורה על כך שצריכה לומר 'טבלתי', ובאמת ה לכאור
מהתוס'   את החוו"דומוכיח ז .'טבלתי' בפירוש לו  שתאמר מועיל עד אל אצלו שוכבת
ות ובאו דאם הניחו את נשותיהן בחזקת טמאהבאים מן הדרך, , שכתבו בחמרים 384בנידה 

 '. עינן שתאמר 'טהורה אני, דבערותומצאו אותן 
שכל שבאה ושוכבת לצידו בליל טבילת מצווה חלק עליו וכתב,  385בטהרת הביתאמנם 

 ולטבול כדת נאמנת לומר]וכל שאפשר לה לספור  כאומרת לו בפירוש שטבלה הרי היא
מ"א בסע' ג, שאם  כתב עוד, שזה כעין מה שכתב הר ן זה לאו דווקא, וטבלתי[. ולשון מר

לו, והוא יודע ומכיר שמה  [, ואח"כ באה ושכבה אצה אני ]מחמת קטטה וכד'טמא ה לואמר
, ואינה נאמנת אפי' בשתיקההיתה לו עמה, שאמרה תחילה טמאה אני הוא מחמת קטטה ש

הבעל שם בשם הב"ח, דמ"מ צריך  דיא. ואפי' לפי הש"ך שכתבלומר האמתלא בהצריכה 
האמתלא  טמאה, כי צריך להוציא שהיאמרה יא באה אצלו מאחר שאלשאול אותה למה ה 

שאפשר לברר מבררים, מ"מ יש לחלק, ששם זה רק מפני שאסרה עצמה מפיה, וכל מה 
טהר, אבל כאן שעברו ימים שהיה  באומרה 'טמאה אני' ולא היתה לה אפשרות להיה ילתח

 אצלו שפיר דמי. טהר, ומסתמא עשתה כראוי, כל שהיא באה ושוכבת היאפשר לה ל
ודלא  יל מה ששוכבת אצלושוטה שמועשהסברא הפכתב  386לחם ושמלה בספרוגם 

אין בידה לטהר עצמה ואין ש שאני התםדיש לחלק, בשם הב"ח , ומה שכתב הש"ך כחוו"ד
אבל כאן שהיא  תלא.ד אלא באמתלא נכונה, ולכן צריך לברר האמלהאמינה בדיבור בלב

. ובפרט 387שוב כדיבורבה ח השכיאמאי לא יהיה מעשה  נאמנת בדיבור קל לומר טבלתי,
וכן גרסינן בירושלמי שאסור   388בעלה בעיר אמרינן טבילה בזמנה מצווה משום פו"ר של שכ

א כמו חזקת חבר שאינו חזקה אלימת הות טבילתה, ונראה שחזקת טבילה היאלה להש
 ר שאינו מתוקן.מוציא מתחת ידו דב

פירשו את דברי הרמ"א   389נים שכמה האחרות, שבפרט בטהרת הבי לחזק שיטתו עוד הוסיף 
 390הבן איש חי די במעשה השכיבה. וגם הבעל, אלא ג כפשטם שא"צ שישאל אותה  בסע'

 ו החוו"ד.ושמלה ודלא כמ פסק כדעת הלחם
 

 
 הובא גם בפת"ש ס"ק א.וס"ק א.  383
 . אע"ב ד"ה תנייא  384
 עמ' קנג. 385
 ק א.ס" 386
מה נן כוונה לשבעיבדברים ש -כהבהלגדולה וכללית מסוגיה זקה זו ולח: ויש לדון בסברה ליט"אש ן קליןנוהערת הרב י 387

פסחים מ א ד"ה  אסי' רמט, ריטב"פסחים עי' או"ז  צות, ית מוכגון אפי  -רויבחות מהדשה פשלא יהא המע שמןלאם סתמן כ
גם  סע' ח )לב  ו"ח ס'ט. וכן בענייני סת"ם: אה י אות צוב"ז ס"ק א. מנ"ח מ"ק א. פרמ"ג שם משסו"ח סי' תס והא, פר"ח א
,וע"ע קנז אות לזסי' נזר שו"ת אבני . גצ ו"ד סי'מא ישו"ת נוב"י קג.  ק ג וש"ך ס"קא ובט"ז ס" סע'ו"ד סי' רעא , י בבית יוסף(

 "ב מאמר לג.חלנתיבות ישראל 
 צז ב.כנפסק במרן ק 388
 השלמים שמה.המנחת יעקב בתורת  כמו 389
  צריך  ואין, טבלתי לו  שתאמר עד  יהעל  לבוא לבעלה וראס , מאהט קת בחז יאשה "האשה כא. וז"ל שם: צו, סע' ב שנה 390

  לחם  הרב ש"וכ ,בזה די  אצלו הושכב הבא והיא, ללטבו ו ותלמנ לה פשרשא יםימ עברוש כל אלא, מלא פהב ול שתאמר
 ל"."ז תדע חוות הרבכ ודלא, ושמלה
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 ? האם נאמנת  על הנידהאשה החשודה 

  ם באיסורי  נאמנות עיקרש כיון ,לכאורה נידה איסור על החשודה אשה, 391כתב החוו"ד
 393לן קיימא םובאיסורי ,392גיטין ב תהתוספו שכתבו כמו 'לה פרהסו' בדכתי ילפינן נידהמ
 הקל על חשוד החמור על חשוד'ד לן קיימא וגם, 'מעידו ולא דנו לא הדבר על החשוד כל'ד

. נדותלא נאמנת על  רישה אדם לכל תיאסר שזנתה איש אשת כן אם, 'אחד איסור במין
שהדין   ,בינונית העונה יעשהג קודם קבוע וסת לה יןשא או וסתה בשעת שלאאמנם 

 לחשוד שכן זה לא דומה , מותר ודאיאז , שלה  לאמירה ם אנוצריכי  ולא מותר ישנה אפילוש
,  שלו אך כאן לא צריך לעדות שלה  לעדות םצריכישלא מאמינים לו, כיון ששם אנו  ידהמע 

 לומר נאמנת טבילה בילגש נהי ?אני טהורה לומר נאמנתתהא  היאך וסתה תבשע אבל
 לענין  אמנם], תיאבון זו אין לפניה דמקוה וכיון בוןיאלת רק חשודה דאינה כיון להשטב

 394הפת"שוהוסיף  .שלא נאמנת ראפש היא גדולה דטרחא כיון ,החורף בימות טבילה
 היאך אני טהורה לומר אבל, [נאמנת. אינהגם  שצריך לשלם על הטבילה שבמקום רשאפש
  תהיה  ולא, בינונית בעונה או וסתה בשעת בעל ללכ רתיאס  שזינתה פנויה וואפיל ?נאמנת
  ?!ותבלטו אינן המזנות רובש,  בנדות חשודהשהרי  'אני טהורה' באמירתה נאמנת

 לא בכרת שהיא נידהשאף שנאמן על  395בסוטה לן דקיימא כיוןש  נראהומבאר החוו"ד, ש
 תיאבון  מהוד נודאי נראה זה מטעם, 'ימתקו גנובים מים' משום בלאו שהיא סוטהנאמן על 

  ' גנובים מים' משום אחר בעלל דחשודה דנהי, נידה שהיא בשעה בעלל וןלתיאב אחר אישל
  פת  והוי היתר הל שישכיון  בעלה נגד נידהעל  חשודה לאאך עדין , גדול תיאבון שהוא
  טהורה ' לומר נאמנת אינה ,בדאורייתא בעלה לגבי נדות וראיסעל  בחשודה אך. 396בסלו
  .397כדחזי  תשובה עשהת ש עד,  בינונית עונה בשעת וא תהוס  בשעת 'אני
 

 ג -סעיפים ב

 הוחזקה נידה - 398חלק א

 הטור כותב וז"ל: א. 

 חשיבא  נידותה בימי לה יןוחדהמי בגדים לובשת שראוה כגון בשכנותיה נידה זקההוח ואם"

' אפי אני טהורה רתאומ כ"ואח בשכינותיה  נידה הוחזקה ן"הרמב  כתב.. .טמאה כודאי

 כי עכשיו תטרידני שלא אלא אלו בגדים לבשתי לא שאומרת לדבריה 399אמתלא ותנתנ

 ראינו כאילו הוי נידותה בגדי לובשת אינוהר ש כיון ל"ר  כ"ע נאמנת אינה בריאה הייתי לא

 
 ס"ק א. 391
 דף ב.  392
 "ב. ע בכורות ל 393
 .שם 394
 ז ע"א.  395
יש וד[ ]וע הובאו בחוו"דשמהטעמים ש נא[]עמ' ק הבית הרתבטכתב  ישאנה:השתדל שיש לפנויה האם בועל  396

לא שביק  ש לו פת בסלו, אמרינן חזקה ילו כעת היתר ו  ון שישת נידה, כי ביא א עלנחשד גם הוש פע"וא  שאנה ל שילהשתד
 ין זה, ואכמ"ל. להוכיח ד ך עיין עוד שם שהאריא ואכיל איסורא. ורהית

 . זו בגדרי תשובה א' עמ' קנב הערה  רת הביתבטה באורך עיין 397
עת  כ, ל איסור נידהצונם עמ ועברו מרתו" ומרישלא היו ש  וגזי ששני בנא[: נג סוף הערה ' קמטהרת הבית ]עעוד כתב ב

ה והאשה השלימה עם זה  זר בתשובח אך אם רק הבעלשה, ייני נידה כשאר אינעל ע נאמנת  האשהחזרו בתשובה שניהם, 

 ה. שפחמשרות וטהרת הה בענייני כנותבנוגע לנאמ םחכ יש לעשות שאלת, ם ביתשלו ק מפניר
לל  ב בשני חלקים, חלק ראשון כוום למען הסדר הטלק אותזה בזה, אחרים שזו פים ב' וג'עיסשבמהלכות לק מכיון שח 398

 יף ג.סעק ב את מה שנשאר מוחלק מסעיף ג וחל בכל סעיף 
 קומו. ן מכי אין זה כאנו וכאן לא הרחב בהרחבה,ב'  ה בחלקאת כל סוגיית אמתלא נרא 399
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 בשכנותיה נידה הוחזקה עדיף וכי הוא ותימה ראיתי לא לומר  נאמנת אינה שאז תהשרא

 ".אאמתל י"ע אני טהורה לומר  בשו תשנאמנ אני טמאה ושיר בפ  מכשאומרת

 וז"ל:  400מקור הטור הוא הגמ' בכתובות

? משה דת היא ואיזו. ויהודית משה דת על העוברת: בכתובה שלא יוצאות ואלו"משנה: 

 ...נידה משמשתוו, מעושר  ושאינ מאכילתו

 ר"דא! עילוה נסמוך, עדי דלא אי! נפרוש, בה דידע אי? דמי היכי. נידה וומשמשת ..'.גמ

 שבעת  לה וספרה: שנאמר ? לעצמה שסופרת נידהל יןנמ: שמואל אמר  כהנא בר  ננאיח

 שייליה ואזל, הדם את לי טיהר  חכם פלוני הלי דאמרה, צריכא לא! לעצמה - לה, ימים

 נידה  הוחזקה: יהודה רב מרדא, יהודה כדרב: אימא ואיבעית. שיקרא כחואשת

 ."נידה משום עליה הלוק 401בעלה ,  בשכינותיה

 

 ?  הוש הוחזקה נידה בשכנותיפירמה 

, דעיקר החזקה אינה מצד 402החזון אישמבאר ו נדות. בגדי לובשת שראוה – רש"י מפרש

אמת בלבות בני אדם שאשה זו ישת בגדי הנידות נתלבישת הבגדים, אלא שמכח לב עצם

ה על "ז כעדות גמורם שהיא נידה הסתפקים בזה כלל, דכיון שהוחלט אצלטמאה ואינם מ

א יחשבו זאת לאות נאמן על לפי הכרת אנשי מקומה לם לבשה בגדי נידות אך בל אך, אכ

 נדותה, לא הוחזקה בזה.

. או שזה ע"י הידיעה  לפרש ענין עדות זו שכתב החזו"א בשני אופנים 403העלי טהרוכתב ב

הדי מצינו בכמה ם שהיא נידה וזה בגדר אנן סהדי, וענין אנן סאצלשל שכנותיה שנתאמת 

שאין זה גדר של אנן סהדי   ות. או אופן אחר לפרש,חזק יותר מבירור של עדהוא ות ש מקומ

ופן שעי"ז יודעים הנשים שהיא נידה נחשב אלא עצם הפעולה שלבשה בגדי נידותה בא

   זה אין זה בירור גמור כ"כ כעדות דעלמא.גמורה שהיא נידה וכעין עדות היא, ולדרך כחזקה 

 

 
 ע"א. עב  400
ם לביאור, א.  יהביא שני אופנ והרמ"אהיא לוקה? רו שא אמלה לוקה ולבע רולמה אמ ן ב,"א בשו"ת סימהרמ והקשה 401

  ודעת י אם הלגבי אבל, לחייבו מלקותהשכינות  תומועיל לו חזק רתהוטה מטומאתה יודע  וה עליה שאינלוק בעלה דוקא
רק  דהויה רב. ב  .וקהל אינה כדין שלא השכינות מן השהוחזק או, בכך עצמה החזיקהש אאל טמאה שאינה בעצמה
עשה   שלא להבע אפילו אאל , לנידה עצמה שהחזיקה אחר מ פשוט שלוקה מהעצ היא ש מיבעיא אשל, נקט לרבותא 

 . הלוק  ה"שאינה נידה אפ יםהאחרונ הרילדב ל לומר שמאמיןויכו,דבר
  יאהש לו גידהה לאש במה טיבותאל דצ לו שיש הוא  דאפילו ל"קמ תאוז"ל: "דרבו שנימעין הצד ב ב,"ז ס"ק ב הטוכת
 כלום זה דאין ל"קמ אחרינא מידיב בגדים שינוי ותליתי  זה על סמכתי לומר וכלי יהן,לבעל גידותשמ םנשי כדרך נידה

 ולוקה". 
 ס"ק ז.  סי' קיד זראבן הע 402
 א.  ב עלה סימן קפה סע' 403
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 יהלדברתלא י נידה ונתנה אמבגד לבשה

 אינה  'נטמאתי לא' לו ואמרה בשכנותיה נידה חזקהוהשאם  הגמ', לפי  404הרשב"אוכותב 

, שהרי ודאית נידהכ הוא הרי נידה שהוחזקה שמשעה לפי, ואסור לו לבוא עליה נאמנת

 . ידה ודאית משוינן להע שכנ, משמלוקה עליהכתוב בגמרא שבעלה 

בסתמא  שכן כתוב בגמרא ,נאמנת נהיא יהלדבר אמתלא נתנה וילאפ, שמוסיף הרשב"או

לא  באמתלא אפילו אלמא ,'נידה משום עליה לוקה בעלה בשכנותיה נידה הוחזקהש'

 נידה  שהוחזקה ,405ן "מבן בשם הרוכ"כ הר" .לה משוינן נידה כודאיי כאמור נת שהר נאמ

 לבשתי  לא שאומרת הלדברי אמתלא נותנת' אפי אני' 'טהורה אומרת כ"חאו בשכנותיה

בבית וכן הובא גם  נאמנת. אינה בריאה, הייתי לא כי ועכשי תטרידני שלא אלא אלו גדיםב

 .יוסף

 

וגם   ,האינו מביא דין ז, בהלכות איסורי ביאההרמב"ם  הדהנ ,אמנם אין הדבר מוסכם

נתנה אח"כ אמתלא ולבשה בגדי נידות, אם כתב שאפילו עשתה מעשה  406השאילתות

 . נאמנת

 

 נידה  הוחזקה עדיף "וכי ויהקשה עלב"ן לעיל, אך הרמ שיטתהביא את  הטורוהנה 

  אמתלא"?  י"ע ינא טהורה לומר שוב  שנאמנת אני טמאה בפירוש מכשאומרת בשכנותיה

ומרת קורה והיא א ,אונס/בושה שהיא משוםב, שכתו 407בשאלה זו כבר הרגיש הרשב"א 

 ללבוש ו מכ ,יהא כולי מעשה לעשות אך ' ובאמת לא היתה טמאה,אני טמאה' בתחילה

 אינה –' נטמאתי לא' ואמרה חזרהולכן אם לבשה בגדי נידות, ו .בשתול אינה נידה בגדי

 .נאמנת

יה, אף שהיא נותבשכ נידה שמחלק, שהוחזקה המהר"ל מפראג ת תירוץמביא א 408הט"ז

שוב ות יודעות מן האמתלא ונמצא שהן ימשיכו לחל השכנאין כ –אומרת את האמתלא 

 עצמה  כשהחזיקה סמכה מה על א כןשהיא אכן נידה, שאם ל סתברכן מ שהיא נידה, ועל

שאין  אני' 'טמאה לבעלה רתבאומ כ"!? משא409שהיא נידה בזמן שאינו כן עלמא כולי נגד

וידע   האמתלא את לו תאמר כ"שאח על עצמה  שסמכה ידה שאפשרזה הוכחה שהיא אכן נ

 שאינה נידה באמת. 

 
 "ב דף ח. ז שהבית הארוך ב"תורת  404
 ד"ה לא עבד. בכתובות ט: "ב פ 405
 לתא צו. שאי שת אחרי מות,פר 406
 .שם 407
 שם. 408
לא  ולטבול, אף שבאמת רשתוכל לספו חוזרת בה עד שעבר שיעור כדי ברא זו אם אינהשלפי סתי ס"ק ב, בפל וכתב 409

שסמכה על כך מר סמכה, שיש לו ר על מהלומ זה איןמעולם לא נטמאה, שהרי באמתלא ש מרטבלה נאמנת לו
 שטבלה.  רותיה יסברושחב
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עשתה מעשה  והוא באופן שלרשב"א,  הר"לי המ א נפק"מ בין תירוצביה 410ובעלה טהרה

פיר  , שלתי' הרשב"א גם בכה"ג לא מועיל אמתלא, אבל לתי' המהר"ל שני בעלה בלבדבפ

 מועיל אמתלא בכה"ג כיון שהבעל יודע מזה. 

 

  בגדי  לבשהש כיוןש ,ץ מעין דברי הרשב"אירות תמיהת הטור, על כתב לתמוה 411הב"חוגם 

  אליו  בשתאמר הלא' וכו יטרידה שלא כדי אלא תהרא אל דאי , ראתה ודאיאז  נדותה

 ולא  לדבריה אמתלא תתן לבריאותה כשתחזור  ויומיים יום ואחר ממנה יפרוש אני טמאה

 .412שראתה  ראינו כאילו הוי ומדלבשה ,נדותה  בגדי ללבוש לה היה

 

 סבורין  שיהיו בשכה בראש סימן שעשה טבחש ,413י "בצינו בב"ח, הדין שמועוד הוסיף ה

יקחו לו אותה, וככה  שלא כדי אלא הסימן עשה ולא היא דכשרה ואמר ,היא ריפהשט

 ל אמתלא מול מעשה?!י אמרנו שלא מועי. לכאורה קשה שהרזו באמתלא נאמן , לו תישאר

 ' אני טמאה' שתאמר אפשר היה כאן בנידה אבל 414אחר בענין לו אפשר היה אלאלא שמה 

  .416 415נדות  בגדי ושללבצריכה  התהי ולא

 

מועיל אמתלא כשעשתה   אוסיעתו דס"ל של הרשב"א, שאף 417החוו"י סגר כתב ר מובמאמ

ת שמאוסים הם ומגונים  בכגון בגדי נידולא אמרו כן אלא מעשה ללבוש בגדי נידותה, 

א"כ פירסה נידה, משא"כ מעשה  , ואין אשה מנוולת עצמה בהם אלאם בעיניהוטמאים ה

"י אמתלא, נשים הנשואות, נאמנת ע רך הה כדיה שלבשה מצנפת בראש ר, כגון אשה פנואח

 הבתולות עושות כן מאיזה סיבה. שפעמים שגם 

 

 : 418כותב וז"לשו"ע . ב

 חשיבה , נדותה לימי חדיםיוהמ בגדים לובשת שראוה, בשכנותיה נידה הוחזקה ם"וא סעיף ב

 כ "ואח, נדותה מיי ל המיוחדים בגדים לובשת ראוה אם אבל"... סעיף ג .טמאה" כודאי

 נאמנת..." אינה, לדבריה אמתלא שנתנה פי על אף, אני טהורה: רהאמ

 
 ג. פה סע' ג עלהן קמסי 410
 . אות ו  411
בזה מועיל   אתיכא דאיסורות היא משום דשוויא אנפשא חנדרק כאשר הנאמ ס"ק ה,תב בחוו"ד ו, כמצינוד חילוק שע 412

ל אני לך' מועיאה לכן באמרה 'טממתלא, ויל אלא מוע בפני ב"דאמן באיסורין עד א' נ שלאבל כשיש נאמנות  אמתלא,
 ב. ועיין עוד בשני ב"ד כהגידה בפ הוי בזה ות והוחזקהידני בשה בגדאם לב"ד, משא"כ  פני בשלא אמרה כן אמתלא כיון ה

 שמעתתא שער ו פי"ט. 
 צמח. בר ש"הר בשם  ץ,"הרשב כתב ה"ד ,'א סימן בסוף 413
 גם סימן. עשהאחד, ולכן  כלל בפה רלומ אפשר יבסימן א ס"ק כב, שא שם  הפמ"גאר  ביו 414
עיל,  בור מושה ורק בדיע מעהפקייל אמתלא לועמא שמה דל  בזה,סג, שהביאור מ' ע  בחוט השניב תר הרחבה כתובי 415

, אבל כאשר  ר כך וכךאמור שיאמר מפני מה מועיל תירוץ וביא רכ כנגד דיבוא יסודו לתרץ את דבריו, וא"למשום שאמת
כיון שעשה  "כ אמר בדיבור, ו היה יכול לור שת המעשה, מאחה אמספיק למה עש , ביאורמתלאאין באעושה מעשה, 

ר ]כמו המקרה של השוחט[, שפי הבור רק ע"י מעששר בדי בל כשאי אפמת אא האדהמעשה הו כחומ לא אמר,שה ומע
 ע"י דיבור.  את הסימןת לא היה יכול לעשו  לא על המעשה, שהריתמועיל האמ

יא  הש"ך ס"ק הב שגם]חילוק הב"ח  לא מקבל את שכןא מיקל כמרן ול דין זה להלכה  ב[ דוחה ס"ק לקמן ]אך הט"ז  416
 ותו[. א

 ן קלח.ימס 417
 בשכנותיה.  הוחזקה נידהמותו, פה התמקדנו כנ"ל רק בושל סעיף ג בשל השו"ע יא את לשוןב נבחלק ב 418
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וש הרשב"א והרמב"ן, את חידמביא  ג  מרן בסעיף ב מביא את דין הגמ' בכתובות, ובסע'

 ודלא כטור.

מביא את טעם  420ם הש"ך את קושית הטור, ואת תירוץ הרשב"א, וגיא מב 419הט"ז

 הרשב"א. 

 

 תלאה אמאמר שהיא טמאה ואח"כאמרה בפני רבים 

 אמרה אםש ,חילוק יש באמרה' , שאפישהוזכר לעיל פראג"ל מהמהרמחילוק  הט"זלומד 

שהרי לא כולן שומעות את האמתלא  אמתלא כך אחר מועיל לא טמאה שהיא רבים בפני

בפני יחיד כן מועיל  אך  ם.נגד רביעצמה כ  וא"כ על מה סמכה עצמה שהחזיקה את

 לבעלה' דייקא, לחוד.ה' 'לבעלוסקים 'אמרה כתבו הפ, וע"כ האמתלא

ואף אם אמרה בפני רבים מועיל   חולק על חילוק זה באמרה, 421תורת השלמים  ךא

שבהווה, שאין מדרך תו 'אמרה לבעלה' זה לאו דווקא, אלא נקט דבר יטלשאמתלא אח"כ. 

ף כב לא אלא לבעלה, וכן בגמ' בכתובות בסוגיא בדוטהרתה  הצניעות לגלות טומאתה

נויה אני', דמשמע  שת אני' ואח"כ אמרה 'פן מוכח שם דאמרה 'מקוד, וכבעלההוזכר כלל ל

 .422שם שאפי' החזיקה עצמה נגד אחרים דינא הכי 

 

 והרמ"א  הב"ח מחלוקת הט"ז לעומת הש"ך 

 השמיני  בחודש מיםעפ שלש שילדה אחת באשה מעשה, 423בתשובות "א הרמנשאל 

 ביתה מבני עיבורה  ירלהסת  רצתהלכן ו ני,בשמי ללדת לה גורם הרע שעין וחששה

   .עיבורה להסתיר כדי עיבורה בתחילת 'אני טמאה' שתאמר בעלהוסיכמה עם  ,תיה ושכנו

,  בפני רבים אני' אה 'טמאו שכיון שאמרה  בסתר עליה לבוא מותר בעלה אםוהשאלה ה

 ,להיתר"א הרמ והשיב ן מועיל אמתלא?זקה נידה בשכנותיה שאינאסרה עליו כדין הוח

, ותורף דבריו, שבאופן כזה שלא בשכנותיה דהני בהוחזקה אמתלא נתינת יןבענ שם והאריך

ה שנאמנת באמתלא למרות שהיה היה לה אפשר בענין אחר אף הרמב"ן הנ"ל מוד 

 .424מעשה 

  כלל  נכנס זה איןהשאלה, , שכן לשיטתו במקרה של את דברי הרמ"אבל הט"ז לא מק

טעם  קרדעי .לטמאה עצמה שהוחזקה  םקוד לבעלה גלתהש כיון .' .. נידה  בגדר של 'הוחזקה

שאין דרכה  לפי  ,ן"הרמב שאינה נאמנת באמתלא לדעת נידה הוחזקהאשה ש ב החומרא

 האשה בטלה אך כאן ל.לעי א"הרשב בשם י"ב ש"כמ האמתלא בשבילות מעשה לעש

  כך. ודבר ך שאמרה לבעלה שהיא רוצה לומר לו כך מטעם כך וכ ב הזאת ההוכחה תחלה

 
 .ס"ק ב 419
 ס"ק ה. 420
 בפת"ש ס"ק ג. וכן הובאג ס"ק  421
 עוד.  ועיי"ש 422
 מן ב.סי 423
 . תמנהיתה נאודם בעלה מזה מק ודע יף אם לא היה  שם משמע, שא"א , שמלשון הרמק הוכתב הש"ך ס" 424
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 שגלה  כיון ה"אפ ,כ"אח גדול מעשה עושהש  ג"דאע ,ומתנה גט על מודעה וסרלמ דומה זה

ומסיים . 425המעשה בתר לינןזא לא כ"אח שיעשה במעשה ממש יהיה שלא תחלה דעתו

 לבעלה  תחילה לתהגש במה למכה קודם רפואה שהיתה כלל חזקה ןכא אין ולדידיהט"ז "

 ."טפשו ד"כנלע  טהורה תהשהי  עצמה  על נאמנת שהיתה בשעה

, שכל שא"א בענין אחר אזי מועילה עם הרמ"א בתשובות םמסכימיהש"ך והב"ח ו לעומת

 האמתלא.

ת  אין דרך האשה לעשו  ,לפי הט"ז :בהבנת הרשב"אקו נחלשהאחרונים  למעשהיוצא 

ואפי' באופן שלא ה, ואפי' יש לה אמתלא טובא נידה אם אין זה אמת מעשה להראות שהי

אין נאמנת לתת  - ותעשה של לבישת בגדי נידי המא ע"אל פשר לה בענין אחרהיה א

 אמתלא, שכיון שעשתה מעשה אנו מחזיקים אותה כנידה גמורה. 

שעבור אמתלא היה  שכיון היא,  עיקר סברת הרשב"א, דעת הש"ך הב"ח והרמ"אלפי אך 

ה יש להוכיח מכך לא היה לה ללבוש בגדי נידות, וכיון שלבשוטמאה, די לה לומר שהיא 

ן אחר, ומחמת טעם שלא היה אפשר לה בעני נידה גמורה, אבל באופןיתה נם ה שאמ

ווקא, ולא היה די לה באמירת 'טמאה האמתלא אנו מבינים שהוכרחה ללבוש בגדי נידה ד 

 בשכנותיה.  א נאמנת ומותרת לבעלה אע"פ שהוחזקה נידהאני' הרי הי

 : 426סק מרן פ שזה גם המחלוקת ביניהם לגבי השוחט ו

 שהוא אומר  היה וגם, טרפה שהוא נראה שיהא, השחוט הכבש בראש מןסי  השעש "טבח

 ממנו  ליקח לו וישאר אותו יקחו שלא כדי אלא כן אמר ולא היה שכשר  אמר  כ"ואח, טרפה

 נאמן"., לדבריו אמתלא שנתן כיון, בשר 

ה מעשה, וא"כ לא אין להקל כדעת מרן כיון שהיה פ  לדעת הט"זעמיה, שכל שיטה אזיל לט

כיון שלא היה אפשר שהיה כאן מעשה, מ"מ  "פאע לש"ך וסיעתיהא, אך אמתליל המוע

 .ניתן להקל בענין האחר

 

  אני והרחיקה מיטתה, ואח"כ הראתה לחכםעלה טמאה ואמרה לב 427ראתה כתם

 מה דינה? י ונתנה אמתלא, והתברר שטעתה, וחזרה בה ואמרה טהורה אנ

ה  , וכתב, שאע"פ שאמר ק להקלספ 428תבטהרת הביהאחרונים, דנו בשאלה זו הפוסקים 

בגדי נידות, לא מועיל אמתלא שחולה היתה ולא היה לה כוח לשמש  'טמאה אני' ולבשה

מה שחשבה שהיא באמת טמאה,  במקרה דידן שהרחקת המיטה היא הכרחית לפי אך , וכד'

ר לה  שהובר , ולכןלה גם על המעשה שעשתה, דלא סגי בלאו הכיחנמצא שהאמתלא 

 
ר. שכן לא מועיל תמו כאן מ"מ טפי, גרע לרבים ידוע דאם אגרמפ ל"המהר בשם שהביא הטעם לפי ם, שגהט"זומוסיף  425
  ך לסמו יכול  להבע  והיינו שאין הבעל נגד מאהלט יקה עיל האמתלא אלא רק להחזם אין מו בי ברא זו שכשאמרה לרס
  רה טהו יאשה יודע להשבע בזה כ"מה?! משאעצ כהל מה סמ, שעיא באמת נידהשה שתלא ויש לחשוהיתר על האמל

 . מותרת  יודא הבריות נגד שהוחזקה מרה לו כן קודםאכיון ש באמת
 ה סימן א סע' יג. יורה דע 426
תה מעשה דין 'שאם עשמר לחלק, שלא נאלו בסו"ד, שנראה ה[ כתב ות ככת נ א ת המים בשיורי טהרה]מערבספר טהר 427

ם. אך  ים בהם בכמה דברשמקילילא בכתמים אבל תא, מאה מדאוריט אהיתה דם שברא באמתלא, אלא מנתאלא נ
יסור  ילוק בין איסור תורה לאשא אין חנפצם הדין של שוויא יו ואין לחלק, שבערערה, דחה דבבטהרת הבית עמ' קע בה 

   להוכיח זאת. יי"ש שמאריךוע דין דאורייתאוא שוויא אנפשא ה, שדין רבנןד
 עמ' קסט. 428
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טהורה היא, וכדברי ר עצמה, ושפיר נאמנת ש, אין במעשיה כדי לאסוהיא הורהשטעתה וט

 הש"ך וסיעתיה לעיל. 

בבוקר חשבה שנטמאה ע"י כתם  שאשה ב, בכיו"ב אלשנ 429רב פעלים אמנם בשו"ת

אלא ממיץ רימון שנפל על שאין זה כתם נוכחה לדעת  שראתה והרחיקה מיטתה, ואח"כ

המיטות בבוקר בשעה שאינו הכרחי, שהפרידה עשה תה מ , והטעם, שכיון שעשרוהחמי  בגדה

 נידה. לה כבר קם והלך, והיה לה להמתין עד שיתברר ויתאמת אצלה שהוא דםשבע

מועיל שום אמתלא, גדי נידותה, לא שאמנם אם לבשה בתב, שכ 430חוט השניבוראה 

היה מעשה פעוט,  ך אמנם אם המעשה שעשתה מעשה שמורה שהיא טמאה, אשעשתה 

וא"כ לא מוכיח  ,"אלי האי' כמו שכתב הרשבמאה, לא נחשב מעשה 'כויא טז שהשמרמ

,  קטן, כמו נתינת הפסק ביניהם. וכתבנידה ולכן כן מועיל האמתלא במעשה  עליה שהיא

 . ולי האי'הרחיקה מיטתה אם חשיב מעשה 'כלהסתפק אם שלפי"ז יש 

 

 הוחזקה נידה -חלק ב 

 ז"ל: הטור והמשך א. 

 אמתלא  נותנת ואם נאמנת אינה יאנ טהורה אומרת כך ואחר  ינא אהטמ לבעלה "אמרה

 כתב נאמנת בזה כיוצא דבר  או 431כח בה היה שלא מפני תחילה כן לו שאמרה לדבריה

 ..." ותימה...  ן"הרמב

 

 וז"ל: 432ור הטור הוא הגמ' בכתובותקמ

 שהלנפ  שוויה והא. נאמנת - אני פנויה ואמרה וחזרה, אני איש אשת שאמרה האשה: ר "ת

: הכי נמי תניא. לדבריה אמתלא שנתנה כגון: הונא רב בר  רבא אמר ! דאיסורא חתיכה

 יה לדבר  אמתלא נתנה ואם, נאמנת אינה - אני פנויה ואמרה וחזרה, אני איש אשת אמרה

, לקדשה אדם  בני עליה וקפצו בנוי גדולה שהיתה, גדולה אחת באשה נמי ומעשה; נאמנת -

 ראית מה: חכמים לה רומא, עצמה את וקידשה עמדה יםלימ ,אני מקודשת להם המר וא

, אני מקודשת  תיאמר , מהוגנים שאינם אנשים עלי שבאו בתחלה: להם אמרה? כן לעשות

 שר  אחא בר  העלה הלכה וזו; עצמי את וקדשתי עמדתי ,מהוגנים אנשים עלי שבאו עכשיו

  שמואל  מיניה בעא. אמנתנ - לדבריה האמתל נהנת אם: ואמרו, באושא' חכמי לפני הבירה

 נתנה אמתלא  אם בזו אף: ליה אמר ? מהו, אני טהורה ואמרה וחזרה, אני טמאה רהאמ: מרב

 בנפשיה עובדא שמואל עבד לא ה"ואפ, זימנין ארבעים מיניה תנא. מנתאנ - לדבריה

 שמואל עבד לא.. .אני מקודשת תחלה אמרה למה וטעם משל - אמתלא :רש"י ופירש

 עד  הימנה ופירש לדבריה אמתלא נהונת כן אשתו לו אמרה אחת םפע - בנפשיה עובדא

 .שטבלה

 

 
 לה. ן מסי, יו"ד לק אח 429
 סה.עמ'  430
 שנאמנת.  בר והורה לו שמואל של אשתו נתנה זו מתלאאש ה,"ה ב"פ בותכתו מיבירושל ורשמפ 431
 . כב ע"א 432
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' נאמנת אינה אני טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה אמרה'שמה שנינו ש 433רבינו ירוחםכתב 

 .נאמנת דיבור ידכ בתוך אבל ,דיבור כדי אחראם חזרה בה  אדוק היינו

 בדין זה:כמה פרטי הלכות  434חוט השני כתב 

אף אם עסוקים  אחר כדי דיבור . ב.לא מועיל 435תיבות "שלום עליך רבי" ג'  הוא א. תוך כ"ד

לומר 'טהורה  אבל לא הספיקה וך כדי דיבור,'טהורה אני' ת. ג. חזרה ואמרה 436באותו ענין

 .437כדי דיבור מועיל כיון שהתחילה–ר עד לאחר כדי דיבו אני'

 

 בעובדא דשמואל פסיקת הלכה

 עבד לא הכי ואפילו ןזימני ארבעין מיניה תנאש' מואלעל ש בגמראשאמרו  גב על אף

ו עוד פסק וכן זה.לחושש  לאש ל"קיי כרבש משמעש 438ן"הרפסק  ',בנפשיה עובדא שמואל

  .439ראשונים 

שאין כוונת  הב"י. מבאר בנפשיה עובדא עבד לאשמעשה שמואל את  כתב 440ף "שהריואף 

 שרוצה  שמי מדלל לאא .441למעשה דשמואל ושהרי"ף בזה שהעתיק את שמואל, לח

שהרי מצינו  , היא שטות של חסידותתאמר ש ולא ,לו היא חסידות מדת ,מוצע על להחמיר

 . עצמו על החמיר שמואלש

 

 דוגמאות של אמתלא

 כתב וז"ל:  442הרמב"ם

  תחלה  לך אמרתי שחוק ודרך אני טהורה ואמרה וחזרה אני טמאה לבעלה שאמרה האשה"

 עמה אמו  או ותוואח בעלה תבעה כיצד, נאמנת ריהלדב אמתלא נתנה ואם ,נאמנת אינה

 מפני  אלא טמאה לך אמרתי ולא אני טהורה ואמרה חזרה כ"ואח אני טמאה ואמרה בחצר 

 בזה" כיוצא  כל וכן 443נתנאמ זו הרי אותנו יראו שמא ואמך אחותך

  וז"ל:כתב  444התרומה ספר

 
 שם בסוגיא.  433
 ' סא.עמ 434
 ילים. מ 4בס"ק א כתב  שם קים. אך הפמ"גוב הפוסוכר ס"ק ד כדעת המשנ"ב בסימן תפ"ז 435
תו  וזמן שעסוקין בא ר, כל ר כדי דיבולאח  , אףר סימן קנבעז הן באב ב"חעת השלדת הרמ"ה, שיטבבר זה נחלקו שבד 436

אף שעסוקין   לחזור בה תלא נאמנ ורק י[ לאחר כדי דיב ]שם ס" בדעת הרמ"ה לשיטת הב"ש . אךנאמנת לחזור בהענין 
 בתרייתא. עה הכריע כד השניוחוט . ענין באותו 

 וך. בת  הות לב ע"א ד"התוס' בשבוע"פ ע 437
 . דעב  לא ה"ד: ט כתובות 438
 אותם. ביא י שמעיין בב" 439
 ע"ב.  ט ובותכת 440
 פשיה',עובדה בנד וכמדויק בלשון 'עבעצמו  על להחמיר הצרק ר רש אלאבמפו רב אל בכלל לא חולק עלושכן שמ 441

וקים, הרי  חל בששמואל ור מרלו תמצא אם ילושנאמנת. ואפ כרבעשה היה מורה מואל למאת שואלים שאם היו ש ואפשר
 יסורי. בא רבכ שהלכה ל"יקי

 י.  ב ד,יסו"א 442
 הש"ך בס"ק ג.או גם והבי 443
 צא. ' סי 444



102 
 
 

 ב"פ  ינןאמר  בזה אני טהורה כי לא אמרה כ"ואח אני טמאה לבעלה שאמרה "ואשה

  למה  לדבריה טעם שנתנה נאמנת לדבריה אמתלא נתנה אם אבל  ה...נאמנ אינה דכתובות

 אתיומצ עצמי בדקתי עכשיו אבל נידה להיות סבורה תיהיי אומרת מעיקרא כן אמרה

 או תשמיש לסבול יכולה הייתי ולא הייתי חולה או 445הדם אלי בא חבורה או מכה שמחמת

 לבעלה"  מיד ומותרת נתנאמ באלו כיוצא אחרים יםדבר 

   :וז"ל וייל י"הביא את דברי המהר 446מדרכ"

 שאמרתי ומה אני טהורה אמרה כ"ואח אני טמאה לו ואמרה בעלה  עם בקטטה היתה אם"

 ..." נאמנת עשיתי ובינך ביני יתההש הקטטה מחמת תחלה

 

 אמרה ולמחר 'אני טמאה' ול ואמרה אשתו את תבע ראובןש ,נשאל 447הרדב"ז ובותובתש

 ?לא או נאמנת היא אם 'בכעס שהייתי מפני טמאה אמש לך שאמרתי ומה אני טהורה' לו

  ?גדולה אמתלא בעינןשמא  או שהוא כל באמתלאוכן אם מספיק 

 צד באמתלא יש אם יתלו הדבר עיקרמתלא שיא לנו כלל בענין האובתוך כדי תשובתו מב

 הגדולה  שתהיה לואפי נאמנת אינה אצלה לגיהר לבעלה שנראה  מה כפי הערמה

  קטטה  מפני או  כעס מפני שאמרה אפילו באמתלא הערמה צד שום אין ואם .שבאמתלאות

 .שמואל מו שעשהכ  רושפי נפש ובעל .נאמנת

 

 נאמנות החכם 

  פלוני  אמרהב ',כתובה אלב יוצאת נידה משמשתוהעמידה את המשנה '  448לעיל גמרא ה

  .שיקרא חואשתכ הכתם לי טיהר חכם

בעיקרון שוכתב,  450א"הרשבחלק עליו  אמנם .טמאה והיא נאמן החכםתב שכ 449ן"הרמב

 ההית  עמנו' ואמרו עידו עליה הו  עדים שבאו עסקינןובגמרא בכתובות  ,נאמן החכם אין

  '.פלוני במקום

 בדין אינושלרשב"א  תה,כתוב הפסד ןלענישמחלוקתם הוא רק  נראה, שהב"יכתב  ךא

 א טמאה.נת, והישלא נאמ א"הרשב  מודה בטמאה יקהלהחז אבל ,אחד עד פי על שיפסידנה

 .הרשב"אפסק כדעת  451והט"ז

 : 452כותב וז"לשו"ע . ב

 
שה  ואפי' לב ה מועיל לעולם ז אמתלא אי ה אמרה ב, שאכן אםהוסיף הפת"ש בס"ק והש"ך הנ"ל, גם טעם זה הביאו  445
 דיבג שהלב כדיןו דהני שהיא סברהו התטע באמת שהרי נדות בגדי בושלל לה היה לאש רלומ שייך לא אדות, דהי ניבגד

בענין אחר ומכוח   שאיפה שא"א הט"ז מול הרמ"א הש"ך והב"ח תבחלק א' במחלוקלעיל  טתו שראינו לשי אזילנדות, ו
 יל.שיטת הט"ז לעל כואזי מועיל לא זו תלאאמ ושאפיל כתב פ"ל האמתלא, אך בכואזי מועית את לבשה בגדי נידוז

 ס"ק א. 446
 ."ק ו וזכר בפת"ש ס. הדח"ד סימן רס 447
 ב ע"א. ע תבוכתו 448
 רינן. דאמ הא ה"ד: לב תבועוש' יח 449
 ומשני.  ה"ד. עב כתובות י"תכמ' בחי 450
 ס"ק ג. 451
 מים.ים הקודעמודבהם ב רק בחלקים שלא התמקדנו תמקד כאןנ ון השו"ע בשלמותו,מרות שהבאנו את לשל 452
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 כדי לאחר אהו אם). נאמנת אינה, אני טהורה: אמרה כך ואחר  ,אני טמאה: לבעלה אמרה"

, כן לו  אמרה שלא שאומרת כגון, לדבריה אמתלא נתנה ואם. (ירוחם רבינו בשם י"ב) (דבור

. נאמנת, בזה כיוצא אחרת טענה או ,תשמיש לסבול כח בה היה אלש נימפ  אלא תחלה

 אבל (, י"ב. )הוא חסידות מדת, לה ןלהאמי שלא, עצמו על להחמיר שרוצה מי מקום ומכל: הגה

 שמה ומכיר יודע והוא בעלה אצל ושוכבת  באה שהיא רק כ"אח בשתיקה אפילו, נאמנת מדינא

 .לזה וכדומה(, ב"כ סימן ו"מהרי, )453עמה לו יההש טהקט מחמת עשתה, אני הטמא: תחלה שאמרה

 פי על אף, אני טהורה: אמרה כ"ואח, נדותה לימי המיוחדים בגדים לובשת  ראוה אם אבל

 שהיא אומר והחכם, כתם לי טהר חכם פלוני: אמרה). תנאמנ אינה, לדבריה אמתלא שנתנה

 ."(רוחםי ורבינו ם"הרמב בשם י"ב(. )היא וטמאה, נאמן החכם, משקרת

 , הוסיף את הרבינו ירוחם שראינו לעיל מתלא שמועיל, והרמ"אן מביא דוגמאות של אמר

ת הביא הרמ"א את מסקנ דיבור אז צריך אמתלא. עוד רק אם לא חזרה בה בתוך כדיש

ועוד הביא  שלא להאמין לה, מידת חסידות היא.הב"י ברי"ף שמי שרוצה להחמיר על עצמו 

 .א טימא, והיא לא נאמנתשהו לומראישה כם נאמן כנגד השהח

 שאמרה דרך שחוקבאם נאמנת בלא אמתלא 

  טהורה  ואמרה וחזרה 'אני טמאה'  לבעלה שאמרה  אשהש 455הרמב"םהביא את  454הש"ך

 .456נאמנת אינה תחלה לך אמרתי שחוק ודרך אני

מרה לו, ואף כתבו, שאם לפי הענין נראים הדברים שדרך שחוק א 458וערוה"ש  457בפרד"ר ו

א תשחוק בדברים "ר "אך ראוי לעונשה שלנאמנת. אמנם סיים בפרדבכך גיש הבעל הר 

 460ובטהרת הבית, בכל אופןור לאס 459אך דעת השואל ונשאל  הללו והכל לפי הענין".

 רחים. כתב שאין דבריו מוכ

 

 אם נאמנת בלא אמתלא כשיש לה מיגו 

 , אך בריהה ולא נתנה אמתלא לד'טמאה אני' וחזרה ב באשה שאמרה 461החוו"ד  הסתפק

יש לה 'מיגו' שהיתה יכולה לומר 'טבלתי'  ים לספור ולטבול, וא"כעברו עליה ימים שראוי

 ו.תי וטהורה אני', האם נאמנת בלא אמתלא מטעם מיג אולם היא אמרה 'לא טבל

אומרת, שאשה שאמרה 'אשת   462כתובותהגמ' ב, שכן שאינה נאמנתוהביא החוו"ד ראיה 

משמע אף שיש לה מיגו  נה נאמנת בלא אמתלא. ו' איאני וחזרה ואמרה 'פנויה איש אני'

 
לעיל יין . ועוונת הרמ"אכ םג לו. וזהה אצה למה היא באאות ל חייב לשאולח, דמ"מ הבעהב"בס"ק ד בשם  ש"ךוכתב ה 453

 ה ואכמ"ל.זה שהארכנו שם בא, במ בסעיף
 ס"ק ב. 454
 כבר בב"י.  שהובא 455
ירור שהיא  עצמה בבעת בן שיוד, כיורך ברכה על הטבילהין לה לבשאקנה שפסק -עמ' קנד בטהרת הביתוראה  456
 דון זה. ניבך ד שהאריש עולבטלה. ועיי"כה ר ין לה לברך בבת בטבילה אחייוממילא אינה רה טהו

 ים ס"ק ב. חכמ שפתי 457
 ן קפה סע' י. סימ 458
 . יורה דעה ח"ד סימן פז אות ח  459
 עמ' קס. 460
 ס"ק ד.ש והובא בקצרה בפת" ס"ק ג בביאורים. 461
 כב ע"א.  462
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 לחלק בין נאמנותפרטה אדם ידוע. וממשיך החוו"ד וכותב, שאין 'מת בעלי', שהרי לא ש

אישה  בי נאמנותסור נידה, שלכא' תחלק, דשאני גאישה באיסור א"א לנאמנותה באי

ו שהיא  יעידים וא, ואפי' אם יבוא עדסור א"א דשוויתה לנפשיה לחתיכה דאיסורבאי

וה"ה שמיגו   463י שוויתא נפשא לא מועיל עדים אשת איש לא יועיל, דגבמשקרת והיא לא 

מצד שוויא  בת נאמנות לאדיף מעדים. אך 'בטמאה אני לך' שסילא יועיל, דמיגו לא ע

עדים  ו באים אין בידה כוח להפקיע שעבוד זה, ואילו הינפשא, כיון דמשועבדת לבעל, ו

 . נאמנת במיגו תהיה , לכןשלה הוי כמו עדיםיגו  ל ומתה מותרת לבעהי

אשה לשוויא יכולה ה  אף בנידהאך אין לומר חילוק זה, שכן החוו"ד מוכיח בהמשך דבריו, ש

לה בזה  משום שהתורה נתנה ,שה משועבדת לבעלפ שהאואע" ,חתיכה דאיסורא אנפשה

 ., וממילא לא יועיל מיגונאמנות

ל בזה ולהתירה בלא שמעיקר הדין הרוצה להק כתב, ודדוחה דברי החוו" 464"באמנם טה

ם אמת הטענה ה יש לו על מי לסמוך, אך מ"מ נכון לפנות למורה הוראה,שיחקור אטביל

 האחרונים אמת, נאמנת וטהורה היא. שטהורה היא, ואם נראה לעין שדבריה

 

 יום  30נא אמתלא לאחר תנאם 

שאמרה שהיא טמאה,  יום, 30 עצמה בנידה במשך יקההחזשאם  465הבית שמואלכתב 

וכתב   ., שכן יש כאן חזקה גמורהאמתלאמועיל ה לא יום שלשים אחראמתלא ל נהנתו

שהיא טמאה יום, כלומר שמטעם שאמרה  30על כל ה אמתלא להש י אםש 466הפת"ש

 .האמתלא המועיל  יום, 30שך ך במהוצרכה להחזיק את עצמה בכ

  העניינים  בכלש דנהייום,  30חר ם לאנת גולשיטתו נאמ כל הנ"לחולק על  467אך הערה"ש

 זמן לה יש שהרי זה מעליותא לגבה,  נידהב מ"מ ,חזקה הוי יום' ל דכשהוחזק ,כן אמרינן

 . הכח מגרע לא הזמן אריכות פ"עכ מ" מ ,מיגו להמועיל  לאואע"פ ש .מיגו לה ויש שתטהר

נחשב  מאה,יא טוכאשר היא אומרת שה לאשה בענייני טהרתה, תורה ה שהאמינתה זה ועוד

יום עדיף מזה ואף בזה  30אין מה שהוחזקה במשך  פ"כ מועיל אמתלא,כעדות גמורה ואע

 מעשה  שעשתהאילולא  אמתלא מועיל כ"ג היה נידה בהוחזקה ריה ש ועודתועיל האמתלא. 

 . בשכנותיה שהוחזקה זקהחמ יום' ל חזקת עדיףלמה  כ"וא

 

 כול להחמיר על עצמו בענין מידת החסידות שי

ר כדלעיל. היה הדין צריך להיות  מרא שמותר להחמישלולא חידוש הג  468חוט השני  וכתב

ינתה והיאך הוא לא מאמין לה?! רי התורה האמה שא. ר להחמיר והוא מצד שני טעמים: שאסו

 
 ע' יב. א ס  ד סימןכדמוכח ביו" 463
 ל. רת הטהרה עמ'תו  ןמעלה זה כלשו, והסיכום למאדן שם שהאריך עייקפ -עמ' קעג 464
 ב. ס"ק ט"י' יס רעזאבן ה 465
 ק ה.ס" 466
 סע' יח. ן קפה סימ 467
 ב.סעמ'  468
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שמותר להחמיר ולא א.: פ הדין. וקמ"ל הגמ'אסור לו לבטל שעבודו אליה בזה שמחויב ע"ב.

א חשיב כמפקיע ותר לו להחמיר על עצמו ולמשב. ל שטות.זאת חסידות שתאמר ש

 "סן חושש אולי דבריה הראשונים הם אמת, וראיה לדבר מה שכתב החתשעבודו, שכ

 ושאלה  אדמדם מראה כעין ההבדיק בעד שמצאה חבר באשת שנסתפק ,469בתשובות 

 שעבודו להפקיע כמיניה כל לאושמא  או ע" ע להחמיר לבעלהמותר ם הא ,וטיהר לחכם

 ואף פרושים של דרכן שכן כיון ע"ע להחמיר רשאי שודאיוהסיק  בזה יךארוה. לאשתו

  להיות שעתיד זה  הוא רגיל  אמרינן  מ" מ ,בפרישות מתנהג עדיין היה לא נשואין דבשעת

  השם  עבודת מעלות מדרגות כל יןהד הואו ...שמזקינין זמן כל ח" ת וזקני דוחסי פרוש

  נשתעבד  לא ומעולם דאיתרעי היא השתא רינןאמכעת, מוחה  אם ואף .לאשתו היא שמחה

 השל . וא"כ גם בנידון דידן, מותר לבעל להחמיר על עצמו שאומדים דעתה האמיתית לה

עלה בעבודת ד', ועוד י"ל שכאן שהיא בשעת החופה, שבאמת רצתה שבעלה יהיה ת"ח וי

 ה ודאי שמותר לו להחמיר.  לז גרמה

והמעשה   הדין הוא מעשה דשמואל, קור כן מ, ש470ין סוגי האמתלותאמנם יש המחלקים ב

 וז"ל: 471בהרחבה בירושלמי  של שמואל מובא

מּוֵאל ֵעא "ש ְׁ קֹוִקי ּבָּ דְׁ ִא  ִאיזְׁ ֵת לְׁ ה לאשתו להזדקק רצה שמואל יהיתְׁ רָּ מְׁ ה ֵליה אָּ ֵמיאָּ ר . ֲאִני טְׁ חָּ מָּ  לְׁ

ה רָּ מְׁ הטְׁ  ֵליה אָּ ַמר . ֲאִני הֹורָּ הּ  אָּ מֹול , לָּ ּתְׁ  ֶאתְׁ ַמרְׁ ה אָּ ֵמיאָּ ֵמירוֹ , טְׁ הטְׁ  ןש ְׁ   ה זה םשהיו  יתכן איך? הֹורָּ

ה ?טהורה את רָּ מְׁ ַחיָּיֵלי ַהֵווה לֹא ֵליה אָּ א ַהיֵי ּבְׁ תָּ עָּ  אמרתי  לכן תשמיש לסבול לאתמו כח לי היה לא ש ְׁ

א לך אני טמאה תָּ ב לאַ ש ָּ  אָּ רָּ ן ל"א  לְׁ יוָּ ה ִמּכֵ ֵהִביאָּ ֶ אמַ  ש  לָּ ֶריהָּ  תְׁ בָּ   "ֶנֱאֶמֶנת ִלדְׁ

שלא רצה  שמואל של זוו ,האמתלא זקוח פיל שהכל שנראה, 472אירי וכותב על כך המ

 שהיא אין , שכןבעיניו חלושה היתה שהאמתלא  מצדהיתה  מניעתו בתישס יראהלהקל, 

 לא חזקה באמתלא אבלכך מתחילה, שאין לה כוח, והיה לה לומר  לבעלה מלומר נמנעת

"כ ה האשה טובה וחזקה כ, אם אין האמתלא שנתנ473שמואל. ועפ"ז פוסק בטה"ב נמנע היה

באמתלא כזו טמאה אני, וכד' ה כוח לתשמיש אמרה אז שאמרה שמשום שלא היה לגון כ

זה שלא בשעת וסתה, והיה ריב  זקה כגון שהיה, אך באמתלא חבעל נפש יחמיר על עצמו 

 על עצמו בזה. בעל נפש לא יחמיר גם בזהיהם או שהיו אמו ואחותו בחצר וכד' , בינ

 

 

 עלי תשובהות בזוג ב מידת חסיד

מה יהיה הדין בזוג בעלי תשובה,  הוא הסתפק,  ניחוט השהסבר דלעיל של בעל  עפ"י

האם מותר לו להחמיר ע"ע   זרו בתשובה שלמה,שנישאו כשעדין לא שמרו תורה ומצוות, וח

שיש  מחלה בלב שלם. לאשתו אם לאמו משעבודו וג במידת החסידות ולהפקיע עצולנה

שעת הנישואין  ם אמרינן שדעתם האמיתית באהל, בזמן היותם פורקי עולהסתפק, שנישאו 

 
 ס"ק ב. א בפת"ש קפחשו"ת חת"ס ת' קמט והוב 469
 . ן פז.טהרת הבית עמ' קפביו"ד סימר ובות כב., כתב סופ מאירי כת  470
 פש. פירוש ידיד נעם  מועתק פה  –ה פ"ב ה" ובותכת 471
 ב. כתובות כ 472
 .עמ' קפב 473
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ייך זה  שכן אפשר שכיון שהיו פורקי עול לא ש, תו"מ ושיהיה ת"ח ויר"שהיתה לשמור 

ודו חמיר ע"ע במידת חסידות ולהפקיע שעב, ולפי"ז אם שבו בתשובה אסור לו להאצלם

 אשתו. מ

עושה  גט מנין שכתב, לע 474ת גירושין ורצה בתחילה לפשוט ספק זה, מהרמב"ם בהלכו

 ר רוצה אני והגט כשר: שכופין אותו ואומ

 או מצוה לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבל...באנוס הוא שהרי זה גט בטל לא ולמה"...

 שותו על שאסור  מדבר  שנתרחק עד או לעשותו שחייב דבר  שעשה עד והוכה עבירה לעשות

  מאחר לגרש  צהור  נושאי זה לפיכך. הרעה בדעתו עצמו אנס הוא אלא ממנו אנוס זה אין

  ויצרו  העבירות מן ולהתרחק המצות כל לעשות הוא רוצה מישראל  יותהל רוצה שהוא

 .." .לרצונו גרש כבר  אני רוצה ואמר  יצרו שתשש עד השהוכ וכיון שתקפו הוא

פין אותו ישראל ורוצה לעשות המצוות אמרינן כולכאורה מוכח שעסקינן שדווקא אם הוא 

פרוק גם דעתו הפנימית היא לעול לא מועיל, מפני ש פורקהוא ז באמת רוצה, אך אם שא

למומר שכופין אותו,  , מסביר שמה שכתב הרמב"ם זה גם475עול. אמנם החז"א באבן העזר 

ו היה רצונו להיות מור?! אלא כוונת הרמב"ם דלולא יצרו שתקפופין רק לצדיק גוכי אין כ

 .476שיב רצוןוה חמצו ותו לעשותכשכופין א שות, והלכךמישראל ולשמור ולע

ני בצ"ע למסקנה, שכן ניתן לומר שאין הנידון דומה לדין ברמב"ם, שאר חוט השובכל זאת נ

ק ם רצונו הפנימי להיות פור, ובמקרה כזה נאמר שאין גלקיים מצווהכפייה  היזו ,שכן בגט

נימי בשעת הנישאוין אפשר שי"ל שאין רצונו הפ לנהוג במידת חסידותין עול, אבל לענ

 וצ"ע.  סידות.ג בחלנהו

 

 ועד הטבילהלגבי מ חזרה בה

 זמן ואחר , יטבילת זמן יגיע רביעי ביום לבעלה שאמרה אשה, 477החת"ס בתשובותפסק 

ן הוא הדיאז  ,טבילתה  זמן יהיהשלישי  וביום שבוןחב שטעתה אמרה שלאחריו ביום או ביומו

 כדלהלן:

 פי על אףש ,להחמיר יש 'ולאתמ וטעיתי יטבילת ליל םהיו' אמרה שלישי עצמו ביום אם

  .הלילה לבעילת תקפה יצרה דלמא ,יחוש  נפש בעל  מ"מ לה האמינה שהתורה

 גב על אףו ,כך על ישראל בנות נחשדו לאש ,אז נאמין לה, קודם ם מייו או יום הוא אם

אנו  לה ההאמינ שהתורהכאן  מ"מ ,בעדות נוגע הויהרחוק  צד על אפילו עדיות דבשאר

 .מאמינים לה

 
 פ"ב ה"כ. 474
 .ט ס"ק אי' צס 475
  והאמנם"שכך כותב:  "ח סי' ב, לא קיבל סברא זו,ובתשובות א  חת"ס שהראה ונשליט"א: לין ון קערת הרב ינה 476

  מצוה  קיומיל לאב ליה  ניחא אל ודאי  והא מדעתו  שלא מיירי דהכא, ל"וז ץותיר, מץאח ת"מס הקשה מ"דב ב"ספ במרדכי
  אבל  נפשו דומשעב גמר לכן ירחאט ביה  אית מץח  תבדיק ביג תםדה נראה ולי ,יהל ניחא  בוודאי מדעתיה ניהממוב

  כי  אלו ריםדב השמיט  הובכוונ, המקומות לבכ דמרדכי שביליה הלי נהירן והה מ"דהד וידוע. המרדכי  ל"עכ ,לא בעלמא
 תבבדיק מעותיו יא צלהו רצה דלא צווח והוא  וכרח בעל שהוא מהב המדעתי שייך אימ, שוטןכפ רשח להם אין לכאורה

  מדעתי שלא יכריחני מי יאמר הלא, חוזר ה את אחר מום שום ומ  בהא  לישראל חא דני סהדי  אנן ונאמר ם ויקנ אנן  ץחמ
 א"."מר השמיטו כ"ע, מובן לו אין יהשנ גם, כרחנו בעלו

 ק ז.פת"ש ס"גם בהובא  יו"ד סימן קפה. 477
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לבעלה שהיא כשרה וצנועה, וחזקת שנראה שאם האשה מ חלק עליו וכתב,  478בטה"ב נםאמ

. ואין לחושדה כלל, מאחר שהתורה להאמין להגם אם אמרה בעצם היום השלישי יש אזי 

 480ש"ך בוהביאו  479כתב התרומה ה שלמ נה ואינה צריכה שום אמתלא. ומדמה זאתהאמי

ה הייתי שאני  'טהורה אני, אלא כסבורמרה ה וארטמאה אני' ואח"כ חזובב"י, שאם אמרה '

'...' ת כתם שראיתי, ושוב בדקתי את עצמי וראיתי שהכתם בא מדם מכה וכוטמאה מחמ

רותה  לילה, וודאי יש לסמוך על חזקת כשולא חישינן שיצרה תקפה לבעילת ה ,נאמנתש

מצא כ נשא" , בזה כללנפש להחמיר שאין לבעל הון דידן. ועוד הוסיף בטה"ב, "ה בנידוה

 ואחריתה מי ישורנה שלא תהיה לו למכשול., מערער את נאמנותה

היא ראיה חזקה כנגד דברי החת"ס  ולכאורה הערה זו מדברי הש"ך בשם בעל התרומה, 

 ?481נה עליהם עוכיצד החת"ס י 

, שכן כל דברי ספר התרומה הם באו לבאר דין חת"סאת דברי ה 482ויישב העולת יצחק

שבעל  ר על עצמו, ועפ"ז פסקורי אמרינן ששמואל החמישם הת, ואמתלא שבגמרא בכתובו

ל דין החת"ס זה לבעל נפש  נפש יכול להחמיר על עצמו ואין זה חסידות של שטות, וא"כ כ

 נת.ברור שבאדם רגיל ניתן להקל שהרי היא נאמכמו שמפורש בדבריו, ו

נידון , דבחת"סספר התרומה לדברי ה ועוד כתב העולת יצחק שיש לחלק בין המקרה של

ושה לע"ע עד שתטבול, משא"כ במקרה של  א מתאווה מתוך שהיא פרשל החת"ס שמא הי

זלת ביום עכשיו. ועוד מחלק, בנידון דחת"ס היא אולי מזל ספר התרומה שהיתה טהורה עד

אם אינה נאמנת  דון בסה"ת באמרה 'טמאה אני...'אחד אבל עכ"פ תטבול, משא"כ בני

   ור כרת.איס ה עלשודחזרתה, הרי היא חב

 

 ם נאמנות החכ

ונמצא  עליו סומכת שהיא כיון החכם דוקאשמה ששנינו שהחכם נאמן, זה  483כתב הט"ז

העד שהרי  נאמן אינו ,לה אסר שהחכם מעיד  אחד ועד  ,לפנינו החכם אין אם כ"אשמ שקר, 

 נאמן העד אותו אין נ"ה כ"וא ...'שנים כאן הרי אחד עד תורה שהאמינה מקום כלאמרינן '

כתב  484. ובש"ך לאסרה נאמן' א עד אין זנות לענין גםו .יםכשנ שהיאאת האישה  להכחיש

ם שאף בדברי בל מרבותיו, שכן הדין בכל עד מפי עד הטעם שהחכם נאמן לעומת העד, שק

י שנין הדברים שאמר השני בשמו נכונים, אין ה שהוא נאמן, מ"מ אם בא הראשון וכפר, שא

 .485מו נאמןמר מש האו

 

 
 הערה.ד בעמ' קס 478
 יל. לע נזכר 479
 ג.בס"ק  480
 ס. ת"חה ' כד עלן עמה בבדי השולחהקש ואכן כך 481
 קסד.  סימןו"ד ח"ב י 482
 ק ג.ס" 483
 ס"ק ו. 484
ל הטבילה ממונות עה מסתפק אם לנשים -הבשם בית לחם יהוד ה"ם בדעת תור: מהרשהרב ינון קלין שליט"א הערת 485

 לוי עמ' נא.ט השיעורי שב -או לדינה כהחכם א  לה, האם רגי ת מאשהיש יותר נאמנו
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 י הרמ"אבדברירה סת

דן לענין חמאה ששמעון מכר  486"א, שכן הרמ"א בתשובותירה בדברי הרמוהנה מצינו סת

תיקנה,   ר שראובן תיקנה, וראובן מכחיש ואומר שמעולם לאאותה בחזקת כשרות ואמ

ם אדואה, כחיש את שמעון, כיון ששמעון הוא בעל החמופסק הרמ"א, שאין ראובן נאמן לה

פסק הרמ"א ש להקל בו. ואילו כאן ד שהוא איסור דרבנן ויועו רים,נאמן על שלו באיסו

מה, ואיסור כתמים אינו אלא לענין כתם, שהחכם נאמן אף שגם האישה היא בעלים על עצ

 ? מדרבנן, וא"כ סתירה

דיבר  דרבנן יאיסור בכל לאון, שכן הרמ"א שיש לחלק בין איסורי דרבנ מתרץ, 487הב"ש

 בכתם כאן לכן ,שם בתשובה ש"כמ , דרבנן איסור משאר יותר שקל חמאה וריסבא אלא

 .אותה להכחיש החכם יכול מ"מ מדרבנן שהוא פ"ע אף

 אין, ' כתםא ' הרמ" ש"מרבנן האישה נאמנת, אך כאן ת באיסורי ד תירץ, שבאמ  488הפלתי

  כתם  כ"ג נקרא שהוא הבדוק העד שעל דם היינו אלא, נןדרבמ הואש כתם לסתם כוונתו

   .עד בהרגשת תהעט מאש דאורייתא והוא

שפסק הרמ"א להאמין לאישה כי היא הבעלים, שם מדובר  , שבתשובה ץירת 489החוו"ד

לה בפלוני ותתה שפלוני תיקן החמאה, אלא שהיא קנה כגון שראשהיא יודעת שהחמאה תו 

על   יא עדיפהגוף הדבר היא מעידה שהוא מתוקן ובזה ה  באומרה שהוא היה המתקן אך על

גוף הדבר, הכתם היא לא מעידה על ל הדבר, אך בנידון של ים שהבעלהשני כיון שהיא 

החכם שאמר שהוא טהור,   ואינה יודעת עם הכתם טהור או לא, רק אומרת ששמעה מפי

ם מכחיש שאמר כן, ם החכם, ואילו החכתר על גוף הדבר אלא בשכיון שהיא לא מעידה היו

מר אין שום אדם מכחישו לון, שנאמ סור, בזה ודאי שהחכםוהוא על גוף הדבר מעיד שהוא א

ישה אינה יודעת אם הוא טהור ורק על גוף החכם מעידה שהוא אמר שהוא מותר, שהרי הא

 .490וא טהור, ובזה נאמן החכם להכחישה שה

 

 סעיף ד

 טור וז"ל: ה א.

 יזוז ולא בארץ  צפורניו ינעוץ  אלא מיד יפרוש לא נידה ופירסה הטהורה עם  משמש היה"

 ".מת באבר  ויפרוש בר אה ותשימ עד ממקומו

 :491י הטור זה הגמ' בשבועות דבר מקור

 
 סימן סו.  486
 ד.ס"ק "מ סימן קטו חו 487
 .גק ס" 488
 ס"ק ו. 489
 ה חילוקים.עוד כמעוד שהביא י"ש ועי 490
 ע"ב, יח ע"א.  די 491
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 לו  ואמרה, הטהורה םע משמש היה? עליה שחייבין נידהשב  עשה מצות היא "ואיזו 

. חייב - מיד פירש: מר  אמר ... כביאתו לו הנאה שיציאתו מפני ,חייב - מיד ופירש נטמאתי 

 ..".וטוביה שימות עד בקרקע יוצפרנ עשר  נועץ : דרבא המימש הונא רב אמר ? עביד היכי 

 הלכה זו: 492הרמב"םפסק כן ו

 לו שהנאה בקישויו אוהו מיד יפרוש לא נטמאתי לו ואמרה הטהורה עם משמש "היה

 בשאר  הדין ואוה נידה שבעל כמו כרת חייב בקישויו והוא פירש ואם, כביאתו ביציאתו

 האבר שימות עד 493מזדעזע  אינוו ושוהה בקרקע רגליו צפרני נועץ יעשה כיצד אלא, עריות

 " ממנה נשמט כך חר וא

 בדין נעיצת ציפורנים 

 עוד כל כן עשה לא שאם מפני", יכתב הב"ומה הטעם שצריך לנעוץ ציפורניו בקרקע? 

 . "נהנה הוא פורש שאינו

בקרקע, שהוא הגורם למניעת ההנאה ממנו,   ציפורנילנעוץ  דווקאשצריך  מהב"ימשמע 

" משמע  האבר שימות עד דישה בלא עצמו יעמיד כלומר"ש, פיר 494אמנם ברש"י בשבועות 

 צפרני  ינעוץב של כתבכל 495, אלא ישהה בלא דישה עד שימות האבר. ובלבוששלאו דווקא

ה כמיטה, , שלאו דווקא אלא ה"ה על כל דבר קש496"לבהבשוכ"כ  .המטה בקרקע רגליו

האצבעות  ם שלעצביידים קישוי האבר, שה גליים גם מור והוסיף, שנעיצת אצבעות הר

 ם לעצבים של האבר. הרגלים קשורי

 

 ולמחרת מצאה דם אשה ששימשה שלא בשעת וסתה

  מצאה  שימושה למחרתו וסתה בשעת שלא ששימשה אשה ,מ"הר בשם 497המרדכי כתב

שאמרנו בגמרא  ועוד .פטרה ורחמנא אונס, אינה צריכה כפרה, שכן זה הסדין על דם

לא שייך  כ"וא ,טהרותשיש  בזמן אלא לבדוק עליה החמירו לא בעלה גבישל 498בנידה 

 . כאן כפרה

 מצאה  ובשחרית ,בדיקה בלא וסתה בשעת שלא ששימשה אשה, 499ש"הרא בתשובותכ"כ ו

 ', הוא סאנו וסתה בשעת שלא אי' אמרינן 500שבועות ב כי, אינה צריכה כפרה טמאה  עצמה

 . ראתה מישהשת חרלא האשה זו ועוד ,רשופו נוקפו לבו כפרה מצריכה אתה אםועוד 

 
 . אה פרק ד הי"איסורי ביא  492
  האבר תימוש עד גדול רתתו בפחד לבו ומפנה ומזדעזע ושוהה בקרקע יורגל פרניצי "נועץ קיא[ לאוין] ג"ולשון הסמ 493

  עד  דישה  בלא עצמו ד יעמינה, הכוו רמב"םב :"ג"ם ובסמברמבלשון מזדעזע אר בל הב"יוכתב  ממנה", נשמט כך ואחר

 ברוך  דושהק מאימת תורת פחד שימלא ינוהי ,ג"סמ שכתב זע'עו'מזד .ם"מבהר שכתב מזדעזע' 'אינו וזהו האבר, שימות
   .לידו שבאה העבירה על הוא

 . ע"א ד"ה נועץ יח 494
 . ' דסימן קפה סע 495
 ס"ק ז. 496
 ז תשלא. רמ תמסכת שבועו 497
 . ע"ב יא 498
 י' ב.ס טכ כלל 499
 . ע"א יח 500
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  בשעת  דם וראתה וסתה בשעת שלא אשתו על הבאש ,כתב 501שגגות  הלכותב ם"הרמב

י תב הב". וכשוגג ולא הוא כאנוס שזה מפני חטאת ןמקרב פטורין אלו הרי, התשמיש

הוא'. אך אפשר  סשלא בשעת וסתה אנור שטעמו מהגמ' בשבועות דלעיל 'אי שאפש

תשמיש אין נחשב  יש, אך אם לא בדק לפניתשמ  לפניכאן אנוס כיון שבדק שטעמו שנחשב 

לה וסת,   אם אין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק, ואפי' יש 502שכן לפי שיטתו  אונס,

 .זה לא נחשב אונס דרך הצנועות לבדוק, ולכן כל שלא בדקה

ועות לבדוק כיון שדרך הצנבאשה שיש לה וסת, ' מדברי הרמב"ם ובהערת אגב מבואר לכא

 וסת  לה שיש אשהב 504הנוב"י. אך לדעת 503ס"מוכן כתב בכ כאן אונס. אין בדקהיא לא וה

יש כאן  ,באמצע נידה ופירסה שהימ וש כלל בדקה לא אפילו וסתה בשעת שלא ובא עליה

 לה אין אפילו אלא ,בדיקה היכ צר שאינה די לא שהרי לה מזיק אינו בדקה שלא ומהאונס, 

  בודקות תשהצנועו ם"רמבל ואפילו ,ים פוסק ה לרוב התשמיש לפני ולבדוק כלל להחמיר

 .יתירא חומרא בעלמא לצניעות  רק הדין מצד  זה  אין מ"מ תשמיש לפני

 

 חיפירש באבר כפרה כאשר 

 ברבא ופירש תשמיש בשעת נידה אשתו שפירסה ימ ,מ"בתשובת הר 505לפי גרסת המרדכי

  השנה  שאר עד אחד יום שבוע בכל תלהתענו לו ויש ,שיתענה לבעל לו די ,גגבשו חי

 אבל לצדקה פשיטים ב"י יתן להתענות יוכל לא ואם ,ירצה אם יין ולשתות בשר ולאכול

 .506כפרה  צריכה אינה אשתו

  ,ימים שני שבוע כל להתענות ךשצרי שם משמע, בתשובת הר"מ 507אך לפי גרסת תה"ד 

 .ויין בבשר ורואס ,להתענות רוצה אינו אם פשיטים ב"י יום בכל ליתן וצריך

 

 

 וז"ל:  שו"ע. ב

 לו  הנאה שיציאתו, כרת חייב, מיד ופירש, נטמאתי: לו ואמרה ההטהור  עם משמש היה"

 ופורש, בר אה שימות עד, דישה בלא ושוהה, בארץ  רגליו צפרני נועץ , יעשה כיצד. כביאתו

 רק, עליה ךמויס ולא(. ג"סמ בשם י"ב. )לידו שבאה העבירה על תורת פחד וימלא: הגה. מת באבר 

 לפרוש שאסור ידע שלא, ובשוגג בקשוי ממנה פירש ואם. ממנה יהנה שלא, וידיו ליוגר על יסמוך

  ובליל , וחמישי ישנ כגון, ימים שני שבוע כל רק, רצופים להיות ןצריכי ואינן, יום' מ יתענה, ממנה

 ממון ערך כפי, לצדקה שיתן בממון יום כל יפדה, להתענות יוכל לא ואם .ובשר ביין אסור התענית

 
 פ"ה ה"ו. 501
 קפו. בסי'  502
 שם. 503
 פה.  יו"ד סימן  תניינא דוראהמ 504
 תשנד. ' רמז סי ותעשבו במסכת 505
 כפרה. נה צריכהאילקמן יבואר למה  506
 ע' ב.דרכ"מ ס יו בבא דברח"ב סימן ס.הו 507
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. לו הוא זכות, 508לשוב המרבה וכל. בתשובתו להחמיר ויש, מעני קצת יותר יתן עשיר כי, לו שיש

 אחר  ומצאה , וסתה בשעת שלא שמשה ואם. כפרה צריכה אינה האשוה'( ס סימן י"מהרא פסקי)

 ולא הוא לא הכפר צ"וא. תחלה בדקה לא אפילו, אונס מקרי, שלו עד על נמצא אפילו, דם התשמיש

 ."(ם"מהר בשם ט"כ כלל ש"והרא רדכימ) היא

ב הוסיף את לשון הסמ"ג. ועוד כתהרמ"א כמו הגמ' בשבועות וכן הטור והרמב"ם.  פסקמרן 

כפרה לאם פירש ממנה בקישוי לפי גרסת  וידיו. וכן כתב  שלא יסמוך עליה רק על רגליו

דם,  ה אחר התשמיש ה ומצאלא בשעת וסת"ד בתשובת המהר"ם. וכן פסק בשימשה שהתה 

 .509רדכי והרא"שאה אונס כמשנקר

 

 הרגישה באמצע תשמיש ולא אמרה לו כלום

 עד לבעלה  כלום הגידה ולא ישתשמה באמצע הרגישה, אשה ש510בתשובות חת"סכתב 

 אםיש להסתפק  האשה לענין אך .לגמרי ופטור אנוסמוגדר כ ודאי  הבעל ,הפרישה  אחר

  ה תחלת  ל"והו 511' אלבשה יצרה' לומריש  בהיתר כנסהש וןיכמצד אחד  ,אנוסה כ"ג נקראת

אך מאידך גיסא יש לחלק  .גמור אונסשזה  512דקי"ל כרבא בכתובות ברצון וסופה באונס

מגברים אחרים שאז יש לומר  שנאנסהשמה מדובר  המקרה בכתובות למקרה אצלנו,בין 

 נידה שהיא נו אצל כ"משא ,לפרוש  לה וקשה אימתי עכשיו לא דאם דמא תקפה יצרהש

  לבעלה  הודיעה שלא מה כאונס ליחשב רהצי תקפה שייך לא אפשר זמן רלאח מותרתש

 .בזה מזידה נחשבת ואדרבה

שוגג, אע"פ על החת"ס, ולשיטתו, הבעל לא מוגדר כאנוס אלא כ חולק 513החזון אישאמנם 

שמ"מ היתה ידיעה בעולם אצל האישה שהיא  ת כיון שלא אמרה לבעלה שהרגישה, וזא

ג כיון שלא נחשב אונס אלא שוגוסבור שהוא היה שומן, חלב אכל ידה, וזה דומה למי שנ

 שיש בעולם ידיעה בזה. 

 
 בהבתשו בותלהר  אלא זהב דמולע יכול אדם כל אין כי םופיגבסי להרבות הבז הכוונה ןשאיעורי שבה"ל, בשיוכתב  508

 הניד  הלכות היטב נןשיש שראוי ונראה ט"ומעש בתורה ולהרבות וצדקה  דברים ווידוי נשבר ולב החטא  ועזיבת ובחרטה
 נידה.  באיסורי יכשל לבל משקלה כתשובת

 ד יתבאר לקמן. רמ"א עווה 509
 ש ט.ובא גם בפת"ה.ה"קנ' יו"ד סי 510
 :הקדמה 511
 שחוששים שמא  משום. לבעלה רה אסו - שנאנסה ראליש  תאש: דשמואל בוהא ראמ כותבת: נא: מרא בכתובות הג

  'אם : הבכתוב שכותבים ממה מואלדש לאבוה בהקשה ר .היה ברצון סופה - אבל, אונסב היתה אמנם הביאה של תחלתה
  לו  זירההחל להבע כולי  אתז  ובכל, בשבי תהובהי נבעלה יהשהשבו מסתבר ריוה לאינתו' יל ךואותבינ רקינךאפ, באיתשת
:  הזה המקרא  את דשמואל  הדאבו  עליה ב ר קרי .כך על תשובה  לו היתה שלא. דשמואל וה שתק אבקושיא זו  מכוח !שהלא
  אינו ר לא שהרי,  ירהלהחז לבעלה ותיר וה  הקילו בויהבש ווקא, שדו לומרשכן היה ל ".לפיהם שימוי וכף יםמלב עצרו שרים"

  אשה  שאמר ,דשמואל פי אבוהול גמ'ושואלת ה .בעלהשנ השראינו וברמד ,השאסור לשמוא ד אבוה שאמר ומה !שנבעלה
  אם  הא: ודורשים. נאנסה שלא", נתפשה אל והיא" סוטה פרשתב שכתוב] רחמנא יאר דש אונס, להלבע אסורה שנאנסה

 !? ברצון  פהשסו חוששים הרי, לבעלה ותרתשמ היכן מצינו – [מותרת ,פשהנת
 שאמר  ומה .באונס היה ףוס  ועד שמתחילה לנו כחשמו, הביאה של סוף ועד מתחלה חהו צוש  העדיםמרו שא כגון : ינןבארמו

, בועלל לו הניחו: אומרת היא אפילו, צוןבר וסוף נסבאו שתחלתה כל: באר דאמר .לק על רבא וח – דשמואל אבוה
 .תרתמו  - כן פי על אף! עליה שיבא תושוכר  היתה  יאה, לה נזקק אלמלאש

 ריה, כן ואם, [יצר הבועל בה סיהכנ] אלבשה יצר, אונסב שהיתה, ההביא ילתתח ידי שעל םימרשאו שוםמ ?אטעמ מאי
 . באונס היתה יאהבה סוף גם
 בגמרא דלעיל.  512
 ג.ד סימן קו"י 513
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 יודא , שכןעשרים לגיל  הגיע לא אם חילוק אין רהפכ צריךש , שהיכןהחת"סעוד כתב שם 

. מטה ושל מעלה  של ד"בב תורה חיובי בכל יםמתחייב וסימנים בשנים מצוה בני משנעשו

 לאשל מעלה אך לא לפני, זה נעשים בני עונשין בבי"ד ' כ ניברק בש במדרשים  מצאנש ומה

וכדו'. והעיר עליו   המדבר דור עונשי כגון לשעה המחודשים חטאים על נשיםובע אלא נאמר

 משמע שלא נענשים על פחות מבן כ' שנה. 515שמהגמרא בשבת  514הפת"ש 

 

  בירורבאך לא הרגשת דם  אם אמרה מרגשת אני באמצע תשמיש 

אבל אם , צאת דם באמצע התשמישמוכשפרוש באבר מת דווקא יך לשצר 516כתב החוו"ד

ור הרגשת שמש הוא, אלא אינו צריך לפרוש באבר מת, שכן אימ רק אמרה 'מרגשת אני

 הרגשת דם.  בבירורשהיא מרגשת  אם כן אמרה

 

  מת בשימש סמוך לווסתההאם צריך לפרוש באבר  

  ממנה  לפרוש כן גם צריך ,ישתשמ  באמצע ונזכר לוסתה ךסמו שימש אם 517החוו"דכתב 

 ה.אסור כן גם חי באבר הפרישהולכן  בתשמיש האסורש כיון, מת באבר

, והטעם ר חיואפי' האב, וכתב שיש לפרוש מיד חלק על החוו"ד 518בשו"ת מהר"ם שיק אך 

דין יש וזהירות, וער מצוות 'והזרתם' שהוא ענין זריזות דאדרבה במה שפורש מקיים יות 

 רש מיד. חשש דשמא תראה ע"י שפוהר מונז זריזות שזריז

שנחלקו החוו"ד והמהר"ם שיק ביסוד הדין של פרישה סמוך לווסת  519הקנה בשם וביאר 

סוד האיסור הוא משום הרחקה מחשש  שהסמיכוהו על הפס' 'והזרתם', לפי החוו"ד אף שי

כמו לבוא על נידה   אסרו חכמים את עצם מעשה הביאה וזה איסור עצמימ מ"כרת, 

 ממנו באבר מת.יציאתו כביאתו צריך לפרוש , ולכן כיון שיש לו הנאה במורהג

וך לווסת כמו שאסור לבוא על נידה, אך לפי המהר"ם שיק אין איסור עצמי בתשמיש סמ

ולכן כל מה שיוצא קודם עדיף  ,ות שיתרחק ויזהר מחשש איסור כרתה וזהירזה הרחקאלא 

 ואפי' אם האבר חי.

טלה, יש  שיש חשש של זרע לב, אך הוסיף במקום 520הפרד"ר כתב וכמו המהר"ם שיק כן

 לדון שימתין עד שיצא הזרע ויוציא. ועיי"ש. 

 עלה ובאמצע ראתה דם טוהר לאחר שטבלה עם באם שימשה יולדת 

 
 ס"ק ט. 514
 פט ע"ב. 515
 ס"ק ז. שים חידו 516
 ז.  ביאורים ס"ק 517
 סימן קעו.  518
 סי' א.  פ"דקרורי השיטות קנה בשם, בי 519
 מן קפה. ף סיסו 520
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 לו  ואמרה מהמקור דם שיצא שמישת ה  באמצעהרגישה האישה  אם שאפילו, 521נוב"י כתב ה

 צ "א טוהר דם שהוא כיון מן של ימי הטוהר,ה בזה וזת אחרי שטבליתה יולד' והיא הנטמאתי'

  בתולים  בדם ומה הדברים ו"וק .כרצונו ביאתו לגמור ורשאי ,האבר  שימות עד להמתין

  מנהג  רק שהוא טוהר בדם ,ביאתו גומר  ה" פאו בתולים דם שאסרו  ס" הש מדין שהוא

. טוהר םד על בימיו גם בועלים ויה שבצרפת 522ם "הרמב כתב וכבר ,התלמוד אחר שנתחדש

 אחר יבעול שלא חידושו אלא לך אין המדינות בכל המנהג פשטתנ כבר שבזמננו ואף

 .חטא חשש שום בלי כדרכו מורגל רשאי ביאה אותה אבל שראתה

  הקשו ' בגמ שהרי, פךלהי  הראיה בתולים מדם דאדרבה ,י"הנוב על תמה 523צבי  ובנחלת

 זה  וגם, ופורש נוקפו דליבו משום ,רצוותי ?בתולים בדם לו התירו ולמה ביאתו יגמור שלא

היה  לא אם ש מבואר כ"א, 524י "הב כ" כמש זה מטעם הוא בתולים בדם חי באבר פורשש

 ,חילקו לא דם כשאר בתולים דדם ומרשא דכיון אוסרים דהיינו נ"אה ,נוקפו ליבו של םהטע

 ךשיי לא וכאן בזה לחלק ןיא דם כשאר דינו דכיום א"הרמ שכתב כיון טוהר בדם כ"וא

 .תשמיש בשעת שתראה ידע ןדמני נוקפו ליבו של הטעם

 יותר  קלה פרהכה אבל ,חי באבר לפרוש דאיןלדינא  כתב, 525בשיעורי שבה"ל ובאמת 

 . כרת כחיוב ולא גדר פורץ כדין

 

 ה כיצד יפרושאם הערה ובאמצע תשמיש ראתה אישתו דם ניד

ל העראה ששייך  צב שוא מאם התחתיו,  נידהסה ופיר הערהאם האיש ש 526כתב חוט השני

יך להמתין עד שימות האבר, ואם לאו אין צריך רגיש בפרישתו ממנה, צר שהאיש מ

אבר חי, ואע"פ צב של ספק אצלו, שב ואל תעשה עדיף ואל יפרוש בלהמתין. ואם הוא במ

 , איסורמעשה  אין זהמ"מ , דלא גרע משאר קירוב, ש איסורבמצב הזה ישעצם השהיה גם 

שמע שתלוי בכח, נמי חייב ]לחד מ"ד[ מ הפרישה, ועל כל כח וכחסה והכנישהאיסור הוא 

כאשר הוא ומותר רק  ,בטומאה ה במקדשי , ולא דומה לשהיאבל עצם המצב אינו אסור

ר על הפרישה, שב ואל וא"כ בספק אצלו אם יש איסומשאר קירוב.  , דמ"מ לא גרעאנוס

 עדיף. תעשה 

 

 ויוולד ממזר/בן הנידה  זרע   יצא ויש לחוש שע"י כךחי באבר אם ישהה 

, רצה לומר שאם יתמהמה עם אבר חי ויחכה עד שימות  527מאהבה תשובה השואל בשו"ת

. יפרוש באבר חיבעל עריות[  חשש שיצא זרע וע"י זה יהיה בן הנידה/ממזר ]אם האבר, ויש

 
 . צו  וף סימן"ד סיו  אתניינ דוראמה 521
 צד. קבא בב"י בסימן הו 522
 ב.  ק"ס קצד' בסי ש"בפת הובא 523
 ' קצד. יבס 524
 ס"ק ג. סימן קפה 525
 ע' ד. ס סי' קפה 526
 עג. סימן א חלק 527
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כן לפרוש באבר שאין להתיר מחמת  וכתב, ף התשובה מאהבהבכל תוק דחה דעתואך 

 שלא בנו שיזכה כדי ,החמור כרת עוןשזה  גדולה החטא חטא לאדם לוומרים ין אכן אש ,חי

  ל בשבי כרת איסור על עובר השיהי  לאב נאמר לא אידו ממזר בנו' יהי  אם ואפילו ,פגום' יהי 

  שהדעת  מלבד ,הביאה על כמו כרת ענוש חי אבר יציאת עלשהרי  ,ממזר בנו יהא שלא

 . לא יצא זרע ינועמ בשוכו דישה בלא ישהה םשא נותנת

 

 ין התענית נים בענפרטי די

תענית  כ ובשח הלילות עם רצופים ימיםתענית של ג' כתב הרמ"א  528ח "תקס בסימן ח"באו

 שבכל  םמפוזרי שיצום טוב דיותר 529א" וכתב המג .יםימ ' בב מספיק חלש ובאדם יום,' משל 

  .תמיד נגדו חטאיו ויהיו נכנע לבו יהיה עת

של  יהמטרייגשזה  ,יום 531ב"ס שצריך להתענות המקובליםם בשב כת 530בתשובות חת"ס 

 חטא שאם עוד כתב,ו במזיד. דברו הםש כותב החת"ס אך ות,האותי עם 'נידההמילה '

  ככה. פ"ב יתענה ויציאה בכניסה פ"ב חטא ואם ים,ופרצ אינם ש יום' מ  יתענה הבעל

תנהג  לא פ", ועכ ןה כח תשושי , שנשיםעניתהכאשר צריכה כפרה יש להקל לה בת והאשה

  .הימים באותן עידונין

 או לו אם ובזמנינ לחטאת שעיר כשיעור לצדקה יפרוש ומיד יין ישתה  ולא בשר יאכל ולא

   .רהתו ללומדי  ויתן לשניהם, שנים או לה

 לא פ"ועכ בהם, התלוי טפלי ב"וב תורה ללומדי כיללהא היפד ועלי קשה שהתענית יום וכל

 דפים איזה ללמוד בתורה הרבה אומץ יוסף תורה בעל ואם הוא שו.בנפ עידונין החוטא ינהג

  הנהוג. פלפול מבלי עליו ולחזור יום בכל ס" מש

' יהי דלא ל"כנ  יפדה או ימים' ב יתענה מ"מ פטור מהם , אפי' אם אחדיף החת"סהוס ועוד

  מימי  ויום  יום  בכל ותוודלהת והעיקורחזיר,  בשר בידו ועלתה טלה לבשר ויןנתכ אלא

 המלך דוד' שכ מה הוא בתשובה גדול ועיקור. חטאת' פ תולקרו החטא ולפרוט התשובה

 זכרון כיום בעיניו הויהי החטא יוםהחוטא  עיני בין לזכרון 'יהי  כ"ע 'תמיד  נגדי וחטאתי' ה"ע

 פ" עכ עניתתב א"א ואם ,לו ווידוי תשובה יום היום אותו יהיהחייו  ימי כל ושנה שנה שבכל

 . טובים ומעשים ובהבתש הירב

 

 ענית מהו ליל הת

כתב, שאותם הנוהגים שלא לאכול בשר ויין בליל שני וחמישי, ואוסרים את  532המהרש"ל

אם טעמם משום ששני וחמישי הוא  לילה שאחר שני וחמישי, ומתירים בלילה שלפניהם,ה

יום רה המינות, לפי שע"פ התוהדבר ל ונקראים ימי תענית, טעות היא בידם וקרובעת רצון 

 
 יב. ת"ש ס"קא בפ ד. הובסעיף  528
 שם. 529
 נה.ד סוף סימן קיו" 530
 א מסוימת. לפי גירס 531
 א. י' יחולין פ"ה ס ש"שי 532
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ה' הוא הלילה שלפניהם ולא הלילה הלילה השייך ליום ב' ו הולך אחר הלילה, וא"כ 

י נמנעים מלאכול בשר ולשתות יין מפני ששני וחמיש שלאחריהם. אך יישב את מנהגם, ש

כיון ילה שלפניהם אין צריך להימנע מבשר ויין הם ימי דין בביה"ד של מעלה, ולפי"ז בל

הדין  להימנע מפני שאם התחילבל בלילה שלאחריהם יש ה, אבלילין דנים דיני נפשות שא

הם, אבל ביום שמתענים בו ביום ממשיכים אף בלילה. והוסיף שכל זה למי שאינו מתענה ב

 ת בין לאחר התענית. לאכול בשר ולא לשתות יין בין לפני התעני מחמת תשובה ראוי שלא 

ך י התענית, כי היום הול שלפנילה לשכוונת הרמ"א כאן לצידד מתחילה לומר  533ובתוה"ש

ב את טעם המנהג שאין אוכלים בלילה שלאחר התענית, מפני אחר הלילה, ואח"כ יש

 היא במקום קרבן ובקדשים הלילה הולך אחר היום. שהתענית 

כול בשר ולשתות יין  תשובה אין לא , שבתעניות שלפסקו למסקנה 534והרבה פוסקים

 .תעניתבלילה שלאחר ה

 

 אהרמ"ביאור דברי 

 ואם הרמ"א 'שכן כתב דברי הרמ"א שלכאורה מוקשים, על  נשאל 535ביהודה  נודע ת"שוב

  אונס  מקרי שלו  עד על נמצא אפילו דם שמישת ה אחר ומצאה וסתה בשעת  שלא שימשה

  מדוברשעד עכשיו  מכלל 'היא ולא אהו  לא כפרה צריכין ואינם תחלה בדקה לא ואפיל

באבר חי ואילו  איש צריך כפרה אם פירשא שהבריששנינו  היאךתמוה  "כוא ,וסתה בשעת

  שניהם  לוסתה דבסמוך שבועות ובמסכת נידהב שנינו והלא ,כפרה  צריכה אינה האשה

 וסתה בשעת שלא מדובר כ"ג דבריו ראשית  גםברמ"א ש נדחוקאם  אפילוו ?קרבן חייבים

 שם לאוה !?פרישה על ה כפרה היכצראינה  האשהלמה  חי באבר שפירש כיון ,קשהיין דע

 אישה חייבת?!   ,ל הפרישהמבואר דגם ע בשבועות

 : בנשים חלוקים זמנים שלשהומבאר שישנם  

  עצמה  קתבוד ואפילו לשמש אסורה הסמוכה ובעונה וסתה עתשבו וסת לה שיש אשה א.

 אהו שלו עד על כ"אח ומצאהבכל זאת  שימשהואם  .סתהו עונת שיעבור  עד ,טהורה ומצאה

 עברו ובכל זאת  מתשמיש עצמם נועמל להם היה שהרי ,אונס כאן ואין כפרה צריכים והיא

 . 536ושימשו

  נידה  ופירסהלפני  בדקה לא ילופא ,וסתה בשעת שלאושימשה  וסת לה שיש אשהב.

 שאינה די לא שהרי לה יקזמ אינו בדקה שלא ומה .התשמיש תחלת על הם אנוסים ,באמצע

  , יםהפוסק לרוב התשמיש לפני וקולבד כלל להחמיר לה אין אפילו אלא בדיקה צריכה

  לצניעות  רק הדין מצד זה אין מ"מ תשמיש  לפני בודקות שהצנועות ם" להרמב ואפילו

 . חולקים פוסקים שאר כל זה על  וגם יתירא חומרא אבעלמ

 
 ."יסק 533
 שו"ע הרב ס"ק יא.  סי' שלד ס"ק כ,או"ח  סק"ג, ט"ז תקנחסי' מ"א או"ח  534
 רה בפת"ש יד. פה. הובא בקצ סימן יו"ד  תניינא מהדורא 535
  ןצריכי שניהם ,שהתשמי אחר  דםה אשנמצ אפילו תהוס עונת שעתב שמשו אם קפה, "אבל סוף סימןב הלבוש תבוכ 536

 . לעונתה" ךסמו  מאשתו פרושל אדם שחייב קפד,' סיב נןכדאמרי סתהו תבע לשמש םלה ההי שלא, אשם  רבןק והוא כפרה
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 לפני תמיד בדיקהצריכה  537ש "והרא ם" הרמב  שלדעת ,ושימשה כלל וסת לה שאין אשהג.

  לה  שהיה אונס זה אין בדקה לא אם אבל ,אנוסה רימק שתשמי  לפני בדקה אםו ,התשמיש

  .לבדוק

 וכעת יבואר דברי הרמ"א:

עות ועל זה הגמרא בשבו רמ"א לא דיברו כלל בסעיף זהראשית על חילוק א, גם מרן וגם ה 

. אך כן דיברו על שני החילוקים  גם האישה חייבתם שימשו בסמוך לוסתה ונידה דיברו שא

 אחרים כמבואר לקמן:ה

 א "בה הטהורה עם ...'לו ואמרה הטהורה עם משמש היה' ןלשו הסעיף בראשנקט  מרן

ובאשה  טהורה ומצאה התשמיש קודם קהבבדומדובר  ,בודאי הטהורה  משמעש ,הידיעה 

  הפרישה על אבל ,הכניסה על הזאך כל  ,אנוסיםהם  ולכן. חילוק ג– כלל שאין לה וסת

 : ישאל אשה הכתוב השוה העריות לבכש , ראשית יש לדעת,חלקיש ל חי באבר שפירש

 בכתו ובחטאת ,מעשה עושה ואינה היא עולם קרקע שהאשה ואף ,ולחטאת לכרת למיתה

 .מעשה עושה נחשבת להיות תבעריו לאיש  האשה את השוה הכתוב מ" מ ',בשגגה שהלעו'

 לה שיש הההנא בצירוף התשנתרצ הרצוןש הואמעשה  עושה שבתחנ שהאשה הטעםו

   .שה נחשבים למע

 בשאמרה  אבל לביאה עצמה והכינה עצמה מסרה שהריהאישה  נתרצית הביאה גוף על והנה

 היא שיציאתו ההנאה על  חייב הוא אבר יושבקי  רשי פ והוא 'נטמאתי' הביאה באמצע לו

 ולא 'נטמאתי' לוהיא שרק אמרה  אך חי באבר ופירש מעשה שהשהוא ע כביאתו הנאה

  ששוב  היינו'נטמאתי'  כוונתה היתה באמירתה כ"וא 'אתינטמ כי ממני  פרוש' שבפירו אמרה

ולכן   הנה בפרישואין רצו  האבר שימות עד דישה שום בלי, אלא תמתין בדישהאל תדוש 

 הרצון  הריו בפרישה רצונה הרי 'נטמאתי כי ממני פרוש' בפירוש לו אמרה אםאך  .פטורה

 מתחתיו נשמטת יאהשנו היי פרישהלו ב סייעה אם ו"וק ,למעשה  לה גם נחשבים והנאה

 . שחייבת

שחייבת גם על הפרישה זה מדובר שאמרה לו במפורש   שבועותמה ששנינו ביבואר,  ומעתה

על כאמור ברים בראשית דבריו מדדברי מרן הרמ"א לעומת זאת  .ש ממני כי נטמאתי''פרו

 לשוןמרן  נקטלכן ו ,שבדקה לפני תשמיש ורק אמרה 'נטמאתי' כלל וסת לה שאין אשה

 ה"ואפ ,תשמיש לפני  שבדקה היינו בודאי הטהורה עהדיהי א"בה 'הטהורה עם משמש ההי '

  צריכה  אינה שהאשה א"רמ ה כתב ז"וע  ,רישה פ ה עלהוא  חייב חי באבר פירשאם הוא 

 הנאה כאן שיש שאף הפרישה על בין הבדק  שהרי הכניסה על בין ,ממש אנוסה שהיא כפרה

 רק אמרה 'נטמאתי'.  ירהש וןרצ כאן אין  מ"מ שהריהפ בעת לה גם

  בשעת  שלא ושימשה וסת לה אשה שיש היינו ',מדבר על חילוק בהוא  הרמ"א ף דבריסווב

 'א הוא ולא היאיכים כפרה ל...ואינם צרוסתה בשעת שלא שימשה ואם'הו שכתב זו ,וסתה 

 האשה  ולא האיש לא וידע לא שהרי ,חי באבר אפילו הפרישה על חיוב יךיש לא בזהשכן 

 אפילוו אונסוזה נקרא  .שלו בעד דם כ"אח שמצאה אאל כלל תשמיש בשעת ריעותא משום

 . כפרה כיםצרי אינםושניהם  תשמיש לפני בדקה לאש

 
 בסימן קפו.  537
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 עוד דיני שגגות 

ב. ועוד כתב חייס וחלף לאדם ערווה באשתו לא נקרא אנונת שאם 538כתב הבאר היטב 

נידה, אך ביאר היא רר שתו טהורה ולבסוף התבשה"ה אם טעה וסבר שאש 539הבית הלל 

  את דברי בית הלל, שזה דווקא כאשר היה לו לדעת אבל איפה שלא שייך כלל  540הפת"ש 

 , השינה  קודם הילבל חלוקה שפשטה אשהש 541נתיבים  מאירולכן פוסק ה שיידע אזי פטור,

 בו הומצא חלוקה לבשה ולמחר ,הלילה באותה בעלה עם תהוהי וסתה בשעת שלא והיה

 האשה שתהא מצינו לאשדעת, שהיה לו ל כלל שייך לאכאן שכן  .כפרה צ"א כתם

  באיסור  בפרטו ,כלל הרגישה  שלא כל  כתם  בו תמצא שמא חלוקה לבדוק מחוייבת

 . להחמיר אין כתמים

  שמשה  בלילה כ"חוא פתאום פחד לה אירע שלא בשעת וסתה,  שהבא, 542כתב החת"ס 

שהדין הוא  , היה  תשמיש בשעת שבודאי שלו עד על םוג בדם מלוכלך סדינה מצאה ולמחר

 והפחד  נתפחדה תשמיש שקודם ואף , וסתה בשעת שלא היהש כיון ,כפרה צריכים ןאיש

הרבה  חלחל דם מרפה ומת שהפחד הכוונה ,543בגמרא בנידה  כדאיתא םד להביא עלול

  שמא אנו חוששים ש יםהמקר  שארולא כמו  ,בעצמה  תמרגשהאשה ו הפחד ברגע לשעה

 דם ממנה יצא אםשכן  ,וכדומה  אדעתה ולאו ארגשה אשמ וא כחרדל דם טיפת תהאר

  שעתה ב ואם ',חוללחה' ענין זה כי רבה ובהרגשה ולשעתו בשפע צאוימחמת פחד אזי הוא 

 .כלל פרישה או בדיקה צריכההל להחוששים  לא תו הרגישה לא

הכתם טמא שלה  ואמרה לחמותה והראתה כתם שמצאה אשה, על 544"ס עוד כתב החת

לה אותה מרשעת,   ואמרה ,אחת למרשעת הראתההלכה האישה ו ושוב ,טמאה היאולכן 

האשה על אותה מרשעת, והלכה   וסמכה, טהורה היא הרי רוק י"ע הולךו חולף הכתם שאם

שפשוט  החת"ס,  כתב. יאכרוכ כיעליה  וצוחה לחמותה הדבר נודע ובוש ,בעלה עם ושמשה

  ר מהמבואיותר  עליהם להחמיר אין למזיד קרובים שהם אף מ"ומ  כפרה צריכיםששניהם 

  .דרבנן איסור אלאשאין כאן  כיוןדלעיל  א"ברמ

 . , וצריכה כפרהמר לעונש שראויה  אחרים להכשיל רעה שהורה הזאת המרשעתש ש"כו

 
 "ק ה.ס 538
 ו. ס"ק 539
 ס"ק טו. 540
 מן ע"ג השני.סי 541
 ג.סימן קס "דיו 542
 עא ע"א.  543
 . מן קפחיו"ד סי 544
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  וסימן קפ

 ג – א סעיפים

 הטור כותב וז"ל: א. 

 תסו לה אין' אפי לבעלה היקבד צריכה שאינה י"פירש בטהרות עסוקה שאינה אשה כל"

 ל"נ ל "ז אבי אדוני וכתב. שתבדוק עד אסורה לבעלה' אפי וסת  לה שאין כיון פסק ח"ור 

 רב  פירש בדיקה והך הן קבלה דברי ח"ר  דברי כי להקל לבי מלאני שלא אלא י"כפירש

 על או שלו על דם ונמצא פעמים' ג כן עשתה אם והוא היא תשמיש אחר  שבודקת אלפס

'  ג שמשה ואם בלאות ולא פירות ולא מזונות לא לה יןוא הכתוב בלא תצא פעמים 'ג שלה

 ומותרת הנשים ככל היא הרי פעם בכל בשלו  ולא בשלה לא נמצא  ולא בדיקה י"ע פעמים

 ותשמיש  תשמיש כל קודם לה אחת בדיקה עדיין וסיףהש אלא ן"הרמב כ"וכ בדיקה בלא

  והבעל  שמיתש ר אח אחת ופעם תשמיש  םקוד אחת פעם שבודקת כתב ל"ז ש"הרא א"וא

 " בדיקה בלא לשמש אסורה שלעולם ימיה כל תעשה וכן לבדוק צריך אינו

  

 לבדיקות המקורות בגמרא

 כותבת וז"ל: 545ה המשנה בניד

  צריכה מיםופע ...בודקת להיות צריכה -לה וסת[ שיש ]אשה שעתה דיה שאמרו פי על "אף

 ..." ביתה  את לשמש  עוברת שהיא השעוב, השמשות ובין  שחרית - בודקת  להיות

 ו:שנה זעל מ 546וכתבה הגמ' 

 באשה אלא שנו לא: שמואל אמר יהודה ר"א ,ביתה את לשמש עוברת שהיא ובשעה... "

  אינה  אבל, לבעלה  בדיקה נמי בעיא  - לטהרות בדיקה דבעיא דמגו, בטהרות עסוקה

 טהרה בחזקת הנשים כל - תנינא? ל"קמ מאי. בדיקה בעיא לא - תבטהרו עסוקה

  מגו , וסת לה דיש  ג"דאע: ל"קמ והא, וסת לה אין בין וסת לה שיש בין -' מתני. ..! לבעליהן

  דאמר! זימנא חדא שמואל אמרה והא. לבעלה קהבדי נמי בעיא - לטהרות בדיקה דבעיא

 עד לשמש אסורה - וסת לה שאין אשה: שמואל אמר ירמיה בר אבא רבי אמר זירא רבי

 ."אתמר  חברתה מכלל חדא! בטהרות בעסוקה מנאואוקי. שתבדוק

אינו שני מימרות של שמואל שאישה שאינה עסוקה בטהורת לא צריכה הנ"ל ר בסוגיא 

מימרא אחרת של אם אין לה וסת קבוע, אולם בהמשך הסוגיא מובאת בדיקה כלל אפי' 

עסוקה   ווסת צריכה בדיקה אף אם אינהכא' שאישה שאין לה שממנה ניתן ללמוד לשמואל 

 חלוקת הראשונים. ן במנתו בטהרות והדבר

 בהמשך:  547גמ' הוז"ל 

 ולא  ונותזמ ולא פירות ולא כתובה לא לה ואין, לשמש אסורה - וסת לה שאין אשה, ר "ת"

 משתשמ: אומר אנטיגנוס בן  חנינא רבי. מ"ר  ריבד  - עולמית מחזיר  ולא ויוציא, בלאות

 יהודה רב אמר. ..להלבע לו אוי: אמרו ןנח אבא משום. תקנוה הן עותוה הן, עדים בשני

 אמרה הא - בטהרות בעסוקה אי? ובמאי. אנטיגנוס בן חנינא' כר הלכה :שמואל אמר

 
 "א. דף יא ע 545
 יא ע"ב.  546
 דף יב ע"ב.  547
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, בדיקה בעיא אל - לבעלה כל אמר  הא - בטהרות עסוקה בשאינה יאו! זימנא חדא שמואל

 עד לשמש  אסורה - וסת לה שאין אשה: שמואל אמר  יהירמ בר  אבא ר"א זירא ר "דא

 ."הא מתני לא הא דמתני מאן! בטהרות בעסוקה - הל ואוקימנא, שתבדוק

בנת תירוץ הגמ' האם ר' חנינא דיבר בעוסקת בטהרות או לא, וזה תלוי בה נחלקו הראשונים

 'מאן דמתני הא לא מתני הא":

שעסוקה בטהרות  בן אנטיגנוס דיבר באישה  , שהקושיא היתה שר' חנינאבסוגיאפירש  "ירש

 שיש כפילותשה לגמ' . והיה קיכה בדיקה כללא צרות לה עסוקה בטהרשה שאינאולם אי

יאו מוראים שהבשהיו כמה אבדברי שמואל, ומתרצת 'מאן דמתני הא לא מתני הא' היינו 

 את דברי שמואל ולא פליגי. 

 , ר' חנינא בן אנטיגנוסכ סק שהלכהששמואל פשהקושיא היתה  ,ר"ח בסוגיאדעת האולם 

שיש גמ' . והיה קשה לצריכה בדיקהת ל זאובכ ה בטהרותלא עסוקבאישה שדיבר ש

, בדברי שמואל שאמר לעיל שאישה שאינה עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה סתירה

  .שמואלאמוראי אליבא דתרי שיש 'מאן דמתני הא לא מתני הא' היינו הגמ' צת ומתר

 ם.את ביאור דברי ר"ח, אך דחה אותו כמבואר ש הביא אמנם רש"י גם

 

 548עסוקה בטהרות ינהוא תלה וס איןאישה ש

 קו הראשונים בדין זה:עיל נחלכאמור ל

 ל.בדיקה כל אינה צריכה – רש"י, תרומה, סמ"ג, רשב"ם והגה"מ

אר את הסוגיא אליבא דרש"י, אך "ש בי. הראבדיקה לעולםצריכה  – ר"ח ורא"שרמב"ם, 

 י קבלה.ה כתב שאין להקל, שכן דברי ר"ח דברלמעש 

 .549שונות הרא עמיםפ  3בצריכה בדיקה  – רי"ף

 ף:ים בהבנת הרי"ונחלקו הראשונ

וק רק בג' . אלא שפירש שהגמ' הצריכה לבדכר"חהרי"ף למד את הסוגיא  – לפי הרשב"א

 הפעמים הראשונות. 

לבדוק דיברה ישה א"צ שאמרה שאאלא שפירש שהגמ' . רש"י למד כמוהרי"ף  – לפי הר"ן

 פעמים ראשונות.במציאות שכבר בדקה כבר ג' 

 יטת הש"ך בדעת הרי"ף.מן שן לקועיי

 כמה בדיקות:

 המקור בגמ' למספר הבדיקות הובא לעיל:

 "תקנוה הן עותוה הן, עדים  בשני תמשמש: אומר  אנטיגנוס בן חנינא "רבי

  נה עסוקה בטהרות צריכהשאישה שאין לה וסת ואיכרבינו חננאל, קו ראשונים שפסה

 קות.מספר הבדיב, נחלקו בדיקה

 
ם והפוסקים ראשוניהמקורות ה  וכן ליו,"ע ונושא כשווי לק מהב"ום חן הוא רק סיכולכ בקצירת העומריף זה נכתב סע 548

 ליים. ורו בהערות שן הובאו בבית יוסף ולא הוזכמדלק
בדיקה   יכהצר –ש לה וסת אישה שים, וה לעולצריכה בדיק –ין לה וסת שאישה שאף שהמרדכי למד ברי" הב"י כתב, 549

 מים.פע רק ג'
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הן רחב"א,  וכוונת .לעולם שמישולאחרי תלפני תשמיש  ,ודקתשה ברק האי –הרא"ש 

ר תשמיש יכול שלאח : העדהן עיוותיה: העד שלפני תשמיש מתירה לשמש. תיקוניה

 ]אם תיראה ג"פ[.   ן רמ"תלקלקלה לאוסרה על בעלה, מדי

  בג' פעמיםהאישה והאיש בודקים לאחר תשמיש רק  – ש והראב"דעפ"י הרא" רי"ף

תראה בג' פעמים הראשונות של הבדיקות  לא  : אםהן תיקוניהרחב"א,  ונתוכו ,הראשונות

כה לבדוק יותר ולא צריכה לחשוש  שלאחר התשמיש, אזי דינה ככל הנשים ואינה צרי 

תשמיש, אסורה לבעלה,  : שאם תראה ג' פעמים בבדיקות שלאחר התיההן עיוולרמ"ת. 

 מדין רמ"ת.

,  הראשונות עמיםבג' פהתשמיש רק  יאחרופני קת לבוד האישה –והרמב"ן הב"ירי"ף עפ"י 

 .הראשונות התשמיש בג' פעמיםוהאיש רק לאחר 

ויכולה יש, בודקת לפני ואחרי התשמ –: היא לעולםבשני עדים  עושים ג' בדיקות –הרמב"ם 

 בודק לאחר תשמיש. –. הוא לבדוק את זה באותו העד

 ה בטהרותואינה עסוק אישה שיש לה וסת

וקה בטהרות א"צ לבדוק וסת ואינה עסשאשה שיש לה יל, עולה ו לעהובאמהסוגיות ש 

 :550. וכן מוכח מהגמ' בנידה בדף טזכלל

 שכתוב במשנה:  

 בית . הנר  לאור  תשמש או, ותשמיש שתשמי כל על עדים' ב צריכה: אומרים שמאי "בית 

 . הלילה" כל עדים בשני דיה: מריםוא הלל 

 :551גמ' שם ועל זה נאמר ב

  כי , ושונה  בועל: אמר רבא. וישנה יבעול לא שנפ  בעל - נלמד כולם מדברי :יראז' ר  אמר " 

 ."לטהרות  – ההיא תניא 

, עסקה בטהרותשאומרת שצריך בדיקה לפני ואחרי שכל המשנה אמר מהגמ' רואים שרבא 

 .והלכה כרבא שהוא בתראיה וסת לאין לה וסת, ובמשנה אין חילוק בין יש ל

אינה צריכה בדיקה  ,ה בטהרות שיש לה וסת ואינה עסוק  ישהשא – קו רוב הראשוניםפס וכן

 .כלל

  אחד  בעד היא תשמיש ראח לבדוק צריכהשאישה שיש לה וסת  – אולם דעת הרמב"ם

גמ' שלא  ומה שמשמע מה .תשמיש קודם אף  עצמן דקותוב אחר, והצנועות בעד והוא

עסוקה בטהרות, שלא יון , שמדינא לא צריכה כה בדיקה, הכוונה דווקא לבדיקה לפניצריכ

 ן קודם תשמיש. זה הצנועות בודקות עצמאך גם ב

 האם רשאית להחמיר על עצמה ולבדוק? 

ית להחמיר על  הדין לבדוק בשעת תשמיש, האם רשא ה חייבת מעיקרהאם אישה שאינ

 עצמה? 

 :552"ל הגמ' בנידה אומרת וז

 
 ע"א.  550
 בע"ב. 551



121 
 
 

.  תבדוק לא: ליה אמר ? לבעלה עצמה שתבדוק מהו אשה: יהודה מרב זירא רבי מיניה בעא" 

 ".ופורש נוקפו  לבו  - כן אם? בכך המו, ותבדוק 

 בגדר האיסור להחמיר ולבדוק:נחלקו הראשונים  

מרגישה לא יחשוב שאם לא היתה  בין לפני, כיון שמא שאסור לה כלל לבדוק, בח כתהרוק

 מיש ויפחד לבוא עליה, כיון שמא תמצא דם לאחר תשת ויפרוש. בין לאחריהיתה בודק

 פת. נוס  פעם

 , אך אסור אחרי.שלפני כן מותר לבדוק, חה אולם דעת רבינו שמ

 

 השיטות סיכום

 : קבוע וסת לה שיש אשה

 תשמיש.  לאחר ולא תשמיש לפני לא כלל בדיקה צריכה  שאינה ,סובריםוסקים רוב הפ

  ופורש. נוקפו לבו יהא שלא כדי תשמיש בשעת בעלה בפני וקלבד אסורה ואדרבה

 ולראות אחר בעד והוא אחד בעד היא תשמיש אחר לבדוק צריכה, ם"רמבאולם דעת ה

 תשמיש.  קודם  ףא עצמן  בודקות והצנועות תשמיש בשעת דם ראתה שמא בהם

   קבוע: וסת לה אשה שאין

 . וסת לה שיש אותה צריכה שאינה כשם כלל בדיקה צריכה  שאינה, בריםסקים סורוב הפו

 תשמיש אחר לבדוק צריכה הראשונים םמיפע' ג ,א"והרשב ן"והרמב ף"הרי שלדעת אלא

  .תשמיש מחמת דם ראתה אם לראות שלה בעד והיא שלו בעד הוא

  קודם גם  מהעצ לבדוק צריכה פעמים שלש שבאותן נראה שלדעתם ,וכתב על זה הב"י

  .תשמיש

 תשמיש  דםקו לעולם בדיקה צריכה  וסת לה שאין זמן כלש ,ש"אוהר ם "אמנם דעת הרמב

 אינו ש"והרא תשמיש אחר יקהדב לבעל  גם  מצריך  ם"שהרמב אאל ,תשמיש ואחר

 .מצריך

  וסדקין  חורין הכוונה לבדיקת ,הבדיק צ"אסוברים שש הראשונים שאף, אולם החוו"ד כתב

 צריך והקנוח בו, תעיין מחרלו וסת כשיעור גופה על העד ולהשהות ,קנוח צריכה מ"מ אבל

 . אפרקיד כבתוש שאינה בשעה להיות

 יקהומנ מעוברת

בדיקה אפי' אם אין   ותצריכאינן , שמעוברת ומניקה כתב לחננא רבינורבינו ירוחם בשם 

 ם.  , שכן מסולקות דמיוסת םלה

אחד לו ואחד   בדיקה לאחר תשמיש תצריכו, שגם מעוברת ומניקה אולם דעת הרמב"ם

 ה שיש לה וסת קבוען איש, כדילה

 
 

 א. ע" בי 552
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 אם וסת לה  שאין אשה אפילוש, אלכרבינו חננ, ה"פדוא ם"בשם המהר 553ופסק הפת"ש

 . בדיקה צ"א דמים שמסולקתמניקה  /מעוברת היא

אחר וברת נחשבת מסולקת דמים, אלא , שאע"פ שגם בזמן הזה אין המע554וכתב בטה"ב

' סוברים שאפי' אישה שאין לה וסת  היינו ג' חודשים, בנידון דידן שרוב הפוסשיוכר עוברה 

וברת ע"י בדיקה  כיון שנודע בירור שהיא מע פיכךל. וכן כתב שיקה כללנה צריכה בדאי

 .לליכף ומיד נחשבת כמסולקת דמים לענין זה, ואינה צריכה בדיקה כרפואית, ת

 שלא צריכה בבדיקה.  פועלזה דווקא מניקה בועוד כתב שמינקת שאמרנו, 

 

 וסת תרומת הדשן –וסת חצי קבוע 

 ד "מי בפחות תראה לא ולםשלע זה בענין לראות שרגילה אשהש ,555הדשן בתרומת כתב

 ז"בי או ט"זב או ו"בט לפעמים קבע לה אין ימים ד"י לאחר אבל טבילתה רחא ימים

 אשר לכל כלל בדיקה צריכה אינהדינה ש ,טבילה לאחר ד"בכ ג"כב א"בכ ולפעמים

 קהבדי בעיא וסת לה איןד שפסק חננאל רבינוואפי' ל ,לטבילתה יום ד"י קודם תשמש

 .יום ד "הי קודם מיקריא וסת לה ןאי ולא האשה הך ,לבעל

 

 כותב וז"ל: ב. השו"ע 

 :א סעיף 

, ואדרבה. תשמיש לאחר ולא תשמיש לפני אל, כלל בדיקה צריכה אינה, קבוע וסת לה שיש אשה"

 לבדוק  מצריך ל"ז ם"והרמב. נוקפו לבו אהי שלא  כדי, תשמיש בשעת בעלה בפני לבדוק לה אין

, ולדעתו. תשמיש בשעת דם הראת שמא בהם ולראות, אחד דבע אוהו אחד בעד היא, ישתשמ אחר

  ורוב  מיימוני והגהות רוקח(. ) נהגו וכן, קרעי  היא הראשונה וסברא). תשמיש קודם אף עצמן בודקות הצנועות

 .  "(ריםהמו

 :ב סעיף 

 הוא, תשמיש חראו תשמיש קודם לבדוק צריכין הראשונים פעמים שלשה, קבוע וסת לה אין אם"

 שוב, תשמיש מחמת דם רואה שאינה פעמים שלשה באותם הוחזקה ואם, שלה בעד והיא שלו בעד

 לה יןשא זמן כל, ש"והרא ם"ולהרמב. תשמיש לאחר ולא שתשמי לפני לא, כלל בדיקה צריכה אינה

 ק יבדו הבעל שגם מצריך ם"והרמב, תשמיש ואחר תשמיש קודם, לעולם בדיקה היא צריכה וסת

  אלא, אחת בלילה שעושין ותשמיש תשמיש כל ר אח עצמם לבדוק צריכין  ואין: גהה. תשמיש אחר עצמו

 קנחה . (ד"פ ם"הרמב בשם י"ב. )טמאה דם נמצא ואם, 556ה יקבד צריכין ולמחר, בעד הלילה כל עצמן מקנחין

 . "(שם) וסת  לה ואין הואיל, עצמה דוקשתב עד תשמש לא, ואבדה, בעד עצמה

 ג: סעיף

 יום ד"י עד, קבע לה אין ימים ד"י חרלא  אבל, טבילתה אחר ימים ד"מי בפחות רואה שאינה שה"א

 ."וסת לה שיש אשה כדין דינה

 
 ס"ק ד. 553
 .מחב עמ' קח" 554
 סי' רמז. 555
  בבדיקה דוקא או דעה על למחר השתרא סמך על  לבדוק תוכל מיששהת קודם אם גם ע", שצס"ק ג כתב פת"שוב 556

 לאלתר.  ראותול דוקלב צריכה תשמיש קודם בלא כן  שותלע יכולה תשמיש שאחר
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 לענין בדיקות –ה וסת סת ואין לביש לה ו פסיקת הלכה

 : סת קבועבאישה שיש לה ו

ת והביא אח"כ את דע. וכ"כ הרמ"אבדיקה כלל צריכה  , שאינהפסק מרן כרוב הראשונים

 גם לפני. שלה והצנועות בודקות  הוא בעד שלו והיא בעד שמישר התשצריכה לאח הרמב"ם

 דמים בתולת נודהיי מעולם ראתה שלא אשה ,עראמה ד"בשם הר 557וכתב בפת"ש

 ין אישה שיש לה וסת קבוע.דכ ,לבעלה בדיקה צ"וא קאי בחזקתה

 וסת קבוע:   הלשאין באישה 

א לפני ואחרי הוא רק יהות ג"פ ראשונה בדיקה יכצרש, כרי"ף לפי הבנת הב"יפסק מרן 

בדיקה לפני ואחרי לעולם  שצריכה  והרא"ש . והביא אח"כ את דעת הרמב"ם אחרי

 בדוק אחרי.ולרמב"ם הבעל גם י

שכן הש"ך הבין ברי"ף, שהרי"ף  דיקה כלל., פסק שאינה צריכה ב558אמנם דעת הש"ך 

ינה לם כל עוד לא ראתה אראתה מחמת תשמיש, אוכבר הצריך בדיקה רק באישה ש

 איותיו. ה בדיקה כלל ועיי"ש ברצריכ

מרן   פסק נגד להקל אין ה"בלא אבל להחמיר  אין להקל שנהגו שבמקום כתב, ש"ובתוה

  .א"והרמ

  .א"והרמ והמחבר הפוסקים ורוב ח"ר רילדב לחוש אדם לכל שראוי כתב, חוו"דוב

 

 ם ג' הפעמים הראשונותהמ

 הראשונות.   תשהם ג' הביאו כתב,  559טה"ב

בימים שבהם עלולה לראות עפ"י   רצופות שזה שלוש הביאות ה , 560בט כתדרכ"אולם ב

מים שלא עלולה לראות קה ביאם בדוכתב שבדיעבד  ,561וכ"כ שבה"ל וסת שאינו קבוע

 . בדיקותיה מועיל שבדיעבד לא  כתב, בשו"עאך בהגהות חת"ס  מועיל בדיקותיה, בהם

 

 בקינוח האם צריכה בדיקה בחו"ס או די 

פני ואחרי  וק בחו"ס בבדיקות שלשדי בקינוח וא"צ לבדפסקו,  563"ד והחוו 562הסד"ט

וד תשמיש, ולכן לא , כיון שזו רק חשש בעלמא שתראה או שראתה מחמת חימתשמיש

 .564טה"בבק הצריכוה בדיקת חו"ס. וכן פס

בקינוח, אך בדיקה לאחר תשמיש צריך   קה לפני דיפסק, שבדי 565בחידושי חת"סאולם 

 .בדוק בחו"ס לפנילא הטילו עליה ל לביתה ומה א מהמפני שהידיקת חו"ס. ב

 
 ס"ק א. 557
 א."ק ס 558
 קמו.-הקמ ח"א עמ' 559
 ק ח סע' טז.פר 560
 ג.' מח, ועמ' סעמ 561
 .גד סי' קפ 562
 א. סי' קפו  563
 עמ' קמה. ח"ב 564
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ל ך ניתן להקובעת הצור תבדוק בחו"ס בין לפני ובין לאחרי,, לכתחילה 566ובשבה"ל כתב

  אך לאחר תשמיש בדיקת חו"ס מעכבת. ש,כפי יכולתה בלפני תשמיבבדיקה קלה 

 וסת חצי קבוע לענין  ת הלכהיקפס

וסת שאינו  נחשבת בי"ד יום כבעלת אישהין ה, שאדברי תה"ד דלעילמרן השו"ע פסק את 

  בעלת וסת קבוע באותו זמן ואינה צריכה בדיקה אז.קבוע אלא כ

שה שרואה באופן , שכן אם איתא לתה"ד, אזי אידוחה את דברי תה"ד 567אמנם החוו"ד

 ש לעונה בינונית, וזה לא שמענו.תצטרך לחשו יום, לא 30 קבוע רק לאחר

לענין בדיקות  היקל רקשתרוה"ד כיון,  החוו"דיית קוש דחה את 568אל ומשיבהשואך 

בת כבעלת ל ונחש לא היקשלפני ואחרי תשמיש, אולם לענין וסתות ופרישה סמוך לווסת 

 . 30ה אם לא אמורה לראות ביום עונה בינונית אף, וצריכה לחוש לוסת שאינו קבוע

או הכי יש  בלש ון, כישו"עמפסק מרן ה , שאין לזוזכתבו 570שו"ת בית שלמהבו 569בסד"ט

]אולם לענין וסתות רות לא צריכה בדיקה כללרים שאישה שלא עסוקה בטההראשונים הסוב

 .קבוע[ לא מקילים בוסת חצי

 גם לענין וסתות האם דין תה"ד אמור רק לענין בדיקות או

שלפני ואחרי  בסי' קפו, העוסק בבדיקותתה"ד בוסת חצי קבוע רק מרן בשו"ע הביא את דין 

לעיין אם דין תה"ד אמור וסק בענין וסתות, ויש הביא אותו בס' קפט הע ם לאאול תשמיש,

 גם לענין וסתות, נפק"מ: 

 שה. ח זה לעונת הפריצריכה לחוש בטוו א רואה בהם, לאווח של ימים שלשאישה שיש לה ט

לא לענין   אךק לענין בדיקות שבס' קפו, כתב שדין זה אמור רהשואל ומשיב הנ"ל, 

צריכה לחוש   30ום הא אמורה לראות ביולכן גם אישה של 571בה"ל ק בשן פסוסתות. וכ

 קום להקל ותשאל שאלת חכם.אם חל ליל טבילתה בעו"ב יש מ אולםלעונה בינונית, 

, ואשה שאינה  וסתות נאמר גם לענין דיני ן וסת חצי קבוע , שדיועוד 572טה"ב דעת אמנם 

 . ע"ביר ת , וכתב שהמחמש לעו"בא"צ לחו 30רואה בד"כ ביום ה

 

 
 

 . דד סי' קפו ס"ק ליו" 565
 בסיכום ההלכות עמ' שפו.  566
 ס"ק ג. 567
 מו.מהדורה ג ח"ב סי'  568
 .כ סי' קפט ס"ק 569
 יו"ד סי' ז.ח"ב  570
 עמ' סג. 571
 קנ.עמ' ח"א  572
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 סימן קצ

 סעיף א 

 טור כותב וז"ל: ה א.

  וחכמים  מבשרה דם שיצא שתרגיש עד לבעלה אסורה ולא מטמאה האשה אין תורה "דבר 

 שלא אפילו לבעלה ואסורה טמאה שהיא בבגדיה או בגופה שנמצא כתם כל על גזרו

 המציאה יוםמ חוץ  נקיים שבעה לה מונין והאידנא טהורה ומצאה עצמה בדקה' ואפי שההרגי

 ודאי". ראתה כאילו הבטהר  שתפסוק וצריכה

 מקור הסוגיא

בלא אולם  בהרגשהטמאה מהתורה רק כאשר רואה אומרת שאישה  573הגמ' בנידה 

 :וכן פסק בשו"ע, נןרבמדחז"ל אסרו את הכתמים  הרגשה

 שנאמר ,574טהורה - עליה דם ומצאה , עליה וישבה עולם קרקע  בדקה: שמואל "אמר 

 "בבשרה גיששתר  עד בבשרה

 על  להקל לא: רבינא אמר ! להחמיר  אלא, להקל הדבר  את חכמים ואמר  לא: והתניא"...

  ."דרבנן עצמן וכתמים, תורה דברי על  להחמיר  אלא - תורה דברי

 בכתם ו חכמיםשהחמיר םהטע

 ?שלא הרגישההאישה טמאה אע"פ נן גזרו ש, מדוע רבנחלקו רש"י ותוס'

, וכלשונו לא שמה לב שיתכן שהרגישה אך כיון יה, ו עלשהסיבה שרבנן גזרב, כת 575רש"י

 'דילמא ארגשה ולאו אדעתיה'. 

  נדות. דם וראתה הואיל זיקה אם הרגישה או לאו,כתב, שחז"ל גזרו טומאה ללא  576תוספות

לא תהיה טמאה אות שודאי שלא הרגישה, לרש"י הנפק"מ בין רש"י לתוס', שלו יצויר במצי

 .מאה מדרבנןה טתהי אפי' מדרבנן, ולתוס' כלל

וחוט  578שבה"ל, וכן כתבו כדברי התוס'שמשמע מלשון הפוסקים  577טהרה בסדריוכתב 

 .וכן נראה מדברי מרן לקמן כתוס'קיי"ל , שלהלכה 579השני

 מים דעת הרי"ף בכת

, שהרי הזה רים שאין דין כתמים נוהג בזמן ומהאהביא את סברת  580הראב"ד בבעלי הנפש 

בשרה' ולא כתם, ולא ה זובה ב'דם יהי  581ומובא במשנה בנן,מדר אינו אלאדין כתמים  עיקר

 גזרו חז"ל אלא לטהרות אבל לבעלה אין איסור. 

 
 .ז ע"ב, נט ע"אנ 573
נו מקבל שאי עולםה על קרקע אתרש  רה כיוןטהו קרה זה האישהם מללא הרגשה, אומים אפילו בבכתחז"ל טימאו  574
 מאה.טו
 ד"ה מדרבנן. 575
 ד"ה מודה.  576
 סי' קצ ס"ק א. 577
 עמ' קנט. 578
 עמ' קמא. 579
 תמים. שער כ 580
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לך אישה שטהורה  לדברי אין קץ שאין ', שאמר רשב"ג ודחה סברא ז אולם הראב"ד

גזרו,  . משמע שגם לענין בעלה'מים מטה שאין עליה טיפי דלה, שאין לך כל מטה ולבע

 תב. עיי"ש מה שכ ו

 ס"ל דלא נהיגי האידנא. רי"ף השמיט דיני כתמיםר שהשאפש, כתב 582אך בספר האשכול

  כמו בימינו נוהגות  אך כאשר אין טהרותים לבעלה ודווקא כאשר נהגו טהרות אז נהג כתמ

שהשמיטו   בה"ג והרי"ףהשבשם אביו,  583קמא וכ"כ השואל ומשיב .אין דין כתמים לבעלה

 לבעלה. כתמים אוסרים בזמן הזהאין ים שומרמים ס"ל כדברי האדיני כת

 מדוע כתמים לא טהורים מטעם ס"ס 

כאן ס"ס לטהר, ספק שמא מעלמא  , כיצד רבנן גזרו כתמים הרי יש584ו האחרונים הקש

 ה קאתי שמא לא בא מן המקור?קאתי, ואת"ל ממנ

 , ועוד תירץכאן ס"ס. , שמשום חומרת איסור נידה החמירו בה אע"פ שיש 585ותירץ הכס"מ

לומר שהדם הגיע ממקור חיצוני  מעלמא אינו ספק, שאין ן ס"ס שכן הספק שמא באן כאשאי

 שבא ממנו הדם. שאין לה גורם חיצוני שניתן לתלות

מהמקור  ן לחוש שהדם לא הגיעצד שהדם בא ממנה, אישאין כאן ס"ס, שעל ה הט"ז תירץ

 .586שרוב הדמים באים מן המקורכיון 

 ת ז"נ בכתמיםספיר חומרת

 ראיית כתם ללא הרגשה. רא נאמרה גם על  האם חומרא ר' זישונים  הרא חלקונ

והפסק  ז"נ נקיים גם על כתמים שצריכה למנותכתבו,  589והראב"ד 588והרמב"ן  587הרשב"א

בסי' קצו כמבואר  ז"לטת שכופ ]לאחר המתנת מספר ימים מדין  .יאת הכתםמלבד יום מצטהרה 

 . [תבנועיי"ש במה שכ סע' יא

. אלא בכתמים נוהגים רה בכתמים, שחומרת ר' זירא לא נאמתבכ 590ם רמב"לעומתם ה

ם מציאת הכתם. אולם אם מצאה ימים נקיים מלבד יו 6היינו מונים  בשדות עפ"י תקנת רבי

 כתמים תמנה ז"נ מלבד יום מציאת הכתם.  3ול כשיעור כתם גד

 
 

 נידה נח:.  581
 עמ' ע. 582
 ח"ב סי' קה. 583
 ועוד. ס"ק א  וה"שק ב. תט"ז ס" 584
 סו"ב ט ב.אי  הלכות 585
הספק   ירף אתן רמ"ת, וצלענידן  ששם הרמ"א ה, ע'' קפז ס בסי מדברי הרמ"א "ז,טשה על דברי ה"ש ס"ק א הקתוה 586

לא הגיע  מקור שמאמהינן ספק שמא הגיע אצל רמ"ת אמר"ש, שהביאר תולכן גיע לא מהמקור לס"ס להקל. והשמא הדם 
 לכן ממקור מיששת מחמת רואות אינם נשים רובד כיון רובא לן איתרעור, הכא מן המק ם באוב ההדמהמקור שאף שר

, וכאן  דם ת רואו אם  בעצמם מרגישין נשים דרוב  כיוןקור, ים מהמאף שרוב דמשמר ש לו. וה"ה שירמוג אספיק  פק ס והה
 "מ ולא הט"ז.וצי הכסתיר ה"ש אתכאן ס"ס, ולכן מקבל תו שר לעשותאפ, ולכן רובא  לה רעאית כתם לא הרגישהב

 ב"ז ש"ד.וך ורת הבית הארת 587
 מז.  הלכות נידה ד 588
 יא יא.  סו"בבהשגות אי 589
 . סו"ב יא יאאי 590
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לכך אנו ר' זירא כיון שלא מצבכתמים לא נוהגת חומרת  שלדעת הרמב"ם, "מ ביארמה

 תקנת רבי בשדות נוהגת  אולם גם בכתמים ע"כהגת גם בכתמים. מקור בש"ס, שהחומרא נו

 ז' ימים שסופרת דין תורה נוהג ולא  ,יים והואות ששה נקצריכה למנשאם ראתה יום אחד 

 להבחין ג דין תורה יש ת ז"נ, הסיבה לכך היא, שכדי לנהואפי' אם רואה בהם, ורק זבה סופר

 בקיאים. נידה ובזה אנן היום לאמי הה ליבין ימי הזיב 

 דין תרומת הדשן 

 בדין הרגשה בלא ראיה:  נחלקו הראשונים

לום  לא מצאה כאם  ח מקורה ובדקה את עצמה,גישה שנפתשאישה שהר, 591כתב תה"ד

אם . אולם עלםימוק וננן שיצא דם מהמקור ונשכן אמרינן הואיל והרגישה אמרי טמאה

 .592ור ים את ההרגשה במראה טהותולאיל , טהורה הורמראה טהומצאה 

"כי המקיים חומרא זו עובר משום  וכתב על דבריו חלק על דברי תה"ד 593אולם הרדב"ז

לשיטתו הרגשה בלא ראיה אינה  ,"ומבטל מצוות עונהעמי תגרשון מבית תענוגיה'  שי'נ

גם כן א ראתה כלום ואם בדקה ול הרגישה חוששת עד שתבדוקאלא שאם  ל,טמאה כלמ

  .הורהט

 וז"ל: 594נידה , בגמ' במקור דברי תה"ד

, בקרבן וחייבין טמאין - אתיום שלה על נמצא, בקרבן וחייבין טמאין - שלו על "נמצא

 - דארגישה אי? דמי היכי. הקרבן מן טוריןפ ו, מספק טמאים - זמן לאחר  שלה על נמצא

 ..."  לאו  אלא הקרבן מן פטורין אמאי זמן לאחר

ר שאם נמצא הדם מיד לאח אחר התשמיש, והדין הואדם לצאו הגמ' עוסקת במקרה שמ

אולם אם נמצא על  התשמיש אזי חיבים בקרבן כיון שוודאי שראתה דם גם בזמן התשמיש

יש, על  מן הקרבן שמא ראתה את הדם רק לאחר התשמ העד שלה לאחר זמן אזי פטורים

מצא גם רק אם נגם  אם כןה פתיחת מקורה שהרגיש  כך שואלת הגמ', אם מדובר במציאות

 ן, כיון שיצא דם עם זמן הרגשה. יכים להיות חייבים קרבלאחר זמן צר

דאורייתא משיש חזקה  אנו אומריםשה בפיה"מ, שכאשר אישה מרגיולמד תה"ד בגמ' 

כשם  מביאה קרבן[ זקה מדאוריתא לא היתה ]כיון שאם זה לא היה חמראה דאי יצא משם שוו

הוא הדין  595דם טמאה ה אף אם בדקה ולא מצאהווסתגיע תא אם הסתות מדאוריישלמ"ד וו

 .שאישה שהרגישה ולא מצאה כלום טמאה

  שלא ניתן ללמוד את דין תה"ד מהגמ'  ,על תה"ד "ל והרדב"ז הנ 596הדרכ"מ ואולם הקש

, תולים שהדם יצא כבר מצאה דםמכן  ולאחר הנ"ל שכן בגמ' לומדים שאם הרגישה

 
 רמו.סי'  591
  אף, משוש קצת בו ושיש  דסמיך חלוחיתיל העד על צאנמ אם להקל אנכי  ירא  אמנם" ןתה"ד בסוף הסימם כתב אול 592
  לא  וגם עלמאב צבע  וכמו ראהמ אלא אינו םא לאב, לדם דם יןב הפליא ל יםיודע  םשאינ הטועים  מפני  הוא ןדלוב גב על
 לטהר"  יש  ןבלו כגוון בודאי טהור  ומראה ואילה וןהחיצ בית והמותז ךלו מלכ בא ג"כה דלפעמים, שהרגיא

 ח"א קמט. 593
 ז ע"ב.נ 594
 ה טז ע"א. דני 595
 פח ב.סי' ק 596
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לם לדינא לא וא  !?597מצאה כלום טמאה ולא גישהמנין לומר שאישה הר בהרגשה, אולם

קצ, ושם סי' ין ביעל דברי תה"ד שכן בסי' קפח סע' א כתב לגבי דין תה"ד לע חלק הדרכ"מ

 ת דין תה"ד.לא הגיה כלום על דברי מרן שהביא א

 סתות כמו שנבאר: ת בק"ו מדין וו, שתה"ד למד זאתירץ 598החוו"ד

ך עולה שתראה דם ע"י הרגשה כ חזקהה מהפחות  בזמן הווסת היאחזקה שתראה דם 

הגיע עונת הווסת, כאשר כתב, שלמ"ד ווסתות דאורייתא טמאה ש 599רש"י  מדברי

גישה  ל רואים שאם הראולם בגמ' הנ" .מספקשראתה למשה מסיני  ן שהלכההוא כיו

תן בזמן ההרגשה וחייבת להביא קרבן. א"כ ני אתהאי רשבודיש חזקה מהתורה 

א סת טמאה אף אם בדקה ולוריתא אם הגיע עונת הות דאוסתוללמוד ק"ו שלמ"ד 

 מצאה כלום ק"ו שאם הרגישה ולא מצאה כלום שהיא טמאה.

ולא מצאה הרגישה במקרה שש, על דין תה"ד 600בשו"ת חסד לאברהם קמא עוד הקשה

 אתה מראה טהור.ראתה שום מראה ואת"ל ראתה שמא ר דם, יש ס"ס להקל שמא לא

 דשןמת התרו  על איזה הרגשה דיבר

ת: א. פתיחת מקור. ב. נזדעזע גופה. ג. זיבת דבר לח סוגי הרגשו 3ישנם בסי' קפג, כתבנו ש

 .[עיי"ש בו ]שנחלקו הפוסקים

ת האם גם בהרגשו דנו הפוסקים מקורה, אולם  תה"ד אמר את חידושו על אישה שנפתח

 תה"ד: דינו שלאחרות קיים 

ם פיה"מ וזיבת  כאשר יש תרתי היינו ג ר רקהחמישכתב שתה"ד  601נודב"י ]אולם דעת בנו של ה

 . דבר לח[

 : נזדעזע גופה

 בשאר ההרגשה תלינןן תה"ד, שכאת דין  לא אמרינןעזע גופה ד, שבנזכתב 602החכמ"א

 .מקרים

, , כיון שזו הרגשה גמורה גופה  , שכן אמרינן את דין תה"ד בנזדעזעכתב 603סאולם החת"

 .ההני הרגשות ללא מראוכתב, שלא שכיחי 

   :דבר לח בתזי

, שזיבת דבר לח אינה נחשבת כלל הרגשה כמו שראינו לעיל בסי'  עצמוסובר ב 604החת"ס

 ח הוישסובר שהרגשת זיבת דבר ל י"לדעת הנודב' שאפי, החת"סקפג, אולם כותב 

  כרת  העלי חייבים כזו הרגשה י"ע דם ראתה שאםין רק לענ היינו מ"מ הרגשה מדאורייתא

 
ן שמא רבנרה אלא רק מדהתוטמאה מאינה ה בלא ראיגשה שהרבר סורדב"ז הנ"ל שאף תה"ד זו כתב הא מכוח קושי  597

  ו הרגשה, ואין לנה בלא לא רק בראי יה אא ראבהרגשה בל רויחמשחז"ל האנו את שכן לא מצה זחמדרבנן, אך דראתה 
 לחדש גזרות מעצמנו.

 "ק ג.סקצ ביאורים סי'  598
 "א ד"ה מדאורייתא. נידה טו ע 599
 ' נז.יו"ד סי 600
 מחבר.הת בן הבהג ' קיט.תניינא יו"ד סי 601
 סע' א.יג כלל ק 602
 י' קנ.ד סיו" 603
 "ד סי' קנ.יו 604
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,  לענין דין תה"ד אבל .השר בב שתרגיש 'בבשרה' בה אני קוראו בבשרה הרגישה שהרי

 לא את זה  , טומאה בספק תהיהו שלה טהרה מחזקת מוציאה ת זיבת דבר לחהרגש  שיהיה

 כמו םאצל חידוש דבר ואיננו לח דבר זיבת מרגישים ימיהם רוב דידן נשיד דכיון ,אמרינן

 ולכן וכדומה וסתה עתשב לאא הרוב על כן לה רעאי ולא רחוק דבר שהוא מ" פה פתיחת

בנו , וכן שאינה מאבדת חזקתה לח דבר בזיבת כ"משא ,חזקתהיה"מ מאבדת חת פבפתי

 .מ וזיבת דבר לחשתה"ד החמיר רק כאשר יש תרתי היינו גם פיה"  תבכ 605של הנודב"י

 .תה"דישנו את דין  הרגשת זיבת דבר לח ב, וכותב שגם 606קאולם שו"ת בית שלמה חול

 ל: וז" ב. השו"ע כותב

 וחכמים, מבשרה דם שיצא שתרגיש עד לבעלה אסורה ולא אהמטמ האשה אין תורה דבר "

 הרגישה לא  אפילו לבעלה ואסורה, טמאה שהיא, דיהבבג או בגופה שנמצא כתם על גזרו

, טהורה ותמצא עצמה שתבדוק, טהרה הפסק וצריכה. טהורה ומצאה עצמה בדקה ואפילו

 סימן לקמן שיתבאר מוכו, ודאי ראתה כאילו) ציאהמה וםמי חוץ  נקיים שבעה התמנ כ"ואח

 מי יש, כלום המצא ולא כך אחר  ובדקה דם להוציא מקורה שנפתח הרגישה ואם. (ו"קצ

 . "טמאה שהיא שאומר 

' לגבי הטעם של חומרת ב ש'אפילו לא הרגישה' משמע שסובר כתוסכתש מרןמלשון 

מרן   .ומרת ר' זירא גם בכתםים חשקי שסובר  שב"א וסייעתיהכמו כן פסק מרן כר, כתמים

 .607פסק את דברי תה"ד בשם יש מי שאומר

 ום בדין תה"ד בדקה תוך שיעור ווסת ולא מצאה כל

כלום טמאה, כיון שאמרינן שהדם אבד   הקדמה: תה"ד פסק שאם הרגישה ובדקה ולא מצאה

 אישה בדקה מיד: האם חוששים גם כאשר ה אולם נחלקו הפוסקיםק, ימואו נ

מוכח  ןאה, כיון שכווסת ולא מצאה כלום, טמ, אפי' בדקה תוך שיעור כתב 608"דהחוו

ש"מ שאם לא מצאה כלום אף , ורהטה מידמדברי תה"ד שכתב שאם מצאה מראה טהור 

 .טמאהמצאה כלום שאפי' בדקה עצמה מיד ולא  609וכ"כ ערוה"ש .שבדקה מיד טמאה

אפי' אם לא מצאה  רהטהו קה בתוך שיעור ווסתדבשאם , חולק וכותב  610אולם הפלתי

 .כלום

, שאם בדקה מיד ולא מצאה כלום טמאה אולם אם בדקה לאחר זמן כתב 611תפארת צבי

י' לא מצאה כלום יה מראה טהור בשעת הרגשה היה מספיק להתייבש אפבאופן שאם ה

 .612וכן פסק בטה"בשה יצא מראה טהור שהתייבש. טהורה, כיון שאולי בהרג

 
 מחבר.ה ןב . בהגהתקיט ינא יו"ד סי'תני 605
 .' לוב סיח" 606
אחרים, אך   י תה"ד אצל פוסקיםרא מצא את דבבלשון יש מי שאומר, כיון של  כתב, מרן השתמשס"ק ב תוה"ש  607

 ק כמותו. פסלמעשה 
 חידושים ס"ק ב.  608
 ' ו.סע 609
 ג. ס"ק 610
 ט.  קצ,קור חיים סי' מ 611
 מא.' שח"א עמ 612
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, יש לחלק בין סוגי  כלוםולא מצאה  דק' 5תוך ה עצמ  בדקה, שאם כתב 613הדרכ"טם אול

 הרגשות: 

אף ביום וסתה  המקיליםם על סומכי: זיבת דבר לח או זעזוע הגוף . טמאה פתיחת מקור:

ה מיד ולא אם בדקזו אף קבועה לראייתה, שאז מחמירים בשעה אלא א"כ יש לה שעה 

 מצאה כלום.

 ורהר זמן ומצאה מראה טבדין תה"ד בדקה לאח

  אולם נחלקו הפוסקיםהורה, ובדקה ומצאה מראה טהור ט דמה: תה"ד פסק שאם הרגישהקה

 :במראה הטהור עד כמה זמן נוכל לתלות את ההרגשה

, טהורה –ומצאה מראה טהור  בתוך שיעור וסת, שרק אם בדקה עצמה 614החוו"ד כתב

 .טמאה - ומצאה מראה טהורלאחר שיעור וסת  אם בדקהם אול

 :ו"דהחו קושיות על 

שא"א  616מיד אולם הגמ' אומרת  ובדקהשהרגישה כתב  תה"ד ,615הקשה הפד"רא. 

כ מוכח שתה"ד סבר שאם ראתה מראה לבדוק תוך שיעור וסת אלא רק לקנח, א" 

 ר שיעור וסת טהורה. אחטהור אפי'  

ר וסת תולים במראה טהו  , שמסתבר שגם לאחר שיעור ההקש 617הר"ש קלוגרב. 

 הטהור יצא כבר בשעת ה כאן היה' כלומר, שהמראמצא אן נכיון שיש 'חזקה כ 

 ההרגשה וכן יש לאישה חזקת טהרה.  

היתה לא שהבדיקה היא ובדקה' מוכח  הלכהכתב ' , לשון תה"ד618יד הלוי הקשהג. 

 שיעור וסת שיש לה עד מוכן.בתוך  

תב . אולם לא כטהורה – אם מצאה מראה טהור שאפי' אחר שיעור וסת, 619הכו"פאך דעת 

  דקות יכולה לתלות. 2/3כתב, שתוך  620והצ"צ  ,ות וצ"עעד כמה זמן יכולה לתל הדיאב

, נוכל לאחר כד' שעות מעת ההרגשהה הטהור שגם אם מצאה את המרא, 621ערוה"ש כתב

שאישה נידה   ,622מהגמ' בנידה  דבריווראיה ל .וטהורההור בהרגשה את המראה הט לתלות

שכותלי בית   שעד כד' שעות אמרינן ןכיוויתה מעת לעת למפרע מראי  מטמאה טהרות עד

כבר אלא רק עכשיו ולכן  החוצה ידוה, שהם העמידו את הדם ולכן לא יצאההרחם העמ

יתכן שבשעת הרגשה יצא מראה אמר שוא"כ אצלנו גם נ כ"ד שעות.היתה טמאה לפני 

  .חם העמידוהוכי כותלי בית הר כד' שעותלאחר רק א שמצאה אותו טהור אל

 
 סע' יא.  פרק א 613
 פח ס"ק ב.' קיס 614
 . וק חכם ס" שפתי 615
 ע"א. נידה יב  616
 .חלק ב סח זתאה עת תליטוב טעם ודב 617
 יו"ד צא.  618
 ס"ק ג. 619
 ד קלג ג.יו" 620
 ח.-עי' זס 621
 "א. דף ג ע 622
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משך הזמן שניתן  מה"ע ד מעת לעת ונשאר בצעל כך שאין לתלות ע חלק 623טבסד"אולם 

 .624. ועיין בהערה לתלות

 

 פוסקי זמננו: 

והכל לפי , עות כד' שבתוך כשמצאה את המראה הטהור  יש פנים להקל ,625קטה"ב פס

 .ראות עיני המורה

ור ה טהש להקל גם במצאה מרא, כיון שהאחרונים פקפקו על דין תה"ד, יפסק 626לה"שב

שמצאה מראה טהור   אולם לאחר חצי שעה. צילמן שהבדיקה תוצ"ע במשך הז . לאחר זמן

יכר  ולכים עם בגד תחתון צמוד לגוף שכל מראה ננו שהבימי ועוד כתב, .שלא מצילוודאי 

טהור בסמוך להרגשה אפי' לאחר הבגד מראה  עליו אפי' לא בדקה עצמה אלא מצאה על

 ווסת, טהורה.  שיעור 

ות את ההרגשה במראה לאחר זמן ניתן לתל שאם מצאה מראה טהורכתב,  627השני בחוט 

 לפני מציאת המראה הטהור. רק כאשר ברור לה שלא הרגישה הרגשה נוספתטהור 

, ואם ברור לה ה שהמראה הטהור היה מההרגשה טהורה ברור ל, שאם כתב 628דרכי טהרה

ד' שעות אם יש  עד כלים , ואם מסופקת יש מקימההרגשה טמאה שהמראה הטהור לא בא

 , ויש לשאול שאלת חכם.וסף להקלצירוף נ

 שלא בדקה מיד הערה: לכ"ע לכתחילה עליה לבדוק מיד, ואנו דנים בדיעבד

 מראה טהור בדין תה"ד אם הרגישה בז"נ ומצאה

ה  , כיון שלאחר הפסק טהרטהורה שה ומצאה מראה טהור, שגם בז"נ אם הרגיכתב 629טה"ב

 אפי' שמצאה מראה טהור. נהחמיר בז" 630בבאר מרדכיולם ה, אהרי היא בחזקת טהר

 הגדרת מראה טהור

הנמצאת   ור מהמקור או רטיבות טבעיתי מקורות אפשריים, מראה טהנ במראה טהור יש ש

 בפרוזדור.

מראה טהור שתולים בו ינה נחשבת לשל האישה א שהרטיבות הטבעיתכתב,  631רכ"טדב

 את ההרגשה. 

 
 ס"ק ד. 623
יתה  ד' שע' מראיד כ ותיה למפרע עטהרדם מטמאים את שראתה  אישהכתבה שהגמ' בנידה דף יב ע"א  ר הרחבה:יתוב 624

סד"ט שלפי זה  בראייתה, וכתב  ק משעתתה וטמאה רה שען דיולין אמרינח  יגבאולם ל והו, ת הרחם העמידבי י שמא כותל
של שה במראה הטהור שהסברא את ההרג יןכד' שעות, לא תול הור לאחר זמן בתוךטומצאה מראה אישה שהרגישה 

את  ו דמיהרחם העתלי מ' חוששת שכושהג ש כתב, שכיוןאולם ערוה" ים.רק לגבי קודשרה העמידוהו נאמ ית הרחםלי בכות
לגבי חולין לא  את הדם ולכן ר שלא הרגישה כלום לפני מציבאלא שבגמ' מדו שיקרה דבר שיתכן שזה אומרהדם זה 

אה  ולאחר זמן מצשה צלנו היא הרגיאולם א שינןשים חי העמידוהו, ורק לגבי קד בית הרחםי ירו לחוש שמא כותלהחמ
 . ' שעותדוהו עד כדהעמירחם א שכותלי ה אל שהעת ההרגא בשראה הטהור יצשהמ יש סברא לומרמראה טהור, 

 עמ' שמה. 625
 עמ' קנט. 626
 עמ' קמט. 627
 יב. פ"א  628
 ' שלט.מח"א ע 629
 דף סז.  630
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בו את  תלותשרות לאין אפ י בא מהפרוזדורבודאאה ששמר, 632כתב שבט הלוי  וכן

 .טהורהיה ותהניתן לתלות שבא מן המקור  אם קצת סמיך. אולם טמאהההרגשה והאישה 

 ןהדש דיבר תרומתהרגשות איזה פסיקת הלכה ב

 , כדברי החת"ס.  ך לחוש לדין תה"דשבזיבת דבר לח לא צריפסק,  633שבה"ל

 לההרגשות הנ" , אם בטוחה שהרגישה אתתלויזה  ור אזיגוף ופתיחת מקאולם בזעזוע ה

שאכן  ר להובמצב שלא ברו טמאה, אך רוב הנשים אינן יודעות לזהות את ההרגשות הללו, 

 . הרגישה טהורה

יבת הגוף ולא ז ולא בזעזוע תה"ד רק בפתיחת פי המקוריר כלהחמ, שיש פסק 634טה"ב

 דבר לח.

 שןברי תרומת הדששות לדהאם חו  –מעוברת ומינקת 

האם גם   ונחלקו הפוסקים. 635קות לא רגילות לראות דמים שנה אומרת שמעוברות ומינימה

 ולא מצאו כלום. נשים אלו טמאות כאשר הרגישו ובדקו

הן ון ש, כיטהורהישה ולא מצאה כלום מניקה שהרג  שמעוברת או ,כתב 636תורת השלמים

ולא מצאה דקה ה שבבאיש תרומת הדשןברי מסולקות דמים. וראיה לכך, שכאמור לעיל ד

ווסתה ובדקה עצמה ולא מצאה דם, שלמ"ד ווסתות על אישה שהגיעה עונת  כלום מבוססים

סובר שאם הגיעה  . אולם לגבי מעוברת, גם מ"ד שווסתות מדאורייתאדאורייתא היא טמאה

 .  637א מצאה דם, היא טהורה עונת ווסתה ולא בדקה ול

 שהרגישה ולא מצא כלוםברת שמעו, ופסק תורת השלמים חלק על 638חתם סופראולם 

החת"ס דחה את ראיית תורת השלמים, שהרי מעוברת שהגיעה עונת ווסתה טהורה . טמאה

ולקת דמים. אולם מעוברת  נגד חזקת אורח בזמנו בא יש לה חזקה שמעוברת מסכיון שכ

שיפתח מקורה  לה חזקתה, שהרי אין דרכה של מעוברת  עקורה איתרשהרגישה שנפתח מ

   דם.להוציא 

, שבאישה שהרגישה ולא ראתה כלום יש החת"ס את שאלת תירץ 639הסדרי טהרה

ה אנו מטמאים אותה מספק כיון ספק האם ראתה מראה טהור או טמא. באישה רגיל

נתלה את אולם במעוברת ומניקה שהן מסולקות דמים  שהיא בחזקת רואה.

 וק.ההרגשה במראה טהור שנאבד או נימ

 
 

 פ"א יא.  631
 ח.עמ' קנ 632
 נח.עמ' ק 633
 ח"א עמ' שלד. 634
 ם ט, אב; שדה ז, נ 635
 ס"ק ב 636
 אט, נדה 637
 קסח  "ב יורה דעהס חשו"ת חת" 638
 ז בא בפת"ש ס"קהו ,ס"ק א 639
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דמים שלא בשעת וסתן  , שהרי כל הנשים מסולקות שתוה"הקשה על  640רי דעה השעגם 

במעוברת  זאת תה"ד החמיר בהם אף שלא בשעת ווסתן, א"כ ה"ה שיש להחמיר ובכל 

 ומינקת! 

 2קה יש דחה קושיא זו, כיון שמעוברת ומני 641החדש אולם המהר"ש מזוז בשואל ומשיב

לה חזקה  שיש יינוה עומדות בחזקת טהרהמים, והשני, שחזקות להקל, אחד מסולקת ד

   . עוברת ומניקה קל יותר משאר הנשיםלראות ווסת, לכן דין משאינה עתידה 

 

 : פוסקי זמננו

   חילק בין מעוברת למינקת:  642שבט הלוי

   .יש להקל – במעוברת

כיון שבזמננו אינה מסולקת דמים בזמן שאינה  ,רק כל עוד מניקה ממשמקלים  – קתינבמ

  קה.מני

שמא  ן הלכה כתה"ד, ואת"ל שכןוטעמו, משום ס"ס שמא אי 643בבטה"שפסק וכן משמע 

 הלכה כדעות שמקילות במעוברת ומניקה. 

 הרגישהספק אם בבדין תה"ד 

 מרגשת היא כאילו לה נדמה שנתה עתובש ישינה שהיתה שהעל אי נשאל, 644נודב"י

 פקת מסו  היא ועתה מאומה מצאה ולא עצמה  בדקה ותיכף הקיצה כך ומתוך מקורה שנפתח

  נפתח  באמת או כלל מקורה נפתח ולא חלום רק היה שינה בעת לה שנדמה זה אם בעצמה

 מאה?של הרגישה ולא מצאה כלום שט , האם צריכה לחשוש לדין תה"דמקורה

ישה יש  ן שיש ספק אם הרגוממילא במקרה דידמספק שמא ראתה, החמיר  , שתה"דוהשיב

 מראה טהור. אתה מא רהרגישה ש  גישה ואת"ל,שמא לא הרכאן ס"ס להקל

שיש לדון כתב  בימי ספירתהאולם  בימי טהרתהרק הוא וכתב שההיתר , ולכן טהורה

 .בכך

הפסק טהרה אישה  כיון שאנו פוסקים לאחר התיר אף בימי ספירתהב לכת 645אולם בטה"ב

וכ"כ  הרה[הסתפק בכך סובר שגם לאחר ה"ט אינה בחזקת טב"י ש]הנודטהרה עומדת בחזקת 

אינה טהורה בלי  חייבת לבדוק את עצמה ושעכ"פ גם בספק הרגישה יף, והוס .646הלחו"ש 

 .כדברי הרדב"ז לעיל בדיקה

 
 .סי' קצ 640
 . ו"ד סי' סבי 641
 קנטעמ'  642
 דיר שבה"ל. הגדרה שלה כמו שהג וסת שכתב אתקת נראה מדין פרישה סמוך לונו. וכן לגבי מיעמ' שנח"א  643
 . יו"ד קיחא תנינ 644
 ח"א עמ' שלח. 645
 ק ח.קצ ס" סי' 646
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 ברכתטבלה מדין תה"ד האם מ

בול מדין תה"ד, לא א ראתה וצריכה לטאישה שהרגישה ול כתבו, 648שבט הלוי ו 647בטה"ב

 ות:על טבילתה מהסיבות הבא תברך

 .וספק ברכות להקלראתה  שמא  מספקר את האישה רק "ד אס, שתהכתב 649הנודב"יא.

 ב. ישנם פוסקים ]כדראינו לעיל[ שחלקו על עצם דין תה"ד. 

 אופן הבדיקה בדין תה"ד

האם צריכה  חלקו הפוסקיםנושה צריכה לבדוק עצמה. י גפסק שאישה שהר שןת הדתרומ

 חיצוני.  ימית פנימית או שדי בקינוחלעשות בדיקה פנ 

בדיקת ואדרבה,  רק בקינוח חיצוני עשות תן לה ני שאת הבדיק ,פסק 650שור שו"ת יעקב 

ן אם תבדוק ן שבתוך הפרוזדור יש תמיד לחות טבעית, ולכוכי חורים וסדקים לא מועילה

ת, ולא תר לא מבורר כיון שיתכן שזו הלחות הטבעיההי בדיקה פנימית ותמצא מראה טהור,

 המראה הטהור שיצא בשעת בהרגשה.  

, לבין לחות טבעית  ן מראה טהור שתולים בוו ביבחינלעיל, הפוסקים ה מורכא אולם

 תולים בה. שלא

וסת, גם מוכח שצריך לעשות   שכתב צריך לעשות את הבדיקה בתוך שיעור"ד והחומדברי 

יקה פנימית בתוך שיעור  אומרת שלא ניתן לעשות בד  651, כיון שהגמראדווקא קינוח חיצוני

 ת. וס

תעשה  ש דינימית מועילה, אולם קה פבדי פסק שגם בדיקה 652בליןרבי צדוק מלואולם 

 . אך אם לא תמצא כלום, היא צריכה לעשות בדיקה פנימית. קינוח חיצוני

, שכן בדיקה פנימיתשצריך לעשות דווקא מדברי החת"ס מוכח  ,כתב 653רה שיעורי טה

שבחלק ק שנשאר יש מראה טהור כיון לק מהעד אפי' אם בחלתב החת"ס, שאם אבד חכ

יא טמאה  אם בדקה רק בקינוח שה א, וכתב הרב גרוס, ה"הה טממרא שאבד יתכן שיש

למעשה כתב , חו"סאע"פ שראתה בקינוח מראה טהור, שכן יתכן שיש מראה טמא ב

 .בדקה בקינוח בלבד טהורה שלכתחילה תבדוק בחו"ס אולם אם

ק בקינוח  לבדו יכולה ודין תה"ד הוא נתון במחלוקת הפוסקים  ואיל, שה654טה"ב פסק

 .לבדוק בדיקה פנימיתף אם לא תמצא כלום יכולה או, יחיצונ

 
 שלז.-עמ' שלוח"א  647
 מ' קנח.ע 648
 יו"ד קיח.  ינאתנ 649
 סי' כז.  650
 יב, א דה נ 651
 ו  א,רת צבי תפא שו"ת 652
 עמ' סג. 653
 ' שמו.א עמח" 654
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 ין תה"דלענין דמה דינה אישה שהוחזקה לראות מראות טהורים  –חזקת הרגשות 

בענין אישה   ונחלקו הפוסקיםטהור טהורה, שאם הרגישה ומצאה מראה תה"ד פסק לעיל 

א ה ולמה הדין כשהרגישור, שכאשר היא מרגישה היא רואה מראה טהשהוחזקה ג"פ 

 קה:בד

היינו   כיון שתלינן את ההרגשה בדבר המצוי אצלה, טהורה היא , שפסק 655החכמת אדם

 . מראה טהור

ים באישה , כיוון שלדעת הראב"ד רוב דמ וטמאה החמירל כתב  656אולם הבית שלמה

ב"ד יף מחזקה, ואפי' לרז"ה שחולק על הראוב, ורוב עדישה תולה ברטמאים, ולכן אם הרג

הרגישה אם  יש ספק דאורייתא כאשר מים באישה טמאים, סו"ס וב דן שרוסובר שלא אמרינ

לחומרא אפי' שיש חזקה  ובמקום ספק דאורייתא אזלינן ראתה מראה טמא או לאו, 

 .להתיר

 מכמה טעמים:  מהרי הבית שלדחה את דב 657בטה"ב

 הולכים אחר חזקה להתיר.  יסורי תורהבא שגםא. קיי"ל  

לא ראתה  שמא , ויש ס"ס להקל א ראתהק שמת ספבתורדין זה אמר את  ב. תה"ד 

 ראתה שמא ראתה מראה טהור. ואת"ל  

באיסור דרבנן גם ק חומרא מדרבנן, ו, שדברי תה"ד הם רכתב 658החסד לאברהםג.  

 שלמה יש להקל לסמוך על חזקת היתר. לשיטת הבית 

ב ן במקרה הזה שרו, וממילא לא נכושלא בשעת ווסתה היא מסולקת דמיםד.  

 ם באישה. טמאי מים ד 

, שגם הראב"ד לא אמר שרוב דמים טמאים באישה אלא כתב 659"יבתשורת שה.  

אנו יודעים אם הוא מהחמישה הדמים האוסרים, באופן שראתה מראה אדום ואין  

ומר שרוב דמים טמאים באישה  לם במקרה שלא ראתה בכלל דם, אין תולין לאו 

 מאה.טמא, וטוראתה מראה  

ל כיון שיש פוסקים שחולקים ע , יש להקל בכלל בדין תה"ד 660כתבהתפארת צבי ו. 

 דינו. 

שאפי' אם בדקה עצמה  , 661י והוסיף המהר"י אשכנז .הפוסקים הכריעו להקל כחכמ"א

 .  וטהורה ולה בחזקתה ולא מצאה כלום, ת אח"כ

ש ותראה שניתן ליעץ לאישה לעשות חזקה שבג"פ שתרגי הפוס'"י החכמ"א כתבו ועפ

 ים: מס' הבדלים בין הפוסק ישנםולם אמראה טהור 

 
 ג.  לל קיגכ 655
 לו. ח"ב סי' 656
 שנ. -ח"א עמ' שמח 657
 ו"ד סי' נז.י 658
 ח"א סי' תנז. 659
 יו"ד סי' לט. 660
 סי' כח.  "דיו 661
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אחר שהרגישה בימי היינו תבדוק ג"פ ל 'חזקת הרגשות' עצה שתעשהשיש  ,כתב 662שבה"ל

א"צ לבדוק עצמה  טהור ו תהיה מוחזקת שרואה מראה, ותטהורתה ואם המראות טהר

  .663וכ"כ בטה"ב בפעם הבאה שתרגיש

גם אם הוחזקה  הרתהרר טתבדוק עצמה לבלה תחישלכמן הראוי ש, כתב 664ובחוט השני

א"צ אף לכתחילה  לאחר הרגשה טהור המראלמצוא פעמים הרבה רגילה היא  אולם אם

 עצמה. לבדוק 

יכה לבדוק עצמה, והוסיף,  , פסק כשבה"ל שלאחר שעשתה חזקה אינה צרכתב 665"טבדרכ

פ שנ"ל[ לפי הכו"]שטהורה והוחזקה שלא מוצאת כלום יד לאחר הרגשה שאם ג"פ בדקה מ

 ה יותר לאחר הרגשה. שלא תצטרך לבדוק עצמ ההחזקילה מוע

 

 דינים נוספים: 

 : חזקת הרגשות בשבעה נקיים

כה  צרי, ולימי הנקייםבימי טהרתה אינה מועילה שעשתה  , שחזקהשבה"ל הנ"ל כתב

 י הנקיים.  לימי הנקיים בימנוספת לעשות חזקה  

וכן נראה   הנקיים. לימיאף  שחזקה זו כן מועילה הנ"ל כתב בשם החזו"א, אולם החוט שני

   .בין ז"נ לימי הטהרה ולא חילקש וטה"ב כ"טרדמה

 : חזקת הרגשות בג"י ראשונים של ז"נ

]בין   ים ראשונים של ז"נימ בג'החזקה לסמוך על לא ש שיש מקום להחמיר, כתב שבה"ל

יל  מוע י שללעשות חזקה בתוך הג"מועיל לג' ימים ובין אם רוצה ה לימי הנקיים לא אם יש לה חזק

דרכ"ט ובחוט  תולה בחזקתה, ובפסק, שאפי' בתוך ג' ימים  666חיים בריבד , אולם חזקה זו[

 השני לא חילקו בכך. 

 קת הרגשות בשעת ווסתה:זח

 בשעת ווסתה.  החזקה  שלא לסמוך עלהחמיר שבה"ל כתב, שיש מקום ל

 ה"דאה כלום לענין דין תאישה שהוחזקה שלאחר שהרגישה לא רו –קת הרגשות זח

אה, כיון שיש חשש שהדם אבד או ישה ולא מצאה כלום טמפסק לעיל, שאישה שהרגתה"ד 

 ן באישה שג"פ הרגישה ולא מצאה כלום:נימוק. אולם נחלקו הפוסקים מה הדי

שלאחר הרגשה אינה  שהוחזקה, כיון שהיא טהורה ,667יירי טהרהקלוגר בש כתב הגר"ש

 או נימוק אלא כאשר לא נאבדהדם חמיר לחשוש ש "ד לא הוגם תה רואה מראה טמא

קה ג"פ שלא רואה טהורה, שלא שכיח הדם יאבד כ"כ הרבה פעמים. הוחזקה, אולם אם הוחז

תבר לומר ששלוש א מס , שלכתב להקל 669וגם בשו"ת פאת שדך  .668ק בטה"בפס וכן

 
 עמ' קנח. 662
 שמא.ח"א עמ'  663
 קמט. עמ' 664
 יב. -פרק א יא 665
 . לד ח"א יו"ד סי' 666
 ג.תשובה כ 667
 .שנד ח"א עמ' 668
 סי' צח. 669
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שו אף שהרגי ינות ישמדמ  כנראה שאישה זו שייכת למיעוט הנשים פעמים שהדם נאבד אלא

 א מצאה כלום.ולכן יש להקל אפי' כשל ישוהרג שלא באמת

"ד  , כיון שהרגשה סברא דאוריתא שראתה דם, ולכן חשש תהחלק 670אולם התפארת צבי

 .גם אם הוחזקה יש להחמירלנאבד ונימוק, וא"כ 

 חתון  דין תה"ד בימינו שאישה הולכת עם בגד ת 

ינה ה ואמקורות במשך היום שנפתח , שאישה שמרגישה פעמים רב671התפארת צביכתב 

אם הולכת עם בגד צמוד לגופה ויש בו צמר גפן שנדחק  ם כדין תה"ד, יכולה לבדוק כל פע

. אולם תין של בדיקות תדירות וא"צ לבדוק בכל פעם שמרגשלאותו מקום, יש לזה ד

 זה, ותבדוק עצמה. במצב רגיל לכתחילה לא תסמוך על 

צמוד לגופן, אפשר תון ד תחלכות עם בגשהנשים הושבימינו  672כתבו הפוסקים עפי"ז 

כתחילה צריכה לבדוק כמו שכתב התפא"צ בעצמו[ וצירף  יב זאת כבדיקה ]אולם ללהחש

לא פסק שר ג"פ אישה שהוחזקה לראות מראה טהולעיל , שכאמור 673"בבטהסברא זאת 

ך לגופה  בשת בגד תחתון שסמוכ"ש שא"צ בדיקה כיון שהיא לוצריכה בדיקה, א"כ בימינו 

 ה. שנחשב כבדיק

בתוך שיעור וסת, גם יועיל בדיקה  שאם לא בדקה מידצירף סברא זו,  674ן בשבה"לכו

גד תחתון שכאשר רואה עליו מראה טהור, אף לאחר מכן, וכ"ש בימינו שהיא לובשת ב

 מראה טהור. שיעור ווסת, הוא מציל דהוי כבדיקה ומצאהשעבר 

 נמצא בבגד הבעל הכתם 

ן שהאישה  לאחר תשמיש טהורה כיו הבעלבגד , אם נמצא דם בכותב 675הפנים מאירות

 אלא אם כן הבעל קינח לאחר התשמיש בבגדוק אם נמצאת בבגדיה, נאסרת בכתם ר

 בגד טמאה, שכן אמרינן שבא ממנה. צא בונמ

אישה היא דם נמצא בבגד ה , דווקא כאשר האת סברת הפנים מאירות 676"לוביאר שבה

ר נה ולא מעלמא אולם כאשא ממדם בלראות דם ותולין שה נטמאת כיון שאישה עלולה

 טהורה כיון שהוא לא עלול לראות ולכן תולין שבא מעלמא. בבגדי בעלה היאהכתם נמצא 

כתוב שהאישה נטמאת אפי'  677, כיון שבתוספתא הפת"ש הקשה על הפנים מאירות לםאו

שאם נמצא על   678לוכן פסק בשבה"בגדי בעלה או בנה היושבים לצידה. אם נמצא כתם ב

 . ה להחמירנרא כתם בגדו

 
 . א ב תשובהח" 670
 א.  ח"ב תשובה 671
 בדי השולחן סי' קפח ס"ק כב. ב ח"א עמ' שנג.ט, טה"ה"ל עמ' קנשב 672
 יו. דברי אב יןהרה סי' ז, שכך הבנג ועיין בתורת הטשח"א עמ'  673
 עמ' קנט. 674
 ב.ס"ק בפת"ש הובא  675
 ' קנו. עמ 676
 הל' יח.  ו  פרק 677
 קנז. מ' ע 678
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, שע"כ אין כוונת הפנים מאירות שכתם הנמצא ביאר את דברי הפמ"א 679ובחוט השני

המשמש  ת האישה, שהרי אפי' דם שנמצא על המשתיתא ]כלי בבגד הבעל אינו מטמא א

הכתם נמצא על צידו הפנימי ירות עסק במציאות שטמאה אלא ההפנים מאהאישה לאריגה[ 

ם בא ממנה לאבר שלו ומש כיון שאין לחשוש שהדם להקליש  בגד הבעל, במקרה זה  של

 לבגדיו, כי אחזוקי טומאה בכל מקום לא אמרינן.

ע מהאישה מודה וץ, באופן שיכול להגיחדי בעלה בנמצא כתם על בגאולם במציאות ד

 .ה המציאות בתוספתאמאה, ובמקרה השני זשהיא ט

 

 ה  ףסעי

 : הטור כותב וז"לא. 

 כזה  בו שאין זמן שכל עדשות' ט הוא וגריס  ועוד כגריס בו יהא כ"אא הכתם על גזרו לא"

 השיעור כזה בו משיש אבל כינה הרגה שלא פי על אף הוא כינה דם לומר  תולין אנו השיעור 

  וכתב  ארוך הוא אם או שהשל על  עדשות שלשה מרובע הוא אם בין ינהכב תולין אין

 עד הינבכ אותו ותולין  בו משערין יעור הש מזה גדול יותר  יסגר  לה  נזדמנה אם ן"הרמב

 "הגדול  גריס כשיעור  בו שיהא

 

 מקור הסוגיה

הכתם בא ממקור חיצוני,  ם שניתן לתלות שדםאומרת שישנם אופני 680נדה המשנה במסכת 

  :מהאישהולא 

שחטה בהמה חיה ועוף, נתעסקה בכתמים, או  לותותולה בכל דבר שהיא יכולה לת" 

 ..." ה בצד העסוקין בהןשבשי 

מטה ומטה ומרת הגמרא "אין לך כל ים בכל מקום עד כדי כך שאבזמן חז"ל היו מצויות כינ

 במאכולת: ונחלקו התנאים באיזה אופן תולים את הכתם  ה(".)כינשאין בה טיפי דם מאכולת 

: עד עד כמה תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר  ..בה.הרי זו תולה  -הרגה מאכולת " 

 ."שלא הרגהע"פ ואף  כגריס של פול 

 

 . אע"פ שלא הרגה כינהשתולים במאכולת פסק כרבי חנינא   [ ןלקמ יובא]מרן 

 שיעור התליה

תן לתלות שבא מדם כינה צאת כתם עד שיעור גריס של פול, ניבר שאישה המורבי חנינא סו

ור הכתם הוא דעת חכמים, שניתן לתלות שמק נה. בגמרא מובאת גםאף אם לא הרגה כי

 ליה הוא עד תורמוס. ר התשיעומפשפש ו

 , אולם נחלקו האמוראים בדעתו: לכה נפסק כרבי חנינאהל

 
 קמב.  עמ' 679
 .ב"ע נח 680
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  ורבתולה.   -כגריס אינה תולה, פחות מ -ונא: כגריס עד כמה היא תולה וכו'. אמר רב ה"

, מיפלגי קא בכלל ועד בעד לימא. אינה תולה - תולה, יתר מכגריס -אמר: כגריס  חסדא

 :הונא רב לך אמר . בכלל דוע - עד סבר  חסדא ורב בכלל  עד ולא - עד סבר  הונא בדר 

  חסדא  ורב. לחומרא והכא לחומרא והכא, בכלל עד ולא עד ואיכא, בכלל ועד עד איכא 

, אבהו רבידכ - והכא. אמרינן לא לקולא, אמרינן ראומלח - לך אימא בעלמא: לך אמר 

 . "להקל - יםכתמ של מכגריס חוץ , להחמיר  - חכמים שעורי כל: אבהו ר "דא

 

 בפסיקת ההלכה:  הראשוניםנחלקו 

 . מכגריס רק בפחות, שתולים לחומרא פסק כרב הונא 681תרומהה

. עד שיעור כגריס , שתוליםלקולאפסקו כרב חסדא  - 684רא"ש, 683רמב"ם , 682רשב"אה אולם

 וראייתם:

יי"ל כרב חסדא כיון כיון שהוא רבו, כאן ק לגבי רב חסדא"ל כרב הונא אף שבעלמא קי

עוד ו .685ים בכתמים לקולאור' יוחנן שאמרו שהולכחסדא בשיטת רבי אבהו  ך רבשהול

 ו במקרה שנמצא עליו כגריס ועוד ורצופה עליו ראיה, שהאמוראים לקמן בדף נט ע"א, נחלק

 דא.כולת. וע"כ שמחלוקת זו היא אליבא דרב חסמא

 ?האם תולין שבא מדם מאכולת –כתם שאינו עגול 

עגולה, שכן , זה רק אם הדם בצורה היתר של תליה בדם כינהכל הים שבפשטות היינו חושב

שאינו גריס אף בכתם ארוך מסיקה שתולים עד כ 686דרך המעיכה של הכינה. אולם הגמ' 

    עגול. 

 

 ותב וז"ל: ב. השו"ע כ

'( ג על' ג ) עדשים' כט הוא הגריס ושיעור, ועוד כגריס בו שי כן אם אלא הכתם על גזרו לא"

 בגופו קבועות שהן כמו שערות ו"ל שהוא( )ל"מהרי םבש אגור) שערות' כד עדשה ר שיעוו, (טור)

 דם מר לו תולין אנו השיעור  כזה בו  שאין זמן וכל. (/ב"ס/ ב"כ סימן ו"מהרי תשובת( )אדם של

 אם בין, בכנה תולין אין השיעור כזה בו כשיש אבל. כנה הרגה שלא פי על אף, הוא כנה

 ."בו משערין, השיעור  מזה גדול ר יות גריס לה נזדמן ואם. וךאר  אהו אם או מרובע הוא

. וכן פסק גריסכפחות מכדכגריס  דהרשב"אשאע"פ שלא הרגה ואליבא  כר"חפסק  מרן

 כינה.  שבכתם ארוך גם תולים דם

 תליה בדם הכינים בימינו 

ן שאי אומרת שאין לך מיטה ויות כינים בכל מקום, עד כדי כך שהגמראל היו מצבזמן חז"

ינים אינם מצויות כ"כ בבתים. יש לדון ום המציאות השתנתה, וכיה כתמי דמים. אולם היעל

 
 סימן צב 681
 ר שם. ובקצו:, ב"ז ש"ד ט וךרהאת הבית תור 682
 ג סורי ביאה ט, ככות אי הל 683
 נדה ח, ו 684
 נידה נה ע"ב. 685
 "א.ענידה נט  686
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ו אינו עושה ימינו. כמו כן, העירו האחרונים שדם כינה בימינמה דין כתם פחות מכגריס ב

 כתם בגודל כגריס. 

  שגודלו פחות מכגריס  כתב שדין זה תלוי בחקירה בעניין ההיתר של כתם 687שבט הלוי

 ד. ועו

מאכולת היא משום שהכינים היו מצויות, ושכיח היה  ליה בדם היא שהת אפשרות ראשונה

הדם  ו חז"ל לתלות כתם עד כגריס בכינה אך אם ודאי ששכתמי דם באים מהם, ולכן הקל

 לא בא מכינה לא נתלה. 

ודאי שהדם לא בא  חז"ל תיקנו שכתם עד כגריס ועוד טהור, אף כאשר – אפשרות שניה

 .כינהמה

   הנ"מ בין הצדדים בחקירה:

כמו בימינו. לאפשרות הראשונה בימינו שלא מצויות  במקום שלא מצויות כיניםמה הדין  .1

 ינו כתם טהור עד כגריס ועוד.נים אין לתלות בהם. אולם לאפשרות השניה אף בימכי

או  דם של הכינים בימינו, א"כ האם יש לתלות רק עד גודל הקטנות יותר  ניםהכיבימינו  .2

 תקנת חז"ל? כגריס כיון שזו היתה  גם כיום ניתן לתלות עדשמא 

ו. אולם לאפשרות השניה ניתן לאפשרות הראשונה ניתן לתלות רק בגודל הכינים בימינ

 לתלות עד כגריס. 

 אשונים והאחרונים נחלקו בחקירה זו: רה

יס  כגר  ה שכתב שאין להקל עדסובר כמו האפשרות הראשונ – 688היראים דעתינו בשהביש 

 : וז"לאינו מרובה כ"כ.  יון שדם הכינים בימינוכ

ין לפי שקול הדעת שאין ואנן לא בקינן שפיר מהו גריס של פול הלכך צריך להזהר בכתמ" 

 "הדם מאכולת ופרעושים רב 

 ההיתר בכתם הוא מכח תליה שהדם בא מדם הרי שהוא סובר כמו האפשרות הראשונה ש

 "ל. ו חזולא מכח השיעור שקבעכינה ממש 

 חומרא משום הת הי כתם גזירת דתחלתכמו האפשרות השניה:  689חתם סופראולם דעת ה

 נדה טמאה האשהש חוכא תהיה שלא לבעלה גם האות וטמאו רבנן פלוג ולא דטהרות

 לא הגזירה מ" מ טהרות טעם שבטל פי על אף במנין שנאסר וכיון ,לבעלה  וטהורה ותלטהר

 חכמים  מתקנת אלא לבעלה נאסרה לא עצמה שכל וכיון לבעלה אסורה ןועדיי בטלה

 מצויה גדולה מאכולת שהיה שבזמניהם כתם בשיעור אלא אותה לטמא לנו אין הראשונים

  .נמצא אין שבזמנינו פי על אף

 הלכה במקרים השונים: המחלוקת לונפרט את 

 
 עמ' קסב 687
 . סימן כו ס"ק ט. ביראים בא בפת"ש ובשהו"ת בשמים רא"ש ש 688
 "ק יש סקנב הובא בפת"עה קנ, רה דיו 689
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 א מצויות כינים בימינו שלדין הכתם 

"פ במאכולת אלא א"כ נראה ע יסמכגרין לתלות כתם פחות אשפסק  690רב פעליםבשו"ת 

ינה או פרעוש. וכן יש להקל כאשר יש צד היתר נוסף באותו אומד הדעת שהדם בא מכ

  מעשה.

