סיכום כללי של דברי השו"ע והחונים עליו )יו"ר סי' קפג -רא(
יולדת

98

מפלת

טומאת יולדת

)ילד חי /נפל /מת(
אין חוששת לולד
לא ראתה דם
בלידה ולאחריה
26
] .1קצד,א[ מכיוון שאלהב"ד
וכל היולדות חשובות כיולדות
בזוב :לזכר  -סופרת ז"נ )ימי
טומאה וזיבה ,שעולים לה ימי
טומאתה שלא ראתה בהם
לספירתה (99וטובלת .לנקבה -
סופרת שבועיים לטומאתה
ובתוכם ז"נ וטובלת בליל ט"ו.
 .2טבלה לפני סיום ספירתה -
לא עלתה לה טבילתה.

ראתה דם בלידה
או לאחריה
]קצד,א[ מכיוון שכל
חשובות
היולדות
כיולדות בזוב מחכה עד
שיפסק הדימום תספור
ז"נ ותטבול] .רמ"א שם[
ופשט המנהג בכל ישראל
שאין בועלים על דם
טוהר ודינו כשאר דם
לכל דבר לכן אינה יכולה
לשמש עד שתיטהר
לגמריקיח.

דינים בימי טוהר
] .1רמ"א קצד,א[ יש מקומות שנוהגים לא לטבול כל
ימי הטוהר ולהם אין להקל ,אך במקומות שלא נהגו
אין להחמיר כלל] .ט"ז שם,ג[ הרוצה להחמיר וכוונתו
לש"ש יחמיר ,אך המיקל אין עליו עונש כלל] .חת"ס
חי"ד סי' נב .הובא בפת"ש שם,א[ היה מבטל מנהג זה
אם היה אפשר בידו שמביא לכמה מכשוליםעא.
] .2שם[ ראתה טיפת דם כחרדל טמאה אע"ג
דמדאורייתא דם טהור הוא.
] .3נוב"י .הובא בפת"ש שם,ב[ נטמאה באמצע תשמיש
מותר לו לגמור ביאתו כדרכו] .נ"צ .הובא בפת"ש שם[
פורש באיבר רפויקיח.ד.
] .4תשובה מאהבה .הובא בפת"ש שם[ יש להסתפק אם
לברך על טבילה בזמן ששמרה ז"נ על דם הטוהר.
]חת"ס .הובא בפת"ש שם[ יש לברך כשם שמברכים על
שאר מנהגיםקיח.ג.
] .5ש"ך קצז,ד[ יולדת עד תום הימים שבהם רואה דם
טוהר אין חל עליה דין "טבילה בזמנה" ואינה יכולה
לטבול בשבת] .דגמ"ר[ מכיוון שמחומרא שלנו דם
טוהר הוא כשאר דמים הרי שחל עליה דין "טבילה
79.3
בזמנה" וטובלת בשבת.
] .6ט"ז שם,ב[ אין צריכה לפרוש ביום שבו מסתיימים
ימי טהרתה ]ש"ך שם,ד[ ובע"נ יחמיר לפרוש.95

] .1קצד,ב[ המפלת
97
בתוך מ' יום.
] .2שם,ד[ ילדה
ואח"כ הפילה שליא
תולה בולד עד כ"ג
יום] .93.3ש"ך שם,ה[
ויום כ"ד כולל יום
הלידה.
] .3שם,ז[ הפילה
שליא קשורה בכמין
חיה] .ש"ך שם,ז[
ואנו שאין בקיאים
חוששת לנקבה.93.6

חוששת לולד )נקבה(
] .1קצד,ג[ מפלת כמין חיות
94
שונות ,96צורות שונות של ולד
 ,94.5שפיר 88ושליא ,93חתיכה
שקרעוה ויש בתוכה עצם,94.2
עכשיו שאין אנו בקיאין בצורות
חוששת לולד נקבה לחומרא.
] .2שם,ה[ הפילה נפל ואח"כ
שליא או שליא קודם הולד.
] .3שם,ז[ הפילה שליא וכמין
93.6
חיה שאינם קשורים זב"ז.
] .4שם,ט[ אפילו שאין בחזקת
מעוברת והרגישה שהפילה ואינה
יודעת מה.92

מדאו' וסופרת

מדרבנן

אינה טמאה

] .1קצד,י[ יצא הולד
שלם  -עד שיצא פדחתו.
יצא הולד מחותך או
מהופך  -עד שיצאו רוב
איבריו ,ואם יצא כל
91
ראשו נחשב כיצא רובו.
] .2שם,יב[ הייתה מקשה
ללדת ונשמע קולו של
ולד ,מוכח שיצא ראשו
מחוץ לפרוזדור.du
יולדת
]שם,יג[
.3
תאומים ,משעה יצא
הולד השני.

] .1קצד,יא[ הוציא
העובר את ידו
מהרחם והחזירה.
שם,יא;
]ש"ך
שם,ה[
תוה"ש
ואפשר איבר אחר,
ולאו דווקא ידו.90
] .2שם,יג[ יולדת
תאומים ,משעה
הולד
שיצא
הראשון.

] .1קצד,יד[ ולד
שיצא מהדופן
ויצא דם רק
מהדופן  -טהורה
אף מדם נידה.89

]קצד,ב[ חוששת לדם נידה
אפילו לא ראתה] .רמ"א שם[
משום שאלהב"ד ,ומיד לאחר
ז"נ טובלת וטהורה.
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אישה רגילה
יש לה וסת קבוע

E

אין לה וסת קבוע

] .1קפט,א[ חוששת לעו"בא.
] .2קפד,יא[ מוחזקת כטהורה עד
עו"ב שלה.2
] .3קפד,ט[ עבר זמן עונת הוסת
ולא הרגישה ולא בדקה  -טהורה.
]ב"י שם[ אפי' לכתחילה בזמן
עונת וסתה אין צריכה בדיקה.
] .4קפט[ קובעת וסת בשלוש
ראיות ,ווסת הפלגה בארבע
ראיות.
]קפט,יג[ בתנאי שהיו כל ראייותה
באותה עונה .בוסת הפלגה לא
משגיחים בעונת היום הראשוןיא.

לא עבר זמן
עונת הוסת
] .1קפד,א[ המרבה
לבדוק לא בשעת
תשמיש הרי זה
משובח.8
 .2אינה חוששת
לעו"בג.
] .3רמב"ם פ"ד
ה"ט[ אם אשתו
בחזקת טהורה בא
עליה אפילו ישנה.2

לא פורשת
למרות הוסת
].1קפד,ג[ קטנה שלא הגיעה לימי הנעורים
או לא הביאה סימנים ,לא פורשת סמוך
לוסת כל זמן שלא קבעתו ג"פ.
] .2שם[ זקנה שנסתלקו דמיה.
] .3קפד,ז