, טהור אף כאשר אין כינים מצויותד פסק שדם ששיעורו פחות מכגריס ועו חת"סאולם ה

 .692וכן בשבה"ל 691וכן פסק בטה"ב א גזרו עליו.שחז"ל לכיון 

 ים קטנות הכיננו ששיעור התליה בימי

הכינים אינו מרובה כ"כ, ודמן לא עושה כתם בגודל של גריס.  שבימינו דם  הפוסקים כתבו

 בשיעור התליה למעשה: ונחלקו הפוסקים

נים בימינו שתולים רק בשיעור הכיכתבו,  694עלים ת רב פובשו" 693בספר קנאת סופרים

 .ו לעילשהזכרנ 695היראיםוכן יש שהבינו בדברי 

שיערו בגריס ולא חששו  רבותיו  וכתב שכל  חלק על היראים 696ש רא" בשמיםאולם ה

   .שהבאנו לעיל החת"ס. וכן עולה מדברי לדברי היראים

 

 או כגריס  האם הולכים אחר שיעור כינה בימינו  – י זמננוסקפו

יש לצרף את שיטת הרי"ף שאין כלל עוד, שכן יס וכגר , שכתם טהור עדפסק 697בטה"ב

הבשמים  ים פוסקים כמו החת"ס ו[, ועוד שהרבה מהאחרונע' א]כבס יני כתמים בזמן הזהד

    שתולים עד כגריס ועוד. רא"ש

"ס החתמ"מ, ואילו לשיטת  6-5תולים כתם עד היראים כתב שע"פ שיטת  698שבט הלוי

, אולם רוב האחרונים פסקו כחת"סוכתב ש .מ"מ 18-19תולים כתם עד  והבשמים רא"ש

 על הטבילה. והאישה תברך  עור הקטןכשי חמיריכול להוצה להחמיר, כתב שהר

 ולמעשה שבט הלוי חילק בין המקרים השונים: 

ול  , ומי שרוצה יככשיעור הגדוליש להקל  -בע אסור כתם יבש או כאשר יש ספק האם הצ

 שהו. ור הקטן, אך לא יחמיר בכללהחמיר כשיע

אף בפחות   מיריח ש ובעל נפשיעור הקטן. משערים רק לפי ה –כתם לח שנראה כדם נידה 

נו לא מצויות כ"כ כינים, וכן נשים לא מבחינות בהרגשות, ויש לחוש שבזמניכיון  מכגריס

 . אשה ואסור בכל שהושהדם יצא בהרג

 
 ו, לחלק א 690
 שסז. ח"א עמ' 691
 סבקעמ'  692
 הלוי שם   בטשב א. הובאובה השמטות, תש 693
 לוא,  חלק 694
רי היראים שלדעת  פת"ש ט, שהבין בדב בם ראש הובא נת דברי היראים, בשו"ת בשמיבקו האחרונים בהכו. חלסימן  695
, בקצ ס"ק ז כת חי זוטא סי'הפתכגריס. אולם ר משהוא קטן יות בזמננו מצא נים שנתלות רק בשיעור הדם הכיאים יש לירה
 די.  יק במדידה ולא להקל יותר מיי ם בשיעור יש לדבקיאי  ן שאין אנושכיו נתו ד אלא שכוועווס עד כגרילים אף היראים תוש

 "ק טקלה. הובא בפת"ש ס סימן 696
 ז.ח"א עמ' שס 697
 סבעמ' ק 698
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 שיעור כגריס 

 משערים בכגריס[:  בשיעור כגריס ]לפי הפוסקים שגם בימינום נחלקו הפוסקי

   .700טה"בוכן פסק ב מ"מ.  20א ששיעור הגריס הוכתב,  699החזו"א

 .702בדרכ"טמ"מ. וכן פסק  19 בערך ,כתב 701דרכי תשובה

 . ו[]ועיין לעיל בדעת מ"מ 19-18תולים כתם עד ש ,כתב 703שבט הלוי

 מ"מ. 18, שהשיעור הוא כתב 704בדי השולחן

 יה יותר מכגריסה שפחות מכגריס אולם אם נפשט אותו יהעב כתם

א יהיה יותר מכגריס. ם הוהכת , אולם אם נפשט אתודוע כתם עבה ששיעורו פחות מכגריס

 : איך להתייחס לכתם זהלדון  שי

ות שאם יתפשט יהיה מרל ועוד, כפחות מכגריסשמתייחסים אליו  ,כתב 705הסדרי טהרה

 אמרו, ולא נתנודהם אמרו והם  יהם לא פלוגמים בכל שיעור , שכך מידת חכיותר מכגריס

  מכגריס  פחות החכם לפני אויב אם כ"א הכי, תימא לא דאי .דבריהם לשיעורים חכמים את

יצטרך  , וכדומה הזיעה מחמת הכתם תתפשט כ"ואח בעלה, עם תשמש  והיא ויטהרנה דעוו

  נועם. דרכי זה ואין, לאוסרה

  במקום הרבה נצבר  הדם שאם, הכל לפי עיני ראות המורהשהסיק הסד"ט למסקנה אולם 

 .706ק בשבה"לפס וכן וטמאה. ועוד  כגריס וב והיה נתפשט כאלו ליה דדיינינן אחד

וכן   ,במקרה כזה אין לטמאות את האישה שבכל מקרה, הסד"ט וכתבעל  חלק 707ערוה"ש

 .708פסק בטה"ב

פי פחות מכגריס ועוד, פסק, שיש לחלק בין כתם בלוע בבגד שמשערים ל 709יבחוט השנ

נו כאילו נתפשט ע בעובי הבגד אלא צרור על גביו, שאז יש לדובלו לבין אם הכתם אינו 

א"כ הנידון הוא על הדם בפ"ע,   רירות דם על הבגד,. והסברא שאם יש צגריסל מכגדו והוא

ם ור כגריס שדנים בשטח הנמצא לפנינו נאמר רק בכת ודיינין על ממשות זו מהיכן היא, ושיע

 הבלוע בבגד ולא צרור עליו. 

 וד יון לתחתון ובצירוף שניהם יש כגריס ועט מבגד עלכתם שנתפש

אך בצירוף  פחות מכגריס ועוד ועל כל בגד בפ"ע יש מיהפניבגד כתם עבר לבמצב שה

אחד מעל השני   םכיון שהם הא , יש להסתפק האם הכתמים מצטרפים, שניהם יש כגריס ועוד

 
 טו.ס"ק י' לט קונטרס השיעורים ס 699
 "א עמ' שע.ח 700
 קצ ס"ק מ. סי' 701
 ב ה"ג.פ" 702
 .' קסבעמ 703
 נג."ק סקצ  704
 ס"ק סא 705
 מ' תג. ע תכופסקי הלב 706
 לד.סע'  707
 שפב.ח"א עמ'  708
 עמ' שצה. 709
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ם אינו ו שמא כיון שהכת ם גדול מכגריס אתככאן וא"כ סוף סוף יש  וברור שבאו ממקור אחד

 מחובר אז ניתן להקל.

מים נפרדים ואינם  שדנים את הכתם כשני כת  הקללו לשנראה , כתב 710צחק ד יהפח

הכתם עבר לשני  לדק גם נידון דידן ש . וכן משום שחז"ל לא חילקו בין בגד עבהפיםמצטר

    ור.  דומה לכתם על בגד עבה וטהבגדים 

 ס שט הכתם מחמת הזיעה ליותר מכגריכתם שהיה פחות מכגריס ועוד ונתפ

 .712בטה"באה שפסק ן נר, וכהאישה טמאהכזה   מקרה, שבכתב 711סד"ט

 ר פחות מכגריס חוש כתם

יון שדם  שהיה מקום לומר שלא ניתן לתלות כתם שחור במאכולת כ ,כתב 713המעיל צדקה 

כן היה מקום להחמיר שכתם שחור טמא אף מאכולת הוא אדום ואינו משתנה לשחור. ל

ם א בששחילוק זה לא נמצון כי אולם למעשה יש לטהר אף כתם שחורחות מכגריס. בפ

  וסקים. הפ

תולה שכתב בהדיא " 714הראב"ד ני המעיל צדקה נעלמו דבריי שמעי תבכ הסד"טאולם 

 ."אלא כתם אדוםה בה כגריס במאכולת ואינה תול

ן כל סדין )שדמם שחור( ואי ומות שמצויים פרעושיםמקשב הסדרי טהרהולדינא כתב 

וכן כתב . מורהני הת עילפי ראו להקל. והכל בודאי תוליםמלוכלך בדם פרעוש, שאינו 

 .715ערוה"ש 

 : אולם יש אחרונים שהקלו בכתם שחור בפחות מכגריס ועוד גם כשלא מצויים פרעושים

אף אם הדם  ת מכגריס ועוד, דין כתמים בפחו שכלל לא גזרו חז"ל, כתב 716פענח  הצפנת

וח תליה בדם  הסיבה שהקלו בפחות כגריס ועוד אינו מכ שכן, ולתמשונה מדם מאכ

  .   717מאכולת

לבאר למה השמיטו הפוסקים את דברי הראב"ד שגם בכתם  כתב, 718בשו"ת מלמד להועיל 

אף שהוא פחות מכגריס ועוד. וראייתו מהגמ' בדף שחור יש להחמיר לא לתלות במאכולת 

סוגים של דם אדום טמא,  4ה' לומדים שיש יט ע"א, שאומרת שמהמילים של 'דמיה' 'דמי 

 שר נעקר מהגוף.דום תחילה אלא שלקה כאיה אאך הדם טמא שהוא שחור,  ויש עוד

מהגוף, היה , שעפי"ז אם הדם היה שחור כבר במקור עוד לפני שיצא וכתב המלמד להועיל

וף או לדעת האם הדם היה שחור שלקה כשנעקר מהג טהור לגמרי, אלא שהיו לחז"ל סימנים

 
 כתם שיעורו ודיניו.  ךער 710
 יא. ס"ק  711
 ' שפג.מח"א ע 712
 הובא בפת"ש יב סימן י,  713
 סימן ד הכתמים  ערש 714
 סע' כב. 715
 "ט. ד היו"ב פ"איס 716
ס  רו עד כגריגז לאא רבנן הנמצקה בו, שכתם שבד ד שאינו בדוקתם הנמצא לען כשיש חילוק ביש, צפנת פענח חידה 717
 ום תליה במאכולת.שועוד הוא מ הקולא בפחות מכגריס ,ו בדוקנלת ורק בעד שאיבמאכו ם ללא תליהוד גוע

 יו"ד סי' סו.  718
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ת כל הדם ים אאוסרולכן אנו ם של חז"ל בסימיני שחור מעיקרו, אולם אנו לא בקיאים 

בכתם שאיסורו רק מדרבנן יש להקל בדם שחור כיון שיתכן  אבל רגשה, השחור שבא בה

ין פשפשים  ולכל הפחות יש לטהר עד כגריס. ואפי' במקום שא שהיה שחור כבר במקור,

 .  מצויים

 : אחרוני זמננו

ת  כדע פשפשים מצויים,  , שכתם שחור עד כגריס טהור אף במקום שאין719קב פסבטה"

שכל כתם פחות מכגריס   וכן משמע בסתימת מרן, פענחפנת להועיל ובצירוף הצלמד המ

 ועוד טהור.

 הכתמים השחורים: חילק בין סוגי  720שבט הלוי

וכן  דם. כיון שבד"כ זה צבע ולא . הסיבות להקל:ורטה – שחור שאינו נראה כדם ממש

 אה אדום. בד"כ אם נמיס את הכתם הזה במים הוא יר

 . ריסחות מכגאפילו פ יש להחמיר –ש ם ממה כדשחור שנרא

 א דם. כיון שלא שכיח שצבע זה הו תולים בכגריס – שחור בהיר בין שחור לירוק כהה

   צריכה לבדוק עצמה? אםה –ראתה כתם דמי שטהור ע"פ כללי ההלכה 

או שראתה   יתם על בגד שאינו מקבל טומאה או בגד צבעונצאה כשאם מכתב,  721טה"ב

אינה צריכה לבדוק עצמה בעד הבדוק , [ר לקמן]כמבוא שהיא טהורה עודיס ומכגר כתם פחות 

 שכן  וכל, כלל ריעותא נחשב לא טהור תם עומדת, שכ  היא טהורה בחזקת שהרי, לאחר מכן

 תבדוק שלא ונכון ראוי ואדרבה, תבמאכול לתלות שיש, ועוד מכגריס פחות תםכ ה היה אם

  על  או ועניבצ בגד על יותר מכגריס כתם ראתה אולם אם. עצמה לקלקת שלא כדי עצמה

  וי הד אפשר, טיהרוהו שחכמים אלא גמור דם הוא שבמציאות, טומאה מקבל שאינו דבר

 . טוב הדבר שתבדוק עצמה ולכן, ריעותא

 שלא בזמן שהיא חייבת לבדוק. כללשלא תבדוק , יותר טוב ה לראות כתמיםרגילואם 

טהורה עפ"י  שאם בא אישה לפנינו שהיא  מינאשאיך תהיה הווא א, 722וכתב חשב האפוד

 טמא אותה לבעלה. ההלכה שנשתדל ל

, אולם אינה חייבת לבדוק עצמהאותה שאם ראתה כתם שאינו אוסר  כתב, 723חוט השני 

, אולם אם ריבוי משובחת ל כל היד המרבה לבדוק הרי זההרי זה בכל אם כן בודקת

 הדין.   אלא רק מה שמחויבת עפ"י מהעצ קת וכדו' אזי לא תבדוהבדיקות גורם לה לשריטו 

שבט הלוי כתב שבמצבים  אמנם שיש שפסקו שצריכה לבדוק עצמה.  ,כתב 724שבט הלוי

אולם במצבים הבאים יש להחמיר   כיון שדבר זה לא הובא בפוסקים. לים אין להחמירהרגי

 מה:תבדוק עצש

 
 ט.א עמ' תלח" 719
 עמ' קסד 720
 ז סי' יג."ד ביע אומר חיובי הרה ח טז. וכןתורת הטכן בתב, ו ח"א עמ' 721
 ח"ג סי' צט. 722
 מ' קנה.ע 723
 ג' קסעמ 724
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ועוד,  גריסעד כלהקל  קים כחת"ס שיש: אף שאנו פוסכתם יותר משיעור הכינה בימינו .1

ו ע"כ שהדם בא מגופה, ולכן יש להחמיר  תר מגודל הכינה שבימינאם מצאה כתם יו

 שצריכה לבדוק עצמה. 

 על בגד צבעוני או דבר שלא מקבל טומאה. גופה כתם מ .2

שיום זה מחויב בבדיקה  לבדוק עצמה כיוןת מכגריס צריכה ו: אפילו פחם ביום הוסתתכ .3

 איה. ועלול לר

ם ם הכתם פחות משיעור הכיני טוב שתבדוק עצמה אפילו א :ממש כתם הנראה כדם  .4

 שבימינו. 

 וק עצמה? יכה לבדהאם צר –ראתה כתם בעונת הווסת שאינו אוסר אותה 

כיון שיום  צריכה לבדוק עצמה ועוד פחות מכגריסכתם ראתה אפילו ש ,כתבשבה"ל הנ"ל 

 .725זה מחויב בבדיקה ועלול לראיה 

יכה לבדוק עצמה ]מלבד  תה ביום הווסת אינה צרם ראלו אשאפי ,הנ"ל כתבהשני בחוט 

ת ווסת עליה  [ אולם אם נראה מהכתם שיש כאן חשש לתחיל בת בהיהבדיקה שהיא מחוי

כתם אף יודעות להבחין בהרגשת הדם, אם רואה  ינןוכתב שבזמננו שנשים א לבדוק עצמה,

 . סת, והכל לפי העניןיש לחוש בזה משום תחילת ובפחות מכגריס, 

 .ראוי לבדוק עצמה אך אינה מחויבתעונת הווסת , שאם ראתה בכתב 726הלכות נהמשב

 

 וסעיף 

 רהבכתם נמצא על בשנחלקו הראשונים 

 מטמא רק משיעור כגריס ועוד.  שרהכתם על בשגם  ,פסקו 729, רמב"ן728, ראב"ד727רשב"א

 . ועוד מכגריס אף בפחותאוסר  שכתם על בשרה ,פסק 730רמב"ם

 "לם הנעיון בדברי הראשוני

יעור כגריס לענין תליה בדם בענין ש הגמ' סתמהכיון ש ,הוא הוסייעתי רשב"אשל הטעם ה

ה צריך  נמצא על חלוקה, שבין זה ובין זבין ה לה על בשר בין נמצאלא חילקה ומאכולת 

 .כדי לטמא ועוד שיעור כגריס

 לשיטת הרמב"ם:וראיות ם טעמי

שהמשנה בתחילת פרק  "ם,רמבהיש ראיה לדברי ניות שמסדר המש ,731ערוה"שכתב  .א

שאוסר אותה, ואח"כ  הכתם הנמצא בבשרהמקום  אה כתם ]נז:[ כותבת, אתהרו

 
ראתה   םיו נראה, שא"ד חלק ז סי' יג אפשר שמדברון ביביע אומר ילם עיימפורשת או חסותהתי ב לא מצאנוה"טת בדע 725

ולה.  שעלא בעונת וסתה שכן הי  כאן,עומדת כן סברת בחזקת טהרה לא עצמה, ש וקוסת שכן צריכה לבד כתם בימי הו
 ם.  לראות ד

 .גנה הלכות ג כבפסקי מש 726
 ו:, ט ,"דב"ז, ש ארוךתורת הבית ה  727
 י ביאה ט, ו. איסור מב"ם הלכותל הרות עהשג 728
 הלכות נדה ד, ג 729
 ו  ורי ביאה ט,הלכות איס 730
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עסקה שאוסר אותה, ואח"כ כותבת שאם נת הנמצא בחלוקה כותבת את מקום הכתם

 .יכולה לתלותבדמים 

בבשרה,   הוא דווקא בדם הנמצא בחלוקה ולא ה שיכולה לתלותמשמע שהתליה במ

]אולם את סדר המשניות  732יוהרשב"א בחידושכך ביאר א. ומטמ ששם כל שהוא

י  בר שיכולה לתלות קאהראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם למד, שהמשנה שאומרת שתולה בכל ד 

 .הקשו על הראב"ד[גם על בשרה, ועיין לקמן ש

מיר בכתם הנמצא בבשרה שמטמא בכל שהוא, ב"ם הח, שהרמכתב 733המגיד משנה  .ב

 וז"ל: מרת שאו 734מד זאת מהגמ' בנידה ול

  - טהור ספק טמא ספק, חלוקה על ; טמא - טהור ספק טמא ספק, רהבש על: מר  "אמר 

 - בשרה על, טבחים של בשוק שעברה כגון - ולמטה מחגור מאיא בעית אי... ? ד"ה. טהור

  מעלמא  - חלוקה על. אשתכוחי ליה מיבעי חלוקה על - אתאי מעלמא דאי, אתאי מגופה

 . אשתכוחי ליה מיבעי בשרה על - אתא מגופה דאי אתא

 דאי , אתאי מגופה ודאי - בשרה על; דאזדקרה כגון - ולמעלה מחגור - אימא ואיבעית 

 מגופה דאי, אתאי מעלמא - חלוקה על, אשתכוחי ליה איבעי חלוקה על - אתאי מעלמא

 אשתכוחי". ליה איבעי הבשר  על - אתאי

לוקה, שאם יש ספק,  על חמצא ל בשרה חמור מכתם הנהגמ' כותבת שכתם הנמצא ע

 ועל חלוקה טהור.ם הנמצא על בשרה טמא, בכת

האם בא מגופה  הוא ספק  עודכתם פחות מכגריס ווכתב המ"מ, שלדעת הרמב"ם כל 

 טמאה. –בשרה צא על הנ"ל למדנו שכאשר יש ספק בכתם הנמאו ממאכולת, ומהגמ' 

דה את העמיגמ' , שכן הראיית המ"מל ע והקש הנ"ל הערוה"שו 735תוה"שאולם 

וכתבה שהכתם שנמצא על בשרה טמא  שעברה בשוק של טבחים, מימרא זו, במקרה

 לבשרה לולא שנמצא גם על חלוקה.  כיון שהדם לא יכול להגיע מהשוק

, וממילא יש לטהר בשרהינו מחמירים בכתם הנמצא על ברא זו לא הימשמע שלולא ס

היה  אם ששל טבחים.  בשוקברה א על בשרה אם לא עמצשנועוד בכתם פחות מכגריס 

כיון  שכתם פחות מכגריס ועוד בבשרה טמא, ברושהרמב"ם סלדברי הרב המגיד  תאאי

רה בכתם פחות היתה יכולה להעמיד את החילוק בין בגדה לבש גמ', השהוא ספק

ד להעמילהדחיק ולא היתה צריכה  קה טהורהה ועל חלומכגריס ועוד, שעל בשרה טמא

 . יםעברה בשוק של טבחב

, ועוד כגריסמ פחותלא יכלה להעמיד ב , שהגמ' ותםתירץ את קושי 736אמנם הלחו"ש 

טהור, לא בשיעור גריס דווקא  –טהור  שכן משמע לגמרא שעל חלוקה ספק טמא ספק

ב 'על בשרה ספק מגופה ספק ותור כי תלינן במאכולת, דא"כ היה לגמ' לכמיירי וטה

 
 

 כט.-חסי' קצ סעי' כ 731
 ."בנידה נז ע 732
 רמב"ם איסו"ב ט' ו'.על ה 733
 .נז ע"ב 734
 ס"ק ו. 735
 ס"ק יג. 736
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המימרא ר' ומזה שנאמר טהו גופהה ספק ממאכולת ספק מממאכולת טמא על חלוק

בגדה טהור ואפי' יותר  שכל ספק שנמצא על משמע שיש כאן כלל, ללית בצורה כ

ל ולכן יעורי כגריס כלולא איירינן בש, אפי' פחות מכגריס ועוד טמא רהבשמכגריס ועל 

 .ד בעברה בשוק של טבחיםמוכרחת הגמ' להעמי

רה יותר מחלוקה, שכן בבש נמצאב"ם מחמיר בכתם ההרמ, שכתב 737הגהות מימוניות  .ג

"כ את הטעם של הרב המגיד. ויש לעיין האם טעם אחד הוא ופה בדוק ממאכולות, וכג

 י טעמים. או שמא שנ

, וכוונת שזה טעם אחד כתבהלחו"ש  אולם .שני טעמים נפרדיםשם כתב, שזה  הכס"מ

שכן קה, בשרה חמור יותר מחלוניות להסביר את המימרא של הגמ' מדוע הגהות מימוה

 ת.ובשרה בדוק ממאכול

נוסף, למה להחמיר בכתם הנמצא על בשרה בלבד. שהרי  כתב טעםהנ"ל  וה"שרע .ד

וק, ואם הוא ישיבתה או בשכיבתה והדם צריך להופיע גם על החלהמאכולת נמעכת ב

 וא זב מגופה.מופיע רק על בשרה, בהכרח שה

הגמ' בדף נח ע"א  ,יולדבר ראיהוהביא  ב"םנגד שיטת הרמ שקשה להקל, כתב 738ש"ך .ה

כרצועה על בשרה טמא ועל חלוקה טהור, וע"כ שמדובר בכתם פחות תם שכ ,כותבת

צריך   יההיה מדובר בכתם יותר מכגריס אז גם על חלוקה ה מכגריס ועוד, כיון שאם

 טמא.   להיות הדין

 

 מב"ם:"ד לשיטת הרקושיות הראב

  וכשורה וכו' ]על בשרה[ שיר ן וכן של כתם טיפין טיפיהגמ' בדף נח ע"א שואלת מה הדי .א

 בשרה מטמא בכל שהוא מה שאלת הגמ'? ...ואם איתא שכתם על 

ם ם הגמ' אינה שואלת על צירוף כתרץ, שלדעת הרמב": המגיד משנה תידחיית הקושיא

שונות כאלו, האם ל אישה שראתה בצורות מלכגריס ועוד אלא הגמ' שואלת מה הדין ש

 שבא מגופה או לא.יש לחוש 

ובמשנה הבאה כתוב בשרה וכתם על חלוקה,  נז ע"ב, עוסקת בכתם עלבדף שנה המ .ב

תם על בשרה ניתן לתלות שבא שהיא תולה בכל דבר שיכולה לתלות, משמע שגם בכ

 ממקור חיצוני. 

מב"ם כוונת המשנה שתולה  עת הר , שלדהרשב"א בחידושיו שם כתב: הקושיאית דחי

תן כותבת בהדיא שלא נימ' ה הג אדרבמצא כתם על חלוקה. ובכל דבר, קאי על נ

 , לפי האיבע"א הראשונה וז"ל:בשרה הגיע משוק של טבחיםלתלות שכתם שעל 

  - טהור ספק טמא ספק, חלוקה על ; טמא - טהור ספק טמא ספק, בשרה על: מר  "אמר 

 - בשרה על, טבחים של בשוק שעברה כגון - ולמטה מחגור אימא בעית אי... ? ד"ה. טהור

  מעלמא  - חלוקה על. אשתכוחי ליה מיבעי חלוקה על - אתאי מעלמא יאד, יאתא מגופה

 . אשתכוחי ליה מיבעי בשרה על - אתא מגופה דאי אתא

 
 "ב ט ו. יסוא 737
 .ק יס" 738
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 דאי , אתאי מגופה ודאי - בשרה על; הדאזדקר  כגון - ולמעלה מחגור - אימא ואיבעית 

 המגופ  דאי, אתאי מעלמא - חלוקה על, אשתכוחי ליה איבעי חלוקה על - אתאי אמעלמ

 אשתכוחי". הלי איבעי בשרה על - אתאי

, ששתי האוקימתות לא חולקות אחד על השניה אלא מר אמר חדא ומר הרשב"א כתב

וזה הבנת  א משוק של טבחים אמר חדא, ומוסכם שכתם על בשרה לא תולין שהדם ב

 ו על זו:הבין ששני האוקמיתות בגמ' חלוקות זאולם הראב"ד בגמ'.  הרמב"ם

: אפי' לאוקימתא השניה. ל טבחיםבשוק ש לא תולין: בבשרה נהראשולאוקימתא ה

כיון שבכתמים , ייהוהראב"ד פסק כאוקימתא השנ בשוק של טבחים. תוליןבבשרה 

 .תולין להקל

כגריס כדיני   וא טהור עדכן מוכח שה ואם נמצא על בשרה,דם העל  םתכ קראוהושחז"ל  .ג

 כתמים, ודלא כרמב"ם. 

דינו שונה כתם  קראו לו אף שחז"לי"ל שיטת הרמב"ם לש, תלדחויש : ת הקושיאיידח

 מכתם הנמצא על חלוקה.

  

 ב. השו"ע כותב וז"ל: 

שלא   וי"א. על בשרהבין בכתם הנמצא על חלוקה בין בכתם הנמצא ורא, הא דבעינן שיע" 

ת הנמצא על בשרה בלבד, במקומועל חלוקה, אבל כתם  אמרו אלא בכתם הנמצא 

 ."ר שיעולו  שחוששין להם, אין 

 נמצא על בשרהפסיקת ההלכה בכתם 

סתם, , ולהלכה סתם וי"א הלכה כהרמב"םאת  כי"אוהביא  מרן סתם כרשב"א וסייעתיה

  עוד. צריך כגריס ו, שגם בבשרה ב"ח כרשב"א וסיעתיהוכן פסק ה

 . כרמב"םפסקו  740ולחו"ש, לחןוערוך הש 739ש"ךאולם ה

 ס.  כגריעד   , שכתם בבשרה טהורןרמסתימת פסק כ 741טה"ב

, וכן יש להחמיר שדם הנמצא בקינוח  כרמב"םב שלהלכה נתקבל תכ 742שבט הלוי אמנם ה

, כיון האולם אם נמצא על בגד הסמוך לגופדאי בא מגופה, אוסר במשהו כיון שווחיצוני 

ני או וני צבעואי בא מגופה, וכן אם נמצא על קינוח חיצשזה רק ידיים מוכיחות אך לא ווד

 . טהורה -מאה שאינו מקבל טו

 ות בימינושב"א לאור המציאשיטת המקילים כר

נחלקו האחרונים מה יהיה הדין בימינו לא מצויות כינים בכל מקום וכן הכינים קטנות יותר. ו

 בימינו: 

שיעור מאכולת של אלא עד  אין להקלשאף לשיטת המקלים הנ"ל כתב,  לההלחם ושמ

 . הנ"ל שבה"לאו , והבימ"מ( 5-6) זמננו

 
 ס"ק י 739
 ס"ק יג 740
 עהבית א, עמ' שת הרטה 741
 ועמ' קס 742
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אוסר  להחמיר שכתם על בשרה לות מצויות, יש שבמקום שאין מאכ כתב, 743הרה קת טהחז

 .בכל שהוא

ו והפוסקים לא חילקשמרן מ"מ(, כיון  20) ר כגריסשיש להקל עד שיעוכתב  אולם בטה"ב

  בכך.

 לשיטת הרמב"םכתם הנמצא על בשרה וגם על בגדה 

ה, לדעת הרמב"ם,  בגד ם עלוגהכתם גם על בשרה  מה הדין כאשר נמצאנחלקו הפוסקים, 

 ינה במשהו או בכגריס: האם ד

רה לבגדה כיון , ואפי' כאשר הכתם לא מקביל בין בשכתב, שטהורה עד כגריס 744הסד"ט

 שהבגד זז.

באיסו"ב "ם , שמהרמבוהקשה עליו הגרע"א. בכל שהוא אהכתב שטמ 745אולם החוו"ד

 .טהורשרה ונמצא על בגדה ועל בשעברה בשוק של טבחים נראה פ"ט הכ"ג 

 מקרים: שני לחלק בין  ישש ,746הגר"ש קלוגר דעת 

  .עד כגריס טהורה– מקביליםכאשר הכתמים שעל בשרה ועל חלוקה 

 .לשהואא בכשמטמנידון ככתם שעל בשרה  – לא מקביליםכאשר  ךא

 ."טנטה להקל כסדנראה ש 747מהשבה"ל

 

 ט-פים חסעי

 הטור כותב וז"ל: א. 

 שאם עד לזה זה ןסמוכי הרבה טיפין שיש פי לע אף כגריס אחד  במקום תםבכ אין אם"

 כגריס בו שיהא עד בכינה וטיפה טיפה כל  תולין שאנו טהורה מכגריס יותר  בהן יש נצרפם

 גריסכ ל מצטרפין בשרה על הם אם אבל חלוקה על ןכשהטיפי א"ד במה אחד במקום ועוד

 עומדין  או שורות יןעשו או בשינוי עומדין אלא זה אצל זה בסדר  עומדים הטיפין אין' אפי

 אנו בשרה על שנמצא שכל טמאה ענין בכל הירך לרוחב שארכן או כעיגול או כחצובה

 " להחמיר  תולין

 

כגריס  , האם צריך שיעור הא על בשרכתם הנמצב מחלוקת הראשוניםהבאנו את  'בסעיף ו

י כד אמספיק כל שהו רמב"םהשיטת ואילו  .וסיעתיה הרשב"אלטמא, וזה שיטת  דיכ ועוד

  .לטמא

עוסק מרן במקרה שנמצאו על בשרה מספר הללו , ובסעיפים ב"אהרשכדעת  סתם מרן

   ס ועוד.יש שיעור כגרי  יחד עוד אולם אם נצרפםר כגריס ואין שיעו ל אחד לבדכתמים שבכ

 
 "ק לח.ס 743
 ג."ק יס 744
 ס"ק ו. 745
 הרה דף סה. שירי ט 746
 ' קסו.מע 747
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 מקור הסוגיא

 טיפין טיפין וז"ל: בדין יא דלא איפשטא ת בבענשאר 748בנידה גמרא ה

 על: ש"ת? מהו ירכה לרוחב, והמ טיפין טיפין, מהו כשורה ,מהו כשיר : ירמיה רבי יעב"

 דעביד  דלמא, לא? גוונא האי כי לאו מאי - בשרה על. טמא - טהור  ספק טמא ספק בשרה

 ".כרצועה

 . 749ן לחומראלינשאזאיפשטא, כתבו הראשונים  רת בבעיא דלאאף שהגמ' נשא

 

עפ"י הברייתא  יםצטרפלא מכריעה שטיפין טיפין ולכא' יש להקשות מדוע הגמ' לא מ

 התם "טיפין טיפין אין מצטרפין"?. ת בדף נט ע"א שאיתא שמובא

 

 ו: נחלקו הראשונים בתשובה לשאלה ז

והשאלה  , ועודס בכתם פחות מכגרי  י הסוגיות עוסקות ת, ששביארו 751הראב"ד 750התוס'

ו ואיל ל בשרההנמצא ע עסק בכתםלכגריס ועוד אלא שר' ירמיה  ין מצטרפיםהאם טיפ

 .מצא על בגדהעסקה בכתם הנא בדף נט רייתהב

 נו לחומראכאמור פשטש] ומצטרף להלכה בעיא דלא איפשטא – על בשרהיוצא שטיפין טיפין 

 .ףלא מצטר - על בגדה. כדלעיל[

הנמצא על בשרה לכתם הנמצא כתם  אין הבדל בין, בסוגיא 752לפי ביאור הרשב"אאולם 

ים גדולים  ר' ירמיה עסק בכתמ, 753םשוני רים במק הסוגיות עוסקות על בגדה אלא שתי

ה  , כיון שהופיעו בצורה שונה מאשר הדרך הרגיל ה, אלא שהספק שלו האם טמאמכגריס

 עסקה בכתמים שאין בכ"א מהם  דף נטהברייתא באולם  .והגמ' לא פשטא, לזוב ממקורה

 .שלא מצטרפים, והדין הוא ועוד כגריס

  ס ועוד פחות מכגרי טיפין טיפין ן על בשרהה ביבגד בין עליאור הרשב"א, וא"כ יוצא לפי ב

  יתא.י, כמו המובא בברלא מצטרפים

 
 נח ע"א. 748
ב, ש"ד כתבתורת הבית הארוך ב"ז  הרשב"א . רארעה יש לפסוק לחומלא הוכששזה בעיא  ףשאביארו, ם הראשוני 749
למא  די'ל הדחיה ש, ו בשרה מצטרפין על  שטיפין טיפיןעיא לחומרא הב צתה לפשוט את' ריר כיוון שהגמיש להחמש

שער הכתמים הביא   שד בבעלי הנפה אנו פושטים לחומרא. הראב"כלמא, ובאמת להלויא בע הוא רק דיחעה' כרצודעביד 
ל אה' משמע שבכטמ טהור ספק טמא שרה ספקעל בכתבה 'הברייתא נראה להחמיר, שם מלשון שגאת הרשב"א והוסיף 

 ן לחומרא.   לינזשיש בו ספק אתם על בשרה כ
 רה מהו. שוכה ע"א ד" נח 750
 ע"א. ים כא  ש שער הכתמהנפ בעלי 751
 ת הארוך ב"ז ש"ד.יתורת הב 752
בשרה על  ם בכתםהברייתא בדף נט עוסקת גקשה שאם ה ר' יונה, ר' יונה וסף של הסוגיא בשםנהביא פירוש הרשב"א  753
אם   ת האישה אךא רוסואינו א טרף ס ועוד לא מצגריכא כתם פחות מט ממנה דווקפשואם כן ניתן ל א, ו שביאר הרשב"כמ

שכתם יותר מכגריס את בעי ר' ירמיה  טפ"י זה לפשואוסר את האישה, וא"כ ניתן ע  ס ועוד הרי הואמכגרי לבדו יותר הכתם
 הכתמים על בשרמיה מדובר ביר נה שבעיא דר'יו ולכן ביאר ר' האישה? א אתוא מטמשהוא בצורה משונה הרי הוד אפי' וע
דף נט מדובר בכתמים על  באולם הברייתא  ו לאו, אם טמאה א  ונה,ך משלל שזה בדרבג  להד, והשאועו דולים מכגריסשג

ש בגדה שי שעלטיפין יתא ניתן לדייק שטיפין ף שמהבריואפים לכגריס ועוד. ריס ועוד שלא מצטרגשאין בהם כ בגדה
ומר יש ל ון של בשרה, כיע סרילים מכגהגדוטיפין טיפין ן ביה מה יהיה הדתפק ר' ירמיהס  ס ועוד טמאה,גריבאחד מהן ככ

ראיה   יאיפין על בשרה זו הואנה אולם טיפין ט הבגד זז אנהע בצורת טיפין טיפין כיון שיהדם יכול להופ  בבגדה שדווקא
 ונה.מש
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על בגדה לא שהיינו ד, יאור התוספותיר כבלהחמ שיש, פסק הרשב"א להלכהאולם 

 . לכגריס ועוד על בשרה מצטרף אךמצטרף 

רה משונה בין כגריס שבעיא דר' ירמיה הסתפק בכתם בצו ,וביאר 755והרא"ש 754הרמב"ם

כתמים על בגדה שאין בו כגריס בשרה, והברייתא עסקה בפחות מכגריס ועוד על  בין ועוד

 : להלכה לשיטתם יוצאא"כ ועוד שלא מצטרף לכגריס ועוד. 

 .  ואבכל שהשכתם על בשרה אוסר 

 

 פין פחות מכגריס ועוד על בשרה: סיכום הדעות להלכה בכתם טיפין טי

 גריס ועוד.כלים שמצטרפ –כרעת הרשב"אתוס' והראב"ד וה

 לכגריס ועוד.שאין מצטרפים  –בסוגיא ביאור הרשב"א 

 ת האישה.על בשרה מטמא אאפי' כתם כל שהוא  –רא"ש והרמב"ם 

 אין מצטרף.  כגריס ועודת מפחו על בגדה   טיפין טיפין, לכל השיטות

 

 ב וז"ל: ב. השו"ע כות

 ח  סעיף 

 דע לזה זה סמוכין הרבה פיןיט שם שיש פי על אף, ועוד כגריס אחד במקום בכתם אין אם"

 בו שיהא עד בכנה וטיפה טיפה כל תולין שאנו, טהורה, מכגריס יותר  בהם יש נצרפם שאם

, בשרה על נמצאו אם אבל, חלוקה על כשנמצאו מילי דהני א"וי. אחד במקום ועוד ריסגכ

 . "ועוד לכגריס ןמצטרפי

  

  ט  סעיף 

 אורך שהיה או, טיפין טיפין שהיו או, עגול או כרצועה ארוך שהוא, הבשר  על הנמצא כתם"

 בית כנגד והוא הואיל, למעלה ממטה הוא כאילו נראה שהיה או, יריכה רוחב על הכתם

 ."כזה היה לא הגוף מן נטף אילו אומרים ואין, טמאה, (לערוה כנוי והוא הוא גנאי' פי) תורפה

 ל בשרהין עה ובריס ועוד בין על בגדפסיקת הלכה בטיפין טיפין פחות מכג

אין   , כלומר שעל בשרה טיפין טיפין ביאור הרשב"אאת  א בסתמאמרן בסע' ח הבי

 טרפים. שטיפין טיפין על בשרה כן מצ התוס' וסייעתיהטת את שי והביא כי"א. מצטרפים

 אין מצטרפים.בגדה , על וכן הביא להלכה שלכל השיטות

 כדברי התוס'.  פסקהב"ח 

  וימינכה בופסיקת ההל מרןדעת  בירור

שלא  הור הרשב"א להקל בטיפין טיפין על הבשר יא בסתמא את ביאכאמור לעיל, הב מרן

ודנו   על בשר שמצטרף,יטת תוס' וסיעתיה להחמיר בנמצא מצטרף אולם בי"א הביא את ש

 :מרן למעשההאחרונים כמי פסק 

 
 איסו"ב ט ו.  754
 י ביאור הב"י. ' ב עפ"ח סיידה פ"נ 755
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ה תמיד שסתם וי"א הלכ בקודשולא כי"א כדרכו  ביאר שמרן פוסק כסתמא 756"שערוה

 תם. כס

ולא כסתם, שכן הכלל שסתם וי"א הלכה כסתם,   רן כי"את משדע, ביאר 757אולם בטה"ב

  פוסקים כי"א:, ויש מצבים ש לא אמרינן בכל מצב

ם וי"א הלכה כסתם, אמור רק כאשר בדעה תס, שהכלל כתב 758בשו"ת בית דודא. 

דעת  אולם כאשר לא כתוב של הי"א, הוזכרה בסתם מוזכר במפורש שהיא חולקת עש

דידן בדעת הסתם אין כתוב  הלכה כי"א, וכן בסעיף חולקת בפירוש על הי"א הסתם

 מצטרפין. במפורש שאפי' על בשרה טיפין טיפין לא

הפוסקים, כוונת מרן השו"ע יא סברת רוב סברת הי"א ה כאשרכתב,  759ב. יד מלאכי

סימן כי במלא . והוסיף הידהפוסקים, ובהלכה שלנו דעת הי"א היא דעת רוב פסוק כמותם ל

 לפסוק שו"ע מתוך ידיעת המקורות והב"י וז"ל:  ן יששלכ ,א בשם הסמ"ע

  אותן  אלא מתוכו דין יפסקו שלא היה ערוך לחןשה בחיבור א" ורמ א"מוהריק הרב כוונת"

 טעמו  עם דין כל מקום מתוכן וידע  י"הב פירוש עם הטורים בעל דברי תחלה מדולש

 להיות ערוך ןלחהש  חבר  הדברים מזכרונם ווזיז אשל וכדי המחברים וליומגד מהתלמוד

 שרבים הרע מהטובים נמשך התלאה בכובד בהיות בזמנינו כ"משא  למזכרת לפניהם עומד

 םופוסקי ומצפצפים' א  רגל על התורה ללמוד ורוצים דעה מדור  הם כאילו נפשם חושבים

 " ...פשםנל עהר  וגורמים אלהיו רתות  ברית הפרו עמנו מחריבי והם ערוך השלחן מתוך

משמע  במשמרת הטהרה, אולם שראוי להחמירלכות למעלה הבולכן כתב בטה"ב 

וכן פסק   ב "וכן יש להחמיר".ן בתורת הטהרה כת]כמובא לעיל[ וכ כדעת הי"א שהעיקר

 .כדעת הי"א 760שבה"לב

  , וכתב שיש טרפים כשיטת הסתמא במרןעל בשרה לא מצהיקל שטיפין  761בדרכ"ט

 מחמירים. 

 קות זו מזו רחו בשרהטיפות על 

בשיטת הי"א ]שטיפין טיפין מצטרפים[, מה הדין בכתמים הרחוקים זה מזה,  קים נחלקו הפוס

ראיה אחת ונתלה כל כתם פים או שמא כיון שרחוקים זה מזה מוכח שאין זה האם גם מצטר

 במאכולת.

היא,  , נראה שסברתו שאפילו שהטיפות רחוקות זה מזה הן מצטרפות, כתב 762החוו"ד

חות מכך תולים במאכולת, סר רק בכגריס ועוד ובפהי"א שכתם על בשרה או לדעתשאף 

 בשרה לא שכיח מאכולות.במים כיון שתולים במאכולת רק בכתם אחד ולא בכמה כת

, וכן  764בחקר הלכה וכן פסק רק אם סמוכות זו לזו. שמצטרפים הטיפות, פסק 763הרשב"א

 . 765פסק בטה"ב

 
 סע' לז. 756
 .שעט-מ' שעז א עח" 757
 וסי' תמא.  צט 'חאו"ח סי 758
 יז.  ת  וא י השו"עכלל 759
 .קסז עמ' 760
 ב טז. 761
 ס"ק יא. דושים חי 762
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 .על שתי רגליה מצטרפים תמיםהכ לושאפי , 766וגר פסקהגר"ש קל

 שכתמים רחוקים אינם מצטרפים.  שבמקום צורך ניתן להקל, פסק 767ה"לשבוב

 ה טיפין טיפין על חלוק

  חות מכגריס ועוד על חלוקה אין מצטרפים ראינו לעיל שטיפין טיפין שאין באף אחד מהם פ

 .עכ"ל

 

 : פס דמי דק שמחבר ביניהם

 : דק שמחבר בין הכתמיםי דמס כאשר יש פם מה הדין דנו הפוסקיאולם 

 .מובדלת זו מזוטיפה שניכר שכל כיון  שלא מצטרף, פסק 768צדק  מחהצ

 . ומצטרףכצ"צ למעשה,  שאין להורות, פסק 769שבה"ל

 .לא הפסידעל הצ"צ  שהסומךכתב  770בטה"באולם 

 

 ר ביניהם: חבשמדק  מראה טהורפס 

אין  בכתמים, רים מטה הם הוא מהמראות שאנושאם הפס שמחבר ביני 771כתב בחוט השני

 . ביניהםהוא מצרף 

 

 שני כתמים שאין בהם כגריס ועוד בפ"ע שבתוך מראה לבן: 

ס ועוד על אדומים שבצירוף שניהם יש כגריבצדדיה יש כתמים שיש ליחה לבנה ו במקרה

 : לטמאה זה הכתמים מצטרפים יחד חלוקה, דנו הפוסקים האם במקרה

על בגד מנומר  ודל כגריס ועוד הנמצא א בגם טמבדין כת דבר תלוישה פסק 772ביביע אומר

נחבר את מצעו של הכתם הוא על החלק הצבעוני וצדדי הכתם על חלק לבן, ואם באופן שא

 ונחלקו האם החלק הצבוע מפסיק ביניהם.  הכתמים שעל הלבן יחד יהיה כגריס ועוד,

 שיטתלולם מא את האישה. א, ולכן הכתם מטהחלק הצבוע מחבר 773עת המעיל צדקה דל

 ולכן היא טהורה.  ר"ז אין החלק הצבוע מחבהגר

 
 

 ב"ז ש"ד.הבית הקצר  תבתור 763
 נ ס"ק כג.אות  764
 ח"א עמ' שפ. 765
 ין ה.  י' רסג ד ס ב טעם ודעת תליתאיבטו 766
 עמ' קסז. 767
 . "ד קמדיו 768
 .עמ' קסז 769
 פג.ח"א עמ' ש 770
 עמ' קנו. 771
 יו"ד.  לק ח סי' יזח 772
 סב. סי' 773
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יר  להחמשיש כשיטת המעיל צדקה. וממילא ה"ה במקרה דידן  טה"ב להחמירבופסק 

והוסיף,   774פסק בחוט השניוכן  .שבצדדים הכתמים האדומיםשהליחה הלבנה מחברת בין 

 הטיפין הטמאים. אם הליחה הלבנה נראה מהמראה של  ריך הבחנת חכםצש

 הבגד פלי על ככתם 

יס ועוד כאשר הוא כך, אולם אם נפשט את הכפל הבגד וגודלו כגר כתם שנמצא על כפל

דנו ועוד.  א יהיה בכל אחד מהם כגריסי הכתם, באופן כזה שלצדד 2יהיה חלל אויר בין 

 הפוסקים איך לדון כתם כזה:

שאין ט פשו תפורים הכפלים, אזי , כתם הנמצא על כפלי השרוול, אם אינםכתב 775כמ"אחה

אם  הכפלים תפורים יש לעייןאם ו . שיש אויר ביניהם, יס ועודלטמא ככגר 776מצטרפים

  מצטרפים.

 . תפורים מצטרף, אך שלא תפורים לא מצטרף, כתב 777ובחוט השני 

. כיון שהסיבה  מצטרפיםתפור,  , שכתם הנמצא על הכפל אפי' שאינוכתב 778"שערוה

ומרים שהם  טרפים היא מפני שאנו אן מצאינ בהם כגריס ועוד בכ"אשבשני כתמים שאין 

וכן פסק   כולות, אך בכתם הנמצא על כפלי הבגד ברור שזה כתם.באו משתי מא

 .780פסק בטה"ב. וכן 779לשבה"

 כגריס  בגד שעשוי כרשת כיצד נשער

יר שברשת או גד העשוי כרשת, האם נצרף את האוויש לעיין כיצד משערים את הכתם בב

 בגודל כגריס ועוד. יהיהכתם א צריך שהבד שעליו ה שמ

 שבחורים לשיעור כגריס ועוד. מחשיבים את האווירש, כתב 781"טרכבד

 גד או שנאבדונתכבס הב -כגריס ועוד    ראתה כתם ולא ידעה אם הוא

, ונידון זה דומה ליו"ד סי' צח סע'  האישה טהורה כיון דהוי ספיקא דרבנןש, 782בכתב בטה"

שישים כנגד האיסור,   רוטב ולא נודע האם היופך ה ונש  ערב איסור מין במינוב במקרה שנת

 60ק מדרבנן צריך כיון שמין במינו מדאוריתא ברובא בטיל ור ,הדין הוא שהאוכל מותר ש

 
 עמ' קסא. 774
 ט.ל קיג יכל 775
ם יש בו כגריס.  אכדי לראות  ]שאינו תפור[ פושטין אותו. ןה על קמטי הסדי ע הנראי צרעת שנגמדינאיה הוא מביא ר 776
הפתחא  כן "ה עמ' שמו ון חשו"ת שמחת הכהעליו ב הקשואולם  הנגעים אז הסדין טהור. אויר ביןש יאר שהכוונה שאם יוב

ינו  אהכתוב שאם נגע גזרת  שבנגעים ישים, כתמ ד מהם לדין מולל לא ניתןים שא ראיה מהנגעהביל סי' יא שאין זוטא 
ים בכתמים הסיבה שאנו מקילים אולם רפהנגעים שאינן מצט שאם יש אוויר בין אלכן הדין הובגודל כגריס הוא טהור ו

לות, כואמ או מכמההם בם כי תולים שרפיטטיפין אין מצולת וטיפין מאכו תולים בדם שאנעוד הוא מפני כגריס וות מבפח
 . מכגריס טמאהממקור אחד, ואם יש בו יותר  הבגד ברור שזה ל קמטיכתם נמצא עה שהבמקראולם 

 עמ' קנו. 777
 לח. סע' 778
 עמ' קסז. 779
 ו. שפד. ועיי"ש בראיותי-פג"א עמ' שח 780
 וספה ו. "ב הפ 781
 ד.ח"א עמ' שפ 782
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ול לא ומותר לאכפק דרבנן לקו, אזי הוי ס60הוא רק אם יש כיון דהוי רובא ודאי והספק ו

 . ועיי"ש. דועו תם היה כשיעור כגריסוה"ה בנידון דידן שיש ספק אם הכ

, ע"פ מה ]אף בג"י ראשונים כמבואר לקמן[ שה"ה בכתם הנמצא בז"נ שטהורה, בטה"בועוד כתב 

 סק אישה בחזקת טהרה. שפסק שלאחר הפ

ם ראשונים לא תולים הרמ"א כתב בסי' קצו, שבג' ימי: מי נקייםולגבי ג' ימים ראשונים בי 

לפי  מה הדין ונחלקו הפוסקיםו. עלי אולם מרן כדלקמן חלקאו ממקור חיצוני, שהכתמים ב

 :בבגד והוא נאבד 783מ"א במקרה שהסתפקה אם היה כגריס ועוד הר

 אף בג' ימים ראשונים מהסיבות הבאות: להקלש שיכתב,  784הדברי מלכיאל

 ספק מדרבנן כיון שלא הרגישה ביציאת הדם. .1

כדלקמן ל, וכנ"  בכלל יש להחמיר בהם . יש מחלוקת הפוסקים לגבי ג' ימים ראשונים אם2

 בסי' קצו.

ההפסק טהרה נסתם מעיינה וכן רוב הנשים הן נידות ולא זבות ולכן אין מחזיקין אחר . ל3

 שתראה בימי זיבה.אותן 

יש לתלות ן בג"י ראשונים. ומ"מ בנידון דיד הקלהאם לשצ"ע כתב,  785אולם בתשורת ש"י

 במצוי שהכתם בא מדם מאכולת.

 .כיאלשהעיקר כדברי מלפסק  786בטה"ב

 ם היה אדום או לא ונאבד הכתםמסתפקת אועוד אך ראתה כתם כגריס 

אל הנ"ל מיקל אף בג"י  מלכי ודברי, לקולאספק דרבנן מדין  להקל, כתב 787החכמ"א

 . ראשונים

מן המקור יש להם מים יוצאים כיון שרוב דשהאישה טמאה  כתב, 788קלוגר"ש הגראולם 

לישאול וב השאלות שנשים באות נו רבימי, ש789שבט הלויבשו"ת  ותמה עליו מראה דם.

אות , ואולי בימיו של הגר"ש קלוגר הנשים לא היו שואלות בעיקר על מראינן בצבע אדום

כתב שיש להחמיר במצבים  . אך למעשה ולכן יש להקלאדומים ובימינו אין הדבר כן. 

 :הבאים

 א.בתוך ז"נ ובפרט בג"י ראשונים. 

 ה אם הוא אדום.בליבספק אה שהיה ה חום או מרב. ראתה מרא

 
ם תמים גדוליק בכיא רראשונים ה יםמי מרא בג'א חוה"ד שאף לרמ"תר םי, שכתבנו בש' קצו סעיף בסיעיין לקמן  783

 ש. יס ועוד תולין במאכולת.עיי"ריס אך פחות מכגמכגר
 סז. 'ח"ד סי 784
 קלח.תנינא סי'  785
 ה.ח"א עמ' שפ 786
 יג סע' כט.כלל ק 787
 ו.סי' קצ סע' מ ן תנינאאחרוונטרס מי נידה ק 788
 ט ט.קי חלק ג יו"ד 789
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גם  יששאף שרוב הדמים הבאים מן המקור טמאים, , 790ש קלוגר עצמו חזר בו ר"הגאכן 

רוב עדיף,  [קרובים יותר לצאת]דמים מן העליה שרוב וקרוב אים מן העליה ואף שדמים טהורים שב

 .טהרה יש להתירחזקת הכא שהיא ב

 משונה טיפין טיפין על בשרה בצורה

 ל: וז" 791בנידה בגמרא 

 על: ש"ת? מהו ירכה לרוחב, מהו טיפין טיפין, מהו כשורה, מהו כשיר : ירמיה רבי בעי"

 דעביד  אדלמ, לא? גוונא האי כי לאו מאי - בשרה על. טמא - טהור  ספק טמא ספק בשרה

 ".כרצועה

 ח.  וסקים לחומרא כמבואר בסע'ספק, כתבו הראשונים שפאף שהגמ' לא פשטה את ה

ספק הוא, ם שגודלו יותר מכגריס והפק של הגמ' הוא אפי' בכתהסש ,רביאלעיל הרשב"א 

 לים שהגיע מהמקור וטהורה. האם זה הגיע מהמקור או שמא בגלל שצורתה משונה לא תו

 . ואכמ"ל ונהועיין לעיל שיש ביארו את הגמ' באופן ש .כאמור הכרענו לחומרא

 . כרשב"אמרן בסע' ט פסק 

 בגדה שנמצא על כתם משונה

ם משונה על בשרה אפי' כשהוא ק מה הדין בכתר' ירמיה הסתפ ,הרשב"אאור י ביעל פ

שעל בדף נז ע"ב 'הברייתא שהוזכרה יותר מכגריס. והגמ' ניסתה לפשוט את שאלתו מ

', א"כ רואים לכא' ר טהורספק טמא ספק טהו על בגדה. טמאר ספק טהו  ספק טמא בשרה

לקו אולם נח .טהורם משונה ה כתבגד שונה אולם עלמם כתם שרק על בשרה אנו מטמאי

   קים בדין זה:הפוס

ה"ה בכתם  אה שונר .טהור, שכתם משונה על בגדה כגון שנראה כעיגול כתב 792הסד"ט

 .793בשום טיפה כגריס ועודטיפין טיפין על חלוקה, כאשר אין 

 ר רבינו יונהראייתו מביאוונראה ש, טמא משונה על בגדה שכתם , כתב 794בדי השולחן

על חלוקה שאין באף  אר שדווקא טיפין טיפיןהבריתא בדף נט ע"א מתב"א שהרשב שהביא 

ים, אולם משמע שאם היה באחד מהן כגריס  אחד מהן כשיעור כגריס ועוד דווקא אין מצטרפ

 ון שדרך החלוק לזוז אנה ואנה.אה אפי' על חלוקה למרות שצורתה משונה כיועוד טמ

וקה טמא כיון קא טיפין טיפין דעל חלדוו יונה, שלדעת רבינו לדחותכתב  795אולם הסד"ט

טהור כיון וק לזוז ואורחיהו בהכי, אולם כתם עגול כשיר או כשורה על חלוקה שדרך החל

כתם  נת הברייתא עפ"י הרשב"א ורבינו יונה שכלשלאו אורחייהו בהכי. וביאר שזאת כוו

ן שעל  טיפיפין ברייתא לא דיברא בטיאולם ה משונה על בשרה טמא ועל חלוקה טהור,

 אינו משונה. חלוקה כיון שזה 

 
 ב. ה סי' לניד מטות לספר מיהש םת קנאת סופריבשו" 790
 נח ע"א. 791
 נב.ס"ק  792
ה  חלוק לזוז אנה ואנרחיהו בהכי שדרך הוטמא כיון שאחמיר טיפין טיפין על חלוקה הבינו יונה יש ללדעת רועיי"ש ש 793

 או כשורה טהור.  אבל כשיר
 .צד  קצ ס"קסי'  794
 יב. ס"ק 795
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שכתם טיפין טיפין על חלוקה טמאות אולם שאר צורות על חלוקה פסק  796בטה"ב

 הורות.ט

 

 ף יסעי

 הטור כותב וז"ל: א. 

  כל  או  עולם קרקע בדקה כיצד עליו גזרו לא טומאה מקבל שאינו דבר  על שנמצא כתם"

  צבוע  ד בג על הנמצא וכתם טהורה םת כ בו ומצאה עליו וישבה הטומא מקבל שאינו דבר 

  וכתב  יונתן כרבי ם"והרמב ק"כת ן"הרמב ופסק מטהר  יונתן ורבי מטמא קמא תנא בה פליגי

 להקל"  שומעין ובכתמים ל"ז ש"הרא א"א

 בר שאינו מקבל טומאהעל דכתם 

טמא את האם כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה מ 797ידהנבנחלקו התנאים 

 האישה: 

 רבי שהיה ,מטהר  נחמיה רבי  - מרחץ  של אהאיצטב על או, אבן של ספסל על "ישבו

 כתמים" בלק מ אינו - טומאה מקבל שאינו דבר  כל: אומר  נחמיה

 תני אבא: נחמן רב ליה אמר . נחמיה' כר  הלכה: דרב משמיה מתנה רב בר  חייא רב "דרש

' ר: דתניא, אהי יתנא... ?נחמיה כרבי הלכה אמרת ואת, וטמאום חכמים לפני בא מעשה

 ."נחמיה  כרבי חכמים והורו, מטהר נחמיה  בירו , מטמא יעקב

 ונחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה:

שדבר שאינו מקבל , להקל שהלכה כר' נחמיה, פסקו 800והרשב"א 799הרא"ש 798הרמב"ם

 .אינו מטמא את האישה טומאה  שנמצא עליו הכתם

 ראייתם: 

  .נחמיה יכרב הלכה דרב משמיה רב רב חייא' ר דריש א.

 דר' נחמיה.  אליביהי בגמ' בדף ס ע"ב א ואבירב הונ שקלימדב.

 . נחמיה כרבי אלדשמו מילתיה אשי רבע"א העמיד  נח דףבדף ג.

 וראייתו:  כר' יעקב לחומרא סקפ 801הראב"ד בספר בעלי הנפש  אולם

 שהוא – האורגים ומכלי עץ כלי] ,משתיתאל האישה שמצא דם על הא כתוב, עבדף נח ע"

  מתרמי  איו ותיתי תיזוללה ש אמרו ינאי רביובאה לפני  ה[לי עץ שאינו מקבל טומאטי כפשו

  .ינו מקבל טומאהא הוא דבר שאואע"פ שמשתית. טמאהדם שוב  לה

ן מקבל , שמשתיתא כ, התוס' כתבהנ"ל דחו ראייתו ממשתיתאא"ש והר 802אולם התוס'

ן בקיאים מהי משתיתא ולכלא  שאנו והוסיף הרא"שממנו. טומאת נגעים, ולכן אין ראיה 

 
 פו.' שח"א עמ 796
 "ב. וכן דף ס ע ע"בדף נט  797
 ט ז איסו"ב 798
 ט ב. נידה פרק  799
 .ש"ד הארוך ב"ז יתבה תורת 800
 . דף נט שער הכתמים 801
 "ה כר' נחמיה.דדף נח ע"א  802
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כדי לא לסתור את הראיות  ]אפי' לא רק טומאת נגעים[ ת טומאה עדיף לומר שהיא מקבל

 ה.ל שרואים מהן שהלכה כר' נחמי דלעי

וסובר שאף שהמשתיתא , שהראב"ד חולק על התירוץ של תוס' דלעיל 803הערוה"נביאר 

 טמאה האישה משום כתם,  היותרה ל' נחמיה לא היתה אמומקבל רק טומאת נגעים, לפי ר

אוסר את האישה, וא"כ לענין כתמים משתיתא אינה  ה רגילהאאלא רק דבר שמקבל טומ

 דבר שמקבל טומאה ומוכח דלא פוסקים כר' נחמיה.נחשבת ל

 .לקמןמבואר בשו"ע להלכה נפסק כר' נחמיה כ

 תם  מה הטעם דבר שאינו מקבל טומאה לא מטמא משום כ

כיון שישבה על  –"'ונקתה לארץ תשב' וק לטעמו של ר' נחמיה ה פסמביא הגמ' בדף ס ע"ב

 הארץ נקתה". 

 ולא הטעם האמיתי כיון  אסמכתאה הוא ס' ז, שפכתבו והערוה"נ הנ"ל 804המעדני יו"ט 

 ת.ם טהור ואין נביא רשאי לחדש הלכוה כל כתשמהתור 

אינו  הוא הכתםי שהדבר שנמצא עליו , שטעמו של ר' נחמיה הוא, מפנביארתוס' הנ"ל 

שיש לחלק בין  ,הערוה"נ דברי התוס'שם וביאר לא גזרו על האישה.  מקבל טומאה רבנן

ון ה ממנה ]כיבלא הרגשה, בראיה בהרגשה הטומאה בא ראיה בהרגשה לכתם שבא

האישה טמאה,   ן אף אם הוא אינו מקבל טומאהאל הדבר שנמצא עליו הדם ולכ שהרגישה[

עליו הדם אל האישה  ה באה מכוח שהדבר נמצאטומאה והבכתם האישה לא הרגישאולם 

 כן אם הדבר אינו מקבל טומאה אין האישה טמאה.ול

טהר את שאם נ , כיוןגזירת כתמים היא משום טהרות, 805דושי הר"ן טעם אחר מצינו בחי

כתם החמירו שאם ה גם את הבגד שנמצא עליו כתם, ולכן האישה, יש חשש שיבואו לטהר

ע"ג דבר שאינו מקבל תם נמצא אך אם הכהאישה טמאה.  ומאהבל טנמצא על דבר המק

 .טומאה, אין סיבה לאסור את האישה

שלא בא ם הכתם בא ממנה או מעלמא, ולכן כתם יש ספק הא , שבכל כתםביאר 806הנוב"י

"ל. אולם הסיבה שרבנן רת טהור משום סדיך להיו היה צר  רק מדרבנןבהרגשה שאיסורו 

ליו לענין טהרות, הבגד שע שמקור מקומו טמא, ולכןי"ל ם שקמירו בכתמים הוא משו הח

מא אין להקל כיון נמצא הדם נטמא מדין טומאת מגע, ואף שיש ספק שמא הדם בא מעל

מכריעים  גבי הבגד אנוא"כ לק דאורייתא לחומרא, ספו שטומאת המגע היא מדאורייתא

שוב לא ניתן   קורמהמ באהדם שהבגד הכרענו הספק שהדם בא מהמקור, ולאחר שלגבי את 

כתם הנמצא על בגד שאינו מקבל ולכן מספק שמא בא מעלמא. לבעלה אישה לטהר את ה

ה כיון שאינו האישה כיון שלא הכרענו לגבי הבגד שהדם בא ממנ טומאה אינו אוסר את

תהיה   אישה גםכים לדון לגביו מהיכן הגיע הדם וממילא המקבל טומאה. ולא היינו צרי

 הורה. ט

 
 א.נידה נח ע" 803
 ש נידה פ"ט ב."על הרא 804
 ב. ידושים נידה נז ע"ח 805
 י' נב. קמא ס 806
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 עם של הנוב"י:מספר קושיות על הט הקשה 807דחוו"אולם ה

בר בכגריס  א. בגד נטמא רק ברביעית דם ולא בכגריס, ולכן לא יתכן שהבגד יהיה טמא כ

 יס. רק נטמא ברביעית דם, שזה הרבה יותר מכגר ומכוח זה נטמא את האישה, שהרי הבגד 

בא  הדם שמא ה טהור כיון שיש ספקב. עפ"י הנוב"י כתם על דבר שאינו מקבל טומא

שבה עליה ואח"כ מצאה עליה דם צריכה  שה שבדקה קרקע עולם וימעלמא, ולפי זה אי

הורה  זה האישה טכי בא ממנה, אולם קי"ל בגמ' שבמקרה להיות טמאה, כיון שהדם וודא

 טומאה.שהדם נמצא על דבר שאינו מקבל משום 

לאסור את  צריךמאה ל דבר שאינו מקבל טוג. עפ"י הסברו של הנוב"י, גם דם הנמצא ע

מא, סו"ס אם הדם בא מהמקור הדם עצמו מטמא שאף שהבגד עצמו לא נט האישה, כיון

אותו  שיש ספק האם הדם בא מהמקור או מעלמא יש להכריעאחרים מדאוריתא, ואף 

מהמקור וממילא עפ"י הנודב"י האישה צריכה   ם באשהד ]ספק דאורייתא לחומרא[לחומרא 

 היות טמאה. ל

 קור מקורו טהור.  דין כתמים קשה למ"ד מ י כלנוב" עפ"י הד.

 כתם על בית הכסא

ראתה כתם על דבר שאינו  אםש זה לפיועוד, ש 808מיימוניות הדרכ"מ כתב בשם הגהות

 . הורטה דם עליו ומצאה הכסא בבית ישבה אםרת, מקבל טומאה אינה נאס

 כתם על בגד צבעוני 

 וז"ל: 809מובא בגמרא

, כתם משום מטמא אינו: אומר  יוסף  בר נתן רבי , כתם שוםמ  מטמא  - צבוע בגד, ר ""ת

 שלא אלא? נהוניתק מאי? תקנו. כתמיהן על להקל אלא לאשה צבעונין בגדי תקנו שלא

: דתנן, ןאי? דאסירי מכלל - הותרו. כתמיהן על קלהל אלא לאשה צבעונין בגדי הותרו

, צבעונין בגדי על ר זולג ובקש. האירוס ועל םניחת עטרות על גזרו אספסינוס של בפולמוס

 כתמיהן" על להקל כדי - עדיפא הא: אמרי

 : נחלקו התנאים האם כתם על בגד צבעוני מטמא את האישה

 .מטמא אינו – ולפי ר' נתן בר יוסף. מטמא –לפי ת"ק 

 בפסיקת ההלכה: םונחלקו הראשוני

 כיון שהדם ניכר בהם.  קמא כתנא ,פסק 810ן"מברה

הבגד  לגבי  ר יוסף היקל רק, שגם ר' נתן בנאסרתאישה השו, פסק 811חה והראב"ןו שמרבינ

 עצמו לטהרות, אך האישה נאסרת לבעלה. 

 . 813ש"וכן פסק הרא .להקל שומעין  בכתמיםשכן  יונתן יכרב ,פסק 812ם"הרמבאולם 

 
 .סי' קצ ס"ק ח 807
 . ה אות 'ט קפר 808
 ב. נידה סא ע" 809
 ו. "ה ד"פ הבהלכות ניד 810
 ב פ"ט אות ו. סו"יובא בהגה"מ אמ 811
 .ז"ה ט"פ ב"יסוא 812
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 להקל אלא להחמיר כתמים אמרו שלא ם"הרמב שנראה כדברי ,כתב 814א"גם הרשב

 .ברכה ועלי תבא אלו בדברים  מחמירהש ,םש  הקצר הבית בתורת בכת מקום ומכל

 

 ב. השו"ע כותב וז"ל: 

 בית או) עולם קרקע בדקה, צדכי. עליו גזרו לא, טומאה מקבל שאינו  דבר  על שנמצא כתם"

, טומאה מקבל שאינו דבר  כל או( ק"וסמ ג"סמ בשם נ"ה מרדכי(, )815מאהוט מקבל שאינו הכסא

 האשה בשלת, לפיכך). טהורה, צבוע דגב  על שנמצא כתם וכן, כתם בו ומצאה עליו וישבה

 ".(האשה פרק ובגמרא ם"הרמב( )מכתמים להצילה כדי, צבעונין בגדי

 אהקבל טומאה המונח על דבר שמקבל טומדבר שאינו מ כתם שנמצא על

אה, אולם הוא מונח או נישא ע"ג דבר מטו במקרה שהכתם נמצא על דברי שאינו מקבל

 ם: כתיי ם הלישנם שני דיוניומאה קבל טמה

שאינו מקבל טומאה גרם לנושא אותו להיטמא דבר שהדם שנמצא על  האם העובדה דיון א'

 ישה.  נידה לאטומאת  םגור ,בטומאת משא

 ת משא. אילו דברים נטמאים בטומא דיון ב'

 

 טומאה לאישה האם טומאת משא גורמת –דיון א' 

 נחלקו האחרונים בדין זה:

לטומאת משא, פסקו שכאשר הכתם גורם  - 816חיים שו"ת דברי  ת חינוך,ס"ט, מנח .א

  . לו נחלקו בפרטי דין טומאת משא כמו שיבואר לקמן[ל]האחרונים ה. האישה טמאה

אין האישה גורם לטומאת משא שפסקו שאף  - 819, פרי דעה818, פתחא זוטא 817חת"ס .ב

 .רו כתם הנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאהחז"ל טיה. כיון שטמאה

 

 אים בטומאת משאנטמ   בריםאילו ד –דיון ב' 

הדברים  שטומאת משא גורמת איסור נידה לאישה, יש לברר מהם  פוסקיםלדעת ה 

 מה נטמא בטומאת משא: נחלקו הראשוניםו  . משאשנטמאים בטומאת 

 
 

 . א' סי ט"פנידה  813
 .ד"ש ז"ב א"תוה 814
בסד"ט צג, חוט כה[ וכן א ל עמ' קע ]טה"ב ח"בפרטי ההלכות שבה" עייןוכדו'[ ]צואה, מ"ר ים של בית הכסא נבפרטי די 815

 קסח.שני עמ' 
 הם יבואו לקמןורות שלהמק 816
מא את א מטת מש גורם לטומאה םכתאיתא ש ואם  מקבל טומאה, ינואכותב שנייר  החת"ס ן פא.סימיורה דעה ו'  817

 ובר שגם כתם הגורם .א"כ ע"כ שהחת"ס ס את בטומאת משנייר טמאה, שהרי האישה נטמאבם אישה שקינחה ה אז גהאיש
  א אינו אוסר את האישה.טומאת משל

 ק טזס"' קצ, 818
 הקדמה שער ד 819
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אולם כלים אינם מקבלים  מקבל טומאת משא,  שרק אדם ,פסקו 821והר"ש ,820הרמב"ם .א

חוץ על גבי משכב טהור ישא א ונל הנוש: "כ822נה בזבים . וראייתם מהמשמשא טומאת

 "אדםמן ה

שגם כלים מקבלים טומאת משא של דם נדה. וזה לשון  824רש"י  הבין בדעת 823"טדהס .ב

 י: רש"

משכבה אב הטומאה אבל מטמא הוא  עושה משכבה אב הטומאה ולא דמה עושה -היא " 

 " ו דהא איתקש לנדהלהיות ראשון ואף על פי שאין נוגע ב משא יו משוםאת שתחת 

. היא אף לכליםמשום משא"  י "מטמא את שתחתיוהבינו שכוונת רש" "טדוהס 825עק"אר

ן שהוקש לטומאת משכב. אולם בשאר וכתב רעק"א שזה דין מיוחד בטומאת נדה כיו

 לא קשה מהמשנה בזבים(. "י מודה שרק אדם נטמא בטומאת משא )ולכן רש  הטומאות גם

, וסובר שרק באדם יש מב"םל הרש"י אינו חולק ער שרביא 826התפארת ישראלאולם 

 .  האדם שתחתיות שתחתיו" הכוונה את ומאת משא. ומה שכתב "אט

מקבל  הנמצא על דבר שאינו חרונים מה הדין במקרה שכתםעל פי מחלוקת זו, נחלקו הא

 ל טומאה:טומאה, מונח או נישא ע"י דבר המקב

שהאישה  פסק קבל טומאת משא. ולכןפסק כדברי רש"י שגם בגד יכול ל 827"טדהס .א

 . 828טמאה

"ט מדוע לא פסק כשיטת הרמב"ם דהקשו על הס 830והדברי חיים 829וך המנחת חינ .ב

 משא ולא בגד וכלים?!  והר"ש שרק אדם נטמא בטומאת

ה נישא ע"י  נמצא על דבר שאינו מקבל טומאמקרה שהכתם כן פסקו שיש לחלק בין ול

 :אדםלמקרה שהנושא הוא  בגד/כלי

 . והאישה טהורהא הם אינם נטמאים בטומאת מש – לישא הוא בגד או כהנו כאשר

 . נטמאה בטומאת משא ולכן נאסרה בנידההאישה  –כאשר הנושא הוא אדם 

 
 . ק א הלכה טפר כות טומאת מתהל 820
 זבים ה, ג 821
 רק ה משנה גפ 822
 .צגמן קצ, סי 823
 . היאד"ה ב  נדנדה  824
 משנה בכלים פרק א אות א ה בעז על  –שראל פארת יהובא בת 825
 עז, שם בפראת ישראל ת 826
 ס"ק צג סימן קצ, 827
  הר"ן הור. ט ,ו מקבל טומאהאינדבר שנמצא על שכתם ה  בטעםוספות תלוי במחלוקת הר"ן והת שדין זה  תב"ט כדהס 828
גד  בהו לטהר גם את שיבוא יש חששרה, טהו  ההיית אם האישה ש ,ותטהר  שוםיא מאסרו כתמים הנן בתב שהסיבה שרכ

ע"ג דבר שאינו מקבל  תם שנמצאבכ. ולכן הקלו גע בו בגלל דם הנידה שנ תא טמא לטהרווהרי הושעליו נמצא הדם, 
אינו  בר שון דידן, שהדנידבהאישה. א"כ, מטהרים את  אנוא תקלה מכך ששתצה, אין לחשוש במקרה זון שמאה כיטו
 , ותו בגד טמאהר את האישה נבוא לטהר את אטיים החשש שאם נשוב ק טומאת משא,חר בגד אמאה טימא בטו בלמק

 האישה.  יש לאסור אתולכן 
שרבנן השוו ון את האישה כי וסר טומאה אינו א נו מקבלשאי "ג דברשכתם הנמצא ע ו,ט( ביאר"דע"פ הס) תוס' אולם 

דבר שאינו  הי"ל שאפילו אם א"כ,  ישה טהורה.ם האור ג אם הבגד טהו ,אהתהיה טמישה גד טמא גם האהב םמידותיהם: שא
ם  האישה טהורה כיון שהכת  "סושא, סמ ה והוא מקבל טומאת"ג דבר המקבל טומאעהכתם נישא  מקבל טומאה שעליו

   .ורה גם האישה טה הורטהכתם ם מקום מידותיהם שאוו מאה ורבנן השטו בר שאינו מקבלא ע"ג דנמצ עצמו
 . סאקה מצו 829
 סימן פ  דעה יורהחלק ב  830
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, האישה נושאת את הכתםשסו"ס כיון  כן, ברוב המקרים, גם לשיטתם האישה תטמאלו

ונים שלובשת האישה.  ינו מקבל טומאה, והפד מונח על תחתנמצא על פד שאכגון: כתם ה

"ס הכתם נישא גם ע"י ו, סלשיטתם טומאת משא שהתחתונים אינם מקבליםאף  א"כ,

וה"ה במקרה שקינחה האישה נייר  .ולכן האישה טמאההאישה שמקבלת טומאת משא, 

 .שה נושאת את הניירטואלט סו"ס האי

 

 למסקנה: 

כתם שנמצא על  ולכן  , שטומאת משא אינה גורמת לאיסור נידהסקוסיעתו פהחת"ס וא.

 .רו מקבל טומאה תמיד טהושאינדבר 

, שטומאת משא גורמת לאיסור נידה בין אם הכתם שנמצא על דבר שאינו סד"ט פסקב.

רם  ה טמאה כאשר הכתם גוולכן האישה תמיד תהיומאה מונח על אדם או כלי, מקבל ט

 .לטומאת משא

בר על ד כתם שנמצאאשר הורק כ, טומאת משא גורמת לאיסור אבל אך נ"ח פסקמהג. 

 .על האדםשא מקבל טומא מונח או ני אינוש

 

  :להלכה

, היינו ין להקל, ובכתמים שומעכחת"ס שכן סבירא לרוב האחרונים כמוהו, פסק 831טה"ב

 היות אסורה בכל מצב.שטומאת משא אינה גורמת לאישה ל

תיה, בדעת  , ולמרות קושיות המנ"ח וסיע לדברי הסד"טש לחשוש כתב, שי 832הרב ליאור

אישה שיש לה פד היגייני אע"פ  כן לשיטתו , יישב קושיות אלו. ול833נכד ות התורה בהער

על הלבנים שהם מקבלים טומאת שאינו מקבל טומאה, יטמא את האישה כיון שנמצא 

 .משא

 .משא גורמת לאיסור נידה שטומאה, פסק 834חוט שני 

א"כ  ,נו לאחר הטלת מ"ר[ אם קינחה עם נייר לדינא טהורה ]כאשר הקינוח אי 835שבה"ל

  .ורמת לאסור את האישה כחת"ס וסיעתיהה גאינ שטומאת משאם שפסק רואי

 כתם הנמצא ע"ג דבר שמחובר לקרקע

 .בריו בדרכ"מדכדן, שכתם הנמצא על גבי בית הכסא טהור, סע' דיכתב ב הרמ"א

 .837וטה"ב 836וכן פסקו שבה"ל

צ"ע  אולםים, טומאת נגעדבר שמקבל בדין כתם הנמצא על גבי לקמן נביא מח' האחרונים 

, ואם הוא יכול לבית או רק לכותלי הביתגם על דברים מחוברים  אם נגע צרעת נמצא

 
 תיא.-' תיח"א עמ 831
 551פוע"ה חלק א' עמוד  רספ 832

 ע' י בהערות שם. סו"ד סי' קצ י 833
 עמ' קסג. 834
 .סטעמ' ק 835
 קעב.עמ'  836
 ח"א עמ' תח. 837
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כשיטת  ם לבית כמו בבית הכסא, נמצא שדעת הרמ"א להיות גם בדברים המחוברי

 . נגע צרעת הבית אינו אוסר את האישה המקילים שכתם הנמצא על גבי דבר שמקבל רק

ויים אחד ים תלשהדברם הגרי"ש אלישיב ו בשכתב ,ובא לקמןת הטהרה המבספר אוצרו

לקמן[ כראיה . אולם הפוס' האחרונים שדנו בסוגיא לא הביאו ראיה מדברי הרמ"א ]כדבשני

 ו אוסר את האישה. וצ"ע. לכך שדבר המקבל טומאת נגע בית אינ

 כתם בבנין  

ע כל דבר המחובר לקרק אישה ראתה כתם ע"ג רצפת הבית וכד', מצד אחדה שהבמקר

ונחלקו  היטמא בטומאת צרעת הבית, ת בא"י יכול לת מגע אולם ביקבל טומאנו מאי

 :שמקבל טומאת נגעים אך לא טומאת מגעהפוסקים מה הדין כאשר כתם נמצא על דבר 

 .רשאינו מקבל טומאה טהו כר' נחמיה שכתם על דברהלכה אם ו הפוס' הכנ"ל נחלק

מא אישה שראתה דם על ו לטן רצכיון שרבנ  כר' נחמיהשאין הלכה  הראב"ד פסק

 נה מקבלת טומאה.שתיתא, והרי משתיתא אימ

שכן אף שמשתיתא אינה יית הראב"ד, , ודחו את ראתוס' ורא"ש פוסקים כר' נחמיה כנ"ל

. וממילא אין א את האישהולכן רצו לטמ מגע היא נטמאת טומאת נגעיםמקבלת טומאת 

 ראיה לראב"ד.

האורגים   ד מכליהיא אחשכן משתיתא מ יהן ראואי כר' נחמיה כנ"ל, סקופ 838הרשב"א

 המקבל טומאת מגע.

ואם  לל דבר שמקבל טומאהדבר שמקבל טומאת נגעים אינו בכ רשב"א/שלראב"דנמצא, 

 את האישה.   נמצא עליו כתם לא יטמא

ואם נמצא  נחשב כדבר שמקבל טומאה, טומאת נגעים אולם לתוס' ורא"ש דבר שמקבל

  ישה.טמא את האעליו כתם י

וא"כ לכא' יש לומר שאישה  שהלכה כר' נחמיה. ורא"ש להלכה פסקנו כאמור כתוס'

ונחלקו בכך   . הבית מקבל טומאת נגעיםשראתה כתם על בנין יהיה טמא משום ש

 :האחרונים

 היא ]ולא בירושלים העתיקה, כדיני צרעת[ בא"יבנין , שאכן אם ראתה על פסק 839תוה"ש

ואינו  קרקעא מחובר לואע"פ שהוכמו שביארנו,  יםנגע שהבית מקבל טומאת וםמש הטמא

 .840וכ"כ החוו"ד, מקבל טומאת מגע

אם ראתה על  שהיא טהורה, ופסקו התוה"ש חלקו על 843וערוה"ש 842והכו"פ 841הסד"ט

 וכדו'.בא"י ית בנין הב

 וטעמם: 

 
 ז ש"ד.ארוך ב"ית ה ורת הבת 838
 יג.ס"ק  839
 ים ח. אור סי' קצ בי 840
 יט. ס"ק 841
 .וס"ק ט 842
 ס"ק מא. 843
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ממילא  ,מגעשמשתיתא היא אחד מכלי האורגים המקבל טומאת ביאר,  844הרשב"אא.

 . נגעים מאת , שמשתיתא מקבלת טוא"שוהר תוס'א"צ בתירוץ ה

סר  שכתם הנמצא על בגד המקבל טומאת נגעים או כתירוץ תוס' והרא"שם נאמר גם אב.

סר את האישה, שכן יש מספר דינים לא אואת האישה, יש לומר שכתם הנמצא על בית 

ת הבי נגע בית נוהגת רק בא"י, ון: נגעבין נגעי הבית לנגע הבגד ודיני כתמים כגהשונים 

 גם בצבעוני. אוסר 

ואינו מכריע. אולם   את מחלוקת הסד"ט וסייעתיה מול תוה"ש והחוו"ד, 845ה"ל מביאבש

 .846שמחובר לקרקעהכסא אינו מקבל טומאה משום  כתב שבית

שכתם על בית בא"י  יר כתוה"שחמשהכתבו בשם הגרי"ש אלישיב,  847רות טהרהוצבא

 י בית הכסא.שה"ה כתם הנמצא על גב סיף,והו .יקה[ אוסר את האישה]לא בירושלים העת 

 .    . וצ"ע בשיטתוהגרי"ש אלישיב, שהיקל כסד"טכתבו בשם  848אולם באוצרות השולחן

 גודל הבגד לענין דיני כתמים

י, אם הוא פחות מכשיעור בגד שמקבל טומאה מצד החומר שממנו עשו אףש 849כותב הש"ך 

 :השמקבל טומאבגד ור ההראשונים לענין שיע אה ונחלקואינו מקבל טומ

חילק בין בגד העשוי מצמר ופשתיים לבגד העשוי משאר מינים,   850יםהלכות כלהרמב"ם ב

ס"מ  6] ג' אצבעות ג' אצבעות עלשיעורו לקבל טומאה הוא  פשתייםר ומצמשבגד העשוי 

  24ס"מ על  24] יםג' טפחים על ג' פחשיעורו הוא  משאר מיניםהעשוי ס"מ[ ואילו בגד  6על 

 מ[. ס"

הוא ג' אצבעות על ג' אצבעות, ולא  יעור תמא שהשכתבו בס 851הר"ש והרא"שאולם 

 חילקו בין סוגי הבגדים. 

על ג'   צבעותג' א שכל בגד שאין בו שיעורבהלכותיו למעלה  852בלהלכה פסק בטה"

אולם  . 853ורת הטהרהחילק בין סוגי הבגדים. וכן פסק בת אצבעות אינו מקבל טומאה ולא

 . וצ"ע בדעתוהרמב"ם.  בין סוגי הבגדים כשיטת ילק כן ח 854במשמרת הטהרה

ש בו כדי לרבע אצבעות ממש אלא י 3אצבעות על  3, שאם אין בבגד עוד הוסיף בטה"ב

אצבעות  5 בו כשיעור הנ"ל, כגון שהיה אורכו שיעור ולצרף שיעור אורכו ורוחבו שיהיה

מהלכה למשה  ווקאר בד, שכך הוא השיעוומאהנראה שאינו מקבל טאצבעות,  2ורוחובו 

 
 "ז ש"ד.ב ךרו הבית האורת ת 844
 קעב.עמ'  845
ואם יש נגע צרעת  ת מקבל נגע צרעת, יר שמחובר לבת מקבלים נגע הבית או כל דביאם רק כותלי הב לנו ה לא ברור 846
אינו   טומאת צרעת קבלל גבי דבר שמם עהלוי פסק שכת צא ששבטי נמכסא הר מחוברים לבית כמו בית הבדברים הם ג

 יה. ייעתישה כסד"ט וסהא  תאוסר א
 קיד.תת מ'ע 847
 קצ. סי' 848
 "ק טז.ס 849
 כ"ב א. פ 850
 ב. זמשנה כלים כ 851
 ח"א עמ' ת. 852
 סימן ח. 853
 א.תח"א עמ'  854
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אצבעות שייחדו לתשמיש, אפ"ה אינו מקבל  3בעות על אצ 3ן פסק, שבגד קטן ממסיני. וכ

 טומאה.

 מקבלים טומאהשאינם דברים 

 : נייר

 מקבל טומאה.  , ורק העושה כלי מן הניירל טומאהינו מקבשנייר אכתב  855הרמב"ם

 ר: ר הרמב"ם דיב על איזה ניי האחרונים נחלקואולם 

 ם ועשו מהם נייר ות או מעשבים שכתשו אותשנייר העשוי מבלויי סחבק ספ 856בהנו"

שהם מקבלים  857הרמב"םשכתב ם ארוגים( )סיבים שאינ. כיון שלא גרע מלבדים מקבל טומאה

 :וז"ל שאינם ארוגים טומאה אע"פ

הגדלים ביבשה   מקנבוס או ממשי או משאר דברים מצמר ופשתים בין כל שהוא ארוג בין" 

 . "ים לכל דבר ם כבגד והלבדיד לעניין טומאה א בגהנקר הוא  

 וביאראה. מדברי הרמב"ם שנייר אינו מקבל טומעל אביו,  858בנו של הנו"ב והקשה 

. הוהם אינם מקבלים טומא שלא נכתשו ם יבשיםעל גבי עלישהרמב"ם עסק בנייר שנכתב 

 א"כ יש חילוק בין סוגי הניירות:

 . טומאהמקבל  – יםכתושמעשבים מלויי סחבות/נייר העשוי 

 טומאה.  אינו מקבל – מעלים שאינם כתושים שוי נייר הע

 שנייר ,כתבו 862וערוך השלחן  861קלוגר, רבי שלמה 860, חת"ס859סדרי טהרהאולם דעת ה

, כיון שאחרי הכתישה הוא האינו מקבל טומא שבים כתושיםסחבות או מע העשוי מבלויי

 ות באו לכאן". חדש פניםו דומה ללבדים אלא "השתנה לגמרי ולכן אינ

כיון  ,זו אכתב שהוא לא מבין את סבר ו של הנו"ב בשו"ת שיבת ציוןנבאולם 

לא הטומאה שהייתה עליו כשהיה בגד, א וחיר אינה מכשקבלת הטומאה של הני

 ה מכאן ולהבא.ם, הוא מקבל טומאנידון כמעשה לבדישעכשיו הנייר כיון מ

שתן", ואף אם "פרח מיניה שם צמר ופ תישהת הכ בעקבו ,הרה נוספת לטהוסיף סיב  החת"ס

ה מקבל רק בגד הנעשה לאריג או ללבישים את הנייר לצמר ופשתן, יש לומר שהיינו דנ

 אינו מקבל טומאה.  , אולם נייר העשוי לתשמישים אחריםטומאה

 

הוא דק ש שלנונייר בה בנייר שלהם שהיה עמיד, אולם קת זו הייתכתב שמחלו 863האגרו"מ

שכאשר הנייר מלוכלך הסיבה לכך היא  ,ל טומאהאינו מקבלשימוש נוסף  כבסותן לולא ני

והוא כקרוע ומושחת משום תשמיש לגמרי  "בכתמים הנייר אינו ראוי לשימוש והוא בטל 

 
 , א הלכות כלים ב 855
 הק תניינא סימן 856
 ת כלים א, יא הלכו 857
 רת בן המחבר. בהע ובה של הנו"בעל גוף התש רותוכן הובא בהעט, סימן ל הנו"ב(בנו של ן )לבת ציושו"ת שי 858
 צ, יטק 859
 ו, סימן פא ק לח 860
 צ, י חרון קה קונטרס אי נדמ 861
 קצ, מב 862
 יו"ד ג נג. 863
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ל שוי לקינוח בבית הכסא אינו מקבבל טומאה". וכתב שכ"ש שנייר הענו שוב מקשודאי אי

 . טומאה מסיבה זו

 . ו מקבל טומאהרוב האחרונים שנייר אינו כפסק 865טה"בו 864שבט הלוי

 . טומאההעיקר כמו הנו"ב שנייר מקבל , נייר שלהם שהיה עמידבשכתב  866אגרות משהה

 , כאמור לעיל. אינו מקבל טומאהנוסף  שלא ניתן לכבסו לשימוש נייר שלנואולם 

 י' קפג.ינחה בנייר טואלט לאחר מ"ר עיין מה שכתבנו בסק אם

 

   :ניילון

יאים מבארות נפט בים או ביבשה. ן הנפט. את הנפט מוצחומר סינטטי המופק מהוא ן ילוינ

 בל טומאה:הפוסקים נחלקו האם בגד מניילון מק

כלל.   אינם מקבלים טומאהיילון די נשבג ,פסקו 869האגרו"מ 868הגריש"א, 867טה"ב

 : לז"ו אהומם בים אינו מקבל טשבגד מן החומרים הגדלי  ,תבכש 870רמב"ם היתם מדברי וראי

ה טהורים, כל שבים טהור ואינו מקבל טומאה מן ות חיה שבים ומעור כלים העשויין מעצמ" 

אה שנאמר  אף האורג בגד מצמר הגדל בים אינו מקבל טומ רס, הטומאות ולא טומאת מד 

 ".  מן הגדל בארץ ו מה בגד מן הגדל בארץ אף עוראו בגד או עור מפי השמועה למד 

אף הנפט . וביאר בטה"ב, ההנפט שבבארות שבים וביבשן מ וי עשא"כ ה"ה לניילון ה

 אולם האגרו"מבאר. מן המים, כיון שדומה למים שבהעשוי מבארות ביבשה חשוב כעשוי 

ם מקבלים לל כלי אדמה, ואיננפט באדמה, הרי הם בכ שניילון הנעשה מבארות ביאר,

 אפילו מדרבנן.  –ל טומאה כל

ק אינם מקבלים שניילון ופלסטי ,פסקו 873ן לחהשי בד, 872, החזקת טהרה871ק מנחת יצחה

י ללובשו על , כיון שאין מציאות שיהיה בגד שראובגדי ניילון מקבלים טומאהאך  ,ומאהט

י השלחן . וביאר בדוה"ה לבגד מניירטווי וארוג.  אע"פ שאינו הגוף שאינו מקבל טומאה

לטומאת ם דיבגה כל המינים שלה את ריבת 874סיבה לכך היא שהגמרא במסכת שבת שה

 בגדים:  

ישמעאל: בגד אין לי אלא בגד צמר ופשתים, מניין לרבות צמר גמלים וצמר  בי רבידתני ד" 

 ". לומר או בגדתלמוד   -עזים והשירין והכלך והסריקין  נוצה שלארנבים  

 
 קע. – לוי עמ' קסטשיעורי שבט ה 864
 .זעמ' תח"א  865
 ג, נג "דאגרות משה יו 866
ר כדב שניילון נחשברבנן נפסוק מד תמים שאיסורםן כשלפחות לעניי הכריע, בדיההרב עוטהרת הבית א, עמ' תז.  867

 מיר שניילון מקבל טואמה(.  חים מדאורייתא ני בדינמשמע, שאולולם ם )אמקבל כתמי נויא אה ולכןטומ שאינו מקבל
 הבית א, עמ' תח תהובא בטהר 868
 נגג סימן  עהאגרות משה יורה ד  869
 הלכה ג הלכות כלים פרק א  870
 מן קיחלק ד סיח 871
  ומאה ים טמקבלסטיק אינם פלון מניילו כליםקבלים טומאה ן מושבגדים מניילהוסיף שאף  הרהע"א. החזקת טסו דף ק 872

 ומשמע מדבריו  א[, ב"ם בהלכות כלים א מ]שציינם הרהכלים שמקבלים טומאה מן התור בכלל שבעת מינישאינם כיון 
ם בית קיבול  גומי שיש להק ואף כלי פלסטיב שכת ן )קצ, קז(די השלחלם בנן. אום כלי קיבול טמאים מדרבאם יש בהש
 ים   הורט

 זקצ, ק 873
 א  שבת כז, 874
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ל מן הצמר שבים אינו מקב ל איתא להדיא שהאורג בגדאולם מהרמב"ם שהבאנו לעי

 וז"ל:  875כות כלים הלב תבכ טומאה. וצ"ע וכן

 משאר דברים הגדלים ביבשה ארוג בין מצמר ופשתים בין מקנבוס או ממשי אוהוא כל ש" 

 . "ין טומאה והלבדים כבגדים לכל דבר בגד לעני הוא הנקרא 

יותר  אך אם ארוג, קשה נו מקבל טומאה, כתב, בבגד נילון שאינו ארוג שאי 876הגרז"נ 

 . להקל

. ומשמע מדבריו התורה ל טומאה על כל פנים מןמקב אינון כתב שניילו 877ויהל שבט

ים, שהרי שבט הלוי  שיתכן שניילון מקבל טומאה מדרבנן. אולם אין לכך נ"מ לעניין כתמ

 נן אינו מקבל כתמים כמו שיבואר לקמן. פוסק שדבר שמקבל טומאה מדרב

 

 :תפר את בגד הניילון בחוטים המקבלים טומאה

 :879הרמב"םומאה ע"פ דברי ט יםבלמקשנראה שהם  878בטה"בכתב 

חיבר מן הגדל בים עם הגדל בארץ אפילו חוט או משיחה אם חיברו חיבור עד שמשים את " 

 . "הכל מקבל טומאהן כאילו הן אחד לטומאה שאם נטמא זה יטמא זה יהשנ 

 

 : וכותנה נילון של  בגדים העשויים משילוב

ון ין בבגדים שעשויים מניילהדה מ וןבלים טומאה, יש לדלשיטות שבגדי ניילון אינם מק

 וכותנה:

, וכאשר הרוב נעשה מחומר סינטטי הם אינם  שהולכים אחר הרוב ,כתב 880שבט הלוי

  .881הרמב"ם ל ע  המשנה למלךמקבלים טומאה. וכן נראה גם מדברי 

ה ם בבגד הניילון עשה תפר מסביב בחוט המקבל טומאאשטה"ב אולם לעיל הבאנו בשם 

צמם יש במקרה שבחוטי האריגה עיסבור הרב עובדיה שגם ורה ולכא ,הבגד מקבל טומאה

 שילוב של כותנה וחומר סינטטי הבגד יקבל טומאה. 

 

 :פלסטיק

אה מהתורה. ונחלקו הפוס' האם כלים גם פלסטיק מופק מן הנפט, ולכן אינו מקבל טומ

 קבלו טומאה מדרבנן:יק ימפלסט

מקבל  שאינו הדין בכלי פלסטיק ואשהו סקפ 882חוט השני , ולחןוכן בדי הש טה"ב דלעיל,

 טומאה. וכן יפסקו הפוס' שהקלו לעיל שבגד נילון אינו מקבל טומאה.

 מאה מדרבנן. כתב שאם יש להם כלי קיבול מקבלים טורה דלעיל, אולם החזקת טה

 

 
 . א, יא 875
 .154א עמ' פועה כרך   בספרובא ה 876
 עמ' קע ,סימן קצ 877
 תט טהרת הבית א, עמ' 878
 כלים א, ג הלכות 879
 ערי שבט הלוי עמ' קשיעו  880
 כלים א, גהלכות  881
 עמ' קסד. 882



168 
 
 

 : צמר גפן 

גם דבר יטתו )ולש אינו מקבל טומאה מדאורייתאשנראה שצמר גפן  ,כתב 883שבט הלוי

יש להחמיר כאשר   שלמעשה אלא שכתב ,דרבנן אינו מקבל כתמים(מ אהומט המקבל

 . וה"ה שיחמיר בפד צמר הגפן מונח כנגד אותו מקום

גד אותו מקום. וה"ה יחה אותו כנאף כאשר הנ אינו מקבל טומאהשצמר גפן  ,כתב 884"בטה

 ייר שמניחה על התחתונים אינו מקבל טומאה. י מנהעשושפד 

 .מקבל טומאהן גפר צמ, שכתב 885דרכי טהרה

 לענין כתמים מה הדין פד 

אותה על יש לדון מה יהיה הדין בימינו שנשים הולכות עם פד הגייני באופן שמדביקות 

 :לענין כתמיםאותו לפח,  בגדיה התחתונים ולאחר שמתלכלך משליכים

 מכמה בחינות: שא זה, יש לדוןכדי להכריע בנו

 י הפד. א. החומר ממנו עשו

 יכים את הפד לפח.של מ ושימב. לאחר הש

י מחומר שאינו מקבל טומאה, סוף סוף האישה נושאת אותו, וכאמור לעיל אם עשוג. אף 

 ים האם טומאת משא גוררת לאיסור נידה.נחלקו הפוסק

 

 :ך הפוסקיםחלקו בכלמעשה נ

טומאה.  , כשם שצמר גפן אינו מקבלו מקבל טומאהל שפד אינשניתן להק, פסק 886טה"ב

 בטומאת משא.כשיטת הפוסקים שמחמירים ר מימחא וכן הוא ל

שא כיון שהאישה נושאת אותו, ובטומאת מ שפד מקבל טומאה, מחמיר 887חוט השני פסק

 .888אורפסק הגר"ד ליפוסק שגורמת לטומאת נידה. וכן 

 מאה.וי הפד, מקבלים טו, שהחומרים מהם עשמחמירגם  889דרכ"ט

בות . וסיכמו את הסיבל טומאהמקו ינא להקל כפוסקים שפד במכון פוע"ה מורים שניתן

 :890לטהר 

 גודל הפד פחות משלושה על שלושה טפחים.  .1

יל הבאנו ומאה: נייר, צמר גפן ופלסטיק. )לעהם עשויים מחומרים שאינם מקבלים ט .2

 וקת הפוסקים בחומרים אלו(. מחל

 טומאה. אינו מקבל  כלי חד פעמי .3

 
 עמ' קעט הלוי י שבשיעור 883
 ה' תית חלק א' עמהב טהרת 884
 רה ט. הע בוהוספות פרק תשובות  885
 תו.-הת מ'ע' ת חלק אהבי טהרת 886
 קסג.עמ'  887
 .155ה עמ' ספר פוע  888
 ב כא.  889
 .155ספר פועה א, עמ'  890
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נחשב לדבר שאינו א הון לכסובר ש 891טייןפיינשוהרב לא ניתן לכבס את הפד,  .4

 הוא אינו חשוב, ולא ניתן לכבסו לשימוש חוזר. מאה כיון שכשהוא מלוכלך מקבל טו

טינוף לבגדים )ולכן כיון שמטרתו היא רק משום אצולי ו נידון כבגד, מגן התחתון אינ .5

לכאורה  ,בבגדי ניילון משום שאין בגד שאינו מקבל טומאה שהחמירוגם הפוסקים 

 . יודו להקל(

  נין דין כתמיםו לעדינ –קבל טומאה מדרבנן המ דבר

 ישנם דברים שמקבלים טומאה רק מדרבנן כגון פשוטי כלי עץ וזכוכית.

מצא  אה רק מדרבנן נחשב ככתם הנתם הנמצא על דבר שמקבל טומכנחלקו הפוסקים האם 

 סר את האישה. קבל טומאה ואועל דבר שמ

 אוסר את האישהאה מדרבנן ומט בלמקא על דבר שתם שנמצ, שגם ככתב 892הנודב"י

 .894ערוה"ש. וכן פסק 893והטעם לכך, כיון שרבנן לא פלוג בדיניהם 

. ישהשאינו אוסר את האפסקו,  897והדברי חיים  896יואבקת החל 895האור שמחלעומת זאת 

כתב, שאחורי   898ירה בדבריו, שבהלכות איסו"ב וראייתם, מדברי הרמב"ם שלכא' יש סת

אינו אוסר את האישה מדין  ינו , היכיון שאינו מקבל טומאהכתם ם מטמא משו חרס אינו כלי 

, א"כ לכא' יש שקיןנטמא ע"י מכתב, שאחורי כלי חרס  899כתם. אולם בהלכות כלים

, וסובר מב"ם אחורי כלי חרס נטמא רק מדרבנןעת הר, שלד וביאר האור שמחסתירה, 

 . את האישה מדין כתםן אינו אוסר שדבר שמקבל טומאה רק מדרבנ

 .אינו אוסר את האישהבנן קבל טומאה מדרפסקו שדבר שמ 901וכן שבה"ל 900טה"ב

 .  את האישהסר שאופסק כדעת הנודב"י וערוה"ש,  902חוט השניאולם 

 טומאת כתמים פסיקת הלכה בבגד צבוע האם מקבל

ל שהלכה כר' נתן בר יוסף, שאין בגד צבוע מקברא"ש השו"ע פסק כשיטת הרמב"ם וה

 טומאת כתמים. 

בעוני ולא הביא חולקים שהרי הרמב"ן בבגד צ , שהיקלתמה על השו"ע 903"מגוהדם ולא

 .עולם גדולי וקשה להקל נגד ג'   ורבינו שמחה והראב"ן סוברים שהאישה אסורה,

 
 נייר  ינו לעיל לגבהבא 891
 קט. תנינא סי' 892
ועיי"ש,   ים.ינו מקבל כתמה אינו מקבל טומאשדבר שאטעם , את ההדורא קמא סי' נב שביארדבריו מ אתלעיל הבנו  893

 ש.ועיי" ב שלא פלוגמ כת, מ"מאה מדרבנןטו בלדבר שמקקל בהיה צריך לה  נ"להף שלפי הטעם וא
 סעיף מא.  894
 איסו"ב טו ז.  895
 ו. תנינא סי'  896
 ד סי' פ."ח"ב יו 897
 טו ז. 898
 יג ד. 899
 ה.ת ח"א עמ' 900
 קע. עמ' 901
 עמ' קסד. 902
 כא.  ס"ק בפת"ש הובא 903
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קילים הפוסקים מ כיון שרוב שהעיקר להלכה כשו"ע, העלה 904בהאולם תשובה מאה

 .906לה"ששוב 905כשו"ע וכ"כ טה"בוכן פשוט בפוסקים להקל כמותם. 

 בעוני האם יש תקנה ללכת עם צ

פסק, שכיון שכתם על צבעוני אינו אוסר את האישה "לפיכך תקנו חכמים   907הרמב"ם 

אולם הכס"מ שם, הקשה על  ש האישה בגדי צבעונין כדי להצילה מדין הכתמים"שתלב

 לעיל וז"ל:הרמב"ם מהגמ' ד

. כתמיהן על  קלה ל אלא  לאשה צבעונין  בגדי הותרו שלא  אלא ? תקנינהו מאי? תקנו"

 ועל  חתנים עטרות על גזרו אספסינוס של בפולמוס: דתנן, אין? דאסירי ללמכ  - הותרו

 כתמיהן" על קללה כדי - עדיפא הא: אמרי, צבעונין בגדי  על ר זולג בקשו. האירוס

נה תר שאם לבשה צבעוני אית עם צבעוני אלא רק יש הי שמשמע ממנה שאין תקנה ללכ

 !?תםכ יועל נאסרת אם ראתה 

,  וכתב "לפיכך מכוח קושיא זו םשינה מלשון הרמב"ע' דידן הרמ"א בסשכתב  908תוה"ש

 שזה לא לשון תקנה אלא לשון עצה מכתמים"  להצילה כדי, צבעונין בגדי האשה תלבש

 .טובה

וונת הרמ"א שהדבר ללכת עם צבעוני, וביאר שככתב כמו הרמ"א שאין תקנה  909החת"ס

 .  עונים ביד הנוהגות ללכת עם צביחמו איןוברצון כל אישה  תלוי

מדברי החת"ס נשמע, שלא רק שלא תקנו ללכת עם צבעוני, אלא גם אין לרב להציע את 

 . ההעצה הזו לנשים, אך אם שמה צבעוני אין מוחים ב

 :נאמרו מספר תירוציםרמב"ם מ"מ לגבי ה

ן הכוונה יא' שבגמאו שהרמב"ם למד  , לרמב"ם היתה גירסא שונה מהגמ' שלנו. הב"י כתב

שאלה מי תיקן תקנה זו, והשתא שנשאו  ללכת עם צבעוני אלא שהגמ'בגמ' שאין תקנה 

 ספסינוס כנראה ששם תקנו תקנה זו.ונתנו בכך בפולמוס של א

הסיבה  ת עם צבעוני אולם אכן לא תיקנו ללכ פולמוס של אספסינוסשב ,ביאר 910החת"ס

שלא לישא דור של שמד, ורצו אף לתקן  היהזה ר שלאחר החורבן ולכך היתה כיון שהיו בדו

מצד  אלא שהקלו בגלל שאין הציבור יכול לעמוד בכך, וא"כ רואים ש נשים בגלל החורבן

שים, ולכן בדור זה גם לא תיקנו ללכת עם ביטול פריה ורביה לא חששו לתקן שלא לישא נ

הבאים  תורובד ביטול פו"ר. אולםחששו ל צבעוני כדי להציל הנשים מכתמים משום שלא

תקנות משום פו"ר וממילא יש לתקן אף  שרחוקים מהחורבן יש לתקן שאינן דורות של שמד

 שתלכנה עם צבעוני. 

 
 ח"א סי' קסג. 904
 "א עמ' שפז.ח 905
 מ' קעא.ע 906
 יסו"ב  ט ז. א 907
 ק יד.ס" 908
 קסא  דעה יורה 909
 סי' קסא. ד "יו 910
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 כבגד צבעוני חשב מה נ

 וז"ל:  ןהבגד לבין הכתם אוסר את האישה אלא א"כ אש, 911הרמב"ם כתב בהלכות איסו"ב

 חכמים  תקנו לפיכך, ןהב צאהנמ לכתם חוששין אין צבעונין כלי אבל לבן היה כ"א "...אלא

 .הכתמים" מדין להצילה כדי  צבעונין בגדי האשה ששתלב 

 דם:  שניכר עליהם מראה  עפ"י רש"י בצבעים נחלקו האחרוניםאולם 

 כמראה בו ניכר םהכת איןש'ו כתמים בבגד צבעוני, ה לא גזרבטעמו למכתב  912רש"ישכן 

 . אישהולכן אינו אוסר את ה, 'גמור דם

עליו הדם, אין לו את  יכרבע שנשכל צכתבו שעפ"י רש"י,  914ח "מקון הוכ 913הדרכ"ת

 ההיתר של בגד צבעוני. 

 ירואינו בהשכל צבע שאינו לבן "י ניתן לומר פי רשוגם לדחה הבנה זו,  915אולם בשבה"ל

ר הדם באותו מידה שניכר על בגד לבן וני לא ניכשבבגד צבע וכוונת רש"י. נחשב לצבעוני

  עוני.בצל בכל לכן רבנן לא גזרוו

שניכר עליהם הדם לא כמו בבגד לבן נחשב  ו ברש"י שאף צבעיםוהביא ראיות להבנת

 כצבעוני:

  .בבגד לבן יש כתמיםא.הרמב"ם כתב שרק 

שעליו הוא  ל צבע שניכר שהכתםגד צבעוני, דיברו רק עוודאי שגם המחמירים בב ב.

כמו בבגד  ם לא]אול יוזה שניכר הכתם עלמילא המקילים הקלו גם באופן כדם. ומ

  לבן[.

אז הוא  שניכר עליו הכתם כמו שניכר על בגד לבן בהירצבעוני הבגד אם כתב, ש אמנם

   ן אינו כמו בלבן.לם באדום בהיר ניתן להקל שכאישה גם לשיטתו. אויאסור את ה

 .אף שניתן לכבסוכצבעוני שחר דינו שבגד שהו ,ועוד הוסיף

, כמו ריםבכל הצבעים אף בצבעים בהי ללהקתו הבין ברש"י שכוונ 916המעיל צדקה

לא שהרמב"ם למד בסוגיא. וכותב שאף שמרש"י משמע שרק בבגד אדום ניתן להקל כיון ש

 אותן בודקין אין וכולןעל לשון הגמ' " 917מ"מ ברש"י בפרק שניניכר בו מראה דם גמור, 

מראות  אווקן ד" היינו שבבגד לבבה ניכרים הדמים מראותכתב " "לבנה מטלית ג"ע אלא

 בעונים כלל.דמים ניכרים ולא בצ

, וביאר שכל הצבעונים כולל הבהירים אינם מקבלים טומאת כתמים  918ופסק בטה"ב

בעוני אף אם ניכר שזה דם קשה להבחין יו בקיאים להבדיל בין דם לדם, ובבגד צשבזמנם ה

 כלל. הורים לטמאים ולכן לא גזרו עליהםסוגי הדמים הט  בין

 
 .ט ז 911
 .כתמיהן על להקלד"ה ב נידה סא ע" 912
 סי' קצ סע' סב. 913
 ס"ק מח.  סי' קצ 914
 . שבה"ל ח"ב סי' פז עמ' קע. וכן בשו"ת 915
 .סי' סב 916
 בדף כ ע"א.  917
 א., שצמ' שפדח"א ע 918
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 בגד מנומר 

 ניים:חלקים לבנים וחלקים צבעו קים מה הדין כאשר בבגד ישסוהפ דנו

 מקרה א': 

 ריס נמצא על לבן:יותר מחצי גריס נמצא על צבעוני ויותר מחצי ג 

 שהחלק הצבוע אינו מקבל כתמים. ון כי טהורה, האישה 919למעיל צדקה

ום מש ,, הסיבה לכך היאטמאההאישה ולכן החלק הצבוע מצטרף לחלק הלבן , 920לחוו"ד

  כתם תלות במאכולת וכיון שהכל ודאי בא מגופה ולא ניתן לש בכתם יותר מכגריס הדם ויש

 אין לתלות בשתי מאכולות. אחד

נביא יין לקמן לא ניתן להקל בצבעוני, אולם ע החוו"ד שכל דם שבא וודאי מגופהלדעת יש להעיר ש]

 קת פוסקים בזה[מחלו

כדעת ת"ק שצבעוני לא מציל  וסקן פכיון שהרמב" טמאההאישה  ,921לתשובה מאהבה

שמחה פסקו שההיתר שכתם על צבעוני נאמר רק לטהרות ולא בכתמים וכן הראב"ן ורבינו 

התיר אישה לבעלה בכתם  אישה לבעלה, ואף הפוסקים שהקלו בבגד צבעוני ל להיתר

  .ברו על בגד מנומר אלא על בגד שכולו צבועשנראה עליו, לא די

 

 

 ': ב רהמק

, אלא שפס לבןשני חלקי העל ריס ועוד לבנים ופסים צבועים ויש כג סיםה פ בגד שיש פ

 : צבעוני מחלק ביניהם

 ים. כיון שאינו מקבל כתמ הצבעוני אינו מצרףלק ן הח, שכהאישה טהורהפסק ש 922הצ"צ 

כיון שהסיבה שאנו מטהרים במקרה שיש שני   טמאההאישה ש, מודהכאן  923מעיל צדקה ה

 ים לכגריס ועוד, היא מפני מכגריס ועוד וביחד מצטרפ תופח מהםפרדים שגודל כ"א כתמים נ

כתם אחד ולכן לא ניתן שאנו תולים את הדם משתי מאכולות, אולם בנידו"ד רואים שהכל 

החלק הצבוע  אולם אולם ן הצבעוני לא מחלק את הכתמים לתלות בשתי מאכולות. ולכ

 . מצטרף לכגריס ועודאינו 

 וד. יס ועלכגר  שאף החלק הצבוע מצטרך סיףוהו טמאההאישה ש, סקפ 924חוו"דה

וני, , שהאישה טמאה כיון שהפוס' לא היקלו בבגד מנומר לענין צבעוהתשובה מאהבה פסק

 יס ועוד. כמו שכתבנו לעיל, וכן הצבעוני מצטרף לכגר
 925ו עיין בהערהלמקרים נוספים התלויים במח' ז

 
 ' סב.סי 919
 .  "ק ט ביאוריםצ ססי' ק 920
 סג.ח"א סי' ק 921
 ם עמ' רנג.ינידבפסקי  922
 . ' מדצ סעוה"ש סי' קער בן סב. וכ סי' 923
 ביאורים.   ס"ק ט סי' קצ 924
יוצא צבע לבן   אכולת לאממהאישה טמאה כיון שדום, בחוו"ד כתב שאע לבן וחצי ם על בגד לבן שחצי הכתם בצב תכ 925

ן  כיו האישה טהורה,קה דאולם למעיל צאישה טמאה. ן הבמאכולת ולכ ותושלא ניתן לתל מכגריס יותרש כתם ואם כן י
 דיליה.  זוהמיהע לבן אגב א צב יוצ  דם המאכולתשמ מישמיתר
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 :פוסקי זמננו

 .שובה מאהבהתהו מכה ם האישה טמאהמקריבשני החמיר  926שבה"ל

 .928וכן פסק בטה"ב בשני המקרים.כמו המעיל צדקה קל הי 927חוט השני 

, וכתב שטעמו מסתבר, וכתב במי ה טמאהאיששה פסק כחוו"ד בשני המקרים 929האגרו"מ

 .ומקום הדחק ניתן להקל כמעי"צו בנים שאין ל

 שצדו האחד לבן וצידו השני צבעוני ד בג

אולם  את האישה.אוסר אך על הצד הלבן אוסר  לא וניכתם על הצד הצבע ,930כתב בטה"ב

שה  שהאי 931חוט שני הכתם נפל על הצד הצבעוני ועבר לצד הלבן, כתב בספר כאשר 

 אה. ונראה שגם הרב עובדיה יודה בכך.טמ

 על בגד צבעוני  צרורדם ה

 ני: שר הדם צרור על הבגד קיים ההיתר בבגד צבעוגם כאהאם  נחלקו האחרונים

ר הדם מעורב בבגד, ורבנן של בגד צבעוני הוא רק כאש היתרב שהכת 932חוט שני  .א

על הבגד דנים על וון הדם. אולם כאשר הדם צרור גיהרו כיון שבגד משנה מעט את ט

 .טמאה, והאישה משנה את מראיתו שכן צבע הבגד לא  המראה בעצמו

כתם  רו על בנן לא גז, כיון שרטהורהשגם כשהדם צרור על הבגד האישה  ,כתב 933טה"ב .ב

 א על בגד צבעוני.הנמצ

 צבעוני ]שאינו ווסת[ כל בגד  דם מרובה

ולכא' ה"ה לדבר שאינו מקבל נחלקו הפוסקים עד איזה כמות דם ניתן להקל בבגד צבעוני ]

 טומאה[:

וא טהור ]כמובן שמדובר שזה שאפי' כאשר הדם מרובה הכתם על צבעוני ה ,פסק 934"אהצ

 [.935אינו ווסת

 לווסת. חצי דולר. ויותר מזה חושש של  שטר היקל עד 936אגרו"מאולם ה

 
 

צ שהאישה טמאה תב המעי"כ ירופם כגריס ועוד,מים האדומים יש בצתים, ושני הכשמשני צדדיו יש כתמים אדומ ןכתם לב
ע"כ שונות, ולכן ות לעו משתי מאכוהאדומים הגיים ים ששני הכתמתולככתם אחד לא  כל נראהו שהיאות זכיון שמצ
 ה וטמאה. ופגמ שהדם בא

 .קעא עמ' 926
 .עמ' קא 927
 א עמ' שצד.ח" 928
 "ד ג  סי' נג.וי 929
 ו.ח"א עמ' שצ 930
 חעמ' קס 931
 עמ' קסה 932
 דשצהבית חלק א, עמ'  טהרת 933
 .ו כג 934
 . כמבואר בח"ו סי' נא 935
 בשמו. 152עמ' עה ח"א ר פוספ 936
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 גריסים.  3מיקל עד  937הרב"צ מוצפי

 דם שבא בודאות מגופה ונמצא על צבעוני 

 היתר של בגד צבעוני:האם גם כאשר הדם יצא בוודאות מגופה יש פוסקים נחלקו ה

 בעוני.בא מגופה לא קיים ההיתר של כתם על צודאות שהדם פסק שכאשר ב 938החו"ד .א

 מגופה.  אף כאשר הדם בא בוודאותן לא גזרו בבגד צבעוני רבנק שספ  939קהמעיל צד . ב

 

 : אחרוני זמננו

 וודאות שהדם בא מגופה.  כאשר יש הקלו גם 942והחזו"א 941, ציץ אליעזר 940טה"ב .א

 יש להחמיר.   נראה כדם ממשאם הכתם ב שכת 943שבט הלוי . ב

 כן יש, ולשל צבעוני בודאות מהרחם אין היתרפסק שכאשר הדם בא  944שני ט חו . ג

הגורם לה לכתמים, כיון שהכתמים מגיעים רחמי  התקן תוךיר באישה שיש לה מלהח

 דימומים מהרחם.  בוודאות מהרחם, וכן באישה מעוברת שיש לה

כדי להציל   רבנן טיהרו בבגד צבעוני רק 945יון שלשיטתו הסיבה שחוט השני החמיר היא כ

ר ודאי שהדם בא שם כא. אולחיצוני או מפצעת שמא הדם בא ממקור את האישה מספיקו 

 שאישה שקשה לה להטהר תשאל חכם.  להחמיר. אך כתב, מהרחם יש 

 בגד צבעוני בבגדים הפנימיים

 ים הסמוכים לגופה: האם ההיתר של בגדי צבעוני נאמר גם בבגדפוסקים נחלקו ה

דם בא אין היתר של בגד צבעוני במציאות שבודאות שה דו"החראינו לעיל שלשיטת  .א

בזה כמו פוסקים רבים חלקו עליו  בבגד הסמוך לגופה. אולם ירלהחמ"כ יש ממנה, א

 שהבאנו לעיל.  

התחתון  רק בבגדים חיצוניים, ולא בבגד כתב שההיתר של בגד צבעוני הוא 946החת"ס .ב

ולמוס האם לאסור בגדים צבעוניים  גופה. וראייתו, היא שמסתבר שכל הדיון בפהצמוד ל

ץ. אולם אין סברה כיון שהם פונים כלפי חו יםצוניים החיבגדיה רק על ההחורבן, ה משום

הם אינם ניכרים אסור גם על הבגדים הפנימיים, כיון שגם אם הם יהיו צבעוניים, שרצו ל

 אבלות על החורבן. כלפי חוץ ואין בכך משום מניעת 

על בגד אינו מקבל כתמים, הוא רק  בפולמוס שבגד צבעוני א"כ, גם ההיתר שהתירו

 . מעולם פנימי לא הותרצבעוני בבגד האך כתם על , דנו שעליו חיצוני

 
 גם שם. 937
 ט קצ, 938
 סימן כ 939
 שצד-שצג עמ' טהרת הבית א, 940
 ת יב או כג, סימן לק וח 941
 ד  אות ן פטסימ 942
 קעא-עעמ' ק 943
 עמ' קסז 944
 שני עמ' קסו טחו 945
 א יורה דעה קס  946
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ין תקנה כתב שיש לדחות את ראייתו של החת"ס. כיון שא 947המהרי"ץ דושינסקי

, זה נוגע גם לבגדים התחתונים. אך נילחצאים. ולכן, אם התירו כתם על צבעו

 .  מירת"ס להחכתב שיש להחמיר כיון דנפק מפומיה של הח  למעשה

ני הוא גם קו שההיתר של צבעוחלקו על החת"ס ופס 949לוגרק שלמה, רבי 948מהרש"ם .ג

 בבגדים התחתונים. והביאו מספר ראיות לדבריהם. 

 

 מננו אחרוני ז

 התחתון. פסקו שמקלים אפילו בבגד  951וחוט שני  950טה"ב .א

אם הכתם   למעשהלם ו את דברי החת"ס, אוכתב שרוב הפוסקים דח 952שבט הלוי .ב

 .יש להחמירממש כדם נראה 

 בעוני בעונת הווסתעל צכתם 

כתב שאין לאישה ללבוש בכוונה בגדים צבעוניים בעונת הווסת, כיון שבעונת  953חוט שני

 ריכה לבדוק עצמה ע"מ לברר את טהרתה. הווסת היא צ

אלא שיש פוסקים שכתבו  הור.על צבעוני בעונת הווסת, הכתם ט כבר ראתהאולם אם 

 ת הדעות השונות בנושא. ו אהבאנעיף ה ש עיין לעיל בסשעליה לבדוק עצמה. ו

 954לבישת צבעוני בשבעה נקיים

 : ה מכתמיםלהצילכדי  האם מותר ללכת עם צבעוני בשבעה נקיים נחלקו הפוסקים

אסור לה ללבוש צבעונים  ת בכתמים, שמוחזקשאישה פסק,  955שו"ת מראה יחזקאל  .א

 ר: ת להחמי. הסיבואפילו כאשר קשה עליה להטהר, בשבעה נקיים

כדי אישה עומדת בחזקת טהרה,  נאמרה רק כאשרד צבעוני בג ת עםרכה ללכ הד .1

שרואה אישה  אולם. ואינם שכיחים בעת נדתהרואה כתמים שאינה להצילה מ

אין לה היתר ללכת עם צבעוני.  ,תוחינה פ ומעי בטהרהמוחזקת כתמים בז"נ אינה 

יה מן  ם להעלמת עינאסור לאישה לעשות פעולה שתגרוכיון שבשבעה נקים 

 ן לפנינו. דבעינן ספורי שעה נקייםם בכתמיה

אסור ללבוש בגדים צבעוניים על מנת לבטל את הכתמים שמוחזקת לראות, משום  .2

 .   ואפי' במילי דרבנן לבטל איסור לכתחילהור שאס

דם, הוא יהיה  צבעוני בז"נ שאם תראהשאין לאישה ללכת עם  956חכמת אדםוכן פסק ב

 .957ףמודי כסבעוכן פסק  .ניכר בבגדיה

 
  בית.חלק א עמ' שפטעה, הובא בטהרת ה ןסוף סימ 947
 סימן פא  חלק א, 948
 , סב.  אה בת תליתטוב טעם ודע 949
 ' שפזעמ טהרת הבית א 950
 קסועמ'  951
 עאק-עמ' קע 952
 עמ' קסו 953
 . צוק' בנו בסישכת עיין לקמן מהו 954
 .סימן נ 955
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פסקו, שמותר ללכת עם   960וכן נהרי אפסרמון 959ת יעקבובשו"ת ברי 958ב. המעיל צדקה 

 כדי להצילה מכתמים.  צבעוני בז"נ 

 . לא נאסר מעולםעל צבעוני כיון שכתם אין בכך משום ביטול איסור לכתחילה,  .1

האיסור ללא ור לכתחילה מפני שיש חשש שיאכל את ן מבטלין איס. הסיבה שאי2

 אינו קיים בכתמים.זה חשש יטול, וב

, ולכן מותר  לפני שחל האיסור, שמותר לבטל איסור אפרסמון כתב הרי. נ3

 ר.הוא לא יאסו ני שראתה כתם, כדי שכאשר תראה כתםלאישה לשים צבעוני לפ

 

 

 : לבישת צבעוני בג' ימים ראשונים

ה  ן מלעייש מקום לה מכתמים, יבז"נ כדי להציפוס' שהקלו לעיל בלבישת צבעוני ל גם

קצו סע' י הובא שיטת הרמ"א שיש להחמיר  בסי' אשונים של ז"נ, שהרי יהיה הדין בג' ימים ר

להיות נקיים לגמרי, א לתלות בכתמים כיון שג' ימים ראשונים צריכים בג' ימים ראשונים של

ם בכתם  יקל בג' ימי ויש לדון בשיטת הרמ"א, האם. ולא ציין חומרא זו[]אולם מרן חלק עליו 

 : בעוניד צשבבג

אף בשלושה ללכת עם צבעוני  שמותר ,כתבו 961ה יעקב, אגרות מש מעיל צדקה, ברית

לא  . כיון שהחומרה שבשלושה הימים הראשונים היאמ"אגם לשיטת הר הימים הראשונים

על צבעוני לא נאסר מעולם והיתר זה אינו תם לתלות שהכתם בא ממקור חיצוני. אבל כ

טומאה  שאינו מקבל שכתם על דבר 962חמדת שלמה "ת בשו זה כתב  וכעין תליה. מדין

 טהור אף בג' ימים הראשונים. 

ם צבעוני בשלושה ימים הראשונים ע"פ  ללכת עאסרו  963נהרי אפרסמון, שערי דעה אולם ב

 א הנ"ל.  הרמ"

 

 : פוסקי זמננו

  נקיים  אפילו בשבעהתמים יכולה ללבוש צבעוני שרגילה בכ פסק שאישה 964טה"ב

ראשונים  בג' ימים ללבוש צבעוני להקל  יכוליםזים הפוסקים כרמ"א נהאשכשאף  965ף והוסי

 נקיים מכוח ס"ס:של 

 
 

 ח.  זכלל קיבית הנשים שער  956
 "ש ס"ק כב.  תהובא בפ 957
 סי' סב. 958
 "ד סי' נח.יו 959
 יו"ד סי' קנח. 960
 יורה דעה א, צה  961
 כ אות יז "ד סימן יו 962
 קצ, ד 963
 עמ' שצו א,  ת הביתטהר 964
 עמ' תא, טהרת הבית  965
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 אשונים.שה ימים הרשמקל בשלו מרןספק אם הלכה כ .1

צדקה כמעיל הלכה  לושה הימים הראשוניים, אוליגם אם הלכה כרמ"א שמחמיר בש .2

 מים ראשונים. סייעתו שאף הרמ"א מיקל בבגד צבעוני בג' יו

כיון שצריכה ללכת עם לבנים לברר   ם צבעונישבימי ליבונה אין ללכת ע ,פסק 966שבה"ל

ונה עלה מתירים בבגד צבעוני בימי ליבורק באישה שאינה יכולה להיטהר לבאת טהרתה, 

של ז"נ אך לא בראשון או שביעי  , אך הקולא הוא רק בימים אמצעייםעיגונא שהוא מקום

   וצריך שאלת חכם.ית זמנ ו הוראהלבן. וכתב שזצריכה ללכת עם ש

 

 נד  ףסעי

 הטור כותב וז"ל: א. 

 ולא  קבעתו לא פעמים שלשה  אפילו  ח"בר  כתם מצאה כיצד וסת משום בכתמים אין"

  "דבר  לכל כראיות הן והרי מטמאין שהן לה הבדוק בעד מכתמים חוץ  עקרתו

 . וז"ל:שהובא בב"י ראב"ד בבעלי הנפשהוא הדברי הטור  ורמק

 דבר  ולכל נקיים שבעה לענין כראייה אותו ועשינו הכתם על שהחמרנו פי על אף לי ה"נרא

 ועוד ראייה ליום חוששת שהיא כמו הכתם מציאת ליום לחוש עליו נחמיר  לא כן פי על אף

 שהן לה  הבדוק העד מכתמי חוץ  וסת עוקרין ולא וסת קובעין הכתמים שאין אומר אני

 .ר"דב לכל כראיות הן ריוה שהן בכל מטמאין

 

 ב. השו"ע כותב וז"ל: 

 ולא  קבעתו  לא, פעמים שלש אפילו, ח"בר  כתם מצאה, כיצד. וסת משום בכתמים אין"

 ."דבר  לכל כראיות הן והרי, שהן בכל מטמאים שהם, לה הבדוק עד מכתמי חוץ . עוקרתו

 דיקת עד בדוק, שאין בכתמים משום וסת אולם בבב"ד והטור דלעילמרן פוסק כדברי הרא

 לכל דבר.  יותכרא הרי הן

שגם אם ראתה ראיה גמורה בא' בחודש ]א' תשרי וא' חשוון[ ובפעם  וכתב הפרישה 

 .967וכ"כ כתב שבה"לכתם לא קבעה בכך ווסת.  השלישית ]א' כסלו[ ראתה 

   בפעם אחתהאם חוששים  –סת ע"י בדיקת עד בדוק ת ווקביע

לפרוש בחודש כה צרי ד הבדוקקת פנימית בענחלקו הפוס' האם אישה שראתה פ"א בבדי

 סת שאינו קבוע:הבא כדין ו

שאם ראתה ולכן נראה שכשם , שלבדיקת עד יש דין של ראיה גמורה. הראב"ד ומרן כתבו

 ועליה לפרוש ביום החודש/בינונית  נו קבועם אחת, צריכה לחוש לו כוסת שאידם בפע

קבוע נו שאי דין וסת ה לחשוש לה כבבדיקת עד עלי והפלגה אחרונה. ה"ה שאם מצאה דם

 .  968וכן פסק בחוט השני שה. ולפרוש בעונת הפרי 

 
 .קעאעמ'  966
 .עמ' רטו 967
  עמ' קצח. 968
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אולם  לחוש לו, רק אם ראתה ג"פ בבדיקת עד ישש, ופסק  970ושבה"ל 969אולם בטה"ב

ג העולם  לחוש גם בפ"א, מ"מ מנה מרן והראב"ד שיש . ואף שנראה מפשטבפ"א אין לחוש

ק שמא מספהוא רת בכלשבדיקת עד אוסגם המחמירים שב, שוביאר בטה"ב אינו כך.

הרגישה ואף שהחמרנו לאסור אותה לבעלה  ה, סו"ס זה רק ספק שמא הרגישה ולאו אדעת

ה בבדיקת פרישה סמוך לווסת יש להקל ולא לחוש לדם שנרא, לחומראכדין ספק דאוריתא 

ך  לווסת דרבנן. וגם הפוס' שסוברים שפרישה סמו מוך עד בפ"א, כיון שקיי"ל שפרישה ס 

א לכ"ע הוי הבדוק, אך בראיה בעד פ"כאשר הוחזקה בג"פ בעד  רק יינוייתא, הלווסת דאור

  מדרבנן.

ששו שמא שאינו קבוע היא מפני שחז"ל ח , שהסיבה שחוששים לפרוש בווסתושבה"ל ביאר

אין לחשוש כ"כ  אבל בעד שבדוקהווסת ג"פ, אולם כל זה בראיית דם גמורה תקבע את 

שצריך לפרוש  יתכן שזה בכלל לא ווסת כן ]ול הרגישה רק ספק אםיש כיון ש, שתקבע ג"פ

החמירו  זה דבר שלא שכיח לראות בעד בדוק לכן רבנן לא וכןהוא לא קבוע[ אפי' כאשר 

  לפרוש בפ"א.

ך לווסת עיין תפרוש פרישה סמויע ווסתה, ממתי צאה דם ולאחר כמה זמן הגבמקרה שבדקה בעד בדוק ומ

 י' קפד.מה שכתבנו לעיל בס

 
 תע. -ח"א עמ' תסח 969
 . זרטעמ'  970
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 גמן קצסי 

 א  ףסעי

 הטור כותב וז"ל: א. 

 ולא לראות זמנה הגיע שלא קטנה היא אפילו מיד ופורש מצוה בעילת בועל בתולה הכונס" 

  בדקה  ואפילו חי באבר  כדרכו גומר  בעילה אותה ומיהו בתוליה שכלו בוגרת ואפילו הראת 

 שתפסוק וצריכה זרע שכבת וחיפהו כחרדל דם טיפת ראתה שמא טמאה דם אהמצ ולא 

 בכל  עמה ונוהג נדה כמו לשימושה חמשה יום עד למנות תתחיל ולא' ז  כל ותבדוק רהבטה 

 במטה כשאינה אפילו מטתה על לישן לו אסור  ורהמג שנדה אלא  הרחקה לענין נדה דיני 

 ". עליו שהדם בסדין' אפי מאצלו דהשעמ  לאחר  מטה באותה  לישן לו מותר  ובכלה 

 מקור הסוגיא

ותהיה  רואה בביאה בדם בתולים מה זמן ניתן לתלות דם שד כה ענד 971נידה הגמ' בשנה ומה

 וז"ל: טהורה

, לילות ארבע לה נותנין: אומרים ש"ב ,וניסת, לראות זמנה הגיע שלא "תינוקת משנה:

  לילה לה נותנין: אומרים ש"ב, סתוני לראות זמנה הגיע. המכה שתחיה עד: יםאומר  ה"וב

 ש "ב, אביה בבית ועודה ראתה. לילות בעאר , שבת צאימו עד: מריםוא ה"וב, הראשון

 כולה".  הלילה כל: ה אומרים"וב, מצוה בעילת לה נותנין: אומרים

 אין  - ראתה אבל, ראתה שלא - מ"וה, הראשון לילה לה נותנין בוגרת: רב אמר " תלמוד:

 ...."לא ותו, המצו בעילת אלא לה

 : שיםסוגי נ 5המשנה והגמ' חילקו בין 

 .עד שתחיה המכה -ב"הת. לילו 4 - "ש: בקטנה .א

 ב"ה כל הבעילות שבלילה הראשון. – : ב"שולא ראתה הגיעה זמנה לראותש רהנע .ב

 .לילות 4  –

כל   נותנין לה  – ב"ה. הבעילת מצוו -: ב"ש שהגיעה זמנה לראות וראתה רהנע .ג

 .ראשוןהלילה שב תהבעילו

 .ראשוןהבלילה כל הבעילות שנותנין לה : בוגרת שלא ראתה .ד

 .בעילת מצווהנותנין לה : התשרא בוגרת .ה

דעת רבותינו שחזרו ונמנו שבועל בעילת מצווה  אולם בהמשך הסוגיא הגמ' הביאה את 

 וז"ל: ופורש

 - דעבדו אינהו... ופורש מצוה בעילת  בועל - הלכה: תרוייהו דאמרי  ושמואל רב"

' ר  בה הוו כי, עולא מר א. ופורש וה צמ בעילת בועל: ונמנו חזרו רבותינו דתניא, נוותיכרב

: הכי בה  ומסיימי, כרבא מבי תעלא כדמסיק אלא מינה מסקי הוו לא תנוקבתי ל"ור  יוחנן

 "ורשפ ו מצוה בעילת בועל

 
 ע"בסה  -סד ע"ב 971
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אר הגמ' בהכרעת רבותינו, אולם קודם לכן נב לקמן נביא את מחל' הראשונים בביאור דברי

  ולא ורש צווה ופועל בעילת מ בשבבוגרת שראתה, מה הטעם שהחמירו בדם בתולים 

 : תלינן בדם מכה

 גם דם ווסת.   התערבשהחשש הוא שמא יחד עם דם הבתולים  ,כתב 972הרא"ש .1

בלא דם  יכולני לבעול כמה בעילותואל שאמר חיישינן לשמ ,כתב 973הרשב"א .2

 יתכן שזה דם מן הרחם.  אם יצא דם, ולכן

אינה שכיון ם מכה ולאסור אף שזה דשבבתולה יש להחמיר  ,הרשב"א כתבעוד  .3

 ה על בעלה. יתכן שתאסור את האיש, מה שאין כן בפצע שאחתעה א לשאל

ח המקור ויצא פתנ מחמת חימוד התשמיש הראשוןשחיישינן שמא ב, כת 974אשכול .4

  טיפת דם.

ביאת מצוה  שאישה אסורה מחמת כתבו, ינו האי גאוןרב בשם 975תשובת הגאוניםב .5

ן שהאשה  זמובה ה וחלחלרעדחזת אותה כשהיא נבעלת בעילה ראשונה או"דמשום 

 " שת נדהמתחלחלת היא פור 

 

 :מוסבת הכרעת רבותינומה  על נחלקו  הראשונים 

, הנשים דלעיל 5על כל סוגי בותינו היא רעת ר, שהככתבו 978והרשב"א 977ר"ן  976הרא"ש

. והטעם שלא חילקו רבותינו בין כל בתינוקתלהלכה בועל בעילת מצווה ופורש ואפי' כן ול

 ת מצווה ופורש:עילעל בולם שבו, והחמירו בכהנשים

 ולא כל אחד יודע לחלק בין סוגי הנשים, ויש חשש  מסורה ווה לכלביאת מצ .א

 ר אסורה לו.שיתבלבל ויבעל אישה שכב

 ואחילוק בין סוגי הנשים, יש חשש שמא יבע היודאם , וממילא אף חתן יצרו תוקפו .ב

 לבעול באיסור כי יצרו תוקפו.

 5על כל  לא נאמרה הכרעת רבותינו ,ןהדי עיקרשמ ,כתבו 980י"ף הרו 979אולם הרמב"ם

 . אולם[מלבד לבוגרת שראתה כאמור]אלא רק בנערה שראתה כבר סוגי הנשים דלעיל, 

 . שלא ראתה[]כולל בוגרת דגמרא  אשים נשאר דינם כדינשאר נ

 
 המקור מן דם איצ שמא שנחוש שבילב לא זו ומראלח דטעם לי תב הרא"ש "ונראהכולם בנידה י א , ט. אכתובות א 972
( ג ימןס) לקמן ינןאמר הא נחוש למה להגדו באשה' אפיו לראות מנהז הגיע שלא בתינוקת נחוש דלמה בתולים דם עם

  דם  עם המקור םד  יצא  שמא שינןחיי לא ו במכתה להתו המכ הל יש אם יששמת תמחמ ואהר ותלהי שהוחזקה אשה 'דאפי
ברא  את הס משמע שאינו מקבלזו..."  חומרא םטע אלא  בתולים  דם נהממ ויצא שנבעלה זומ גדולה מכה  לך ואין. מכתה

   ?"שרה לכא' בראסתיבתולים וא"כ  ם הידה שמעורב בדשל דם נ
ר עם דם ושיצא דם מן המקחכמים שום שחששו וא מעם הש מודה שהטא"רה , שבאמתתצט-ח"א עמ' תצח ה"בטוביאר ב

ור יא לומר שאין זה חשש גמבנידה ה "שלה. אלא כוונת הראהרשב"א המובא למע במכה כמו שכתהבתולים, ולא דמי ל
ב "ח ב פעליםו הרולא כמבלבד. יא הגזירת דרבנן ורייתא אלא דא לחושבה כספק ליםקור עם דם בתוצא דם מש שילחו

 ורייתא. אם בתולים ספק ד הוי ד לדעת הרא"שתב שח שכיו"ד סי' י
 קסא  תשובות הרשב"א ז, 973
 טבית חלק א עמ' תקיקיב, הובא בטהרת ה עמוד 974
 ימן כה אות יב לק י' סזר חץ אליעשובה סימן קסח הובא בצישערי ת 975
   א. נידה פ"י סי' 976
 . י"ףר ד ע"ב מדפי השבועות  977
 ב."ש רוך ב"זת האתורת הבי 978
   ה ט.איסו"ב  979
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ו , שהגמ' הביאה את דברי רבותינאתה הוא מסדר הגמ'וראייתם להחמיר רק בנערה שר

 ולא קודם לכן. ן נערה שראתהרק כאשר עסקה הגמ' בדי רש,ופו ת מצווהשבועל בעיל

 הנשים: יותר משארבנערה שראתה מס' טעמים למה יש להחמיר  כתב הב"י

 שבבוגרת שראתה לכ"ע יש לה רק, אטו בוגרת שראתההחמירו בנערה שראתה  .א

 .981ה בעילת מצוו

 ערב בדם ש שמא יתש חש , שילבוא לידי איסור תורהבנערה שראתה אפשר  .ב

בקטנה, ואף שזה חשש  בוגרת שלא ראתה או /כ בנערהם דם ווסת משא"וליהבת

ולים בדם מכה, החמירו  ווסת בדם בתולים שהרי ברמ"ת תהדם רחוק שיתערב 

 רוף החשש הראשון.בגלל צי

בכל הנשים  , שיש מקומות שנהגו להחמיר ףר הב"י ברי"וכן ביא 982אולם מוסיף הרמב"ם 

 ורש.ופ ילת מצווהשבועל בע

 מצא דם א ולל בע

 הדין כאשר בעל ולא מצא דם: המנחלקו הראשונים  

שלא מצא דם   על אף שאם בפסקו,  983וכן הרמב"ן  הרא"ש בנידה, הרשב"א, ר"ן הנ"ל

לחשוש שמא ן אי, ולרוב הנשים יש דם בתולים, והו שכ"זשמא יצא דם וחיפ, צריך לפרוש

ואל ולכן לא ראתה שמ אצל שמצינו הבתולים כמו בעל והיטה בצורה כזו שלא נקרע קרום

שכן כלו בתוליה וא"כ יתכן שלא היה  בוגרות אין בתוליםבשיון שזה לא שכיחא. אף דם, כ

 לים. הם בתושיש ל כיון שיש בוגרות ,יש להחמיר בבוגרתמ"מ  כלל דם,

 .אינה צריכה לפרושצאה דם, , שאם בדקה ולא מפסק 984הראב"ד

 וב הפוסקים.ו רפסק יון שכןכ י המחמיריםשהלכה כדבר ,כתב ב"י

 מותר לפרוש באבר חי? –מצווה  האם בבעילת

ה, שאסור לבעל לפרוש  באישה שאינה בתולה שראתה דם באמצע תשמיש, נפסק בסי' קפ 

חכה עד שימות האבר  תו כביאתו, אלא ינעוץ ציפורניו בקרקע ויבאבר חי שכן הנאה לו יציא

 : לים[]שהרי זה דם בתומצווה  ילתבבע מה הדיןלקו הפוסקים אולם נחורק לאחר מכן יפרוש. 

 לפרוש באבר חי.שמותר , פסקו הנ"לוהר"ן והרמב"ן  בנידההרא"ש 

 אלא רק באבר מת.  לפרוש באבר חישאסור , פסקהנ"ל הראב"ד  אולם

 
 

   י הרי"ף."א מדפשבועות ד ע 980
אחד[ מ"מ לא  תה ]לילהראת[ אטו בוגרת שלא לילו 4ה ] שיש לה תנערה שלא ראב אע"פ שהיה מקום גם לגזור ףוא 981

 ר כ"כ. רצו להחמי
 יח. -ה יסו"ב הא 982
 ידה ג יא. ת נהלכו 983
 ער הפרישה. י נפש סוף שבעל 984
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בעילת מצווה' משמע  'שנותנים לומ' , שהרי כתוב בגה הרא"ש על שיטת הראב"דקשוה

לבוא עליה, כיון  שההיתר שהוא יכול בכלל ומרין לווה, ואחד לבעילת מצשיש היתר מיו

 יצטרך לבוא עליה. שע"כ 

צריך לנעוץ ין לו' הכוונה, שאינו , שלשיטת הראב"ד 'נותנאולם הרשב"א הנ"ל תירץ

 . ' קפהסי ב קע, מה שאין כן באישה לא בתולה כדלעילציפורניו בקר

נקפו ולא יבעל ו יליב באבר מתחמיר שיפרוש אך עדין הקשה הרשב"א על הראב"ד, שאם נ

 כלל.

 לאחר שנאסרו מדם בתוליםרה הטה

מס'  אלא צריכה להמתיןבסי' קצו התבאר שלא מתחילים למנות ז"נ מיד לאחר שפסק הדם 

 : ימים מדין פולטת שכ"ז

ולאח"כ ביום חמישי תתחיל  ןהאחרו התשמישמ ביום הרביעיתעשה הפסק טהרה  רןמל

 למנות ז"נ. 

ביה"ש  שימשו בשמא  משום החשש] ביום החמישי רה ק טהעשה הפסת יטת הרמ"אשל

]שכן גזרינן לא   הדםית ראימיום  [וכסבורים שזה עדין יום אולם בפועל יתכן וזה לילה ועיי"ש

 .תתחיל למנות ז"נהשישי ם כ ביוולאח" שימשה אטו שימשה[

 :טת שכ"זתין מדין פולהאם גם שנאסרו מדין דם בתולים צריכה להמ אשוניםנחלקו הר

 פולטת שכ"ז. מדיןצריכה להמתין   שגם בדם בתולים ,כתבו 986והסמ"ג 985והתרומה ורהט

צריכה להמתין אינה  שבדם בתולים ו,תבכ 988והרמב"ן  987הגה"מ בהבנת הרמב"םאולם 

  .ת שכ"זמדין פולט

 היתרים בהרחקות לאחר דם בתולים

 חקות: הגים דיני הרהאם לאחר שנאסרו מדם בתולים נונחלקו הראשונים  

לא נוהגים כל דיני  רו בדם בתולים אחר שנאסכתב, של 989חיים בשם רש"יות ורחאה

חת הוא בבגדו והיא לישון במיטה אאך מותר להם  ,אלא אסורים רק בתשמיש הרחקות

והטעם שחז"ל הקלו  991זרוע והאור 990וכ"כ מחזור ויטריה גזרה מדרבנן. בבגדה כיון שז

 ם כבוד הכלה.משום חתנות, כלומר משו 

 
 צו.  סי' 985
 . קיא לאוין 986
  דם תהאר ולא לראות זמנה הגיע שלא קטנה היתה ולשאפי הזה בזמן בתולים דם דין כןח "ויא  תב באיסו"בכ םב"הרמ 987

  ימים ' ז רתסופ הדם יפסוק ש ואחר ,מאהט היא הרי המכה מחמת הדם תראה ש זמן כלו  ,ופורש מצוה בעילת בועל מימיה
רמב"ם דברי האין ראיה מתב ש "י כ.  אולם הב"זכש  ן פולטתמדי צורך להמתין איןש, ס"ק ד גה"מומכאן למד ה" םנקיי

 ת שכ"ז.דין פולטמ צריכה להמתין לפנינשים היינו כולל שהז"נ כמו כל שכוונתו היא, שצריכה לספור  שכן יתכן
 י.-ט הלכות נידה ג 988
 ה ס"ק ח. כות נידהל 989
 סו. ' תסי 990
 מב.' שח"א סי 991
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מותר שוההיתר היחיד הוא,  ,קותל דיני הרח שנוהגים כ 993והראב"ד 992הרא"שיטת אולם ש

על הסדין, והטעם לכך ר יש דם אפי' כאשאחר שעמדה ממיטה לבעלה לשכב במיטתה 

לא החמירו כולי ולכן סת הוא רק משום שמא התערב דם וודם בתולים  משום שחומרתהוא, 

 . תםכשיט "ע לקמןוכן נפסק במרן השו האי.

 

 כותב וז"ל:  "עשוה ב.

 שלא קטנה היא אפילו. מיד ופורש ביאתו וגומר  מצוה בעילת בועל, תולהבה את הכונס"

 דם טיפת ראתה שמא טמאה, דם מצאה ולא בדקה ואפילו, ראתה ולא לראות זמנה הגיע

. (ד"מ איכא םשב מיימוני הגהות, )דם ראתה לא אם מקילין ויש: ההג. זרע שכבת וחיפהו כחרדל

 צריך, ממש ביאה עליה בא אם אבל; דם ראתה ולא בה הערה רק ביאה גמר לא אם ללהק ונהגו

 שלא  לעצמו יחוש נפש ובעל(. הפוסקים רוב בשם י"וב רטו) דם ראתה שלא פי על אף ממנה לפרוש

' ה יום עד למנות תתחיל ולא, שבעה כל ותבדוק רהבטה שתפסוק וצריכה. בתינוקות לשחוק

 על  לישן  לו אסור  גמורה שנדה אלא ; הרחקה לענין נדה דיני ככל עמה הגונו. לשימושה

 ואפילו, מאצלו שעמדה חר אל, מטה באותה לישן לו מותר וזו, במטה כשאינה אפילו מטתה

 ".עליו שהדם בסדין

 ופורשת ההלכה באיזה נשים בועל בעילת מצווה יקפס

היום  י במנהג, תלושזה והרי"ף פסוק כרמב"ם שהלכה כרא"ש וסיעתיה ואפי' אם נ כתב הב"י

  של  גדרן לפרוץ ואסור, בכל הנשיםות שבועל בעילת מצוות נהג בכל המקומהתפשט המ

נחש. וכן  וישכנו גדר פורץ הוא הרי כן שעושה ומי השערה כחוט אפילו בו ולהקל ראשונים

 .מרן בשו"עפסק 

 ולא מצאה דם אותה ההלכה לגבי בעלקת פסי

 שמא חיפהו שכ"ז. א מצא דם צריכה לפרוש ' שלשאפי, יעתיההרא"ש וסי עתפסק כדמרן 

רוש. ]שיטת הראב"ד[ שאם לא נמצא דם לא צריכה לפ  הרמ"א הביא את המנהג להקל

אינה צריכה  תה דם גמורה שאם לא ראשלא היתה ביאה  בהעראה והכריע שנהגו להקל

 .לפרוש

שיטת בין  כהכרעה , שהרמ"א חילק בין העראה לגמר ביאהכתב 994שבה"ל 

 ראב"ד.א לרשב"ה 

ולא ראתה דם, אלא יש לפרוש  שאין להקל בהעראה, תבהרמ"א וכחלק על  995ערוה"ש

 ם היה גמר ביאה או רק העראה. מיד, שכן שהדבר קשה לברר הא

 

 

 אחרוני זמננו: 

 
 י ב. נידה  992
 שה. סוף שער הפריפש נבעלי  993
 .לזעמ' ר 994
 .ע' טסי' קצג ס 995



184 
 
 

ביאה אלא רק העראה ולא א היה גמר שכל עוד ל פסקו כמו הרמ"א 997וטה"ב 996שבה"ל

 .לבעלה עדין מותרת ,היה דם 

כיון שדין דם בתולים זה רק מדרבנן, וכן  העראהכערוה"ש ב, שאין להחמיר "בבטה והוסיף

חשש שיהיה בהרהורים עד  לאחר העראה יש  כיון שאם יפרוש זה חומרא אתי לידי קולא

 . זה מפריה ורביהנע בזמן , וכן ימכיון שלא גמר ביאתו ולא נח יצרושתטהר, 

 ד.ל אחה לפי כומהי גמר ביא ולקמן נבאר מהי העראה 

 םשלא חוששי מה גדר העראה

 מצינו מספר שיטות מאיזה שלב בביאה יש השרת בתולים:

 לים.  רת בתויש הש שבהכנסת העטרה, כתב 998רש"י

 נחשבת לביאה גמורה בכל התורה כולה. הגידשכניסת עטרה ומקצת מ כתב 999הנודב"י

ד ל עוולכן כ השרת בתולים , שבהכנסת העטרה איןוכתב 1001והחכמ"א 1000אולם הסד"ט

 .1002הבא"חוכ"כ  .ם לא ראתה דםחשוש אאין ל כל האיברשלא נכנס 

 

 : פוסקי זמננו

צריך לחשוש שמא יצא דם וחיפהו  ומעט מהגיד נכנסה עטרה שאם פסק כנו"ב  1003חוט שני 

  ש"ז.

, וצריך לשאול שאלת לפרוש תר הם צריכיםחצי האבר ויושאם נכנס  ,פסק 1004שבט הלוי

 יעו אליו.שהגלות יון משאעל הניס  ק כךופס ,חכם

נחשב כגמר ביאה שצריך לחשוש שיצא דם  נכנס רוב האברשרק אם פסק,  1005דרכ"ט

 וחיפהו ש"ז. 

, אולם בפחות מכך הם נאסרו גם אם לא ראתה דם כל האברק אם נכנס רש פסק, 1006טה"ב

 . וראיותיו להקל:תה דםרוש אם לא ראולא צריך לפ הוי העראה

ילו בביאה גמורה. א מצא דם אינה נאסרת אפם לם שאם סוברינוספי  פוסקיםהראב"ד וא. 

 בר.להלכה אנו מחמירים בכך, ס"ס יש להקל כל עוד לא הכניס את כל האואף ש

ומסתבר לומר ], כל האברנכנס  כאשר זה רקבכל התורה שגמר ביאה  ,כתב 1007הרמב"םב.

 . [הרמב"ם  לגמר ביאה סמך על ההגדרות של א שחילק בין העראהשהרמ"

 
 עמ' רלז. 996
 תקו.-מ' תקבח"א ע 997
 אה.נהדרין מג ע"ב ד"ה בשעת הערס 998
 סימן כג  תניינא, אבן העזר המהדור 999

 ס"ק ג. 1000
 קט וטו. 1001
 שנה ב פרשת צו.  1002
 ' קידעמ 1003
היה   יהנהשובביאה וש, על עצמם לפר ירומי אבר והם החרק פחות מחצתה ה הראשונה היביאוהוסיף, שאם ב' רלז. עמ 1004

 וש.ים לפראינם צריכ אבר מחצייותר 
 רן שאלה ו, פרק י' תשובות ותוספות ממהדרכי טהר 1005
 תקו.-ח"א עמ' תקב 1006
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בי דם בתולים שכל עוד לא נכנס כל הדיא לגפסקו ב אדם ובן איש חי כמת, ח1008"טדהס. ג

 היא מותרת. הרי האיבר ולא מצאה דם 

, לכן מסתבר לצמצם 1009מיעוטא דמיעוטאדם וחיפהו שכבת זרע הוא  מא יצאהחשש ש.ד

 ת שנכנס כל האבר. את חשש זה רק למציאו

י"ף לבוגרת אין טענת ור ר"ח , ולדעתכשהם בוגרות בזמנינו רוב הנשים מתחתנות.ה

, וזה מיעוט המצוי. א"כ יתכן והסיבה שלא ראתה דם היא בגלל ולים כיון שבתוליה כליםבת

 .כל האבר נכנס רק אםיש להקל ופרוש היו לה כבר בתולים. לכן,  שלא

 אה דםולא מצ שכ"זיצא ולא בעל 

 ם אסורה? מה הטעם שאם בעל ולא מצא דנחלקו הפוסקים 

אך אין  א יצא הדם וחיפהו שכ"זמש, שהחשש הוא כתבו 1012ותוה"ש 1011"זהט 1010ישההפר

 לחשוש שמא יצא דם ונאבד.

חז"ל הוצרכו לחשש שמא יצא דם וחיפהו שכ"ז  הפרישה הקשה מדוע בדם בתולים

יכה לספור ז"נ אפי' לא צרש בתבעוה להינשאחששו שמא הדם נאבד כמו  ולא

 ?!שמא נאבד הדםמצאה דם כיון שחישינן 

 הביאו לכך מספר תירוצים:  וניםהאחר

שכיון שדם הבתולים נמצא במקום חיצוני יותר מהרחם פחות מסתבר  –א.פרישה 

 ד ולא יצא לחוץ.לומר שהדם נאב

ולכן יתכן שהדם נפל הולכת ממקום למקום  בתבעוה להינשא האישה –ב. ט"ז 

 איםמוצ  ם היינום היה יוצא דואינה מוצאת אותו, אולם בדם בתולים אלמקום אחד 

 כ"ז.ישינן שמא יצא וחיפהו שאותו על הסדין, ולכן ח

, שמא לא ס"ס אם החשש היה שמא נאבד הדם, היה צריך להקל מכוח –ג.תוה"ש 

ים בלי דם ווסת, וא"כ לא היה מקום תולם בדיצא דם ואת"ל יצא שמא זה רק 

שכ"ז ש שמא חיפהו רק משום חש סור במצב שלא מצא דם בבעילה גמורה. ולא

 ביאה גמורה.  ם כאשר לא מצאה דם והיהם ג מירימח

ולא רק הדם נאבד שמא גם שהחשש הוא  כתבו, 1015והרמב"ן 1014המאירי 1013הרשב"א

 . כ"ז שמא חיפהו שחשש 

 
 

ילק בין  א חדם בתולים ל גביות כלליות. ולתן הגדרלא נולים ארמב"ם לא דיבר על דם בתא, י. ה אההלכות איסורי בי 1007
   .ביאה להעראה גמר
 קצג, ג 1008
  לאוסרה עליו, אולם קשה מדוע תוח מצאתי נאמןפתח פ  שכהן האומר מרת א אוט, א. הגמרת וובלכך מכתאיה ור 1009

בתולה  הייתה  שלא . את"לא שהדם נחפה ע"י ש"ז. בבתולה אלה להקל? א. שמא הית עליו  הרי יש ס"ס הנאמן לאוסר
 ספק. ד צכ לא נחשבטא ומיעוטא דמיעווא החיפהו שכ"ז  כ שהחשש שמאע" א תחתיו. אלאה לשמא זנת

 ה. ס"ק 1010
 ק ג.ס" 1011
 א. ס"ק 1012
 נידה סה ע"ב. 1013
 נידה סה ע"ב. 1014
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 : נפק"מ במחלוקת הנ"ל

 א יצא שכ"ז?בעילה גמורה ולא נמצא דם וגם ל כאשר בעלמה הדין 

מא הדם נאבד, ו שחשש חז"ל לא שבדם בתוליםלפרישה וסייעתו, האישה מותרת כיון 

 שהרי לא יצא שכ"ז. ן לחוש כאן שחיפהו שכ"זוממילא אי

 חשש שמא הדם נאבד. אתשכן יש גם לרשב"א וסייעתו, האישה אסורה 

 .מא נאבדכיר את החשש ש פרישה וסייעתיה, שכן לא הזמלשון מרן נראה שפסק כמו ה

 

 : פוסקי זמננו

סת כ"ז יש לאסור אפי' בכניא שם יצאע"פ שאש ,ולכן כתב ,הפרישה פסק כמו 1016שבה"ל

לא יצא שכ"ז טתיה שזה גמר ביאה אפי' כשלא מצאה דם, כאן שחצי או רוב איבר כשי

,  פי' אם נכנס רובויבר אכל האכל עוד לא הייתה הכנסת וגם לא ראתה דם,  בביאה

מא סקים שחששו שואף שהיו פו ,כיון שאין לחוש שמא חיפהו שכ"ז .שוא"צ לפרו מותרת

שחשש רק לחיפהו  משמע כן מדברי השו"ע,  הנרתיק חיפה את הדם, לאשל בות הרטי

 שכ"ז.

ולכן פסק שאפי' אם לא יצא  הדם נאבד,פסק כרשב"א וסייעתיה שחישינן שמא  1017טה"ב

אע"פ שבדקה ולא  האישה אסורהה[ היתה ביאה גמורה של כל האיבר ]כשיטתישכ"ז, אך 

    מצא דם.

 ולא היה דם וביאה שניה גמר ביאתו  דם מעט רה ויצאה גמולה שאינבעל בעי

שאף אם הביאה הראשונה היתה העראה בלא גמר ביאה וראתה טיפת  1018כתב באגרו"מ

. שהרי בוגרת דמיה יש להקלם ולאחר טהרתה נבעלה בעילה גמורה ולא מצאה דם ד

ן פסק  וכ. ראה להקלואפי' בנערה נ שהיה לה בדם בתולים רק טיפה אחת,מועטים ואפשר 

 .1019טה"בב

 ה לגבי פרישה באבר חי פסיקת הלכה בבעילת מצוו

והוסיף   .שמותר לפרוש באבר חי, שהלכה כרא"ש וסייעתיה פסקו 1021והש"ך 1020הט"ז

וכן   הולכה והבאה[ כל זמן שלא פרששה, ]די לבעול בכמה כוחותשאף מותר  1022שבה"ל

 
 

 ג י. הלכות נידה  1015
 לז.רעמ'  1016
 עמ' רלז. 1017
 ח"א יו"ד סי' פה.  1018
 תקי.ח"א עמ'  1019
 ס"ק א. 1020
 ס"ק א. 1021
 .רלו עמ' 1022
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רש לא פועדין  ודם גמר ביאהאם מת האבר קועוד כתב בשבה"ל  .1023יו בטה"ביא דברהב

 .יתקשה שובמותר לחכות עד שלגמרי, 

 יצא דם בביאהלדעת אם בדיקה אופן ה

, אולם לא נאסרים כאמור לעיללא היה דם ו כאשר הביאה הראשונה לא היתה ביאה גמורה

 : הפוס'ה זו נחלקו ובאופן בדיקהיה דם או לא,  יהם לבדוק אםיש על

, וראייתו שמלשון ימיתדיקה פנבוק את עצמה כותב, שצריכה לבד 1024החקר הלכה

ועל זה הגיה  " טמאה שמא חיפהו שכ"ז מרן "אפילו בדקה ולא מצאה דםכתב א, שהרמ"

 רמ"א יש לבדוק.שמע שגם לדברי האם לא היתה ביאה גמורה, א"כ מ הרמ"א שנהגו להקל

 .בסדיןהסתכלות ב, שדי  משמע  1025אולם מהט"ז

אולם מה שאפשר ד כרר עשיש לב כיוןוק עצמה פסק, שלכתחילה צריכה לבד 1026בטה"ב

]אם לא היתה   ולא ראתה דם על הסדינים הרי היא בחזקת טהרה, ם לא בדקהבדיעבד א

   ביאה גמורה[.

 טהרה לאחר שנאסרו מדם בתוליםת ההלכה ביקפס

חר שפסק הדם אלא צריכה להמתין מס' תבאר שלא מתחילים למנות ז"נ מיד לאקצו ה בסי' 

 לטת שכ"ז: ימים מדין פו

ולאח"כ ביום חמישי תתחיל  וןש האחרמהתשמי ביום הרביעיטהרה  קהפס תעשה רןלמ

 למנות ז"נ. 

ביה"ש  שימשו בשמא משום החשש ] שי ביום החמיתעשה הפסק טהרה  לשיטת הרמ"א

]שכן גזרינן לא   מיום ראיית הדם ["שבפועל יתכן וזה לילה ועיי עדין יום אולםוכסבורים שזה 

 .תתחיל למנות ז"נ ישישהביום  ולאח"כ ימשה[שימשה אטו ש

האם גם שנאסרו מדין דם בתולים צריכה להמתין מדין  נחלקו הראשוניםלעיל שוראינו 

 פולטת שכ"ז:

 .ןצריכה להמתי שגם בדם בתולים, כתבווסיעתיה ור טה

 .צריכה להמתיןאינה  שבדם בתולים ,בוכת וסייעתיה הגה"מ בהבנת הרמב"םאולם 

 ולא, שבעה כל דוקותב בטהרה שתפסוק וצריכה" עתיהור וסייכשיטת הטפסק  מרן בשו"ע

 ". לשימושה'  ה יום עד למנות תתחיל

 :שיטת הרמ"א כמה ימים צריכה להמתין עפ"יהאם ו

 ז"נ. ים מיום ראיית הדם כדי למנות  מתין ו' ימשצריכה לה  הרמ"א לא השיג על שו"ע 

  לאחר קל שניתן לה כלההרמ"א, בשגם לשיטת  1027ביאר הט"ז בשם המהר"ל מפראגו

 .לשימושה' ה מיוםז"נ  ת למנו תוכל מצוה בעילת

 
 עמ' תקא. ח"א 1023
 ת נ  אות נב. ערכמ 1024
 ס"ק ג. 1025
 א עמ' תקו.ח" 1026
 .הק קצו ס" בסי'ד וכן בט"ז  ס"ק 1027



188 
 
 

קצו" והבין הפרי   הש"ך כתב אצלנו "כדין נידה בסי'ש ,1028הפרי דעה דייק מהש"ךאולם 

 .למנות מיום ו' לשימושהכל נידה צריכה להמתין כדעה שכוונתו ש

 .שהמנהג להקל כמהר"ל מפראג 1029ב שבה"לאולם כת

 :ליםל בדם בתוסיבות להקה

 כאן איןיה"ש, וכיון שהשישי הוא שמא שימשו בב, שהחומרא להמתין ליום אריב "זהטא. 

באמת נבעלה בעילת מצווה   אם ]אבל .שותהשמ בין תשמיש משום בו החמירו לא נדה דם

שאם  1030. כתב שבה"לנשים שאר מוכ לשימושה' ו מיום אלא נ"ז מונה אי אינהביה"ש וד

י  ור ז"נ וסגבשביל לספ ליום השישין מתיה להאה צריכיים לאחר הביראתה דם נידה בינת

 .[מיום ראיית דם בתוליםלמנות 

 "ש, ולכן אין מקום להחמיר., שלא מצוי שכלה תיבעל ביההוסיף 1031שבה"ל ב.

  ם.בדם בתולים לא צריך שבעה ימי  מעיקר הדין ,עוד כתב שבה"לג. 

  לנהוג  ולה, יכת ווסתההללו יגיע ע שאם יש לחוש שע"י המתנת הימים , 1032וכתב בטה"ב

בסי' קצו, שכתב שאם שימשה ומיד לאחר מכן ראתה דם ופסקה מיד  מןלק כפי שפסק מרן

די להפליט כל מחרת, תקנח יפה יפה באותו מקום במוך או בבגד כורוצה לספור ז"נ החל מ

מ"מ , ואע"פ שהרמ"א שמה חולק על מרןם יפליטו הזרע. הזרע או תרחץ במים חמים וה

 .יש להקל בזה לכ"עין בכלל, יש מחלוקת אם צריכה להמת יו הכשבלא יםבדם בתול

   ימים?  5או   4האם לאחר ביאה שניה שנאסרו מדם בתולים יש להמתין 

 נקיים  שבעה למנות שניתן הקל ל"המהר מצוה  בביאת מדוע סיבות  מספר לעיל הבאנו

 םוליתב דם תהרא כאשר הדין מה לדון ויש(. ימים ארבעה של המתנה) החמישי וםמהי

 :השונים םהטעמי  פי על,  שניה בביאה

 .  שניה בביאה בתולים בדם גם להקל יש כ"א – הקלו בתולים בדם .1

 בבין  שתהיה ושלחש יש שניה בביאה אולם – השמשות בין תבעל  להכש שכיח לא.2

 נותמל תוכל א"הרמ לדעת, שניה בביאה בתולים מדם סרואנ אם לכאורה ולכן, השמשות

 . השישי םמהיו רק ייםנק שבעה

 : למעשה ניםהאחרו בכך ונחלקו

 יכולים האשכנזים שניה בביאה בתולים דם ראו אם שגם ,כתבו 1034שני  וחוט 1033טה"ב

 שהקלו כיון(, ימים ארבעה של המתנה) החמישי מהיום  נקיים שבעה למנות להתחיל להקל

 . וליםתב בדם

 : השונים המצבים בין חילק 1035הלוי שבט

 
 ש"ך כמו הט"ז.ן את הה"ש שם הביבמחצולם ס"ק ב. א 1028
 עמ' רלט. 1029
 עמ' רלט. 1030
 רלט. עמ' 1031
 עמ' תקח. ח"א 1032
 ' תקו.ח"א עמ 1033
 עמ' רטז. 1034
 .עמ' רלט 1035
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  יש  דם שוב ראו השניה ובביאה – דם וראתה גמורה  ביאה היתה ההראשונ בביאה אם

 . חכם שאלת י"ע להקל ניתן הצורך ובשעת. ימים ששה להמתין להחמיר

 רק שתמתין להקל יש  שניה בביאה בתולים דם ומצאו – דם היה לא  הראשונה בביאה אם

 . יםימ חמישה

 מוך דחוק ובדיקות לאחר דם בתולים

לא להניח  ללהק אפשרה מדין דם בתולים, צוואת מסרה בבי, שלאחר שנאקפס 1036שבה"ל

אם  בדיעבד לם או .תבדוק כל יום לכתחילהכתב, ולגבי בדיקות ז"נ כשיש צורך.  מוך דחוק

 ים השונים: לא בדקה בכל הימים חילק בין המקר

 כם.. ובשע"ד תעשה שאלת חשביעייום ראשון ויום חות מאין להקל פ אם ראתה דם בביאה

וכן פסק   י בדיעבד.אשון או שביעניתן להקל בר א ראתה דםול מורהביאה ג ואם היתה

 .1037בלחו"ש

ה תבדוק ובין לא ראתה דם, לכתחיל בין המקרים ובין ראתה דם לא חילק 1038טה"באולם 

טהרת הנידה   ואף שלגבי , ילדיעבד אם בדקה ראשון או שביעי זה מועם באולכל שבעה, 

דם בתולים ון ושביעי מ"מ כאן שזה ראשבלי ן להקל י' בדיעבד איפסק מרן בסי' קצו שאפ 

 .1039מהר"ש קלוגר. וכן פסק בנן ניתן להקלשזה איסור דר

 דם בביאה שניה

ום נקרע לגמרי ויתכן  גם כאשר בביאה ראשונה מצאה דם לא תמיד הקר 1040"שכתב ערוה

יא יה לכ"ע ה בביאה שנ אם ראתה דםיאה שניה ושלישית. ולכן בב ותראה דם בתולים גם

 בתולים. דם שום נאסרת מ

אם  שהאישה מותרת לבעלה אפי'  1041כתב הצ"צ ה, ה דם בביאה שניאולם אם לא ראת

 .1042פסק בטה"בוכן  הרגישה כאב.

 האם לאחר ביאה ביאה שניה צריך לבדוק

 יך לברר: ראשונים האם בס"ס לקולא, האם צרי במח' ה הדבר תלו

צריך  האיסור את ברר ניתן ל ס"ס להקל, אם, שאפי' כאשר יש תבכ 1043הרשב"א בחידושים

 .1044על הס"ס להקלומכים ולא ס לברר

 
 עמ' רלח. 1036
 .ס"ק י סי' קצג 1037
 תקט.-תקח ח"א עמ' 1038
 ון. אחרידה בקונטרס י נמ 1039
 א. סע' י 1040
 א.  דיו"ד קנ 1041
 קט.ח"א עמ' ת 1042
 "ב.ע ומ חולין 1043
 את הספק:   ם שגם לדעת הרשב"א א"צ לבררי, שיש מצב קי[ "ד סי'ס"ק לו ביו"ש ]הפת וכתב 1044
 מהספקות.  שניתן לברר רק אחד.א

 ר. זקת איסוח ב. שאין
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וכן פסק  .לברר אין צריךשאם יש ס"ס להקל אף שניתן לברר, חלק וכתב,  1045אולם תה"ד

 . 1046הרמ"א

 שא"צ לברר אלא סמכו על הס"ס.  הרמ"א כשיטת 1047הפר"ח וכן פסק 

 ר.לבר ין צריךא טורח סד אויש הפאם אך , שצריך לבררפסק בכללי הס"ס  הש"ךם אול

 

 :ס להקל וגם ניתן לבררואה שניה, יש לנו גם ס" ובענין הבדיקה לאחר בי

ו דם ווסת. וכן אפשר לברר ע"י בדיקה  ספק שמא לא ראתה דם ספק שמא לא מעורב ב

 יש דם.אות אם לר

לא  לפי הפר"ח, שכן ניתן לברר את הס"ס. ואילו לבדוקתצטרך  לש"ך, הנ"ל יוצא לפי

 "ס להקל.ן סש כאכיון שי 1048לבדוק ריכהצ

 יודה שצריכה לבדוק במקרה דידן: שגם הפר"חשיש סברא אלא 

ח יודה שצריך לברר, וה"ה שבמקרה שיש ריעותא, גם הפר" , 1049כתב החקרי לב

תא שמא יצא לה והרגישה צער במהלך ביאה שניה יש ריעוידון דידן שאם כאב בנ

 דם ועליה לבדוק עצמה. 

חלש כיון שבביאה שניה הכאב ל, החק"ה דברי דח 1050אל ונשאלאולם בשו"ת שו

ה, ורק כאב חזק כמו ביאה ראשונה נחשב לריעותא שיצא דם יותר מהביאה הראשונ

 בתולים. 

  רה דידן:נוספות להקל במקכתבו מס' סיבות הפוסקים אולם 

 , עצמה לאחר ביאה שניה שאינה צריכה לבדוק יודה שאולי גם הש"ך, כתב 1051בטה"בא. 

 נן.סור דם בתולים הוא מדרבאי וכן  קת טהרהשכן יש לה חז

 כיון שיש הפסד של פו"ר, ולעיל ראינויודה פה,  שאולי גם הש"ך כתב, 1052במנחת יצחקב. 

המנחת  הספק, אך בכל מקרה כתב צ לברר את שבמקום הפסד או טורח מודה הש"ך שא"

     מעלים עינו.אם יש דם, כיון שבלי זה הוי כ סדיןאת הדוק ך לבשצרי, יצחק

 
 

שיש רת רשר הבדיקה מבמור אולם כאר גר האם יש היתלבריכולה לעזור  הבדיקה כאשררר רק ג. שהרשב"א הצריך לב
 ק. א שיוכל בהיתר מבורר ולא ספי ה תכלית הבדיקהכיון שא"צ לבדוק תר, מו בודאילברר שה לכוי ולא יודא רק איסור

 .סי' מז 1045
 יו"ד סי' קי.  1046
 כללי ס"ס ב. 1047
ה  מר שלא צריכי אעת הפר"ח, מתלד ל ג[ כתב, שאףללים כלות כמקווא יר שהרי שער המלך ]הלכ'' יש להעכאול 1048

גם לפר"ח  ברר מאיליו אזייד להתאולם אם עתליו ר מא עתיד להתברא לק רור הספה בישר אם לא יהי כא א לברר, דווק
, לבדוק אליבא דהפר"ח היא תצטרךרה דידן מקתקיא[, שלכא' גם בזה טה"ב ]ח"א עמ'  . והעיר לפיצריך לברר את הספק

דין  הס  עלאת הדם גלו שם, שגם אם י"ב האלא שכתב בט לות מאיליו,התגה דם, עתיד להי תברר הספק אם ן אם לאשכ
  ישית, ולכן לא הוי לרק בביאה השבביאה השניה אלא יתכן שיצא  ר שהדם יצא כברזה מברישית, אין השל ביאהלאחר ה

 שניה. ה הצמה לאחר הביאלבדוק עיכה לא צר  הפר"ח א"צ לברר, וממילא, ולדעת יימילתא דעביד לגלו
 א סי' קלב.ח" יו"ד 1049
 .ח"ב סי' צט 1050
 .ח"א עמ' תקיג 1051
 .אס ח"ה סי' 1052
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ים כיון שחששו שמא בעקבות אסרו דם בתולשכתב, שרבנן  1053דברי האשכול"י פע ג.

ה אין שייך דם חימוד, שכן זה לא ביאה ביאה הראשונה יצא לה דם חימוד, אולם בביאה שני

כלל, אולם לא פלוג רבנן ואסרו גם  והיה צריך לדון דם זה כדם מכה ולא תיאסרראשונה, 

 ביאה שניה ואילך.ק בתבדוצריכו ש ה, ומ"מ לא היאה שנידם בב

 סתמו דבריהם ולא כתבו שצריכה בדיקה בביאה שניה.   וס'הפ ד.

 

 :צריכה לבדוקלהלכה למעשה נחלקו הפוסקים האם 

 לאחר הביאה האם יש בהם דם.  ניםלבדוק בסדישצריכה  , פסקערוה"ש א.

 ]כל האבר[.  הדבר תלוי האם בביאה הראשונה היה גמר ביאה ,פסק 1054טה"ב.ב

רים שכאשר הרגישה  הדין א"צ לבדוק. ויש מחמי: אזי בביאה השניה מעיקר וביאתאם גמר 

ולא לאור הנר וכתב שנכון להחמיר   כאב יש לה לבדוק הסדין או העד בדיקה שטחית 

 .1055ככה

 ור הנר כאשר היה צער.  : אזי בביאה השניה יש לבדוק לאאתוגמר ביאם לא 

לם . אומספיק לבדוק את הסדין ניה,ביאה השב ישה כאבהרגלא שאם  ,פסק 1056בשבה"לג.

 .בבדיקת עד, צריכה לבדוק אם הרגישה כאב

  "י עד.ורצוי לבדוק ע אך לא חייבים. שראוי לבדוק, פסק 1057ד.בדרכ"ט

 האם אוסר הוצאת בתולים ע"י מכשיר

 .הרחםדם מן בו שמא התערב חז"ל אסרוהו למרות שדם בתולים הוא דם מכה 

 היקלו משום דם מכה:החמירו בדם בתולים ולא "ל ע חזבות מדו' סינתנו מס הראשונים

לות בלא דם חיישינן לשמואל שאמר יכולני לבעול כמה בתוהטעם ש ,כתב  1058הרשב"אא.

 חם. ן הרולכן אם יצא דם, יתכן שזה דם מ

כיון שאינה אלא לשעה אחת, מה  דם מכה  םג שבבתולה יש להחמיר  ,כתב הרשב"אב.

 ם. על בעלה אם יש בה פצעי ישהת האתאסור אבפצע שיתכן ששאין כן 

שחיישינן שמא מחמת חימוד התשמיש הראשון נפתח המקור ויצא טיפת  ב,כת 1059אשכולג.

  דם.

מת ביאת מצוה משום  סורה מחשאישה אבשם רבינו האי גאון  1060תשובת הגאוניםבד.

חלת  אשה מתחלובזמן שהרעדה וחלחלה נה אוחזת אותה בעילה ראשו כשהיא נבעלת"ד

 " דהשת נהיא פור

 
 עמ' קיב. 1053
 יד.תק-מ' תקיא"א עח 1054
אולם אם  , מכגריס היא אסורה בסדין אפי' בפחות היד אחרי ביא"א ]עמ' תקי[ שרק אם תראה מחכתב עוד בטה"ב  1055

יה צער  שה 'שה טהורה אפיוד וכד' האיוע בפחות מכגריסזה ן דם, אזי אם מן בסדיחר זורק לא לא ראתה דם בביאה שניה 
 .צבעוני שמקיליםל בגד ר מכגריס עיות ה"ה מאכולת וכןם דה  ולים שז, שתבביאה

 עמ' רלח. 1056
 תוספות ט. פ"י תשובות ו 1057
 קסא תשובות הרשב"א ז,  1058
 הבית חלק א עמ' תקיטא בטהרת ובעמוד קיב, ה 1059
 כה אות יב  ימןעזר חלק י' סאליסח הובא בציץ סימן ק שובהשערי ת 1060
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 :הנ"ל ין ע"י רופא תהיה תלויה בחילוק הטעמיםתוך הבתולההלכה בחיא"כ, לכאורה 

כיון שיתכן והטה כשמואל ולכן יתכן  בדם בתוליםשמחמירים  – לטעם א' של הרשב"א

 .  ע"י רופא כיון שודאי נחתכו הבתולים וליןלא שייך לחיתוך הבתטעם זה ושהדם מהרחם, 

עה, א"כ טעם זה שייך גם  החמירו כיון שאינו אלא לש תולהשבב – אשל הרשב"ב'  לטעם

ו בזה פסק , לאלמעשה 1061האגרו"מיתוך הבתולים שאינו אלא לשעה, אלא שכתב בח

 . גם בפצע חד פעמי מקיליםכרשב"א, אלא 

ע"י  יתוך הבתולים בבעילה ראשונה ולא בחחשש לחימוד שייך רק  – לטעם של האשכול

 . רופא

יובא ששים זאת גם בניתוח, כמו שת האישה פחד יש לעין אם חוחז אשאו – יעם רבינו האטל

 לקמן.

 ונחלקו בכך האחרונים למעשה: 

מהטעמים  שהאישה אינה נאסרת. פסקו להקל - 1063אויערבך רש"ז , הגטה"ב, 1062האגרו"מ

 הבאים: 

שאסרו , אולם לא מצאנו ם בתולין שבא בעקבות ביאהרו בדהחמי מצינו רק שרבנןא. 

 משה(.   היתה באופן אחר )אגרות  ליםהבתושקריעת באופן 

 .1064בחיתוך הקרום ע"י רופא לא שייך חימודב.

 

, מנחת  1066ציץ אליעזר. וכן פסקו את האישהשחיתוך הבתולין אוסר פסק  1065מהרש"ם

 .1069וחוט שני , 1068הלוי  בטש 1067יצחק

 ני שאוחזת אתשהטעם הוא מפני שהחשש בביאת מצווה הוא מפ ליעזרבשו"ת ציץ אוביאר 

שיש לחשוש שמא  ן שמא תראה. א"כ ה"ה, ומתוך הפחד חיישינחדה ופחלחלהאישה 

 . 1070תראה מהפחד של חיתוך הבתולים ע"י הרופא 

"ס יש להחמיר בכל ודבריו סדחה את דברי ציץ אליעזר, כיון שאם איתא לה"ב טבאולם 

 אותו מקום.ניתוח שיעשו ב

 

ין ארבעה ימים המתכה להאם צריהפוסקים לקו , נחגם לפוסקים שכתבו שהאישה נאסרת

 : ספור שבעה נקיים מידטת שכ"ז או שמא יכולה למדין פול

פולטת שכ"ז. ויכולה להקל לא להמתין ין מד שצריכה להמתין ארבעה ימיםכתב מהרש"ם 

 חומרא.  מים כיון שהמתנת חמישה ימים היא רק משוםחמישה י

 
 דעה א, פז   ורהיאגרות משה  1061
 דעה א, פז  רהוי רות משהאג 1062
 ו דעה צ אברהם יורהשמת נ 1063
 .  דה שמותרת מיכתבו להקל כרב עובדי 97עמ'  בספר פוע"ה 1064
 ריחלק א' סימן  1065
 ה אות יב ' סימן כי יורה דעה חלק 1066
 נחחלק ד סימן  1067
 לוי עמ' רלו י שבט היעורש 1068
 ' תטועמ 1069
 חזרה.  לים ידבקו הבתושש שניתוח יש חה ראחישמשו ללא  ם אומרים שאםפאיובמציאות שהר אליעזר הקל ציץגם ה 1070
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ורך להמתין  ין צ, ואמידשבעה נקיים  שיכולה לספורכתב  1071שו"ת באר משהאולם ב

שכלה שפרסה נדה לפני שנבעלה אינה צריכה   1072הביא ראיה מדברי הט"ז ארבעה ימים.  ו

 . להמתין מדין פולטת ש"ז

 1073ד  סע' קצב  'סי – פירסה נידה לפני שבעל 

 וז"ל: 1074ברייתא בגמ' בכתובותאת מוב

 או חתן של ואבי ומת, בשר  גבי על מים ונתן, מזוג ויינו טבוח וטבחו אפויה פתו יהשה "'הרי

  מצוה בעילת ובועל, לחופה הכלה ואת החתן ואת לחדר  המת את יןמכניס, כלה של אמה

 ישן הוא יםהימ אותן וכל, אבילות ימי שבעת נוהג כ"ואח השתהמ ימי שבעת ונוהג, ופורש

 שים האנ  בין ישן הוא, נדה אשתו שפירסה מי וכן; שיםנה בין ישנה ואשתו האנשים בין

,  בעל שלא  אלא ש"ל: דרבא משמיה אדרב בריה יוסף רב ...' דרששיםנה בין הישנ והיא

 ."עמו  ישנה  אשתו  - בעל  אבל

 

אם כן  אסור לו להתיחד עימה אלא , פני שבעלישתו נידה למי שפירסה איוצא מהגמ' ש 

,  שאע"פ שכעת  כתב הב"יעם אשתו לאחר שבעל,  . והטעם שמותר להתיחדשמירות נםיש

, אולם לפני שבעל  תוקפוות מותרת לו ואין יצרו להיידה שום שעתמהוא  ,נידה היא

 ופירסה נידה יצרו תוקפו ולכן אסור להתיחד.

 

 :הנידאלמן שפירסה אשתו 

וכעת התחתן שנית   ,כבר בעל אישה אחרת מה הדין במקרה של אלמן ש נחלקו הראשונים

 בעל אותה.תו פירסה נידה לפני ש ואש

מותרים ביחוד שאין יצרו תוקפו כ"כ ו ומריש לה ולכן טעם טעם ביא מצד אחד הרי כבר

 ך לא בעל אישה זו ולכן יצרו תוקפו לבוא עליה. אולם מאיד

 בייחוד. שמותרים, כתב 1075תוס' ביומא

 .אסורים בייחודלבחור ובכולם בין אלמן לא חילק  1076אולם רבינו ירוחם 

 .לבחורמן ן אלחילק ביולא בייחוד, כתב, שחתן שפירסה אישתו נידה אסורים  ן בסע' דרמ

 . 1077פסק בטה"ב וכן .ואסורים ביחודבין אלמן לבחור  שאין חילוקהדיא כתב בוכן הרמ"א 

תרים האם מו–עליה ואח"כ נאסרה  ונה כמה ימים ולא באהיתה מותרת בשעת החת 

 ייחוד?ב

היתה מותרת בשעת החתונה כמה ימים אולם  כאשר  ,םהביא מחלוקת הראשוני 1078תה"ד

 ים בייחוד: כ פירסה נידה, האם מותראח"ים ואותם ימלא בא עליה ב

 
 קמב חלק ג' סימן 1071
 קצו, ס"ק ז 1072
 .כמ"לום, ואינשא, מה שפחות מעשי כיתבעוה לה ב ג עוסקים-סעיפים ארק בסע' ד, כיון ש  אנו עוסקים בסי' זה 1073
 "א. ד ע 1074
 ייחודי.  ד"היח ע"ב  1075
 . נתיב כו ח"ד ות אדם וחוהולדת 1076
 ח"א עמ' תפח. 1077
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בעל אותה, כיון דחזינן שמס' ימים לא  . ויש מי שמתירכיון שלא בעל יש מי שאומר שאסור

 רו תוקפו.וזה מראה שאין יצ

 –ראה שוורים ולא נגחם עד, שג"פ , והביא ראיה לכך משור המותירים ק כמו המותה"ד פס

תו יצרו תוקפו, חז"ל שחתן שלא בא על כלא לקיימד שאף שוה"ה בנידו" הופך להיות תם.

אולם הסיק . אים שלא בא על אשתו כמה ימים, חזינן בגברא זה שאין יצרו תוקפוכאשר רו

 .תה"ד שהמחמיר תבוא עליו הברכה

שהמחמיר תבוא עליו הברכה.  דין מותר ו, שמעיקר הא בסע' דידן פסק כדברי תה"דמ"הר

 .1079"ך וכן פסק הש

דחה את הוא  .הם אסורים בייחוד דברי הרמ"א ותה"ד, ולשיטתו על חלק 1080"זאולם הט

שסתם שוורים בחזקת שימור   ראיית תה"ד, שכן לא דומה שוורים מועדים לאדם שלא בעל.

נגח השור המועד,  , ולכן אם ראינו שג"פ לא שווריםעו משאר השתנה טבושור שנוגח 

  נוגחים. וורים שאינם חזר דינו להיות ככל השאמרינן ש

ולא  טבע כל האנשים שיצרם תוקפם וזה שאין יצרו תוקפון נידון דידן הדבר שונה שכב אך

 .קפםו יחזור לטבעו להיות ככל האנשים שיצרם תועכשי ואוליבעל 'אין לך אלא חידושו' 

 עד  ביבמהש 1081ד. והביא ראיה לכך מתוס' בכתובותולכן יש לאסור מעיקר הדין את הייחו

 בזה יום שלשים הוחזקש הרייה, יום לא מוקים אנפש 30י אחראך  אנפשיה מוקי יום םשי של

 . נפשיה דמימע ולא ליה תקיף כ"דאח אמרינן הכי ואפילו ה,עלי בא שלא

 ה.בנ"א בחזקת כשרות שלא יבואו על נידסתם  , שכןאולם בנהו"כ דחה את דברי הט"ז

דקות, ו צות אזקת כשרייחוד בגלל ח,  שלא מצאנו שחז"ל התירו הקשה  1082אולם שבה"ל

 זק ביותר.שכן יצר העריות ח

ואין מקום להקל בכך. אך כתב  שהמנהג להחמיר שלא כתה"ד ,1083וכן פסק בשבה"ל

אלא ישנו בחדרים  שמירות לצרף את דברי תה"ד כדי להקל שלא יצטרכו שתיתן שני

 נפרדים.

 בעילת מצווה גמר ביאה באחר יחוד ל

ד. אולם יש נידה, אזי מותרים בייחו סה פיר  ל ואח"כ, נראה שם בעמפשט דברי הגמ' לעיל

 בבעילת מצווה. בגמר ביאה יה אותו דין לדון האם יה

בתולים בעילת מצווה שנאסרת מדם גמר ביאה בהאם לאחר  םובדבר זה נחלקו הראשוני

 : האם מותרים ביחוד

 
 

 י' רנג.ס 1078
 ק י.ס" 1079
 ז. ס"ק 1080
 .אי לאוע"ב  ד"ה מט  1081
 עמ' רלד. 1082
 עמ' רלג. 1083
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ין יחד עימה. וא, שגם אם בעל בעילת מצווה מותר להתי פסקואשונים וכל הר 1084הרא"ש

 ים. ין פירסה נידה לדם בתולק בלחל מקום

לחלק ולאסור יחוד לאחר בעילת , שכתב שהובא ברא"ש הנ"ל אולם ישנה דעת הרמ"ה

מותרים ביחוד, נאמרו שנידה וטעמו הוא, שדברי הגמ' שלאחר שבעל ואז פירסה  .מצווה

ילת  ונה שבועל בעולם במשנה אחרבבעילת מצווה מותר לגמור ביאתו, אלפני שהקלו ש

כיון שהקלנו עליו ש ,יש להחמיר שאסורים בייחודש, וראז לפו ביאתותר לו לגמור ומוה מצו

 שבסתם אבילות אסורים וראיה לכך,  נו בייחוד.חמר, הלגמור ביאתו שלא כמו בסתם נידה

שמת אביו של חתן או שבגמ' דידן היינו ילות באבאך  ,יחודיסורים בבתשמיש אולם אינם א

ימי   7ונוהג  מצווה  בעילתלחדר ובועל  ניסים את המתכמם שנו עליהשהקלשל כלה  אמה

ן בין האנשים והיא א ישוהו שאסורים בייחוד הגמ' החמירהמשתה ואח"כ שבעת ימי אבלות. 

  ו בייחוד לאחר מכן.קלנו לגמור ביאה בדם בתולים אסרנואיל והולכן ה ישנה בין הנשים.

רה של דם בתולים לא רק קי במ, שהר תביית הרמ"ה וכאולם הרא"ש הנ"ל דחה את רא

עליו לאסור דם בתולים שמא התערב בו דם ווסת, ווהיתר   א הקלנו אלא אדרבה החמרנושל

 קפו ופורש.ביאתו הוא משום שלא אפשר, שאי לאו הכי ליבו נולגמור 

כמו כתב בהדיא הרמ"א דם בתולים אסורים ביחוד. ומרן לא הזכיר שלאחר שנאסרו ב

 ."לאלמנה בתולה או לאלמן בחור בין בזה לחלק ואיןל "וז" שכתב אשוניםוכל הרש הרא"

 ייחוד לאחר העראה  

יאתו ולאח"מ פירסה רק העראה ולא גמר ב  שבבעילה הראשונה עשהנחלקו האחרונים 

 ם מותרים ביחוד לאח"כ: נידה הא

ביאה גמורה  רים בייחוד כיון שלא נח יצרו כל עוד לא היתהאסו, שפסק 1085המהרש"ל

  בעל  שלא אלא ש"ל: דרבא משמיה דרבא יהבר יוסף רב דרשו בגמ' "רסתמגי וראייתו

". וכתב המהרש"ל שמכך  עמו ישנה אשתו  - בעילת מצווה בעל  אבל, בעילת מצווה

שהתכוונה  שמעב רק בעל/לא בעל אלא כתבה בעילת מצווה משהגמ' לא הסתפקה לכתו 

 .1086תורה  דעת"ם בסק מהרשפוכן  .ביחודשרק אם גמר ביאתו אז מותרים לומר 

 אלא ש"ל: דרבא משמיה דרבא בריה יוסף רב דרשגמ' שלנו היא "אולם הגירס' ב 

 , וא"כ אזלא לה" ולא כתוב בעילת מצווהעמו ישנה אשתו - בעל אבל, בעל שלא 

 "ף והרא"ש.המהרש"ל. וכך גרסו גם הריהראיה מדיוק  

תרים  מו בלבדהעראה  אם היתהשאף  פסקו, 1089וחוט שני  1088בטה"ב 1087אולם הצי"א

 .פחות מהעראהב, שאף . ובצי"א כתבייחוד

 הסיבות להקל:

 
 כתובות א ט.  1084
 "א סי' ו. פש"ש כתובות י 1085
 צג.סי' ק 1086
 ד. כה אות  רקח"ו סי' מ פ 1087
 ח"א עמ' תצב. 1088
 ' ריא. עמ 1089
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, ולכן יש עדין הוא רק מדרבנןיה שכן לשיטתם איסור יחוד אם אשתו נידה כשלא בא עלא. 

 יתה רק העראה נח יצרו.להקל שגם אם ה

כיון ים להתייחד, , שהרי תה"ד הנ"ל התיר אפי' שלא בעל מס' ימ בריםבטה"ב חיזק את הד

ח יצרו אף שאינו בא לידי תן לומר שגם העראה בה נצרו אינו תוקפו, א"כ נישי ואיםשר

התם שלא ניסה לבעול כלל ולכן יש ראיה שלא  ביאה גמורה, ואף שיש מקום לחלק ששאני

יצרו "כ חזינן שתקיף יצריה ואולי עדין לא נח ף יצריה אולם בנידוננו הרי ניסה לבעול אתקי

שבעל הוא חוד עם אשתו נידה לפני אולם כיון שכל איסור י רה.גמו יה ביאהון שלא בא עלכי

 מדרבנן, יש להקל ולומר שנח יצרו אפי' בהעראה. 

, וממילא גם כאן נה להעראהביאה הכווכתבו, שבכל מקום שכתוב  1090דושיןס' בקיב. התו

 א בעל הכוונה להעראה. שהוזכר בעל ול

 

תן  אלא שנילהתיר בייחוד,  כדייאה ך גמר במחמירים שצרי, שיש לחוש לכתב 1091בשבה"ל

והיא תנעל את  ישנו חדרים נפרדיםהיתה רק העראה אז לא צריך שמירה אלא  שאם להקל

 .  שיעשו שמירה אחתת או הדל

 קירוב בשרייחוד לאחר 

 :מותרים בייחודנידה האם שפרסה לפני  רק קירוב בשראם היה נחלקו הפוס' 

ובלילה  חש סירובוה החתן לבעול ניסשון ילה הראכאשר בל מקרהדן ב 1092חשב האפוד

מצווה  לקיים ביאת, שאם היו בקירוב בשר ולא הצליחו ופסק .ולא בא עליה השני היה עייף

 ו מדברי תה"ד הנ"ל. שהתיר בייחוד אףאיית. וראינם אסורים ביחודלא העראה אם  ואף

יאתו בלא ה בשדח הכוונה איןתה"ד דון שבניוודאי  שלא בעל כמה ימים ואז נאסרה בנידה.

בא עליה. ואעפ"כ כתב תה"ד שאם לא בא  לו סיבה קלה שבגללה לא סיבה, אלא היה

, ה"מ יחוד. ואף שתה"ד הסיק שהמחמיר תבוא עליה הברכהעליה כמה ימים מותרים בי

ולכן מותרים  רוב בשר ניתן לומר שלא תקיף יצריה שלא בא עליה כלל, אך הכא שהיו בקי

 .ביחוד

, אסור להם להתייחדהעראה א עשו שאם ל פסק בשם החזו"א, 1093ניהשט חובספר אולם 

 .לא מועיל ואפי' אם היתה נשיקת אברים

יראת שמיים  , ואם זה זוג אםתלוי במה שרואה המורה הוראה כלשה, 1094ובטה"ב פסק

 .ניתן לסמוך על חשב האפודחא בסדרי השמירה, ן חשש שיכשלו וגם יש טירשאי

 ? צריכים רותשמי כמה - דאח בבית םשניכשי

 : לעידל בגמרא כתוב

 ".הנשים בין ישנה ואשתו האנשים בין ישן הוא, בעל ולא נדה אשתו שפירסה מי וכן" 

 
 ה כל. ע"א ד" י 1090
 לג.עמ' ר 1091
 מו.ח"ב סי' ק 1092
 עמ' ריא.  1093
 ה.צח"א עמ' ת 1094
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 :  צריך שמירות כמה ניםהראשו נחלקו, אחד בבית  ישנים והכלה החתן כאשר

 . נשים עם והכלה גברים עם החתן, שמירות שתי שצריך הגמרא מדברי למד ד"הראב

  שמיעוט  כיון נשים ושתי גברים שני ך שצרי ,ד"הראב מדברי שנראה  וניםהאחר בווכת

 .  שניים הוא נשים/גברים

 .להכה עם  נשים או החתן עם שישנים גברים או, אחת רהבשמי שדי ,פסק ש"ראאולם ה

 ?      ביום  שמירה צריך האם

 ביום:  שמירה צריך האם אשוניםרה נחלקו

 . ביום שמירה צריך לא וםיב לםאו לילהב רק שמירה ךשצרי ,כתב ד"הראב

  צריך ביום שאדרבה, ד"הראב דברי על  ותמה. שמירהצריך  ביום  שגם ,כתב  ש"ראאולם ה

 .  היצר  את מגבירה העין  ראיית שהרי שמירה יותר

 

 :  וםלסיכ

 .   ביום גםאך צריך  אחת שמירה  מספיק ש"לרא. בלילה רק שמירות שתי צריך – ד"לראב

 אחד יתבב ההלכה תיקפס

 .  בלילה ותשמיר שתי שצריך ד"כראב נקטמרן 

  שתי בלילה. השיטות כשתי להחמיר שהמנהג וכתב ,הדעות שתי אתהביא  א"הרמ

 (:  ביום ירהמ ש שהצריך ש"כרא) אחת שמירה  וביום (ד"כראב) רותשמי

 האנשים ןיב הוא רק, שמירות שתי להיות צ"וא, בלילה כמו, םביו עמו ליחד שאסורה א"י"

 מותר  וביום, שמירות שתי צריך דבלילה א"וי(... ש"הרא בשם טור) םשיהנ ןבי היא או

 (.  ד"הראב, )להתייחד

 ".קטנה או קטן בלא  ביום  מתיחדין ואין, הכלה אצל  וקטנה תןהח אצל קטן ליקח והמנהג

 

לנהוג. וקטנה כיון שזו דרך הצניעות, וכן ראוי כתב קטן שהרמ"א  1095חוט שני  וכתב בספר

, כיון שהעיקר הוא ו שתי קטנותטנים אשני ק נה, ניתן לקחת גםוקטקטן אם אין אולם 

 שיהיו שני ילדים שיוכלו לספר על מה שראו.

  א.מנהג הרמ"לתמוה על ב"ש שו"ת בשם  1096פת"שרמ"א כתב בדברי הולעצם 

 "א(גיל הקטן והקטנה )לדעת הרמ

עצמם  ים מוסר ושאין  טעם ביאה, עתלדשהקטן והקטנה צריכים  הב"חבשם  בכת 1097ךהש"

 . לביאה

 : ם ביאהיודעים טע

 
 עמ' רי 1095
 ."ק זס 1096
 .די ס"ק 1097
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 מה הכוונה שיודעים טעם ביאה: נחלקו האחרונים

, ולכן ע"כ שמדובר ראויים לביאהשהקטן והקטנה שהכוונה היא  ,פירש 1098כרתי ופלתי .א

 אויה לביאה(. ר 3ת מכך שכבר מגיל נים )קטנה אפילו פחוש 9ל קטן גדול מגיל ע

ן והכלה אם ראו את החת ידעו לספרה הקטנשהקטן ושהכוונה היא  ,ביאר 1099טסד" .ב

כבר יודעים טעם   8או  7. וכתב שבגיל 9. ולכן מדובר אפילו בפחות מגיל משמשים

 יאה. ב

. ולקמן נכתוב את 9ך שיהיה בן צרי  שלא פסקו כסדרי טהרה 1100חוט שני ושבט הלוי 

 בפירוט.   שיטתם

 

 :אינם מוסרים עצמם לביאה 

ם לביאה )כיון שאין נים שלא ניתן לפתות אותקט שהם , היינואהם עצמם לביאינם מוסרי 

 יצר לעריות(.   להם

היא משום שאסור לאיש להתייחד   ביאר שהסיבה שצריך שלא ימסרו עצמם לביאה,הב"ח 

טעם ביאה ואינה מוסרת  יפתה את שתיהן. אלא א"כ אחת מהם יודעת  ם שמאעם שתי נשי

 האישה, הקטנה תספר. עם  שמש האיש י א תתפתה, ואם, וכך הקטנה ל1101עצמה לביאה 

שהרי גם אם הקטנה מוסרת עצמה לביאה, הרי ס"ס  ,השלמים הקשה על הב"ח רתתו

 פת! שמרתו, ולכן אין לו איסור להתייחד עם אישה נוסאשתו של החתן מ

רתו. ולכן לחתן יה לא אמרינן שאשתו משמשבכלה שעדיין לא בא על 1102"ט דהסותירץ 

ים קטן שאינו . ולוקחאינה מוסרת עצמה לביאה היאא"כ ה, אלא ייחד עם הקטנאסור להת

 היה מותר לו להתייחד עם הכלה והקטנה.בן תשע שנים כדי שי 

  . 9להיות קטן מבן יך צר והקטןלא תמסור עצמה לביאה,  שהקטנה "ט צריך דא"כ לס

 

 :ם בזמננוהגדרת גיל הזמני

. אולם 6גיל בגיל ב רךהוא בע ראוה לספר מ שיודעיםכתב, שגיל קטנים  1103חוט שני  א.

 אמר שכיום הגיל צריך להיות קצת יותר גדול, והכל תלוי בהתפתחות הילד. , החזו"א

   .םיל את גיל הילדיחוט השני לא הגב

תהיה  נה ט קוכן צריך שה, ם ידעו לספר מה ראושהקטנישצריך  ,כתב 1104שבט הלוי ב.

והגיל   .5-6בת ה תהיה שהקטנלהחמיר וצריך  ,לעמוד לפניו ערומה  בושהבגיל ש

כדי שלא יהיה ייחוד, והקטנה הוא בגיל שאינה  9פחות מבן הוא  טןהקהמקסימילי של 

 .כמו הסד"טשלא תתפתה. מוסרת עצמה לביאה כדי 

 
 ד פלתי ס"ק 1098
 יג ס"ק 1099
 הרל-רלדעמ'  1100
 ימן כב סע"פ אהע"ז  1101
 ס"ק יג 1102
 עמ' רי. 1103
 עמ' רלה 1104
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 אחדבבית כה בפסיקת הל אחרוני זמננו

 מירות וביום אינם צריכים שמירה כלל. ריך שתי ש שבלילה צ כראב"דפסק  –טה"ב 

יש אחד ואשה אחת[ וביום נו א]הייה צריך שתי שמירות לילשב ארמ"כ סקפ - 1105חוט שני

קטן וקטנה  א לקחת הרמ" כמנהג והוסיף חוט השני שנהגו  ]איש או אשה[ בשמירה אחתדי 

ואם אין  ו שני קטנותקטן וקטנה יקחו שני קטנים אאולם אם אין משום שהדבר יותר צנוע, 

  גדולים.בכלל קטנים יקחו 

. לדעת הרמ"א םנשי 2ו גברים 2מרים: לדעת מרן שו שני לה צריךבלי - 1106דרכ"ט

ביום פסק   לכ"ע. ואם כל אחד נועל את חדרו מספיק שומר אחד לכ"א  .מספיק גבר ואשה

  חכם.תב שאע"פ כן רצוי לשאול שאלת לקחת קטן לחתן וקטנה לכלה, וכ

 ביוםאחת[ ו ואשה איש אחד]היינו כרמ"א שבלילה צריך שתי שמירות פסק  - 1107לשבה"

 9פחות מגיל  והמנהג כהכרעת הרמ"א לקחת קטנים. ה[]איש או אש בשמירה אחת די

 .5/6וגדולים מגיל 

 האם צריכים שמירה?  –ישנים בשתי בתים 

 נם צריכים שמירה.  בשני בתים הם אי כתב שאם הם ישנים 1108הרשב"א

ריכים ר אחר אינם צם כל אחד בחדאש 1110המרדכיכתב שמשמע מדברי  1109הי משהדרכ

 :הרמ"אוכן פסק .  מירהש

 ."אינן צריכים שימור כלל )ב"י בשם הרשב"א( חדשנים בחדר אינם יואם א" 

ים שונים שגם הרמ"א לא התכוון שכאשר הם ישנים בשני חדר 1112וטה"ב 1111החזו"אוביארו 

לא דבר המונע מהחתן להיכנס לחדרה של הכלה. אן שום הם אינם צריכים שמירה, שהרי אי

הם אינם צריכים שמירה, כיון שכדי  ותבתים או דירות שונ בשני הם אשר א שרק ככוונתו הי

 מדרגות. החתן צריך לצאת לחצר או לחדר האו להגיע אל הכלה 

ן הדבר נקרא שני בתים אלא שני חדרים יא ,1113חדרים בבית מלון כתב שבה"ל 2לגבי 

]צ"ע מה  תיםב 2קרא לצאת החוצה נתן צריך ון שהפרוזדור מחבר ביניהם, ורק כאשר החכי

 דרגות[. יגיד שבה"ל בחדר מ

 בתים כיון שיש אנשים אחרים  2חדרים במלון נחשבים כשני  בטה"אולם לכא' מדברי 

 ע לכלה.שהולכים בפרוזדור שיכולים לעכב את החתן מלהגי

 מקרים נוספים 

 בבית אחד יחד עם החתן והכלה באותו חדר הכלה ישנה האמא של

 
 עמ' רי 1105
 . פרק י כד  1106
 עמ' רלג. 1107
 ף ד,ב. צר דב. ובקרוך בית ז, שער ב דף ו,הבית הא רתתו 1108
 ס"ק ד 1109
 א נדה סימן תשמות הלכ 1110
  רי. בחוט שני עמ'בא וימן צא, ג. היורה דעה ס 1111
 . תצהת א, עמוד ביהת טהר 1112
 מ' רלג.ע 1113
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  יחד עם הכלההכלה ישנה  האמא שלשנהגו ש , 1114ע באר שב שו"ת  ת"ש בשםהביא הפ

"כ שתי נשים אלא א, שהרי לחתן אסור להתייחד עם ותמה על זה והחתן באותו חדר. 

  אם כן בעל את אשתו., ולא אמרינן שאשתו משמרתו אלא אשתו משמרתו

לשמור על  שאין אם הכלה יכולה יש להחמיר ש ולמעשה פסק, תב מה שכ 1115בטה"בועיין 

 .ן והכלההחת

ה בחדר אחר ונועלת את הדלת מועיל ישנה עם הכלאם אם הכלה ש ,1116חוט השניב כת

    לכ"ע, כיון שנחשב שתי שמירות.

 

 חדרה את  תנועלה והכל, בבית אחד נמצאים בשני חדרים שונים והכלההחתן 

"י נעילת שומר די בכך. וכן ניתן להתיר ע  ולכן אם יש עוד נחשב כשומר אחד, 1117שבה"ל

אה. ניתן להתיר שהיתה העראה ולא גמר ביאם צריכים שמירה. כגון פק יש ס ר כאשר החד

 .ע"י נעילת החדר אפי' בלא שומר

 

 ועל את החדרים , ומישהו אחר נבבית אחד ים שוניםצאים בשני חדרהחתן והכלה נמ

מחדרם.   ן שהחתן והכלה אינם יכולים לצאת נקרא יחוד, כיו כתב שדבר זה לא 1118חוט שני 

וא"צ לנעול גם  על את חדר החתןשמספיק שאיש זר נוכתב,  1119ההטהרבתורת  אולם

 דלת שניהם. 

 

 אחר והדלתות פתוחות חתן וכלה יושנים בחדר אחד, והשומרים בחדר

זוג נשוי אפילו להם לישון בבית שיושנים יל. וה"ה שאסור כתב שאין זה מוע 1120חוט שני 

 ות החדרים פתוחות.כאשר דלת

 
 לג.עמוד ר 1114
 צו. ת-ח"א תצה 1115
 רי.–עמ' רט  1116
 ג.עמ' רל 1117
 י עמוד ר 1118
 עמ' קב. 1119
 ריאעמ'  1120
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  ימן קצדלמעשה בס יותסוג

 פשר לפתיחת הקבר בלא דםא אי

 מביאה מחלוקת לגבי המפלת חתיכה:  1121המשנה במסכת נדה

ין : בין כך ובר' יהודה אומרטהורה.  -ה, ואם לאו טמא -המפלת חתיכה, אם יש עמה דם " 

 ."כך טמאה 

 א דם: שהמחלוקת היא האם אפשר לפתיחת הקבר בל [ביאוריםעל פי אחד ה]הגמרא מבארת 

ם עם החתיכה האישה  אם יצא ד , ולכן רקתיחת הקבר בלא דםר לפשאפשסבר  ת"ק

 טמאה.  

, ולכן אף אם לא מצאנו דם עם םשאי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד ,סבר רבי יהודהאולם 

 צא ונאבד.  החתיכה, ודאי שי

קו תנאים אחרת שבה נחל יהודה ורבנן תלויה במחלוקת הגמרא כתבה שמחלוקתם של רבי

 תיחת הקבר בלא דם.ר לפאפש  הדיא האםהתנאים ב

 

 :ו הראשונים בפסיקת ההלכהלקנח

, אלא בלא דם  שא"א לפתיחת הקבר 1124פסק כרבי יהודה  [1123ע"פ הטור ] 1122רא"שדעת 

 : בין חתיכה גדולה לקטנה שיש חילוק

ף אם לא נמצא דם האישה לא דם, ולכן אלפתיחת קבר ב אי אפשר –בחתיכה גדולה 

 טמאה. 

מצא דם האישה טהורה. הקבר בלא דם, ולכן אם לא ניחת לפת אפשר –קטנה  יכהבחת

 רת דקה. פהחתיכה הקטנה הוא עד גודל של שפו שיעור

 . לפתיחת הקבר בלא דם שאפשר 1126כרבנן 1125םרמב"אולם דעת ה

 :שא"א אפשר לפתיחת הקבר בלא דם רא"שק כפס 1127מרן

בוקעת יא מלו היכה, אפיראתה דם בחתהכניסה שפופרת והוציאה בה דם, טהורה. וכן אם " 

ודוקא חתיכות  ..רה, טהורה, כיון שאין דרך לראות כן.ענין שנוגע בבשוהדם בבקעים, ב 

 
 נדה כא, א  1121
  דה ג, א.נ 1122
 סימן קפח, ג 1123

ילה  י פסק שאם הפשנ דדם. אולם מצ חת הקבר בלאפתיק שאי אפשר לפס רא"ש. מצד אחדבדברי ה ירה ורה סת יש לכא
ם  ע אם לא יצא  בחתיכה. אולם קשה, שהרי גם םל אישה לראות דדרכה שכיון שאין ורה א טהעמה דם הי בה ישחתיכה ש

 א דם.  ון שא"א לפתיחת הקבר בלטמאה כי ותה האישה צריכה להיהחתיכה דם לכאור 
תר  יו בהאינה רחנה שבין חתיכה קט. לםת הקבר בלא דה א"א לפתיחשב חתיכה גדולה ביןשהרא"ש חילק  אר הטורובי

הכניסה  א"ש פסק שאםברוחב שפופרת הוא משום שהר רא דם. תלית הדבאף בל יכולה לצאתהיא ת, שמשפורפר
 בשרה. א נגע בדם ליון שההחוצה, האישה טהורה, כ  דרכו דם  צאפתח צוואר הרחם וישפופרת עד 

א"א תראה סבר שב אהו( רבא שו, אגמרא בנדה )סשב םרבנן היא משויהודה ולא כבי הרא"ש פסק כרה שהסיב 1124
   א דם. חת הקבר בללפתי

 י ביאה ה, יגרהלכות איסו 1125
לפסוק כרבנן שאפשר  רמב"ם ישה הקבר בלא דם, לדעתפסק שא"א לפתיחת  אכתב שאף שרבהמגיד משנה  1126

. א דםתיחת הקבר בללפ רשאפש טא לש"סמשמע שפשי( , א ה בכריתות )יוגיסמלשון היון שלא דם כבר ביחת הקלפת
 א. מלשון הגמרזאת כיח הוד משנה שגימב ועיין
 פח, גק 1127
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שאי  ום, לפי , טמאה, אפילו לא ראתה כלחתיכה גדולהפרת, אבל קטנות דומיא דשפו 

 ."אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, 

 .1128הרמ"אוכן פסק 

אזלינן  ת שאין בה פתיחת הקבר,ו מהו השיעור של שפופר ש לנהתפריון שלא כתב שכהב"י 

 "ע בסעיף ו. אינו אוסר אותה. וכן כתב השו קנה דק שבדקיםלחומרא שרק 

 קוםמכשיר באותו מבדיקת רופא ב – פתיחת הקבר מבחוץ

נפתח  הפוסקים נחלקו האם גם כאשר הרחם בעקבות הפלה.  הגמרא דנה בפתיחת הקבר

פתיחת  לאמרינן אי אפשר האם , חםת מבחוץ לתוך צוואר הרנכנסרת הע"י שפופ מבחוץ 

ונוצרת ע"י דוחק ההפלה  או שמא רק כאשר הפתיחה היא מבפנים  אף כך הקבר בלא דם

לכן אפשר לפתיחת  ר בלא דם, אך בפתיחה חיצונית אין דוחק ולפתיחת הקבאמרינן שא"א 

 הקבר בלא דם. 

תיחת הקבר אי אפשר לפ ים ובין מבחוץנפמב ביןרחם, ל הפתיחה ש פסק שבכל 1129הנו"ב

 1130וכ"פ בשו"ת חשב האפודלא דם. ב

א"ש פסק מצד הב"י הקשה כיצד הר בביאור דברי הרא"ש.הב"י וכן עולה גם מדברי 

פופרת טהור הרי ת הקבר בלא דם, ומאידך פסק שדם היוצא בשאחד שא"א לפתיח

  הקבר?! ע"י השפופרת יש פתיחה של לכאורה

השפופרת שהיא דקה, ומשמע שאם  ת אין פתיחת הקבר כיוןפופר שבש ירץ הב"יות

 אה מבחוץ.הייתה עבה יותר, הייתה גורמת לפתיחת הקבר למרות שהיא ב

שרק כאשר יוצא  1131בשו"ת תשובה מאהבהשהובאה  מהנו"ביש תשובה אחרת אולם, 

רי סותר דב וצ"ע שהנו"באפשר לפתיחת הקבר בלא דם, תוך הרחם אמרינן שאי דבר מ

  צמו.ע

 שרק בפתיחת הקבר מבפנים פסקו  1134, שאילת יעב"ץ1133, שערי דעה 1132עמק שאלה

לם ון שנוצר דוחק ברחם הגורם ליציאת דם. אואמרינן אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, כי

 לפתיחת הקבר בלא דם.  ר הפתיחה היא מבחוץ, אין דוחק ולכן אפשרכאש

צא דם, אולם כאשר ח יובהכרבחוץ לא חם מתיחת הרפסק שבפ 1135רבי שלמה קלוגר

נחשב כפתיחת הקבר מבפנים ולכן שוב אמרינן ש"אי אפשר א מוציא את המכשיר זה הרופ

 ר בלא דם". לפתיחת הקב

 

 : פוסקי דורנו

 
 קצד, ב 1128
 תניינא יו" סוף סימן קכ  1129
 ז חלק ב סימן 1130
 טזחלק א, סימן ק 1131
 לא וף סימן ס  חלק יורה דעה 1132
 חלק ב' סימן קמט 1133
 מן ה, סיחלק ב 1134
 קצד תשובה א מן שיירי טהרה סי 1135
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כתב שראוי נשטיין הרב פיי] להחמיר כנו"בפסקו  1138, שבט הלוי1137דרכ"ט, 1136אגרות משה

 . [להחמיר כמותו

 ום שיש ס"ס: לא בהכרח יוצא דם, מש בחוץבר מפתיחת הקן להקל שביתשנפסק  1139טה"ב

 ספק אם הלכה כרמב"ם שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. .א

שאלה והפוסקים המקלים שסוברים  כה כעמק , שמא הלכרא"שאת"ל שהלכה  .ב

 מבחוץ אין בהכרח דם.  שבפתיחה

 ת הקבר?באיזה שיעור נחשב הדבר לפתיח ת,הקבר מבחוץ אוסרפוסקים, שפתיחת ל

 : רפואי רקע

צאה מפעולת השרירים  מ"מ. אך כתו 5ם הוא כ בעי של תעלת צוואר הרחר הטהקוט

 מ"מ. 3והסוגרים קוטר הפתיחה הטבעית בפועל הוא כ 

 לפתיחת הקבר בלא דם )ע"פ הנו"ב( ונחלקו הפוסקים באיזה שיעור אמרינן שא"א

וצא '. וזה יאינטש 3/4כ שהוא לא פחות משיעור של אצבע קטנה שהוא  ,כתב 1140אגרו"מ

 .מ"מ 19

אין להחמיר בפתיחת  מ"מ 15 רוחב של אצבע קטנה שהיא כ עדש ,כתב 1141בדי השלחן 

 הקבר. 

האם  םלשאול את הרופאיהקבר, אלא כתב שיש  עור לפתיחתלא נתן שי 1142משנה הלכות 

 הפתיחה הטבעית. הייתה הרחבה של צוואר הרחם יותר מ 

 .   א דםהקבר בל לפתיחת  אפשראי  מ"מ 3כתב שבפתיחה של דרכ"ט 

מ"מ מצריכה בד"כ  5-3שהרחבה של צוואר הרחם יותר מ  יוןשכ כתבו, 1143פוע"הבספר 

ללא אישה כאבים עזים, לכן למעשה, הכנסת מכשיר הרדמה כיון שהיא עלולה לגרום ל

"מ(. מ  2השיטות שפתיחת הקבר היא יותר מ אינה אמורה לאסור את האישה )חוץ מ  ההרדמ

 הקל בכך:וטעמם ל

 הקבר בלא דם.  פים פסקו שאפשר לפתיחתנוס סקיםמב"ם ופוהר .1

הכלל שאי אפשר לפתיחת הקבל בלא דם נאמר רק  1144לדעת בעל השאילתות  .2

 ו אפשר בלא דם.של עובר שנגמרה צורתו, אך בנפל שלא נגמרה צורתבלידה 

ות כדלעיל(, ולפי חלק מהדענתון במחלוקת הפוסקים ) השיעור של קנה דק שבדקים .3

 ובדי השלחן(.  רת )כמו הרב פיינשטייןאוס חסיתגדולה י רק פתיחה

 יש מחלוקת הפוסקים האם בפתיחת הקבר מבחוץ אמרינן שא"א בלא דם. .4

 
 יים סימן קרך ה אורח חכ 1136
 יח -ה טוהלכ י טהרה פרק אדרכ 1137
 רמהעמ' לוי עורי שבט השי 1138
 חלק ב עמ' סהבית  טהרת 1139
 סימן קגרות משה אורח חיים חלק ג' א 1140
 , ס"ק לאחקפ 1141
 סימן קכד חלק י' 1142
 .592"ה עמ' ועספר פ 1143
 א פה. פרשת תזריע שאילת 1144
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 אסרת בלידהאישה נממתי ה

ל שבת מאימתי פתיחת הקבר אצל האישה לענין חילו 1145מקור הסוגיא הוא במסכת שבת 

 על היולדת, ונאמרו בגמ' ג' שיטות: 

 יהושע  דרב בריה הונא רב. המשבר  על שתשב משעה: אביי אמר ? בר הק פתיחת תי"מאימ 

 באגפיה" תהאו נושאות שחברותיה משעה: לה ואמרי. ויורד שותת שהדם משעה: אמר  

 ולדת שיש לחלל עליה את ה מאימתי נחשבת כי, לענין פסיקת הלכ1146ונחלקו הראשונים

 השבת: 

שאין לחלל  אביייר כפסק להחמעל המשבר, ו, שירידת הדם היא לפני שיושבת הרי"ף כתב

 ]וממילא כבר ירד דם[. משבר ב על העד שתששבת 

, ולכן מה שקודם אצלהו"נ. מדוע החמיר במקום ספק פיק רא"ש והר"ן תמהו על הרי"ף

 . כבר מחללים עליו שבת

זמן פתיחת הקבר יכול להשתנות,   ל כל אישהוכתב שאצ ,גם תמה על שיטת הרי"ףרמב"ן 

יש משעה שחברותיה  שעה שיושבת על המשבר ויש מתת ושהדם שו ה יהיה משעהשיש שז

 !בתולכן איזה מהם שקודם אצל אותה אישה מחללים עליה את השות אותה. נושא

 ט בפוסקים. וכך נפסק פשו כשיטת הרמב"ןפסק  1147מרן באו"ח

   פתיחת הקבר לענין נידה

  נפתחים שרה, חוששהראשון שקו פסק לקולא שבסימןנילול שבת בספק פיקוח נפש ין חלעני

 ת. הקבר ומחללים עליה שב

שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. א"כ היה  1148בשו"ע וברמ"אנפסק להלכה  לעניין נדה

המוקדם ביותר שקורה, ה"ה  ן לומר שכשם שפתיחת הקבר לעניין שבת היא בסימ מקום

 בעלה משום שא"א לפתיחת הקבר בלא דם.  שיולדת תאסר על

 בשבת. י נדה לדין פיקוח נפש דינ ת אתהאם לדמוים קו הפוסקאולם נחל

שלומדים את זמן פתיחת הקבר לעניין נידה, מהסוגיה  , פסק 1149שו"ת נחלת שבעה 

אף ת אותה היא טמאה אם האישה ישבה על המשבר או שחברותיה נושאו לכן. ובשבת

 .לבסוף לא תלד ו אםאפיל, שלא ירד לה דם

אליה המיילדת והיא באה דת והולכת ללחשבה שהיא  הנחלת שבעה דן במקרה שהאישה

. וכתב שנשי פולין העידו שהמנהג בפולין  אולם לבסוף לא ילדה, בה על המשבריש כבר

 –ם הגיע זמן הלידה קוראים למיילדת, והיא בודקת את האישה לראות א היה שכאשר

 אמרו שלא שמעו דבר זה.  מאה. אולם נשות אשכנזמחזיקים את האישה כט

 ל. א ע"פ הגמרא בשבת הנ", וכתב שסמך למנהג הוןפולינהג יזק את מ חלת שבעה חנה

 
 .ע"א טקכ 1145
   או"ח סי' של.י בהמובאים בב" 1146
 ג סי' של סע' 1147
 ; קצד, ב, גחסימן קפ 1148
 .י' טס 1149
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דם אמור רק , כיון שהכלל שא"א לפתיחת הקבר בלא חלק על הנחלת שבעה 1150חו"ד

תבאר מסוגיות הגמרא, שדנו בפתיחת הקבר וכתב שכך מכאשר יצאה חתיכה מהרחם. 

 . ותרתשה דם היא מכל עוד לא יצא מהאי. ולכן 1151עקבות הפלה של חתיכה ב

שתינוק הנולד בניתוח קיסרי )יוצא דופן( ולא יצא  1152קפס מרןיא ראיה לדבריו: הב ו"דחה

 דם דרך הרחם האישה טהורה. 

הלידה והאישה כבר ישבה על  שע"כ שלפני שעשו את הניתוח התחיל תהליך חו"ד, וכתב ה

 שהיא מותרת אם לא יצא ממנה דם.  את אנו רואיםהמשבר, ובכל ז

אין ללמוד שוכתב , דת נאסרת רק כשראתה דםולשי 1153בה מאהבההתשון פסק כו

 מהסוגיא בשבת העוסקת בספק פיקו"נ, לענין טומאת נידה לבעלה. 

אמרינן א"א לפיה"ק בלא , שאם לא יצא חתיכה לא כתב גם כסברת החוו"ד 1154י גם הנוב"

דם, לפיה"ק בלא להקל כיון שהרמב"ם פסק שאפשר  נו יש סיבה נוספתדם, וכתב שבנידונ

אך ה את פתיחת המקור דם, זה רק כאשר הרגיש  החמיר שא"א לפיה"ק בלא"ל לשקייואף 

  .הרמב"ם להתירכים על לכן סומאישה זו לא הרגישה את פתיחת המקור 

ה, וכתב שישבה על המשבר ולבסוף לא ילד במקרה  ,נוד 1156וערוך השולחן  1155החת"ס

ף ילדה לבסואשר קבר רק כבת לפתיחת השישיבה על המשבר נחשכיון  שהאישה טהורה

. אולם אם ר למפרע שפתיחת הקבר היתה משעה שישבה על המשברברהתולאחר הלידה 

ת משעה  פתח הקבר כלל. והסיבה שהקלנו לחלל שבלא ילדה לבסוף התברר שלא נ

ברר למפרע שמשעה שישבה על שבה על המשבר היא מפני שאם תלד לבסוף התשי

ה  , שמשע1157כו"פ עפ"ז כתב  ו"נ.פיק משום ספקיש להקל כן ול התחיל הלידה המשבר

אולם אם לבסוף לא תלד, היא  ה על המשבר על הבעל להיזהר ולפרוש מאשתושישב

משעה שאחזו אותה  שכוונת הכו"פ שאפילוגבי זה כתב הסד"ט, שנראה  מותרת. ועל

מילדת , שהרי אם היתה כאן וש מספקמיילדת יש לבעל לפר רים ומבקשת להביא להצי

   ר.ה מושיבה אותה על המשבהית  ב זהשכבר בשליתכן 

כיון  אולם הכו"פ והסד"ט כתבו שבמקום שנהגו להחמיר כנחלת שבעה ימשיכו במנהגם 

 לה יסוד.  חומרה שיששזו 

ף היא טהורה עה ופסק שאם אין לידה בסודברי הנחלת שב דחה גם הוא, את 1158הבית מאיר

 והסיבות לכך: 

  בלא דם. לפתיחת הקברדעת הרמב"ם שאפשר   א.

 
 א , קצד 1150
ק על החו"ד  ובלא דם, יחלם אמרינן שא"א לפתיחת הקבר חחיצונית של הר בפתיחההסובר שגם ו"ב שהנ אולם נראה 1151

 ם.  לא דהקבר בחם אמרינן שא"א לפתיחת תיכה מהרח שאף כאשר לא יצאה ויסבור
 צד, יד ק 1152
 קיד.  סי'ח"א  1153
   .בוה מהנודב"י רשובתטז, הביא ' קח"א סיאהבה ה מתשוב 1154
 י' קעט.ס ,ב יו"ד 1155
 , נג.קצד סי'  1156
 כה.  "ט סי' קצד ס"קבא בסדהו 1157
 יו"ד סי' קצד.  1158
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קימא לחז"ל לת השבעה, שם, יש סברא להקל כנגד הנחואף את"ל שאין הלכה כרמב" ב.

כת וא"כ אם ישבה על המשבר ולבסוף לא שאישה שנפתח הקבר אין האישה יכולה לל

 ה על רגליה מתברר שלא נפתח כלל מקורה. ילדה והלכ

 מאימתי האישה נאסרת? – פוסקי זמננו

עיקר הדין א"צ  שאף אם ישבה על המשבר מ, ףיהוס, וצא דםעד שי טהורה , פסק 1159טה"ב

מיר תבוא ם ולא הזכירו שחייבת לבדוק, אולם המחשהרי הפוס' סתמו דבריה מהלבדוק עצ

  [.בדוקי שתשראוכתב  1160האגרו"מעליו הברכה. ]אולם 

, ואפי' אם הרופאים בדקו אותה וראו יכולה ללכתשטהורה כל זמן שכתב  1161שבה"ל

ת  ר אינה יכולה ללכת מחמ טהורה, ואסורה רק כאש היא בעותאו ג אצ הרחם פתוח בש

 . 1162וכן פסק בחוט השני הצירים. וכן הבין בסד"ט. 

 ירידת מים

 ים: האם האישה נאסרת כאשר ישנו ירידת מחרונים  ו האנחלק

 כ צריכה לכך הרבה כמו דין חולה.בה אלא א"ולא יגע  שהאישה נאסרת, פוסק 1163בדה"ש

, כגון לפני הלידהש ממ כאשר המים ירדו החמירל כתב ולמעשה, הסתפק בזה 1164שבה"ל

ירידת   אם היתה, אולם יצא דםיחד עם המים שיש צירים עם פתיחה כיון שיש לחוש שמא 

כי  אסרתפקק הרחם, שאם יצא האישה נוהוסיף לגבי  .מים בחודשים האמצעים היא טהורה

 יש לחוש שהיתה פתיחת הקבר.

ונכון  רבךז אויעהגרש" והביא בשם , הורהיא טים הדם עם המשאם לא יצא , פסק 1165טה"ב

יודעת אם לא , שגם וכתב בתורת הטהרהלברר אם יש דם במים ואם אין אז תהיה טהורה.  

 אם יש דם במים היא טהורה.

 .ם היא טמאהיצאו הרבה מי , שאם הביא יש אומרים 1166ולדתתורת הי

 
 נג.-ב עמ' נחלק  1159
 יו"ד ב סי' עו.  1160
 עמ' רמה. 1161
 , ריט.קחעמ'  1162
 ס"ק ל. 1163
 עמ' רמה. 1164
 נד.-' נג"ב  עמח 1165
 עמ' קו. 1166
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 סימן קצה

 א  ףסעי

 "ל: הטור כותב וזא. 

 אלא לבד מתשמיש ולא ותטבול שתספור  עד טומאתה בימי תומאש לפרוש דםא "חייב

  אבל  עמה בהם ידבר  לא לערוה מרגילים אם בדברים אפילו אליה יתקרב לא דבר  בשום

  עמה" 1167להתייחד  מותר 

 זרו חז"ל הרחקותדבר שגבטעם ה

  וסייג  גדר ועש ,תדירעימה  שמתייחדשגזרו הרחקות הוא, כיוון  הטעם 1168כתב הרא"ש

ת שמא ישכח האיסור והכרת, ועשו  זרו הרחקושחכמים ג 1169וכ"כ הר"ן. הותדנ את שיזכור

   זכירה לדבר והרחקה.

 יבונה לימי נידתה האם יש חילוק בין ימי ל

  אהי לעולם ,ראתה שלא ימים כמה עברו אפילו טבלה שלא זמן שכל, כתב הב"י

 . בהם אהור יאשה לימים  בהם רואה השאינ  ימים  בין  חילוק ואין ,שתטבול עד בטומאתה

 כתבו וכן ,1172ם "הרמב פסק וכן הגאונים  דעתוכן  ,1171וכ"כ הראב"ד ,1170א"הרשב פסק וכן

 ד.ועו 1174ש"הרא כ"וכ 1173התוספות

שכן, בגמ' מבואר שם על  טפייה חמיר שימי רא 1175במסכת כתובות  ר"ח ורש"יה ולם דעתא

מי  ר בימדובוביארו ש, לבעליהן סבמזיגת הכובזמן נידותן האמוראים נשות שעשו יים שינו

 ראיה חמיר טפי.  שבימימשמע וא"כ ליבונה, 

משמע   במים אבושת עד 'בנדתה היא הרידרשה '  1176, שהרי הגמ' בשבת אך דחה זאת הב"י

 מהו  ךליבוני בימי תלמיד אותו לאשתאמר  אליהוש 1177וכן מה שמובא בגמ' שאין לחלק.

 שכן: יה, הרא ותר מימים יבונה קלישימי לי רש"י ור"חלשיטת  ?! אין ראיהאצלך

 אליהו שידע לפי אלא לליבון נדותימי  בין לחלק שיש משוםא שאל זאת לש ,ב"יביאר ה א.

  .כן לה שאל ליבונה בימי מיקל השהי   המעשה  היה שכך

 ,טבילות שתי לטבול רגילים היוס"ל שאין לחלק אלא שאז  אף רש"י ,אריב 1178תם רבינוב.

שאז  םנקיי' ז שתשבואחת אחר תא  וריי הורה מדאשאז טאייתה לימי ר שבעה אחר אחת

 
 אבל תקיףשיצרו  שוםמ העמ התייחדל ורדאס הוא  עולםמ היעל בא א כשלאדדוק ע"א,  ף דד בכתובות רשמפו שכך1167
 . ב"יקיף יצרו. תכבר לא   אחת  עםפ עליה שבא כיון
 ב.  ןסימ בקיצור נדה הלכות 1168
 ד"ה כיוצא בו. שבת יג ע"א  1169
 ב."ש ז"ב א"והת 1170
 .י' עמ הפרישה שער נ"בעה 1171
 יח.   יאאיסו"ב  1172
 בימי. ה"ד :יגשבת  1173
 . כד 'סי פי, על אף  תובות בפרקבכ 1174
 א. דף סא ע" 1175
 .סד ע"ב 1176
 בת יג ע"ב.ש 1177
 קפ. ' סי' חי ישרפר הס 1178



208 
 
 

 לבולט רגילין בימינו שאין אבל ולכך שאלו. תלמיד אותו מיקל היה ולכך, טהורה מדרבנן

 .ליבונה לימי ותהדנ ימי בין  חילוק אין נקיים ' ז שתשב עדכלל 

יאר בו, שאף בימי ליבונה כל חומר נידה עליה, ראשוניםכתב כדעת רוב ה 1179הש"ך

 משיטת רש"י ור"ח. פוקיי לאת כדשכתב זא 1180הסד"ט

 שחוק וקלות ראש

 וז"ל: 1181ב באבות דרבי נתןוכת

 ל"ת בטלים  דברים עמה וידבר וינשקנה נהבקיח יכול' תקרב לא טומאתה בנדת אשה אל"' 

 " רבקת לא 

  וז"ל: 1182ביאה  בהלכות איסורי הרמב"םוכך כתב 

  ולא  ישחוק לא לאב ...ערוה אשהי פי על ףוא נדה כשהיא באשתו להביט לאדם "ומותר 

 ..."לעבירה  ירגיל שמא העמ ראש יקל

 מהו דברים בטלים? 

  והרגל  ושעשוע שחוק דברי רק הוא האם האשה, עם לדבר האיסור לגבי הראשונים נחלקו

 : נצרכים  שאינם בטלים דברים כל ואהש או עבירה

וכן  1184יהמאירוכ"כ  .עבירה והרגל שעשוע לשיחת היא שהכוונה , 1183ביאר א"הרשב

  ל.עיל בפרישה ובטור וכן ברמב"םשמע מ

  ' האשה עם  שיחה תרבה אלעל המשנה ' המפרשים יש הביאו 1185והברטנורא י"אמנם רש

 .שיחה ריבוי כל על שהכוונה ,דבריהם מתוך ומשמע ,נדה לאשתו היא נהשהכוו

 .1186שונההרא כדעהשפסק  משמע בש"ך

 פוסקי זמננו: 

הם ,  לה דברים שיש לה הנאה מ פרלסן וכיחותא בר בדלומר דשמותר , כתב 1187חוט השני 

, שמותר 1188וכ"כ בשיעורי טהרה. אמנם אם הוא באופן של קלות ראש ושחוק אסור

 ישחוק עמה'.הינם בכלל 'לא  יאים אותם להרגל עבירהברים שמבשדווקא ד

 

 ב. השו"ע כותב וז"ל: 

 ולא ארוך זמן התהש ואפילו). ותטבול שתספור  עד טומאתה בימי מאשתו לפרוש אדם "חייב

  עמה  ראש יקל ולא ישחוק ולא. (הפוסקים בשם י"ב( )שתטבול עד בנדתה היא תמיד, טבלה

 להתייחד  מותר  לאב; לעבירה ירגיל שמא (ן"דר מאבות א"רשב בשם י"וב טור( )בדברים אפילו)

 ."(עצמו' ל) יצריה תקיף לא תו אחת פעם עליה שבא דכיון, עמה

 
 ס"ק א. 1179
 א. ס"ק 1180
 פרק ב מ"א. 1181
 ד   לכהה כא פרק 1182
 ב."ש ריש ז"ב א"תוה 1183
 נידה סד.  1184
 רק א מ"ה.באבות פ נהעל המש 1185
 ה. ן זם היוצאים מדיוד דינימן עואר לקס"ק ב, ויב 1186
 .עמ' רכד 1187
 עמ' קלה. 1188
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 תה ניד בימישל אשתו ריח מבשמים האם מותר לה

 :1189רווה וז"לשמים של עפסק על ב מרן באו"ח

 אין בפיה או, דהבי אוחזת או, בצוארה תלוי בשמים של קופה: כגון, ערוה של בשמים"

 ." בשר קירוב  או נשיקה הרגל  לידי  יבא  שמא בהם חלהרי  שאסור לפי, עליהם מברכין

ערוה מן  שהיאאשה ופיה של ביט ביור לה"שאס 1190מלשון הטור והשו"ע באבן העזר  והנה

שאיסור הרחה קל מאיסור בבשמים שעליה אסור", משמע  הריחלו לואפיהעריות, 

לב אע"פ שיש לו הנאת  1191תכלות בה מותרת ו נידה שההס, וא"כ באשתהסתכלות ביופיה

להיות מותרת לו לא , שהואיל והיא עתידה יח בבשמים שעליה מותרבראייתו, גם להר

 כשול.  שמא יבוא למחישינן 

שלא רק בערווה אסור להריח  שיש מי שכתב, הנ"ל באו"חכתב  1192בברכ"י ד"אהחי אולם

 גזרו לא נדה אשתו יחוד עלש הגםו, רנדה אסו אשתו של בבשמים אלא אףבבשמים, 

 קרוב לידי יבא ושמא, בה גס בולד, להתרחק יש מ"מ', וכו בשושנים סוגה דההעי והתורה

 ועוד 1194שע"תז ההט" 1193ו הפת"שוכן פסק ."דונראין דבריו עכ

וכן דייק מלשונו  , דרך חומרא בעלמאשמדברי החיד"א משמע שהוא  1195וכתב בטה"ב

בד, שאינו איסור גמור מן הדין אלא הרחקה בל 1196חרדים בספר באר יהודה על ספר ה

שיש  א וכו', כותב במסקנה בטה"ב, " רי החידואחרי שמאריך בטה"ב לפלפל ולדון בדב

ושניהם שווים  , תו נידההסתכלות ביופיה של אש מדיןותר ו חמור ינדין ריח אילומר ש

שגם   1197דעה ראה בפרישתב וכ, וכשם שהסתכלות מותרת כך הריח מותר, בשיעוריהם

ולכן  עזר, שאיסור ריח קל יותר מאיסור הסתכלותהוא דייק לנכון מלשון הטוש"ע באבן ה

להריח  דין מן הש שמותר כ"הפוסקים  באשתו נידה שמותר להביט ביופיה כמו שכתבו

שהשע"ת כתב בשם הברכ"י ]כדלעיל[ שאף באשתו נידה יש  לא , אבבשמים שעליה

 .1198ט בנידה יותר מבערוה מן העריות, וכמו שכתב הסד" להחמיר. ואכן יש דברים שהחמירו

  מסיים:ולכן פוסקים להחמיר בזה ומביא בטה"ב עוד סוללה של אחרונים ש

את גופה נים הנ"ל, וכ"ש כשסכה אחרוי והרי הברכ"זה לחוש לדבראוי להיזהר ב"

 ". חמיר בזה יותרבבשמים שיש לה

, , האם אז יהיה מותר להריחושם ממנההסירה את הבאולם יש לעיין מה יהיה הדין כאשר 

אז יש פחות חשש  ר זה לא עליה שיש לחלק שכאשומסתבר וארה' מרן 'תלוי בצשהרי לשון 

 מא לא שנא.שיבואו להרגל או ש

 
 ד.  סי' ריז סע' 1189
 א.  סי' כא סע' 1190
 ' ז. סעבר כמבוא 1191
 ג.  אות 1192
 ק א.ס" 1193
 ש. "ריז סע' ד עיי "ח סי'באו 1194
 ח"ב עמ' קעב. 1195
 .יז ע"ב 1196
 שפתי לוי ס"ק יב.  סי' קצה 1197
 סי' קצה ס"ק טו. 1198
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  אלא ה"ה אפי' אם הסירה משם דהא ה, ארבצו תלויין הכוונה דווקא אש ,בכת 1199ז"הט

. ומה שנקט מרן לשון 'תלוי  ומכירה עהביוד הרהור לידי יבוא ז"דעי ותו ערוה לדבר עשויה

 .1200וכן פסק בשבה"להנ"ל  כ"יובבר בפת"שוכן פסק  .רגילותה משום שזה הבצוארה' ז

  בבגדי להסתכלות זה דבר ז"טה מהדי ש נראה, שת הט"זברבס 1201הציון  וכתב בשער

 כמבואר , הכותל על תלויים אפילולהסתכל בהם  שאסור, כשמכירה אשה של צבעונים

 . בה להרהר יבא שמא, כא סימן העזר באבן

דברי ליהם. שכן ממותר לברך עאף , אם הסירתם מעליה ולהתירכתב  1202אמנם בטה"ב

ים של ערווה,  בבשמ ריח מה לא להל ,ב הטעםכתש 1203שהובא בב"י באבן העזר  הרד"א

מפני שהאף קרוב לפה, משמע שאם הסירתם מעליה  הרגל נשיקהיבוא לידי  משום שמא

הריח  שכתבו, שאסור ל 1205וטוש"ע באבן העזר  1204שון הרמב"םוכן משמע מלמותר. 

 .מותרם עליה שאם אינ. וא"כ מוכח שעליה'בבשמים '

אל האישה והריח   עצמו גיעכשהווקא שכתב, וד 1206ג השיורי כנה"וכן מוכח להתיר מדברי 

בשמים נתנו ריח, מברך על הריח, ה, אבל אם לא בהגעת עצמו אל האישה שעליהם בבשמי 

 בהם. שכ"ש אם הסירתם מעליה שמותר לברך ולהריח  רבה ודייק האליה

מדברי הרד"א ולשון הרמב"ם והטוש"ע   ,הנ"ל זהעיר על דברי הט" 1207וגם המאמר מרדכי

ה  י בבשמים המיוחדים לשנראה לו שהט"ז מיירוכתב,  ור,אס ' עליה' ע שרק שהם שמשמ

ם הם  ים מותרים אאך בלא ניכרואז אסורים אפי' שלא תלויים עליה,  וניכרים שהם שלה

 בדברי הט"ז. 1208הנהר שלום, וכן הבין לא עליה

 ה. עליה אין לאסור אלא בבשמים המיוחדים ל ן הבשמים, שאם אי1209וכן בחיי אדם כתב 

שבאשתו נידה שמותר דבר ברור , השתא דאתינן להכי, הטה"ב"ל ב"י כל הנתב עפוכ

לפי זה  [1210לה כמבואר בשבת]כדי שלא תתגנה על בע להסתכל ביופיה ובבגדי הצבעונים שלה

תב ממה שכ ולאפוקיה, להריח בשמים שהסירה אותם מעליברור שאין שום איסור 

, ]כדלעיל[  כלל ברורדה אינו שעל אשתו ני, שבאמת עיקר הדבר לאסור בשמים הפת"ש

, שהדבר שנוי במחלוקת אחרונים,  וא"כ בהסירה אותם מעליה מרת אחרונים, והוא רק חו

ו נידה שהסירה גם הט"ז מודה בבשמים של אשת והנהר שלום המרדכיהמאמר ולפי הסבר 

 .בבודאי שאין מקום להחמיר, ומיוחדים להניכרים  אם אינם מותראותם מעליה ש

 
 ז ס"ק ג.רי סימן 1199
 עמ' רנ. 1200
 כז. ק"ס 1201
 קעג."ב עמ' ח 1202
 א.  סע סי' כא 1203
 א א. כ  איסו"ב 1204
 כא סע' א. סי'  1205
 . ריז וסי' שלוי' ס 1206
 ג.ק "ס סי' ריז 1207
 ק"ד. יז ססי' ר 1208
 . סי' ידכלל סא  1209
 סד ע"ב. 1210



211 
 
 

 לה לקחת מהבושם שנשאר בושם מהצלוחית מותר לבע חהלקם שא, טה"בוכן מתיר ב

 . 1211וכ"כ בערוה"ש משום שאין בזה משום קרוב הדעת. בצלוחית

 ל הבדלה שביד אשתו כשהיא נידהשמים שהרחת ב

מים שבכלי לקרב את הבשלאשה נידה  פ"י כל הנ"ל, שנראה שמותר ב עכת 1212בטה"ב

גם  הבשמים מיוחדים לה, ו ואיןאיל בהם, שהוכדי שיריח  ,שאוחזת בידה בשעת ההבדלה

שבם כבשמים של ערווה. ובפרט לפי מה שהתבאר שמעיקר הדין אין אינם עליה, אין לחו

מטעם שאין הבשמים האלה  1213וכן היקל בבדי השולחןור זה נוהג באשתו נידה. איס

קח , והוא ילחןהיכא דאפשר טוב שתניח את הבשמים על השו"מ ים שמ, וסימיוחדים לה

 .בהם להריח

יש שאז  בין אם הבשמים ריחם נודף למרחוקחילק בזה,  1214אמנם בספר סוגה בשושנים

 שבזה יש להחמירבעלה שיוכל להריח בהם, ל א ובין בשמים שצריכה לקרבם, להתיר

 א דלעיל.שיקה או קירוב בשר, כמו שכתב הרד"הרגל נמשום 

 ים  במשחקים שונ לשחק עם אישתו בזמן נידתה

בחוט  אולם . וכדו' ביבוןסבה תנידבזמן לשחק עם אשתו  רסולא ,כתב  1215בשבה"ל

וא באופן שלא בסביבון או שחמט וכד' אך בתנאי שה , היקל לשחק עם אשתו1216השני

אר  בהנחלקו הפוסקים, שדעת  משחק פינג פונגן ובעני ראש. מביא לידי שחוק וקלות

 .י"שעי 1218לאסור המשנה הלכותואילו דעת  ללהק 1217משה

   ה למים?אם נכנס כל גופ ו כשטובלת לראותצל אשתוד אלעמ האם מותר לבעלה

ולכן ה תצא החוצה, ואסור שאף שערכשאישה טובלת צריכה שכל גופה יכנס בתוך המים, 

. אולם עמוד אישה על ידה לבדוק ששערה נכנס למיםצריכה האישה שכשהיא טובלת ת

ר לבעלה  מות האם ים זולתם, ויש לעייןבהם זוג חי במקום שאין יהודישנם מקרים ש

לבעל להסתכל במקומות המכוסים באשתו   שהיא טובלת, שהרי אסורלהסתכל עליה כ

 בימי טומאה. 

לבעל  מותר פסק שאם אין אפשרות אחרת  1221וערוך השלחן, 1220נו"ב, 1219תשב"ץ

 שטבלה כראוי. להסתכל

 
 ע' כג.ס 1211
 ח"ב עמ' קעה. 1212
 ד. סאורים עמ' רבי 1213
 עמ' ריח. 1214
 מ' רנא.ע 1215
  .עמ' רכג 1216
 סי' נ. חלק א 1217
 .חלק ה סי' קנ 1218
 פגמן תסי 1219
 פת"ש ס"ק ב.א בימן קכב. הוב ד סיינא, חלק יו"תנ 1220
 קצה, ה 1221
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הוא שמא יבא לידי  יבה לכך היא שאיסור ההסתכלות במקומות המכוסיםהסש וביאר הנו"ב

יק חר הטבילה "לא שבתהיה מותרת עוד מיד לאה, כאשר האישה טובלת ועביררגל ה

 ". אהיתרא ואכיל איסור

כדי  1222ומות הצריכו שנשיהם תעמודנה בפניהם ער והריב"ק קוציהשר מוראיה לכך היא 

ין שהם התירו זאת משום שהוא מחזר עליה לטהרה, א "כועשיבדקו אם יש עליהן חציצה. 

 . 1224 1223תרא שביק איסורא ואכיל הי י לאשהר חשש שיתגבר יצרם,

שלדעת חכמים מותר בדיעבד לבדוק את החמץ  1225ממסכת פסחים והמקור לסברה זו הוא 

מחזר עליו לשורפו, מיכל קאכיל  עצמוהוא מועד ולא חיישינן שמא יבוא לאוכלו כיון ש"ב

 ?!".המיני 

יר  התין ללה אכתב שלכתחי 1227ט הלויבשולא הביא חולקים. הביא את הנו"ב  1226בטה"ב

 .דחקהאלא בשעת 

 

  סעיף ב

 א. הטור כותב וז"ל: 

 מידה"  יקבלנו ולא ר בד שום לידה מידו יושיט ולא קטנה באצבע' אפי בה יגע "ולא 

 של חיבה נגיעהור איסמחלוקת הראשונים בגדר  

 נן.הוא איסור תורה או מדרב 1228נגיעה של חיבה   איסורם הא הנה נחלקו הראשונים 

 וז"ל: 1229ביאה  איסוריכות כותב בהל הרמב"ם

 בשר  בקרוב  ונהנה תאוה דרך ונשק שחבק או איברים דרך העריות מן רוהע על אהב כל"

 תקרבו  לא ונאמר ' וגו התועבות מחקות עשות לבלתי שנאמר , התורה מן לוקה זה הרי

 ".ערוה גילוי לידי המביאין לדברים תקרבו לא כלומר , ערוה לגלות

איסור מהתורה יא ה חיבהשל  'דרך תאווה' היינושל  גיעהדעת הרמב"ם שנפורש שהרי במ

 וז"ל: 1231ארומקור הלימוד שלו הוא מהספ 1230וכ"כ בספר המצוות .ואף לוקין עליה

 דתבנ אשה ואל לומר  תלמוד יקרב שלא מניין היגל שלא אלא לי אין לגלות תקרבו "לא

  בבל  שהן ותריהע לכל ומניין תגלה ובל תקרב בל בנדה אלא לי אין תקרב לא טומאתה

 .לגלות" תקרבו לא ומר ל מודלת  תגלו ובל תקרבו

 
 קפח בב"י בסימן  ובאה 1222
וא"כ אין ראיה שמותר להסתכל עליה  ה. לאישתו לאחר שטבדק את שר מקוצי בב שה , כתל הנו"ב שםש ובנאולם  1223
 .ני טבילהלפ

כיון שיתכן  רת ן אפשרות אחאיק כאשר יר רה התוד, הנודע ביהלפני הטבילהאת אשתו ק השר מקוצי היה בודאע"פ ש 1224
ם  פוסקי ף, ואנו לאהתור קוםאסור רק במו  םסיות המכומקומסתכל בותר להשמ םהרמב" כדעתר מקוצי שסוב השרש

 .כרמב"ם
 א  ,יא 1225
 קג-טהרת הבית ב, עמ' קב 1226
 עמ' רנב 1227
 ה שאינה של חיבה.לקמן נדון בנגיע 1228
 א כא.  1229
 לא תעשה שנג. 1230
 ב."ה ג"פי 1231
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 "םאת דברי הרמבמאריך לדחות  1232ם "רמבשל ה המצוות לספר השגותב הרמב"ןאולם 

תא אך אוריאו דוקרא אסמכתא בעלמא  מדרבנןה אסורים חיבוק ונישוק וכן נגיעולשיטתו 

  .לוקין עליו ואין 1233כמו דין חצי שיעור 

 שדורש:  תו של ר' פדתעל דרשלא מביאה חולק  1234בשבת  ראגמה ת,חלק מטעוניו, ראשי

 לא בשרו שאר כל אל איש איש' שנא בלבד ערוה גלוי של קריבה אלא תורה אסרה לא'

ין שהב  ]כמודאורייתא של תה מדברת במישור רא הייאם הספו ',ערוה לגלות תקרבו

   !לקת על דברי ר' פדתאז הגמרא הייתה מזכירה אותה כחוהרמב"ם[ 

 כענין הכוונה לביאה" ערוה לגלות תקרבו לאס' "בפ ובאכמ קריבה לאישהכן הלשון ו כמ

 ואשה" "בן ותלד ותהר הנביאה אל ואקרב" "וליםתב לה מצאתי ולא אליה ואקרבשנא' "

 . א לחיבוק ונישוק כמו שהבין הרמב"םלו" וכו' אותה לרבעה בהמה כל אל תקרב אשר

  :ששאל אותה אליהו ,1235בשבת שתו ה של התלמיד ואמהמעשראיה  וכן

 בימי . בי נגע לא קטנה באצבע אפילו, ושלום חס: לי אמרה? אצלך הוא מה נדותך מיבי..."

 על דעתו עלתה ולא, בשר  בקירוב יעמ וישן, עמי ושתה, עמי אכל -? אצלך מהו וניךבל

 ואל תורה אמרה שהרי ורהתל פנים נשא שלא, שהרגו המקום ברוך: לה ואמרתי. אחר  דבר 

  .תקרב" לא טומאתה בנדת אשה

  שהרגו המקום ברוךצריך לומר אליהו " היה ,התורה מן בלאו עוברכמו הרמב"ם שהיה  ואם

"כ שכתוב "שלא נשא פנים לתורה"  או !פנים משוא נקרא זה ואין "תורה דברי על  שעבר

  להם  שכתבתי לישראל פנים אשא ולא' כאמרם ,לדבריה םהנעשי סייג ו גדר הוא להכוונה 

 פנים נושאים שהם כלומר. 'כביצה ועד כזית עד עצמן על קודקד והם  ושבעת ואכלת בתורה

 .1236האריך עוד בדחיות ואכמ"לי"ש ש. ועיפנים להם אשא ואני לתורה

  .כשיטת הרמב"ם 1237"ע באבן העזר דעת הטור והשו

 בנגיעה לא של חיבה  עת הרמב"םמחלוקת בד

רה או היא גם אסורה מהתו  ל חיבהשלא  נגיעה דעת הרמב"ם ם ל הא נחלקו האחרונים

 :מדרבנן

, רהור מהתוהוי איס]כמו נגיעת רופאים[ , שנגיעה גם לא של חיבה לדעת הב"י בסו"ס זה

 . בצ"עלעבור שזה אביזריהו דג"ע וסיים  ואולי אף במקום פיקו"נ יש למות ולא

 . איסור דרבנןבה הוי , שגם לפי הרמב"ם, נגיעה לא של חי1238לם דעת הש"ך וא

 .סימןמה שהארכנו לקמן בסוף הין ועי

 איסור הושטה

 :1239אליהו דבי בתנאמובא 

 
 שנג. שהתע אל 1232
 באיכות. לחצי שיעור נה רנ כתב שהכוומ' ובששבה"ל ע 1233
 א.  יג 1234
 ב דף יג 1235
 שיטה.  עג, בהביאם עודעמ' תרהרה  ח"ב טעלי כן בנ ול עמ' רה"בששן עוד בועיי 1236
 סימן כ.  1237
 ס"ק כ. 1238
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, ושמש תלמידי חכמים הרבה הרבה משנה ושנה הרבה מקרא שקרא, אחד באדם מעשה"

, בעלה חברי פתחי על זרתחמ והיתה, כשוטה אשתו ונעשתו בחצי ימיו, ונכנס לבית עולמ

מה  ימש תלמידי חכמים הרבה מפנשו בההר  ושנה הרבה קראש יבעל, רבותיי, להם אמרה

 ו מה ותךניד בשעת בתי, לה אמרתיהיה אדם שהשיב לה כלום דבר...  ולא, ימיו בחצית מ

 מהו לבנים הימים באותןנגע בי...  ח"ו אפי' באצבע קטנה לא, רבי, לי אמרה, אצליך

 ,הקטנה באצבעו  ביך עונג, שמא הבאת לו את הפך שמןשמא הבאת לו את ה ?אצליך

 במטה  עימו אניוישנתי  ,שמןאת ה תי לווסכ רגליואת  לו רחצתי, ראשך חירבי , לי האמר 

  המקום  ברוך, לה אמרתי, אחר  לדבר  דעתו הסיח לא אבל, אחת אני בבגדי והוא בבגדו 

 ם..."פני משוא לפניו שאיןשהרגו 

 ור"י, לידהיט מידו שלא להושהיה נזהר  שרש"י, 1241ובכתובות 1240בתתוס' בשוהובא ב

 שמא השמן את לו הבאת שמא אליהו לו שאמר"  דלעילמעשה מהע לרש"י, סיו הביא

 ".הפך את לו הבאת

 יזהר לא שמא ארוך בדבר אפילו להחמיר שנכוןוהוסיף,  י"סובר כרש 1242ירוחם  גם רבינו

    . ועוד 1245והאור זרוע 1244הרשב"א 1243ןוכן פסקו הרמב", בידה ויגע בטוב

 אצבעב ביך ונגע ' שאלתו את אליהו ייםסמ  שם שכן ,ת ר"י לרש"ייידחו רא' תוס אך

 לא רכאש לידה מידו להושיט דאסור ראיה ואין הנגיעה משום רק אסור ז"ולפי 'הקטנה

 . נוגעים

 :וז"ל, לידהתר להושיט דבר מידו לפי הרב המגיד, שמו 1246ודעת הרמב"ם

 המטה והצעת הכוס תממזיג חוץ  לבעלה עושה נדה לבעלה עושה  שהאשה כותמלא כל"

 כשהיא מטתו מצעת לפיכך, לבעול יבא שמא הרהור  משום גזירה, ורגליו ידיו פניו תרחצהו

  אותו  מנחת אלא תמיד כדרכה בידו אותו  נותנת  נהואי הכוס את ומוזגת בפניו שלא נדה

 ."וטלנו והוא השלחן על או הכלי על או הארץ על

משמע   "תמיד רכהדכ בידו אותו נותנת הואינהרמב"ם " שכתב שממה, ודקדק הרב המגיד

וכן פסק  . ורק במלאכות אלו אסרו.לידו מידה להושיט יאה  ולהכי הדברים ששאר

  .המחמיר תע"באך  ין איסור להושיט מידו לידה,אש 1248בתרומהוכן פסק  1247הסמ"ג

 
 

ק שבו מעט החלשם לשמובא של התנא דבי אליהו כמו הגירסא  פיאכתוב כאן הרוב ל יון שרבו הגירסאות,טו, כ פרשה 1239
 ג ע"ב.ף יאחרת בשבת בדרס תוס' גו

 ע"ב. יג 1240
 א. "סא ע 1241
 ד."ח ו"נכ 1242
 ח ה"ה.  רקפ ה כות נידהל 1243
 פרישה.שער ה הקצר ריש תהבי תורת 1244
 .ססי' ש 1245
 הלכות אישות כא ח.  1246
 לאווין קיא.  1247
 סי' פט. 1248
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 ם איסור הושטהבטע

 לידה  מידו יושיט ולא" איסור הושטה הוא,כתב שטעם  1249צרהרשב"א בתורת הבית הק

 בדבר אפילו להחמיר נכון וכןל "וז" 1250ם ברבינו ירוחוכן כתב  "שרהבב עג י שמא דבר שום

 . "בידה ויגע בטוב יזהר לא שמא ארוך

 לידו נדה אשתו מיד יכל הושטת אפילו וכןהטעם וז"ל: " כתב 1251בתשובות אולם ברשב"א

במשמרת ר וביא". עבירה להרגל למיחש איכא מעט ובקריבות. הב גס שלבו לפי אסור

איסור ההושטה מחמת חשש  איןע שמשמ, שמדברי הרשב"א האלו 1252קראפלרב  הטהרה

 רגל עבירה. העלולה לגרום לה עצמה יש מעט קריבותשבהושטה נגיעה אלא 

   :וז"ל 1253והאורחותיך למדני כתב לי

, ובפרט שא''כ מצינו י טעמים נפרדיםאין זה ברור שיש כאן שנ וכשאני לעצמי ..."

בשרה, יגע ב תב שהטעם הוא מפני שמאוא כחד התר את עצמו שבמקום אשהרשב''א סו

דהיינו , אלא יותר נראה לומר שהכל טעם אחדובמקום אחר הוא כתב משום הרגל עבירה. 

וכן ". ולכן הוא כתב בתשובה הנ''ל, בירהשאם הוא יגע בבשרה זה מביא לידי הרגל ע

 איכאמעט בו גס בה, ובקריבות ו הושטת כלי מיד אשתו נדה לידו אסור לפי שלאפיל

וכן אפילו הושטת כלי מיד אשתו נדה לידו אסור לפי שלבו גס  רושו:. ופי"למיחש להרגל...

 "  איכא למיחש להרגל עבירה. רהחשש שמא יגע בבש ובקריבות מעט שישבה, 

 שכתב מעין זה. 1254ועיין באבני שהם 

 דהושטה דבר שום לה להושיט אסור  כן כמו" אחר, טעםכתב  1255ותבכתוב השטמ"ק

 . ה אסורה מעיקר הדין כנגיעהמטה עצשההוש". היינו  ליה דיינינן  יעהכנג

 זריקה מידו לידה

 וזורקין לעצמן מתיריןש םאותש ,1256זאב בבנימיןבשו"ת  בלגבי זריקה מידו לידה, כת

 .ויבואר עוד לקמן בדרכ"מ. והובא גם בהן רלגעו ראוי' וכו לידה מידו אחר דבר או תחמפ

 

 כותב וז"ל: ו"ע שה. ב

, מידה יקבלנו ולא דבר  שום לידה מידו טיושי אול, קטנה באצבע  אפילו בה עיג א"ל 

 בשם ד"ש והגהות ט"קנ ס"ס ז"ב(. )אסור, להיפך או לידה מידו זריקה ידי על וכן).בבשרה יגע שמא 

 "(.ם"המהר 

נראה מלשונו כמו על איסור הושטה כמו רש"י וסיעתיה, ופסק עה וכן פסק על איסור נגי מרן

 פסק את איסור הזריקה.  הרמ"א. וכן םו ירוח בתורת הבית הקצר ורבינובא ם שההטע

 
 ער ב. בית ז ש 1249
 נכ"ו ח"ד. 1250
 קפח.  סי' אלף 1251
 ."ק טהלכה ססי' קצה ביאור   1252
 א נתפרסמה.ן ל ובה אלי, שעדיבתש 1253
 א עמ' תקכח.ח" 1254
 סא ע"א.  1255
 קנט. ןסימ 1256
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 אפשר בענין אחראיסור נגיעה כאשר רוצה לעזור לה לטבול ואי 

  ודי הי שום שם  ואין  הנכרים בין בכפר דריםש שהוא אישכאשר דן בשאלה  1257הנודב"י

 כדי טבולתש ותולרא עליה לעמוד לוכ י בעלה טובלת, האם כשהאשה. ל"הנ הזוג זולת

  .1258המים  תחת לדחפה בידיו ולתמוך לה לעזור יוכל אםה גםו המים תחת כולה שתהיה

 הדור גדולי שני, שכן אין בעיה ,שבה  המכוסים במקומות כלותההסתראשית לענין שוכתב, 

 בגר בהם אין אם לראות ערומות לפניהם לעמוד יהםותנש הצריכו מקוצי והשר ק"מהרי

  .1259קצח בסימן ז"טובא בוכמ

 . צריך לעיין הטבילה בעת תובאש הנגיעהאולם לענין 

 כאן  ישומהתורה,  גם נגיעה לא של חיבה אסורה ,בדעת הרמב"ם 1260י "הב לדעתשהרי 

אסורה   גיעהנהש  ם" הרמב דעתב י"הב סובר כ"או. סכנה וםבמק אפילו ואסור ע"דג אביזרא

 שמא משום הנגיעה טעם ןאי ישהר לא או טבילה רךוצ הוא בין חילוק אין כ"או עצמה מצד

 שלא זמן כל כ"ואואסורה.  קריבהונקראת  עצמה מצדאסורה  הנגיעה אלא עליה איבו

  שאסור. בודאיוא"כ לפי שיטתו  .התורה מן חל  זה איסור מהמים עלתה

 ותאוה  הב יח דרךרק כשנוגע  אלא תורה איסורן אי ,ם"הרמבבשיטת  1261ך " השאך לדעת 

 נדה  אשתוב נגיעה  כ"וא, כדברי הש"ךפשט  המנהגו. נןמדרבאסור רק , אך אחרת לכנ"

 . הרחקות שאר וסרשא כדרך ,דבר הרגל לידי יבוא שמאאסורה מהחשש  חבה דרך כשאינו

 בחמץ רושאמ וכדרך לטהרה מחזר  עצמו שהוא הסברא ל ע בזה  נסמוך  אם  לחקור יש  ובזה

חיישינן שמא ולא הרה ר לטוגם כאן מחז !'מיניה קאכיל מיכל' לשרפו עליו מחזר עצמו הוא

 וחיישינן מחמדתן אדם של נפשובעריות שכן  רגל דבר, או שמא יש לחלקלידי היבוא 

 דלא מועיל דזה ,לטהרה רמחז עצמו שהוא מה מועיל מה כ"או !בזדון ויעבור יצרו שיתגבר

 . לזדון מועיל אינו לבא לשכחה חיישינן

 והרי  ,ערומות  נשותיהם לפניהם דועמיהש ק"מהריהו מקוצי רש המזה ש אולם יש צד להתיר

 !הללו הגדולים הסתכלו איך כ"וא לקמן?! כמבואר שבה המכוסים במקומות להסתכל אסור

 יבוא לאו חציצה בה יהיה שלא ההרלט עליה מחזר שהוא כיון זו סברא על שסמכו ו"א

 ל בותט תיכף שהרי היתרא שביק דלא חשו לא היצר להתגברותוגם  ,שכחה  לידי זו  ברגע

 . לנגיעהלכא' הוא הדין  כ"וא

בשיטת  המגיד הרב כדעת רוסב הללו הגדולים אולי, שגם צד זה ניתן לדחותאך 

 מקומות בשאר אבל נדה באשתו להסתכל אסור התורפה במקום דוקאש 1262ם"הרמב

  .בזה הללו הגדולים הקפידו לא ולכך נדה ושתבא כלל אסרו לא שבה המכוסים

 יש  הסברא מצדוגם  לאסור, ברורה הוכחה המצא לא וריסלא םגש, כריע הנודב"ימ מומ"

 היתרא שביק ולמה םבמי שהיא זו ברגע חיישינן לא יצרו לתגבורת שאפילו לומר מקום

 .  המים מן בעליתה מותרת זו ברגע שתיכף
 

 ' קכב. ד סייו" 1257
 ציצה. ח  משום והקמ מיב להתח ידיו יחידו 1258
 יד. ק"ס 1259
 א לעיל. בהו 1260
 גם הובא לעיל.  1261
 ד. הלכה ב"מא א"כ' בפ 1262
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  םהמי לתוך ראשה לכוף לה יסייע שבעלה רק אחר ניןעב לטבול לה א"א אםולכן פסק ש

 י"ש. ועי "יאת פסק זה של הנודב 1263בטה"בביא וכן ה .להתירנראה 

 איסור הושטה בדבר ארוך

בדבר  , שאפי' 1264הש"ך ה. ופסק שיש איסור הושט כרש"י וסיעתיהמרן פסק  כאמור לעיל,

 .1266פוסקיםועוד  1265בטה"ב וכן פסק .היש איסור הושט ארוך

 .בבשרה יגע שמא אהוש החש, ארוך בדבר אפילו, שכתב 1267טהרה הסדרידבר, בטעם ה

מצד שלא יעה בדבר ארוך, ואפ"ה אסור חשש נגמשמע, שאכן אין  1268וה"שבער אולם

 .פלוג

 הושטה בדבר כבד וכד'

 לגבי איסור הושטה:  נחלקו הפוסקיםוטורח בדבר כאשר ישנו צורך 

היינו דרך א רק 'לא יושיט מידו לידה' ושמרן לא נקט לשון 'איסור' אלכתב,  1269ה"בטב

שפיר דמי לסמוך   ו הכי,שיש טורח בדבר ולא סגי בלא קוםשבמונפק"מ ר הרחקה, סייג וגד

, בהורדת עגלת  טה"בולכן מיקל וסיעתו המקילים, ]כמו שביארו הרב המגיד[  על הרמב"ם

וס לרחוב וכן ובהעיר וכן הפוך, וה"ה להורדת העגלה מהאוטתינוק מקומה גבוהה אל רחוב 

רו ובלבד שיזה ניתן להקל וונאאי ג, וכל כהה עזר וסיועהפוך, שבכל כיוצא בזה צריכה האש

 . יגעו זה בזה שלא

ילבוש ותר טוב נשאל בדין עגלה כנ"ל והעלה גם להתיר, ושעל הצד הי 1270אליעזרובציץ 

 .כפפות להיכר

ידה משא כבד וגם ביחד עם אשתו כשהיא נ שלא להרים ,1271החמיראולם באגר"מ פסק ל

 מן פורקין' 1272בזבים נינורי שבדים. והביא ראיה שהחוף ביחד מטה ושאר כלים כלא לד

 הטהור  על זב נשען המשא כובד מתוך דשמא 'טמאים כבד שמשאן בזמן טוענין או רמוהח

 שלא אף, נדה אשתו עם לאיש זה בשביל לאסור לחוש יש כ"וא', ז דףב בנדה י" שר' כדפיו

  ו רכצטשי רגילות ענין לא םוג חיבה ענין בזה שאין משום איסור לדיני טומאה דיני כלל דמו

  יש  מ"מ, וכדומה כבדות מטות ולגרור כבדות משאות להרים המצוי  דבר זה דאין היכר

 .עדיפא הירית התרחקות דכל מצד ולאסור לחוש

 
 ' קג.ח"ב עמ 1263
 ס"ק ג. 1264
 .ב עמ' פטח" 1265
 "ק א, ועוד. דושים סד חי, חוו"ערוה"ש, סד"ט ס"ק ג 1266
 ק ג.ס" 1267
 .סע' ה 1268
 צא.-ח"ב עמ' פט 1269
 ' נח.סי בחלק י 1270
  ה.סימן ע ח"ב יו"ד 1271
 ב. ג 1272
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 נגיעה בבגדיה 

, ואפילו 1274"בבטה, והוסיף לבושה בעודה בבגדיהעל לגעת שאסור לב 1273כתב בתשב"ץ

  .עתוכלל בנגי ינה מרגישהואפי' באופן שא כשיוצאים חוץ לגופה

 לא לבעלה אבל לטהרות אלא שלה ומושב משכב נאסר אשל מותר עליה כשאינן אבל

 נאסר.

,  בזה  זה שלה במלבושים שלו המלבושים יגעו שלא הרליז  ישש ,כתב 1275ובשו"ת חיים שאל 

 .1277ובטה"ב 1276וכן פסק בערוה"ש 

 וז"ל: 1278דברי הרוקחעה בבגדים נצטט את זה של נגי ובסיום דין

  לבכות  חבירו תחילה אדם בני עשרה מטתו אחר  הלכו אלו ת מש אחד בתלמיד "מעשה

 עבירה עבר  לא חבירך ול ואמר  בחלום עיניו הוא ברוך הקדוש פקח שכרה וזו תורה זו אמר 

  בו . ממנו  עבירה גבו לכן. בבגדיה ונגע לפניו  נדה אשתו העבר  אחת פעם אם כי מימיו

 ". עדן גן בתוך מים של המעין  בתוך  רדספה בתוך מהלך חבירו את ראה בלילה

 ותיד אשנר שבהנאה מ

 ק"טאבאסור לבעל להדליק מהנר  בידה נרשאשה שמחזיקה  ,1279בשו"ת יד אליהו כתב 

טהורות   ידיה שהיו אשהה ,1280ן מכשיריב  ממשנה וראיה ,ההוא בנר עצמו לחמם או ןלעש

ו ידיה מההבל  הזיעשאם  ,ב"הרע ' ופייה טמאות. הטמאה, אם הזיעו יד  ומגיסה בקדרה

בין הזיעה שבידיה   מחבר שההבל לפיקדרה שקה שבגעו במאו ידיה כאילו ננטמ קדרהשב

 למשקה שבקדירה, וה"ה לכאן.

ר מהנר שבידה נשאל אם מותר לבעל להדליק נ, 1281בשיירי טהרהוגר ר"ש קלאמנם ה

נוגע בה,  אסורה ולכן גם כשנוגע בדבר שבידה כאילוגיעה בה , שכן הנשבודאי אסורוהשיב 

בספרו קנאת . וליק נק מהנר שבידהור להדולכן אס, לחיבה אסורה ורמתת שגוכל תקרוב

]שממנה הביא ראיה ביד  במכשירין מדוע לא הביא ראיה לדבריו מהמשנהביאר  1282סופרים

ה אלא משום סורה מצד עצמאין הנגיעה אנגיעה מטמאה אבל כאן גוף ה שכן שםאליהו[ 

ופה וגע בגקירוב דעת, אלא א"כ נ דאיןי"ל , ובכה"ג גלות ערווהקירוב בשר, שלא יבואו ל

של  מסברא זו וכן יש לאסור את הדלקת הסיגריה או חימום עצמו בנר שבידה .ממש 

אולם  לגבי סיגריה או חימום עצמו פסק כך 1284בטה"בוגם  ,1283בבן איש חי. וכן פסק חיבה

 ועיי"ש.  חמיר'בידו מנר שבידה כתב בלשון 'נכון להדלקה של נר שלגבי ה

 
 ח ס"ק ט.נסי' ק ג חל 1273
 עמ' פו.ח"ב  1274
 י' לח ס"ק מג.סח"ב  1275
 סע' כ. 1276
 שם. 1277
 ח.סי' שי 1278
 סי' סה. 1279
 יא.  פ"ה 1280
 ה א. ובסי' קצה תש 1281
 יז.  שמטות לשירי טהרה תשובהה 1282
 . ה שניה סע' כבת צו שנפרש 1283
 .קה–ח"ב עמ' קד  1284
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 להחזיק נר הבדלה בידה כולההאם י

אם מותר לאישה נידה להחזיק נר הבדלה בידה, כדי נשאל,  1285ישראל בית"ת בשו

 1286אורח חיים , וכתב שיש ללמוד דין זה ממה שנפסק במאורי האששבעלה יברך עליו 

ן  חזת אותה בידיה אי ל בשמים התלויה בצוארה או שאו'בשמים של ערווה כגון קופה ש

ל נשיקה או קירוב בשר'. די הרג, שמא יבוא ליהריח בהם ור לשאס מברכים עליהם, לפי

האש במוצ"ש  ברכת מאורי ולפי זה גם שה"ה לבשמים של אשתו נידה,  הברכ"יוכתב שם 

, קה וקירוב בשר, באופן שיהנה מאורו, יש לחוש להרגל נשישצריכה להיות בסמוך לנר

 ועיי"ש עוד.

ריך  דשאני הנאת ריח שצומר יש לשכן , ב שלא דומהטתו וכתדחה שי 1287אולם בטה"ב

כדי שיהנה מהריח, ויש בו גם משום 'לא תנאף', לא תהנה אף,  תקרב יותר אל הבושםלה

נות מאור הנר שבידה שאין כן ליה מה שאיןכמו שכתוב במכילתא דרשב"י בפרשת יתרו, ו

ותא לאור הנר ואיכא ביעת, וכ"ש כאן שהכוס בידו אחת ומסתכל בידו האחרת ללחוש כל

ועיי"ש עוד במה  שפך הכוס ואולי תהיה ברכתו לבטלהא פן ידת מצוות הבדלה, כי ירוטיר

 .ופסק שמותר 1288במשנה הלכותוכן האריך לדחות שכתב לדחות, 

 אליהו ידבשו"ת ב תכ למה ולא דומה, בזה איסורשאין  פשוטש, 1289וכן פסק באגרות משה

,  בידה  שמחזקת בנר עצמו מםלח ואיגריה מהנר שבידה ס ה להדליק לבעלה שאסור ]הנ"ל[

 ובהדלקת , בו שמתחממים לידיו בידה שמחזקת הנר מחבר שההבל מטעם הוא שםשכן 

 רק  וגם ], הידים  לחמום רק היא מכשיריןב  ב"מהרעוכל הראיה , חבור ודאי הוא והנר הטאבק

 תהנויל אבל [ידיו לחמם גם להתיר  יש אולי זיעה ובלא שם ב"ברע כמפורש הבלהמ זיעה כשאיכא

 .1290וכן פסק בששה"ל .מותר דאיו חבור שום שליכא הנר של מהאור

עלה בנר או בפנס שבידה  כתב בטה"ב להתיר גם להאיר לב עפ"י דברי טה"ב הנ"ל, 

 ים.הולך במקומות אפלכשהוא 

 מניפה הנאה מאשתו נידה שמחזיקה בידה מחתה/

  עצמו לחמם לבעל אסור  בידה רחזיקה נשאשה שמ הובא גם, 1291בשו"ת יד אליהו דלעיל 

 בהם  יתחמם והוא בידה בכלי גחלים לאשה להחזיק שאין 1292"שוהבער וכ"כההוא.  בנר

אמנם  .1293בוכן פסק בטה"[, והטעם שיש בזה מפני חיבה, הארץ על הכלי א"כ תעמיד אלא]

 .רך רפואה כגון נורה כחולה יש להקלצושל, כתבו 1295ובציוני טהרה 1294בטה"ב

 
 סי' יד.  1285
 . ' דעסי' ריז ס 1286
 קה.ח"ב עמ'  1287
 קל.' יס חלק י 1288
 ב סי' פג.  חלק דעה ורהי 1289
 רנג. עמ' 1290
 .סי' סה 1291
 סי' קצה סע' ה. 1292
 ח"ב עמ' קז. 1293
 עמ' קז. ח"ב 1294
 "ב. דף כב ע 1295
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ל פני בעלה חום מוה בימי נדתה מניפה בימי השאיף שלא תנ ,1296בעוד בטה" ועפ"ז פסק

ומ"מ , ם חיבה, שיש בזה משום חיבה ודומה לנר שבידה שיש בזה משולעשות לו קורת רוח

 . ]כנ"ל בנורה כחולה[ רמותוסובל מרוב חום  אם בעלה חולה

גן או תנור חימום לאשתו בימי נידותה להפעיל מאוור חשמלי או מז תרמו ש עוד כתב שם,

 .אפי' כשהוא בריא בעלהכנגד  על הקרקע או השולחן וכד'ם  חיונהמ

 דין תינוק ביד האשה 

הוא ו 1298את עצמו'  ה משום 'חי נושאליטול תינוק מיד התיר 1297בשו"ת התשב"ץ

  .אביו אל ובא אמו מחיק יוצא התינוקש

ר' נתן  מביאה את דברי, שהרי התוס' בגמ' בשבת לאחר ש1299יםהקשו הפוסקאולם 

שואל שם שהחי נושא את עצמו,  םת משור בשביה ועוף חיים פטומה חא בהשהנוש שאומר

הרי אפי' על משא קל ביותר חייב! תוס', מדוע יהיה פטור, שאם משום שהחי יקל עצמו, ה

וזה אינו יכול]הנישא[ ולכ"ע  נחשב כשניים שעשאוה, הרי זה יכול]הנושא[ואם משום שזה 

 צמו!את על חי נושא עם פטור שוא"כ מה ט חייבים?

ואילו במשכן לא היו נושאים דבר ים ממשכן לאיסורי שבת, ו לומדשכיון שאנ ותירץ תוס'

 '. כמבואר שם בהמשך התוס חי

שאר איסורים, ומה מועיל הטעם שחי  והקשו שלפי זה, אין ללמוד כלל מהלכות שבת ל

 אמרונין דבר זה למה שה עדמ 1300וכעין זה תמה בערוה"ש  צמו בהלכות נידה?!ת ענושא א

   !יש לחוש שיגעו זה בזהל סוף שסוף כ נושא את עצמו, שחי

שבגמ' משמע  ', שכתב 1301שהרשב"ץ אזיל לשיטתו ובביאור דברי הרשב"ץ ביאר בטה"ב,

י היה נזהר רש""מ אלא במאכל ומשקה כגון מזיגת הכוס, ומשלא אסרו להושיט מיד ליד 

זה אלא מתורת  שאיןיו, משמע מדבר. 'כן נהגושלא למסור אפי' מפתח מידו לידה ו

. ואף שהרשב"ץ עצמו הביא את הושטה מיד ליד שום איסור מדין התלמודואין ב, חומרא

מ מכיון שדעת  "מ .1302אסור להושיט שום דבר מיד ליד ומסיק כדבריו סברת הרמב"ן ל

ן  לכידע סברתם הרשב"ץ דכל רז לא אניס ליה[,  סתמא]ומ הרמב"ם והיראים להתיר

 .ש להתירקל יו להבהצטרפות טעם כלשה

שהרשב"ץ לשיטתו שמתיר בזריקה מיד , שיש מקום לומר טה"ב באר שםועוד ביאור מ

יו חשיב כמו  תינוק שמעצמו יוצא מחיק אמו אל חיק אבבנטילת הולכן גם ]כדלקמן[,  ליד

להחמיר  מי שלפי הרמ"א שמחמיר בזריקה ]דלקמן[ יש הכי נ , ואיןע"י זריקה ויהיה מותר

שכן יש לומר ששאני הכא שאין , להקלקנה כותב שגם לרמ"א יש למסלם ואאף בתינוק, 

 
 שם. 1296
 רל. נח וסי' י'ח"ג ס 1297
 ד. ת דף צבשב בגמרא המובא 1298
 קא.-' קבטה"ב ח"ב עמ כמבואר 1299
 .סע' ה 1300
 נח. שם ח"ג סי' 1301
 ' רל.סי גבחלק  1302
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בא מכוחה וכחו  ריקה שהחפץ, משא"כ בזהאישה עושה כלום והתינוק יוצא מכוח עצמו

 כגופו דמי. 

  את  נושא חי לומר שייך לא דאז ,וראס כפות או חולה או קטן התינוק  שאם 1303ת"ש ]העיר בפ

 עצמו[

הוא דרך חיבה. ם שכן , יש שציינו שהטערשב"ץרי הכדב קים פסקו שלאק מהפוסאולם חל

 .רוה"שאו מחשש שיגעו זה בזה כמו ע ויש שכתבו כמו קושיית האחרונים לעיל

 וז"ל: 1304למסקנה כתב בטה"ב

ם טוב להחמיר, שאפשר דדמי יעתו ]ומ"מ לאחינו האשכנזילכה כרשב"ץ וס"מעיקר הדין ה

ק  נו מחי צורך בדבר, שאם לא יקחשיש זה  כהרמ"א להחמיר[ וכל לזריקה מיד ליד דנקטי

ו אמו יבכה הילד ויצטער, אבל אם האשה העושה כן בתינוק דרך שחוק לקפוץ מידה ליד

 . "ומחיקה לחיקו יש להחמיר לכ"ע דהוי דרך חיבה

, את התינוק אם יש צורך בדבר מידה ליטול מותר ,פסק למסקנה 1305ובתורת הטהרה

עלה בדרך ב ה אליו אבל אם האישה מעביר ו אביקחנם לא בוכה ומצטער א כגון שהתינוק

יוצא מחיק  ובתנאי שהתינוק מספיק גדול והוא מעצמו  שחוק יש לאסור משום דרך חיבה,

  כלום והמחמיר תע"ב עושה אינה והיא עצמו את נושא והטעם דחי, אמו ובא אל אביו

 אך אם .הין זנכון שיחמירו בענ דהשמחמירים בזריקת חפץ מידו לי ובפרט בבני אשכנז

   .לכ"ע עצמו את נושא חי לומר שייך לא שאז אסור כפות או להחו או קטן התינוק

 ווהאכלת נישוק תינוק שבידה

מודים  דבר שביד אשתו נידה, , שאף למתירים לנגוע בכתב 1306בשו"ת משיב דברים

בשו"ת קנה תב , שיש בזה חיבה והרגל עבירה, ועוד כתינוק שבידהשאסור לנשק ה

וכן פסק   וק היושב בחיק אימו.לתינ ליר לפ"ז גם בנתינת מאכלהחמשיש  1307בושם

ת אמו וכ"ש כשהוא חולה  שאם יש הכרח להאכילו כשהוא בזרועו, והוסיף 1308בטה"ב

 .רו שלא יגעו זה בזהא בידה, ובלבד שיזהלאביו לאכילו כשהו מותר

 זריקה מידו לידהפסיקת הלכה ב

ק מידו זרון לשאי ,זאב שו"ת בבנימיןבשם כ"מ ראינו לעיל בדרידה, לגבי זריקה מידו ל

  .לידה וכן הפוך

הגמ'  כתובות, שמהגמרא ב לאיסור זההביא ראיה  1309מרוטנבורג ם"מהר ת"ובשו

 ליה מנח פפא רב, סדיא אבי רבא, דכובא אפומא ליה מנחא אבייש , 1310אומרת 

  .שהתירומצינו  לא בזריקה אבל, כך אחר נוטל והוא, יפארשאש

 
 ג.ס"ק  1303
 .בק שם עמ' 1304
רת הטהרה שמרן ק ברור בדעת מרן בעל טה"ב, וכמבואר בתוסרים ע"מ שיצא פטי הדבת בגלל פראנו זכתב יט.עמ' ק 1305

 ים. עמפ 3טה"ב עבר עליו בעל 
 "ד סי' קי. יו 1306
 פו ד.  חיו"ד סי' 1307
 קב."ב עמ' ח 1308
 קכד.  סימן נהימוקר דפוס 1309
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א היה אפשר לזרוק כוס היין מיד  י לאדו, שהרי בשאין מכאן ראיה, בכת 1311אמנם בטה"ב

משום שהוא דבר של ן בכוס יין אלא . וגם לא אסרו כשהוא דבר נשפך וא"א בזריקה, ליד

 חיבה.

 חבור  ידי על אלא אסרו שלא ,הליד מידו  שמותר להשליךפסק  1312ו"ת התשב"ץשבואכן 

סק  וכן פ, 'יהיה דרך שחוק שלאבד לבוהוסיף 'ו 1313הריק"שמבוכן פסק  .בהושטה

, שכיון שכל ההרחקות האלו הם רק כדי שלא יבואו להרגל עבירה, לפיכך ע"י 1314ה"גנבכ

 .קה אין לגזורזרי

 פץחה זורק, לה ליתנו חפץ ורוצה בידו יש שאםמתירים  שישפסק,  1315ברכה ובשיורי

 שרו  ליד דימ וקלזר אףש כיון .להתירלו  נראהוכך גם , תקבלנו היא וברדתו, למעלה

וכן פסק   .ליד מיד בהדיא זורק כשיהיה להחמיר תסגי, דאסרינן אנןאז , ש" ומהריק ץ" הרשב

 .1316בכו"פ

הוסיף, ובלבד שלא  1317רהת הטהובתור] קל בזריקה מידו לידה מעיקר הדיןטה"ב הילהלכה ב

הושטה ושמא הלכה , מדין ס"ס ספק שמא הלכה כפוסקים שאין איסור ק[יהיה דרך שחו

אך כתב להקל בדרבנן בודאי יש להקל. ובס"ס תר לזרוק מידו לידה,  שמו סקיםכפו

  .כמו דברי השיורי ברכה שהמחמיר תע"ב הברכה. והיכא שאפשר טוב לעשות

וכתב שם  דה.בזריקה מידו לי ם להחמיר"שפסק כמהר רמ"אאך האשכנזים פוסקים כ 

 .כהי ברכדברי הכו"פ ושיורת בטה"ב, שגם לשיטתם ניתן להקל ולעשו

  אין  מקום מכל, כדברי הכו"פ הדין מעיקר להקל שיש פי על אףש כתב, 1318אולם בסד"ט

ובשבה"ל כתב שראוי להחמיר  .ברכה עליו תבא הכאל בענינים המחמיר וכל, להתיר

 .1319ד"טכס

 הסרת לכלוך שנמצא על בגדי אשתו

ו, אשת בגדי צה או עפרורית מר נולהסיכדי בדבר ניפוח בפיו  ,דן 1320ת יעקב בתשובהנחהמ

, שתרנגול שהושיט 1321שכחו כגופו דמי, וכמו שמצינו בב"ק משום  להחמירותחילה מצדד 

ו שהזיק רואים שמשלם כמוא"כ , משלם נזק שלםע בו ושברו ראשו לאויר כלי זכוכית ותק

ופו , שאף שיש לומר שכוחו כגולבסוף דוחה את הראיות , וכן מביא עוד ראיות,ממשבגופו 

 
 

 א. , סא 1310
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 נח. סימן ג לקח 1312
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 אות ד.  טור גהותה הסי' קצ 1314
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ם בית הפרס והולך, שכן יש אדנפח , שמ1322, דהא קיי"ל בפסחים וילא הכנגיעה ממש מ"מ 

ינפחו בפיו, שאם יש עצם  חשש שמא יש בה עצם כשעורה שמטמא במגע או במשא, ולכן 

הועיל הנפיחה? והרי הוא  , ואם אנו אומרים שנפיחה כנגיעה, א"כ מהגדול יראנו ויזהר ממנו

   !נוגע בעצם?למעשה 

, אך  תו ע"י ניפוחבגד אשלוך שעל יעקב להסיר לכנחת ל המלמסקנה מדינא מיק  כןול

שאר ההרחקות שהובאו  , שכן אולי גם בזה יש קירוב דעת וחיבה, כמומ"מ בעל נפש יחמיר

 "ל:וז 1323חיבה מהגמ' בכתובות בזה יכול להיות שכך בס' קצה, והביא ראיה ל

 מאי: ל "א, הלישק אגבר  ההוא אתא, ישיהר א גדפא פרח, דינא דאין וקא יתיב הוה "אמימר 

 .לדינא" לך פסילנא: ליה אמר , לי אית אדינ: ל"א? עבידתיך

 צמו מלדון שיש פה לתא דשוחד.א"כ רואים שיש בזה קירוב דעת ולכן פסל ע

 כ"דא, ממש ראיותיוב איןוכתב שצור את דברי המנחת יעקב בקי הביא 1324פלתיאולם ה

שם בכתובות לענין לתא ו שאמר]וכמו  אסור יהא ותהניד בימי לאשתו מתנה ליתן אף

  המביאים  דעת קירובב רק אלא, דעת קירובב סוריא שאין ודאי אלא סול לדין[,וחד שפדש

 ".ו"ח עותגר  פן תוסיפו ולאוהוסיף ",  עריות דגילוי רבהוק לידי

מהגמ' בכתובות לענין שוחד, דיש  המנחת יעקב דחה את ראיית 1325ברכה וכן בשיורי

'  אפי, להתרחק יש, דין בעל שעושה קטןאפי' ה שימושכל  'דשחד לתא' דמשוםק, לחל

ממה   אחת העושה  דין בעלאילו ו, מצינו שהתירו המון דברים  נדה באשתואך . דברים חדוש

  של  דברים אלא נדה באשתו רואס ולא. 'דשחד לתאמשום ' בו יששהתירו לאישה, לדיין 

ביותר  להתקרב צריךש וןיכ, להחמיר נכוןשמ"מ אך סיים . דבר להרגל יבא שלא, חיבה

 . לנגיעה קרוב הוא, נוגע שאינו אף, ממש סמוך שיהיהדי כ, חפולנכדי 

ניפוח להסיר נוצה וכד' שנמצא על בגדיה ע"י  ותרדין משמן ה, 1326ולהלכה פסק בטה"ב

  שיש בזה משום קירוב דעת וחיבה ולדבריהם ה"ה  פני, מיש אומרים שטוב להחמירבפה, אך 

 .  חמיריש לה שלמעשהפסק  1327בשבה"לאולם  .תע"בולכן המחמיר הפוך, 

 נתינת מתנה לאשתו 

יבה, ולמדה מדין י דחמיד  , מטעם דהויאסר לתת מתנה לאשתו נידה 1328התפארת צבי

ך דבר בה, ואין לבסע' יג, שלא אסרו שם אלא מפני דהוי חי שיגור הכוס שאסר מרן לקמן

 הגורם חיבה יותר מנתינת מתנה. 

ם שלא אסרו רק , משוהבפשיטות שמותר לתת מתנכתב , ילאולם בכו"פ שהובא לע

 קירוב דעת המביא לידי גילוי עריות. והובא להלכה במחצה"ש. 
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ברכה  מיירי בכוס יין של, דשאני בסע' יג דדחה את דברי התפארת צבי 1329ה"בוגם בט

'שאין פרי בטנה  1330שנותן דעתו עליה, וכמאמר חז"ל בברכות ,ת ביותר שיש בו קירוב דע

ולכן  בשאר כוסות של יין הוא מענין זה.  ש, וגםמפר בטנו של האיך אלא מתבראשה של 

חיבה ואהבה שלא יזהר מלהרבות דברי אך הוסיף 'ובלבד ש סתם נתינת מתנה מותר 

 . עבירה' יבואו להרגל

ולכן פסק שמותר לתת מתנה  צ, איות התפ" כתב שאפשר לדחות ר 1331"לוגם בשבה

ם טבילה ממש ודם יו בבות, כגון מתנה קוב ללקירחדת אך מתנה מיו י נידתה לאשתו בימ

אופן שהוא א בהו כתב שאם ובטה"ב. אימתי אסור בכיו"באסור, ויש להשכיל לפי הענין 

 והכל לפי הענין.  צריך לפייסה שתלך לטבול יש להתיר

 קריאה בספר אחד

ת בשו"ויגעו זה בזה,  , שיש לחוש שמאלהחמיר שלא יקראו בספר אחד 1332בה"לפסק בש

 דהוי דרך חיבה.משום  כתב, שיש לאסור בזה 1333ר משהבא

 ה בזה יש להקלכתב, שהכל לפי הענין, ואם יכולים ליזהר שלא יגעו ז 1334אולם בטה"ב

אלא , שלא אסרו חז"ל אף משום חיבה אין כאןש ,והוסיף בטה"ב .1335וכ"פ בחוט השני 

מרות שאין ף חוהוסי"פ הנ"ל, ואין לנו ללידי הרגל עבירה וכמו שכתב הכוחיבה המביאה 

 ל. רי חז"להם זכר בדב

 הליכה תחת מטריה אחת

לאחד  יו, אין להתירשאם שניהם הולכים יחד, שמסתבר כתב 1336בספר סוגה בשושנים 

וכן   םי הליכתתוך כד משום שקרובים הם לבוא לידי נגיעהמהם להגן במטריה על השני, 

שאז ם או עומדים שבייו םאש, ניםבסוגה בשושף והוסי .שיש להחמיר 1337פסק בשבט הלוי

, ועצם ההגנה ע"י המטריה אין בה משום מותר במקום הצורךלא יגעו זה בזה יזהר שאפשר ל

 דרך שירות ועבדות. חיבה אלא

בחוט סק ן פוכ שלא לנגוע זה בזה ובלבד שיזהרו, אופןפסק להקל בכל  1338אולם בטה"ב

  .1339השני

 

 סעיף ג

 א. הטור כותב וז"ל: 
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 שלחנות להן שהיו' שוניהרא יםבימ ודוקא' א בקערה ל"ואצ לחן ש ה על עמה יאכל "ולא

 מותר  אחד שלחן על לכולא רבים שרגילין האידנא אבל שולחנו על לבד אחד כל קטנות

  קנקן  כגון להיכר  יהםבינ דבר  שום יתן או לבד מפה לו שפירש וןכג היכר  שום שיעשו ובלבד

 .בו" וכיוצא ככר  או

 נידהאחד עם אשתו  בשולחןאכילה 

 ".עבירה הרגל מפני, הזבה עם  הזב יאכל לא: "1340בת מקור הסוגיא הוא במשנה בש

 וז"ל: 1341בהמשך בגמרא מובא ו

  ירגילנו  שמא הארץ עם בז עם פרוש זב יאכל לא, בו כיוצאהזב...  יאכל אל בו "כיוצא

.  ן מתוקני שאינן דברים יאכילנו שמא גזירה: אביי ... אמר?הוי מאי אצלו מרגילו וכי. אצלו

 טמאין  דברים ויאכילנו, אצלו רגיל יהא שמא: אלא, הן ריןמעש הארץ  עמי רוב: אמר  באר ו

 טהרתו". בימי

ל באותו כולא אסורה טומאתה ימי כל נדה, ש1343ב אחאי גאוןם רבש 1342וכתב הראב"ד

 לא כמובא במשנה ', נפרדתבקערה שכ"א אוכל אפילו  [ללא היכר]שולחן יחד עם בעלה 

ותו שולחן ]ללא היכר[ למרות  סור באוראיה לזה שא. 'עבירה הרגל ניפמ הזבה עם הזב יאכל

 לא בו כיוצאה לפי אביי 'שכ"א אוכל בקערה נפרדת, מהמובא בהמשך הסוגיא למסקנ

  שלחן על ודאי והתם 'מתוקנין שאינן דברים יאכילנו שמא הארץ םע זב עם פרוש זב יאכל

אמרה והרי הגמ' , אכילה אטו הייעל הבי למגזר דאיכא נהביוג דעוף דומיא גם אסור אחד

כמו  אפי' כ"א בקערה בפ"עה אסור אחד שלחן על וזבה זב אכילתשמשמע  ,'בו כיוצא'

 . צל זב פרוש עם זב עם הארץצינו אשמ

 חד.  סת מפה אפשר לאכול בשולחן אהיכר כמו פריוהוסיף שע"י 

 לו אין, ת חא רהבקע  לומר צריך ואין אחד שלחן על עמה יאכל "לא 1344וכן פסק הרמב"ן 

והביא עוד  1345הרשב"אוכן פסק  ."היכר משום לעצמה  אחרת פהמ רסתופ אחד שלחן אלא

 בגמרא  אותן שהשוו  מפניבקערה בפ"ע "אוכל פי' שכ"א ר אאסו אחד השולחן שעל ראיה

 . הבשר" כל פרק בריש  כדאיתא אחד שולחן  על וגבינה  עוף  עלית  עם

 .1347י הראב"דא דברשהבי 1346וכן פסק הר"ן 

 :וז"ל הטור, צ"ב שכן כתב רוטת הבדע

 
 א ע"א. י 1340
 יג ע"א. 1341
 שיטתיה. דאזיל למן, ב"ם לק, וכן השיג על דברי הרמשה סי' אריבעלי הנפש שער הפ 1342
 צו.   תאשאיל ויקרא תלתושאי 1343
 ח הלכה ג. פרק נידה לרמב"ן הלכות 1344
 ז ש"ב.ת  יב ב הארוךתה" 1345
 וכתב.  ה"ע"ב ד ה שבת ן"רה 1346
  אחד ןשלח על וילאפ  נוהגים  אנו ון "איסורי ביאה כתב לש ש לכא' לעיין שכן בהשגותיו על הרמב"ם בי בדעת הראב"ד 1347
נחל  "ד. אך אבי הראבבה"ש ]סע' ז[ מת הבין ערובא א איסור, וכךול  מנהג זה לשון ד"הראב לשון ולכא' אחא"  רב כתב  וכן

  עם  הבעל  יאכל לא 'אבל א"הי ז"פט אוכלים טומאת' בהלכ ם"הרמב בנא שכן כתין מדזה כ"ד ב שלראבכת [309]עמ' 
  ש מפור הרי 'סורא  אחת הבמפ אחד חןשול על' אפי אומרים אנו' שם, ד"אבהר והשיג נדה' היאכש אחת בקערה אשתו

   .מדינא ראסול ד"הראב דעתש
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 שלחנות להן שהיו' הראשוני בימים ודוקא' א בקערה ל"ואצ השלחן  על עמה יאכל א"ול 

 מותר  אחד שלחן על לאכול רבים שרגילין האידנא אבל שולחנו על לבד אחד כל תנוקט 

 היכר" שום שושיע ובלבד 

, ולכא' ובלבד שיהיה היכריחד חן גדול מותר לאכול היינו שאומר שבזמננו שאוכלים בשול

 מובא בב"י היא וז"ל:כ ,שפשטות הוא המקור לדבריו 1348שהרי דעת הרא"ש א ברורל

  לאכול רגילין היו םמיהשבי לפי אחד  בשולחן נדה אשתו עם לאכול עכשיו ןשרגילי ומה" 

 אבל  חיבה דרך נראה קטן שולחן אותו על עמו וכשאשתו קטן שולחן על לבדו אחד כל 

  היכר  שעושים ויש חיבה דרך אינו  אחד  ןשולח על אוכלים הבית בני לשכ אהאידנ  

 " ביניהם 

בשולחן  שרי מעיקר הדיןבלא היכר  ע שגם' משמ יש שעושים היכרש' הרא"שמזה שכתב 

 ? היכרגם יך לשולחן גדול וא"כ מנין הביא הטור שצר מינו ללא היכר,גדול בי

הדין  ש לעשות גם היכר מעיקרר שימבוא 1349פסקי הרא"ש בנידה  אולם כשמעיינים בקיצור

 וז"ל:

 היו אחד לכ ובפני קטנים שלהם שלחנות שהיו בימיהם אחד' השלחן על יאכלו 'שלא "אמרו 

  אבל . ןהשולח על עמו אוכלת אחד שלחן על אוכלין הבית בני שכל והאידנא. שלחן נותנים 

 ניהם"יב השלחן על קנקן ישים 1350היכירא  קצת יעשה 

שלדעת  ראה שהבין הטור את הרא"שנוא"כ , כתבו רבינו הטור א"ש י הרפסק וידוע שקיצור

 . מעיקר הדין היכריש לעשות  אביו הרא"ש

 

 בשר אחד האוכלים שניםשל בדין  כמו עושיםש, 1351ירוחם  כר כתב רבינווגי ההיבענין ס

  תשב  ולא היא תשנה אף ש מתירים  ויש המפה לכפול או מפות שתי  אוו ינהי גבינה, ואחד

 שלה  לקערה שלו קערה בין קנקן או לחם ינויש  שגם ,כתב 1352מיימוניות ובהגהות .מהקובמ

  מועיל.

כול באותו שולחן וכ"א בקערה ל ופסק שניתן לאחולק על כל הנ" 1353אולם הרמב"ם

 וז"ל: ללא צורך בהיכר נוסף "עבפ

 

 

, אחת בקערה עמה כל אי  ולא ... אלו נקיים ימים בשבעת באשתו שידבק דםאל "אסור 

 "...נדה בימי שינהוג וכמ היר ספ  בימי עמה ינהוג דבר  של כללו

 
 לב. שבת פ"א סי' 1348
 . ב' יצור סיה בקהלכות ניד 1349
ף בהערות הרה"ג  'טוב לעשות היכר' וצ"ע בדעתו ועיין בסו  הנ"ל כתב לשון ש בשבתפסקי הרא" יצורשבק עיריש לה 1350
 ישב בזה.שירחותיך למדני' מה 'או

 ד."ח ו"נכ 1351
 ס"ק ל. איסו"ב  1352
 יח.  כההל יא פרק יאהב יסוריא 1353
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 עם הגמ' הנ"ל היא, ש'לפי דברי הראב"ד בבעלי הנפש הנ"ל, נראה שראיית הרמב"ם מ 

 ן היכראף שאי מותר אחד שלחן על אבל, אסור אחת בקערההכוונה  דקאמר 'הזבה

 .ביניהם

ראיה   אין' דלעיל, שבו וצאיכד מהלשון 'ת הראב"י , לגבי ראישם המשנה וכתב במרכבת

אך  שאינן מתוקנין ולכן א"א באותו שולחן דברים לאכול שמרגילו משום התםדרחת, מוכ

 . קערה בהרחקת סגיהוא וממילא  בפניה יסתכל שלא משום הכא

 שאוכלת שראה  מקום בכל המנהג האלו במדינות, שעל דברי הרמב"ם 1354וכתב הדרכ"מ

  .תחא בקערה לא אבל אחד שולחן על עמו

  כשהיא  יחד לאכול רגילין אם, שוהגהות אשר"י ת אלפסבשם הגהו 1355עוד כתב הדרכ"מ 

  רגילה  אם  אבל .לבדה אחת בקערה כשאוכלת  וישינ יש בנדותה אז ,אחת  בקערה טהורה

שאוכלים   בשולחן נדותה  בימי  היכר לעשות צריך  אז  לבדה בקערה לאכול טהורה אכשהי

 .בו

 ללא היכראחד לחן כילה על שול איסור אמה הטעם ע

ם של איסור אכילה על שולחן אחד ללא היכר, מהרא"ש בשבת מה הטע , חקר 1356בסד"ט

  :דלעיל, שכתב

  אחד  כל רגילים היו ימיהםבש לפי, אחד בשלחן נדה אשתו עם לאכול עכשיו ליןשרגי ומה'

 המטה  להצעת מיוד, חבה דרך נראה קטן אותו על עמו וכשאשתו, קטן שלחן על לבדו

,  אחד שלחן על אוכלין הבית בני שכל האידנא אבל. וורגלי ידיו פניו והרחצת  וס הכ תומזיג

 ..", נה גבי וזה בשר  זה יחד שאוכלין שנים כמו והוי, הםביני היכר  שעושין ויש. חבה דרך אינו 

שהאכילה גופא על שולחן אחד  הוא משום  ן אחדאסור לאכול על שולחשמשמע שהטעם 

ליה אטו אכילה' היינו  'עשום לא מו ,חצת פניו וידיווהר הכוסדרך חיבה כמו מזיגת היא 

בקערה בפני עצמה   שמא יבואו לאכול באותה קערה, ולכן גם אסרנו לא לאכול כ"א

אסור אלא רק כן האכילה גופה באותו קערה אינו יתכן ש , זה לאבאותו שולחן ללא היכר

 האי?!  מה למיגזר כולימשום הרגל עבירה, ול

ף סוף יש כאן חיבה ויש לחוש להרגל , שסורבאמת לא מועיל ההיכ בה[חי ]של ולפי טעם זה

ים שהאכילה היתה על שולחן קטן, דבר, ולכן כתב הרא"ש שזה דווקא בדורות ראשונ

לחן אחד גדול ה שאוכלין בשו, אבל בזמן הזזה נראה דרך חיבהולחן קטן וכשאשתו עמו בש

ב אך כת זה אפשר אף בלא היכר, ולפיבה, חן אחד מביא לידי חיאין האכילה יחד בשול

ו הרא"ש שיש מצריכים בכל זאת היכר, כי סבירא להו, כמו הטעם הראשון של 'עלאה אט

 אכילה'. 

 אלא אחד שלחן עללאכול  אסרו לאש בשכת, 1357ה"הראוטעם זה רואים גם בדברי 

 ין אוכל אחרים שם היו םא אבל, סמוכין שמסובין או לבדן אחד שלחן על ליןכשאוכ

 . מותרין, ביניהם  פסיקיםמו

 
 ס"ק ב. 1354
 ס"ק ג. 1355
 ק ז.ס" 1356
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 אחרים עמהם יש דאפילו] כמה קושיות הקשה על דבריו ,שם הבית במשמרת א"רשבהאולם 

 תאמר אםו ?מעכב  מי, שניהם אחת בקערה לאכול הרגל לידי יבואו ואם ?להם יש כר יה איזה

ושם גם אם   ' ו וכ הוגבינ דבשר  דדומיא, ועוד ?נדה שהיא יודעים הם מאין, וימנעום כירוםזי שהאחרים

           .אכילה אטו העלאה דגזרו משום הטעםוזה לפי שיטתו ש. [שרי מיאיתם  יש אחרים יחד

 אכילת שיורי מאכל שלהסור המקור לאי

 הלכות של  טרסונבקאסור לאכול משיורי מאכל שלה' ין זה 'ש, שמצא ד1358כתב בדרכ"מ

  כמבואר בסע' ד., שדינו כמו שיורי כוס ששתה נדה

 בשבת ומרדכי ם"רא בשם י"הגמיהוא, ין זה , שלדעתו המקור לדהעיר 1359ך"שם האול

  ש "דכשם  מוכחו 'ששתתה  כוס משיורי ה ישת  לא'ש' ד  סעיףלדין ב מקורשהם ה ,ש"הר בשם

 . מאכילה  נלמד שתיה ואדרבה שלה מאכל יורישמ יאכל דלא

 בדין זה. דעת מרן הב"ילקמן יבואר 

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

  שלו  קערה בין מפסיק דבר  שום יהשיה וישינ שום יש כ"אא השלחן על עמה יאכל לא"

 הפסק  דצריכין הא א"וי: הגה. 1360שלו  במפה אחד כל שיאכל או, קנקן או לחם, שלה לקערה

 אוכלין אם אבל, טהורה כשהיא אחת הערבק אוכלין כשאינן דוקא היינו שלה לקערה שלו קערה בין

 אשירי הגהות, )ראח כריה צ"וא, עצמה בפני בקערה תאוכל אם סגי טהורה כשהיא אחת בקערה

 בקונטרס מצא, )שלה מאכל ימשיור לאכול לו שאסור א"י. נוהגין וכן(, אלפסי והגהות י"ר בשם

 ."שיתבאר וכמו, שלה כוס משיורי לשתות רסושא כמו(, נדה דהלכות

ישנו א"כ אלא אחד בהיותם אסורים  שאסור לאכול על שולחן וסיעתיה מרן פסק כראב"ד

, וכן הביא בשם י"א כמו הגהות אלפס והגהות אשר"יא את דברי הבי "אהרמהפסק. כמו כן 

 .מאכל שלה שאסור גם לאכול משיורי נידהבקונטרס הלכות שמצא 

 יכרבגדר הה

מנם לכא' כיון , אבשינוי כל שהואמשמע דסגי  שמלשון מרן 'שום שינוי' 1361כתב בשבה"ל

מנורה, ה"נ יצטרכו דבר ולחם וניכר וגבוה קצת כקנקן בר ה"ל דצ מים לבשר וחלב ושםדמד

אם הוא ניכר חשב להיכר גבוה וניכר, מ"מ מנהג העולם להניח אפי' טבעת וכד' וזה נ

וחלב  ק בין בשר בטעם החילווכתב לבאר , ע מסתימת הפוסקים, והוסיף שכן משמ לשניהם

  הרמב"ם דאין איסור.  דעת כאן הוא מעיקר הדין, אך , שבבשר וחלב איסור האכילהלנידה

 .1362בטה"ב פסק כןו

 
 

 . 'ב שער ז בית יתבה בדק 1357
 ס"ק ד. 1358
 ח. "קס 1359
 עליו, שגם זה נחשב להיכר.  שלה הרקע ותתן השלחן מן מעט שתגלה או כתב, ך ובש"ו 1360
 רנה.עמ'  1361
 .ח"ב עמ' קיט 1362



229 
 
 

 .ההיכר גבוה קצת וניכרכתב להחמיר שיהיה  1363בחוט השניאולם 

, אלא או בין הצלחותשדבר מפסיק מועיל גם אם אינו ביניהם ממש , ה"לעוד פסק בשב

, ששהפסק תבכ 1364ובחוט השני  שניהם.צלחות, ובלבד שיהיה ניכר לאפי' מרוחק מעט מן ה

 ק במה שמונח בצד איזה דבר הפסק. פיא מס, ולשיהיה מונח ביניהם ריך חן צשעל השול

 לחם או קנקן  היכר

  מאותו שותין  ואין  לחם מאותו אוכלין כשאין  דוקא הפסקהם  קנקן או לחםש 1365כתב הט"ז

  גבי פח בהלכות בשר וחלב, של "י ובשו"ע בסי'כתב שמבואר בב 1366בתוה"ש. אולם קנקן

 וכן ,הפסק הוי שלחן ה על  תלהיו דרכו אין  אם ממנו תיןששו  פי על אף]ה"ה לחם[  קנקן

 .1369ה"ב וכן פסק בט בדעת הש"ך 1368, וכן מבאר מחצה"ש1367חטאת בתורת מבואר

 בשינוי מקום היכר 

ב שינוי והיכר. וכן , שאם אחד משנה את מקומו חשישהובא בב"י רבינו ירוחםהובא לעיל 

כתב  1371אוויטש בפסקי דיניםבמליוהצ"צ ועוד. אולם  "שובקיצוש"ע ובלחו 1370בטה"בפסק 

 .שאין זה מחייב לשאר המקומות. אולם כתב עליו בטה"ב שאין נוהגים כן שנראה

 ן לפניהם אם אין שולח

ין שתיה יחד, כיון שאם, לא מיקרי אכילה או , שאם אין שולחן לפניה1372בחוט השני כתב 

 וז"ל: 1373בשו"ת בצל החכמהוכ"כ  זה חיבור.

 יחד  לאכול אסורים םאינ אז כי, עצמה  בפני מקערה אחד כל ל אוכ מוציאים כשהם כן "לא

, ד"הראב לדעת הנשנ ז"וע, המאחדם הוא השלחן רק בזה כי, אחד שלחן גבי על רק

  כשאינם  אבל. נדה אשתו עם הבעל ה"וה, הזבה" עם" הזב יאכל לא, הפוסקים ורוב ן"הרמב

,  ואוכלים ג" וכה החדר עמצבא זה בצד זה יושבים או עומדים אלא  אחד שלחן ג"ע אוכלים

 הם שהרי הקערה לא. אותם המאחד דבר כאן אין שהרי". עמה" אוכל נחשב הז אין

 .כלל"  שלחן ג"ע אוכלים אין שהרי שלחן ולא, תקערו משתי אוכלים

 ילה מאותה קערהכא

 תקטנו חתיכותשחותכים  ה,גדול שטות ים שעושים אנש שיש בשם הב"ח 1374כתב הט"ז

פשוט שכן  , וזה טעות ילה אכ גמר עד אחת נוטלת והיא תאח טלנו אהו , ואזאחת בקערה

 
 עמ' רכח. 1363
 רכח.' עמ 1364
 "ק א.ס 1365
 ס"ק ג. 1366
 ט.  דין זע כלל 1367
 ס"ק ה. 1368
 ט.ח"ב עמ' קי 1369
 ט.ח"ב עמ' קי 1370
 עמ' רסט. 1371
 עמ' רכט. 1372
 ה סי' פו.  חלק 1373
 ב. ס"ק 1374
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 קערהב ם שימי אם מ מ" מש, וכתב על זה הט"ז .1375וכן פסק הש"ך  יחדב אכילהשנחשב כ

 ואוכל חתפני בצלונותן ל הקערה מן נוטל חדא וכל ,בקדרה םשנותני כדרך גדולות תחתיכו

 אלא היא גם  תוקחלש רהמקע בלקיחתו מידת שינע האכילה איןש כיון מותר ,משם 

  .בינתיים אחר ליבכ משתמש

 בדין ממרח אם נחשב כאכילה מקערה אחת

עיל, דעד כאן לא התיר הט"ז הנ"ל אלא י הט"ז דלעפ"י דבר  1376כתב בשו"ת בית ישראל

אוכלים, אבל אם אין כלי  בתוך הכלי, ומשםכשלוקחים החתיכה מן הקערה ונותנים אותה 

חד לוקח מהם  וכל א ,יש חמאה או ריבה בקערהאם כן לובנתיים אין להתיר, מפסיק 

אין להתיר לעשות   , כיון שאין כאן כלי אחר בינתיים,ומורח על פרוסת הלחם שבידו ואוכל

 . כן

היה כלי אחר  אך השמיט את התנאי שיהנ"ל,  דין של הט"זהעתיק את ה 1377אולם בסד"ט

פניו ואוכל, אין בזה שם לרה ואחד מהם נוטל מן הקע, וכתב רק שכיון שכל נתייםמפסיק בי

יון שאין האכילה מיד כשנוטל החתיכה מן הקערה, מה שאין כן בחתיכות קטנות יסור כא

בפרוסות לחם שבקערה י זה , שלפ1378וכתב בטה"בפ שנוטלים אותם זו אחר זו. ע"א אסור

כפו יבלענה, אלא שאינם נאכלים מיד כחתיכה קטנה שבעודה בשבקערה, או חמאה וריבה 

 .יש להקלמעט מעט לים נאכ

שלא ראה  בטה"ב. והעיר עליו אך כתב שטוב להחמיר בזה יקל במריחהה 1379ו"מ באגר וגם

 הבין בט"ז להקל בזה.את דברי הסד"ט ש 

ה אחת, בר שדברי מריחה אף שנותנים אותם בקערמסת, שהיקל וכתב 1380וכן בשבה"ל

,  אחת קערהים מאינם נחשבים כאוכל, שאינם רק מכשירים את הפרוסה לאכילהכיון 

, שעיקר הגדר בזה אינו דשרי משום הפסקהיל, מ"מ מסתברא ם כתבש ואפי' את"ל שדינ 

אחד , וכשכל אלא העיקר שאינם אוכלים מקערה אחתים, משום הפסקת כלי אחר בינת

, וכן מה שנוהגים לחתוך פרוסות מן ים מקערה אחתעל הפרוסה שלו אינו נחשב כאוכל מורח

חים ואוכלים מיד, אלא כל ין לוקו ואוכל מותר, כיון דאלפניושם הלחם, וכל אחד לוקח 

 אחד מניח לפניו ואוכל.

 קערה אחת שיש בה כמה בתי קיבול

, ובכל בית קיבול יש בו בולשקערה אחת שיש בה כמה בתי קי, 1381כתב בחוט השני

 ית קיבול אחד,, ואם אכלה מבשכל בית קיבול נחשב כקערה נפרדתי הרמאכל אחר, 

 מהבית הקבול האחר. אכוללו למותר 

 
 ד. "קס 1375
 טו.סי'  1376
 ."ק חס 1377
 ' קיח.ח"ב עמ 1378
 יו"ד צב.  1379
 מ' רס.ע 1380
 עמ' רכט. 1381
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 1382ל לבעלהמאכ אתהב

ם  שלא כדין עושים אנשים שנותנים לנשותיה, 1383מאוסטרייך ש"כתב הב"ח בשם הר

 וכתב ודחה אותו הב"ח .]כבסע' י[ ס שאסורמזיגת כולהגיש קערות על השולחן, מידי דהוה א

רה בקע ש חיבה אךהיזהר כי יבלבד יש ל בקערה המיוחדת לבעלהנה, שדווקא למסק

 כל' אמרו אמאי, ד1384אך הקשה על זה הט"ז  .נה מותרלים ממללית שכל בני הבית אוככ

 נראה כ"עאלא  ?!לפניו מאכל תיקוןהחשיבו גם  ולא '...הכוס ממזיגת חוץ לו עושה מלאכות

 כ "משא ,טורח בו שיש עבדות מעשה רקזה  אכל אלאבהגשת מ קירוב  שאין שיערו דחכמים

 .1385בטה"בן פסק גם בלא שינוי וכ ש מאכלהגיתר לולכן מו, הכוס זיגתמב

 שינוי. בעינן  וכש"ך  שנוהגים להחמיר 1387בשבה"ל, וכתב כב"ח החמיר בזה 1386הש"ךאולם 

 כשטהורה   אחת בקערה אוכלין כשאינן וקאזה ד הפסק שצריכין א"יהבדין הרמ"א בשם 

  על עמהם םאוכלי הבית בני גםכש אלא ו מותראינ זו סברא פילו לפיאש ,1388ח"הב בתכ

  על  לבדן אוכלין והאשה והאיש אחר שלחן על אוכלין יתהב יבנכש אבל .ביחד חדא שלחן

ל זה  וכתב עחת. א בקערה עמה לאכול רגיל היה אפילו ראסו שלו מקערה א"כ אחד שלחן

  .אסור כלל בית בני שם כשאיןמדבריו שאפי'  משמעש ,ש"ךה

 ם. מוכרחי דבריו ןיאשהב"ח  על דברי  הש"ך וכתב

 שולחן אחד עם בני הבית  על ילהכא

  עמהם אוכלים הבית בני ניתן לאכול ללא היכר כאשר גם אחד שולחן , על1389פת"שכתב ה

ים רחוקים על שולחן גדול, ויושב, והוסיף שאם אוכלים 1390וכן פסק בטה"ב מהיכר. יףוזה עד

 .ה שהרחיב בזההטהרה מבמשמרת ועיין עוד  וי והיכר.יש להקל אף בלא שינזה מזה, 

  י מאכל שלהורשי

כפי  הרמ"א מחמירדין איסור אכילה משיורי מאכלה נתון במחלוקת, קדים שראשית יש לה

במחזור  ן שאין לאכול משיורי מאכלה וכ 1391ספר הפרדסו שפסק שמביא בהגהה, וכמ

 מותר לאכול ביניהם אחר הפסיק , שאם1393הט"זכתב ו, ועוד. ואליבא דשיטות אל 1392ויטרי

 . גם בזה ד[ יש  ]בסע' הכוס שלה קולות שיש בשיוריכל הוכן כלה, משיורי מא

 
 בזה. רחבנו נו רק לענין מאכל ולא ה, וכאן די ן לבעל כמובא בסע'לגבי מזיגת כוס יי  ועיקר נידון זה דן 1382
 בש"ך ס"ק יג. הובא 1383
 ס"ק ג. 1384
 קפט.-' קפחעמ ח"ב 1385
 ת הש"ך. אנתו בהב ה"ששם המחצב ובנמה שכת יף ייין לקמן בסעם עלס"ק יג. או 1386
 נז.עמ' ר 1387
 ס"ק ז. ךהובא בש" 1388
 ס"ק ה. 1389
 במשמרת הטהרה.ח"ב עמ' קי ועיי"ש  1390
 ' רעא. סי 1391
 עמ' תרו. 1392
 ס"ק ד. 1393
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אכול משיורי שאין איסור ל ,1394חיים  הארחותבשם להלכה  מרן אבבדק הבית הביאולם 

, שכן מנהג  1395וכתב בטה"ב מותר" זה  ותירהש מה זה לאכול וז"ל "ובקערה מאכלה

 .המזרח, שהולכים אחר הוראת מרן ספרדים ועדותה

תה שאסור  י ישיורי שתלבין  ל שלה שמותר לאכולאכמ יוריין שלפי מרן ב החילוק עםבט

 :1396הסד"טסע' ד[, כתב  דלקמןכלשתות ]

ר  , אבל באכילה אפש אחר זההכוס בבת אחת אלא בזה  בשתיה אי אפשר לשתות מן

זה, יש לומר דהוי  ם מכך ואוכלים בזה אחר ת ביחד, ומזה שהם נמנעי לאכול מקערה אח

י הכוס ששתה  משיור שלא לשתות קפדי אינשי טובא תיהשבש, עוד חילקמותר. היכר ו

משא"כ בשיורי   ,חיבה וקירוב הדעת בזהממנו חברו, ולכן כשהוא שותה משיורי כוסה יש 

  לא חשיב חיבה וקירוב הדעת כ"כ.מאכל דלא קפדי אינשי כולי האי ו

 האם נידון כמשקה או כמאכל לענין זה  ו ארטיקגלידה א

  לענין  כמשקה או מאכלכ דוןינ אם, ארטיק או גלידה כגון ושרק במשקה דן 1397אומר יעביב

,  אחריה ילקק שלא להחמיר יש מהארטיק או מהגלידה ליקקה או מצצה אם, וחילק זה

 אהרן כפי ת"בשו ש"מ לפי שכן וכל .שבפיה רוקהמ נמאס שאינו, חיבה דרך שזהו

 לו מותר, סכין  או כף  י"ע מהגלידה חתכה אם אבל. כמשקים הגלידה שדין 1398אפשטיין

 . מהשאר ליהנות

 ורי מאכל לשיטת האוסריםדר שיגב

את מה  להריח הלבעל מותר ק"טאב שהריחה נדה אשהש כתב 1399אליהו יד בתשובת

אכילה שב ,ושתיה  באכילה כמו כ"כבזה  חיבה שייךא לד .לאכילה דמי לא זהכן ש ,שנשאר

משא"כ  נפש לכל ההשו ודבר אדם בכל תנוהג זו ומדה ,אדםשל החיותו  עיקרושתיה זה 

 לסוך מותר כ"אעפ כשתיה סיכה בו ששייך בדבר דאפילו אפשרסיף, שוד הועו בטבא"ק.

 ם.תב עוד טעמי . ועיי"ש שכאחריה

  תעדם קירוב רק בדברי אכילה שהרי מאכל הוא , שאיסור שיו1400מעין זה כתב שבה"ל

 .פהתרו ה שלורי מאכל או משקבשי היקללהשתמש. וכן  במשחת שיניים שלה מותראבל 

 על הכל. אינו נותן דין שיריים בעלמא מתבשילעימה טשעוד היקל בשבה"ל 

 לתינוק שלעסה ממה נדה אשתו ששיירה מה וללאכלגבי  1401שו"ת האלף לך שלמהבוכ"כ 

 דרך נראהאז זה  להנאתה שעשתה מהאם  מכוסה או ממאכלה ששיירה מה ןכש ,תרומשזה 

 .ותרומ בה יח דרך  זה אין להנאתה  ולא קינותל רק לעסהש מה אבל ,אסור לכךו חיבה

 

 
 . יא אות ט' סי נדה' הל 1394
 ' קיז.ב עמח" 1395
 ס"ק ח. 1396
 יז.  מןסי דעה יורה ח קחל 1397
 א. ל' סי 1398
 .ה"ס' סי 1399
 עמ' רנו. 1400
 . רכ"זס 1401
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 סעיף ד

 א. הטור כותב וז"ל: 

 ביניהם". אחר  אדם להפסיק ונוהגין ה"בס  וכתב אחד בכוס זה אחר  זה לשתות ומותרין" 

 י כוס שלהשתיה משיור

 .זה אחר בזה לשתות רגילין שהם אחרי ,אחד בכוס לשתות קפידא איןש 1402ק"סמכתב ה

, מתירים התרומה וספר ג"סמהו ירוחם ורבינו ש"והרא א"שבוהר ם"הרמבהב"י שגם תב כו

 זה.  בדבר איסור שוםבדבריהם  הזכירו לא שהרי

שהרי   ,ממש עמה שותהנחשב  זה איןש ,ה"אביבשם  1403המרדכיתב בטעם הדבר כ 

 .בפניו שלא, והצעת המיטה התרנו המטה  מהצעת יותר ביאה קרובי אין ושתייה באכילה

  הגהות הן כתב וכ. הםהגו להפסיק באדם אחר בינינש ג, "סממאידך כתב האך 

 אמרהש  ,1405הואלי דבי תנאד עובדאה גביוהביא ראיה  ,אסורש ם"ראבשם ה 1404מיימוניות

 ' וקרשע המקום ברוך' לה השיב דבריה כל ועל .'..עמי ושתה עמי אכללאליהו ש' האישה

  תות של אלש העולם נוהגים כןש 1407שבתב המרדכיוכתב  .1406נענש אלה כל שעל משמע

העולם לא לשתות משיורי הכוס   יים הב"י שכן נוהגיםוס .דההנ  ששתתה הכוס משיורי

  .ביניהם  אחר אדם ו כספר המצוות להפסיקשמנהגנ 1408הדרכ"מוכ"כ ששתתה אשתו נידה. 

   מתי ניתן להקל לשתות משיורי כוס ששתתה

  לכלי רוחזהש אפילו ,אחר לכלי הז מכלי ששתתה המשקה הורק אם, שכתב הרא"ם הנ"ל

 תחלה  הוא שתה אם וכן .לכלי מכלי כשהורק שנשתנהכיון  וממנ ותלשת לו מותר הראשון

ולא שנינו  [ישתה  לא הדין והוא] תנן 'הזבה  עם הזב יאכל לא'ד אחריו לשתות מותרת היא

 תויחמנ אלא לו להגיד צריכה אינה יודע אינו והוא תהתש ואם .1409' תשתה  ולא תאכל לא'

  .כלל החיב כאן שאין לשתות

 ,אכלה או ששתתה לאחר האשה הלכה אם, שס הלכות נידהקונטר והוסיף בדרכ"מ בשם

 .חיבה כאן איןשנשאר ש המ מ לשתות או לאכול בעלל מותר

 בין שתייתה לשתייתוהאם יש להדיח את הכוס  

  .כשר הגמנשלו וזה  לשתייהשלה  שתייה בין הכוס להדיח יםנוהגשאנו , כתב הב"י

 
 ג.צר 'סי 1402
 .תשמג' סי ותשבוע 1403
 "ח. יפרק יא ה  ביאה איסורי הלכות 1404
 בבלי שבת יג ע"א. 1405
  איה שכןנה רא"ם אישה זה, שיתכן שראיית הר "ב על מעע פ"י התוס' בשבת יגה"ב ח"ב עמ' קכא, עאולם העיר בט 1406

 ימי. תה ע לא על אכל ושה ו טיחד באותה מיעל השכיבה בלא קפיד אליהו אא האפשר לומר של
 לז. ר 'סי 1407
 ד."ק ס 1408
  ויבוא עליה לבו ליתן יבוא שלא כדי אחריה הוא ישתה שלא אלא פדינןק דלא דמילתא מאם "דטעי כתב הטע"ובב 1409
 ליה". מרגלא לא ידאיה  הב לן לית אחריו  היא תותלש אבל רדב הרגל לידי
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. וכ"כ שיפסיק אחר אדםאם אין  ואפילו הדחה לכוס שלא מצריכים  ,במ כתאולם בדרכ"

  .לא נוהגים להדיח את הכוסשאנו  1410הש"ך

תו בהררי קודש, שכן שמנהג שהביא הב"י להדיח הכוס בינתיים יסודו 1411בוכתב בטה"

אלא אם כן  ד "ומ"מ ראוי להחמיר בדבר ושלא ישתו בכוס אח 1412ונהכתבו תלמידי רבינו י

"מ באתרא דנהוג נהוג ובאתרא דלא נהוג לא , אך מאו שיעשו בו שום שינוי..." ותוידיחו א

 . ג המקום להדיח הכוס בנתייםולכן אין חובה להחמיר אם אין מנה נהוג 

 

 "ל: ב. השו"ע כותב וז

 (,ג"סמ בשם טור) ביניהם אחר אדם שמפסיק לא אם: הגה. היא ששתתה כוס משיורי ישתה "לא

 ח"שי סימן ורוקח ם"רא בשם י"גהמיה) ןשורא לכוס הוחזר אפילו אחר סכו לא זה מכוס שהורק או

 צריכה אינה, שלה מכוס לשתות ורוצה יודע אינו והוא שתתה ואם(; דשבת ק"פ ואגודה ומרדכי

 מכוס שתתה ואם(. שם ז"ג) הוא ששתה וסמכ לשתות מותרת והיא(; שם) ישתה שלא לו להגיד

 ."(ל"הנ בקונטרס. )חבה ןאכ אין הלכה שכבר דמאחר, תרהמו לשתות לו שמותר א"י , לה והלכה

הביא את  הרמ"אן שצריך להפסיק אדם אחר ביניהם. כמו כ מרן והרמ"א פסקו כסמ"ג

 מה שהביא בדרכ"מ.הקולות שהביא הרא"ם הנ"ל וכן 

 שהרמב"ם והרא"ש מאחר ה מן הדין, ב שחומרא זו אינפסק כמרן אך כת 1413בטה"ב

 .1414ר להחמי שמתורת מנהג ישירים אלא מתל נ"כ תיהוהרשב"א וסייע

 ? הכוס זמשתתה חצי כוס וחזר ומילא אותו האם מותר לו לשתות 

 ששתתה כגון ומלאו את הכוס שחזרו פי על שאףמלשון השו"ע,  שמשמע 1415כתב הש"ך

 שאם אמנם היקל הש"ך משיורה. שותה הוא מ"דמ ,וראס מלאוהו כ "כוס ואח חצי היא

 .מותר הואומלז וא הכוס כל היא שתתה

ו הרי  השכיון שחזר ומילא ,בשתתה חצי כוס וחזר ומילאוהו להקל 1416אולם פסק בטה"ב

הרא"ם[  ]שהביא הרמ"א בשםכמו במקרה שגם לפי הש"ך מותר יש עכ"פ היכר כל שהוא, 

לק , שאע"פ שיש מקום לחבטה"ב והוסיףלכוס הראשון,  שהוריק הכוס לכוס אחר והחזירוהו

י במחלוקת ורוב הפוס' לה שנושעיקר שתיית שיורי הכוס ש כיוןמ"מ בין המקרים, 

, הילכך הבו הגו להחמירומה שסתם בשו"ע להחמיר אינו אלא משום שכן נ, מתירים כנ"ל

 .הוא יש להתירכל ש ובטעם דלא להוסיף עליה, 

 
 .ס"ק ט 1410
 . ח"ב עמ' קכא 1411
 ק כתובות סא. הובא בשטמ" 1412
 "ב עמ' קכא. ח 1413
 זו.רה מן בהגדלק "מראה נפקונ 1414
 ט. קס" 1415
 כג.עמ' ק ח"ב 1416
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 ממנו? קל לשתות אע"פ שיודע ששתתה בפניו, האם ניתן לה  אם שתתה מן הכוס שלא

, אלא אם שתתה בפניוה כוס שלשאין איסור לשתות משיורי ה  1417בתכתב המרדכי בש

 דומיא דהצעת המיטה שלא נאסרה אלא בפניו.

 לו  להגיד צריכה אינהששתתה,  יודע אינו והוא שתתה אם, שבכת 1418אולם בהגה"מ

  שמשמע  ,מדבריו 1419ודייק בערוה"ש. כלל חיבה כאן שאין ,לשתות מניחתו אלאששתתה 

  קירוב  יש בזהש ,ניופב שלא ששתתה פי על אף ,תתולש ול ששתתה אין  יודע םאש

 .שלה השירים עליו שחביב לה שמראה

שלה שנוי במחלוקת הפוסקים  שתיית שיורי הכוס  שכיון שעיקר איסור 1420וכתב בטה"ב

שתתה  , כאשר שהיקל בזה רי המרדכי בשבתיש לסמוך על דבנ"ל, ורוב הפוס' מתירים, כ

דבריו שיש  ע ממשמ, והביא את דברי ההגה"מ "אשהרמואע"פ אע"פ שיודע.  שלא בפניו

להם על מי  מ"מ המקילים יש להחמיר גם ששתתה שלא בפניו אם הוא יודע ששתתה ממנו, 

 . כושיסמו

 א אינו יודע מזה בדין אם שתתה מן הכוס והו

ן כאן , שכל שאינו יודע ששתתה מן הכוס, אידברי ההגה"מנפסק ברמ"א לעיל כאמור 

 משיורי כוס שלה.  א ישתהכדי של אינה צריכה להודיעו יכךולפחיבה כלל, 

אלא שאינו   אבל אם יודע ששתתהשה"מ כשאינו יודע ששתתה  1421בבדי השולחן וכתב 

 .ובלחו"ש 1422וכן פסק בטה"בשלא ישתה.  דיכ פירסה נידה צריכה להגיד לויודע ש

 ?שארנשממה  לשתות הבעל מותרהאם  ששתתה לאחראשתו  כהלה

 לה והלכהמשקה  קצת וב שארנו בכוס  ששתתה נדהש ,1423האבי"ם הרכתב המרדכי בש

  יותר  ביאה קרובי אין ושתיה דבאכילה ממש  עמה שותה זה דאין ,להתיר יומרבות קיבל 

 .וכן פסק הרמ"א. וניבפ שלא דשרינן המטה מהצעת

 ? מה הגדר של הלכה לה

 כאן כבר חיבה.אין  , ואזשהכוונה שיצאה לחדר אחר, 1424כתב בחוט השני 

ניו דאסור, דן מה נקרא שלא בפניו שמותר, יטה בפבדין הצעה המ 1425קת טהרהר חזובספ

אלא אפי' בעלה נמצא שם שנקרא לא בפניו וכותב שלא מיבעיא בחדר אחר שלא בחדר ש

 חדר,בעלה ואפי' שהם באותו  עצמה לצד אחר שלא בפני דר די אם פונה אתבאותו ח

, וא"כ ר מותררבו, שאם פונה לצד אח בפנילין או"ח בדין חליצת תפיוראייתו מפסק מרן ב

 
 סי' רלז.  1417
 איסורי ביאה פרק יא אות ל.  1418
 ס"ק יא.  1419
 ח"ב עמ' קכג. 1420
 ס"ק עא.  1421
 כה.ק ח"ב עמ' 1422
 כות נידה סי' תשמג.הל 1423
 מ' רל.ע 1424
 .רך ישרה ס"ק גע' יא דס 1425
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ום אימה,  לכא' כמו ששם מפני אימה בפניו אמרינן דפניה לצד אחר תו לא שייך לחוש מש

 שכל שפנתה לצד אחר תו לא שייך חיבה. ה"ה בנידון של הצעת המיטה לענין חיבה

  לצד  וס שלה כשהפנתה פניהשה"ה כאן שמותר לשתות שיורי כ 1426זה כתב בטה"ב פיול

ולם מדברי הב"י בהמשך סימן זה, משמע קצת שלא אחר. א, כדין אם הלכה למקום אחר

דידן שבלא"ה דעת רוב הפוס' להקל בשיורי  נידוןמ"מ במועיל הפניה הפנים לצד אחר, 

    .  כוס שלה, אזי כל שהחזירה פניה די בכך

 ע שתייתווחזרה באמצ הבעלושתה  ששתתה לאחראשתו  הלכה

ואז שתה בעלה ובאמצע   ששתתה שאם שהלכה אשתו לאחר 1427יהולא ידבשו"ת כתב 

, והביא ראיה חיל בהיתרשתייתו חזרה, מותר לו להמשיך לשתות וא"צ להפסיק כיון שהת

עכו"ם ואילו  כו"ם, שאם בעה"ב מקפיד לא לאכול פתפת ע לגבי 1428לכך מהנפסק באו"ח

כיון , מפת ישראלתר ה יום יפ , ופת העכו" ת עכו"ם פב נזהראינו  ב"הבעה  עם בשמס אורחה

, וכיון שהותר  עכו"םהיפה של הפת מוטלת על בעה"ב לבצוע את הפת, יבצע מן מצווה שה

דהיינו טעמא  הדשן תרומתבלמשך כל הסעודה. ומבואר ם בעת הבציעה הותר לו פת עכו" 

 הואילכאן  ה "הוא"כ  '.לצרעתו הותר ו לקרי והותר הואילשאמרו ביבמות 'משום דדמי למה 

  .כ"אח כ"ג לו הותר כאן היתה כשלא לו תרוהו

פת   סוריהא היה דשאני הדין של פת עכו"ם ששם  ולומר לחלק איןשומוסיף היד אליהו, 

 היה לאבנידו"ד  אבללו גם אח"כ  ו ולכן הותראלא שהותר ל בציעה בשעתעכו"ם קיים גם 

 צע! ה באמשחזרור כולכן יהיה אס אליו ה כשבא עתה נולד והאיסור ,לה  כשהלכה איסור שם

 .גמור, שיהיה מותר אח"כ בהיתר התחילכיון שש עדיףשכאן  אדרבאד

לטעמו שלא נראה כלל ליד אליהו, ו חילוק זה , כתב שלדעת1429אולם החיד"א בברכי יוסף

ותר בתחילה ולכן עכו"ם שהאיסור עצמו הויש לומר דשאני בפת  .ון וברורחילוק נכ הוא

"כ בנידוננו דכי י, משאינן הואיל ואשתרי אשתר אמר כה"גם לאחר מכן ודווקא בהותר לו ג

ולכן  ואשתרי אשתרי. אשתרי ליה אין שום סרך איסור, ובכה"ג מאן מוכח דאמרינן הואיל 

  אמצע ששותה.אין להמשיך לשתות אם באה ב

שכתב  1431מהרשב"א במשמרת הבית היד אליהורי לדבהביא ראיה  1430והרב בטה"ב

 וז"ל:

 שם  היה שלא כל שזמנו בין תולבי לו ששלח בין ישראל וקחול וביד שהוא בין "ופלטר 

 ישראל פלטר  שם הגיע כך ואחר  ישראל ממנו לקח ואם מותר  אפייתו בשעת ישראל פלטר 

 יתירוההו בעלה מת לאשה שאמרו בשנים שאמרו למה הדומ מהיתרו הראשון יצא לא

 כיון אלא ממש תנשא לא ואסיקנא תצא לא תמ לא ואמרו שנים באו כ"ואח ונשאת לינשא

 התקנה  מחמת אלא נאסר  שאינו פת אבל... הראשון מהיתירה תצא לא אנשלי שהתירוה

 
 .ח"ב עמ' קכח 1426
 סד.  סימן 1427
 ה. סי' קסח סע' 1428
 א. או"ח סי' ע 1429
 .כטק' ח"ב עמ 1430
 ז.שער ג  בית 1431
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 נעשה ולא מהיתרו יצא ולא הותר  שהותר  כיון עיקרו על והעמידוהו הותר  פלטר  שם וכשאין

 " הותר כ"ואח ונאסר הותר  דאח שלחן ועל חוכא מיליא

סר לא שנאא נמי הוי כחוכא ואטלווהכ ו"ד,והפר"ח בסי' קיב בי וכן פסקו דין זה הש"ך

 1432הבא"ח. וכן פסק והותר וחזר ונאסר על שולחן אחד, ולכן כיון שהותר הותר

 ועוד. 1433ה"שוערו

  .יד אליהואך בטה"ב כאמור ועוד פסקו כל. פסק כדעת הברכ"י דלעי 1434אולם הדרכ"ת

 

 הסעיף 

 א. הטור כותב וז"ל: 

  אחד לכ' אפי במטה עמה ישן שלא ל"ואצ הבפני שלא' אפי לה יוחדתמה במטה ישב ולא" 

 ".בזה זה נוגעים ואין בבגדו ואחד 

 בפניה או רק שכיבה על מיטה האיסור? ישיבה על מיטתה אפי' שלא  ומה

 וז"ל: 1435הארוך הבית תורתב"א בשרב מקור הדברים הוא

 עמו אינה אפילו מטתה על לישן שאסור ל"ז גאון האי רבנו מדברי ל"ז ד"הראב "כתב

 אסור בפניו מטתו להציע שאפילו וחומר  קל םהדברי ונראין. עבירה הרגל משום הבמט

 שכן"  כל לא יותר  הרגל שיש ממש מטתה על לישכב עבירה הרגל משום

"א שנראה שבהר, וכותב על זה שאסור לישן על מיטתה "דהרשב"א כותב בשם הראב

כ"ש לישכב על   ירה,ל עבבפניו אסור משום הרג, שאם אפי' להציע את מטתו הדבר מק"ו

 .1437בשם הרשב"א ובשם הרמב"ן וכן הובא בהגה"מ  1436כ הרב המגידוכן כ"מיטתה. 

" בפניה אשל' אפי לה המיוחדת במטה ישב ולאכתוב " י הב"יהטור שהיה לפנ ובנוסחת 

, שכן הרהור יש אפי' שלא לאסור גם שלא בפניהיש , שראשית דעת הטור ש וביאר הב"י

אך  אלא בישן על מיטתה, דיברו ם הראב"ד וסייעתיה לא שאמנ"י, בפניה. שנית כותב הב

הרגל  ור ויכול לבוא לידי , דבישיבה גם יש הרהנראה לטור שה"ה שאסור לישב על מיטתה

 עבירה.

גרוס כמו הנוסחאות ור, ויש לבלשון הט שנוסחא מוטעת היה לפני הב"י, חאולם כותב הב"

  ישיבה, לאסור  ה מנא ליה לטורכ קשדאל"המיוחדת לה...", טה במ 'ולא ישכבשכתוב 

 !1438שהרי לא מצינו איסור רק לישן 

 
 ו ס"ק כב. פרשת צשנה שניה  1432
 כח. 'סע 1433
 ס"ק כא.  1434
 ב.  שער ז בית 1435
 יט.  י ביאה פרק יא הלכהאיסור  1436
 ס"ק כ. 1437
 כשפושט ולישן שם בלשכ ... דדוקא הכונהנ הגירסא היאו ישכב ולא כתוב םאחרי כותב שם "ובספרים משך הב"חבהו 1438

פניה כן אסור, גם ב" משמע שישיבה בפניה שלא איסור בו ןאי וגדיב לבוש ואהכש בעלמא שיבהי אבל דאסור הוא בגדיו
ביה? מיניה וירה א"כ סת ור ישיבה ויש כאן ט"ס ואין איס לאלאסור ישיבה, וממיח טוען שמנין לטור לטור וזה קשה שהרי ב"

 ח"הב יבספרש ,עיר כבר ה אי ד"ט ס"קם בסאול  "בפניה ילופא מטתה על שברי הב"ח "לידב בס"ק י הביא ש"ךובאמת שה
וא"כ הדרא   בש"ך,כתב שטעות סופר יש בפניה? ובאמת שבשערי דיעה ס"ק ג  שלא אק דו אלא להתיר בכת לא שלפנינו

 "ע.ה מותרת, וצפנישיבה אפילו בשי רסת הש"ך בב"חגרס כגיק ו שים ס"כתא? אמנם החוו"ד בחידוייתא לדוושק
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קודשו דיבר בו'  'ורוחיתה לפני הב"י שנכונה הגירסא שה, ובחידושי הגהות על הטור כתב

שהרבה פעמים   והוסיףו גירסת הב"י, לרבינו יונה גרס כמ ]אגרת התשובה[ היראה שכן בספר 

 ן עם הב"י. הדי ולכן, דרך בעקבות ספר זהמצינו שהטור 

 על סדיני בעלה   ה נידהשכיבת איש

  בעלה  סדיני לע לשכב יכולה נדה  אשהש ,פרץ ר"מה ישן  ק"סמ הגהות כתב הב"ח בשם 

  ע זר משכבת תתעבר פן , והטעםאחר איש עליהן ששכב סדיניםמלשכב על  נזהרותאך 

 להעב של זרע משכבת בנדותה רתתעב פן חוששת אינה, אך בסדין של בעלה אחר של

 , אמנם לפי תירוץ זה לגמרי כשר הולדולכן  איסור ביאת כאן ןדאי וןכי ,הנדה  בן הולד ויהא

כמו   כשרלד יהיה כן אין כאן ביאת איסור והול סדין של איש אחר שיש להתיר גם לישון ע

 בחנההא קפדינן אחר איש של זרע דמשכבתשמ"מ אסור כיון  אלאשמצינו בבן סירא, 

 .מאביו תואחו ישא שמא  גזירה

 נידה  ם אשתוישיבה על ספסל ע

 ארוך כסא על לאדם לישב שאסור ,י"רש בשם  פענח  צפנת בשם ספר  1439המרדכי כתב

 עליו. יושבת נדה אשתו רשא

  היה  מהגדולים שאחד ושמע ,היא בעלמא חומרא זו שהוראה , כתב בשם שע"ד 1440ובתה"ד

 ש לאסור רק כשהספסליו יתהב בכותלי מחובר אהוכש הספסל על יחד לישב להתיר נוהג

  אדם ישב  אםשיש מתירין לישב בספסל מתנדנד  , כתב 1442חיים בארחות אולם .1441תלוש

  .ביניהם

 בספינה או בקרון אשתו עם לישב האיש יכולש ,1443אגודה בספרכתב  דברי האו"חומעין 

  או תיבה או ביניהם  אדם שום  שיפסיק רק  ספסל גבי על או מתנדנדת קטנה  הספינה ואפילו

 .אחר דבר שום

  אבל  האשכנזים בה שנוהגים שמעתי ספסל דישיבת זו שחומרא, הב"יוכתב על כל הנ"ל 

 . בה נהגו לא הספרדים

 בעגלה עם אישתו נידהעה נסי

 ללכת בעלה יכולה לשבת וליסוע בעגלה עם נידה שאשה ,הדשן בתרומת עוד וכתוב

ואין לדמות לישיבה   .רחולא והיא לפנים הוא ןכגו  כלל בה יגע שלא בדרך, לעיר מעיר

 אוהבים שדרך חיבה דרך נראה ביחדתלוש  הספסל על ישיבה דדוקא, יחדב תלושספסל ב

  כמה  להתקבץ נכרים אדם בני שדרך בעגלה בישיבה אבל. ג"בכה וועדהתול יחד להתקבץ

 דחיבה לתאימ לאו לעיר מעיר בה ללכת כולם בין עגלה לשכורו ולהצטרף יחד לבא פעמים

 
 רלח. ' סי שבתד אמבפרק ק 1439
 י' רנא. ס 1440
 . דברי רש"יבה"ד נת תהב ראה שזוונ 1441
 יא.  תאו ט' סי נדה' הל 1442
 מג.' סי הלכות נדה 1443
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  לאו  מ"מ ,היא שלהם  עגלה וגם  ואשתו האיש אאל בעגלה  אין  עכשיו אם ילוואפ ,כלל היא

 . הוא חיבה דרך

, התירלא ברור לו ל ג"וכה ולכרמים לגנות  טיול דרך דהני אשתו עם בעגלה ללכת אמנם

 .זהואפי' שזה באופן שאין נוגעים זה ב

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

 נדדתשמת וךאר ספסל על לישב ואסור: הגה. הבפני שלא אפילו, לה  המיוחדת במטה ישב לא"

(. י"רש בשם נחפע צפנת בשם דשבת ק"פ מרדכי, )עליו יושבת נדה כשאשתו, לכותל מחוברת ואינה

 ילך לא וכן(. א"רנ סימן ה"ות התינוקת פרק אגודה) ביניהן שבויו מפסיק אחר כשאדם מתירים ויש

; זהב צאיווכ ופרדסים לגנות כגון וליט ךרד רק הולך אם, אחת הבספינ או אחת בעגלה אשתו עם

 בדרך שבויש ובלבד, לבדן הם ואשתו שהוא פי על אף מותר, לצרכיו לעיר מעיר הולך אם אבל

 ."(א"נר סימן ה"בת זה כל) בזה זה יגעו שלא

 איסור ישיבה על מיטה שלה

 הב"ח אולם  שלא בפניהבמיטה המיוחדת לה אפי'  שלא ישב, ו בטורכגירסת מרן פסק 

 כנ"ל.ישיבה ולא ה במיטה המיוחדת ל שכיבהרק  אסר

 בענין כלה:  ע"ובש ג" קצ' בסי , ומה ששנינו לעילפסק כמרן ודחה את דברי הב"ח 1444הט"ז

 אפילו מטתה על לישן לו אסור גמורה  שנדה אלא; הרחקה לענין נדה דיני ככל עמה ונוהג'

   'ו...מאצל שעמדה לאחר , מטה תהבאו לישן  לו מותר וזו, במטה כשאינה

 ל"קמ התם, שכן אין ראיהן איסור בישיבה, אלא רק בשינה, "ח שאיומזה רצה להוכיח הב

  הרהור  הזב שייךאסור ש ישיבה גםשבנידה רגילה  ודאי אבל ,רמות שם שינה' אפי דבכלה

  שלה במטה ישיבה ש"וכ' כו ארוך ספסל  על לישב רדאסו בסמוך א"רמוכמו שכתב ה

 .טפי הרהור יכאאד

אך ישיבה אפי' בפניה  שינה אסור,  "ח שרקומביא את דברי הבחולק  1445ך"שם האול

  .מותר

כמו שהביא  יית הב"ח היא לא מסי' קצג ר ראעיק ראשית ,ראיות הט"זאת ובנהו"כ דחה 

. וגם מה שכתב מדין ישיבה [קצג ב"י בס"סומביאו ה] מלשון הראב"ד שהביא הרא"שאלא הט"ז 

, אלא הבין הט"זכמו ש אין זה מטעם הרהורדה, ו ניאישתשאסור לישב יחד עם  על ספסל

 ל כישן עמה במיטה"ה, א"נ כיון דשניהם יושבים עליה ביחד דמתנודדת הוי כנגיעהכיון 

   בזה.ים זה דאסור אע"פ שאין נוגע

, שלא ישב על מיטתה ואפי' שלא בפניה, יהכדעת מרן וסיעת 1446להלכה פסק בטה"ב

 א ישכב.וכ"ש של

ומזה למד  .מיוחדת להיטה המבלשכב בעיר כלל מותר  אינהשאם  1447כתב הפת"ש 

, שמכיון  לה שאם הלכה למקווה לטבול, מותר לו לשכב במטה המיוחדת  1448בטה"ב

 
 ס"ק ו. 1444
 "ק י.ס 1445
 א.ח"ב עמ' קל 1446
 ס"ק ט. 1447
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ין לחוש בירה, וגם אאין לחוש שיבואו לידי הרגל עי תחזור לביתה כשהיא טהורה, אדושב

 א היא.שכיחדלא תוכל לטבול, דמילתא עוטא דמיעוטא שמא יארע לה אונס ולא למי

, שכיון שעיקר  משום לא פלוג רבנן, חלק על זה והחמיר 1449יסק"ם מבר אולם בשו"ת מהר

מהתקנה לא נפקא  משום הרגל עבירה, הויא מילתא דשכיחא,התקנה שלא ישכב במטתה 

  שכיחא.אפי' באופן כזה דהויא מילתא דלא 

ת  סעכשנודווקא בעיר הכוונה  , שמסתבר שמה שאמרנו שאינה1450כתבובששה"ל 

והוסיף בשם המהרש"ם,   לא כשנוסעת חוץ לעיר בלבד., אך הואז מותר ישיב  למרחקים

  , אך לא נקט המהרש"ם כמה ימים, מטתה מותרבה על אף שכישאם אינה בעיר כמה ימים 

 וצ"ע בשיעורו.

 ספה/ת להמיטה שאינה מיוחדלישכב ב

שם, האם ישן הוא ישה ישנה שם ופעמים נשאל על ספה שפעמים הא 1451בשו"ת באר משה

שכל האיסור הוא רק במיטה המיוחדת  וכתב להתירבימי נידתה. ון שם מותר לבעל ליש

 שותוה"הט"ז שהרי נחלקו  1452, והביא ראיה לדבריולה מותרלה אבל שאינה מיוחדת 

  ויש שפסקו כמו הט"ז שאסור דיש הרהור  המיוחדת לוהאם מותר לה לישון במיטה  ]לקמן[

, הבאר משהתב וכ. ליה מרגלה מו תוה"ש שהיא לאילו כשהק  ויש בשכבה ובקומה,לבעל 

ם מותר לה לישן במיטה  שנשאו ונתנו בדבר לא היה אלא א ,מכל השקליא וטריאשרואים 

היא שכבה, לא שוב לישון על מיטתו המיוחד לו אחר שתר ומו, אבל אם לו המיוחדת ל

א לא שכבה עליה רק  והי לו, המיטה מיוחדת לה אלאט להם דאין הזכירו כלום, דהיה פשו

א"כ ה"ה  למא, אין כאן שום חשש ששוב לא יהא שרי לו לישן ולשכב עליה, ראי בעבאק

ולישן באמצע היום  וצה לישכב , וכל מי שרה ולכל בני הביתן שהוא מיוחד לו ולבנידון דיד

   .לו לישן ולישכב שםומותר אי אין כאן חשש ם, בודשוכב וישן ש

כיהם והוי מקום הרגל  שים צרששם עו  ,ת להטה המיוחדבמי אלא והטעם שלא אסרו לו

יד שוכבים וישנים שם  עבירה ביותר, משא"כ בנידון דידן שאין עושים שם צרכיהם ותמ

  במלבושיהם. יםמלובש

שה"ה בכל זה  והוסיף, פי' בפניהשמותר לו לישב ולשכב עליה וא 1453בטה"בפסק וכן 

ן וכ בהםם ואם לאו ישתמש מש בהישת ה לאשאם מיוחדים למיכות בכרים וכסתות וש

שאם אין היכר מיוחד בין הכרים שלו לשלה, מותר  שכותב,  1454שערי טוהרהביא את 

כה שלו או יודע אם המצע או השמי. ועוד כתב, שאם אין ח כרים ממיטתה לישן עליהםליק

 .ואינו חייב לחקור ולדרושלהשתמש בהם בעצמו  שלה רשאי

 
 

 מ' קלד.ע ח"ב 1448
 ח"ב  סי' כ. 1449
 ת עמ' תכא. ום הלכובסיכ, וכן עמ' רס 1450
 סי' קמג. ח"ה 1451
 ה'. דת ל'מיוח השו"ע שוןלמה את הראיה ן שם מה שדחעיי 1452
 ' קלג.עמ "בח 1453
 ז. 'ו סעער טש 1454
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 ר שינה במיטה שלוסואי

 מיטה שלו: ב שכביל לה מותרתהאם  חרוניםו האנחלק

וכתב . ובקומה בשכבה הרהור טפי דיש  שלו במטה תישן לא שהיא ש"כ, שכתב 1455הט"ז

אולם  .דווקא בפניו, אך לא בפניו מותרשמשמע מהט"ז שכל האיסור זה הוא  1456הפת"ש

 . פניובפניו ללא ב ולא חילק בין ,סתם דאסור לה לישן על מיטתו 1457א"חהב

 דהיא משום שלו מטה על לישן דמותרת םהפוסקי  מדברי משמעש כתב, 1458ה"שבתולם וא

 גבי כדאמרינן לשתות' מותרת 'דהיא ים ומביא ראיה ממה שכתבו הפוסק ,ליה מרגלא לא

  'וישן  קאמר ושם נמי  עמו' ושתיתי עמו 'אכלתי  אמרה  ולא עמי' ושתה 'אכל יהודאל עובדא

 עמי'.

וסיף,  טהרה ה, ובמשמרת השלא בפניו יטתוב במפסק שמותרת לשכ 1459ה"בוהרב בט

 , כתוה"ש.אפי' בפניושבמקום הצורך יש להתיר לה לשכב 

 . בפניו יבהאסר שכ 1460אולם בשבה"ל

 ישיבה במיטה שלוהיתר 

 לא דהיא שלו מטה בת עלשל לה שמותר, כתב ,דלעילי שכיבה כלעיל גבשהחמיר הט"ז 

  .1461ה"לפסק בשבוכן  ליה. מרגלא

 מטה כפולה

תחת וכ"א ישן במטתו וביום נסגרת  ילה נפ אודות מיטה כפולה שבל  1462"בהטבב כת

לשכב עליה. שכיון שנשתנית צורת   ומציעים על המיטה העליונה מצעות נאות, לשבת או

אינה נחשבת משום כך  , יונהאפי' אם היא רגילה לישן על העלאו לכאן, ופנים חדשות ב

יום  , מכיון שבבימי נידתה שהיאיה כלאסור לבעלה לשכב עלמיטה המיוחדת לה כדי 

משת היא לכ"א מהם לישיבה או שכיבה, וגם מכבדים אורחים לישב עליה ואינה מיוחדת  מש

 לה.

יש לנהוג שהעליונה תהיה ות טוב מהי, שפסק כטה"ב, אך כתב שנכון 1463ובישכיל עבדי

 ום."א מהם לשכב עליה ביואז יהיה מותר בפשיטות לכ בלילה לישן עליה ת לומיוחד

שכל ההיתר הוא רק עם המיטה העליונה  יטות, ב בפש תכ 1464והגר"נ קרליץ בחוט השני 

 י נחשב כמיטה המיוחדת לה.ה עליה בלילה אז, אך אם היא ישניושן עליה בלילה הבעל

 

 
 ו. ס"ק 1455
 ס"ק ח. 1456
 ו ס"ק כג. צפרשת  1457
 ס"ק ז. 1458
 ח"ב עמ' קלד. 1459
 מ' רס.ע 1460
 עמ' רס. 1461
 ח"ב עמ' קלד. 1462
 ' יח. יו"ד סי "חח 1463
 עמ' רלא. 1464
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  ישנה  ואשתו בלילה אותה שפותחין במיטה מתקפלת 1465יצחק במנחת דן דין זה ה לדומ

 בלילה שתוא ינתשל דמיוחדת כיון לומר אם, אכס ןכמי ונעשה אותה יןפלכו וביום, עליה

, ביום כסא ןכמי דנעשה כיון דלמא או, הרהור משום' עלי לישב אף ואסור, הרהור איכא

 .ונשאר בספקהרהור.  ואין אןכל בא חדשות  ופנים מטה שם ממנה בטל

 גם כאן יהיה מותר.הנ"ל בדין מטה כפולה,  טה"בי לפ ובפשטות

 דת לה. , שנחשבת כמיוחרה כזה לבעלבמק אסר 1466אולם חוט השני 

 בגדר האיסור

א דווקזהו שלא ישכב על מיטתה המיוחדת לה,  שכל עיקר החומרא, 1467כתב בטה"ב

שהיא יושבת עליו תמיד אפי' הוא  גדולאבל כסא נוח , שעשויה למשכב תשמיש, במטה

 .1468הבשו"ת באר משחד לה מותר לו להסב עליו. וכן כתב מיו

 נידה אישתו  ד עםתנדנישיבה על ספסל מ

וכן  , וכאמור לעיל שכתב בב"י שדין זה לא נהגו בו הספרדים.1469זה כלל  יא דיןמרן לא הב

  .1470בטה"בפסק 

עם אישתו   המתנדנדל שבת בספסלאסור ל דברי תה"דהביא בסתמא את  הרמ"אאולם 

 . מותרסיק ביניהם ם אחר מפ, שאם אד]וכן האו"ח כנ"ל[ דברי האגודהבי"א את  והביאנידה, 

על  קע מותר לשבת לרמ"א. וכן מותר לשיטתו לשבת או לקראולם ספסל המחובר לכותל 

בשו"ת נחלת  , וזה מוכח ממה שכתב ם עליוספסל כבד שאינו מתנדנד ע"י ישיבת

ן אינן תדכב ם, שכיון שמחמתעל קורות כבדי שמותר לשבת עם אישתו נידה, 1471שבעה

וכן  ניהם, י' כשאין אדם מפסיק ביר אפשמותספסל המחובר לכותל  מתנדנדות, דינן כדין

 .ועוד 1473והערוה"ש 1472נפסק להלכה בסד"ט

 פסיקת הרמ"א למעשה

אחר  שאם פסק ובי"אתה"ד לאסור ישיבה בספסל המתנדנד, ק כפס בסתם אכנזכר הרמ"

 יצד פסק הרמ"א למעשה: מפסיק ביניהם מותר, ויש לברר כ

 
 א. ע מןסי ז קחל 1465
 ' רלא.עמ 1466
 קלה. עמ'ח"ב  1467
 י' קמד.ה סחלק  1468
 המת, המת ומאתכט ולא הנדה מאתוכט, 'פניל םדרכ יתהה הנדה טומאתכ'" פרשת מצורע[ סוף]תוב בתנחומא כ 1469
 שלא ובלבד אצטבא[]יסטווא הא על עמה ויושב, יתבב עמה נכנס גדול ןכה נדה אבל, לשם נכנס גדול כהן אין ביתב

תב כ אחרי מות[ רשתפ]ריש נתנאל  ובספר תורת נד,ו בספסל מתנדתירעל הפוסקים שה"כ קשה , וא"תנדדתמ תהא

 ]ח"ב עמ' קלז[ תירץ, שמה שכתוב ב בטה"בראולם הת ספסל, ן ישיבשדנו בעני סקיםהפו ינינעלם מען כא מדרש זהש
יבה בין  קר נו לגבי איסורבל בזמנה, אן כהונומשום הכי נקיט לה בענינוהגים, ה בזמן שטומאה וטהר במדרש לא נאמר אלא

 . ה שיישבמ  דעוועיי"ש נן. ומאה לא ילפימט רר דמי, דאיסו ה לבעלה שפינידאשה 
 קלו. עמ' ח"ב 1470
 ' ז.ק ב סיחל 1471
 ס"ק יב. 1472
 סע' יט. 1473
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 אפי' בהפסק תינוק  עגלהדה בעם אשתו ניור לנסוע פסק, שאס 1474בשו"ת שערי צדק

ואע"פ שהביא אח"כ י"א, הדבר ידוע שהלכה כסתם   שום שהרמ"א סתם כתה"ד,מ יהם,בינ

 .1475וכן פסק טהרת ישראלשסתם וי"א הלכה כסתם,  במקרה כזה,

ולכן לפוסקים   הכא הלכה כי"א,סתם, שאע"פ שסתם וי"א הלכה כפסק,  1476לם בטה"בוא

אין זה  כסתם, , שכן הכלל שסתם וי"א הלכהאחר ע"י הפסקת אדםלהקל  יכוליםכרמ"א 

רים,  אלא כשהדבר מפורש לאסור בדעה הראשונה, שהיא בסתם, נגד סברא של היש מתי

 ין לאסור ישיבה על ספסל אחד, ואח"כ חילקמה שאין כן באופן כזה שבסתם הביא עיקר הד

ן כתב . וכיריםונא יש לפסוק כיש מת כהאי גושיש מתירים כשאדם אחר מפסיק בינתים, שב

, ובפרט שיש להקל בדין זה שהוא בכלל חומרא והוסיף בטה"ב .1477יו"דהפמ"ג בהקדמתו ל

 1478אדםבחכמת . וכן פסקו לפיכך יש להקל כאמורישראל,  וגם לא פשט איסורו בכל

 .1479ובקיצו"ש

 במנהג בבל בישיבה בספסל

נו בשו"ת  צימ לםאוהגו בחומרת ספסל, הזכרנו לעיל שמרן הב"י פסק לעיל שהספרדים לא נ

העיר בומבאי, אם מותר לאשה נידה לנסוע בעגלה עם בעלה י אנשל משנשא 1480רב פעלים

תו מקום שכ"א ואינו כבוד באו ,האישה נוסעים יחדמקום שהאיש ו? ושם מנהג הלטיולבלבד 

ר כתב שלא , ועוד שמרן הב"י כאמו]וזה יפתור הבעיה[ ביניהםיפסיק אדם אחר /ע בניפרדיס

מבאי הם מבני ספרד, שהם תושבי נשי בויר בחומרא של ספסל, ואלהחמ דים נהגו הספר

   וא"כ האם מותר להם? בגדד במקור שבאו לכאן.

, אך מ"מ בעיר בגדאד נהגו  מרא זושאמנם נכון שמרן כתב שאין הספרדים נוהגים חוב והשי

ות , אולם עגלמקדמא דנא ,אע"פ שאין נוגעים זה בזהבישיבה בספסל מתנדנד להחמיר 

נתחדש עתה, ולכן לא נתברר המנהג בזה, אולם לפי דבר ש בנמצא בזמנו, וזה רקו א היל

כן להם, יש להחמיר בבגדאד גם בעגלה כדין ספסל, ולהסוברים שהספסל והעגלה דין אחד 

 יש להם להחמיר בדין עגלה.גם אנשי בומבאי שהם מבני העיר בגדאד 

 : 1481ש חיבספרו הבן איפסק וכן 

 ויש, ז "זב  נוגעים אין אפילו שניהם עליו בליש שלא קדמתה מקדם בעירנו וטשפ המנהג"...

 מותרים מתנדנד שאינו הרבה כבד הוא ואם, ביניהם ומפסיק יושב אחר  אדם יש אם מתירים

 "...ז"זב נוגעים שאין כל ביניהם מפסיק אדם אין אפילו יועל לישב

י, והרי  לא" עלותלעט כל תושבי בגדאד כתב, שכעת שזכו כמ 1482אולם בטה"ב

ממילא גם יוצאי בבל ספרדים להקל בדין ישיבת ספסל כדעת מרן, הגים הבמקומותינו נו

 . ת מרןהוג כדעויש לנ , מפני המחלוקתהג של חו"ל שנהגו להחמיראין להם להחזיק במנ

 
 יו"ד סי' קמ. 1474
 סע' כג. 1475
 ח"ב עמ' קלט. 1476
 א. ת ים להוראת או"ה אוכלל 1477
 קטז סי' ה. כלל 1478
 סע' ט.סי' קנג  1479
 סי' יז. "ג יו"דח 1480
 צו. ה בשנ 1481
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מנהג בדין סירכה בדופן צר, שמנהג הספרדים להקל ו 1483כלבשו"ת אבקת רווכמו שכתב 

ות נגררים אחר מנהג הספרדים  ים להיאשכנזים בעיר פליבנא צריכהשף, האשכנזים להטרי

בעיר הנ"ל כשבאו הספרדים שם בכל הקולות והחומרות שלהם, משום שבתחילת הישוב 

שכנזים  "כ נתווספו הא, ואפי' אם אחים היו מרובים על האשכנזיםוהאשכנזים יחד, הספרד

הראשונים לגבי הספרדים  בטלומ"מ נזים מהספרדים, מעט מעט עד אשר נתרבו האשכ

, והוי ליה כאילו כולם ספרדים, וכ"ש אם קדמה קביעות הספרדים בעיר מהםרובים המ

הם הג הספרדים ומותר לי יש להם לנהוג כמנ להתיישב שם, שבודא אשכנזים אח"כ באוו

להחמיר מפני   ל ולא עוד אלא שאינם רשאיםקת הספרדים שבעיר הנ"לאכול משחיטת ובדי

דים להקל, אין להם להחזיק במנהג שלהם  ג הספר"ה בנידון דידן שבא"י מנההות. המחלוק

 שנהגו להחמיר מפני המחלוקת.  שהיה בחו"ל

תושבים קבועים   עדיין כשהיוזה  חברב פעלים ובבא", שכל מה שכתב ועוד כותב בטה"ב

 אחר  ועדות המזרח שהולכיםאבל כשעלו לא"י הרי הם חלק בלתי נפרד מהספרדים , בעירם

  ו.את מרן שקבלנו הוראותיהור

 בישיבה על ספסל מתנדנד עם הדין של תה"ד בט

 . משום הרהור, שהטעם הוא כתב 1484הט"ז

, או כיון הוי כנגיעהנדנד חלק עליו וכתב, שהטעם שמשום שהספסל מת הו"כם נאול

 בזה. אין נוגעין זהדאסור אע"פ ש ה"ל כישן עמה במטהעל הספסל ביחד  דשניהם יושבים

 ".דבר הרגל לידי בואוי דנדתשמתנ , שהטעם "שמתוךכתב 1485שהלבו

 נסיעה בעגלה/ספינה יחד עם אישתו נידה 

באופן שלא ידה ביחס לנסיעה בעגלה/ספינה עם אישתו נ דברי תה"דהביא הרמ"א את עוד 

]ולפי היש  אסורואם הולך דרך טיול וכד'  מותר' לצרכיו וכדו, שאם הולך נוגעין זה בזה

 . בעת מחומרת ספסלזו נו שכן חומרא [קת אדם אחרבהפסותר מתירים מ

וחומרת ספסל לא שכן היא נובעת מחומרת ספסל,  לא חש לחומרא זוהנ"ל אולם הב"י 

  ים כדבריו.נהגו בה הספרד

יש להחמיר בטיול בעגלה   טת הב"ישגם לשיכתב למסקנה,  1486"ת ויאמר מאירבשו אולם

לו  ה פשוטבספסל היה מספסל, שכן א ליקיל שאף שתה"ד ס"ל שעגלה, עם אישתו נידה

 אם להחמיר, ואם אנו מקילים בספסל כ"ש שנקל בעגלה  להחמיר ואילו בעגלה הסתפק

, וא"כ שווים בדיניהםועגלה ספסל אלא  מ"מ דעת האגודה הנ"ל אינה כן, שקילא טפי

דרך חיבה בעיניהם  שלא נראה שדוקא בחומרת ספסל לא נהגו הספרדיםמר אפשר לו

 
 

 קמ.מ' ח"ב ע 1482
 יב. סי' ר 1483
 ס"ק ו. 1484
 ע' ו.ס 1485
 יא. סי'  1486
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אהבה וחיבה נהגו בה חומרא, וצריך שיפסיק  ש בה ישבעגלה שהולכים לטיול אבל כך, ב

 יותר מתה"ד כוותיה יש לנקוט, ועוד שהב"י הביאו אדם אחר ביניהם, וכיון שהאגודה קדמון 

 באחרונה אחר דברי תה"ד.

ב"י ן שנקטינן כ, ולכן לדידלדחות את דברי השו"ת ויאמר מאיר ריךהא 1487בטה"באמנם 

 .  ועיי"ש מה שכתב ניהם וזה גם דעת הב"י,סק ביפעגלה אפי' לטיול בלי הוע בלנס מותר

 טיול ברגל  למחמירים כרמ"א מה הדין 

 לטייל  לילך אינו נכון לתקלה וחיישינן הרבה דעת קירובשמטעם של  1488ב ערוה"שתכ

 .ביחד

 , אךות מדעתינווסיף חומר, ואין להכתב שחומרא זו חומרא יתירא היא 1489בטה"באולם 

ויש לנהוג בחכמה גם בהרחקות  וכיו"ב. ועוד כתב " חיבה יריש להיזהר לא לדבר דברק 

 ".בהפסדושלא להוסיף עליהן פן יצא שכרו 

 הוא ,א"ברמ שהוזכר מה, שעם אשתו נידהלילך לטיול  כתב להקל 1490גם באגרות משה

 מצד הוא והאיסור, לטיול רק הצורך אם אחת ובספינה אחת בעגלהליסע  שאסור רק

  לזו  זה שיתקרבו יותר לחוש יש דבר בשום טרודין אינןש יולטל שהוא שכיון ביחד הישיבה

 מה  ןדאי איסור שום ליכא ברגליהם בהליכה בטיול אבל ,נגיעה לידי ויבואו בישיבתם

 . לחוש

, שראוי להחמיר בזה כאשר כתבדברי ערוה"ש ו קיבל חלקית את 1491אולם בשבה"ל

 כה. ליר בהמות בטיול בעלמאלבד, אך ם כשה ובפרט בהריםל רגלית מטיי

 למחמירים כרמ"א מה הדין בנסיעה במכונית לטיול

 לעיר  מעירליסע  מותר בספינה או בעגלהש א"רמה שאע"פ שכתב  כתב 1492באגרות משה

  דכוונת הרמ"א היא  ,א"הרמ של מספינה דיףאולם מכונית ע ,יסעו לא לטיול אבל רכיוצל

אך  , ישיבתם דמצ םמיפע הרבה מתנדנדת בעגלה וכן שהאה מצד שמתנדנדת קטנה לספינה

  נוטה  ריות כ"וא הישיבה בשביל כלל הנדנוד שאין גדולה כספינה במכונית הוא

 יא ה ו לפנים הואש  כגון הנדנוד י"ע ז"זב יגעו שלא באופן להתיר יש  לטיול שבמכונית אף

. להתיר יש אידו יםאנש עודיש  ועם ז"זמ רחוקין אם אחד במקום אף או איפכא או לאחור

 .בעלמא חומרא הוא אחד ספסל על ישיבה  איסור שעצם ובפרט

 או תינוק.ם איש ביניה  רק אם יש הפסקבזה היקל  1493אולם בטה"ב

 

 
 קמג.-בקמ מ'ח"ב ע 1487
 .ע' כס 1488
 ד."ב עמ' קמח 1489
 פג.  ימןס ב חלק דעה ורהי 1490
 עמ' רסא. 1491
 צב.  ימןס א  חלק דעה יורה 1492
 קמה.ח"ב עמ'  1493
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 סעיף ו

 א. הטור כותב וז"ל: 

 בזה". זה נוגעים ואין בבגדו  חדוא אחד כל' אפי במטה עמה ישן שלא ל""ואצ 

 בגדהיא בו והו נידה הוא בבגדשינה יחד עם אשת

 :וז"ל 1494איתא בגמ' בשבת 

 ההרים ואל: שמע תא... ? בבגדו והוא בבגדה היא בעלה עם שתישן מהו, נדה: להו עיאאיב"

 לא נדה אשה ואל טמא לא רעהו אשת ואת ישראל בית גלולי אל נשא לא ועיניו אכל לא

  אף  , אסור  בבגדה והיא דובבג הוא - רעהו אשת מה. רעהו לאשת נדה אשה מקיש, יקרב

 ". מינה שמע. אסור בבגדה והיא בבגדו  הוא - נדה  אשתו

אפי' הוא  עם בעלה ואסור לנידה לישון וא"כ יוצא למסקנת הגמ', שפשטנו את הבעיה, 

 . ש לאשת אישוזה נלמד מהיקוהיא בבגדים, 

  ת נוגעו האחת ורגלי  מטות שתי יש אם ליזהר שצריך ,ם"הר בשם 1495עפ"ז פסק המרדכי 

  .בנתיים הפסק וישימ אל אם באחרת נדה ואשתו באחת הוא ישכב שלא בחבירתה

 לישן שאסור  שחילק, שמה שאמרה הגמ' ץ"ברשב ש"הר בשם כתב 1496ירוחם אולם רבינו

 ה רחב היא המטה  אם אולם, יטה לא רחבהשר המזה כא בבגדו אחד כל אפילו המטה על

, לו מיוחד  מצעב והוא לה מיוחד מצעב שתישן ובלבד מותר ודאי לזה  זה מתקרבים ואינם

 .1497להתייחד עם אישתו נידה ומותר יחוד אלא אינו זה אבל הקריב אאל אסרו לא שכן

דברי רבינו שלמדנו בסע' ה, ליתא ל ה של המרדכי ומדין ספסלאולם כתב הב"י, שמדין ז 

 .ירוחם

 

 ב. השו"ע כותב וז"ל: 

 אחד  לכל יש ילוואפ :הגה. בזה זה נוגעין ואין בבגדו אחד כל אפילו, במטה עמה יישן "לא 

 ק"פ מרדכי) אסור, בזו זו נוגעות והמטות מטות בשתי שוכבים אם ואפילו, עצמו בפני מצע 

 ".(מ"הר בשם דשבת 

 ביאור דברי הש"ך

 שם  מותר בנין של או עץ של עמה במיטה אך במטה ןלא ישמנם , שאכתב הש"ך בס"ק יא

וראיה  , 1498ובה בתש אלשקר מ"הר כתב וכן במטתה ואשתו במטתו הוא אשתו עם

 הכתוב עליו בה ישנים ואשתו שאיש בקלעא הישן כל רב אמר שם,וב שכת 1499עירובין מ

. הגמרא ל"כע נדה באשתו אפילו יוסף רב ואמר. 'תענוגיה  יתבמ תגרשון עמי נשי' אומר

  .במטתה והיא במטתו הוא שם  מותריןמשמע ש ,נדה אשתו אפילווא"כ מדובר ש

 
 דף יג ע"א  1494
 רלח.' סי דשבת ק"פ 1495
 .כד ע"בר ד"ח ו"נכ 1496
 בסנהדרין לז. כמבואר  1497
 י' צא. ס 1498
 ב."ע סג דף 1499
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 אם  'ואפילובהמשך  א"הרמ כתב שהרי בהדיא, יםתמוהשדברי הש"ך  1500טהסד" והקשה

 במרדכי  וכמבואר, עץ של ושם גם מדובר במטה אסור' בזו זו נוגעים אם מטות' בב שוכבים

 ומהיכי , אזי פשיטא, בזו מותר זו המיטות נוגעין , שאיןהש"ךכוונת  ואם. [שהוא מקור ההלכה]

 כמבואר, בנדה מותר דיחוד יטאשפ נמי הא, סוררצה לאיחוד ת משום ואי לאסור! תיתי

 אלשקר. מ"מר ראיה להביא צריך ואין בסנהדרין בגמרא

 מ " מהר בתשובתשעיין  כתבש, מישור אורח  בספרכבר עמד כוונת הש"ך שב, וכתב הסד"ט

ווא והה', וכו במטתו  הוא שם  ושוכבין  הפרוס הוילון  תחת דישנים ,מיירי בפנים ושם  קראלש

וא"כ , הצניעות מפני לבדם הםעלי רק פרוס והוילון לאיהו הביח דרך דהוילאסור  אמינא

, בין המיטות וזה מותרשפרוס עליהם וילון על שניהם אך כמובן שיש מרחק  כוונת הש"ך

 קילעא פירש דהוא, התמוה של המהר"ם אלשקאר יהארשה, האורח מישור אך כתב

 . ס"בשמקום  בכל חדר פירושו באמתאך , ' קלעים'  מלשוןדעירובין 

קילעא זה לשון  שכן  ,בחדר קטןבאר שמדובר והוא מ, ש"ך הזהביאר ת השקל מחציגם ב

עפ"י  וגעים זה בזה[ ובכל אופן מתיר הש"ך, ויש שם מקום רק לב' מיטות ]שלא נחדר

 ם אלשאקר. המהר"

 המטות דאם, שכן חידש יישב את דברי הש"ך חידש דין ועפ"י זה 1501בחכמת אדם

ש"ך, שכתב הש"ך וונת ה, וכתב שזה כנראה כמותר תובמט ישן אחד וכל בכותל ןמחוברי

ש לגרוס בדברי יש  לו נראהוכתב עליו החכ"א ש "מותר בנין של או עץ של במטה מיהו"

ותל של היינו דהמיטות של עץ מחוברות לכ "1502מותר  בנין של עץ  של במטה מיהוהש"ך " 

 אם אבל אסור דדנתנשמ ארוך ספסל על שביל אפילוש דספסל דומיאבנין ואז זה מותר, 

 .תרמו לותבכ קבוע הוא

מותר , מופרדות זו מזו, שאם המיטות כמהר"ם אלשקאר 1503להלכה כתב הרב בטה"ב

 4ומקיפה מ מעליהם כילה פרוסהואע"פ שיש , כשהוא במיטתו והיא במיטתהן עליהן ליש

ה  אבל אסור שתהיה שמיכק בדבר חוצץ בין המיטות, תי המיטות, וא"צ להפסירוחות את ש

 לכל אחד.נפרדת תי המיטות, אלא שמיכה ת לשאח

 המרחק בין המיטות

 ורגלי מטות שתי יש אם רליזה שצריך ,שכתב ם"הר בשם המרדכיכאמור לעיל נחלקו 

 .מ"אסק הרוכן פ באחרת נדה ואשתו באחת הוא ישכב אלש בחבירתה נוגעות  האחת

 אחד כל אפילו טההמ לע לישןשמה שאסור ק, לחלב"ש הרש בשם כתב ירוחם אולם רבינו

  לזה  זה מתקרבים ואינם רחבה היא המטה אם אולם, מיטה לא רחבהר הכאשזה  בבגדו

 אלא אסרו לא , שכןלו מיוחד מצעב והוא לה מיוחד מצעב ןיששת ובלבד מותר ודאי

 להתייחד עם אישתו נידה.  ותרמו יחוד אלא אינו זה אבל קריבה

 
 יג.ס"ק  1500
 ., הזכלל קט 1501
 . "עכמ"א בצם החאולם סיי  1502
 נד.' קח"ב עמ 1503
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בזה,  עים זהאסור אפי' אין נוגגדה א בבוהי , שהוא בבגדורתב הטושמה שכ, וכתב הב"ח

שמתקרבים  הכוונה שאין נוגעים בקירוב בשר זה בזה, אבל ודאי שנוגעים זה בזה בבגדיהם 

לזה  ואינם מתקרבים זה אם המיטה רחבה אבלס', ביחד ומתחממים זה בזה וכמו שכתו התו

ה שכתב פי מנם לשהובא בבית יוסף, אמינא, וכמו שכתב ברבינו ירוחם ודאי מותר מד

גם בזה, ואפי' יש מצע לכ"א בפ"ע, וכן כתב הב"י וכן נפסק  החמיריש לם המרדכי בשם הר"

 . ע"כ דברי הב"ח נןבשו"ע והכי נקטי

וכ"א מהם ישן  , שלפי זה בשתי מיטות שנוגעות זו בזו לועל דברי הב"ח א 1504וכתב בטה"ב

מן הדין אלא חומרא יתירה  יסוראין אקרבים זה לזה, ואינם מת בבגדו על מצע ומיטה שלו,

א אסרו בגמ' אלא כששוכבים במטה אחת ומתקרבים זה לזה, וכמו שכתב הב"ח  של היא

 לעיל.

. ואף שמרן בפוסקים ולא יותרשאיו להחמיר בדין זה אלא מה שמפורש להדיא  ק"מונפ

מה נוגעות זו בזו ודחה י שלא יהיו רגלי המיטות הלכה בזה את דברי המרדכהב"י הביא ל

שפסק כמהריק"ש בהגהותיו,   1505ברי הרשב"ץה את דאפשר שאילו ראהרשב"ש, כתב ש

אחד, אבל בשתי מצעות מותר,  שכתב "לא ישן עמה במיטה אחת, ודווקא במצע

  .מהריק"ש להקללא היה כותב כן אלא היה פוסק כדברי ה", והאשכנזים מחמירים

'  ר פליגי דלא לומר פשראש, להעיר על מרן 1506דשוכ"ש לפי מה שכתב בשו"ת אדמת קו

ניתן   בחבירתה אחת מיטה רגלי יגע שלא ליזהר דצריך ם" מהר ש " דמ ,ם"רהמה עם ירוחם

  דמפני  דחיישינן אשתו מצע ברגלי האיש מצע יגע שלא הכוונה למצעות תטומי דהאי לפרש

 שלא  כדי בנתים סקפ ה שישימו ם" מהר הצריך ולכן בזה זה נוגעים ליהםגר  יהיו השינה אונס

 אם אך. צר במקוםשישימו הפסק ביניהם דמיירי  המרדכיולכן הצריך  בזה זה רגליהן עוגי

 בריוח  מיטות' ב  להכיל יכולש רחבה איצטבא כגון רחב הוא המיטות שעושין המקום

  שניהם  לישן להם  דמותר ירוחם ' יודה לרבי ם "דמהר ודאי אז לזה זה בקירוב שאינם פןבאו

מדברי הרמ"א אלא . בניהם הפסק להשים צורך יןאו בהרח אחת מיטה ג "ע ושתוא האיש

 כמו שהבין מרן. ם"מהר בהגהה נראה שהבין ב

 הדין אין לאסור אלא במטה אחת ומצע אחדשמעיקר  , ומכיוןוממשיך הרב בטה"ב

ס' הנ"ל, הא לאו הכי מותר,  שכתב הב"ח והתוומתקרבים ומתחממים ונהנים זה מזה, כמו 

לכן יש להקל  בזו,  עות זוש שתי מצעות ואינן נוגן שיבאופמהריק"ש התיר לדידן וגם ה

ים זה את זה וכ"כ  כשיש הפרדה כל שהיא בין המיטות ואפי' באופן שרואים פנים בפנ

 .1507בפת"ש

ו מזו כ"כ  הרחיקן זצריכים ל, שאם המיטות זו בצד זו, כתב 1508לאולם בספר טהרת ישרא

. שטת ידיהם חוץ למיטהי הון ע"לילה בשעת השינה שלהעד שלא יוכלו לנגוע זו בזו ב

 ש מרבני אשכנז שהחמירו בדין זה והביאו בזה פרטי דינים נוספים ואכמ"ל.ועוד י

 
 עמ' קנג. בח" 1504
 ג סי' נח. חלק 1505
 ק א יו"ד סי' ט. לח 1506
 ס"ק יא.  1507
 ע' כז. סי' קצה ס 1508
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ולית דחש להא בין   עה זו וכתב "שחומרא יתירא היא עד מאד, "ב דחה דוהרב בטה

 . הספרדים ועדות המזרח"

 

 השהמיטות נוגעות זו בזו ואין אשתו שוכבת במיט

או לשכב על  ר לו לישןמותו, ופן שהמיטות נוגעות זו בזאבאף , ש1509כתב הרב בטה"ב

  .1511"לבשבה וכ"כ 1510וכ"כ בבדי השולחן. כשאין אשתו שוכבת על המיטהמטתו 

 דין מיטה כפולה

יטה העליונה שפותחים אותה בלילה והאחד ישן על המ  ולהשמטה כפ 1512פסק בטה"ב

גם   "א על מיטתושן כם ליו, מותר להעות זו בזאע"פ שנוג  והאשה על המיטה התחתונה,

מדברי דה, כיון שניכרות ונראות הן כשתי מיטות. ולמד זאת הרב שתו ניכאשר א

  שלהם  תטובמ דוקא אלאהחמיר במיטות נוגעות זו בזו  לא א"הרמשכתב, ש 1513הפת"ש

 וכהרא אחת כמטה נראה היה בזו זו נוגעות המטות כשהיו ואז למעלה נסרים מוקף היה שלא

  לנידון דידן.ה כ ה"וא" .מותר למעלה בנסרים קףמוש שלנו במטות אבל

 מיטת קומותיים דין 

במיטת קומותיים איש ואישה, שן לי שמותר, בשם הגרי"ש אלישיב 1514בלבושי עוז כתב 

 .1515ובתנאי שלא ירגישו זה את זה ה אחת, כיון שאינה כמיט

 

 יעת כל זמר של אשתו נידה מש

א ידה לא טימא ואל אשה נהו לת רעיחזקאל "ואת אשפס' בעל ה 1516כתוב בגמ' בשבת 

, מה אשת רעהו אפי' הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, מקיש אשה נידה לאשת רעהו" ביקר

 שתו נידה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור.אף א

וא היקש גמור מן התורה. אם שמתשובות הרשב"א המיוחסות, נראה שה 1517ו"שוכתב בלח

ר ש שמבארעהו ]מלבד יחוד ועיי"אשת ור בשאסש למחצה, וכל מה יש לומר שאין היקכן 

כן  קול זמר של אשתו נידה. ו 1518ולכן אסר הלחו"שבלחו"ש מאי שנא[ אסור באשתו נידה, 

 .ועוד 1520וכן פסק בערוה"ש 1519צידד הפת"ש

 
 נה.ח"ב עמ' ק 1509
 ס"ק קה. 1510
 רסז. מ'ע 1511
 חלק ב עמ' קנו. 1512
 א. ס"ק י 1513
 טו.מ' תע 1514
  נאי זה.לת "צספסל א דין הספרדים שאיןטת יפסל, אולם לשרמ"א בדין סם כשיטתם שפוסקיפי נאי זה לכא' לת 1515
 .טפשו לע"דכנ

 א. יג ע" 1516
 סי' קצה ס"ק ה. 1517
 ס"ק כ. 1518
 ס"ק י. 1519
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  מותר  שהרי  ,ש"הפת דברי את  לדחות כתב 1521יראים ' ס על  ראם תועפות ' בס מאידך

 שלמדו ממקום והרי ,אסור איש שתאב לוואי בראייתה שנהנה פ"אע נדה באשתו להסתכל

 ומראך ערב קולך כי' שנאמר קולה שמיעת איסור כ"ג למדו איש באשת הסתכלות לאסור

  לשמוע מותר לכן רעהו לאשת נדה אשתו איתקש לא ובשניהם יחד שקולים ושניהם 'והאנ

 . שלה זמר קול

כיון , דהו ניאשתשמוע קול זמר של שיש להקל ומותר להאריך להוכיח  1522בטה"בוכן 

לא יבואו לידי מכשול, וכ"ש במקום צורך שיש להקל, והמחמיר  , ת לושסופה להיות מותר

 תבוא עליו הברכה. 

   

 יסעיף 

   הטור כותב וז"ל:א. 

 הכוס לו למזוג שאסורה כוס ממזיגת חוץ  לו עושה נדה לבעלה עושה שהאשה מלאכות כל" 

 או אלשמ  ביד השלחן על שתניחנו ןכגו היכר  שום תעשה כ"אא השלחן על לפניו ולהניחו 

 ."ימינה ביד אפילו הכסת או הכר  על תניחנו 

 איסור מזיגת הכוס

 ז"ל: רת ואומ 1523הגמ' בכתובות 

 עושה  נדה - לבעלה עושה שהאשה מלאכות כל :הונא רב אמר  חנניא בר  יצחק רב "אמר 

 אמר , המטה תצעוה. ורגליו ידיו יונפ  והרחצת, המטה והצעת, הכוס ממזיגת חוץ, לבעלה

  מחלפא, שמואל. הכוס ומזיגת . בה לן לית בפניו שלא אבל, ובפני אאל אמרן לא: רבא

,  פפא רב. סדיא אבי, רבא . דכובא אפומא ליה מנחא, אביי . א דשמאל  בידא דביתהו ליה

 . "אשרשיפא

ע"י  לעשות זאת אולם מותר י אשה נידה לבעלה יסור מזיגת הכוס ע" בגמרא עולה שישנו א

 . שינוי

 דר האיסורגב

 :]כאשר אין שינוי[ איסור מזיגת הכוס ם בגדר ונחלקו הראשוני

כיון שיש   לתת הכוס ביד בעלהוקא ודשהאיסור הוא  כתבו, 1525וסמ"ג 1524רבינו שמעיה 

כמו אין כ"כ חיבה כי ו ידה לידדברים משאר אין איסור להעביר אולם ולה. בכך קירבה גד

 .בתוך כוס שבידווג למזגם  שאסורה והוסיף הסמ"ג .1526נתינת כוס יין 

 
 

 ס"ק כג. 1520
 קל.  אות כו' סי 1521
 ת.נגנגינה שהאישה מבכלי נ להקלשכתב  להקל כי קצרתי, וכן מה ך להוכיחריקע, ועיי"ש מה שהא-עמ' קסח 1522
 סא ע"א.  1523
 ד. כבכתובות סי' הובא ברא"ש  1524
 . לאווין קיא 1525
 . עילב ראה ל' עבסכשיטתם  1526
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, העברת כל דבר מידה לידו אסורה ולא רק בכוס שלשיטתו,1527הרא"ש דעתלם אול

 .1528אפי' אם לא מגישה לידוזוג את הכוס מלהוא  האיסור כאן 

  מזיגה עושה שתי פעולות שה האירק כאשר , איסור מזיגת הכוס הוא 1529ה"מהגדעת ל

 יו וכןמניחה לפנ כוס כאשר לאאת הזוג אולם מותר לאישה למ 1530בפניו הושטה+  בפניו

על   מזגהרק שגם כאשר היא כתב הגה"מ  אולם מותר להניח לפניו אם לא מזגה לפניו.

  .בפניו כמזיגה והושטהחשיב   ,בפניוחן השול

 וי במזיגת הכוסשינ

רוב   פסקון וכאת הכוס ע"י שינוי,  שנשות האמוראים מזגו להםבגמ' שהבאנו לעיל, כתוב 

 .נפסק בשו"ע וכן , יאת הכוס ע"י שינומזוג  תר לשמו הראשונים

ס ולא כתב למזוג את הכו שאסור דבריו וכתב, סתם, 1531בהלכות איסו"ב אולם הרמב"ם 

   .יה מותר ע"י שינוישיה 

 ם בדבריו: ודנו הפוסקי

ו מועיל, זהו רק לאמוראים הללוי שמובא בגמ' שהוא , שהרמב"ם למד שהשינהב"י ביאר

אסור למזוג את הכוס אפי' ע"י  ינוי ולם לשאר אינשי לא מועיל שוא ',שהיו חרדים לדבר ד

 .שינוי

כתב הרמב"ם, שמותר לנידה למזוג  1533, שכן בהלכות אישותעל הב"יהקשה  1532הלחו"ש

 בצ"ע על הב"י. ונשאר הלחו"ש . נויע"י שיאת הכוס 

 מבקבוקשפיכה 

ים או ין במת הילת ארק כאשר האישה מוה אהאם איסור מזיגת הכוס הו נחלקו הראשונים

 הבקבוק לכוס:מזוג מ שאסור גם ל

עת  כך קירוב הדכיון שיש ב רק בלמהול את היין במיים, שהאיסור הוא הגה"מ הנ"ל כתב

 בוק לכוס.כ"כ, אולם אין איסור למזוג מהבק

 .מזוג מהבקבוק לכוסל אףאסור כותב, ש 1534אולם הריטב"א

 
 . ות סי' כד בבכתו 1527
  תהושו הכוס תא ומגביה השולחן ל ע ומניחין יין של סהכו  בתוך  מים שנותנים  כדרך הכוס  לו זגתומ א"ש כתב "אלאהר 1528

  שוא רק כאשר י ונת הרא"ש הכו  . ונראה שאיןלה"לבע מוזגת אשהכשה היא יבהח דרך זו ומזיגה  צמא כשהוא
לו אלא רק מניחה לו על   ' אם לא מושיטהוס אפיזוג את הכ מרה לשאסויא וונתו הכ א אלהגה"מ  שיטתזיגה+הושטה כמ

 אסורה בפני עצמה. ין הכי נמי שמזיגה השולחן, ואולם א
 ם בהלכות איסו"ב יא יט.על הרמב" 1529
  אשר היארק כהכוס אסורה  יגתזשמע שהבין שמרא"ם לכא' מי הו. אולם בדבר ' כדברי הרא"מ סימד כן ב"מ להגה 1530
 .וצ"ע. הכוס לידו ה אתושיטף מת ובנוסזגומ

 יא יט.  1531
 קצה ס"ק י. 'סי 1532
 כא ח.  1533
 כתובת סא ע"א.  1534



252 
 
 

 סוג המשקה

 תרא אל' בכדכתי בהילח סימן שהוא ,ן יי הוא שלהמשקה האסור וג שס 1535הרשב"אכתב 

 המרגיל שהוא יין של בכוס הכוס מזיגת" 1536בתורת הבית הקצר' וכ"כ יתאדם כי יין

 ."לערוה

 :ובדין שכר נחלקו הפוסקים

 .ששכר אסורכתבו,  1538תבתשובות בעלי התוספו. אולם ששכר מותרב, כת 1537המאירי

ל לידי ערווה, יש  ון שמרגיר יין כיהרשב"א לאסוטעם , שמ1539וכתב שולחן ערוך גבוה

 גם שכר וכיו"ב שגם הם מרגילים לדבר ערווה. לאסור 

  

 כותב וז"ל: ב. השו"ע 

  הכוס למזוג שאסורה, סהכו ממזיגת חוץ, לו עושה נדה, לבעלה עושה אשההש מלאכות כל"

  השלחן  על לפניו ולהניחו, (הפוסקים מדברי מ"וכ דשבועות ק"פ ממרדכי משמע ןוכ י"ב(, )בפניו)

 על או הכר על תניחנו או שמאל ביד השלחן על חנושתני ןכגו, היכר  שום תעשה כ"אא

 ."ימינה ביד אפילו, הכסת

 בגדר מזיגת הכוסההלכה פסיקת 

זיגה בפניו + . שצריך שתי פעולות, משפסקו כדעת הגה"מ מלשון מרן והרמ"א משמע,

 .1541בטה"בוכן הבין  1540בה"לאר שוכך ביגת הכוס. כדי שיהיה איסור מזי  ,ניוהושטה בפ

 1543וכתב שבה"ל. רק הושיטה לפניו ללא מזיגהאסרו גם כאשר  1542ש"ך"ח והבהאולם 

  .אף מזיגה בפניו בלבדאסור שעפ"י דבריהם יהיה 

בין בהושטה יגה לבד בין במז העולם להחמיר כדברי הב"ח והש"ך שמנהג, שבה"לוכתב 

 .1544בדרכי הטהרה. וכן פסק לבד

שתי פעולות כדי שצריך , שפסקו כהגה"מ כמרן והרמ"א, קפס 1545אולם הרב בטה"ב

 לאסור מזיגת הכוס כנ"ל.

 מזיגה שלא בפניו אך הושטה בפניו

ו מהצעת המיטה, ששם הגמ' שמזיגה שלא בפניו מותרת, ולמד זאת הב"י מק" "יכתב הב

בפניו שמותרת  כוס שלאיטה שלא בפניו מותרת, וא"כ ק"ו למזיגת האומרת שהצעת המ 

 
 ת שם. בחידושים על כתובו 1535
 . ב בית ז שער 1536
 ת דף ד ע"ב. כתוב 1537
 .ת נידה עמ' שזם בהלכו שוניובץ ראמופיע בק 1538
 ס"ק יח. 1539
 רסו.מ' ע 1540
 עמ' קפד.ח"ב  1541
 ג.ק י"ס 1542
 .עמ' רסו 1543
 פרק ה.  1544
 ה.עמ' קפ "בח 1545
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, שמזיגת הכוס ועוד טעם כתב הב"י. המיטה יא דבר פחות של חיבה מאשר הצעתכן הש

 שהגמ' התירה. שלא בפניו לא גרע משינוי במזיגת הכוס שמצינו

 

 :א בפניו אך ההושטה היתה בפניודנו הפוסקים מה הדין במזיגה של

 סקים מרן והרמ"א מול הב"ח דלעיל. לוקת הפותלוי במח

ן המזיגה לא היתה . שכתריהיה מוך שתי פעולות, אזי הכא שצרי מרן והרמ"אבא דדאלי

 . הנ"ל בטה"ב, וכן פסק בפניו

פסק שבה"ל וכן  1546יהיה אסוראחת, אזי גם כאן  , שמספיק רק פעולהאולם לפי הב"ח

 ."להנ

 הגדרת בפניו

אם  אם מרגיש שמוזגת עבורו, וכן אף עיניושיעצום את שלא מועיל , כתב 1547שבה"ל

 .בפניו  חדר אחר והוא רואה אותה, מיקריוס במוזגת את הכ

 לפני אחרים שינוי במזיגת הכוס

אם מוזגת לו את הכוס ויש  וישאין צורך בשינ , פסקו 1549ובשו"ת באר שבע 1548המאירי

 לחן. אחרים עימו על השו

וכן נראה מדברי המהר"ש יגה בכוס, ים ביחס למז בשאר הפוסק  אולם היתר זה לא הוזכר

 להגיש צלחת מרכזית לשולחן.ישה שאסר לא 1550וסטריךמא

 . ונראה שיש להחמירים האחרונים לא מצאנו שהזכירו היתר זה, וסק הפ וגם

 וקמהבקב בשפיכהפסיקת ההלכה 

הוא אף במזיגה מהבקבוק לכוס, ולא רק  , שהאיסורדלעיל פסק כריטב"א 1551הערוה"ש

 .1553לבשבה"וכן  1552וכן פסק בדרכי טהרההילת מיים ביין. במ

וא"כ היא האסורה,  יןיים בישרק מהילה מדלעיל פסק כהגה"מ  1554ה"בהרב בטאולם 

 .םק ביין כיון שבשכר אין מהילה במייאיסור מזיגת הכוס ר

 
ברי  את דהביא בס"ק יד  פעולה אחת אסורה כמו הושטה לחוד, ואילו ק יג כתב שאפי'י, בס""ך יש קוששעת הבד 1546

ק יד כתב בס""ל עמ' רסז ששבהי הב"ח. וכתב תא לדברדלי מהרא"שיו מוכרחים והביא ראיה שאין דברו עליהב"ח וכתב 
 "ק יג.ו שכתב בסמח וכהב" כמוההלכה  תוטשיר, אך לאסו פעולות ביחד 2ק רעת המקילים שלד

ק יג שמספיק ת, אך מה שכתב בס"פעולו 2' יד שצריך "ק יד, כתב שהש"ך פוסק מעיקר הדין כבסעסאולם במחצה"ש 
 פעולה אחת זה לחומרא. 

 .רסו עמ' 1547
 בות דף ד ע"ב. כתו 1548
 סי' סח. 1549
 .בש"ך ס"ק יגבא הו 1550
 ס"ק יג. 1551
 ק ה. פר 1552
 סז.עמ' ר 1553
 קפו.' מע חלק ב 1554
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 בסוג המשקהההלכה  ת יקפס

 . יש איסור של מזיגת הכוס שקאות החריפיםהמשכל  1555בדרכי טהרהכתב 

 לעיל."מ דכיון שפסק כהגה אולם כאמור בטה"ב הנ"ל, אין איסור בשכר רק ביין 

וכן יש  ע"י תערובת כגון קפה  הכנת משקיםחמיר ביש מקום לה, כתב 1556בשבה"ל

יש רק מזיגה  כאשר אולם היקל ביא לפניו כגון מיצים שאסור לה להחמיר בשאר משקים

 .ושטה לפניוובמים וסודה היקל אף בה. לא הושטה בפניובפניו ב

 מאכליםהגשת 

 כוס או גם בהגשת מאכלים:יגת ם רק במזסור קייהאם האי נחלקו הפוסקים 

 .שמרגיל לערווהיין  רק במזיגת כוס, כתב שהאיסור הוא לא הנ"הרשב"

 יל לערווה. ר בהגשת מאכלים שאינו מרג מכך ניתן לדייק שאין איסו 

לשולחן  מאכל כללית רת קעשאסור אפילו להגיש  ,1557המהר"ש מאוסטריךכתב אולם 

 שבו נמצא בעלה.

יבה אולם אין בכך ח בפניו, כיון שיש מיוחדת לבעלה קערהאסרו רק שתגיש  הב"ח וש"ך

 איסור להושיט קערה מרכזית. 

היינו מזיגת  רק שיש שני הפעולותאולם  , שיש איסור גם בהגשת מאכל,כתב 1558הסד"ט

 צלחת וכן הושטה של הצלחת כלפי הבעל.המאכל ל

 ל יששכן הגשת מאכא, , שאין איסור בהגשת מאכל וכמו שכתב הרשב"כתב 1559זהט"

 . ת משא"כ במזיגת כוסא שירובכך טורח ואין זה דרך חיבה אל

 

 : פוסקי זמננו

 אלא שחילק:ד לבעלה יש איסור, כש"ך והב"ח שגם בהגשת מאכל מיוח  פסק 1560שבה"ל

ת המרוחקת  אוכל על הצלח: כגון הנחת אך מזיגה בלא הושטה, אסורה הושטה בלא מזיגה

 .תרמו ו חת של בעלה לפנימבעלה בלא שנותנת את הצל

 כלל בהושטת מאכל.  איסורשאין  ,כט"ז והרשב"אפסק  1561ובטה"ב

 תניחנה שלא דוקא לו תוחדהמי מאכל של בקערה גם מחמירים ויש, "כתב 1562חי איש בןבו

     ".דאפשר היכא לדבריהם לחוש וטוב, השלחן על לפניו

 האם צריך פעולה לבטל המזיגההכוס זגה את עברה ומ

, אכל מותרלכן המעצם ההושטה אך לא במאכל עצמו ווא בשהאיסור ה  1563בה"לכתב בש

 שתבטל את ההושטה ההאסורה.  אין צריך לעשות פעולהולכן 

 
 ה.  פרק 1555
 רסז. 'עמ 1556
 "ך ס"ק יג.ובא בשה 1557
 ק יח."ס 1558
 ס"ק ג. 1559
 עמ' רסז. 1560
 פח.ח"ב עמ' ק 1561
 כד.  סעיף צו תפרש שניה שנה 1562



255 
 
 

עשתה ם , אולם אשאם עשתה במזיד יש להעביר לכוס אחרב, כת 1564אולם בטה"ב

 .שיעביר לכוס אחרת ומהיות טוב יש להקל בדיעבד בשגגה

 מזיגת כוס ע"י הבעל 

  לה.   למזוג ם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור, כשבשם הרשב"א 1565ש"עפסק הטו

 עשיית שאר מלאכות בימי נידותה

 3כות לבעלה בימי נידותה חוץ ממהגמ' עולה שהאישה מותרת בעשיית כל המלא

 לעיל. המלאכות ד

דעו שרוב  וא מעיקר הדין כיון שחז"ל י, שהגמ' התירה שאר מלאכות הכתב 1566השל"הו

נפשו יזהר  שומר  ישה תעשה את מלאכות הבית, אולםשהא יוכלו לעמוד בליהאנשים לא 

ה לא עשתה  שלא תעשה את כל המלאכות לו. וכ"כ הר"י מיגא"ש שהיו מקומות שאישה ניד 

 כלל עבודות הבית. 

 .1567יום אין נוהגים בחומרות אלו, וכ"כ שבה"לאולם כתב החת"ס שה

 

 סעיף יא

 א. הטור כותב וז"ל: 

 הכרים צעתה אבל חבה דרך שהוא והמכסה סדינין סתפרי ודוקא בפניו תוטמ להציע "ואסור 

 שהיא יודע אוה' אפי מותר  הכל בפניו ושלא שרי חיבה דרך ואינו טורח בו שיש והכסתות

 אותה" מצעת

 איסור הצעת המיטה

 אומרת וז"ל:  1568' בכתובות הגמ 

 עושה  נדה - להלבע  עושה שהאשה מלאכות כל: הונא רב אמר  חנניא ר ב יצחק רב "אמר 

  אמר, המטה והצעת. ורגליו ידיו פניו צתוהרח, המטה והצעת, הכוס ממזיגת חוץ , בעלהל

 ."....בה  לן לית בפניו שלא אבל,  בפניו אלא אמרן לא: רבא

 .בפניו דווקאאת המיטה  בגמרא עולה שישנו איסור להציע

 גדר האיסור 

דרך  שהואומכסה ת סדינים שאיסור הצעת המיטה הוא רק בפריס  ,כתבו 1570, רא"ש1569תוס

 .כיון שיש בכך טורח תוכסתו  להציע כרים חיבה, אך מותר

 
 

 רסו. מ'ע 1563
 ח"ב עמ' קפח. 1564
 .סעי' יג 1565
 ק יב. פת"ש ס"בא בהו 1566
 סו.עמ' ר 1567
 סא ע"א.  1568
 והצעת  ובות ד: ד"הכת 1569



256 
 
 

 -מכסהכפשוטו.  – סדינים. מזרון – כסתכריות.  – כרים: 1571עפ"י ברטנורא ופירוש הדברים

 .1572שמיכה 

 

 ותב וז"ל: כב. השו"ע 

 הצעת אבל, חבה דרך שהוא והמכסה סדינים פריסת קאודו; בפניו מטתו להציע אסורה"

 הוא אפילו  מותר הכל , ובפני אושל. שרי, חבה דרך ואינה טורח שהוא והכסתות  הכרים

 ."אותם מצעת שהיא יודע

 ועוד. והרא"ש וכהסבר התוס'פסק כאמור כגמ'  מרן

שנראה  1575וכתב בטה"ב,  1574בן העזר בסי' פבא ציין לדברי הרמ"א 1573אולם הש"ך

בתוס'  רת שנקטו כגירסא האחלחוש לסברא הראשונה שכתב הרמ"א שם, ש וונתו שיששכ

כתב שנכון להחמיר  1576ובאמת הבא"חים ובכסתות. גם בכרהנ"ל, וממילא יש להחמיר 

 כדעת מרן להקל.קו פס 1577רוב האחרונים. אולם היכא דאפשר

 הגדרת בפניו

ולכן  ומותרשב כלא בפניו אם לא רואה נח, אבל פניו זה דווקא שרואהשב ,כתב 1578בטה"ב

ת ציעה אאע"פ שיודע שמאו עוצם עיניו ר ד אחו מעביר פניו לצגם אם עובר לחדר אחר א

 המיטה עבורו מותר. 

 לא המטה תהצעשכתב: "  1579הרשב"א שכתב בתורת הביתוכתב שמוכח מדבריו של 

  בכך  אין מציעתו שהיא יודע שהוא י"ואעפ. בה ןל לית בפניו שלא אבל בפניו אלא אמרן

 נו רואה מותר. שאי ח מדבריו שכלמוכ" ורואה והוא מציעתו בשהיא אלא כך כל הרגל

שעושה  אם יודע והחזרת פניו לצד אחר מועיל עצימת עינים שלאב, כת 1580אולם בשבה"ל

  בעבורו.  

 בימינו  כרים וכסתות

דרך  כרים וכסתות כיון שיש בכך טורח, ואין זוכתב שאין איסור להציע מרן כאמור לעיל 

  וכמו שפסקו רוב האחרונים הנ"ל. חיבה.

נו הכרים והכסתות קלים  ם בימישהכרים והכסתות היו כבדים, אולמנם היה אמור בז זה דבר

 ונחלקו הפוסקים מה הדין בימינו: ואין בכך טורח, 

 
 

 א, ט ות בכתו 1570
 . טז דכלים  1571
 .רסח"ל עמ' בהשי עפ" 1572
 ו.טס"ק  1573
 ח.  סעיף 1574
 ח"ב עמ' קצה. 1575
 שנה שניה פרשת צו כה.  1576
 ב עמ' קצה.עייין בטה"ב ח" 1577
 מ' קצה.ח"ב ע 1578
 ש"ב.  ישבית ז ר 1579
 עמ' רסו. 1580
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בגלל משקלם  ]מזרון[סתות וכ ]כרית[שבעבר היה מותר להציע כרים  ,1581ט הלויבשבוכתב 

פסק . וכן לא להציעםיש להחמיר שכסתות]מזרון[ קלים הכרים]כרית[ והש  הכבד. אולם כיום

 ם, כרים וכסתות קלים. מזרוני שיש להחמיר בסידור  1582דרכי טהרה

שאף שאין בכך טורח,  בהצעת כרים וכסתות כיון היקל גם בימינו, 1583אולם הרב בטה"ב

   סוף אין זה דרך חיבה. סוף

 בבוקר סידור המיטה לאחר השינה והצעת המיטה 

בבוקר לאחר  מיטהשמותר לסדר את ה ,פסקו 1585בטה"בוהרב  1584דרכי טהרהשבט הלוי, 

 דות הבית ויפוי הבית. לל עבוהשינה כיון שזה בכ

מותר ראת השינה, ולכן שהאיסור הוא רק כאשר מסדרת את המיטה לק ,שבט הלויוהוסיף 

 . וקראף להחליף את הסדינים בב

לסדר המיטה אחר השינה,  היתר שבה"לכתב לפקפק ב 1586ספר טהרת עמ"י באמנם 

ושה כן , שעתרמו שמיישרת רק השמיכה שלמעלה, שטחיהמיטה הוא ידור שאם סוחילק, 

אבל אם מסלקת השמיכה והכרים כמו שהוא הדרך ושוב רק שיראה הבית מסודר, 

 .פניושאינו מותר ב, זהו בכלל הצעת המיטה סדרת המיטהמ

 הכנסת שמיכה וכרית לציפית

ת  אולם הכנסמיטה. שהאיסור הוא רק לסדר את השמיכה והכרית ב ,ויהל שבטכתב 

 ו הצעה אלא רק הכנה להצעה. שאין זכיון  מיכה והכרית לציפה מותרתהש

 . שטוב שתעשה כן שלא בפניוכתב,  1587אולם בטה"ב

 המיטה בפני אשתו ציע אתבעל המ

יטה בפני כתבו שגם לאיש אסור להציע את המ - 1590שלחן , ערוך ה1589, חכ"א1588אשכול

שגם לאיש אסור  1591ה"בוכן פסק בט, ותר. ואדרבה הדבר נראה כחיבה גדולה יבעלה

 ו. להציע בפני אשת

שיש מתירים לאיש להציע בפני אשתו, אולם יש להחמיר   1592לם בדרכי טהרה כתב,או

   כשאפשר.

 
 עמוד רסח  1581
 ה, עז הרה דרכי ט 1582
 ח"ב עמ' קצה. 1583
 עח  דרכי טהרה ה, 1584
 ד ת ב, עמוד קצטהרת הבי 1585
 . קכז במילואים עמ' 1586
 קצה.' מע ח"ב 1587
 ן מטסימ 1588
 ל קטז, ילכ 1589
 ידס"ק  1590
 ב, עמ' קצ טהרת הבית 1591
 דרכי טהרה ה, פ  1592
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 הצעת המיטה בשינוי  

באיסור ששינוי לא מועיל שמלשון הפוסקים משמע  ,כתבו 1594ובטה"ב, 1593שבט הלוי

 . ההצעת המיט

 בפניו  עברה והציעה

עצם ההצעה,   ור הואתור את המיטה בחזרה כיון שהאיסך לסשלא צרי ,כתב 1595ישבט הלו

 . השכיבה במיטה שהוצעה באיסור מותרתוכן 

 

 יב  ףסעי

 ז"ל: הטור כותב וא. 

 "בו נוגעת אינה' אפי ורגליו וידי פניו הוא לרחוץ  מים לו ליצוק ואסורה"

 דיו ורגליוצת פניו יאיסור הרח

  אומרת וז"ל: 1596הגמ' בכתובות 

 עושה  נדה - לבעלה ושהע אשההש  מלאכות כל: הונא רב אמר  נניאח בר  יצחק רב "אמר 

 . "...גליורו  ידיו  פניו והרחצת, המטה והצעת, הכוס ממזיגת חוץ , לבעלה

 ידיו ורגליו של בעלה.  בגמרא עולה שישנו איסור לרחוץ פניו

  ורגליו ידיו פניו דהרחצת ,1600א"והרשב 1599מיימוניות והגהות 1598ק"מוס 1597ג"הסמוכתבו 

 רחיצה  בלא אפילובנגיעה  דאילו, בו שנוגעת  בלי מוצקת והיא רוחץ  הוא פילוא רושאמ

  בצונן אפילו זו שהרחצה הרשב"א דוע וכתב .וכ"כ הטור בשר קירוב איכא דהא אסור

 .סק במרן לקמןוכן נפ .אסור

 

 כותב וז"ל: ב. השו"ע 

 ".צוננים מים הם ילוואפ  בו נוגעת אינה ואפיל, ורגליו ידיו פניו לרחוץ  מים לו ליצוק הור אס"

 חיצהמים לרהגשת ספל 

כדי  שהאיסור הוא אפי' לתת בפני לבעלה ספל מים , 1601רבינו יונה בספר דרשות הנשים 

בדבריו, שכן לשיטתו א"צ  1602אר הדרישהובי. לרחוץ בו אח"כ אף אם אינה יוצקת עליו

 
 עמוד רסח  1593
 ' קצדטהרת הבית ב, עמ 1594
 עמוד רסח  1595
 סא ע"א.  1596
 קיא.  לאוין 1597
 .רצג' סי 1598
 מ.  ותא  א"פי סו"באי 1599
 "ב.ב"ז ש ארוך  תהבי תורת 1600
 ך ס"ק טז.הובא בש" 1601
 ד."ק ס 1602
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לידו אפי'  מידהסור משום הושטה חיצה, שהרי הדבר אר יציקת מים מידה לידו מדין רלאסו

 .1603וכן הביאו החוו"ד  הש"ך. וכן פסק בלא נגיעה.

אסור לצקת עליו מים אף שהחידוש באיסור רחיצה הוא שדחה דבריו וביאר, הדרישה אולם 

 ושטה כגון שאין חיבור של ניצוק.ן שאין בכך איסור הבאופ

צקת ה יואח"כ אף אם אינ לפני בעלה ספל מים כדי לרחוץ בו שמותר להגיש ק,פסולכן 

הגמרא והראשונים  שכן מוכח מדברי  1605הט"ז פסק כןו .1604מצינו במאירי ןוכ עליו

עם חור אסור כלי שאם הוא מחזיק  חמיר הט"זם האולים על ידיו. הוא רק ליצוק משהאיסור 

ל זה זה כמו שהיא יוצקת מים עליו והוי בכלה ליצוק מים לתוך כלי זה, כיון שבאופן כל

 ר. האיסו

 ת ספל לרחיצהבהגשפוסקי זמננו 

 להכין לו כלי לרחיצה, אפי' שלא יוצקת על ידיו.   שאסור ,פסק כש"ך 1606שבה"ל

 .1607בטה"ב פסק כט"זאולם 

 : רונים[]בוקר,סעודה,מים אח  נט"ילענין הגשת ספל הלכה בכיצד ה

 צווה מותר כאמור. בלי משאף  לפי הט"ז הנ"ל, פשוט שמותר

ום  רחיצה, דנו הפוס' האם מותר במקים לסור להכין כלי מאולם לדעת הש"ך הנ"ל שא

 לת ידים: נטי

צווה ולא  כיון שזה צורך מכלי לנטילת ידים עבור בעלה,  שמותר להכין, בשבה"ל פסק

 ., וכן פסק בטה"בחיבה

רק כאשר הכלי שהיא ר כלי לנט"י כיון שהש"ך אס שמותר להכין, קפס 1608בחזקת טהרה

. אולם אם משתמש במים רק  רהיתי ים שיש בכך חיבהמכינה לרחיצת ידיים + רגלי

 ים אין איסור.יצת ידלרח

הספל בפניו  , כגון שתעמיד אתהכלי בשינויתכין את ש ,פסק 1609אשל אברהם מבוטשאטש

 שמאל.ביד 

 .ובפנישלא  תכין, אלא כלי לנטילת ידייםלהכין  שאסור, פסק 1610בדי השולחן

 הכנת אמבטיה

להיפך[ כשם שהש"ך אסר להכין  וכן ] אמבטיה לבעלה שאסור לה להכין, פסק 1611שבה"ל

כיון שבהכנת אמבטיה יש  שהדבר אסור אף לט"זלרחיצה, והוסיף עוד שיתכן י מים כל

 
 ט.  ס"ק חידושים 1603
 ד ע"ב.  ותבתוכ 1604
 ח.ס"ק  1605
 עמ' רסח. 1606
 עמ' קצז.ח"ב  1607
 טהרה קנט. 'תוס 1608
 או"ח סי' ד.  1609
 ס"ק קנד. 1610
 עמ' רסח. 1611
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אר צרכי רחיצה כגון  כן התיר הכנת ש. כמו אולם לצורך רפואה מותרה. חיבה יתיר

 . מגבת/סבון וכד'

כט"ז י"ל כיון שלהלכה קי להכין אמבטיה לבעלה, שמעיקר הדין מותר, פסק 1612"בטה

 .אפי' ע"י עצימת עיניים מועיל[ו] ניושלא בפשטוב שתעשה כן אולם כתב, 

 הכנת כלי מים שלא בפניו 

כול החמיר בכך , האשהכנת כלי מים לשם רחיצה לוקת הפוס' לעניןלעיל הבאנו את מח

ניו גם  אולם שלא בפסור הוא כאשר מכינה את הכלי בפניו, אולם מדבריו משמע שכל האי

 .1614ובטה"ב 1613כן פסקו בשבה"לו. ותרים בהכנת כלי מים לשם רחיצה, מחמיר' שמלפוס

 דינים נוספים 

 : את הברז הוא מחזיק כלי תחת הברז והיא פותחת  א.

 .לדעת הט"זלאסור זאת אף שיש מקום   1615כתב בשבה"ל

 :פתיחת ברז כשידיו מתחתב. 

רק גרמא שזה ים מכוחה ואע"פ , כיון שהיא יוצקת משזה אסור אף לט"ז 1616ב בטה"בתכ

 מ"מ יש בכך חיבה. 

 :והוא מכניס ידיו אח"כז ת ברפתיח 

שהרי מצד אחד מכינה לו , ולדעת הש"ך, יש לדון כתב בטה"ב הנ"ל, שלט"ז יהיה מותר

 . להחמיר והכריע שלדעת הש"ך יש ראשונים הלכו להם, מים, אך מצד שני המים ה

 : הגשת כלי מים לרחיצה בשינוי.ג

  לא מועיל ציקהיבאולם  בשינוי מותר את כלי מיםשהב ,1618ושבה"ל 1617בטה"בפסקו 

 .שינוי

 רחיצת הבעל לאשתו

לא תרחוץ ידיו ורגליו ואילו לו אין איסור מלשון הגמ' היה נראה לכא' שהאיסור הוא שהיא 

, ומה שנקטה ר ליצוק מים על אשתושגם על הבעל יש איסו, 1619אולם כתבו האשכול, זה

וכן פסק  הללו."כ אין דרך הבעל לעשות מלאכות שבד על האישה, כיון הגמ' את האיסור

 לה. והוסיף שזה ק"ו שאסור לבעל ליצוק 1622וכן פסק ערוה"ש .1621בשבה"לוכן  1620בטה"ב

 
 ' קצח.ח"ב עמ 1612
 עמ' רסט. 1613
 קצח. ח"ב עמ' 1614
 עמ' רסט. 1615
 צט.עמ' ק ח"ב 1616
 מ' קצט.ח"ב ע 1617
 ט.רס עמ' 1618
 סי' מט. 1619
 .ח"ב עמ' קצט 1620
 עמ' רסח. 1621
 "ק יד.ס 1622
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 סעיף יג

 א. הטור כותב וז"ל: 

  של  כוס לה לשלוח אפילו אלא דו ע ולא לה למזוג אסור  הוא כך  לו למזוג רהשאסו "וכשם 

 לה".  מיוחד הוא אם אחר  כוס שנא לא ברכה של כוס שנא לא אסור  יין 

 ס יין לאשתו נידה ר כוגושי

 וז"ל: 1623מקור הסוגיא הובא במסכת כלה

 רבי, העלי רבה שדעתו מפני, מיתה חייב בעלה מדעת שלא לאשה ברכה של כוס המשגר " 

 ".עליה רבה הרע שיצר  מפני אומר  

 רבה עליו.צרו כיון שע"י כך י שאסור לבעל לשלוח כוס לאשתו נידה, 1624וכתב הרשב"א

 .1625של ברכה לכוס של יין בין כוס של ברכה בין לאה"ה שכתב  בתורת הבית הקצרושם 

 נחלקו הפוסקים בגדר האיסור

, יחד לה כוס מיוחדתיפי' לא א שאסור לנידה לשתות מכוס בעלה, כתב 1626השאילתות

 וז"ל: 1627דשמואלשה המע מ ראייתו 

 איכא קבילה ולא ביתהולד אדברכת כסא שמואל ליה שדר  שמואל לבי איקלע רב"

  שתיא  לא  נדה  דאמרי  ואיכא דברכתא בכסא ליה מהודעא נדה  יתבא הוות ידכ דאמרי

 אישתייא ואי שלמא דליהוו היכי כי במתנה ביתיה לאנשי משגרו מר  ואמר  דברכתא כסא

 יבאלג דאיקלעא היא אחותך אלא אני טהורה לרב אמרה ףולבסו עבירה הרגל לידי אתו

 לך אשדרתיה אמרנא איקר  לי עבדא קא לא אמרה היא אנא ליה תייאש אי ואמינא

 ...".דתשתייה

היא לא רצתה לקבל אותה. וחשב מהמעשה מסופר ששמואל שלח כוס ברכה לאשתו, אך 

 משום שנידה הייתה.  שמואל שעשתה זאת

 :שתו של שמואלשים למעשה אפירו 2מביא השאילתות 

ה תה שות עה לו שהיא נידה ע"י זה שלא הימודי , שהיתה ל לאשתושהיה סימן בין שמואא.

 .אולם אין איסור בדבר, ממנו כוס ברכה

  . בעלה לשתות מכוסשנידה אסורה ב.

 וס בעלה. רוש השני, השני יוצא שאסור לנידה לשתות מכהפי   עפ"י

, שהרי ממעשה של שמואל לא ניתן ללמוד לתותדחה את דברי השאי 1628אולם הראב"ד

וכשם שהצעת  אחר,  וס בעלה כיון שהוא שלח לה לחדרת מכיסור לנידה לשתו שיש א

 
 . א ה 1623
 ב.ש" רוך ב"זהא יתתורת הב 1624
ז מפסק זה, של ברכה, ואין לזו  , אף שמרן כתב שה"ה אף בכוס שאינוכתב דכלה סי' צו אות עמק שאהנצי"ב ב םאול 1625

של ן פרי בטנה שאיהגמ' בברכות "י ברכה לאישה עפך סימן ש בכרכה שיאיסור הוא רק בכוס של בלומר שה וםהיה מק
 ר לשגר.תה מוברכ של ס שאינהכוב ם יש, אולשל אא מפרי בטנו אל  ךאישה מתבר

 אחרי מות צו. פרשת  1626
 מעשה זה לא הובא בירושלמי או בבלי. 1627
 ה. עלי הנפש שער הפרישב 1628
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מותר שלא  כך וודאי שגם שיגור הכוס ,המיטה שיש בה חיבה יתירה מותרת שלא בפניו

 . ינהםשב אלא היתה נמנעת משום סימן, בפניו

מבלי שישתו , כוס המיוחד לה ך הוא רק כשמשגרשאם יש איסור בכ, ולכן כתב הראב"ד

 אחרים. בו 

 

 תב וז"ל: כו עשו". הב

 של  כוס  לה לשלוח אפילו אלא, עוד  ולא; לה למזוג אסור  אהו כך לו למזוג שאסורה "כשם

 הם שותים םא אבל; לה מיוחד הוא אם, אחר  כוס שנא לא ברכה של כוס שנא לא, אסור  יין

 .בה" לן לית, יהואבתרי איהי ושתית הכוס מאותו

 פסיקת הלכה בגדר האיסור

 וק בשיטתו. עת נעסמול דברי השאילתות וכ ת הראב"דכשיטדר האיסור סק בגמרן פ

 עוד נקודות בגדר האיסור 

 :נחלקו הפוסקים בגדרי האיסור

, לאישההבעל בין  אחרים שותים לא חל כאשר , שאיסור שיגור הכוס תבהראב"ד הנ"ל כ

תים לפני  אבל אם אחרים שו שמייחד לה כוס. הם אין זה נחשבכיון שכאשר שותים ביני

 .ואסור רי האישה לא מועילו אחהבעל א

רק כאשר הבעל שולח כוס מיוחדת , האיסור הוא י גירסתו ברשב"א כתבלפ 1629שההפרי

ין איסור שיגור הכוס  , אולם אם שתה מהכוס ושולח לה אס שלא שתה ממנולאשתו היינו כו

בדעת   1630המאיריוכ"כ  . שאין זה נחשב כוס מיוחד לה.כלל אפי' שלא שתו אחרים

 הראב"ד.

בנוסף לבעל ולאישה,   מאותה כוס חריםותים אשאין איסור כאשר שכתב,  1631חיים מקורה

 כוס מיוחדת לבעל ולאישה.ל רק כאשר ה. והאיסור חאפילו אם שתו לא בין הבעל לאישה

ן גם כאשר אחרים שותים בי, איסור שיגור הכוס חל 1632היעב"ץתות עפ"י דעת השאיל

 . הבעל לאישה

 ה:פסיקת הלכ

, וכך חל איסור שיגור הכוסלא  הםבינישרק אם אחרים שותים אב"ד, י הרכדברמרן פסק 

" בה לן לית, אבתרייהו יאיה ושתית, כיון שמרן כתב "במרן 1634ושבה"ל 1633טה"בהבינו 

 .ודלא כמקור חיים הנ"להאחרים, שמשמע שהיא שותה אחרי 

 .השאילתות, שראוי להחמיר כדברי בשם היעב"ץ תבכ 1635הפת"ש

 
 לית ריהבת איהי שתיאו אכס ההוא איהו שתה דקא יכאה פוקיעפ"י גירסתו ברשב"א "לאכתב כן  שהס"ק יא. הפרי 1629
תיא  שתו מההוא כסא ודקא ש מיהו היכאווב "שכת חרתגירסא אה ולנופיע אצהמ[ מוסד הרב קוקא ]"אולם ברשב . "בה לן

 אחרים כשיטת הראב"ד.   מכוס זה  ם התיר רק כאשר שותיי גירסא זו הרשב"א ", ועפ"בתרייהו לית לן בהאיהי נמי 
 ע"א. סד  נידה 1630
 ס"ק נד. 1631
 ו. קכ יעבץ ח"א סי'לת שאי 1632
 ' קצב. ח"ב עמ 1633
 .ער 'עמ 1634
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 צות בקידוש ע

ודנו הפוסקים  לתת לאשתו כוס של ברכה. וצריך אד רלוונטי בקידוש שהבעל עושה זה מדין 

 :מה יעשה כאשר אשתו נידה

חריו באותו שאישה יכולה לשתות אכשיטת המאירי והפרישה, קל הי 1636כתב באגרו"מ

 .כוס

גור  , שאין זה שיוס אחרת והיא תיקח מעצמהד ימזוג לככששניהם לב, פסק 1637שבה"ל

או שימזוג לכמה כוסות   ריםיתם אחאולם כאשר יש אבמקומה עומדת.  הכוסן שהכוס כיו

ביניהם כשיטת הראב"ד. תה אחר או שיש  ,עבור כולם והיא תיקח ואז אין בזה שיגור הכוס

 ריו מהכוס.שהיא תשתה אח ניתן להקל כפרישה צות הנ"לואם קשה לנהוג כע

ם מותר לה לשתות,  יניהתים אחרים בם שו, שאשמרן פסק כראב"ד, אף כתב 1638בטה"ב

ארץ שהיא תשתה אחרי האחרים ולכן יש להקל שאחד מבני הבית   ךה מדראין זבקידוש 

שגם לא הוא , שיש כאן צירוף לאחר שהיא תשתה הם ישתו אחריהיגיש את הכוס לאישה ו

אך  אולם לא כתב מה הדין מפורש כאשר אין אחרים יים.משגר הכוס וגם כשיטת המקור ח

 במקרה כזה. שהיקל כפרישהרה,  הטה נראה ממשמרת

פסק, שיניח את הכוס לידו והיא תיקח משם או שימזוג לכמה כוסות והיא  1639רהכי טהרד

 .כמו העצות שהביא שבה"ל הנ"לצמה, תיקח מע

   בשיגור הכוס שינוי/בפניה

 במזיגת הכוס כיון שלא הוזכר בגמרא.לא מועיל , ששינוי כתב שבה"ל הנ"ל

אשר משגר לה את א רק כשהאיסור הו, 1640הדברי יואל, כתב פניהשיגור הכוס ב בילג

בפניה ה יתירה, אולם כיון שע"י כך מראה שנותן דעתו עליה ויש בכך חיב הכוס שלא בפניה

 . מותר לשלוח לה הכוס

 יה. ור חל גם בפנ, משמע שהאיסם שאר הפוסקים לא חילקו בכךאול

 

 יז -ים טופסעי

 ז"ל: הטור כותב וא. 

 זולתה שישמשנו מי לו ואין נדה תוואש חולה הוא שאם בתשובה ל"ז ש"הרא א"א כתב" 

 ".בפניו המטה והצעת יוורגל ידיו פניו מהרחצת ביותר  שתזהר  רק לשמשו מותרת 

 
 

 ס"ק יד. 1635
 פג. י'סב ק יו"ד חל 1636
 ער. עמ' 1637
 .ב עמ' קצג"ח 1638
 ק ה. פר 1639
 סי' סד.  1640
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 הרחקות כאשר הבעל חולה

 מותרת זולתה  שישמשנו מי לו ואין נדה ואשתו חולה שהוא מי , 1641הכתב הרא"ש בתשוב

 דמאחר, ניולפ טהמה והצעת ורגליו ידיו פניו רחצתמה לשתוכ ביותר זהרתש רק לשמשו

 . תשמשנו שלא  איפשר אי זולתה לו שאין

, יהב"מכך ודייק ישמשו, כיון שאין לו מישהו אחר שביאר שמותר לאישה לשמשו  הרא"ש

 , אין היתר שאשתו תשמשו. י הדחקיש לו מישהו אחר לשמשו אפי' ע"שכאשר 

מיטה, לשמשו רק תזהר מרחיצתו והצעת ה לה  הבעל חולה מותר הרא"ש כתב, כאשר

, הרי כל אישה נידה מותרת לשמש את בעלה בכל המלאכות חוץ מהרחצת  ושואל הב"י

ה התיר הרא"ש בחולה יותר מאשר ידיו ורגליו והצעת המיטה ומזיגת הכוס, וא"כ מ פניו

 בריא?

את לא ות זב"י שאפשרכתב ה , אולםו את הכוסההיתר בחולה הוא שמותרת למזוג לא. 

ו' משמע מותרת במלאכות נוספות שאסורות כשבעלה  ת לשמשמסתברת כיון שלשון 'מותר

 בריא, ולא רק במזיגת הכוס.

ן מדויק בלשון הרא"ש "שתזהר  , וכרחצה והצעת המיטה מותרים כאשר אין ברירהה גםב. 

בעשיית מלאכות   ת אחרת מותרת אףמהרחצת..." משמע שאם אין אפשרו  שתוכלביותר 

 .1642אלו

שאפשר שימושים ע"י נגיעת דבר   1643והוסיף תה"ד, לידומותרת להושיט דברים מידה ג. 

 .אחר

ה שזה מעש  שמותרת אף להקימו ולהשכיבו ולסומכוש, ביאר שאולי כוונת הרא"  תה"דד. 

 ניו.עבדות ולא חיבה כהרחצה והצעת המיטה בפ

 חולההאשה הרחקות כאשר 

שה  שר האי ולה, ולא גילה דעתו מה הדין כאעל חהבים הנ"ל כאשר כתב את ההיתר  "שהרא

 חולה.

 שיתכן שהתיר אף להשכיבו ולסומכו כנ"ל. וביאר תה"ד

אין חשש שאז כוחו תשוש והבעל חולה  תר זה נאמר רק כאשראולם כתב תה"ד, שהי

שות מעשים אלו שאם נתיר לו לעיש לחוש  יא חולהאולם כאשר השירגיל אותה לביאה. 

 כן אסור להשכיבה ולסומכהולאת, ולא יהיה בכוחה למנוע זלעבירה ליו יצרו יתגבר עא מש

 וכו'.

ואין לה מי שישמשנה מותרת  להשיש מתירין שגם כאשר היא חו, הביא 1644ההגהות שע"ד 

 בזה.

 תב וז"ל: כו שו"ע. הב

 
 שו"ת הרא"ש כט ג. 1641
ם  בשויטה ת המו והצעבהרחצת פניו ידיו ורגליין היתר שאחוה נתיב כו פ"ד[ רוחם ]תולדות אדם ואולם דעת רבינו י 1642

 .אופן
 סי' רנב.א  חלק 1643
 יב. סי' יח אות דה נ 1644
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 טו סעיף

  שתוכל  ביותר  שתזהר  רק לשמשו מותרת, זולתה שישמשנו מי לו ואין חולה הוא אם" 

 ."בפניו המטה והצעת ורגליו ידיו פניו תהרחצ מ להזהר  

 סעיף טז

 השכיבה לו להקימה כגון, לשמשה כדי בה ליגע לבעלה אסור , נדה והיא חולה אשה" 

 בשם דשבת ק"פ מרדכי והגהות ד"ש הגהות) בכל מותר, שישמשנה מי לה אין דאם א"וי). ולסמכה 

 ."(ךלכ הרבה צריכה םא נוהגין וכן(, מ"הר 

 סעיף יז

 אליו  צריכה אם היתר דנוהגין שכתבתי מה פיול: הגה. הדפק לה למשש אסור , רופא להבע םא"

 ךכ, )בחליה סכנה ויש אליו וצריכה אחר רופא אין אם הדפק לה למשש דמותר ש"כ, לה דמשמש

 תנסהכ לבית ליכנס הלנד מותר אם ח"פ סימן ח"בא ייןעו(, ז"קכ סימן ן"הרמב מלשון י"הב דקדק

 ."ולהתפלל

  ההלכה כשהבעל חולה סיקתפ

 לשמשו מותרת שישמשנו מי לו ואין ,כאשר הבעל חולהכלשון הרא"ש  פסקטו בסע' מרן 

   .בפניו טההמ והצעת ורגליו ידיו פניו מהרחצת להזהר שתוכל ביותר שתזהר רק

סור לבעל לגעת  רק כאשר האישה חולה אש, בסע' טז  שמשמע מלשון מרן 1645הש"ךוכתב 

להשכיבה י כד בה  לגעתאולם כאשר הבעל חולה מותר כה, ה להשכיבה ולסומב

 ,1648"ב בטהועוד הוסיף  .1647וטה"ב 1646בשבה"ל דלעיל ולסומכה. וכן פסקו כמרן והש"ך 

ע"פ שבסע' יז מרן החמיר אצל בעל , אמותר לשמש את הדופק של בעלה החולהשכן 

ע"י  חמיראולם כתב שיש להפ"י תה"ד הנ"ל, אשתו, אולם כאן שזה הפוך מותר עלבדוק ל

   .הפסק מפה

כתב  בשבה"ליגע בו ע"י כפפות וכד' אם אפשר בכך, אולם שת ובטש בטה"בוכתב 

 תשים כפפות.  שלכתחילה

 

 ת הבעל חולה: דר הג

קו"נ, וכן יש בו סכנה כיון שאין דבר העומד בפני פישלא מדובר בחולי ש, 1649כתב שבה"ל

ה. והגדיר זאת  סכנ ולה שאין בוא בח, אלמיחוש בעלמאלא מדובר במי שיש לו 

 גופו וזקוק לאחרים לתומכו ולסעדו.  לה בכל, שזהו חו1650בטה"ב

ש צורך בהרחצת פניו ידיו ורגליו  , שאם הבעל חולה שיש בו סכנה, וי 1651כתב בטה"ב

בר שיש בו הכרח לדבר שאין , כי איך אפשר שתעיין להבחין בין דל דברמותר לשמשו בכ

 רח. בו הכ

 
 .ס"ק יט 1645
 עמ' רעא. 1646
 מ' רח."ב עח 1647
 אעמ' רי "בח 1648
 .רעא עמ' 1649
 ' רח.ח"ב עמ 1650
 ח"ב עמ' ריג. 1651
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 חולהישה ה שהאתה"ד במקר ביאור דברי

.  ה אסור לבעל לגעת בה כדי להשכיבה ולסומכהשה חולשכאשר האי סתם דבריו תה"ד

, אותה מלבד בעלה שאין מי שישמשבמקרה ולא חילק בין מקרה שיש אחרת לשמשה ל

 :פוסקים בהבנת דברי תה"דונחלקו ה

כאשר היא   להשכיבה ולסומכהלגעת כדי , שתה"ד אסר לבעל ביאר 1652בשו"ת הרדב"ז

את מי לשכור  אולם אם אין שם .האות שיכולים לשכור תמטפלא כאשר יש דווקחולה 

דרכי נעם להניחה   ואין זהה כבה ולסומכושגעת בה כדי למותר ל גם לבעל ,אלא הוא

 .למות

זה שר אין שם אלא הוא, וגם מותר לו לשמשה כא בחולה שאין בה סכנהשועוד הוסיף 

 סיבות הבאות:מותר מה

 יבוא עליה.חשש ש לה שצריך להשכיבה ולסומכה ואיןלחו אדם לא מתאווהה א.

 ב.לא תתן לו לבוא עליה, ואין לחוש שיאנוס אותה.

ידי סכנה ואין דרכי "י שלא ישכיבנה וכד' תבוא ליו סכנה, יש חשש שעג. אפי' אם אין עכש

 נועם שתמות. 

חיבה  לי דכיון שזה מיליה לרחוץ פניה ורג בחולה מסוכנת אין להתיר ב שאפי'אולם כת

לזרוק עליה מים ואם גם זה לא אפשרי מותר לרחצה  יכול  מסוכנת אצל רחיצהאולם אם 

 ו"נ. ממש שאין לך דבר העומד בפני פיק

 בו וא"צ לשכור אחר.  לגעתויכולה לשמשו  כשהבעל חולהוא"כ לשיטתו, 

אם אין אפשרות ר שתשמש אותה, ו, ישכרו אחבו סכנהף בחולי שאין וכשהיא חולה א

 אולם הרחצת פניה ורגליה אסוריבה וכו' י להשכלשמשה ולגעת בה כד מותר גם לו שכורל

  אלא א"כ זה פיקוח נפש כנ"ל.

 כאשר אין מי שישמש שאף, וכתב בשונה מהרדב"ז תה"דביאר את בסע' יז אולם הב"י 

 . להשכיבה ולסומכהלגעת בה כדי  אף לבעל אסורולה, את האישה כאשר היא ח

 כשאין אחרת לשמשה ה חולהשהאשפסיקת ההלכה כ

ולכן כאשר היא חולה אף ע' טז סתם דבריו כהבנתו בב"י את דברי תה"ד, סעיל במרן ל

 כדי להשכיבה ולסומכה.  אין לבעל לגעת בהישמשנה אם אין מי ש

 מי לה אין אםבזה מותרת  א חולהיהשכאשר  את השערי דוראהביא  אולם הרמ"א

 ".ם צריכה הרבה לכךאין 'וכן נוהג על כךוכתב , שישמשנה

שיש לשכור אחרת אם אפשר ואם אי אפשר מותר לבעל   ,רי הרדב"זדבאת  הביא בפת"ש

 . לשמשה

 
 חלק ד סימן ב. 1652
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 ש את האישה ותר לבעל לשמבאיזה חולי מ

"ד על  ם תהוסת שה חולה אסור לבעל לשמש לה את הדופק, שכאשר האי1653כתב תה"ד

 . איזה חולה מדובר

 פא אחר.ן רואף כאשר אי אסר ביאר הב"י שתה"דו 

 לבעל למשש.  מותראם אין רופא אחר , שה"דביאר שת 1654אולם הרדב"ז 

 : הדופקנחלקו הפוסקים באיזה חולה יש איסור למשש את 

א[, חילק בין מצב שהאישה חולה בחולי ]שכתב הרשב" 1655א.תשובות המיוחסות לרמב"ן

 בו סכנה לחולי שאין בו סכנה: שיש

 אף אם אין רופאים אחרים.  דופקור למשש לה את האין בה סכנה, אסש

 את הדופק אם אין רופאים אחרים משום פיקו"נ. מותר למשש לה, הכנבה סשיש 

שיש בו  בחולה שהתיר למשש את הדופק  1656שהרמב"ן, "ם שכתבב. ב"י בשיטת הרמב

שסובר  1657םאולם לרמב"לעריות הוא מדרבנן.  , אזיל לשיטתיה שאיסור קירבהסכנה

"נ כיון שזה  ה פיקויתכן שכאן יהיה אסור אפי' שזא רייתלעריות הוא דאו שקירבה

 אביזרייהו דג"ע, ונשאר בצ"ע. 

ור תורה אלא בנגיעה שהיא מב"ם אין איסשאף לדעת הר חלק על הב"י וכתב, 1658הש"ך

"ם  ולכן גם הרמבה אסורה רק מדרבנן ה וחיבה אולם נגיעה שאינה של חיבה ותאוודרך תאוו

ים יהודים  שרופא , וכן המנהג פשוטה שיש בו סכנהבחול שש לה את הדופקיקל בחולה למ

 :1659ממששים דופק לאישה. הש"ך הוכיח את דבריו מלשון הרמב"ם 

  ונהנה תאוה דרך ונשק שחבק או איברים דרך העריות מן ערוה על הבא "כל 

 ..."ורהתה מן  לוקה זה הרי בשר בקרוב 

 מהתורהאסורה  החיב נגיעה שאינה של אף כתב, שלרמב"ם  1660אולם הב"ש באבן העזר 

 ועיי"ש. 

כאשר אין שם  אף בחולה שאין בה סכנה שתה"ד מתיריאור תה"ד כתב, ב"ז בבג. הרד

 רופא אחר. 

נחמיר לא רים בקיאים כמותו, , אם יש אחבחולה שאין בה סכנה, פסק ז עצמורדב"ד. ה

. והביא את ופקמותר למשש לה ד אין אחרים בקיאים כמותו,ק. ואם לה דופ למשש

 .ר ופרח שסובר גם כךכפתוה

 רופאים אחרים. מותר אפי' אם יש שם , נהבו סכ בחולה שיש

 
 סי' רנב. 1653
 ' ב.חלק ד סי 1654
 סי' קכז. 1655
 .יגהשגות לסה"מ ל"ת ש 1656
 שיג."ב כא א, וכן סה"מ ל"ת איסו 1657
 כ. ס"ק 1658
 יסו"ב כא א. א 1659
 ' כ ס"ק א. סי 1660
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 פסיקת הלכה באיזה חולי מדובר באישה חולה

" ולא חילק  הדפק  לה למשש אסור, ארופ  בעלה אםכדברי תה"ד "סתם דבריו  מרן בשו"ע

שהרי "י, סכנה כדבריו בב י' בחולי שיש בוריו שאוסר אפי החולי, ונראה מדבבין סוג

 . סותם דבריו

 רמב"ןתשובות המיוחסות לחולי שיש בו סכנה אם אין רופא אחר היקל באולם הרמ"א 

 לה  למשש דמותר  ש"כ, לה דמשמש אליו צריכה אם היתר ןהגי דנו שכתבתי מה "ולפי

 בחליה". סכנה ויש יואל וצריכה אחר רופא אין אם הדפק

  אפשרות לשכור מטפלת יןאם א, שדלעילת תה"ד שביאר א כרדב"ז פסק 1661שבה"ל

כאשר אם לא יטפלו בה  אפי' בחולי שאין בו סכנהלשמשה ת באשתו כדי לגע על מותר לב

שצריך להוציא על  הכספיושיעור ההוצאה וטוב שיגע בה ע"י כפפות. סכנה, עלולה להגיע ל

ה רק איסור  ל ממונו כיון שזבשבה"ל הנ"ל, שא"צ להוציא את כ מטפלת לשמשה, כתב

 ן.דרבנ

  :פסק 1662טה"בב

אפי'  למשש לה את הדופק וכן לגעת בה כדי לסומכה וכו'  לבעל ה אסורבחולי שאין בו סכנ

ידה לידו אולם כתב שמותר להושיט מ ישכור לה אחרת לשמשה אלא שאין מי שישמשנה

או הכי כיון לים כיון שא"א בל נעליים וכן התיר ליטול לה ידיוכן לגעת בה ע"י דבר כגון לנעו

 . צורך מצווה בזה שיש

ויהיה סכנה אם לא ישמשנה ואין אפשרות לשכור אחרת,  הבו סכנאולם בחולי שיש 

 .בעצמו יש להקל

צ"ע אם מותר לגעת בה תב שלרמב"ם קירבא דעריות דאורייתא ו"פ שהב"י כוביאר, שאע

 :הטעמים הבאיםמ"מ יש להתיר מ נה. וכן נראה מסתימת מרן בשו"ע,אף בחולי שיש בו סכ

, ולרשב"א לא פסיקא ליה 1663ת הרשב"אתשובו ובות המיוחסות לרמב"ן הם כידועתש. א

ף התשובה שאפשר שאיסור קירבא שקירבא לעריות זה איסור דרבנן, כמו שכתוב בגו

בה סכנה שבעלה  שיש  לחולהמתיר ה. א"כ מה שכתב הב"י שהרמב"ן לעריות הוא מהתור

דרבנן, לא מוכרח, שהרי הרשב"א רה מירבא לעריות אסופק משום שס"ל שקישמש את הדו

אפשר שהוא דאורייתא מ"מ היקל למשש את הדופק לחולה שיש בה סכנה. שכתב ש

 הרמב"ם נאמר כך.  וממילא גם בדעת

ממילא גם של חיבה אף לרמב"ם אינה אסורה מהתורה, ו , שנגיעה שאינה כתב 1664הש"ךב. 

 י שיש בו סכנה. לרמב"ם ניתן להקל בחול

במקום פיקו"נ, אלא רמב"ם לאסור למשש את הדופק אליבא דה כריעאף הב"י לא הג. 

יו, וניתן לבאר שהוא כתב זאת על דרך אפשר ונשאר צ"ע, וכן בשולחן ערוך סתם את דבר

סור הוא רק  שאין דין יהרג ובל יעבור כאשר האי 1665אמת  בגלל סברת הזרענשאר בצ"ע 

 
 ' ערב.עמ 1661
 ו. כר -ב עמ' רטוח" 1662
 לב"י. דמה כמבואר בהק 1663
 כ.ק "ס 1664
 קלז.ס'  ק גחל 1665
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"נ למשש לה את הדופק פיקויש להקל במקום  . וא"כבא לעריותמשום גדר וסייג לקיר

 שכיבה ולסומכה. כדי לה ולגעת בה 

 סתירה ברמ"א

וכן נוהגים להקל אם צריכה  , למותר בככתב "שאם אין לה מי שישמשנה  הרמ"א בסע' טז

ע' יז ישוש הדופק בס, אולם לגבי משאפי' שלא במקום סכנה מותר" ומשמע הרבה לכך

ואין רופא אחר זולתו, וא"כ  וליהם כן יש סכנה בחשאין להקל אלא אכתב הרמ"א, 

 ירה? סת

, דהיינו טעמא דלא שרינן מישוש דופק שלא במקום סכנה, תירץ 1666בצ"צ בפסקי דינים ו

ליה, ואם יבחין שמא לא ידע מה , שמא לא יבין חושיש כמה ספקות בתועלת הדבר נימפ

מה להקיאבל מקום סכנה, אין להתיר אלא בהתועלת שיגיע לה מזה רחוק, לכן רפואתה, ו 

 ואפי' שלא במקום סכנה. שנהי שישמולהשכיבה מותר כל שאין לה מ

כיון שהוא טרוד ותר, , שלהקימה ולהשכיבה וכיו"ב מתירץ 1667ובשו"ת בית שערים 

אבל במישוש יק לה, אין לחוש לשמא יבוא לידי הרהור, שלא יקלקל ולא יז במלאכתו

אינו טרוד בה כ"כ  או היזקקול מלאכה זו חשש קלכיון שאין בכתו הדופק אף שעוסק במלא

 יבוא לידי הרהור ולהרגל דבר.לחוש שויש 

 חולהיכבידו את החולי כשהוא  לאשבמניעתם שימוש בדברים 

,  על לשמשו, חוץ מהרחצה והצעה המיטה, שכשהוא חולה מותר לב כאמור לעיל מרן פסק

 רות לרפואותו:אינם קשורים ישיאם ההיתר הוא גם בדברים שלדון הויש 

שהם  רק בדבריםתר לשמש את הבעל שמא הושהסתפק בדין זה ד כתב, 1668השולחןבדי ב

 .שמותר בכל דברמשמע אך הוסיף, שמסתימת הפוסקים לצורך רפואתו. 

דו לשמשו אף בדברים שאין חשש שמניעתם יכבי מותרת שכשהוא חולה ,כתב 1669בטה"ב

אינו יכול להניח יד ושיש לו גבס ב להניח לתפילין לבע וכן היקל שהאישה תאת החולי. 

אין לחוש שיתגבר יצרו כיון שהוא חולה ותש כיון ש .לגעת בבשרור שלא אך תיזה לעצמו

 אויה המצווה להגן עליו. כוחו, ועוד כתב שר

 חולהמזיגת הכוס כאשר הבעל  

 אשר הבעל חולה:בענין מזיגת הכוס כ נחלקו האחרונים

א מזיגה וכן הגשת מאכלים,  ה בלהכוס לאסור הושטבמזיגת  החמרנו שאף בבריא 1670הש"ך

רק מהילת מיים ביין כאשר עושה מזיגה + הושטה  נהוג כעיקר הדין לאסוריש לה בחול

 .1671ק בשבה"לפס וכן בפניו.

 
 יז.  קצה סע' 1666
 יו"ד סי' רעד.  1667
 ביאורים ד"ה מותרת לשמשו.  1668
 רי.ח"ב עמ'  1669
 ס"ק יח. 1670
 ' רעב.עמ 1671
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יש  יאת הכוס הכוס לחולה שהרי גם בברדים במזיג, שאין היתרים מיוחאבל הב"ח כתב

 י.היתר למזוג את הכוס בשינו

אסורים גם   אכלים[א ]הושטה ללא מזיגה וכן הגשת מבברישכל מה שהחמיר  ועולה מדבריו

 .לחולה

 הגבהת המיטה

המיטה, ואילו במיטה   , שבמיטה חשמלית מותר לבעל להגביה אתפסק 1672שבה"ל

 תן להקל כשיש צורך לחולה.ד כתב שנישמרימים אותה בי

שה זאת ע"י  וטוב שיעתה ביד , שמותר להגביה אף מיטה שהגבהסקפ 1673אולם בטה"ב

שהאישה חולה אין להקימה חמיר כ, ואף שמרן פסק לה1674לתוספת היכר בד  הפסק

 : כאן יש להקל ולהשכיבה

 נוגע במיטה. א. כיון שאינו נוגע בה כלל אלא

ה אשר אין מי שישמש את האישה מותר גם לבעל ב. משום ס"ס, שמא הלכה כרדב"ז שכ

 .מרןן להתיר גם לפי ע"י דבר אחר ניתלהקימה ולהשכיבה, ושמא נגיעה 

 עדיף  ידה מהשימוש אחות ביה"ח או אשתו נ  

ור כיון שבאשתו נידה אס במלאכות שהם בגדר שירות עדיף ע"י אחות, 1675כתב בשבה"ל

 . ה חיבה יתירה צ"ע מה עדיףרחיצה שיש בקירבה, אולם  גם דברים שאין בהם

 בימי נידותה בית כנסתכניסת נידה ל

לגבי רות יתירות בימי נידותן חומ מספרם על עצמן בצות החמירו הנשיבחלק מהאר

 : שים לביהכנ"ס, הזכרת דברים שבקדושה ונגיעה בס"ת בימי נידותהניסת נכ

כניסה  אין איסור למבוסס על חומרא אולם  שהמנהג כתב, 1676רש"י בספר האורה

ו. שאם זה היה  נס אלילמקדש שאסור לטמאים להיכ כיון שביהכנ"ס אינו דומה לביהכנ"ס

לנו טמאי שרץ וטמאי מת  עוד כוגם כפרה כדי להיכנס לביהכנ"ס וריך ומה למקדש היה צ ד

ושה ולכן יפה עושות  שביהכנ"ס הוא מקום קדובכל זאת נכנסים לביהכנ"ס. אך כתב 

    .נמנעות למבוא אליהש

בימי  שלא הולכות לביהכנ"סעצמם , שנהגו הנשים סלסול ופרישות בתבכ 1677בי"ההרא

ן  יש שאיוכן  לא לגעת בספר תורההחמירו כן  שכמו 1678האור זרוענידותן. והוסיף 

 
 עמ' רעג. 1672
 רכו. ח"ב עמ' 1673
ם הפסק  יכירמע שבשניהם צותה ביד ומשם אלמיטה שמרימיית בין מיטה חשמלא חילק ב, לפט כת בתורת הטהרה יב 1674

 אותה ביד וצ"ע בכוונתו.  םק למיטה שמרימיך בד רראה שהצרינהרה ת הטשמרבדיה במעו רבמדברי ה ולם בד, א
 עמ' רעא. 1675
 ח"ב סי' א. 1676
 ה"מ הלכות תפילה ד ג.א גם בהגובסי' סח ס"ק ח, וה ברכות 1677
 ס.י' שח"א ס 1678
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,  שלא להזכיר את השם , שכמו כן נהגוכתב 1679השע"ד וגם  ויפה הם עושות. מתפללות

 .לא נהגו להחמיר בדברים האלו דין[]לאחר ימי הראיה אף שלא טבלה עבימי ליבונה  לםאו

 1681איםהנור כנ"ס בימיםשים להיכנס לביהיש להתיר לנשאף למחמירים  ,כתב 1680תה"ד

כיון שהנשים הנידות מצטערות מכך שכולם  סביהכנ"ובימים אחרים שרבות מתאספות ל

 .על המקילים במקרה כזה מתכנסים והן עומדות בחוץ, שניתן לסמוך

 נ"ס.לביהכ מללכת לא נהגו מלהימנע, שהנשים במקומו ב הב"י באו"ח בסי' פח כת

החמירו לא להסתכל  אולםיהכנ"ס ולהתפלל נהגו להיכנס לב , שבמקומו1682האגור כתב

 .הגבהבס"ת בשעת ה

 . זה מנהג טעות ויש למחות בידןכתב, שלא להיכנס לביהכנ"ס  1683רבינו ירוחם 

 וז"ל: כתב  1684הרמ"א באו"חהללו כלל. אך  לא הזכיר חומרות ןרמלהלכה, 

 ליגע או השם רלהזכי או להתפלל או הכנסת לבית ליכנס ראייתה מיבי נדה לאשה שאין שכתבו "יש

 במדינות המנהג אבל(, נדה הלכות י"רש) עיקר וכן, לבכ תרתשמו א"וי( ד"פ מיימוני הגהות) , ספרב

, ג"וכה נוראים םבימי, להחמיר שנהגו במקום ואפילו. היתר נהגו ןלבו ובימי. ראשונה כסברא אלו

 גדול עצבון להן הוא כי, נשים ארכש נ"לבהכ לילך מותרין, הכנסת תלבי לילך מתאספים שרבים

 חוץ". יעמדו והן מתאספים לשהכ

אך לא יסתכלו בספר  נהגו שהנשים מתפללות בביהכנ"ס, שבמדינתנו שם"ב המ פסק

רק בימי יציאת   , וכל זה שכן מנהג ישראל 1685בשבה"לוכן כתב  .אגור, שהמנהג כתורה

 .הדם אך בימי ליבונן מותר

הודה יעלה  "ת יבשו, וכמבואר "סו בכניסה לביהכנורבים מאחרוני האשכנזים החמיר

ועוד, ואף חלק ממקומות הספרדים נהגו להחמיר לא  1687"ם שיקבשו"ת מהרוכן  1686אסאד

וכן בספר זכורנו   1688בשו"ת חקקי לבוכמו שכתב  להיכנס לביהכנ"ס בימי ראייתן,

ם  נוהגיובמצרים ובכמה מדינות  א"ישב 1690מ"מ פסק בטה"בשכן נהגו במקום.  1689ייםלח

 שכתב מרן הב"י. וכמו להקל בזה

 עה בספר תורה נגי

התיר זאת   ,הרמ"א דלעיל. וכתב לא לגעת בספר תורההחמירו כתב, ש דלעיל  האור זרוע

 אך כתב שהמנהג לא כך. 

 
 דה. ' יח הלכות ניסי 1679
 לב.ח"ב סי' ק 1680
  וא בתה או בנה המשיא םא ה"וה ג"הכ כלל יםוראנ ימים ריקמי ואילך יחותסל של ראשון יוםמפח "ו ב סימןוכתב המ" 1681

כ "ג שרי כ"לבה לילך  שמותרים ןוכיו נדה שהיא פי  על אף שרי  שבועות' ד אחר כ"לבה  שהולכין יולדת בעצמה שהיא
 . ע""לכו זה לבכ פלללהת

 פח. סי' אלף ש 1682
 חלק ג. וף נתיב כו ס 1683
 ' פח סע' א. סי 1684
 ' רעג.עמ 1685
 ' לח.ח סיאו" 1686
 ז. ' פהעזר סין בא 1687
 סי' ג. חאו" 1688
 . מערכת ב אות א חלק ב 1689
 ח"ב עמ' רה. 1690
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מותרים לאחוז בספר תורה שכל הטמאים ואפי' נשים נדות   כתב, 1691לם הרמב"םוא

נידה לא תגע ק שהמנהג שאישה פס 1693הרב בשו"ע. וגם 1692טוש"עפסק  , וכן ולקרות בו

לעסוק בתורה וכן לברך יף שרשאית והוס 1694וכן פסק בטה"בן מנהג זה עיקר. ת איבס"

 .  ואסור לה להימנע מזהוכדו'  ברכות

 בית הקברות

שיבואר לקמן, ונאמרו שני טעמים   וכמחלק מהפוסקים כתבו שנידה לא תיכנס לביה"ק, 

 בדבר:

 ינו טהור.חיצונים בדבר שאקות הדבכתב, מפני הת 1695פרי שדהא.

 כתב, מפני קדושת ביה"ק. 1696ם חיי ב.הקב

, בימי נידותןים י, שנהגו הנשים לא ללכת לבית החיא בשם החמודי דניאלהב 1697"שהפת

י ראייתן, מה שאין  שזה רק בימשמשמע שנראה מדברי החמודי דניאל  1698בוביאר בטה"

לות הולכות ם שבכל יום שבתווכן ראיה ממעשי , לא טבלה שמותר כן בימי ליבונן ועדין

 .ע"פ שלא טובלות"ק אלביה

אך רק בימי ראייתן  הוא ללכת לביהכנ"סשבעוד המנהג לא  כתב,  1699חיי אדםאולם ה

 . שיטבלו לבית החיים הוא עד אך המנהג שלא להיכנס , בימי ליבונן לא החמירו

הסיבה שלא נכנסו  בית הקברות.את החילוק בין ביהכנ"ס ל 1700וביאר שבה"ל

נקיות א לא רואה אין מיאוס ובעיה של כשהישום נקיות ולכן ית הקברות הוא מלב

מפני חשש התדבקות  1701פרי שדהאולם בבית הקברות סיבת המנהג הוא עפ"י 

לבית הקברות כל , ולכן אמרו לא להיכנס ת על דבר בלתי טהורליפו והק החיצונים

 המת שחמיר טפי. שלא יצטרף טומאת נידה עם טומאת ימי טומאתן ]עד שיטבלו[ 

  להלכה:

אמות   4אך יכולות לעמוד חוץ ל טבילה,שאכן אין ללכת לבית החיים עד ה ,סקשבה"ל פ

 מחוץ לקבר, ולפעמים מקילים לצורך כשאינה שופעת.

 . ות להיכנס לבית הקברותכתב, שנשים שנוהגות ללכת לביהכנ"ס יכול 1702בטה"ב

ם מותרות בתאריכי  מודי דניאל. וכןהחמירו רק בימי ראייתן כדברי הח, וגם המחמירות

שחשש כתב, במנחת אלעזר וכן ואות, ם הם רגילים לפקוד את הקבר לבוא גם אשר

 
 הלכות ס"ת י ח.  1691
 ד סי' רפב סע' ט. יו" 1692
 או"ח סי' פח.  1693
 עמ' רה. "בח 1694
 ח"ד סי' צד. 1695
 ב.סי' צ 1696
 ט."ק יס 1697
 ב עמ' רו.ח" 1698
  לח.א כלל ג סע' לק ח 1699
 .עמ' רעד 1700
 ד.צח"ד סי'  1701
 .ח"ב עמ' רו 1702
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אך כשהולכות לצורך הלווית המת  זה רק מתי שהולכות שלא צורךהתדבקות החיצונים 

 ר רע. שומר מצוה לא ידע דב להדבקות החיצונים כי הגו להיכנס אין חששאו בתאריכים שנ

 ה ואל יעבור בניד יהרג

ש בו סכנה י' חולה שיות ואפשאסור להתרפא באיסורי ערי ומרתא 1703ן הגמרא בסנהדרי

 ימות ולא יעבור וז"ל:

 ובאו . טינא לבו והעלה, אחת באשה עיניו שנתן אחד באדם מעשה: רב אמר יהודה רב אמר 

 -. לו לתבע ואל, ימות: חכמים אמרו. לבעשת עד תקנה לו אין: ואמרו, לרופאים שאלוו

 ימות -? הגדר  אחורימ עמו תספר  -. ערומה לפניו תעמוד ואל מות י -? ערומה פניול תעמוד

 .הגדר  מאחורי עמו תספר  ולא

לטפל  להחמיר לבעל לאיש דין של ימות ואל יעבור ויש  עפ"י זה דנו הפוס' האם גם בנידה

 באשתו נידה אפי' במקום פיקו"נ?

ומר שיש יש להוי מדאוייתא,  ור קירבה לעריותכתב, עפ"י הרמב"ם שסובר שאיס "יהב

אולם מספר פוסקים  הדופק של אשתו מדין אביזרייהו בג"ע. מישוש דין ייהרג ואל יעבור ב

 : חלקו עליו

הוא רק כאשר החולי בא שדין של ימות ואל יעבור באביזרייהו דעריות, , כתב 1704הרדב"ז

אולם כאשר  ניו באישה אחרת., כמו המעשה בגמ' שהאדם נתן עיהבעקבות מעשה העביר

גילה שחולה אין דין של ימות ואל נידה רבא מחמת העבירה כמו במקרה של  י לאהחול

 יעבור באביזרייהו.

יהרג   כלל איסורי ערווה וממילא אין לה דין שלאינה ב , שנידהכתב 1705שו"ת פני יהושע 

 ממזר וכן לא נעשית זונה., שהוולד בנידה לא נהיה ואל יעבור

 

 

 
 עה ע"א.  1703
 ב. ק ד סי'חל 1704
 סי' מד. לק בח 1705
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 ן קצוסימ

 ב – א פיםסעי

 "ל: ב וזהטור כותא. 

 שני תראה אם משפטה וכך בו שפוסקת יום חרתממ  תחלמת סופרת שהזבה ימים שבעת"

 א"הרשב וכתב בטהרה שתפסוק כדי שפסקה ביום בודקת לראות ופסקה שלשה או ימים

  בחזקת  זו הרי השמשות בין בדקה שלא פי על אף טהורה ומצאה שחרית העצמ בדקה

 ויש רה טהו בחזקת זו הרי טהורה ומצאה  עצמה ובדקה ופסקה בד בל  אחד יום ראתה טהורה

 וק שתפס שצריכה יראה ל"ז ש"הרא א"א ומלשון פתוח ומעיינה הואיל מספק בזה שמחמירין

 זו ובדיקה יפה יפה עצמה תבדוק הדם וקשיפס ואחר  לשונו וזה שכתב השמשות בין בטהרה

 ומיום  כתם בו ןשאי לה הבדוק וקחל ותלבוש לראותמ  בו שתפסוק ביום השמשות בין יהתה

 ".קייםנ שבעה  לספור   תתחיל המחרת

 יום שפוסקת בו אינו עולה לז"נ 

מיום המחרת של הפסק  ז"נ, למנות מתחילה  סופרת שהזבה ימים , ששבעתכתב הטור

 .הטהרה

 : המשנה שם וז"ל 1706ברי הטור בגמרא בנידהמקור ד

 ".נדות   ועליב  שהן מפני, יוןכעל תחתון משכב מטמאים "והכותים 

 וז"ל:ידות ועלי נשכותים מוגדרים כבהטעם   1707מבארת מרא והג

 "שבעה למנין סופרתו בו  שפוסקת יום" 

וכן   , שיום שפוסקת בו אינו עולה למנין ז"נ1709יםוכל הפוסק 1708עפ"י זה כתבו הרא"ש

 . פסק מרן לקמן בסע' א

 רית עולה לה? האם הפסק טהרה בשח

 : וז"ל 1710בנידה מקור הסוגיא בגמרא

 משנה מובא: ב

 ולאחר , הפרישה לא השמשות ובין, הטהור  הומצא שחרית שביעי יום עצמה דקהשב הנד"

 הפרישה שלא כל: אומר יהודה' ור. ..טהורה בחזקת היא הרי - טמאה ומצאה בדקה ימים

 לנדתה  בשנים אפילו: אומרים וחכמים. טמאה בחזקת זו הרי - ולמעלה נחההמ מן בטהרה

 זו הרי - טמאה ומצאה בדקה זמן ולאחר , שההפרי לא השמשות ובין, טהורה ומצאה הבדק

 .טהורה" בחזקת

 :וז"ל ובגמרא כתוב

, אומר  אתה יפה - השמשות בין כל בעיניה ותנחמו ידיה אלמלי: יהודה' לר  לו אמרו, "תניא

 מה - ולמעלה המנחה מן' בז בטהרה שהריהפ לי מה, ראתה ידיה סלוק עם אימר  - שיועכ

 
 ב.לא ע" 1706
 לג ע"א. 1707
 נידה פרק ד סי' א.  1708
 כמוזכר בב"י.  1709
 ע"א.  סח 1710
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:  רבי אמר והתניא, אין? דאמר  למאן  איכא מי - וןבראש. בראשון בטהרה הפרישה לי

 שחרית' ז יום עצמה שבדקה נדה בדרך מהלכים כשהיו שמעון' ור  יוסי רבי את שאלתי

 ואמר ? מהו, טמאה ומצאה בדקה הימים ולאחר  ,הפרישה לא השמשות  ובין, טהורה ומצאה

 לא  בראשון. שנא לא ל"א? מאי, שני, ישישל, רביעי, מישיח, ששי. טהרה בחזקת זו הרי לו

, פסק - דפסק וכיון? קיימי טומאה בחזקת לאו כולהו אטו. שאלתי שלא תיוטעי, שאלתי

 ."פתוח יןמע  והוחזק הואיל? סבר  מאי ומעיקרא. פסק - דפסק כיון, נמי ראשון

 הפסק טהרה:  סיכום השיטות בתנאים לגבי זמן

  צריכה לבדוק  הימים שאר אולם, עולה להת בשחרי הפסק טהרה ביום השביעי  – ת"ק

 . 1711סמוך לערב

, אלא צריכה להפסיק בטהרה אף ביום השביעי הפסק בשחרית לא עולה לה – יהודהרבי 

 ימים מן המנחה קטנה ומלמעלה. בכל ה

, ואילו ביום ראשון  ריתבשחואילך עולה לה הפסק טהרה  ' ביום שניאפי –חכמים בתראי

ק , לא מועיל הפסחשב למעיין פתוחתה נום הראשון לראייישב] מסמוך לערבעולה רק 

 . [יתבשחר 

 . ]כטעם המבואר בגמ'[בשחריתעולה לה הפסק טהרה  אף ביום הראשון – רבי

 

 אשונים בזמן הפסק טהרהת הרשיטו

 הראשון. שהפסק בשחרית עולה לה אפי' ביום  כרבי, פסק 1712הרשב"א בתוה"ב

שהפסק בשחרית  ראים בתכחכמיפסקו,  1713"םא הנ"ל וכן הרמביש מחמירים ברשב"אולם 

שביום הראשון לראייתה נחשב למעיין  ] או בראשון בסמוך לערבלאה וה ם השניעולה לה מהיו

 .[ל הפסק בשחריתפתוח, לא מועי

 .ק בטהרה צריכה לפסוק בבין השמשותשבאיזה יום שתפסו, 1714הרא"ש פסק

 

 טת הרא"שר שיביאו

 מנחה ולמעלה עולה לה בין שרק הפסק טהרהה ש פוסק כר' יהודלכאורה נראה שהרא"

, שלא יתכן שהרא"ש פסק  אולם ביאר הב"י. וכך באמת הבין הטור עים השבי אפי' ביו

שסתם  אלא ,שפסק כת"ק או כחכמים בתראי רחךכל ד חכמים, ועכשיטת יחידאה כנג

 :גלל שתי אפשרויותשתעשה את ההפסק סמוך לביה"ש ב

 וכח שהיום נגמר בטהרה. אז מ, שסמוך לביה"ש לכתחילה לבדוקף עדי כ"ע שלא. 

, ופסקים אלו מיועדים לנשים והציבור הרחבבקיצור פסקיו,  אלו כתובים הרא"ש דברי ב.

"ש לשיטת רבנן בתראי שהפסק ביום ראשון צריך להיות ביה לא רצה לחלק ולכן הרא"ש
 

ים חכמרא"ש מבואר, שתוספי הולם ראי, א נה ות"ק אינו כחכמים בתיטות במשש שיטת רש"י שיש ג' כתבנו עפ"י 1711
 ק. את שיטת ת" ריםבתראי מבא

 .ה"ש ז"ב 1712
 ראשון שיום טמאה שמצאה ימכ ז"ה טהורה בו שמצאה פי על אף נדה של ןאשור .ויום.. ": הרמב"ם וז"לאיסו"ב ו כ.  1713
הרה לא  סק טכא' הפרית לבדיקת ביה"ש אלא לבדיקת שחן משמע שלא חילק בי מהרמב"ם .פתוח" עיןהמ הוחזק כולו

ב"ם הרמ א שדרךאל ה,עולה ל לערבבראשון סמוך "ט הלדעת הרמב"ם הב"י, שאף  יאראשון, אמנם בהר עולה כלל ביום
 ראשון עולה לה.  לא כתוב בהדיא בדעת חכמים שהפסק טהרה ב גמ', ובמשנתינושנה והבלשון המ בלכתו

 י' ב.בקיצור ס הנד הלכות נדה מסכת 1714
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שביעי בשחרית  ול להיות ביום ההיות בשחרית, או לחלק שההפסק יכובשאר הימים יכול ל

ויבואו להתיר אף  או לידי בלבול וטעותיבומא , שת"ק ובשאר הימים בסמוך לערביטת כש

 .מים תעשה הפסק בביה"ששבכל היכן סתם ול .בבדיקת שחרית ביום ראשון וכו'

 ?שיהיה בביה"שההפסק  ,ה התכוון הרא"ש שכתבלמעוד יש להבין 

 שמא לן פקאדמס כיוןש, ממשמשות שתפסיק בבין הש יתכן שהכוונהשלא , ביארהב"י 

ולכן ביאר,שע"כ שהכוונה ! 'ז למנין סופרתו בו שפוסקת שיום נמצא ,הוא הלילה מןביה"ש 

 .1715לסמוך לביה"ש

 יין פתוח ת מעהגדר

זמן  ון ראתה בבוקר, ואח"כ הפסיקה בטהרה לפניאישה שראתה מספר ימים וביום האחר

 מנחה קטנה, האם ההפסק עלה? 

 : נחלקו הראשונים

חייבת לעשות בדיקה   ולכן חנחשב למעין פתו היום שראתה בו ,כתב 1716התוס' בנידה 

 אולם בדיקת שחרית לא עולה לה. בזמן מנחה ולמעלה

 שות בו הפסקלע אף ביום שראתה בו יכולה, כתבו 1718והראב"ד 1717רמב"ןאולם דעת ה

 סמוך לביה"ש.  צריכה לעשות הפסק לראייתהראשון ביום ה, כיון שרק בשחרית

 

 מוך דחוקדין 

  יום בודקת האשה שתהא ביתו ךבתו םדא ילמד שלעולם, 1719הרשב"אתב בשם "י כהב

. ספק כל מידי מוציאה הבדיקה שזו השמשות בין כל שם ושיהא דחוק במוך טהרתה הפסק

דם אחרי ההפסק, סק טהרה אפי' סמוך לביה"ש יש חשש שתראה אישה שעושה הפ שכן 

, כיון שאז יכולה לברר יה"ששך במוך דחוק בכל מ עצה טובה לעשות ולכן כתב הרשב"א

 .1720דם עד סוף היוםראתה  שלא

 בדין מוך דחוק: נחלקו הראשוניםאולם 

 וך דחוק., תניח מ]לא רק בראשון לראייתה[ כל הפסק טהרהבש שעצה טובה, הרשב"א כתב

יום הראשון בין עשתה הפסק ב שיש הבדל 1721נידהכתב בהלכות ש הרמב"ןאולם שיטת 

ום הראשון  פסק בישכאשר עושה השראתה כמה ימים,  לאחרתה לבין הפסיקה לראי

כמה ימים לא ובהפסיקה לאחר , כיון שזה מעין פתוח לעשות מוך דחוקלראייתה יש חובה 

 וז"ל: בה שצריכה לעשות מוך דחוקכת

 
   נין.חיב בעועיין בב"י שהר 1715
 ה'.לי ע"ב ד"ה 'אמרוסח  1716
 ה ב א. נידהלכות  1717
 ח.סלי הנפש עמ' בע 1718
 שם.  הקצרתורת הבית  1719
 . !ורטטו ההשמיוע הב"י מדה מות 1720
 ק ב א. פר 1721
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 עד רתהמח מיום מונה אינה ביום בו הסקופ בשחרית ראשון יום הזה בזמן "...ראתה

 טמא  כולו הראשון היום כל שחזקת, השמשות בין כל עיניה בין ידיה ויהיו דוקלב שתחזור 

 ..."בשחרית שפסקה פי על אף לה חוזרין ודמים פתוח מעין שהוחזק

  י הרשב"א בענין מוך דחוק.את דבר לא כתבו , 1723והראב"ד 1722ורא"ש הטורלעומתם 

 

 שו"ע: ב. 

 ת הלכהיקפס

כל הימים בבין  סק בתעשה את ההפ  ילה , שלכתחטת הרא"שפסקו כשי השו"ע והרמ"א

  .שלכתחילה תעשה מוך דחוק "ארשבו ככתב וכןהשמשות. 

 :1724מב"ן פסק השו"ע כרואם עשתה הפסק ביום הראשון לראייתה, 

 : שלא ביום הראשון לראייתה[ רה טה]עשתה הפסק ראתה מספר ימים  - א סעיף

'  ב תראה אם, משפטה וכך. בו שפסקה םיו ממחרת מתחילין סופרת שהזבה םימי שבעה"

 תהיה זו ובדיקה; בטהרה שתפסוק כדי שפסקה ביום תבודק, מלראות ופסקה' ג או ימים

 הומצא שחרית רק עצמה בדקה לא אפילו, ובדיעבד; הלכתחל נוהגין וכן). השמשות לבין סמוך

 אדם  ילמד ולםולע. (ש"הרא דברי לפי אף י"וב א"הרשב בשם טור(. )בכך סגי, טהורה עצמה

  כל  שם  ושיהא דחוק ך במו תהטהר  הפסק ביום בודקת שתהא ביתו  תוךב (לכתחלה החמירל)

 ".1725 ...הגה. (ק"בתה א"רשב) ספק מידי מוציאה  בדיקה  שזו, השמשות בין

 ראתה מספר ימים  לזמן הפסק טהרה כאשרביאור שיטת השו"ע 

עפ"י מה   לא מועיל, אולם ף בדיעבדשצריך לפסוק בביה"ש וא פשט דברי מרן עולה לכא'

מודה לרמ"א שהבדיקה בביה"ש שמרן  שהרא"ש סבור כרבנן בתראי, עולהב"י ה שכתב

מפרש דברי   שהרמ"אא כ נמצ, וא"היא רק לכתחילה ובדיעבד מועילה גם בדיקת שחרית

 מרן ואינו חולק עליו.

שאם יש   [לראייתה ]ולא ביום הראשוןימים  , כאשר רואה בכמה1726פוסק בטה"בעפ"י הנ"ל 

לה לעשות הפסק יכוש, קשה עליה לעשות ה"ט סמוך לביה"ת שימור בדבר, ויודעצורך ג

    אפי' בשחרית. טהרה 

 

 : הראשון לראייתה[ וםביטהרה ]עשתה הפסק   יום אחד ראתה  -  ב סעיף

 בין  כל שם יהאשו דחוק במוך עצמה לבדוק צריכה, ביום בו ופסקה בלבד אחד יום "ראתה

 פי על אף, טהורה עצמה ומצאה תשמשוה לבין סמוך צמהע בדקה אם דיעבדוב: הגה. השמשות

 ם"להרמב י"וב ן"רמב בשם ה"וה א"הרשב בשם טור) סגי, השמשות בין כל אצלה המוך תההי שלא

 
 נידה.   קיצור הלכות 1722
 בעלי הנפש עמ' סח. 1723
כתבנו את   ריך אלאמלהאנמנעו קת מרן ורמ"א בזה. כאן אור מחלובי בענין מוך דחוק ו אר לקמן דברי הרמ"אועוד יבו 1724
 ארכנו. ו הגדול, ובמקומן בהדי
 . אורו לקמןוויב כאן, תם באתי אוה אל מו ולכןי עצהם נושא בפנ א, 'רי הרמ"א בסעדב 1725
 ב עמ' רנז.ח" 1726
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 בשם ן"ורמב א" רשב) אחד יום רק  ראתה ולא הואיל, מהני לא שחרית בדיקת אבל (. ס"בש מ"וכ

 ".(שם וברטנורה ד"פ סוף משנה' ובפי ב"מהא ו"פ ם"רמב ד"וכ א"י

 האידיאלי הפסק טהרהזמן 

שסמוך היינו   1727בטה"ב. וביאר 'סמוך לבין השמשות'את ההפסק  שתעשה השו"ע כתב,

תנאים מודים אולם כתב הב"י שכל ה ]חצי שעה קודם שקיעה[ שותקודם בין השמ חצי שעה

 שיכולה אףמרן,  נחשב לבדיקת שחרית, וא"כ כוונת שאחרי המנחה קטנה ולמעלה לא

עשה את ההפסק חצי  ב אם תמן מנחה קטנה ולמעלה, אלא שטו הפסק לכתחילה לעשות 

 שעה הסמוכה לשקיעה. 

 פסיקת הלכה בהגדרת מעיין פתוח 

ראתה בו יכולה להפסיק  , האם היום ש נחלקו הראשונים בהגדרת מעין פתוח כאמור לעיל

 לה. ק מן המנחה ולמעחשב כמעין פתוח ויכולה להפסיק רבו שחרית או שמא נ

ראתה ביום הראשון לראתה  רק בין, שמרן חילק מו הרמב"ן והראב"דסק כמרן השו"ע פ

 . בשאר ימים, אך לא כתב שיש חומרא מיוחדת ביום שראתה בו

, אולם אינה צריכה מוך  כמעין פתוחשיום שראתה בו נחשב , כתוס' 1728אולם דעת הסד"ט 

 ה. לא א"כ זה היום הראשון לראייתדחוק א

ן אנו שאינו שבימיכיון  , צריך גם מוך דחוקהעשה אולם למ, תוס'כ פסק 1729החוו"ד גם 

יש חשש שתראה מס' ימים דם טהור ורק ביום האחרון תראה דם  בקיאים במראות הדמים 

שרואה בו הוא היום הראשון לנידתה שבו  , נמצא שתמיד יש לחוש שמא היום האחרוןטמא

 ייבים מדינא מוך דחוק.ח

י , אולם אם נזכרה לפנרית מועילהת שחשבדיק כדברי מרןמעיקר הדין , סקפ 1730בטה"ב

 י לחוש לשיטת הסד"ט. , כדעדיף שתעשה הפסק נוסףש ביה"

שלכתחילה עדיף שתעשה את ההפסק סמוך לביה"ש כתב,  1731אולם בספר חזקת טהרה

לבדוק שוב סמוך  ם אותהטריחיאין מ, אולם אם כבר בדקה שחרית וש לסד"טכדי לח

 ה"ש. לבי

, ותו יוםאתה בא, דכל שרחוו"דיש לחוש לכתחילה לש 1732קרליץ בחוט השניהגר"נ דעת 

משום חשש יום ראשון שמא מה שראתה קודם לא היה דם  ביה"ש, שתניח מוך דחוק כל

לסמוך על הכרעת האחרונים, דסגי בבדיקת יש  ואמנם אם לא הפסיקה במוך דחוק,טמא, 

 . , מכיון שכבר ראתה כמה ימיםחריתש

 
 ב עמ' רנח."ח 1727
 ס"ק ט. 1728
 סי' קצו ס"ק ב. 1729
 ח"ב עמ' רסד. 1730
 "ק ח. הובא בטה"ב.ס 1731
 עמ' רנ. 1732
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 וק' הגדרת מוך 'דח

היינו באופן שתמלא טהרה, להפסק דרת מוך דחוק שהזכירו הפוסקים שהג 1733כתב החוו"ד

 בית עד שתכסה את כל, מוכים הרבה לרחם במוך, וגם תניח מחוץ הרחם כל בית את

 אבל במוך.נראת היתה  מכל סדקיןחורין ו דרך דם רדה טיפתילו יא בודאישאז , התורפה

עדין יש לחוש , ס" בש מבוארכ מהברחכו להתכוויץ בלבד, הואיל ודרם ברחאם יש מוך 

 .מוךב יגע שלאבאופן  הסדק דרך תרדל דםה ויכול, כל החו"ס ע"י המוךנסתמו שלא 

כיון שהדבר  , חדבנתנית מוך אכך אלא די באין צורך לנהוג כתב, ש 1734אמנם בטה"ב

 ת בדיקות קצו, שא"צ לעשו "י בסי'עלול לגרום לפציעתה, ומביא ראיה לדבריו מדברי הב

 דחוק עצמה עלולה להיפצע. תנסה לשמש דש, שקשה להגיע לשמה, ואם ם שה עד מקו

 יקת הלכה במוך דחוקפס

 בין מקרה בו עשתה הפסק ביום הראשון לעשתה הפסק לאחר כמה ימים: יש לחלק

 :ראתהפסק באותו יום ש עשתה ה

 לעיל הבאנו שנחלקו בכך הראשונים:

רק כתב שזאת  הרשב"אילו , ואהרה עם מוך דחוקלעשות הפסק ט בתשחייפסק  הרמב"ן

 ביאו דין זה.כלל לא ה הרא"ש והראב"ד טורהו, בהעצה טו

שאם הפסיקה ביום  מרן פוסק כרמב"ן, שכן בין מרן לרמ"אמחלוקת לכא' נראה שיש 

, שבדיעבד מועיל כרשב"א והרמ"א פסק, דחוק במוך עצמה וקלבדאייתה צריכה ראשון לר

 לי מוך דחוק.פסק שביה"ש אף בה

 ולרמ"א לא, ן מוך דחוק מעכבשלמר 1736הבין בששה"לוכן  1735כתב הסד"טכך אמת וב

 .1737בעצי הלבונהאם עשתה הפסק מן המנחה ולמעלה, וכ"כ  מעכב

אם מוך דחוק  שבידעבד לא מעכבשמרן מודה לדברי הרמ"א  1738אולם דעת הטה"ב

  יכה' לשון 'צרש ,1739ש"סללי הבריו בכל דומבסס את ביאורו ע .עשתה הפסק סמוך לביה"ש

  מי.דפיר ש אך בדיעבד לא לכתחילהאינו אא כאן במרן בענין המוך[ המוב]

, שכאשר יש דברי פוסק אחד שהם סתומים, נבאר סיבה נוספת שמרן מודה לרמ"א היא

עפ"י שאר הפוסקים, ובנידון דידן הרמ"א ורוב הראשונים  ששיטתו תהיה גם את דבריו באופן 

 ה לא מעכב. איית ביום הראשון לר ברים שבמוך דחוקסו

 : םפר ימיעשתה הפסק לאחר מס

 "א בסע' א וז"ל:השו"ע הביא את דברי הרשב

 שם  ושיהא דחוק במוך טהרתה הפסק ביום בודקת שתהא ביתו בתוך... אדם ילמד ולעולם"

 ".ספק מידי מוציאה  בדיקה זוש, השמשות בין לכ

 
 סי' קצא ס"ק ח. 1733
 רסא.ב עמ' ח" 1734
 ט.ס"ק  1735
 עמ' רפ. 1736
 ע' א.ס 1737
 רפז.-רפו עמ'ח"ב  1738
 ס ע"א.  1739
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להניח  צה טובה עיש בא לעשות הפסק, אתה מספר ימים ושכאשר ר השו"ע והרשב"א כתבו

הראשון לראייתה יש להניח מוך דחוק   כשפסקה ביוםכאמור אולם ] כבאך אין זה מעמוך דחוק 

יון , כחוק בכל הפסקלהניח מוך ד יש חובא מדינא שבימינו, פסק 1740החוו"דאולם  .[מדינא 

ום האחרון דם טהור ורק בי שאין אנו בקיאים במראות הדמים ויתכן שראתה מס' ימים

 חד.אתה רק יום אמא, נמצא שדינה כאישה שרדם טראתה 

ת דבריו של החוו"ד לא נהגו למעשה להניח מוך דחוק  כתב, שלמרו 1741אולם בטה"ב

שדינו של  כיון ,עצה טובה כאשר עושה הפסק לאחר כמה ימים מדינא אלא רק מדין 

, רשב"א חולק להקלו מוסכם, שהרי ה הרמב"ן שביום הראשון חייבת לשים מוך דחוק אינ

ואת"ל שהוא היום  אינו היום הראשון לראייתה, ום שפסקה בו ם יש פה ס"ס, ספק שמא היוג

הראשון לראייתה, הואיל וכל הסיבה של מוך דחוק הוא מספק שמא תחזור ותראה בבין 

    ס"ס להקל דשמא לא תחזור ותראה.   שות, אזי יש כאןהשמ 

ו  שבארצות ספרד נהג, כתב בבטה"מרן מוך דחוק.  ות הנהיגו לעשותואכן לא בכל המקומ

לא הנהיגו לעשות  ארצות אשכנז חלק מבולם מוך דחוק כהוראת מרן, א ילהלעשות לכתח

 .1743והתפארת צבי  1742, וכך עולה מדברי ערוה"ש מוך דחוק

 ין המנהגים: אר את המחלוקת בבטה"ב בי

א מפני הי [אתה ביום הראשון]ולא אם רק ר בו הסיבה שנהגו לעשות מוך דחוק בכל יום שפסקה 

להניח מוך דחוק והוא ראשון לראייתה חייבת מדינא פסקה ביום ה שהרמב"ן כתב, שאם

ולכן הנהיגו להניח מוך דחוק אף שעשתה הפסק לאחר מספר ימים כדי שלא מעכב, 

 שהוא מדינא.  כאשר ראתה והפסיקה ביום הראשון דחוק ה ותוותר על מוך תטע

ם הספרדי  שכ"ז,פסיקת ההלכה בדין פולטת וי בה לחילוק תלהסיב, ש ז ביאר בטה"בעפי"

, ורק אז תעשה הפסק. וא"כ מצוי מהתשמיש האחרוןימים  4ן נהגו כמרן שפסק שיש להמתי

לפני ראייתה ולכן יש  ימים 4לא שימשה שתפסיק בטהרה ביום הראשון לראייתה במקרה ש

ון הראשם שמפסיקה ביום יכולה לטעות וג לחוש שאם לא תתרגל לעשות מוך דחוק

 דחוק.לראייתה לא תניח מוך 

, גם אם לא שימשוראיית הדם ימים מהזמן  5מתין אשכנזים נהגו כפסק הרמ"א להאולם ה

מיום תצטרך להמתין  [ו לקמן בסע' יא שעוד יבואר ים]חוץ ממקר ולכן ברוב המכריע של המקרים

]אפי' ה איית ביום הראשון לר אין מצוי שתפסוקוממילא עד שתוכל לעשות הפסק  ראייתה

 לה. נהיגו להניח מוך דחוק לכתחיולכן לא ה ם[שהפסיקה לראות ד

 שעלול לגרום להוצאת דם הנחת מוך דחוק 

מוך  שהיא רגישה, וה , שאישה שקשה לה לתת מוך דחוק כל ביה"ש,פוסק 1744טה"בהרב ב

הפסיק בטהרה  ן, יכולה להקל לגורם לה כאב או שחוששת שע"י המוך יצא דם מבית החיצו

 בעלמא למצווה מן המובחר.  ין אלא חומראדחוק, כיון שאינו מן הד מוך ללא

 
 ו ס"ק ב.קצ 'סי 1740
 .טרנ-מ' רנח"ב עח 1741
 יז.  צו סי' ק 1742
 "ק ט.ור חיים סקמ 1743
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ביום  הפסיקהשאם היינו כתב, שהדבר תלוי באיזה יום עושה הפסק טהרה,  1745באגרו"מו

, ולכן ]עפ"י הבנתו שמרן חולק על הרמ"א[חוק מדינא יכה להניח מוך דהראשון שראתה אזי צר

ראתה ניתן  ש מס' ימים  פסיקה לאחר כמההאם וך מדינא. אולם הקל לה כיון שהמאין ל

אם ראתה באותו יום עדיף  אמנם  ,כיון שמרן פסק שא"צ מדינא[] להקל שא"צ להניח מוך דחוק

שראתה בו נחשב  שסובר שיום תוס'שיטת הכדי לצאת את שתדחה את ההפסק למחר 

ניתן  רך, , אך אם יש צונאה, ואז המוך מדיכמעין פתוח אף שהוא לא יום ראשון לראיית

  להקל. 

ים מוך דחוק כל משך ביה"ש  אישה שדרכה שאם תש , ב כיו"בכת  1746"ש ענגיל ובשו"ת מהר

חו"ס קודם יצא מלוכלך בדם, ואם תוציא קודם ביה"ש יצא נקי, יש להקל בבדיקה רגילה ב

  .ורק שיהיה מונח איזה זמן בפנים ולא תוציאנו מיד, הלילה

 ר"תשים לשיטת חושת מוך דחוק להנח

 :מתי חל הלילהבזמן ביה"ש ו 1747הראשונים  חלקונ

 השקיעה, ולאחר השקיעה זה לילה. לפנימיל  3/4יעור הוא ש שביה"ש, שיטת הרא"ם

צאת הכוכבים  שקיעה ולאחר מכןה לאחרמיל  3/4הוא שיעור  שביה"ש, שיטת הגאונים

 שזה לילה. 

שקיעת החמה[  ]  נו הנראת להשקיעה  היא קיעה ראשונהש, שישנן שתי שקיעות, ושיטת ר"ת

 3/4ואז יש לנו  ,שלא נראת לנו ההשקיעה השניוא עדין יום עד ורבע מיל שה ואז יש שלוש

 ואז מגיע הלילה.  ביה"שמיל שהוא 

היינו   מיל[ 4-דק'  72זמן ארוך ] ח מוך דחוק במשךיוצא לכא' שיש להנילחוששים כר"ת 

אמנם כתב . רבינו תםלפי עד הלילה ונים[ ]שאז חוששים לגאהנראת לעינינו  מהשקיעה

יהיה מונח כל ביה"ש, די להן   ן הפסק טהרה, הנוהגות שהמוךבדישמ"מ   1748בבטה"

ת המוך עשר  , ולכן יניחו אכדי שלא יגרום המוך שריטות בגופה לנהוג כשיטת הגאונים

 דק' שיהיה 5עוד לפני שקיעה וישאר אצלן כל ביה"ש שהוא כרבע שעה, ואח"כ  1749דק'

 כחצי שעה. ה"כ , ובסלילה ודאי

סק ביום הראשון אם עשתה הפ, אזי לשיטת ר"ת שלחוששים פסק 1750אולם האגו"מ

   .דק' כנ"ל 72במשך להניח מוך דחוק לחוש לר"ת וצריכה  לראייתה

 
 

 ח"ב עמ' רסא. 1744
 יורה דעה ח"ב סי' עט.  1745
 .חלק ו סי' קט 1746
 סע' א בבית יוסף.  או"ח בסימן רסא 1747
 רסא. ח"ב עמ' 1748
 '.יעהדק' לפני השק זה 'כמהון התב בלשובתורת הטהרה כ 1749
 .הנ"ל 1750
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 קת חו"ס בסמוך לערב ו שצריכה גם בדיהאם די במוך דחוק א

יכה לעשות  ה צרואינח מוך דחוק ום אחד, די שתנימלשון השו"ע בסע' ב נראה שאם ראתה י

 .בדיקה של חו"ס

 סמוך לערב.  יקת חו"סשצריכה גם לעשות בד, 1751חוו"דאולם כתב ה

למעשה מלשון מרן משמע שאינה צריכה לעשות בדיקת חו"ס, ש, שאף 1752וכתב שבה"ל

פוסק , כיון שמרן מועילואפי' בדיעבד לא  ו"ס בנוסף למוך דחוקת לעשות בדיקת חחייב

מלא את כל החו"ס גים כחוו"ד לת בחו"ס, והואיל ולא נוהלהיוהפסק טהרה צריך בסע' ו, שב

 , יש לעשות בדיקה סמוך לערב בחו"ס בנוסף למוך דחוק.וגם מבחוץ במוך הדחוק

יצא נקי, ניתן להקל בצירוף   בדיקה טמא והמוךשאם יצא העד , 1753אולם כתב בחוט השני

     של צדדים נוספים להקל.

 תה כתם יום אחד רא

אפי'  יל בדיקת שחריתשלא מוערמ"א , כתבו השו"ע והיום אחד רגשהדם בהכאשר ראתה 

 1754הש"ך עפ"י המחצה"שכתב  ולםא, וצריכה מוך דחוק מדינא כיון שמעינה פתוח  בדיעבד

ילא בדיעבד מועילה הפסק טהרה וממ כמעין פתוח אין זה נחשבכתם  שאם ראתה

 .1755ב וכן פסק בטה"וק ואינה צריכה מוך דח בשחרית

יש להניח מדינא מוך  בכתם שה נוקט שגם שיש דעות בענין, ולמע  ,בכת 1756ששבה"לאולם 

 .וקדח

 ראתה בעד הבדוק יום אחד 

זה כמו יש להחמיר בהאם לדון באישה שמצאה דם בבדיקת עד הבדוק, יש לאור הנ"ל 

כתם ולא צריכא  ממש וצריכא מוך מדינא או שמא יש להקל בה לענין זה כדין ברואה דם

 מוך מדינא:

אלא בדוק לא נחשב ככתם ד ית עיסק, שראפ 1757ר בשו"ת טוב טעם ודעת קלוגר"ש 

 .וצריכא מוך מדינא ואף בדיעבד הפסק בשחרית לא עולה להאיה כר

ולכן   כראיה ממשהעד  את הראיה בבדיקתמעיקר הדין אין דנים , 1758בטה"ב פסקאולם 

קל: שמא ס להכיון שיש ס" .נאא צריכא מוך מדיול יש להקל בדיעבד אף בבדיקת שחרית

שמא הלכה   ממש כראיהואם את"ל שנחשבת  כתם כראייתנחשבת ראיה בבדיקת עד 

ומועילה לה  אינה צריכה להניח מוך דחוק  ביום אחדדם שאף ראתה כרשב"א דלעיל 

 . 1759רית בדיקת שח

 
 .' קצא ס"ק חסי 1751
 עמ' רעז. 1752
 מ' רמו.ע 1753
 ק ו.ס" 1754
 פא.ר 'עמח"ב  1755
 רעו.מ' ע 1756
 ט. סי' רצדורא קמא המ 1757
 ח.פח"ב עמ' ר 1758
 ס"ס כנגד מרן.מרן הגר"ע יוסף נוקט שניתן לעשות  1759
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לגרום לה   תעשה מוך דחוק אך אישה שהנחת מוך דחוק יכולה, ש כתבחילה אולם לכת

     .  חילה עפ"י הס"ס הנ"ללכת  ם יכולה להקל אףלפצעי

 קושיית הש"ך –אחד  ראתה יום

והקשה לה להפסיק בו ביום אם תעשה מוך דחוק. , שאם פסקה יום אחד יכותבכ השו"ע

ימים   4קה בטהרה יש להמתין , שלפני שמפסי"עהשו, שהרי בסע' יא פסק 1760הש"ך

ים אפי' לא ימ 5פסק שיש להמתין כ"ז, והרמ"א שם מדין פולטת ש מהתשמיש האחרון

  ת שיכולה לעשות ה"ט ביוםיוצא לפי הרמ"א שאין מציאו וא"כ. ראייתהמתחילת שמשה 

 ימים האחרונים[?  4]אמנם למרן נוכל להעמיד שלא שימשה ב הראשון לראייתה

מים  י 5שעברו כבר  ןר באופן שראתה דם בהרגשה בתוך ז"נ ובאופ, שמדוב תרץ הש"ךומ

 ימים.  5להמתין לשוב ו ריכהונה ולכן אינה צמהראיה הראש

 ר שטיפת אותו מקוםפסק טהרה לאחה

, שאישה ששטפה את אותו מקום לפני פסקו 1762והאגרו"מ 1761ליץ בחוט השני הגר"נ קר

]והאגרו"מ כתב תמתין רבע   מתיןאח"כ אלא יש לה אין לה לעשות את ההפסק מידההפסק, 

  8שלכתחילה תמתין כתב עצמו  1764חוט השני , וכתב כמה דק' 1763שעה ובשו"ת מהרי"ל דסקין 

ב כל הזמן אלא יוצא בהפסקות, ולכן שדם הנידה לא ז כיון [דק'  3דיעבד מספיק דק' וב 

  , שכן יתכן שעוד כששטפה את הדם וכעת לא רואה בהפסק, אין זה הוכחה לכך שנפסק הדם

 מעט יצא דם שכן יש לו הפסקות כאמור.

 כלל. ןשלא צריכה להמתי, 1765אולם בטה"ב פסק

 חר שקיעהה לאהפסק טהר

 אחריה: השקיעה האם יכולה לעשות גם ת הפסק לפני אשה ששכחה לעשו

. כיון וחצי דק' לאחר השקיעה עלה לה הפסק 13, שאם בדקה בתוך 1766כתב טה"בהרב ב

דק', נמצא שזמן ביה"ש  18הילוך מיל לדעת מרן הוא מיל, וזמן  3/4 שמשך ביה"ש הוא

 פר ספקות.ף מס ו מבוסס על צירווחצי דק'. היתר 13הוא 

שמא הלכה כר' יוסי שכל זמן .ג. שמא ביה"ש הוא יום ב."ש. אות לפני ביה.שמא פסקה לרא

א הלכה כר"ת  שמ.ד. הוא יום ורק לאחר כן מתחיל ביה"שמיל[  3/4ביה"ש של ר' יהודה ]

א צריכה כלל .שמא האשה לא זבה אלא נידה ולה 1767ן ביה"ש הוא מאוחר יותר שזמ

 
 ק ו.ס" 1760
 עמ' רמה. 1761

 סי' עא.  ור"ד ח"בי 1762
 סי' כב. 1763
 .מ' רמחע 1764
 רסב. ח"ב עמ' 1765
 תקנד.-תקנג עמ'בם בסוף הספר עוד במילואיין רעד, ועי-רסהמ' ח"ב ע 1766
בתוס' בכתובות דף ט, וכן פסק הש"ך  ראינו ספק כמבואם אחד ל שס"ס מש"וקי אחד,שם ן ס"ס מכ שי ף שלכא'וא 1767
ז  מהספק השני א יר יותר ת מתהספקו פ"י הש"ך שם, שכאשר אחדכן י"ל עש קי. מ"מ הכא שאני, לי הס"ס ביו"ד סי' בכל

ום  ר"ת היאם הלכה כ וכן ודה,יה ותר מר'י  ךרונמשך א היוםיוסי יוצא ש כר' ם נאמר שהלכהן בנידו"ד אוכ וי שפיר ס"ס,ה
 ך.   ועוד יותר אר 
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ן יש לה חזקת ום חזקה, וכאלא אמרינן ס"ס להקל במק 1769ו"ד. ואף שהט"ז בי1768ז"נ

כתב שמצרפים ספקות להקל, שהספק הראשון מבטל את החזקה ואז  1770ם טומאה, הש"ך ש 

 עושים ס"ס. 

, שצירף את דעת  דק' אחר השקיעה  51יל לעשות הפסק , בדיעבד מוע1771האגרו"מ פסק

יה"ש זה נכנס וזה יוצא, י שבאת שיטת ר' יוס  וחצי דק' ובנוסף 13מרן שזמן ביה"ש הוא 

 ת שאר הספקות שלעיל. ומצרף א הזה הוא יום גמור. ושמא כל הזמן

תשאל , שבמקרה שעשתה הפסק טהרה בביה"ש 1772החפץ חיים בספרו נדחי ישראלדעת 

  .מורה הוראהשאלה 

וכ"כ   שקיעההפסק טהרה לאחר  כתב, לא ניתן לעשות  1773שו"ת קנה בושם לם באו

 .1775למיםת השוכן בתור 1774ת אדםהחכמ

' איחרה לרגע קט, ה את בדיקתה אחר השקיעה אפי, שאם איחרתבכ 1776וגם בחוט השני 

]היינו  שאם התחילה את הבדיקהלא עולה לה בדיקה זו להפסק טהרה. אולם הוסיף, 

קודם שקיעה, אע"פ שהבדיקה נמשכה לתוך זמן  לתוך או"מ[  ילה לשים את העדשהתח 

 יצא דם. רור מן קודם השקיעה, שלאן בישהרי יש כא טהרהיה"ש, הוי הפסק ב

 מבעו"י לת ערביתעשתה הפסק אחר תפי –הרמ"א  דין

, ולאחר ערבית עשתה הפסק טהרה, האם נחשב  מבעו"ימה הדין כאשר התפללו ערבית 

א ול בלילהנחשב שהפסק היה או שמא  ה למנות כבר ממחרת לז"נויכול היה ביום שההפסק

ערבית  כבר התפללו  דין לא שקעה השמש ומאידךחד עמצד אכן ש ?מחרתיכולה למנות מ

 ל יום זה כלילה!ולענין ערבית עשו הקה

 :בדבר זה נחלקו הראשונים 

אף  נחשב ללילה ,, שמאחר שהקהל כבר התפללו באותו היום ערביתפסק 1777התה"ד

המתין  חרת אלא צריכה לולכן אינה יכולה למנות ז"נ מיום המ, היא לא התפללה עדיןש

 יום נוסף. 

יון , כות הפסק טהרה לאחר ערביתשניתן לעש, 1778ם דעת האגור בשם המהרי"לאול

 שעדין יום, ותוכל ממחר למנות לז"נ. ואף אם זה היה ביום שישי והציבור קיבל שבת.

 ר היא התפללה ערבית? עפ"י שיטת המהרי"ל: נים מה הדין כאשנחלקו האחרו1779]

 ם התפללה ערבית. התיר אף כשהיא גהמהרי"ל  –ש"ך 

 
 רעב על ספק זה. -אועיין מה שכתב בטה"ב ח"ב עמ' רע 1768
 סי' קי ס"ק טו. 1769
 "ק כח.ס 1770
 מקורות לזה. וד הנ"ל שהביא עים ועיין במילוא די אמת,מגי ג. בשםהובא בטה"ב ח"ב עמ' רע 1771
 פרק מא.  1772
 ד סי' צט. יו" 1773
 קיז ד. כלל  1774
 .ק בקצו ס" י'ס 1775
 מח.רעמ'  1776
 ן רמח.סימ 1777
 החדשות סי צה.  לבשו"ת מהרי" 1778
 עפ"י הש"ך ס"ק ד. 1779
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       .לא התפללה היא בעצמה ערבית[ר רק באופן שהמהרי"ל התי –ו של הש"ך אבי 

 וז"ל:הרמ"א הביא את שתי הדעות וכתב שנוהגין לכתחילה ליזהר ובדיעבד אין לחוש, 

 לבנים ללבוש או לבדוק יכולה אינה , גדול היום ועוד תערבי הקהל תפללוה אם א""וי

  דמותר  א"י(, ה"ת) לילה אותו עשו כבר  הקהלד מאחר , המחרת םמיו ולמנות תחילולה

. לחוש אין ובדיעבד, ליזהר לכתחלה ונוהגין(; מולין י"ר  בשם אגור ) שבת הקהל עשו אפילו

 אז, ספירתה ימי תוך דם או כתם לראות וחזרה ברכו קודם פסקה שאם נוהגות נשים ומקצת

 ואין; לדיעבד זה דבר  וחושבים, רב לע סמוך נתקלקלה אם ברכו  לאחר  אפילו מפסיקין

 ותיקין" מנהג והוא, להן שהורה חכם מאיזה קבלו כן כי, בידם למחות

ימים מתחילת הראיה   5, שלדידן שנוהגים להחמיר ולהמתין בשם הרש"ל 1780הט"ז כתב

שהתפללו הקהל , פשוט שיכולה לעשות הפסק אחרי ה הפסקעד שעוש טת שכ"זמדין פול

 .ותמנה ממחרת תערבי 

 דין על לא דיברש"ל הר שלשיטתם,  על הבנת הט"ז ברש"ל חלקו 1781"טאולם הדג"מ והסד

,  לראייתה' ו  מיום למנות שהתחילה כיון, ערבית תפלת אחר אפילו בטהרה להפסיק שיכולה

 אם אףו, דוקא ביום  טהרה ההפסק שתהיה צריך  לעולם  שכן כמו שהבין הט"ז ברש"ל, 

 תפלת  לאחר דחשבינן כיוןו, םביו  טהרה הפסקת שתהיה צריך שלה בשביעי בטהרה פוסקת

, הרש"ל דיבר על דין אחראלא  .'ו מיום תלמנו שמתחילין מהמועיל  מה ,ללילה  ערבית

סק ושתעשה הפ  כיום ניתן להחשיב זאתהיתה אחר ערבית מבעו"י,  שאם תחילת ראייתה

יתן להפסיק  רא, ולדעת מרן נימים היא חומ 5טהרה ביום החמישי מהיום, כיון שהמתנה 

 ביעי.   ם הרמהיו 

 

 סעיף ג

 ר כותב וז"ל: הטוא. 

 לשונו  וזה שכתב השמשות בין בטהרה שתפסוק שצריכה הירא ל"ז ש"הרא א"א ומלשון"

  בו  שתפסוק ביום השמשות בין תהיה זו ובדיקה יפה יפה עצמה תבדוק הדם שיפסוק ואחר 

  ה שבע לספור  תתחיל המחרת ומיום תםכ בו שאין לה הבדוק חלוק ותלבוש מלראות

 ".ייםנק

 

 : 1782בשם הרוקח דברי המרדכי סעיף זה מבוסס על

 שיהא עוד תראה שאם לבן חלוק ותלבש לערב עצמה תבדוק מלראות, תשפוסק שביום" 

 הפסקתה  ולמחרת מכתמים ייםנק או במטתה ניםלב סדינים תשים  ובלילה בחלוקה ניכר  

 אמנם  לבנים לבושול  לרחוץ בטהרה מפסקת כשאשה הוא כשר  ומנהג נקיים,' הז תתחיל 

 ."בכך דיה מטה של פניה אלא חצתרו אינה אם 

 
 "ק א.ס 1780
 ס"ק ז. 1781
 תשלז.  מזר למרדכי נדה לכותה 1782
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 ישת בגדים לבנים בשעת הדחק חיוב ללב

  קיים נ שבעה תספור ללבוש נקיים בגדים לה ואין בדרך ההולכת אשהש ,1783כתב האגור

 . על דין זה יש חולקיםאולם  וכן פסק הרמ"א לקמן. מדם נקישתלבש יהיה  שהחלוק רק

אפי' אם לבשה  , אך בדיעבדה"א והאגור הוא רק לכתחילהרמ שכל דיןחידש  1784בטה"

 ,עולה לה ספירתה –כלך בכתמים מימי נידתה וכבר התחילה לספור ז"נ בגד שהוא מלו

ם שעל בגדיה יצא רק מימי הנידה  ולכן תולים שהד כיון שלאחר ההפסק היא בחזקת טהרה

 . ולא מחזיקינן ריעותא

אם יש לה  , הם בדם עולה לה ימי ספירתכלכיאף אם בגדיה מלוכתב,  1785עיל צדקהבמ

 יה הם מימי נידתה. שהכתמים שעל בגד טביעות עין

אין עולה לה ימי  שאם הבגדים שלה היו מלוכלכים בדם, כותב,  1786אולם השואל משיב

היו בימי  על טביעות עינא לומר איזה כתמים היו בימי נידתה ואיזה  , שלא סומכיםרתהספי

 .ליבונה

  

 

 וז"ל: ותב כ ב. השו"ע

, כתם בו שאין הל הבדוק חלוק תלבש , כאמור  העצמ ובודקת תמלראו שפסקה ביום"

: הגה. נקיים שבעה לספור  תתחיל המחרת ומיום, מכתמים הבדוקים סדינים תשים ובלילה

 של פניה קר רחצה לא אם אמנם; לבנים ולובשת שתרחץ בטהרה פוסקת אשהכשה הוא כשר נהגומ

 ההולכת אשה כגון, הדחק עתבש אבל; שנותל ואין נוהגין וכן(, וקחר שםב מרדכי) בכך די, מטה

 ס"ס ד"ש והגהות אגור) מדם ובדוק נקי יהיה שהחלוק רק נקיים' ז לספור תוכל, בגדים לה ואין דרךב

 ."(ט"י

 פסק טהרה רחיצה לפני ה

רחצה רק פניה   , אולם אםק טהרה לפני הפסכל גופה , שמנהג כשר שתרחץ המרדכי כתב

 .1787ה דיה בכך טל מש

לך גופה בימי נידתה בדם שמא יתלכ לטובת האישהה הוא , שטעם הרחיצ1788תוה"ש ביאר

 והיא תמצא את כתמי הדם בתוך ז"נ ותסתור את ספירתה. 

' י, שבג' ימים ראשונים לספירתה לא תולים לשיטת הרמ"א בסי והדבר אמור עוד יותר, 

 בכתמים.

ברי מרן,  , שלד1789וביאר בטה"ב. ביאו"א ה הרמ אולם  המרדכישל  שמיט דין זהמרן ה

 .מ"מ כתב שנכון להחמיר לכתחילהו, ע שאין להקפיד על הרחיצהמשמ 

 
 שעא.  אלף' בסי 1783
 .מ' רצוח"ב ע 1784
 סי' סג. 1785
 ז.חלק א סי'  1786
 עיל. ב דל-א אה בסע'ור  ה,ונים בזהאחרו את מחלוקת באנהיד אח"כ כבר הפסק טהרה מה ולענין שטיפ 1787
 ס"ק ו. 1788
 עמ' רצח.ח"ב  1789
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   עשתה הפסק טהרה ללא רחיצת פניה של מטה

 נחלקו האחרונים בדין זה:

ה , שכן הרחיצ פסקו, שמועיל אפי' בלא רחיצה 1792וכן הט"ז 1791וגר וכן ר"ש קל 1790צ"צ ה

הפסק  ץ עצמה ותעשהעדין יום, תרח כתב, שאם לוגרבה. אולם הר"ש קהיא רק עצה טו

 .נוסף

, ורק בשעת הדחק  בדיעבד הרחיצה מעכבתפסק, שגם  1793פר יוסף דעת השואל ומשיב בס

 באשה ההולכת בדרך הקילו.

  .אין זה מעכביכולה לרחוץ  שלא פסק שבדיעבדבטה"ב כאמור 

 לבישת לבנים

 אה דם יהיה ניכר בחלוקה,ם תרכדי שא לבןחלוק תלבש אחר ההפסק של, המרדכי כתב

 . לבנים או נקיים מכתמיםינים וכן תשים סד 

לכא' מדיוק דברי המרדכי יוצא, שהחלוק צריך להיות דווקא לבן ואילו הסדינים יכולים 

  ו נקיים מכתמים.להיות לבנים א

היו דווקא מים, ולא כתב שישהבגדים צריכים להיות בדוקים מכת ,אולם מרן בשו"ע כתב

ולובשת   שתרחץ סקת בטהרה כשהאשה פו  שרשמנהג כ"הרמ"א כן כתב,  אך .לבנים

 .  יםלבנ

, ולכן בשע"ד גם החלוק  ]ובמקום שנהגו[שאכן כל זה הוא רק בתורת מנהג 1794פסק בטה"בו

   רק שיהיה נקי מכתמים. ל להיות צבעוני,שעל בשרה יכו

רק הבגד  אז  חתוניים צמודים, ללכת עם בגדים תשכיום שהרגילות , 1795כתב חוט השני 

יש ללבוש דול יותר, הוסיף שבלילה שיש חשש ג אך ך להיות לבן.הצמוד לגופה צרי

 כותנת לבנה בנוסף לבגד התחתון הלבן. 

אך  נים יהיו לבנים, ופה היינו התחתוכתב, שאת הבגד הצמוד לג 1796אולם בטהרת יוסף 

 . םם ובדוקים מכתמישאר הבגדים ראוי להחליף לבגדים נקיי

  ם מה גדר לבני

הירים כמו  ולא תלבש אפי' צבעים ב ממש לבניםבגדים  , צריכה ללבוש1797תב בששה"לכ

 צבעי פסטל, אף שלדעתו כתם על צבעים בהירים מטמא.

 .ת בדיעבדלכא' מותרלבנים שאישה ששגגה ולא לבשה  ,שבה"לעוד כתב 

 
 דינים סע' ד.  יפסק 1790
 ובה ב. שיורי טהרה סי' קצו תש 1791
 סק"ב. יו"ד שפא  1792
 נא. ק השמטות דף 1793
 ב עמ' רצג.ח" 1794
 עמ' רנב. 1795
 ה"ב. ן טעפ"י פסקי מרוא אברהם יוסף שה של הרב , 54עמ'  1796
 רפא. עמ'  1797
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 וני בז"נ האם יכולה ללבוש צבע -אישה שעלולה לראות כתם 

ית  ל מראיעוני כדי להקשכל ההיתר ללבוש צבפשר, אי אכתב, שבז"נ  1798דםחכמת א

    י טהרתה אך בימי ז"נ לא נאמר דין זה.נאמר רק בימ כתמים

אף יכולה או מכה,  שעלולה לראות כתם כגון שיש לה פצעאישה שכתב,  1799בטה"באולם 

י טהרתה  מ"א לחלק בין ימ, ומה שכתב החכבכל ז"נ  לכתחילה ללבוש בגדים צבעוניים

גם   ל, שהרי לאחר שהפסיקה בטהרהינו מוכרח כלטהרתה לימי ספירת ז"נ, אזקת שהיא בח

ועוד מרן השו"ע כלל לא כתב שצריכה ללבוש בגד לבן  בימי ספירתה היא בחזקת טהרה.

 .מכתמים  אלא העיקר שנקי

ללבוש  הקל יכולה לאשה שאינה יכולה ליטהר אם תלבש לבנים, ש, 1800ל כתבובשבה"

 . םעפ"י שאלת חכים צבעונ

 לאחר ההפסק שצריכה להחליף בגדיהטעם ה

כיון שקי"ל שלדעת הרמ"א  לטובת האישההוא בגדים בהחלפת , שהטעם ביאר 1801תוה"ש

שמא  את בגדיה  כדאי לה להחליף אין תולין בכתמים בג' ימים הראשונים לספירתה, ולכן

ולא ז"נ ל ימים ראשונים 3צוא אותם בתוך היו עליהם כתמי דם מימי נידותה ועלולה למ

 ר. תוכל לתלות והיא תאס

ה לתלות בג' ימים הראשונים לספירתה,  כתב, שאף לדעת מרן שיכול 1802טאולם הסד"

הם, מצא כתמי דם עלי, כיון שאם לא תחליף, ואח"כ בימי ליבונה תלהחליף בגדים חייבת

 ימי נידתה.את הכתמים החדשים בכתמים שהיו ב יש חשש שתטעה ותתלה

 ים דין סדינים לבנ עיקר

נקיים   ע על מיטתה סדינים לבנים אופסק טהרה תצי, שלאחר המרדכי כתב לעילה

אלא העיקר שיהיו נקיים  שאין הכרח לשים דווקא סדינים לבנים. מדבריו עולה מכתמים

 מכתמים. 

 , ולאו דווקא לבנים.הבדוקים מכתמיםיכה להניח סדינים , שצר במרןפסק ן וכ

 בימינו ן סדינים לבנים די

הבגדים התחתונים   לגוף, ד תחתון צמודהיום שנוהגים ללכת עם בג ,1803בששה"ל כת

כים להיות לבנים ובדוקים, וכך מקיימת את עיקר התקנה של לבישת לבנים, ומעיקר  צרי

יש לשים סדינים נקיים  ג ישראל הכשר מנהמצד ולם סדינים לבנים, אהדין אין צורך להציע 

 . גד יזוזא הבנהוג לכתחילה שמם כיום וכן יש ל ולבנים ג

 
 י' ח.ז סיכלל ק 1798
 רצו.עמ' ח"ב  1799
 פא. ר 'עמ 1800
 ו."ק ס 1801
 יב. ס"ק 1802
 רפא.  עמ' 1803
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הביא  במשמרת הטהרהלם , אוים סדינים לבנים ונקייםכיום יש לשם , שג כתב 1804בטה"ב

 .ונראה שלהלכה מסכים איתואת דברי שבה"ל, 

 

 סעיף ד

 כותב וז"ל:  הטור. א

 מייםפע כתב המצות ובספר  ביום א"פ  לכתחילה בודקת להיות צריכה הספירה ימי' ז ובכל"

 ביום הבדק ש"ל א"פ  אלא' הז בכל  בדקה לא ילואפ  וומיה ערבית ואחת שחרית אחת

 יום עד  השבעה בכל בדקה לא סגי האמצעיים מן באחד או אחרוןב או השבעה של ראשון

 שהפסיקה  פי על אף עליו ומשלמת בלבד' ח יום אלא לה אין טהור  ומצאה ובדקה השמיני

 ". שבעהה בתוך  כלל בדקה שלא כיון בטהרה

 הקות בז"נ לכתחילבדימספר 

 לבדוק לכתחילה בז"נ:אישה צריכה  כמה בדיקות לקו הראשוניםנח

, פעם אחת בכל יוםשלכתחילה צריכה לבדוק  1807ש"והרא 1806א"והרשב 1805ן"רמבהו כתב

 .ותהתוספ בשם 1808מיימוניות הגהותוכ"כ 

  , שצריכה פסקו הרוקח  בשם  1812והמרדכי  1811התרומה וספר 1810ק"והסמ 1809ג "אולם הסמ

 תה ממט כשעומדת בשחרית אחת פעם ,הספירה מימי יום בכל פעמייםלבדוק לכתחילה 

 . לערבית כשהולכת אחת ופעם

 פעמים ' 1813זו מהמשנה בנידה  שלמדו, שנראה וכתב הב"י ראיה לשיטת הסמ"ג וסייעתיה

 '. שותהשמ ובין שחרית בודקת להיות צריכה

ין בדיקות איה ממשנה זו לדשאין ר ,דחה ראיה זו 1814בתשובה איגר עקיבא אולם רבי

  חרית ש אמרינןכלו' שוקה בטהרות, משנה היא לעסן חובת הבדיקה שהוזכרה ב, שכהנידה

  של טהרות על וספק חשש יהא לא כך אחר תראה אם היינו, לילה של טהרות לטהר כדי

 . לא שייך בבדיקות אשה לבעלהוכל זה  ,שחרית  דבדקה כיון לילה

 מספר בדיקות בז"נ בדיעבד

 וז"ל: 1815וב בגמראכת

 
 רצז. ח"ב עמ' רפב, 1804
 ג."ה ב"הלכות נידה פ 1805
 ה. "ש ריש ז"ב הארוך יתהב בתורת 1806
 ה. ' סי י"נידה פ 1807
   ד. ו ב"ואיס 1808
 קיא.  לאוין 1809
 .רצג 'סי 1810
 פז.  'סי 1811
 לז.תש' סי 1812
 . יא 1813
 . ס סימן קמא וראמהד 1814
 "ב.ענידה סח  1815
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 רושא, טהור  ומצאו השביעי יוםוב, טהור  צאוומ  ראשון ביום עצמן בדקוש בהוהז "משנה: הזב

 אין: אומר  יהושע' ר , טהרה בחזקת הן הרי: אומר אליעזר רבי: בדקו לא שבינתיים ימים

 .  בלבד' ז יום אלא להם אין: אומר  עקיבא' ר , בלבד שביעי ויום אשוןר  יום אלא להם

 רבי ודברי , יהושע רבי מדברי אליעזר  רבי דברי ןנראי: אמרי שמעון' ר ו יוסי' תני ר . ..'גמ

 יום  עצמן שבדקו והזבה הזב: להו איבעיא. אליעזר כרבי הלכה אבל, כולן מדברי עקיבא

 וסופן תחלתן? מהו אליעזר לרבי ,בדקו  לא הימים רושא, טהור ומצאו שמיני ויום ראשון

  אמר ? סופן שאין גב על אף תחלתן - דילמא וא. ליכא סופן כאאי תחלתן - והכא, בעינן

 - הכא, בעינן וסופן תחלתן: אמר  חנינא רביו. סופן שאין פי על אף חלתןת, היא היא: רב

 - התם ואשמועינן, יעישב עד בדקה  דלא כגון, צריכא לא ...ליכא סופן איכא תחלתן

: דתימא דמהו. תחלתן שאין פי ל ע אף סופן - ל"קמ והכא, סופן שאין פי על אף תחלתן

  פי  על אף  סופן אבל, אחזקייהו וקמינהו דא, דאמרינן הוא סופן שאין פי על אף חלתן ת

 ."ל "קמ,  לא  - תחלתן שאין

 ונחלקו, ושביעי שהלכה כר"א שאמר שבדיעבד מועיל בדיקת ראשון ,העולה מדברי הגמ'

רב  , סופןפן או שצריך גם תן ובלי סור"א, האם מספיק רק תחילאליבא דרב ור' חנינא 

  כצד שני. ור' חנינא אשון צד רסובר כ

 .לתןיתחה גם סופן בלא ה" הצד שבעינן תחילתן בלא סופןכמו כן על 

אע"פ  , ולכן תחילתן אע"פ שאין סופן וכן סופןפסק כשיטת רב 1816הראב"ד בבעלי הנפש

 .1818והרמב"ם 1817הרשב"אתן מועיל הבדיקה בדיעבד. וכן פסקו שאין תחיל

 ירלהחמ ראוי מי כדברי הלכה נתברר ולא להואיש שיטת רב חנינא פסק כ 1819ג"לם הסמאו

 בו שפסקה יום מלבד לבדיקה בדיקה בין ימים מחמשה יותר יהא שלא חנינא רבי כדברי

 הגהות ן בוכ 1820התרומה בספר וכ"כ .בטהרה להפריש כדי לערב לבדוק שצריכה

 .ג"סמכ פסקו שמחה  רבינו ובשם ן"הרמב בשם 1821מיימוניות 

 ".כרת איסור ספק שהוא דברב להקל אין להו מספקא תארבוו  הני דכל כיון" וכתב הב"י

  בטעם סברת ר"א

בטעם למה בעינן ראשון או שביעי ולא מספיק אמצעי, שאע"פ   1822כתב החת"ס בתשובות

, אולם מ"מ הכנה וכוונה לספירה בעינןז"נ, האת עינן לספור בפה שקיי"ל בהלכ"מ שלא ב

שמתוכו יוכר  ולכן צריכה לעשות מעשה  בריםברים בלב אינם דונת הלב כיון שדלא די בכו

אשר בודקת בראשון אז זה מגלה שמכאן ולהבא מתכוון שמתכוונת לספור ז"נ. וא"כ כ

ה לספור ז"נ, מה שאין היום היתה בכוונלספור ז"נ וכן אם בדקה ביום השביעי זה מגלה שעד 

      .ונה לספירההשבעה היתה בכו שלא מוכיחה שכלבלבד  בבדיקה באמצע

 
 פ.' עמ  ההספיר שער 1816
 ה. "ש ז"ב ארוךה ה"ת 1817
 ו"ב ו כב. סאי 1818
 קיא.  יןלאו 1819
 ח.פ' סי 1820
 ו.  אות ו"פ ב"איסו 1821
 ן או סופן בעינן. רב תחילתב לפי הפוס' שסובריםקעח, מבאר טעם זה  ח"ב יו"ד סי' 1822
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 יקה באמצע של ז"נ בדיעבדבד

ע"פ שאין סופן וכן סופן אע"פ שאין , שתחילתן אל שפסק כשיטת רבהראב"ד דלעי

גמרא  השכן  .אשכן מסתבר לקול פסק שמועיל בדיעבד בדיקה אחת באמצע ז"נתחילתן, 

וק בז"נ א"צ לספור ולבד תה מועיל, ונידהי נידה שפסקה ביום השני לראי ,אומרת 1823ידה בנ

נלמד  קות נוספות עולה לה, וה"ה שאמצע ללא בדיוא"כ רואים שבדיקת אחת ברה, מדין תו

 לספק זבה בימינו לענין ז"נ, שבדיעבד מועיל לה בדיקה אחת באמצע ז"נ.

שאין ללמוד מדין נידה הקל לדין זבה , וקת דחה ראיה זואולם הרז"ה שם בסלע המחל

 בזבה.החמור שבעינן ז"נ 

ן שכך אמצע ז"נ כיו, שמסתבר שעדיף בדיקה בדראב"יא סברא לשיטת ההב 1824הרא"ש

 ה היא בחזקת טהרה. שאר הימים שלאחר בדיק 

ד וכותב, שיש לחוש להחמיר שצריכה בדיקה חולק על הראב" 1825אולם להלכה הרשב"א

 .ך לא באמצעלתה או בסופה, אבתחי

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

 שחרית  אחת, יום בכל עמיםפ  לכתחלה בודקת להיות צריכה ירההספ  ימי' מז  יום בכל"

 פעם אלא השבעה  בכל בדקה לא ואם; (פ"וע ת"סה בשם טור)  השמשות לבין סמוך  תואח

, האמצעיםמ באחד או השביעי ביום או השבעה של ראשון ביום בדקה שנא לא, אחת

', הז בכל  בדקה לא אם אבל. לה עלו, טהורה ומצאה השביעי שקודם ביום בדקהש מאחר 

 שצריך א"וי.  עליו ומשלמת בלבד' ח יום אלא לה אין, טהורה מצאהו קהבד השמיני וביום

 לאור ולא היום לאור תהיה והבדיקה. להקל ואין, השביעי וביום מהשבעה ראשון ביום תבדוקש

 "(.י"בב משמע כן) הנר לאור אפילו מהני ובדיעבד(, ה"בת א"והרשב ו"נכ ו"תא) הנר

 הלכה פסיקת

אחת בין אחת שחרית ו ,פעמים בכל יום לכתחילה בדוקדעות שמצריכות למרן נקט כ

 הערביים. 

, שתחילתן אע"פ עבד פוסק בסתמא כראב"ד הרמב"ם וסיעתיה שפסקו כרבבדיאולם 

וכן פסק  יקת ראשון או שביעי. לתן, ומועילה בדשאין סופן וכן סופן אע"פ שאין תחי

 .בלבדכראב"ד שמועיל בדיקת אמצע 

ון וגם שביעי, שצריך ראש נאכרב חנישפסקו  וסייעתיה סמ"גכי"א את שיטת ה אולם הביא

 .   אין להקל'וכתב בסוף 'ו

 
 ע"א. סח  1823
 שם. 1824
 שם. 1825
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 בדיקת ראשון ושביעי

  רבי  כדברי חמירלה ראוי ,מי  כדברי הלכה נתבררכאמור לעיל שהואיל ולא הסמ"ג פסק 

 לבדוק ריכהשצ בו שפסקה יום ]מלבד לבדיקה בדיקה בין ימים מחמשה יותר יהא שלא חנינא

 . וכן פסק בשו"ע כנ"לושביעי  לבדוק ראשון ישולכן . בטהרה[ להפריש כדי לערב

בדיקות בתוך ז"נ אך שתיהן או אחת מהן אינם  2מה הדין כאשר בדקה  נחלקו האחרונים

 בראשון ובשביעי. 

צעי או , ואם בדקה בראשון ואמשצריכה דווקא לבדוק בראשון ושביעי, פסק 1826הנודב"י

 עלו לה: נ. אולם יש מצבים בהם כוה ז"לא עלו ל –ביעי אמצעי וש

נחשב היום השלישי ליום הראשון לנקיים  ועשירי בדקה שלישי ותשיעי או רביעי. 1

ימים בלא  5ו לה נקיים, ולא עבר והתשיעי לשביעי לנקיים ונמצא שבדקה ראשון ושביעי של

 בדיקה.

וכיון שבדקה  סופןבדקה בתחילתן ובכיון ש ו לה ז"נבדקה ראשון שלישי ושמיני שעל. 2

מוכיח דבריו מדברי ר"י בגמרא "י , הנודבימים בלא בדיקה 5ר מברו עליה יות באמצע לא ע

ו וצריכה למנות  דלעיל, שאמר שאם בדקה ראשון ושביעי לא עלו לה אלא רק שני ימים אל

"נ יחד עם יום ה מצטרף למנין זומעל  8ימים נוספים לאחר היום השביעי, נמצא שיום ה 5עוד 

הם?! אלא ימים ביני 5י הרי יש יותר מאשון עם שמינ ן, ולכא' קשה כיצד עלה רראשוה

בהכרח שהבדיקה ביום השביעי צירפה ביניהם ולכן עולה לה, ואין לומר שסובר שאפשר 

פסק ביניהם שהרי הוא עצמו סובר שם בגמ' שבדקה ראשון ימים ה 5יותר מ  לצרף אפי'

  בד."נ אלא שמיני בליני לא עלו לה זושמ

הצמודים  שביעי וסובר שצריך דווקא ראשון ו ,ולק על הנ"לח 1827דעת התפארת צבי אולם 

 ' כיון שבדעתה התחילה כבר לספור ביום הראשון, ולכן שלישי ותשיעי וכן א להפסק טהרה,

 .ג' וח' לא מועיל

שלא ילה וסוף באופן שדעת הנודב"י, שצריך תמיד מסגרת של בדיקה תחיוצא מ"מ 

 א דיקה.ם בלימי 5יעברו 

עולה  שאמצע ושביעי  תב שכן שם כואחרת, היא מרבבה  דגול  י בספרו אולם דעת הנודב"

אף  ]ולכא' ה"ה ימים בלא בדיקה 5כיון שלא עברו עליה  וזה אף לדעת הסמ"ג לה לז"נ

ם הוא לא כתב עפי"ד ניתן לומר שאף בדיקה בשתי אמצעים עולה לה, אול .[ראשון ואמצע

 ת במפורש. זא

או וראשון ושביעי לות לה לז"נ ות באמצע עולבדיק 2שכל  ,במפורש כתב  1828ה"שובערו

 .בדיקות 2שכך הוא מבין בר' חנינא שראשון ושביעי לאו דווקא אלא העיקר , דווקא

 .ב"יהלכה כדברי הנודפסק ש 1829בטה"בהרב 

 
 קכח.  סי'יו"ד תנינא  1826
 יח אות ט. סי'ח"ב  1827
 כה 'סי' קצו סע 1828
 כ.ח"ב עמ' ש 1829
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 בדקה בראשון אמצע ושכחה בשביעי 

 בפשטות לדגו"מ וערוה"שם אול ,ודב"י לא מועיללנבכך אחרונים, שנחלקו ראינו לעיל 

 .עולה לה

ם אישה שבדקה בראשון ובאמצע אולם שכחה בשביעי,  , האסקי זמננו דנו בשאלה זופו

כבר  שיכולה לטבולאו ודב"י מועיל שאז גם לנ יום נוסף ולבדוק בשמיניהאם עליה להמתין 

 ולסמוך על ערוה"ש? בשמיני

שון ולם אם בדקה רק ביום הראא .יסף ותבדוק בשמינשתמתין יום נו, כתב 1830בשבה"ל

כיון שבאופן  ס"ס כמבואר לקמן.מכוח , יד ותטבוליה"ש של יום השביעי תבדוק מועכשיו ב

באמצע עדיף   אולם אם בדקה גםזה אם לא תבדוק ביום השביעי תצטרך למנות שוב ז"נ, 

 .שתמתין יום נוסף ותטבול למחרת

והיקל  .כמבואר לעיל יום נוסף מתיןת  יום השביעי בראם עשאכן  כתב, 1831בטה"באולם 

 אפי'ותבדוק מיד ותטבול,  השביעי בביה"ש אם נזכרה ביוםאפי' השבה"ל שיותר מ

ראשון אם בדקה ה"ה ו ,בביה"ש של ר"ת אז תבדוק מיד ואם תמצא טהורה תטבול

קו וב הראשונים שפסהוא מתיר זאת מכוח ס"ס, שמא הלכה כר .ודלא כשבה"ל באמצעו

ן שמא האישה היא בכלל נידה הוא יום, וכ אחת בז"נ, וכן שמא ביה"שיקה כרב שסגי בבד

 ולא זבה ולא צריכה כלל ז"נ.

   מצבים בהם די בבדיקת יום אחד

א בראשון או בשביעי  שאם בדקה רק פ" פסק 1832החת"ס – טבלה ולנה כבר עם בעלה א.

ן או חילתשפוסקים כרב שת על רוב הראשונים וטבלה ולנה עם בעלה, סומכים בדיעבד

מצעי לא מקילים אפי' אולם אם בדקה רק באקמייתא. יא מרן בדעה סופן בעינן, וכן הב

כיון שהרז"ה וסיעתיה חלקו על הראב"ד וסברו שבדיקת אמצע לא  כשלנה עם בעלה

 וקא ראשון או שביעי.ילה אלא צריך דומוע

 ין להקל.לנתה עם בעלה א שאם טבלה אך עדין לא כתב, 1833ובשבה"ל

הימים האמצעים בלבד וטבלה ם בדקה פ"א מפסק להקל גם א 1834רן בטה"בעת מאולם ד

וסמך על שיטת הראב"ד שבדיקה באמצעי עולה לה וכן  לנה עם בעלה א"צ לספור שוב,ו

בשו"ע היקל בדעה הראשונה והשווה בין ראשון מהראשונים וכן  הסכימו עם הראב"ד חלק

ריכה לספור  ק זיבות ואולי בכלל לא צם ספשנשים בימינו ה מהאמצעיים, ועודושביעי לאחד 

 לכן יש כאן ס"ס לקולא.ו

, שבמקום עיגון שאינה יכולה ליטהר 1835כתב בחכ"א –קרה שאינה יכולה להיטהר ב.במ

 רן.אפשר להקל כדעה הראשונה במ

 
 ה.עמ' רפ 1830
 ו.שט-ח"ב שיד 1831
 ' קעח.ב יו"ד סי חלק 1832
 שם. 1833
 שיג.-' שיבמח"ב ע 1834
 כלל קיז סי"ב.  1835
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ה שיש , איש1836כתב בטה"ב –לה פצעים וכואב לה מאד לעשות הבדיקות ג.אישה שיש 

להקל ולסמוך יכולה מיות, ד לעשות את הבדיקות הפניה מאופצעים וכואב ל לה חבורות

שתעשה בדיקה פנימית בראשון או בשביעי וזה יועיל ואם יכולה לעשות  על רוב הפוסקים

 ן.ים ראוי לעשות כקינוח חיצוני בכל אחד מימי הנקי

 אשה שלא בדקה עצמה כלל

בפתיחת   גישה, אולם לא הרכלללא בדקה בעד "נ , אולם בזשעשתה הפסק טהרהאשה 

 לה ז"נ?המקור, האם עלו 

ת עד בז"נ אחרת טמאה מהתורה אף אע"פ שלא כתב, שחייבת לבדוק בעזר 1837"דהחוו

 , וראייתו: הרגישה

מה ימים ספרה והאם  חד, ולא יודעת כ, באישה שראתה יום אדנה 1838א.הגמ' בנידה 

ביום אחד, חות בדקה בעד לכל הפפירש, שמדובר ש ספירתה היה בימי נידה או זיבה, ורש"י

נה מצווה כדי לצאת מהספק  ו טבילות למ"ד טבילה בזמ"ט מטבילים אותהואומרת הגמ' ש

יכי שמא היום הוא יום טבילתה המיועד. א"כ רואים שההסתפקות של הגמ' היא רק בה

, א"צ בעד אולם אם לא בדקה כלל אע"פ שלא הרגישה בפתיחת המקור תימצי שבדקה

לא צריכה לספור  בדיקה בעד א שלא עלו לה כלל ז"נ בלא כיוןתה מס' טבילות. להטביל או

 מחדש ז"נ.

, שאישה שלא בדקה בחו"ס עוברת על איסור כרת, מכאן ראיה שמהתורה  .הב"י כתבב

 חייבת בבדיקה בעד. 

שבהפסק , שיש לחלק בין הפסק טהרה לבדיקות, החוו"ד וסוברחולק על  1839החת"ס אולם

כיון  שלא הרגישה, כתוב החוו"ד ולא די שתדעמו שכבים בדיקה בעד טהרה וודאי שחיי

אולם גם אם יצא לה דם בשעה זו לא תרגיש בפתיחת המקור.  שמקורה כבר פתוח ולכן

  מז"נ ' א שחרית עצמה על שהשגיחה לה רשברו כל לפנינו ספורים הוה בבדיקות של ז"נ

 נחוש לאש פןבאו פרטיות שגחהבה זה היהי אמנםו .מקורה נפתח לא שאז בודאי ויודעת

 הרהורים כלמ דעתה מסיחת' א שעה שתעמוד אלא ,אדעתה  ולאו ארגשה דלמא

 .  לפנינו ספורים והוה מקורה נפתח שלא ויודעת עצמה על  ומשגיחת ומחשבות

שכן קשה לשים לב במשך שעה שלא הרגישה, ולכן קל , קה זו קשה מאדהחת"ס ציין שבדי

וקא בדיקה, ת ראיות החוו"ד שצריך דוחה אדוועפ"י זה הוא ות בדיקת חו"ס. יותר לעש

' הכוונה לבדיקה, הם דיברו רתי ואיני יודעת כמה ספרתי ספ'ש שביארורש"י והראשונים ש

א זקוקה לבדיקת חו"ס את הדם, ולכן היבאופן שאינה אומרת 'ברי לי' שלא הרגשתי ביצי

 כמו בדיקה. עיל תי אז זה היה מולא הרגש המשך שע אולם אין הכי נמי אם היתה אומרת שב

 
 שנב.ח"ב עמ'  1836
 קצו ס"ק ג. 1837
 סט ע"ב. 1838
 ' קעז. סייו"ד  1839
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 קת עדללא בדי  ש לה פצע שמוציא דםבאישה שי ז"נוהפסק טהרה 

עפ"י המחלוקת הנ"ל, האם העובדה שאישה לא הרגישה בפתיחת המקור יכולה להיחשב  

יש לאשה פצע שמוציא דם ולכן אם תבדוק בעד במקרה ש אחרוניםנחלקו ה, כבדיקה

 תמצא עליו דם. 

להיטהר  לא יכולהפצע ועילה וא"כ אישה שיש לה עד מובר שרק בדיקה ב, סלחוו"ד הנ"ל

 .קה אחת משבעה נקיים נקיותעד שיהיה הפסק ובדי

בדיקה סובר שמועיל שכאשר מעינה סתום ניתן לעשות הפסק טהרה/ אולם לחת"ס הנ"ל,

 לב בזמן ההפסק/בדיקה ע"י שלא הרגישה בפתיחת המקור.  ע"י שימת 

סתום  , מעינה עו"בין לא הגיע זמן וסתה או ועד צע בהיותה טהורהן אישה שנולד הפולכ

שלא הרגישה ובאופן זה תעשה גם   כל משך ביה"ששתשים לב  ויכולה לעשות הפסק ע"י

יכה להמתין מס' ימים עד צר תה או עונתה,אם הגיע זמן ווס אך בדיקה אחת מימי הנקיים.

 יק בטהרה כנ"ל.ק אז יכולה להפסשוודאי יגמר הדם ויסתם המקור ור

או ק בטהרה יכולה לעשות הפס אינה , הפצע מכן נולד לה ורק לאחר  היתה נידהאם  אולם

 .וכדברי החוו"דעד בדיקת ע"י באופן הנ"ל אלא רק בדיקה 

יתה נידה ואח"כ נולדה המכה אף באופן שה יםליקמ, 1841ואבנ"מ 1840אמנם דעת הנודב"י 

 ימת לב.שמועיל הפסק טהרה באופן של ש

     . חכם שתעשה שאלתב שכת 1843ובתורת הטהרה. בנ"מי ואפסק כדעת הנודב" 1842בטה"ב

כתב, בזמננו אין נפק"מ במחלוקת זו כיון הנשים לא יודעות  1844וט שני והגר"נ קרליץ בח

ה, ולכן אין האישה נטהרת יל מה שתשים דעת להבחין בהרגשת הדם וממילא לא מוע

 מבעלה עד שתבדוק בבדיקת עד.

  טהרה, ועיין  ת הבדיקה/הפסק אצל בודקתות אלאישה ללכת לעש עשה ניתן להמליץלמ

 .1845בספר פועה

 בדיקת לילה

  .1847ברמב"םוכן משמע  לילה אינה עולה לה, שספירת 1846וס' כתבהת

  .כן עולה להלילה שספירת  1848אולם שיטת רש"י

ש לחלק בין בדיקה פנימית בלילה תלויה במחלוקת הנ"ל או שמא י האם ים האחרונונחלקו 

 ה לספירה: בדיק

 
 קמא יו"ד סי' נט. 1840
 ' כג.סי 1841
 נד.ב עמ' רח" 1842
 .עמ' קנא 1843
 עמ' רנד. 1844
 .190עמ'  ח"א 1845
 עה. שב הנידה סט. ד" 1846
  היא והרי טבלה לא כאילו' ז בליל הלשטב גדולה זבה או מורהש יום של לילהב להשטב קטנה הזב": ב. וז"לו י איסו"ב 1847

ה, וע"כ נץ החמ לאחרטובלת קטנה  משמרת כל הלילה וט שזבה  כה הרמב"ם כתב שם בהלשבעה"  בתוך שטבלה כנדה
ולו  כיום צת המק אמרינן לאו, א מועיללה לשאם טבלה בליתב ככה יב הנ"ל, ו. אולם בהלכול מקצת היום כ דיןשזה מ
 ע"כ מוכרח שספירת לילה לא מועיל.  כבזבה גדולה, א"וה"ה  בלילה

 חים פא א. פס 1848
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נא שלר' חני, רב ור' חנינאוקת תלוי במחלרה שדין הבדיקה תלוי בספי בכת 1849הסד"ט

 לפנינו ספוריםשהצריך תחילתן וסופן לעשות בדיקה, זה כיון שהוא סובר בעינן שז"נ יהיו 

א"כ כשם ת"ס[ ולשיטתו הבדיקה היא כדי שיהיה ספורים. רנו לעיל בדעת ח]כמו שביא

ם לדעת רב . אולא מועיל בדיקת לילהה שלל ספירת לילה ה"עת תוס' לא מועישלד

שהבדיקה לאו משום ספירה  בדיקה, ע"כ שהוא סובר צריך תחילתן או סופן לעשות שה

ולכן ניתן   פירהאין לזה קשר לס וא"כ, ימים מוחזקים שנקיים מדםאלא משום שאנו בעינן 

 לבדוק בין ביום ובין בלילה

 .  1850בלילהדוק  ולכן לא ניתן לבפסק כר' חנינא, השו"ע  להלכה

, ולכן ו תלוי בספירהדין הבדיקה אינלשיטת ההלכה כתב, ש 1851חו"שללעומתו דעת ה

יך . הראיה לכך היא, שאם הבדיקה היתה תלויה בספירה היה צר לכ"ע אפשר לבדוק בלילה

 חילקו בין בדיקה לא ם מימי הספירה ]כר"ע דלא קיי"ל כוותיה[. ואף שהתוס' לבדוק בכל יו

בכל יום וא"כ לשיטתו צריכה לבדוק ת רק אליבא דר"ע שסובר שו זאלספירה, הם אמר

שמה שאמרנו שספירת   וביאר הלחו"שתלויה בספירה, אולם אנן לא קיי"ל כוותיה.  הבדיקה

לענין טבילה בלילה, שלא ניתן לשומרת יום  ב"ם והתוס' ה"מ לילה לא מועיל לפי הרמ 

 מועיל בדיקת לילה.כן  נין בדיקה כאמורה ולטבול, אך לעלשמור מעט בליל 

  .בהערה דלעיל יקת לילה מועילה כמו שכתבנושו"ע סבר שבדוגם ה

, שכתב שבדיעבד מהני וכן הרמ"א פסק בשם הרשב"א שבדיקת לילה מועילה כדלעיל

  כתחילה תסתכל על העד ביום ולא בלילה כיון שאור היום יפה ר הנר. היינו של אפי' לאו

   נר גם בלילה.ניתן לסתכל כאמור לאור העבד ר הנר, אולם בדילבדיקה מאשר או

 

 כול לעלות גם כבדיקה  האם מוך דחוק של הפסק י

 לכא' הדבר תלוי במחלוקת הנ"ל, האם ניתן לעשות בדיקה בלילה. 

 פסק כר' חנינא וממילא בדיקת לילה לא מועילה. , שכן מרן מועיללא , לדעת הסד"ט

וממילא  לשיטתו זה גם פסק השו"ע,לה, אמור מועילה בלי, בדיקה כהלחו"שלדעת אולם 

 .יקהדחוק יעלה גם להפסק וגם לבדמוך 

ומרן פסק   מועילה או לאו שזה תלוי במחלוקת האם ספירה בלילה, 1852דעת הנודב"י אמנם 

כתב שניתן  שקשה לה להיטהר אם תעשה בדיקות אולם במקרהלה,  שלא עולה הכדע

 .רש"י להקל לצרף את שיטת

 .ום הראשוןגם לבדיקה בייועיל בדיעבד הנחת המוך ש 1853בכה פסק מרן בטה"להל

 
 .ס"ק יט 1849
זה  לם העד ביום או על כתחילה שתסתכל עדיף ל ולכןבדיקה נו כתב, שאור הנר יפה ל"י בסימנהבהרשב"א שהביא  1850

  ה כיון שהרשב"א ה בלילועיל בדיקמ"א שהרשברי כיח מדבהולן כתב שאיד"ט ן המובחר. הסה מוב אלא רק מצואינו מעכ
ה מועילה בכך שהביא דיקת לילשבוכיח שהשו"ע סובר ינא. אולם הלחו"ש הפסק כרב, ולעמותו מרן כאמור פסק כר' חנ

כ  בת, וא"מעכ דיקה ביום לא הב תתו כיון שחובלא הביאו או"ם שהטור והרמב סיףבלא חולק, והוא בב"י רשב"דברי האת 
 עולה. יקת לילה דר שבסוב ב"יח שגם הוכמ

 .הסי' קצו ס"ק  1851
 קמא סי' מו. 1852
 ח"ב עמ' שא. 1853
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 .בזה רק במקום עיגון כהוראת שעהב, שיש להקל כת 1854אולם בשבה"ל

 ם. נוספי  עוד ספקותשניתן להקל בצירוף של כתב,  1855והגר"נ קרליץ בחוט השני 

ה ביום חוק לעלות לבדיקמוך ד שלא מועיל ,כתב 1856במשנה הלכות בפסקי הלכות אולם

 .יעבדף בדאהראשון 

 באמצע ז"נ אישה שהסיחה דעתה 

א יהיה בעיר כגון ששנסע למדינת הים, ולכן הפסיקה שה שבאמצע ז"נ סברה שבעלה לאי

האם יכולה   הפוסקיםדנו וף הספירה, ואח"כ נודע לה שבעלה יחזור עוד לפני סספירתה את 

 .היסח הדעתלהמשיך למנות ז"נ או שמא יש בעיה של 

שראתה כתם  ]כגון ר ז"נ אם אשה הסיחה דעתה מלספו, שבכת 1857ת מעיל צדקה בשו"

תה שצריכה להמתין ה' ימים קודם שתתחיל שוב לספור, ואח"כ נודע לה  וסתרה ספירתה וטע

כיון שימים אלו  עולין לה לנקיים הסיחה דעתה בהם שאין ימים , שאינה צריכה להמתין[

. עליה למנות ז"נ מחדש ועוד , לו לספירת ז"נכיוונה בהם שיע החזיקה עצמה כטמאה, ולא

 קה שני טעמים לדין זה: כתב המעיל צדו

כתוב בתורה 'וספרה לה שבעת ימים' ומכאן מוכח שצריך שתספור , עינן ימים ספורים בא. 

שתתן דעתה על כך שאינה רואה,  רה בפה, בעינן ף שלא צריכה ספיאת הימים הנקיים, וא

 יהם.לא היתה דעתה על ספרה ימים אלו וואשה זו לא 

אלא יום שמיני בלבד,  קה ביום השמיני בלבד אין להורים, שאם בדראיה שבעינן ספ וכן עוד

קה שבדיכיון  ואינה מצטרפת עם ששת הימים שקדמו לשמיני יום שבדיקת  וביאר הרא"ש

ני כיום הראשון ולכא' דבר זה אינו מובן, מדוע שלא נחשיב את היום הש נן,תוך שבעה בעי

  ול אז לפי רב שאפשר גם סופן ים ותוכל לטבהשביעי לנקייהיה השמיני יום לנקיים וממילא ה

 וזה , שבעה ימים רצופים שבדקה בתוכםליחידה של אלא ע"כ שאנו זקוקים  ?בלא תחילתן

ולם אם בדקה ביום השמיני אין ראיה שהימים היו א וונה לשבת ז"נמוכיח שהיתה לה כ

 ספורים. 

רמיא  כל מילתא דלאד, ולאו אדעתאהרגישה מא וש שיש לנו לח דעתה כיון שלא נתנה. ב

 .אעליה דאיניש לאו אדעת

רק שאין כאן הרגישה שמא  אין לנו חשש גמור, שלפי הטעם הראשון ונפק"מ בין הטעמים

סק טהרה, ועוד דרק אותן ימים שהסיחה דעתה אינה  נה צריכה שוב הפספירה, וא"כ אי

הטעם השני תה עולין לה, ואילו לפי ה דע ספרה קודם שהסיח, אך שאר ימים שעולים לה 

  יכה הפסק טהרה וז"נ מחדש.צר

 ועוד. 1859החכמ"א וכן 1858הסד"ט  גםפסקו  כשיטה זו

 :העלו מספר שאלותועל המעיל צדקה  חלקו 1861פוסקים רבים  ועוד 1860אולם הלחו"ש

 
 פו.עמ' ר 1854
 עמ' רנו. 1855
 ח. ח 1856
 סי' סג. 1857
 יח.  קצו ס"ק י'ס 1858
 כלל קיז ס"ק יב. 1859



298 
 
 

, אותןבודקות הפקחות  ,, שחרשת ושוטהפסק עפ"י המשנה והראשוניםמרן בסע' ח א.

א ללפי הטעם שבעינן 'ספורים' מעיל צדקה, שתרים את שני הטעמים של ה ו סוודברים אל

מובן מה מועילות הבדיקות הללו, הרי לשוטה אין דעת להיות במודעות של ספירת ז"נ כמו 

על הטעם השני שכל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו  וכן קשה צדקה?! שהצריך המעיל

ולאו  דקת ע"י פקחת שמא הרגישהשנב  לא חוששים בשוטהש רואים שהרי א, אדעת

והסיבה לכך  ומ"מ עולים לה לז"נ,ה בכל שעה, שהרי וודאי שלא בודקות אות אדעתא,

אחר ואילו פה ל 1862ינואמור רק שיש ריעותא לפנשהכלל של 'מילתא דלא רמיא...' 

 .ההפסק הטהרה השוטה בחזקת טהרה ואין כאן שום ריעותא

 וז"ל: 1863בנידה כתוב בגמרא  ב.

 ליה  איעסק רבינא. נקיים שבעה שבשת צריכה - הונתפייס לינשא תבעוה: באר  מר "א

 מטא כי. אין: ל"א? יום לארבעה כתובה למכתב מר  ליה סבר : ל"א, חנינא רב  בי לבריה

? האי מאי: ל"א. יומא ההוא בתר  יומי שבעה איעכב, אאחרינ ארבעה עד נטר  - לארבעה

 לישב  ריכהצ - ונתפייסה לינשא בעוהת: ארב דאמר , דרבא אלה מר  לה סבר  לא: ל"א

 דמא חזיא דלא בקטנה אבל, דמא דקחזיא בגדולה - ארב דאמר  אימר : ל"א נקיים עהשב

 משום  - מאי אטעמ גדולה. קטנה שנא לא גדולה ש"ל רבא אמר  בפירוש: ל"א? אמר  מי -

 .מחמדא" נמי קטנה, דמחמדא

פור  סבור שהיא אינה צריכה לסהיה חנינא אבי הכלה רואים שר'  ,יאהמהמעשה שהגמ' מב 

לקיים את החתונה לאחר שעברו שבעה ימים מיום   שהיא קטנה, ובכל אופן יכלו ז"נ כיון

  ?.  1864התביעה אע"פ שלא ספרה, ודלא כמעיל צדקה

 אם הסיחה ' ואפי'ספורים'בימים  ין צורךשא, כתבו ים רביםועוד פוסק לחו"שולכן ה

 . ימים אלו עולים להז"נ,  פירתבמודעות שהיא בסולא היתה דעתה 

לה שבעת ימים' והפוס' הזכירו שימים צריכים כתבה 'וספרה התורה ר, שאף שהלחו"ש ביא

 צדקה אלא:ז"נ כמו המעיל  להיות ספורים, אין הכוונה שצריכה להיות במודעות לספירת

ם בתחילתם או בסופותבדוק עה ימים שתשב שבהיא  א.כוונת התורה באומרה 'וספרה לה'

 בפ"ע[. ואין דין של ספירת כל יום  להיספר יחד, לחו"ש כתב שהימים צריכים]ה

אולם אין  .וממילא צריכה לספור כדי לדעת מתי יכלו הימיםב.התורה הצריכה שתשב ז"נ 

ם שתמשו בלשון 'ספירה' בגלל לשון הפסוק 'וספרה לה'. וחכמיומ"מ ה, ספירהב דין מיוחד

 זמן זה.ית בבעד בדיקה פנימ הצריכו שתבדוק

 : ר ז"נבמקרה שהאישה פסקה לספונים נחלקו האחרו המורם מן האמור,

  .ז"נ שובצריכה לספור , וסיעתיההמעיל צדקה לדעת 

 . עולים לה וימים אלונ שוב א"צ לספור ז", יהתהלחו"ש וסיעלעומתם דעת 

 
 

 וס"ק יב. סק" ז  קצו סי' 1860
 שלח.-חשכ טה"ב ח"ב עמ'ין עי 1861
 א יו"ד ט.   ליםע"י שו"ת רב פעפ 1862
 ע"א. סו  1863
כתב שזה  ד שהוא קל יותר ולכן לא צריכה לספור אךורץ שאני דם חימרצה לתקצב ב, ו 'בסי א זוושיהביא ק "טדהס 1864

 ק. תירוץ דחו
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 משך היסח הדעת המעכב 

ראיה לכך היא , ותולא פחו יום שלםרק משך דעת זה  , שהיסח1865כתב באמרי יושר

י, ששומרת יום כנגד יום התוס' בתירוצו השנ ו, שכתב1866' במסכת נידהמדברי התוס

עתה.  שהסיחה דעתה ושמרה רק סמוך לסוף יום השמירה מועיל אע"פ שרוב היום הסיחה ד

 שהיסח דעת לא הוי אלא יום שלם ומעלה.מכאן מוכח 

 ת.נחשב להיסח הדע , שאף זמן כזה1867קהאבני צדאולם דעת 

ק שהחמיר  , והוסיף, דלא כאבני צדהדעת א נחשב היסח פחות מעונה לכתב,  1868בה"לש

 יותר, כדלעיל.

]ולא הלילה[ שהיתה אמורה  שהיסח הדעת הוא משך עונת היוםכתב,  1869ובחוט השני

הוא , שע"י זה שלא בדקה בגלל שהסיחה דעתה קה משום היסח הדעתלבדוק בו ולא בד

 ז"נ.ור לשיום זה אינו ספסימן מובהק 

יל צדקה שאין בעיה  , שמא הלכה כחולקים על המעסמדין ס" יושרפסק כאמרי  1870ובטה"ב

 . פחות מיום לא הוי היסח הדעתשל היסח הדעת, ואת"ל הלכה כמעיל צדקה שמא 

 שהוא טמא והפסיקה למנות ואח"כ הרב טיהר להאתה כתם וסבורה אישה שר

דומה  ב טיהר לה, לכא' מקרה זהכ הרסיקה למנות ואח"ה שראתה כתם והפבמקרה של איש

 כיון שבעלה נסע למדינת הים. דלעיל באישה שהפסיקה למנות לנידון

בעיה  אין כאן ה, אף לדעת המעיל צדקה דלעילכתב, שבמקרה זה  1871הצמח צדקאולם 

ק הוי ספירה  , כיון שסמכה דעתה על החכם וספירת ספעת והימים עולים להשל היסח הד

 .1872כ בהר צביוכ"

 בדין היסח הדעת מננוקי זפוס

ובמקרים הבאים יש  , 1873ו על מי לסמוךה, שהמיקל במקום הצורך יש ללמסקנ בטה"ב כתב

 : הימים לכתחילה להורות שעלו לה

  .הסיחה דעתה רק בחלק מהיוםא.

לחכם  והראתהוהפסיקה למנות אמצע הנקיים והסתפקה האם הוא טהור אם מצאה כתם בב.

  .ימיםמס' ר לה אפי' לאחר והחכם טיה

הלך למדינת הים לפני י אלא שלא טבלה כיון שבעלה ראשון ושביע ספרה ז"נ ובדקהג.

 . , כיון שהיא בחזקת טהרההטבילה לתקופה ממושכת ואח"כ נמלך לחזור

 
 ח"ב סי' לד. 1865
 סט ע"א. 1866
 יו"ד סי' פו.  1867
 פד.עמ' ר 1868
 רנה.עמ'  1869
 ח"ב עמ' שלז. 1870
 ו"ד סי' קנה.י 1871
 ו. יו"ד סי' קנ 1872
 . שמחד ז"נ פורתחיל לסלה ירון להחמשנכ ה עמ' קס כתבטהרהובתורת  1873
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, אולם כתב ניתן להקל 1874קה, אמנם במקום צורך גדוללדברי המעיל צד ובשבה"ל חושש

 היסח הדעת. מלבדוק, עדין לא מיקרי   דעתהאף שהסיחה  בניםלא הסירה את הל שכל עוד

 בעה נקיים סמוך להפסק טהרהש

אומרת, לכ"ע אם בדקה רק בשמיני לא עלה לה, ואין לה אלא שביעי  1875הגמרא בנידה

א ניתן להחשיב את  ר תחילתן או סופן בעינן, לדוע לפי רב שסובמ ותמהו הפוסקיםבלבד. 

ק , שהרי מספי[]והיום השני יהיה הראשון ייםקה בסוף שבעה נקיום השמיני כבדיהבדיקה של ה

 סופן?

, להיות סמוכים להפסק טהרהאן דין חדש, ששבעה נקיים חייבים למד מכ הלחו"ש הנ"ל

 ק טהרה. ה לעשות שוב הפסלכן בדיקת שמיני בלבד לא עולה אלא צריכ

הסיח את הדעת ספורים ואסור ל למדו מכאן, שבעינן הסד"ט והמעיל צדקה הנ"לאולם 

וכתב . ניה סמוך בין הפסק הטהרה לז"מותר שלא יה ולשיטתםבעה נקיים כנ"ל. שך שבמ

 זמן עד לעולם טהרה בחזקת היאהרי  בטהרה דפסקה דכיון ,הסד"ט הטעם שלא צריך סמוך

 .1879וכן פסק בשבה"ל 1878בטה"בהרב וכן פסק  .1877החוו"דו 1876תוה"ש הפסקו  וכן .וסתה

 מלולאור חש בלילה ראית חכם

 אין מונבז בית של' 1881דה ינו בגמ' בנישנ שכן ,לבדיקה יפה היום  אור 1880א"הרשב כתב

 . לשבח' אותן  ומזכירין ביום אלא מטותיהן יןבודק

 והטור.  ם"בהרמ הזכירו דין זה לא כלל מעכב שאינו לפיש ,וכתב הב"י

 1882תוב בגמ' במגילה יש סתירה בין הסוגיות האם מותר לבדוק בלילה, מצד אחד כ לכא'

לאור הנר בלילה, וא"כ וב שרבי בדק כת 1883בלילה' ומאידך בנידהמים 'שאין מראין ד

 ? סתירה

שהגמ' במגילה מדברת על בדיקה לאור  ,והיעב"ץ בנידה ועוד כתבו לתרץ 1884האשכול

 .ק לאור הנראולם רבי בדהכוכבים, 

]אלא זה,  מרן לא ציין דין, אולם שמותר לראות עדים בלילה לאור הנרר דבריהם יוצא, לאו

האיסור שלדעת מרן  1886והסד"ט 1885תוה"ש וביארו הנר[ וכתב שבדיעבד מועיל לאורמ"א רק הר

לראות בלילה הוא דווקא בזמנם שהיו מבחינים בין סוגי הדמים אולם בזמננו שאנו מטמאים 

 
 ' קכג.י"ת שבה"ל ח"ג סאר בשוכמבו 1874
 סח ע"א.  1875
 ס"ק יג. 1876
 ס"ק ו. 1877
 ח"ב עמ' רפב. 1878
 ' רפה.עמ 1879
 ה. "ש ףסו  הקצר יתהב בתורת 1880
 יז ע"א.  1881
 ע"א. יד  1882
 "ב.כ ע 1883
 ידה סי' לט.נ 1884
 . "ד סי' קפח איו 1885
 פח א. יו"ד סי' ק 1886
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אור לכתחילה ואפי' לא ל , מותר לראות גם בלילהירוקרק לבן ו ה אדום, ומטהריםכל מרא

 . הנר

ה אפי' לא לאור ר לבדוק בלילמות לדעת מרן שבימינוט, הסד"צא עפ"י תוה"ש וא"כ יו

ואין   שכיום חשכו עינינו , כתב,1887האשכול ובכללם  יםרבמעשה אחרונים אלא של הנר, 

 . ור הנרואפי' לא אנו בקיאין לראות בלילה

אות. וכתב יכול לראות בלילה כפי שעיניו רו שבמקום הכרחפסק,  1888וה"שעראמנם 

יודע שראיתו ם בלילה, אם שיש להקל לראות כת אפשר בכתםשכתב,  1889לי טהרההגידו

 .כיון שהוא דרבנן לכתחילההיקל בכתם  1890רוהיד סופ, טובה

יון , כה לאור החשמלניתן לראות בליל ]ועיין בהערה[1892שבמקום הצורך , 1891בטה"בוכתב 

ם מאירים היטב שאינ  רות כמובן[]או בלי נשהאשכול ועוד החמירו רק בראיה לאור הנרות 

 שמל.מו חכ

 ומנורת ליבון  באור לבן מדי ומקילה מאירה נורת פלורסנטשמ 1893אלא שכתב שבה"ל 

ועלולה לגרום לחכם להחמיר, ולכן בהוראה לאור החשמל יש לשים לב  מאירה באור צהוב

 אזן את התאורה ע"י הדלקת שתי המנורות יחד. פעת התאורה או ללהש

 

 סעיף ו

 טור כותב וז"ל: א. ה

 ולא  שחור  בבגד לא תבדוק לא' הז כל קתבדי בין טהרה הפסק בדיקת בין אלו בדיקות "כל

 או ורך נקי בצמר  אלא קשה  שהוא מפני ולבן  נקי שהוא אפילו חדש  פשתן בבגד ולא דוםבא

 שאבר  מקום עד ולסדקין לחורין ותכניסהו ורך קינ שהוא ישן פשתן בבגד או גפן בצמר 

 קה"בדי ידי יצאה ולא בעלמא ינוחק אלא הוי לא כן עשתה לא ואם יעמג התשמיש

   רים וסדקיםבדיקת חו

 שקינוח יותר קל מבדיקהשיש חילוק בין קינוח לבדיקה, עולה,  1894נידה מהסוגיא במסכת 

 וז"ל:

 לה  משכחת מי: ל"א? חטאת בעלה ייבלח כדי, וסת עור כשי עצמה שתבדוק מהו אשה" 

  בצד  שעומדים ועד שמשל משל - וסת עור שי איזהו: התניאו? וסת כשיעור  לבדיקה 

 ".לבדיקה ולא לקנוח - רושאמ וסת: הוי, עד נכנס  - משהש ביציאות,  המשקוף 

ן שבדיקה מהגמ' הנ"ל נראה, שרק קינוח ניתן לעשות בזמן של שיעור וסת ולא בדיקה כיו

 ולכן זמנה ארוך יותר. יותר יסודית

 :ות לבעלהנחלקו הראשונים באופן הבדיק

 
 דה סי' לט. ני תהלכו 1887
 . קצו טו סי' 1888
 י' כח.ס 1889
 ט.י' כס 1890
 יד.ח'א עמ' ש 1891
 החשמל בלילה.שנט כתב שאף לכתחילה מותר לבדוק לאור  'אולם בחלק ב עמ 1892
 צו. עמ' 1893
 יב ע"א.  1894
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 בדיקות:ג' סוגים של  נםשיש, 1895פש י הנהראב"ד בספר בעלשיטת 

 .בקינוח בעלמאבדיקה אלא , שא"צ ב1896ליית כתם בחברותיה ת .1

 בדיקת אישה לבעלה, צריך עד מקום שהשמש דש אך לא צריך חו"ס.  .2

 .  וגם צריך חו"סדש  שהשמשמקום   צריך עדלטהרות, בדיקה  .3

 קת חו"ס:לה לא צריכה בדיראיות הראב"ד שאישה לבע

 אומרת וז"ל: 1897נידה הגמ' ב

 רב אמר ? ט"מ. כפקידה ממעט אינו  - תשמיש שלפני עד ואלשמ אמר  יהודה רב "אמר  

  אינה  - ה לבית שמהומה מתוך? הוי מאי לביתה מהומה וכי. לביתה שמהומה מתוך: קטינא 

 ."ולסדקין לחורין מכנסת 

יקת לבד לכן אינה מועילהולא צריכה חו"ס מכאן למד הראב"ד, שבדיקת אישה לבעלה 

 כה בדיקת חו"ס.שצרי פקידה'[]'אינו ממעט כ טהרות

 שאומרת וז"ל: 1898גמ' בנידה וכן ראיה מה

 ."כיון שתבעה אין לך בדיקה גדולה מזו" 

תו בחזקת טהרה, אע"פ שלא תו וסת קבוע, אשהגמ' כותבת שהבא מן הדרך ויש לאש

 דעתה  נתשנות לפישב כבדיקה, ה ונתרצתה זה נחאמרה לו שהיא טהורה, כיון שתבע

כ כ"ש שא"צ א"ו, מתביעה יתר דהו כל בדיקה לך ואין החיצון בבית דם יש אם ומרגשת

 בדיקת חו"ס.

ם בדיקת צריך גשבדיקת אישה לבעלה  ,1901ועוד 1900הרא"שוכן  1899אולם דעת הרשב"א

  אם לא בדקה לא עלו לה הבדיקות., וחו"ס

 יטתם:דחיית ראיות הראב"ד, לש

דיקה  חו"ס מאשר ב יהיה קל יותר שא"צ בדיקתעלה שבדיקה לב מסתברראשית לא 

 , משא"כ בבדיקה לטהרות. באיסור כרתלה זה לטהרות, שכן בדיקה לבע 

א חו"ס, ה' כיון שהוא בלמה שהגמרא אומרת ש'עד שלפני תשמיש אינו ממעט כפקידועוד 

עליה לבדוק עם  , שכן לכתחילה"סאין הכוונה שלא צריכה לבדוק בדיקה לבעלה ללא חו

שלא תבדוק  נה מועילה לטהרות כי יש חשששבדיקה זו אילבעלה, אלא כוונת הגמ'  חו"ס

 .כיון שמהומה לביתהבחו"ס 

 ועוד דחיה לראב"ד מהגמרא בנידה דלעיל שאמרה וז"ל:

 לה  משכחת מי: ל"א? חטאת בעלה לחייב כדי, וסת יעור כש עצמה שתבדוק מהו "אשה 

  בצד  מדיםשעו ועד לשמש  משל - וסת יעור ש איזהו: והתניא? וסת כשיעור  קהלבדי 

 "לבדיקה ולא לקנוח - שאמרו וסת: הוי, עד נכנס  - השמש ביציאות,  משקוףה 

 
 עמ' סט.  ר הספירהשע 1895
ומצאה   צמהע שה אחת בדקה אולם אם אי ות,יהם כולן טמאבינטה ונמצא כתם על המי  שבותהיו יושלוש נשים ש 1896

 ברותיה. בח תםה את הכתול טהור,
 א. ה ע" 1897
 יב ע"א.  1898
   הארוך ב"ז ש"ה.תה"ב  1899
 נידה פרק תינוקת ס"ה.  1900
 יעו"ש.הובאו בב"י  1901
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  1902המהדיר במוה"ק, וביאר הרשב"א והרא"ש כתבו שיש ראיה לשיטתם מהגמ' הנ"ל

גמ' הנ"ל בדיקות, שהרי מהנתם לדחות את דברי הראב"ד שאמר שישנם ג' סוגים של שכוו

' בדיקהיכה 'שאנו יודעים שנידה וזבה צר קה. וא"כ אחררק שני סוגים קינוח ובדישיש רואים 

שכן בגמ' בדף ה רואים שבדיקה זה בחו"ס, והיא עדיפה מקינוח.  בדיקת חו"סממילא זאת 

 .1903צריכה בדיקת בחו"סצא שאישה לבעלה ויו

יש   ומאהדין היא בחזקת טקת הפסק טהרה שע, שבדיוכתב 1904ובחידושיהכריע  הרמב"ן

יא כבר בחזקת  "נ לא חייבים לעשות חו"ס שהולם בבדיקת זלעשות בדיקת חו"ס, א

הרשב"א את שיטתו  הביא וכןטהרה, והוסיף שבעל נפש יחמיר לעשות בהכל חו"ס 

 .  דחה אותה אולם בתוה"ב

פסק וגם בראשון שיש לעשות בדיקת חו"ס גם בהכתב,  1905הרמב"ן בהלכות נידה םאול

נפש יחמיר', אולם כאמור דושיו 'שבעל נו שסתם כמו מה שכתב בחיהיי ,ובשביעי לנקיים

   ב"א והב"י לא הביאו את הרמב"ן בהלכותיו.הרש

טומאה  וצאת עדין מחזקת, שבדיקות האלו מעכבות וממילא לא יונראה שטעמו בהלכותיו

 . ולכן צריכה לעשות בחו"ס כמו בהפסק

 ם שהשמש דשבדיקה עד מקו

 מקום צריכה לבדוק:יזה ו הראשונים עד אנחלק

עד מקום  , שצריכה לבדוק [ כתבו1908טור ]רא"ש בפסקים 1907ד , תה"1906ירוחם  רבינו

עד בין שהאישה מטמאת בבית החיצון  1909שהגמ' בנידה אומרת , ומקורםשהשמש דש

 . שהשמש דש יניים שהוא מקוםהש

 [ 1913נידה]והרא"ש בהלכות  1912והרמב"ן 1911וכן הרשב"א 1910ספר התרומהאולם דעת 

 ש דש. עד מקום שהשמשבדיקה צריכה להיות  ירוהזכ לאועוד, 

רור כיצד ניתן לבדוק עד מקום שהשמש דש כיון שהוא בעומק שלכא' לא ב הקשה הב"י

ק, הרי דבר זה עלול רות להכניס לעומהפרוזדור, וגם אם תצליח בתחבולות כאלה ואח

 ולא מהמקור?!  ה זה מחמת הפצע לפצוע ולעשות סריטות וממילא דם שתרא

 דוקא וזה לא 'ק 'עד מקום שהשמש דש ל צריכה לבדוכתב שמלשון הראשונים הנ"ולם א

 . מעט שתכניסנו לה ליסגי ולא שתוכל מה כל בעומק שתכניסנו לומר אלא

 
 קוק.  מוסד הרבל שב"א בתורת הבית ש על אתר בר 1902
יכה  צר הם בדיקה לבעלמרת שבאמת גשאופסק כמותה,  שלאם לישנא שניה הביא ג ירה,ער הספהראב"ד הנ"ל בש 1903

בטהרות לא צריכה חו"ס, כמו   הבזמן שהיא עסוקלבעלה ישה עושה אקה ש שבדייף ולם הוסא ,"אעת הרשבמו דחו"ס, וכ
 . בגמ' בדף ה

 נידה ה ע"א.  1904
 פרק ט כב.  1905
 ב."ח ו"נכ 1906
 עח. סי' 1907
 ה. נידה פרק י סי'  1908
 ב.א ע"מ 1909
 ' פז. סי 1910
 הנ"ל. 1911
 ב."הכ ט"פ ,ז"ה ב""ן פרמבהלכות נידה ל 1912
 ב. סי' 1913
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מקום שהשמש דש, כיון  דכים לבדוק עשמצרי הראשונים הב"י הקשה על שיטותועוד 

כמה אצבעות ממנו רחק אלא עד מ ר הרחםלא מגיע עד צוואשהשמש , 1914הרמב"םשכתב 

נמצא שגם אם  וא"כ , יכה לבדוק בוהוא בית החיצון שצרר הרחם[ ]כולל עד צואוכל זה 

יש  י עדין , שהרתבדוק עד מקום שהשמש דש היא לא בודקת בכל המקומות שהדם מטמא

   כמה אצבעות מצואר הרחם?מרחק 

החיצון   בית ד צואר הרחם הואשע וברים כרמב"ם לא סשהראשונים הנ"ל , או ותירץ

אף שיש  שחובת הבדיקהזה מה שהשמש מגיע שעד איפה סוברים אלא  שצריכה לבדוק בו

שעל האישה מוטל לעשות כל מה  שסוברים אומרחק כמה אצבעות מצואר הרחם 

  שידה משגת. ולבדוק עד מקום שביכולתה

 הכרעת הב"י בענין עד מקום שהשמש דש 

 יתן להקל שרקולכן נעד מקום שהשמש דש דוק הזכירו שצריך לברוב הפוסקים לא כיון ש

שדי  שסומכים על דעת רב"נ יהיו עד מקום שהשמש דש בהפסק טהרה + בדיקה אחת מז

ד שהשמש דש עם קבוע לבדיקת והציע שתקבע יו, אך שאר הבדיקות א"צ, בבדיקה אחת

 ק בשאר הימים. ועדיף ביום ראשון, כיון שאם תשכח יכולה לבדו

ד מקום שהשמש דש, לא יכו שתבדוק עהרא"ש ורבינו ירוחם שהצרשאף , הב"ח כותבולם א

  .1915וכ"כ ערוה"ש, ואין זה מעכב. למצווה מן המובחרן אלא אמרו כ

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

 לבן  פשתן בבגד להיות צריכות, השבעה כל בדיקת בין הטהר הפסק בדיקת בין, אלו בדיקות "כל

 מקום עד לסדקיםו לחורים ומקבע מקום באותו ותכניסנו ,ורך נקי לבן בצמר וא, גפן בצמר או , ישן

 יקשה ואם. עצמה לקנח מעט שתכניסהו ולא, אדמומית מראה שום בו יש אם ראהות דש שהשמש

 ראשון יום של ובדיקה טהרה הפסק יום של דיקהב לפחות, בעומק כך כל להכניסו מאוד בעיניה

 כן  חתא  פעם  תעשה, ראשון יום בבדיקת כן  שתהע לא ואם: הגה. דש ששהשמ מקום עד נהתהיי מהשבעה

 בעומק ובסדקין בחורין יפה עצמה שבדקה רק כלל כן עשתה לא אם בדיעבד מיהו(; י"ב) הימים שאר מבדיקות

  בפסקיו  י"מהרא וכן הפוסקים רוב ד"שכ י"ב) לה סגי, דש שהשמש קוםלמ הגיע שלא פי על אף, כחה כפי היטב

 ."(ח"וב /ח"ע/ ז"ע סימן

 קת הלכה בחו"ספסי

 . בכל הבדיקותובסדקים  שצריכה בדיקה בחורים –הנ"ל רשב"א והרא"שמרן פסק כ

שרק  שאם עושה מוך דחוק, מספיק אף לכתחילה וכתב, מרן לק על וח 1916הנו"ב אולם 

 : כרמב"ןבבדיקת חורים וסדקים  יהיה ההפסק טהרה

. אולם לא מלאו לבו ["ד כראב]בחורים וסדקים אין צורך לבדוק סובר שמעיקר הדין  הנו"ב

 סק טהרה תעשה בדיקת חורים וסדקים. , ולכן פסק שבהפ[כרמב"ן]רה הקל בהפסק טהל

 
 . ה ד איסו"ב 1914
 כח.  -כזו צק סי' 1915
 מו.  סי' יו"ד 1916
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  , ות בשבעה נקיים שצריכה בדיקת חורים וסדקים גם באחת הבדיקגם לדעות , שועוד כתב

קת היום  יב אותו גם כבדיאם השאירה את המוך דחוק עד לאחר בין השמשות, ניתן להחש

יום  לה הוי ספירה. כיון שתעשה ב"י שספירת לין שניתן לצרף את שיטת רשכיו הראשון,

 .  [ללא חו"ס]בדיקה קלה 

רים שצריכה לעשות בדיקת חו מרןשאין לזוז מפסק  ,חלק על הנו"ב וכתב 1917החו"ד

 וסדקים.  

  , אולם במקום עיגון תשאל שאלת חכם.והוסיף 1918שבט הלויכ"כ ו

 ד מקום שהשמש דשפסיקת הלכה בע

י שרק בהפסק ]לא כהכרעת הב" ום שהשמש דשיהיו עד מק תכל הבדיקו מרן שלכתחילה פסק

יכולה להקל לבדוק עד מקום שהשמש ואם קשה לה . ובדיקת יום צריך עד מקום שהשמש דש[

  .]כהכרעת הב"י[מהשבעה נקיים  אחת בהפסק ובבדיקהק דש ר

לא בדקה עד מקום   אךם קה בחורים וסדקיבדאם  קל בדיעבדשניתן לה הרמ"אופסק 

 בזה. ב הפוסקים הקלו, כיון שרודששהשמש 

אם לא בדקה בעד מקום  שמעכבוסבר  נראה שמרן חלק על הרמ"א 1919ערוה"שמדברי 

 שהשמש דש אפי' בדיעבד. 

, והוסיף במשמרת  , ומרן מודה לרמ"אבדיעבד ינם חולקיםשאכתב  1920"ב ועוד אולם בטה

 . דמי מאד הוי כדיעבד שאם כואב לה 1921רה הטה

אולם ג לבדוק עד מקום שהשמש דש, היה כלל מנה העיד שבמקומו לא 1922הצ"צ 

יש לנהוג לכתחילה כדעת מרן, כל היכא , שכאשר אין מנהג ברור, פסק 1923בטה"ב

ואם יקשה לה מאד בעיניה להכניסו  , בדיקותבכל השהשמש דש  , לבדוק עד מקוםדאפשר

שהשמש  או שביעי תהינה עד מקום שון ט וכן בבדיקת ראבבדיקת ה"לפחות בעומק כ"כ אזי 

 .ק שבדקה עצמה בחו"ס כפי כוחה, יש להקלדיעבד אם לא עשתה כן כלל, רובדש. 

 

 כשלא ניתן לעשות בדיקת חו"ס

ולא החמירו היכא דלא אפשר,  נןו"ס הוא רק מדרבבח, שהחובה לבדוק 1924כתב הסד"ט

וכ"ש עד המקום שהשמש   חו"סה יכולה לבדוק בופתחה נעול ואינבבתולה לפני החתונה כגון 

והוסיף, שה"ה גם לבדיקות שלאחר  1925וכ"כ שבה"ל .קום שידה מגעתתבדוק עד מ, דש

 
 ד. ס"ק 1917
 עמ' רפט. 1918
 קצו סע' כח.  סי' 1919
 ח"ב עמ' שנד. 1920
 עמ' שנג. 1921
 יא. פסקי דינים סע'  1922
 .ח"ב עמ' שנג 1923
 .ס"ק כג 1924
 עמ' רפח. 1925
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כגון שגורם , שאם א"א לעשות בחו"ס כתב 1926ובתורת הטהרה החתונה עד שמקום יתרחב.

 . ט[]ועיין בטה"ב חב עמ' שמ תעשה שאלת חכם כיצד לנהוגת דם, לראי

 ה למעשהאופן הבדיק

 :על הכיסאאחת רגל . א

וכ"כ לבדוק כראוי, ת תהיה על הכיסא כדי שתוכל עמוד ורגל אחשת 1927בחת"ס  כתב

 .שפשוט שאין זה לעיכובא, והוסיף 1929בטהרת הביתוכ"כ  .1928בשבה"ל

 :הבדיקהאופן . ב

יס את העד בעומק ככל האפשר אולם אין לפגוע בצוואר הרחם  , להכנ1930ב בשבה"לכת

ב במשך וכן יש לסוב שיש לסובב את העד בחו"ס עוד,יציאת דם, וכתב כיון שזה גורם ל

העד,  יציאתלסובב במשך  שמה שנקט שבה"ל, 1931באבני שוהם אולם כתב .יציאת העד

 שכבר סיבב העד בהתחלה.  אין זה לעיכובא

 ה העד לפני הבדיק הרטבת

איבה כי הבדיקה מכ ש,שאישה שקשה לה לבדוק עצמה בעד יב, כתב 1932מהרש"םבשו"ת 

 קל לה לבדוק יפה, ואין לחוש, שע"י כך נהחלח העד במים קודם הבדיקה ללמותר ללה, 

שמא היתה שם טיפת דם כחרדל ונמחית ע"י לחלוחית המים, שא"כ יהיה אסור לאישה 

ב המקום לח מן השתן ברוב היום ויתלחלח העד  ר, מפני שע"פ רולבדוק לאחר שהטילה מ" 

ש לחוש יר עליה לבדוק בעד יבש ינחמ לכך, ואדרבא אם ודאי שאין לחוש בכניסתו, אלא

 . וכן פסק בטה"במא יעוותנה. א תבדוק יפה משום הכאב או ששמא ל

ת העד  אך סייג שכל ההיתר זה דווקא כאשר היא לא מרטיבה א, וכ"כ בשבה"ל הנ"ל

 , שכן אז יש חשש שהדם לא יהיה ניכר בעד. להטפיח בטופח ע"מ

עתיים קודם  משחת ווזאלין כשעה או ש  לשיםיכולה האישה ם, סיף שע"פ המהרש" עוד הו

לגבי אישה שיש לה מכה באותו מקום,  1933בחוט השני כתבו ואזלין שקוף.ועדיף  בדיקהה

. ם מהמשחההבדיקה איזה רושאינה יכולה לבדוק כל עוד שיש בעד  משחהשאם שמה 

ה , אבל אם סכשמן ודווקא מעט, תירהקודם הבדיקה  למשוח באותו מקום מעט שמן אולם

לט את לה בדיקה מפני שאין העד קו ומן, לא עלתהן בכמות עד שהעד נהיה מששמ

 המראה. 

, שמותר לאישה שקשה לה לעשות בדיקה,  הנ"ל הגר"נ קרליץ בחוט השניעוד כתב 

 מעט מים ואח"כ תסחט את העד שיהיה רק לח מהמיםבעד קודם בדיקה להרטיב את ה

 
 .עמ' קנא 1926
 י' קמח."ד סיו 1927
 עמ' רפח. 1928
 ה.רס-ב עמ' רסדח" 1929
 עמ' רפח. 1930
 .גח"ב עמ' שנ 1931
 .ח"א סי' קמו 1932
 .עמ' רנט 1933
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היה רחיצה מים אלא לחות כדי שלא י ורגש הוא, שלא יהא מ , ושיעור הסחיטהוכך תבדוק

 .יב או לסחוט את עד הבדיקה בשבת/יו"טוהוסיף, שאין להרטא בדיקה. אל

 בדיקות באישה שיש לה טבעת בפרוזדור

ע"י הכנסת טבעת או קוביא לתוך הפרוזדור,   שהטיפול בהם הואמספר מצבים רפואים ישנם 

 וימת. האישה לתקופה מסונשארת בגופה 

פעמים אינה יכולה להגיע לחו"ס ול ת, שהרי לכא'אישה זו תעשה ה"ט ובדיקויצד יש לדון כ

 גם לא למקום שהשמש דש.

 ה.האם יכולה לעשות את הבדיקות בעוד האמצעי בגופה או שצריכה להוציא אות

בעת שעסקו בה  דון זה הוזכר בספרי האחרונים קדמונים יותר והמציאות שהטיש להעיר שני

 כיום ויבואר לקמן.עות ו דווקא כמו הטבלא

ווה בפרוזדור והדביקו לה למעלה  לה טבעת שעט דנו באישה שיש ן יוסף והסד"הזכרו

כב שם ולא ולמטה באופן שהטבעת מחלקת את הפרוזדור לשניים ולכן יש חשש שדם יתע 

 . נפשות סכנת מחשש הטבעת זולת להיות לה אפשר  ואי בבדיקות, יראה 

בעצם  ש , ן שיש רובכיווק בעוד הטבעת בגופה לבד , שניתןפסק להקל 1934הזכרון יוסף 

וקיי"ל רוב עדיף מול חזקת טומאה שהיתה בה עד  ה ימים, האישה לא רואה כ"כ הרב

ימי וסתה ובא עליה  בא מן הדרך מחשב, שה 1935. והביא ראיה לדבריו מהגמ' בנידה עכשיו

 ת בד"כלראושרגילה י הראיה שסופר את משך ימבלי לשאול אותה עם היא טהורה, כלו' 

 .רוב ראיותיה שאזלינן בתר רואיםוז"נ, וא"כ 

וסבר שלא אזלינן אחר רוב ראיותיה, וראייתו מהגמ'  , חלק על יסוד זה 1936אולם הסד"ט

אחר מספר ימים בדקה ונמצאה י ומצאה טמאה ול, שאישה שבדקה ביום השביע 1937בנידה 

רוב ראיותיה שמן בתר אים שלא אזלינן ד עכשיו, א"כ רוטהורה, הרי היא בחזקת טמאה ע

להיות טהורה למפרע כאשר בדקה עה ימים וממילא היתה צריכה לא יותר משב  הסתם הם

 .הרוב  רואים מכאן שלא הולכים אחרלאחר כמה ימים, ומזה שהיא טמאה עד עכשיו, 

וכן   .נקייםשצריכה להוציא את הטבעת בבדיקת הפסק ובדיקת אחד מימי ה ולכן פסק

  .1938בשו"ת בנין ציון פסק 

חות מז' ימים וכעת רואה גם ביום ישה זו שבד"כ רגילה לראות פשא ית הסד"ט,את ראי דחה 1939החזו"אאולם 

 השביעי, ממילא איתרע לה רובא.

כיון שיש חשש  טבעת בגופה, לבצע בדיקות כשה, שלא ניתן חמירה 1940מהר"ש ענגיל הגם 

אשון ה ורלפני ההפסק טהר תוציא את הטבעת . ולכל הפחותשהדם מתעכב בטבעת

 . ושביעי

 
 י.  ו"ד סי'י 1934
 .בו ע"ט 1935
 ג.ס"ק כ 1936
 ח ע"א. ס 1937
 . אסי' ע 1938
 חזו"א סי' פא.  1939
 ח"ו סי' יג. 1940
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נו שאינן מעכבים כ"כ את יציאת הדם  ברו על מציאות שבטבעות בימי' הנ"ל לא די ]אולם הפוס

 .[, ולכן בנידון דידן דינם יהיה שונהאך מנגד הם קלים יותר להוצאה

 קיבץ כעמיר גרונה כל הטעמים להיתר שנאמרו בדין טבעת: 1941אולם החזו"א

ימים  ות לאחר מס' רוב שאישה זו מפסיקה לראשיש , ת הזכרון יוסף סברסומכים על  .א

 יקה שאינה חו"ס ]מחמת הטבעת[. ולכן ניתן לסמוך על בד

רגישה שדם  שתתן דעתה אם משעיקר הבדיקה היא דלעיל,  סומכים על שיטת הנודב"י ב.

 ק טהרה.מן המקור, ובמה שאינה מרגשת שיוצא דם מן המקור חשיב הפסיוצא 

 ו"ס. פעמים שהיא כמו בדיקת ח כמה שבדיקת ים על זה סומכ ג.

בדיקת חו"ס אינה שצריך לבדוק בכל כפלי עיקר המשמעות של ש ,כך ם עלסומכיד.

 היתה רגעית אלא הפרוזדור אלא ששמה מוך דחוק בגופה כדי לוודא שהפסקת הדם לא

 שפסקה לגמרי, והטבעת לא מעכבת לגמרי את הדם. 

מגעת כפי  שה הבדיקה עד מקום שידה שתע באופן סמוך להקלתרים הנ"ל פסק לועפ"י ההי

ם שעומדת להפסיק בטהרה אם אינה מרגישה שיוצא ממנה ה וגם תתן אל ליבה היטב ביוכוח

 הרגלה.   רו ימי וסתה לפידם ואז תועיל להפסק טהרה ובתנאי שיודעת שכבר עב

להסירה ע"י  ופא כגון שצריכהשאם יש טירחא בהוצאת הטבעת ע"י רכתב,  1942בטה"בו

 .ולה להקל בדברא יכרופ

 

 הפוסקים עליהם דעות וכיום  המציאות

זה לא נכנסו לעצם השאלה לגבי מניעת הריון אם מותר וא"כ כיצד, ולהלכה יש  כמובן בסיכום

   וסמך.לקבל היתר ממורה הוראה מ

צעי למניעת  הינה טבעת גמישה שבתוכה הורמונים המשמשת כאמ  – רינג-ובהטבעת נא.

סוים ואח"כ יכולה ה למשך זמן מאת הטבעת לגופופן עצמאי ה באן, והאישה מכניס הריו

 קלות ע"י עצמה.להוציאה ב

ובדיקה ראשונה ואחרונה.  את הטבעת לפני ה"ט שלכתחילה תוציא, 1943כתב בספר פועה

  .אין זה מעכבהוציאה חה ובדקה מבלי שואם שכ

ם  וסקיולה לסמוך על הפגרום לפציעתה יכשהוצאת הטבעת ת אולם אם היא חוששת

 עת בגופה.שיכולה לבדוק בעוד הטב

בעוד הטבעת בגופה, כיון  אף לכתחילהכולה לבדוק , שיפסק 1944נם בשו"ת שיח נחום אמ

 לצאת.מעכבת את הדם מ שטבעת זו גמישה ואינה מפריע לבדוק בחו"ס, וכן אינה

ות ע"י ניתוח  חת רחם יכול לעשהטיפול בצני –קוביה או טבעת לטיפול בצניחת רחם ב.

ברחם. בעת בתוך הנרתיק ע"מ לתמוך שמה קוביה/ט ישה שנמצאת בגיל הפוריותלם אאו

 רינג. והאישה יכולה להוציאה בעצמה.  -קוביא זו מפריע לבדיקה יותר מאשר טבעת נובה

 
 ד סי' צב ס"ק כד. יו" 1941
 .שנח -ח"ב עמ' שנד 1942
 .314עמ'  1943
 ח"א סי' סא.  1944
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, עפ"י פסיקת ציא את הקוביא לפני בדיקת הפסק ויום ראשון, צריכה להוכתבו בספר פועה

 . הנ"לשו"ת בנין ציון  

בדוק ברופא כדי להוציאה יכולה ל או שיש צורך לם אם אינה יכולה להוציאאו, ועוד כתבו

    .בעוד הטבעת בגופה עד מקום שידה מגעת, כמובא בטה"ב

ישה מכניסה לפני הביאה ין מכסה גומי שאאמצעי למניעת הריון, מע  –מה רגג. דיאפ

התעכב ולא דם ל, ויכול המהרחם סמת את מעבר הדםומוציאה אותו לאחר מכן. הבעיה חו

ם לעיל. ואישה יכולה להסיר אותה  ידון זה חמור יותר מהנידוניולכן נ יקתה.תראה אותו בבד

 לבד.

ה  ן לא לנה עם בעלשתוציא את הדיאפרגמה לפני הבדיקה, ואם שכחה ועדי ,פסק 1945טה"ב

טעמים מהחלק . בדיעבד ואם לנה עם בעלה היקלאז תפסוק בטהרה ותספור שוב ז"נ, 

 :לשהביא להק

בעת, כי לא ם התעכב בטהדהחזיק ריעותא שה, אין לנו ל. אם בדקה בחו"ס כפי כוחא

 מחזיקינן ריעותא.

 יצא מלוכלך.י ב.אילו היה הדם המוך 

 אם בדקה רק בדיקה אחת.  מקום להקל אפי' שאם לנה עם בעלה יש ,ג. החת"ס כתב 

 

 סעיף י

 א. הטור כותב וז"ל: 

  סמוך  יבשביע ראתה' שאפי ביניהם דם ראיית האת לאש רצופין שיהא ךצרי' הז ספירת לכ"

 שיהא עד למניינה וחוזרת המנין כל סותרת יום ספק שהוא השמשות בין או החמה לשקיעת

 לגמרי" רצופין' ז להם

 נקיים   ימים ראשונים שלתליה במכה בג' 

  אשונים של הר ימים  השלשה לשכ  ,1947מיימוניות וכ"כ בהגהות 1946בשבועות  כתב המרדכי

קור היא צריכה לדעת שפסק דם המ שכן לגמרי יםטהור להיות צריכים נקיים' ז ספירת

]ועיין  תולה אינה חבורה או במכה לתלות שיכולה פי על אף כתם בהם מצאה לגמרי, ולכן אם

 .מן שסייג זאת[בדרכ"מ לק

 אחרונים: , נחלקו הבג"י ראשונים שלא לתלות ובטעם הדבר שיש להחמיר

  .משום שמעיינה פתוחשהוא  תבו,כ ובאר הגולה 1948דהחוו"

אלא רק שיתכן זה ראיה שנסתם מעיינה אין  שאף שכבר עשתה ה"ט 1949"לוכתב בשבה

 ורה לגמרי., ולכן אין ההפסק מהווה ראיה שנסתם מקשבזמן ההפסק היא לא ראתה

א אלא הטעם הו, וחביום הראשון מעיינה פת שרק, החוו"ד שהטעם חלק 1950הערוה"ש אולם

 .זקה בטהרההוח משום שעדין לא

 
 נח.עמ' ש ח"ב 1945
 ג. "ע א דף שלהת' סי 1946
 ז.  ותא ב"איסו' ט פרק 1947
 ו. ס"ק 1948
 .אעמ' רצ 1949
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 ג"ימכה מוציאה דם לענין תליה בכגריס, וכן בכתם בפחות מכ

 בשלשה  צפור בדם או בחבורה תולה , שחומרא זו שאינהאת המרדכי 1951תרוה"ד וביאר

, בו ליזהר  ואפשר האי כולי שכיחי דלא ,ועוד יס כגר שהוא ק בכתםהיא רראשונים  ימים

  שאין , לטהר יכולה אשה שום אין כ"אלד, םלעול ליה תלינן ודאי מכגריס  חותפ כתם אבל

 מאכולת. דם טיפות וכמה כמה עליה  שאין ומיטה מיטה לכ

 להיזהר[]ועיין לקמן שיובא מחלוקת הפוסקים, האם תולים בפחות מכגריס באופן שיכולה 

ר א ולכן יש להחמיהוא חומרא ולא מדינ, שהדין של תה"ד והמרדכי, דרכ"מ וכתבוסייג ה

אף בתוך  אה דם יש להקלשידוע שמוצי אולם במכה  אם מוציאה דם ידוע רק במכה שאין 

 ועיי"ש עוד בראיותיו. מים ראשונים.ג' י

 

 כותב וז"ל: השו"ע א. 

 יום בסוף אפילו דם אתהר  שאם, בהם דם התרא שלא רצופים שיהיו צריך נקיים "השבעה

 אומרים יש: הגה .ייםנק שבעה ולמנות ולחזור  בטהרה וקלפס וצריכה הימים כל סתרה השביעי

 שאר  שתולין כמו להקל אותו תולין אין כתם מצאה אם הספירה ימי של ראשונים ימים דבשלשה

 ט"פ מיימוני תובהגהו נדה לכותה מרדכי) לגמרי נקיים להיות צריכים ראשונים ימים' דג, כתמים

 ודוקא. נוהגין כןו, םכת כשאר דינו כ" אח אבל(; ף" ור ח"וא תינוקת' פ ואגור ט"רמ סימן ה"ות ב"דא

 סימן ה"ת) ראשונים ימים' בג אפילו בכינה ולהת ועוד מכגריס פחות אבל, יסיותר מכגר ואשה כתם

 ועוד  מכגריס ביתר אפילו בה תולה , דם שמוציאה ויודעת בגופה מכה לה היה אם ה"וה(. ט"רמ

 במכה תלותל יםהראשונ ימים לשהבש מקילין שאין אלא(, המרדכי לשון משמע וכן הרב סברת)

 "..צ"ק סימן לעיל כמבואר, כתם בהם שתלינן דברים שארב או דם ציאהשמו ידוע שאין

 פסיקת הלכה בתליית מכה בג' ימים ראשונים 

שאין דין זה לעדות  1952סק בטה"בוכן פ וסייעתיה. מרן לא הביא את הדין של המרדכי

  המזרח הנוהגים כדעת מרן.

 וק התה"דחילהביא את  , וכמו כןשכן נוהגיןכך  ב עלוכת י"אזאת בשם כתב  הרמ"אאולם 

וכן כתב כשיטתיה מכגריס, אבל בפחות מכגריס תולים להקל, שדווקא בכתם יותר 

 ים ראשונים. לתלות בג' ימ דם שידוע שמוציאה שיש להקל במכה  בדרכ"מ הנ"ל

ר  שלא ניתן להיזה רק באופןיאה דם , שיש להקל לתלות במכה שידוע שמוצ כתב 1953הט"ז

א תתלכלך אולם מכה שיכולה להיזהר של  באותו מקום, , כגון מכהא תתלכלך ממנהשל

 .וכך הבין הט"ז את הרמ"אממנה לא תולים בה אפי' אם ידוע שמוציאה דם. 

שלא תולים במכה אפי' שיודע שמוציאה , ותבהרמ"א והט"ז וכ חולק על 1954הש"ך אולם

ע  שלא חילקו בין מכה שידו נראהשונים ושאר הרא ון המרדכי ותה"דון שמלש. כי1955דם

 
 

 ס"ק לג. 1950
 מט.י' רס 1951
 ' שעב.עמ "בח 1952
 ."ק דס 1953
 "ק יג.ס 1954
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שאין לתלות במכה בג' ימים   בכ"א כתבו ,למכה שלא ידוע שמוציאה דם  שמוציאה דם

ת ריך לדעת בוודאוראשונים. ועוד הסיבה שמחמירים בג' ימים ראשונים היא מפני שצ

 מקורה.  ן זה ראיה שנסתםשמוציא דם אישנסתם מקורה, ולכן אף כאשר ידוע שיש מכה 

 מ. יך בדחיותו לראיות הדרכ" שהאר ועיי"ש 

האם  אה שבעלי הוראה מדקדקים לשאוללא רהלכה כרמ"א, שה , שאף תבכ 1956ערוה"ש

שכנז מתחילים היא מפני שמנהג א שהסיבה לכךהכתם נמצא הוא בתוך ג' ימים. וכתב 

וי בחזקת שפסקה וממילא ה פור ז"נ רק מהיום השישי לראיה, ועברו עליה כבר ג"י מיוםלס

 טהרה. 

לפי מנהג   , נמצא שגםות יותר מג' ימיםוב הנשים רואלכא' טעם זה קשה שהרי ר אולם

ולכך פסק שיש למורה  1957וכן הקשה טה"באשכנז לרוב לא עברו עליה ג ימים נקיים 

 האם היא בתוך ג' ימים לנקיים. לשאול אותהת אשכנז, לפניו אישה מעדוהוראה שהגיע 

 ים אשונהר ימים בשלושה צבעוני   בגד על םכתמי

ממקרים מסוימים כמפורט   ]חוץ בכתמים תולים לא שוניםהרא ימים ושהשבשל כאמור פסק א"הרמ

 :דבריו בביאור הפוסקים ונחלקו. לעיל[ 

  שנראה בדם  אף תולה  נהאי, לספירתה ניםהראשו ימים בשלוששכתב,  1958הכסף  עמודי

טומאה  מקבלד צבעוני/שאינו סברא להחמיר בבג, 1959השבה"לוכתב  .צבעונים בגדים על

 :שלא תולים בג"י

כאשר תולים  אולם  מפני שמעינה עדין פתוח. סיבה שמחמירים בג"י ראשוניםכאמור לעיל ה

. סתםמקורה נאילו , ואנו תולים שהדם בא מהמכהאת הכתם במכה שידוע שמוציאה דם 

 מקבל טומאהבעוני או שאינו כאשר כתם על צאמנם  ,ולכן יש להקל אף בג"י ראשונים

לא בא , ולא מכוח תליה שהדם ם אלורו כתם בבגדי תר היא מפני שחז"ל לא גזההי סיבת

וממילא לא ניתן להקל בג"י  .שמקורה נסתםשאין יכולת לתלות ממקורה, א"כ נמצא 

  ראשונים.

 א "הרמ וכוונת . בצבעוני להקל תולים א"הרמ לדעת שגם ,חלק וכתב 1960ת"שהפאך 

. וכן ציפור בדם קההתעס כגון ,חיצוני ממקור מיםבכת תולים אין ם הראשוני ימים שהשבשלו

 . 1962והאגרו"מ 1961בטה"בפסקו 

 
 

ם מישמוציאה דם בג"י ית אפי' במכה שידוע כז, שהחומרא לא לתלו אות נח' סי ד"חי םהאבר ברית תשובתוכתב ב 1955
  בא  שהדם  רגשתומ, ציאה דםשמובמקור שידוע כה אם היתה לה מ אולם ת, ודאי ראייה ם, היא רק באופן שהיתה ראשוני

  בינונית  עונה בשעת או וסתה  ת בשע אך טהורה יה א ר לת שבתחוא שהדין ה רומקשב  ממכה  היא אם  י "וא קורמהמ
  ברואה  גם במכה לתלות ראשונים  י"ג תוך ז"אח להקל  יש ג"בכה תטמא' לא לעולם כיד' הסברא משום לה מטמאינן

 . ממש
 לד.ס"ק  1956
 א.שצ ח"ב עמ' 1957
 כב. , קצ ש"תבפ הובא 1958
 עמ' רצג. 1959
 ה. דקצל ה והמעישלמ ב עפ"י החמדתק י"ס 1960
 ה.צר-צדמ' רב עח" 1961
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]וכן לא בבגד שאינו מקבל טומאה[  אמנם שבה"ל דלעיל פסק, להחמיר לא לתלות בצבעוני 

 ון שיש סברא שבא מגופה. כי ג"י ראשונים.ב הסמוך לגופה

 ? ים בג"י ראשוניםנטמאה מחמת נק' קטנה, האם מחמיר

הוא משום שצריך לדעת  בג"י ראשוניםלעיל, שהטעם שיש להחמיר ו"ד הבאנו בשם החו

שאם נאסרה מחמת נקודה קטנה אדומה/שחורה  1963עפ"י זה כתב החכמ"אמקורה,  שנסתם

 .1964וכן פסק בשבה"ל. ר בג"י ראשוניםאין צורך להחמי ולכןאין זה נחשב כמעין פתוח 

תב שמחמירים בג"י , וכהטעם של החוו"ד אנו לעיל דחה אתשערוה"ש שהב יש להעיר

אם נטמאה מחמת נק' קטנה יש בטהרה. לפי טעמו נראה שגם  ם כדי שתוחזקראשוני

 להחמיר כיון שחומרת ג' ימים לא תלויה בפתיחת המקור.

 כתם ראיית לאחר מים י' בג בכתמים תליה

 שמעיינה  וכחמ שלא מפני הוא הראשונים ימים' בג  שהחמירו שהטעם לעיל כתבנו: הקדמה

 צריך ולכן, ווסת שראתה באישה רק שייכת זו רהשחומ לומר מקום יש כאורהל. םנסת

 מעיינה , כתם שראתה באישה אולם. מקורה שנסתם שיוחזק כדי נקיים  ימים שלושה שיעברו

 דם ראיית לאחר ראשונים ימים בשלושה להקל כאורהל מקום יש וכן. פתוח היה לא

 :בכך להקל יש האם  הפוסקים ונחלקו. בתולים

 או כתם תראיי  לאחר הראשונים הימים תבשלוש  גם מירלהח שיש 1965צונש  ליב ב הרבכת

 ".פלוג לא"ש כיון, בתולים דם

סת, וך ז"נ לראיית ו, שאם ראתה ווסת ולאחר מכן ראתה כתם בתשמואל כתב אולם הבית

חר כתם זה. מים הראשונים לאבשלושת הי  ולכן אין להקל לתלותסימן שלא נסתם מקורה 

מים  אם יש להקל בתוך ג' י הב"ש הסתפקסתום[  ה טהורה שראתה כתם ]מעיןאיש אמנם

 ראשונים. 

לתלות בתוך ג' ימים לראיית הכתם ]יתכן ולא דיבר על מקרה  כתב להקל  1966והדגו"מ

 ית נידתה[.  ם בתוך ז"נ לראישראתה כת

 זהרכשיכולה להיכתם פחות מכגריס בג"י ראשונים 

שבכל מקום  מכגריס מכיוןירים בכתם שגודלו בפחות מחמ בג"י ראשונים לא, שתה"ד כתב

 .וכן פסק הרמ"אא ניתן להיזהר בכך ותהיה אסורה לבעלה תמיד,מצויות כינים ול

 :באופן שיכולה להיזהרם בתוך ג"י ראשוניהאם תולים להקל במאכולת  נחלקו הפוסקים

אין   יניםבד לא התלכלך בכשהניתן להיזהר  שכאשר כתב, 1967הדגו"מ המובא בפת"ש

בדיקה פנימית יכולה מכגריס, כגון אישה שבודקת  נים אף בפחותבתוך ג"י ראשו להקל
 

 

 צה.  א סי' יו"ד 1962
 סע' יז.  כלל קיז 1963
 עמ' רצב. 1964
 הובא בב"ש סג ג. 1965
 . הובא בפת"ש ס"ק י 1966
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שיש להיזהר לא להניח את העד במקום שיש בו כינים, ואם לא נזהרה והניחה אותו במקום 

 י ראשונים.ון תחת הכסת ותחת הכר, לא תולים להקל שהדם בא מכינה בג"בו כינים כג

יש בו כינים אלא ישנה במקום ש, שאף באופן שכתב 1968בפת"שובא המהר"ר דניאל המוכן 

ן במקום שאין בו כינים אין להקל לתלות בג' ימים ראשונים אפי' בפחות  שיכלה לישו

 מכגריס ועוד. 

תולים  שאף באופן שניתן להיזהר ממאכולת  ,חלק וכתב 1969צדקה אולם בשו"ת מעיל

 ראשונים. מכגריס אף בג"י בכתם פחות להקל

 ינו ביממכגריס בג"י ראשונים חות כתם פ

ראשונים בפחות מכגריס ועוד כיון שניתן  את ההיתר שמותר לתלות בג"י תה"ד תלה

שלא  ם היה צד להחמירלתלות במאכולת. אולם לכא' בימינו שהמאכולת יותר קטנה מזמנ

,  כגריס ועודבפחות מ נו להקלשניתן גם בימי 1970כתב בשבה"ל אךלתלות בג"י ראשונים, 

 .1971וכ"כ בחוט השני ועוד שלהם.  גזרו בפחות משיעור כגריסלא  שכן

 בדיקת עד בתוך ג"י ראשונים, באיזה אופן ניתן לתלות במכהמצאה דם ב

תמיד מצאה את דים, כגון שהיא שאם מוכחא מילתא שהדם בא מהצד 1972כתב שבה"ל

  .ף בג"י ראשוניםיש לתלות שהדם בא במכה אהדם במקום מסוים, 

 רה, ממתי מונים ג"י? דיקת הפסק טהעילה לה"ט, ואח"כ עשתה בא מועשתה בדיקה של

ימים מעת שימושה עשתה בדיקה כדי לראות שפסק דמה ע"מ   5פני שעברו עליה של אשה

סתה לא הולכת אישה לבית הכנסת[  י המנהג שבימי ו]עפ" הכנסת לבית לילךשתוכל 

  ראתה כתם "ט, אח"כ ין הע"מ שיעלה לה לדכדינה  טהרהפסק ולאחר חמישה ימים עשתה ה

ממתי מונים את הג'   ים מההפסק הראשון,ימ 3ק השני אולם עברו עליה להפס ימים' ג בתוך

ו  א  לא אפשר לתלות והכתם לא נמצא בתוך ג' ימים ומממיימים?! האם מההפסק הראשון 

לא בדקה י ההפסק הראשון כיון שאול]שנעשה לצורך הפסק טהרה[  דילמא מההפסק השני

 ך ג' ימים ולא ניתן לתלות? כתם נמצא בתוואז הא היתה מחויבת בו, כן לכראוי ש

אע"פ שהיה   למנות מההפסק הראשוןלכתחילה להקל  שניתן ,כתב 1973העבודת הגרשוני

כיון שמסתמא בדקה יפה. ואחת סק טהרה, א נעשה לצורך הפימים לשימושה ול 5בתוך 

 וז"ל: 1974' בנידהמראיותיו הוא מהגמ

 
 

 .סי' קצ ס"ק לח 1967
 דידן ס"ק יג. בסימן  1968
 סי' נט. 1969
 .רצג עמ' 1970
 רסח. עמ' 1971
 צב.עמ' ר 1972
 עט.' סי 1973
 ע"א.  סח 1974
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 ובין, טהורה ומצאה הבדק לנדתה יםבשנ אפילו: אומרים חכמים...וקה עצמהדנדה שב"

 .טהורה" בחזקת זו הרי  - טמאה ומצאה בדקה זמן ולאחר , הפרישה לא השמשות

"כ בדיקה שעשתה ביום השני לא ה רק יום אחד, אימים אע"פ שראת 7נדה טמאה מהתורה 

אים שגם אם לא ו רוכד' ובכל זאת אנתה מחמת נקיות ו היתה לשם טהרה אלא עשתה או

ביום השני מועילה להחזיקה וף ימי נידתה, בדיקה שעשתה ה נוספת עד סעשתה בדיק

 בטהורה ולא אמרינן שכיון שאינה מחויבת בבדיקה זו, לא בדקה יפה יפה. 

שכן יש לחוש  תחילה יש להחמיר ולא למנות מההפסק הראשוןשלכ 1975צ "צם דעת האול

אשונים  בג' ימים הר שלא תולין שכן דין הפסידלא  אולם המיקל ,יפהמא לא בדקה יפה ש

 .לא הוזכר בתלמוד

"צ הביא ראיה להחמיר מהלכות שחיטה, ששם נפסק שאדם שלא יודע הלכות שחיטה  הצ

כיון דמילתא דלא רמיא ראוי לא נאמן טה ואומר ששחט כושחט ואח"כ למד הלכות שחי

יתכן ממילא ההלכה את  ת השחיטה לא ידע, כלומר שבשעתיהעליה דאיניש לאו אדע

כ גם במקרה דידן ניתן לומר שכיון לפגום את השחיטה. א" יםלויכ לב לפרטים ש שלא שם

ם בדקה שאת הבדיקה הראשונה לא עשתה לשם טהרה לא נתנה אל ליבה לשים לב א

 .1976אמנת, ולכן אף אם אומרת עכשיו שעשתה את הבדיקה כראוי אינה נעצמה יפה 

ביום השני לשם  אישה זו בדקהכיון שניתן לבאר ש ,הנ"לידה מהגמ' בנ ן ראיה איוכתב ש

לא היה בדעתה לעשות הפסק נוסף וא"כ אין ראיה שבדיקה לשם נקיות וכד'  הפסק טהרה ו

 עולה לה.

 .בתנאי שאומרת ברי לי שבדקתי כראוין ות מההפסק הראשולמנפסק להקל  1977החת"ס

מן אולם מהתורה הבהמה  א נאוא רק מדרבנן שלבהלכות שחיטה ה החת"ס כתב שהחומרא

מרת שבדקה כראוי נאמנת מהתורה ורק אם אולי, ולכן במקרה שלנו  רה כשאמר בריכש

ל תן להקל לסמוך עמדרבנן לא נאמנת אולם בדין הזה שלא תולים בכתם בתוך ג' ימים ני

 דבריה שבדקה כראוי.

 השהדם מימי נידת מצאה דם על חלוקה האם יכולה לתלות

ספירתה ומצאה עליו כתם  ובשו גם בימיק בימי נידתה והמשיכה ללחלו אישה שהלכה עם

ך ג"י ראשונים או אישה שמצאה כתם על סדין שישנה עליו בימי נידתה, האם באופן זה בתו

 לתלות שבא מימי נידתה, ולטהרה?י ראשונים ניתן האם כתם הנמצא בג"

ם תולים במכה  הא ךלוקת הרמ"א והש"שהדבר תלוי במח כתב, 1978בתשובות בית אפרים

שמוציאה דם ה"ה  שידוע במכה  שלפי הרמ"א שתוליםראשונים, דם בג"י  יאהשידוע שמוצ

שמוציאה אף במכה שידוע  ואילו לש"ך שלא תוליםשנתלה בווסתה שזה כמו מכה הנ"ל. 

 תלה את הכתם בג"י ראשונים בדם וסתה. דם לא נ

 

 
 סה. 'סי 1975
ההלכה ולכן  אדם שלא ידע אתבר על שחיטה מדו לכותם בהשש ש לחלק,שי ו,ראיה ז שדחהודת הגרשוני בעב ועיין 1976

 בדקה כראוי. במקרה דידן מסתמא  אין לתלות שעשה כראוי, אולם
 סי' קפז. ד יו" 1977
 חלק יו"ד סי' מה. 1978
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 איסעיף 

 ותב וז"ל: א. הטור כ

 לפיכך יום אותו רתסות לשמושה תעונו' ו תוך הוא אם ירתהספ  יבימ זרע שכבת טת"הפול

' ו עליה שיעברו עד נקיים' ז לספור  מתחלת אינה ביום בו ופסקה וראתה טתהמ המשמשת

  שמשה  אם כגון לשמושה' ה יום עד לספור  מתחלת אינה יכךלפ  תפלוט שמא שלימות עונות

 רו שיעב עד מסריח זרע שכבת אין לן דקיימא' ה וםי עד לספור  תחלתמ אינה שבת במוצאי

 עת קודם  ארבע ליל ופלטה שבת במוצאי משהש ואם לעת מעת שלימות עונות ששה עליו

 םיו הלכך וסותרת לשמושה ששית עונה בתוך עומדת היא עדיין שבת במוצאי שימושה

 לספירתה". ראשון יהיה חמישי

 הצעת הסוגיא 

 מביאה וז"ל: 1979הגמ' בנידה 

 דילמא  או וסתרה אהוי  רואה יבהבז  שתסתור  מהו זרע שכבת ולטתפ  חמא בר  רמי עי"ב 

  סתרה..." ולא יאהו נוגעת 

הגמ' לא פשטה  הגמ' מסתפקת האם פולטת שכ"ז סותרת יום אחד מימי הנקיים או לאו. 

הויא   מביאה אמוראים רבים שסוברים שפולטת שכ"ז ,א לקמן בדף מב. אולם בגמרק זהספ

  שבז"נ שפלטה בו שכ"ז.יום את אותו  סותרת ולכן רואה

ואז  שקיבלה את השכ"ז מזבישה שהגמ' בדף מב מדברת על א 1980וולם יש שביארא

 נחשבת כרואה וסותרת את אותו יום, אך אם קיבלה מהטהור לא סתרה. 

 דין פולטת שכ"ז נאמר לבעלה או רק לענין טהרות   האםהראשונים קת מחלו

 1982ג"סמ וכן פסקו שה לבעלהן איגם לעניזה נאמר שדין כתב,  1981ידהבנהרא"ש 

  .1984התרומה וספר 1983ק"וסמ

  אלא  זרע שכבת פולטת אמרו , שלאשהובא ברא"ש בתשובה כתב ד"אולם הראב

ובא בגמרא ת הראב"ד, שכן מואחת מראיו .סותרת אינה לבעלה אבל בלבד לטהרות

 לעשות אסור םחכמי אמרו אבל רתטה  מעשה אחר 'תטהר  ואחר' ,אומר ש"רש" 1985בנידה 

 תראה שמאשל  שלולא החשש ק הראב"דמדיי ".ה דם[]שמא תרא ספק לידי תבוא שלא כן

 .זרע  שכבת תפלוט שמא  חוששת ואינההיתה מותר לה לשמש  ,תשמיש לאחר דם

ולכן לא חששו  אחרון יום סותרת אינהז שכ" פולטת, שכן אולם דחה הרא"ש ראיה זו

שו גם  אחרון ולכן חש יום עד ין סותר המנין כל ותריןשס בזב וזיבה בהבז דםשכן ב. חכמים

 אחר  פלטה אם  ,אחד יום אלא סותרת שאינה  זרע שכבת פולטת אבל ,שביעיביום ה

  וםמש הוא זרע שכבת סתירת שעיקר, סותרת אינה שובביום האחרון  היום מקצת שספרה

 
 .לג ע"א 1979
 כב.   דף פר יראים השלםעיין בס 1980
 א.  ת כותים סי'בנובפרק  1981
 ג."ע זל ףד  לאוין 1982
 .רצג 'סי 1983
 . הצ סי' 1984
 ב.ע" סז 1985
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 אין ושוב הנקיים שלמו כבר לבעלה וטהרה  יום מקצת שספרה וכיון. נקיים מיקרו דלא

 . סותרת זרע שכבת

  סברת  ראיתנ שכן מסתברת ד"הראב דעתש ,1986הארוך הבית כתב בתורת א"הרשב

 דבריו  בסוף כתבאולם , בהלכות כתבו לא ף"הרי  וגם זה ענין להזכיר חששו שלא הגאונים

  .צמולע  יחוש  נפש בעל מ"שמ

 יו: חלקו בביאור דבר: הרי"ף לא הזכיר את דין פולטת שכ"ז, ונדעת הרי"ף

שזה דין רק  ע שפסק כראב"דמשמהלכה זו  הבין שמזה שהשמיט את עילור להרשב"א כאמ

 . , ולכן השמיט דין זה שלא נפק"מ לזמננוטהרות ולא לבעלהל

, שסבירא ליה כראב"ד מרלו זה ראיה אין דין זה ף"הרי, שמזה שהשמיט אולם דעת הב"י

  שאינם  לפי לאא הונינ הלכתא שודאי פ"דאע נדה דינימ ף"הרי השמיט דינים כמהיש  שהרי

  ימי  נמשכים הנשים שרוב האי כולי שכיחא לא נמיא"כ גם דין זה ו  ,השמיטם כך כל מצויים

 .זה לזמן קודם לספור לותמתחי אינן הכי דבלאו זה לדין צריכות ואינן ימים' ו או' ה  ראייתן

 סבירא להו.שרוב הפוס' הכי להלכה העלה הב"י שהלכה כרא"ש ולא כראב"ד כיון 

 מן פולטת שכ"ז סותרת?מה זעד כ

מעמד הר סיני, ד' ציווה שיפרשו מנשותיהם:  , שלפנינלמד מג' ימי הפלגה  ן פולטת שכ"ז די

ים יהיו  שה היא כדי שהנש "היו נכונים לשלושת ימים אל תגשו אל אישה". הסיבה לפרי

 טהורות במעמד הר סיני ולא יטמאו אם יפלטו שכ"ז.

 :מה זמן פולטת שכ"ז נטמאתעד כשיטות  ארבעיאה מב 1987הגמרא בשבת 

 ]לא כולל עונת התשמיש[מהתשמיש  שלמות 1988שש עונות עד שעברו"ז מטמאת שכ – חכמים

ישי,  ז"נ רק ביום חמ בלילה יכולה לספור 12, כגון שימשה במוצאי שבת בשכ"ז מטמאת

 , שלישי לילה, קרשני בו, ני לילהש, ראשון בוקרעונות שלמות, שהן  6אחרי שעברו עליה 

סרחת ולא ט ברביעי בבוקר כבר השכ"ז מאם תפלו מילאומ, רביעי לילה, שי בוקרשלי

 מטמאת ולכך יכולה לעשות אז הפסק ולהתחיל למנות ממחרת.

 
 .ה"ש ז"ב 1986
 ע"א.  דף פו 1987
יר שזה " יש להענןש עונות שלמות בעיאבל חכמים אומרים שר רבי חייא...זו דברי ר' ישמעאל ור"ע, מלשון הגמ' "א 1988

ת  "א בתורת הבירשב הנידה ב, ח.  מב"ן בהלכותהר ות בנידה לג.וספ ש"י שם, וכן תכגון ברים  הראשונהגירסא של רוב ה
... אולם  יז, יראים סי' כו, ראבי"ה סי' קעח ועוד שצה, הרוקח סי' ה סי' ספר התרומ ' א,' סיק דנידה פרב שא"רוך, הר הא

 הזה בענין יששבת פו ע"ב "והמאור בבעל כותב  " וכ"כונות שלמות בעינןם שלוש עריאבל חכמים אומ"...הר"ח גרס 
  שלש םאומרי חכמים אבל מעאליש' ר ידבר זו נןח יו ר"א באא בר חייא ר"א מיושלר י ובתלמוד ותנוסחא  בכמה לוףחי

  בר  אדא  בכר לה  ריסבו  פרישה עביד  חמשהב דאמרי כרבנן ל"דס עזריה בן  א"ר חכמים מאן' פי בעינן מות ישל עונות
  ת ועונ היום נתעו ןשה ששי ביום ושתים חמישי וםבי אחת עונות' ג נמצאו ירד מהובהשכ העל הבהשכמ משה דאמר אהבה

  ות שלימ עונות שש אומרים חכמים אבל ל"ז י"שר' .. ובפי . רתידב סתרב מראש לא דאמר צחקי ' דר נמי הול תואי ילההל
יטת ם שרסא זו מובן גלפי גי נן".בעי ותשלימ עונות' ג אלא ספרדמ הבאים יםהמדוקדק בספרים צאנמ כן ולא בעינן

 לא למה רבינו על הלתמו יש מ""ומ א:י ההלכ ה ק פר ההטומא אבות רשא תההכס"מ בהלכון, וכך כתב לקמהרמב"ם ד
  שש א"חכ בלא ע"ור ישמעאל רבי ידבר זו( ב"ע ז" ע דף)  ע"ר בפרק דאמרי כחכמים או מחבירו ותו מכ דהלכה ע"כר קפס

  שונים הרא דברי שדוחה  עמשמ א"חכ בלא אגמר דמדקאמר  עוד ו נינהו דרבים  משום ר יות נכון ה הי וזה  שלימות  עונות
דמקואות". ועיין   ח"פ המשנה' בפי כתב  וכך עונות שלש  אומרים  חכמים  בלא ורסג נורביש ל"וי ר?קעי חכמים דברי  ותופס 

 "ל. ואכמעונות.פוסקים והשו"ע נקטו שש "מ רוב המ תא.-ה"ב ח"ב עמ' תד מה שהאריך בזה בטעו
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שע'   60עונות כלומר משך זמן של חמש  ועד שעברשכ"ז מטמאת  – רבי עקיבא

במוצאי שבת   ימשהת שלמות, כגון שא"צ שיהיה עונו לשיטתו .כולל עונת התשמיש[] מהתשמיש

 12שעות נגמרות ביום שלישי ב 60ז"נ ביום רביעי, כיון שהיכולה לספור בלילה,  12ב

 בצהרים ואז היא עושה הפסק ולמחרתו ביום רביעי היא מתחילה לספור. 

מעאל לא ' ישלר . ]כולל יום התשמיש[  עד היום הרביעי לתשמישטמאת שכ"ז מ – ישמעאלרבי 

פלטה ביום מאת אולם אם שת הימים שפולטת שכ"ז נטבשלוונות אלא ימים, מונים ע

 6/ 5/ 4ת. עפ"ז יוצא שלשיטתו אין מנין עונות קבוע אלא לפעמים הרביעי אינה נטמא

 עונות וכמבואר לקמן.

ביעי סופרת בשבת, שהוא היום הרביעי לתשמיש, ועברו ה סמוך לחשכה ברשימש עונות: 4

ום ]ובסוף הי קרושישי בבו, ליל שישי, קרי בווחמיש, יל חמישיל, שלימותעונות  4רק 

 יכולה לספור.  תעשה הפסק[ ולמחרת בשבת 

רביעי סופרת בשבת, שהוא היום הרביעי לתשמיש, ועברו רק בתחילת יום שימשה  עונות: 5

]ובסוף היום   קרושישי בבו, ליל שישי, וחמישי בוקר, ליל חמישי, ום רביעי י, שלמות עונות 5

 . שבת יכולה לספוררת בתעשה הפסק[ ולמח

בשבת, שהוא היום הרביעי לתשמיש,   סופרת בביה"ש רביעי ליל ילת שימשה בתח ת:עונו 6

,  שי ליל שי, שי בוקרוחמי, ליל חמישי, יום רביעי, ליל רביעיעונות שלמות,  6ועברו רק 

 ולה לספור. ]ובסוף היום תעשה הפסק[ ולמחרת בשבת יכ ושישי בבוקר

  ל יום התשמיש[]כול לתשמיש עד היום השלישי"ז מטמאת שכ – אלעזר בן עזריהרבי 

שלשיטת ראב"ע בני ישראל פרשו מנשותיהם לפני מעמד הר סיני ביום   הגמרא אומרת

 אשונים בביאור שיטת ראב"ע:מרא זו נחלקו הרועל פי גחמישי, ובשבת נתנה תורה. 

ל שבת. נמצא בלי והם טבלו חמישי בסוף יום ל היתההפרישה של בני ישרא – 1989רש"יל

 .]ליל שישי ויום שישי[ שלמותעונות   2רק  שעברו עליהם

לתשמיש שכבת הזרע   החל מהיום השלישי אלא לא מונים כלל עונותא"כ, לשיטת ראב"ע 

 . שלימות עונות 2 אף אם עברו רק ,הנפלטת אינה מטמאת 

היום הוא יל לספור בשבת שיכולה להתח –עה לכן: אישה ששמשה ביום חמישי לפני השקי

 השלישי לתשמיש. 

, והם טבלו בליל חמישי בעלות השחרביום ה ה של בני ישראל היתההפריש – 1990ב"םלרמ

 . ]חמישי, ליל שישי, שישי[ עונות שלמות 3שבת. נמצא שעברו עליהן 

, אף שזה עונות שלמות 2. אולם אם עברו רק עונות שלמות 3 ך שיעברוא"כ, לראב"ע צרי

 אה.היא טמ – דוגמא של רש"י[מו ה]כשלישי לתשמיש היום ה 

 .1992הטור ותה"דוכן פסק .ונות שלמותע 6שצריך לחכות  כחכמים, סקפ 1991הרא"ש

 . 1994עונות שלמות 3היינו כביאורו בדעת ראב"ע  פסק 1993ם"הרמבאמנם 

 
 סוגיא בשבת. ב 1989
 יא. הל' טומאה פרק ה ת הוהלכות שאר אב ק ח ג. וכן פר המ"ש מקוואותפי 1990
 א. סי' ים נות כותב קפרב 1991
 סי' רנה. 1992
 יג. – יא' הל' ה ת שאר אבות פרקהלכו 1993
 ותם. עשה כמב"ם בדעת חכמים ופסק למירסת הרמג רב הכס"מ מבאר שזהעל הגירסא בגמ', שהועיין בהערה שדיברה  1994
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  זרע  שכבת היינו שפולטת כביאור רש"י עזריה בן  אלעזר כרביסק פ 1995גדול זרוע ורהא

  שלימות  עונות רק שתי  עברואם  אפילו טהורה שלישי ביום

  כחכמים שעד  פוסקים זרוע ואור ם"הרמב הפוסקים מלבד כלש מאחר, ש"יכתב להלכה הבו

 ., כך ההלכהזרע שכבת מסרחא שלמות לא עונות שש

 ן דעת תרומת הדש

 בו וראתה בעלה עם ששמשה אשהכאמור לעיל, ש  כתוב החבוריםרוב שב 1996כתב בתה"ד

  שלימות  ותעונ ששבעינן ד משום, לשמושה' ה יום  דע יםנקי' ז לספור ילתתח לא ביום

 . רק מיום ה'[ ז"נ למנותאם שימשה במוצאי שבת תתחיל  ]כגון ז"ש לפליטת

'  ו  יום עד רלספו תתחיל ולא אחד יום עוד להוסיף אולם כתב התה"ד ששמע שיש

, ה ל ירתת  שאם ,והטעם ['ו יוםרק ממנות תתחיל ל  שבת אם שימשה במוצאי ]כגון, לשמושה

  בין תשמשוש שפעמים יש לח, שלימים עונות' ו כלו שכבר ,'ה ום מי הספירה ימי שתתחיל

  בשבוע' ד ליום לספורותתחיל , הוא יום  שעדיין תסבור והיא ,שבת  מוצאישל  השמשות

יום הרביעי ונמצא סופרת ב אלא לילה היה כששימשה כן  ואינו, לשימושה  חמישייום  שהוא

 השישי  יוםלספור רק מ םי מחמיר ןולכ !פור ליום חמישי לשימושה? ה לס ושה!, והרי צריכלשימ

וכתב  ,מולן יעקב ר"מהרבשם  1997האגור בספרוכ"כ  .כדי שלא תצא תקלה זו מושהלשי

   .נזאשכ בכל מנהג כןו מדרשא בבי מורין כןשם ש

 גזירת לא שימשה אטו שימשה

 קודם  ימים כך מתיןלה  ןדמצריכינ דהא ,עזרו  אור"ל בשם ההנ הדשן  בתרומת עוד וכתב

 אטו שימשה לא וגזרינן רבנן פלוג דלא שימשה לא בין שימשה יןבזה  לספור לשתתחי

, כתב השמשות בין אטו היא גזירה גופה דשמשה גב על ואף .והסכים לזה תה"ד, שימשה

 בכמה טובא רבנן  בה  וחששו היא' פשוט ש"דביה דחששא ,1998ה"ד והביאו גם הש"ך הת

 .דוכתי

 חומרות אלו ופסקו להלכה על  דעת הב"י

 לגבי  בגמרא סמך להם ואין הן יתירות חומרות ואל דברים וכלל חומרות אלו "ע וכתב הב"י

  ולהתחיל ימים ארבעה מתיןלה אלא מקומותינו בכל העולם נהגו לאולכן פסק ש "הדין

  .כלל ממתנת אינה שימשה לא אם אבל שימשה אם ודוקא  ואילך חמישי מיום לספור

 נוספים להתחלת ספירת ז"נ גים  מנה

'  ז להתחיל שלא  ך"באושטריי שנוהגיןים , שיש נש שהובא בתה"ד הנ"ל ז "א ח"הרכתב 

 או אחד יום אלא ראתה לא' אפי, ראייתה מתחילת  ימים ' ז  כבר  כלוכאשר  רק  נקיים

 
 בתה"ד הנ"ל. הובא 1995
 סי' רמה.ב 1996
 שעב.  אלף ימןס 1997
 ס"ק כ. 1998
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של  שהרי מצד הטעם ,בדבר טעם שוםוכתב בתה"ד, שלא שמע  .אחד ביום כתם מצאתה

 . כדלעיל םימי ' מה  טפי לה לחוש פשרא אי ז"כש פליטת

 : ל"וז קףדחה מנהג זה בכל תו 1999ם"הרמבו

 דם ראתה שלא פ "ע אף בנדתה ימים שבעת יושבת שהנדה המקומות במקצת שתמצא "זה

 ממי הוא טעות אלא מנהג זה אין נקיים ימים שבעת תשב השבעה ואחר  אחד יום אלא

' ז אחריו רתסופ  אחד יום ראתה אם אלא כלל זה לדבר  לפנות ראוי ואין, כך םלה שהורה

 . לבעלה" ומותרת נדתה שלאחר  שני ליל אשהו ' ח בליל וטובלת( נקיים)

 ידימתלמ ,מקומות תםמאו באלעשות ז' ז'  ך"אושטריי בנות מנהגש נראהוכתב תה"ד, ש

  מתחלת  יםימ' ז לעולם תיןלהמ  נהגו ולכך , שדיבר עליהם הרמב"ם הוראה בעלי אותם

 .ז"ש יטתפל מטעם ולא ,הנקיים ימים' ז שיתחילו עד ראייתה

  ויש  ימים ששה וממתינות  אחד יום  להוסיף נוהגים אשכנז בארץש, אגם האגור הנ"ל הבי

 נהג זה. הביא מ 2000קולון י"מהר וגם .ימים שבעה

 .הב"י דחה כל חומרות אלול כנ"מ"מ 

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

 יכךלפ . יום אותו סותרת לשמושה עונות' ו תוך הוא אם, ספירתה בימי זרע שכבת ת"הפולט

  מתחלת  אינה, (אפי' לא ראתה רק מצאה כתם) ופסקה כך אחר  וראתה מטתה המשמשת

  מתחלת  אינה פיכךל; תפלוט שמא ותשלימ עונות' ו עליה שיעברו עד נקיים שבעה לספור 

', ה יום עד לספור  מתחלת אינה שבת במוצאי שמשה אם כגון, לשמושה' ה יום עד לספור 

 שמשה  ואם; לעת מעת תשלימו עונות ששה עליו יעברוש עד מסריח עזר  שכבת אין ל"דקיי

 עונה בתוך עומדת היא עדיין, שבת במוצאי שימושה עת קודם', ד ליל ופלטה שבת במוצאי

, בער לעת' ד יום קותפסו: הגה. לספירתה ראשון יהיה' ה  יום הילכך, וסותרת הלשמוש ששית

 הששי  יום עד למנות תתחיל שלא דהיינו, חדא יום עוד יןלהמת שיש שכתבו ויש. ייןלמנ עולה' ה ויום

, יום אשהו ותסבור השמשות בין הראשון ביום תשמש שמא דחיישינן, לספירתה ראשון יום יהיה והוא

 יש כן על, לשמושה תעונו ששה תוך יהיה חמישי מיום למנות תתחיל ואם, לילה ואשה ואפשר

 מולין י"ר בשם והאגור ה"רמ סימן ה"ת) טעות ידיל לבא אפשר אי דמעתה אחד יום עוד להוסיף

 הגושנ נשים ויש. לשנות ואין, אלו מדינות בכל נוהגין וכן(, ה"ל שורש ק"ומהרי י"מהרא כ"וכ ד"וש

 כרנש והמיקל יחמיר והמחמיר בדבר טעם ואין(, ה"בת שם) ימים שבעה עד להמתין עוד להחמיר

 שהא וכל, שמשה ללא בעלה עם שהשמ בין לחלק אין שעכשיו שכתבו ויש. הלמצו עצמו להקדים

 נקיים' ז ותספור ערב לעת ותפסוק בו שראתה יום עם ימים' ה להמתין צריכה, כתם אפילו, שרואה

 ".(ג"וסמ ת"סה) לשנות ואין אלו במדינות נוהגין וכן( ק"הריומ ז"א בשם ה"בת שם)

 נה ז"נ י תמבפולטת שכ"ז ממתההלכה פסיקת 

היינו שדין זה נאמר גם  רא"ש וסיעתיה ודלא כראב"ד, כ סקנתו בב"ימרן כאמור פסק כמ

 .2001בטה"בבמסקנתו העלה וכן  ,לבעלה

 
 ד. "הי א"פי ב"וסאי 1999
 .ה"ל ורשבש 2000
 ט.-שצח"ב ע"מ ח 2001
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 שפסקו כחכמים זרוע[ ואור  ם"]מלבד הרמבם הפוסקיכל כשיטת  מרן  לענין כמה עונות פסק

 ימושה. י לשיום חמיש בהינו  ל להתחיל לספור,בשבי עונות שלימות 6שיש למנות 

יום שישי  ב, היינו לספורשיש להוסיף עוד יום בשביל  את דעת תה"ד אולם הרמ"א הביא

כן משמע  ו . וה"ה למצאה כתם , וכתב עליו שכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנותלשימושה

 .2002"ז הטשפסק 

, והמנהג  ן שהולכים אחריושהספרדים ועדות המזרח נוהגים כדעת מרכתב,  2003ובטה"ב

החמיר כדעת  2004הבן איש חיאולם  .תה"ד אשכנז זה כדעת הרמ"א בשםצאי אצל יו

 ."אהרמ

 פסיקת ההלכה בענין גזירת לא שימשה אטו שימשה

 קודם ימים כך שמצריכים להמתיןשמה  ,זרוע בשם האור הדשן התרומתכאמור לעיל פסק 

 אטו שימשה לא גזרינןו רבנן פלוג דלא שימשה לא בין שימשה זה בין לספור שתתחיל

 אף שלא שימשה לפני. ןצריכה להמתי ולכן משעה שראתה .שימשה

וכן  ."ואין לשנותשכן נוהגין במדינות אלו עליה ", וכתב הזואת החומרא הרמ"א  הביאו

 . נוהגים האשכנזים

א  ואם ל רק משעה ששימשהלהמתין שיש ור דחה חומרא זו, וכתב לעיל כאמ ם הב"יאול

 .ועוד 2006ם לועז מעוכן בספר  2005שחא דרבותאפר מבס. וכן פסק תיןשימשה א"צ להמ

 .מיר גם בלא שימשהלהחכתב  2007בבן איש חיאולם 

, , שלמעשה אנו נוהגים להורות כדעת מרן להקל בלא שימשהכתב 2008בטה"בוהרב 

נהג בכל  מקומותינו. והוסיף בטה"ב, שמאחר שאפי' בשימשה  הב"י שכן המעיד ובפרט שה

אטו ור לא שימשה לדידן שאין לנו לגזשיטא , פ2009ספקי ספקות להקליש כמה ספיקות ו

 וז"ל: ב מעין זה על דברי הרמ"אכת 2010וגם בנודב"י. שימשה

  זב  של ז"ש וקאד הוא ת"ולר  כלל בעלה לגבי ז"ש פליטת נזכר  לא ד"דבראב כיון ומעתה"

 למה עתייד לא ז"דר  ומראבח לא אבל י"ג שראתה בזבה דוקא והגאונים ם"והרמב ף"להריו

 ן כיו אבל. שמשה אטו שמשה לא עוד לגזור י" ומהרא ק"מהרי כך כל וניםהקדמ החמירו

 
'  ה םמיו יכולה למנות והמצ בעילת אחר שבכלה מפראג, ל"בשם המהר בכת ג"קצ' שבסי ף הט"זה. והוסי קס" 2002

ום  הוסיף עוד יר לעם למה להחמיהט ]שזה היה משותהש בין יינודה  ופובס יום באותו תשמש שמא בה זרינןג , דלאלשימושה
  אולם אם  ת.והשמש בין תשמיש משום בו החמירו לא םתוליב םד לא רקא הנד דם כאן איןד הטעם, כיון[ ודכנ"ל בתה"

ן  ון שכא הבאנו דין זה למעלה כי ושה. ולאימשתמנה מיום ו' לש "ש, כתב הט"ז שנראהבביה מצוה בעילת נבעלה באמת
 .קצגהסוגיא בסי' קר ושא הסעיף ועין זה מנאי

 שצב. ח"ב עמ' 2003
 ז.  פרשת צו ס"ק ניהששנה  2004
 צ.סי' ק 2005
 קד.–קג  עמ'בראשית  2006
 צו ס"ק טו.  ה פרשתשנה שני 2007
 "ב עמ' תה.ח 2008
"א אלא א"כ נבעלה לזב, שא ואה הויאר א אמרו פולטת שכ"זכה כר"ת וסיעתיה שלכמו שכתב בעמ' תב, שמא הל 2009
ן דילא נאמר ולרות ה שזה רק לטהעתייכה כראב"ד וסרת. ושמא הלסותש טהור אינה לאיה, אבל נבעלה וחי זיבציח בלא

 עיי"ש.  ועודלה. לבעאישה 
 י' קכה. יו"ד ס 2010



321 
 
 

 אין פ "ועכ המנהג אחר  יבוא מי הסכימו והאחרונים א"והרמ שער  אחזו קדמונים שכבר 

 . בדבר" להקל להבא יוסיף שלא בנזיפה לגערו יוד המורה את לענוש

 ל מקומותינו.ג בכ, ושכן המנהלהקלשמפורש בדבריו  י לנו שהולכים אחר מרןובודא

ר בגזירת לא שימשה אטו לספרדים להחמיכתב שאין  2011הןב קוק בדעת כהרוגם מרן 

קים רבים  נ"ל שהאריך להביא פוסבטה"ב ה'. ועיין עוד גרירין י"הב מרן בתרשכן ' ,שימשה

  כך.שפסקו 

 גם לשיטת הרמ"א בחומרות הנ"ל מקרים שבהם מקילים

אטו לא לגזור לא שימשה  להקל ראהשנשכתב, י הב"ח הביא את דבר 2012"זהט .א

, וכתב אולם הט"ז דחה דבריו .כך כל ירלהחמ איןשכן  בעיר בעלה איןכששימשה 

 אין' אפי להחמיר שנהגו להדיא' שכ 2013ק"מהרי תשובתמהב"ח  אשתמיטתיהש

  .2014, וכ"כ הש"ך בעיר בעלה

 אחר/ופתהלח סמוך נדה רסהשפי שבכלה ,בזה אחרת קולאכתב הט"ז אמנם  .ב

  למגזר שייך לא ודאי בזהד .כלל ממתנת  אין  ,נהחת  עם שנתייחדה קודם חופתה

 .עמו תשמיש לכלל עדיין באה דלא שמשה אטו שמשה לא

הג זה , וכתב שלפי מנ[]בסע' אהביא את המנהג שציין המהרי"ק הנ"לאולם הש"ך 

 בא לא ין שעדי פי  על אף הלראיית' ה יוםאלא מ נקיים' ז  סופרת אינה כלה' אפי

  ואחרים  המותרים כדברים יהא, שזה מסקנתוהש"ך בוכתב על מנהג זה  .עירל  החתן

 להתיר יש הדחק בשעת מ"אך מ שאי אתה רשאי להתיר בפניהם איסור בו נהגו

  ם "הרמבשלפי  ,נדה כשהיאינשא נ, שזה עדיף משתז" תספורמייד ו בטהרה שתפסוק

 היכא דאיו מ"מבכך,  מדקדקים לאד גב על ואף ,שתטהר  עד כלל תנשא לאנידה 

  יף.עד בטהרה דאפשר

 וכיוצא טבוח טבחו שכבר כגון, 2015ה"שבתו, כתב עת הדחק שכתב הש"ךובגדר ש

  נקיים ' הז רלספו טפי עדיף דאז שתטהר עד הנישואין לדחות אפשר שאי בענין בזה

 . נדה כשהיא נשאת יהא שלא כדי מיד

 כלה  ילואפ הדחק שעת לאבכתב הש"ך שמה שש ,ביאר בדעת הש"ך ר"והדגמ

  נדה היתה כשלא אלא אמר לא לראייתה' ה יוםאלא מ יםנקי  שבעה סופרת אינה

 בעת טהורה שהיתה מניקה או ראשונה פעם שראתה בתולה כגון זו לראיה קודם

 לא נדה כבר היתה אם אבל ,חודש ד"כ חרא ראשון פעם עתה וראתה בעלה מיתת

 .לקמן בשם הט"ז והש"ך אינווכמו שרטומאה,  שכן ראתה מתוך .כלל זו  חומרא שייך

 טבלה  שלא ביולדתרה להקל , הועפ"י הדגו"מ בסע' הקודם ש 2016כתב הפת"שו .ג

 יםנקי' ז למנות להמתין צ"דא ,ראתה  טוהר הימי וככלות לנקבה' ופ לזכר' מ תוך

 
 ה. פסי'  2011
 בס"ק ז. 2012
 ה."ל שורש 2013
 בין היתר.  "ש שהוכיח כן מתה"דס"ק כ. ועי 2014
 .יחס"ק  2015
 טז. בס"ק 2016



322 
 
 

 ה ראי עד דהא, למנות להתחיל תוכל בטהרה שתפסוק מיד אלא ים ימ' ה  אחר עד

 . כלל זו חומרא ייךש ולא  מלידה מאהט כ"ג היתה זו

  למנותיכולה , נו דם טוהרהיי' ראתה בתוך ימי הטוהר, , שאפי הפת"ש ועוד כתב .ד

 להקל דיש קמןל ך"הש כתב בכתם אפילו דהא ,שמשה לא אם  מיד נקיים שבעה

 אלא דאינו יותר דקיל טוהר בדם  ש" כו ,המחרת מיום למנות  שמשה דלא היכא

  .הגאונים חומרת

'  בסי  א"הרמשפסק  יאחר, בדם טוהר להחמיר ,בוכת חלק 2017ס "תח' בתשואולם 

 נדה מנהגי  בכל דבר בשום לחלק שאין משמע , וא"כברד לכל כדם דדינו ד"קצ

 . וחומרותיה

' ה מיום תלמנו תוכל מצוה בעילת לאחר שכלה, 2018כתב הט"ז בסי' קצג  . ה

  בין תשמיש  ם משו בו החמירו אל נדה דם כאן דאין דכיון משום והטעם ,שימושהל

 אלא נ"ז מונה אינהודאי  מצווה ביה"ש באמת נבעלה בעילת אם אבל שותהשמ

 . נשים  שאר כמו לראייתה' ו וםמי

 לא אבל, לנדתה רביעי יום שהיה אשה, מקרה שניתן להקל 2019ה"כתב השל .ו

,  רביעי שמותר לה להפסיק בטהרה ביום, ראייתה  שקודם בלילה בעלה עם  שמשה

 אשל דלעיל החמיר הדשן ומתשתר פי על ואף. מישיח ביום לספור ילולהתח

 שלא אף חומרא על חומרא מחמירים חנוואנ, לראייתה  יום ששי עד ורלספ להתחיל

 לידי דאתי חומרא הוא כי, זה לא החמיר במעשה מקום מכל. ראייתה קודם שמשה

 יוצא היה אז, לראייתה ששי ביום למנות מתחלת היתה אםבמקרה הזה,  כי ,קולא

 כדי לעיל הנזכרת חומרא שנניח ומוטב, טוב יום רשאח שבת בליל טבילה ליל

, שכך נראה לו , 2020בתוה"שטוב. וכ"כ  יום בליל ותטבול, פה לחפי  הטבילה לקרב

 ,החמירל אין שמשה בלא להקל צד דיש היכי מ"מ המנהג לשנות דאין שאף

  סותרת  אין בשמשה דאף םסוברי פוסקים גדולי שמקצת לעילכתבנו  ובפרט שכבר

 עונות. שלש חרא טתשפול למה

 שתפסוק בשמשה ףא יש להקל, השל"ה דבנדון אהתב שלדעתו נרכ 2021ובסד"ט

שכן כתב לעיל , חמישי מיום נקיים  שבעה ותמנה לראייתה רביעי ביום בטהרה

  תשמש  דשמא חששא ליכא תו ראייתה יום מן ימים עהארב שמונין דידןדל [לט ק"ס]

 בשלש  דסגיאסבירא  ם"רמבלה, דועו. יתירה ומראח אלא ואינה, ותהשמש בין

ע שהובא בתה"ד, ועיי"ש עוד מה שהאריך האור זרו לפיהתשמיש וכן  וםי בלא עונות

 להוכיח. 

 
 ז."קנ' סי 2017
 בן. כמוה דם בתולים ראתראג, ומדובר שהר"ל מפם המד, בש ס"ק 2018
 . אותיות אות קשער ה 2019
 ס"ק כ. 2020
 מב. ס"ק 2021
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  ות עונ' ו דמצריכים הפוסקים דלדעת כיון, להקל דמסתפינא אלא"  אך סיים

 דאיו, ראייתה מקודם שמשה בלא או ימים ארבעה בהמתינה אבל. הוא מדאורייתא

 ".כך אחר ושמשה טבלה אם יעבדבד לה דעלתה

ף בשימשה להקל בנידון  אבפשיטות שלפי הסד"ט אפשר  כתב 2022ובפת"ש

 .2024וכן פסק בטה"ב, 2023בערוה"שוכן הבין  .השל"ה

"ט מחמיר ולא מיקל אכן הסדשלמסקנה , הבין בסד"ט 2025בטהרת ישראל אולם

 . 2026במלבושי טהרה. וכן הבין בשימשה

 של  המחרת מיום למנות ,השמש דלא היכא להקל ש י שבכתם 2027ב הש"ךכת .ז

  גזירה  גופההיא  שמשה לאשפ אע" להמתין ימי הפליטהשהרי  ,הכתם מציאת

 גופיה "דהתה דגם ל"י הלכך זו בגזרה נהגו לא דבמקומו כתב  י" הב וגם ,היא רחוקה

 דוכתי  בכמה בהו דאזלינן דרבנן בכתמים לא אבל ברואה היינו מירלהח שכתב

 .לקולא

 בין  כתם ואהרש אפילו אשה שכל, שנוהגים לקו וכתבוח ושובלב 2028לם בתוה"שאו

 .להמתין צריכה שהשמ לא בין שמשה

 אחר מיד ]ולנה עם בעלה[ נקיים  שבעה ספרה שכבר דבדיעבד, כתב 2029ובחת"ס

  . הנקיים לה שיעלו בשמשה גם להקל אפשר מיםי' ה המתנת מבלי הכתם מציאת

 .עבדבדי אפילו להקל אין העד בבדיקת הכתם זה  היה אם אך

 לקלהנתק ימים' ה אחר או ספירתה ימי תוך אםש ,2031והש"ך 2030כתבו הט"ז .ח

וכן פסק  .למחרת ומונה בטהרה יום באותו פוסקת כתם או דם וראתה וחזרה

 .2032בטה"ב

 ראתה  ששמשה קודם טבילה ואחר שטבלה באשהכתב,  2033ודהביה נודע בתשובת .ט

, תמתין ואז תמנה אלא מיד, נקיים  שבעה ין יכולה למנות שא בעיר היה ובעלה דם

 אחר תיכף בראתה רק להקי לא שהרי בזה מחמירלעיל הט"ז שהיקל  שכן אף

 . תשמיש לכלל  עדיין באתה שלא חופתה

 הטבילה חרא תיכף בראתה זהב שמקיל חלק וכתב, 2034יהושע אולם בשו"ת פני

החומרא שהואיל ועיקר  ,הטעם וכתב 2035צדקה  מעיל ' וכ"כ בתשו .ששמשה קודם

 
 .טוס"ק  2022
 ס"ק מ. 2023
 ז.תעמ' ח"ב  2024
 עד.סע'  2025
 ס"ק לב. 2026
 א. כס"ק  2027
 ס"ק יט. 2028
 ח."קפ' סי 2029
 ס"ק ח. 2030
 "ק כב.ס 2031
 יט.ח"ב עמ' ת 2032
 ה. "כק' סי ד"יו חלק תניינא 2033
 יב.' סי 2034
 ב.נ' סי 2035
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י דברי תה"ד הנ"ל, אין לנו נשי דידן עפ"נה מדין הש"ס, אלא מנהג ה איבלא שימש

היא, ואין לגזור  אשכיח דלא מלתאלהחמיר בראתה אחר טבילה קודם תשמיש, ד

  עמו שהסכימו וכתב שימשה.מתיר לגמרי בלא בה אטו שימשה, ובפרט שהב"י 

 .2036ה"בבטוכן פסק  .מעשה ונעשה  החברים

מישי ביום הח רמ"אכמנהג ה להפסיק בטהרהכה ודר ה דם ביום ראשוןשראת  אישה .י

מיום השישי, ועכשיו כעת ברצונה להפסיק ביום הרביעי   לראייתה ולהתחיל למנות 

נחוץ לצאת יום חמישי בעלה כיוון ששבוע הבא בלראייתה ולמנות מיום חמישי 

  שהתירו  כמו ,יום רביעיפסיק בולההאם יכולה להקל ולהקדים , לדרך לצורך גדול

 : ונחלקו בזה הפוסקים .י["ס ד"קפ ' סי ד"וי] לוסתה סמוךלשמש  לדרך וצאבי

, משום השואל שם, יש להקלולדעת , הביא שנשאל שאלה זו 2037המראה יחזקאל

ירת ביה"ש, והיא גזירה רחוקה חד, הוא משום גזשמה שהחמירו להוסיף עוד יום א

  והאחרונים ל"ה הששהקלו כמו דן במקרה דים להקל וחומרא יתירא, ולכן יש מקו

 . שם במקרים שהובאו

 אחד כל תורת נתת כ"דאראשית  :סיבותרב המחבר דחה היתר זה מכמה אולם ה

 מביתו לצאת ימים שמונה בעוד לפניו דרך שיש בדעתו יעלה אחד שכל ,בידו ואחד

 תקפו שיצרו מתמח איש בלב מחשבות  ורבות', ד ביוםלפסוק בטהרה  לאשתו והויצ

 דרכים לו יבקש יכ וחוצה העיר מקיר או כה יום דרך כ"חא לךי או, טהרתה  מהרל

 ולא לגמרי התקנה תתבטל כ"עי וגם, ואיטלולא כחוכא דרבנן מלתא והוי שונים

 לדרך  שיוצא בידועו אז לו שמתאוית דידה לתא משום לדרך ביוצא רק התירו

  .דידה משום יינודה חיוב לשון בוכת ולכן לו מותרת היתה עכשיו ועד למחר

  ש "מוכ האחרונים כל ש"כמ מצוה ת קצ פ "עכ בה ש י בזמנה טבילה  כל דהא ודוע

 נענש  נון בן שיהושע ומצינו' וכו מצוה לדבר עצמו להקדים א"ססי [ ו"קצ ד"יו] א"הרמ

 שלא אחד  יום  עוד  להמתין  החמירו כ"ואעפי', וכו אחת לילה אלישר שביטל על

, מצוה במקום אפילו יהםדבר שהעמידו קמן הא כ"א, ' ו יום  עד למנות להתחיל

' ב וכתב הדלת את סגר א"הרמ יוהר, לגמרי התקנה תתבטל כך ידי שעל בפרטו

 ישכנו גדר הפורץ שכל הסימן בסוף  קלייט ומילט, לשנות ואין המנהג וכן פעמים

  .נחש

 להקל חלילה כ"ע, קולא לידי דאתא חומרא דהוי משום רק התיר  לא ה"השל וגם

 . ניםראשו של גדרן לפרוץ בזה

 בשע"ד במקום מצווה או להקל נוהגיםשכתב,  2038כיאלמל אולם בשו"ת דברי

 אם ואף נ"ז ואילך' ה מיום למנות תתחילו לראייתה רביעי ביום בטהרהלהפסיק 

  במנהג  שהקילו שמצינו דהיכאשכל . ו"קצ' סיבמרן ב ןהדי וכעיקר ,שמשה

 ומקום ד "עהש זהאי שיש  מקום בכל להקל יכולים. המצו  במקום או ד"שבשעה

 
 מ' תכ."ב עח 2036
 סי' נד. 2037
 קב. סימן ה לקח 2038
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ט להפסיק בטהרה שהביא את קולת השל"ה והסד" לאחר 2039ערוה"שוכ"כ ב. מצוה

'ודון מינה  ביום רביעי לראייתה כדי לסמוך טבילתה לחפיפה, ואפי' שימשה, סיים 

, שיכולה למנות ז"נ מיום חמישי ש בהם צורך גדוללשארי דברים שי  ומינה

   ,לראייתה"

הדבר מסתבר שודאי אם אמת היה שן, במקרה דיד 2040טה"ב בפסק ועפי"ז 

ביום חמישי, יכולה להפסיק בטהרה ביום וסע ויוצא לדרך לצורך גדול שבעלה נ

תה בליל חמישי  , כעיקר הדין בשו"ע, כדי שיוכל לפקוד את אשתו אחר טבילרביעי

סי'   במות סב: ובשו"עודם צאתו לדרך, שגם זה נחשב כצורך גדול, וכדברי חז"ל ביק

 צא לדרך. וקדה גם בעונת וסתה כשיוו לפקפד, שהתיר

,  מקום להקל כשהבעל צריך לנסוע לזמן רב  שיש, פסק מעין זה  2041שבט הלויוב

ם, השל"ה, אבל סיי דיש בזה משום פו"ר או צורך גדול, שכן זה ק"ו מהאופן שהתיר

 .ר בזהשמ"מ אין להקל בלי שאלת חכם כיון דבמראה יחזקאל מחמי

שלא  ברר כי הסיבה, ויתולא זכתה להיפקד ותם רבעם בעלה שני ואהשנשאישה  .יא

שהימים שהיא מסוגלת להתעבר בהם הם תוך ז"נ, ודורשים   נכנסה להריון היא מפני

 2042בטה"ב כתב נס להיריון,ממנה הרופאים לקצר ימי טומאה כדי שתוכל להיכ

 י אפי' אם אזולמנות ממחרת שהדבר ברור שאם יכולה להפסיק בטהרה ביום רביעי 

מסתבר ודאי שלא  פו"רבמקום מצוות אשכנז, יכולה להקל שכן  עדותהיא מ

בזה, שכל עיקר תוספת יום אחד, הוא משום חומרא וגזירה דביה"ש, וחומרא  החמירו

ביטול פו"ר הם יכולים לסמוך  שבמקום בודאי, ו2043יתירה היא וכמו שכתב בסד"ט 

מתבאר וכן . 2044חזו"א בתשובהוכן כתב הגאון הימים,  4על דברי מרן שפסק 

 . ילדלעי מלכיאל ערוה"ש ודברמדברי 

תוכל להימנע  גם זה לא יספיק כי הביוץ מוקדם יותר, , שאם עוד הוסיף בטה"ב

 ם ביה"שתפסוק בטהרה קודיומים קודם עת הווסת וביום השני לראייתה  מתמיש

"א החמיר  שאע"פ שהרמז"נ, ותתחיל לספור מיד ,  ]בתנאי כמובן שלא ראתה דם[

כהאי גוונא במקום ביטול , מ"מ בפלוג משום לא שימשה אטו שימשהלא  בגזירת

שאין להחמיר   2045בפסקים וכתבים שלו  התה"דר לא גזרו, שידוע מה שכתב פו"

שבמקום מצווה דאוריתא  2046הפמ"ג. וכתב צמוכ"כ ב'לא פלוג' כמו בגוף הדין ע

 שום 'לא פלוג'.שהוא מ לא העמידו דבריהם באיסור

 הרופאים ולדעת ,נתעברה ולא שניסת שנים כמה שזה אשהב אלנש, 2047אגרו"מ וגם 

 הוסת  ראיית מהתחלת העשירי בליל הוא להתעבר לה שאפשר ןשזמ משום הוא

 
 ' מ.סע 2039
 עמ' תיב.ח"ב  2040
 צו.' רמע 2041
 ז.' תטח"ב עמ 2042
 .וס"ק מבט לק ס" 2043
 ת ישראל. טהרת בשית הספר אא ברהוב 2044
 קסד.  סי' 2045
 או"ח סי' קכח א"א ס"ק ל.  2046
 דעה ח"ב סי' פד.  יורה 2047
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  כשתעשה ו השני ביום דם לראות שפוסקת לה אירע פעמים הרבה וכאשר שלה

 לטבול לה להתיר יש  אם  מיםי  התשעה  בגמר נקיים' ז יהיו ההוא ביום טהרה הפסק

   .ר"פו מצות לקיים אשהו כיון וסתה קודם ימים שלשה ממנה שיפרוכש אז

שפשוט שהמנהג שנהגו להחמיר בלא שימשה אטו שימשה, שהוא משום 'לא וכתב, 

וה רבה, ויסוד המנהג של . שהוא מצופו"ר לא נהגו להחמיר במקום ביטולפלוג' 

ם  ה שורוב הנשים לא הינקבע אז שלימשה החומרא של גזירת לא שימשה אטו ש

שלמקצת הנשים   בזמננו נתגלה עפ"י הרופאים , כי רקפו"ר נפק"מ בזה לענין מצוות

או שמא במשך הדורות  מהדברים שנשתנו הטבעייםיש להן בעיא זו, ואפשר שזהו 

אים לא ידעו מזה, לפיכך אין ללמוד ממנהג זה היה כן רק שהרופמתחילה גם 

  ילן הוא ביטול פו"ר, שיש שבשבה גם לנשים אלה שימשה אטו שימש  שהחמירו בלא

 כזה לא גזרו. ועיי"ש.   לומר שבאופן

 ותפסוק הוסת קודם ימים' ג שתפרוש לה להתיר שיש, ן כתב למסקנהולכ

  נקיים ' ז ולספור ,ואהה ביום טהרה סקאז הפ לעשות לנדתה השני ביום מלראות

 . עשירי בליל ולטבול תיכף

פיתרון אחר לגזירת לא ביא אך ה ,ידון דידןגם נשאל בנ 2048צבי הר בשו"ת 

,  הקלו לא לחשוש לגזירה זוה, ולא כמו האגרו"מ וטה"ב שמשה אטו שימששי

כותב, שאם במציאות נקל כמו מרן שדי בארבעה ימים לראיתה ודלא הוא ראשית 

מקרה , כמו שמצינו באז וודאי שניתן להקלישה ימים וזה יועיל, שמצריך חמ א"מכר

 אתבו ז"עי וליאו הדחק שעת הואש ד"בנ םשג אמסתבר נ"ל, וא"כה ה" השלשל 

 '.  ה ביום לספור ולהתחיללראייתה ' ד ביוםטהרה להפסיק ב יכולה פו"ר לידי

,  ווסתה  ןלזמ יותר סמוך אשיה בעלה  עם המגע את לקרבעדיין יהיה צורך  אם אולם

'  ז חרתלמ ותמנה ראייתה שפוסקת יום  באותו בטהרה לפסוק שתוכל עצה  ישנה

 חודש באותו תטבול לא בניסן 'בא ראתה אם דהיינו ,לסירוגין שתטבול הואו, נקיים

 השניה  ראייתה שתפסק ביום כ"ואח השניה ראייתה עד בטומאתה ותשאר כלל

.  נקיים ' ז למחרת ותמנה בטהרה לפסוק ערב לעת ויכולה כלל להמתין צריכה אינה

'  ה אחר וא תהספיר  ימי תוךיא ה  אםש שכתב 2049ידןבסי' ד ך"הש דברי  י"עפ וזה

 .למחרת ומונה טהרהב יום באותו פוסקת כתם או םד וראתה חזרהו נתקלקלה ימים

, הוא דוקא לאו 'ספירתה  ימי תוך דם וראתה וחזרה' ך" הש שכתב המ דומסתבר 

, טעמא בתר דזיל, טמאה ונשארה טבלה שלא זמן כל הספירת ימי אחר ואפיל אלא

 אין לשמש אסורה והיתה טמאה שהיתה שמכיון אהו ך" הש של הטעם כל דהא

 אחר אפילו ה" שה וממילא, ז"ש לש הטעם ואין, שמשה לא אטו השמש של גזירהה

 לפני לשמש  אסורה והיתה בטומאתה ונשארה טבלה שלא זמן כל נקיים ספירת

    .ראייתה

 
 ז.קנ סימן  דעה יורה 2048
 ב.כ ק"ס 2049
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 ן ע"ב שעותסעת ממקום למקום באופן שמקדימה בכמה שעות לסוף היום ואיהנו

שימשה במוצ"ש וביום  ושבת ארה"ב שבאישה תיהיה הדין לדוג' מה  דון לפי דעת מרן יש ל

, וכידוע שיש הבדל שעות בין א"י לארה"ב, האם בכל זאת תוכל להפסיק  ה לא"ישני נסע

ור ז"נ החל מיום חמישי למרות חסרון קיעה ותתחיל לספבטהרה ביום רביעי קודם הש

 חסרון השעות:גלל ם עוד יום אחד בשמא צריכה להשלי השעות מע"ב שעות או 

 י דעת מרן. לפ עוד יום אחד  צריך להשלים, שלכא' כתב 2050בשבט הלוי

עונות  6, כי העיקר שיהיה לה שאין צריך להשלים, חלק עליו וכתב 2051אולם בטה"ב

ומה בכך  יום ראשון, ליל שני ויומו, ליל שלישי ויומו, ליל רביעי[]י יש שש עונות שלמות, והר 

  . ביעימס' שעות ביום רשחסרו 

 ם להתחלת ספירת ז"נ נוספי יםמנהגפסיקת ההלכה בעינן ה

בדבר  שאין טעםאך כתב על כך,  את מנהג הנשים למנות ז' וז'ביא לעיל ההרמ"א 

  .דים עצמו למצווהוהמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להק

 אף נדה ימי' ז אחר ובלתטמהתורה  נדה, שטעם למנהגשישנו כתב בשם הב"ח  2052והט"ז

 לטבולהגו נ קדמונים  בימיםו ,זיבה ימיב היא שמא יםנקי שבעה שצריכהומה  ,יםנקי היו שלא

  כ "ג נהגו דבר לאותו וזכר ,הנקיים שבעה אחר והשניה דאורייתא' ז אחר אחת פעמים' ב

 קלהרחי אלו כדי בטעמים הט"ז שנכון פסק הרמ"א, שכן איןתב . מ"מ כ יום ד"י להמתין

  .מצוה טבילת

 :2053אוז"ל התנחומ אודות מנהג זהאחר  ו סמךהביאויש מהאחרונים ש

  ימי  שבעת שומרת, עושה היא כיצד, יום עשר חמשה שומרת שתהא צריכה האשה לפיכך"

 חמורה טבילה טובלתו, השמיני ביום ונטהרת, נקיים ימי שבעה סופרת כך ואחר, נדתה

 ימים בעת ש לה וספרה זובהמ טהרה ואם נאמר ש, לבעלה מותרת והיא, החמה שקיעת אחר 

 "תטהר  ואחר 

שהרבה מאמרים של מדרש  ,2054ליות זצ"ל בספר ראש אפריםיר הגר"א מרגאולם הע

חאי תנחומא המיוחסים לו, אינו כן, כי שם מבואות הרבה שאלתות שהם מאוחרים מרב א

ריך להוכיח תחברו אליו מאמרי הגדה מאחרונים רבים. ועפ"י זה ועוד האגאון, וכן נ

ולא להיתפס  בתלמוד שלנו ב שאין לנו אלא מה שכתובוכת  נגד מנהג זה, 2055בבטה"

 .למדרש הנ"ל

ואפי' ימים קודם ז"נ  5, שהביא את מנהג סלוניקי להמתין 2056שולחן גבוהלם מצינו בספר או

 מיר בבגדד ז' ז'.להח כתב שנהגו 2057ש חי ן איבוב. על כתם

 
 עמ' רצו. 2050
 ' תד.ח"ב עמ 2051
 ק ו.ס" 2052
 פרשת מצורע.  2053
 ק ג סי' כו.חל 2054
 "ב עמ' תב.ח 2055
 קצו. סי' ס"ק יג וס"ס יא. סי' קצ ס"ק 2056
 . "ק זצו סשת שניה פרה נש 2057
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והמנהג  , מינולא יעשה כן במקודנהוג נהוג, אך אולם אתרא  2058בטה"באולם כתב על כך 

זרח  שהולכים אחר הוראת ותיהן אצל הספרדים ועדות המבמצרים וגלילבא"י ובסוריא ו

וכ"כ   ימים בלבד, ואח"כ מתחילה לספור ז"נ מיום חמישי והלאה, 4להמתין  השו"ע מרן

 ועוד. 2059כולי במעם לועזהרב יעקב 

ימים   5ן המתילוניקי להחמיר לגבוה שמנהגם בס , במה שכתב השולחן2060עוד כתב בטה"ב

רהם כהן מסאלוניקי, של הרב אב 2061שו"ת מעט מים תב , שהרי כפקפקיש לקודם ז"נ, 

ן כמו  , ואע"פ ששגור מפי הנשים בסאלוניקי שמנהגשאף בדין זה אין לזוז מפסק מרן השו"ע

בפני אהרון אר ימים, אין להשגיח בהן, שכן מבו 5חן גבוה, היינו להמתין שכתב בשול

תן קלה, אלא יש ללכת על הנשים שדע, ואין לסמוך ג כדעת מרןהמנהש בשו"ת בית דודו

 י רבותינו הפוס' אשר מורים לנו דרך הישרה ע"כ. ועיי"ש מה שהאריך בנידון זה.אל ספר

 ראתה אחר תפילת ערבית

ה ההמתנ]שמוספים עוד יום אחד למנין  כתה"ד שפסקהרמ"א  לפיש 2062כתב המהרש"ל

היא עצמה  הוא, אפי'  ם יו ועדיין' א ביום ערביתילת תפ אחר שראתה שהא [לספירת ז"נ

. ולא אמרינן מיום ו'ז"נ ולהתחיל למנות  'ה ות הפסק טהרה ביוםלעש יכולה ,התפללה

  השו"ע  לפי אבל. אחריו של םביו ראתה כאלו ןחשבינ ערבית שהואיל וראתה אחר תפילת

 שאין מה לחוש מאחר אהנר השכן לכאור עיין,יש לין הספירה[ ]שלא מוספים עוד יום אחד למנ

 מתחילה למנות למחרת ביום ה'[ו]' ד ה הפסק ביוםכשעוש כן אם היה יום  ועדיין' א ביום אתהשר

 יכולה האשה שאין 2064תה"ד שכתב למה דומה ואינו .ע"לכ שלימות  2063עונות' ג הוי כן אם

כן יש לחלק בין  ש ,ללילה חשבינןש ערבית  הקהל שהתפללו אחרביום  בטהרה לפסוק

 או דיםלהק לה  שהיה לומר שייך ואין השמים מן בההסי, דבמקרה דידן באה יםהמקר

  יום של עצומו בתר דאזלינן  מילהלמצוות  דומה. וזה טהרה בהפסקת כן שאין מה ,לאחר

 ואינה השמים מן  שבא לפי ערבית כבר שהתפללו הקהל תפילת אחר  כלל אזלינן ולא

  .כלל אדם ידיב תלויה

צמו של יום, שכן יתכן ולכים בתר עיאת הראיה ממצוות מילה שהחות ולם מאידך יש לדא

 הכתוב דגזירת משום  הטעם  עיקר אלא ,השמים מן בא הואהטעם במילה כיון ששאין 

 וצריכה  מזמנו המצוה לדחות אסור ביום דשנול זמן כל כן אםו בתשיעי ולא בשמיני למולו

 ! הוא יממא שמיא  כלפי !להלי וועשאה התפללו הלשהק  בכך ומה דתוללי בשמיני למולו

  צ"ע.ולכן כותב ש

 
 ' תג.ח"ב עמ 2058
 .בבראשית עמ' ק 2059
 ח"ב עמ' תג. 2060
 סי' עט. 2061
 סי' פב. 2062
 י"ש. עיבואר בהערה לעיל וכנראה גרס בגמ' כמ 2063
 סי' רמח.ב 2064
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 ערבית  התפללהדווקא כאשר היא  להחשיב כלילה להחמיר אהנר מ"מולמסקנה כותב ש

 לא הקהל פללוהת' אפי, ערבית התפללה לאכאשר היא  אבל לילה כבר אותו ועשתה

 . השמים מן סיבה לה שבא מאחר לילהל לחושבו ג"כה נחמיר

  .2065הלא נחשב כלילערבית  גם אם היא התפללהש, רהש"ך חולק וסוב אולם

 הראשון, למנהג הרמ"א מתי תתחיל למנות ז"נ אישה שראתה בסוף היום  

סוף  ז"נ, וראתה ברת ספיימים קודם  5 להמתיןשאישה שמנהגה כרמ"א , 2066כתב בטה"ב

שימשה עם  ]אפי ביום חמישייכולה לפסוק בטהרה היום הראשון בבין השמשות ופסקה, 

כאילו היתה  , ולספור ז"נ החל מיום שישיו, לא שימשה[ה הקודם לראייתה, וכ"ש בבלילבעלה 

כיון שיש שש עונות שלימות בריווח, וחומרת תוספת הראיה הראשונה ביום ראשון בוודאי, 

וק  ה היא, וכולה משום גזירת ביה"ש שמא תשמש אז, וא"כ כשתפסאחד חומרא יתיר יום

"ש שלנו ב, שכ"ש בביה. ועוד הוסיף בטה"לה בכךדי  מישי קודם ביה"שבטהרה ביום ח

מיל ורביע אחר השקיעה יום הוא, וכן הספק  3יטת ר"ת שכל זמן של ש קשיש לצרף הספ

ביה"ש דרבי יהודה יום הוא. והוה  יוסי כל משך זמןשל המחלוקת ר"י ורבי יוסי, שלדעת רבי 

  ליה ס"ס לקולא. 

 ענין פולטת שכ"ז נה להרגשה ונטמאת דישראתה כתם בלא  אישה

ימים משום פליטת שכ"ז קודם ארבעה  צריכה להמתיןף בכתם , שאכתב 2067ומהבספר תר

 . ימים[ 5תו כמובן תמתין ]ולשיט פסק ברמ"א בהגההשתספור ז"נ, וכן 

 ל ראינו שהביא מה שכתב הרשב"א, שדעת הרי"ף והגאונים שלאדלעי בבית יוסף אולם

הב"י  אותו דחהבזמן הזה, ו אינו נוהגשכן ו דין זה, שמיטלטהרות, ולכן ה אמרו פולטת אלא

  5/6, שרוב הנשים ראייתן נמשכות דין זה משום שאינו מצוי כ"כ שהשמיטושהסיבה וכתב 

, מדברי הב"י להוכיח 2068וכתב בטה"ב. הוא רק לטהרות, ולא כי סוברים שדין זה ימים

מ לענין ראתה כתם  נפק" ת שכ"ז, הרי יש המתין משום פליטשאם איתא שבכתם צריכה ל

 אלא ודאי, , וא"כ דין זה מצוי"נין ארבעה ימים קודם ספירת זשתצטרך להמת ופסקה,

, וכמו ממנהדתלינן בהליכתה ברגלה נפלט  שבכתמים דרבנן לא חיישינן, שדעת הב"י

 הרמב"ן. שכתב

  כדעתלענין זה,  ין רואה דם נידההרואה כתם כד  הביא דין 2069אולם הב"י בריש סי' קצ 

שום דס"ל ע, מהשמיט מרן דין זה בשו" ת ולומר שלכן. אלא שניתן לדחוהתרומה ספר

 שהעיקר כדעת הגאונים שבכתמים אינה צריכה להמתין משום פולטת שכ"ז.

 
להקל אפי'  ולהכי  בהפסק טהרהשאפי' רמ"א וה שדעת המהרי"לד, מה שכתב בס"ק את לפי תב זט, וכוהש"ך בס"ק י 2065
 שמיים. המן  סיבהא ה הכא שב  "שככ לה, וא"התפלש

 ' תז.ח"ב עמ 2066
 

 . הסי' צ 2067
 ח"ב עמ' תכו. 2068
 בד"ה האידנא.  2069
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יט מרן בשו"ע הדין של רואה כתם אם  צידד דמה שהשמ התחיל ,2070ובשו"ת בית דוד

יא דברי התרומה להחמיר  צ הבבית יוסף בסי' ק, אף שבלטת שכ"זצריכה להמתין מדין פו

ושוב . דאי דין רואה כתם כדין רואה ממשר שסמך על פשיטות הדין, שבושיש לומכתם, ב

בכתם גם אם   דמה שהשמיט מרן בשו"ע שצריכה להמתין, כתב שלהלכה נראה לומר

, קולאדרבנן נקטינן ל שה קודם מציאת הכתם, היינו משום שיש ספקות רבים, ובמידישימ

א את"ל מגופה שמא מן המקור שמשמא מגופה, וכתמים יש ס"ס שמא מעלמא דין והיינו שב

מן העליה, אלא מפני חומר האיסור עשאוהו כספק אחד להחמיר, אולם בדין פולטת שכ"ז 

לוט אלא שמא תפלוט, ועוד דשמא הלכה כראב"ד כן לא וודאי שתפיש עוד ספקות, ש

אלא  כר"ת שלא אמרו דין פולטתלכה ות, ועוד דשמא ה פולטת אלא לטהר שלא אמרו דין

ועוד שאם המתינה שלש עונות יש ספק נוסף, שמא  ה זב שא"א בלא צחצוחי זיבה,בבא עלי

בדין  ו ספקות האלה נמצאוכיון שכל ההלכה כרמב"ם דלא בעינן אלא שלוש עונות, 

 , לא הביאו בשו"עכן השמיטו מרן וכתמים דרבנן, י"ל דלא גזרינן דין עונות בכתם, ול

עשה, מ"מ לכתחילה אין לסמוך על זה למשית דברינו שי' אם נאמר כמו שכתב בראואפ

. ועוד הוסיף בבית בדיעבד אם ספרה ז"נ וטבלה יש לסמוך על כל הספקות הנ"ל להקל

בסאלוניקי נוהגות הנשים להקל בכתם כדברי הרמב"ם  שבמשפחה מיוחסת דוד, ששמע 

 .רי הבית דודדב. ע"כ עונות 3להמתין 

יה סד"ל ספק, והווא לכן לא יהא אלא . שהיקל בדברשמרן להלכה נראה ש ,טה"בב סקפו

ומכ"ש בנידון זה שרבו הספקות להקל כנ"ל. ולא אמרו חכמים בכתמים להחמיר אלא 

 להקל.

, שאישה שראתה כתם בלא הרגשה ונטמאת, יש 2071"במסקנה בהלכה בטהוהסיק ל

ודין איסור  ספירת ז"נ, וי"א שהואיל ודם ימים ק 4להמתין מנהגינו צריכה  אומרים שלפי

צריכה להמתין כלל אע"פ ששימשה קודם מציאת הכתם,  תמים אינו אלא מדרבנן, אינהכ

ו על מי לסמוך.  ברא אחרונה יש לאלא פוסקת בטהרה מיד וסופרת ז"נ. והרוצה להקל כס

  ורק  ימים 5ש להמתין ר אפי' בכתם ושיאבל מנהג האשכנזים בזה כדעת הרמ"א להחמי

  .גםם לשנות ממנהאח"כ לספור ז"נ ואין לה

 

 ם ואחר יומים ראתה וסת, ממתי מונה גם לדעת הרמ"אשימשה ולמחרת ראתה כת

פירסה  ם ימי כלות ארבעה  טרם בכלה שאחר בעילת מצווה נשאל  2072בשו"ת תשורת שי 

 ריכהעילת מצווה או צמיום החמישי לב , ולספור ז"נ, אם תוכל לפסוק בטהרה בו ביוםנידה

שאין צריכה להמתין  שהטעם  והשיב,  "כ תמנה ז"נ? ואח רסה נידהימים מיום שפי 5להמתין 

הוא  ,ורק אח"כ להתחיל למנות ז"נ]כמו שהיקל הט"ז לעיל[ ימים  5אחר בעילת מצווה בכלה 

תשמיש ביה"ש,  כאן דם נידה אלא רק דם בתולים, ולא החמירו בו משום חשש משום דאין

ביה"ש בבעילת מצווה   חשש של תשמישפירסה נידה, חזר ה םימי  4וך מילא פשוט שאם תמ

 
 ד סי' צו. יו" 2070
 ' תכו.ח"ב עמ 2071
 ק.' חלק א סי 2072
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הימים הראשונים  ש מיום שפירסה נידה ואח"כ תמנה, אולם כתב, ימים 5להמתין  וצריכה

, אע"פ שהיו  שצריכה להמתין קודם ז"נ מים י 5לה בחשבון ה עולים ראיית הווסתשקודם 

ה יו, ששם היא ראאטו שימשהזרו מה ללא שימשה שג. ואינו דותשמישאסורים מדרבנן ב

 מו, ממילא אין חשש פליטת שכ"ז בכה"ג. א"כ בזה שהיא אסורה לשמש עי לבעילה, מש

ת בכתם אע"פ  נראה שגם בנטמא התשורת שי , שלפי דברי2073וכתב על גבי זה בטה"ב

שמש, ועכ"פ אסור לה ל, הואיל הראשונים א רק איסור דרבנן, מ"מ עולים לה הימים שהו

ר בשו"ת הוכן  2074ו"ת דור רביעי פסק בשוכן  .בזה לא שימשה אטו שימשה גזורולא שייך ל

 .2076בבאר משה וכן 2075צבי

  בעילת מצווה לראייתה אינה , שהימים שבין מוכח שסובר 2077זכור לאברהם אולם בספר 

   ענין דין פולטת שכ"ז, משום דגזרינן לא שימשה אטו שימשה.ל עולים לחשבון

כיון  ראיית הכתם, מיוםימים  5למנות  כנזיםלאש ה"ב פסק להקל גםאולם כאמור בט

ה"ה בחתן שבעל בעילת מצווה, ונטמאה  לה מאותה שעה, וכן שעכ"פ היתה אסורה לבע 

חשבון הימים שנטמאת , יכולה לקחת בתמשום דם בתולים, ואחר כמה ימים ראתה דם ווס

 משום דם בתולים. 

 ספק טהוריה ספק טמא ה הואו מראהכתם או  שאפי' אם שיעור ,2078עוד הוסיף בטה"ב

מים שמשעת ראיית הכתם לדין פולטת הי ביכולה לחשו, וש מן הספקרו בדעתם לפרוגמ

 שכ"ז.

טהור מן הדין,   כתם שהוא, אשה שמצאה 2079בספר יוסף דעת  וכתב בעל השואל ומשיב

ראתה יים ביום הראשון לנקימים שקודם ז"נ, ו 5, והתחילה לספור רק שהחמירו על עצמם 

רא והחומ, יום מציאת הכתם הטמאשקודם ז"נ מ ימים  5יש לה למנות , דאיא בוכתם טמ

שאם היה כתם טהור מן הדין, אלא שהחמירה על עצמה   בטה"ב. וכן פסק לא תהיה קולא

נה יכולה לחשוב הימים אלא מיום ראיית הדם, חרת ראתה דם, איבהסכמת בעלה, ולמ

 .אלנוהגים כרמ"

 

 סעיף יג

 הטור כותב וז"ל: א. 

  בבגד  וא במוך מקום באותו יפה תקנח ראייתה מחרת מיום לספור תרצה אם מנם"א 

 אם נמי  ה"דה כתב ן"והרמב הזרע כל יפליטו והם חמין במים תרחוץ  או הזרע כל להפליט 

 ל""ז ש"הרא א"לא נהירא ולא רעהז כל פלטה גליהבר  הלכה 

 
 עמ' תכב. ח"ב 2073
 סי' כב. 2074
 נח.י' קיו"ד ס 2075
 לק א סי' נב.ח 2076
 ף פט. ה ד"ג מערכת נידח 2077
 עמ' תכד. ח"ב 2078
 ות דף קנב.שמטה 2079
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 שונים שיטות הרא –מים רחיצה בקינחה באותו מקום/

 וז"ל: 2080קוואותה במכתוב במשנ

 . טבלה" לא לוכאי  הבית את  כיבדה ולא טבלהו וירדה ימשהשש "האשה 

 הביא שני פירושים למהו כיבוד הבית:  2081הרשב"א בתורת הבית הארוך

  עד שנתנקה כולו משכ"ז. שנקתה את אותו מקוםהיינו  נקיה, וןלששנקטו פה  מפרשים יש

 תיה ירכו ומרחבת לכבד שוחה אשהי , היינו שבשעהטוכפשו הבית כיבוד מפרשים ויש

  הכל. את פולטת

 : ברחיצהיכולה להפליט הזרע בקינוח או אם  ונחלקו הראשונים

  יפה  תקנח , תהראיי  מחרתל  מיום ספירתה  להתחיל תרצה אם, שוהטור כתבו 2082ש"הרא

במשנה   משמע. שכן חמים במים תרחץ או הזרע כל להפליט דק בבגד או במוךותו מקום בא

ד . ועולפליטה תו חיישינן לא טבילהה קודם הביתאת  כיבדהכן  אםל, שדלעידמקוואות 

 ואוכלת טובלת בעלה ומת לישראל שנשאת כהן בתש ,2083ביבמות בגמ' אמרינןראיה ש

 לאכול אסורה ימים ' ג  כל משמשת רבא  ראמ, 2084נידה שנינו ומאידך ב. לערב בתרומה

 את  כשכבדה איירי מותדיב האצ"ל ד אלא רה?, וא"כ סתיתפלוט שלא לה א"א בתרומה

 .הארוך הבית בתורת א"בהרששיטת  וכן .יא עוד ראיותועיי"ש שהב  תהבי

  וגם בחמין תרחץ יפה  לקנח תדע שלא  דואגת אם, שאך הוסיף 2085התרומה וכ"כ בספר

  .עוד שתפלוט  ישינןחי ולא עצמה קנחת

וץ  לרח וגם יפה  יפהקום גם לקנח אותו מ , שצריכהכתב הקצר הבית בתורת א"הרשב

 פק.שתצא מכל ס כדי בחמין

 ,כלומר – ]ב"י בחמין בקינוח או רחיצה קיאיםב אנו  שאין, שעתה 2086תב הסמ"קלעומתם כ

 שנפלט ודאי שנדע כדי בו שמקנחת הבגד או החמין המים להגיע צריך  מקום איזה עד יודעים אנו שאין

את שתיהם  עשתה אפילו. ושלימות עונות שש  המתיןל צריכה ולעולם כולו[ זרע  השכבת

 לא מועיל.  רחיצהוגם  חקינוהיינו גם 

 להתיר דמי שפיר כן כתב לא מהפוסקים אחד ששום כיון, שה זו וכתבאך הב"י דחה שיט

 .חמין רחיצת  או קינוח  ידי על

 ליטה כל הזרע הליכה ברגליה מפהאם  

 :2087הגמ' בנידה אומרת וז"ל 

מר ... דכי קא]ותטמא[ה שלא "א לאכול בתרומה, שאג' ימים אסורה למשמשת כל  –רבא "

]גירסת הרא"ש אך לפי יהי בכרעה וטבלה "דילמא" דאזלא א י תפלוט הוא דווקא[]שודארבא 

 .בהדי דקאזלא שדיתיה" הרמב"ן לא גורסים[

 
 מ"ד. פ"ח 2080
 . ה שער ז תיב 2081
 י' א. ס כותים תובנ קבפר 2082
 ע"ב. סט דף 2083
 ע"ב.  מא דף 2084
 סי' צה.  2085
 יאה. ב איסורי מהלכות' ו  פרק מיימוניות גהותרצג וכן בה' סי 2086
 א ע"ב.מ 2087
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 לא גורסאת כל הזרע בהילוכה, שכן הרמב"ן  פלטהיה שאם הלכה ברגל 2088הרמב"ןכתב 

 .2089ודאי פולטת כל הזרע  ולכתשכשהמשמע בגמ'  וא"כ..." בהדי  דילמא'

פולטת את כל הזרע,   לא בוודאותיא , שכן לשיטתו הלק על הרמב"ןח 2090ולם הרא"שא

 ....'בהדי דילמא' הוא גורסשכן 

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

  תקנח , ראייתה מחרת מיום לספור  ורוצה, ופסקה כך ר אח וראתה מטתה הששמש "האשה

  כל  יפליטו והם ןחמי במים תרחוץ  או הזרע כל טלהפלי בבגד או  ךבמו  מקום אותו היפ  יפה

(, ק"וסמ ו"פ מיימוני הגהות) זה על לסמוך ואין הזה בזמן בקיאין אנו דאין אומרים ויש: הגה. הזרע

 ספירה בין לחלק שלא כדי, כלל שמשה לא אפילו תיןממלה נוהגין שאנו נתבאר כבר דהרי נהוג והכי

 ".נחש וישכנ, להחמיר שנהגו במקום אלו בדברים גדר הפורץ וכל; ונאגו בכהאי ש"כ, הלספיר

 אותו מקום או רחיצה במיםב פסיקת ההלכה בקינחה

ה ראשית לא הזכיר כלל את שיטת הרמב"ן דלעיל, משמע שלא סובר שז מרן בשו"ע

 להלכה. 

, הראיית  מחרת מיום לספור רוצהשאם  כשיטת הרא"שמרן פסק  קינוח ורחיצה במיםלגבי 

 . חמין במים תרחוץ או רעהז כלאת  להפליטכדי  קוםמ תואוב יפה תקנח

וכתב עוד הרמ"א . זה ואין לסמוך עלהזה  כסמ"ק שאין אנו בקיאין בזמןאולם הרמ"א פסק 

כ"ש בכהי גוונא. אזי  נוהגים להמתין אם לא שימשה גם לעיל בסע' יא ששנתבאר לפי מה ש

  הש"ך וכן פסק. "שכנו נחשר, ימקום שנהגו איסודר בדברים אלו בוכל הפורץ גוסיים "

שבדיעבד מועיל קינוח  מע מלשון הש"ך ף שמשוהוסי ,2092בשבה"ל כן פסקו ,2091במסקנתו

 .בטעתה

בזה, נראה אין אנו בקיאים שהגם שהרמ"א פסק להחמיר, כיון ש 2093בשו"ת פני אהרוןוכתב 

א[, ]כדלעיל בסע' י ם בלא שימשה כללשאזיל בזה לשיטתיה כפי מנהג אשכנז שמחמירים ג

, להמתין כלל אם לא שימשה כלל אינה צריכהש, כדעת מרן אבל לפי מנהגנו, שנוהגים 

לפיכך אפי' שימשה, תוכל לרחוץ יפה  אלא מתחילה לספור ז"נ מיום המחרת לראייתה, 

 יר דמי. ושפ  את כל הזרע להפליט

 
 ט.ב ה" קהלכות נידה פר 2088
ה ולא אמרלה, ילה לא עלתה הטב בדה את ביתה,ה שאם לא כיאמרואות הנ"ל, שמקושהרי מהמשנה ב וקשה, 2089
גליה, בר הלכה מדובר כשלא , שהמשנה במקואותרץית ת הבית הארוךא בתור"הרשברע? זטה המפלילה יכה ברגהלש

"מ , מברגליה כשהלכהר אפי' מדוב קואות, שהמשנה במעוד תירץה. ד את ביתכבברגליה באמת א"צ לאבל אם הלכה 
 גיעתנ משום ותרלטה יבודכ הכן צריכול  ו,העמידוה רחםה בית כותלי אבל החיצון לבית לטה את הזרעה פאף שההליכ 

 לטת. פו י ראייה הסותרת יום בז"נ אין לה דיןבאבל לג זרע כבתש
 בנות כותים. סי' א בפרק  2090
 ה.כ ס"ק 2091
 ש. עמ' 2092
 יו"ד סי' ד.  2093
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עצמה היטב   של ראייתה, תקנחשאם רוצה לספור מיום המחרת  2094ולהלכה העלה בטה"ב

ועל  , ם שתשב באמבטי מלאה במים חמי כגון ם חמים, באותו מקום או שתרחץ במייפה יפה 

 .הצד הטוב ביותר תעשה שניהם יחד, קינוח ורחיצה באמבטי במים חמים

 

 בגדר הקינוח 

, שכן בסע' ו סתרי אהדדי מןסיבדברי מרן בזה א' , שלכהקשה 2095ברהםהנה בברית א

החיצון עד   "נ צריכה שתבדוק כל הבית של זדיקת יום ראשון קת הפסק טהרה ובפסק שבדי

מא. ואח"ז בסע' יא פסק הדין שצריכה להמתין שש עונות מר מקום הדישה משום דמשם מטג

 נח יפה יפה...ר מיום המחרת תקמחמת פולטת שכ"ז, ובסע' יג פסק שאם תרצה לספו 

 ' יאל סעיך משכחת הדין שאזי קשה האצון, ואם כוונת מרן בסע' יג שתקנח כל הבית החי

ח כל בה"ח בבדיקות שות כן, הא בלא"ה צריכה לקנם לא תרצה לע להמתין שש עונות בא

 הפסק טהרה ובדיקה ראשונה של ז"נ, כמבואר בסע' ו!? 

מקינוח והבדיקה הרגילה שמופיעים בסע'   ה הוא יותר עמוקאלא על כורחך שקינוח בסע' ז

 , כדי להפליט את כלפנימיית הת בעומק הרחם בבוח זה צריך להיושיש לומר שקינו, 

לענין  2096זה כמו שכתב הב"ח יבוד שכזה,לבית הפנימי, והדרך לעשות כהזרע שהגיע 

 בעומק  שנכנס דע זה על זה  הרבה שתדחוק מוך"שאפשר הבדיקה עד מקום שהשמש דש, 

 תא דוחק האחד ומקבע זה אחר זה שדוחקת מוך שכל נמנע אינו דש שהשמש מקום דע

 ", וא"כ גםזה אחר זה כולם ןוכ להשני וחקד והשלישי שלפניו הראשוןל חקדו השני חבירו

 בנידון דידן משכחת בדיקה לעומק הרחם. 

לה יותר מבדיקה רגימק הרחם, והוא שקינוח במקרה דידן צריך להיות בעו מ"מ מבואר 

כתב הרמ"א לעשות כן, ולכן של סע' ו, ובאמת שזה דבר קשה מאד, ולא כל אישה זוכה 

 .ם כןם אינם סובריבקיאים בזה, ושאר הפוסקיאנו דאין 

 , שמועיל קינוח ורחיצהשסוברים שכן  קיםהפוסמרן ודעת של, כתב 2097ובשו"ת רע"א

אינם  וכיבוד הבית פנימי ואילו מוךאע"פ שאין מטמא ביציאתו אלא זרע הנפלט מבית ה

ך וכיבוד במו מר כי בלא קינוחיש לויצון, מ"מ מועילים להפליט אלא את הזרע שבבית הח

מעט 'שאי אפשר שלא מן הזרע, ורגיל להפליט מעט ר האישה מלא הבית הואיל וחד

, , שמא פלטה ממקום פנימי ממש ולכן סותרת מספק, והוי כאילו פולטת לעינינו תפליט', 

וודאות שום ואין לנו , המוך וכיבוד הבית שנפלט כל הזרע שמבחוץ אבל ע"י קינוח

מסתמא שפלטה, ין ידוע לנו , בזה אמרינן שכל זמן שאנימי"כ זרע מהבית הפשנפלט אח

דברי , מיושבים הנ"ל שעפ"י רע"א 2098וכתב באבני שוהם .הרגישה מדלא, לא פלטה

לאחר הרחיצה פליטת  שתל זמן שאינה מרגוכ, ומרן דלא שייך בזה בקיאות הראשונים

 .זרע, אין לנו להחמיר כלל
 

 תלג.ב עמ' ח" 2094
 כב. ות יו"ד סי' מב אחלק  2095
 ס"ק ח.  ידןבסי' ד 2096
 .הדו"ק סי' עבמ 2097
 .ח"ב עמ' תשסד 2098
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 דין זה חשש השחתת זרע בהאם יש 

ש איסור לאישה להניח מוך ב הפוסקים שי , שדעת רוהאריך להוכיח 2099רע"אבשו"ת הג

  2100על דברי המג"אלהעיר  לאור זאת כתב, הבעל השחתת זרע חר תשמיש משום לא

הוא משום טומאת קרי, א"כ אישה ילה בערב יוה"כ , דלהסוברים דטעם מנהג הטבשכתב

וזה דווקא שלא היה  ש"ז,כדי שלא תפלוט  ד את ביתה בחמיןששימשה תוך ג"י צריכה לכב

,  ויש לחוש שתשחית זרע ההריון, , דאז הרגילות להתעברלווסתהלטבילתה או  סמוך

 ע"כ.

  ה לבין לא סמוך,בין סמוך לווסתה/טבילת, שאין מקום לחלק א על דבריוותמה הגרע"

 ס"ס היא מוזהרת על השחתת זרעו?! 

חתת זרע, ועפ"י  ר השוע אין כאן איסומדמבאר  פסק מרןבהערה על  2101אולם הפלתי

ראוי להריון נקלט תיכף ורק  שרוב הזרע השכתב,  המ"אברי תן לתרץ את דדבריו ני

ת לרחוץ  , ולכן מותרוהזרע שנקלט אין רחיצה פולטתו כלל, מיעוטו נקלט עד ג' ימים 

 ש"ז שעדין לא נקלט כיון שעל הרוב לא יהא נקלט עוד.ולקנח ה

 לזכר תשב א"מ ליום המפלת' 2103בנידה מרא מהג הפלתידברי  על העיר 2102הסד"ט אולם

 נקבה יצירתו זכר יצירתש, 2104הארוך הבית ורתבת א"הרשב וכתב, 'ולנדה קבהולנ

ד כלל אלא שת שלא הפילה ול, היינו שחושלנדהאולם עדין יושבת גם , יום ואחד לארבעים

 ם מיו א"מ אלא דליכא ןכיווהטעם,  טוהרהיא רק נידה מחמת הדם שראתה ואין לה דין ימי 

  דעד  מסתברא לפיכךו, הולד נגמר לא ועדיין ישישל יום עד רעהז נקלט לא שמא, טבילה

 . עכ"ד הרשב"א לנדה גם תשב ושלשה ארבעים יום

 א"מ ליום המפלתלמה ', בראשון נקלט להריון  וין הרא זרע  דרוב פלתינאמר כדברי ה ואי

 בדף לוי בן יהושע לרביס"ל שהרי מזה הטעם  ?!בראשון דנקלט רובא בתר ניזל, 'לנדה תשב

, נשים רוב בתר  דאזלינן משום ונאכל ןקרב דמביאה והפילה נהר עברהמעוברת ש ,ט"כ

 !היא רובא דלאו ודאי אלא. ם" הרמב ופסקה

למה לא חש לאיסור  2105"א גאת דברי המגם ין ניתן להב דלעיל הפלתיעפ"י ביאור מ"מ 

 שכתב שבסמוך מהי ולגב .ילתה/וסתהים שלא סמוך לטבהשחתה בשאר הזמנ

שע"י כך תמנע מהריון,   קמ"ל שזה סוג של עצה טובהן לומר אסור, נית תהלטבילתה/וס 

 פה והקינוח יתכןע"י השטיש' הינו ההריוןואולי ניתן לדייק זאת מלשון המ"א 'שתשחית זרע 

איסור אם בא רק לומר  כןשזה ימנע ממנה להיכנס להריון, ולכן עצה טובה קמ"ל, ש

 ה לי? 'שתשחית זרע' 'הריון' למ תוב השחתה, תכ 

 
 סי' עא.  2099
 ח.  ס"ק תרו"ח סי' או 2100
 דן. בסעי' די 2101
 ס"ק מז. 2102
 .אע" ל 2103
 ו.  שער ז בית 2104
ן  שניתכותב  "מ מחצה"ש בסי' דידן כןעליו, מ שם, אלא אדרבה מקשה אומר זאת לתרץ המ"אאף שהפלתי עצמו לא  2105

 תי עצמו. ה מתרוץ הפלשחתה אין בעית הלמ את דברי המ"א ליישב
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וכתב הבנה  ועוד בהבנתם את המג"ארע"א  תמה כלל על 2106בשו"ת תורת חסדובאמת 

 ות בלכ ל"המהרי בריד הם הן אלא, מלבוהאלו  הדברים הוציא לא א"המגאחרת, ראשית 

ך עצה טובה  דר רק, כלל זרע  דהשחתת איסור בזה  דאין ,ל"להמהרי ל"סונראה ש , כ"עיו

  כתב  כ"ע, ר" בפו מצווים שאינם אף בנים להוליד רוצים הנשים כל דמסתמא ראחש קמ"ל

  להצריכה  אין, להתעבר רגילות שעות דבאותן לווסתה או לטבילתה דסמוך ל"המהרי

 אהו, לווסתה או לטבילתה סמוכה שהיא שבשעה אף דמשמע יפה היפ דתקנח ע"בשו ]ומה שכתב. כיבוד

 נכון, מנהג אלא בה שאין כ"יוה טבילת לצורך כ"משא לבעלה בילתהט כביתע שלא צורך זהב יש דשם משום

 דמתעברת דמיקרי דזימנין אף ולוסתה, לטבילתה בסמוך שלא רק כיבוד להצריכה ל"המהרי שעשה שרההפ

 .איסור[ בכבוד דאין כיון כיבוד צריכה כ"ע, מיעוט אלא הוי לא מ"מ לוסתהו לטבילתה בסמוך שלא גם

המשנה במקואות שכאמור אצלנו עפ"י  מפסק מרן על דברי הגרע"אעיר יש להאלא דעדין 

 לכא' יש איסור שהובאו לעיל להפליט זרע ואין חשש של השחתה, ואילו לאור דבריו מותר 

 ? של השחתה

שרע"א חזר   2107הבין החזו"א, משמע שחזר בו וכך ות שםבסי' עב בתשובא שרע"ובאמת 

זה רק בזרע   שכל איסור השחתה , שמסבירמין הבית ורחיצה בח ין איסור בכיבוד, ואבו

  נתבשל  ושם הדק בגיד  צר  במקום  בפנים נכנס  ברורהה שהטיפה שנשאר בבית הפנימי 

בזה השחתה, שכן אין  החיצון ביתל מבפנים יצא זרעשה אפשר, ומה שי"ג תוך  ונקלט הזרע

 ןדאי ,וד הבית ורחיצהבכיב משחתת אינה כ"וא, להתעבר ראויה ואינה נשחתהרי הוא 

 . בפנים ההריון לזרע מגיע המוך

 

  

 

 

 
 ג ס"ק כא.' מיס 2106
 ח. "קסב ד סי' צחיו" 2107
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 סימן קצז

 סעיף א

 כותב וז"ל:  הטורא. 

 ."ספירתה ימי ואחר  הראוי במקום כראוי  שתטבול עד מטומאתה עולה האשה אין"

 חס לטבילהימי ספירה בי

 ולם, לא עלתה לה מלשון הטור שקודם ימי הספירה, אפי' טבלה בכל מימות שבע מבואר

הוי כטובל ר ימים נקיים, ן צריכה לספו, שכיון שהיא עדיבב"יתב עם כטבילה כלל. והט

 .רץ בידווש

 המקור לטבילת נידה מהתורה

 הראשוניםהביאו טבילה לנידה, כדי להיטהר מטהרתה. ובמפורש בתורה עצמה לא כתוב 

 כמה מקורות לדין טבילה לנידה.

  "ורחצו 2109יקרא בו שנאמרר הוא, , כתב שהמקו2108יאה בהלכות איסורי ב הרמב"םא.

  .שיטבול דע בטומאתו שהוא טמא לכל אב בנין זה"ל, שודרשו חז במים"

בשו"ת עליו והעיר  ,בספרא מפורשהרמב"ם  שהזכיר אב הבניןש ,2110הרב המגיד העיר 

כתב  2112בביאורים לחידושי הריטב"אאך  דע מקומה.שדרשה זו לא נו ,2111חת"ם סופר

 . 2113הו מתשוה"ג באוצה"ג בחגיג טז אאליהו רבא פר'  הרמב"ם הם בסדר שמקור דברי

, ממגעה וחומר קלהוא  שהמקור לטבילה ,כתב 2114א ביומ שמובא בתוס'ודאי גאון רב יהב.

 צמה. כ"ש הנידה עלטהרות ה קי"ל שטעון טבילה ניד שאם הנוגע ב

 ו "קכן זה זה לא יכול ללמוד על טבילה לבעלה, ש ו"קשמ ,2115בחגיגה  פותתוסוהקשו ה

של נידה לבעלה   לבין טבילה תבין טבילה של נידה לטהרובדל , שהרי יש ההוא פריכא

ואין בטבילה  טהרותטבילה לבשיש  וכוונה חציצותדיני  כמהכמו שמצינו  שהוא חולין,

  לבעלה!? "ו זה גם לטבילה, וא"כ לא ניתן ללמוד מקלבעלה

  עריות  איסור רהוזכ גם 'מצורע '  רשתשבפ  דהינ רשתבפ גםשפשוט ש ,2116ומיישב החת"ס

בגמ' ולמדנו מפס' זה  "עליו נדתה ותהי " שם ובתכ הריש ,ולא רק לטהרות בעלהל

  בשעת ' אפיאם ראתה תוך כדי הביאה, שכן  חי באבר לפרוששאסור לו  2117שבועות ב

 
 ה"ג."ד פ 2108
 , יח.וט 2109
 "ק ג.ס 2110
 קצד.  ןיורה דעה סימ 2111
 סימן ג אות י.  מסכת נידה מהדורת מוסד הרב קוק  2112
 ף יד. ד 2113
 מקומות.  ודעח ע"א וע 2114
 . יא ע"א ד"ה לא נצרכה 2115
 .שם 2116
  יח ע"ב. 2117
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מה שכתוב  כל בכלל הוא הריפסוק,  באותו לבעלהר איסו שהוזכר יוןומכ  ,עליו התהי  נדתה

 . לבעלהכ"ש שנלמד ב ה"ה כ"א ממגעה ו"מק שם כמפורש טהרותל גופא דטבילה ןוכיו ,שם

שהמקור לטבילת נידה זה מהדרשה בגמרא כתב  ,2118שמובא בתוס' ביבמות  הר"י.ג

  קשטתת ולא תפקוס לאו תכחול שלא: אמרו הראשונים זקנים 'בנדתה והדוה'" 2119בשבת 

 בעלה  נמצאו, בעלה  על מגנה אתה כן  אם: ולימד עקיבא רבי שבא עד, צבעונין בבגדי

 ".במים שתבא עד תהא דתהבנ -  בנדתה' 'והדוה לומר תלמוד מה אאל ,מגרשה

על טבילת  ולימד ע"ר שבא שקודם הדעת על להעלות א"א, ש2120במעדני יו"טשה והק

 עד בטומאתה תהא שהנדה תורהה דיןאת  ,לדורות הקודמיםלזקנים ובכלל  היה שלא נידה,

 הוא מבאר, אלא !!לילהח ותנד לבועלי שוניםהרא לכל הומשו האת כ"דא ,במים שתבא

 בתורה  הבקבלאך היה להם  ,הכתוב ןמהיה להם סמך  לא הראשונים שזקנים כוונההש

 רבשל  הסמך להם שהיהגם  ואפשר .במים שתבא עד מטומאתה מיטהרת  נדה שאין פ"שבע

 .בסמוךש ת"רהלימוד של  אוגאון  דאייהו

 ממקראות  לדרוש  ת"ולר ןגאו יהודאי לרב כריחשהשיתכן שזה מה , המעדנ"יועוד כותב 

  מים  ביאת ע "כר  דרשו שלא הראשונים ניםזק, שכן לע "ררשה הערוכה של ולא מהד חריםא

  ?!להו מנא התורה מן לנדה

דה זה מהדרשה בגמרא המקור לטבילת נישכתב , 2121שמובא בתוס' ביבמות  ת"רד.

 :אור[]בתוספת בי' שם על חיוב טבילת כלים וז"ל הגמ ,2122ז"בע

 פראק בר תני... ?מילי מנהני. הסא ארבעים בו שיש במקוה טבילה צריכין, לןוכו: תנא"

 פרה במי הכלים לטהר שצריך ומשמע] "יתחטא נדה  במי אך" [מדין כלי של ענין באותו] שנאמר מתוך

  שביעי ו שלישי ההזא שצריך אני שומע, [מת מטומאת לטהר משתמשים ובהם, נדה מי הקרויים ומהאד

 טבילה למי אדומה פרה מי בין] חלק ",אך: "לומר תלמוד [?מת מטומאת לטהר חטאת במי הזאה כדין]

 לע והלוא], "נדה במי" לומר תלמוד מה, כן אם .[והשביעי השלישי ביום הזאה בהם צריך שאין, אלו

  יםארבע אומר הוי, בהן טובלת שנדה מים - [?מת מטומאת טהרה כדין לטהרה כונהה אין, כרחינו

 .סאה

  , תאדאורייזה מ חדשים כלים לתטביש םהסוברי כ ל"סשצ"ל לשיטה זו, ש 2123חת"סוהעיר ב

 מי "ובעלמא  אסמכתאהפס' הוא ולשיטתם  דרבנןשטבילת כלים זה מ מהסוברים לאפוקי

 .2124מת  לטומאת הפרה אפר של יההז מיהכוונה ל "נדה

 מפי הכתוב מן מפורשת טבילה שאין  י"אעפ"כתב שהמקור לטבילה  ,2125ה.הרשב"א

 , שהכוונה 2126וביאר בחוט השני "בטבילה אלא מטומאתן עולות שאינן מדול עההשמו

 .להלכה למשה בסיני

 
  שב"אן הרוכ הטבילה,ר ע בשהראב"ד וכן ב ד"ה בנדת, ע" גברש"י בשבת יזה הובא גם ור ם שהנידה. מקמקומז: ד"ה ב 2118

 והסמ"ג לאוין קיא. ועוד ראשונים.  ,חינוך מצווה רז"ב, והבשבת יג ע
 ע"ב. סד 2119
 סי' ח אות ג.  נידה פרק י 2120
 ם.ש 2121
 ב.עה ע" 2122
 שם. 2123
 ב בזה. א עח מה שכתיומבמסכת  הארי ורתבגבורה, עיין ידה מהתלת נן לטביולשיטתם מני 2124
 ער ז. ז ש ית הארוך ביתהב תתור 2125
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 : 2128יומא , כתב שהמקור לטבילה, עפ"י הדרשה בגמ' ב2127בעלי הנפשבספר  ו.הראב"ד

 יוסף  בר ואמר - ולנדה לחטאת ירושלם וליושבי יהודה לבית נפתח רמקו יהיה ההוא םביו"

 ."2129ההתור מן נדה לטבילת רמז מכאן

ילה, ממה שהוקש כתב שהמקור לטב  , 2131"ג גחלים' הספר 'בשר ע בשם 2130מחזור ויטרי ז.

 מידי יוצאה שאינה לפי בכרת, ישנו טבלה שלא זמן כל עליה הבא זבה דמהזבה לנידה, 

ספרה כמו שנאמר 'ואם טהרה מזובה ו ,נקיים מאה תשב' ואפי טבולשת עד לעולם מאהטו

 נידה אף. הטבילה עשהמ אחר כלומר ,תטהר מעשה אחר - תטהר' ואחרים לה שבעת ימ 

 . שתטבול עד לעולם  אתהטוממ תיוצא אינהגם 

 היא  ש"כ -' בגדיו  יכבס' דכתיב ו"מק מ"י" כתבו שהמקור לטבילה וז"ל:, 2132ח.תוס' ישנים 

 ".מים כהשצרי לנדה מכאן -' הנדה  מי ומזה' דכתיב מ" וי .טבילה יכהשצר עצמה

שכן כתב  בכלל מדרבנן,נידה הוא שהמקור לטבילה מנו משמע מ, 2133האשכולספר .ט

תא דדייקי דטבילת נידה מדאוריתא מהא דאמרינן אך במי נידה  איכא מרבוווז"ל: "

 .2134" לן ולא חזי יתחטא, במים שהנידה טובלת בהם. 

 

 כותב וז"ל:  השו"ע. ב

 רת כ יב חי שנים כמה אחר  שאפילו, טבילה בלא מטומאתן עולות והיולדת והזבה הנדה "אין

 ."2135הראוי םבמקו אויכר  טבלו כן םא אלא מהן אחת על הבא

 ?הפסולה מדרבנן, האם הטבילה פסולה מהתורהבחציצה 

כגון ינו אלא מדרבנן שטבלה ומצאה דבר חוצץ שאאישה נסתפק ב 2136בשו"ת שואל ומשיב

הוי זרו בזה בילה אף שרבנן ג, האם אמרינן דכיון דמהתורה טבילתה ט2137מיעוט המקפיד 

אין הטבילה שטבילה זו אינה מועלת שוב  ן דרבנן אמרוכיוטומאה מדרבנן או שמא רק  ליה

והביא ראיות להוכיח שגם מהתורה לא עלתה  עולה אפי' מהתורה והיא טמאה מהתורה, 

 ועיי"ש.  ,לה טבילה

 
 

 רעד.' מע 2126
 ילה. הטב שער 2127
 ע"א.  עח 2128
 צווארה במים".מובא "מכאן רמז לנידה שצריכה לישב עד  ארסא אצלנו בגמרבגי 2129
 מן תצט.סי 2130
 מפני גחלים גבי  על בשר ספר קראנ אחד ספר: מר "א ק עאם ס"ליקוטי ל"מהרי פר זה וז"ל ספרי"ל על סהרוכתב המ 2131

  שהביא  זה והוא. וממנ נעלם זירותבג ה"ובע כי ינונבי ימצו ינווא, ליםגח ג"ע הנצלה בשרכ וטעם סברא יש וב שכתוב שמה
 'ליםהגדו שםה ב'ענין זחיבר רב ביבי, ועיין ב שספר זה  קו הגדול", ויש שחל יבמרדכ  נמצא והרבה, ביבי רב חיבור בפוסקים
 ע"ב. לד  בדףיבמות  כתסבמש עשר, שלו וס' ד"ה מתוךבת רספר זה הוזכ  גחלים'. גבי על 'בשר ב אות  ריםספ מערכת

 ע"ב. זמ יבמות 2132
 ' קיט.מח"א סי' נ ע 2133
 ת ז.ועיין שם בפירוש נחל אשכול או 2134
 אים.ס' מ  םש שיש היינו הראוי" קום"ומ יצה.חצ  בלא כראוי" "טבלוט"ז ס"ק א:  2135
 קו. מן רא קמא ח"ב סימהדו 2136
 . ו  וכן בסוכה :ד ןובעירובי ,:זמרא בנידה סבג כמבואר 2137
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בסוכה,  2140ב"אוהריט 2139שבפשטות תלוי דין זה במה שנחלקו התוס'  2138עלי טהרהבוכתב 

קיים המצווה כמו שתיקנו   מרינן שאם לאושולחנו בתוך הבית, אי אוכה ן ראשו ורובו בסבדי

 . וזה שיטת הריטב"א , או שרק מדרבנן לא יצאוזה שיטת תוס' "ל גם מה"ת לא יצאחז

ידי דמדאוריתא להלממ"ס, דדוקא במידי בין מ ,לחלק בזהיש מקום כתב שמ"מ אך 

 י"ש. ועי  ממ"ס.במידי דהל האי כללא אבל לאדילפינן מפס' שייך 

 ין מקווהבענהחפץ חיים דברי 

 וז"ל: 2141בספר נדחי ישראל  החפץ חיים כתב

  מי  ואפילו כשרה מקוה שם שאין בעיר  אשתו עם לדור  שלא מאד  ליזהר צריך ז"לפ "והנה

 ם עול יחליף לא הזה במקום רק תלוי הוא עיניו מראית לפי תופרנס ועיקר טפלי בו שתלוי

  בהמשך  ההז במקום שתוא עם בקביעות כשידור  דאיבו יכ ,עובר  בעולם םלעול לעד עומד

  יקופח  ולא יעזבהו שלא' בה בטחונו וישים ,ל"ר  כרת איסור שול מכ לידי יבוא  הימים

   .שיהיה" מקום בכל פרנסתו

 

 סעיף ב

 : הטור כותב וז"ל א.

 ורבינו תהספיר  ימי שיכלו אחר  מיד שתטבול מצוה הלכך מצוה בזמנה טבילה פסק ח"ור "

 אמר דק  הא על דגרסינן ח"ר  כדברי איתא רושלמיובי מצוה לאו  בזמנה בילהדט קפס תם

  לעמוד  לאשה שאסור אמרת הדא עליה ובא וסתה ימי מחשב בעלה וסת לה שיש אשה

 ".בטומאתה

 הדעות בגמרא – ה מצווה או לאוטבילה בזמנ

 הגמ' שם, שמבואר, ותורף דברי 2142ה מקור דברי הטור הנ"ל הוא מהגמ' במסכת ניד 

קנית ואינה עוברת ולאחר זמן רב חזרה ריומה כשהיתה מ ייתא לגבי אשה שיצאה ממקבבר

 2143לדעת ב"ה וב"שיודעת מתי יצא הוולד, כיון שיש הרבה  ספיקות מתי חל זמן טבילתה, 

 .נהומצווה לטבול בזמשמא זה הזמן של הטבילה,  שיש להסתפק בו בכל יוםלטבול  יש לה

לבסוף, שהרי ה טבילה אחת ק ואומר, שדי להטביל אותחול יוסי ב"ר יהודה ר'אמנם דעת 

  .לשיטתו טבילה בזמנה לאו מצווהודם לא תוכל לשמש מחמת הספק.  אף אם יטבלוה ק

בזמנה מצווה, אמנם למסקנת   מ ור"י אם טבילה, מצינו שנחלקו ר"2144וכן מהגמרא ביומא

 נה מצווה.הגמ' אף ר"י סובר שטבילה בזמ

למד ממה שכתוב  שזה נ 2145בשבת  רש"י, כתב ה בזמנה מצווהטביללשיטה ש, מוסגר במאמר

שזה נלמד ממה שכתוב   י"רש כתב 2146וברש"י ביומאבמים".  ירחץ  ערב לפנות "והיה בעל קריאצל 

 
 ה.  ' א עלהעיסח סימן קצ 2138
 .ע"א ג 2139
 . כח ע"א 2140
 ק מא. פר 2141
 והלאה.  כט ע"ב 2142
 יה לטבול ועיי"ש. אמנם נחלקו במנין הטבילות שעל 2143
 ח ע"א. 2144
 . "ה טבילהד קכא ע"א 2145
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 אלא  זה בא "לא ורחץ" והוסיף רש"י, בגדיו וכבס עיהשבי ביום וחטאו" בהזאת אפר פרה לטמא מת 

 השביעי".  יוםב שתהא הטבילה לע ללמד

ששני הפסוקים  ל"יש ,2147שו"ת יהודה יעלה בכתב  ,הרש"י הללו דברי וב לסתירה בין שני בייש ו

כן  , ששל טמא מת 'ז  הייתי לומד מהפס' של טומאת נצרכים, שכן לולי הפס' של בעל קרי, לא

בבעל נה מצווה אך לא חמור יותר, וניתן לומר שרק בו החמירה התורה שטבילה בזמ טומאת ז' הוא

כן הפס' של  נו לומדים כ"ש לטומאת ז', שקרי ומזה הייסתפקנו רק בפסוק של בעל לא הקרי. וזה ש

ן לטבילה שאף הזאה בזמנה מצווה, כמבואר שם בהמשך רש"י. ועיי הזאה טומאת ז' נצרך שמקשינן

   מה שיישב. 2148ת"ם סופר עוד בחידושי ח

 ת בראשוניםהדעו – טבילה בזמנה מצווה או לאו

בגמ' בנידה   המובאים ה"וב ש"כב הלכה, שכן ה מצווהבזמנשטבילה , 2149ר"חה שיטת

 סוברים. ש וב"ה ב"כך ו ,כדלעיל

למרות שכל אישה  , זה גם בימינו ,שלמ"ד טבילה בזמנה מצווה ומבאר הב"י

 ולא הדותינ בזמןהיה שראתה  ראייה אותהאולי ז וא ,על כל ראיה נקיים 7סופרת 

ת ז"נ ויוצא שלא טובלת סופר והיא  ששה אלא רלספו התורה מן הצריכ  היתה

 יום כנגד יום לשמור אלא צריכה יתהה ולא התזיב בזמן אייה היתה שהר אוזמנה, ב

ואז לכא'  צופיםר ימים' ג ראתהתה ואף או שהראייה היתה בימי זיב והיא סופרת ז"נ

 לטבול לה היהדין תורה ן הדין צריכה לספור ז"נ, עדין זה לא זמן טבילתה, שכן ממ

, מ כל זה נחשב לזמן טבילתהמ" .כדלקמן 'ח  ליל עד טובלותמינו לא ובי ,'ז ביום

וממילא  ,חכמים תקנת מפני אלאשהסיבה שהאישה מתעכבת מלטבול אינה  כיון

 .היא ומצוה  רימיק בזמנה טבילה ,חכמים  לה שקבעו זמן כשמגיע

 .2151 2150הב"חוכן יישב 

 הירושלמי: ז"ל ו 2152בנידה  רושלמיומביא ראיה מהי ,הטור גם פסק כמו הר"ח 

 אמר  ווסת לה שיש באשה בדובל  מותר  שנים שלש לאחר  ילואפ  אני שונה יוחנן' ר  "אמר 

 נינהח  רבי אמר  טבלה לא שמא לומר  וחש ימים שבעת ווסתה אחר  ששהת והוא אבהו רבי

 ."בטומאתה לשהות לאשה שאסור אומרת זאת

 עליה ובא וסתה ימי במחש בדרך ששהא. שנים' ג לאחר' אפי יאנ שונה משה: ומבאר שם הפני

 :לטבול שתוכל בכדי. ימים' ז וסתה אחר ששהתה והוא:וסת לה שיש באשה בדובל

 שאסור אומרת זאת :טבלה לא אכתי דילמא בעיר בעלה דאין כיון. טבלה לא  שמא  לומר וחש

 :בזמנה תטבולש היא צריכה בעיר בעלה שאין פי על אף. בטומאתה לשהות שהלא 

 . בילה בזמנה מצווהי שט"כ משמע בירושלמוא

 
 

 ח ע"א ד"ה טבילה. 2146
 ז. רי סימן  דעה יורה 2147
 ף ל. ה דמסכת ניד 2148
 .ינהמל ד"ה ושמע  ס' בנידה דףבתומובא  2149
 ס"ק ב. 2150
 ל.ואכמ" שון הטור,לאת  סבירה משעפ"י זי "בבין עוד ועי 2151
 . פרק ב ה"ד 2152
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  וביאר: הוכחת הטורדחה את  2153ב"מהאך 

, שהרי  מ"מ הבבלי חולק על הירושלמי בזהרושלמי מבואר כדברי הטור, ואף שבי

ר לו לבוא עליה, משום  מות י ראתהדאבו לפי ביאור הירושלמי יוצא, שאף אם

יא בסוג. אך לפי הבבלי זמנה והיא טהורהטבלה בבודאי ושטבילה בזמנה מצווה 

טבלה  מא לא ראתה ואף אם ראתה שמא, שמטעם ס"ס מבואר שההיתר הוא 2154זו

  והיא טהורה, וא"כ מבואר שסובר שטבילה בזמנה אינה מצווה ולכך הוצרך לס"ס 

 .כדי להתיר

  :וביאר באופן אחר הטור  יתראיאת דחה  2155ח הב" וגם

  שה לא ראסוועדין  ,זמנהב לטבול מצוהין שאכוונת הירושלמי אפשר לומר שש

 היכא כל תטבול ודאיש עליה סומך להבעהטעם שכן ו ,טומאתה בימי לעמוד

 ויבוא וסת ימי מחשב ויהא לביתו פתאום הבעל יבוא שמאכי  ,לטבול לה דאפשר

 . עליה

  :וכתב חהב"את דחיית חה ד 2156הט"ז  אמנם

 וקאודדין זה  אמרו לא ,עליה ובא וסתה ימי מחשב בעלההא דאמרינן בירושלמי, ש 

 םאבעל לבוא עליה, אלא אפילו אז מותר לו הבעל יבוא מתי לאשה שברור ניןבע

 דיש מוכח כ"ואלבוא עליה, לבעל גם מותר  זמן לאותו יבוא שלא סבורה היתה

 אלא מהטעם של טבילה בעלהבלי הטעם של מ הבטומאת לעמוד לאשה איסור

 בזמנה.בלה שט כדין עשתה איודשכן  עליה ובא הבעל  סומך זה ועל ,מצוה בזמנה

  .דלעילעפ"י הירושלמי , כר"ח מצווה טבילה בזמנה פסק ש 2157וגם הסמ"ג 

 בחורף אף לטבול לבתו מנהיג שהיה שמשון ברבי ש"ר  גיסי ראיתי וכןוהוסיף "

   ". בעיר בעלה איןש פי על אף בזמנה

 ובתובתש 2160ג"בה וכן 2159זרוע ואור 2158אליהו וכן פסקו שטבילה בזמנה מצווה רבינו

  .ועוד  2164ל והמהרי" 2163והאגור  2162תרומה ה פרוס 2161הגאונים 

רק אם האיחור הוא מחמת חומרא דר'  בזמנה מצווהשחשוב טבילה  ,2165ק"המהרייטת ש

'  ז לספור התחילל שלארים הרבה, שהיום מחמי מצוה בזמנה טבילה אין הזה בזמן, אך זירא

  .בזמנה טבילה כאן ואין ימים' ו או ימים' ה אחר אלא נקיים

 
 ס"ק ב. 2153
 נידה טו ע"ב. 2154
 ס"ק ג. 2155
 ס"ק ג.ב 2156
 קיא.  ןסימ לאוין 2157
 תשנב. ' סי י שבועותדכהובא במר 2158
 סי' שלח. 2159
 ב."סוע נא נדה' הל 2160
 ב.  תשנ' סי שבועות דכיהובא במר 2161
 צט.סימן  2162
 ג. שפ ףסי' אל 2163
 ו. סימן צ רי"לשו"ת מה 2164
 . אות א  יו בדרכ"מרא דבוהובה. "ל שורש 2165
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יה מצווה לטבול בזמנה, ה בעיר יש עלאפילו אין בעלש, לו יוצאות א מ"מ לשתי שיט 

 . ומותר לה לטבול בשבת אם זה זמן טבילתה ר לה להשהות את הטבילה.ואסו

 

  .צווהמאינה שטבילה בזמנה , 2166הר"תשיטת 

 עישבי למוצאי טובלות אינן שלנו נשים כל בטעמו, שהרי 2167רדכיהמוביאר 

 . זה לא בזמנה ממילא דראייה

לה שטבי ה"וב ש"ב ' בנידה סברימזה שבגמ ייהשאין רא, 2168ו התוס' ביומא וכתב

חולק עליהם שם בגמ'   לא יהודה' בר יוסי' שר  שודאי ,כן הלכה בזמנה מצווה שיהא

  יוסי ' אפשר לומר שהלכה כר כ"וא זה, בדבר ה"וב ש"ב ונחלק אלא סובר שלא

  .הבזמנה אינה מצוווטבילה יהודה  ברבי

 ועוד.  2172והמנהיג  2171י"הוהראב ,2170ותיו, וכן הרא"ש בתוספ2169בנידה וס' וכן פסקו הת

 מצוה בעיר  בעלה לא בעיר, אך אם  בעלה , אמנם אין מצווה לטבול אםאלו ות לשיט

 את  שביטל על שנענש ביהושע 2173מצינו  , שהרי"ר מצד פו גם לשיטתם בזמנה לטבול

ן טבילתה ה זמאף שז 2174בול בשבת וכן אסור לה לט אחת. לילה ורביה מפריה ישראל

   .הכיפורים וביום  בבא בתשעה בלהא  בימיוכ"ש לא 

 אשה לך אין שהרי ,מצוה אינה  בזמנה טבילה דאמר כמאןשאמנם הלכה , הב"יאך דעת 

  2175.טבול בשבתמותרת ל מקום כלמאך  ,בעיר  בעלה כשאין טובלת

 2176טבילה בשבת למ"ד טבילה בזמנה אינה מצווה 

 : 2177ר"תהמרדכי בשם כתב 

 ."כפורים  וביום בשבת לטבול סר או כך ומתוך ... מצוה אינה  בזמנה ילהדטב  ת"ר פסק"

שהוא פוסק   פי על ואף .דבר עמא  וכן בשבת לטבול יכולה  לעולםשוכותב,  חולק הב"יאך 

 ,2178בגמ' בביצה  רמובאכלטבול בשבת, לאדם מותר מ"מ  ,מצוה אינה בזמנה טבילהש

 כלי  קןכמת שנראה מפנישזה אסור רבא לים בשבת, ודעת מה אסור לטבול כשהגמ' דנה ל

על   לתמוה יש, והוסיף  הב"י, שלהצטנן לרחוץ יורדכ נראהדם מותר לטבול מפני שאך בא

 ? ר"ת מהגמ' בביצה!

 
 ביומא דף ח ע"א ד"ה דכ"ע.  מובא בתוס' 2166
 תשנב.  'סי שבועות 2167
 שם. 2168
 "א ד"ה ושמע מינה.ל ע 2169
 ף ל ע"א שם. בנידה ד 2170
 א. סימן תקל 2171
 סי' עב. יהוכ"פ לכ' ה 2172
 סג ע"ב.  ביןערו 2173
 אר לקמן. יתבו 2174
 כמבואר לקמן.  2175
 נו.בת בזמנש לליטבילה במן ליבואר עוד לקו 2176
 .תשנב רמז תבועוש 2177
 ע"ב. יז 2178
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 אמרנו יטתוששל נראה כמתקן','ש רבאכהטעם של  פוסק אינו ת"שר, 2179הלחו"ש תירץ

  של כטעם ברסו אהו אלא, מתרחץ כ נראהמכלים שכן  מותר לטבול בשבת בשונה שאדם

  להטבילם  הטמאים כליו את ה ישה שמא היינו' ישהה  שמא' שהוא' בגמ אהמוב ביבי רב

  שם,  ף"הרי וטעם זה פסק. טמאה בתרומה מכשול לידי ויבוא, ובשבת טוב ביום הפנוי בזמנו

  משום ול בשבת לטב מותר אדםשיש ברייתא שמסייעת לטעם זה, ולפי טעם זה ל משום

ר"ת שמה שאנו וא"כ סבירא ל. 2180כמו שכתבו שם תוס'  ,ועצמ את משהא ואינ דםדא

  , מצוה בזמנה טבילה ל"דס למאן דוקאא משהה את עצמו מלטבול זה אומרים שאדם ל

לו  אסור ולכן ישהא שמא יש חשש גם באדם מצוה אינה בזמנה טבילה ל"דס למאן אבל

  .בשבת לטבול

זה   'כמיקר דנראה שוםמ ה 'הגמ' התירה בביצשמה ש  לומר אפשר , ש, תירץ2181בדרכ"מו

 מתירה.  לא בזמנה שלא אבל הבזמנ טבילה אדוק

 שרוצה ]לגבי אשה, מאשר הב"י 2182הדרכ"מ בשם תה"דהבין אחרת  הבנת ר"ת,וגם לגבי 

 תם לרבינו אפילושלהבנת תה"ד,  לכן[ קודם טבולל יכולה והיתה תבשב לידתה אחר  לטבול

 לטבול מותרת בעיר כשבעלה אבל ,בעיר  בעלה  כשאין וקאד היינו בשבת וללטב שאסור

 איסור דאין ,עונה מצות או ורביה פריה מצות משום ,בזמנה שלאשזה  אפילו בשבת

 שהמתינה אלא חולב לטבול יכולה אך כשהיתה ,כמיקר נראה דאדם בשבת בטבילה

 שלא  זהירי מאעל כולי בזמנינואסור, שהמנהג ל בו וכה"ג  לרחוץהיה לה  קל יותרלשבת כי 

 .2183להקר  אפילו בשבת חוץלר

  מינה  שמע כן אם ,בשבת לטבולים שנוהג מאחרעל דברי תה"ד, ש מסיים הדרכ"מאמנם 

 אפילו ענין בכלהיה לנו להתיר לטבול  כ"אבשם ר"ת בזה ו המרדכי כדברי ל"קיי דלא

 פני,כשיכלה לטבול ל לאסור המנהג ליישב נראה מ"אך מ ,לכן קודם לטבול יכולה ההית

  , בעצמן הנשים שנהגו חומרא י"ע אפילו כןל קודם לטבול יכולה היתה שלא דכל ולומר

 ,לא למיטבל דאפשר במקום אבל ,בשבת טובלות ולכן שנתבאר כמו בזמנה טבילה מיקרי

 ". להחמיר נהגו דלא  במקום בזה להחמיר לי  הנרא לא מ"ומומסיים "

 יזמן טבילתה לפנ טבילה במוצאי שבת באישה שאירע

במים חמים כדי שלא תהיה  לחפוף גופה  קודם הטבילה צריכה האישהר, שבסי' קצט מבוא

שלכתחילה , רש"י סוברה שום חציצה. ונחלקו הראשונים על זמן החפיפה לכתחילה, עלי

שלכתחילה  להיפך י"א ו תחפוף בלילה.ואם א"א  2184טבילהשלא תמהר ב ביוםתחפוף 

: שהמנהג  2185שם השו"ע  פסקולה תחפוף ביום. ואם א"א בלי ילהסמוך לטבבלילה תחפוף 

 
 אות ב.  2179
 ד"ה גזירה.  2180
 אות ג.  2181
 תה"ד סימן רנה. דרכ"מ אות ג,  2182
  היה ולא עירב  הבעל כן  אם אלא כלל בתבש ללטבו א של ליזהר הנשים דנהגו הנרא  זה םטעסיים שם התה"ד "ומו 2183

 . לכן" קודם ראפש
יך שהיא  יול, דבכלה לא שה ותטבתחוף בלילשהקל שר לאפ , שבכלהיזק' יו"ד סיב"י ק ז בשם הנודס" שכתב הפת" 2184

 מהומה לביתה.
 סע' ג. 2185
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ד שתחשך ואז תטבול, ואם א"א לחפוף מבעוד יום ועוסקת בחפיפה ע שתתחיל לחוף הכשר

 ביום, כגון שטובלת במוצ"ש, תחפוף בלילה. 

 ביוםשיש לחוף  לשיטת רש"יאנו חוששים ש, שבת במוצאי ל לטבו איןש 2186אגורכתב הו

וון כיוכאן  פשר תחוף בלילה,לא אחוף[ ורק היכא שעצמה לא ניתן ל ]ובשבת היכא שאפשר

וממילא  לעשות החפיפה כראוי לכתחילה נחשב הדבר שאפשרבול מקודם שיכלה לט

 .2187לחוף ביוםבמקרה דידן תחכה עד יום ראשון ולא תטבול במוצ"ש שכן לא יכולה 

תטבול ותחפוף ו 'אפשר לא'כזה נחשב היום,  לטבול רוצהש כיוןש ,חולק וסובר הב"יאך 

 .שמוצ"בליל 

  ופסק  ,אם תטבול בשבתה כנס אלמנהשאל על חתן שנ ,2188בדרכ"מ כתב שהמהרי"לו

באלמנה אלא  קונה חופה דאין ,בשבת ראשונה ביאה עליה שלא יכול לבוא שמאחר

תטבול מהטעם של הנ"ל שהובא   לא שבת וצאיבמ אףו .ול בשבתיכולה לטב לא  הביאה,

 .2189באגור

 

 כותב וז"ל: "ע השו. ב

:  הגה. 2190אחת לילה ילואפ  ורביה ריהמפ  לבטל שלא בזמנה לטבול צוהמ, בעיר  בעלה אם"

( בתו כך שהנהיג שמואל' ר בשם ג"וסמ ת"וסה ג"ובה ז"וא אליה' ור ח"ר) שבת ליל לטבול תומותר

 אבל , בעיר בעלה אם ודוקא(. ש"ע רבוותא כמה בשם ומרדכי י"ב) ,לכן קודם לטבול יכולה לא אם

 כגון, לכן קודם לטבול לה אפשר היה ואם(. /ה"רנ/ ה"רצ סימן ה"תב משמע כן, )סורא הכי בלאו

 ו"ובמהרי שם) לטבול שאסורה א"י, שבת בערב ובא בעיר בעלה היה שלא או לידה אחר שהיה

; להחמיר אין מנהג שאין במקום אבל, מקומות במקצת ונהג וכן(; י"ב תכדע ח"מ סימן בפסקיו

 אין לכן קודם לטבול לה אפשר שהיה דמאחר טבולת לא שבת במוצאי גם ,להחמיר שנהגו םובמקו

  בליל  ראשונה טבילה לטבול שאסורה אלמנה וכן(. ל"ובמהרי אגור) החפיפה מן הטבילה מרחיקין

(.  ל"מהרי) שבת במוצאי כ"ג לטבול אסורה, בשבת ראשונה הביא עליה לבא דאסור משום, שבת

 ."(סףיו בית) איסור חשש משום בשבת טבלה שלא הואיל, ש"במ לטבול יןומתיר מקילין ויש

 

ה מצווה ולכן כשאין בעלה בעיר אינה צריכה לטבול, שהלכה כמ"ד טבילה בזמנה אינאע"פ 

כן לשיטת הב"י   . כמו2191צוות פו"ר מ"מ גם לשיטה זו כשבעלה בעיר מצווה לטבול מחמת מ

מביא  רמ"א. אמנם ה ו בשו"עבדברי איסור זה אין בעיה לטבול בשבת כנ"ל ולכן לא מזכיר

טבול קודם לכן. רק אם בעלה בעיר ולא יכלה לול בליל שבת את תה"ד שמתיר לטב

 והוסיף מה שכתב בדרכ"מ שאם אין מנהג להחמיר באותו מקום כתה"ד אין להחמיר. 

  לוקת לגבי טבילה במוצ"ש אם מותר כאשר יכלה לטבול לפני.יא הרמ"א את המחועוד הב

 
 שפג.  לףא' סי 2186
 דאפשר. ה היכא טבילה מן ה"ש, דאין מרחיקין החפיפשתחוף בען ך ס"ק ה, שאין לתקוכתב הש" 2187
 רכ"מ אות ד. בד הובא 2188
 .כדלעיל  זו הי חולק על דעך כאמור הב"א 2189
   לילה כל עונה מצוות אין  דהא  עונה ותומצ משום לאו' דאח ילהל  אפילו' בשכת מה, ד ק"ס הלוי טבש בשיעורי כתבו 2190
 . אחד לילה אפילו צוההמ קיום ותאפשר לאבד שלא  כדי אלא, בטיילים אם יכ

 ס"ק ב.ט"ז וכ"כ ה 2191
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 בעיר בול כשאין בעלה האם יש סכנה לט

 ם ה יבעל איןש אףראה שמורה לנשים לטבול ל על מורה הו, נשא2192יעקב שבותשובת בת

שיש כאשר האישה טובלת כשבעלה לא בעיר,  סכנה חשש משוםועוד הוא מורה ש ,בעיר

   .סכיןשלה  הכרים תחת במטהתניח  וכן תינוקאצלה  תיקח האישה

וסקים שטבילה בזמנה  פ יםאחרונ גדולי כלששמאריך להוכיח  לאחר השבות יעקבוכותב 

מוסיף ואומר,  משום פו"ר, בעיר שבעלהכ דוקא אלאלא צריכה לטבול  מצווה וממילאלאו 

  חשש  שיש כיון נואי זה ,יחמיר להחמיר הרוצהו שתטבול בכך מה האומר יאמר אםשאף 

שאפי' , כמו ומזיקין  ההטומא רוח דיבוק חשש  משום בעיר בעלה אין  אם  לטבול סכנה

 . הכרים תתח וסכין נוקתי אצלם מניחין ט"שמה   ה,הור אותו מורה

כתב שיש אומרים שיש  2194וכן בטה"ב, בות יעקב הזה להלכההשהביא את  2193הבא"ח

אמנם הוסיף   2195לבששה"זאת להלכה וכן הביא חשש סכנה אם טובלת כשבעלה לא בעיר, 

 שאם בספק אם בעלה בעיר אז אין סכנה.

פי' אין א הם למצווה לטבול בזמנו עלי שקבלויש מקומות דכתב,  2196בדרכ"ת אמנם

  אין אפילו טומאתה  בימי לעמוד לאשה שאסורב "כת 2197הן בעיר. וגם בשו"ע הרב בעלי

 ".בעיר בעלה

 בעיר בעלה אין אם שתטבול לאשה סכנה חשש יש אםנשאל  2198לשמה תורה ת"בשוגם 

 נמצא לא ,יןומזיק טומאה רוח דיבוק מפני כנהס חשש שיש העולם שאומרים הזין דוהשיב, ש

 , בזה למיחש ליכאש מגמרא , והביא אף ראיהוניםהראש בפוסקים ולא בגמרא כתוב

בתוך  שטבלה, רבא של אשתו שהיתה, חסדאעל בתו של רב  2199שבת ב בגמראשכתוב 

לרבא שהיה   בעלה למקום, מיטתה את והביאו, הצטננה, כך ומתוך לידהמהיום  30

 חשה לאו בעיר בעלה שאין פי על אף השטבל רבא של שתובאהרי ראיה  .תאפומבדיב

 אלף הפרש ויש טפי מזיקין שכיחי הוו ההם  בדורותועוד ש ,ומזיקין טומאה רוח דיבוק לסכנת

 .כלל חוששים אין ועתה ןהמזיקי בעבור ותחשש כמה חוששין היו ובימיהם זה זמן על פעמים

 .ליזהר טוב זהב  עתה  מקפידים םשהעול מאחרשאך סיים   שי"עועוד 

 בליל שבת בימינו בילהט

בליל שבת אפי' שההלכה שטבילה  למסקנה זה להתיר לטבול  2200"דתוהלעיל דעת כאמור 

 .אונס וכל זה רק אם בעלה בעיר ולא יכלה לטבול מקודם מחמתבזמנה לאו מצווה, 

 יכלה לטבול קודםולכן לא  ואפי' אם נאנסה, להחמיר יותר, דלעילועוד אגור דעת האך 

 .בולאסור לה לטשבת 

 
 עז. סימן ג חלק 2192
 כ. נה שניה סע'י שפרשת שמינ 2193
 ה.תמ 'ח"ב עמ 2194
 עמ' שב. 2195
 סד. ק "ס ימן קפדס 2196
 .חס"ק קפו י' ס 2197
 רטז. סימן 2198
 א."ע קכט 2199
 רנה. 'סי 2200
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ולא הזכיר  קרלטבול בשבת משום שנראה כמי שמותריל פסק כאמור לע הב"יאמנם דעת 

  .וכן בשו"ע לא הזכיר כלל איסור זה כלל את תה"ד

תלוי במנהג  שזה  לעיל תב למסקנה כאמורהזכיר את התה"ד אך ככן  הדרכ"מאולם 

לפני  טבולי' היתה יכולה לר לטבול בשבת אפאפשלהחמיר ובמקום שלא נהגו  המקום

וכן נפסק כך ברמ"א  . דאך במקום שנהגו פסק כתה" נסשלא מחמת או ודחתה הטבילה אפי'

 .כאן

ה  שהיית  אשה ש, את דברי הנודב"י 2201הביא הפת"שאולם גם במקום שנהגו להחמיר, 

 ובין גדול םהיו שעוד שסבורה השוק מן אולב ונתאחרה' ה ביוםפסק טהרה צריכה לעשות ה

רכה להפסיק בטהרה והוצ ק טהרה[כבר לא יכולה לעשות הפס ]שאז ש"בה עד נתאחרה כך

 ליל לטבול ומותרת שוגגת נחשבת , שבת בליל טבילתהיחול  ז"ועים שישי למחרת ביו

  .שבת

  כגון בזמנה לטבול יכולה היתה שלא ונסא שום לה היה אםש ,2202שרד בלבושי כתבועוד 

  לה  יםמזיק והמים  באבריה כאב איזה אולמקווה  לילךטירחא רבה לה  שהיה חולי קצת

 .שבת יללב לטבול מותרת אזי ,ש "בע תונתרפא  ג"וכה

 ולא פשעה אפילו שבת בליל לטבול מותרת לדרך היוצאכתב, ש 2203דניאל  חמודי בספרו

 .2204לכן קודם טבלה

  מרי לג אוסרים  והאגור ועודשהואיל  א שפסק כך,הרמ"פסק על מה ת 2205הט"ז אולם

היה  באפשר אבל וללטב תחלהלה  אפשר היה לאב קאדו מתיר "דובתה ,בשבת לטבול

 בא באם ,מנהג ןשאי במקוםלגמרי  א"רמ הקיל למה , א"כש"בע בעלה בא' אפי אסורלה 

שדבריו  כדברי תה"ד יש לפסוקולכן ! ?לטבול לפני אפשר היה אם אפילו ש"בע בעלה

 לגמרי.  ממוצעים בין המחמירים לגמרי למקילים

יר מותר לא נהגו להחמ , שבמקום ש"א ופסק כמותוהרמ החזיק בדברי 2206"ך אמנם הש

 כלה לטבול לפני ובא בעלה בע"ש. לטבול בשבת גם אם י

קל בזה כדעת  , שמנהגינו לה2207למעשה יוצא שלנוהגים כב"י ניתן להקל, וכן פסק בטה"ב

 2208ם ' שכו באורח חיי, ואחד מראיותיו, הוא מה שפסק מרן בסי י שקבלנו הוראותיוהב"

 : 2209ה המשנ"ב שם מטומאתו בשבת. וכתב על זבול שאדם מותר לט

 דכיון משום נהגו דיפה הפוסקים וכתבו  בשבת בזמנן שלא בלותטו שאינן הנשים ונוהגות"

 דהוא  ניכר  כ"א ל"וכנ בצונן אפילו הגוף כל לרחוץ בשבת לאסור בזמננו המנהג סוף דסוף

 כמתקן"  ומחזי טבילה משום

 
 ס"ק ג. 2201
 ז."פ' סי 2202
 "ש ס"ק ג.הביאו הפת 2203
 י. דשר אפשר 'ח ביום לטבול וכן והוסיף 2204
 ס"ק ד. 2205
 ס"ק ג. 2206
 ן.ש שהאריך בענינב עיי"מ' תח"ב ע 2207
 סע' ח. 2208
 כד."ק ס 2209



348 
 
 

דווקא לבני עיל, מתבאר שכל זה שייך י דללפי מה שכתב הב"כ כותב בטה"ב, שוא"

להימנע מלרחוץ כל הגוף בצונן אף  רי לא נהגו אצלנו, שה שכנז, אבל לא לבני ספרדא

, שאף שכתב 2210העולת שבתבשבת דנראה כמיקר כמו שכתב הב"י. ועוד הביא את 

   במדינות אשכנז יש שנהגו להקל.

 תיה. פשר מסחיטת שערותזהר עד כמה שאשאך הוסיף בטה"ב, 

 וז"ל: כיום יש להקלשה למע 2211בששה"ל כתב, ואפי' לשיטת הרמ"א

 אך  לטבול  ויכלה בעיר  כשבעלה מחמירים דיש אלא להחמיר נהגו  שלא כמקום כיום שכן"

  שלא  שבת  ליל  בטבילת  להקל דיש אה ונר שבת בליל ותמותר  הטבילות רוב למעשה 

 דהיום  נראה וגם , שרי סיבה איזו שיש  לדכ  מפשיעה חוץ הטביל  למנוע חומרות  לחפש

 רבים והמכשולים חלש דהדור  הר ולהט  לטבול שאפשר הזמנים כלב  לטבול התירל מצוה

 סקיםמהפו חידוש והוא כמיקר  דנראה שרי' דגמ  דמדינא שבת ליל באיסור  וביחוד

 האחרונים"

 ללו יש לדחות אתאך אין זה חשש שבגוהוסיף כמובן שיש להיזהר מסחיטת שיער 

 הטבילה.

 וז"ל:  2212בשניתידו והניף 

  ורק  שרו הטבילות וכל ז"כט ודלא שבת בליל לטבול דשרי ך"כש דההלכה ר נתבא וכבר "

  כגון  םמתירי שהיא סיבה  בכל אבל לטבול  מתירין  אין לב  ורוע נפש בשאט  טבלה כשלא

...  עצמו שבת בליל לטבול אפילו והיינו' וכד אונס שאר או חולשה מחמת או וקהעס שהיתה

 יש  ורק ילה להיטהר לבעלהטב של  אפשרות שום למנוע אין שבדורנו בותימר  ומקובלני

 " מסחיטה זהר לה

'  שתהי וצריך הואיל, למקווה בהליכתה גדול פירסום  יש שכאשר, ל"שבהשם  הוסיף עוד

ה ז אך שבת ליל עד  טבילתה זמן  לאחר מותר ,בה ירגישו שלא תבצניעו  והליכתה טבילתה

  שיש  או הוריהם בבית שהם כגון יחידים שירגישו  חששמ אך גדול פרסוםב דווקא כאמור

 .להצניע האפשר ככל ויעשו ר"פו קיים לא אם ובפרט טבילהה לדחות אין אורחים

 טבילה במים חמים בשבת 

. וטעם הגזירה מובא אדם בשבת במים חמים ץשלא ירח"ל גזרו מבואר שחז 2213בגמ' בשבת 

יו מחממים את המים בשבת  חץ ה ונים על בתי המרשהבלנים שהיו ממשם, שהוא משום 

מרים שחיממו מע"ש, ולכן אסרו חז"ל את יסור הבערה ובישול, והיו אוועוברים על א

סורה, כדי שלא אף באופן שלא נעשתה במים שום מלאכה א הרחיצה במים חמים בשבת

  .2214רח חיים בואו בני אדם לחמם מים באיסור בשבת. וכן נפסק בשו"ע באוי

 :בכלל הגזרה האם גם  בעו"ישהוחם מילת נשים במקווה י טבלגבקו האחרונים ונחל

 
 כו ס"ק טז.סי' ש 2210
 י. ס"ק 2211
 .עמ' שה 2212
 "א.ע מ -לט ע"ב  2213
 . אסע' שכו י' ס 2214
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' אפיש, וכתב ואסר בחמיןחילק בין טבילה במקווה לרחיצת כל גופו לא  2215החכם צבי 

מותר לקרוא לה  בחמין תותשב בלילי וטובלת והעוברת. טבילה לה עלתה לא בדיעבד

 תדחה או ים הנש שטובלות כמו ונןבצ לושתטב תר להאך כן מו .עליה ומנדין עבריינא

  מים  להם שיקרא שיעור עד תחמםי  לאאך ש לבד המים צינת תפיג או 2216ש " מו עד הטבילה

. ההליל עד לביתן תבאנה ולא 2217ש"ביה לטבול להןמותר  האמור בכל א"א ואם .חמים

שבעירו,  ניןהבל את, והוסיף שהיה מזהיר שאסור לטבול בחמין 2218ע ביהודעהנודוכן פסק 

 ם. פושרי רק יהיו אל כך בין חשךשת שבכדי כדי גדול היום בעוד למקוה החמין נושית

  גזרת  בכלל הוי  לא בחמין  מקוה מי שטבילתפסק,  2219שבת במסכת נתנאל  בן אמנם הקר

 ר זאת במקום אחר.לא כתב שכבר ביא, ולא כתב פה את טעמו, אמרחצאות

  ה נשאר בצ"ע.מרות שהוא למסקנהעלה טעמים להיתר ל 2220ובשו"ת דברי יוסף

בות שלא,  יש מצבים שמקילים בה לבין שבין גזירה ש לק מטעמיו, הוא שיש לחלק"מ חמ

  משום  גזרה אלא הוא שבות משום לאו כתב שאיסור טבילה בחמין  2221שהרי הרי"ף בביצה 

, שבת מערב שהוחמו בחמין גוי ידי על בשבת המת לרחוץ התיר 2222ך "מהרדה וכן, הבלנין

 היה דלא שבת מערב שהוחמו חמין אך, תשבו במקום אלא לגוי אמירה אסרו דלא משום

  דבריהם והעמידו גזרו  שלא לומר ועפ"ז אפשררה לגוי, לא אסרו אמי בעלמא גזרה אלא

 .מצוה טבילת במקום

 לרחוץ שהתירו מצטער  ליה הוי , בצונן לטבול דגופא ראשיש צע שכיון, עוד טעם שכתב

 מים להביא לגוי לומר ותרמש 2224ערוך בשלחן מרן ופסקו 2223ם "מבהר שכתב וכמו, בחמין

 אף, מותר מקום מכל צורך שם שאין אףו, המצטער בו לרחוץ עירבו אשל חצר דרך ןחמי

 .צטערת צונןב עשנהת ואם היא מצוה הטבילה עיקר דהא, גרע לא דידן בנדון הכא

כמה  מין אף שמצינו בכתב שם, שאין לבטל טבילה של מצווה משום איסור רחיצה בח עוד

אין לך אלא במקום שפירשו דאורייתא, ש חכמים דבריהם לבטל מצווהידו מקומות שהעמ

 "ל, ועוד שבמקום ביטול פו"ר ושלום בית לא העמידו דבריהם. חז

 שהוחמו בחמין אפילו יןבחמ רחיצה אסור לן קיימאשמה ש להקל, 2225עוד טעם כתב הסד"ט 

 דדמיא רקעבק  אדוק היינו, שכו  סימןב וכמבואר, בקרקע או בכלי שנא ולא, שבת מערב

 מקואות כן שאין מה, תחתיו  קיןשמסי ידי על או חמים מים קהעו לתוך נשפךשהיינו , לכלי

 פי על ףא, צינתן להפיג  חמים  מים לתוכן  ששופכין אלא צונן  נובע  ממעין דעיקרן
 

 א. סי' י 2215
 ב מה שכתב על זה. עיין בפת"ש ס"קו 2216
י,  י דסתרה היתר זה שכן הוי כתרתלקמן דח באאל בהלכות שבת שמויתר זה. והקרבן נתנעיי"ש מה שהאריך בה  2217
ן סימוי ח"ה הל בטום. ובשה כיות חשבינן לישב רה ולגבי איסולביה"ש כלילנן ת בלילה חשביהיובילה שצריכה ללענין טש
שיית הק"נ ל בביה"ש, וכתב שקושהבאנו שבטהרת הבית התיר לכתחילה לטבו ןיתו. ועיין לקמרח דחישאינו מוכ כתב מד

 תו לא מידי. , ו יתה יהיה לילהתשוב לבא כשיקר הו סמכינן על סברת ר"ת שהעדי, שכן מילא קשה 
 כד.  מןסי  םחיי אורח - אתניינ הדוראמ 2218
 ק"ק.ב ס פרק 2219
 ד. ס 'סי 2220
 א. ע" כא 2221
 . 'ו חדר ב"כ בית 2222
 י.   הלכה 'ו לכות שבת פרקה 2223
 ה.  סעיף ז"ש או"ח סימן 2224
 ק טו.ס" 2225



350 
 
 

 מן נובע תמיד האד, עליהם חמין שם אין מקום מכל, חמין נעשו צוננים המים שלפעמים

 .מרחצאות לגזירות דמי אלו, מועט זמן אלא בחמימתן עומדין איןו יםצוננ מים המקור

להקל למעשה במקום שנהגו להקל לטבול בשבת על הדברי יוסף הסד"ט סומך סקנת למו

 , וז"ל:בחמין

 ובפרט. לסמוך מה על להם יש כי, בידם  למחות אין חמיןב בשבת לטבול גושנה דבמקום"

 להם  יש םג ומה , עונה מצות ביטול ויש בצונן הםל שר אפ  ואי לעולם שהחול  דירדה הזה ן בזמ

 הטלת דעיקר , למרחצאות דמי לא שלנו דבמקואות, לעיל שכתבתי מה על לסמוך מקום

  אבל. מעליהן חמין שם להובט, העיקר  הוא הצונן ומעין, צינתן להפיג אלא אינה חמין

 "2226לעיל  שכתבתי כמו לנהוג יש, להקל נהגו שלא במקום

ידם וסומכים על המקילים ן ולא מיחו בשנהגו לטבול בחמיכתב,  2227הלויבשיעורי שבט 

 לדחות דאין שבת בליל לנשיםהוסיף, שיש להקל  2228שבה"ל ובשו"ת . משום צינהאו 

 לטבול להם קשה וגם, לבעלה טהורה דתמי האשה' שתהי וטוב, האפשר ככל מצוה טבילת

 .ז"אח להדר צריך  יןבפושר פ"עכ אפשר אם אבל, ממש  בצוננים

, 2230ה"שלכתחילה להיזהר שתטבול בבי נכוןים חמים כתב, שאם המ 2229ומרן בטה"ב

וחצי דק לאחר שקיעת החמה, שכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו  13דהיינו בתוך 

במקווה יכולה לטבול גם לאחר מכן א לה לטבול בביה"ש ם מצווה. ואם א"בביה"ש במקו

ל מים חמים ואם אין שם אלא מקווה ש כך. דחה טבילתה משוםולא ת ים פושריםשל מ

 . 2231יעבד, ולא תדחה טבילתה משום כך מש, אע"פ כן רשאית לטבול בדמ

 .ואכמ"ל 2232ועיין עוד בפרטי הדינים שהובא בדינים אלו בפת"ש כאן

 מצאה ליכלוך תחת הציפורן בלה בליל שישי וט

 טבלה שלא מצאה כך ואחר ישיש  בליל שטבלה מיש 2233מלובלין ם"מהר בתשובתכתב 

מה שלא טבלה  כי שוב, שבת לילב לטבול מותרת פורןהצ תחת לכלוך שמצאה כגון ,כראוי

  .2234והביאו הש"ך .הואאונס  כראוי קודם שבת

 
 בין יןבחמ רחיצה סורדא  כתבוו מוסת קיםהפוס שכל אחר להקל פינאדמסת אלא:"שכתב בס"ק ט וז"ל כוונתו למה 2226

  מרדכיב יואל נוישרב מאחר ותהשמש יןב רתילה סניף שותלע יש מקום למכ ,חילוק שום בוכת ולא, רקעבק בין בכלי
, יהםעל לסמוך שי ל"הנ היתר צדדי וכל. שבת שקבלו אחר אפילו השמשות בין שבות דהתירו ליה יראבס[ רצ רמז שבת]

 שיעור  דיכ משתחשך בילההט בבית תיןותמ חשיכה אחר דע ההטביל מבית צאת שלא ןתמתיו יום מבעוד תטבול אם הן
 שלא  או, יום מבעוד לטבול הל אפשר היה לא םא השבת הצבור לובשק ראח ופילא שמשותה ןבי שתטבול או ,טבילה
 צינתן" גשתפי כדי קר חמין שם עליהם אנקר  יהא שלא עד מיםח המים תהיה

 עמ' תלא. 2227
 .' מדח"ה סי 2228
 עמ' תנב. ח"ב 2229
 ק"נ.ישב קושיית הלי בתבנו בשם טה"ם צבי מה שכהחכן בהערות על עייו 2230
ת שונה ממה שכתב למעלה בגוף הספר, וכן  צם בעמ' תסו, שקערתו שלשונו בה י עפ" בתנוכת הלכה זול שא הסיפ  2231

 נה ועיקר[ עמ' קעט. נה האחרומשטהרה ]שלמעשה זה העפ"י הלשון בתורת ה
 ס"ק ב. 2232
 עא.  ימןס 2233
 ס"ק א. 2234
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 יפורן הצששכחה לגזוז את ומצאה בשבת טבלה 

צמה אינה  מבואר שאף שהלכלוך תחת הציפורן חוצץ בטבילה, הציפורן ע בסי' קצח,

שכבר נהגו ליטול הרמ"א שמאחר ומדת לינטל, אבל פסק שם ה ועואפי' היא גדול חוצצת,

 אם נשארה אפי' ציפורן אחת תחזור ותטבול.  ,ציפורניים

  ראתה  מהמקווה  הלבית כשחזרהו  שבתליל ב שטבלה מי, 2235ולפי הנ"ל פוסק הש"ך 

 נית ש טבילה צריכהש ג"אע ,הצפורן תחת לכלוך שום ואין חדא צפורן לחתוך ששכחה

  לגזוז ציפרנים ע"י  לה ישזה אף ב מ"מ ,מאבעל חומרא עיקר הדין אלאמ זהאין   ג"בכה

ונאסור  מצוה של שאינה טבילה דהוי' אמרי ולא ,שוב בליל שבת ולטבול לחזורו 2236נכרי

שלא  להחמירשנהגו  גב על ואף .2237בשבת  שריא טבילה כל מדינא לטבול בשבת, שהרי

  כברש כיוןהחמיר. ועוד טעם, של גונה לא ג"בכהנה, ת טבילה שלא בזמלטבול בליל שב

 ן"ראבועוד לשיטת ה .מצוה של טבילהזה נחשב כ  כ"א שנית טבילה להצריכה חמירלה נהגו

א בזמנה, כתב החמיר בטבילה שלהציפורן מעכבת מדינא. ועוד כל הסיבה שאמרנו שנהגו ל

 ה דנרא משום גברא כמתקן מחזי דלא התירו לטבול מטומאתו משום ס"דבש משום ה"בת

  "כ משמע מדבריו, ולכן החמרנו, אגברא כמתקן מיחזילהקר  שנזהרין הזה בזמןאך  יקרכמ

דבר  ןשהרי לא מתק כלל גברא כמתקן מחזי דלאכיון  לטבול מותרוודאי  טהורש

 בטבילתו.

ר כמתקן, אבל מאח הנרא ן, שאמנם איחלק על הש"ך וכתב 2238השני אמנם בשו"ת חוט 

מסיק  2239הסד"טה. אך יר רחיצה בשביל ספק טביללהת וץ כלל בשבת איןשנהגו שלא לרח

 מ"ל.ואכ לדינא כדברי הש"ך

שכן   ,נ"ממ לטבול מותרתששכחה ליטול ציפורן אחת,  זו אשהשמדברי הש"ך, יוצא  מ"מ

 היא טהורה כ" א מעכב אינו  ואם ,מצוה לצורך בזמנה הטביל הוי כ"א תבמעכ הצפורן אם

 . מותרת לטבול ולכן כלל חזי כמתקן''מי ית בטבילתראנ ולא

 לא או כראוי טבלה אםלאישה  שיש ספק שאר בכל ה"היוצא ש "ך שלפי הנ"לומסכם הש

לה  מהטעם של 'ממה נפשך' וכמה שנתבאר, שאם לא עלתה שבת בליל לטבול מותרתש

אין זה בכלל  בילה בזמנה לצורך מצווה, ואם עלתה לה טבילה וטהורה היא,טבילה הוי ט

 ול.  ולטבקן ומותרת לשוב מת

 כחה לגזוז ציפורןבוקר מצאה ששטבלה בליל שישי וב

  מצאה  ולמחרת' ו ליל שטבלהשל ה'ממה נפשך' דלעיל, גם מי  טעםהמ"ך, ש וממשיך הש 

 פסקבתשובתו דלעיל,  מלובלין מ "מהרה לכלוך[ שה ]ולא הי אחד צפורן לחתוך ששכחה

 טבילה  צריכה ג"כהב אףלשיטת הש"ך  ,חתא לילה בעלה עם לנהד כיון כלל טבילה צ"דא

ר במהר"ם מלובלין, שכן ממה נפשך,  חומרא דאתי לידי קולא כמבואלא נאמר שזה ו אחרת

 
 א."ק ס 2235
 טתו. ש"ך אזיל לשיוה ,בקצח בסע' כ הש"ך והט"ז בזהונחלקו  2236
 עיל. דל תוכשיט 2237
 פב. סי' 2238
 ק ב."ס 2239
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  רחיצה  איסור כללואין  ,היא הטהור כ" א תמעכב  האינ הצפורןשאם אינה צריכה טבילה, ש

י זה טבילה  ין טמאה היא, הר, ואם צריכה טבילה והיא עדכמתקן מיחזי  דלא בטהורה בשבת

 ותרת לטבול בליל שבת.ה ומבזמנ

 ם טמא אחר לידהילת מראיית דטב

 עיל, שהטובלת אחר לידה אסורה לטבול בשבת ]במקום שנהגו כשיטתו[. כתב הרמ"א ל

 :אנפק"מ לדינויש  ,הש"ך והדגו"מ בביאור הרמ"אנחלקו 

טמא קא שלא ראתה דם , אחר לידה שאסורה לטבול בשבת, הכוונה דוומבאר 2240הש"ך

 ימים[ שהואיל ומן הדין דם  66/33 -בתוך ה ]ש והיינו שראתה דם טוהרזו, לפני טבילה 

ואף שאנו נוהגים להחמיר שלא לטבול על  ,טהור הוא והיתה יכולה לטבול קודם ולא טבלה

. אך אם ראתה דם  זמנהטבילה בשבת שזה לא מיקרי א יכולה לטבול במ"מ לדם טוהר, 

בילה  מותרת לטבול משום שהוי טקבה לנ 66לזכר ו 33 לידה היינו לאחרטמא אחר ה

 בזמנה.

י' בימי טוהר אם ראתה ולא יכלה לטבול רק מחמת , ואפחולק על זה 2241אך הדגו"מ

ין לך אישה . דאם לא כן אבתמיקרי זמנה ומותרת לטבול בשחומרא שהחמירו הפוסקים, 

"נ עד יום שישי תין שלא לספור זטובלת בליל שבת כלל, שהרי כל אישה צריכה להמ

שבת, כי   משכחת לנו טבילה בזמנה בלילשימשה, ולא  יתה, ואפי' לא שימשה אטולראי

ימים, אבל בלאו הכי לא, אלא וודאי שכל שאינה יכולה  5אם שראתה באמת דם כל 

 חמירו הפוסקים, מותרת לטבול בליל שבת.י' ע"י חומרא שהלטבול קודם אפ

שהובאו לעיל , ודבריו ללטבוף לשיטתו מותרת שא, ר בדעת הש"ךאמנם המחצה"ש ביא

שבזה אם המתינה ולא טבלה עד שיכלה הדם  הנוהגים לבעול על דם טוהר, אלורק לאמרו נ

דם טוהר  שאין בועלין על אסורה לטבול בשבת כיון שיכלה לטבול לפני כן, אבל למנהגינו

  ודאי שאם כלו ז"נ שלה בע"ש תטבול בשבת.

 ום שנהגו להחמירבדיעבד בשבת במקטבלה 

אסור לה לכן ובכל זאת לא טבלה  קודם לטבול לה שראפ היה כאמור פסק שאם "אהרמ

 אם טבלה? בדיעבד. אך מה הדין במקום שנהגו לאיסורלטבול בשבת, 

 לבעלה ומותרת ט"י טבילת לה עלתה אם שגגה בדשבדיעכתב,  2242בשו"ת חוט השני 

 ה כמיקר אלאנירא שאדם בשבת טבולל כלל איסור אין הדין פ"שע  כיון בשבת, תיכף

  בדיעבד אך כיון שזה  לכן. קודם לטבולאפשרות  לה אפשר כאשר היה ר,להחמי שנהגו

  . וראיות לכך:שוגגת שהיתה כיון לה עלתה הטבילתש ודאי

 
 ק ב.ס" 2240
 ד וכן בילקוט מפרשים כאן.  קמובא בפת"ש ס" 2241
 סי' ע. 2242
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 .בהןשמותר להשתמש  בשבת בשוגג, כליםביל לגבי מט ,2243רומות ת' כמו שמצינו במס 

  מעיקר  איסורעשה  לאש דם,ת אליטבבבמקרה שלנו  ש"כו דרבנןור משעשה איס י"אעפ

  ם.אחרוני וחומרת מנהג נהשי אלאהדין 

עונש  טבלשיש ב פי על אף ,יאכלאדם שתיקן מעשרותיו בשבת בשוגג ' אפיש 2244שנינו כןו

 אלא גזרו לא כמתקן שנראה משום רבנן זרושג מה דכל מ"ש, , מועיל תיקונומיתה

 תבטביל ש"וכ ,מיתה  עונש אשהו חמור בדבר' אפי התיקון מועיל בדבדיע אבל לכתחלה

 להקל  שיש ש"כ חומרא בה הנהיגו םרונישהאח אלא תיקונה על רבנן רוגז לאש נדה

  .בדיעבד

  מעשר ה כמו ,לבעלה בתבש לאוסרה יש להחמיר  ,שבת בליל וטבלה הזידה אמנם אם

 .אחרת טבילה בלא שריא כ"אח אבל יאכל לא מזיד 2245ל "דקי בשבת

 כיון, שבת באותו אפילו בדיעבד להקל במזיד ניתן שגם חולק וסובר, 2246"טהסדאמנם 

 .הכי להו סבירא לא הפוסקים ורוב, בעלמא ומנהג חומרא אלא אינו זה דכל

  .2247ובטה"ב העלה להקל כדעת הסד"ט ועיי"ש

 מקום שלא נהגו  בגדר

אף  שבתותר לטבול בליל כאמור לעיל פסק הרמ"א, שאם לא נהגו להחמיר באותו מקום מ

 .לפני כןבול שיכלה לט

 ם שלא נהגו להחמיר. הגדרה של מקוויש לעיין מה ה

. יש להחמיר שאין יכולים לברר את המנהג, שבמקום כתב 2248צבי במקור חייםהתפארת 

ומבואר מדבריו שגם במקום שאין  . "מותר מנהג שאין במקוםש"  כתבש 2249ערוך השולחן וב

משו"ת אבן   תבאר. וכן מ2250כמת אדםהקל. וכן פסק החמנהג ברור להחמיר, יש ל

' ה ביוםהפסק טהרה שעשתה  באשה הטבילה על וניםהממ מהנשים לשנשא, 2251השוהם

  אם ה ,'ה בליל טבלה לא' ו יום עד לביתה בעלה בא לא וכאשר ,'ה בליל לטבול וסברה

 אחרומ תליא במנהגא זה דדבר כיון לטבול דמותרת ,וכתב ?שבת לבלי לטבול מותרת

של אותו  מנהג להן ידוע יןאזה סימן ש כ"א הזה הדבר אלוש הטבילה על ניםהממו שהנשים

 .2252וכן פסק בטה"ב. חמירלה ואין מקום,

 
 פ"ב ג. 2243
 ג.תרומות ב  2244
 תרומות ב ג. 2245
 ס"ק ב. 2246
 רנד.–ח"ג עמ' רנג  2247
 "ק יג.ס 2248
 ע' ח.ס 2249
 ח.כלל קיח סע'  2250
 סי' כה.  2251
 ז.תנ-עמ' תנו ח"ב 2252
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 קודם וכן לגבי כונס אלמנהטבילה במוצאי שבת באישה שאירע זמן טבילתה הלכה בה

את  ןכיש מקילי. והביא 2253במקום שנהגו להחמיר כמהרי"ל וכאגורק כאמור פסהרמ"א 

 . וז"ל:2254שיטת הב"י 

 לטבול  לה אפשר  שהיה דמאחר  תטבול לא בתש במוצאי  גם, 2255להחמיר  גו שנה ובמקום "

 שאסורה  2256אלמנה  וכן(. ל"ובמהרי אגור ) החפיפה מן הטבילה מרחיקין אין לכן ודםק

 אסורה, בשבת ראשונה ביאה עליה לבא סור דא משום, שבת ילבל ראשונה טבילה לטבול

  בלה ט שלא הואיל, ש"במ לטבול ריןומתי מקילין ויש(. ל"מהרי)  שבת במוצאי כ"ג לטבול

 "(יוסף בית) איסור  חשש םמשו  בשבת

מקום  הואיל ויש כונס אלמנה ברק מיקל היש מקילין  ברמ"א, 2257נם לפי הבנת הט"ז אמ

מוצ"ש, כי לא יכלה לטבול לפני שבת וגם מה שלא טבלה עד , שכיון שלא פשעה בלהקל

פני יכן שהיתה יכולה לטבול לר שה קום שנהגו להחמין שלפני זה, שבמלא בשבת. אבל בדי

, לא נתיר לה לטבול גם במוצ"שש, ודאי בתשאסור לה לטבול בש ה טבילתהשבת ודחת

רחיק מוצ"ש וע"י זה תלמה נתיר לה לטבול ב ,לטבול לפני שכיון שלא טבלה אף שיכלה

 החפיפה מן הטבילה בחינם. 

 .בשני הדינים יםיקלמ 'ן המקיליש'  ,ובריםוס לקים על הט"זהביא שיש חו 2258הפת"שאמנם 

 

 ף גסעי

 כותב וז"ל: הטור א. 

 אחר  מיד' ז ביום טובלת תורה דבר  זבה אבל שמונה ליל עד טובלת ינהא דאורייתא נדה"

 ותראה טבילתה אחר  עליה יבא מא ש גזירה' ז ביום לטבול אסרוה חכמים אבל החמה הנץ 

 נינהו זבות ספק דידן דנשי גב על  אף האידנא הלכך זבה שבעל ונמצא מנינה ותסתור 

 אלא עוד ולא גזירה משום' כדפי' ז ביום לטבול אסורות הכי אפילו' ז ביום לטבול וראויות

 
 ק ד. ס" ךעיין ש" 2253
 .לא כט"זוד ח,"ש ס"ק הפת כהבנת 2254
 ס"ק ד.  ךן ש"עיי 2255
ם ת, אע"ג שהיה בזמנירע ליל טבילתה בשבשא דן להתיר טבילת כלה בתולהנג,  סימן ןמלובלי ם"מהר ת"ובשו 2256

מ"מ יש   .מצוה' טבילת' הטביל אותה יןשא היה מקום לומרלכא'  כ"וא .בשבת מצוה בעילת בועל החתן ןמנהג שאי

 ותר לטבול, משוםמה כמיקר ויהיה בל נראשאדם שטו רנאמ לא ההז מה בזמןל םטענתן  ה"רנ' בסי שכן תה"ד, רילהת
  אה דנר דטעמא משום מותר דאדם בזמנינו למימר א יכל כ"א להקר אפילו בשבת כלל לרחוץ שלא זהירין ע"כ הזה שבזמן
 שהרי בתשב לטבול רמות מצוה דבר שוםדמ ה"ת בדברי וארמב מ"מ , אךשבתב לטבול אסרו זה ר, ולכן מטעםכמיק

  שאדם  מה מצוה יבאחש עונה  בשעת שלא ואפילו עונה,  קיום  ותצמ משום ה לטבול שיכול  מודה  בעיר בעלהשאם  תבכ
 לטבול יכול מ"מ  לאו מצוה, מנהבז בילהט אם אפילו שמוכח יומא הביא ממסכתועוד  ,המט ה בתשמיש  אשתו שמח מ

   .מצוה לבשבי נמי  דהיינו יותקבנ להתפלל דיכ כפורים וםבי
וממילא   ות,בנקי תפלה  מצות משום אפילו אלא  בלבד ישמתש מצות משום אול בוללט מותר הומצ םמשו דכל  מבואר ריה

  תלוי  וכלה תןח תשמח מצות עיקרו הואיל מ"מ בשבת מצוה בעילת בועל החתן ןשאי מנהגד גב על אף ון דידן,גם בניד
 אשתו את בהם חמשמ שאדם תריבוק נימי שכל צוהמ יהו כלה עם חתן שמחת בעילה בלא 'אפי דהא רה,טהו שהכלה הבז
 .ומותר לטבולה ומצ הוי

  שאסור  משום הוא  שכן שמה הטעםלטבול,  רהשאסו שבת בליל לתהטבי זמן לה ואירע תשנשא ואין לדמות לאלמנה
 תולהב לאב איסור, הויו בשבת עליה בואלקריבות עלול  ר שאר מינינתישאם  יש לחושו תבשב ראשונה אהבי עליה לבא
אין   גכך, ומכוח המנה גיןנוה שאין אלא בשבת מצוה בעילת  לבעול תר ומ ל"ק שהרי סוראי כאן  אין  בשבת עליה יבא ' יאפ

  שנתפשט  וםבמק לא אם להלמע כמבואר שבת לבלי בוללט הלכל תרולכן מו משאר קריבות. ןאות פרישלהאנו צריכים 
 .בתש תיסכנ קודם לתןטבי  להקדים בטו מ"ומ. לאיסור הדבר

 ז."ק ס 2257
 ח. ס"ק 2258
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 שסבורה ' פי בתה סרך משום היכול אינה לטבול' ט יום או שמיני יום עד להמתין רוצה אפילו

 ין להמתו כך כל להחמיר  צריך שאין אומר  היה ת"ור  היא גם כן ותעשה' ז ביום טבלה שאמה

 סרך ליכא ודת משתחשך לביתה ותבא לחשכה סמוך שתטבול רק' ח ביום שתחשך עד

 אלא  לביתה באה שאינה פ "דאע שתחשך עד להמתין שצריכה אומר  היה ם"ורשב בתה

 ונמצא  לביתה הטבילה מבית מהליכה תשער  היא כי בתה סרך יכאא אכתי משתחשך

 .ביום"  שטבלה

 ם השמיני וביורה ביום השביעי טבילת נידה מהתו

 2259יומאמד בגמרא בוכנל ]היינו בזמנה[ ל שמינירה טובלת בלימהתו נדה פשוט ש

 כלומר "בלילה טבילתן והיולדת הנדה ביום טובלין טבילות חייבי כל, ש"2260בפסחים ו

  ימים  שבעתוזה נלמד מהפס' " הלילה קודם לטבול יכולות אינן נןבזמ לטבול רוצות אםש

 נהבזמ לטבולבאה  םאולכן  .בנדתה היא כולן שבעהה שכל משמע -" 2261בנדתה תהיה

  .בלילהטובלת 

. נחלקו בדבר ר' יוחנן ורב האם ]היינו שלא בזמנה[ ביום השמיניבילת נידה מהתורה לגבי ט

א בלילה, ולמסקנה רב הודה לר' יוחנן שטבילת נידה ריכה טבילה דווקטבילה שלא בזמנה צ

 לטבולבתה  אתבוהיינו שמא  סרך ביתה'ום 'אסורה מדרבנן מש – ביום השמיני מהתורה

  .כרת לידי ואתיאשאמה טבלה ביום שמיני[ ]שלא תדע  בזמנה אפילו ביום

 מדרבנן ביום השביעי אם מותרת לטבול  ,מהתורהזבה טבילת 

ל השביעי, אולם אם ראתה ביום השביעי סתרה את כ ביוםלטבול  תורה זבה מותרתמה

 חדש. ור מקיים וצריכה לספשבעת הימים הנ

 וז"ל: 2262ומובא בגמ' בנידה

 ליטבלינהו, רבנן שוינהו זבות ספק כולהו האידנא ימכד: ולאביי לרבא פפא רב יהל אמר "

 תהא שלא, ןלכול אחר  אחר - תטהר  אחר דתניא, שמעון דרבי משום? דשביעאה ביממא

 אמרו אבל . הרתט מעשה אחר  - רתטה אחר: אומר שמעון' ר. ביניהן מפסקת טומאה

 .ספק" לידי תבא שמא, כן לעשות אסור  :מיםחכ

 

 :"ש התייחסו לטבילה או לתשמישונחלקו הראשונים אם דברי ר

, שאם עיביום השבי ר לטבולאסולכן  ,שדבריו התייחסו לטבילה בסוגיא, דעת רש"י

  כל רתסות ונמצא תשמיש לאחר מיד ותראה ביום בו תשמש ש חשש שמאיתטבול 

 גזרה זה ש פי על אףוסיף שוה 2263בתורת הבית  ב הרשב"אן כתוכ. פסולה בילתהוט שלפניה

וביאר שאם הכוונה  ,תוס' בסוגיאהוכן כתב  .שבה כרת מפני עליה  רוהחמימ"מ  לגזרה

  שמא ו' !תשמיש בשעת באה רכב הא '?ספק ידיל תבוא שלא' מהו תשמיש אסור היתה ל

 "ש. עיי ד הביא שם ראיותועו !ודאי לידי תבא שלאהיה צריך לגרוס,  'תראה

 
 ב.ו ע" 2259
 ע"ב. צ 2260
 ו יט. טויקרא  2261
 סז ע"ב. 2262
 ב"ז ש"ז. 2263
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תר לטבול ביום מו, ולכן התייחסו רק לתשמיששל ר"ש בריו שד, 2264דעת הרז"ה  אמנם

ונימק דבריו, שכיון  ונמצא שימש עם הטמאה. תראה, ורק בתשמיש החמרנו שמא השביעי

רחוק לומר שתאסור לטבול מפני החשש שמא תשמש ושמא תראה  לה בזמנה מצווה,שטבי

 .2266ברמב"ן בשם אחרים וכן .בשם יש מקילים 2265תוה"בדם. וכ"כ 

מותר , ולכן התייחסו רק לתשמיש אמנםשל ר"ש שדבריו , 2267עצמו הרמב"ןדעת  םאמנ

ול ביום לשיטתו, אך לאחר מכן באו אמוראים וגזרו שלא תטב לטבול ביום השביעי

 . שמא תשמש השביעי 

 ם השמיני לנקיים וביוביום השביעי נידה בזה"ז האם מותרת לטבול 

עיל, והצריכום חכמים לספור  בגמ' נידה דלדין של ספק זבות כמבואר להם נשים בזה"ז יש 

של הנקיים כמבואר לעיל בין הרז"ה לרוב  ביום השביעיז"נ, ונחלקו אם יכולה לטבול 

 .ים פסקו כרוב הראשוניםהב"י ורוב הפוסקוהטור והראשונים. 

 לאש ,חאמשב אחא רב בשם 2268הראב"דדעת  ,עישבי ביום וטבלה עברה ובדיעבד אם

  .טבילה לה עלתה

 עיקר , שכןנחמיר לא האי כולי, שהוכתב שבדיעבד מועילה הטביל דחה הרשב"אם אמנ

 ,טבילה לאחר מיד תשמש ושמא ,היתה זבה שמא ספיקות כמה ויש הוא רחוק דבר זו גזירה

 .דיעבדב נחמיר לא וקותרח חששות ומתוך למפרע ספירתה ותסתור ביום בו תראה ושמא

  חופתה  בשעת שכלה ל,"בשם המהרי 2269"מ כן הובא בדרכ"ל לא נוגע כלפי כלות, שן הנהדיווכל 

  אבל  החופה שקודם בטבילה ודוקא הלילה, עד החתן אצל באה שהרי אינה ביום לטבול יכולה

 נשים.  כשאר  ופה דינהנח  לאחר אירע  לההטבי אם

עליה סור לאשיש , 2271פוסקים ועוד  2270א בתוה"בדעת הרשב"לגבי טבילה ביום השמיני, 

, היינו סרך ביתהשום , מרה מיוחד כמבואר בסע' ד[]אם לא מק נילטבול גם ביום השמי

שחוששים שמא תחשוב בתה שביום השביעי אמה טובלת, ותבוא אף היא לטבול ביום 

 א תשמש בו ביום.יעי לנקיים, ושמהשב

, ואע"פ שמינילטבול ביום ה להשמותר  2273ורבינו שמחה  2272דעת הראבי"האולם 

תטבול ביום  רו משום סרך ביתה, כיון שאםוקא בנידה גזי ביום לא תטבול, שכן דושביעשב

השביעי לנידתה לא תעלה לה טבילה כלל, משא"כ בזבה שאפי' תטעה ותטבול בשביעי 

ה עוברת אלא רק על גזירת חכמים, שאסרו עליה לטבול שמא , ואינלה טבילה  עלתהביום 

 .השמיניל כיום ביום לפיכך מותר לה לטבוירה, לגז ין גוזרים גזירהשמש בו ביום, ואת

 
 סא בב"י. ירטבילה. הובא גם בגספר בע"נ ריש שער הבהשגות ל 2264
 שם. 2265
 על הסוגיא.  2266
 גיא. על הסו 2267
 פט. 'עמ הטבילה שער נ"בעה 2268
 .ס"ק ה 2269
 שם. 2270
 רו בב"י. הוזכ 2271
 צ.' קיס 2272
 יא י.  "בויסמ הל' אהגה"הובאו ב 2273



357 
 
 

  עלתה  אם טבלה ביום השמיני הכל לדבריהנ"ל, שלענין דיעבד,  וכתב הרשב"א בתוה"ב

 .מן בסע' דכדלק ים מסוימיםבמקר לכתחלה אפילו שרינן דהא ,טבילה לה

 מחלוקת ר"ת ורשב"ם  –הזמן שמותר לטבול 

גיע  ד ביום ורק תשתחשך או שניתן לטבול עוקא מצריכה לטבול דווהאם  ו הראשוניםנחלק

 לביתה משתחשך.

לטבול  יכולה מבעו"ילטבול רק בלילה אלא , שאין צריכה להחמיר 2274בתוס'  ר"תשיטת 

  .2275בתה  רךלס למיחש ליכא זוא משחשכה לביתה תבואשוהעיקר  

 משתחשך  אאל לביתה באה נהשאי פ"דאע ,שתחשך עד תטבול שלא ,2276הרשב"םשיטת 

לפי  ביום טבלהשאמה  ונמצא ביתהלמהמקווה  כהמהלי תשערהבת  כי ,בתה  ךסרש עדין י

 דעתה. 

 שיטת הרשב"ם מחלוקת בהבנת 

 עד קווהלמ ללכת מביתה תצא שלא שצריך ,הבינו ברשב"ם 2278ג "סמהו 2277המרדכי

 חיישינן  ,שכהח כבר לטבול שכשתבוא פי על אף לחשכה סמוך יוצאה היא שאם ,שתחשך

  לה  היה שאפילו ינמ הכי אין לאב רחוקשהמקווה  זה הוא מקרהשב  ,תחשוב הבת אשמ

   .כשרה ביום שטבילה  תסבורו יום שהוא פי על אף זו בשעה טובלת היתה ביתה בתוך טבילה

 .הקפיד הרשב"ם מתי תצא לאה למקוו מביתה יאהיצה זמןש, 2279ש"הראאך הבנת 

 

 כותב וז"ל:  השו"ע. ב

  בול לט יכולה ינהא' ט או' ח יום עד לטבולמ נתממת אם ואפילו; 'ז ביום לטבול האסור "

 ולא כמוה ביום שתטבול האם כמעשה לעשות וקורבתה הבת דבוק' יפ). 2280בתה סרך משום ביום

 יכולות החופה קודם הטובלות כלותוה: הגה(. עצמו בשביעי ולא טבלה שבעה לאחר שאמה תבחין

 ."(ל"מהרי) נשים כשאר דינן 2281ופההח אחר אבל, ילההל עד החתן אצל באין לא דהא ביום לטבול

הנ"ל, שאסורה לטבול לא ביום השביעי ולא  "בהראשונים וכרשב"א בתוהכרוב פסק  מרן

בלות קודם הנ"ל שכלות הטו פוסק את הדרכ"מ בשם המהרי"ל הרמ"אביום השמיני. כמו כן 

 החופה יכולות לטבול ביום.

 והרשב"ם יאור מחלוקת ר"תמחלוקת האחרונים בב

טבול  [ להתיר ר"ת ]לפי הבנת הב"יהרשב"ם, ובו האם מה שנחלקו ר"ת ו קיםהפוסנחלקו 

אך  על היום השמיני, האם היתר זה לטבול ביום הוא דווקא ביום ולבוא משתחשך לבית

 
 ום'ב ד"ה 'מש"סז עידה נ 2274
ח אמנם הב", ר"ת לפי הבנת הב"י' שכן זו הבנת עו"ימב, וכתבנו 'שיכולה לטבול סמוך לחשיכה  ללשון ר"ת שתטבו 2275

 תפא ואכמ"ל. עמ'תב בטה"ב ח"ב ה מה שכן בז. ועייכתב להשיג על הבנה זו
 י' לו. ת סובהלכות מקוואמובא ברא"ש  2276
 תשמז. 'יס  תדשבועו שני פרק 2277
 קיא.  ןלאוי ג"מס 2278
 ם.ש 2279
 פלוג.  דלא הכי דינא בת  לה אין' שאפי ,ס"ק ח ך"כתב השו 2280
 .נשים" כשאר נהדי  זה הלבעל אשונההר טבילה שהיא פי על אף  החופה ראח טובלת וז"ל: "אם בס"ק י ך"וביאר הש 2281
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 ,ור"ת מתיר בכל אופן או שאין הבדל בין הימיםיום כלל כ"ע אין לטבול בביום השביעי ל

 ה משתחשך. נאי שחוזרת לבית בת

 דתהדעה השניה היא העבוואילו  .2282בותיו הש"ךשונה היא הטור ונמשך בעקהרא הדעה

 .והקל בזה במקום ביטול עונה 2284, והביאו הסד"ט2283הגרשוני 

 וז"ל:והוסיף  ההשניצידד כדעה  2285וגם החת"ס 

 מה ילמוע אינו אבל הלילה עד לביתה  ממקוה בהליכה האשה שתשהה ל"נ פנים כל על"

 לשיעורים' דברי ניתנו אול זה או זה בית לי מה יכ יר הע באותה חברתה לבית שתלך

 " ...כאלה

 הרשב"ם  בהבנת

, כהבנת  אסור י "מבעלמקווה  מביתה ללכת  שאפילו ח"פסק הבביחס לפסיקת הרשב"ם, 

אז ו בביתה וחופפת יג וכתב שזה כאשר האישה רוחצתאך סי ,ג בשיטתוהמרדכי והסמ"

 י" מבע הולכת ואשה אחד, במקום הקוו ומ מרחץ כשישלם או, לטבול מקווהל הולכת

והמקווה  אע"פ שהמרחץ חשכה, אחר לביתה ובאה חשכה קודם שתים או שעה למרחץ

  ברחיצה  שוהה יאשה יודעת שהבת בתה, סרך משום כאן אין קרובים וסמוכים לביתה

 משחשכה. אלא טובלת ואינה במרחץ וחפיפה

 קת הרשב"ם ור"תבמחלו פסיקת הלכה

 סמוך שתטבול ילואפ משמעום' ש, 'אסורה לטבול בימרןשל שון מדקדק מהל 2286הש"ך

 .ם"רשב וזה כדעת ,אסור משתחשך לביתה ותבא לחשכה

ומשמע   ,שכהלח  סמוך לטבול  באשכנז שהמנהג אמנם בהמשך כתב הש"ך בשם האגור

  '.החמירל יש  מ"מ נוהגים  שכן לי וכמדומה, וסיים הש"ך 'ת "רכשיטת שזה 

 היה ם"ורשבש שכתב ", שכן מוכח מלשון הרא"ת"כר 2287פוסק השולחן רוך אמנם ע

מזה שהרא"ש  ו ..."כך כל להחמיר צ"שא אומר היה ת"ור שתחשך עד תטבול שלא מחמיר

 שהלכה כר"ת.  ל"דס מ"ש באחרונה ת"ר דבריאת  וכתב, חומרא ם"רשבה לדבריקורא 

 טבילה ביום השביעי בשעת הדחק

גם ביום  , ר"ת התיר ולפי החת"ס, ר"ת החת"ס ועוד בדעתיל נחלקו הש"ך וכאמור לע

שניתן לפסוק כר"ת , פסק החת"ס עונה ובשעת הדחק ולכן במקום ביטולעי טבילה, השבי 

' לבית חברתה ]ולא תלך אפי שךמשתח לביתה ובתנאי שתבוא לטבול ביום השביעי משתחשך

 .מבעו"י[

 דחק:בשעת הם השביעי למעשה לטבול ביוונחלקו האחרונים האם ניתן לסמוך 

 
 בס"ק ו. 2282
 כ. ןסימב 2283
 ט. בס"ק 2284
 צז. ' קייו"ד ס 2285
 ס"ק ו. 2286
 ע' יד. ס 2287
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 בלילה יסעל להן וקשה לטבול במקוה, ירלע שבאות ריםהכפ לבנות התיר 2288ערוה"ש

  אך מ"מ הלילה,  עד םלביתיבואו  שלא כיון 'ז ביום שיכולות לטבול אפילו לעיר, מחוץ

וזה   הלילה לביתם קודם לבא מוכרחות אז הריש ,'ז לטבול ביום ראסו וודאי ט"עיוו ש"בע

 .אסורכאמור 

 .יםמקיל חכם בשאלת גדול  ורךשלצ כתב, 2289ובששה"ל

 עם הים מדינת ל למרחקים בספינה ליסע צרךשהו באחד ,2290הלוי בשו"ת שבט ועוד כתב

  לילה ה בתחלת תפליג הוהספינ  שלה לנקיים' ז ביום בספינה להכנס  צריכים והיו אשתו

  ה ז  במקרה להתיר הנוט ודעת הוהי םביו' בזרק  אלא' ז אחר בלילה לטבול זמן שאין באופן

מוהו, והציע כ שאין הדחק שעתוזה  כלל להטבי מקום לה 'יהי  לא רב זמן שבמשך וןכי

 דלא במילתא היה מיקל דבריו לולא מ"ומכ להקל, רצה ולא איש חזון  הגאוןלפני  והיתר

  שו יפג ולא יום בעוד לספינה לבדה  תלך שהיא ובתנאי ל"כנ מור ג ובאונס, ג"כה שכיח

 .בלילה אלא

בשעת הדחק  יום, אך ס לא תטבול בם השביעי אפי' במקום אונשביופסק,  2291רן בטה"במ

, באופן שלא תשוב לביתה עד סמוך לשקיעת החמהלה לטבול גם ביום השביעי  יש להתיר

  צאה"כ.

רא לשירות צבאי במשך זמן ממושך, ואשתו נמצאת שנק ייל מילואיםבח להקלועוד הוסיף 

השביעי  לילה, ואם לא תטבול ביוםול בנס שלא תוכל לטבירתה, ויש לה אובשביעי לספ 

 בכהי גוונא וגם לא יצא מידי הרהורי עבירה, והנסיון גדול, ל מצוות פו"ר וממצות עונה, יתבט

  בזה מביאה לידי קולא., והחומרא הלילהאך תסתיר טבילתה עד יכולה לטבול בשביעי 

שביעי ום הביכלל לטבול  קלשאין לה 2292ט השני בחואמנם דעת הגר"נ קרליץ שליט"א 

 תה כאשר כבר לילה בשעת הדחק ובלבד שתשוב לבי ביום השמיני , אך ורקבשעת הדחק

 . המובא לעיל החזו"אוכן דעת 

 לטבול יכולה יא ולטבול לחזור צריכה  ימים ג /ב שלאחר בענין כראוי טבלה שלא מידין 

 ולענין ז"נ  ביום

ריכה לשוב וצ יכראו טבלה שלא יבמ  ,השואל נסתפק 2293מלובלין מ"מהר ותבתשוב

 לשמור  צריכהוהאם  ?ביום לטבול יכולההאם  מאז הטבילה, ימים' ג או' בבר ולטבול ועבר כ

   ם!ימי לשהש לאחר וטבלה דם שראתה שתאמר ?בתה סרך משום םאחרי  םנקיי ימים שבעה

 יש, ענין טבילהשל 2294כתב אך הש"ך. דבר ז"ע לו השיב לאעצמו בתשובה שם  מ"המהר

' ב לאחר לטבול שיכולה פשוט נין ז"נולע ,שרי ובדיעבד בלילה טבולל לכתחלה להחמיר

 
 יד.  ע'ס 2288
 שז. עמ' 2289
 קע. סימן ג קלח 2290
 א.תק-ין טעמו באורך במשמרת הטהרה עמ' תצטיח"ב עמ' תצב וע 2291
 עמ' רפ. 2292
 עא.  'סי 2293
 ס"ק ח. 2294
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 טבילה  לענין אלא בתה דסרך גזרה מצינו לאש , ולא צריכה ז"נ חדשים,מיד ימים ' ג או

 .ביום

 ם השביעיטבילת כלות ביו

, 2295הש"ךזה , וכתב על שכלה יכולה לטבול ביוםלעיל פסק עפ"י המהרי"ל  הרמ"א

ביום השביעי  טובלות ינןא שהכלות נו,דהיי ,למנהגינו דוקא ינוהים הכלה לטבול ביו שהיתר

 אלא עושות ה"ט רק אחר חמישה ימים מתחילת ראייתן ואז סופרות ז"נ.  2296ייתן לרא

אפי' למנהגינו,  או תנת חמישה ימיםללא המ ביום הז'  טובלות שהכלות במקום אבל

לא  אזש ספירתה ימיתוך דם בע"י שראתה  לקלהשנתק כגון ,'בז טבילה לה אירעבמקרה ש

 ם ביואיסור טבילה  דהא .ביום לטבול יכולה אינה "נ,ז לאחר מיד טובלתוריכה להמתין צ

מש  תש  שמא משוםסף, אלא יש חשש נו לחוד בתה סרךהחשש של  משוםרק  לא נאסר' זה

, ע למפר זבה ונמצאתשספרה  מה כלאת  ותסתור תראהאחר טבילתה ואח"כ תשוב ו

 .אסור גם לכלה לטבול ביום ובאופן זהם, א לחלק בין כלה לשאר נשיסבר זה אין חששוב

 בכך דמה, כתב 2297מישור  אורח בספר, שכן על דברי הש"ך האלוהאחרונים אמנם הקשו 

  ותסתור  תראה אם אףאזי , הלילה  עד החתן אצל םבאי אינןש כיון הרי, שביעי  ביום שטבלה

  .תודיע לחתן ויפרוש היא שהרי אם יארע כןיש  סר איזה חשש ותיא למפרע

אנו   שביעי ביום  מקום מכלשכוונתו ש, דברי הש"ך ליישב כתבו ,2298ש ן הקשה בתוה"וכ

לא שאין איסורו א ישמינ ביום כן שאין מה, ביום ויבעלנה החתן אצל תבא גוזרים שאולי

  .לגזירה הגזיר האי כולי גזרינן לאאזי ,  בתה סרך משום גזירה רק

 בשם א בהדי כתב, 2300אדור שערי ההגהות, שכן זהשוב על י  2299קשה הסד"ט אך ה

 למיחש  ליכא', הלילה עד החתן אצל באות אינן הכלותש כיוןש דין[]שהוא מקור ה ל"מהריה

 . 'בתה לסרך ולא שמעון לדרבי לא

ביום   בין , ביום לטבול יכולה הכלה ולעולם, חילוק אין  זה לפיש  ב למסקנה הסד"ט,וכת

 . שביעין ביום הבי שמיניה

  ביום  ףא להקל נראה הדחק בשעתשנה, , וכתב למסקך"הש על כ"ג השיג 2301ר "דגמהגם 

  ביום  החופה להעמיד  אבל, ממש הכוכבים צאת עד  החופה את  יעמידו  שלאאך בתנאי ' ז

 . לא מועיל ואין להקל הלילה עד אותם  מיחדים ינםשא על ולסמוך

 לטבול שנהגו  קוםבמ ראסו בודאי הבוקר אור קודםש, 2302ותמאיר פנים וכתב בתשובות 

 . לראות זמנה הגיע לא הכלה אם אף' זיום הב

 
 ט. "קס 2295
 .'כ ק"ס ו"קצ' ו שכתב הש"ך בסיכמ 2296
 ב.  אות 2297
 ח. ק"ס 2298
 א. ק יס" 2299
 ב.  אות דהנ הלכות 2300
 י.  קבא בבפת"ש ס"הו 2301
 .ד' סי ב"ח 2302
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 ד סעיף

 א. הטור כותב וז"ל: 

 או בו וכיוצא גנבים פחד או צינה מחמת בלילה לטבול שיראה כגון אונס דאיכא "והיכא 

 גב  על אף יום מבעוד  תטבול לא' בז  אבל יום מבעוד' בח  לטבול יכולה העיר  שער  שסוגרים 

 "אונס דאיכא 

 ור הסוגיאמק

 ומרת וז"ל:א 2303הגמ' בנידה 

 בפפוניא יעקב בר  אחא רב. אריותא משום, דתמניא ביומא למטבל בנרש אידי רב "אתקין 

  העיר ]שוערי בולאיא משום במחוזא ארב. צנה משום בפומבדיתא יהודה רב. גנבי משום 

 ."הנוכרים[ 

 ,טבילתן להסתיר כותצרי ביום טובלותש נשים אותןש ,הבשם הר"ר שלמ 2304האגור כתבו

  .רייתאדאו ספק לידי ויבואו ביום העמ  ישמשו שלא מבעליהן

 על כל דם, נקיים שבעה, מה ביאור דבריו?! שהרי הנשים שלנו שיושבות והקשה עליו הב"י

 קאספי לידי לבוא להן אפשר איו ,טובלות השמיני ביום ,האונס מפני ביום בלותטו ואם

 טבילה לה שעלתה  פי על אף בשביעי וטבלה עברה אם' לכתוב צריךהיה ו !?דאורייתא

,  בשמיני  טובלת, שכוונתו אכן בוכתב הב"י ליישב בדוחק...', מבעלה להסתירה צריכה

 לבוא ואז אפשר בשביעישמא תבוא לטבול  משום  ,'וכו טבילתה להסתיר צריכה ואפ"כ

 ".יאה רהיתי חומרא וונתוכ  היתה זאת ואם" וסיים הב"י .דאורייתא ספיקא לידי

 

 ל: ב. השו"ע כותב וז"

 או, בו וכיוצא גנבים פחד או צינה מחמת בלילה לטבול שיראה כגון, אונס יכאדא "היכא 

 יום מבעוד תטבול לא בשביעי אבל  ;יום מבעוד בשמיני לטבול יכולה, העיר  שערי שסוגרין 

 .אונס" דאיכא גב על אף 

 רטיטבילה באונס פ

השמיני לטבול ביום  שלא מועיל אונס , שנראה2305ניאלשם הספר חמודי דכתב הפת"ש ב

 .  שבעיר הנשים לכל האונס אלא דווקא אם

 ב"וכיו בקפידא ויתלש חציצה לענין בשלמא, בשם הח"ד על הפת"ש 2306ל"בשבה והקשה

  מה , בתה סרך משום גזרו לא שאז השמיני  ביום אונס לענין לאב, עלמא בתר נןאזלי

 עת יוד הבת כללי שבאונס משום לומר ואין ?לה רק או העיר לכל האונס אם ההבדל

 מאונסים גם יודעת  פעמים הרבהשהרי  ,בתה סרך של החשש את אין ולכן יותר מהאונס

  גם  אסורה השביעי  םביו שהרי בתה רך ס  שייךמהאונס עדיין  כשיודעת  גם ועוד פרטיים

 
 סז ע"ב. 2303
 פד. ש אלף' סי 2304
 . א"ק יס 2305
 ז.עמ' ש 2306
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בשו"ע ובא של צינה המ אונסה בפשטות וגם !ישמינ יום שהוא יודעת אינה והבת באונס

 כולן טבלו אז שהרי ,'וכד שמצוננת למי אלא הנשים בכל אינו 'צינה מחמת לטבול יראה'ש

 בוכתמו עצ דניאל בחמודי וגם !לטבול יכלה לא המצוננת ורק לטבול יכלו וודאי בצונן

 ,לכתחילה ירלהחמ יש למעשהש ,למסקנהל "שבה כתבמ"מ  אך, 'נראה לכאורה'בלשון 

 . להקל לסמוך יש ללכ  רהניכ אונס במקום אך

.  פרטי גם נחשב אונס לענין זהשאפי' אונס , על הפת"ש וכתבחולק  2307לחו"שהאולם 

 השמיני ביום תטובל זו הרי... שהיה או חולה היתה: "2308וז"ל שכתבודייק דבריו מהרמב"ם 

פ"כ פסק עהנשים שבעיר, וא", והרי חולה אינו אונס כללי לכל ביום  אחריו של בימים וא

 בלת ביום השמיני. שטו הרמב"ם

בשם החמודי דניאל,  חי תשובהדלא כפתהוכיח מפוסקים רבים האריך ל 2309ה"בטמרן ב

לכתחילה  , ותמה על שבה"ל הנ"ל שהסיקולכן מיקל בין באונס פרטי ובין באונס כללי

 , אלא העיקר להקל ולא להחמיר. להחמיר 

 לתהרצון להסתיר טביטבילה ביום השמיני בגלל ה

ית בילה מפני השכנים או בני הבכדי להסתיר טר לטבול ביום השמיני רק מות יש לדון האם

 , האם נחשב הדבר כאונס שניתן להקל לטבול ביום השמיני או לאו.הגדולים 

 :2310וז"לעו בצינעה בלי שיד שיש לטבולכתב  הרוקח בספר

 ."...העין מפני יכןמ קשה וראייה הןב  ירגישו פן בצנעה לטבול  הולכות ישראל "בנות 

 וז"ל: 2311יןמהגמ' בעירוב  והביא ראיה

 ובניהן ונשיהן, חיים אינן חייהן - מדברות והולכי צריפין יושבי: רב אמר יהודה רב מר "א

 ועל, קברים כיושבי צריפין יושבי: אומר  יאביר  איש אליעזר , הכי נמי תניא. שלהן אינן

  להן שאין: אמר  עולא ?עמאט מאי . בהמה כל עם שכב ארור  אומר  הוא בנותיהם

 ".בטבילה לזה זה שמרגישין מפני: אמר ןיוחנ ורבי, מרחצאות

  :ביאר רש"יו

 לחברתה  וקוראה, רחוק במקום לטבול  הנשים והולכות, מקוואות להן שאין - "בטבילה

 יתייחד  לא( ב, פ  קידושין: )ותנן, עמהן ומתייחד אחריהן רודף שער  ויש, השכנים ןומרגישי

 .נשים" תיש עם אדם

 ז"ל:רש"י אלו וו על דברי הרוקח 2312ת מהרש"לבשו"וכתב 

 ...וראייתו הרוקח בעל הגדול המקובל יסד כאשר  הטבילה להסתיר  בידם חסידות מידות גם

 י"רש ואף בטבילה רגישיםשמ מפני בהמה עם שוכב ארור אמרו צריפים יושבי בנות על

  אכן מהן  רחוק הטבילה שמקום י לפ  עמהן ומתיחד אחריהם שרודף  רשע שיש מפני' שפי

 חשש ואיכא בהן העם עיני נויזו שלא צניעות משום לפרש ינמ ונוכל ורהלת פנים כמה יש

 ".ולכאן לכאן הירהורא

 
 "ק ח.ס 2307
 ד ח.  איסו"ב 2308
 תצד.-ח"ב עמ' תצג 2309
 סי' שיז. 2310
 נה ע"ב. 2311
 סי' ו.  2312
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 :א לכך ראיה וז"לכתב שיש להסתיר כמה שיותר טבילתה והבי 2313גם הרמ"א

 ת בי ךבדר  היו מערות לש בנינים, י"רש שם ופירש. אבולאי משום במחוזא רבא...  אידי רב תקיןא"

  לו  היה, איסורא רלהתי אתקין טעמא מה לדקדק שי והשתא. תכןתס שם תפול ואם הטבילה

  אי וד אלא?... הפחתים מן תנצל י"שע ונרות  אבוקות ולהאיר כדינה בלילה שתטבול להורות

  ת המצניעו  צנועות תקנת בזה היה  ולא מילתא אוושא  והוה איסורא עבדי  הוה דאז לומר  צריכין

 ."טבילתן

 2314ד"טוכתב בסזהר להסתיר טבילתן, מה שיותר להיהנ"ל שיש לבנות ישראל כ מכל יוצא

 ומותרת, אונס כן נחשב גם, דמלתא אוושא ויהיה טבילתה להצניע יכולה אינה שאם

 . שמיני ביום לטבול

ילתה מהם  , שאישה שיש לה בנים גדולים בביתה, וברצונה להסתיר טב2315בוכן פסק בטה"

 השמיני. אפשר להתיר לטבול ביום  יות,י שכנותיה הסקרנאו מפנ

 קצת אע"פ שאין אונס גמור   ה ביום השמיני כאשר יש צורך טביל

, כל  שאע"פ שלא התירו טבילה ביום השמיני אלא רק במקום אונס, 2316עוד כתב בטה"ב 

לטבול ביום  צת ויש סיבה כל שהיא, אע"פ שאינו אונס גמור, מותר לאישהשיש צורך ק

, יתה עם צאה"כופן שתשוב לבותשהה קצת במקווה, באה, החמ יני סמוך לשקיעתהשמ

דעת ר"ת דלעיל, שבכך שחוזרת בלילה אין משום סרך ביתה, ואף  שיש לסמוך על

 ש העיקר כר"ת. שהרשב"ם חולק עליו כדלעיל, מלשון הרא"

 באונס ממושך ביום השביעי טבילה

  ותשיעי  דבשמיני  ןוכגו, אונס מחמת יעישביום הב לטבול יכולה פעמיםש ,2317ח"כתב הב

 בזה כיוצא או שלהם איד יום שהוא כגון, ללטבו יכולות אינן  ביום פילושא אונס איכא ויותר

 ובזו, העיר שערי שסוגרים ימפנ בלילה לא אבל ביום לטבול יכולה ובשביעי, פריצים מפני

 ואוויב ביום עמה משיש שלא מבעלה תהטביל להסתיר וצריכה, ביום  בשביעי לטבול תוכל

 .2318כה הסד"טוכן הביאו להל. ספק לידי

, והשיג אסר בזה 2320במי הנידה כמבואר לעיל, וגם  שךהחמיר באונס ממו 2319החז"אמנם א

עלתה לה  ק בדיעבד שטבלה על מה שכתב הסד"ט להיתר בשם הב"ח, דכוונת הב"ח שר

 .2321עיי"שנידה בדעת הב"ח דחה הבנת מי ה אמנם בטה"ב, טבילה אך לא לכתחילה

ים לזמן רב של כמה שבועות בגוונא שיוצאאלא  שלמעשה אין להתיר  2322בה"לופסק בש

 לא לכמה ימים, וכ"ש כשנוסעים לחו"ל ביום השביעי וחוששים שלא ימצאו מקווה בקל.ו

 
 ט. י תשובות הרמ"א סי' 2313
 יד. ס"ק 2314
 ח"ב עמ' תצד. 2315
 ח.' תצח"ב עמ 2316
 כרחך.  ובעל ה"ד 2317
 "ק יג.ס 2318
 מ' שח.ם בששבה"ל עא גהוב 2319
 דו"ב.מה אקו" 2320
 תק.עמ' ח"ב  2321
 ם.ש 2322
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לטבול ביום השביעי סמוך לשקיעת החמה,  הדחק יש להתיר שבשעת, 2323ובטה"ב כתב

 .לימים במשך זמן האונס[עות לא חילק בין שבו]ו יתה עד צאה"כבאופן שלא תשוב לב

 

 סעיף ה

 טור כותב וז"ל: א. ה

 א "הרשב כתב' ז ביום וטבלה עברה טבילה לה עלתה אונס בלא' ח ביום וטבלה עברה ואם" 

 דבר  שטבילתה אחר  להקל שהורה מי ויש טבילה לה עלתה אשל שהורו המורים מגדולי יש 

 ".דבריו ונראין תורה 

 יל.ם הוזכרו כבר לעדעות הראשוני

 

 כותב וז"ל: השו"ע . ב

  וטבלה  עברה אם  וכן; טבילה לה עלתה  הכי אפילו, אונס בלא ביום' בח ה וטבל עברה אם" 

 ותסתיר, הלילה עד בשמיני אפילו תשמש לא מקום ומכל: הגה. טבילה לה עלתה, ביום' בז 

 ."(האגור בשם י"ב) הלילה עד מבעלה טבילתה 

 קת הלכהפסי

 ,טבילה לה עלתה לא' ז שאם טבלה ביום כפוסקים רהחמיל, ביא בשם הב"חה 2324הש"ך

 '.דאפשר היכא להחמיר טובש' . וכתב עליו הש"ךבלילה תשני טבילה וצריכה

 אם ספק ויש ה,וכדומ מעונן יום הוא שאם ,דניאל חמודי הביא בשם הספר 2325ובפת"ש

 .שנית ולטבול ירלהחמ צריכה  אינה השמשות בין שטבלה או בלילה או ביום טבלה

,  והש"ך , ודלא כב"חכפסק מרן השו"ע  טבילה ן עלתהכשבדיעבד  ,2326טה"בדעת הם אמנ

, וכן שאר כגון חיבוק ונישוק מאיסור קריבה שמ"מ יש לה להיזהר ביום השביעיאך כתב 

 .2327המבוארות בסי' קצקריבות ה

 
 ב.תצ ח"ב עמ' 2323
 יא.  ס"ק 2324
 יג. ס"ק 2325
 ח"ב עמ' תקו. 2326
 ועיי"ש בטעמו. 2327
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 קצח סימן

 הקדמה להלכות חציצה

ם  ת ישנם נשים לא מעטות שהדבר גורם להלא מבוטלופעמים הלכות חציצה בהואיל ו

חרונה שלו ב"ן בהלכה האי הרמיא כדברי הקדמה את דברחשבתי להב יתירה תלעצבנו

  :וישמע חכם ויוסיף לקח"ל וז בהלכות נידה

לפסול   ר מדאי ומחפש אחר הספיקותלא טוב היות האדם מחמיר יותומדיני החציצה "

ראשה וסרקה במסרק , אלא אחר שחפפה ףאין לדבר סו בדבר הקל, כי אם כן  טבילתה

ם דבר חוצץ ותעשה טבילתה חצה כל גופה בחמין ונזהרה לבלתי תגע בשווחפפה ור 

אשר אין להן קץ   לא יכניס אדם ראשו בספיקות החמורותבפשיטות איבריה וכל גופה, 

ן  עצמה עיניה ביותר קרצה שפתותיה ביותר ומשאר הספיקות, כי מי יוכל להבחי , כגוןוסוף

 ."ובין לא עצמה ביותר בין עצמה ביותר 

 

 ף אסעי

 הטור כותב וז"ל: א. 

' ואפי החוצץ  דבר  שום עליה יהא שלא צריך לפיכך אחת בפעם גופה כל לשתטבו צריכה" 

 או עתה עליו מקפדת אינה אם' אפי חוצץ  עליו להקפיד לפעמים אדם בני דרך אם ואשה כל 

 הוא ואם חוצץ  בכך להקפידה האדם בני רוב רךשד כיון לעולם עליו מקפדת אינה אפילו 

 ".חוצץ  בכך קפידלה אדם בני דרך אין אפילו הגוף רוב חופה 

 עם אחת ף בפטבילת כל הגו

 :2328הספרא, המקור לכך הוא מדברי ופה בפ"אשצריכה לטבול כל ג, כתב הטור

 ביאת מה וטהר  השמש ובא ל"ת אבר  אבר  מרחיץ  יהיה יכול, בשרו רחץ  אם י"כ 

 .כאחת" כולן במים אף חתכא  כולן שושמ 

לוקחת הרבה  ואף שהשקיעה  ד,, שהלילה נהיה ברגע אחשהכוונה היא 2329"לוביאר שבה

 ר נתכסה לגמרי הלילה חל ברגע אחד.כאש זמן,

  כלשיער נחשב כחלק מהגוף צריך , שכיון שהש 2330בהלכות מקוואות הרמב"םי"ז כתב עפ

כתב . משום כך עודו 2332ש"והרא 2331א"הרשב. וכן פסקו םהמיהשיער יהיה בתוך 

כל גופה בתוך ש לראות היה אישה שתשגיח על טבילת הנידהשצריך שת 2333הביה"ל

תטבול הנידה עם טול ]רשת   ' שערה אחת, ואם אין שם אור וכד' אזיאפי המים ולא תוציא

 שה שכל השיער יהיה בתוך המים.מלאה חורים[ על רא

 
 אמור ד ז.  2328
 עמ' שיא. 2329
 א ז.  2330
 . .(ל ז"ש ז"ב הארוך)  יתהב בתורת 2331
 .(טכ' י ס ואותמק' הל) דה בפרק תינוקת ני 2332
 ה ב.ע 2333
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  צריך  לפיכך אחת בפעם גופה כל שתטבול הצריכ" באר את לשון הטורמ והב"י עפ"י הנ"ל 

ת, ל גופה בפעם אחכה לטבול את כרישאם לא היתה צ  "החוצץ דבר שום עליה האי שלא

אבל כיון שצריכה שכל גופה  אותו אבר שוב,  יתה יכולה להסיר את החציצה ולטבול אתה

שוב  יה בתוך המים בפ"א אם יהיה עליה דבר חוצץ לא עלתה לה טבילה כלל וצריכה יה

  .גופה את כל לטבול

 וצץשלא יהיה עליה דבר ח

ורחץ את כל רת "אומ 2334בעירובין  מים נלמד בגמ'ל המקור שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו

 ". חוצץ בין בשרו למיםשלא יהיה דבר  - בשרו במים

 

   גדר חציצה

 אומרת וז"ל: 2335דה הגמ' בני

. חוצץ  אינו - עליו מקפיד ואינו בורו, חוצץ  - עליו המקפיד רובו: תורה דבר , יצחק' ר  "אמר  

 ובו ר  וםמש - המקפיד טומיעו על וגזרו, המקפיד רובו משום - מקפיד שאינו רובו על וגזרו 

 ואנן, רהגז גופה היא! המקפיד מיעוטו משום מקפיד אינוש מיעוטו על נמי ולגזור . המקפיד 

 לגזרה"  גזרה ונגזור  ניקום 

 . חוצץ מהתורה רובו המקפיד

 . חוצץ מדרבנן מיעוט המקפידכן ו נו מקפידרוב שאי

 .אינו חוצץ יעוט שאינו מקפידומ

וממילא בגופה אף מיעוט שאינו  שיערעל  רקים האלו נאמרו האם הגדרונים אשנחלקו הר

 : גם על גופהפיד חוצץ מהתורה או שהם נאמרו מק

 . גם על גופהכתבו, שהגדרים הללו נאמרו ורוב הראשונים  2336תוס'

 - עליו ומקפיד, אחת אחת קשור או, בטיט מטונף שערו רוב" , וז"לכתב 2337אולם רש"י

 רק על שיעררוב המקפיד וכו' נאמר  ן של הדי ושלשיטת ,' בדברי רש"יוסוהבין ת" חוצץ

 .לם בגופו אף מיעוט שאינו מקפיד חוצץ אף מהתורהאו

בהדיא, כתב  2338ברש"י בספר הפרדסכמבואר שם, עכ"פ והאריך תוס' לדחות דברי רש"י 

ע דו. אולם עדין יש לבאר מזה רובו המקפיד כאשררק  מהתורהחוצץ  חציצה בגופהשגם 

 של רוב המקפיד דווקא על שיער? גדר את ה עירוביןב פירשרש"י 

ים את רוב השיער בנפרד שכוונת רש"י לרמוז שלענין חציצה משער ,מתרץ 2339אהריטב"

על גופה רק אם הוא רוב  נמי שגםמהגוף ודלא כשיטת הגאונים שנראה לקמן. ואין הכי 

 מהתורה. המקפיד חוצץ 

 
 ד ע"ב. 2334
 סז ע"ב. 2335
 תוס' שם. ין ד ע"ב והרובעי 2336
 . ברדה ע"ב ד" כה וין ד ע"ב וסורוביע 2337
 ידה. לכות נורה ח"ב הא פר הג וסרע סי' 2338
 ד ע"ב.   עירובין 2339
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 . הפרדס  וכרש"י בספר םניורוב הראשו ופשוט להלכה כתוס'

 שאלת האחיעזר  

יך מקפיד חוצץ אטו רוב המקפיד, וצר, לאחר שחז"ל גזרו שרוב שאינו 2340חיעזרל האשוא

חצוץ מהתורה  שלכאו' אמור ל אזי סו"ס הוי כרוב המקפיד להסירולהסירו לפני הטבילה, 

 רק מדרבנן? רוב שאינו מקפיד חוצץ וא"כ מדוע

א הוי ממילז"ל שרוב שאינו מקפיד חוצץ ן לאחר גזרת חאכש 2341עפ"י זה כתב האבני נזר 

 . רוב המקפיד וחוצץ מהתורה

 את קושיית האחיעזר: ותירצו פוסקים רבים חלקו עליו אולם

 

ב שאינו מקפיד חוצץ שברונו רבנן תיק ,צותירוהאחיעזר עצמו  2342שו"ת מהרי"א הלוי

, נמצא את הרוב לרוב פך רק מקפיד על מיעוט שהוד מכוח זה, הוא אולם, האדם שמקפי

 .שההקפדה פה הוי רק על מיעוט המקפיד שאסור מדרבנן

ד' ד להסיר את החציצה מצד מיאוס וכ, שדבר המקפיד הוא רק כאשר מקפיתירץ 2343טה"ב

, והביא  לראיה לכך מדין  ינו נחשב להקפדהאך דבר שמקפיד עליו רק בגלל האיסור א

ניחא ליה אסור , אם לא ר מהתורה אולםסודניחא ליה א ישיה"ל, שפסיק ריחר דלא נפס"

 רק מצד האיסור, כלומר, שנוח לו בתוצאה של הוא רק מדרבנן. וכאשר הלא ניחא ליה 

סור על איסור שבת, הוי כפסיק רישה דנ"ל שאהמעשה אולם לא נוח לו בכך שעובר 

 מהתורה. 

 רוב העולם יאחר אחרי דעתה אוהקפדה בולכים האם ה

 יד: עולם אינו מקפה היא מקפידה אך רובא. 

מיעוט  הויולכן הקפדתה אינה נחשבת, ואם , העולםרוב אחר , שהולכים 2344כתבהרשב"א 

 אינו חוצץ כלל.

 , ולכן נחשב הקפדה וחוצץ.שהולכים אחריה כתב, 2345לם הרמב"םאו

 . ונשאר בצ"ע ד לפסוק להלכהי הסתפק כיצהב"

 

 : פיד אך היא אינה מקפידהרוב העולם מקב. 

שהולכים אחר וצץ וא חחשבת וממילא גם אם הוי מיעוט ההקפדת העולם נ, הרשב"א הנ"ל

 .רוב העולם

, האם אזלינן גם פה אחר דעת האישה  דעתו ב"ם הסתפק הב"י מה תהיהרמדעת האולם ב

 . "א שכן בטלה דעתה אצל כל העולםאו שכאן הרמב"ם יודה לדברי הרשב

 
 ח"ג סי' לו. 2340
 "ק ג.יו"ד סי' רסה ס 2341
 ם. האחיעזר ש ח"ב סי' סח וכן 2342
 ח"ג עמ' ח. 2343
 "ז.תוה"ב הארוך ב"ז ש 2344
 ות ב טו. ת מקווא הלכו 2345
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גם אחרי  ינן ב"ם ולכ"ע אזלרמשבשני המקרים אין מחלוקת בין הרשב"א ל, הב"ח כתב

 תמיד לחומרא.ו לםדעתה וגם אחרי דעת העו 

בתורת הבית הארוך ששם לא ראה את דברי הרשב"א  שהב"ח, כתב 2346אולם בסד"ט

    .ולםשלשיטתו אזלינן תמיד בתר רוב העמפורש כהבנת הב"י 

 

 כותב וז"ל: ב. השו"ע 

. החוצץ  ר דב שום עליה ההיי שלא צריך לפיכך; אחת בפעם גופה כל לשתטבו צריכה" 

 מקפדת אינה אם אפילו חוצץ  עליו להקפיד לפעמים דםא ניב דרך אם שהוא כל ואפילו 

; ץ חוצ עליו להקפיד אדם בני רוב שדרך  כיון לעולם עליו מקפדת אינה אפילו או, עתה עליו 

 לא  הולכתחל: הגה. חוצץ , בכך להקפיד אדם ניב דרך אין פילוא, הגוף רוב חופה הוא ואם 

 ".(ד"ש הגהות) החוצצים םדברי אטו גזרה, חוצצין שאינם בדברים לואפי תטבול 

 במקרים הנ"לפסיקת הלכה 

הולכים אחר רוב  , שרוב העולם מקפיד והיא לא מקפידה, שבמקרה ב' סקמרן בשו"ע פ

, לא הזכיר במפורש  לא מקפיד ידה ורוב העולם שכאשר היא מקפאולם במקרה א'  .העולם

 טתו. שימה הדין ל

. חוצץ אפי' במיעוטוממילא  תהר דעאח, שהולכים פסקו 2347ז והש"ך והדרכ"מאולם הט"

 .ברכהבלא שתחזור ותטבול  2348ה"בבטוכתב 

 בשו"ע דבריביאור 

 בביאור דברי השו"ע: נחלקו האחרונים 

 מדבר על שני מקרים: שמרן ביאר  2349הט"ז

נה מקפדת  רק שעכשיו אי תויד והיא רגילה להקפיד על זה פעמים אחריעוט העולם מקפ א. מ

 חוצץ. –

ת מקפידים והיא אינה מקפד חוצץ. ]אבל רוב אינם  –היא לא מקפדת ים ורוב בנ"א מקפיד ב.

 לא חוצץ[. –לעולם 

אינו מקפיד לעולם והיא   אף מיעוט העולם , שעפ"י הט"ז, שאם 2350כתב השיורי טהרה 

 טהרה השיורילם לפי או .אינו חוצץ–"פ שבפעמים אחרות מקפידה , אעלא מקפידהעכשיו 

 ת כדלקמן:אחר שכן מבאר את השו"ע חוצץזה כן 

במקרה  שו"ע דיברהכרח, אלא "ז בדברי השו"ע אינו מוכתב שביאור הטהשיורי טהרה 

 . חוצץ – שרוב העולם מקפיד אע"פ שאינה מקפדת

 
 .ק הס" 2346
 י. יא בשם המרדכהב .ודרכ"מ ס"ק אש"ך ס"ק ב. ג, ט"ז ס"ק  2347
 .ח' ח"ג עמ 2348
 .ס"ק ב 2349
 ד. ס"ק 2350
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היא  גם וט מקפידים, ואלא מיע ידים נ"א אינם מקפ שרוב בבמקרה  לא דיבר כללאולם 

ם אינו מקפיד העולדלעיל, שאע"פ שרוב  יי"ל כשיטת הרמב"םק למעשהאולם  .תמקפד

דאזלינן בתר  עכשיו לא מקפדת, חוצץ אע"פ ש מקפדת לפעמים ורק מיעוט מקפיד אם היא

 .דעתה

 מקפידה רק לעיתים רחוקות

על  מנים שהיא מקפידהדת, אם יש זשברוב הפעמים אינה מקפשאף , 2351ש"ךכתב ה

 . וחוצץלהקפדה  ברנחשב הד – החציצה

ם רך שרוב הפעמים תקפיד אלא מספיק זמנין צואף שאי ,הש"ךלמד בדעת  2352זכרון יוסף ה

שתקפיד לעיתים מזומנות, כגון שמסירה את הטבעת בשעת הלישה מסוימים מ"מ בעינן 

 . אינו חוצץ תל אם אינה מקפדת רק לעיתים רחוקו אב)סעיף כג(, 

אותה רק בשעת  ברחם שמסירים נהפ"ז שטבעת הנתו, שע2353וכתב שבט הלוי 

 ק לעיתים רחוקות מקפידה להסיר. ן שרהלידה אינה חוצצת, כיו 

עולה שאף חציצה שמקפידה ומסירה אותה  2355החת"ס  שמדברי 2354כתב חוט השני אולם 

צת מפני חם אינה חוצ. כיון שביאר החת"ס, שטבעת ברוצץלזמן מרובה נחשבת חציצה וח

א מסירה אותה מסיבה צדדית כדי קפדת עליה, אלשמשאין האישה מסירה הטבעת מפני 

וצצת ולא חר מדוע הטבעת אינה חלתינוק. הרי שהחת"ס הוצרך ליתן טעם אעבר שיהיה מ 

 הסתפק בכך שמסירה אותה רק לזמן מרובה.

 ניתן להסירה מחמת איסור שבתחציצה המקפדת עליה שלא 

הסיר  א שלא יכולה לאלכאשר יש על האישה חציצה שמקפידה עליה , 2356חוט השני כתב 

הנפט הוא מוקצה, אז הוי והרי  ,טנפלהסירה ע"י ה אותה מחמת איסור שבת, כגון שצריכ

   .אינו מקפיד''ור שבת נחשב כסרינן שמחמת אי, ולא אמחציצה

 הסרת דברים שאינם חוצצים

 וז"ל: 2357תב הגהות שערי דוראכ

 אם ... שבצואר  החוטים אבל. יןדמהודק היכא כגון... צמר  חוטי באדם יןשחוצצ דברים "אלו

 אינה רשת מעשה חלולים נעשים אם... להם שיש והמצנפות. חוצצין אינן מהודקים  אינן

  אותן  אטו גזירה בהן תטבול לא לכתחילה אבל. טבילה לה עלתה  בה הטבל ואם חוצצת

 ."מהודקין אטו מהודקין שאינן בחוטים וכן, חלולין  אינןש

אף בדברים שאינם חוצצים  טבולשלכתחילה לא ת, בשם השע"ד הנ"ל 2358הדרכ"מכתב 

 .וכן פסק ברמ"אאטו דברים שחוצצים. 

 
 ס"ק א. 2351
 "ד סי' י. ובפת"ש ס"ק א, יהובא  2352
 עמ' שי. 2353
 עמ' רפו. 2354
 סימן קצב.  יו"ד 2355
 פה.עמ' ר 2356
 ' יב. סיהלכות נידה  2357
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 בהבנת דברי הרמ"א: נחלקו האחרונים

עוט מיהרמ"א שלכתחלה לא תטבול, שישנם שני מקרים שעליהם התכוון  כתב, 2359"לשבה

 .2360ט"ז  דבריוכן עולה מ. ובגדים רפויים. שאינו מקפיד

, שכן זה גזרה לגזרה ינו מקפידמיר במיעוט שאהחשהרמ"א לא , כתב 2361הזרע אמת 

זור גם במיעוט ם נגוא ]מהתורה אסורה רוב המקפיד, מדרבנן אסרו מיעוט שמקפיד אטו רוב המקפיד,

שלכתחילה לא תטבול ברצועות רפויות  , אלא כוונתו להחמיר לגזרה[שאינו מקפיד הוי גזרה 

ופה מהודקות  רצועות שעל ג מאשמא תטבול ברצועות מהודקות מכיון שמסת שעל גופה

תטבול ברצועות ואין לגזור אטו  על צווארהאולם מותר לה לטבול ברצועות רפויות שהם 

 .2362אינם מהודוקות ווארה כיון שמסתמא רצועות שעל צוארה על צות שמהודק

 .ל לכתחילה עם שרשרת שבצווארהדברי הזרע אמת בהבנת הרמ"א שמותר לאישה לטבומשמע עפ"י 

 

 מדוע לא הוי גזרה לגזרה: יית הזרע אמת  ושישוב ק

שהרמ"א כתב שלכתחילה לא תטבול במיעוט שאינו מקפיד ולא הוי גזרה   הט"ז ביאר

ם עברה  , אולם בנידו"ד עבד זה אסורכיון שגזרה לגזרה זה רק כאשר גם בדיערה, לגז

 וטבלה עלתה טבילה. 

שזה  יד, ולכן יתכןקפשל בנ"א מה נקרא מ שינן לחיסרון ידיעהשחיי, ביאר 2363שבה"ל

 למעשה מיעוט המקפיד.

נן אזלי, ש, ואז זה גם נקרא מיעוט המקפידשחיישינן שמא נשים אחרות מקפידות, עוד ביאר

 י מיעוט המקפיד.ה סו"ס רוב העולם מקפיד והובתר רוב העולם, שאע"פ שאינה מקפיד

 מחומרות אאל אינווהרמ"א  דורא שערי  הגהות דברי, שניתן לתרץ 2364עפ"י דברי הסד"ט

 בגזירה  אף האחרונים שהחמירו חומרות כמה מצינו גונא וכהאי. בעלמא  וזהירות רוניםהאח

   .לגזירה

  אף לרמ"אהקל לן מצבים שנית

 א. שעת הדחק: 

 ולכןבגדים רפויים הן חומרא בעלמא, שדברי הרמ"א לא לטבול ב, 2365הכתב העמק שאל

 בזה. שאין להחמיר דאיוב קבשעת הדח

 בר החוצץ: בדב. יש צורך 

 
 

 ס"ק ב. 2358
 עמ' שיא. 2359
 אינו מקפיד. מיעוט שבי הק ד לגס" 2360
 הרמ"א.  ברידסד"ט ס"ק ו בשמע שהבין הן מ"ד סי' פו וכיו 2361
רפויים, כתב הזרע אמת שהגהה זו   פיד ולא בדבריםינו מקבמיעוט שא  עוסק א ש סע'בים על תוכא רי הרמ"שדב אף  2362

ים וגם  ים רפוידבר יבר עלשהוא מקור דברי הרמ"א ד ות שע"ד גהים רפויים, ואכן הסע' ב ששם עסק בדברמקומה ב
 שר הנ"ל.בהקיא את דבריו הב הדרכ"מ

 עמ' שיא. 2363
 .ק ו"ס 2364
 מה. יו"ד סי' 2365
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הרמ"א החמיר רק בדברים שאין , שדברי הרמ"א הם חומרא בעלמא וגם 2366ערוה"ש בכת

 ם לרפואהכגון דברים המשמשיברים שיש בהם צורך בל דא בהם צורך כגון שיירים וטבעות

 תחילה.יכולה לטבול בהם לכ

 צים ולא הצליחה: ג. השתדלה להסיר את הדברים שאינם חוצ

דברים שאינם חוצצים מעיקר הדין ולא הלהסיר את  להתדהששאם  2367כתב חוט השני 

 הצליחה, מותר לה לטבול אף לשיטתה הרמ"א.

 

 

 

 בשיטת הרמ"א – ם חוצצים מעיקר הדיןשאינם  עברה וטבלה עם הדברי

עלתה לה  דברים שאינם חוצצים מעיקר הדין,  םעברה וטבלה א שאם 2368כתב שבה"ל

 .שהחמיר 2369משנה אחרונהולא כמו  ילהטב

 הרמ"א בדין ן מרפוסק ד כיצ

גם לדעת מרן   ונחלקו האחרונים האםהמובאים ברמ"א,  "ע לא הביא את דברי השע"דהשו

 נם חוצצים: שאי ילה את הדבריםיש להסיר לכתח

וכן . רפוייםדברים אף באין לטבול לשע"ד שלכתחילה  מרן מודהשגם  כתב, 2370הסד"ט

ול אף כתחילה לא תטבשל, לרמ"אמרן מודה גם ש, 2372חוט שניו 2371למהשמע ש פסקו

 ים שאינם חוצצים על פי הדין. בדבר

ולה לטבול לכתחילה יכואף כתב, שמרן חולק על דברי הרמ"א,  2373אולם בטה"ב

 וראיותיו: .2374ה"ל , וכן הבין שבעפ"י הדיןשאינם חוצצים רים בדב

 לא הביא את דברי השערי דורא. הב"י א.

תרפם. משמע  לאחר שצמר שעל שערה י , שיכולה לטבול בחוטבסע' ב כתב בהדיא מרןב. 

 שהדבר מותר אף לכתחילה.

ר לטבול בהם שמות שמע מינה , ששיירים וטבעות רפויים אינם חוצצים, מרן בסע' כג פסקג. 

 אף לכתחילה.

מנהג בנות ישראל להסיר לכתחילה כל מ שמ" 2375תורת הטהרהלמעשה כתב באולם 

 דרכו.מים חודרים רים רופפים שהדבי הטבילה אפי' מיעוט שאינו מקפיד וכן לפנ דבר

 
 ט.סע'  2366
 עמ' רצ. 2367
 שי.עמ'  2368
 ח ה. מקוואות  2369
 ס"ק ו. 2370
 ו"ד סי' ח.יח"ג  2371
 עמ' רצ. 2372
 ח"ג עמ'  ז. 2373
 עמ' שיב. 2374
 עמ' רא. 2375
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מ"מ ו, ]המובא בסע' ב הגהות שע"ד והרמ"א[שבפרט יש להחמיר בזה למנהג האשכנזים והוסיף, 

נהג בכיו"ב אף למ קלכן בשעת הדחק ובמקום צורך גדול יש להו, האם כבר טבל

 . האשכנזים

 

 סעיף ב

 הטור כותב וז"ל: א. 

 הם אם או אשבר  השער  בהן שכורכין ועיןרצו ופשתן צמר  חוטי שחוצצין הדברים ואלו"

  ין מהודק שאינן לפי חוצצין אינן שאותן הצואר  שסביב מהחוטין חוץ  בגוף מקום בשאר 

 ".חוצצת  אר הצו שסביב וקטלא

 

 כותב וז"ל: ב. השו"ע 

 לא , בראש השיער  בהם  שכורכין ורצועות פשתן וחוטי צמר  חוטי, ןשחוצצי הדברים ואל"

 הם ואם. רפיון בהם מועיל ואינ שערה עתקלי בתוך הם םוא; שתרפם עד בהם תטבול

 בצואר  כרוכים הם מאם חוץ , שתרפם עד בהם תטבול לא, בגוף  מקומות בשאר  כרוכים

  סביב  שכורכת ורחבה החלק רצועה שהיא ,קטלא אבל; מהדקן שאינה לפי חוצצין םשאינ

, בשר  בעלת אהתר ו בולט בשרה שיהיה כדי בחוזק עצמה נקתשחו מפני, חוצצת, צוארה

 ".מזיקתה אינה ורחבה חלקה עהשהרצו ומתוך

 מוך באוזנים 

את אוב ע"מ לש באוזניםשאם שמה מוך הביא בשם תשובת בית אריה,  2376הפת"ש

 .ול שנית בלא ברכהשתטבולכן הסיק, הלכלוך, הסתפק האם זה חוצץ או לא 

 

 סעיף ד

 ל: הטור כותב וז"א. 

 ארוגים  אם אבל מהודקין שהם גדיל  מעשה הןכש דוקא חוצצין ופשתן צמר  דחוטי והא"

 בארוגים גם אסר  ד"והראב מטונפין יהו ולא  מוזהבין יהו שלא  ובלבד חוצצין ואינם הם רפויין

 ת".חוצצו אינן שער  של יןחוט רשת מעשה עשוי בחלולין אלא התיר  ולא

 ת עליהאך היא מקפדשאינה מונעת מים  חציצה 

 :מקור הסוגיא

 וז"ל:ת כותב 2377הגמרא בשבת 

 אמר? מאי [ועגולות  חלולות חוטין של  שרשרות]  חלילתא תיכי : מרב אכהנ רב יניהמ "בעא 

 דרב  בריה הונא רב אמר , נמי איתמר  .זרוג  לא - ריגא ואשה כל? קאמרת אריג: ליה 

 חזינא: יהושע דרב ריהב הונא רב אמר , דאמרי ואיכא . גזרו לא - ריגא שהוא כל: הושעי 

  - בינייהו איכא? לישנא הך ובין לישנא ךה בין איכא  מאי,  עלייהו דןקפ דלא  לאחוותי 

 
 ס"ק ג. 2376
 . דף נז 2377
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 לישנא ךולה ,ארוג נמי הני - גזרו לא אריג שהוא כל דאמר  לישנא להך; דטניפן 

 "עלייהו קפדא מקפד - יפאדטנ כיון; קפידא משום דאמרת 

 

 :נחלקו הראשונים בפירוש הגמרא

כי חלילתא יון שלכ"ע תיכ ציצה לטבילהבחשהגמ' לא עסקה כלל , רש"י בסוגיא פירש א.

, ושאלת הגמ' היא האם מותר  להיכנס תחתיהמהמים אין היא מונעת שלא חוצצת כיון 

א ה של מצווה והיתיכי חלילתא, מחשש שמא תזדמן לה טבילעם  לצאת לרה"ר בשבת

משום שאינה מעוניינת לרחוץ איתה,   אלא לא משום חציצהלפני הטבילה, תסיר אותם 

 רה"ר. לטלטל אותם ב ואותב

 מביא שתי לישנות שמתירות לצאת איתן לשבת:הגמ' 

דבר ארוג אינו ון ש, כיצאת בו בשבתכל שהוא משום משום ארוג לא גזרו ל ,לישנא קמא

 א יסירו אותה.חוצץ ולכן אין לחוש שממהודק ולכן לא 

 ן לפניירכיון שהנשים לא מקפידות עליה להסשבת, איתן ב, מותר לצאת לישנא בתרא

 .רחיצה

]היינו   ם מותר לצאת בשבת בחוטים אלו אך שהם מטונפיםנפק"מ בין שתי הלישנות, הא

הטיט על גופן של הטובלות  ו אתלכן ביציאתן מהמקווה המיים ימחאו שמלוכלכות בטיט ו

טנף אותם המים ולכן ות, או שהם עשויות מזהב וחוששות הנשים שמא יולכן מקפיד

 מקפידות[. 

שזה ארוג אין לגזור משום יציאה  , שכיון לרה"ר עם חוטין אלוא, מותר לצאת קמללישנא 

שש ין חלי בה מיא, ואישאינן חוצצים שעי בשבת דלא גזרו בארוג לצאת בו בשבת, כיון 

 שתסיר אותם אף שמטונפים.

א מקפידה עליהם שהרי הם  , אזי כיון שהישנא בתרא, שהדבר תלוי בקפידאיאולם לל

ולכן ן לה טבילת מצווה, מא תסירם לפני הטבילה אם יזדמ[ אז יש חשש שיל]כדלע ם ימטונפ

 איתן בשבת. אסור לצאת

מדיני נידה שכן   ציצהאין חשש של חת רש"י לכל הלישנות לפי שיטמ"מ כאמור לעיל, 

 דיון פה הוא רק לענין שבת. ה . וכלעיילי בה מיא

 

בטבילה,  חלילתא חוצצת י ששאלת הגמ' עוסקת האם תיכ ,פירשורש"י רבותיו של  ב.

ותסיר אותה משום  איתה בשבת שמא תזדמן לה טבילת מצווה ממילא אסור יהיה לצאת

   החציצה.

  ם שכן נכנסים בהחוצצים  םאינשכיון , בחוטים המטונפים בשבתמותר לצאת קמא  ללישנא

 . םמי

, םמידרכם אע"פ שנכנס  יםחוצצ םשכן ה בתבש םאסור לצאת איתלישנא בתרא אולם ל

ממילא יש חשש שאם יזדמן לה  , ושחוצץ ידה עליה הוי מיעוט המקפידכיון שהיא מקפ

 . טבילת מצווה תטלטל אותה ברה"ר
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שדבר   ב"י[– כה כלישנא בתראשהל] לפי לישנא בתרא, לשיטת רבותיו של רש"ייוצא 

   .ענין טבילהמים הוי חציצה להליו אף שנכנס דרכו מקפידה עש

 

 חציצה:  ניסיכום המחלוקת הנ"ל לדי 

 .אף במקפידהלענין טבילה י חציצה רש"י, כל דבר שנכנסו דרכו מים לא הולדעת 

המקפיד  ]רובשנכנס דרכו מים, שייכים בו גדרי חציצה לדעת רבותיו של רש"י, אף בדבר 

 .  יינו שאם היא מקפידה הוי חציצהה, '...[רוב שאינו מקפיד וכו

   שיות רש"י על רבותיוקו

נכנסים בתוכם ומדוע נחשב לחציצה? ואם נאמר שכל הרי המים , יוותעל רב הקשה רש"י

ם כן איך הלשון הראשון מתיר ץ לטבילה אף כשהמים באים בתוכו, אמה שמקפיד עליו חוצ

  ?!כל דבר שמקפיד עליו חוצץכל אריג וכי הוא חולק על הלכה למשה מסיני ש

 

 תירוצים: הב"י תירץ שני 

  דבר שנכנסים בו המים ומקפידה עליו, ם ה האקו בשאלחלשני הלישנות נ – תירוץ ראשון

 מעכב את הטבילה.  

 א שייכים גדרי חציצה.  ול –כאשר נכנסים מים, אינו חוצץ  – ללישנא קמא

ואם מקפידה עליו חוצץ.  –ציצה יכים גדרי חגם כאשר נכנסים מים שי – בתראללישנא 

 בלשון 'חוצץ', שהיא מקפידה עליו. וכוונת הגמרא 

החוטים מוזהבים או מלוכלכים ג לא מונע מהמים להיכנס תחתיו, אם ריף שאא – שניץ תירו

שום כך הנשים מקפידות להסירם לפני הטבילה. הם מהודקים ומונעים מהמים להיכנס, ומ

לישנות האם יעוט הגוף זו רק חציצה מדרבנן. ונחלקו שתי הצה היא על מאולם כיוון שהחצי

 :צץוחנפות טומחז"ל גזרו שתיכי חליליתא 

ם/מוזהבים מונעים את כניסת המים, לא חוצצים אף שתיכי חלילתא מטונפי –ישנא קמא לל

 א גזרו עליו רבנן ולא פלוג.כיון שכל שהוא ארוג ל

 ונעים את כניסת המים הרי הם חוצצים.א מטונפים מכיון שתיכי חלילת – ללישנא בתרא

 

 בין שני תירוצי הב"י:נפק"מ 

ו אם מקפידה  של רש"י גם דבר שהמים נכנסים תחתי יורבות, עפ"י וןלפי התירוץ הראש

 עליו חוצץ.

, אם המים נכנסים תחתיו אף אם מקפידה עליו  , גם עפ"י רבותיו של רש"ילפי התירוץ השני

 אינו חוצץ.

 

 ז"ל: כותב ו שו"ע ב. ה

 והי םא וכן; פםתטנ שלא עליהם דמקפדת, חוצצין, וזהבותמ היו ואם: הגה. חוצצין אינם שער  חוטי"

 ".(. טור) וחוצצין, במים מהן כלךתתל שלא עליהם מקפדת, תחלה מטונפים
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 ם אך מקפידה עליופסיקת הלכה בדבר שאינו מונע מי 

 ". מטונפין יהו ולא וזהביןמ יהו שלא" על תיכי חלילתא שאינו חוצץ ובלבדכתב הטור 

   אור דבריו:נחלקו הפוסקים בבי

וצץ  שאינו מונע מהמים להיכנס חשאף דבר  ירש" של  ותיורב, שהטור פסק לפי הב"י כתב

 .2378אם מקפידה

מונע מהמים להיכנס אינו חוצץ   שאינו, היינו שדבר כתב, שהטור פסק כרש"י 2379הפרישה

ילתא אם הם מוזהבים או מטונפים לא תיכי חלש ר,. ומה שכתב כאן הטואף שמקפידה

ש חשש שמא לא י ש משום, אלא רכםן זה משום חציצה, שהרי המים נכנסים ד תטבול, אי

, שאם 2380אולם בדיעבד הוסיף הפת"שים שמא החוטים ירטבו. תכניס את כל ראשה למ

  .י שעלתה לה טבילהאדוטבלה איתם ב

שאינו מונע מים אך  בדברה הדין ולא פירט מ" ןחוצצי  אינם שער חוטיכתב "מרן בשו"ע 

 אם חוצץ. מקפידה עליו 

, שדבר  ק כרש"יפסן מרש ,בינוה 2383הותפארת למש 2382וטה"ב  2381שבה"ל

 . וראייתם: אינו חוצץ אף שמקפדת שנכנסים דרכו המים 

אינם חוצצין' משמע שלא  ]דבר שנכנס בו מים[ א. בסע' דידן סתם וכתב 'שחוטי שער

 . מקפידה עליהםחוצץ אף אם היא 

והרמ"א כתב עליו שאם מקפידה עליו  ב. השו"ע פסק בסע' יד, שטיט לח אינו חוצץ,

 ן נכנס דרכו מים. רן אף שמקפידה עליו אינו חוצץ, שכמת שלדע משמע  צץ,חו

ע"פ שמקפידה עליהם להסירם ג. בסע' כג פסק מרן שטבעות רפויים אינם חוצצים א

 בשעת הלישה. 

 ות מטונפ/ותמוזהב אם, ולכן [ לעיל הפירוש הראשון של הב"י ]לפי  ל רש"יהרמ"א פסק כרבותיו ש

ם שאף שאינו מונע את המים מלהיכנס, אר ל דבלכ ה"ה ו .עליהם מקפדתכיון ש םחוצצי

 .מקפדת עליהם הוי חציצה 

שה שיכולה לטבול לכתחילה בדבר כפרי, שאף שהעיקר להלכה הפת"ש הנ"ל פסק

, מ"מ כתב  ן חשש שלא תטבול כראויכאשר אי ליושנכנסים בו מים אע"פ שמקפדת ע

 2384בשבה"לפסק  כןו .הלכתחיל רםיש להסי ,י שמחמיר להסיר דברים רפוייםכיון שיש מש

 . אף שאינה מקפידה[]אולם גם לשיטתו כאמור בסע' ב' יש להסיר כל דבר רפוי או מיעוט ה טביל שבדיעבד עלתה לה

 
השני לדעת לפי התירוץ לם אושל רש"י.  תיויאור דברי רבושכתב בבב"י ן של היארנו לפי התירוץ הראשוכל זה ב2378
הם מונעים את כניסת   םהבים או מטונפים המוזבחוטישלא א, יםים מכנסשכן נ ץוצחא זה גם לרה כבמקשל רש"י  תיוורב

 .   ולכן חוצץ  המים
 ס"ק ו.2379
 ס"ק ד.2380
 עמ' שיג.2381
 ו.ע ח"ג עמ'2382
 בפת"ש ס"ק ד.  הובא2383
 ד.  קצח סע'סי' הלכות בסיכום 2384
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אע"פ   מעיקר הדיןצצים יים אינם חושדברים רפו משמע שפסק כדעת השו"ע 2385ובטה"ב

 שמקפידה עליהם.  

כתחילה כל  ל הסירישראל לת מנהג בנושמ"מ  2386למעשה כתב בתורת הטהרהאולם 

, והוסיף, שבפרט יש להחמיר בזה  שהמים חודרים דרכוא רפוי הולפני הטבילה אפי'  דבר

הדחק  , וכן בשעת ומ"מ אם כבר טבלה, ]המובא בסע' ב הגהות שע"ד והרמ"א[שכנזים למנהג הא

 . נהג האשכנזיםובמקום צורך גדול יש להקל בכיו"ב אף למ

 

 סעיף ה

 ל: ז"הטור כותב וא. 

 ".מיהדק  אחת אחת של הם אם אבל ותר י או ביחד קשורין שערות כשני שהן ןזמב א"בד" 

 חציצה בשיער

 וז"ל: 2387מובא בגמרא

 ורבי יודע איני שתים תחוצצו אינן שלש חוצצת קשורה אחת נימא ארב הונ בר  רבה "אמר  

 אחת" אלא לנו אין אמר  יוחנן 

  :באמוראיםיש מחלוקת טות בפש

 .ץחוצ שערה אחתוקשר של  .אינו חוצץ לוש שערותשל ש קשרלכ"ע 

  :2390והסמ"ג 2389שהרא" 2388הרמב"םהבנת  .א

 של שתי שערות.  דין בקשר  מה ה מסתפק נארב הורבה בר 

   .אינו חוצץשקשר של שתי שערות סובר  ר' יוחנןו

  :2392והרשב"א 2391דעת הר"ן  .ב

ות, ורק  הדין בשתי שערה מ פקם הוא מסתוג רב הונאר' יוחנן אינו חולק על רבה בר 

 אחת פשוט לו שאסור.  השמיע שבשערה

 

 בפסיקת הלכה:נחלקו הראשונים ו

  שני שערות אינושקשר של  כר' יוחנן, הנ"ל פסקו  2395והסמ"ג  2394הרא"ש   2393הרמב"ם

 .חוצץ

 
 ז, קפב.-ה ח"ג עמ' 2385
 א.' רעמ 2386
 ע"א.  נדה סז 2387
 .ו"פ"ב הט  ואותמק תהלכו 2388
 . וכ' סי תאוומק הלכות 2389
 . יאק ויןלא 2390
 א מדפי הרי"ף. כו ע" שבת 2391
 תורת הבית הקצר ב"ז ש"ז. 2392
 .ו"פ"ב הט  ותמקוא הלכות 2393
 . כו' סי מקואות ותהלכ 2394
 . יאק לאוין 2395
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של  וגם קשר  יוחנן אינו חולק על רבה בר רב הונא שר', פסקו 2397והרשב"א 2396הר"ןאולם 

 . ות חוצץי שערנש

   הקשרים בשיערת הגדר

 ים: הגדיר מספר מקר הב"י 

 נחשב לקשר בשערה אחת.  –שערה אחת קשורה בעצמה א. 

 .2398ערה אחתנחשב לקשר בש – שערה קשורה בחברתה ב.

 נחשב לקשר של שתי שערות.  –צמן ג. שתי שערות קשורות בע

  –בשתי שערות שערות קשורות  . שתיד

, וה"ה אם קשר שתי  נו חוצץ לכ"עאיו ותשערשלוש  חשב לקשר שלנ – לפי הרמב"ם

  .ות עם שערה אחתשער

תי  והדין תלוי במח' הראשונים לעיל בקשר של ש נחשב לקשר של שתיים -לפי הרשב"א

 . שערות

 מחלוקת הרמב"ם והגאונים  –יער כיצד משערים חציצות בש 

 צץ ד חואינו מקפייד או רוב שרוב המקפיד חוצץ מהתורה, ומיעוט המקפ, סע' אכאמור ב

 מדרבנן. 

, היינו שאם ברוב השיער ישנו ה בשיער נידונת בפני עצמההאם חציצ לקו הראשוניםנח

השיער נידון יחד  שהגוף. מ"מ נדונו כרוב או דילמא  חציצה, אף שביחד עם הגוף אין כאן רוב

 ן כרוב.אזי לא נידוהשיער יש בו חציצה, כל עוד אין זה רוב הגוף , ואף אם רוב עם הגוף

 כגופו חשוב אדם של ששערו לפי, ףנידון יחד עם שאר הגו  , שהשיער2399כתבם רמב"ה

 .ועצמ בפני כגוף ואינו טבילה לענין

 סברתם:  "ןוביאר הר .שהשיער נידון בפני עצמו, 2400אולם הגאונים סוברים 

 אחד לבשרו ואחד לשערו.  לחציצהדים לימושני מביאה  2401שהגמרא  ןשכ

השיער בפני עצמו. על רי חציצה יש לשער את גד, חרוד אנלמד מלימשהשיער  מזהוא"כ 

 וחוצצת. ברוב השיער נידונת כרובולכן חציצה 

 

 : ראיות לשיטת הגאונים

נים מהגמ' בבא קמא דף פב, שכתוב שם , הביא ראיה לגאו2402השו"ע בביאור הגר"א על

 וז"ל:

 
 הרי"ף. שבת כו ע"א מדפי  2396
 ז.ת הקצר ב"ז ש"ורת הבית 2397
  מפני חוצצין  נןיא חדא שרק תכאח ריןשוק ושהי יתר או שערות : "שתיז"לוטו  ב, פרק תמקוואו לכותבה ם"כתב הרמב 2398

 שב לשערהנחל שערה אחת לעצמה יתן לומר שרק קשר שחוצצת" מלשונו היה נ שנקשרה אחת ושערה ,בהן באין שהמים
ם הדבר נחשב לדעת הרמב" שגםלם הב"י כתב או של שתי שערות.ב לקשר נחש בחברתהאחת אולם שערה הקשורה 

 . של שערה אחת קשרל
 ו. ת פ"ב טאווקוהלכות מ 2399
 ם שם.מביא שיטת מב"םהר 2400
 וסוכה ו ע"א.  בעירובין ד ע" 2401
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 ושתהא לת...ובוט תחופפ  אשה האבשבת... ושת במנחה שקורין: עזרא תיקן תקנות "עשרה

 חוצץ  דבר  יהא שלא - במים בשרו את ורחץ: דתניא! היא ורייתאדא - וטובלת חופפת אשה

 לעיוני אורייתאד: אמרי! שער ? ניהו ומאי, לבשרו הטפל את - בשרו את, למים בשרו בין

 מיקטר...." דלמא

 וברק רדאורייתא מ הריו .2403אורייתא צריך לעיין שאין קשרים בשיער הגמ' אומרת שמד

יהיו קשורות, סו"ס לא הוי רוב הגוף?! אלא ע"כ  אם כל השערותגם  המקפיד חוצץ, א"כ

   שהשיער נידון בפני עצמו, כדברי הגאונים.

 

 כותב וז"ל: ב. השו"ע 

 אם בין חלוק ואין: הגה. ןחוצצי אינם, אחד קשר  ביחד קשורים שהיו יותר או שערות שתי 2404"

 ושערה; (ן"ור א"רשב בשם י"ב) עצמן בפני שערות' ב שרשק וא, שערות תיש עם שערות' ב קשר

  לה  עלתה עליה מקפדת אינה אם אבל, עליה מקפדת שתהא והוא חוצצת, שנקשרה אחת

 ".עצמו בפני נימא נימא קשור  שערה רוב יהאש עד טבילה

 פסיקת הלכה בחציצה בשיער

 . חוצץרות אינו  שעשתי , שקשר של הרמב"ם וסייעתיהכשיטת  בשו"ע נפסק

 ם מב"ם והגאונימחלוקת הרפסיקת הלכה ב

 .להיחשב כרוב, שהשיער נידון בפני עצמו מרן פסק כגאונים

ים  יש מצבהשיער בפני עצמו. שיש לחשב את  שהלכה כגאוניםשאף כתב  2405בטה"ב

 לחשב את השיער ביחד עם הגוף. שמקילים כרמב"ם

וכתב ם לגאונים, ב"הרמ הכרעה ביןן . כתב הכס"מ על הרמב"ם שם, שאיבשעת הדחקא. 

, ולכן בשעת הדחק ניתן לסמוך על זה רק משום חומראריע כגאונים שאף שמרן הכ בטה"ב

 . הרמב"ם

 שמא כצד הספק הנוסף.ס"ס, שמא הלכה כרמב"ם ו , נקל מדיןכאשר יש ספק נוסףב. 

 

  שלזה דווקא בחציצה ה שמרן פסק להחמיר כגאונים שכל מ, חידש 2406הגר"ש קלוגר 

מרן כגאונים אלא היקל כשיטת   לא החמיררות אך בחציצה חיצונית לשע, ורותששערות ק

 הרמב"ם. 

 . ניםשבכל אופן פסק מרן כגאושמסתימת הפוסקים משמע  2407שבה"לאולם כתב 

 
 

 סי' קצח ס"ק יא.  2402
שרים אם יש קיין ריך לעשום שכתוב שמדאורייתא צבשיער מ רקיה דברה הגמ' היא "א כתב שהחפיפה שעלהגר 2403

 ק על השיער. ר רבפה מוכח שמדושמהמילה חפיתב "ל עמ' שיד כשבהבשיער. ו
 ו מקפיד ומיעוט המקפיד וכו'. נהיינו רוב שאי ו כבר,צה שהארכניי חצבגדריה יער תלו בש  צהור שחציבר 2404
 טז. ח"ג עמ' 2405
 סכ"ה. ה השמטות שיורי טהר  קנאת סופרים 2406
 עמ' שטו. 2407
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 צד משערים רוב שיערות כי –לשיטת הגאונים 

גוף או ה גאונים יש לשער את שערות הראש יחד עם שיערותהאם לשיטת הנחלקו הפוסק' 

ה חציצה שנמצאת על הרוב הריסים/גבות/בית  נפק"מ למעש. חלק ביניהם באופן שונהל א יששמ

  :השחי ואינה מקפדת עליה

, או שמא ת הראשיחד עם שיערוער של הגוף האם דנים את כל השי ,הסתפק 2408הפרישה

ה לת , ולכן אם יש חציצה על רוב הריסים לא עעצמו כל מקום כינוס שיער בפני משערים 

 ם אינה מקפידה. א ה אףלה טביל

וכ"כ  נידון בפני עצמו.  שכל מקום כינוס שיער פסקו,  2410חכ"אוכן ה 2409למשה התפארת

ד' אך וכ יסים, גבות, בית השחיכמו הרוכתב שמקום כינוס שיער הוא  2411חוט השני 

   .כינוס שיער כמקום שיערות שבקצות האצבעות אינם נחשבות

 השיערות:  ארבין שיער הראש לשחילק  2412שבה"ל

 .2413נידונים יחד עם השיער שבגוף – שבגוף שאר שערותו. נידון בפני עצמ –הראש ר שיע

, שהרי כל ף שיער הראש יחד עם כל השיערות שבגו, שדנים את פסק 2414התפארת צבי

 'את בשרו'. –נלמדת מאותו פסוק  החציצה בשיער

גוף ל פלותהם ט – וףהגשיער שאר נידון בפני עצמו.  – שיער הראשתב, כ 2415גולות עליות 

 וף עצמו. והן נידונות עם הג

. מדין ס"ס, שמא  שכל השיער נידון ביחד , להקל כדברי התפארת צבי2416"ב פסקבטה

 ר ביחד.ים אולי דנים את כל השיע הלכה כרמב"ם, ואת"ל הלכה כגאונ

 

 : ים וציפורנייםישינ

ל את הטפ – רו'נלמדת מלימוד הגמרא 'ורחץ את בש ובציפורנייםגם חציצה בשיניים 

את אותו יש להשוות "ם והגאונים והמסתעף, במחלוקת הרמב ו. ולכן כל מה שכתבנושרלב

עת ה חציצה על רוב השיינים לד]ולכן לדוגמא אם הית וציפורנייםבין בשיניים שיער בבין דין 

 חוצץ אע"פ שלא מקפידה ועין לעיל את –י עצמו התפארת למשה שדנים כל מקום כינוס שיער בפנ

 . [2417שא בנו ות השונותהדע

 
 ס"ק כג. 2408
 . ח' קצו"ד סיי 2409
 .ל קיט סע' הכל 2410
 .מ' רצדע 2411
 .טו' שעמ 2412
גוף בטל לגוף בשאר הת ששיער שועילילות הגואה כמו נר שםמדבריו ה, שסי' קלה אות ו  קבשו"ת שלו חלאולם  2413

 עשה. ידון עם הגוף עצמו. וצ"ע בדעת שבה"ל למנו
 . אות ו  יו"ד סי' ט 2414
 .ה"ב ח"ג עמ' יחהובא בט "גפרק ט מ 2415
 .עמ' יחח"ג  2416
 .עמ' יד פרד"ר חלק דט, אבנ"ז סי' רנח, ה"ב ח"ג עמ' יעיין בט 2417
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  2418מה בימינו[ קליעת שערה  ]צ

 כותבת:   2419גמרא במסכת שבת ה

  ול תטב ולא. שבראשה ברצועות ולא, פשתן בחוטי ולא, צמר  בחוטי לא אשה תצא "לא

 .שתרפם" עד בהן

 מהם חוטי צמר: ראשונים  נחלקו ה

עת  קול פירש חוטים שבקליעת שערה. כלומר, שאישה זו 2420רש"י )ע"פ גרסת הרא"ש( .א

 ה. צבעוניים יחד עם שערם חוטיה תבצמ

שמדובר בחוטים שנמצאים על שערה. כנראה שכוונתו לחוטים שאיתם  פירש  הרא"ש .ב

 ם על שערה הם חוצצים. קושרת את השיער )קוקו(. ובעודם מהודקי 

 , יר את קליעת השיער בשבת , שהרי אסור להתשאין לפרש כפירוש רש"יכתב  "שהרא

את קליעת שערה  שהרי לא תסתור , בשבתוטים אלה ר לצאת בחסיבה לאסואין א"כ ו

   בשבת.

וכן המשנה כותבת שלא תטבול בחוטי צמר עד שתרפה אותם. ובחוטים הקשורים סביב 

יעת שערה לא מועיל ריפיון, שהרי  אך בחוטים הנמצאים בתוך קליון. שערה מועיל ריפ

 י.  נכנסים לתוך הקליעה עד שתסתור את הצמה לגמר המים לא

 

 "ש:ראסק כפ בסע' ב  השו"ע

; שתרפם עד בהם תטבול לא, בראש השיער  בהם שכורכין ורצועות פשתן וחוטי ר צמ "חוטי 

 .פיון"ר  בהם מועיל אינו  שערה קליעת בתוך הם ואם 

רי קשר של , ה שקליעת שיער חוצצתפסקו רא"ש והשו"ע המדוע  2421השיורי טהרההקשה 

  :שלשיטתם ץותירו המים?! כיון שנכנסים ב שתי שערות או יותר מכך, אינו חוצץ

וקא קשר של שתי שערות אינו חוצץ כיון שהמים נכנסים  ד, יש לחלק בין קשר לצמה  .א

  . ולכן צמה הקלועה משערות להיכנס יותר אולם שערות קלועות מונעות מהמים בו. 

 רבות חוצצת. 

ה של שתי  בקליעלק בין קשר לצמה, ולכן המים נכנסים אף אם נאמר שאין לחאף  .ב

ולכן  יותר היכנסהמים לממונעים שערה קליעת ם שבתוך טי חומ מ"ויותר, שערות 

 .חוצצים

 .צתיוצא שלפי תירוץ א, צמה חוצצת. ואילו לפי תירוץ ב, צמה לא חוצ 

בתוכה צמה שאין התירוץ השני, וא"כ  כמו העיקר, 2422בהמשך דבריו ובשיורי טהרה

 .לרא"ש חוטים אינה חוצצת 

 
של חציצה דיני ב אן לאחר שעסקנות זה כו להביא אנהעדפולם , אסעיף ב על יעיער מופעת שהדיון על קליקר יע 2418

 שערות קשורות. 
 שבת נז ע"א.  2419
ו,  ה ז ה". ונראה שעל פי גרסבהן שערלעת .. שקוחוטי צמר ופשתן.י היא "בש"ש. אולם גרסתנו ברעל פי גרסת הרא"  2420

 "ש. ש הראוא כמו פירוי ה פירוש רש"
 ח, טקצ 2421
 ט.ס"ק י 2422
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, וצריכה לסתור אותה טיםם ללא חוג וצצת עת שיער חהבין ברא"ש שקלי 2423אולם הפמ"ג

 מרי. לג

, כיון שצמה ללא חוטים אינה חוצצת ,נראה 2424מרן  ג שם, שמדבריהפמ"אלא שכתב 

משמע   –ב שלא מועיל בהם רפיון לגבי חוטי צמר הנתונים בתוך הקליעה כתשכתב שרק 

לא קליעתן, אב עדיין שהשערות פי על אף, שרי החוט כל ומוציאה הקליעה מרפה אם

   תוכל לחפוף ולסרוק את שיערה.ורך לסתור את הקליעה כדי ש עשה יש צלמש

 

 : הנתונים בתוך הקליעה בענין קליעת שיער ]צמה[ וחוטים נסכם את מחלוקת הפוסקים

 :וך קליעתה. חוטי צמר בתא

 ולטבול. יכולה להרפותם – לרש"י

חוצצת  מה עצמה הצכי  רוץ ראשון, לפי תי ל רפיוןלא מועי –לרא"ש עפ"י תירוצי הסד"ט 

 לל שהחוטים שבתוך הקליעה חוצצים. או לפי תירוץ שני בג

 

 . האם צמה חוצצת:  ב

רפות או יש חוטים הנמצאים בתוך הקליעה צריך לה, כיון שרק כאשר לא חוצץ –לרש"י 

 . 2425להוציאם 

 .צצתלא חותירוץ ב,  . ואילו לפיחוצצתלפי תירוץ א,  -רוצי הסד"ט עפ"י תי לרא"ש

  רוץ ב[.עיקר כתי שהריע ]והכ

 ]אולם הבין בשו"ע שהיקל בזה[.   .חוצצת -עפ"י פמ"ג  לרא"ש

יש לה להסירה  ם האם צמה חוצצת,שכיון שנחלקו בזה הפוסקי, למעשה 2426חוט שני פסק

סתור אותה לפני עבור החפיפה ולסרוק ועוד שהרי צריכה ל. 2427לפני הטבילה את צמה

 שיערה. 

 ר?השיערים ברוב יצד משכחת לה קשכ

 לא עלתה לה טבילה.  –בפני עצמו נימא נימא קשור  השעררוב שאם  מרן פסק

חשוב כרוב וחוצץ  ל שערהיש קשר אחד בכברוב השערות  שאם היינופירוש הדברים, 

מקום אחד של השערה ואינו הרי הקשר הוא רק ב 2428השפת אמתהקשה וא"כ , מהתורה

 2429! אין קשרים? ס"ס ברוב שטח השיערוא"כ ,  רהאלא מיעוט אורך השע

פי רוב שטח  עליצה ים את החצ. שלא משערשבשיער יש דין מיוחדתירץ  2430חוט שני 

 חוצץ. –פילו אם יש בכל שערה רק קשר אחד שיערות קשורות אהשיער, אלא, אם רוב ה

 אך צ"ע מניין למד זאת. 

 
 "ז.משב ס"ק א שג' סיאו"ח  2423
 . סעיף ה  2424
 ' שג ס"א משב"ז.יאו"ח ס על פי פמ"ג  2425
 עמ' רחצ. 2426
 . שעל שערהה ה להרפות את הקוקישיטת המתירים, צריכיש להעיר שגם ל  2427
 ו, ב  סוכהת אמת חידושי השפ  2428
 יו צ"ע דברעיין שם מה שתירץ. ו 2429
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 סעיף ו

 הטור כותב וז"ל: . א

 חוצץ  אינו השחי תובבי שבראש חוצץ  זיעה מחמת בזה זה הנדבק ובזקן הלב שכנגד שער " 

 ".חוצץ  אינו ובפנויה חוצץ  השואבנ הובאש וצץ ח אינו באיש  מקום ושבאותו 

 הנדבק ע"י זיעה  שיער

ע"י זיעה. הכלל הוא שכאשר  קעוסקת בשיער שנידב  2431במקוואותה במסכת המשנ 

ן גבר יער בגוף וכן יש לחלק ביה במקום הש ם על כך, הדבר חוצץ. וההקפדה תלוי מקפידי 

 ל:לאישה וז"

   והזקן הלב קלקי...  אלו חוצצין באדם" 

   ...אשהב יםהסתר  ביתו 

  השחי ובית הראש קלקי  חוצצין שאין אלו 

 ..."באיש תריםהס ובית 

 

 שיער הערווה 

 , ששיערוהב"י כתב בשם התוספתא. רק באישהכתוב ששיער בית הסתרים חוצץ  במשנה

פדת שלא תתגנה על בעלה. אך בה, כיון שאישה מק, והסיבאישה נשואהרק  הערווה חוצץ

 .ינו חוצץבפנויה ובגבר א

בית הסתרים של  אם נדבקו שיערות  פידיםשאפי' אם האישה ובעלה לא מק הב"חתב וכ

 ל כך.כיון שרוב הנשים הנשואות מקפידות ע מ"מ הדבר חוצץהאישה, 

 

     בית השחישיער 

 : קו ע"י זיעה חוצצותשיערות בית השחי שנדבהאם  הראשוניםנחלקו 

 באישה. לא יש ולא בא צץאינו חו, שיער בית השחי שנדבק פסקטור ה

שביארו שמה שכתוב  .אישהב חוצץר בית השחי שנדבק שיע ,פסקו 2433והרשב"א 2432הר"ש

לשיער בית השחי, שכלול בבית במשנה ששיער בית הסתרים באישה חוצץ, הכוונה גם 

 תרים.    הס

 

 כותב וז"ל:  שו"עה .ב

; חוצץ נואי , שחיה ושבבית שבראש; חוצץ, זיעה מחמת בזה זה הנדבק קןושבז הלב שכנגד יערש"

  כמין להן  שיש ואותן: הגה. חוצץ אינו בפנויה, וצץח בנשואה, ובאשה; חוצץ ואינ באיש, מקום ושבאותו

 יה"ראב בשם נ"ה מרדכי) חייצי  לא, להסירם וסכנה שד ידי על בלילה ונעשית, בזו וז דבוקות שערות קליעות

 . "(ד"ש ובהגהות רובאגו

 
 

 ג, רצזרצ עמ' 2430
 ג.ת ב,שניוק ט מפר 2431
 נה שם. המשבפירוש  2432
 ית הארוך ב"ז ש"ז. בבתורת הסי' קכד. וכן ן  ות לרמב"יוחסא המהרשב" "תשו 2433
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 ההערוופסיקת הלכה בשיער 

 בלבד. נשואה חוצץ באישהר בית הערווה אם נדבק שיע, שקמרן פס

 

 להסיר את שיער הערווה בזמנם דים מנהג הספר

 2434רכהבשיורי בווה לפני הטבילה. וכן הובא הספרדים נהגו שהנשים יסירו את שיער הער

 ה. האשכנזיות לא נהגו במנהג זאך 

 ם ניתנו בטעם המנהג: הסברימספר 

שידבקו שיערות הערווה מהזיעה שש ם החזו, משו כתב, שנהגו בחומרא 2435שבה"ל .א

 מגלחות לגמרי אותו מקום. ולכן בר קשה להורידוהד

שיער הערווה כיון שלא  מפני שחלק מהנשים מקפידות להסיר את ,טעם נוסף .ב

  .2436המקפיד   השיער עצמו יחצוץ משום דבראזי  יהןבעלתתגנה על 

ל כקים פוסק מהולדעת חלן יש לחשוש שמא תסיר את השיער מיד אחרי הטבילה וכ .ג

מהווה ער שעומד להיקצץ שישחלק ה , נמצא מידבר העומד להיקצץ כקצוץ ד

 .2437חציצה במקומו 

 

 השכחה להסיר את שיער הערווה וטבל

ללא  הסיר את השיער ושכחה וטבלהשנהגה ל הפוס' מה הדין באישה ספרדיה נחלקו

 :ותושהסירה א

לא עלתה לה ם, מקו יער אותוכתב, אפי' אם קודם חפפה את ש 2438האדמת קודש .א

מקפידות להסיר את שיער ערווה שהנשים , מפני טעמו 2439. וביאר בטה"בטבילה

הנשואות רוב הנשים אזלינן בתר  ,היא ובעלה לא מקפידיםאם ואף  ונמצא שחוצץ

 אצל כל אדם. םך, ובטלה דעתדות על כמקפי

 שלא עלתה לה טבילה אך אם שימשה כבר עם בעלה, 2440כתבשדה הארץ  .ב

רווה ת להסיר את שיער הע וטעמו הוא, שכיון שהנשים מקפידו .להטבי עלתה לה

מ"א לגבי הרי הן מקפידות עליו וחוצץ וצריכה לחזור ולטבול שנית, כמו שפסק הר

שלא עלתה לה לה, אלא טבלה עם ציפורניה פני הטבימי שלא גזזה את ציפורניה ל

בול לט א"צ בעלה אזיבילה. אלא שכתבו שם הפוסקים שאם כבר שימשה עם ט

 שוב.

סירה את שיער הערווה בו, שאם טבלה ללא שהכת 2442ושיורי ברכה 2441טה"ב .ג

 . לא שימשהא"צ לחזור ולטבול שנית אפילו אם וניקתה אותו היטב 

 
 קצח ב. 2434
 עמ' שטו. 2435
 בית שחלק עליו. בטהרת ה יןודש ח"ב סי' י ועינראה בדברי האדמת קכך  2436
 שטו."ל עמ' שבה עפ"י 2437
 .ח"ב סי' י 2438
 .כג -עמ' כא  כח" 2439
 ו.י' סיו"ד  גח" 2440
 כג. -מ' כא ע כ"ח 2441
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 את שיער הערווה מי הטהרה היא אינה מסירה מפני שבי  , בשיורי ברכה כתב הטעם 

 וא"כ מוכח שאינה מקפידה על כך. 

אף אם  ,צץהוא מגופה ועיילי בה מיא אינו חור של דב, שכהטעםבטה"ב כתב  

]חציצה היא רק מגורם חיצוני או כאשר המים לא יכולים להגיע לכל  ליומקפידה ע 

מהשיערות ונשארו מיעוטם  הסירה חלק. וה"ה אם י הגוף כמו קשרים בשיער[חלק 

 חזור ולטבול. שאינה צריכה ל 

יכולה  ולה להסיר את השיערות, יכ אינהש ו מקוםשאם יש מכה באות, והוסיף בטה"ב

 יחן יפה. לאחר שתד ול לכתחילהלטב

 

 מנהג הספרדים בימינו 

 : ת האחרוניםלגבי מנהג הספרדים בדורוהאחרונים  נחלקו

רד אינן שבזמן הזה רבות מבנות ספ כתבו,  2444משושו"ת תבואות ש 2443טה"ב .א

 כך. פידים עלאת שיער הערווה ואומרות שהן ובעליהן אינן מקמסירות 

נהג שאינו משונה כיון שכל מ .לא מקפידכאשר בעלה  ש להתיר להן לנהוג כךוי

ת לרחוץ ולנקות אלא שצריכו מאד לא אומרים עליו שבטלה דעתם אצל כל אדם.

 בילה. וה לפני הטאת שיער הערוהיטב 

להסיר  יש להמשיך את המנהגספרדיות כתב, שגם בימינו על ה 2445האבני ישפה .ב

 . קראת פורצת גדרומי שמשנה מן המנהג נני הטבילה, לפ רווהיערות הע את ש

 ר נהגה להסיר שיער ערווה האם מועיל התרת נדרים אישה שכב

עונינת  לפני הטבילה ומ ר נהגה להסיר שיער בית הערוהשאם כב 2446כתב בתורת הטהרה

 .2447צריכה לעשות התרה, לשנות מנהגה

אינה  לפני הטבילה,  ווההער את שיער כתב, שאם נהגה כבר להסיר 2448אולם בשבה"ל

על דבר מצווה שלא נשאלים עליו. שהרי טעם כיון שהוי נדר  התרת נדריםיכולה לעשות 

אך  . סיר לפני הטבילהערות, ולכן נהגו הספרדיות לההמנהג הוא משום חשש שידבקו השי

יועיל   הג זה תאמר שהיא עושה זאת בלי נדר, וכךשלפני תתחיל לעשות מנ , כתב עצה בזה

 נדר. וי לא הש

 
 

 צח ב.ק 2442
 מ' כד.ע "גח 2443
 סי' כג. ו"ד י 2444
 פג.ח"ג יו"ד סי'  2445
 ז יד. י  2446
רן התרה, והעלה שמ יג יש לוסירו אותו לשם גדר ואשונים האם נדר שנדנט, הובא שנחלקו הר -בטה"ב ח"א עמ' נח 2447

 עובדיה. רב שמקילים וכן פסק שם האשונים ל כרמיק
 טו.' שעמ 2448
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 טבילהגבות ושכחה להסירו לפני ה/רגילה להסיר את שיער רגליה

]לסדר גבות לנוי מה הדין באישה שרגילה להסיר את שיער הרגליים או הנחלקו האחרונים 

 הטבילה:  שכחה להסיר לפניוכעת  גבות[

ופה שהשיערות הם מגופה וכל דבר שהוא מגיון , כב, שעלתה לה טבילהכת 2449בטה"ב

 .אינו חוצץאת כניסת המים נע ו מוואינ

   . להלה טבי שלא עלתה, 2450כתב  צחקעולת י

 פסיקת הלכה בשיער בית השחי

פסק  שו"עומרן בבית השחי שנדבק חוצץ. לעיל נחלקו הראשונים האם שיער  כאמור

 .צץשהוא אינו חו, הטורכשיטת 

 .נו חוצץאיכשו"ע, ששיער בית השחי שנדבק  2451בטה"בוכן כתב בפשיטות 

 באישה. ץחוצכתב, ששיער בית השחי שנדבק  2452ו"שבלח

ששיער בית השחי אינו חוצץ. אולם  כדברי מרן עיקר הדין הלכהשמכתב,  2453ובשבה"ל

ה. מצוי שנדבק ע"י זיעכיון שהוא  השחילהחמיר להסיר את ששיער בית  לכתחילה כדאי

את   סירם להנאמר לה , כיון שיש נשים שאםה בכך צריכה זהירותשהוראאלא שהוסיף, 

 שיער בית השחי הם לא יטבלו. 

 ההקפדהאם השתנה בעולם המנהג על 

לא הקפידו על  , אף שבזמן חז"ל נשים שההקפדה תלויה במנהג אותו זמן, 2454שבה"ל כתב

 תנה הדין. ילו להקפיד על כך, יש זמן מסוים נשים יתחמהאיברים, אם ב שיער דבוק בחלק

 ם כללים  גדרי –  סכנה להסיר את החציצה 

דכי הביא ו ע"י שד אינן חוצצות. המר, שאישה שהשיערות שלה הסתבכ2455רדכיהמ כתב

. ה היינו רביתיהסכנת נפשות להסיר את החציצמס' טעמים לכך, ואחד מהם שכיון שיש 

בנה א"צ  –רית מעוברת שנתגיירה דף עח[ שאומרת, שנכי הגמ' ביבמות ]ופסק כך עפ"

 2456בה"לש]דרך גידולו[, וביאר  נו רביתיה'הייבר 'כיון שעו ,טבילה, שטבילת אמו עלתה לו

 .גוף האם לחיותו לא חשיב חציצה כיון שהולד צריך את

 .לא הוי חציצה – ת להסירהושיש סכנת נפש שחציצהעפ"ז כתבו הפוסקים 

 :2457דר הדבר א דנו הפוס' בגאל

 
 .מ' כהח"ג ע 2449
 קצח. סי'  2450
 כא.מ' ח"ג ע 2451
 כה.  "קס צחק 2452
 .שטו עמ' 2453
 טו.ש בעמ' 2454
 תשנא. שבועות  2455
 עמ' שטז. 2456
 שבה"ל עמ' שטז. 2457
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ירו ללא סכנה אולם לאחר שיעבור זמן ניתן להס ם יסיר אותו עכשיו יהיהדבר שא .א

 סכנה

ולכן חץ . ר לאחר זמן וא"כ הוי כמקפידדדעתה להסי, כיון שחוצץכתב  2458ע"אר

 בבשרה חוצץ, כיון שניתן להסירו לאחר זמן ללא סכנה.התקוע 

   חד פעמיתסכנה  .ב

היא  טיב את האוזניים, ולכן כאשר אסור לה להר שיש לה חור בעור התוף וכגון אישה 

ן נמצא שאישה זו אינה נמצאת כל הזמב. כיו"מר גפן ורוצה לטבול צריכה לשים שם צ

 מים היא בסכנה חד פעמית.בסכנה אלא רק כאשר נמצאת בתוך ה

 .  שהוי חציצה, הג"ר שלמה הכהןכתב 

 . ציצהשלא הוי חכתב,  2459יושרהאמרי  אולם

 

 סעיף ז

 כותב וז"ל: הטור א. 

 ירוק היותל ל התחיש עד יבש חוצץ  אינו לח שהוא כל לעין חוץ וש  חוצץ  אינו שבעין ליפלוף" 

 סתם כתב לעין ושחוץ ' ג חר ולא ימים' ג בתוך בין העין שבתוך על חילק ם"והרמב חוצץ  

 ".ראשונה כסברא בכת ל"ז ש"הרא א"וא' ג תוך אפילו חוצץ  

 ין ליפלוף שבע

 וז"ל: 2460מובא במשנה

 ... לעין שחוץ לפלוף... באדם חוצצין אלו"

 ". ןלפלוף שבעי... חוצצין שאין אלו

 :2461בנידה מחלקת באופן שונהמ' ו הגואיל

 משעה - יבש נקרא אימתי חוצץ - יבש, חוצץ אינו - לח, שבעין לפלוף: עוקבא ר מ "אמר 

 לירק"  שמתחיל

 .צואת העין ]על אתר[ שזה הערוךב ? כתלוףמה זה ליפ

 

 המשנה והגמרא זה עם זו:בישוב  שוניםנחלקו הרא

 יפלוף שבתוך העין,  ל לבר עליבש די שמר עוקבא שחילק בין לח ,ביאר 2462'תוס .א

  אפי' לח חוצץ. עיןוחוץ ללח אינו חוצץ יבש חוצץ.  ןתוך העיולכן 

 . עיןשחוץ ל, שמר עוקבא דיבר על ליפלוף 2463רא"ש ביאר .ב

לח  חוץ לעיןותו תמיד. עין מלכלכת אכלל כיון שהלחות של ה לא חוצץ תוך העיןולכן 

 חוצץ ויבש חוצץ. אינו

 
 קמא סי' ס.  שו"ת רע"א מהדורא 2458
 סי' פב.ח"ב  2459
 ליפלוף. ב, ד"ה  ט מקוואות 2460
 . סז ע"אנידה  2461
 ע"א ד"ה.  נידה סז 2462
 . כה' סי ותמקוא' הל 2463
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 מר, ואת מתאימים לדברי מר עוקבא. כלומקונה בדברי המש, שביאר 2464הסמ"ג .ג

 סתמו יבש וחוצץ. ושחוץ לעיןואינו חוצץ. סתמו לח ליפלוף שבתוך העין 

ר עוקבא כתבו, שכל דברי מ 2467ב"אורש 2466דראב" 2465הרמב"ם ]לפי הב"י[  .ד

 :מקוואותפסקו הלכה כסתם המשנה בלכן ולא לבעלה. ונאמרו לטהרות 

  ץ.חוצ חוץ לעיןואינו חוצץ.  שתוך העין

 

 כותב וז"ל:  השו"ע. ב

 היה  ואם, חוצץ  אינו שבעין ולפלוף; לח הוא אפילו חוצץ , לעין שחוץ ( העין צואת' פי) לפלוף" 

 ."(ם"רמבו ת"ר בשם ג"וסמ וספותהת דברי כן) להוריק ילשהתח אוהו; חוצץ , יבש 

 קת הלכה בצואת העין פסי

 יבשלא חוצץ ואילו  לח עיןובתוך ה . לחאפילו  שחוץ לעין חוצץ תוס'ת יטשכ מרן פסק

 חוצץ.

, ולכן תוך העין אף פעם לא חוצץ וחוץ קר הדיןמעיוסיעתיה פסק כרמב"ם  2468"ך אולם הש

, ואם ןמר לטהרות כשיטת ילה גם לבעלה יש להחמיר כמוחאולם כתב שלכתלעין חוצץ. 

ל היכא דלא ניתן לטבול שנית יש לסמוך ע ם אפשר תטבול שנית. אךטבלה כבר א

 יה. יעתוסי  הרמב"ם

, שכן ניתן לסמוך חוצץ בספק אם הוא לח או יבש אינושוהוסיף  .מרןפסק כמו  2469טה"ב

 במקרה כזה על הרמב"ם וסיעתיה. 

  חוצץ לטבילה םטיפות עיניים הא

  מיד מתערבות בעיניים., כיון ש אינו חוצץ ניםישטיפות עי  2470חוט השני כתב 

 עדשות מגע האם חוצץ

 האם חוצצות: סירות כל יוםשמ מגע עדשותבי נחלקו הפוסקים לג

אך את עדשות המגע לפני הטבילה,  להסירשלכתחילה יש  ,פסקו 2472וטה"ב 2471שבה"ל

 ודק. ן שאינו מהי מיעוט שאינו מקפיד וכן יתככן הו, שבדיעבד אם לנה עם בעלה לא חוצץ

 שוב. תטבול להאם לא לנה עם בעאך 

 
 קיא.  ויןלא 2464
ץ יותר  צם לא חותוך שלושה ימיב תוך העיןבר, שסו ברמב"םת חרא ור הביןבט ד וכ"ב. אולם"א י"ב הואת פמקו 2465

 ב"ם. רמת הבנה זו בדברי הן בב"י שהאריך לדחומשלושה חוצץ וחוץ לעין תמיד חוצץ, ועיי
 בילה. עלי הנפש שער הטב 2466
 הקצר ב"ז ש"ז. רת הביתתו 2467
 .יג ס"ק 2468
 כה.ח"ג עמ'  2469
 עמ' רצט. 2470
 ח.' שיעמ 2471
 כז.-ח"כ עמ' כו 2472
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י' לא לנה עם  אפ חוצץבד אינו בדיע, לכתחילה יש להסיר, אולם פסק 2473אגרות משהה

 הודקות., כיון שאינם מבעלה

 .2475חוט השני . וכן פסק בדיעבד חוצץ, שאפילו 2474כתב המנחת יצחק 

 

 עדשות קבועות

 לתקופה ממושכת:  ינייםקבועות בעמסירים אותם כל יום אלא הם  ת שאיןישנן עדשו

ל עימן  וניתן לטבו תואינן חוצצ, שעדשות אלו כתבו 2477הםובנשמת אבר 2476"בבטה

ואף שהרמ"א כתב, מיעוט שאינו מקפיד  בלא להסירן. והטעם לכך שעדשות הןלה כתחיל

לצורך רפואי א"צ חציצה , שאם הכתב 2478ערוה"ששנהגו להסיר גם מיעוט שאינו מקפיד, 

 .   דעת הרמ"אלהוריד אף ל

 ילהת האם חוצץ בטבאישה בעלת עין זכוכי

יכה להוציא. וכך למד צר  אינהזכוכית ועם עין  שמותר לטבול לכתחילה, 2479בטה"בכתב 

 :יווטעמ 2480ומשיב  בדברי השואל

, שחציצה לא שייכי אלא כאשר מקפדת להסיר מפני שהדבר רע השואל ומשיב כתב א.

ינו תבזה. וממילא הוי מיעוט שאדי שלא תכ אדרבה מקפדת לא להסירהכאן לה, אך 

 נו חוצץ.מקפיד שאי

 בעינן בו ראוי לביאת מים. לא , דע מקום בלושמקום העין נחשב ככתב,  2481כוכב יעקבב.

 .דכגופה דמיאטובלת בו  – לנויכל שנעשה כתב,  2482"ץהתשבג.

ופה זכוכית כדי שלא יכנסו מים לגהעין מ אם הזהירו אותה הרופאים שלא תטבול בלי ד.

 , ולכן ברור שאין לה להסיר. תרצום עיניה ביויש חשש שתעעו בעין השניה, ויפג

לתה לה ורק בדיעבד ע  עם עין זכוכיתטבול א תלה לשלכתחי 2483שבה"לאמנם דעת 

 .בדיעבד שהוי נוי אינו חוצץכיון  ,טבילה

 קודם שתטבול. סירצריכה להישון כשהולכת ל שאם רגילה להסירכתב,  2484הזכר שמחה 

לפני הטבילה   הסיר אותהעליה ל מסירה את העין מידי פעם, שאם 2485תבכ המאורי אור

 ר. החמייש ל נקלאפילו אם אינה יכולה להסירה ב

 
 י' קד. ס "אח יו"ד 2473
 י' פט."ו סח 2474
 מ' רצט.ע 2475
 .ועמ' כ ח"ג 2476
 יו"ד קצח עמ' רלז. 2477
 קצח ט. 2478
 ח"ג עמ' כז. 2479
 ח"ג סי' כח. 2480
 ' רלא. סי 2481
 .רפח"ג סי'  2482
 שיח.-שיז עמ'  2483
 קיח. סי' 2484
 ב ח"ג כח.בא בטה"הו 2485
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 סעיף ח

 הטור כותב וז"ל: א. 

' פי חוצץ  אינו לעין שחוץ  אף פורחות עיניה היו חוצץ  לעין ושחוץ  חוצץ  אינו שבעין לכחו"

 שחוץ  אף פתוחות עיניה היו כתב ם"מבוהר  תמיד ונסגרות נפתחות מ"יו דומעות רחותפו

...  חוצץ  ינוא יםימ' ג חר א אפילו המכה גבי שעל דגליד כתב ד"והראב... חוצץ  ינוא לעין

 "כן  כתב לא ל"ז ש"הרא א"וא

 עין כחול שב

 וז"ל: 2486הגמ' במסכת נידה  

 עיניה היו אם. חוצץ - יןהע גבי ושעל . חוצץ אינו  - העין שבתוך כחול : שמואל "אמר  

 ."חוצץ אינו העין גבי על' אפי - ותרחפו 

' ז בסע עיל בהרחבה ללבעלה, והובא גם האם חוצץ רק לטהורות או ו הראשונים נחלק

 .לבעלהגם להלכה חוצץ ועיי"ש. 

 פורחות? מהי עיניה 

יהיה עבה  , הכוונה שעיניה דומעות והדמעות מלחלחות את הכחול שלארש"י פירש .א

 ינו חוצץ.אן ולכ

 חול אינו עב.ך כך הכפותחת וסוגרת עיניה כל הזמן ומתו ש ,רש"יעוד פירש  .ב

ואז הכחול ים ך המיניה בתו, הכוונה שפותחת את ע2487הרמב"ם עפ"י הט"ז  .ג

 .2488נימוח

 

 ב וז"ל: כותב. השו"ע 

 עיניה( גרתסו פירוש) ועוצמת פותחת היתה ואם; חוצץ  לעין ושחוץ , חוצץ  אינו שבעין ולכח" 

 .חוצץ  אינו לעין שחוץ  אף, דיר ת 

 

 . "יי של רשהפירוש השננקט שפורחות כמו  מרן

 לחוץ לעין כחול שבעין חילוק בין 

שכל  סעי' יז נפסק, ובכיון שעשוי לנוי ן אינו חוצץ העיתוך ל שהוא בכחו ,כתב 2489שבה"ל

 י אופנים:שעשוי לנוי אינו חוצץ. וביאר את ההבדל בין תוך העין לחוצה לה, בשנ

רך הנשים  אין דן , ולכן זה נחשב לנוי. אך חוץ לעיולדרך הנשים לשים כחבתוך העין . 1

 ולכן זה לא נחשב לנוי. לשים כחול

 
 סז ע"א.  2486
 ים. ך המיה בתו ינע אתשפותח  ירשוחות' עפ"ז פה פתעיניהיו  ברמב"ם 'אם גרס"ק יב, הט"ז ס 2487
 אותו כמו הפירוש השני של רש"י.  ם שביאר י בהבנת הרמב"ב"ודלא כ 2488
 עמ' שיח. 2489
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משות מאשר יותר מול יש העשוי לנוי אינו חוצץ, אולם לכח צבעסק שז מרן פו. בסע' י2

נו חוצץ העין הכחול אי, ולכן הוא חמור יותר ואע"פ שנעשה לנוי חוצץ. אולם בתוך לצבע

 לכך שהכחול יהיה לו פחות ממשות.  מתכיון דלחות העין גור

  ת ממשושיש בו  אינו חוצץ אע"פ מעיקר הדין שכל דבר של נוי  2490כתב טה"בבאולם 

 שהרחבנו בזה ז מה ועיין בהרחבה בסע' י .להסירו לכתחילה ולם טובא

 בזמננו כחול 

עיניים לשם נוי, והיה מקום לומר שאינו ף שמנהג הנשים לשים כחול בשא תב,כ 2491שבה"ל

הלכה  לומר קשה למעשה, .צץינו חושמה לנוי אששכחול  2492כתב הש"ךשכמו חוצץ 

יש אם רר ה, ויש לבכחול הנדבק בעין היטבכיום מייצרים  שכן, רורה בכחול שבימינוב

ו שאין לאו  בו שחוצץ אע"פ שנעשה לנוי  מקום להחמיר  כחול יותר מצבע ואז ישבממשות 

חת יל שפותהנעשה לנוי. ובימינו אין מועדבר כדין  רק כמו צבע ואז לא יחצוץממשות והוא 

, כיון שאנו רואים שהכחול נידבק היטב בעין ואינו יורד ע"י  וסוגרת עיניה המון פעמים

 צמוץ. מ

ע עליהם שיסירו את הכחול  קשה להשפישכאלו  נשים בל רק להק אפשר ה מעשכן לול

 . החמירנשים יש לל בסתם אב

ץ לא בתוך העין ולא מחו ו חוצץאינול לנוי שאם שמה את הכחכתב,  2493אולם חוט השני 

 לעין.

  פור אפי' סביבות העין ואפי' יש בו ממשות אינו חוצץ שמעיקר הדין איכתב  2494בטה"ב

טבילה, אולם בדיעבד לפני ה וב לכתחילה שתסיר אותוטל אב פתיםדם על השוה"ה לאו

 ה לה טבילה.אם טבלה עם האיפור עלת 

ין  כך לכתחילה אכלל ואף העושות  בזה חציצה אין  שאיפור קבוע, עוד כתב בטה"ב

  2495ור ואין כאן משהו חיצוני. ועיי"ש . כיון שנעשה בתוך העלמחות בידן

 כותייםמלאסים רי

מלאכותיים והם נופלים מאיליהם לאחר מספר ימים. נחלקו  ישנן נשים המדביקות ריסים

 :  יצהלענין חצ הפוסקים

 ורך צ שום כשאין יופיו לנוי שכל דבר שהוא עםן שהט , כיושאינם חוצצים פסק 2496האגרו"מ

 ןכול יפלוש עד  חוצץ  הוא ליפול כבר אם התחילו  אבל. צץ ]כדלקמן סע' יז[חו אינו להסיר

 שלדינא נוי. ומ"מ כותב האגרו"מ, שאף דבר הנשאר חלק יןא ליפול דכשהתחילו רסתב דמ

  יש  זה שבלא באופן הוא אם אלא יפוי ליתרון האשה זה  תעשה שלא מרהיה או ,להתיר  יש

 
 "ג עמ' כח.ח 2490
 יח.עמ' ש 2491
 ס"ק יד. 2492
 ש. מ'ע 2493
 ג עמ' כח.ח" 2494
 ד.ל-ט עמ' כ ח"ג 2495
 ד חלק ג סי' סב.יו"2496
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 שיש  להסיר לה א"שא עשתה כשכבר ש"וכ, להתיר ישאז  לבעלה מאוסה שתהאחשש 

 .לטבול להתיר

כיון שהוי מיעוט  ים מלאכותייםלשים ולטבול עם ריס  ילהלכתחהתיר אף  2497ובדבר יהושע 

הרמ"א בסע' א פסק כהגות שערי דורא שיש שאינו מקפיד שהרי הניחה אותם לנוי, ואף ש

לדינא. ובימינו  זה רק לחומרא ולא ים שאינם חוצצים,לכתחילה לטבילה גם דבר  להסיר

 הם. שנשים מקפידות מאד על יופים אין להחמיר עלי

ובדיעבד , לאכותיים לפני הטבילההסיר ריסים מ שלכתחילה צריכה לק, פס 2498כ"טבדר

 .כיון שכל דבר שמתרחצים איתו אינו חוצץ לה טבילה אם טבלה איתם עלתה

ולכן אם  וצצים, ים מן הדין אינם חסים מלאכותים שלמ כתב, שאם הרי  2499רת הטהרהבתו

השיערות ליפול,  לו ם הח, ואעמהםקשה הדבר להוציאם קודם טבילתם, מותרת לטבול 

 . אשה זו או דרך הנשים להסיר הריסים במצב זה, הרי הם חוצצים נפלו עד שדרךכל ש

 

 סעיף ט

 הטור כותב וז"ל: א. 

 הוא לח םימי' ג תוך כל וכהמת יצא חוצץ  אינו שבתוכה וריר חוצץ  המכה שעל יבש דם" 

 עד במים לחוף כהצרי חטטין לתבע אשה לפיכך וחוצץ  הוא יבש מכאן לאחר  חוצץ  ואינו 

  לוףלפ  וכן חוצץ  אינו ימים' ג אחר  אפילו המכה גבי שעל דגליד תבכ ד"והראב כושיתרכ 

 ".כן כתב לא ל"ז ש"הרא א"וא חוצץ  אינו ןהעי ג"שע אפילו והכחול יבש אפילו שבעין 

 מכה  דם יבש וגלד שע"ג

 דם יבש

 .2502"םהרמבו והטור 2501הרא"ש. וכן פסקו חוצץשדם יבש הובא,  2500בתוספתא

 

 גלד שע"ג מכה

 :2503במשניות במקוואותר לגלד הוא המקו

 ".2504המכה  שעל וגלד...  חוצצין שאין אלו ... למכה שחוץ גלדבאדם...  אלו חוצצין" 

 .ד גל עשהונ מתייבש המכה  מן היוצא ריר כוונהה למכה שחוץ דשגל ש"ר שופיר

 .ץולכן אינו חוצ 2505רךתמיד  שגלד בתוך המכה וכתב הרא"ש

 
 ו"ד סי' יא. ד יח" 2497
 טו. רק טז הלכה פ 2498
ך לא נהירא לי כמו מי  אשמיקל, רואים מדבריו ו והאגרו"מושע ר יהטת הדבשית א יט הביאמ' בטה"ב ח"ג ע רו. עמ' 2499

 ז"ל.הרב  כוונת קנה. ויתכן וזה טהרה למסה אנו את דברי התורתחילוק קל, ולכן הב היקל מביניהם שכן יש בהם
 מקוואות ו ט.  2500
 ואות סי' כו. מקוהלכ'  2501
 . מקוואות ב א  2502
 כה אינו חוצץ. מד שעל העולה שאפי' גלם ש והרמב"הרא"ברי "י שמדהבב כת' אולם מכה'גלד שבתוך הרסו ש שגי 2503
 ד.-משניות א 2504
, שתוך ג' ח[ פירשתשמ שבועותאולם מהמרדכי ] לק מהבשרלחשהגליד רך ונחשב  ג' אינו חוצץ כיון רש"י פירש שתוך 2505

 ו. ם דרכ ם אלא נכנסימי נו מונע מעבראי ימים הגליד
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וצץ לבין גלד שבתוך המכה שאינו  שחוץ למכה שחשיש לחלק, בין גלד  דנוה לממהמשנ

ביאור הגמ' כמו נים ב]ונחלקו הראשובין תוך ג' לאחר ג' לחלק הוסיפה  2506חוצץ. והגמ' בנידה 

 :לקמן[שיבואר 

  ."חייצי ואילך מכאן חייצי לא  יומי  תלתא עד דכוסילתא ריבדי הני אבא בר  רמי אמר " 

 

 ר ריבדא דכוסילתא:יאובב םהראשוני נחלקו

 [ ן המכהמריר היוצא ] היינו הגלד שעליו דיברה המשנהריבדא דכוסילתא , שהרא"ש ביאר

 ועפ"ז פסק: 

 מיד.  שהוא רך ת נו חוצץ לעולםאי – המכה ריר שבתוך  א. 

לאחר ג' ימים   .כיון שעדין הוא רך אינו חוצץ מיםתוך ג' י – למכהוץ ריר שחב. 

 .חוצץ

 גלד שעליו דיברה המשנההאינו וסילתא ריבדא דכשביאר,  "יהב עפ"י 2507הרמב"םאולם 

,  ימים שיוצא חוץ למכה חוצץ אף תוך ג' ]ריר[  דגל אולם לדם שע"ג שריטהאלא הכוונה 

 ועפ"ז פסק: 

 חוצץ. אינו  – המכה וך  ריר שבתא. 

 . תמיד חוצץ – למכהשחוץ ב. ריר 

 . חוצץ  ימיםג'   רלאח .ץאינו חוצ  ימים  ג' תוך – בבשרה דם שיצא משריטהג. 

 

 כמבואר לקמן. רא"שן פסק כשיטת המר

 האם דם יבש חוצץ גם לבעלה או רק לטהרות

ל בסע' ז בעלה, והובא בהרחבה לעיגם ל רות אוהאם חוצץ רק לטהנחלקו הראשונים 

 .עלהלבגם להלכה חוצץ  ועיי"ש.

 אישה בעלת חטטין 

 יצד תטבול:ם כדנו הראשוני חוצציםאשה שיש לה פצעים ועליהם גלדים 

ולכן זה נחשב שאינה מקפדת עליו נהגו יש צער בהסרתם אף כאשר שכתב,  2508המרדכי

שתסיר את הגלדים או   ול עדאישה בעלת חטטים לא תטב. ולכן להסירםר להחמי

 .מתין עד שתתרפאשת

יש כאשר  אף הגלדים כלאת  להסירשמנהג הנשים , דכי וכתבחלק על המר 2509הסמ"ק

  , מקפדת עליהםאינה שהרי דין אינם חוצצים כיון שמעיקר ה חומראלא אינו אהסרתם צער ב

 .ין לאסור עליה לטבולא בראשה חטטין לה שיש אשהולכן 

 .יכולה לטבול ואז עד שיתרככו םם במיתרכך אותלת חטטין שה בע , שאי2510והרא"ש כתב

 
 ע"א. סז  2506
 . ,יד, כ א ותלכפרק ב הות מקווא 2507
 ות תשמח.שבוע 2508
 .רצג' סי 2509
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 ם. יגלד במהראשונים הנ"ל נחלקו האם מועיל לרכך את ה, ש2511טאר הסד"ובי

 

 ותב וז"ל: כע ב. השו"

 םימי' ג תוך כל, מתוכה הריר  יצא. חוצץ  אינו, שבתוכה וריר ; חוצץ , המכה עלש יבש דם"

 לחוף  צריכה טיםחט בעלת אשה לפיכך. וצץ וח ואה יבש, מכאן לאחר ; חוצץ  ואינו הוא לח

 . "שיתרככו עד מיםב

 אישה בעלת חטטין פסיקת הלכה ב

 .2512בטה"וכ"כ ב הסד"ט וכן פסק .מרן הביא לשון הרא"ש

את  יש להסיר במקום צער פילושאפסק,  2513דרכ"ת ובא בשמ שאטשהגאון מבוטאולם 

  .כםשאלת ח שה תע צער גדול מאדש אולם אם י הגלד,

 : הםוטעמי  טשאטשכגאון מבור להחמישאין  וכתב 2514בטה"בוכן  הנ"ל רכ"תהד

הוי מיעוט  שכיון רת הגלד אינו חוצץ ר הדין אם יש צער בהסשמעיקמ"ק כתב הס .א

אין הסמ"ק, שכתב ולכן רק משום חומרא,  הסיר זה, ומה שנהגו למקפיד ינושא

 .לטבולנשים בעלות חטטים למנוע מ

א , שמידי קולאחומרא דאתי לכיון שזה  ,צער להסיר את הגלד במקוםאין להחמיר  .ב

 סור כרת.לאי בואונעו מלטבול ויימ

 שפסק מרן שלא חוצץ. ריר שיצא תוך ג"י אולי זה .ג

 את הגלד.  כךלרתן שניל היק מרן .ד

שסובר שגלד אינו חוצץ לבעלה אלא רק  שיטת הראב"דניף את לצרף כסניתן  . ה

 לטהרות. 

 . ןבנמדרשאסורה רק   ףהגומיעוט ה על חציצו , כיון שזיש לפסוק כמקילים .ו

שזה עלול לגרום  ן החמיר להסיר את הגלדים כיולן אינו חוצץ אין ן שמעיקר הדיכיו .ז

 .דלקתל

 ,כמו שהביא מרן סמוך על הריכוךלא לו יש להחמיראפשר כש חילהלכת, 2515תבשבה"ל כ

השר  כן עולה מדברי , ועילריכוך אינו מושה  שהרי המרדכי פסק אלא להסיר את הגלד.

 ך ג"יחוצץ אף תו שגלד לדעת הרמב"םונים אלו חששו שראש וביאר שבה"ל. לקמן[] צימקו

 . רככוא"כ גם לא מועיל לו שהוא לחלמרות 

ויש ך, שמועיל לרכ מוך על מרןלסריר, ניתן , יצא דם וד את הגלדורילם אם ע"י שתאו

 במים זה מרכך כראוי. זמן רבם  ר שוהיוכאש לרכך היטב

 
 

 . ו ואות סי' כמקו ותלכה 2510
 .ק כבס" 2511
וף זמן פשיש לחכתב ה"ל גם דם יבש, ושב יתן לרכךנש ,יבשדם לגבי שכ[  'שבה"ל עמ]וכן שם  כתבעוד ו .מ' להח"ג ע 2512
  למטה.כך העליון ומתר ובשהי ריד אתלהוע"מ מה 
 .ח לבקצ 2513
 .מ' לזע"ג ח 2514
 .שכעמ'  2515
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    .כמרן ניתן להקלקת לדל  שיגרום הסרת הגלדש חשש שאם י ,2516כתב  בחוט שניו

 האם נחשב שאינו מקפיד? - לד להסיר את הגצטערת מ

 באסירה אותו מפני הכלהסירו אלא שאינה מ פצההאישה היתה חלד הוא כזה שהג כאשר

 מקפידה עליו:אינה נחשב שן האם יש לדוהכרוך בכך, 

 .ליוה עידמקפ השאינ, נחשב סמ"ק עפ"י ביאור הסד"טה

ב הסד"ט , ועפ"ז כתלהביתו לפני הטב על אששאין גרהג לבדוק היה נו 2517השר מקוצי

, עליולאינה מקפידה חשיבו ה מאין ז, הגלד  אף אם יש צער בהסרת, שלדעת השר מקוצי 

 .י כדבר המקפידהגלד שם, הושלא יהיה   אלא אם חפצה

 

 הכרעת האחרונים 

אינו , נחשב שת הגלד בהסר ל הסמ"ק שאם מצטערתעיש לסמוך פסק, ש 2518הסד"ט

 ת. קפדמ

   .על הסמ"קניתן לסמוך אישה ל יש צער גדול גדול כאשרבשע"ד פסק,  2519י שנהחוט 

 היטב הגלדאת ה האם ריככה בילה הסתפקאחר הטל

ופסק . שיתרככו עד במים לחוף צריכה חטטים בעלתהיא  אםק לעיל, ש ן פסור מראמכ

לא צריכה לחזור  , את הגלד יטבה  שהיא מסופקת אם ריככהשגם במקרה  2520בטה"ב

   "ל ]מיעוט גופה[.וי סדהדן כיו טבולול

 ימים  ' הגדרת ג

יצד סופרים כהאחרונים  דנוו, אינו חוצץבתוך ג"י כה , שאם הריר יצא מתוך הממרן כתב

 ם: את הג' ימי

רים  מחמיולא  עת הימים מעת לשמסתבר שמחשבים את , א בשם החת"סהבי 2521הפת"ש

אזי  , רבנןרק מדוצץ חמיעוט המקפיד הוא כיון שאולם  ,ם ככולומקצת היומר ולהקל ול

 . תע"בל לא הפסיד והמחמיר המיק

 ת. חשבים מעת לעשמ פסק 2522טה"ב

 

מתחילים למנות את הג' ימים  ש ,2523אזו"החב בשם כת יוט השנח ? ממתי מתחילים למנות

 .שהפצע מתחיל להגלידמאז 

 
 .גש עמ' 2516
 . יד "קס הובא בט"ז 2517
 .כב ס"ק 2518
 .עמ' שג 2519
  .הל עמ' ח"ג 2520
 ס"ק ז. 2521
  לד. ח"ג עמ' 2522
 עמ' שב. 2523
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 סעיף י

 רטיה שע"ג המכה 

 כותבת:  2524כת מקוואותבמס המשנה

 ".עליהוהרטיה שלמכה  ... וגלד שחוץ באדם חוצצין"אלו  

 .חוצצת" שעל המכה,   הרטי" הטור והשו"ע:פסקו  וכן

 להסירהולה להישאר זמן רב, ואינה יכבושת שצריכה תח

והשו"ע או שמא המשנה דיברה רק  כפשט המשנה קים נחלקו האם כל רטיה חוצצתפוסה

ולה , ואינה יכובהרטיה שתישאר לזמן מרר, אך ה רק לזמן קצעל רטיה שמניחים אות

 :  תאינה חוצצום לכאב גדול וי הרופאים  ושהסרתה תגרעל פי ציו להסירה כעת

תבו שרטיה שצריכה כ 2527רב פראנק וה 2526, דברי חיים מצאנז 2525אירות הפנים מ .א

רוכה  יווי הרופאים, וכן אינה יכולה להסירה מפני שהסרתה כלהישאר זמן רב על פי צ

 . וטעמיהם: אינה חוצצת  – בכאב רב

  פואההיא צורך רל הרטיה כיון שאינה מקפידה ע .1

ועתידה להישאר לזמן לצורך רפואי שכיון שהתחבושת עשויה  הפוסקים הנ"ל כתבו

מיעוט שאינו  והוי שאינה מקפידה עליה,הסירה כעת נחשב ה לינה יכולך ואממוש

 . מקפיד שאינו חוצץ אפי' מדרבנן

 מקפידות על כך, , ורוב הנשים דעת רוב הנשים הולכים אחר  בעניין חציצהואף ש

שים שיש להם הנאחר רוב אלא יש לדון פצע, אחר רוב העולם שאין להם אין לדון 

  .הרטיהעל ינן מקפידות אשהן  בפני עצמם פצע כזה

 א סברה קלושה. חלק על סברה זו וכתב שהי 2528השיורי טהרהאולם   

 "ע פסק שחוצצת ה שהשודומה לרטי רטיה זו אינה .2

לראות לפעמים מסירים אותה כדי בר על רטיה שיכתב, שהשו"ע ד 2529ב סופרהכת

צת, אולם תחבושת המכה או ע"מ לתקן את הרטיה ולכן היא חוצ הפאאם נתר

 2530החלקת יואבכ . וכ"ולא על זה דיבר מרן מים לזמן ממושך אינה חוצצתשש

של  דומה לקשר דברמים אינה חוצצת, וסובר שהי 7שתחבושת ששמים יותר מ

 .2531קיימא בשבת 

 
 מקוואות ט, ב  2524

 .ק ב סימן קמזחל 2525
 . סימן סה ב, יו"ד לקח 2526
 .טסיו"ד קצבי הר  2527
 .קצח, יט 2528
ב  ידו של הכתלמת ן,בוא לקממאהבה שי כתשובהמיר א החשה אללא היקל למער פ ואף שהכתב סוא, יו"ד סי' צ 2529
 ו מסתבר.למרות שמורו הכתב סופר נמנע מלהקל למעשה, טעמש ב, כתכחאר שמואל סי' פר בשו"ת בסו

 ' ל. יו"ד סי 2530
 ם אסור מדרבנן.ימי 7ר מותשאם קושר י 2531
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 יורת מעוברת שטובלת לגירותה, עולה הטבילה גם ת שגאומר 2532מות יבהגמ' ב .3

ציאו. ינוק ולא ניתן להוו של תשזה דרך גידולהיינו  – ינו רביתיהיהשלעובר כיון 

ימו לה סם בשיערות לה חולי ורפואתה שישבאישה שיש  2533עפ"ז התיר המרדכי

ן שיש סכנה , כיומסובכות נחשב חציצהן השערות הל ואיה לטבו, יכולוהם יסתבכו

  .יינו רבייתיההש להוריד הסם, ולכן זה נחשב

ש סכנה בהסרת שי כיון ,לטבול עם התחבושת שיכולהות רז כתב הפנים מאיועפ"

  .'היינו רביתיה', זה נחשב לופאים מפני עצת הרה להסירה יכולואינה  התחבושת

  , תים לא להסיר את התחבושפארשת מהרוראה מפו כיון שיש לה הו כתב, הר צבי .4

 ה.וי מיעוט שאינו מקפיד. ובצירוף שכואב למקפדת עליה, וה אינה

ח מכו, ושךן ממת לזמאם מונחפילו בתחבושת א להחמיר ,כתב 2534אהבהתשובה מ .ב

 סרו.סתימת מרן השו"ע שסתמו וא

  ימינו יש ף, שבוהוסית הרטיה. זו יש להקל, ותדיח היטב אשברטיה  פסק, 2535בטה"ב

, 2536הישכיל עבדי תב ש חשש למכשול או לשז"ל. וכוי  בתה הפריצותר כיון שרהתיר יות ל

 רק בימיו. , והחמיר קל בימינואהבה היה מיבה מ' התשואפישאולי 

  ץ אינו חוצ ,ערשכל שנעשה לרפואה וא"א להסירו מחמת כאב וצ, 2537בטה"בתב עוד כ

   יד.ינו מקפאט שב מיעו , כיון שחשילטבילה

 וריד, שאינו חוצץ.איר ולא להלהשעליה  ופא ציוהשהר טרלהקל בפלס שיששה"ה תב וכ

 .בסגי בן מה שנכתוב לגועיי

 גבס לה עם טבי

, ונחלקו בכך האחרונים רטיהלגבי "ל הניה במחלוקת ס תלועם לטבול עם גב שאלהה

 : למעשה

ת כאב או ציווי ירה מחמ הסה ואינה יכולה למרובלזמן טיה , שרקפס 2538"בטה .א

אך תסיר מעליו כל   .גבסעם שיכולה לטבול  כן כתבול  חוצצת, אינה איםהרופ

 . בול שנית"צ לטאבס  מעל הגחציצות  א הסירהבדיעבד אם לו צותהחצי

אך , צץכולה להסירו, אינה מקפידה עליו ואינו חואינה יו לכלוך הנמצא תחת הגבס 

ימשול  טוב שהבעל, דת הגבסעד לתאריך הור ף שאם נשארו רק מס' ימיםסיהו

 .די כ"עלצאת י וחובר

 . גדולדחק זה שעת כ א א"לטבול עם גבס אל שלא ,פסק 2539"לשבה .ב

 
 עח.  ףד 2532
 . ות תשנא אמקוו 2533
 . קצח י 2534
 .' לזג עמלק ח 2535
 . טז, יו"ד סימן ד לקח 2536
 .ס' ג עמלק ח 2537
 .אס' ג עמלק ח 2538
 .שכאמ' ע 2539
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 וא חוצץ.וה א לטבול בגבסשא", פסק 2540חוט השני  .ג

 אם. נה בהתכן הדין ישתועל ם בס שחדירים למינם סוגי גאולם בימינו יש

 יצההוי חצ משחה ושמן האם

 שמן

ונהגו בנות   משמן המור,חוץ  ציםם חוצ אינכל השמנים ש, "גהבהם בש כתב 2541ך הש"

 .2542בטה"ב פסקוכן  .לפני הטבילהכלל וך לס ישראל לא

 . ר שמן מדחה את המיםמפני שדב ן חוצץששמפסק  2543אולם הערוה"ש

 

 משחה

אול ש לששאז ידאי לחה אלא א"כ היא בו חה חוצצתסוג של מש שכל, פסק 2544"לשבה

 חכם.

 . יש להחמיר הבמשחה עבדדוקא  ,כתב 2545םת אברהבנשמ

ע"פ שהבשר מבריק א ין בה ממשותשא עד שנספגת בבשרה רכה שמשח 2546טה"בוכתב ב

 .הקלניתן ל

 2547סקכתב המהר"ם מברי ,משחת וואזליןחת רה לטבול ללא שמושאסור לאיש ובמקרה

ב יד, שהרי רומיעוט שאינו מקפ הויצה ציוואזלין דין ח, כיון שגם אם יש בלטבול השמותר ל

 .ק בטה"בוכן פס .דות על כךן מקפיינב הזה אאות במצהנמצ הנשים

 

 אף יסעי

 הטור כותב וז"ל: א. 

ראה אינו חוצץ ואם יש עליו חוצץ ואם אינו נחץ או קוץ התחוב בבשר אם נראה מבחוץ "

 "ינו חוצץ בשר בכל ענין א קרום של

 קוץ התחוב בבשר

 וז"ל: 2548ת במסכת מקוואו

 ."ומתוואוכל בתר  ראה טובלראה חוצץ ואם אינו נחץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נ"

  :הובא בב"י[ ,ה"ה קוץ] שרתחוב בבהחץ שני מצבים של ין המשנה מחלקת ב

  .צץחו – נראה מבחוץאם הוא 

 
 .יזשעמ'  2540
 . יד ס"ק 2541
 .עט' ח"ג עמ 2542
 .פחס"ק  2543
 .עמ' שכא 2544
 .ח"ב עמ' קכט 2545
 .פח"ג כמ'  2546
 .ח"ג סי' לג 2547
 .פ"י משנה ח 2548
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 . צץחואינו  – אינו נראה מבחוץאם 

 מובא וז"ל: 2549בתוספתא

דברים אמורים ו חוצץ וחכמים אומרים הרי זה חוצץ במה נכנס לו חץ בירכו רבי אומר אינ"

ור מלמעלה הכל מודים שאינו הע זה חוצץ ואם קרם עליושל עץ הרי כת אבל בבשל מת

 "חוצץ 

 : ים על המשנהמוסיפה פרטים נוספא התוספת

 , שלרבי לא חוצץ. ולרבנן חוצץ. אולםכמים נחלקו רבי וחשתחוב בבשר  ץ של מתכתבח

 ו חוצץ.לכ"ע אינ וכן אם קרם עור מלמעלה. 2550חוצץ לכ"ע  בחץ של עץ

 

 תאפסביאור התו

ללא  ץ שחוצץמבחו נראהחץ הן יב שנהבמ שהוזכרק ת החילואירה הזכלא א פתהתוס 

 מבחוץ שאינו חוצץ. נראה

   כתוספתא.משנה וגם ה גם אתפסק טור ה

 רק את לשון המשנה  כתבו 2552"םהרמבו 2551הרא"ש ואילו

 :אהתוספתהב"י ביאר שנחלקו בביאור שיטת . 1

ש פר א יתכן ל, שלנראה מבחוץחץ הת ברא מדבשע"כ התוספת, הב"י כתבור הטור בביא

 :חוץנראה מבשאינו פתא דיברה על חץ  שהתוס

הרי זה לא  חוצץ? זהטעם של רבנן שמבחוץ, מה הנראה בחץ שאינו  מדוברהיה אם  .א

 ה!נרא

 שחץ שאינו נראה שפסקה נמצא שהמשנה  אה,חץ שאינו נרבספתא בתוובר אם מד .ב

 ולא רבים.דעת יחיד וזה  חכמים, הכריע כדעת רבי ולא כאינו חוצץ

ן חץ מעץ לחץ של ה ביע לא חילקסקה כרבי, קשה מדומשנה פשהאם נאמר גם  .ג

 מתכת כמבואר בתוספתא. 

ץ  קה בין עכ המשנה שלא חיל "וא . בחץ הנראה מבחוץא עסקה כ התוספתולכן ע"

עליו   אלא א"כ קרם, ה מבחוץרארה חוצץ כאשר נבכל מקכמים שלמתכת פוסקת כח

 .עור

 ראה חץ שאינו נבסקה ע התוספתאתם שלהבנ ,הב"י כתב 2553רא"שה"ם ורמבהר בביאו

ו עור  קרם עליאם 'של  הדיןוא"כ , ורבנן גזרו אטו חץ הנראה מבחוץ ורבי לא גזר .חוץמב

, נןדרבודין זה הוא רק אליבא  ,בחץ שאינו נראהעוסק גם בתוספתא  אשהוב 'אינו חוצץ

 . חוצץ כיון שאינו נראה לדעת רבי אפי' אם לא קרם עליו עור אינושכן 

 
 . ט זאות מקוו 2549
  למיםיש  בבשר התחובמתכת  של . א. בחץתמתכ ק בין חץ של עץ לחילולבאר מה ה שרויותי אפ"ש הביא שת הר 2550

 עליו.  מקפיד כן לאולכת מחוץ לבשר ציא חץ ממתלהו . מסוכן. בצהציח הויולא ת להיכנס אפשרו
 . מקוואות כז הלכות  2551
 . חות ג אמקוו 2552
 . הובאו בב"י 2553
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ולכן  .פסקה כרביאה אינו חוצץ ינו נרץ שאשפסקה שח [ה כמותהלכשה] משנהם סתו

,  ובא בתוספתאעליו שה ללא דין קרם עורהמשנה  לשון את רקהביאו  הרמב"ם והרא"ש

 ה פסקה כרבי., שכן אתיא כרבנן. ואילו סתם משנלכהשכן התוספתא לא לה

 

ים  פוסקש שאם הרמב"ם והרא", ר הב"יאוביעל  והקש ,2555והש"ך 2554הדרכ"משיטת . 2

וכן אם המשנה אתיא כרבי לשיטת הרמב"ם  עץ למתכת?! רבי, מדוע לא חילקו בין כ

 כת אלא כתבה בסתמא?!עץ למת ה ביןע המשנה לא חילקוהרא"ש מדו

כמים כח וסק. ופנראה מבחוץהחץ התוספתא איירי בלמדו  רמב"ם והרא"ששה ,ע"כ אלא

רמב"ם והרא"ש את לשון א הזכירו השל ן לעץ למתכת. ומהחילוק בי ואיןשחוצץ 

אה ר"ש מחץ שאינו נהוא מפני שהדבר נלמד בכאינו חוצץ,  וספתא, שאם קרם עליו עורהת

    .שאינו חוצץ

 

 כותב וז"ל:  השו"ע. ב

 ."חוצץ  אינו, נראה אינו ואם; חוצץ , מבחוץ  נראה אם, בבשר  התחוב קוץ  או חץ "

 ץ או חץ התחוב בבשרופסיקת הלכה בק

 .או אינו חוצץחוצץ ואם לץ מבחו ולכן אם נראה"ם והרא"ש. רמבה שוןכלנקט מרן 

 אינו חוצץ.תחת הקרום ראה נ 'אפי – אם קרם עליו עור, שאת דברי הטור 2556ב הט"זתכו

 ? מבחוץ מהו חץ הנראה

 אה מבחוץ:מהו חץ הנר הביא שתי אפשרויות הב"י 

 .אך נראה מבחוץ, 2557בבשר עשהחץ משוקמדובר  –פירוש א' 

 .2558השווה לבשרשהחץ בר מדו –' בש פירו

בבשר אינו  חץ המשוקע , אולם חוצץחץ השווה לבשר שרק , שיש להקל פסק 2559"ךהש

 .אותו מבחוץפ שאפשר לראע" חוצץ

ק  חוצץ מספ אך נראה מבחוץ חץ המשוקע בבשרשגם  והחמיר, ךעל הש"  אולם הב"ח חלק

 .נראה כלל ואינו קע בעומקמשואלא א"כ 

ן וכ .בנןיד הוא חוצץ רק מדרעוט המקפ , כיון שמיכש"ך רונים הקלו, שהאח2560ופסק בטה"ב

 .2561בה"לבשפסק 

 
 .ס"ק ה 2554
 . ס"ק יז 2555
 .טוס"ק  2556
 . חיישלא י משוקע ורב , רבנן גזרו אטו שאינוחץ משוקעבתנאים הקו א נחלובתוספת  2557
י לא  ורב חוצץ ן ר ולכעל הבשו יהיה מקצת  לאש  וברים שא"אס  נןרב, לבשר השווהבחץ תנאים הקו נחל אובתוספת 2558

 . שיהיה מקצתו על הבשר  חייש
 ס"ק טז. 2559
 .גסח"ג עמ'  2560
 .שכא עמ' 2561
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 הבחוץ בשעת הטבילספק אם היה נראה מ

א היה הוא ללפני הטבילה ץ היה תחוב בבשרה ושקו, דן במקרה 2562ת תורהבדע רש"םהמה

יש ספק האם בשעת  א"כ  .מבחוץניכר שוב היה הטבילה מחרת לאולם , נראה מבחוץ

 ?נראה מבחוץהקוץ היה  הטבילה

 .2563או בטה"בוהבי, שכן הוי מיעוט גופו. צריכה לטבול שוב שכיון שהוי סד"לשאינה ופסק 

 חוץ אך עתיד להוציאו שאינו נראה מבדבר 

טי פשתן ו חושהיה לאישה פצע וששמו בתוכדן במקרה  2564בשו"ת תשובה מהאהבה .א

  , ים הפצע לאחר שיחל סיבים אינם נראים מבחוץ אולםהבאופן ש ע"מ לספוג את הדם

שאינם אע"פ  יד להוציאםון שעתכיחוטים אלו חוצצים ש, ופסק םלהוציא יםתיד ע

של הרב  2565ש"עבקיצוסק וכן פ ו לצאתאה שאין סופמי לחץ שאינו נרנראים, שכן לא ד

   .גנצפריד

אה שאינו נר , שהסיבה שחץהר"ש בביאור המשנהברי למד זאת מד הבההאהתשובה מ

כיון  רמין יש להח , וממילא במקרה דידבטל לגופהו הוציאוכיון שלא עתיד ל, נו חוצץיא

הבין את הר"ש כתב שיש ל 2566שבה"ל בשו"ת ]אולם  ןתיד להוציאעחוטים אלו הוא ש

  .[2567ן שונה באופ

   להבנתו בדברי ם , שכן הטעהבהאחות דברי התשובה מהדכתב ל 2568רב פעליםבשו"ת ב.  

   ם שסופו ולא משושר הבחלק מל  עגם יחפה  שא"א שלא , כיוןחוצץנראה ש"ש הר     

 וד עו .םם חוצציאינבשר ולכן ם אינם מכסים את הדידן החוטים בלועי, אך במקרה לצאת     

 א כתב שאם סופו לצאת חוצץ, ועוד שמרן מדמה את  , שסתם ולדברי מרןאיה מהביא ר     

 ראה פסק שאינו נ נולצאת שכן מקפיד עליו ואע"פ כן אם אי ופוקוץ סץ, והדין של חץ לקו     

 .2570ובשבה"ל 2569בטה"ב וסקפוכן  חוצץ.     

 חוץ אך אינה מקפדת עליוקוץ הנראה מב

תוציא ן אלא אם כל בבשרה, לא תתטבולה קוץ התחוב שיש אישה  2571שב"אהרתב כ

 . נו חוצץואז אי יו תקפיד עללא  וממילא שלא תרגיש בואותו שלא יראה מבחוץ כלום, או 

 
 .סגח"ג עמ' הובא בטה"ב  2562
 .גסעמ' ח"ג  2563
 .עהות השו"גהח"ג  2564
 ה. התשובה מהאהב "ק לה הקשה על דבריו"ש סלם בלחאו  .סי' קסא ד 2565
 .סי' צד בח" 2566
"כ  ה ואחבמקווטבל ים טמאים ומ תהששם אדון בלועה כג טומאה עניןלא. : נייניםה בשני עעסקות ואשנה במקהמ 2567

א  . לענין חציצה ל בשרהקרה שחץ תקוע במה בב. חציצ פו עלתה לו טבילה.זה שכל דבר הבטל לגו לל בדיןם, והכהקיא

"ש הר בכתעה טומאה בלון ענילורק ר בשמה מכסה חלקאלא מה שחשוב הוא האם  לצאת או לאכפת לנו אם החץ סופו א

   נטהר ע"י טבילתה. היה טמאאם גופה  וגם הוא בטל ל אזי סופו לצאת ין ואל רה הואיתחוב בבש ץאם החש
 . "ב יו"ד סי' כחח 2568
 .דסמ' עח"ג  2569
 .שכא' מע 2570
 .ז"הקצר ב"ז ש 2571
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 .חוצץינו א –ת עליו , אם אינה מקפדאה מבחוץרפ שנחץ שאע" שקוץ או ,וילה מדברעו

 ב"א השתמשו הפוסקים לקמן. שרי הר ביסוד דב

 ומהתוח וכדניי אחרש תפרים

 ם חוצצים:י הפוסקים האם תפרנחלקו 

 אב"הסתמך על דברי הרששכן  לטבול אם תפריםלהקל בשעת הדחק  כתב, 2572בטה"ב

הרי  ת שרי לא מקפדצץ, והכא הת לא חודפ שנראה מבחוץ הואיל ואינה מקפאע"ש הנ"ל

  והוי מיעוט שאינו מקפיד. ,ה צער רב, ובהסרתן יש ליר התפריםהסה לא"א ל

 חמירטוב להתוך מס' ימים  התפרים להוריד את תידיםעב שאם כת 2573ת הטהרהובתור

 שיוציא הרופא ואז תטבול. עד המתיןל

 ים מבחוץ. אנרון שהם כי ים חוצציםשתפרהחמירו  ,2575"לובשבה 2574שניבחוט הולם א

 יםסתרשבבית ה תפרים

 : ם שהוי בית הסתריםדנו בתפרים בבית החניכי  הפוסקים

 :םהטעמים הבאיף צירומ, ת הסתריםקל בתפרים בבייש להשכתב,  2576הדובב מישרים

 יד. מקפוהוי מיעוט שאינו  מקפיד ו, שבדבר שהוא לצורך רפואה אינרע"א כתב .א

וט . ומיעם היא רק מדרבנןרית הסתבבי חציצה שיטת הריטב"א שת אף, לצריש  .ב

 .כבר הוי תרי דרבנן בית הסתריםב

תב בטה"ב . וכי' בבית הסתריםחוצצים אפשהם  פסקו, 2578וכן שבה"ל 2577רות משההאג

 .מן קצרתוך ז םלהסירהחמירו בזה מפני שבד"כ עומדים  שהםשנראה 

  30ם תוך שעתידים להיות מוסרי ם תפרי  ,בכת אויערבךהגרש"ז בשם  2579הנשמת אברהם

 . את הטבילה כדאי לדחות, יום

גם בתפרים בבית הסתרים ש 2581ורת הטהרהבתאולם , כדובב מישרים. פסק 2580בטה"ב

 . החמיר ימים טוב להסירם תוך מס' לים שעתיד

 תפרים נמסים 

,  ' ימיםם מאיליהם לאחר מסשנמסי ם תפרי כתב,בשם הגרש"ז אויערבך  2582ןהמראה כה

 .2584ובטה"ב 2583ה"לבשבן פסק וכ .ואינם חוצציםהם לגוף  ליםבט

 
 .עמ' סהח"ג  2572
 .כגר' עמ 2573
 .עמ' שה 2574
 .שכא עמ' 2575
 .סי' מ גח" 2576
 . זפ י'ס יו"ד ב 2577
 .כאעמ' ש 2578
 . עמ' רכ קצח יו"ד 2579
 .העמ' סג ח" 2580
 .עמ' רכג 2581
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 . שחוצץ מירלהח ,סקפ 2585ובחוט השני 

 

 יזסעיף 

 ר כותב וז"ל: הטוא. 

 צבועות וידיו צבע נותושאומ מי וכן וצץ ח אינו ראשם ושער  םפניה על הנשים שצובעות צבע"

 ."חוצץ  אינו

 ע צב  ע"יחציצה  

 .  2588רבינו ירוחם ו 2587"אשברהו 2586ש"הראהוא בדברי  מקור דברי הטור

 

 לאיפור מותצבע שש

 ים: טעמחוצץ שני  הביאו לכך שצבע אינוראשונים ה

ת אותו שמורבא אלא אד פידות עליוואינן מק נוי להם הוא ר ששמות כאיפוהצבע  .א

 ן.וובמתכ

 .בעלמאתא חזוממשות אלא צבע שאין ב .ב

 י התנאים או מספיק אחד מהם. האם יש צורך בשנאר לקמן יבו

אינה מקפדת על חוצץ, כיון שערה אינו ב של רועשגם אם הצבע נמצא ף, רשב"א הוסיה

בוע הדבר דומה לבגד צא כאילו מגופו של שער. ורוצה שיהיה עליה הרי הו אדרבהצבע וה

 בגד.הוא חלק מהא גד אלחיצוני לב נחשבשאין הצבע 

 

 ה שאומנותה בצביעהאיש

אם יש  תפדאינה מק צביעה וכד' ותה היא בשאומנ, שה"ה שאישה סיפוהוהנ"ל  הראשונים

        וז"ל: 2589ך מהגמ' בזבחים ראיה לכאו , והביפה ולכן הוא אינו חוצץבע על גוצ

  ואם חוצץ  ובגד על רבב חוצץ אינו הוא טבח ואם חוצץ  בגדו על דם לי פשיטא רבא אמר "

 "חוצץ אינו  הוא רבב מוכר

 ים מקפידות על הצבע הזהרוב הנשו "פ שבד"כ אזלינן בתר רוב הנשיםשאע וכתב הב"י,

רוב הנשים שהן  אחרי שהולכים  ,חוצץ אומנות הצבע אינו תאישה בעל אע"פ כן ,וחוצץ

 . ל כךעמקפידות לא נשים וב אותן ור תואומנבעלות 

 
 

 .לכות נידה עמ' קפגה 2582
 .עמ' שכא 2583
 .ח"ג עמ' סה 2584
 . רפועמ'  2585
 . וואות סי' כז הלכות מק 2586
 .זז ש"הקצר ב" 2587
 . ח"ה נתיב כולדות אדם וחווה ות 2588
 .צח ע"ב 2589
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 הבדל בין צבע לכחול 

בדל בין כחול מה הה ,2590פרישההוהקשה  .ן חוצץח[ שכחול שחוץ לעי לעיל נפסק ]סע'

 חוצץ כמבואר כאן?ע שאינו לצב

 תירוצים:  2ותירץ 

 בצבע אין ממש. ואילו תיש ממשול בכחו .1

אולם  לרפואהת עיניה שכוחלת אוא לענין הול שחוצץ מה שנפסק בכח .2

 ינו חוצץ.אזי א לנויעיניה את היא כוחלת בצבכ 

   ?כדי שצבע לא יחצוץדלעיל  ך את שני הטעמיםהאם צרי

וגם ממשות שאין בו בשם הרא"ש והרשב"א,  חוצץמדוע צבע אינו  לעיל הבאנו שני טעמים

 פדת עליו.מקה אינא עשוי לנוי והיכי הוא 

חוצץ או  ונאים אינהת 2 מותי יתקרק בההאם  ש והרשב"אבהבנת הרא"ונחלקו הפוסקים 

 :דבתנאי אח מספיקשמא 

לצבע שאינו  שחוצץין כחול צו הראשון שההבדל בכתב בתירו ,לעילבא הפרישה שהו .א

חול עשוי לנוי לאישה שכאע"פ ע שמ ובצבע אין. מש כחול יש ממשותכיון שבחוצץ הוא 

 משות.ן שיש בו מו, הרי הוא חוצץ כיוקפדת עליואינה מ

בשיורי  2591ווה חציצה. וכ"כשצבע לא יהכדי  הטעמיםאת שני  ךשצרי וצא לשיטתוי

שלטעם של  ן מלאכתו בכך, אך איממשות שאין בו צבע כתם  שיש לו אדםב, והביא נפק"מ] הטהר

 והביא ראיה  .[תו בכךמלאכ רי זה חוצץ שכן איןם של נוי וקפידא הטעחזותא אזי אינו חוצץ אולם ל

משמע   "חוצץינו א צבע...שהוא וכן מי שכתב "ם התנאי 2ת ך אצרישון השו"ע מלש

 . ממשותץ אע"פ שאין בו שאדם אחר שאינו צבע חוצ

יו מלוכלכות המקווה שה  קירותית משחרור בגופה ה לאישה שמצאה הור 2592ט"זאולם ה .ב

 . אן שהוי רק חזות, כיוצריכה לטבול שנית  המעשן, אינ

    .אחדטעם ומספיק , א לשיטתוע שדי רק בטעם של חזותמשמ

מן שיש לו או. וראייתו מהגמ' בזבחים הנ"ל שטעם אחדיק שמספ 2593בינת אדםה וכ"כ

שיש בו ממש! אלא כיון  , והרי רבב ודאין שאומנותו בכךגדו אינו חוצץ, כיול ברבב ע

סובר שהטעם של חזותא  בכך שהרי הוא אומן לא הוי חציצה. וכן  הוא אינו מקפידש

 . פסק הט"ז הנ"לכן הסכים לול ני עצמועומד בפ

ליו אינו חוצץ ה עצבע שאינו מקפיד  שכתב ברא"ש וברשב"א. 2594ירימאוכן הבין ה

   ע"פ שיש בו ממשות.א

 

 
 .חיק "ס 2590
 .ס"ק לג 2591
 . יזס"ק  2592
 . אכ יב ס"ק 'הנשים סיבית  2593
בע שצובעות  , שצורושיו בנידה סו ע"ב, ששם כתב בשם גדולי הדלחיד תבמה שכלשמה נה והפ. ת ט בוואופירוש למק 2594

 . חדמוכח שהבין ברשב"א שדי בתנאי א   "א א"כהרשבשם ממש את לשון ץ והביא ינו חוצם את ידיהן א בו הנשי
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 שיטת הרמב"ם

 . עם יש ממש בצבכתב, שהכל תלוי א 2595רא"ש והרשב"א, הרמב"םה תאולם בניגוד לדע

חוצץ, הרי לדעת הרמב"ם צבע שיש בו ממש כיצד יתכן ש הקשה 2596פעולת צדיק בשו"ת 

 אינה מקפדת עליו?! 

ים. ולכן אף על ר שהצבע שעליו דיבר הרמב"ם הוא כזה צבע המתקלף לאחר מספר ימאובי

חר מספר ימים כאשר הצבע יתחיל להתקלף פי שבתחילה אינה מקפידה עליו, כיון שלא

פידה להסירה בשעת לישה דומה לטבעת שמק הרי זה חוצץ. והדבר –ו א מקפידה עליהי

 קפיד למיעוט המ שנחשב

 : לכותב וז"השו"ע . ב

 וידיו בעצ שהוא מי וכן. חוצץ  אינו, ראשן ושער וידיהן פניהן על הנשים שצובעות צבע"

 אינו, דםב מלוכלכות דתמי וידיו קצב או שוחט להיות שאומנתו מי וכן: הגה. חוצץ  אינו, צבועות

 "(.י"ר בשם י"ב) מקפידים ןאינ זו אומנות בני שרוב, חוצץ

 צבע חציצה ב בלכה למעשה ה

     ו חוצץ.ולא ביאר בפירוש מה הסיבה שצבע אינ ון הטורשרן פסק כלמ

 עיל.לכמבואר  שצריך את שני הטעמיםבשו"ע ין ב, הטהרה כאמור שיורי

ולא חילק בין השו"ע , שהרי סתם הטעמים בשני  שאין צורך , שו"ע בהבין  2597באולם בטה"

וכן  וצץ.חשצובעות בו הנשים אינו , שצבע תמאבס כתבשבו ממש לאין בו ממש  צבע שיש

 .פסק

אע"פ  זותא בלבדשל חוך על הטעם מן לסנית וט הגוףמיעצבע בשב ,פסק 2598וטאתחא זפה

  2ת צריך א, הגוףובצבע שברוב צץ מדרבנן. וף הוא חועוט הגון שמי פידה עליו, כישמק

 א., כיון שאם מקפדת הוי דאוריתםטעמיה

 

 מקרים למעשה להלכה

 עליו  אך מקפדתא חזות

יו מלוכלכות שה המקווה  ית מקירותשחרור בגופה לאישה שמצאה  ההורעיל דל 2599ט"זה

ועפ"ז פסק  2600בטה"ב פסק. וכן אן שהוי רק חזות, כיולטבול שניתצריכה ה שן, אינמע

 .שחזותא בלבד אע"פ שמקפדת לא חוצץ 2602המ"בוכן פסק  .2601שחינה לא חוצץ בטה"ב 

 
 ."ם סי' שלטרמבשו"ת ה 2595
 .ז' קכב סיח" 2596
 ."ג עמ' קבח 2597
 . וכ ס"ק 2598
 . ס"ק יז 2599
 . יז ס"ק 2600
 .עמ' קהם ש 2601
 . ד"ק יסקסא  2602
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"ד הרמ"א בסע' פע ה יש להסירכתחילאולם לן לא חוצץ שמעיקר הדי 2603פסק  בחוט השני

 .א כנ"ל

 תיר. פיד כדי להם לא תקמצריך שגוחולק  כאמור ,לעילהשיורי טהרה ד אולם

 

אם  ואף המישוש, שאינו מורגש ע"י היינו , 2604חוט השני : כתב ממש בר שאין בו דהגדרת 

צה ר אין החציני של העוחלק החיצושות, אם בממ ור יש יצים הטבעים של העבתוך החר

 . בו ממש ןנחשב שאיזה  –גשת נר

 

 ממשות אך לא מקפידה עליו

ק ואודם אינה מקפידה עליו כגון לאשר יש בו ממש וכש ,2606ה"לושב 2605בה"פסק בט

סיר נהגו בנות ישראל להלם לכתחילה אוינה מקפדת עליו , שהרי אדין אינו חוצץמעיקר ה

ת מודרניויש נשים שאם  2607יף הוס , אולם ה ודם לפני הטבילאלהוריד לק וולכן יש  חציצות

 שלא יבואו לידי להחליש ,ר הדיןיקלהסיר החציצות יש להקל להם כעעו שמילא ש

 .איסורים

ל כך ה לטבו, שיכול"ב ושבה"לבטה כתבו הצליחה ולאת החציצה להוריד א אם ניסתה

ת ת תקניטב במים וסבון, כבר קיימה אפשפה ה, שאם שיט שניבחונו חוצץ. וביאר ואי

 סיר אינו חוצץ.החה לצלי, ולכן אם לא ה"א בסע' אהרמ

 

   םלק שאינו של

,  םמרוצה בקיופני שאינה מקפדת עליהם ודין הם מ חוצצים מעיקר ה בה שצבע ולק אינםהסי

שהתחיל   יפורן אולם בלק ישןחלקי הצ ה את כלאולם כל זה אמור בלק שלם שמכס 

וכן  ניהש בחוטק סוכן פ ,יןעיקר הדמ ץצ חולכן וליו הנשים מקפידות ערוב  – להתקלף וכד'

 .2609בדרכ"טכן ו 2608בתורת הטהרה

,  שות זאת[חילה היה ראוי לעהלק ]אף שלכתת רוצה להסיר א העצה לאישה שאינה ולכן 

 .הפגימות לתקן את  מ צפורניה היטב בלק ע"ני הטבילה תצבע את שלפ

 

 כ - יח פיםסעי

 וז"ל:  הטור כותבא. 

ץ ובצק שתחת הציפורן חוצשר חוצץ כנגד הבשר אינו כנגד הב צואה שתחת הציפורן שלא"

בכך הילכך מי שאינו מקפיד אינו  בני אדם להקפיד הו אין דרךאפילו כנגד הבשר חוצץ ומי

 
 .שחעמ'  2603
 .יעמ' ש 2604
 .כט - ח"ג עמ' כח 2605
 .' שכדעמ 2606
 .קי-אקח"ג עמ'  2607
 . מזפרק יז סע'  2608
 .עבפט"ז סע'  2609
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שאינן יכולות לכוין מה שר ולפי ו שלא כנגד הבשר זה שהציפורן עודף על הבחוצץ ואיזה

     ".בשעת טבילתם צפרניהם נגדו נהגו הנשים ליטולאו שלא כנקרא כנגד הבשר 

 תחת הציפורן ך שלכלו

 ל:וז" 2610משנה במקוואותבמובא 

 ... שתחת הצפורן 2611ובצק  ...באדם  חוצציןאלו "

 "חת הצפורןשת 2612וצואה... שאין חוצציןאלו 

 וז"ל: וק אחרחילת זאת מובא לעומ 2613בתוספתא

 הבשר  כנגד שלאשתחת הצפורן  צואה"

   אפילו כנגד הבשרהצפורן   תחתש  והבצק 2614והטיט

 "יןחוצצ -

 

 המקורות הנ"ל:קת ההלכה לאור סיבפ אשוניםונחלקו הר

תא אינן חלוקות שהמשנה והתוספכיון שלמדו , תוספתאפסקו כ 2616ורא"ש 2615ב"אשר .א

   התוספתא משלימה את המשנה.אלא 

  :ולכן

  .אינו חוצץ - כנגד הבשר .חוצץ - הבשר  שלא כנגד הצוא

 .חוצץ – ו כנגד הבשראפילורן שתחת הציפ טיט\בצק

  כן:ול , שכן לשיטתו התוספתא חולקת על המשנה,בלבד פסק כמשנה 2617"םרמב .ב

 .חוצץ - ציפורןשתחת ה בצק או טיט

  .חוצץאינו  – שתחת הציפורן צואה

 .שרהבולא חילק בין כנגד הבשר לשלא כנגד 

ים של נשודיברו על שני סוגים  אלא לקולא נחא המשנה והתוספת ,פסק 2618סמ"ג .ג

  :ולכןצואה. \כלוךל

 המשנה.וזה כמו  .שרבהכנגד לא  היאאפי' ש חוצצת אינה – נדבקתשאינה צואה 

 
 .ד-אט  2610
ה  הין שאם יהסירו כיו קפדת לי שממפנ בשר,צואה וחוצץ אפי' שהוא כנגד הר משהסיבה שבצק חמור יותביאר  יהב" 2611

, וע"י  לשהשבשעה עיסה תוך ה עלתה תחת הציפורניים נמצאת ב ש זוהמא שהה עלול לטעון בעל ,רנייםציפו בצק תחת ה לה

לו צואה אינה  , שבצק מהודק יותר ואי[נן לעיליא דאמר"ה הקז ד חוליןל דושיוחי] תבכ והרשב"א .על בעלה ך תתגנהכ

   .שמסרחתמפני דיר אופן תתה בם אוכיון שמסירימהודקת 
 . הציפורןתחת  ישע שלכלוך הקבוכה, שהוא השמ' ה"ל עאר שבבי 2612
 . ו ימקוואות   2613
 . זקיוצרים שהוא נדבק ח אר שהכוונה לטיט שלמ"ג ]לאוין קיא[ ביס 2614
 . זז ש"קצר ב"תורת הבית ה 2615
 . סי' כו  מקוואותכות לה 2616
 . קוואות ב א,ידת מהלכו 2617
' חוצצין איןש ואלו'ב שהמשנה וף[ה לפל". דז' בנידה ]סהתוסו תשמז[ת כי ]שבועורדו המכתב ן זה, מעימצווה רצג 2618

  יבש ב דאי' הבשר שעל צואה  לכלוכי'ד דומיא בלח על מדבר זה...  הצפורן שתחת וצואה הבשר שעל צואה לכלוכי כתבה

 .[יבש דבר שהם] 'הצפורן שתחת ובצק בשרה שעל צואה גלדי' קתני' חוצצין ואלו' גבי דלעיל ועוד חייצי לא אמאי
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 .אוזה כמו התוספת .שרבהכנגד  לאהיא ש  חוצצת - בקתצואה הנד

, כיון שאין נשים מקפידות על  ו  חוצץינצואה נדבקת א\טייש רק מעט טאם  – כתב עוד

   כך.

 

 כותב וז"ל:  "עשו. הב

 יף יח סע

. ובצק שתחת 2619כנגד הבשר, אינו חוצץ גד הבשר, חוצץ;צואה שתחת הצפורן שלא כנ"

 חוצץ. ואיזהו שלא כנגד הבשר, זה שהצפורן עודף על הבשר.פילו כנגד הבשר הצפורן, א

ל צפרניהם הבשר או שלא כנגדו, נהגו הנשים ליטוגד ולפי שאינן יכולות לכוין מה נקרא כנ

 . "בשעת טבילה

 יט סעיף 

לחתוך ולא לחטט, אם נפוחה כל כך  ואינה יכולה לאלה נפח על מקום הצפורן  "אם יש

  .", אינו חוצץ תחת הצפורן נראהשאין הטיט ש

 

 כ סעיף 

יתה גדולה  אם הבל הצפורן עצמה אינה חוצצת. ואפילו דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץ, א"

כל זה דוקא שאין צואה  הגה: מיהוברת מכנגד הבשר, אינה חוצצת. ועומדת ליחתך ופורחת ועו

ת נשאר רן אחילו אם צפוה שטבלה. ומאחר דכבר נהגו ליטול הצפרנים, אפו בצק תחתיו בשעא

 "נוהגיןה טבילה אחרת. )הגהות ש"ד( וכן בידה וטבלה, צריכ

 ורן ת הלכה בלכלוך תחת הציפפסיק

 .צץחו - הבשר שלא כנגד צואה היינו, .2620עתיהוסייכרא"ש פסק  ,בסע' יח בשו"עמרן 

 .חוצץ – אפילו כנגד הבשרחת הציפורן  שת בצקאולם   .צץאינו חו - כנגד הבשר

 יםאת הציפורנ יטול למנהג ה

 בה לחתוך ציפורניים או רק מנהג חו נחלקו הראשונים האם  

גו הנשים ליטול  שנה ,כתבוד ועו 2623הגהות שע"ד ור הטו,2622שב"אהר, 2621הרא"ש .א

ת וצצצואה חהיה עליהם י שלא ידלפני הטבילה, וטעם המנהג הוא כ ורניהםאת ציפ

 
ידות  הנשים מקפלמעשה צת, חוצ הבשר אינהה שתחת הציפורן כנגד ואין צמעיקר הד, אף שכתב [מ' שכהע]שבה"ל  2619

שר אפי' ת כל מה שמעל חיבור הציפורן לבלהחמיר לנקו אוי ר , ולכן מה שכנגד הבשררן וגם את ציפו האת כל ות לנק וםהי

 . שרם כנגד הבא
,  צואהגם על  -י"לפי הבו]שאין דרך הנשים להקפיד על בצק  ,כתב וא , היא את דברי הרא"ש וסיעתוהב  הטורחר שלא 2620

דין זה ט מיאולם מרן הש ו חוצץ.נקפדת איה מאינ רן ולכן אםציפוה [ שתחתקרק על בצ ר דיברהטו ,רישהאולם לפ

לגבי ו תמוהמשנה ס תאפהתוסמדוע , פידות על זהקם לא מיכן נששאם א ור בב"ימשולחנו הטהור. שכן הקשה על דברי הט

שים ן הנאישכתב ש מה, שהטורדברי  ביישו,  "מ ס"ק. אולם הדרכר תלוי בקפידא ב, שהדהצואה ולא כתבו סייג זק וצב

ן נשים  בהדיא שאיג והסמ"ק שכתבו וזה עפ"י שיטת הסמ"ורניים, בציפבצק וצואה מעט כשיש  בצק היינו ת עלמקפידו

אינו  שמיעוט  ה, שכן הרי ז ון שזה פשוטכיהדיא בכתוב כך ל לתוספתאא"צ למשנה ומילא ומ ות על מעט בצקפידמק

צצת  צואה לחה אינה חושם שהטע ,הואי דכהמרכדברי ההיא ר ונת הטושכו, לבאר הדרכ"מכתב עוד . מקפיד שאינו חוצץ 

  .על טיט שאינו לח ויברד והתוספתא והמשנה  ,רה, ועל זה דיבר הטופני שאין דרך להקפיד על צואה לחהוא מ
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לא לצואה ש ,צתינה חוצאהנמצאת כנגד הבשר שצואה  הבחין ביןכיון שקשה ל

 .הציפורן עצמה אינה חוצצת אולם, צצת נגד הבשר שחוכ

החלק העומד להיקצץ , פתיפורן העוד , כיון שדעתה לחתוך את הצכתב 2624הראב"ן .ב

 י. ץ דמשום שכל העומד להיקצץ כקצומ, על החלק שמתחתיו מדינא חוצץ

וכן פסק  .מנהגמשום ם היא רק שנטילת הציפורניי שונים ב הראופסק כר ',מרן בסע' כ

 .2625ה"בבט

 דינא.שהציפורן חוצץ מ ראב"ןחששו ל ב"חוכן ה 2626אולם הש"ך

  .טבלה ללא נטילת ציפורנייםלענין  קמן שנביא את הנפק"מ בין השיטותעיין ל

 ציפורנייםליטול היכה צראיפה עד 

עד מקום החיבור כנגד העור ן שרו את הציפגם מנהג לחתוך ה ש כתב, 2627אדם כמתהח

 ו שחרורית. ם שיש בך כל מקוריך לחתולבשר. והסימן לכך שצ

אולם השאירה את הציפורן  ]הבשר[ עורהנגד רק את הציפורן שלא כה אם חתכ

כתב , ה כברוטבל לבשר על מקום החיבורהעודף הבשר ד נגכ אתשנמצ

ם לא לנה עם א ילהאומרים שלא עלתה לה טב ש, שיפוסקיםשנחלקו ה ,2628שבה"ל

 .קל בדיעבד, להופסק ,עלתה לה טבילהויש אומרים ש בעלה

  ה גזזשיבו כגזוז. והוסיף שאם להח םבני אדשדרך יש לחתוך עד מקום  כתב, 2629ני שחוט 

 .שפיר דמי ילהני הטבפתוך ג"י ל

 מ בחוה"יכה לטבול שכחה ליטול ציפורניה וצר

 .יכללאופן בה"מ תר ליטול ציפורניים בחווהפוסקים האם מנחלקו 

 שאסור בין פסק  הרמ"אואילו  .ת לכךם המיוחדואפי' במספריי  בזההיקל  2630או"ח במרן 

 דיים. או בי תר בשינייםאך מובמספריים ן ובין בסכי

  , לשיטת המחמירים בחוה"מ  שכחה ליטול ציפורניה וצריכה לטבול רכאשטבילה ובמקום 

 : וסקיםהפ, דנו בזה תן להקל יותריהאם נ יש לדון

 ילה, כאן בחוה"מ ציפורניה לפני טבשלמרות שהמנהג ליטול , פסק 2631התרומה .א

עדיף  להחמיר  ואם רוצה .ורןשתחת הצפ את הלכלוךטוב לנקות לה  קמספי

 
 

 י' לה. ס ות מקווא 2621
 ב"ז ש"ז.הקצר  2622
 .סי' טו הלכות נידה 2623
 . סי' שכו 2624
 .פג עמ' ח"ג 2625
 . כה ס"ק 2626
 יב. ט קי 2627
 .כהמ' שע 2628
 .שבעמ'  2629
 . תרלבסי'  2630
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הכא  ,על גב דאמירה לגוי שבות בהלכות מועד אףו ,ם להגלחתשפחתה גויה ש

לגבי . ]ודרך שנוי חתוך צפרניה בשיניה אות  ,אם אין לה גויהוי במקום מצוה שר 

 . ק אם מותר[יש להסתפבסכין 

 בות ליטול צפרניה ואף על גב דאמירה לגוי ש הלגויתאמר , פסק 2632הגהות אשיר"י .ב

 .טול יפה בשיניה או בידיהלייכולה  אבל היא עצמה אינה ,וה לא גזרובמקום מצ

 תנקה תחת הציפורן. כתב שו כן לא מכ

כיון שנוטלת  יונרניה ללא שיותר לה עצמה ליטול ציפומ ,2633הגהות הסמ"ק .ג

ר הערוה ובית השחי  יע לא גרע מהעברת ש לנידותה, ולצורך מצווה התירו, ד

 שמותר.

טול ליתר לה ושמום טבילה כשיטת הגהות הסמ"ק , שבמקפסק שם הרמ"אה כלהל

יזה,  זאף למנהג האשכנזים שמחמירים בסתם ג 2634"בוכן פסק בטה .ציפורניה ללא שינוי

   .2635וט השניבח פסק וכן .ידה הקלוכאן במקום טבילת נ

 :וטעמיו אפי' במספרייםל שניתן ליטופסק,  2636בשבה"לגם 

הפוסקים האם מותר  וקתיש מחללגבי נטילת ציפורניים שאפי' שלא לשם מצווה ש .א

  ולכן אין להחמיר במקום מצווה.יים ספרבמליטול 

ורניה אולם כתבו שגויה תחתוך את ציפבעצמה הפוס' שהחמירו שלא תיטול גם  .ב

 שום כך. מ מטבילות חוה" כללבטל את ינו גויים ולא מסתבר מצויים בינ  היום לא

 חוה"מ.מלאכתו ב כווןמאישה שנוטלת את ציפורניה לפני טבילתה לא נחשב כ .ג

 .האם להחמיריש מקום לדון  חוה"מל הטבילהעה את בפשי האם דחתיף הוסאולם 

   נהג? כיצד ת הלטבילליטול ציפורניה יום וצריכה  30בלה בתוך אישה א

 וז"ל: 2637ביו"ד פסק מרן

ל צפרנים בכלי; אבל בידיו או בשיניו, מותר, אפילו תוך שבעה. כך אסור ליטו.. ."

צפרניה בידיה או  , אם תטולוך שלשיםת, שבעהרע טבילתה אחר ואשה שאי

. פריםליטלם בתער או במסוכבים אלא תאמר לעובדת כניה אינה נוטלת יפה, בשי

 ."..., אלא הוא הדין ישראליתכבים ולאו דוקא עובד כוהגה: 

 . ע"י עצמהלגזוז ציפורניים לטובלת יר והת על מרן לקח 2638הט"זאולם 

 בשיטותיהם. ע"י נכרית ועיי"ששרק  רןריו והסכים עם מאולם הש"ך דחה דב

 
 

 . סי' קד 2631
 .פ"ג סי' יט 2632
 .יס"ק  2633
 .' קעמח"ג  2634
 .שטזעמ'  2635
 .עמ' של 2636
 סע' ז. סי' שצ 2637
 ס"ק ג. 2638
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, אחרת תיטול ציפורניה שהדעתא שאי לאישה שאנינאש, כתב 2639ים שאל חישו"ת בו

 ה כדי לטבול.את ציפורני  צמהכולה ליטול בעי

 לכתחילה, יום 30בלה שחל טבילתה בתוך שאישה א 2640בטה"ב פסק הנ"ל"י כל עפו

היטב  ו תנקרא ציפורניה בעצמהליטול  יכולה שם נכרית ואם אין, תיטול נכרית ציפורניה

תחילה כיכולה ל  ,יטול ציפורניהשאחרת ת 2641ואם אנינא דעתא . רן ואז תטבולתחת הציפו

   לפני הטבילה. ציפורניה  ליטול לעצמה

 בליל שבתל וצריכה לטבוניה ול ציפורכחה ליטש

 ת:בוצריכה לטבול בש לפני שבת ציפורניהליטול  שכחההפוס' מה תעשה אישה ש נחלקו 

ות של ש בכך איסור שבכיון שי ורניה ע"י נכריתול ציפיטשלא ת ,כתב 2642זט"ה .א

בחוה"מ  , שרקוכתב, יפורניהשמטה צ ילנכרית ע" מסייעת לנכרית וכן ירה אמ

 .ניה ותטבול ריפוצתנקר תחת ולכן . "י נכריתטול ציפורנים ע הראשונים התירו לי

 בידה כגון  יבשינו ת"י נכרייטול עלשצריכה סק ופ ,ט"זדחה דברי התר ק"כ על אנה . ב

 תיר: ו להטעמו. או בשיניה של הנכרית

גבי איסור הקפת ל, ורק ממש ין בו מסייע אש, כיון אסור מטעם מסייע אין ל .1

 . רהזה"כ שגם הניקף עובר על איסור תוש יש גהרא

 בשינוי  ך ציפורנייםחיתוכיון ש ם אמירה לנכרי שיש בכך שבות,ן לאסור מטעאי .2

ה לנכרי  , שאמיר במקום מצווה ת דשבות כאן שבווא"כ יש אסור רק מדרבנן 

תבו שמצווה הפוס' כוזה מקום מצווה שכן נוי זה שבות דשבות. תוך בשייוח

 . לפני הטבילהיה לחתוך ציפורנ

נטילת ציפורנים  שכל ון , כיכריתבכלי ע"י נאפי' רצה להקל "כ הקן נקר הדימעי

תבו כ, וכן שימוש בציפורניים החתוכות אין לו  , שהריהיא מלאכה שא"צ לגופה

ת  ות דשבויר זאת במקום שבוא"כ יש להת , שזה מלאכה שא"צ לגופה 2643ס' התו

גזיזת ציפורנים היא  שכתבו  2645"ןרמבוה 2644הריב"שאולם מו הכא, ווה כבמקום מצ

את הציפורניים צריכה  אינהש"פ שאע ןהרמב" וביאר, מלאכה שצריכה לגופה

, 2646רן והטור מ קן פסכויו קצוצות משום הייפוי יהשהציפורניים  הגזוזות מ"מ צריך

   .יהמלאכה הצריכה לגופה וחייב עלשנטילת ציפורניים בכלי היא 

 .2647קל בכלינשינוי למה  יכולה לחתוך ב ריתהנכש שכיון, תב נהו"ככם כך ומשו

 
 .ח"א סי' ב 2639
 .מ' קאעח"ג  2640
 .הרה יז מבהטהרה וכן הבין בתורת הט שם במשמרת הערותכך מוכח ב 2641
 . כא ס"ק 2642
 . אבל שבת צג ע"א ד"ה 2643
 . דסי' שצ 2644
 .אן קו ע"רמב" 2645
 . לא 'סעח סי' שכו"ח א 2646
פסק  ז הט" , ן חובת גזיזת הציפורנייםבעניבמחלוקתם תלויה קוה"כ כאן וקת הט"ז ונמחלשיב, ' שב החוט שני עמכת 2647

סק כן פג ולני טבילה אלא זה רק מנהיפורניים לפהדין אינה חובה לחתוך את הצ רולכן מעיק תשציפורן עצמה אינה חוצצ
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לא "כ הקו, והוסיף שגם נכה כנקוה"כשהל, עקבת יהשבובשם  2648כתב הפת"ש ו

 .תאו לרווחא דמילשה בכלי אלא כתב אותלמע התיר 

זו מפני הטבילה גזיזה  כתב, כאשר גוזזת ציפורניים רק שמבסי'  ה"להבם לאו

אז הנכרית תגזוז  ביד ית תגזוז נכרשהא"א  אם ולכן .לגופהצ נחשבת מלאכה שא"

 .בכלי

 בכלי ציפורניה ית לגזוז אתלנכרתתן אז  יש שם נכריתאם ש, 2649בטה"בכה כתב להל

לחוש לדעת  ]  את אצבעותיה ךת תמשוי לא הנכרנכרית אלא תגיש את אצבעותיה לף שועדי

ול תטבו קה תחת הציפורנייםתנ, אולם אם אין שם נכרית ור מסייע[פה איס "ז שטען שישהט

 ללא נטילת הציפורניים. 

תנקה , רגליה מכוסות ציפורנית עם אישה שרגילה ללכב ,ני רגליהשלגבי ציפור והוסיף

ציפורני  עם  ה ללכתשרגיל ה ישאולם א הציפורן ולא תאמר לנכרית לגזוז. היטב תחת

 . כציפורני ידיים ולכן דינם נקיון הציפורניים שמקפידה על וודאי  מגולות הלירג

 וטבלה כברול ציפורניה יטשכחה ל

ה ציפרניה קודם טבילתה  אם שכחה ולא נטלש ,בשם התוס' 2650דוראשערי גהות תב הכ

משום דאי אפשר   העם שנייפ ותטבול טוב להחמיר  ומ"מ [יהיה בתוכן טיטרק שלא ]אינו חוצץ 

 . שלא יהיה בתוכן טיט

  ם לפסוק כשע"ד:הא חלקו הפוסקיםנ

, שאם שכחה ליטול 2651בטה"בז כתב ועפ" .דע"שה את דבריהזכיר לא ו"ע בשמרן 

 טהרהובתורת הואפי' אם לא לנה עם בעלה.  א"צ לטבול שניתכך, ציפורניה וטבלה 

 . בעלה עםלנה  כאשר לא תלטבול שני שטוב להחמיר גם לספרדים, 2652סיףהו

 :וז"לכתב  ,בסע' כ ועצמ ברמ"א, אולם שטוב להחמיר, לשונובו יאהב 2653הרמ"א בדרכ"מ

  צריכהוטבלה,  ר נהגו ליטול הצפרנים, אפילו אם צפורן אחת נשאר בידהדכב אחרומ"

  . "וכן נוהגיןבילה אחרת. ט

 ון 'צריכהא לשרמ", לא מובן למה נקט ה"א הם השע"דהרמר ו מק שאם, 2654הש"ך ר והעי

"א אה שהרמר נ , שולכן כתב ?'ר טוב להחמי'ן "ד כתב לשולטבול שנית' ואילו בהגהות שע 

 .ל שניתטבוכה לץ מדינא וצריולכן זה חוצהציפורן עצמה חוצצת, ש ב"ןראלדברי ה חשש

 
 

איל ועומדת  הוחוצצת ורן עצמה שהציפ לידלע אב"שש לדעת הרהש"ך חום ל, אוניה ולטבוליפורצ נקר תחתשיכולה ל כאן

 . והים משום מצוטול ציפורני לית לנכרילהגיד שלנו היקל  להיקצץ חוצצת ולכן במקרה
 . איס"ק  2648
 .צג 'עמח"ג  2649
 .ה סי' טוהלכות ניד 2650
 .ח"א עמ' פג 2651
 . יז לו 2652
 .זס"ק  2653
 . כהס"ק  2654
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שהרי מקור דינו של  , שלא יתכן לבאר שהרמ"א חשש לראב"ןהקשה על הש"ך  2655שבה"ל

בשע"ד שהסיבה הבין שהרמ"א , 2656ולכן ביאר .הובא בדרכ"ממו שכ ,הרמ"א הוא מהשע"ד

שהמנהג לחתוך ציפורניים   צת אלאשהציפורן חוצ מפני אינה שמצריכים טבילה נוספת היא

ולכן  ,וצואהכאילו יש טיט החשיבו צואה ושם טיט  ם שאיןאיגרם שאפי' שרולפני הטבילה 

 .בול שנית מפני הטיט והצואהצריכה לט

 "ד לחוששים לשעגם  – צריכה לטבול שנית  אינההם אופנים ב

 ל שנית.וך ציפורניים עליה לטבותחלם טבלה בלי כאמור לעיל הרמ"א פסק, שא

סקים כשע"ד או פויה בשאלה האם תלו]המח' לקמן  שלנה עם בעלהבים ונחלקו הפוסקים במצ

  .['את הציפורניםליטול מנהג ה' הכותרתלעיל מחלוקתם תחת ה שהובא  הראב"ן

נית רק כאשר מצאה מיד שהפוס' החמירו לטבול ש ,כתב 2657מ מלובליןמהר"ה .א

א"צ לטבול  עם בעלהאם לנה  אולם ,טלה את ציפורניהנר הטבילה שלא לאח

ציפורן  ה את לא חתכה שמצאה ש  אלא עלהא לנה עם בגם אם ל, שוהוסיף .שנית

 תחת , ולכן אם לא מצאה ליכלוך טבילה שניתמכוער הדבר להצריכה  ,בבוקר

 . בטבול שופורן אינה צריכה להצי

 רק חומרא לטבול שנית שיש, דברי השע"ד הוא מפני שהוא פוסק כ רהיתהסיבה ל

 .מעיקרא דדינאין זה וא

 נוספות להקל: והביא סברות ליןובים מלכמהר"פסק  2658"ז הטגם 

כיון נן כיון שהוי מיעוט המקפיד. וזו חציצה רק מדרבאם היה לה טיט בציפורן, ם ג .א

ספקא דרבנן ין מד יש להקל, הילאם היה לה טיט בשעת הטבסופקים משאנו 

 .2659ולאלק

רן הוא חוצץ, ואף יפוצהעל דבוק ט אשר הטישרק כ ,"תבשם ר כתב ג"מהס .ב

תעברה ואם נחמיר תכן שהנה עם בעלה וי שלסו"ס כיון ו נפסק במרן, שהדבר אינ

 ת הסמ"ג רעל בניה. ולכן יש לצרף את סב נוציא לעז  נוספת,עליה להטבילה 

  להקל.

שאם  שמדינא הציפורן חוצצת ולכן פסק , לשיטת הראב"ןחשש  2660הש"ךאולם  .ב

]ונראה שה"ה אם  להלאחר שעבר הליאפי' ית שנ טוב שתטבול לה לטבול שוביכו

גילתה את , אין להחמיר כאשר ניתלטבול שאם לא יכולה לם אולנה עם בעלה[ 

 . או לנה עם בעלהורן בבוקר הציפ

 
 .כטשעמ'  2655
 .כזש' עמ 2656
 . עא התשוב 2657
 . אכק ס" 2658
לי ידוע שהש"ך בכללם סורא אוינן לקולא אפי' במקרה של איתחזק א דרב קאינן ספיי' קי פסק שאמרסיו"ד בהט"ז  2659

תב שבה"ל עמ' שכז, שכאן אפי' הש"ך יודע  יסורא סד"ל, וכא קה של איתחזינן במקרראמ שם, פסק שלאפק ספיקא ס

 .טבילהטיט בשעת ההיה תבר שלא מסותר ויהשקול  ין זה ספקיון שא "ל כן סדשאמרינ
 . כהס"ק  2660
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א"צ לטבול  תוודאי נקיו בהילנה עם בעלה וציפורניה  כבר שאם  ,2661שבה"ל פסקב

 .שנית

 ועברה וטבלה רגליה ול ציפורניהשכחה ליט

ון ו נקיות כישלא הייודעת גם אם  שא"צ לטבול שנית, בשם הר"ר דניאל 2662"שהפתכתב 

 נשים לא מקפידות על כך.שה

י  דברימת ת סיים שמסאולם  ,כמו הר"ר דניאל להקליש  שמסברא ,כתב 2663לחו"ש

 . ם לידים וצריכה לטבול שניתרגליישאין לחלק בין ציפורני נראה הפוסקים 

וצריכה לטבול  חוצץ רגליה ציפורנים ג ראב"ן לו ,הראב"ןחשש לשיטת  כאמור הש"ך

 . כקצוץ דמי ץעומד להיקצל הכ, כיון ששנית

לא של היא רק לגבי אישה שהמחלוקת הנ"והוסיף . להקל כחמודי דניאל ,כתב 2664"בטה

אולם אישה ד' וכגרביים או נעליים ו סנדלייםשהולכת עם גון ציפורני רגליה כ המגל

דינם כציפורני   ולכןמקפידה על נקיון ציפורני רגליה  ,םייבלכת עם סנדלים ללא גרשהו

 .2665רה ועיין בהע ידיה

יש להקל גם במקרה זה קופות, שאישה שהולכת עם גרביים ש, כתב 2666שבה"לולם בא

 .לכחמודי דניא

 .להחמיר בגרביים שקופותכתב לעיל[ ]ומעין זה בטה"ב  2667הגריש"א בשערי טבילהאולם 

 

 ן ה יכולה לחתוך את הציפוראינ

כך שאין יחות עד כדי מחמת נפשאם אינה יכולה לחתוך ציפורניה  המרדכי פסק בשם רןמ

 :בלי לנטלם יכולה לטבול, טיט שתחת הציפורן נראהה

כל כך  רן ואינה יכולה לא לחתוך ולא לחטט, אם נפוחה"אם יש לה נפח על מקום הצפו

 ".שאין הטיט שתחת הצפורן נראה, אינו חוצץ 

 ציפורן חודרנית 

הבשר, וגורמת לכאב עז. במצב כזה,  מצב שהציפורן חודרת לתוךרן חודרנית הוא ציפו

ון ר כדי שלא תחדור אליו. ויש לדבר לקו הבשנים לה לגדול מעחותכים חלק מהציפורן ונות

 ורניה. האם במקרה זה גם יש להצריכה ליטול את ציפ

 
 .שלמ' ע 2661
 .יס"ק  2662
 .כס"ק  2663
 .ח"ג עמ' צא 2664
הדיון האם  ו נקיות, אך יציפורניה המדובר שאמנם  להבציפורניה וטאת מה הדין ששכחה ליטול הבאנו מחלוקת  לעיל 2665

 סק עפ"י ב פבטה", ות השע"דאיר זכרן לא הת אולם מיבול שנשתט שע"דעפ"י הרמ"א פסק ל, יש חציצה מצד הציפורן

כאן   ת שדין אחד להם כמו שכתבניריכה לטבול שפורני רגליה אם הם נקיות אינה צן ציניולכן לע ,רן שא"צ לטבול שניתמ

 .ה על כך ותטבול שניתפידוצץ כיון שמקח לכות הדבר לוכ"ב, אולם אם מטה
 .שכטעמ'  2666
 .פגעמ'  2667
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ה דרנית אינה צריכ , שאם יש לה ציפורן חוטבסע' יכתב על פי דברי השו"ע  2668שבט הלוי

אב"ן אף הרש 2669בטה"בוהוסיף  .די שתנקה תחת הציפורןא יה, אללחתוך את ציפורנ

ן שאין היא עומדת מודה בנידו"ד שאין הציפורן חוצצת כיו, תצציפורן עצמה חושפסק שהצ

יש  כתב, ש  ןחת הציפור ואם שמו גזה תא. תתרפשהאישה רק לאחר להיקצץ בקרוב אלא 

 להסירה לפני הטבילה. 

 וגדלה תחתיה ציפורן חדשה ציפורן שנשברה 

,  תיה ציפורן חדשה שאם נשברה הציפורן וגודלת תח  ,כתב בשם פתחא זוטא 2670שבט הלוי

אין הדבר חוצץ כיון  ש באמצע כמין סדק ביניהם,ם י ולפעמי עד שהציפורן העליונה נופלת,

 שכנגד הבשר. ה בשטח חתוך את הציפורן הישנ שאי אפשר ל

 ייורניים לנוציפים מגדלות  נש

ן לגבי  יהיה דינ מה, יהםאחר האופנה לגדל ציפורנ נשים מודרניות שהולכותבדנו הפוסקים 

 :הםידוליצות בגרבה חפיפורניהם אלא אדי אין הם קוצצות צהר, שבמקווה להטבי

על  חלקו ם וסקירוב הפ, שהרי הדין אינן חוצצים לטבילה שמעיקר, 2671בטה"בכתב 

קום  מ, ואף לדעת הראב"ן יש כן פסק מרןצצת ומה אינה חושציפורן עצ ,ופסקו הראב"ן

כאן דמי אולם יפורן חוצצת משום שכל העומד להיקצץ כקצוץ להקל, שכן לשיטתו הצ

 זה עומד להיקצץ.  יפורניה ואיןידול צה האישה חפצה בגבראד

ישראל ליטול ציפורניהן נות בנהג של מ מפני, טבול כךשאין ראוי ל וודאישסיף, אולם הו

ם יש ם אאולו ממנהג בנות ישראל, ך שלא ישנאת הנשים לנהוג כ , ויש ללמדהלפני הטביל

הרב וכ"כ  .ל עם ציפורנייםלטבותת לה למנה ומחשש שתמנע מליטבול יש להעלים עין 

שנשים יש חשש שאם נחמיר עליהן  2674"כ בשבה"לוכ .2673בשו"ת האחיעזרוכן  2672עוזיאל

 . לקיש להו בלטלא י

 .הרגלייםפורני  צירק בוצות לגדל ציפורניהם, ניתן להקל שר נשים ארבשש ,הוסיףאולם 

   יים מלאכותיות/בניית ציפורניים ציפורנ

מגודלות, מדביקות ציפורן  פורנים ראות עם צייות לה כיום שנשים שרוצישנה אופנה 

ין הבשר לבין הציפורן  רווח ב מלאכותית אצל קוסמטיקאית. כאשר הציפורן גודלת, נוצר

 וצריך למלא את הסדק בעזרת חומר מיוחד.לבשר, ית המלאכות

 יות יש לדון מצד שני עניינים: בעניין ציפורניים מלאכות

 וצצת המלאכותית עצמה חהאם הציפורן  .א

 
 .כומ' שע 2668
 עמ' צב.ח"א  2669
 .ועמ' שכ 2670
 .קועמ' "ג ח 2671
 .מהדו"ת יו"ד סי' לבל י עוזאישפטמ 2672
 .י' לגח"ג ס 2673
 .לעמ' ש 2674
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, שהרי זה 'מיעוט שאינו מקפיד', שכן האישה רוצה בקיום  ינו חוצץן הדבר אמעיקר הדי

 כותית. הציפורן המלא

  שבט ,2675בטה"בשיש בו ממשות כמו לק, כתבו שבדבר ו אולם עיין בסוף סעיף יז, שכתבנ

י לפנ ד לקלכתחילה יש להורי, עיקר הדין הדבר אינו חוצץשאף שמ 2677וחוט שני  2676הלוי

ל להסיר גם את הדברים שאינם חוצצים מעיקר הדין )עיין נות ישראה, משום שנהגו בהטביל

 ברמ"א בסעיף א(.

 יש להקל להם כעיקר טבילה שימנעו מא ישמעו להסיר את הלק ויש חשש נשים שלאולם 

 .2678הדין 

 בניית ציפורניים. שנידון זה שייך גם לגבי ונראה 

ו שהצבע אינו יפורן, אשר עקב גדילת הצ המלאכותית לברן אולם אם יש רווח בין הציפו

 2681ו רב אליה, וה2680, תורת הטהרה 2679הבאנו לעיל בסוף סעיף יז בשם חוט שני  –שלם 

חייבת  לכן גם הטובלת עם ציפורן מלאכותית,כך. ידות על שהדבר חוצץ כיון שהנשים מקפ

 פני הטבילה ולהשלים את הלק.להשלים את הסדק ל

  

יטול את ציפורנים  ישראל ל בשר, ומנהג בנותותית עודפת על ההציפורן המלאכ .ב

 :לפני הטבילה

ת רוב  דערניים טבעיות. וכמו שכתבנו, ול ציפונידון זה דומה לדיון שהבאנו לעיל בעניין גיד

שנפסק בשו"ע. לפני הטבילה כמו  ורנייםבם של הפוסקים היא שראוי לקצוץ את הציפרו

לים עין,  יש להע –יא תמנע מטבילה לה לטבול כך, ה חשש שאם לא נתירורק באישה שיש 

 ולאפשר לה לטבול ללא קציצת ציפורניים.

 

שתי   , בעקבותלטבול עם ציפורניים מלאכותיות ילה איןעל פי זה, יש להורות שלכתח

ציפורניים  אם לא נתיר לה לטבול עם הבעיות הנ"ל. אולם אישה שיש חשש ש

]כמובן עין ממנהכרת, יש להעלים לעבור על איסור לה להימנע מלטבול ומלאכותיות, עלו

שנשים יראות שמים ראוי שלא  2682דוב ליאור. וכ"פ הרב יש[ק אם שהלק מלא וגם מקום הסד

 תשתמשנה בציפורניים אלה.

בדיעבד , אולם ורניים מלאכותיותשלכתחילה אין לטבול עם ציפכתב  2683וט שני ובספר ח

 .חוצץאין זה 

 
 .כט-ח"ג עמ' כח 2675
 .עמ' שכד 2676
 .טעמ' ש 2677
 .קי-טה"ב ח"ג קא 2678
 .עמ' שי2679
 .פ"יז סע' מז 2680
 .ב"ז סע' עטדרכ"ט פ 2681
 .218' ועה ח"א עמפספר  2682
 .עמ' שט 2683
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 בכ - כא פיםסעי

 כותב וז"ל:  הטור. א

וצצת אבר ובשר רשה רובה אינה חעוטה חוצצת פיציפורן המדולדלת שפירשה מי"

 " המדולדלים חוצצין

 דיןמקור ה

 וז"ל:  2684ותתא במקוואבתוספמובא 

  .2685חוצצין אלו ולדלין באדם הרי המד בשרוהאבר וה"

 "אינה חוצצת הרי זה שפירש רובהאמר צפורן  ן בן יוסףר' יוחנ

 וז"ל: 2686משנהעוד מובא ב

 ."...לדלתוצפורן המדו...  שאין חוצציןאלו "

' יוחנן בן יוסף יפורן המדולדלת שאינה חוצצת לבין דברי רצה לגבי ס בין דברי המשנ ביח

 ם:ניאשונחלקו הרחוצצת ה אינה שציפורן שפירשה רוב

 ציפורן שפירשה רובהרק , ולכן סייג את דברי המשנהוחנן בא לשר' י סוברהטור  .א

 .הלכהוכך פסק לאולם אם פירשה מיעוטה חוצצת.  חוצצת אינה

פירשה חילק בין ' ולא אינה חוצצתלדלת רן המדותם 'ציפובס  כתב 2687"םהרמב .ב

 .ה רובהלפירשמיעוטה 

 :"םדברי הרמבלבאר שרויות שתי אפ הב"יהביא ו

ולדלת יפורן מד, וסוברים שצ וסףיולקים על ר' יוחנן בן שרבנן ח הרמב"ם סובר .1

 אופן. ת בשוםאינה חוצצ

וצצת לא לאפוקי אינה ח ה רובהפירש שנקט  ר' יוחנןש הרמב"ם מפרש .2

  רובה ה הוא אפי' בפירש  שדין המשנה  לרבותא קאמראלא חוצצת ה שמיעוט

ום שבפירשה רובה היא לא חלק מהגוף ולכן מק ה סבראהיש אף, אינה חוצצת

 ור חוצץ, קמ"ל שלא.החיב

 . מן. כדלקם כשיטת הטור ולא כרמב"םוסקילהלכה פ

 דללמה מהווה חציצה בציפורן ובאבר המדו

 ור לגוף מהווה חציצה כיון שעומד להיקצץ החיבמקום  –ב"י ' בביאור א .א

ר עדין מחובשלדל מדוה ראבלק האו ח חלק הציפורן, שביארבהסברו הראשון הב"י 

היקצץ וכל העומד ד לכיון שעומ ,בעצמו חציצהמהווה  דלתלובציפורן המד לגוף

 .2688דמי כקצוץ להיקצץ 

 
 . ו י 2684
 . נינולפבתוספתא ש סאירצים וכך הגחוצ ןיג גרס אאולם הסמ"יוסף  בביתסא רכך הגי 2685
 . ד-גמקוואות ט  2686
 . ב יד מקוואות כות הל 2687
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נה חוצצת אי רובהפירשה  םשא, הטור סוברועפ"ז ביאר את מח' הטור והרמב"ם, 

מוכח ע"פ כן לא תולש וא כיון שיכול לתלוש בקלות בידאע"פ שעומד להיקצץ 

, צתחוצ בפירשה מיעוטה  יד. אולםוי מיעוט שאינו מקפ וה ל החציצהיד עמקפשלא 

כיון שקשה  ,כך שאינו מקפידראיה לאינו וזה שלא תולש ביד  שכן עומד להיקצץ

 שחוצץ.  מקפידהט מיעוממילא הוי וירשה מיעוטה, כאשר פלוש לת

 ון:כי חוצצת אינהובה ן מיעוטה בין רשפירשה בין , שכל ציפור הרמב"ם סובר

 שלמה ציפורן ש והראיה  ,ציצהבדה שציפורן עומדת להיקצץ אינה מהווה חהעו .1

 . ציצהואע"פ כן לא מוגדרת כח ץת להיקצעומד

לשה את תבדה שלא העוכ א" גם כאשר פירושה מיעוטה קל לתלוש ביד, .2

 מוכיחה שאינה מקפדת עליה.  פורןהצי

דה שלא , והעובעומד להיקצץוא כיון שה ,בי אבר המדולדל לכ"ע הוי חציצהלג

שצריך אומן לחיתוך , משום דת עליופה מק אינה מהווה ראיה שאינקצצה אותו 

 . הבעצמ חותכואינה יכולה להאבר ו

 מדולדל הבר פורן או האע"ג הצייש דבר החוצץ  –ב"י ' בבביאור  .ב

שישנה  האבר והציפורן עצמה אינה חוצצים, אלא מדובר , ביאר השני הסברו בהב"י 

 .ו האבריפורן אחציצה על גבי הצ

 , כיוןאינה חוצצת ל ציפורן שפירשה רובהעשאם החציצה נמצאת , הטור סובר

  ם נמצא החציצה על חלק ]וכתב הב"י שה"ה א מהגוף שאין הציפורן נחשבת חלק

 מיעוטהעל ציפורן שפירשה אם החציצה נמצאת  לםאו .לא נקצץ[ המיעוט שעדין

 צצת.עליה חו, כיון שהיא עדין חלק מהגוף וחציצה חוצצת

אינה  – עוטה ונמצא עליה דבר החוצץירשה מיאולם הרמב"ם סובר, שאפי' פ

ילא ממו ץ כקצוץ דמין וכל העומד להיקצהציפורת כיון שעתידה לחתוך את חוצצ

 .הגוףמחלק נה נחשבת אי

כתב הב"י שגם  ]למטה בחלק התחתון של הציפורן[ לבשר קרה ממקום חיבורהיפורן נע הצ כאשר ]

בה אין הציפורן עשויה להתרפות רובנעקרה וק בין נעקרה רובה למיעוטה, שהיה חילילרמב"ם 

בנעקרה ש עליו דבר חוצץ אינו מהווה חציצה, אולם אם י ולכןחלק מהגוף ה נחשבת כולכן אינ

להתרפאות ולכן נחשבת כחלק מהגוף ואם יש עליה דבר חוצץ הוי  הציפורן עשויה ,המיעוט

 חציצה[

 .העיקר זה הוא וכתב הב"י שביאור

ים לחלק מפריעים לביאת מ המדולדלבר הציפורן או הא - 2689ביאור הט"ז .ג

    תחתיו.ש וברהמח

 
 

ה  ורן שלמפחלק בין צי , יש לכבסע' כבד בדיעצצת רן שלא פירשה כלל פסק מרן לעיל שלא חוואע"פ שלגבי ציפו  2688

ה אף לדעת , שזידץ מהיקצשעומדת ל לפרוש חילהר התשכבציפורן בין לאלא רק בעתיד תיקצץ עומדת להיקצץ  שלא

 . ומד, וצ"עהעאמרינן כל מרן 
 .בס"ק כ 2689
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ל שכן החלק ו אבר\הציפורןדובר במקרה שיש דבר החוצץ על מאין ש, באר הט"זמ

העומד כל דבר מדין  ולדל אינו מהווה חציצה על החלק ההמחוברהמדאבר /ציפורןה

מפריעים  ו צמודים לגוף ולכן לר שנדלדשהציפורן והאבובר אלא מד .להיקצץ

 :ביאר את המחלוקתעפ"ז . שתחתיהם מהחלק יםת מלביא

יאת דק צר ואין ראוי לבכיון שהס ,חוצץ – עוטהשה מיפורן שפיר צי, הטור סובר

ק דיון שהסחוצץ, כאינו  – ם הציפורן פירשה ברובהאר. אולם המחוב המים החלק

 חובר.ולים לעבור דרכו לחלק המומים יכרחב 

 הגיע לחלק המחובר. ים לם המים יכול בשני המקרי ולם לדעת הרמב"םא

ת לאבר להיות תלוי ורחוק רך לת, כיון שאין הדחוצצים יםלדלאבר ובשר מדו

ה שיכול, ולכן לעולם במקום מיד את האבר כמצר כואב, אלא ממהגוף בגלל שהדב

 "ע הוי חציצה. ולכם להיכנס חיבור המים לא יכוליה

 

 וז"ל: כותב ע השו". ב

 ף כא סעי

 "מיעוטה, חוצצת; פירשה רובה, אינה חוצצתשפירשה צפורן המדולדלת "

 סעיף כב  

 צצים( )ב"י בשםולדלין, אינם ח)אבל יבלת או יתרת ואינן מדוים, חוצצים. דולדלאבר ובשר המ "

 "סמ"ג סימן רמ"ח בשם ר"י(

 לדלמה מהווה חציצה בציפורן ובאבר המדולהלכה 

, היינו נה ב'כהבא לדל הומדומה הוי חציצה בציפורן/אבר  נהיקר ההבכתב שעהב"י 

צפורן המדולדלת שפירשה " אבסתמ בשו"ע נקטפורן/אבר. וכן חציצה הוי ע"ג הצישה

 .2691בתורת הטהרהכן פסק ו .2690" ינה חוצצתאפירשה רובה,  מיעוטה, חוצצת;

אבר \רןבציפור , והחלק שעדין מחובכהבנה הראשונה בב"י פסקו, 2693כ"מהדרו 2692המרדכי

  .2694הש"ךכן פסק ו הווה חציצה.מ

 .לעיל ביאורוכמו  ט"ז פסקה

 יים שנחתכו באופן חלקיציפורני הרגל

יש נ"מ בין , צהואין עליה חצי שפירשה מיעוטהן הרגל כתב שלגבי ציפור2695ויבט הלש

  הפירושים הנ"ל:

 הרגליים.  יפורני דניאל, אינה מקפידה כ"כ בצ , כיון שלפי החמודילא חוצץ -לדרכי משה  

 
ת  דעפורן כך יודו למעשה כאשר נמצא חציצה על גבי הציש"וה , שצריך עיון האם הט"זה"ל עמ' שלאבשב וכתב 2690
 "ע.והש

 . יז יח 2691
 . שבועות תשמז 2692
 .חס"ק  2693
 . כוס"ק  2694
 עמ' שלב 2695
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 יפורן.שהחלק שנחתך מפריע לביאת המים לשאר הצ . שהרי הבעיה היאחוצץ – לט"ז

 ( ניבפירוש הש ב"י)ע"פ הבנת ה –ויש עליה חציצהבאופן חלקי   נחתכהציפורן הרגליים ש

 אינו חוצץ.  – נחתכה רובה

 תלוי אם מקפידה על החציצה בציפורני הרגליים.  – נחתכה מיעוטה

  שפירשה רובהציפורן   י לקצוץטבלה בל

ץ אל לקצומנהג בנות ישר פורן שפירשה רובה אינה חוצצת אולםן שציקר הדימעישלמדנו 

י הציפורניים לפנ לה לקצוץ שיש שלנוה"ה גם במקרה ילא מומנים לפני טבילה ציפור

 .טבילה

לטבול  נוטה לכך שצריכה 2696הש"ך, ולא קצצה את הציפורן שפירשה רובהטבלה ואם 

צוץ צריכה לקלא קציצת ציפורניים בסע' כ, שאם עברה וטבלה ל שפסק הרמ"או , כמניתש

 .ניתה צריכה לטבול שנר שאימרן סוב אולם כאמור לעילשנית. 

 יבלת

הגירסא  אולם כאמור לעיל ]' ינן חוצצים אלדלין שר המדוב'אבר ו ,וספתאגרס בת 2697הסמ"ג

 .היקצץל  עומדתשאע"פ  צתוצ אינה ח שיבלתועפ"ז פסק הסמ"ג היא שחוצצים[ בבית יוסף 

,  'חוצצים ובשר המדולדלין אבר 'ש"ש גרסו והרא רשהטו ,העיר לשו"עו הגר"א בביאור

   .להיקצץעומדת ש  תחצוץ כיוןיבלת ם יטת שיו, של מדבר ומשמע

  גם יבלת חוצצת לדל חוצץ, וממילא בתוספתא שאבר המדו ב"יה תגירסא פסק עפ"י הרמ"

 . חוצצתז אינה שא לדלתדוהיא לא מאלא א"כ 

    .אינה חוצצתלהיקצץ בקרוב שעומדת  אע"פשיבלת  פסק, 2698בטה"ב

 צץלהיק דבר העומדדר ג  –ץ להיקצ שער העומד

 הונגריה. חתונה כמו מנהג  ראשם לאחר ה ראת שענשים שעתידות ליטול ב דן, 2699"סהחת

המנהג קשה על , וא"כ דין כל העומד להיקצץ כקצוץ דמישהרי לכא' השער מהווה חציצה מ

אחר  , רק כאשר אין דברדמי היקצץ כקצוץשדבר העומד ללא חוצץ. וביאר, מה השיער ל

ורק וה היבעל בעילת מצודה לדידן הואיל והיא עתי במקרהלם או בין הטבילה לקציצה

  .ין זה נחשב כדבר העומד להיקצץיטול שערותיה, אכ לאח"

ר זמן, שאין  לא מחוסשאף דבר שאינו מחוסר מעשה א ביאר 2700בית שעריםשו"ת וב

 מתקימים התנאים הבאים כאשר רק ו ,ינן 'כל העומד'לא אמר עשותו עכשיועומדים ל

 : ץ דמי'ץ כקצוהעומד להיקצאמרינן 'כל 

 
 .זכס"ק  2696
 . רמח מצווה 2697
 .' פח"ג עמ 2698
 . צה' קסי 2699
 . רעז-רעו סי'  2700
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שיש רן שפירשה במקרה של ציפוו כמו , אוץמנהג לקצאו  מצווה ישנהכאשר  רק .א

. למעט אישה שרוצה להסתפר מרצונה החופשי ולא מכוח לקצוץ ימציאותורך צ

 כעומד להיקצץ. אינו נחשבנ"ל כיאותי מנהג או הכרח מצ

, אולם אם חל לאחר החל לפני הטביל מצווה או הצורך המציאותיהרק כאשר  .ב

 ן זה נחשב לעומד להיקצץ. לה איהטבי

לאחר נה כיון שהמנהג הוא רק שער לאחר החתוה צוץ אתקנהג לות שיש ממרללכן 

יא לאחר יצה האשר הקצ כ 'ל העומדכ'רינן אמהטבילה הדבר אינו מהווה חציצה, דלא 

הטבילה. 

 גל רלקשה שמתחת עור 

וף. אולם הגחלק מ כיון שהוא נחשב  , ו חוצץגל אינחת לרשה שמתשעור ק 2701שבה"לתב כ

בה"ל ]ששעומד להיקצץ  כיון חוצץיתכן ש הטבילהלפני  הוריד אותו בכל פעםאם רגילה ל

ים נהגו  הרבה נש, אלא שבילהלפני טבכלל ף לא להוריד שעדי. ולכן כתב הסתפק בזה[

 להורידו. 

ו לפני טבילה. ה להורידל ר רגיל כאשפק שבה"במקרה שהסת ולםא 2702בטה"בפסק וכן 

 . בספק זה קיליםולכן מ ,רבנןדשזה  ידמיעוט המקפ ספק כיון דהוי  נו חוצץב שאיהיקל בטה"

 ואגזמה  פי עורקילו

 שיש לחלק בין קילופי עור גדולים לקטנים:  2703ה"לשבכתב 

  .ש להסירם, וי להיקצץ יםכיון שעומד שחוצץמסתבר  – גדוליםופי עור קיל

ת כיון שראוי לביא ,וצץנו חיאומה שלא יורד , ה שאפשרמלהסיר  - קטניםעור  קילופי

   להיקצץ.טן אינו עומד הקילוף הקמים וכן 

בתורת וכן כתב  ., אינה צריכה להסירבהסרתם נגרם כאבשאם  2704כתב ובטה"ב

 .הסרתם כרוכה בכאב אינה צריכה להסיראך אם  שתסיר מה שאפשר 2705הטהרה

 מחמת שיזוףור לופי עקי

 נים: ם לקטלק בין קילופי עור גדולישיש לח 2706ה"לכתב שב

   .ם, ויש להסיריקצץלה יםון שעומדכי שחוצץמסתבר  – גדוליםופי עור קיל

  שהמים נכנסים כיון  ,נו חוצץאיומה שלא יורד , מה שאפשרלהסיר  - קטניםעור  קילופי

 תחתיו. 

 
 .ב' שלעמ 2701
 .עמ' פ "גח 2702
 .שלבעמ'  2703
 .פ' עמח"ג  2704
 .עמ' רכד2705
 .שלבעמ'  2706
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"ג ולמד זאת מדברי הסמ ,צציםינם חושיזוף אמחמת פי עור שקילו, 2707כתב בטה"ב

 עם הוא משום שראויים לביאת מים.  והט ,ולין של בשר אינם חוצציםתשתל

 . ירםלהס שטוב להחמיר כתב רת הטהרהאולם בתו

 קשקשים

מים  בעזרת  להוריד את מה שניתן שיש , פסקו 2710וכן בחוט שני  2709וכן בשבה"ל 2708בטה"ב

ראוי  כןהו, וי ד, וכן היינו רביתו מקפיעוט שאינהוי מי. כיון דוהשאר אינו חוצץם וסבון חמי

 יים. רפושים לביאת מים שהקשק 

   שים מועטים.שקעל ק קפידהא מל שערה כסה אתשאישה נשואה שמ ,2711בחוט שני והוסיף 

 

 כגסעיף 

 וז"ל: 2712ור עפ"י הט תבכהשו"ע 

רפוים, אינם חוצצים; ואם הם מהודקים,  ת אם הםהשירים והנזמים והטבעות והקטלאו"

 " ם שעל השבר באגד שעל המכה וקשקשיחוצצים. וכן הדין 

 חילה עם טבעת רפויהונפק"מ לטבילה לכת "עוהש סתירה בדברי

פסק שיש   2713נט"יות בהלכ, אולם תחוצצ פויה אינה רעת שטב ,קפסידן בסע' ד רןמ

להסיר אפי' את הטבעת , שיש "יהבוביאר  !לפני הנטילהות את הטבע להסיריש ו, רחמיהל

להתיר  די שלא יבואו כחשב מהודק, וכן רפוי ומה נ נחשבין מה יאיון שאין אנו בקכ ,פויההר

 .קתמהוד טבעת בידיים ליטול 

 ?!נידה לבין הדין בהלכות נטילת ידיים  ישנה סתירה בין הדין בשו"ע בהלכותוא"כ 

 צים: ' תירוגומצינו 

בהלכות נטילת ידיים  בדל בין ה יןשא, וכתב 2715המג"א 2714בשו"ת זרע אמת  .א

אינו בד עאולם בדי, פויותאף טבעות ר תמידחילה יש להסיר ולכת בילההלכות טל

ה ת הרפוי, שיש להסיר את הטבעטילת ידייםנ מרן בהלכותא"כ הדין שנקט ו .חוצץ

 בד.על בדיעת טבילה מדבר אך הדין בהלכולכתחילה, ר במדוב

 
 .פעמ' ח"ג  2707
 .בפעמ' ח"ג  2708
 .שלגעמ'  2709
 .טזעמ' ש 2710
 .וטש עמ' 2711
ם  א, אולוספתת הת"י שהביא מחלוקת הראשונים בהבנועיין בב .וואות ו חבמקהתוספתא  א, הוי הטורמקור דבר 2712

 . אן א הארכנו ככן לבמחלוקת זו, ולמ ן נפק"ילדינא א
 . ח"או ,קסא' בסי 2713
 . ו"ד סי' פז י  2714
 . א י ח קסאו" 2715
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לגבי , ין הלכות נט"י להלכות טבילהחילוק לדינא בשיש  ,כתב 2716דהבפרי הש .ב

,  אינה חמורה כל כך שנט"י ם משו  .ת רפויהטבע אףהחמירו להסיר יים דת ינטיל

או מהודקת תבוא  טבעת רפויההאם  תשכאשר האישה תהיה מסופקש חשש יו

  למרות שמצד האמת הטבעת מהודקת. להקל

לפני  פויהטבעת רא"צ לגזור להסיר , איסורה חמורש נידה תלטבילגבי אולם 

רפויה או  טבעתאם ההאישה תהיה מסופקת  אםכיון ש, אף לכתחילה בילההט

 . נידהאיסור ת משום חומרילה הטבלפני וודאי שתסיר אותה  ,מהודקת

 , נט"י לטבילהא בין שיש לחלק לדינ ,כתבו 2718לבושי שרד ,2717פעולת צדיק  .ג

 לטבעת  מים לא יכנסו מתחתיש חשש שה בדרך שפיכהרק הם ש ת ידיים בנטילש

שכל  נידה,לת הטביאולם ב .בעת רפויהבט ולכן החמירו אףאף בטבעת רפויה, 

חת המים לא יכנסו מתאין חשש ש, והמים רבים ועומדים גופה טובל בתוך המים

 .לכתחילה, ולכן יכולה לטבול עם טבעת רפויה ויהת הרפעלטב

מה שכתב  מ בו זרח הלכות נט"יב בשו"עשמרן   כתב, 2719ואל ונשאלשו"ת ש .ד

ם , אוללפני נטילה וטבילה הסירדקת צריך לוסובר שרק טבעת מהו .ףבבית יוס

 . רפויה א"צ להסיר

   

 לכתחילה יםרפויבטבעת  בילהט

 בעת רפויה.  לטבול בט לכתחילה לאסור יש  – הנ"ל הא"רלפי דברי המג"א ו

 . להלכתחי יש להתיר -הנ"ל ה ופעולת צדיק ועודלפרי שד

אין לטבול עם שלכתחילה מ"א שכתב אנו את דברי הרבהא  יל בסע'לע למעשה:

בתורת הטהרה כתב  מעשהבזה, אולם לדעת מרן מה  ועיי"ש עוד .דברים רפויים

 .לפני הטבילה אף דברים רפוייםג בנות ישראל להסיר שמנה

 עגילים ונזמיםלה עם יטב

 :אוזן/אףלפני טבילה את נזמי ה להסיר האם צריכהס'  קו הפונחל

  :כתב 2720תשב"ץה .א

ם יר להסת שאינה מקפד כיון לכתחילהלטבול  רתמו –אפי' מהודקים נזמי האוזן 

 אישה ]אולם וי מיעוט שאינו מקפידוהרחיצה  בשעתכלל לא בשעת לישה ולא 

   . ה ודאי חוצץ אף לתשב"ץ[המסירה את העגילים בשעת רחיצ

יעוט והוי מ  ה עליהםידפן שמקכיו לכתחילה.איתם לטבול אסור  – האףנזמי 

  .המקפיד

 :כתב 2721שותדב"ח החה ו"תשב .ב

 
 .ח"ד סי' קנח  2716
 .סי' רסחח"ב   2717
 . "ס תבואות שור אות קצחסו 2718
 .ב סי' קכח" 2719
 .רפ' סיג ח"  2720
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לטבול עימהם   להמותר  – אין טירחא להורידםשכיון  הרפויים האףנזמי ב

  ם.לא תימנע מלהסיר   ,מהודקיםם אם השאם יהיה לה ספק . כיון לכתחילה

 לה לטבול עימהםאסור  – טירחא להורידםשיש כיון  הרפוייםהאוזן  נזמיבם אול

ל בגל םתימנע מלהסירש שלחשויש ם יהיו מהודקים שאם ה. כיון לכתחילה

 .הטירחא

. כיון שרק ללהקניתן  הרפויים זןף ובין נזמי האובין נזמי הא דבדיעב אולם

   תחילה גזרו רפויים אטו שאינם רפויים.כל

 

 אף דברים רפויים. ג בנות ישראל להסיר לפני הטבילה מנהלה ל לכתחיאמור לעיכ

ן נשים שלא וכ. בעגילים"ץ בניתן להקל כתש צורך גדולשבמקום  ,פסק 2722בה"לבש

 ל כך.להתיר להם לטבווקשה להם להסירם יש להם ילים מורידות כלל את העג 

יון שמקפידה , כיעבדבדצצים אפי' וחו  האוזן מהודקים עגילים/ נזמי ננובזמ ,פסק 2723בטה"ב

נזמי אולם  ים. ישון או כאשר מחליפה את צבעי הבגד לכת לבשעה שהועליהם להסיר אותם 

 ן חוצצות.אינ אותן הרגילה לישון בהן וגם שמתרחצאות אין מסיר  שהיאקלים  זהב

 יכה לטבול שנית?צרהאם   – יםרפוי םתכשיטי/בעתטבלה עם ט

ך צריכה לטבול ה כים שכתבו עם טבליש פוסק יה אינה חוצצת. אולם מרן פסק שטבעת רפו
 : שנית

  :לכךטעם וה. לטבול שניתצריכה  – רפויה שאם טבלה עם טבעת ,2724כתב בית הלל

 בכת , וא"כ טילהני הנאפי' רפויה לפ תבעשיש להסיר טפסק  נט"יבהלכות הב"י 

היא טבילה שכן ילה, שיש להסיר טבעת רפויה לפני הטב כ"שש הבית הלל,

כמו שכתב  ,ה לטבול שניתצריכלה ני טבילפאותה לא הסירה אם  ולכן .מהתורה

 ציפורניה.  שגזזהאישה שטבלה ללא גבי ע' כ לרמ"א בס ה

ף . ואטבול שניתלא להצריכה לחזור ול יש להקל בדיעבד בעלה ה עםימשש אםאולם 

יכה לטבול שוב אף אם שימשה.  ת ציפורניים החמיר הש"ך להצרזיזא גטבלה לל שלגבי

 יתן להקל בדיעבד אם שימשה. דו שניו אבל בטבעת רפויה כ"ע 

בול שנית אפי' עם עבר  לטצריכה  – שאם טבלה בטבעת רפויה פסק,  2725הר"ר דניאל

 .תרתה רפויה ביות היאלא א"כ הטבע, להלי

 

אולם  ף טבעת רפויה רים אמסיילה , שלכתחדלעיל י המג"אפסק כדבר 2726ה"לשב

 . 2727ב"וכן פסק בטה צצת.בדיעבד אינה חו

 
 

 . מא 'סי  2721
 .שלג 'עמ 2722
 .קכ' מעח"ג  2723
 . ברי מרןה בדבקושיא על הסתיר, והבית הלל נשאר ס"ק כג  2724
 .גי פת"ש ס"קמובא ב  2725
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 בעת מהודקתט

פצה כן האישה חש ? שהרי זה מיעוט שאינו מקפיד,וצצתת מהודקת חע טבעמדוקשה  לכא'

אע"פ  , לישה בשעת  הלהסיר הידיון שמקפכצצת טבעת חושה, 2728וביאר הראב"דבעת? בט

 ליה. ה עלה אינה מקפידשבשעת הטבי

 : לעיתים תכופות ת הטבעתסירה אואינה מ שה שאינה לשהן באידימה ה וסקיםפחלקו הונ

אינה ישה שאינה לשה בעצמה שא , ובכת 2730בהוכן באליה ר 2729לך המבספר גן  .א

עוט  מי  הוי , כיון שינה חוצצתאי' אם הטבעת מהודקת אפ ת בע מקפידה על הט

 . כתחילהויכולה לטבול אם הטבעת אף ל, פידשאינו מק

אינם מקפידים על מוכרי רבב וצבעים מהדין של  ,ראיה לכך הביאלך גן המב

, אלא תם אצל כל אדםדע המרינן שבטלאולא  ,מנותםהבא בעקבות אוהליכלוך 

  יהן ותמקפידות על הטבעואינן שהנשים שאינן לשות ה"ה ו דנים אותם בפני עצמם. 

 .ןבפני עצמ לדונם , אלא ישדעתן אצל רוב הנשים שבטללא אמרינן 

תחילה אין לטבול עם שלכופסק,  יוהביא דברי גן המלך וחלק על 2731הטהר השיורי . ב

ולם ת ולא נחית לחלק. אוצצקת חשמרן סתם שטבעת מהודון כי, קתטבעת מהוד

 .הלעלתה לה טבי, שימשה עם בעלה טבלה וכבראם בד בדיע

כל מוכרי רבב כיון שב , רבב ריכמויר מלהתאין להביא ראיה כתב שורי טהרה השי

  .לוגבכך, מה שאין כן כאן יש לומר דלא פ הועמנות ידאותו או

 להלכה

, ולכן יש להקל י טהרהיורה לדעת הששנטונראה  ,נ"לההביא את המחלוקת  2732שבה"ל

 עם בעלה.  רק בדיעבד שכבר שימשה

אין ראיה  ,חוצצת קתשטבעת מהודתם שמזה שמרן ס רי טהרה, שיועיר על הה  2733"בטה

נה לשה  על אישה שלשה, אולם אישה שאי ברשטות דיבפ אבאישה שאינה לשה, אלשה"ה 

   לך.המ לגןיתכן ושו"ע יודה  וצ"ע[ המקלחתאינה מסירה בשעת צ"ל שגם ]ולכא' 

בטבעת שיש  אולם  אינה חוצצת שאף לכתחילהעיקר הדין מ 2734בטה"בוככה נראה שפסק 

תב כלמעשה להלכה  אולם .להסירהה חמיר לכתחילה כיון שמקפידבה אבן ודאי שיש לה

 
 

 .' שלגמע  2726
 .קיד-קיג' עמ"ג ח  2727
 .קצר ב"ז ש"זבא דבריו בתורת הבית ה, וכן הוהטבילה שערבעה"נ  2728
 . ורדיםסו"ס שו"ת גינת סי' קכג הובא ב 2729
 . יק סא ס"' קח סיאו" 2730
 .קצח מד 2731
 .עמ' שלד 2732
 .קטועמ' ח"ג  2733
 .קטועמ' ח"ג  2734
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ה בטבעת מהודקת וטבל ואם עברה את כל התכשיטים,, שנהגו להסיר 2735ת הטהרהבתור

 .ר ותטבול בלי ברכהחזוהחמיר שתטוב ללשה וכד'  אף שאינה

 גילים[ ים רר]במק  טבעות למעשהסיכום 

 ילה.לפני הטב ותאפי' רפויות הטבעכל את ים כתבו שיש להסיר ל הפוסקלכתחילה כ

  :בדיעבד

  :2736בתורת הטהרהכתב  .א

 בשעת הלישה,רחיצה וכד' ות כגון ם תכופליה להסיר אותה לעיתיקפידה עת שמטבע

  .יתנול שיש לטב -  א מהודקתאם הי

 אינה צריכה לחזור ולטבול. - אם היא רפויה

  זור ולטבול.לח צ"א – מהודקתרפויה או ספק אם 

 

 שאינה לשה ם תכופות כגון ליה להסיר אותה לעיתיקפידה עמשאינה טבעת 

  .לא ברכהב ניתול שלטבטוב להחמיר ו -  יא מהודקתאם ה

 חזור ולטבול.אינה צריכה ל - אם היא רפויה

 זור ולטבול.לח "צא – מהודקתאו יה רפוספק אם 

   :כתבהנ"ל בה"ל עפ"י ש .ב

 ה מקפידהשאינבין מקפיד ובין  הבעת רפויבט האם טבל

 עלתה לה טבילה. 

 

  ה עליהמקפידה אינקת שאם טבלה בטבעת מהוד

  .ניתצריכה לטבול ש - לא שימשהאם 

   שוב. א"צ לטבול - שימשה אם

 פויהרהיתה או  [שמקפידה עליה] דקת מהוה היתאם בידה ויש ספק ת טבעעם בלה ט

שוטפת כלים או בשעת ש ה מסירה אותה בשע, כגון שטבעת אישה מקפידה על השהבמקרה 

  :תה רפויה או מהודקתהי הטבעת  , אלא שיש לנו ספק האםתטבלה עם הטבעלישה וכד' ו

רק במיעוט שאינו  יון שגם אם הטבעת היתה מהודקת זו חציצהשכ ,כתב 2737בטה"ב .א

חלקו הפוס' האם ף שנ, ואיש להקל מדין סד"ל, סורה הוא רק מדרבנןשאי מקפיד 

 . להתיר 2738דש י חכפר [ קיי"ל"ל כאשר איתחזק איסורא ]כבנידו"דאמרינן סד

 . עם בעלה השימשהיכא ש ל רקלהק ,2739פסקהמכתם לדוד  .ב

 
 . ריז' עמ  2735
 .נג-יז נ 2736
 .קיחעמ' ח"ג  2737
 . קי 'ייו"ד ס 2738
 . הכי' "ד סיו 2739
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הוי בגופה העיון שחובת ן כיובילה שנית טשצריכה  פסק, 2740שו"ת מחזה אברהם .ג

אפי' אם ולכא' , כראוי, ולכן אזלינן לחומראעיינה א י לאין להקל שהר, מדאורייתא

  .שימשה

 כולה להסירהבעת שאינה יט

תסובב , עתאת הטב אם קשה לחתוךאולם  לחתוך את הטבעת שצריך  ,2741פסק ה"לשב

אולם בשעת  "א חוצצת ם אבעת. ואוך הטם יכנסו לתשהמי בתוך המקווה כדי  ת הטבעתא

 .ףבטלה לגו אם שאלת חכםשה תע גדול דחק

 – כולה להסיר את הטבעתך שאינה יכה שהתנפחה אצבעה עד כדי שאיש ,פסק 2742"בבטה

הסיר ה למשום שאין בדעת ,, ואפי' בטבעת שיש בה אבןול כך ואינה חוצצתלטביכולה 

מ'  , וראיה לכך מהג' יב[יבת נפש סי]מש ה חוצצתואינ גוףטלה להטבעת ב, עולםעת להטבאת 

בה ממעט את גו ילאממרקע הסוכה ולק, בטל לעולם וכהשתבן וביטלו לקרקע הס 2743ה בסוכ

 .מעשרים אמה הסוכה

,  בתוך המים  בבהבב את הטבעת יש לסוסוניתן לכתב, שאם  2744ורת הטהרהאולם בת

   .אח"כלחתוך אותה ולטבול החמיר טוב לך א ,ואם לאו תטבול כך

 עיניה  אוראיבוד מ, ויש חשש ללה להרטיב את עיניהסור אה שישא

ד רפוי על עיניה ותטבול צה לתקן לה אגשחכם אחד ר ,השיבת ציוןבשם  2745ת"שהפכתב 

תב, האגד. ולכן כדחה פיתרון זה, משום שמרוב פחד תהדק את  השיבת ציוןך כך, א

ה זו, עיניה של איש דיה ותכסה אתיימה למקווה ותרטיב ד עאחרת תרשאישה נתה שתק

   .ותעלה לה טבילה והבור למקוהוי חי מ להטפיחוכיון שהוי טופח ע"

 

 כדסעיף 

 ז"ל: הטור כותב וא. 

צריכה לחוץ שיניה שלא יהא שום דבר דבוק בה שאם טבלה ונמצא שום דבר ביניהם לא "

 " עלתה לה טבילה

 ב וז"ל: כות שו"עה. ב

א וצץ, שאם טבלה ונמצא שום דבר דבק בהם לצריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם דבר ח"

ני שהוא נכנס ם שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילה, מפ הגיעלתה לה טבילה. ויש נו

ים, חוששת דילמא  בין השינים יותר ממאכל אחר; ואף על פי שבודקות וחוצצות השינ

יצה לטבילה )הרא"ש הגה: ואין לה לאכול בין הרחג יפה הוא. ה, ומנהתשתייר מיניה ולאו אדעת

 
 . סי' ה אות ה 2740
 .שלד' עמ 2741
 .קטועמ' ח"ג  2742
 . ד ע"א 2743
 . יז יג 2744
 .טו ס"ק 2745
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 או בנרות של שעוה, שלא ידבק בה )ש"ד(, וכן בצקק כל היום קודם הטבילה בבה"נ(; ואין לה לעסו

 ."נהגו

 צריכה לנקות בין שיניה לפני הטבילה

 וז"ל:כותבת  2746בקידושין גמרא ה

בין שיניה והצריכה רבי טבילה   מצא עצםמעשה בשפחה של בית רבי שטבלה ועלתה ונ"

ר רבי דאמו מים בעינן כדרבי זירא דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לבוא ב אחרת נהי

 " בו ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בוזירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת 

, והצריכה  בשעת הטבילהעצם בין שיניה תה לה יישה בשפחתו של רבי מביאה מעשה הגמ' 

מ"מ בעינן ם, י ם מגיעו לשוא"צ שיהסתרים  ים הוי ביתפ שבין השיני"אע ,שניתילה רבי טב

  .2747ם ראוי לביאת מי

 ן השיניים חוצצים: נמצאים בישאלו דברים הפוסקים  ונחלקו

דין לכל דבר והוא ה או פירורין חוצצין  בשראם נמצא ביניהן , כתב 2748סמ"גה .א

 . צם ו דווקא עולא הנמצא ביניהם

בשר  הדרך להקפיד עליה, אךכיון ש, ק עצם וכד' חוצצתשרכתב,  2749המאירי .ב

 .2750ך להקפיד עליו כ"ככיון שאין הדר אינו חוצץ יניים שבין הש

, שאם חוצץ בהם דבר צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא ש ,סמ"גפסקו כ דלעיל "ע ובשוטור ה

 . 2751לא עלתה לה טבילהביניהם בק ם דבר דטבלה ונמצא שו

 השיניים א בין זה דווקץ בין השיניים שמה שדבר חוציים: בדיני חציצה בשינ 2752שבה"לסייג 

 . אינו חוצץק  גבי השינים ואינו דבו עלאם הדבר נמצא י לביאת מים. אולם י אינו ראואשוד

 

 בין שיניה לפני הטבילהץ לחוחובה  ישם הא

כדי לה או שמא זו רק עצה טובה, יני הטבשיניה לפחוץ חובה ל ' האם יש נחלקו הפוס

 ל שנית: טבוותצטרך ל צאה חציצה בין שיניההיא תמ ר הטבילהה מצב שלאחשלא יקר

ודימה זאת לדין  ,ו עצה טובהאלא זיניים ן השנקות בילן חובה שאי ,פסק 2753הב"ח .א

ן חובה שאיששם כתוב, . 2754ח סי' יו"ד יב המובאלאחר השחיטה  כיןסבדיקת ה 

כל בהמה ששוחט אלא יכול לשחוט בהמות רבות ורק את הסכין לאחר לבדוק 

ן תמצא פגומה כל ך שאם הסכימסתכן בכאלא שאז את הסכין  אח"כ לבדוק

אלא שאם תטבול ואח"כ  בת לבדוקיחין שאינה וה"ה כא טרפות. ספקהיו הבהמות י

 
 . אע" כה 2746
 . המסתעפים  והדינים ס"ביה בדיני הרבה עוד שנרחיב לקמן ועיין 2747
 ן קיא לח: לאוי 2748
 . נידה פרק י 2749
השיניים.   עכל ולהתבטל ביןשהבשר עשוי להת ,, וטעמושהבשר אינו חוצץכתב, גם הוא  תק,ך בסי' המהר"ם בן ברו 2750

 . חוצץ וא רך ורק דבר מהודק כמו עצם, כיון שהעמווט ,בבשר להיק[ נ' קעמ]סוף וכן האשכול 
 רן כמובאר לקמן. יותר מפשט דברי מועיין לקמן שנביא את דברי טה"ב שמיקל  2751
 .להמ' שע 2752
 .ס"ק כד 2753
 . סע' יא 2754
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ה לפני קנל שתקמ"ך לטבול שנית. ולכן עצה טובה יניה תצטרא חציצה בין שצתמ

 הטבילה. 

ן לדמות לדין ואי , ודלא כב"ח.לפני הטבילה חובה לחוץ שיניהשיש , פסק 2755ש"ך .ב

לאחר כל שחיטה סכין ה אתק ודיבלא  אםה גם בשחיטהב"ח, שכן ביא השחיטה שה

שהדין  , כיון ספק טריפהול כ, אין חשש שיבוא לאיבדוק רק בסוף השחיטותאלא 

ן , אולם בעניף כל השחיטותבסול דבר בסופו שלבדוק את הסכין  חייבשהוא 

ניה  תנקה בין שים לא א לכן, ולהשיניה לאחר הטביאין חובה לבדוק את טבילה, 

בילה ולא תמצאנו בשעת הטבין שיניה ר חוצץ דבלה  יהיהחשש ש בילה יש לפני הט

חשש ר הטבילה יש אם אמרה שתבדוק לאח ףואאחר הטבילה ותשמש כך. 

  תבדוק.שתשכח ולא 

 : ץ שיניהשיש חובה לחו מס' ראיותהש"ך  והביא

ן  שיישהרי שיניים עו  ןוכן בדיב "תשכן כ חובה לבדוקע שיש משמ  הב"י שוןלב

 ." ן שיירי מאכללהימצא בה

צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא ום "במק לשון השו"עהלבוש גרס בש, הביאועוד 

ובה ה עצה טשמשמע שז ..."ונמצא שום דבר דבק שאם טבלהדבר חוצץ,  םבה

צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם , גרס ""כיעזור לה לאחן זה שכדאי לחוץ שכ

,  נים ני דברים שו, שמשמע שזה ש"...ם דבר דבקונמצא שו אם טבלהובר חוצץ, ד

ר כאשש, ועוד דבר שני הדבר תקשר לתוצאלא לחוץ שיניה לחובה שית יש רא

 .בולטטבלה ונמצא דבר חוצץ בין שיניה צריכה לחזור ול

 .הש"ךכשיטת  2756הבשיורי טהרפסק  ןוכ

פטורה ש, 2757בטה"בפסק , ה מחמת הכאבואם יש לה שן כואבת ואינה יכול לחוץ בין שיני

ב"ח  א מיבעיא לשיטת השל . וכתבאב להעד כמה שאפשר בלי שיכ תנקהאלא מלחצוץ, 

טת אפילו לשיחוץ שיניה, אלא מותר לה במקרה כזה לא לשוודאי לחוץ שאינה חייבת 

שכואב לה אפשר רה דידן במק אולם רק לכתחילההיינו  ,ך שיש חובה לחוץ שיניההש"

  "ל.להקל כנ

 קוי השיניים אופן ני

  .םעם קיסשיניה בין לפני הטבילה  שתנקה 2758"לשבהב כת

 ה היטב את החו"ס.אך תנק שיניים רשתעם מבנקות ה לכתב שיכול 2759חוט השניאולם 

 רשתבמב חשגם תצחצוטוב ט או מח שתחוץ שיניה בקיסם, כתב 2760רת הטהרהובתו

 שיניים. 

 
 .ס"ק ל 2755
 .ס"ק מז 2756
 .קכדעמ' ח"ג  2757
 שלד.עמ'  2758
 יז.שעמ'  2759
 . כזיז  2760
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 ילהביום הטבבשר לאכול  לא המנהג

כיון שבשר   ביום הטבילהל בשר לא לאכושנוהגות ם כשרות י נששראה  כתב  2761הרא"ש

ות  ילה, חוששהטב ות לפניקות וחוצצבודיניים יותר ממאכלים אחרים. ואע"פ שבין השק בנד

 . רוניםנקטו האח וכן .ק מרןוכן פס. א ישימו לבול וצץשישאר בהם דבר ח

הגו  נלא ים ש מצדיק את הנשות, יושזה רק מנהג נשים צדקנ ,כתב 2762פרשבט סובאולם 

שעושה לפני  קור של השיניים. שכן לאחר הניילהבבשר ביום הטלאכול  להחמיר לא

להקל בביה"ס שלפי  ן ישמקפיד. ולכ נוט שאיומיעם זה יי ן השינ ביר , מה שנשאהטבילה

 . ולא מהתורה 2763רבנןמדביאת מים ראוי לבעינן בו כתבו שפוס' ועוד "א הריטב

 עוף ודגים /שר בהמהב

 .להום הטביבשר עוף בימה ובין בה ן בשרבי אין לאכולג שמכח המנהכתבו  2764הפוסקים

 .2765שמותר לאכולכתבו הפוסקים שר דגים באולם 

בשר טחון שכן הוא אכול ר לשנחלקו הפוסקים האם מות 2766לשבה"תב כ ,לגבי בשר טחון 

וחוט  2767בטה"בו ון, וכן פסקשאין לאכול בשר טחמעשה פסק לק בין השיניים ופחות נדב

 . 2768השני

את כול שהמנהג הוא רק לא לא, 2769בטה"ב  כתבר, בש שנתבשל עםו מרק עוף אמרק 

 הטבילה.ל ביום מותר לאכומרק שנתבשל בו את הולם אעצמו, בשר ה

ס כ"כ נכנשאין השומן , שכן שמותר לאכול ביום הטבילה עצמו, בטה"ב, כתב בשרשומן 

 בין השיניים. 

 נים:נחלקו האחרו ,כבד

 . בין השיניים יםקדבנש טיםן בו חו, כיון שאידבמותר לאכול כשפסק,  2770טה"ב .א

  .כבדלאכול שנכון להחמיר לא  פסקו, 2771ושו"ת ברכת חיים  מסגרת השולחן .ב

 לים שנדבקים בין השיניים שאר מאכ

ביום  אין לאכולם להיכנס בין השיניי בעםלים שטשאר מאכף שא, 2772ה"לכתב שב

 הטבילה. 

 
 . סי' להת וקווא מכות הל 2761
 . סי' פא 2762
 . לקמן בסע' כו שיטות בביה"סיבוארו ה 2763
 .טה"ב ח"ג עמ' קכד, וכן שלהשבה"ל עמ'  2764
אכלי  מ יום טבילתהעדות עימה בסו וחברותיה ,כלהל בהלכות נשואין "ההמהרי"שכתב ראיה להיתר אכילת דגים  2765

  שאינן חוצצים בין השיניים". חלב ודגים
 .עמ' שלה 2766
 .חקכ 'ח"ג עמ 2767
 .עמ' שיח 2768
 .עמ' קכחח"ג  2769
 . דוד יתלו בשם בעל שו"ת בכן נאמר ז ועמ' קכ"ג ח 2770
 .סי' כב 2771
 .להעמ' ש 2772
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ש  א למיחשאר מאכלים, איכגם בשאם באנו לחוש , שמותר כתב 2773ולם בחוט השניא

הבו  ,ראשל חומ שהואיל וכל דין זה הוא מנהג כתב ו ,2774וכן פסק בטה"ב בהרבה מאכלים. 

   .לאסור מאכלים אחרים יהעלוסיף דלא ל

מאכלים הבשאר  םשלא תאכל ג טוב להחמירנקט בלשון ' 2775בתורת הטהרהאולם 

 ".םשיניי ק בין השדרכם להידב

 ביום הטבילה כילת בשראבשמותרים מצבים 

  :בשבת ויו"ט הכילא .א

לאחר , אך צריכה אף ביום הטבילה לאכול בשר שבשבת ויו"ט נהגו 2776תב הט"זכ

 השיניים. בין יטבלנקר המכן 

 ]כגון  חפיפהשעשתה הוא רק לפני לאכול בשר שההיתר  2777יורי טהרההש וכתב

פילו פה אחפישעשתה אולם לאחר , שר בשבת[ ב שטובלת במוצ"ש ורוצה לאכול

ני עוד לפ פה עשתה]כגון שטובלת בליל שבת, והחפי בשרלה לאכול אסור  בתשב

ובלת טרק כאשר בשר  כוללאר מסכים עימו והתיוצ"ע האם הט"ז  כניסת שבת[.

אם ואפי'  שבת, או שמא חולק עליו ולשיטתו תמיד יכולה לאכול בשר בבמוצ"ש

 בת. הטבילה בליל ש

      .לטבילה הפבהם מותר לאכול בין חפימצבים שנביא  הה בין חפיפה לטבילועיין לקמן בדין אכיל

 ה יש לשר כא בסעודת מצווה מותר לאכול בשר  2778שבה"לכתב  - ת מצווהסעודו .ב

לא הזכיר   2780ט השני חוולם בא .2779ה"ב כן פסק בטו מצווה השייכות לסעודת 

 . יכותשי היה ליהצריך ששדת מצווה סעובבהיתר 

 ול בשראכשמותר לכשם  ,2783ה"בטו 2782ט השני חו 2781שבה"ל וכתב -דעחול המו .ג

 בחוה"מ.  לאכול בשר"ה שמותר ה בילהביום הטשחל ת בשב

ים ]ביום[  ת פורבסעודאכול בשר מותר ל האחרונים, האםנחלקו  –דת פורים סעו .ד

 : פוריםצריכה לטבול במוצאי כאשר 

ין לאישה לאכול בשר אפסקו, ש 2785ושו"ת דבר משה 2784תשו"ת משנה הלכו

נשים בו חיוב פורים הוא יום שמחה, מ"מ אין לן שאע"פ שהנ"ל, כיו בסעודת פורים

 
 .עמ' שיח 2773
 .קכזעמ' ח"ג  2774
 .מ' רלטע 2775
 .הכס"ק  2776
 .מטס"ק  2777
 .עמ' שלו 2778
 .ד"ג עמ' קכח 2779
 .יחעמ' ש 2780
 .עמ' שלו 2781
 .יחעמ' ש 2782
 ."ג עמ' קכדח 2783
 .ז סי' צוח" 2784
 .מז ח"א סי' 2785
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תכשיטין וניים והנשים הוא בבגדים צבע לחה שהשמ , כיון שאפי' ביו"טבשר אכילת

 .ולא באכילת בשר

עודת פורים  ול בשר בסר לאישה לאכשמות ,ופסק 2787"להושב 2786ה"בטאולם ב

 :  , וטעמיהםביום[ ]

, דלא אתי עשה  בשר בפורים שלאונן מותר לאכולק, ספ 2788באורח חיים רן מ .1

ינהו לה נ רי קבייתא לשמוח בפורים דדב רום דאעשה דרבידיחיד דאבלות ודחי 

תיר אכילת בשר ן שיש לה, כ"ש במקרה דידטה"בוכתב ב .רהשהם כדברי תו

 דיחיד. שהולא ע ק אסור מצד מנהגהוא רטבילה ש הביום 

יא ע"י  בפורים ה ותם ימי משתה ושמחה' וע"כ שהשמחהם 'לעשות אאמר בפורינ .2

 משתה ואכילת בשר. 

הוא בין השיניים כיון ש שבשר אינו חוצץשסובר,  המאיריש לצרף את דברי י .3

 רך. 

סעודת , שאז זה המצווה לאכול נ"ל הוא דווקא בסעודת פורים ביוםההיתר הכל 

, שכן מי שעשה סעודה בלילה בשרם אין היתר לאכול ה של פוריפורים אולם בליל

 .ובהלא יצא ידי ח

 2789שבה"לפה, גו תחזקיכדי ש בשרה הצריכה לאכול חלשאישה  –לשה אישה ח .ה

שעדיף   ,2791בני ישפה אהבשם  אוהבי ,2790טה"בב וכ"כ ,ל בשרלאכו מותרתש כתב

 . , כיון שאינו נשאר בין השינייםבשר טחוןלה לאכול 

ההימנעות כאשר  בשרהאם יש להתיר אכילת  הפוס'נחלקו  –יום הטבילה  הסתרת .ו

אנשים  כלת בבית של גרום לכך שיתגלה יום טבילתה כגון, שאו, ת לת בשר מאכי

 : ם אורחים בביתש להאחרים או שי

אין להתיר הטבילה, למרות החשש שיתגלה יום שסק, פ 2792שו"ת בית שערים .1

 . וסר צניעותואין בכך ח לה לאכול בשר.

ף  וציר .יום טבילתהה , כדי שלא יתגלבשר לה לאכושמותר לפסק,  2793ה"בט .2

גו בחומרא זו שלא שמצדיק את הנשים שלא נה 2794פרהשבט סודברי  תא

 .אכול בשרל

וכלת בשר, מה לא אשאם ניתן לתת אמתלא ל פסק, 2795תישו"ת שבט הקה .3

ולא תאכל בשר, אולם אם א"א לתת אמתלא יכולה  אן אמתלאזי שתת

    שר.ל בלאכו

 
 .וכק-ג קכהח" 2786
 .עמ' שלו 2787
 . ז ותרצ 2788
 .להשעמ'  2789
 .זעמ' קכח"ג  2790
 . י' קעחיו"ד ס 2791
 . יו"ד סי' רפ 2792
 .חעמ' קכ"ג ח 2793
 . סי' פא 2794
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 הטבילה יום לישת בצק וכדו' ב

הטבילה בבצק או בנרות של שעוה, ביום לעסוק  אישהאין לש 2796בשע"דנהג נוסף הובא מ

 .אן פסק הרמ"וכיה חציצה. יה ה וישאר גם בטבילה ובידשלא ידבק כדי 

, מותר  לכבוד שבתבעצמה שנוהגת כל שבוע ללוש בצק שאישה  2797טהרההשיורי וכתב 

 את ידה. טבינקות השתקפיד לאלא  ,בילההטלוש אף ביום לה ל

אור ב וחל ליל טבילתה לכבוד שבתביום חמישי לוש רגילה לגם אם , ש2798שבה"לוהוסיף 

    .ק לעוגות בצ ללוש לאישה להתיריש  וכן כולה ללוש ביום הטבילהייום שישי, ל

 החפיפה לטבילהבין ימה טע

 בין הטבילה לן הרחיצה בי שאינן טועמות כלוםמנהג יפה נהגו הנשים ש 2799א"שכתב הר

בין הרחיצה   לה לאכולין שא' אפסק הרמ"ועפ"ז  .לא יהא דבר חוצץ בין שיניהכדי ש

 ועוד. 2801"בוטה 2800לשבה"קו וכן פס .'לטבילה

 

 שתיה בין חפיפה לטבילה

ששתייה אינה כיון , אף בין חפיפה לטבילהשמותר לשתות , פסקו 2803וטה"ב 2802שבט הלוי

 נדבקת בין השיניים.  

 

 למרק צלו

 אינו נתקע בין השיניים.  , כיון ששמותר לאכול מרק צלול בין חפיפה לטבילה ,פסקטה"ב 

 רק צלול )כנראה משום דלא פלוג(. אף מ ולשאסור לאכ,פסק  2804שו"ת יד לויאולם 

 

 ה בין חפיפה לטביל האכיל

טבילה, וכן פסקו ה ליפבין חפ לאסור לאכו בסעודות שבתגם ש פסק, 2805רי טהרההשיו

  יש מקרים שהפוסקים התירו כדלקמן:אולם  .2807וטה"ב 2806שבה"ל

 
 

 . ' רלאסי ד"ח 2795
 . הלכות נידה יב  2796
 .ס"ק מט 2797
 .שלועמ'  2798
  נידה בקיצור סי' ב.ת נידה הלכו מסכת 2799
 .' שלועמ 2800
 .קכט' עמ גח" 2801
 .' שלועמ 2802
ושם כתבו שאין  ש הרא": מקור המנהג הוא בפסקי שמותר לשתות ח. הרב עובדיה הביאקכג, עמ' ח"הבית  תטהר 2803

 ות.   ו שמותר לשת. ועולה מדבריול"לאכשינה את הלשון וכתב שאין "הרמ"א בין חפיפה לטבילה. ואילו לטעום 
 .מג' סי 2804
 .חמס"ק  2805
 .ועמ' של 2806
 .עמ' קכטג ח" 2807
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ות מאכילת ההימנעבעקבות כגון  ,שבשעת הדחק 2808בה"לשכתב  - בשעת הדחק  .א

שבת במשך שעות סעודת  תחות או לדצהטבילה, יאלעד ר לאחר החפיפה בש

יפה בין חפלמרות שזה  ,מלבד בשר בסעודה הכללאכול  יש להקל, אז רבות

  ג יפה. נהשזה רק מרא"ש כתב ה ,"שהוא מפסקי הראין שקור הדמב, כיון שלטבילה

 .2809וכן פסק בטה"ב

ודת שבת תהיה מאד מילא סעומ - ות שהשקיעה בהם מאד מאוחרתארצב .ב

בין חפיפה שניתן לאכול  ,בטה"בתב , כשבת אם תתטבול לפני סעודת מאוחרת

 .אך לא תאכל בשר לטבילה

שה בושה לא לאכול כלום ש ילדים בבית והאייש ,כגון – טבילתהה חשש שיתגל .ג

פה כול בין חפימותר לא ,וכד' ו שהיא צריכה לטבולמשום שכך ידעבסעודה 

 ."לנה שבה"ל וטה"בכן פסקו  .תאכל בשרא ך ללטבילה א

החמיר שגם במקרים אלו אין לה לאכול בין  2810י ישפהאבנבשו"ת  ל הנ"לאולם בכ

 .קא נחית לחלאכול ולשאין ל שיורי טהרה, כפשט דברי הטבילהחפיפה ל

טבילה ולאחר ה להניה לפני הטביילא בדקה בין שובילה ביום הט אכלה בשרעברה ו

 בדקה בין שיניה ולא מצאה כלום

 ם במקרה זה:נחלקו הפוסקי

צריכה שאפי' לא מצאה כלום , עימיםשו"ת חבלים בנבשם הביא  ,2811כתב דרכי תשובה 

 .לטבול שנית

   .תישאינה צריכה לטבול שנפסק,  2812בטה"באולם 

 ה ו בין שיניהמש חר הטבילה מצאהולא ני הטבילהבין שיניה לפ חצצה לא 

רכה ילה מצאה חתיכה לאחר הטבה, ול פני הטביליניה בין שלחצוץ אישה שטבלה ושכחה 

  :דנו הפוסקים מה דינהאכל אחר, שר או מחתיכת בזה , ומסופקת אם בין שיניה 

 פני]ולא חצצה שיניה לטבילה ר הלאחשום דבר דבק בהם  נמצאשאם  ,ור פסקמרן כאמ

 .לא עלתה לה טבילה [הטבילה

 .שניתטבול ל הקרה דידן יש לבריו במלכא' עפ"י ד

 ]נגד מרן[שא"צ לטבול שנית להקל במקרה דידן שכתב  2813אולם מצינו בטה"ב .א

 ואלו טעמיו: אי היה בשר בפיהשל ווד ואף במקרה

אם נמצא לאחר הטבילה ד' חוצץ בין שיניה וכ עצם, שרק המאירי לעיל שיטת  .1

 ץ כדלעיל.אינו חוצ אך בשר

 
 .עמ' שלו 2808
 .טכעמ' קג ח" 2809
 .פז י'ח"ג יו"ד ס 2810
 .ס"ק צז 2811
 .פז"ג יו"ד סי' ח 2812
 .קכגח"ג עמ'  2813
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ת מים א לקמן בסע' כו, ראוי לביאהמוב ב"אהריטהרבה פוסקים ולדעת  .2

 .הוי מדרבנןבביה"ס 

לי אף הם , שאו"בכתב בטהשגם בשר חוצץ כמו עצם,  על המאיריגם לחולקים  .3

 עבד אין בשר חוצץ.שלענין דימודים 

תה מונחת אלא הי, בין השינייםתה כלל ן וחתיכה זו בשעת הטבילה לא הייתכ .4

 השיניים.ין בפה, ורק עכשיו לאחר הטבילה היא ב

 . ה על מיעוט בשרמקפיד, שלא בדלעיל, כתסופר בט הש .5

לטת  והיתה ב, העצם חצצה כיון ש חתו של רבי שבשפ  כתב, 2814זקן אהרון ה .6

 החוצה.

לק בביה"ס אפי' לתוס' שחוהמקפיד אינו חוצץ  שמיעוט כתב, 2815שיורי טהרהה .7

 על הריטב"א כדלקמן.

ולהרבה , שמקפיד במיעוט הגוף רקכיון שזה חציצה  האיסור הוא רק מדרבנןא"כ 

 , בנןהוי מדרביה"ס שאף ראוי למים ב, דרבנן תריאף  ןש כאי וסקים והריטב"אפ

 .2816הנ"לץ עפ"י הסיבות ינו חוצאשמא הבשר  ספקקל מיש להולכן 

צה כיון שבהלכות חצי ת,בול שנישצריכה לט ,כתב 2817פאת השדה "תשובלם או .ב

 , דה פאת הששהובא לפני רק במקרה ו, 2818ועיין הערה  ךי הש"לפ לא אמרינן סד"ל

וק מאכל או רה הילאחר הטבילה בין שיניה שהסתפקה האישה האם מה שמצאה 

. ילהניקתה היטב שיניה לפני הטב  בודאים שישה יראת שמי היתה א שזו היקל כיון

לנה כבר עם בעלה. שר ה היה רוק, ולכן יש להקל כאולכן יש לומר שמסתבר שז

   סוק להחמיר.יפבפיה דבר מאכל היה  בודאיאולם במקרה דידן ש

 

 צות בשינייםל חציים נוספים שמצב

 סתימה קבועה

 צצת:בשן חו האם סתימה קבועה הפוסקים דנו

פסקו ועוד  2822רבי שלמה קלוגר 2821חסד לאברהם, 2820נודע ביהודה, 2819אבני נזר  .א

 :. וטעמיהםאינה חוצצתקבועה  שסתימה

 
 .' נבח"א סי 2814
 .נס"ק  2815
מ  דשיל"דבר שהוא ש  ביו"ד קב א,הלכה נפסק ל, ווהעיר בטה"ב, שאף לכא' הוי דשיל"מ שהרי יכולה לטבול שנית 2816
 ג[ שרק בספק' צז סער"ח ]סי' תפכתב ה, מ"מ ויאכל בהיתראכל ספק איסור יתקן עד שיהרי ילים בספקו שמקלא 

לוקת הפוסקים  שנובע ממחספק לם ב, אוןבדבר שיש לו מתירי בספקילים לא מקדה ביו"ט יצה שנולת כגון ספק בבמציאו
  .צ אגת אריה סי'ומת מרן ועוד. וכ"כ בשלעאינו חוצץ שסובר שבשר  אן זה ספק מאירי מקילים אפי' בדשיל"מ. וכ

 .סי' מח 2817
ה אוכל בין  כ מצא, ואח"טבילה אכלה תבשילר הבילה ולאחין השיניים לפני הטב סק, שאם לא בדקה פמרן בסע' כו  2818

ץ שחוצ הוי מיעוטו היה בזמן הטבילה שספק אםכיון , שכן הוי סד"ל ן במה שאכלה כעת, א"צ לטבול שנית שתלינשיניה
 .רינן סד"למבכל מקום אג, חלק על מרן והחמיר כיון שלא בס"ק לשם ך . אולם הש"ןבנמדר
 סימן רנח "דיו 2819
 מן סדקמא סי 2820
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 הסתימה היא מיעוט שאינו מקפיד.  .1

כתב שאין צורך  2823לת את הסתימה לעולם. )בשו"ת צמח צדקהאישה מבט .2

 הסתימה לעולם(. לבטל את

ך להיות ראוי לביאת מים. לא צרי גלות לעולם,תמקום שבלוע ואין דרכו לה .3

 נחשב לבלוע. – ועתה אינו עתיד להיגלות לעולם ונסתם,והחור שהיה בשן 

אם ה לרפואה, ועשוי אכיון שאינה לנוי אל, שסתימה חוצצתסק פ 2824חכמת אדם .ב

אלא שאינה יכולה להוריד  ,ההדבר היה תלוי בה, הייתה רוצה להסיר את הסתימ 

 אותה.  

 בימינו גם החכמת אדם היה מיקל:  ו שיתכןאולם האחרונים כתב

ק בסתימה שיכולה להסיר רכתב שאולי החכמת אדם החמיר  2825שאל האישבשו"ת 

אולם גם החכמת אדם היה , אלא שאינה רוצה להסירה מחמת הכאב. הטבילהבעת 

 . וימנמו בכ תימה שאינה יכולה להסירהמיקל בס

הסתימה , שופתושהחכמת אדם מדבר על סתימות כמו שהיו בתקכתב  2826רות משהאג

ב לה. ס בה, אלא שנעשתה רק כדי שלא תיכנס רוח ותכאיאינה חזקה כ"כ שתוכל ללעו

עושים   אבל בסתימות שהרופאיםתר להישאר בלי סתימה. ואדרבה, היה נח לה יו

 חוצצות.  ןמת אדם יודה שאינכגם הח –בזמנינו 

תימה ו אם הסשאפיל 2828שבט הלויוהוסיף . קבועה אינה חוצצתפסק שסתימה  2827בטה"ב

כיון , אינה חוצצת סתימה רופפת, שאף  הוסיףועוד  אינה חוצצת. –בולטת מעט מהשן 

    שאינה עומדת להסרה.

ן שכל דבר שקבוע לעולם הרי הוא , כיושסתימה קבועה אינה חוצצת פסק גם  2829חוט שני 

לרופא כגון שקבעה תור , יש כוונה חיובית להוריד את הסתימה םאאולם, בטל לגוף. 

 .והסתימה חוצצת פקע הביטול,  –תימה הס אתר להסי 

 זמנית סתימה 

 בשן חוצצת:זמנית האם סתימה  הפוסקים דנו

אמצעות אלא רק במעצמה שאינה יכולה להסירה זמנית ה שסתימ פסק 2830טה"ב .א

ויכולה לטבול  לימים אחדים הת אפי' נעשויכולה לטבול עימה,  אינה חוצצת רופא

 .לכתחילהכך 

 
 

 נא סימן מזתניי 2821
 נד  קנאת סופרים דף 2822
 יו"ד קנח, ז 2823
 בינת אדם סימן יב  2824
 יו"ד סימן ד  2825
 יורה דעה א, צז  2826
 ג, עמ' קלזטהרת הבית  2827
 שלד עמ' 2828
 שיחעמ'  2829
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 הקל:וטעמיו ל

כדי שלא יכאב לה רוצה בקיומה ה דרבאא ימה אלהסת על מקפידה אינה  .1

ות נחשב לעיתים קרובעת שמסירה אותה שכתב הראב"ד שטב ףאו מהחור.

 :עתלטב ן סתימהיש לחלק ביכמקפידה וחוצצת. 

, כיון צתחוצ ה , שבסתימה אף הראב"ד יודה שאינכתב 2831ת יואב שו"ת חלקב

י שלא יכאב לה, כדבילה דת שתהיה עליה בזמן הטומקפ רוצהשהאישה 

דה ין לאישה הקפא, אינה מקפדת עליה ונוי משא"כ בטבעת שאף שעשויה ל

 בשעת הטבילה.  חיובית שהטבעת תהיה עליה

  שעה ושעהבכל טבעת ב, כיון דמי לטבעתשסתימה לא  הביא סברא נוספתו

הטבעת כדי סיר כדי ללוש ואז תהיה מקפדת לה  זדמן לה עיסהמהיום יכולה לה

שהסתימה תשאר בפיה  זמן מוגדרשקצוב לה מנית ז סתימה כ במשא"ללוש. 

 .2832ה דת עלי ן היא אינה מקפעד אותו זמו

מגולה  פא את הסתימה הזמנית הוא לא ישאיר את המקוםהרויסיר גם כאשר  .2

א"כ נמצא שאין האישה מקפדת שיהיה נקב תימה קבועה. אלא יחליפנה בס

ת מקפדסתימה זו על תם בסתימה קבועה, ואע"פ שיד נס , שהרי מהשן מגולה

ה לאחר זמן לא חשיב מקפדת, כיון שתחזור ותסתמהו בסתימה קבועה להוציא

 .2833מא זו האגרו". והסכים עם סברוקיימת

את הסתימה הזמנית תלך  ריע הזמן להסיהגם שא תב,כ  2834תורת הטהרהאולם ב

 .רק אח"כ תטבולה ויסיר לואל הרופא 

 , לבין סתימה שורשטיפול שהיא חלק מ סתימה זמנית חילק בין  ,סקפ 2835שבה"ל .ב

 זמנית רגילה. 

סכנה להשאיר את העצם  צב של השיניים ויש את העמגלים  -פול שורש בטי

א"כ האישה רוצה ו. שאר מגולהאם המקום י גדולים מאדים סורי המגולה וכן יש י 

ה מנית לכמה ימים אינפי' סתימה זאן לכו, ו מקפיד סתם החור דהוי מיעוט שאינשי

 .שאול שאלת חכםובכל מקרה יש ל. חוצצת

 ה ת על הגוף אלא באום שהסתימה אינה תוספיש מקום להקל מש –גילה בסתימה ר

ימה ע"מ שתוכל לאכול קיום הסת צה ברו האישהש  , וכן משוםמקום חסרלהשלים 

 
 

 קמב.-' קלטח"ג עמ 2830
 . יו"ד סי' ל 2831
 רובה לאחר זמן מ ים להסירו רקעתידר שדבסובר שגם ו חולק על סברא זו,קצב מוכח שאולם בשו"ת חת"ס יו"ד סי'  2832

  כיון  ,תשאינה חוצצ ,לידהעת רק בשה אותסירים מוטבעת הנתונה בפרוזדור י כתב לגבי שהר ,ת עליוחשיב שמקפד

 , נוקע"מ שיהיה מעבר לתימפני שמקפדת עליה אלא מסירה אותה מסיבה צדדית בשעת הלידה  פידה להסירה שאינה מק
אולם  ה אותה רק לזמן מרובה.ה חוצצת ולא הסתפק בכך שמסירדוע טבעת אינצרך ליתן טעם אחר מהוהרי שהחת"ס 

עליו  פדתאינה מקה א לזמן מרובאל ו סירעתידים להשדבר שאין החת"ס מודה שיש לומר שאף מא שכתב בטה"ב עמ' ק
 י טבעת הביא סברא חזקה יותר. שלגבא אל

 . סי' צז יו"ד 2833
 . כטיז  2834
 .ופסקים תלז ה,של-עמ' שלד 2835
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  בפחות מחודשלהסירה שעתידה בסתימה מיר יש להחא כאבים. אולם למעשה לל

ת נמצא הסתימהכאשר  רלהתי מקום צורך גדול ניתןובהסתימה[ מזמן עשיית ]

 . צצתאזי חו ןלשהסתימה שווה אולם אם אין  .2836לפחות שבוע  יה בפ

, אפי'  זמנית שחוצצתלהחמיר בסתימה  שישו"א הביא בשם החז ,פסק 2837חוט שני  .ג

ר התי שהחזו"א לא ט השני, . וביאר חומושךה להישאר במשך זמן מדאם עתי

אפי' פסקו ש 2839ורע"א  2838, שכיון שחת"ס להישאר זמן רב שהשן עתידהטעם מה

  תסיר אותו חוצץ. רק לאחר זמןו בר שעתיד להישאר זמן רבד

]לכא' זה רוב לסתימה הקבועה יה מקוםהסתימה רק כדי שיהסירה את אולם אם מ

שהדבר דומה לדברי החת"ס   יוןכ שהסתימה אינה חוצצת.כתב החוט שני,  הסתימות[

מסירה אותה ה עליה אלא קפידכיון שאינה מבפרוזדור אינה חוצצת תב שטבעת שכ

את הסתימה  שמסירים , וה"ה כאן ה מקום להוציא את הוולד.ע"מ שיהי רק בלידה 

   מקום להניח את הסתימה הקבועה. י שיהיה, רק כדהזמנית 

 בשיניים  רכת

 ע"ג השן ע"מ להגן עליה. ים זהב שעושו מכסף אמ מבנהכתר הוא 

ימה  סתמו שהתרנו לעיל ב, כ ופן זמניאעשה בתר אינו חוצץ אפי' אם נ שכ, פסק 2840ה"בבט

 לראות אם האישההכתר לניסיון שאפי' אם שם את  ,הוסיף 2841ההרבתורת הטו  מנית.ז

ולאחר מכן  יום או יומייםשם כתר ל ם הרופאאשתב אולם כ .אינו חוצץיו לא רגלתמת

 .זמני עד אחר הטבילהכתר ההנחת הת שתדחה א נכוןוע יפו לכתר קבלהחל  עתיד

 .חוצץ ם לכמה ימים שמניחי  ניכתר זמאך . שכתר קבוע אינו חוצץ ,סקפ  2842לבה"ש

אם . אולם ינו חוצץאהוא ר לעצמה את הכת להסיר  לא יכולהשאם  פסק, 2843ני ט שובחו

 . אם חוצץ צ"ערך שעת הצו מה באת הכתר בעצ להוריד יכולה

 ם [ בשיניי]קוביותגשר 

ע"ג השיניים   מתכת וביות ה ע"י שמתקינים קהנקרא גשר, שנעששיניים  ורשי אמצעי ל

 :לענין חציצה דנו הפוסקים מתכתוטי ומותחים ביניהם ח

וכן  .2845"לשבהוכן פסק  ות.הקובי ביןת לנקו שי. אך ברור ששאינו חוצץפסק,  2844חוט שני 

 .2846בטה"ב

 
  ליו"ד סי'  י החלקת יואב ר ל בשעת הצורך הוא עפ"י דבש להקיימה תישאר לפחות שבוע שכתב שאם הסת מה  2836

 . קיימא וע נחשב לברר שנשאר יותר משבקושר שדבשכתב, שיש ללמוד מהלכות 
 .שכא-יט' שעמ 2837
 יו"ד סי' קסב.  2838
להתיר משום  תבכולא הצער משום ה אינה חוצצת רתהסטבעת שיש צער בש, כתב שמכתבים שבסו"ס דרוש וחידוב 2839
 רובה.ן מטבעת נשארת זמהש

 .ח"ג עמ' קמג 2840
 .יז לב 2841
 .עמ' שלה 2842
 .עמ' שכב 2843
 .עמ' שכב 2844
 .שלהעמ'  2845
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 להקל: ם הטעמי

  רך הרפואי.מן בגלל הצו, שרוצה בקיויותאינה מקפידה על הקוב .א

שיב חלהלהקל  יה"ס ומיעוט הגוף. ולכן ישה בבחציצ. כל השאלה היא בתרי דרבנן .ב

 אינה מקפדת. את הגשר כדבר ש

, תמתין  ר תוך מס' ימיםהגשציא את עומד להו רופאאם ה, 2847רהבתורת הטהאולם כתב 

 וצאת הגשר. עד אחר הטבול מלי

 אהציושניתן לה פלאטה לשיניים

כיון שניתן  2849השניפסק חוט לפני הטבילה. וכן  ריכה להסיר. וצשחוצץ כתב 2848שבה"ל

 להסירה בכל עת.  

 .שאלת חכםיעבד תעשה שבד ,כתב 2850בתורת הטהרהאולם 

 

 אבנית שבשיניים 

שאף  שדמי ליבלתידי פעם מסירים אותה כיון ף שמא .צתוצ חאינה ש כתב 2851שבה"ל

להסיר  בר תור לשינניתכ אם קבעהוה"ה  2852השניק חוט פסשעומד להיקצץ אינו חוצץ. וכן 

  .2853בטה"בוכן פסק  .חלק מגוף האדם את האבנית, כיון שהיא

 ומדת לעקירה שן הע

למדנו ה שלמדומה הדבר חוצצת, שכן לכא'  ת לעקירהדהעומ תמתנדניש לדון האם שן ה

 :ביא שני ביאוריםי ה. והב"לדלין חוצציםבסע' כב שאבר ובשר המדו

  בעצמו מהווה  ר לגוףעדין מחובשלדל מדור האבהמחלק ש, ביארבהסברו הראשון הב"י 

 .כקצוץ דמייקצץ וכל העומד להיקצץ ד להכיון שעומ ,צהחצי

ר שישנה חציצה לא מדוב, אחוצץ ואינהמדולדל עצמו האבר ש, ביארהשני הסברו בהב"י 

 . לדלהמדו האברעל גבי 

 .הוא העיקרי נהשוכתב הב"י שביאור 

 .ראשוןהכביאור העיקר ש שכתבו בסע' כב ובאו נם פוסקים שהשאולם י

 :"לתלויה במחלוקת הנ ווננדניא"כ ההלכה ב

 
 

 .קמגעמ' "ג ח 2846
 .לב יז 2847
 .להשעמ'  2848
 .כבעמ' ש 2849
 .יז לב 2850
 .להעמ' ש 2851
 .עמ' שכב 2852
 .קכדעמ' ח"ג  2853
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אני רואה  טלכיון שהוא עומד להינ, שאבר המדולדל הוי חציצה ביאור הראשוןלפי השכן 

תק מן הגוף וכאילו נתגלה מקום חיבורם לגוף והו"ל כבית הסתרים שבעינן  נוכדבר המאותו 

 נעבגוף ומור שלו מקום החיבו חופה עלהאבר  ,בולביאת מים, וא"כ כאשר באה לטראוי ל

, הוי כאילו שמתנדנדת שעתידה להסירה ע"י רופאוא"כ גם כאן בשן . ע לשםמים להגימה

 .וחוצץמים לביאת  הוסר, ובמקום חיבורו לא נראה

  הוי חציצה והוא עצמו לא  לדל נחשב חלק מהגוף השני שהאבר המדואולם לפי הביאור 

כ בנידוננו אע"פ . א"דבר חוצץ הםטל, והחציצה הוי רק אם נמצא עלילמרות שעומד להינ

 .היא עצמה לא מהוי חציצה שהיא נחשבת חלק מהגוףשהשן עומדת להיעקר 

 ת האם הוי חציצה:נדנדשן המת פוסקים למעשה בדיןונחלקו ה

 וראת הרופא עפ"י ה הסיר את השןהחליטה לאישה , שאם הפסק 2854ןבדי השולח .א

 .בב"י[שון ראה ]כהסבר  חוצץחלק מהגוף עקר ואינה נחשבת יון שעומדת להיכ

דמי לאבר ולא כיון שנחשבת חלק מהגוף  שהשן אינה חוצצת, פסק 2855שבה"ל .ב

בשן  . אולם 2856נזר"כ באבני וכ ףמהגו , שלפי מצבו לא נחשב כבר חלקהמדולדל

יש מקום תועלת כבר, ואין בה  מאד בוציאה בקרדנדת הרבה ועומדים להוהמתנ

 .ירלהחמ

 ם עומדים להוציאהי' אינה חוצצת כלל אפאתנדנדת שן המ , פסק 2857"בטה .ג

 וטעמיו: 

טב"א אם נאמר שהשן חוצצת הוי רק חציצה בבית הסתרים, שלדעת הרי גם .1

 . ןק מדרבנרהיא ועוד פוסקים 

 .מדרבנןחוצצת שהיא  מיעוט הגוףבהחציצה כאן היא רק  .2

חוצץ בפני עצמו  , שאבר המדולדל לארוש השניי"י כתב שהעיקר כמו הפהב .3

 אע"פ שעומד להינטל.

לדלין גרס שאבר ובשר המדוסה בתוספתא, והסמ"ג בגיר קו חלים נהראשונ .4

 ם חוצצים.אינ

נה יכולה להסירה יון שאי, כ דשן המתנדנדת נחשבת למיעוט שאינו מקפי .5

 ע"י אומן. להסיר אותו יכולהמעצמה מחמת הכאב, ורק 

הואיל ויש כאן ספק , ומיעוט הגוף[ציצה בח,ביה"סחציצה ב]תרי דרבנן  א"כ יש כאן

ד ספק האם הגירסא כסמ"ג או לאו, ניתן קר כפירוש הב"י השני או לאו ועועיה האם

    .יצהוהשן לא מהווה חצ, בנןבס"ס בתרי דרלהקל 

  עקירה אע"פ שעומדת לרקיב ולהשחיר לה להחיבטה"ב, ששן שהתיף סועוד הו

   ת.נה חוצציא

 
 .בס"ק קסקצח  2854
 .עמ' שלה 2855
 . רססי' "ד יו 2856
 .מ' קכטע גח" 2857
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 בעצמה  תן להסרהותבת קבועה שלא ני שן ת

נה  אי בעצמה השן להסיר את יכולה אם לא ש ,2860בטה"ו  2859וט שני ח, 2858שבה"ל פסקו

 טעמיהם: ו ,חוצצת

ן עשויה לנוי וכן הש בה רוצה בקיומה.רואד מיעוט שאינו מקפידשן תותבת היא  .1

 ולכן רוצה בקיומה.

 .מבטל אותו לגוףשיון ן בו משום חציצה כאיהמונח באופן קבוע כל דבר  .2

 בעצמה  רהילהסשיכולה תבת ושן ת

 חוצצת: שיכולה להסירה בעצמהתותבת שן  פוסקים האםנחלקו ה

אחת בזמן אלא  רות גבוההאת השן בתדיאם אינה מסירה פסק,  2861אמרי אש .א

 .פידהיא מיעוט שאינו מקשהשן עשויה לנוי  , כיוןה חוצצתאינמרובה 

אם השן לפני טבילה. אולם את  רשצריכה להסיפסק,  2862יהודה יעלה "ת שו .ב

לה להוציאה אינה יכוכן אם , והוכה בכאב אינה צריכה להוציארכהוצאת השן 

 .אינה צריכה להסיראלא צריכה ללכת לרופא  בעצמה

 מוציאה את השן אפי' אם ,ופסק 2864בית מאירשו"ת וב 2863רב פעליםשו"ת ב .ג

 : םבילה וטעמ לפני הט אינה צריכה להסירה כגון לנקותה, רבאופן תדי

ונחשב כאחד , פו ע"מ להשתמש בובגו מתקין שדבר שאדם ,בהבית מאיר כת .1

משמשת לאכילה, נחשבת ן שן תותבת ש, ולכו ואינה מקפדת עליויברימא

 לאחד מאיבריה ואינה חוצצת.

הגלויה לטבעת הנמצאת בביה"ס תבת ת שן תושאין לדמוכתב,  רב פעלים .2

לעיתים מסירה אותה  שאם ראב"דהשלגבי טבעת פסק אף  ולכןכלפי חוץ, 

ר רק לגבי טבעת אמו ה, דין זהיא חוצצת משום שנחשב שמקפידה עליהקרובות 

יש לומר  בשן תותבת הנמצאת בביה"ס. אולם ק הגלוי בבשרחלשנמצאת על ה

 .ן זה נחשב שמקפדת עליהאיופות שאף שמסירה אותה לעיתים תכ

משת בשן משת שיש לחלק בין שן לטבעת, משום ש כתב, 2865גם הגידולי טהרה  .3

את ירה כאשר מסעוד שית חלק מגופה ולא דמי לטבעת. וה ונעשיניכאחד מ

ל דעת להחזירה מיד אולם בטבעת הדרך להסירה היא לזמן ממושך זה עהשן 

 עד שתסיים ללוש.

 
 .שלה' עמ 2858
 .שכאעמ'  2859
 .קלב עמ' גח" 2860
 . עו-' עה וסייו"ד  2861
 . י' רכטיו"ד ס 2862
 .ח"ד יו"ד יג 2863
  .גח"ד סי'  2864
  .סי' כב 2865
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.  אינה חוצצת ם אינה מסירה את השן בתדירות גבוהה , שאאש ריאמהכמו  פסק, 2866ה"בבט

 ה נכון שתסיר אותהאז לכתחילכגון לנקותה  ובותרה אותה לעיתים קרמסיאולם אם 

"י כך , ועכגון שצריכה לפנות לרופא בהסרתה גדולה ירחאיש טאך אם , הטבילה קודם

 , 2868י בחוט שנו 2867בשבה"ל ווכן פסק .תיריםיש לסמוך על המלתה יתפרסם יום טבי

 .חוצצת ע"י אומןאים אותה בתדירות שלא מוצישטבעת ש 

 צריכה להסירשהיתה  בותתועברה וטבלה עם שיניים ת

 בדין זה:לקו הפוס' נח

שיניים  דיבר על] וצריכה לטבול שנית טבילהלה  שלא עלתה, קפס 2869םהמהרש" .א

 .מסירה אותם תדיר[ש

 .ולטבול זורא"צ לח בעלה אם לנה עם ק, שבדיעבד פס  2870לת ישראשארישו"ת  .ב

 . [נו לעילכמו שכתב]ת הם מיעוט שאינו מקפיד. כיון ששיניים תותבו

א לנה עם  ואם ל עם בעלה א"צ לטבול שנית. אם לנהעבד שבדי, 2871"בטהפסק בו

ולא חילק בין שן תותבת  בלא ברכה. טוב שתחזור ותטבולש, תב בטה"בכ להבע

 .שיניים תותבות יחידה לבין שורה של

, יש להקל הוי מיעוט שאינו מקפידתותבות ם שיניים מחלוקת הא יון שיששכ ,וטעמו

הגוף, חציצה בביה"ס שלדעת  עוט מיחציצה על תרי דרבנן ]ן כאיש שנידו"ד כיון ב

מיעוט תותבות הן ניים שישלסמוך על הפוס' יש ולכן מדרבנן[ רק  רוב הפוס' זה

 שאינו מקפיד. 

 א"צ לחזור , אולפני הטבילה או ל ניהה את שיאם הוציאספק  יש לה, שאם בטה"בוהוסיף 

רית  שמא הוציאה, ושמא הלכה כשא ,. שיש כאן ס"סאפי' לא לנה עם בעלהבול טול

  .ן כנ"לי דרבנבתר חוצץישראל שאינו 

שחוצצת שכן   עיתים קרובות ה אותה לוציאשמבין שן תותבת יחידה  חילק בה"לשלם או

וצץ  אינו חש, ה אותה לעיתים קרובות וציאשמ בות שורה של שיניים תותלבין  ,מהודקת

מים תחת   רואים בזכוכית מגדלת שמגיע תותבות שינייםשורה של והטעם, שכן ב, בדיעבד

  .השיניים

 

  כו-פים כהסעי

 : כתב וז"להשו"ע 

 סעיף כה:

 
  .קלה-עמ' קלג גח" 2866
  .שלה עמ' 2867
  .שכא עמ' 2868
  .סי' עח גח" 2869
 יב. יו"ד סי'  2870
  .וקל-העמ' קל גח" 2871
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אם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה ונמצא בהם דבר חוצץ, לא עלתה לה "

טבילה עלתה לה בר חוצץ, אף על פי שלא בדקה קודם עליה ד טבילה. ואם לא נמצא

 ."ף וחפיפת הראשטבילה; ואינו דומה לבדיקת הגו

 : וסעיף כ

סתרים שלה, ואחר טבילה נמי לא בדקה  אם לא בדקה קודם טבילה בין שיניה ולא בית ה"

 ביןעד שנתעסקה בכתמים ובתבשילין, ואחר כך בדקה ומצאה עצם בין שיניה או דבר חוצץ 

 ."ה, תלינן לקולא ואמרינן דבתר טבילה עיילי בהיסתר 

 הקדמה

 .ם[הדיני יב במקורותקמן שנרחן ל]ועיי  בגוףשל מקומות  םיוגשה סשלוין לק ביש לח

 . שיגיעו לשם המיםריך צ – מקום גלוי

ללא חציצה, אך לא חייבים שהמים יגיעו   לביאת מיםוי ראצריך שיהיה  – בית הסתרים

  .בפועללשם 

להיות שם   ים, ויכולה היה ראוי לביאת משי צריך לא, פוסקיםלרוב ככול ה – ועבל מקום

   .2872ה חציצ

 וי  הגדרת מקום גל

מהגוף )לא הפה, לא בית "י חלקים ענסתרת  נהשאיונית וף החיצת הגהוא שפם גלוי מקו

 השחי(. 

 םריהגדרת בית הסת

 מיד. ת ויאינו גלינו נמצא על שפת העור מבחוץ, והוא מקום שא םבית הסתרי

אף  ה"סבילנחשב  רך השימוש הרגילהדמגיעים אליו בשמקום ש 2873ה דע ביהודהנו כתב

  םשנגלה לפעמיוכ"ש אם הוא מקום קום שהשמש דש שם[ ן מ]כגו ראה לעולם אם אינו נ

 [.מגיע לשם בשעת ביאה נחשב למקום הבלוע לא  שמשור במקום שהדורק בעומק הפרוז]. ]כגון הפה[

מקום שמגיעים לשם בדרך  וכן הפה.  כגוןלה נגים עמשלפ מקום ש ,2874ט שני וחוכן פסק 

שם בתשמיש, תחילת האוזן, מגיע לוזדור ש. כגון: הפרברותו אישל א להגיהשימוש הר

 .הרי אלו ביה"סם. נימבפושפת החותם 

 2876ויט הלשבוכן פסק  .נגלהשלפעמים מקום הוא  ביה"סמקום שכתב  2875הרמ"ע מפאנו

 . גון שפת החוטם, כים נגלהשלפעמוא מקום ם התרי סכתב שבית ה 

אף, תוך האוזן, הרים: בתוך הסת לביתנחשבים ש מותאת המקווהוסיף,  2877בבטה" פסקוכן 

רגלים, קמטים  ין אצבעות ה, בם, תחת הדדים גלי יח, בין הרפה, בית השאותו מקום, תוך ה

 ות. קנוקמטים שיש לזבבעלת בשר, 

 
 ת סופרים עמ' נד ע"ג.שו"ת קנא גר"ש קלון שיטת הגריעי 2872
 .סימן קלה דו"י –מהדורא תניינא , וסימן סד דיו" –הדורא קמא מ 2873
 עמ' רצט  2874
 ימן קיס 2875

 עמ' שיז  2876
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 ם בלוע קוהגדרת מ

 ום הבלוע:ר מק דגב רונים נחלקו האח

ה לא ום זמק, ובשאינו נראה לעולםמקום הבלוע הוא מקום כתב ש 2878הרמ"ע מפאנו .א

וכן  .(הוא מקום הבלוע ורדה הפרוזלפי זה לכאור )ה ראוי לביאת מים. שיהי אפי' בעינן 

 . נ"לה"ל משבה אהוכן נר 2879בבטה" פסק

ולכן , םעולים לאליו מנכנסים לא שמקום הוא ע שמקום בלו, כתב 2880האבני נזר 

  ים כנסמקום שלפעמים נ"ס הוא מים, אולם ביה י לביאת גם לא בעינן שיהיה ראו

של  הבתשובשואל וכ"כ ה .ת מיםלביאי ן בעינן שיהיה ראולכיו כמו חלל הפה ואל

 . 2881דברי הנודב"י 

למרות הרמ"ע מפאנו נים לדברי מכוושגם האבני נזר והשואל  2882בטה"ב בוכת

 אחד. בסגנוןכתובים אינם  שהם 

רך השימוש הרגילה נחשב דא מגיעים אליו ברק מקום שלשפסק  2883הדע ביהודהנו . ב

עומק שהשמש מגיע לשם. ורק בת הסתרים כיון שב לביר נחוד. ולכן הפרוזקום בלועלמ

פסק מגיע לשם בשעת ביאה נחשב למקום הבלוע. וכן לא  שמש ור במקום שה דהפרוז

 .2884וט שני ח

 ן בית הסתרים די

 :וז"לכותבת  2885ואותוסכת מקה במהמשנ 

 ".בואו בהן מיםאינן צריכין שיית הקמטים ב בית הסתרים ..."

 :2886ובגמרא כתוב וז"ל

ה בית קמטיה במים מיתיבי ולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה מדיחבא לעאמר ר ו"

בעינן מקום הראוי   יאת מים לאנהי דבקמטים ובית הסתרים אינן צריכין לביאת מים ית הב

אין ראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושכדר' זירא דא"ר זירא כל הראוי  ינןמים בע  לביאת

א אמר רבי יצחק מעשה בשפחתו של רבי רב אדן בר יבילה מעכבת בו אמר רבלבילה 

 "ין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרתצץ בבלה ועלתה ונמצא לה עצם חושט

 
 

 קמד.עמ'  טהרת הבית ג, 2877
 ימן קיס 2878

 הע-הבית ג, סוטהרת  2879
 יו"ד רנה.  2880
הוזכרו  ם שלא תב שאין בידינו לחדש דבריכ מ"מסתברים שואל מי ה"י שאף שדברוכתב הנודב  ה. תניינא יו"ד סי' קל 2881

 בפוסקים. 
 . עמ' קנג,  טהרת הבית 2882
 .סימן קלה דו"י –מהדורא תניינא , וסימן סד דיו" –הדורא קמא מ 2883
 רצט  עמ' 2884

 ח ה.  2885
 .נידה מג ע"א  2886
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מ"מ בעינן  , ם לתוכוגיעו מיך שי רים לא צרישבית הסת , שאע"פובכתגמרא בנידה ב

 .את מיםישיהיה ראוי לב

ורחץ  ' "מהפס ם הואביה"ס לא צריך ביאת מי ור לכך שכותבת שהמק 2887ן הגמ' בקידושי

 ."אף כל מאבראימה בשרו מאבראי  -" בשרו במים 

ה ללא דעא תממים בבית הסתרים בס שבעינן ראוי לביאת  ןהדיבא א הורובגמבמשנה 

ראוי  שביה"ס  ךמצרי וואינ דה חולקיוסי בר' יהו ר'שינו מצ 2888בתוספתאאולם  חולקת

 לביאת מים. 

ם היה  ן אכו. ולכ-עיפים כדסב תקף שמו שמ, כלביאת מיםנן ראוי בעיביה"ס פסק שמרן 

 עלתה לה טבילה.ץ לא שם דבר חוצ

 ראוי לביאת מים צריך שיהיה ביה"ס  במדוע ים טעמ

בו   יםכיון דלפעמים נכנסם ביאת מיליהיה ראוי "ס צריך ששביה ,ארבי 2889רא"ש ותבתוספ

בו שלא נכנסים  לביאת מים כיוןולה שמקום בלוע לא בעינן שיהיה ראוי מדבריו ע. המים

 מים כלל.

הואיל ולענין טומאה דינו כגלוי  , ביאת מיםיות ראוי לשביה"ס צריך לה, 2890ביארהריטב"א 

נמי   ]טבילה[טהרה  ן לענין שויוה רבנ שמטמא את האדם[בלשונו חפץ טמא  ]כגון שישמן התורה 

הלימוד של  בגלל ממש אלא שלא צריך ביאת מים , שיהיה ראוי לביאת מים  שצריך כגלוי

מקום ום כך שמש 2891"יהנובכתב ו ."ת כל בשרו מה בשרו מאבראי אף כל מאבראיורחץ א"

 ביאת מים.א"צ שיהיה ראוי ל שב כגלוי לענין טומאההבלוע שלא נח

שיהיה   ון שאם היה צריךכי בעינן ראוי לביאת מים.א וע לבל הביא ראיה שמקום 2892הנוב"י 

ה פיד ף חוצצת ומקתוך הגו, שהרי הצואה שב טבילה כשרה  ת מים לא משכחת להראוי לביא

    צא.עליה שת

 ה או מדדרבנן מהתורם הא – ביה"סמים ב אתילב יראו

רה  וא מהתובית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים הן של אם הדי, הראשוניםנחלקו ה

 או מדרבנן:

   .מדרבנןהוא ה סוברים שדין ז  - 2893ריטב"א רשב"א ורמב"ן .א

 .מהתורהא ושדין זה ה סוברים – 2894יריהמאוות התוספ .ב

 רק לטהרות "ס ביה נן ראוי לביאת מים בבעיורה מהתכתב, ש 2895המהר"י שטייף

 .תמדרבנן גם לשיטת תוספוהוי אישה לבעלה לענין אולם 

 
 . כה ע"א  2887
 . י  ת זואמקוו  2888
 .נדה ס"ו ע"ב  2889
 . ידושין כהק  2890
 . סד יו"ד ס'קמא   2891
 . קלה "דיותנינא   2892
 . ין כהעל קידוש  2893
 .שםגם   2894
 .מוסי'   2895
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 :כההלל

, שכתב הוא מדרבנן  שדין זהו"ע שסובר השמ להוכיח כתב שיש 2896הנודב"י .א

  :וז"ל 2897"ע והש

ואין ... בעצמה בגופהפי שעיינה ל , לא עלתה לה טבילה אף עכללאבל אם לא חפפה ... "

עלתה לה טבילה, שעיון הגוף   שלאפה, נה בשאר גו, ולא עייפה במקום שיער צ"ל אם חפ 

כיון שאין צריכים לביאת מים,  הסתרים אבל בביתל הגוף, "א, בשאר כבד .הוא דבר תורה

ה ל עלתהולא מצאה בהם שום דבר, ינה אותם ואחר כך עי אם לא עיינה אותם קודם לכן

 " טבילה

  על מקום מגולהציצה שחולה לביה"ס הוא: ם מגבין מקושהחילוק , ביאר הנודב"יו

חציצה  אולם . בילהעלתה ט לא הירים שאם לא חפפולכן מחמחוצצת המתורה, 

וכן פסק . ילהעלתה לה טבולכן מקילים ש היא רק מדרבנן יםית הסתרבב

 .בהבנת מרן 2898בטה"ב

 . ראוי לביאת מים בעינן שביה"ס יהיה ה "ל שמהתורפסק, שקי 2899ם שבה"לאול .ב

 "סההמקפיד בבי מיעוט

, כיון מהתורהבביה"ס לביאת מים ראוי ר ששסוב לתוס' אפי', כתב 2900טהרההשיורי 

שמיעוט  גם רבנן הקילו ש, ם ממריך ביאת מים שלא ציבבית הסתר  להיהתורה הקש

 .סהמקפיד אינו חוצץ בביה"

 חר הטבילה דבר חוצץלאלפני הטבילה ולא מצאה יה"ס בלא בדקה ב

ר הטבילה בדקה עצמה ולא חולאה ל י הטביבדקה עצמה לפנשאם לא , כתב 2901הראב"ד

 א לעיל[מובה] ישפחתו של רבבמעשה ודבר זה נלמד מה .עלתה לה טבילה, מצאה חציצה

נית. ש הצריכה רבי לטבולטבילה, ונמצא עצם חוצץ בין שיניה לאחר השכתוב שטבלה 

יתה  ה קודם צמהמה קודם שהרי אם היתה בודקת עבדקה עצ לאכש ,ומסתבר שמעשה זה

הצריכה רבי דבר חוצץ עליה לאחר הטבילה רק אם נמצא כ עפ"ואמוציאה את העצם. 

ר הטבילה, אע"פ שלא בדקה לפני א"צ אח חוצץלא נמצא דבר שאם נית, משמע ילה שטב

 .תלטבול שני

שבשאר  ומות הגלוייםמקבאולם אם לא בדקה , ביה"סאמור רק לוכתב הראב"ד שדין זה 

  .תצריכה לטבול שני, כלום ר הטבילהאם לא מצאה לאחילה, אף ב הגוף שלפני הט

בר עליה ד לא נמצאואם ...  ובית הקמטים שלה בית הסתרים אם לא הדיחה" פסק מרן וכן

 ."וחפיפת הראש הגוף לבדיקת ואינו דומה; עלתה לה טבילה ...חוצץ

 
 . סדא יו"ד מק  2896
 .ט-קצט ח  2897
 .עמ' סח גח"  2898
 .עמ' שלו  2899
 .קצח נ  2900
 . לההטבישער בעלי הנפש   2901
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ה ולא בדקה לפני טביללא , שאם קומות הגלוייםלמ"ס חלק בין ביהשיש למהלכה זו  יוצא

לא צריכה טבילה ואילו במקום גלוי , אזי בביה"ס צץ גם לאחר הטבילהנמצא עליה דבר חו

 ק?החילויסוד ה מ וצריכה טבילה. 

, מסתבר שגם "ס לאחר הטבילהצאה חציצה בביהשאם לא מ 2902והמעד"מ לבושה .א

חציצה יש מקום לשביה"ס ובית הקמטים  יוןכילה לא היה שם חציצה, בלפני הט

גם  תה נשארת הי היא צה חצישם ה הי באמת אם , ולכן למרות הטבילהלהישאר 

 .לאחר הטבילה

ביאת  התורה הקילה שביה"ס לא צריך שגם כיוןביה"ס שהקלנו בביאר,  2903ךהש" .ב

בזמן הטבילה ה היה בת מים. ולכן תולים לקולא שלא ים ממש אלא רק ראוי לביאמ

 ה. חציצ

עינן בש כריטב"א וסייעתיהשפסק היקל בביה"ס כיון "ד ראבשה ביאר, 2904הנודב"י .ג

להקל שלא היה חציצה בזמן  תולים. ולכן מדרבנן הוא רקיה"ס ראוי לביאת מים בב

 . 2905וכ"כ בטה"ב ."לד הטבילה מדין ס

מכן מצאה  חר  לאואחר הטבילה התעסקה בדבר חוצץ ו ,לפני הטבילהיה"ס בב לא בדקה

 ה"סבבי דבר חוצץ

 זה:  נחלקו הראשונים בדין 

 כיון ,טבול שניתאינה צריכה ל בביה"סם החציצה נמצאה שא, פסק 2906הראב"ד .א

 .ממה שהתעסקה בו ,רק לאחר הטבילה שתולין שהחציצה הגיעה לגופה

סקה לאחר הטבילה למרות שהתע, תבול שנישצריכה לט פסק, 2907רוקחה . ב

   בתבשילים. 

צה בביה"ס חציהאם , חל הראב"ד עם הרוקש שיסוד המחלוקת יאר,ב 2908השואל משיב

ם לקולא ק אנו תולישיש ספ ולכן כאן מדרבנן"ד היא . שלפי הראבןהיא מהתורה או מדרבנ

וריתא ק דאספ  כן בספק מחמירים כדיןול מדאורייתאוקח זה י הרכדין סד"ל. אולם לפ

 .ם לקולאתוליולא  לחומרא

 .2909פ הט"ז וכ" . בהלי בילה עיישאחר הטכראב"ד שתלינן לקולא  ,פסקמרן 

 
 . לב ס"קהובאו בש"ך  2902
 .ס"ק לב 2903
 ף דעת סע' כד. ואל ומשיב בספר יוס וכן בש .י' סדס קמא יו"ד 2904
 .קנדעמ' ח"ג  2905
 . להטביהשער בעלי הנפש   2906
יה"ס לפני הטבילה ולאחר  ראשון, שלא בדקה בבגם במקרה המיר ו האחרונים האם הרוקח החדנ .ס"ק לג"ך הובא בש  2907

בנן,  ציצה בביה"ס היא מהתורה או מדרחרוקח, האם לדברי הנודב"י בין הראב"ד יל לענו מצאה כלום. הבאהטבילה לא 
מיר חקח י, הרוילהלאחר הטב כלוםילה ולא מצאה ני הטבלפיה"ס בבבדקה הראשון שלא ה עפ"י הסבר זה, לכא' גם במקר

 ם: מחצה"ש. ונחלקו בכך האחרוניצריכה לטבול שנית, משום ספק דאוריתא לחומרא. וכ"כ ש
כתב,   ס"ק כז "שואולם הלח  וצריכה טבילה נוספת. ,מקרה הראשוןיחמירו גם ב שרוקח והש"ך ,כתב גה"ש ס"ק ממחצ

להחמיר להצריכה  ן יכמו המקרה הראשון אכלום  לא מצאה, שאם מקרה השניעל הרק  נאמרומשמע שך י הש"רשמדב
עמ'  שבה"ל . וביארמיר גם במקרה הראשון[]אולם הרוקח עצמו הח בילהפי' אם לא בדקה בביה"ס לפני הטא טבילה שנית

 לה.שהש"ך החמיר כרוקח רק כאשר יש ריעותא שמצאה משהו לאחר הטבי לזש
 כד.  סף דעתבספרו יו  2908
 . כוס"ק   2909
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, ואין תולין יתנטבול ש, שצריכה לדברי הרוקחלהחמיר כשיש  ,פסק 2910ך"אולם הש

 לא.לקו

 : נה עם בעלההחמיר גם כשלהאם יש ל ,ש"ךנחלקו בהבנת ההאחרונים  

ולכן כאשר לנה  רק כחומראאמר את דבריו קח רושה ב,כת 2911אוהל יהושעשו"ת 

 לטבול שנית.עם בעלה א"צ 

 נה עם בעלה. ל אפי' אם החמירשהש"ך נראה  תב, שמסתימתכ 2912בדי השולחן

אחד  אולם אם עברה לילה, טבילה נוספתיש להצריכה  כתחילה של ,פסק 2913הבל"י

 .כמרןאפשר להקל 

   .שאינה צריכה טבילה שנית כמרןפסק  2914בבטה"

 החוטם ואת צ

  :טםחואה בייתה לה צוה שהשטבלה ואח"כ מצא ישהא

 הלכלוך: י היכן נמצאלוכתב שהדבר ת  2915שבט הלוי

א נחשב הו י השרת. וכןלאכנתנה תורה למ, כיון שלא לא חוצצת – חוטםבתוך ה

 את מים. ן שיהיה ראוי לבילא בעינע שום הבלולמק

 רים. סתת הא מקום בישהו ון, כי2916חוצץ – פת החוטםבש

 בדיעבד.  עכבשאינו מפסק  2917ונה לב ציע

מקפידה על אר שאולי מפני שאינה ץ? וביינו חוצ, מדוע אשני טחו עליו בספר  שהך הקא

  בחוטם. צואה שנמצאת

 ל? כיצד תטבו – אוזניהיכנסו מים לששאסור אשה 

שש שתהיה  ח יש ת, ואמרו שאם תעשה זאאסרו עליה להרטיב את אוזניהשה שהרופאים א

 סכנת נפשות. סתכן שת או תחיר

 :טבולת וסקים כיצדפו הנחלק

שאגב הפחד שש , כיון שיש חך בתוך אוזניהון לה להניח מאי - 2918רב פעלים שו"ת .א

ועצתו  ת מים.ראוי לביא המוך באופן שלא יהיהתהדק את  ,שיכנסו מים לאוזניה

 שיהיהבאופן וה המקורטיב את ידיה במי תו למקווה מהחברתה תיכנס עש, היא

לת טובאולם ה. 2919ןבריפיוה לתוך אוזנ  צבעהאת א ותכניסטפיח "מ להטופח ע

 
 .ס"ק לג  2910
 .ח"ב קלג  2911
 . ח סע' כוסי'  קצ  2912
 . על הדף  2913
 .ח"ג עמ' קמד  2914
 יזעמ' ש  2915
 י, עמ' תלגבט הלושבסוף ש םבפסקי  ייןע  2916
 ט צ' רמי עשנ וטחהובא ב  2917
 . זכ יו"דח"ב   2918
ריחוק קצת  צד הטובלת בו כן יש לה לעמוד לן, כמכך שתכניס בריפיוהיר את חברתה על שמורה ההוראה יזוצריך   2919

 . צה חציבמקווה ואז תהיה לא תיגע בה היא כדי ש
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יו  ידיה יה שכך כיון, לאוזנהיה בעצמה את אצבעות סלהכני  עצמה אינה יכולה

     ר בסע' לח.ציצה בכפל היד, כנזככפופות ותהיה ח

מר  צ/ךושיכולה להכניס מ –פסקו  2922טה"בו 2921"י שטייף, מהר2920ד להועילמלמ .ב

 ך.כטבול ות וזנהגפן בעומק א

 וטעמיהם: 

לעולם  שאין דרכו להתגלותל מקום שכ שסוברלעיל,  שהובא פאנו"ע ממהר .1

ם שאין דרכו ועומק האוזן הוי מקו את מים.וי לבירא צריך ואין הוי כמקום בלוע

 תמיד.   להתגלות

 .ראוי לביאת מים בביה"ס הוי רק מדרבנןשהובא לעיל, שטב"א וסיעתיה יהר .2

שמיעוט עוד ורבנן י מדהוחציצה בביה"ס ד, גם נןבי דריש כאן תר, פיוול

 חוצץ רק מדרבנן.ד המקפי

, שכן  אינו מקפידט שכמיעוחשב ן נשבתוך האוז מוךה ש ,כתב 2923ריושאמרי  .3

 יהיה.שה פידה מקאינחמת הסכנה, וא"כ רוצה בקיומו מ

יכנסו  מים ה פן הוא דבר ספוגי ואפשר שג  שמוך של צמר ,כתב 2924זקן האהרון  .4

 .לביאת מיםראוי  חשיבז או ,בעדו

י שסובר סר' יו טתף כסניף את שילצר ,יםאחד הפוסק הביא בשם להנ" בטה"ב .5

הדחק יש שבמקום בים כתבו מים. ופוסקים ר ביאתלראוי שיהיה א"צ בביה"ס ש

ת הדחק שיש לחוש שאם הוי שעידו"ד ובנ .להלכה שלא נפסקו כשיטותלהקל 

 שין.גירוויהיה כאן תכן יה לטבול לא נתיר ל

שאי אפשר   ובמקוםדרבנן חוצץ רק מ קפידשמיעוט המ תב,כ 2925ודב"יהנ .6

 אוקמא הדין תורה.

 2927בשמן ל הטבוצמר גפן אף ס לעומק אוזנה ילהכנשיכולה  ,הוסיף 2926זו"אהח

לה המקום לא ראוי עת הטבישיאר שאף שבת המים. ובשיאטום היטב את ביא ע"מ

ים אזי המים  במהה היתה שוקצרה, אולם אם ילה זה רק משום שהטב, לביאת מים

 יקרי שפיר ראוי לביאת מים. האוזן ולכן מלתוך חלחל ים ליכול

 למקוםנחשב אולי רוף הסיבה שתוך האוזן ר בצי התישהחזו"א ביאר,  2928חוט שני ב

 הבלוע.

לפני הטבילה ללכת שבוע  רגיל עצמהת א,וחא דמילתיף שלרוסהו 2929הרב פראנק

צורך יה ם יהתכין מוך נוסף שאוכן  וך חדש,למ תחליף אותו בילהלפני הטום המוך ע

 
 . ' עיו"ד ס  2920
 .סי' מו  2921
 .עה -ח"ג עמ' סו  2922
 .בח"ב סי' פ  2923
 . כביו"ד   2924
 . קלהיו"ד נא יינת  2925
 . ד חצ יו"ד  2926
  אשריםלא מהרופאים ן אולם אם ל עם מוך יבש בלי שמטבויף שתעד ד סי' צח, כתב שאם אפשר ות משה יו"באגר  2927

 . ו וואזלין בול בשמן אטטבול עם המוך יכולה ל
 .ז' שעמ  2928



449 
 
 

ד את המוך החדש ותלך איתו ס מי טוב תכניציא את המוך הרחר הטבילה להולא

 .למקפיד שלא נחשב כך וודאיו, ספר ימיםמ

 זכיר זאת. לא ה למעשההנ"ל בפסקיו בטה"ב  אולם

  .שוניםים הלמצבים הרפואנות נוספים שהביאו פתרו 2930ה ועיין בספר פוע

 צניחת רחם דינה לגבי חציצהב  טיפוללעשויה שטבעת 

, ימי הנודב"י]כך עשו בטבעת לתמיכה ברחם לה התקינו רופאים אישה שיש לה צניחת רחם וה

יכולה חם ורכת את המכניסה קוביה ספוגית לתוך הנרתיק שתומ ת שהאישהוביות רפואיום קאולם כיום ישנ

 .י חיי אישות וכדו'[כניס אותה לפנלהוציא ולה

 עת חוצצת:ם הטבים האו הפוסקדנ

ש דש שאם הטבעת נמצאת למעלה מהמקום שהשמוהחת"ס פסקו  2931הנודב"י

 טעמו:   אינה חוצצת כל אחד לפי

עת  שהטב כיון שהשמש דש םאם נמצאת במקו שהטבעת חוצצתנודב"י כתב,  .א

צריכה  וכן בזמן הלידה  ,דיקותצריכה להסירה בזמן הבולכן  םמתלכלכת בד

ר את כה להסיוצרי ר מעבר התינוק. ולכן מיקרי מקפידה על זהשי לאפכד להסירה 

ין א , מקום שהשמש דשמהטבעת נמצאת למעלה אם ם ולא. טבילהת לפני ההטבע

 .כתחילהללטבול כך ויכולה  .2932כבלוע  שמקום זה נחשבת חוצצת כיון בעהט

 נים. רב 2כ יצטרפו אליו עוד כך להלכה ולא למעשה אלא א"ודב"י כתב אמנם הנ

כדי שעת הלידה הטבעת בוסבר שהעובדה שמוציאה את  חלק על הנוב"י 2933החת"ס .ב

נחשבת להקפדה לעניין חציצה, כיון שהאישה אינה מקפידה אינה לתת מעבר לולד 

ה צדדית על מנת לאפשר מעבר  אותה מסיב עצמה, אלא מסירה  על הטבעת

שהעובדה שמסירה את הטבעת בשעת הבדיקות על  דה לנוב"יאולם הולתינוק. 

 מנת שהעד לא יתלכלך נחשבת להקפדה לעניין חציצה. 

ממילא אין סיבה   ,למעלה מהמקום שהשמש דשנמצאת שהטבעת אולם במקרה 

"כ, ונמצא עה עמוק כון שאין אצבעה מגי שתסיר את הטבעת בשעת הבדיקות כי

 . 2934טבעת על ה אינה מקפדתשבמקרה זה 

הסכים לדינא עם הנוב"י שאם הטבעת נמצאת למעלה  שהחת"סוא"כ נמצא 

 לא מטעמיה.  ה, אולםממקום שהשמש דש, יכולה לטבול איתה לכתחיל

 

 
 

 . קע יו"ד הר צבי שו"ת   2929
 .223-221ח"א עמ'   2930
 . סי' סדקמא יו"ד   2931
על הנוב"י, וסברו שכל הפרוזדור נחשב   יםאנו פוסקים שחולקהסתרים, שהב ן לעיל לגבי הגדרות מקום ביתאולם עיי 2932

 וע.  למקום הבל
 יו"ד קצב  2933
ש נחשב למקום בלוע. וצ"ע, האם סובר מהטעם שלמעלה ממקום שהשמש ד מדברי החת"ס נראה שלא רצה להתיר 2934

 שכל הפרוזדור אינו נחשב לבלוע.  
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כך  נחלקו ב יש ספק האם הטבעת נמצאת במקום בעומק הפרוזדור כאשר

 :וסקיםהפ

פקת האם הטבעת נמצאת למעלה ממקום שהשמש כתב שאם מסת  2935ב"ידהנו .1

 . עליה להוציא את הטבעת לפני הטבילהאו לא, דש 

יש להקל משום שיש  בחסרון ידיעה, שספק זה הוא ספק  פסק שאף 2936החת"ס .2

משום כך אינה מקפידה עליה, וא"כ הוי מיעוט , את הטבעת להוציא סכנה

 .שאינו מקפיד שאינו חוצץ
 

מקום שהשמש דש, אולם אינה יכולה להוציא את כאשר הטבעת נמצאת למטה מ

 :טבעת

כיון שבמקרה זה נתיר לה לבדוק גם ללא , שאין הטבעת חוצצת  2937החת"סכתב 

וט שאינו מקפיד , והוי מיעל הטבעת, וא"כ נמצא שאינה מקפידה עהוצאת הטבעת

ה יכולה להסיר משום שדבר שאינ 2938שאינו חוצץ. וכן יש לצרף את שיטת המרדכי 

 נו חוצץ משום שהיינו רביתיה. סכנה אי

 . לה דעתו במקרה זה ויתכן שיחמירגילא י הנודב"

 

ת במקום  חוצצת אפי' כאשר נמצאת הטבעאין שפסק,  2939פרונטי מהפחד יצחק ל .ג

להלך או לשמש. ע"כ  פריע לאישהיה באופן שאינו מעשו שהיא וןכי שהשמש דש,

 נו חוצץ.הוי מיעוט שאינו מקפיד שאי

 

 שהשמ י' כאשר נמצאת במקום ששהטבעת אינה חוצצת אפ, פסק 2940האבני נזר  .ד

שאינו ום כל מקהאבני נזר, סובר שלוע. ר נחשב כמקום הבכל הפרוזדושכיון , דש

 בלוע. וםיושבת נחשב למקנוקת ר התיאשנראה כ

סה ומוציאה ומכנילטיפול בצניחת רחם, שאישה שיש לה טבעת  ,פסק 2941נשמת אברהםב

. אולם ילהלה להוציא את הטבעת לפני הטבצריכה לכתחימפעם לפעם לבד  אותה

 .חובה דיי הה עם הטבעת יצאה וטבלבד אם שכחבדיע

 
 לה תניינא יו"ד ק 2935
 יו"ד קצג 2936
 יו"ד קצב  2937

 תשנא שבועות סימן 2938 

 לי נפילת הרחם.  יש לה חומערכת אישה ש  2939
 רנו. -"ד רנה יו  2940
 . סי' קצח סע' כה  2941
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 ד בנרתיקע ואח"כ מצאהטבלה 

וטעמו . תבול שניכה לטריצאינה , עם בעלה ושמשהשאם טבלה  כתב 2942םמהרש" .א

יש רא שהיא נדה ות שאיתחזק איסרופק אם העד היה מהודק בתוך הפרוזדור ולמשיש ס 

 דרבנן:ק בתרי פס להקל מכח

 . מדרבנןרק רים היא תחציצה בבית הס  הריטב"אלדעת  .1

 . רק מדרבנן ט המקפיד שחוצץיעומי עד הו .2

"כ במקום ק כמוד היה עהע ילהק נוסף, שמא בשעת הטבוהוסיף ספ .2943בטה"בוכן פסק 

 ים.  לביאת מראוי  ין צורך שיהיהא ינו מתגלה לעולם, והוא מקום הבלוע, שבושא

לא אשר אף כ לתן להקיש לשאול חכם אם ני, בשעת דחק גדולשכתב,  2944הלוי בטש .ב

 . שמשה

תרים, קום בית הסוא מה . כיון שהנרתיקיתה לטבול שנמחמיר שצריכ 2945י שנ טחו .ג

 .  יאת מיםלב אויובעינן שיהיה ר

 רינג-הטבלה עם טבעת נוב

  רודזה בפרוגמישה שהאישה שמעת טבעת נובה רינג היא אמצעי מניעה הורמונלי בצורת טב

 : בהקים נו הפוסדיום ולא מוציאה אותה. ו 21למשך 

 הטבילה? צריך להוציא את הטבעת לפני האם 

 קת הפוסקים: הובאה מחלו 2946"הבספר פוע

וכן . לכתחילה יש להוציא את הטבעתפסקו ש אריאל רב יעקבוה ב ליאורדהרב  . א

 ע את עצמה. צי שלא תפדא את הטבעת בנחת כוחשוב שתוצי מורים במכון פוע"ה

לפני  ת הטבעת יא אלכתחילה אין צורך להוצשאף פסק  2947חום רבינוביץ הרב נ .ב

ור, וכן יש נוזלים והפרשות  דתוך הפרוזקת בדשהטבעת אינה מהוכיון  הטבילה.

 , הטבעת אינה חוצצת אלא כאילו צפה על הנוזלים. ורדפרוזב

ילה אינה  חבשרה לכת ה שהטבעת לוחצת עלאינה מרגישפסק שאם  2948אבני שהם .ג

 לה מהטעמים הבאים:  לפני הטבי הצריכה להוציא

ם למעלה  אר שת להישדכיון שעומ , דלמיעוט שאינו מקפינחשבת בעת הט .1

קת יש דת התשמיש. ואף שכאשר בוילו בשעבועיים, ואינה מסירה אותה אפמש

כל ושתי דת אלא כה עצמית על הטבעדקפשמסירות אותה, אין זה משום ה

 וק היטב. דלב

 
 רצט חלק א סימן  2942
 ג, עמ' קנזית טהרת הב  2943
 עמ' שיז  2944
 עמ' רצט  2945
 225-224 דחלק א, עמו 2946
 שיח נחום סימן סא  2947
 סימן קצח, סעיף מג 2948



452 
 
 

שיהיה ראוי לביאת ינן ב למקום הבלוע, שלא בעור נחשדהפרוז לרמ"ע מפאנו .2

 מים.  

ליו נחשב לבית הסתרים, הטבעת מגיע א שהשמש וםכל מקש אף לנודב"י .3

 רפויה.  

כאן יש ברים החוצצים, דאת כל ה כתב שלכתחילה יש להסירואף שהרמ"א  .4

ום, ועלולה לקנח את דשהוא אתם שחושבת תראה על הטבעת כ  לחשוש שאולי

פי ה מספק. ולכן גם על ולאוסר חמירהמורה הוראה יאלץ לה הכתם ובעקבות כך

 ך להסיר את הטבעת. ר שאין צורלומ מנהג הרמ"א יש

אלא  ,תבוא עליה ברכה –ירה להוציא את הטבעת לפני הטבילה שהמחמ ףהוסיאולם 

  . הטבילה לאחרהטבעת יר את א"כ עלולה לשכוח להחז

ה. וכן טבילהטבעת לפני ה סיר אתצריכה לה על בשרה מרגישה שהטבעת לוחצת ואם

הטבעת אינה נמצאת בעקבות כך ם, ולמניעת צניחת רחת בקוביוכאשר משתמשת 

 ה להסיר אותה לפני הטבילה. צריכ ורדבעומק הפרוז

 ? האם חוצץ –עם הטבעת , אם טבלה דיעבדב

 :2949הפוסקים  נחלקו בכך

 לה טבילה.  עלתה דיעבדשבפסקו  אריאל ליאור והרבהרב  .א

, והטבעת  בעלהלנה עם , ואם לה תטבול שניתם בעשאם לא לנה עפסק  אבהרב כל .ב

 ולטבול.  צריכה לחזוראינה  פויהרתה היי 

ונראה )יין במקוה או שיכולה לחזור לטבול בלי טורח ד אם האישה ע – הון פוע"הכרעת מכ

ונראה שה"ה כאשר )בר ד. ואם יש טורח בטבולתתחזור ו(, לא לנה עם בעלה שהיינו כאשר

 . להטבי  עלתה להעם בעלה(  נהל

 התקן תוך רחמי 

ק ד וצא חוטם בתוך הרחם ע"י רופא. מההתקן ייעה שמניחיי מנוך רחמי הוא אמצעהתקן ת

 ור.דאל הפרוז

 

   עצמו התקןה

כן פסק ו טבול איתו.ל כתחילה יכולהואף ל. במקום הבלועכיון שנמצא  אינו חוצץש אידו

  .2951ציץ אליעזר הו ,2950"בטה

   ורדהיוצא אל הפרוזהחוט 

 היה שם. שהחוט לא ימנת על  ורדאת הפרוז לשטוףק שיש פס 2952ש"ז אויערבך הגר .א

 
 ה שם ספר פוע" 2949
ם  ווקא אדשך שנה. אין כוונתו שבר בהתקן ששמו לה למודה כתב בהלכה שמידף שהרב עובית ג, קמו. ואטהרת הב 2950

,  יז) בתורת הטהרהיו. וכן כתוב רה שהובא לפנאו שזה היה המק מילתא נקטדורחא וצץ, אלא אינו חונח אצלה לשנה אמ
 עה(. 
 ציץ אליעזר יא, סג 2951
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שרוחב צוואר הרחם רחב כיון  שהחוט אינו חוצץ ופסק 2954חקומנחת יצ  2953הציץ אליעזר  .ב

שהחוט אינו  2955בני שהםבאוהוסיף  .ץרפוי ואינו חוצולכן החוט  קדהרבה יותר מהחוט ה

 ם הבלוע. מקו יין הוא בכללדט, ועבולט מחוץ לרחם אלא מע

 

 מסעיף 

 וז"ל:  הטור כותבא. 

ראה שלא ישאר ובלת שתוכתב א"א הרא"ש ז"ל ותעמיד אשה על גבה בשעה שהיא ט"

ינה חוצץ משער ראשה צף על פני המים והראב"ד כתב אם כרכה שער ראשה בדבר שא

 ". ינה בין עצמה עלתה לה טבילהבחוטי שער וטבלה ב

 בלנית הצורך ב

כדי   ,בשעה שהיא טובלתלת בוהט האישהליד לעמוד אישה שצריכה  2956"שכתב הרא

 .תוך מי המקווהנכנסין ב כל גופה ושערותיהששתראה 

וכך תוכל , בדבר שאינו חוצץך את שערה ה לכרו, שיכולעצה נוספתהוסיף  2957הראב"ד

 . על גבהפ שאין בלנית ע"ים אכנס כולו למשהשיער נ להיות בטוחה

א ומר אמר חדא, אלא מר אמר חד ד לרא"ש, וקת בין הראב", שאין מחלוביאר הב"י

ישה ד אה שתעמו[ שצריכ]וכן בראב"ד ה המובאת ברא"שנהוג כמו העצלה יש לשלכתחי

ם אין שם אוך המים. אולם כנסו לתלוודא שכל שערה וגופה נ לת כדיהיא טובש ע"ג בשעה

ביא הראב"ד ע"י העצה שמ קנהלה ת, יש לתה לבין עצמה טובאישה אלא היא בינ

 לוודא שכל שערה בתוך מי המקווה.[ על שערה כדי ]שלא חוצץ שתטבול עם סבכה וכד'

והבלנית העומדת  יש חושך במקום הטבילהר כאשכמו כן ש, הוסיף 2958תוהרשב"א בתשוב

 .ראב"דהעצה המובאת ב כמו, כתב הרשב"א שתעשה ג לא תראהע"

 האישה שיכולה להשגיח בגדר 

א שלוכן  ומעלה, שצריכה להיות בת יב שנה שם הר"מב וכתב 2960והאגור  2959הכלבו

 , שכן איתחזק איסורא ולא נאמנת.תהיה נכרית

 על אשתוהאם הבעל יכול להשגיח  

 .הב"י, והביאו בשעת הטבילהיכול להשגיח עליה  בעלהשגם   ,בשם הר"מכתב  2961הכלבו

 
 

 עמ' קלב הובא בנשמת אברהם חלק ב' 2952
 גאליעזר יא, ס ציץ 2953
 מן פזחלק ו סי 2954
 , סעיף מג.סימן קצח 2955
 . סי' בהלכות נידה בקיצור  2956
 . א לה סי'שער הטבי נפשבעלי ה 2957
 . בשות סי' קשו"ת הרשב"א החד 2958
 . סי' פו 2959
 . אלף שפזסי'  2960
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ונחלקו  זה. רל בעלה. ויש לעיין האם חלק על הית יתר שהה את לא הזכיר מרן בשו"עאולם 

 : בדעת מרן האחרונים 

ה שאסור לבעל משמע, היתר הבעלשמרן השמיט  המזכתב,  2962בית שערים  .א

ך תכרושתשגיח עליה,  תאישה אחראם אין לה אלא , כדין שתטבול עליהלהשגיח 

 .ראב"דדברי הכ את שערה בדבר שאינו חוצץ

ן  כיוהיא ה, ט דין זשהשמי הסיבהומרן התיר בבעלה, גם כתב, שיתכן ו 2963בטה"ב .ב

ולם אם אכן לא מצאה . אשלא שכיח שלא תמצא אישה שתוכל להשגיח עליה

במעשה לעיל וכו' כמובא בסע' א  א איסור יקבא שם דל]מהטע  בעלה להשגיח עליה יכול 

 וג כעצה המובאתנהא"א גם לבעלה להשגיח אזי יכולה לאם ו [דר"ש מקוצי

    .פסק בטה"ב וכן .בראב"ד

 

 וז"ל:  כותבשו"ע ה. ב

בה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת שתראה עמוד על ג צריך ל

מי שתעמוד על גבה, או שהוא  אין לה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים; ואם

בראשה, ובלבד שתרפם או בלילה, תכרוך שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה ש

 שערותיה.רות של חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי על בשרש

 ת הלכה בצורך בבלניתפסיק

עצות לאישה שצריכה שיכנס כל ב , וכן נקט את דברי הרשב"ארו בב"יורן נקט כביאמ

 נ"ל.ה לתוך המים כפה ושערגו

 על אשתוהבעל יכול להשגיח כה האם להל

שגיח  לעמוד ע"ג שת אחרתיש לאישה  להשלכתחיבשו"ע,  כמו הבנתו, פסק 2964ה"בבט

. ואם אין גיח עליהבעלה להש, יש לואם אין אישה אחרתלמקווה  ה נכנסשכל גופה ושער

שאינו חוצץ  ברדליה , שתכרוך עב"דת בראכעצה המובאיכולה לעשות , היכול בעל

 .ותטבול אם זה

וצ"ע האם לדעתו עדיף  .בעלה להשגיח עליה כולי בשעת הדחקשרק  ,פסק 2965שבה"ל

 שגיח עליה.  נו חוצץ מאשר שהבעל ידבר שאיך את שערותיה בכרושת
 ' בשם הנודב"י.א' סע' קצה ועיין מה שכתבנו בסי

 האישה שיכולה להשגיח יקת הלכה בגדר פס

 .א תהיה נכריתשלוכן  ומעלהשנה  ' בת יב שצריכה להיות ,  האגורו כלבומרן פסק כ

 
 

 . סי' פו 2961
 . רפו יו"ד סי'  2962
 .גקע -בח"ג עמ' קע 2963
 .בח"ג עמ' קע 2964
 רנב.עמ'  2965



455 
 
 

מחללת או  פחהת המששלא שומרת על טהראישה ש ,2967והאגרו"מ 2966"בבטה וכתב

  איסורא. ל ואיתחזקאיילה, הוטבעל ה נה נאמנתאי, שבת בפרהסיא

שהבלנית  ,2969וטה"ב 2968שבה"ל וכתב למנות לכתחילה לבלניתולגבי האישה שראוי 

נו  אם כבר מי, שבטה"ב. והוסיף אש ובגדיהשרה וצנועה בכיסוי רישה כא יכה להיותצר

 אותה מתפקידה. להסיר כדי ות הכליש לעשפ"י ההלכה ה ע שה שאינה צנועא

 ללא בלנית וללא שקשרה את שערה  בינה לבין עצמה טבילה 

ה וכן לבין עצמה ללא אישה שתשגיח עלישאם טבלה בינה  ,אע"כתב בשם הגר 2970הפת"ש

 . היה בתוך המים ישינן שמא השער לא, שחיילהטבלא עלתה לה , ערהה את שכלא כר

, כגון שאינה יראה המים במיםה היה שאם ברי לה שכל שער ב,כת 2971האולם בשיורי טהר

 –ת שערה זבה אמים כיסו את שערה, ואז עד שהוך המים, עשערה בידה בת ותפסה את

   .לה טבילהעלתה 

שאם שהגמ' אומרת,  2973ןיגמ' בחולמהלכך  יא ראיהוהב, 2972בטה"בסק פורי טהרה יוכש

שנפלה מהגשר   גון, ומדובר כוונה לטבילהכ שלא בעינןילה וונה עלתה לה טבטבלה ללא כ

שערותיה נכנסו   אםראה ף אחד לא בנפילתה לנהר, ואומסתבר שהיתה לבד  .הרהנ לתוך

 ה טבילה.כ עלתה לשעה שנפלה לנהר ואעפ"ם בלמי

 

 ומסעיף 

 וז"ל:  כותב"ע השו

 ."נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה"

 מקור הסוגיא

 ת וז"ל:בכות 2974צה הגמ' בבי

 " בבגדיהמערמת וטובלת  ה בגדיםאין לש דהנ"

 בגדים:  עם חילהלכתלטבול תר האם מונחלקו הראשונים 

, וזה  ם בגדיהלנידה לטבול ע מותר לכתחילהשכתבו,  2976והרא"ש  2975להאשכו .א

  .לשון לכתחילה 'דיה נדה בבג טובלתומערמת 'מלשון הגמ' שכתוב ש מעמש

 וז"ל: כתב 2977הרמב"ם .ב

 
 .קעבמ' עח"ג  2966
 . "ד סי' קהיוח"א  2967
 .שנאעמ'  2968
 .עמ' קעבח"ג  2969
 .ק כבס" 2970
 .ס"ק עט 2971
 .עמ' קעדח"ג  2972
 . לא ב 2973
 . איח  2974
 .סי' סג 2975
 . הל' מקואות סי' כח 2976
 . ת א ז אומקוו 2977
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הטמאין וכל ... ערום בבת אחתכל הטובל צריך שיטבול כל גופו כשהוא "

שהמים באין בהן ואינן חוצצין, וכן שטבלו בבגדיהן עלתה להן טבילה מפני 

   "הנדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה

בדיעבד ק ור גדיהעם ב לכתחילה אין לה לטבולש , משמעט לשון הרמב"ם מפש

 . וכן ביאר שבה"ל בדבריו .עלתה לה טבילה

 כיצד פסק מרן 

גדים וכל הדברים יש לה להוריד את כל הב ילה' החמיר שלכתחמור בסע' אהרמ"א כא

ם חוצצים וכתבנו לעיל שמרן לא החמיר חומרא זו בדברים שאינ יים ממנה כנ"ל. אפי' הרפו

 [."ש ועיי ו להוריד הכללהסיר לפני הטבילה ]אף שלמעשה נהג

 ".מותרת לבעלהנדה שטבלה בבגדיה כתב וז"ל "בסע' דידן מרן 

  ם שהבבגדים לא , אבל רפוים םדים שההבג םא באותדוקשדין זה הוא  2978כתב הש"ךו

 .םמהודקי

או שמא רק לטבול בבגדים רפויים , האם התיר לכתחילה ונחלקו האחרונים כיצד פסק מרן

 בדיעבד? 

 .כדעת הרמב"ם, רק בדיעבד "ע משמע שזה ון השו ששמל ,כתב 2979שבה"ל

אלא , לה לטבול בבגדים רפוייםתיר לכתחיהע שו" ניתן להבין שגם , כתב 2980בטה"בם לאו

 לשון דיעבד.ות היא לטבול בלא בגדים. ולכן כתב בשדיבר בהווה שהרגיל

לטבול בבגדים   מותריעבד רק בדשמשמע שמלשון שו"ע  ,כתב 2981יע אומראולם ביב

  .ביםרח

אולם בדיעבד ל עם בגד על גופה לכתחילה שתטבו לאש 2982בתורת הטהרהולמעשה כתב 

 .טבילהעלתה לה רים דרכו[ ]שמים חוד העשוי מבדרפוי בבבגד 

 טבילה בבגד ים

ים אך לא קא בבגדים רפוהוא דוו ל לעיל הבאנו את דברי הש"ך, שכל ההיתר של מרןכנ"

 . שאז לא עלתה לה טבילה דקיםמהובבגדים 

שרוב בגדי הים מהודקים על הגוף,  ,2985ושבה"ל 2984ומנח"י  2983בטה"ב וכתב ן בגד יםולעני

מו כן כ, שוהוסיף 2986הרהורת הטבת. וכ"כ טבילהלא עלתה לה י בהו מיא, ולכן ולא עייל

ם לבוא או משאר חומרים סינטטים כיון שאין המים יכולי וןנילהעשוי מבבגד  אין לטבול

   יהם.תחת

 
 .וס"ק נ 2978
 .דנעמ' ש 2979
 .ח"ג עמ' קפב 2980
 . ידאות ח"א יו"ד סי' יט  2981
 .עמ' ריט 2982
 .ח"ג עמ' קפד 2983
 .ד סי' להח"2984
 .שנה עמ' 2985
 .עמ' ריט 2986



457 
 
 

 ר סימן

 אסעיף 

 וז"ל:  הטור כותבא. 

 י"פר  ןוכ הטבילה על ו"אקב תברך הטבילה מן שתעלה לאחר  ג" בה כתב ילההטב רכתב"ב

 לברך  הטבילות בכל תקנו טבילהה חר א לאא לברך לו שר פ א שאי גר  בילתט דאגב

 שפשטה קודם ברכה לא םוא בגדיה וטשתפש ם קוד לפניה שתברך בכת  ד"והראב םיהר אח

  תב כ וכן מברכתו הרגליב וכרתןע יןצלול םה ואם במים ארהצו  עד שתכנס לאחר  תברך

 טבול"ות חלוקה שוטותפ  תברך  בחלוקה תמדוכשע מלבושיה כשפושטת ל"ז ש"הרא א"א

 

 טור רי הר דבמקו

 וז"ל: 2987בגמרא בפסחים מובא 

 חוץ  :אמרי רב בי. ..ןלעשיית ובר ע עליהן ברךמ  מצותה כל: שמואל אמר  היהוד רב אמר ..."

 אלא... ?טעמא אימ שופר  אלא ,זיח לא גברא יתדאכ - ילהטב בשלמא. שופר ו הטבילה מן

: אומר  ייתובעל ,ועלה טבל :יכה נמי ניאת. ר איתמ בלבד להיטב ה מן חוץ: חסדא רב אמר 

 . הטבילה על נוצוו במצותיו קדשנו אשר  ךברו

 

 ה זו מתי מברכים ברכ

  משום  לפניבילה שלא מברכים על ט דברי הגמרא, הבנהב הראשונים נחלקו מעשה ל

 :לת גר או גם בטבילות אחרותזה רק בטבי האם זי'רא לא חבי ג'דאכת

 בדברי רשאסו ,רכותבב ןל מאדקיי, קרי ליעב טבילת ןכגו 'חזי לא גבראד' שפיר 2988רש"י

היא ה הטבילה ם ומשו, תורה לדברי קריין לבעלי טבילה תיקן עזרא ן שכ ,ובברכה  תורה

 . וףסק בלברך ר ו בכל הטבילותאזי תיקנ ק אחרי,שניתן לברך ר

, 2989בברכות 'גמ בכמובא שתיקן עזרא טבילת בעל קרי ו את ום כבר ביטלשהי ע"פוא

 ף, שא2990הרא"ש בברכותתב ילה, מ"מ כהטב קודםל לברך אף כויבעל קרי  מילאומ

לו תבו, שלמרות שביטכ 2991בחולין והתוס' .נהגהמ תנהשה לאלברך לפני,  בעל קרי יכולש

  .ר הטבילהכים אלא לאחמבראין ולכן , לטבוירים לבה מהם היו מחמאת הטבילה, הר

 ל"ז י"רש כתב" :תבוזי, וכך כלא חות של גברא דאגמועוד ד 2993הוסיף ברש"י  2992והר"ן 

  טבילת ו זרע שכבת שפלטה ומשמשת קרי  בעל גוןכ הב חזי לא דגברא טבילה דאיכא יוןדכ

 ...".הטביל לאחר שיברך בכולן תקנו, 2994גר 

 
 ב."ז ע 2987
 . בד"ה 'דאכתי' 2988
 כב ע"א.  2989
 י' לד.פ"ז ס 2990
 רבי. חולין קלו ע"ב ד"ה כ 2991
 בסוגיא שלנו ד"ה חוץ.  2992
 ן. עתיק בב"י כאן הזה הוכלשו 2993
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'על' ]שזה לשון עבר[  בכולן מברך הריש אהוכן נר" זו ת שיטההר"ן אחרי הבא עוד הוסיף

 תן".ישיעמפני שהוא לאחר 

 לבט דתניא, לברוכי ייבאמיח מטבילה לקאס כדוור שכתב "בט שהובא 2995"גהבה וכ"כ גם

 ". ההטביל על ווציונ צותיובמ שנוקד אשר ברוך אומר בעלייתו ועלה

 'חזי לא אגברדם 'ו אומרינא תטבילוה כלשבשכותב,  2996י"מ בתוס'טה בשם וכן מצינו שי

ולא ע נמהמים ימ פחד משוםברך שמא יא ל למים שירד קודם, שכן מברכים אחרילכן ו

 ואסור  ערום הוא אזיברך משום ש לא וגם לאחר שיורד למים ,2997כה לבטלה ה ברויהייטבול 

 .ר הברכהבכל הטבילות לאח ולכן יש לברך, וההער את ואהר דלבו משום לברך

 

  ל הטבילה לפני משום 'גברא דלא חזי'לא מברכים ען שהדי שכל ,2998ף"הריכתב  ךמאיד

וציונו' עד שיטבול,  במצוותיו  דשנור קיל לומר 'אשכוישכן אינו , בדבטבילת גר בל רק זה

ומביא  ,םטובלי כך ואחר םימברכ טבילות חייבי שאר אבל ו לא מל,ולא טבל כאילל מש

למרות   ,חלה להפרישרך ת לבוחייב התחל לה וצהק נידהש לן ימאקיאיות לזה, שכן ר

 לה,טבי צריכין ז"ש שפלטה הנידו קרי שראה זבש 2999הוגם שנינו במשנ טבלה,שעדין לא 

  ורים ק ז"ש פלטה ולא קרי ראה ז, אבל אם לא"ש ופלטה קרי דווקא שראהיק הרי"ף שומדי

ואח"כ  כיםשמבר ,הגאונים  בשם ותוהתוספ ן"הרכתבו וכן  טבילה. יכיםצר ואין יםומתפלל

מננו, א בזאת טבילת עזר לוטשבי ל"יברך ואח"כ יטבול, שהרי קי קרי רואה אפילוום, ובליט

 . עזר תשכב לפולטת דיןה אוהו

 מברכיןש מצוה לך אין, שכ תטבולשתברך וא" 3000ת כורבהלכות ב פסק הרמב"ם גםוכן 

 'ונוצו ובמצותי קדשנו אשר' מרלו יכול שאינוון כי הגר רק טבילת אלא עשייתה אחר

 . הטבילה לע ךרמב שיטבול אחר לפיכך, שיטבול עד נצטוה ולא נתקדש לא דייןשע

קודם  ך רשתבהטבילה, והוסיף,  האשה לפני תברךש 3001ש רו בעלי נפספב ק הראב"דן פסוכ

 ברך.ומה אסור לם דכשהיא ערמשו, יהב"והסביר , בגדיהשתפשוט 

כן פסק ר שהטו הביאכן ול, ותטבו שה ואח"כ תתפשטשתברך בעודה לבו 3002וכ"כ הרוקח

ל. והקשה תטבוודם שתתפשט וקה שבקיצור הלכות נידה, שתברך בעודה לבו  שהרא"

ות וכן ו בהלכות ברכאנבסתירה שלעיל ברא"ש שהלכאורה יש ש 3003ה גדולה כנסת ירישיב

 
 

 רש"י.ר בשהוא מבא רש"י אותה לר"ן בירסא אחרת שהילי אם זה גברור  ולא 2994
 . יולין קלו ע"ב ד"ה כרבוס' בחוהובא בת  סי' מא. 2995
 על.  סחים ד"הפא ביסוגב 2996
 אר הרבה דברים לפי סברא זו. , בייין בשו"ת הרשב"א ח"א סי' י"חע יט"א:יר אזולאי שלהערת הרב דב 2997
 סחים. וגיא בפבס 2998
 . ע"בת כא ברכו 2999
 ק יא ה"ז. פר 3000
 שער הטבילה.  3001
 יח.סימן ש 3002
 . ר, אות ב ד סימןיו" טור גהותה 3003
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א"ש ? וביאר, שהרנידהר לדבריו בהלכות סותך וא"כ ל ואח"כ תברשתטבו פסק בפסחים

 .3004הדין לפי ברכות ובפסחים כתבואילו ב, רד ספ מנהג לפי יהנדי ל סידרדלעי בנידה

 

 ד"בלמ 'לטבול' לותטבי ייביח בשאר כיםברמשלא  מה, האלוהשיטות  שלפי "ןרוכתב ה

  , טבעותמ' ב לה  ין להתק רצו לאש מפני היינו  ,לעשייתן רעוב שמברכין כהרהב נוסח שהוא

 '.על' ב והקבע הטבילה ילפנ םברכי כשמ אף 'על'ב ךלבר צריך גר בילתשבט וכיון

   :מן האמור לדינא בברכה בטבילה של נידה יוצא

תברך   וסייעתיה ם הרמב"רי"ף הפי ל . ךואח"כ תבר ולבתט ייעתיהוס  ירש" גפי הבה"ל

 טבול.ת כואח"

 

 :ר"י ת בביאור שיטתמחלוק

ח"כ שתטבול ואעתיה א כמו הבה"ג וסיי, היי מעיקר הדיןשדעת ר"ות מוכח בפשטר הטומ

  ר:הטו ז"לו רךתב

  דאגב  י "פר כןו ה להטבי על ו"אקב  תברך הטבילה מן שתעלה ר לאח ג" בה תב"כ 

  לברך הטבילות בכל קנות הטבילה ר אח אאל ךלבר  לו פשרא ישא גר ילתטב 

 "חריהםא 

 3005הוא בדברי התוס' מקור הר"י , שכן הר"י בדעת רי דחה דברי הטוהב"אמנם 

 וס':וז"ל הת 3006והרא"ש 

 מצי דלא טבילה קודם חזי דלא גר  בטבילת וקאד ןהגאו בשם ח"ר מראו - ההטביל על"

 לברך  מותר  בו וכיוצא קרי בעל גון כ  טבילה ביייח שאר  אבל הוא נכרי דאכתי ונצוו למימר 

 הטבילה אחר שמברכות םבנשי לגעור דאין י" ר אומר כ"אעפ...  שמתו מי' בפ  ןנכדאמרי

 ."... חילקו לא  לברך מצי  לאד גר  טבילת דאיכא כיון

 אחר ברךל תוהנוהג ביד למחות שאין אלא לומר בא לא י"שר  שמשמע "י,ר הבואומ

 לימלך  אהב אבל טבילות חייבי שארל גר טבילת בין לקוחי לאומר של ןשנית כיון ,לההטבי

 .טבילה לפני ברךל הגאונים כדברי לו םימורש יר" מודהש נראהילה לכתח

 

נראה שפשט הר"י  ל פניו אכן ן ע, שכשל הב"י זו ם טענההתמודד הטור, עויש לעיין כיצד 

טבול  יש לילה לכתחש היא,ו תשפסיקר"י את  מה הבין הטור לכ "ואהוא כמו דברי הב"י, 

 ?לברך ואח"כ

 ודםק לברך הוא י" רפי ל יןהד  יקרעשהוא הבין שאם  , את דברי הטורב שכתב ליי 3007הב"ח

 ועוד  3008געור!ש לי בודאין ויהד עיקר ד נג ' הרי זהשים בנ לגעור לאש' תבכלמה  ,טבילה

 
ן יהיה  פיו נית, ואולי ל בולשתברך ואח"כ תטסק וא"ש כן פ רשה ,א"שבר  רתחד"ה והתוספות[ הבין אהב"י ]אמנם  3004

 רוץ השיירי כנסה"ג.מתי לתרץ את הסתירה באיפכא
 חוץ. ז ע"ב ד"ה  3005
 ' י. פסחים פ"א סי 3006
 "ק ב.ס 3007
 םים לגעור ולמחות בנשיו צריכ אי שהיינדה, אז וום הטבילקודהיה לברך עת ר"י שאם אכן ד]ס"ק א[,  ו"שהלחוכ"כ  3008
י המצווה לא  לפנ רים, שאם לא בירך ברכת המצוות"פ שסוב לפי דעת רוה כן הוי ברכה לבטלהשהטבילה,  אחר כותברמש

 וה. יכול לברך אחרי המצו 
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 ו לדעת הדין עיקר אושה כמו וקלפס לו היה ...'םי נשב לגעור איןלשון 'ש לומר י "לר לו דלמה

 בנשים םגוערי  שהיו הוראה בעלי ובזמנ שהיהון יוכש ודאי אלאם הטבילה, ש לברך קודשי

 ת עושו םה דיןכ ש שיםבנ לגעור איןש אמרר"י ו עליהם גהשי כן על ,טבילהה אחר רכותשמב

 .ג" בה עתכד

,  דיםי תנטילריו מלדב ראיה, שהביא 'וס תי בעפ"י המשך דברי ר" יישב, 3009ור הגר"אובביא

ולכן יברך אחר  קודם לברךול יכ שלא ,הכסא בית אחר של נטילה בין לקוחי אל ששם

ה לה אפי' לכתחיל הנטילה, ושם בנטיאחרי  תמיד יברך טילות ולכןלבין שאר הנ, טילההנ

  .שלכתחילה יש לברך אחר הטבילה הה בטבילכ ה"וא"לה, חר הנטיאים מברכ

"ם ף הרמב"הריר"ח "פ שר"י, שאעב נהושהכודשת, מחו כתב הבנה 3010יםיח רהמקו

שכן  בכל הנשיםאין לגעור  טבילה,ין יש לברך קודם הכתבו שמן הד יםנוסייעתיה בשם הגאו

אומר שעיקר  "י שהר י בר"י, "הב שהבין אחרי. ודלא כמו, שיש לברך הנשים המנהג של כל 

 אחרי.  כות שמבר  צת נשיםקן תבאוהדין זה לברך לפני, ורק אין לגעור 

  

  יהפשטה בגדכבר ו םתעשה אם לא ברכה קוד לפני, מהך לבר ש להיהשיטות ש פיל

 וז"ל:כותבת  3011המשנה ברכות 

 להיע - ההחמ הנץ תהא לאש עד ולקרות כסותולהת לעלות יכול אם, לטבול "ירד 

 "ויקרא במים תכסהי  -  לאו ואם, אויקר  ויתכסה 

רצה ותי וה?!אה את הערורו הרי ליבו קרא,תכסה במים וייך יא 3012הגמ בהמשך  והקשתה

ל צלולים יכו ם המים, ועוד כתוב שם שאארעא סמיכתא[ן י]שזה כע במים עכורים שמדובר

 ערווה. ה ליבו רואה את הגלו, כדי שלא יהילעכרן בר

את   פשטהוכבר  ,3013כדין  קודם ברכה לאישה הא שאם ,הראב"ד כתברא זו מכוח גמ

 לין צלוהמים  םוא. תברךבמים ו ארהצו  ויתכסה עדווה למק שתכנס חראל ךתברבגדיה, 

 ברך.ת זוא ברגליה עוכרתן

 

 כותב וז"ל:  "עשו. הב

 על  נווצו במצותיו דשנוק אשר ': תברך, קהבחלו  עומדתכש , מלבושיה פושטתכש"

 צוארה עד שתכנס לאחר  תברך, זא ברכה לא םוא ;בולותט וקהלח טותפשו ,'הטבילה

 אחר  עד תברך שלא מריםאו שוי: הגה. תרכבומ ברגליה רתןעוכ, צלולים םה םוא; במים

 וכן(, ד"וש ח"שכ סימן ן"מבור י"ורש ב"ע ה"פ דף ג"בה והוא ולותגד הלכות בעל םשב טור) הטבילה

 ."ומברכת, לוקהבח או בבגדה מהעצ תמכסי, םיהמ תוך דתעומ בעודה, ילההטב שלאחר נוהגים

 

 
 "ק א.ס 3009
 ד.ס"ק  3010
 ע"ב.כב  3011
 כה ע"ב. 3012
 ול.ואז לטב השוט בגדיאח"כ לפם ו לברך קוד  ובר שישהראב"ד ס  שכנזכר לעיל, 3013
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ם לא שא דראב"ההביא את  כןו, רך לפניש לבשיד שפוסקים ווע כרמב"ם הרי"ףפסק  מרן

 ש"י וכבה"ג כרפסק  לעומתו הרמ"אים. עד צוארה במ נסכבתחילה תברך לאחר שת בירכה

 .ילהאחרי הטביש לברך וסייעתיה ש

 

   מנהג השל"ה

הטבילה או אחרי הטבילה, מצינו  , האם לפני אשהרך המתי תב ארמ" מרן והלאור מחלוקת 

 וז"ל: עתו[לד ] כל הדעותידי הנהגה לצאת  בכתש 3014לשל"ה 

 שתעלה  לאחר  או הטבילה דםקו  תברך האשה אם, מחלוקת יש הטבילה רכתבב"

  גופה  כל  שתטבול לאחר: כך אשתו את שהנהיג, מעשה מאנשי לחסיד איתיור . להמהטבי

 קדושה תעשה ובזה, שנית עםפ  תטבול  ברךשת לאחרו, ברכה ה שהתע, חת א פעם

 "דעותה נילש  כן גם צאתוי  הותהי,  יתירה

 קולקל איזה יארע ןפאו משום  ם למנהג זה,יש ג' טעמי מע ש, מש3015חוות יאיר ת"שומ

ברי השל"ה לעיל כד לתשובהו טהרה ת ותוספו אתש ליתרמשום ה, או בטבילה הראשונ

בטעמו  ך כדברי השל"ה לעילעיל ממה נפששתו  רכההב זמן קספ מפניו א ,הראשוןטעמו ב

 . השני

 

טבילה,  מה מצוות הקיי כבר אחר שטבלה כןש, ב השל"השכת על מה 3016רי לב קהח ותמה

י ם לברך לפנשאומרי  סקיםוב הפורלה שניה, זה נגד "כ תטבול טביאחוועכשיו שתברך 

 ת? השיטו כלך יוצאת ידי יצד כתב השל"ה שכהטבילה, וא"כ כ

שאם   ,נהוהאשה בטבילה הראש שתתכוון, דהיינו ל"האת כוונת השלב קרי החמבאר ו

ם שלה טבילה זו ראשונה לה, תהיה עוטבילחר הכה להיות אריצם שהברכה וברי הלכה כס

ילה בילה, לא תהיה טבות לפני הטה צריכה להישהברכ  ואם הלכה כסוברים טבילת מצווה.

תהיה לשם  טבילה שנייה , ועלמאתעסקת במאם ה, כי לשם טבילת מצווראשונה עולה 

 .טבילת מצווה

שונה הרא בילהה האישה לטעש תן שתנאי שיתכ ר זה, שכן לאבהס דחה 3017אך הדג"מ

 שנפלה לתוך כגוןל טבלה בלא כוונה כלשונה מנידה שרא , שכן אטו גרוע טבילהיועיל

את  ל"ה, לצשת הם כוונוא ?!לה טבילה שעלתה ר בס"ס קצח ירדה להקר, שמבואהמים או ש

קנה יל ת, ולפיכך מועתני שהמובאת שם, שאם טבלה בלא כוונה תטבול דעה השניה הפי ל

ן יוצא אינו טוב, שכה זה לצאת כל הדעות, גם בילה לטבילין טרך בותב ל שניתבוטזו שת

י  פעמיים במקווה הר, שהטובל 3018קוואותם בהלכות מר פסק הרמב"ה, שכב שכרה בהפסד 

ואה שהוא טובל פעם שניה אחר ב"ש, שכן הרהריפ"י הטעם ע 3019ס"מ יאר הכזה מגונה, וב

 
 ג.ו זיוה תושדשער האותיות אות ק' ק 3014
 . אקפ סימן 3015
 ח"ב סימן לא. 3016
 ר.  תנינא סימן 3017
 "א ה"ט.פ 3018
 שם. 3019
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ולא  ,כדי להקר ם רקעת ה שהוא עשה כת ושכל הטבילשוב שונה כדת, יחאהר שטבל בפעם

נה כוונה. וה לה לא צריכהשהטבי אוכל תרומה, יסבורשיראה אח"כ שא ללשם טבילה, וממי

אבל הואיל ה, לבעלכוונה  יבע ידה לאהרמב"ם פוסק שנ יך גזרה זו, שכן אף שכאן לא שי

, וא"כ נהודה בעי כושני להועיל שסובר דיכה כאן הוא י עיקר הצורך בלטבול פעם שניו

, שכן אמרנו שאין איסור ! ואף שלדינאם? "בול פעמים כדברי הרמב ש איסור לטעה יתו דלאו

 נין פשך לעילה, מ"מ ממה נטנו שצריך עוד טבנה ורק לחומרא נקלה בלא כוועלתה לו טבי

 נ"ל.שום פעולה כשה ן עוברכה אי

 אך מ"מ מסיים הדגו"מ וז"ל:

תקלה ובפרט חשש שום ה ן בזשאי ובפרטבריו לד יש לחושן הגאוצא הדבר מפי יו ל"הואי

' סאה רק שאין בו מ במקוה פעמיםדטובל רמב"ם, ופירשו הך חולקים על ה  יםקשהרבה פוס

   ."בצמצום

שתעשה האשה  וונת השל"השכ ,ל"הבדעת הש לב החקרי להבנת הדגו"מל לעצם הדחיה ש

 בילהה בטצריכה כוונא לשם שנידה פסק מס"ס קצח שנ רסתנוזה תנאי בטבילה הראשונה, 

כבר , א תעלה יועיל שהטבילה לי תנאלמה שב"כ וא והטבילה עולה להונה[ ]לדעה ראש

ת ידי  אלצ כית לאבכוונה הופובר בתנאי מדשדומה,  לאשכן זה  ,יה זודח חקרי לבהדחה 

ר  חוס רקית אלא זה כופההטבילה, משא"כ בס"ס קצח שזה לא כוונה ן לא יועיל ולכ ובהח

 .הטביללה ה כן כן מועיול ,בכוונה

כות ות צרישהן אמת שבדין מצו וכתב, 3020טה"בב הברי אלו של החק"ל, דחאך על ד

לא  אהדימפרש בה"מ בסתם אבל בצוות א"צ כוונה, נים שאפי' למ"ד מכתבו הראשוכוונה, 

ינה  אבל טבילה שא יתבאך מ"מ כל זה דווקא במצווה חיוכורחו, ו יוצא בעל אינ –ת לצא

שנפסק  מוכיכה כוונה בטבילתה, ום שאינה צר, כשבעלהלהטהר ל והצומהכשר אלא 

מצוות  ון שטבלה עלתה להבהדיא, כי מצוות טבילהא לשם כך אם נתכוונה של במרן,

  וז"ל: 3022חוליןבחידושיו ל ב"ן הרמ ר מדבריתהי יו ביןביא ראיה לדברה. ו3021טבילה 

  הללו  צותבמ א דוק בשחיטה יאתנ ופליגי ונהבכ שלא טבילהב  ןניוח' ור  רב דפליגי "והא

 בשר  תרתמ חיטהוש  לבעלה אשה מתרת טבילה, אחר ברדל הכשר  בהם ויש תיריןמ שהן

  ת לצא כונה בעו אי חובה של מצות  בשאר אבל, שבחובה דבר  בעצמן ואינן ילהלאכ

 אש ובר '( ב ד"קי) םיבפסח היא אחריני ואמוראי דתנאי פלוגתא אלא כלל רומיי לא ולעבור

 עבור ול  בלצאת חנןיו 'לר  בין לרב בין אלא ,כלל מעתיןדש ךבהנ שייכו ולא '(ב ח"כ) שנהה

 3023ר"כמ אי כמר  אי

כמו של"ה בזה, אלא אין הלכה כמנהג ה ריך מאד להוכיח דבטה"ב, שהאעוד שם  ייןוע

 וז"ל:ני ך לפשיש לבר פסקשנ

לה קודם  הטבי יהן לברך על לשע מכל עדות המזרחך יש להורות לכל הנשים "הילכ

הוראת השו"ע. חלילה לזוז מו ,וראותיו, וכדעת רוה"פ ע שקבלנו ההשו"מרן לה, וכפסק ביטה

 
 ח"ב עמ' תקי. 3020
שר מצוה"  מברכים על "הכ, הרי אין טבילה על ברכים וה א"כ איך מאורה תמ: "לכערת הרב דביר אזולאי שליט"א ה 3021

 ".מ"לסוכה, ואככבניין 
 ע"ב. לא 3022
ן  יבא דמאוות אחרות אלכשר מצוה דומה למצהת דעכ"פ ולדח יש "דנלע "עידוא אלבה שליט"א: הרה"ג ערת מו"חה 3023

 לום". במכוון להדיא שלא לצאת לא עביד ככן   דאמר שאין צריכם כוונה, ועל
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מנהגה אף   לבטלשניה, עליה  בילה ראשונה קודםברך אחר הטהגה עד כה לאשה שנוגם 

 .דם הטבילה ומד' תשא ברכה"ו"ע לברך קוהש כפסקג מכאן הותנ, התרהבלא 

 :"לזג השל"ה וכמנה 3024בבן איש חי סקפאך לעומתו 

 ל "ז ם" מור ש"כמ  פשוט מנהג , ולבשתט  קודם הטבילה על ךלבר  ל"ז רןמ תבדכ בג על "אף

, הטבילה על ו"אקב תברך במים בעודה כ"ואח, כהבר  בלא אחת טבילה חילהת טבולשת

  כדת  כהוגן שתהיה זו שניה לה בטבי  יפה יחתשגו, תשני  בולטת ההברכ ר ואח

 ".3025וכהלכה... 

 

   מוךס  תרתן כמה שיויישעובר לעה הברכהיה תצריך ש

, שיש ומדת בחלוקה תברך'כשע מלבושיה טתש'כשפובמה שכתב מרן  3026כתב הגר"א

יתא כמו שא לטבילה' ן יש לעשות 'תכף של המלבושים, שכ אחר הפשיטהלברך דווקא 

לברך   יךרמצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, מ"מ צ שקיי"ל כל האף נו ש, והיי3027תנחובמ

 3030וכתב בעלי טהרה .3029ב בשבה"ל ן כת. וכ3028ודם דקודםק אהמצווה וליום סמוך לק

מך זאת על ה יצאה, וס פשטה מלבושי קודם ש בדיעבד אם בירכה  לכתחילה אבל זה שכל

רך כשעודו לב שייךילה לא חלכתשאף ש תב לענין לולב,, שכ3031רע"א ליו"ד  חידושי

 צא.ד אם בירך שיביעדכלי, כמבואר בתוס' בסוכה, מ"מ פשוט שבב

 

 ?להיהטב יכולה לברך אחרי ברכה, האם בלא טבלהמה הדין כש , ןלשיטת מר

ה במקרה דידן, שחיטה, וה"בברכה על ה ים בזההביא מחלוקת ראשונ 3032הנה הש"ך 

 . .. השחיטה חרא ךיבר השחיטה םקוד ברך אול שכח , "אם3033ישיטת ההגהות אשר"של

 האו"ז.  וכ"כ ..."עשייתן ראח מברך  לעשייתן עובר ברך שלא מצות דכל

 כהבר בלא שחט םא לוז"ל "אב מעשה המצוה,אחר  לברך אסור 3034ם"שיטת הרמבלך א

  ירךב ולא שטבלטה... השחי על וצונו יו במצות דשנוק אשר ומברך שחיטה אחר חוזר אינו

ומאריך מאד הש"ך להוכיח שם את ". בזה יוצאכ לכ כןו עשייה אחר ומברך חוזר אינו

 
 יט. סעיף  ניתשנה שפרשת שמיני  3024
 תשושח ייד יוצאין שבזה, ושיןע ויפה, פ"ג כהרהב אחר ללטבו יםהנש נוהגים א"יע ד"אבגד עירנו ך לשונו:"ופהוהמש 3025
  להניח  וטוב. בשלישית או  ,בשנית יפה  תעלה, באחת יפה יתנעש לא שאם, וכיוצא הגוף ובשחיית  ובפה  בעינים  םיזכרנה

  קודם' וכו נועם יהיו פסוק לומר וטוב. ותטבול, רכההב אחר  ליהמע רתהחב אותו ותסיר, הברכה בשעת הראש על סודר
 הברכה"

 ס"ק א. 3026
 .ע"ב 'משעת הנחתן...' דף לה 3027
  עשייתן קודם יברךש דבעינן ל"י' כ"ה סע' ח' "ויאו"ח ס כתב מרן הב"י"כעי"ז  י שליט"א:אביר אזולדרב הרת הע 3028

  ה הנח קודם יברך לא אבל ייתןלעש קודם שפיר הוי קשירה וקודם חההנ חרא וכשמברך תןעשיי יאה  זו וקשירתן  בסמוך
 .עכ"ל" דקודם" םדקו  ליה ידהו שוםמ

 ס"ק ב. 3029
 '. אה לסי' ר ע 3030
 . סימן יט תחילת 3031
 סי' יט ס"ק ג. 3032
 בחולין. פרק ראשון  3033
 פי"א הלכה ו.  ברכות' הל 3034
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ם במקרה  וא"כ ג כה.להל הש"ךוכך פוסק  ,םי ראשונוב העת רשכן דומביא  םב" משיטת הר

  .ה לא תברך אחריה לפני הטבילרכידידן אם לא ב

 

 אחרי? תברך שוב פעם אם , הה בדיעבד לפניכשברכהדין , מה הרמ"א לשיטת

אסור מ אם שכחה ובירכה לפני, גם לרמ"א מ", ש3035לחןבדי השו בשםטהרה  כתב בעלי

 ואכמ"ל. ם. ועיי"ש  קוד לברךשיטת מרן  מוכראשונים  הרבה, כיון שדעת יחראלה לברך 

 

   נוסח הברכה

 וניםסכם בפוסקים האחרוכן מוובל א הנוסח המקלה' הויע במרן 'על הטביפנוסח הזה שמוה

 וזה פשוט.

סוימים לברך 'על מצוות של מקומות מהג מנא , שהבי3036ה שדה ת פרי מנם מצינו בשו"א

ים שכן היו נשגם, מנה כתב לבאר 3037לםות חיים לעבשו"וחה דבריהם. דו מטבילה' והוא עצ

אי שכתב שכד 3038ה ת השל"עשו כדע , י מברכיםמת י השיטותתש תשכדי לצאת ידי חוב

 חקריהג זה הנל מותמה עושוב טובלות,  לות ואח"כ מברכותטוביהיו , י כולםלצאת יד

ול תטב רך ואח"כבשת ועכשיו שטבלה כבר קיימה מצוות הטבילה,, שכן אחר 3039לב

 צד כתב השל"הכי רך לפני הטבילה, וא"כשאומרים לבקים הפוסה נגד רוב ז ,ניהבילה שט

 ת?השיטו  שכך יוצאת ידי כל

ה  אם הלכבילה הראשונה שן האשה בטושתתכו נת השל"ה, דהיינוק"ל את כווומבאר הח

ם טבילת של האחר הטבילה, תהיה עולה טבילה זו ראשונריכה להיות ה צהברכ וברים ש סכ

אשונה ר ההטבילה, לא תהיה טבילהיות לפני כה לצרי רים שהברכהובסאם הלכה כה. ומצוו

ילת  יה תהיה לשם טבינ, וטבילה שתעסקת בעלמאי אם מ שם טבילת מצווה, כעולה ל

 מצווה. 

שתי  שכיון שיש טבילה'  ות'על מצוברך ם לו להכן תיקנל, שלעולם'חיים 'הז מבאר ועפ"

כה תהיה  שהבר כתןלברר בבר תכויצרמצווה, של  צווה ואחת לאמל שטבילות, אחת 

 טבילת מצווה. א יוקא על אותה טבילה שהדו

 

  כתמים  ספקרכה על כן ב, ותברךר האם  טובלת על דם טוה

 ן:טות בנידון דידשי תישהביא  3040ובהתש בפתחי

 
 לה ג'.שם ע 3035
 ח"ד סי' טז. 3036
 כב.  יו"ד סי' 3037
 "ק א. א בבאר היטב סזיווג. הובדושת ה' קאות קשער האותיות  3038
 לא. "ב סימןח 3039
 ב. קצד ס"קמן סי 3040
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 , שמצדטוהר  דם שעל הטבילה על לברך להם יש אם סתפקה ,3041הבהמא שובהת ת"שוב

 ה אלאשאינ כיון בהער על רכיןמב ןדאי 3042בסוכהינן מראש כמו אז נהג,שהוא מ כיון דאח

, הרמ"א  3043הרעל דם טו אהרמ"בלשון  מאידך כאן אין לברך, אך גם נביאים הגמנ רק

 . בילההט על לברך ריךצש עמשמ מזה ו 'רדב לכל דם כשאר ודינועל לשונו וכתב ' הוסיף

 . ו בצ"ענשארו ביהודה ודענ לעב רבו לפני והציע את ספיקו הנ"ל 

וכן  דגליות' ב טוב יום עלו הלל על לברך ל"דקי המ  לפיש עלהה  ,3044סופר חתם שו"ת בך א

  דם של טבילה ל ע כ"ג לברך יש כ"א ,כ "וביוה' ב ובט ביום נר הדלקת ועל רמרו לתאכי על

 לאשרי בנות ז"ר אמר'דמהא , ניתן להבין ראיה וכעין ,מזהול גד המעש לך ןדאי ,טוהר

שטיפת דם כחרדל  ,מ"י בשם י"תר כתבוו 'לכחרד דם פתטי רואות ילושאפ ע"ע החמירו

 הכי  אפילו הורט מראהשל  ה וודאי צבעפי' שזשא ,החרדל מראהא כונה שהצבע הווכה

וא"כ ע"כ  ר שלא יברכואומהו שינו מישצא מלכן ש ,טבילתם על רכושב בודאיו ,מירוהח

 קמן.ל שהערוה"סק כן פו. ע"לכ ברכה יךרצגדול כמו המנהג הזה  מעשהש

ת לבעלה, ורק דם טוהר מותר ה אשכיוון שמן הדין הרו ,שאין לברךעלה ה 3045בבטה"ו

לבעול על דם  המנהג להחמיר שלאם טוהר, וכן פשט לבעול על דמירו לאסור נים הח הגאו

ד ימשום מנהג. והביא שכן פסק בשו"ת רק א אלאסור זה  איןים ש ין מברכאכן לוהר, ט

ועוד.  3047בסימן קצדסק בלחו"ש ן נפ, וכזהיר על כךלה לברך ושישאין שכתב ש 3046ליהוא

 וכ"ש לדידן שאנו רכות להקל,קיי"ל ספק בספק, ולא יהא אלא שאפי' , וסיף וביאר ה דועו

ים, שה"ה שאין ין אנו מברכג אמנה נהג ועלמוי שום שההלל בר"ח מ יאתלא מברכים על קר

 אונים. הג רת והנהגתמגזיר שאינה אלא הטו לברך על טבילת ראיית דם

 

 ק כתמיםל ספכה עבר

 :  3048יים הפת"שוס

 כגון  ר לטה או טמאל אם ספק ישש היכא הכתמים בכל לדינא ד"לע עיון ךריצ ובאמת"

 איך לטמאה  יר מחמ והמורה איוצוכ ריסכג הוא אם ספק שיש או לאדמימות קצת שנוטה

 ." ..הזב דברים הרבה ויש הטבילה על כ"אח תברך

 וז"ל: "שתעל ספק הפפסק  ובערוה"ש

  בלו ק  ישראל דכל כיון מברכת בעלמא גאהמנ אלא דאינו טוהר דם על היושבת ילוואפ."..

 בילהט ואין מברכת םכת ספק על ' ואפי מברכין ח"דר  מהלל גרע ולא וז חומרא יהםעל

 ..."חומרא איזה מפני וטובלת תחוזר  כ"ואח בלהכשט  לבד  רכהב לאב

 
 סח.א' סי'  קחל 3041
 דף מ"ד ע"א וע"ב.  3042
 . ' אעד סקצ י'סב 3043
 י' קצא. סיו"ד  3044
 ן טו סע' ג.ח"ב סימ 3045
 , ס"ס לח.רגולר 3046
 ס"ק ד. 3047
 שם. 3048
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ק רסופקים, וים מבכתמהרגשה בין ב םן בראית דה ביק שבספק טומאספ ,3049בטה"בו

אם אפשר כות להקל, וספק ברה טמאה אלא מספק, , שכיון שאינרךבאין ל, המורה החמיר

 ידי ין לצאתותכוודאי ורכת על טומאת וה הטובלת עמה שמבב שתשמע את חבירת טו

 .3050בהחו

 ראש בשעת הברכהכיסוי 

שים  ת הנצריכוראש, י ומיים בגילשם ש אסור להזכיר ות ו, שהי 3051כתב בחסד לאלפים 

להלכה  והובא ]אך לא בידה[. עילביד חברתה מום גו רך כאשר ראשה מכוסהשטובלות לב

 .3053כן ביביע אומר ו 3052יל עבדי בישכ

יך ביאור, הברכה, וצר שעתשה בר על ראדסו להניח שטובכתב לשון  3054אמנם בבן איש חי

ש ת ש" כיון שהזכרש ,ס"ל לבא"חולי , שא3055ני שוהםבהא שמשמע שאין זה מדינא! וביאר

הזכרים  ה, ורקלברך כשראשן מגול הפנויות נהגוו ,נויה במחלוקת הפוסקיםילוי ראש שבג

סה את כשמ ות ומה ואשה נשואה הי לברך בכיסוי ראש,יסוי ראש חייבים כם ללכת בכשדר

 תורתין זה, ורק מנלע כי הצניעות, אין לחלק בינה לבין פנויהזה אלא מדר איןאשה ר

 ברכת. ה שמבשע שתכסה ראשהי וחומרא רא

 

 שים את הערוה בנ אהובדין ליבו ר  רה בשו"עסתי

ם, כדי שלא יהיה המים אם הם צלוליה לעכר את הכא, שצריכ רן כתבשמ 3056העיר הט"ז

ת חיים, שסובר שנשים יכולות מרן כאורחו פסק, 3057חלו באו"יוא ערווה,ליבה רואה את ה

תו , שכן לשיטרווהן לעות בין ליביקס שאינן מפ אע"פבושות בחלוק לן הלהתפלל כש 

 לב לא יכולאד למטה, והוותן מ, כיון שערבנשים  הרואה את ערוון בלנשים אין שייך לי

 שרוה"העכתב ו ים?את המ  רוכאן מרן לעכ , וא"כ למה הצריךאת הערווה לראות

 
 ם.ש 3049
יכולות  הקודמת שלהן  אחר הטבילהימשו לם שתב שא במנחת שלמה כ"ו ט"א:הערת מו"ח הרה"ג עידוא אלבה שלי 3050
  נח: סימן (ג - ב) אייננת הלמש תחמנ ת"ר הבית. וז"ל שויסה לה ו את הכנזבטבילה  ת לעצמן ירושעכ"פ מת רך משוםלב
 בילהט חובת עליהם שקבלו משום והוא, הדין יקרמע הואינ ומספק מחומרא שהיא טבילה על כותשמבר בנשים ומצינ גם
  ון וכג ליהםע שקבלו הבמצו לואפי מברכות ןשאי חברהמ כשיטת להנוהגות קשה כ"וא , רכותמב לכןו אהחומר מצד גם
 שתהיינה  לענין להן מועילה הטבילה מ"שמ כיון נודהיי לומר נראה יההו. זו להיבטב ברךל תלוויכ היאך גרמא שהזמן ע"במ
  ה לז  כוונים מת שלא אף  ברךל יכולות רשפי כןל, ירצו אם הבית להר להכנס תמותרו ותהיינה ז"ש פולטת מטומאת ורותטה
  לתרומה  סורא למעשר קזהוח עשרלמ ורסא לחולין טבל( ח"י גהחגי) וששנינ פי על ואף . מטומאתן הרלהט רצונם ואין

 על אול מקדש ביאת על רק דזהו נראה מ"מ, מקדש יאתולב לקודש כוונה דצריך ומבואר, לקודש אסור לתרומה הוחזק
 ומאהשט למי א ל א נאסר אול, ביתה רלה להכניס מותר ועצמ מת' יואפ מת טמא גם הדין  עיקרמ שהרי יתהב הרל כניסה

 מקדש וביאת קודש לגבי שנאמרו והמעלות מרותהחו שכל לומר שייך לא ז"לפיו, המכדוו יקר בעל וכגון מגופו וצאתי
 .  לזה" ההתכוונ לאש פי  על אף לברך םג יכולה שפיר ולכן, הבית להר כניסה עניןל גם נאמרו

 סע' ח.או"ח סימן ב  3051
 "ס א.ח סמטות לאו"ח"ז בהש 3052
 א. אות י  סימן טו חח"ו או" 3053
 יט.  עיףס תנישפרשת שמיני שנה  3054
 תתרלז. 'ח"ב עמ 3055
 ס"ק א. 3056
 ' ד.בסי' עד סע 3057
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שם רן ב, כמו שכתב מםשינמדינא אין שייך ליבן רואה את הערווה ב, שאף ש3058תרץ ל

  מים ש כבוד דרך ןאישאת המים ברגליה כיון כתב לעכר  כאן מ"מ יים באו"ח,ח תהאורחו

ווחא רבזה צורך, ורק לינא אין דומר, דמכל .ערום הנרא גופה כלאשר כ שם השם להזכיר

 .3059ביו"ד עשו"ב כן הדמילתא כת

 

 

 נחשבים ככיסוי לענין גילוי ערווה   מים צלולים האם

 ברכה לאכש המים וךבת הטבילה ברכת ברךל השיכול, 3060דביו"כאן  פסק מרן ה:מהקד

וכתב  .ברגליה ןלעכר  צריכה צלולים המים  ואם דמי, ירשפ  עכורים יםהמ אםשזה,  לפני

 . בחלוק או בבגד שם להתכסות הוא גשהמנה א"הרמ

  

  ים מ ה מעכרי ולא ערומות במים בעודם ההטביל  על מברכותש  םי שהנש, 3061רישהדהב כת

  שצריכים  הטעםש 3062ושהלבכן כתב ש .בת טולא עושו ,ןופג על ועותםזר םמחבקי שהן אף

ה ואז לז וערות את הרוא ולב ויהי שלא כדי, הוא בטובל ומברך במים המים עכורים ותילה

בכלל  אין באשהן באיש, אך נכוזה  כל אבל הערול לב ןבי להפסיק ועותזרו חבוקמועיל 

  :ל"זו 3063םחיי  האורחות שםב י"ב ש"וכמ  ,מאד למטה שערותן וןיכ ,ערותן רואה לבן משום

 מפסיקות איןש פי לע אף בחלוקן בושותל  כשהן התפללול לברך יכולות שהנשים הנרא"

 כדי  ת ורומע כשהן אלא בקרקע חות טו בעי ולא מאד הלמט שערותן לפי ה מהחז למטה

  "רותןע התתכסש

 רום ע תשעומדו וםמשא הן ערומות הושכ ךלבר האיסור דבנשיםמדברי האו"ח,  משמע וא"כ

 במיםבטובלת  כן אםו ,השכינה ודכב מפני  כן  לעשות ארעא חאור ולאו ןערות סויכי בלא

משום  באשה אין הא ,ערותן רואות לבןש משום אםשהרי  !םידי חיבוק מה מועילם, צלולי

 בזהל יועמוא"כ מה  ערום תעמוד שלא השכינה כבוד משום כ"וע ,ווההער רואה את יבול

 ?!לערוה לב בין הפסקה

ים אף  ות במים צלולבלות עושות אותם נשים שטשלא טובו, אמורמן ההעולה לכן ו

  .ל גופםעותם עשמחבקין זרו

יפה   םידי חיבוק בבמים צלולים ו טובלותש נשיםתו , ולדעברי הדרישהד 3064חה הט"ז וד

 וךלסמ מה על הםל שי ידים חיבוק בלא' ואפי ,לכתחלה' אפיך ויכולות לבר ותעוש הם

  .3065הש"ך  וימע כן הסכים ו

 
 סע' ג. 3058
 ".ים רבים: "וע' בטה"ב ח"ג שכ"כ אחרוניט"אי שלהערת הרב דביר אזולא 3059
 ים כדלקמן. כאורחות חיד פסק ן עח סימאך באו" 3060
 ד"ה מעתה. 3061
 ס"ק א.  עד או"ח סי' לבוש 3062
 . ות חסימן עד, ד"ה כתב באריוסף  יים בביתחאורח  3063
 ג. קס" 3064
 ס"ק א. 3065
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  ומה ער בעמידתה איסור שיש, ת האו"חדעבהדרישה שכן מה שכתב  ט"ז שיטתו,יח הוהוכ

 איסור  והלא השכינה דכבו מפני טעמים שלבק לו מהשכן  והתמזה  ,ינההשכ  כבוד וםמש

ם י ברדדהיינו שאסור לומר  3066"דבר ערות  בך ראהי לא" משום הוא ורשמפ ייתארדאו

 תוך עומד האדם אםש חומוכ פשוט נראהלכן , ו3067מגולה  דםארוותו של וד ע בעשבקדושה 

 במה  ,שמתו מי פ" סמ מפורשת הוראי .ערוה גילוי משום בזה אין וליםצל הם' אפי םמי ה

והקשתה הגמ'   .ש"ק ויקרא יםבמ  תכסהי  ק"ש, ןזמ ם הגיעקרי הטובל, שא לגבי בעלששנינו 

בין  יקים ומפס ' הם מיכתאס אדכארע רים עכו במיםתירצה, 'ו 'ההערו  את רואה לבו והא'

הדין  שנא מאי ,והער לויגי משוםיש  םצלולי שבמים  ,אומרה ש הדריואם אתה  לערווה,ליבו 

 או וראס םאו פרק תבאותנאים הרי זה מחלוקת  !המקשן נקטוה' שרואה את הערו לבו'של 

 אם  'יפוא ערוה יגילו משום דהיינו 'רבד ערות בך הירא לא' משוםיה לו להקשות וה  ,מותר

 מכל  צלולים שהם פי על אף מיםב המכוס שערותו כלש פשוט אלא לכ"ע,שזה  וסהמכ לבו

 ליכו ערותו נגד  במים  לראות מכויןדכש גב על אףו ה,ערוו גילויבזה משום  ןאי קוםמ

וסה,  ככמ חשובה הערווה המים דרך לראות מקום ותוא על מתכוין לאדב ןכיו מ"מ  ,תהלראו

   .ערוה  ילויג משום זהב יןאלפיכך 

  והיה  צלולין בחמין וחץר כשהיה ש , 3068י"בה שהביא ת "ר מדברי, "זהטח שיטתו מוכיעוד ו

,  ערוה ה את רואה לבו יהא שלא כדי ללבו ממטה בבגדגופו  את מכסה יהה  לשתות וצהר

 ת"דריאר ב השדריוה ?!לבו שכיסה במה ר"ת תיקן מה ,םערו כעומדי הו וליןצלמיים  םוא

 יבגלו בכלי שביוב אףשהרי  וזה גם תמוה, ערוה  לויגי םמשו בו אין כ"עו יכל בתוך ביוש היה

ילוי וזה עצמו ג ערותו רואה עצמו הוא אדה מים שם שאין כל הוא גמור איסור ודאי ערוה

  ערווה.

ל ימוע ודאי הטבילה אחרצלולים  במים ומדתוע הטובלת האש כ"א ,ב הט"זתכו למסקנהו

  ר יות היה ולכאורה .מורג  היתרהוא זה  אופןשב לערותה בהל בין ידיהב שהעו שהיא הפסקה

  עות צני  יש דיותר אלא המים בתוך וערותה לבה יהיו שלא כדי במים לבה יכנוס שלא ובט

   .מיםב הצואר עד וסהמכ כולה שתהא

  להם יש כ"ג ,לערוה לב בין בידיהם מפסיקין ואינן כהבר בשעת מים ב תומדושע אותן וגם

 לבהשל ' יןדאת ה כלל שייך אין שהבא"ל, שכן ם הנחיי ורחותהא על ונדהיי סמוךל מי על

 לברך תוכל כ" וע של גילוי ערווה,ק את הדין , ויש רמאד למטה אשהי כיון 'ערותה  הרוא

  הפסקה שאין  אףהגילוי ערווה זה פותר את [ שוליםמים הצלהמו ]כ  כסההמ לבוש לה שישב

  .ת הב"חיטשן בהערה בועיי .3069הלבוש  תחת והרלע לב בין

 
ני דרישה שיש בזה איסור מדאוריתא מפנת ההט"ז, הרי לכאורה זה עצמו כווה הקשה עמ' קנט, שמ והקשה בקנה בושם 3066

 י"ש. ועיהשכינה?! ם כבוד יסורו משורות דבר' זה א יראה בך ע ל 'ולאה שסור זהשכינה, דאי כבוד
 . "ע"א כ"דת ורכב: "וכ"כ הרשב"א ביט"אלאי שלדביר אזו הערת הרב 3067
 סימן עד.  או"ח 3068
ערומה,  בעומדת שלדעתו אין כלל גילוי ערווה גם  יים,ד"ה והא[ הבין בדעת האורחות חאחרון  ב"ח ]בקונטרסאמנם ה 3069

ת  ו רואה אבמשום לי ה יש גם לאשיח הב"ח שוהוכש ]ברכות עי"מוכיח מהגמ' במההלכה כד האו"ח את ן דחה ועל כ
בטבילה, שהוא משום   עכורים  יך שיהיו מיםהפוסקים שכתבו שצר טעמא של ו יינה, ווהוער וה ולא רק משום גילויהערו

ך , אך הש"הפסיקלא מועיל לעותיה זרויבוק הב"ח אפי' ח ולשיטת הערווה ולא רק משום גילוי ערווה,את  ליבו רואה
 יש משום חאו"הטת שילן כב"ח את דברי האו"ח, שהבין הכתב שלא  אך הט"ז עיי"ש[ ב"חה זו של הדחה הבנבס"ק א 

 "ח.  ך להוכיח שגם דעת הרא"ש כדעת האוהאריאת הערווה. ועיין עוד בט"ז ש בו רואהואין משום ליגילוי ערווה באשה 
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 יקלהפס ידים בחבוקל צלולים תטבו יםמהטוב ביותר כשטובלת בז שעל הצד הט" סייםו

 .3070ה"לד חובתה  ידי יצאהובזה  המים בתוך והיא לערותה לבה בין

 

 לסיכום:

 המים  ואם, זה לפני ברכה כשלא יםהמ  בתוך ילההטב רכתב לברך הכולשי מרן דעת

ח התיר ע"פ מרן באו"ן אכ .גליהבר לעכרן  היכרצ צלולים המים ואם ,דמי  ירפש םעכורי 

 .לתאלרווחא דמי "ד אלאתב כן מרן כאן ביווכאמור לא כ ,םיחיהארחות 

  .בחלוק או בבגד שם להתכסות הוא שהמנהג כתב א"הרמ

 איה אם הדין מעיקר לברך איסור אין לוליםצ במים פילודא לכה,לה ך"השו ז"הט קנתומס

  ם גו ,צלולים הם אם פילוא ככיסוי םחשבינ יםדמ כיון יםלמ חוץ עיניה ו שהורא המים תוךב

 לסמוך  יש הערוה את רואה בולי ולענין למים, חוץ השעיני כיון הערוה את אותרו עיניה אין

 יש דלכתחילה כתב, ז"הט אמנם למטה. תןשערו כיון הז וראיס כאלי דבנשים בריםהסו על

 זה אין אבל לבה וםמק דע רק למים נסכ שת תקנה דעו שוי לערוה הלב יןב היד עם להפסיק

 .כן לברך מהצניעות

 

 בשבת ברכה כשטובלת

  זי דמיח משום בשבת הטביל הטעון חדש יכל לטבול םאוסרי שיש  רנתבא 3071ח"באו ע"בשו

 מים בו למלא שראוי כלי הוא שאם ,והיא סריםלאו אף המותרת העצ א"הרמ וכתב ,כמתקן

 על רךיב לא זה ןבאופש 3072ב "במשנ בוארומ .טבילה לו לתהוע המקוה מן םמי ימלאנו

 . טבילה שםל שעושה  מוכח ךריב שאם ,הטבילה

 הטעם  לכ שהרי טבילתה על מברכת נידה אשה איך ז"דלפי ,נתקשה שם הלכה רובביאו

 מוכח תברך ואם, 3073ביצהב' בגמ וכמבואר קןכמת חזימי לאש תבשב לטבול שמותרת

  ות הישוע של ותרוצ את והביא ?ברךת ךאי כ"וא !מתקןומיחזי כ ילהבט םלש שטובלת

  ונת שמכו מינכר לא צמהע הטבילה בשעת כ"א הטבילה לאחר תכ שמבר שבאופן ,יעקב

 מרן  דעתלאך  ,בילההט לאחר שמברכת א"הרמ לדעת רקר מסתד ז"כ אך ,ילהטב לשם

  ם שבעצ שכיון אומר ההי דמסתפינא שלולי וכתב, לדוכתא קושיא ראהד כן לפני רכתשמב

 וכז טבילה על נןבר גזרו לא ממילא מיקרכ שנראה וםמש לכל אמילת מינכר אל הטבילה

  .ש" עיי ע"בצ נשאר ובסוף כ"ג ךלבר תוכל וממילא

 
  ערוההד כתונת לבוש  ואכשה ז"תב "וכפמ"ג שכע"ד בשם ה ור הלכה בסי' : "ע' ביאאשליט" לאיר אזוהערת הרב דבי 3070
  אסור  ה"אפ לחלון ץחו ראשו הוציא או מםשעוצ כגון רואות ןנאי עיניוו סהומכ בולש י פ על אף ערוה בגילוי אבל סהמכו

  ש "יע ערוה רואה ושלב משום קר כלל סוראי כאלי ערוה ילוידג סוברד' ר סימן ד"ביו ח"כהב ודלא תורהב וקולעס לקרות
  לא ' יכת ולא רבד תוער בך אהר י ולא' מדכתי( ד" כ ותברכ) א"הרשב כ"שכמ התורה מן סוראי הוא ערוה גילוי קר א"ז

 כ "כמש ראסו  לנגדו עומד אחר אין אפילו רק ת"המ דאסור לנגדו עומד אחר אם עימיב ולא לאחרים יראה לא אלא תראה
 "" ע"כ..ת ולקרו  רחזול צריך להמגו ותווער  קרא םוא הוא ברוך שהקדו על  איק בך הירא דולא בחומש י"רש
 .ו"ס כגש' סי 3071
 ה."ל ק"בס 3072
 . חדף י 3073
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 מרלמי אתי לא שאז קטבש שתברך,3074כרמליא בשם שו"ת הר ההפת"ש הב אמנם

 .טהרה לשם שטובלת  יראה אול לתקן ווןנתכש

 

 ינומבי ברכה במקווה

 ל:ז"ו 3075רא בשבת בגמ הנה מובא

 צריך ואין, ותפלה מקרא שם יש - ןלבושי עומדין אדם בניש מקום, חץ המר  לבית "הנכנס

  מדים עו אדם שבני וםמק. חולץ  שאינו ר לומ צריך ואין יןתפיל ומניח, שלום אילתש לומר 

 ואינו, יןלפית חולץ  ואינו, ותפלה מקרא  שם ואין, לוםש שאילת שם יש - יןולבוש םירומע

  לומר  יךצר ואין, שלום שאילת שם אין - ומיםער ןומדיע אדם שבני םומק. כתחלהל יחמנ

 יחן"מנ שאינו ר לומ צריך יןוא ליןתפי וחולץ , ותפלה מקרא

 "ל:וז חינו מנוברן את לשוהביא  3076ן הכס"מ וסקים ופשוט. ומרפסקו הפ וכן

  ני הל ה"ה מיםערו שם שעומדים ינמפ  מרחץ  דאיסור  דכיון ואיכא דאמרי ,מנוח ר "ה וכתב"

  איסור  עיקרד מסתבר ולא ,וכבתו לקרות או לברך וראס הנשים םבה תובלו שט מקואות

  אבל  יןבחמ  שתשמישו ידי על ביה דאית הבלאו זוהמא וראיס משום לאא אינו המרחץ

  הטבילה  בית מזוזה לענין דהא ע" וצ ותרומ  זוהמא כאלי נניןצו שלהן מיםשה אותמקו  הני

 ?" המרחץ תביכ

שהשם   ה,זדשאני גבי מזוותירץ, רבנו מנוח ברי את דהביא  3077יאש עי בית יהודהו"ת ובש

הכי נדחה אותו  גנאי להשם, ומשוםו שעה הוי ומות, ובאותדות ערעומד בשעה שהן עומ גלוי ו

לה ולקובעה אח"כ, משא"כ  ה בשעת הטביסלק"א לה, כי אזמזוה מן ה ית שיש בו מקווב

הוי מה לחוש, ואין שם, אדם ערום  יןאנן בשעה שה צוומתפלל במקו אורקבק"ש ותפילה ש

 ן מותר. א לבוש כהוגוכשהו אסור להזכיר ש"ש, עה שהוא ערוםבששכעין האדם עצמו,  

 

 ל:"וז חץ כתבהזכרת ש"ש במר לגבי 3078גיא בברכות על בסו המאיריגם ו

 מקואות לב א וב מצויה שהזוהמא חמים מים של במרחץ לאא  נאמרו לא ללוה יםדבר"

 שם  ןאיש זמן כל בהן לברך ותר מ צוננים םבמי בהם טובל שאדם ותממקו ושאר  ינותומע

  הגאונים" כתבו ןוכ ערוה

 :כותב וז"ל 3079בתשובה ב"אהרשגם 

 לומר  ור אס ץ המרח יתבדב  גב על ואף הטבילה ביתב  ולברך כלים ביללהט שנהגו ומה"

 " םחמי מים לש חץבמר כן שאין המ אזוהמ שם אין  צוננים מים שהן דכיון שוםמ שלום

ח מחלקים ורבינו מנו ייראהראשונים הרשב"א והמ א שרבותינושנמצ ,3080בוכותב בטה"

כמו כן מוכח  ,שיש בו זוהמאים מים חמנם, למרחץ ו שהיו בזמת צוננים כממקוואובזה בין 

 
 ה."כ' סי ד"חי הכרמל רהא, שו"ת  ס"ק ת"שפ 3074
 . י ע"א 3075
 ות ק"ש פ"ג ה"ג.הלכ 3076
 י. חאו"ח סי'  3077
 כו ע"א.  3078
 ח"ז סימן תיח. 3079
 ג.עמ' תקכח"ב  3080



471 
 
 

תרחץ יש  ין מרחץ שמזיעים בו, ואין הגוף נקי לפנאין לחלק בי, שהנ"ל אשונים רי ה כל דברמ

בבשרן,  "ככ מלמולי זיעה וזוהמא  עצמן, ואיןפפו בר חיטבלו בו כש  יוה חם לפנן מקשם, לבי

  ם שבמקווה, הבל של המים החמי גרמת ע"י הם הזוהמא שנם, משולברך ש אסוריש לא שבכ"

לה, משום שדינה כבית ם ברכת הטביך שלבר ים, איןמהח ת שלנונראה שבמקוואו לפיכך

קווה,  ך למהסמובילה בחדר הט לברך לפנילות ת לנשים הטובוורהולכן יש ל המרחץ.

רכה תפשוט יום הב וך לגופה, ומיד בסת בחלוקה הסמ מדומתרחצות שם, כשהיא ע שאין

ן  דבור ביביק ר להפסדברים, כי אסו ל באין אומר ואיןישר למקוה ותטבו לוקה ותכנסח

 .3081למצווה רכההב

 נםיד זוהמא ינפישו אותם חממיםמש ושלנ שהמקואות 3083א"מהמ שמוכח 3082ש "בפת ככ"ו

  שם  שרוחצים דידן הטבילה יתבש 3084וקציעה במורכתב  ןוכ. ברך שםור לואס ממש כמרחץ

 ולא  נסשתכ קודם לברך וגלנה יש אלא, בשם  לברך לגמרי  שאסור שיטאפ חמיןב כ"ג

 גם לא נחשב. ק הפס מ" מ יפהתככחשב נ לא אם ואף דיבורב תפסיק

 פילו א המקוה וםמקב  שמברכים מנהגל הסכימו רותוהד שגדולי, כתב 3085ל"בשבהאך 

 מזוהם שאינו דמקום ג"פממ ומביא, רחץכמ אינו דמקוה 3086שי תשורתב כ"כמש יןבחמ

 עריש ת"שוב כ"וכ ,קר רחץממ יותר מזוהמות אינן המרחצאות נואצל ל"י מינ והכי, שרי 

 דכל יםנרוחהא כתבו מ"ומ. הטבילה במקום שמברכים לישרא מנהג תשנול לאש, 3087צדק

 .  זה רתהי על לסמוך אין כלים וטבילת ותברכ בשאר אבל, בלבד הל הטבי ברכתל תרהי זה

 שיש קוםבמ פ" עכ לענות יןדא נראהל שכתב בשבה" ההטביל ברכת על אמן עניית ולענין

 .אמבטיה

על הטבילה במקוואות שלנו, לברך ברכה  ותר, שמ3088ט השני ובח קרלי"ץוכן פסק הגר"נ 

רחצים  יון שלא מת"מ כם, מהמקווה חמיך ושהמים שבתיון דינו כמרחץ כשל "ואף שלכא' י

וך נצטרך לסמ למקווה שאז א מחוץבמקום המקווה, ול לה עדיף לברךביטשם ומיועד רק ל

יע לשם  מג  ף אםקווה, אמה בהטביל  מותר לברך ברכתבהלכה, ומוסיף, שעל כמה קולות 

 מקום לעצמו. בעווחום מבית המרחץ, כיון דמקום המקווה קהבל 

  

 
 ך מאד. טהרה שהארישמרת הבמ וד שםועיין ע  3081
 ג.ס"ק  3082
 ב. ק"ס ה"מ סימןחיים ב אורח 3083
 ד."פ 3084
 שעז. 'עמ 3085
 ו. "סצ תנינא 3086
 ט."סקמ ד"יו 3087
 .שלז' מע 3088
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" ותיך למדניאורח"ס "גדול בהעמחה ןערות הגאוה

 3089שליט"א 

 

 :לסימן קפה

  ריהה ונתנה אמתלא לדבבשה בגדי נידל

 

ה  קוחזשאם ה לפי הגמ',  (ח. הארוך ב"ז ש"ב דףתורת הבית )שב"א וכותב הר''כת''ר,  כתב

, לפי שמשעה  הליעלא נטמאתי' אינה נאמנת ואסור לו לבוא ואמרה לו ' תיהשכנונדה ב

מע  מש מרא שבעלה לוקה עליה,רי כתוב בג, שהדאיתהוא כנדה וי ר זקה נדה השהוח

 ה. אית משוינן לשכנידה וד

  

 וב בגמרא בסתמאנה נאמנת, שכן כתאמתלא לדבריה אי אפילו נתנההרשב"א, ש ףומוסי

 תמנאיה משום נדה', אלמא אפילו באמתלא לא נעלה לוקה עלה בנותינדה בשכ זקהש'הוח

 אפ"ב בכתובות ט: ד"ה ל)ם הרמב"ן ן בשהר" לה.  וכ"כ נןיי נדה משוכודאשהרי כאמור 

יה נותנת אמתלא לדבראני' אפי' מרת 'טהורה ח"כ אונידה בשכנותיה וא , שהוחזקה(בדע

יאה, אינה  לא הייתי ברכי שיו ידני עכרתט לא שלאתי בגדים אלו אשאומרת לא לבש

 סורית אימב"ם בהלכוהר סכם, דהנהר מואין הדבאמנם  ף.סנאמנת. וכן הובא גם בבית יו

תב שאפילו כ (צו.אחרי מות, שאילתא פרשת )  לתותאישה. וגם ו מביא דין זהביאה, אינ

 .ת''רכרי  ''כ דבע'' תלא נאמנת.אם נתנה אח"כ אמ לבשה בגדי נידות,שתה מעשה וע

 

ללי יד מלאכי, בכהב תוכרח שהרמב''ם חולק על הרשב''א. כבר כהוא אינו מ ''דולענ

ם ים רובם ככולפרסשהרמב''ם ושאר מחברי הדבר ידוע , ''סקים ב. בשם הפות והרמב''ם א

גררה אין דרכם אלא בקושיא אגב  לא בא בגמ'ולזה דבר ש הגמ',  אינם אלא מעתיקי

 רך לרמב''ם לבאר דעתו. כלל שאין ד גמ'יא ביר הקושכהז אם לא עתיקו''. וכ''שלה

 

ת טהרה ן וסת בחזקש להם שי כל הנשי''  'ם' כתב הרמב ''ט.ביאה פ''ד הל ריובהל' איס ולכן

בות כמ''ש בכתו'' וזה .תיהבשכנו שתוחזק נדהאו עד  לו טמאה אני מראלבעליהן עד שת

' ופירש''י  .'הם נדליה משועקה עלה לודה בשכינותיה בב יהודה הוחזקה נדאמר רעב. ''

תב הב''י וכ .'' ושמשה אני ה אמרה טהורהלבעלבשכינותיה. שראוה לובשת בגדי נדות ו''

האשה בפ''א הל''כב. '' כתב הרמב''ם כןואי נדה משוינן לה.'' ''אלמא כודפה. ס''קב

, לא כאןשלא מועילה אמת'' משמע שום נדה.בעלה לוקה עליה מבשכונותיה הוחזקה נדה ש

 נדה.  ה היא כודאיחזקם ההון שמשויכ

 
 יו.  עיר את הערותחלק מהסימינים וה תרב ראה אה 3089
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מרה י וחזרה ואאנ בעלה טמאהרה להאשה שאמ. '' י''לשוב כתב הרמב''ם בפ''ד בה אלא

ה נתנה אמתלא לדברי ה נאמנת. ואםינאשחוק אמרתי לך תחלה  ה אני ודרךטהור

'', יה חזק נדה בשכנותשתו'' ה מיירי אףב הרמב''ם שדין זכאן לא כת ''. הרי...תנאמנ

ה אמתלא. לעיוחזקה כבהל''ט ובפ''א הל''כב. שוב לא מכיון שכשיש נו ה איע לו שזמשמש 

הטעם ו .אמתלא כשכבר יש חזקה דלא מועילה''א הרשבב''ם סבר כרמה תר נראה שן יוולכ

פרטים כמ''ש  מ' ולא ביאר כל התיק דין הגשהוא רק מע א מפניכתב כן בפירוש הו שהוא לא

  מלאכי הנ''ל.  היד 

 

נתבאר  ברכבכתובות פרק האשה שנתארמלה )דף כ"ב( ובהל''י. '' גידב המ כתב הר הז יולפ

ה זקחנדה ומפני כן כל שהו עליה משום לוקהעלה בשכנותיה בה דשהוחזקה נאשה פ"א שה

בגדים  ן שאמרה לא לבשתילדבריה כגונתנה אמתלא אפילו לומר טהורה אני ו אינה נאמנת

ה אינה נאמנת למה י וכיוצא בזאותבבריהייתי  אשל עכשיו די שלא תטרידניאלו אלא כ

וזה ז"ל ב"א נת כ"כ הרש אמנתי שאינה ראי אתה ואמרה לארש והדבר דומה למי שידענ

  דעת הרמב''ם ירוש שהרב המגיד כתב בפ .'' הריועיקרל "והרמב"ן זעת ]רבינו[ נראה ד

י יסורהלכות אב"ם ה הרמבדבר מוסכם, דהנאין ה'ש כת''ר ''''א. וזה שלא כמ'כדעת הרשב

 .''ביא דין זהיאה, אינו מב

 

 דהדי נהיא לובשת בגשכ אהטעם שאין מועילה אמתל

 

א ואמרה לו 'ל יהתשאם הוחזקה נדה בשכנולפי הגמ', ב"א הרש וכותבר, ''''תכ כתב

דה הרי הוא כנדה שמשעה שהוחזקה נ עליה, לפי סור לו לבואמנת ואנטמאתי' אינה נא

 ה.   דה ודאית משוינן ל, משמע שכניליה קה עבעלה לושרא וב בגמודאית, שהרי כת

  

א בגמרא בסתמתוב כן כה נאמנת, שינאא לדבריה אמתלשאפילו נתנה  א,"הרשב ומוסיף

א נאמנת לו באמתלא למא אפיליה משום נדה', אלבעלה לוקה ע יהת ש'הוחזקה נדה בשכנו

נותיה בשכידה וחזקה נה, שרמב"ן כ"כ הר"ן בשם ה דה משוינן לה.  ורי כאמור כודאי נשה

 לואתי בגדים לבש יה שאומרת לארדבלאומרת 'טהורה אני' אפי' נותנת אמתלא  ואח"כ

  ף.''  גם בבית יוסת. וכן הובא מנאהייתי בריאה, אינה נ כשיו כי לאני עטרידאלא שלא ת

 

  ה פ''ד הל' איסורי ביאמלך )על הרמב''ם ז''ל בדרך ה פורטב בעריש רפדולר''  יתיורא

פי הייתי אומר ל נאיולולא דמסתפרמב''ן והרשב''א. וז''ל ''ק בין דעת ה ילושה ח'י.( שע'הל

שכיון שע"י  ק ר ,משום דמעשה לא עבדידאין הטעם ב"ן הרמ הרה"מ סברתו נה שביאר למ

קה שהוחזקה  נאמנת לסתור החז משו"ה אינהצלינו לנדה חזקה אלבשה בגדי נדות הוש

בר אבא א"ר יוחנן מלקין על  ( דא"ר חייאפ' ן דף)קדושי סבש"מרינן כעין דא ,חזקה דחשוב

דה סוקלין ליה משום נקה עה לוכנותיה בעל בש וחזקה נדהדא הודא דא"ר יהוהי  'החזקות כר
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קת ינוק ותינואיש ואשה ת  ה בר"הר רב הונא דאמר רבזקות כדרבה בהח ושורפין על

ה שהוחזקה נד שובת שחגדי נדובשה אר דלבל זה וכו'. מבוהבית נסקלין זה עשהגדילו בתוך 

ומה לאמרה  ד ומשו"ה איננו. שהוחזקה בפני קהזמשו"ה אין מועיל אמתלא להגיד נגד הח

אבל  א על אמירתה מהני.ן שנתנה אמתליוכ"י אמירתה אסרנו לה ודהתם רק ע  אני טמאה

ד גת ננאמנו אמתלא דאין לה ושוב אינו מועיל ב כהוחזקה בפנינוי נדות חשוו שלבשה בגדז

דכתיב   וכו'ילפינן מנדה  בותן דף ב'( ד"ה עד אחד נאמן באיסורין שכ תוס' )גיטי יין. ועהחזקה

כל שעה   קת שתהא רואהחזבק איסורא. י"ל דאינו אפי' אתחז א"כ וא"תלה לעצמה  רהפוס

ת התוס'  לטבול עיי"ש. כונאיסורא וגם בידה ולא אתחזק ורה ממילא. בעה טהוכשעברה ש

בילה בידה הוא לטבול משו"ה לא חשובה חזקה ועל הטאן ין כשתראה א זמןדעל ה מבוארת

נו לחזקה שחשוב אצלידות די נה בלבשה בגעתמה נאמנת ומשו"ה נגד החזקה ד עימכ

הרמב"ן   ענ"ד בכונת. זה נראה להחזקה וב אינה נאמנת נגדבתורת נדה ש נוישהוחזקה בפנ

תירץ משום  ב"אוהרשרה כן. וי משהבאת קא דש"ס קדושיןהבין הרה"מ, ודיוכפי מה ש 

בראש   מןיא' בעשה ססי' ה שתמה מהך ב" סק דמעשה לא עבדה ע"י אמתלא, עי' בש"ך שם

ום  סברת הרמב"ן יש מקלפי דברינו בו .בפר"ח ובנקודות הכסף ועי' ,מתלאני אדמה הכבש

  מן כזה טבחים עושים סיהידוע לכל שכל ה ש הכבש יהיה סימןשיעשה ברא אם הסימן ,קלחל

א יהיה לם אאבל  ,שהוא טריפה ושוב לא יועיל אמתלאחשב כהוחזק ה יטריפת שהוא ולא

לא  ובשולא חשיב כהוחזק בכך הוא טריפה מו שלעצ א עשה סימןהוש ע לכל רק שידוסימן 

ל ע"י מעשה לא מועית הרשב"א דמתלא. ולשיטועיל אירה שהוא טריפה דמעדיף מאמ

עיר קצת ' אות מ' שה' אם סירת שלמי ובת מצאתי לא יועיל. שוב אמתלא אף בכה"ג

 ש.''       עיי" 

 

מאה, ואחר יא טה שהם והיא אמריוהדם שהאיר ם קואשה שראתה כתבם י דעת הרב פעל

 ם והיא טהרה.      תם מיץ רמוניהכששהאיר היום היא ראתה 

 

 , הלכה האיר היום בטובהשחר שעדיין לא  ''לה. ''אחר עלות''א י''ד סהרב פעלים ח כתב

 שר אה דם במכנסים שלה וחשבה שפרסה נדה, וכאתה שיש מראור הכסאה לבית שהא

נדתה... ובעלה מנהגה בעת לה כר בעהרחיקתו מכו הכה הכר שלה משחזרה אצל מטת

סיים ה כתם במכנותאמר שראת על זאתת הכרים שאל אותה וק שהיא מבדלרחמ כשראה 

משקה של   הואאלא זה דם  ןשאיותרא  להחליף המכנסיםשהאיר היום באה  שלה... ואחר

לשאול  רשדה לבית המבעל ו יום... ובאתאובונים שנשפך ממקום אחד שהיתה יושבת בו רמ

 ה.''ת בזנאמנאם 

 

ש  מות זה למ'' ויש לדלא זו והאשה נדה, לסמוך על אמתן יכתב הרב פעלים שא ובהובתש

ל אני, אב מאהאמרה טאו אונס מקרי ו'א ''דמשום בושת ''קפה. בשם הרשב'הב''י בס

לא  שחזרה ואמרה לכ ךהאי ללבוש בגדי נדה אינה לובשת, ולפיכמעשה כולי  שותלע
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ם  ש הפרדת הכרישי  נת.'' ולכן ה''ה י''לואינה נאמ אמרהמה שיא כמכחשת ה ינטמאתי הר

 נה. ואין להאמי י נדה,דומה ללבישת בגד 

 

וז''ל ר, להתי וא כתב ה, ואלה זו'ד ס''יט. על שק בח''ב שו''ת י'גם נשאל הזבחי צד אלא

 ןלעשות כיולה  דהכא מה היה ,תהדא לא דמיא לההיא דלבשה בגדים של ימי נ''דהכ

האשה  ב''א הנ''ל שרשה דהיינו בשלמא במ''ש  יא טמאה''.ה שהבדעתחושבת היא ש

אינה טמאה, ורק  ה טמאה שבאמת היאה שהיא הית ף כשהיא אמרודעת אאומרת שהיא י

ה אמרה שהיא היתה טמאה  ד בשעה שהאש ד''ל בנזה, אב לא עת אמלתאח''כ היא נותנ

ם היה  שהכת לתא כך גלתה מיר חאלא רק א מאה,היתה באמת ט אהיש היא עצמה חשבה 

כן גדי נדתה. ולבשה בה אמלתא אף כשהיא מודה דמועיל 'א'רמונים. ובזה אף הרשבמיץ 

   . ע''ש.הת כנח. אוח''י י''ד ס'' קסט. וביביע אומררת הבית ח''א דף הוא בטה

 

ה במעש רך באותו עת וצ הים שם, ''דבעת שהפרידה הכרים לא היה לכתב הרב פעל לאא

, תה שעה במטתה או ונה לעסקיה, ולא תשכבוגם היא פ כנסתית הלה הולך לבבע זאת, כי

לה  ל מטתה כיון שאיןראה הדם ואז תבדיאמת אצלה מיר היום ויתעד שיאוהיה לה להמתין 

ת על זה, ''ועמו הסליחה שאין בזה ב הטהרת הביוכת.'' ד הלילהעלא ה זו אצורך בהבדל

ן, ודברי אמת  ם למיץ רמוין דין בהרואה ומבחל כא ברורה לשהי ת האמתלא שלה ודחלכדי 

ך, הרי היא ינה, מה בכשאינו זמן שבוקר, מה להרחיק המטות בואע''פ שהקדי . .ניכרים.

 חשבתה שהיתה י מת לפרב, וזאעעת רידן לן לבל תשכח להפה ונשכרת ועשתה ככזריז

 באמת טמאה.'' ע''ש. 

 

טות מיד  ת המדה אשהאשה הפרים עוקא על הטמך דהרב פעלים ס ןאישעדיין י''ל  אלא

ה מת אצלה מראם ויתאמתין עד שיאיר היו''והיה לה להב תא לעת ערב. אלא הוא כול

ד. ו. ''קצמ''א בסר ש הה כמ''ן אור היום. וזה לראות כתם כשאירי שאין דרך נכונ הדם''. ה

לו לאור פיאעבד מהני ובדיא לאור הנר, לו םקת ז' נקיים, ''והבדיקה תהיה לאור היולגבי בדי

ן ו ראוי לעשות, שאישתה דבר שאינע און שאשה זו אומרת שהין י''ל שכיולכ ר.''הנ

''י  שפיר..''. .אה ביום וטיהרדם בלילה וטימא ררבי ראה דה כ: ''דמצינו בנ ינה. ואה''נלהאמ

 צריך היום, ואין  ראו '', משמע שאין חשש לראות דם כשאיןעצמו. לאותו דם יוםאה בר''

אתה כתם, שר  עדיין י''ל שלגבי אשהיום, מ''מ יר השיא להמתין עד 'ד'לאשה בנד

שתה דבר כנגד  ן כיון שאשה זו עהיום. ולכ ת הכתם לאורבדוק אציאות היא שדרכה ל שהמ

 בריה.  דעל לסמוך  ג הנשים, שאין מנה

 

האשה  . '' ה פ''ד הל''יאבי ברה זו, שהרי כתב הרמב''ם בהל' איסוריביא ראיה לסלה ויש

ה לך תחלה אינ תירורה אני ודרך שחוק אמה ואמרה טהוחזראני בעלה טמאה ל השאמר

או אמו עמה בחצר בעה בעלה ואחותו נת. כיצד תלדבריה נאמ אמתלא נאמנת. ואם נתנה

תי לך טמאה אלא מפני אחותך אני ולא אמררה טהו ה ואמרהרחז ואח"כ ואמרה טמאה אני
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אם האשה שאול, הלא יש ל'' ו.כיוצא בזהל כוכן  .מנתו נאהרי ז ,אותנו אורואמך שמא י

ים אנו מאמינ א, ולמה איןל אמתל'', אף זה בכלתחלהוק אמרתי לך שח ודרךאומרת ''

 דבריה. 

 

לא  הרשב''א למהית קוש וא הביאה, שרמב''ם בחידושיו על ה  איתי במחנה אפריםר אלא

 ''. וכתב יה ותנק נדה בשכתוחזנדה והיא '' יגדבמועילה אמתלא לגבי אשה שכבר לבשה 

תו ני אחוא כי הכא שתבעה לפהוכחה לאמתל כאילוק תלוי בין היכא דאנ"ל דהחי''''א המח

ם א רגליבשכנותיה דליכ שא"כ בהוחזקה נדהמ ,הבושה אמרה כןשמפני  דברורגלים ל

ז''ל  מה שלםלש ''' וכן הוא לר'בהשגות פ' י"ח הל' ט'. דברי הראב"דה מנרא וכן .ברדל

 אין לסמוך על ש םן י''ל שסבר הרב פעלי ולכ ל''י.('ד ה)פ' ''ם הנ''ל.מבר שלם, על הבלב 

לעשות כן, אלא ן שאין דרך נשים היום, כיו תם קודם אוראת הכ האמתלא שהיא ראתה

אמתלא  כנגדלים לדבר כאן הוא '. ולכן הרגלה'ת אצם ויתאמ והי שיאיר כן ''להמתין עדדר

 אמין לה.   הל ןשלה, ואי

     

א נן שודאי שהירימיך לפרש דבריה. האם אאותה, אז אמין להא ר, שאם איןקוחיש ל אלא

, כתם הוא מיץ רמוןיא משקרת לומר שהק אחר כך הור היום, ורקודם אראתה כתם של דם 

וא של דם כיון שאין לה אור קרא שהכתם המעידעת היא יו ךאי  , שהריאז אף זה קשה

שהיא  . ואם תאמרטמאההיא מין אותה שהאלאין לנו  חילהיפה, ולכן מת תםכלראות את ה

דבריה הם  גשה(, אז כלבלי הר שהדם היה רק כתם )ה והיא אמרה גש ר ראתה דם נדה בה

ה''נ ן אולכ א טמאה.ים העל הכתל דם, שהרי אף ר שהיתה לה כתם ששקר, ולמה לה לומ

כשהיא לא אף  ה הדם'', אלאאמר לה להמתין עד שיאיר היום ויתאמת אצלה  ש''היה

אר לעיל. הגיוני כמבו לא לומר שהיא משקרת שזה מינה, שקשהלהא ן ישה כן, עדיישת ע

עת הזב''צ  שיש להאמינה וכד שלה, ועדיין י''לנגד אמתלא כאן טענה כ ה שאיןולכן נרא

 ב הטהרת הבית שם וביביע אומר הנ''ל. ם אחרים שכתעמיי הטכ''ש לפות. רת הביוהטה

 

 :מן קפויסל

 רומת הדשןת תוס –קבוע חצי וסת 

 

ם 'ד ימי נה רואה בפחות מי' ד, ''אשה שאי''הק מרן בסע' ג. בשם הת ביא מה שפסה 'רכת'

וסת.''  לה שה שישום דינה כדין אה קבע, עד י''ד יי''ד ימים אין ל ה אבל לאחראחר טבילת

מרן 'ר, 'א. וכתב כת'' לו אהאשה צריכה בדיקה בתוך י''ד ימים אלו 'ר לגבי אם כת'ודן 

ו קבוע עלת וסת שאינכב  האישה נחשבת בי"ד יוםעיל, שאין ד דלתה"  סק את דבריפ ע השו"

   ''יכה בדיקה אז.ן ואינה צרוע באותו זמוסת קבאלא כבעלת 
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ת בתשמיש או לא. ם האשה מותר , אאלו 'ד ימים' ר ידין אחביאר לנו מהו הכת''ר לא  אלא

יש קודם תשמ אשר קה כלל לכלדיבנה צריכה ו איז. ''יראה דזמ'ר ' ונראה ממ''ש התה''ד ס

 ''י בדיקה.  שמיש עי''ד היא מותרת בתמע שאחר יום מש  'ד יום לטבילתה...'',י'

 

ל נ'''ד הביא תה' הוא אחר שהף ב. ברי''ף( שבפ''ב דשבועות )די בשלטי הגבורים ראית אלא

או ' דנה ג' או משת ד ימים שהוסת'י'ה''אולם בזה יש להתיישב בימים שהם אחר הוא כתב, 

אחר הי''ד ע''י   לשמש בכל פעםה רתנהג כי יש פנים להתירנו, איך תשזכ כמו ה' ימים

 ימים לעולם היא ומר שלאחר הי''ד בועה, ויש פנים לן לה וסת קדין אשה שאידיקה כב

ה שנראה בעיני שאם נחשוב זאת האשה בכלל אלה וסת כי  שישאשה ש כדין מ לש אסורה

ילה, א''כ מיד אח''כ ים אחר הטבד יממי''ולם בפחות לע אינה רואהני שיש לה וסת מפש

וסת קבוע, וכל ם שיש להן ין שאר הנשיסתה כדמשום חשש סמוך לו אסורה לבעלה יאה

אחר הי''ד נה אחת אחר דעוומר דאין ל שלשמ אסורה ה בדילוג הויא מים שהוסת בא אליהי

וי 'ד יום דתהי' הנה שלאחר ראשוהוסת בעונה ה בא תסגי לה לפרוש מבעלה ואם לא

ל 'ד ז'', שהביא דעת הראב'א עושה צרכיה הישתב הרא''ש ס''פ האשה , כההיא דכותרתמ

מ''ד כ 'ש ע הרא'להרחיק, והכרי  שש הוסת כמה צריךז ז''ל דפליגי בחז''ל והר''והרמב''ן 

א לא פליגי אל םהתדונה וכ''כ הטור י''ד ס''קפד. דלא דמי יק עונה ראשהרחגי לדס

חשיב כוסת ם ות תמיד, אם כל יום ויעת או מזלפששופ לשה ימים או ש ב' הוסת נמשךכש

חר, נראה דכל פעם מיום ליום א ת דילג בכלבנד''ד שהוס ל הכא ני עצמו או לא, אבבפ

ע וצריכה לפרוש בכולם, וראיה  אליבא דכ'' צמוני עוסת בפ יהו ולג בון הימים שהוא דאות

י גם בזה את ואולם שאלת'ב. עש'  יסורי ביאהא 'פ''ז מהל  מיי'צב''א שהביא יר תיש מתשוב

מיר לאסור ''ג יש להחרי לדעת השהל.'' הומתן א''ל שיש להק''ל דרך משא ז ןפי מהר''

          בדיקה. יע'' להתיר דעת מהר''ן יש חר י''ד ימים, וללשמש א

 

שיש  ה ש'ל לגבי אהרי'''ל, שכתב המ נה  גהמהרי''ל ס''קעג. שיש להקל בדין השה'' מ ונראה

כח ן, אם המוך נקי הוהמקור ותשתי וםקקה ''להכניס מוך על מלעשות בדי ויש בשתןלה דם 

 אבלסתות, ת ובשלא שעת וו אשה שיש לה ווסתוה כתב, ''כל זה ב''. ואחר זנו מן המקורדאי

 תבו רבותינו,כש ור דאם לא כן וכי לעולם לא תהא טמאה כמות יש להחמיוסתלה ואם אין 

ג' או ד'   רהיבוע כגון שפחתה או התאין וסת ק פילוים אנה כדרך נשעו אם יש לה אבל

המתין לכל קבוע על שרגילה לה לה עונה רק שהי, ותרת או יים או שבוע או פחוימ

לסמוך על תקנתא דלעיל ראה לענ''ד נ  ,ימים כך וכך  איהחילת רמסוף ראיה עד ת הפחות 

ילו בימי יה ראוי אפכי האף  בימי עונה,ם נימים שאי אותן''ל להתירה בנה וועל דברי רבותינ

  יה דבכה''ג ערת במי רגל אד מצטהואיל שכתבתי שמ לי תקנתא דלעי''עעונה להתיר 

ת סתואי ומת מכה חם מרואה דוסתה טהרינן כ א''ש דאפילו בשעתהשיב מהר''ם להר

''ש. ע .ייתא...''דאורדפסקו וסתות  תאומ''מ לא מלאני לבי להקל כיון דאיכא רבדרבנן... 

וא הדם, אלא ש חשש שמא יבשי ד שמותר בתשמיש בימיםט לו בנד''שפשושמע הרי מ 

, 'ק ז. בענין זהש''ך בס''קצא. ס'א דם נדה, וכתב החשש שמא הוי רגליה יש הדם בממשום 
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 מר אאי האי בדיקה חשיבה בדיקה מעליותא, וקמספקא ליה  וקיל ספדמהרי'' ראה''ונ

 ד, 'באשה אחרת כנדון התה' לכן י''ל שש. וע''  יר עליה''.חמהוסת יש ל ן להדבאשה זו שאי

 ת דם. ימים שראוים לראויקה בתוך המיש ע''י בדרת בתש במי רגליה היא מותשאין לה דם 

 

נה כדין אשה שיש לה וסת  הנ''ל, ''די'ד התה'בנדון  .קפוב בס''דעת הלבוש שכת נראהוכן 

יא מותרת  ע שהמשמ  לה וסת''. יןאדין אשה שנה כזור ותראה דיחשת ומשם ואילך עד

 ן וסת קבוע. איששמש ע''י בדיקה כאשה  ל

 

או  ים ב' או ג' ימיםשמשנית וסתה להקד ב, ''ואשה קפד. ב. שכתא בס''ראיתי ברמ'' אלא

' ימים קודם או אחריו''. ופירש הנודע  מנה ב' או גש מלפרו ה צריך ת וס יע זמןלאחר, כשמג 

 ףוג' ימים תראה, ובגו וך אלו הב'שבת וסתההוא קביעת ך כ'דהיינו שו. 'דה י''ד ס''עויהב

לו הג' עכ''פ לא יעברו אמים בזה, וים בזה ולפע, לפעמ לה זמן קבוע אימת לו הימים איןא

. וכן הוא בפ''ת שם ס''ק ח. רוש בכולם''לפ  צריךסת הן ווים הג' ימראיה, א''כ כל ימים בלא 

. פירש דברי  ט. ס''ק לט''קפך בס. אלא הש'''ל'גבורים הנ טי הזה כשיטת השלשה אע''ש. ונר

'ל שצריך לפרוש אין ר'עיל אה ליישב דלל ''נרל באופן אחר, וז''קפד. ב. הנ''''סהרמ''א ב

ואח''כ משתנית היה לה וסת ל דר'' אן, אלאכה ליה וסתמה ענין שמשתנ דא''כל ג' הימים כ

דים, כגון להק גילהכפי מה שר סתוגם קודם הרוש אז צריכה לפ  ,יםמוסתה להקדים ב' או ג' י

רי נראה ''. ע''ש. הדים...שרגילה להק תו יוםאוריך לפרוש צ ם שרגילה להקדים ג' ימי

 . דמהיבא שש שמא חיש ימים שריך לפרוש כל הדון התה''ד אין צדעת הש''ך שלפי נשל

 

''ד  תההדפליג על פו. וות דעת ס''קחב ןוד בזה בחכמת אדם כלל קח. אות ו. ועייע ועיין

על   א האחרונים דפליגימט. שהוא הביק ףח''א ס''ג. הערה ח. דטהרת הבית ין בועי הנ''ל,

ן ונד ב לגבי''ב ס''סז. שכתין באג''מ י''ד חהתה''ד ומרן. ועיעיקר כדעת וות דעת ושההח

שמש  וסת והתירה ל לה ין לנו אלא להחשיב ימים אלו כאשה שאיןענין דינא א'ולד, 'התה''

'. שכן נוהגין' תבכ סת כהש''ך וכהכו''פ שנה ויום הואחרובו ביום שראתה מ ץבבדיקה חו

 ע''ש. 

 

 ע''י בדיקה. לשמש בימות אלו  עת המתיריןעיקר בזה כדראה שהנ ולכן

 מן קצ: לסי

רש"י ותוס', מדוע רבנן גזרו שהאישה   נחלקו בכתם מיםו חכשהחמיר םהטע 'ר, '' כת' כתב

שיתכן שהרגישה  ליה, כיון רו ען גזהסיבה שרבנש ,רש"י כתב  ה?יש אע"פ שלא הרג אהמט

"ל גזרו , שחזוכתב תוספותה." י ו אדעת'דילמא ארגשה ולא לב, וכלשונו מהשאך לא 

ס',  ין רש"י לתומ בנפק"הת. נדו דם וראתה או לאו, הואיל א זיקה אם הרגישהטומאה לל

מדרבנן,  ' יאה כלל אפה טמלרש"י לא תהי ה,ששלו יצויר במציאות שודאי שלא הרגי

',  פוסקים כדברי התוסמשמע מלשון ה ש   וכתב בסדרי טהרה .בנןה טמאה מדרתהי תוס'ול
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רי  בכ דע'''' .דברי מרן לקמןכתוס' וכן נראה מ, שלהלכה קיי"ל  וחוט השני כתבו שבה"ל וכן

 .רכת''

ינן דתל פי' הקונטרס .נןבשמואל שהיא טמאה מדרבנדה נח. ''מודה  התוספות תבוכ( א

טמאה הואיל  שהי ילו מוחזק לה שלא הרגן נראה דאפואי ,עתהשה ולאו אדרגאדלמא 

שו מחלוקת ועוד פוסקים שפיר נה, ובערוך לנר, ק י''ד ס''בנו''ב מה'')עיין .'' וראתה דם נדות

 זו.(

  ם ן אף כשהיא לא תהיה טמאה כלל, הוא מטעשהחמירו רבנעם ת הט שלתוספו פרשלויש 

במראה בשבת, רבי   אין רואין תניא. ''בשבת קמט בתוכקצת מזה. באר פלוג. ויש ל אל

שאינו קבוע  והכי מדכר  כותל דאדהכיקבוע בבוע בכותל, מ''ש התיר במראה הקמ  רמאי

ר אבוה . אמר רבה בן..נחמ ן וכדרבנסקימתכת עהכא במראה של  אדהכי והכי מדכר,נמי 

.'' המדולדלין יןמ שיר בה ניי להפני שאדם עשו מ ה רמפני מה אמרו מראה של מתכת אסו 

בועה  אינה קקבועה בכותל בין ששל מתכת בין ה נ''ף ''ש''מ דמראה שאיעל זה הרי וכתב

בש''ע   ןומרמב''ם '' וכן פסקו הרילו קבועה בכותל.סור כתנא קמא ואפושל מתכת אשריא, 

 )ודלא כדעת הבעל המאור(.  יג. ע''ש.  שב.בס'' 

ם, ן המדולדלינימיבה  עשוי להשירם ד ל מתכת שאאה ש'ן שם, ''במר'הר על זה וכתב

ת בה ן אסור לראות נימייכא למיחש בה להשרועה בכותל דלקב וקסבר ת''ק דאפילו

יג א פלרבנן ל רגזוכיון דוה שתי קומות דגבי נר דאפילו גבא ליה כרבה דאמר דסביר

ית ליה עה לי דמתיר הקבובור נמי לא פליג בין קבועה לשאינה קבועה, במילתיה הכא

מא ס''ל אע''ג דתנא קד ומראות אפילו לת''ק שרמיהו שאר המא ונא קוקי''ל כת ה.בדר

המין  ין אחר אטו אותו חד אבל להחמיר במיהן במין אשהשוו מדות ו לומרכרבה היינ

אדם ע דהא אמרינן בפ''ק יב: דאם תדמחמירין, לא דה דרבה מו ופילש בו אשראוי לחו

לדנפתא ולא  ו בין משחאחלק נמי שוב, ובשמןח ואטו שאינ רינןמותר, ולא גז ואה חשוב

ממין אחד למין  ן מחמירין שאירש הטעם הוא פיהוא ברמב''ן שם, וי זה.'' וכן פנמגזרו זה 

רה ראשונה הוא.'' גזרו בה גזין ש המי א באותול, אלגזירה'כ היתה גזירה הוא מפני ''שא' ראח

 ע''ש.  לין.ן פוה אי'ערה. בד''ס'  ב''ח ברישוא ב'א שם. וכן ה'טביוכן הוא ברשב''א ובר

אטו מין  גזרו מין זה, דלא לא אמרינן לא פלוגבגוף החפצא די ומבואר מזה שכשיש שינ

 . אדם שאינו חשובור אדם חשוב אטו חר. ולכן אין לגזא

מרגישה,  נהיאשה שמרגישה היא ''כמין אחר'' מאשה שאלדעת רש''י ד שנד''י''ל ב הז יולפ

תו דלא דעלולכן שפיר הוא לומר  אינו חשוב.דם שר מאהוא מין אחש בלאדם חשו דומהוזה 

 אינה טמאה כלל.  מרגישה היאוודאי אינה מה לב ן לא פלוג ואשה ששאמרינ

אם האשתו ו אין היכר אצלון שעל, וכיבר הזיל בתות סברו שיש לאי''ל שהתוספ אלא

ומה זה דאין ה או לא, ויש ג אם היא מרבין ''מין אחד'' כא ימרגישה או לא, עדיין י''ל שה

כ ו לא, משא''חשוב אמה אדם זה אם הוא שהכל יודעים , בשוב או אדם שאינו חשולאדם ח

לא  ומר בזהליר לכן שפרגישה או לא. ור מעצמו אם היא מן הבעל יכול להכיבאשה שאי
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 דלמא 'י ''רש' תם הוא כמ''שכב ןל שלדעת התוספות אה''נ שטעם שגזרו רבנג. ולכן י''פלו

שמה לב והיא  וא ברור שהיאשהכי''ל לא פלוג, אז אף אלא כיון ש'', דעתהגשה ולאו אאר

 ן.טמאה מדרבנעדיין היא  רגישה,לא ה

טמאה   כתםעם ש ה על הט ש שהקל''א, רי ביאה פ''ט הף משנה בהל' איסובכס וראיתיב( 

שלא  פקסמגופה בא ספק הו"ל למישרי וא וקשה לי הא הוי ספק ספיקא הן, וז''ל ''מדרבנ

דאעפ"כ החמירו בו ה וטהור י"ל לי ען החדר וטמא ספק מן הגופה ספק מ"ל מואת מגופה

ר  מירו חכמים לומדבר לתלות בו הח "ל שמאחר שאין להועי ,חמור משום דאיסורחכמים 

 ועיין בט''ז  '.' ון אלא ספק אחד ואפשר שלזה נתכוון רבינדאי ואין כאה ומגופלו הוא יכא דהוי

 ושית הכסף משנה.  יכו לתרץ קשהאר נים ועוד אחרו ב. 'קצ. ס''קבס'

נם  קל, הוא מפני בזמיש ס''ס להל בכתם אף שו חז''ל י''ל שהטעם שגזרי רש''י הנ''לפ אלא

דרך כלל שתקנו . ומצינו שבלא ו און הרגישהאם מו לב וי שהנשים לא שהיה מיעוט דמצ

גר''א שם  תב ה. וכי''ד ס''לטב הדיקת הראיבי במצוי, כמו לגדט ו רבותינו בדיקה כשיש מיע

אם מרן ''אבל א. א. שכתב ט בס''וכן הוא לגבי שוח דשכיח הוא''.ט וס''ק ב. ''והטעם דמיעב

וכמו דמצוי טובא וט מיע עם דהויט'והק ד. 'הגר''א שם ס'' יך לבדקו''. וכתבהוא לפנינו צר

ים  בדיקת תולעי בכן הוא לג.( ו''ש בשם ר''תאהר בטריפות הראיה''. )אבל ע''ש בדעת

ה''. ת הראי חוששין כמו בבדיק  למיעוט המצוי'ד'''פד. ס''ק כב. שכתב הגר''א בס מ''שכ

 ע''ש. 

, יות ל להה, ורגיצלמחקרוב  צוי, ר''ל שהואה גם, ''שמעוט המ''ש בס''קצא. ד''הריבכתב ו

י''ד  ב םהבית אפרי תבכה''. ע''ש. ואריה וט מצוי המוזכר המפרשים ז''ל בסירכות דומיא דמע

בא י שהדבר ''שכיח טומרים הוא מפנבת דבעינן בדיקת תולעים ובה, שהטעם ה תשד'' ס''ו.

בה  סור( רמא מינו )של איד''ה סיומא, ''דש ע''ש. ועוד כתב ב''. ק שקולשהוא כמו ספעד 

וי הוא קרוב צדמ בזה יש לחוש לבדוק.'' הרי נראה דמיעוטפק השקול, ולס יגיעליו או ע

 רוב איסור אול אוא מפני גזירה שמא יביך לבדוק הדצר הטעםבר רגיל, וד אה, וגם הולמחצ

 .ספק שקול

יע  רות שדרכן להתלח. ''כל מיני פי בי''ד ס''פד. מרן שכתב''י, מ''ש המשכנ אה לפינר וכן

לעת והתש.'' ופירש בב''י בשם הר''ן, ''לפי פריהעד שיבדוק כל א יאוברים לחם מכשה

''ש.  ע  'למיעוט המצוי חששו.' הוא מיעוט,'פ ש'אע דהדבר מצוין וולומר דכיהם, מצוייה ב

יעין במחובר אין ה פוסקים גם המתל'ולדעת הרב, 'וזכיתיה ז. ד''שכנ''י בי''ד ס''יוכתב המ 

על הארץ, וזו דעת רש''י ז''ל  כשרץ השורץ הויו ריהפבתוך  לכושו ויהאסורין עד שירח

ריחשו בתוך ן ידוע אם ן אילישתעים לאחר תולתמ הנמצאים''כ ''מ ז''ל, וארוה והרא''ש

ינן לבדוק אפ''ה מצרכפק איסור, ווהוי סומותרות  ריחשו'כ חובר או שאח'מ ןהפרי בעוד

א ריחש יש בו שמא ל'ל ואת' תולע,  ון בשמא אי, ס''ס דהוי אף ו תוך יב' חודש, בתרייה

א  סירכשיש אייה שאף כהר גבי בדיקת'ל ל וד שם שכן י'ען יבמחובר, וגם איכא רובא.'' )ועי
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.( הרי  מצויעוטא דש לבדוק אם הוא מיאף בס''ס י י הר לא. אושמא יש שם נקב הוא ספק 

 .בדוקדרבנן למוב יש חי עוטא דמצוי שובכיון שספק אחד מי, להתיר שיש ס''ס מבואר שאף 

 הם  שמו לב אםלא  מצוי, שהנשיםדט ול לגבי כתמים שבימי חז''ל הוא היה מיעהכי י'' לכןו

 דלמא ארגשה ש''י '', וזה מ''ש ר נןב'ל שהכתמים טמאים מדרן גזרו חז'ולכ לא. הרגישו או

 .עיםבי תולכנ''י הנ''ל לגהתיר וכנראה מהמשכן אף שיש ס''ס לז''ל גזרו '', וחאדעתהולאו 

 קצה: לסימן 

על  כליםזמנם שהיו אובש בהנה מפורסמת הקושיא על הטור קצה ג שכתכת''ר, ''  בכת

ל שולחן נא שאוכלים עידאאולם ה ,ן כי יש חיבהבאותו שולחכול ר לאן יש שאיסוקט שולחן

קא בימים  צ"ל בקערה א' ודועמה על השלחן וא לא יאכל"ו ל:וז". היכריעשה  גדול מותר

ד על שולחנו אבל האידנא שרגילין רבים ת כל אחד לבטנוות קהן שלחנליו ני' שההראשו

   ר". שו שום היכיעשתר ובלבד ד מול על שלחן אחואכל

ן עכשיו שרגילימה ב: "ושכת י' לבם בשבת פ"א סקי סביא את דברי הרא"ש בפהב"י מ הנהו

על  ולבדל אחד רגילין לאכול כלפי שבימיהם היו נדה בשולחן אחד  ול עם אשתולאכ

דנא שכל בני יהא על אותו שולחן קטן נראה דרך חיבה אבל וכשאשתו עמוטן חן קשול

מע שיש  מש ם".שעושים היכר ביניה ויש  ,חיבהדרך ינו ולחן אחד אש לאוכלים ע הבית

 ל. דויק שולחן גשר ללא ומספדין אפאך מעיקר ה  ,היכר עושים

 חד בשולחנותן אשולחלאכול ב ותרמ"ו לבפרק א סימן שם יצור פסקי הרא"ש קהוא ב וכן

וב לעשות ט קדין אלא רקר המע שזה לא עישמ כוא"א''. גדולים שלנו וטוב לעשות היכר

      .יכראה

 הרא"ש לשון ב כתב ת נידה בקיצור סי'הרא"ש בהלכו קיסאלא שבקיצור פר? הטו מניןאז 

' אחדלחן ו על השליאכ'שלא  אמרו: ''וז"ל ,נוסף לשולחן גדולשצריך גם היכר ב עיקר הדין

 ינא שכל בנהאידתנים שלחן. וונ ויו שלחנות שלהם קטנים ובפני כל אחד היבימיהם שה

ישים קנקן  ה קצת היכיראעשיעמו על השולחן. אבל  אחד אוכלת שלחןעל  בית אוכליןה

 "יהםחן בינעל השל

שט  פמה וא"כ  ל.ם בשולחן גדויש לעשות היכר ג רא"ש שמעיקר הדיןשמע שדעת ה מ וא"כ

    . דברי כת''ר 'כ 'עת?'' עצמו בקיצור פסקיו בין נידה לשבשלכא' סותר "ש  הרא דברי

לשון  אשר, שמעתיק נוילמי שיודע דרכו של רב. ''כידוע ''טויש ס'כ בי''ד רה'קהנ כתבא( 

''לט. ס''ק ב. כתב הש''ך ח''מ ס ליה הכי.'' וכן  דלא סבירא דוכתי אע''גבכמה  הרי''ף בסתם

כן.''  ברושמעתיק לשון הרי''ף ובמקום אחר אינו סכמה מקומות ו בדרכ ש ''וכן' רא'לגבי ה

אלא ה''ה ף ' וי''ל שלאו דוקא הרי'לא ע''ש.  אות א''שי בכללי הראכלהוא ביד מוכן ע''ש. 

בר כן, אף שהוא אינו סו עתם בשתיקהא''ש הביא דאחד הרר ראשונים שבמקום בשא

. ''כל דברי הרא''ש  ריש ס''קנט אירות יכתב החו וגםעצמו. ר הוא כתב דעת ובמקום אח
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י''ל   ולכן ה''ה ''ש.ל. עכי שם אות לאמ הוא ביד  וכן תוספות...''.ה י ר אינם רק קיצור מדב

 ר כן.ר הוא לא סבקום אחפות במקום אחד ובמיא שיטת התוסהב שלפעמים הרא''ש

יהן על בעלעם  אוכלות ושלננדות  . שכתב ''ונשיםבשר וחלב ס''תסב באור זרוע הל'תי וראי

רבינו ל האחד, ונראלחן לאוכלין על ש חתאאחד ומחלקין בין שניהם אוכלין בקערה  שלחן

  , ואפילו היה אסור חוק ממנו קצתר אין לה לאכול אצלו כ''ל זצ''ל שאשמואבר  יצחק

ת שלהם שהם הן גדולים לשלחנוין שלחנות שלנו שיש לחלק ב ות שלהם שמאבשלחנ

  ר כבש' ע''ש. הרי נראה לר''י בעל התוספות, כר כל דהו.' ני הפסקצריך א משם ות, וגקטנ

ספק שמא הוא מפני טעם בדרך  נתן והואשלחן אחד, ב ואיש ואשת אכולפשט המנהג ל

  ן לו ספק שכך היההג מ''מ איפק בטעם המנש לו ס לים, ונראה שאף שישלנו הם גדו ותנשלח

הרי שאף שאין  ר'' ביניהם.ניכפסק צריך ה אשמ ''וגם ב כתב בדרך ספקהמנהג אצלם. ושו

הפסק   עינןגם בת ר''י אם דעלמ יש ספק מ'' בשלחן גדול, םיה נספק לגבי המנהג לאכול ש

ם היכר ויש שעושי ''שכתב  'ש בהל' שבת הנ''לזה כיון הרא'של ביניהם או לא. ונראה ניכר

מה   לבדן, מכר גם כין הם בעינהר''י שנסתפק אלצאת י''ח לדעת  ם", דהיינו כדייה בינ

 הוא גדול.  שהשלחן 

ם, ואין יניה כר בא בעינן היינד דהיינו דממו, ש כתב דעת עצ ' א'רנראה שבהל' נדה ה אולם ב(

אלתות דרב וכן משמע בש דת, ''המנהיג, דין היול ר כמ''ש בספרסב ספק בזה. וי''ל שהוא לו

נידה תב כן כבדבר ו קילושווי חול אסור, דלא מד בין קטן בין גדאחא דכל בשלחן אח

 ל מפני הרג הזבהיאכל הזב עם  לא למיתב ולמיכל בפתורא בהדי בעלה, כדתנןאסורה 

לא נתיישב ות מותר, אך ולדבשלחנות קטנים אבל בגרשים דוקא י מפבותיבירה, אך רע

ל עד מאה ר, ואף בשלחן גדורים זה את זה אסוכסנאי דמכיייתא דשני אהיא ברללבי מה

 זה את זה בין שלחן קטן לשלחן גדול''. אף במכירים לוקה חיי בדידי נמיתפליג למדלא 

 סק.  ו בעינן הפלנשת גדולים לחנוש. הרי אף בש' ע'

שאלתות שכתב בז שכתבו ''ואע''פ ל' נדה עמ' שה ,תשובות בעלי התוספות הוא בקובץ וכן

קא וו דתי שזה, מקובלני מרבובעלה על שלחן אחדשאסורה לאכול עם אחאי גאון דרב 

  קטן ומתקרבים  חןלם כדמוכח בפסחים ק: וגבי נדה מאחר שהשם שהיו קטנישלהנות בשלח

 יהיו קרובים  לאשלנו יש להתיר, ובלבד בשלחנות ש אבל ירה,די הרגל עבלי לזה, יבאוזה 

 ע''ש.ביניהם.''   ם הפסקזה לזה, ושיהא שו

עת ב דא כתנדה הו 'בהל, אבל יטת ר''י הנ''לבת הרא''ש הביא שזה י''ל שבהל' ש ולפי

סק פ ןדעתו, ולכור בוכן הבין הט .'ל'א כמבואר בתשובת התוס' וספר המנהיג הנעצמו שהו

ש. )ועיין בטהרת ה כלל מז ע''ובשה. וכן דעת הרא''ש בת'ש בהל' נדהרא'''ש הטור כמ

 ם ספר שערי דעה ועיין מ''ש שם בש דף קיב. ואילך,  א''ש בח''בביא שיטת הרבית שהה

 והוא עצמו כתב שתירוצו דחוק ע''ש.( שיא הנ''ל, קו לתרץ''ק ב. סה. ס''קצ 

 ''ר: תכ בכת
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 גל ר דברי שחוק ושעשוע וה האם הוא רקשה, ם האסור לדבר עאיהנים לגבי ראשוה נחלקו

"ב[, ]תוה"א ב"ז ריש ששב"א ביאר נצרכים. הר שאינם וא כל דברים בטליםעבירה או שה

כן משמע בפרישה  ]נדה סד.[ ורי המאי. וכ"כ הביר הרגל עלשיחת שעשוע ו שהכוונה היא

[ הביאו מ''ה''א רקי אבות פ פ הא ]על משנטנורנם רש"י והברמא .ובטור וכן ברמב"ם לעיל

 נדה, ומשמע  לאשתו האשה' שהכוונה היארבה שיחה עם ת להמפרשים על המשנה 'א יש

צה ]ס''קה נאשודעה הרמע בש"ך שפסק כמש .ל ריבוי שיחההם, שהכוונה על כמתוך דברי

 ב[. ''קס

 הערה:

שה. הא ה שיחה עםתרב 'א מ''ה ''אל'פ תלבאר קצת בזה. כתב רש''י בפרקי אבו ישו

 וכדי שלא יבא עמה  ם באשתו נדה,קיו של צרפת מת דרבי נתן ובאבוך... אשת היא ואפילו

וא ש''י ההמקור לדברי ר דברי תורה.'' הריהורה לפי שבוטל מה דאפילו טעבירה, ונראלידי 

וכדי שלא  ,דהנירש באבות דר''נ של צרפת, רק ''באשתו וגם נראה שפן. י נתבות דרבא

 שבוטל מדברי  פיל'ונראה דאפילו טהורה 'י מעצמו 'רש'  וסיף'', ושוב הרה י ה לידי עבא עמיב

 תורה.'' 

ל בסוגריים( ''ואהנ''ל )והפירוש  ת לפי מ''ש רש''יבפרקי אבו ש לפרש מ''שהכי י זה ולפי

ש י שיחה שאינו של קלות ראש, וכשהיא נדה  ו אמרו )סתםאשתשה ב ה עם האחשי תרבה

ך י, וכשהיא טהורה אז שיביטול תורהפני ב' מירה, וטעם עב יבא לידי שמא ני טעמים, א'ש

תם קי אבות מיירי בסלפרש שבפר .'' הרי שישחבירו תורה(, ק''ו באשת רק טעם ביטול

בה'' של סתם שיחה מר שרק ''הרלו שייך, ולכן 'וכות ראש א בשיחה של קלושיחה ולאו דוק

שיחה של רי במיי הפרקי אבותש רשאין לומ ותר,שיחה שהוא מ םסת  אסור, משא''כ במיעוט

 יש לאסור.  כ אף במיעוט ''אות ראש כשאשתו נדה, שקל

מר , ''הרי הוא אורבי נתן ריש פ''בשגם כתוב באבות דזה כיון   ות על פירושש להקשי אלא

ת''ל  ם,יל יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברים בטלא תקרב, יכוה לומאתבנדת ט האש ואל

ד.  כא'בהל' איסורי ביאה פ' 'ש הרמב''םכמ' הוא ים בטלים''ברדופירוש ''.'' לא תקרב

ם שהמקור  כתב הרב המגיד ש ברה.'' וכןמא ירגיל לעעמה ש  חק ולא יקל ראשיש ''אבל לא

שכתב ''אפילו בדברים אם  ר בס''קצה. הטוונת וכן כו  'ש.'נ. ע'הוא מאבות דר'  לרמב''ם

רשב"א . ''וכתב ה'קצהש ס'י בי''ד רי''בוכן כתב ה.'' ידבר בהם עמה לא מרגילים לערוה

יחבקנה תקרב יכול  אתה לאואל אשה בנדת טומ ר' נתן )פ"ב(ד תדהכי איתא באבו

ראה ן נולכ ' ע''ש.'רב.לא תק ת"ל דברי הרגל ברים בטלים כלומרשקנה וידבר עמה דוינ

 . חהיולא סתם שדה, סורה באשתו נא' ' אבות דר''נ רק שיחה של ''מרגלים לערוה שלדעת ה

אל תרבה שיחה עם  ר''נ לגבי ''ד תרש''י הנ''ל בשם אבו שמה שפירש לומרקשה זה  ולפי

גלים בטלים'', ש''מר ''נ שרק ''דברים על מ''ש באבות דרהוא פליג  שתו אמרו'',אשה באה

 שתו נדה. כשארים ה'' אסור עביל
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ר כשאשתו סואסתם שיחה ה'' ד הוא ש''הרבחא ,נראה שלאבות דר''נ יש שני איסורים לכןו

  ר, שזה יבוי סתם שיחה אסו''. הרי רק ר ...שיחה תרבהאבות ''אל  מ''ש בפרקיוזה דה, נ

ת  ודאבפ''ב  אחר כמ''ש בריש מותר. ויש איסור מיעוט סתם שיחה  עבירה, אבלמביא לידי 

 ת ראש, ובזו אף המיעוט אסור.  שיחה של קלווא נ והדר'''

ב, וכמ''ש הרמב''ם  נ בריש פ''דר''בות כמ''ש בא  קר לדאנן קי''נדה דלגבי דיני  הראנ עכ''פ

מה''.  וק ולא יקל ראש ע''ולא ישח בס''קצה. א.בש''ע ''ל. וכן פסק מרן ''א והטור הנשברוה

כת''ר, ''משמע בש"ך  עיר על מ''שלה ן יש'א. ולכ'רשב בשם ה 'ש בב''י הנ''לוזה כפי מ'

'ע. ן עצמו בש'ת מרן דע'ך, שהרי כש'ה ן זה רק מלפינוי''ל דלא י ,'' השפסק כדעה הראשונ 

  'ל. ע''ש. נ בפ''ב הנ' ת דר''קור למרן הוא באבו''ק שכתב שהמס םוכן הוא בגר''א ש

 כתב כת''ר: 

על בשמים  יז. ד( פסק ''שח )סרן באו"מה. י נידת ים של אשתו ביממותר להריח מבשמ האם

או  ידה,זת ברה, או אוחואצים תלוי בבשמ גון: קופה שלכ, השל ערווה וז"ל "בשמים של ערו

 קה או קירובגל נשים שמא יבא לידי הרסור להריח בהשא ין מברכין עליהם, לפיבפיה א

שה  יה של אפביו להביט 'כא א[ "שאסור "ע באבן העזר ]ס'מלשון הטור והשו " והנהרבש

קל רחה שמע שאיסור המ , "ריות, ואפילו להריח בבשמים שעליה אסורערוה מן הע היאש

פ ''קצה ז[ אע"]ס ה שההסתכלות בה מותרתבאשתו ניד וא"כיה, תכלות ביופהס  מאיסור

ת  והיא עתידה להיו ליה מותר, שהואילבבשמים שע  ו, גם להריחבראיית שיש לו הנאת לב 

בברכ"י כתב באו"ח הנ"ל, שיש   אולם החיד"אל. מכשויבוא ל אשמ  חישינןמותרת לו לא 

סור, אשתו נדה אשל  שמיםאלא אף בב ם,יהריח בבשמ ור לרק בערווה אס לאשמי שכתב 

חק, "מ יש להתרנים וכו', מה בשושוהתורה העידה סוג נדה לא גזרו תושוהגם שעל יחוד א

א[  ס''קצה ס''קש ] הפת"ן פסקו כ. וו עכ"דוב ונראין דבריושמא יבא לידי קרדלבו גס בה, 

 ד.והט"ז השע"ת ]א''ח ס''ריז סע'ד[ וע

מרא בעלמא, וכן דייק הוא דרך חומע ש א מש דברי החיד"שמ עמ' קעב[ ח''בבטה"ב ] וכתב

 גמור מן הדין אלאינו איסור ז עמ''ב[ שאדים ]ייהודה על ספר החר ונו בספר בארלשמ

תב במסקנה "א וכו', כוחידרי הדון בדבלל וב לפלפרי שמאריך בטה"הרחקה בלבד, ואח

ניהם  , ושנידהה של אשתו פי וסתכלות ביין החמור יותר מד נויבטה"ב, שיש לומר שדין ריח א

רי דעה  ראה בפהריח מותר, וכתב שות מותרת כך כלתבשיעוריהם, וכשם שהס  שווים

ל יח קאיסור רשר, בן העזלשון הטוש"ע באהוא דייק לנכון מוי ס''ק יב[ שגם קצה שפתי ל]ס''

סקים כ"ש הפו יה כמו שכתבופיובהסתכלות ולכן באשתו נידה שמותר להביט ותר מאיסור י

ל[ שאף ברכ"י ]כדלעיה םה, אלא שהשע"ת כתב בשבשמים שעלי יח בלהר תר מן הדיןמוש

ות, וכמו ר מבערוה מן העריהחמירו בנידה יותיש דברים שחמיר. ואכן יש לה באשתו נידה

  עוד סוללה של אחרונים שפוסקים להחמיר  ומביא בטה"ב[. ק טוקצה ס'' ']ס' הסד"ט שכתב 

ם הנ"ל, וכ"ש כשסכה  י והאחרוני ברכ"רי ה ה לחוש לדבבז וי להיזהר"רא ולכן מסיים: הבז

 ר."   יש להחמיר בזה יות ופה בבשמים שג תא
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 הערה:

ל ים שהא דבשמו'' ''ריז.הב''י בא''ח ס 'ז והברכ''י. כתביש לחלק בדעת הט'נראה ש ''דולענ

 ן קופה של כגו ל ערוה היינושם י הרמב"ם בפ"ט, וכתב הר"ד אבודרהם דבשמ רוה הם דבריע

ם שמא יבא באותם הבשמי  יחרידה או בפיה ואסור להו שאוחזת ברה אבצואמים תלויה בש

ברכין על  "ש הרמב"ם דאין מב"א כ' בתשובה ומבשר. והרש קה או קירובגל נשילידי הר 

  שלא ידעתי לו מקום, ואולי של ערוה ממש ו לרב ז"ל, ן למאי א ידעתילוה של ער בשמים

ארס של יצר.'' ע''ש.  ירה להטיל לעב ייין א"נ שהן עשא מר את הזוההעבי ני שעשויין לפומ

'א הרמב''ם, והרשב' לפרש דברי שהרד''א בא רד''א,קת בין הרשב''א והאה שאין מחלונרו

 ירושו. רק מוסיף על פ

  ים מ'ט הל''ח. ''כיצד, בשמים של עכו"ם ובשל' ברכות פ'בה ב''ם''ש הרממר שאה לומנר וגם

ן פ, נראה שהוא כיון באוהריח בהן''ור לשאס עליהן לפי יןכת אין מברעריושל ערוה מן ה

י אף עכו''ם הוא מייר י בשמים שלאה, שאף לגבוכן נרעדיין על הערוה.  כשאין הבשמים

נראה שעל זה תימה  של ערוה. ו מיםי בש ''ל לגביכי ולכן הם לפני הע''ז, כשאין הבשמי 

עדיין על הם  שמיםמודה כשהב 'א' שאף הרשב נראהקום'', שהרי מו להרשב''א ''לא ידעתי 

הל''ב. ביאה פ''כא יסורי 'ש הרמב''ם בהל' איח בהם, וכמ'הרלערוה שהוא אסור לאיש ה

עמה או וק לשח ריות אוען הלאחת מלרמוז בעיניו  בידיו וברגליו אואסור לאדם לקרוץ ''ו

ת  יהמן נראה שת ולכ יפיה אסור.''בט יאו להב להריח בשמים שעליהראש ואפילו  להקל

 ם על האשה.  שאין הבשמי רק כהיא הרשב''א 

היא  באשה, אחת ונות בבשמיםשתי כושב''א. וי''ל שיש ירוץ השני ברהת לבאר ויש

כמו שאשה   אלא'', של יצר סאר 'להטילואין זה כדי ' ה רק להריח נחמד,כשכוונת האש

תה )ואין כוונ' ום יפים וכבגדיראו נחמדים ביי  הוצה שבית שלה ייראה יפה, או הילדים שלר

יח  צה להרנחמד, וגם היא רו רוצה להיראותה מל יצר( כמו כן היא עצהטיל ארס שזה לב

 בקרת רק לף אם האשה הולכ . והראיה לזה, שאהטיל ארס של היצרן זה כדי לטוב, ואי

ם על עצמה ילשוה, עדיין היא מקפדת ללבוש בגדים יפים ן לאיזו שמחכגורים נשים אח

 חמד. שם נבו

מ''ש   האנשים, וזה ותאשהיא מכוונת להגדיל תשה, והיא כם באבשמיונה אחרת בכו ויש

'', ערוהשל  'ש הרמב''ם בשמיםשל יצר.'' וזה מ' להטיל ארס יין לעבירה הן עשי הרשב''א ''ש

'להטיל  'י דאלא כוונתה לאיסור ''ערוה'' דהיינו כ להריח טוב, כדירק  תה אינהנכוויינו שדה

של קלות ה חתם שיחה מותר, אבל שי ה לעיל, שסשיח לגביין דמצינו כע  ר.'' )וזהל יצ ארס ש

לא  רגילים לערוהמפילו בדברים אם . שכתב ''אטור בס''קצהמ''ש הוכו' אסורה, וזה כראש 

ק אם היא מכוונת ל''ערוה'', דהיינו  בי בושם, שרלג הכי ה שי''ל' ה' ' ולכןידבר בהם עמה.'

 סור.(  וא אארס של יצר ה ילטלה

בשר'', שאף זה  קה או קירוב שינ ''שמא יבא לידי הרגל ''א הנ''ל הרד  מ''ש זה י''ל ש פילו

 דין זה לבשמים  ב''ם הנ''ל שמדמהן נראה כוונת הרמל האשה, שכין הבשמים ערי כשאמיי 



486 
 
 

וי נשי ''להטיל ארס של יצר'', שי''ל שאף שאיןכוונת האשה כש שייךוזה רק  'ז,של ע'

 ס היא מכוונת להטיל אר  בד ובין אםד בלנחמ וונת להריחמכ ן אם האשהו ביבבושם עצמ

אף  ך היא כוונתה, אזיש יודע שכשל יצר, והאל ארס כשהיא מכוונת להטיל יצר, מ''מ ש

רום לאיש  לבא לחוש שזה יג יש יין שם, עד האינכשהיא על השלחן, ואף כשהבשמים הם 

יח נחמד,  להר ת רקשהיא מכוונכ כ'א, משא''הרד'בשר'' כמ''ש  ובר''לידי הרגל נשיקה או ק

 יה.  על  ין לחוש כשאין הבשמיםא

שמים של ערוה,  ב"רן שם בסע' ד. ג. שכתב מ ''ריז. ס''ק''ז בסיש להבין מ''ש הט זה ולפי

פיה אין מברכין עליהם, לפי  בידה, או ב חזתו אווארה, אצי בים תלוון קופה של בשמכג

וי  הט''ז ''תלכתב ." וקירוב בשק או נשיקה רגלהדי ם שמא יבא ליהב חשאסור להרי

 ומונח אסורהסירה משם  אפילו ילה בכך, אבל מ''מנקט שהיא רג ותלבצוארה. נ''ל דרגי

ראה  מכירה.'' ונה ויודעהרהור ב ידייבוא ל, ותו ע''י זה עשויה לדבר ערוה לברך עליהם, דהא

נת כוו היינו האשהד ,''א הנ''להרשב , הוא כפירש 'ה' ושמ''ש בתחילה ''דהא עשויה לדבר ער

ם י''ל וב. וגשרק כוונת להריח טזה סתם אשה  ללכשל יצר'', אבל אין ב 'להטיל ארס'

ן כעי יון בזהכוא ראה שהעה ומכירה'', נלידי הרהור ביוד  ותו ע''י זה יבואש הט''ז ''שמ''

 יםנבגדי צבעוכל ב''אסור להסת .א .בגדי צבעונים, כמ''ש מרן באה''ע ס''כאמצינו לגבי ד

ה שאין זה דומה ה.'' אלא נראב רם עליה, שמא יבא להרה אפילו אינ כירהוא משל אשה שה

ן של יצר'', וכיואשה ''להטיל ארס בשמים כשכוונת ה רי רק לגבישהט''ז מיי ש כיוןממ

 די הרהור. הוא יבוא ליתה  כוונדע שכך וש ישהאי

ק הם ראלא שמים עליה הב מר שכשאיןה לוובעלה. ונרא הנד זה יש לחקור לגבי אשה ולפי

סתם אשה  שאין  הבשמים. וזה מפני סור להריח אתאי  ל השלחן וכדומה, שאיןמונחים ע

שני של  השש ייך החוגם ממילא לא שבעלה כשהיא נדה. ל ארס של יצר'' בונת ''להטימכו

  יצר.הטיל ארס של לת נשהוא רק מיירי כשהאיש יודע שהאשה מכוונ''ל, כיון ז ההט''

לא . וזה מפני שתוש שמים כשהם עדיין על אהריח את הב על לר לבאף הוא מותש הנרא וגם

ילו להריח בשמים ביאה הנ''ל ''ואפל' איסורי הרמב''ם בה ם מ''ש שייך לאסור מטע 

ביפיה אסור'', וזה מותר לבעל ''או להביט 'ם רמב'ך כתב הכחר שמיד אשעליה'', כיון 

 .  עדיין עליהשהם ים כלהריח הבשמו להוא מותר 'ל שולכן ה''ה י' ה,דכשאשתו נ

והדוה  בעלה כדתניאנה על עולא כדי שלא תתג סד: ''...אמרת בנראה ממ''ש בש וכן

 עד נין,די צבעוגבב תתקשט ולא תפקוס ולא ם אמרו שלא תכחולתה זקנים הראשוניבנד

והדוה  ת"ל רשה, אלא מה גמ הימד אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלשבא ר"ע ול

  -תפקוס  עיניה. ולא –ל ופירש''י שם ''שלא תכחבמים.'' ו שתבאעד  בנדתה תהא ה,תבנד

תכחול ינן בזה שכשהאשה ום.'' הרי לא אמר"ז והוא אדינפאנ"ל בלעפניה טשרק על 

ל ארס של יצר'' וכל אלו אסורים בימי  ונתה ''להטישכוין, י צבעונדבבגתתקשט ותפקוס ו

ליהנות מראיית   יסור לבעלהין אאז אראות נחמד הילק מכוונת יא רוצ''ל שאם ה .תהדנ
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ת מהריח של בעלה ליהנואין איסור לחמד, שיא מכוונת להריח נכן ה''ה אם הול אשתו.

 שלה.  בושם 

ל אשתו כשהיא נדה,  שהם עדיין עם כבשמילהריח ה בעלאסור לי''ל שהוא רק  עדיין אלא

שר''  או קירוב ביקה ל נשא לידי הרגיב'יון שזה '', כארס של יצר' לטיהאם אשתו מכוונת ''ל

 . 'ל'כמ''ש הרד''א הנ

נדה אף ם של אשתו כשהיא להריח בוש ''י אין חששוהברכ אה שאף לדעת הט''זזה נר ולפי

"ע באבן העזר ]ס''כא א[ ן הטור והשולשונה מר, ''וה' כת'כמ''ש ה, ושפיר י''ל כשהיא עלי 

  שמים שעליה ח בבלהרית, ואפילו יו ררוה מן העיא עיה של אשה שה פיוב"שאסור להביט 

שתו נידה א"כ באהסתכלות ביופיה, וה קל מאיסור רחהאסור", משמע שאיסור 

בבשמים  ריחגם לה  את לב בראייתו,[ אע"פ שיש לו הנמותרת ]ס''קצה ז הסתכלות בהשה

וי''ל ''. יבוא למכשול אשמ והיא עתידה להיות מותרת לו לא חישינן ותר, שהואילה משעלי 

 ש לאסור.   ס של יצר'' יאר כשהאשה כוונת ''להטילבזה, שרק  ודים'י מ''ז והברכ' הט שאף

 ת''ר: כתב כ

, ה לידמידו  ותר להושיט דברפי הרב המגיד, שמת פ''כא הל''ח[ ל]הל' אישו  הרמב"ם ודעת

והצעת המטה   סכו הושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת כות שהאשה עמלאכל  וז"ל:

מטתו כשהיא  עתצא יבא לבעול, לפיכך מם הרהור שממשו  זירהורגליו, ג  יודצת פניו יוהרח

על ד אלא מנחת אותו ו בידו כדרכה תמינותנת אות הכוס ואינה זגת את נדה שלא בפניו ומו

הרב המגיד, שממה שכתב הרמב"ם   טלו." ודקדקנו והואהשלחן  לו עהכלי אהארץ או על 

יט מידה  ה היא להושיכולרים ע ששאר הדבשממ ה תמיד", כדרכת אותו בידו נותנ"ואינה 

 .ות אלו אסרואכללידו. ורק במ

 הערה:  

ש דרבינו  ''ובאמת שק"ק לפראחרת עמו, וז''ל ח שם שרוח תי במעשה רקבל ראיהוא, א כן

 אכ"פם דנגיעת הנידה הוי מדאוריית' כמבואר הוא מהסוברי ן שכיו מיד ליד שטהשום הויתיר 

א ושאין האיסור אלא כשה לחוש כיון דאיןולי בבשרה, וא געייחוש שמא לא נדא"ב, ולמה 

ה וקאי להמלאכות ו דבר בהוור דעתי רבינשלקוצ נאה כמבואר שם, אףבדרך תאוה וה

הכי , ואו להפך ידודה לושיט מיהר לכל אסודהה, אבל הה"נ שהאשה חייבת לבעל

 מסתברא דהכירא מיהא בעי ודו"ק.'' 

 כת''ר:    תבכ

חמם ל ליקה נר בידה אסור לבעשאשה שמחז גם, הובאל ]ס''סה[ עילד אליהו די "תבשו

בידה והוא חזיק גחלים בכלי ין לאשה לה'קצה. ה[ שא"ש ]ס'ההוא. וכ"כ בערוה עצמו בנר

פני חיבה, וכן פסק ם שיש בזה מהטע[, ועל הארץ כליעמיד הבהם ]אלא א"כ תיתחמם 
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שלצורך 'ב[ כתבו, ב ע'דף כוני טהרה ]ציבס''קז[ ו ח''באמנם בטה"ב ] [..בטה"ב ]ח''ב עמ' קז

 ל.כחולה יש להקה ררפואה כגון נו

 הערה:

  טהורות ומגיסה  ן האשה שהיה ידיה''א פ''ה דמכשירי''במשנה י בסוף ס''סה.אליהו היד  כתב

קדירה הה ידיה טמאות ומגיסה בקדירה, אם הזיעו ידמאות, היה יה ט ידי ם הזיעואה, בקדיר

נדה  שהאראיה לדין אם רוצה ה ה יש להביא. מזכו' מחברשההבל י פהרע''ב ל ופי'טמאה, 

רי שיש  ההוא.'' ע''ש. ה בנר ם עצמולחמטאבק או בעלה  נר בידה כדי שישתהלהחזיק 

''ב, ולכן ממילא שהוא אסור ' כמ''ש הרעור' 'חיבנחשב ל' וזהזיעה, ''חום'' לדין  לדמות דין

הוא בערה''ש  ע''ש. וכן ק ג.ס'' ''ת ס''קצהבפ . וכן הואאשתוכנגד נר של  ודיילבעל לחמם 

 בר''.  נין זה ''דההבל מחת ה. שכתב בעאו ס''קצה.

ני מה פ'ומ''ב. 'אוכלין פ''ז הלב''ם בהל' טומאת עה הוא כמ''ש הרמיה מדין זישהרא ונראה

רב  רות עשן ומתעמ כת נן לחמין חיבור, מפני שעשן החמין עולהרה משקין צוהמע מרו א

  ''.הוא חשוב ין קשן העולה מן החמין מששהעהכלי,  מטמאון ושבכלי העלי ם יניצוק ובמב

כמו  אלפס הוא כמו חלבהזיעה העולה מן ה'כו. ''כי ש כלל כ. ס'הרא''  מתשובתנראה  וכן

( זיעתה טמאה, וטהורה )כגון של מי מים שואבין )שלמאה מרחץ ט ןיריב דמכשדתנן בפ''

ית שמחמתה זיעת כל הב מאה אם טזיע מחמתה מ תבבית והביכה ש כי יותן, בריב( ןמעי

בא במים  עתו טהורה,ים והזיע זיים טמאהאדם טהורה שתה מ ינו התם זיעתשנ טמאה. ועוד

, ו דברחשובה כאות דברמן ההיוצאת  יעה דזינן . מכל הלין שמע והזיע זיעתו טמאהשואבין 

דרה מבחוץ ק לב שנפלה עת חלהוה ליה כטיפו, בנמצאת זיעת אלפס חולבת היא כחל

 דרה...''. ר הקשאוס

ה יעה שלו, זהיין אלא הזעצמות ה שאמרת שאין כאן . שכתב, ''ומ נהרהוא בריב''ש ס''  וכן

ין החמין משקמן ה היוצאת  יעהאבל הזא ע''י חום... את מחמת הלחות שלהיה בזיעה היוצ

 .''  י הוא כמשקין עצמןהר

׳ג קדירה  לבישול מע׳ונח ס שהלגבי כוסכוב תכת''ר, שכ ביא 'א ס''רי. שה'ח זהוא ברדב'' וכן

ל, כי לא קשיא כלהיה מונח.  הקדרה הבשר, שהרי על פי לא נתבשל עם ״תאשל בשר, ''ו

ל ידי ת עיוצאזיעה ה לשכ ,איסורממשו של ם אלא הבשר לא נקרא טע מה שקבל מן

מא על בנן 'זיעה אמריבתשובה, דלא  ״לז. וכן כתב הריב״ש כעיקרו של דבר, הוי בישול

ממשו שול ע״ג האש, הוי את על ידי ביוצ יוהבורות, אבל זיעה ה זיעת הבתיםגון לא כהוא', א

 ע''ש.  ל איסור''. ש

אויה  ה רזיע י שאותה נמפ ו, הואשהיא יוצאת ממנהיא כממש המשקה  שהטעם שהזיעה ''לוי

ר. בוימועילה לחהיא בזיעה ממשות  יששלמשקה כשהיא מתקררת. ולכן י''ל שכיון לחזור 

ב שאין חום בלבד נחשזיעה, י''ל  וםחגון חום כשאין באותו בו ממשות כאין בר שאולם בד

ום בר י אמר ריב"ל מש'א"ר שמעון בן פז''ש בפסחים כו. 'ום דומה למור כלל. והחכחיב
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'ה ם ממש''. וה'הב ןשום מעילה.'' ופירש''י שם ''הואיל ואיח אין בהן מוריראה קול ומ אקפר

. ולכן מה לזיעה כללדו ין בו ממש'', ואין זהזיעה, ''שאוכו ן בתבלבד כשאי וםח''ל לגבי י

גחלים שעוה בימינו או בר של אשתו, שבנר דיו כנגד נלבעל לחמם יאיסור נראה שאין 

 יעה. זנו לא מציוכדומה, 

אין אף שהוא כחיבור,  שןע יש אש ועשן עולה מן האש, אולי י''ל שהל דבשלמא כשי'' עודו

בנר ן האש, כגון מ ה. אלא כשאין עשן שעולשהוא מתקררוש כבר גל לחזור לדכויהעשן 

ות כח. ת זיעה, עיין ברכואף את''ל שיש קצזיעה כלל. אין בו דין י''ל ששעוה וכדומה, 

תיה דמשחרן, א"ל מכותלי ביתך אתה לאשיתא דבי נהוחזי לביתיה אמט ם ''כישכתוב ש

ו של ר' יהושע כותלי בית -רן דמשחתא דביתיה שיא'י שם ''לירש'מי אתה''. ופחשפ ניכר

חמים  משות של הפ.'' משמע שמ"א נפחעושה פחמים וי -ה ות. שפחמי אתורחשהיו ש

שקה בשעת ממ  עולהזיעה ש ילגבבשלמא מ''מ יש לחלק דהבית ע''י האש,  משחרת כותלי

עולים מן  יםנקי פיח קטחלקיבל כשיש אש וא, רשול י''ל שההבל הוא כגוף אחד ויש חיבובי

בכלל זה מזה, ואין זה  ל אחד נפרדיםשכ ר בין חלקיקי פיח אלוז אין חיבוה, אהלהב

 ה ן זשעדיי אחד. ואף את''לכל ההבל הוא גוף ו בהבל של משקה שדלא כדמצינ'חיבור'', ו'

צד  מם ידיו מן החל לאותה זיעה עולה מן הלהבה רק למעלה, אב, אז י''ל שה'''זיע בכלל '

 .סור בנד''דן לאן אילזיעה. ולכל לין לחוש כא

בה א' דף ס''קצה תשו י טהרה'ש המהרש''ק בשייר ור, והוא כמ' אסלשיש טעם אחר  ונראה

הרי שיש '' ורה.חיבה אס רמתות שגו שאני שכל התקרב'ובעל כרחך דנדה ד ע''ד, בנד''ד 'נ

ל שזה רק ''י''ש. אלא קד עבית ח''ב דף הת רור בנד''ד מטעם ''חיבה''. וכן הוא בטהלאס

אבל  ''חיבור'' ביניהם,אחר או כשיש ל קנותן חפץ לאחר או זורבות כשאחד התקרשיש כ

ש  'מ' ק בכללש לחיבה. וזה ר, ממילא שאין לחוו כשאין חשש זיעהר'' כדמצינשאין ''חיבוכ

. מזיגת הכוס..מץ ואכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לו, חי. ''כל מל  צה.ס''קמרן ב

ל חמם ידיו בכלל ייון שאין הדלקת נר כד' ע''ש. וכחוץ' ם לריצוץ לו מי.ל.ציע מטתו.לה

בל. ור'' משום שאין הון שגם אין ''חיבם חיבה, כין לאסור מטע לא שאימלאכות אלו, ממי

ה, ועדיין מותר לחמם הידים מן הצד. ה עולה למעלל זז הבהבל, א תקצ יין ישואת''ל שעד

ה יברך עליו. עיין ה כדי שבעלביד בדלההחזיק נר הל האיסור לאשאין זה אף י''ל ש פיל)ו

 ף קה.(   הבית ח''ב ד רתהבט

 צו: לסימן ק

  מים חלה פעהיות בודקת לכת י הספירה צריכה ליום מז' ימ ''בכל''קצו. ד. מרן בס כתב  א(

לא פעם אה עואם לא בדקה בכל השב ,מוך לבין השמשותחרית ואחת סת ש, אחבכל יום

חר  מא עי או באחד מהאמצעים,ביום השבי  ה אוהשבעראשון של  וםינא בדקה בלא שאחת, 

וביום א בדקה בכל הז', . אבל אם לורה, עלו להצאה טהם שקודם השביעי ומשבדקה ביו

. וי"א שצריך  ומשלמת עליובד ' בלא יום חלה אאין ל ה ומצאה טהורה,השמיני בדק

  ''להקל. ואיןיום השביעי, בו השתבדוק ביום ראשון מהשבע
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ה, אחת שחרית ל יום לכתחילבכ שמצריכות לבדוק פעמיםנקט כדעות מרן , ''פירש כת''רו

שפסקו כרב, הרמב"ם וסיעתיה  וסק בסתמא כראב"דם בדיעבד פאולם. ערביי בין ה ואחת

. ייעבאין תחילתן, ומועילה בדיקת ראשון או שסופן אע"פ שכן פן ושאין סו ע"פילתן אשתח

את שיטת הסמ"ג הביא כי"א ולם אד. ת אמצע בלביקדשמועיל ב אב"דוכן פסק כר

 '.''   הקלוף 'ואין לעי, וכתב בסגם שביינא שצריך ראשון ושפסקו כרב חנה י וסייעת

 

או שמא  ק אין להקל,הדחשעת ן שאף בוכי אם מרן''אין להקל'', בפירוש  יש לחקורב( ו

שון לא למרן עצמו ון ו'' הוא לשלהקלש מרן ''ויש ' מ'ש בזה דעתו להקל. ובתחילה י''ל 

אוי היא רק ''ר דין זהשם שלשון הסמ''ג במבואר בב''י ש ,א דעת הי''א. וכן הואהסמ''ג שהו

לכן ' ורת.'איסור כ ספקשהוא  'אין להקל בדברמו כתב בדין זה ''', אבל הב''י עצלהחמיר 

 ל הי''א בכ כדעתצריך לפסוק  אאל דעת מרן עצמו אין להקל כלל כדעת הסתם,נראה של

 ג.  סמ''עת ה עם, שהוא דפ

 

שהלא מה  הדחק, ף בדיעבד או בשעת הקל'', שזה אל ןשלדעת מרן שכתב ''אי ונראה

כל בקה לא בד ואם, דהיינו ''כבר מיירי בדיעבדן שיש להקל, הוא ר הסתם במרשסב

יעי או באחד ב הש שנא בדקה ביום ראשון של השבעה או ביוםעם אחת, לא א פה אלהשבע 

סתם רק  ל י.'' הר טהורה, עלו לה ביעי ומצאהם הששקודבדקה ביום ש רצעים, מאחמהאמ

ביום ך לבדוק ''ן דעת הי''א שצריכשהביא מר נקיים. ולכןת בז' ד יש לבדוק פעם אחבדיעב

מיירי בדיעבד, כדעת הסתם   צ''ל שאף זהל, להק '' ואיןיביע יום השאשון מהשבעה ובר

כן ה''ה עם אחת. ולרק פדקה ל אם היא בהקליעבד אין ף בדולכן נראה שא ד.בדמיירי בדיע

קים כללי הפוס בשלחן גבוה,כמ''ש דחק כבדיעבד דמי, הדחק, ששעת הת עשי''ל הכי בש 

 .       אות עא. ע''ש

 

ין זה, ''לענ''ד דכיון דמרן דעת מרן בד גביתב לשלב. שכ' ס' ל ח''גיתי בשואל ונשארא אלא

'ג כתב  ו כן, וכה'דדעתמזה ין להוכיח א לב אין להקדכת ו כסתם. והגםתדע  סתם להתר,

דדעת הנו''ב  ונלוה לזה ן כהמתירים,דעת מרז.( ע''ש, וכיון דה )צ''ל ס''ל''להישיב משה ס''

פסק כהסתם אף שעדיין מרן רי ש. ה.'' ע''ללהקים יש ת''ר נר''ו מסכ ל בדג''מ... אם כז''

 יב משה. ישה זה ממ''ש יה ללהקל'', והרא יןאשהוא עצמו כתב אח''כ ש''

 

טה,  ה בשחיב. לגבי דין שהיי  בי''ד ס''כג.ן ר'לז. שדן לגבי מ''ש משיב משה ס' בי יראיתו

כדי ית עוף י שה דשיעורוישחוט. וי''א מה דקה וירביצנה וף כדי שיגביה בהן ''...ובעוכתב מר

זו אא''כ ברא יש להחמיר כס שהעא' בעוף בלי הגבהה והרבצה... ולענין מטת רוב סי' שחי

שיב משה,  ה.'' וכתב היונשיש לסמוך על סברא רא מרובה, שאזפסד או השעת הדחק  ואה

כתב  ילה, אלא שאח''כ סלת כמו שסתם מתחכל דהו פו א אין שהייהן לדינ''דעת מר

ש. וא''כ כיון דאינו אלא חומרא עת הדחק ע''וש רובההפסד מ אבל  להחמירדלמעשה יש 

 ''ש.סיף עלה.'' עול אהבו דל
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קל מים כתבתי להפעל''לתורת חטאת, וז''ל 'א בהקדמת הרמ'כתב ה לפי מה שז  שלפר ויש

לכתא מור הוא אליבא דהה נ''ל כי היתר ג המקומות הי ם כי באותן וא מטע בהפסד מרובה וה

קום דלא אפשר יש להעמיד הדבר על  ן כתבתי שבמולכבר, מירו בדחל הים ז''רק האחרונ

. ולכן ד הדיןר לגמרי מצמות הוא מרובה, פסדבה א מותר רקשהו שמע מזה שדברמ' 'דינו.

 וסיף עלה.''  הבו דלא ל ו אלא חומראן דאינסברת הי''א ''כיו משה הנ''ל על ב יכתב היש 

 

ז' נקיים דומה  בדין בדיקת מרןשון י אין לרשה  הנ''ל,ל השואל ונשאל זה יש להעיר ע פיול

להתיר  שיש רוש רן כתב בפימ הדין שהיי לגביהנ''ל, שהרי  יהי כלל ללשון מרן בדין שה 

ב משה, אבל ש הישיחומרא בעלמא כמ'' ן שדין זה רקובמד מרובה, ולכן ממילא בהפס

 ין להקלא'' ק'' אול אלא בשעת הדחא כתב ''שאין להקדיקה הנ''ל מרן ללגבי דין ב

דין גבי משמע שכאן ל .''לאלא הוא רק סתם דבריו וכתב ''אין להק ה'' וכדומה,חיללכת

הדחק.  דינא אף בשעתל קמא'', אלא כן יש לפסו'חומרא בעלזה 'דין ן לא סבר שמר בדיקה

משה'',   וכה''ג כתב הישיבל בדין בדיקה, '''ל שיש להקאל השאל הנ'תב השוולכן איך כ

 שאין כאן ''וכה''ג''.   הישיב משה, ''שה ומין שהיי דל מאיה כלשאין ר

 

ומ''ש  אל הנ''ל, ונש שואלביא מ''ש הה אף שז. והו'ב דטהרת הבית ח'בה זעוד ב ועיין

''ואין שכתב מרן  אחרונים דמהכתבו ה. וז''ל ''ועוד, שי''ד ס''קסח 'ז'השואל ונשאל בח

משה   ן כתב בויען)וכתם. דברי הסכקל מוך לה ל בדיעבד יש לסיינו לכתחילה, אבלהקל'', ה

    'ד.'' ע''ש. 'כת עחלק י''ד ס''סד. בשם האחרונים(. 

 

אות סד. ק ויען משה, חלב''ל בספרו שערי משה, ז מאזוזקן ז שהמ  ''זה למ''ש רל ןכיו והוא

קל ע' ום הז' ואין להם ראשון מהז' ובישצריך תבדוק מיו . ד. וי''אש''ע ס''קצו מ''ש בוז''ל ''ע 

דיעבד וכן בל ב'ל שכתבו דהיינו דלכתחילה אין להקל, אהאחרונים ז', וע''שבב''י  שמ'' 

 ולענ''ד אין ''.ל בב''י ס''קצב יע''ש'ש מרן ז''ד מ'ן עוע''ש. ועייל קדחק יש להעת הבש

ל למרן לכתוב כן קל'', שא''כ הו''ילה אין להסבר ''דלכתחעצמו  לפרש בדבריו שמרן

תבו שלדעתם ''דלכתחילה אין  שהאחרונים כמר ן לומשה כיו יעןאה שהובפירוש, אלא נר

ן אין להקל. ולכ אין חילהבר שרק לכתס וף מרן עצמה שאין להוכיח מזאש ילהקל''. הר 

 תחילה.הוא רק לכ 'אין להקל''סבר ש' יען משה, שאף מרן  ב משה וגם הושיילהוכיח ממ''ש ה 

 

אין  לדעת מרן ''נ שאה''היינו דדר, טעם אחהדחק יש להקל מאולי י''ל שבשעת  ג( מ''מ

אף שאין  כהלבר מרן להכן סהקל, דמשמע של ש ילהקל'', אבל עדיין כתב מרן בסתם ש 

, ו שיש להקל בדיעבדאחרונים שסברה תבאופן זה יש לצרף דע מעשה. ולכןכן לעתו ד

הדחק. היינו אף בשעת מעשה אין להקל, דחוש למ''ש מרן שלושוב אין למרן בסתם,  לדעת

כיון שכתבו  מ ''מ , דהיינו דאה''נ שכתב מרן שאין להקל, ן משה הנ''לויערת הי כן סבלואו

אנן קי''ל ם אאורה זה אינו מובן, שכדעתם. ולכהקל יש ל יש להקל,  בדעונים שבדיהאחר
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סבר כן שההלכה  כאן כיון שאף מרן''ל דשאני ונים, אלא ית האחרעת מרן, מה לי סברכד

 למעשה.( כן לא סברהסתם )אף שהוא כ

 

, ונלוה  יריםדעת מרן כהמתדן ובשואל ונשאל הנ''ל שכתב בסיפא, ''וכי הכי י''ל זהפי ול

 נו שכיון שסבר מרן להקל.'' דהייש ים כת''ר נר''ו מסכים דג''מ... א'ל בב ז'דדעת הנו''ה זל

 ש לצרף''מ סבר להקל י, מ''מ כיון שהדגוא אינו סובר כן(ף שלמעשה הה  כהסתם )אשההלכ 

 ש להקל אף למעשה.   ם ובדיעבד יבסתמרן ו לדעת תדע

 

. ''ומ''מ  ''קב'ב ס ונשאל בח' אלורי כתב הש, שהך על סברה זווסמלשאין  מ''מ נראה

ם, פעם  ז' שתי פעמיביום  הבדיקה ביום א' אובעינן שתהיה ד םמתבאר מדברי הסמ''ג ש 

בדקה רק  ולא''ד הוי כנ יכ כה, א''אין להקל גם בזכיון דמסיק מרן דית ופעם ערבית, ושחר

  קל גם בשעת לה  , וכן איןמעשהתיר גם עשתה הל ןם א' או יום ז' פעם אחת זה או בזה, אייו

יש להקל בזה,  אחת בזה ופעם אחת ז' אפילו פעםם ול בבדיקה ביום א' וביומ''מ נ'' ק...הדח

ה  משמע מז 'ש..'' ע'ן שחרית וערביתחת ביום ולא בעינברים דסגי בפעם אמוך על הסוולס

א ודל ו בשעת הדחק,לפיאאחת או ביום א' או ביום ז' שאין להקל דקה רק פעם ם בשא

ם, הטהרת הבית שב תונים כדי להקל. וכן כף דעת האחרלצר שיש דבריו לעילב יכשביארת 

 ע''ש.   ''ב ס''קב.נשאל כאן בחשואל ושהעיקר כמ''ש ה

 

בדיקה  שייך אף  עלוא '' הין להקלא'' 'ש מרןונשאל שכתב שמ'להעיר על השואל  אלא יש

אינו שזה '', הקל גם בזהל ןק מרן דאידמסישאל ''וכיון נו לשתי פעמים ביום, וזה מ''ש השוא

שהוא עמים ביום, שתי פ ל'' כולל אף בדיקהר ''שאין להקומלשאין כוונת מרן כלל  נראה,

הרי   ''.להקל, ואין י ביעיום השאשון מהשבעה וביך שתבדוק ביום רוי"א שצר פירוש ''כתב ב

שצריך ם יי כמה פעמלגב ויום ז', ולא א' להקל'' הוא שייך דוקא לגבי בדיקה יום ה''אין

ם שאין להקל הוא משושכתב שהטעם  שם ב'. וכן נראה מהב''י יום, א' אוותו ק באלבדו

 ה''איןלכן ודאי שאין פעם אחת ביום, ו ת אם היא בדקה רקיכא חשש כרחשש כרת. ולשיש 

 דוק ביום.פעמים יש לבמה ך לכל'' שייקלה

 

, ם ז'ביו ביום א' אוק רהיא בדקה אם  וא שאין להקלהן רשהעיקר בדעת מ עכ''פ מצינו

 ראה לענ''ד. נ ןיעבד או בשעת הדחק. כאפילו בד

 
 

 : סימן קצזל

 : כת''ר כתב

 

 ?סולה מהתורהנן, האם הטבילה פפסולה מדרבבחציצה ה
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ומצאה דבר חוצץ שאינו  באישה שטבלהפק נסת ס''קו( בח'')קמא  שואל ומשיב ו"תבש

נן ילה אף שרבה טבבילת דמהתורה ט וןיאמרינן דכהאם עוט המקפיד, ימ ןאלא מדרבנן כגו

שוב   אינה מועלתשטבילה זו  ן אמרואו שמא כיון דרבנ טומאה מדרבנןק רגזרו בזה הוי ליה 

שגם מהתורה  יח להוכראיות  אהביורה, ווהיא טמאה מהת עולה אפי' מהתורהאין הטבילה 

 'ש. לא עלתה לה טבילה, ועיי"

  

 )דף ג.( וס'שנחלקו הת במה ן זהות תלוי דישטפשב עלה ה(א.  )ס''קצח. הרהטי לבע וכתב

י אמרינן שאם  וך הבית, אושולחנו בת בסוכה , בדין ראשו ורובובסוכה  ף כח.()ד והריטב"א

מדרבנן לא ס', או שרק תו שיטתצא וזה ילא מה"ת  שתיקנו חז"ל גםקיים המצווה כמו לא 

 א. יצא וזה שיטת הריטב"

  

קא במידי דילפינן לממ"ס, דדוא להוריתמידי דמדא יןבחלק בזה, ום לב שמ"מ יש מקתכ ךא

 . ת''ר''כ דברי כע '' .ועיי"שממ"ס. אבל לא במידי דהל ייך האי כללאש 'מפס 

 

'שמצאוהו  החורונית ' בן וחנןי ר'' יבלג ' ישן,סוכה בפ'משנה ביותר בזה. כתוב בלבאר  ויש

לא והג ית נו אם כן היל ואף הם אמר... נו בתוך הביתחשלושהיה יושב ראשו ורובו בסוכה 

לו עדיין אמרו מ''מ  יים רק דברי חכמיםאף שהוא לא קש יצות סוכה מימיך.'' הרקיימת מ

א רי ל''וקאמ ,שם  שכתוב וספות בסוכה ג.יים. וכן כתבו התוה מן התורה לא קשאף המצ

 'ש. 'ע  'לא קיים' מדאורייתאוכה מימיך, דאפילו יימת מצות סק

 

סר יתמוקא דהא מדרבנן הוא דנה ''לאו דהמש ם עלתב הר''ן ששכ נו מוסכם,ה איז אמנם

ים כראוי וכרצון חכממצוה סוכה ר לא קיימת כי קאמאחר שולחנו, אלא השמא ימשך 

י חובתו, כלומר ח לא יצא ידבפסאלו דברים  השלשא אמר קטז: כל מי של וכדתנן בפסחים

. ולכן קייםלא  הצד מדרבנןק רשם. הרי ש''א כן הוא בריטבו' 'שלא קיים מצותן כראוי.

ת רייתא, ולדעו מדאוא אינו יי''ח אפילים הדרבנן הוקימת התוס' אם הוא אינו לדע

 תא.  וא יי''ח מדאוריי והר''ן בכה''ג ה הריטב''א

 

  "מ ר דתניא העושה סוכתו על גבי בהמה  ,היא ני רבי מאיר' ממתני כג. '' הסוככתוב ב וראיתי

 , תעשה לך שבעת ימים חג הסוכות קרא אמר רבי יהודה ד טמ" ,פוסל הודהמכשיר ורבי י

ורבי מאיר  , כהלא שמה סו ראויה לשבעהשאינה סוכה  ,ה שמה סוכההראויה לשבע כהוס

כהתוספות   ה שר''י סברמז משמע.'' בה וגזרהוא ד חזא חזיא ורבנןנמי מדאורייתא מ הא

והר''ן ''א ריטב''מ סבר כהור א חזיא'','מחזאורייתא לא 'דמ ףהנ''ל שכשיש גזירה דרבנן שא

ופסק  כליתא דמי. ורייתאשמשום הדרבנן הדא , ולא אמרינןתאייין מחזא חזיא מדאורי דעד

 ר''מ ע''ש. ע בס''תרכח. ג. כהש''
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שכתב ''אמאי לא אמרינן  ד''ה ומעתה,א. הל''ב פ''ח ללו ך בהל'ראיתי בשער המל וכן

ת באילן אסרו לעלו כמיםן שח, א''כ כיוז'לנה ראויה שאי ה ליפסל סוכהר תו שכיון שכן דין

רת ר''י התם ה, שזהו סב לה מדין תוריה פסוח גזירת חז''ל ויהלז' עכשיו מכה יהרי אינה ראו

כדעת הריטב''א  ילא דקי''ל ממ  ''מ,י''ל כרקן דל דכיו'' ולפי זה י''ש הריטב''א שם...כמ'' 

 והתוספות הנ''ל. 

 

לח. בעי רשב''ל   בפ' כל שעהינן דגרסיא לי מהא קש '''ה תו, 'ם, דהשער המלך ש  בכת ועוד

התוספות שם  ו', וכתבו בירושלים כ שר שניבת מצה בחלה של מעא אדם ידי חויצשמהי 

נמי כיון  רבנן כו' אימד דאי אורייתאדוט צה לקלוגיא כמ''ד מחיאבל, וז''ל הך ס בד''ה

כן תבו קשה דאיך כו .כו' יע''שבות נאכל בכל מוש יבשדמדרבנן אין להם פדיון לא ח

חזי...''. רייתא לר''מ מטעמא דמדאואילן דכשרה  'ג'אי שנא מעושה סוכתו ע פשיטות, ומב

 ה ג.גמ' סוכבות כהתוספ' כל שעה סברו י''ל שהתוספות בפבמעשה חשב שם. ו ''ש. ועייןע

 רייתא לא קיים''. דאפילו מדאו''

 

רך ומו ולא ביממק יצא זון, ''ואםהמ לגבי ברכתא.  א''ח ס''קפד.ב ן רראיתי, שכתב מועוד 

  הרמ''א שם  יצא.'' וכתבשנזכר ואם בירך במקומו  מקומו ויברך,ל ראם היה במזיד יחזו

  'ז שם בס''ק הט'כתב צא.'' וילא דיעבד הרא''ש... אף במב''ם, אבל לדעת ''ודוקא לדעת הר 

' ור.'י א''צ לחזונועבד בכל גובדירכות להקל , בק פא. ''ולענין הלכה יש לנו לפסוק בזה ס

סוכה ג. ספות במינא הא דכתבו התו''מריש הוה א. חפר''מ שם בא''א ס''ק 'ש. וכתב הע'

 יון י, כ ד''ה תנ  יא.ברכות ועיין תוספות  מן התורה לא יצא,ל ולא עשה כן אף מ''ש חז'' דכל

 א יצא, מןנן לסובר אף מדרבד. .א דכתב הט''ז אות א' דמזיד דיעבד יצא.דשמעינן לה

, אלא כהריטב''א ''ל כהתוספותקי ש הט''ז נראה דאנן לארי לפי מ'' ש. הע'' ורה יצא.''הת

שהוא סבר  עבד לא יצא, משמע ''ש שסבר שאף בדינראה שהרא הנ''ל. מ''מהר''ן ו

 . לנ''ספות הכהתו

 

 ואם'ן, 'בי ברכת המזוגל  בעל הרמב''ם בהל' ברכות פ''ד הל''א שכתרי ירמיהו,  בדב יתיורא

י' קפ"ד דעת הטור בס כן ולא. שנזכר יצא יד"ח בירך במקוםואם ומו ד חוזר למקזימהיה 

תוס' בפ"ק נו לא ס"ל כמ"ש בונראה דרבי ,מברךבד וחוזר ון יוצא בדיעתו דאיעיי"ש שדע 

  ר ולומ ,ם אף ידי דאורייתא לא יצא עיי"ש תיקון החכמיא כ רייתשה הדאוע לא ה דאם דסוכ

דיחייבו ברכה בלי ה לא נראה נן זמדרבכמים לברך הח יתא חייבואוריף דיצא ידי דאד

ת הרי משמע שדע  'ש.ע'.'' הנ"לבינו כתוס' דעת ר בד וכ"כ לעיל דאיןומשום קנס בלה לאכי

 . הנ''ל ריטב''א והר''ןהרמב''ם כדעת ה 

 

ית ולא בב ,מרחץ הת יאין קורין לא בב' ק''ש פ''ג הל''ב. '' הרמב''ם בהלתב י שכראית לאא

חיק ארבע  הר ואם ,לא בצד המת עצמות הקברות ובבי ולא ,ן בו צואהאישכסא אע"פ ה

בו חוזר   במקום שאין קוריןל מי שקרא וכר לקרות. מת מותת מן הקבר או מן האמו
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חזור ויקרא לא אמר בצד המת שי קראמי שאמר על  אם'שם, '  ' וכתב הראב''ד.'וקורא

 ע''ש.  ''.כלום

 

א משום לועג לרש  דלא הוי אליון ם דכוטעמו משו ...תב הראב"דכ''  כסף משנה שם,ה שרופי

אלא אאינך ולא  נו לא אמרהומר שאף רביאפשר לקרא וכ"כ הרמ"ך. וין שיחזור ויבד אינו

די שיזהר פעם  היה שוגג כ אם אפי'לחזור ו והוקנסים בר על דברי חכממת. א"נ דכיון דעא

 .''  אחרת

 

הכ"מ ברא זו של ה לסראי ש לי להביאוי 'הנ''ל, ' קנס שם שכתב לגבי תןיבנחל אוראיתי 

תבו בפ"ק  רי התוס' שכמדב ,רלא יקרא צריך לחזואמרו חכמים שש םדהיכא דקרא במקו

אינו כלום ה שהטיי שקרא ב ימפנלחוב  רפון כדאי הייתבי הא דא"ל לר' טברכות )דף י"א( גד

סוהו קנ אדאורייתאעבר "ש אע"ג שלא קח "דאף דיעבד אינו יוצא יומשמע  ,בית הללל

זה י לפי ם.'' הר '( והר"ן שש סוכה )דף ג רי ב דבריהן. וכ"כ התוס'  ון שעבר עלר כילחזורבנן 

חל נל ההעיר עלעיל. אלא יש ל'ש הדברי ירמיהו כהתוספות ולא כמ'מב''ם סבר נראה שהר

 .לעילהתוספות לדעת הר''ן, שזה אינו כמבואר א השוה דעת  שהומה  איתן

 

ן בנרחצות, ''ויש להקשות לק''ש אחר  לגביות, ה בריש ברכוני תב רבינו ו שכ מצינועוד 

נאמר   מה יהא דינו, שאםעבר חצות  עד חצות, אםא אלא לו דיעבד אינו יוצדאמרי דאפי

ם לפטרו ממנה...''. ולפי יכולין חכמיאך , הין התורהמוב ''ש חילל קשה כיון דקשלא יקרא כ

ל בסוכה יש סכך פסויון הדמ  ויש להסתפק'' ד אות יא.ח'' פתיחה הכוללתב  מזה כתב הפר'' 

ן לקולא ן ספק דרבנה, אי אמרינוכדומ ין פלוגתא דרבוותאיש ספק בו כעש אמדרבנן, והיכ

יצא, כמו לא יתא מדאורי ףן אמדרבנ ייתא דכל שאסרודיש בו דררא דאוראו דלמא 

ות  ובריש ברכ ל,אי ר' יחזקי דבתוס' ד''ה תנב. אראה הרואה בתוס' סוכה ג. ...ובברכות ישי

רה לית  מן התודיעבד לא יצא אף  לא יקרא ואף לןהאמרו חז''ל דמחצות ולו יונה כי רבינב

ו רבינאה שאף רה נלפי ז ל.'' ע''ש. הריניו של רבן גמליאצאו, וזו ששאלו במצוה ולא יכלל 

 וספות. ונה סבר כהתי

 

כ''א  קאמרלא  ''דהפר''מ 'ל'הנ''ל, וז''מ ירש דברי הפרפ ש .בערוגת הבשם א''ח ס''בועיין 

וה הם במקום מצו דבריאיכא למימר העמיד דמשום גזירה ה,רדתקנו רבנן משום גזי היכא

ים  דחכמל היכא ב, אומק''שיתא התם מסוכה ''ג מיירי הא דמיתעשה עדיף, ובכה דשב ואל

 וגודלין לא'ב אעור ציצית י'י ש ןרה אמרו לה, כגון בציצית הא דאמרו רבנלא משום גזי 

מצוה ולא  רוהו רק משוםאמ שיטא ליה להפר''מ דלאהא מפשט פ  בכי הוא,שום גזירה מ

הר''ן, אבל לא ובין הריטב''א ו לוקת בין התוספותזירה יש מחהרי שרק בג ע''ש. לעכב.''

   חז''ל.  יניבשאר ד
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שעת הדחק ''ובלסכך בנסרים  נןב''א בס''תרכט. ס''ק כב. לגבי איסור דרשכתב המיתי ורא

וה''ה בכל דבר  וכ''מ בגמ'(,ג 'אפילו יש בהן ד' )ש' כין בנסריםמסכ לסכךן להם במה איש

כדעת סולה מדרבנן, וורה, אף שהסוכה פשהוא יי''ח מן התהרי משמע  ום גזירה.''סור משהא

 'ל. הנ'''ן ''א והרבריטה

 

קשה איך ה ר ל ''ולכאווז''ר''מ הנ''ל, פה לזה הקשה הפתח הדביר בס''קפד. אות ב. ע ולפי

ודה  ר''מ מכשיר ור' יהו ע''ג בהמה כתוג. אמאי דתנן העושה סגיא סוכה כא סוהבי לא

י אוד .. אלאיתא מיחזא חזי.רה דכיון דמדאוריל פסקו כר''מ דכשפוסקים ז''סל... וכל הפו

 (...ז''ל )הנ''ל ז''טה קאי גם אחר גזרת חז''ל, וזה כדברי הייתא בדוכתיאורתא דדשריו 

לך פ''ח ה בס' שער המ''ההרב ז''ל שם. ועיין לב. שהביאו 'ק כ. ס'מן ס''תרכטלק והרמג''א

''ל היא לק בין כשגזרת חזלא שנאמר דיש לח בזה.... אםמה שהאריך  הל''. מהל' סוכה

 ן וכו', לכשהוא גזרה כוללת כההיא דאין באינצי פשת כיןמסכ יא דאיןהכה  המצוה בעשיית

 ל ר נשתמשו הפוסקים ז''רייתא, וכבאדאומוך בי מצוה לסלג דאז מקליןוצא ין באילן וכילעו

מקום,  ''ד עולה יפה בכלחילוק הפתהנראה שאין  . מ''מה עניינים.'' ע''שחילוק זה לכמב

ך שלא במקומו, אף שאין אם הוא ביר ''ח א ייב''ם הומהר ן לדעתדין ברכת המזו  שהרי לגבי

רבנן ל איסורי ד ך בכלסכ ק הוא יכולדחה''ל בשעת א הנכן לדעת המ''ו, תכאן גזירה כולל

 ת סוכה.  רק לגבי מצוון האף שגזירות אלו 

 

ר מן התורה תגרשה אשה בגט כש נה, שכתב ''דאם נז. ד''ה והלשמה ס''קפ בתורה וראיתי

 ר לבעלה לכתחילה דלא קרינן בה ונטמאה, דמותרת לחזוה, זינתוהלכה ו בנןול מדרופס

ינן בתר תורה ומותרת  כל זה אזל , עםהוא דגיטה פסולה ין אגידה בעדיי''ג דמדרבנן עוא

בואר שעדיין טו.(...''. הרי מ ק דמגילה )שיו סוף פ''בחידו מ''ש הרשב''א ז''לור לבעלה. וכחזל

הנ''ל. ולפי זה כתב התורה   ב''א והר''ןריטעת הנראה כד וזהומדת. רייתא במקומה עהדאו

רמא,  ''ע שזמן גם ממ טורי שהרי הם פ ור כעת פרשת זבשמי בדים חייבים עם אלשמה לגבי 

צבור,  ה זו בשבילים זמן למצועו חכמכור, ''הן אמת שקבה זו בפרשת זצומוקבעו רבנן זמן 

נן לגבי דרבנתא בתר תק לניזים לא המצוה מן העבד ות הזה נמשך לבטלאם מהקביע

ן התורה די יל הדרבנןדבשברי אין לומר ה. שים, אלא מוקמינן להו אדין תורה.'' ע'' עבד

 במקומו עומד.    אלא עדיין דמי,יתא כל

 

ן, האם הטבילה סולה מדרבנבחציצה הפל ב הנ''מה שדן השואל ומשיכל זה נראה ש יפול

    .א כת''רי טהרה שהביבעל''ש ''ל וכמנם הראשוני זה תלוי בדעת ה, דין ולה מהתורהפס
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 לסימן ר

 

 :כתב כת''ר

גילוי ראש, צריכות  שם שמיים בכיר להז היות ואסורש ,ב. אות ח()ס''  בחסד לאלפים תבכ"

בידה[. והובא  עיל ]אך לאיד חברתה מווגם ב ך כאשר ראשה מכוסהשטובלות לבר יםשהנ

 . א''ח טו. אות יא()ח''ו  אומריע ביב וכן א( סס'' לא''ח )ח''ז בהשמטות לכה בישכיל עבדי לה

 

ת  ל ראשה בשעדר עח סושטוב להני וןשכתב ל  יט(אות שמיני ש''ב  'פר)בבן איש חי  אמנם

, תתרלז( )ח''ב עמ' םני שוה מדינא! וביאר האב משמע שאין זהש  ,הברכה, וצריך ביאור 

נויות  והפים, ת הפוסק קחלוויה במבגילוי ראש שנ שכיון שהזכרת ש"שאולי ס"ל לבא"ח, ש

וי  יסכים לברך בחייב בכיסוי ראש  תלכל לברך כשראשן מגולה, ורק הזכרים שדרכם נהגו 

עות, אין לחלק א מדרכי הצניאל שמכסה את ראשה אין זההיות ומה  שואהשה נראש, וא

כ  ע''.'' שמברכת שתכסה ראשה בשעה מתורת חומרא ראוין זה, ורק פנויה לעני ה לביןבינ

 .   'ר'כת דברי

 

ינן  אה שהטעם דבערנ .אין נשים צריכות לכסות ראשן בשעת ברכהסביר הטעם שלה ויש

וה רבינא הג. ''ל ןרוח, וכמבואר בקידושיחשב כגסות אש נוי רא מפני שגלהו כסוי הראש

הא  יףחצאמר כמה  ,רישאקמיה ולא מיכסי  ההוא גברא חלף ,מדיפתיירמיה יתיב קמיה דר' 

ד  יתמ ,דגיסי בהו ברבנן.'' ופירש''י, ''ן גיסי בה רבנו דניה א מחסיאתממ ל דלמאא" ,גברא

 . הבכלל גסות רוח וחוצפ גלוי הראש הרי .'' ילו הם מהםכא בחכמים גסלבם גילים אצלם ור

 

מות בגילוי  ע לא מסגי ארבע אה דרב יהושרב הונא ברילא. ''בן מ''ש בקידושין זה מו ולפי

 לילך בגילוי ראש. א גסות רוח שהו טעם ' וזה מ'. שילה מראאמר שכינה למע ,הראש

 

עם  . לגבי ירב ן קאהדרידמצינו בסנכ לרוח. וי'' סות עם זה נחשב ג טה זיש לחקור, מאיאלא 

לץ תפיליו רב נחמן שח אמר ',אשר הרים יד במלך וזה'ומאי '' ך, לשמרד כנגד שלמה המ

ימת מלכותו  י אמפנ לצד אחר נותלו לפ שהיה , ין בפניושחלץ תפילי שם ''.'' ופירש''בפניו

ן  אי  ,תפילין ץ לח .בחזקה נגדולבא להתריס כ יונ ל"א חולץ תפילין בפ ,ולחלוץ שלא בפניו

נוהג שאינו להראות ולומר לו  חיל במרד בכךהת והוא)לפני המלך  ראש בגלויהיות ון לנכ

ן  רב נחמ ראמ'כך, ' מרא שם מיד אחרוכנראה ממ''ש בג  זה מדת גסות רוח,'' ע''ש. ו(.כמלך

, הוא רוח נחשבת לגסות ןליי...''. ונראה שהטעם שחליצת תפו בירבעםהרוח שהיה בות גס

ין בפני רבו, ן לחלוץ תפילאישרבא, לגבי הטעם לדין ד''ה אמר  'לח.ח ס'הב''י בא''ש ' כמ'

אוי , ואין רת שמיםרק ממנו עול מלכופו... מפני שהוא רי''א ז''לנו הגדול מהתב רבי''וכ
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בגלוי  וחרעושה כן.'' משמע מזה שהטעם שיש גסות  ד שיראה רבו, ערבו כן בפני שותלע

יש  ו .מה שהוא חולץ התפיליןכות שמים בל מלו עוכפורק ממנ אהרפני שזה נוא מהראש ה

אינו  מים, כל שכן שהואול מלכות שפרוק ממנו עקפיד לשכמו שהוא אינו מ הוכחה מזה

וזה כדמצינו בטור א''ח בפני רבו.  ליןתפי ן לחלוץין או, ולכק ממנו כבוד רבמקפיד לפרו

  רכות, והיה ר הב מסד  ניחם כשהיהלה היה מדקדק'ל שיתי לא''א ז'אור'ס''כה. שכתב, '

 עוטר ישראל ומברך רה, ואז היה מניחםר ישראל בתפאוטעמסדרם זה אחר זה עד 

ון ילין לשפם תונקראירך חבוש עליך, ין פאר, שנאמר פאפי שהתפילין נקראבתפארה, ל

י שם ה'  רץ כאו כל עמי הארו ב, דכתישהשכינה שורה עלינולכל רואינו  עדותיה שהן לילפ

יו והן פאר כשהתפילין עלש הראש.'' ע''ש. נראה מזתפילין שב אלו שינןעליך, ודר ראקנ

יש גלוי הראש, ן התפילין עליו ונו''. משמע שכשאיה שורה עליות ''שהשכיניש עד לראשו,

 תכולעת חליצת תפילין היא כפורק ממנו עול מה עליו, ובששורינה ות שהשכ דן עשוב אי

שפיר  ן כמבטל עדות הנ''ל, ול ת רוח שהואכגסושזה 'ל, וי''ל נ'ה''א ז''ל מהרישמים כמ''ש 

ש לפרוק עול אם הוא אינו חוש מלך, שי''לו או בפני הפני רבן לחלוץ התפילין בהוא שאי

ש לדחות כבוד המלך או כבוד וא אינו חושו הק'' ה ממנו,נשכידוחה הת שמים מעליו ומלכו

 רבו.

 

חיל המנהג  ו המלך, התבו אני רתפילין בפ צתיו בשעת חלראש מה שהוא מגלהמ ש לוי''

זה שפיר הוא ליו. ולפי השכינה  מע א פורקות רוח, וכאילו הוראש נחשב גס ויללומר שכל ג

ת בגילוי גי ארבע אמומס ע לארב יהושדיה ונא בררב ה. הנ''ל ''בגמ' קידושין לא מ''ש

 למי דומהו, אין זה אשריש כסוי לון שויש לפרש שכי ''.אמר שכינה למעלה מראשי ,הראש

וא לכן עדיין הליו, וי שדוחה השכינה מען זה דומה למאי תפילין של ראש, ולכן שאין עליו

 י''.  שכינה למעלה מראשבכלל ''

 

ס לבית הכנסת, שאלו השם או נכנ כירא מזשעת שהובשו סות ראהדין שצריך לכ מובן ולכן

וכשהוא  ולם,ך העשמו של מל ירכשם הוא מזיר ה , שכשהוא מזכ'ך'להם בכלל ''בפני המ

ו ו בזמנים אלות ראשלך, ולכן אסור לגלנכנס לבית המש ינס לבית הכנסת הוא כמנכ

, ואין ליןתפי י חליצתבלג זה רק כיון שעיקר דיןה מותר מצד הדין במס' סופרים אף ז)ולת''ק 

בודו והוא כ ץלא כל הארן שמראש אסור כיוהי ויף עליו.( וי''א שאף לילך ד' אמות בגללהוס

 דות.        א רק מדת חסיהוואין להחמיר כולי האי ך, וי''א שהמל בפני

 

ח,  י ראשן גסות רוממילא שאין בגלו ת ממצוות תפילין, נשים פטורו''ל שכיון שזה י יולפ

 . וביחוה דעת ג'י 'ש. ועיין עוד בזה בציץ אליעזר ח''יב סך בגלוי הראלברלות שהן יכו ילאוממ

שה שמכסה את רא מהוואשה נשואה היות ל ''שוהם הנ'' אבניתב הזה שפיר כ פילה ס''ו. וח''

מרא ראוי זה, ורק מתורת חובין פנויה לענין חלק בינה ליעות, אין לכי הצנאין זה אלא מדר

בין אשה נשואה או פנויה ששתיהן  י אין חילוקשהר '', שמברכת  הבשע ראשה  שתכסה

 ש.בגלוי הרא רךברוח להן לסות פילין ואין גת מ תפטורו
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 רבבכבוד  ייםואס

 

       למדניך יאורחותמחבר הספר 

 

 

 

 


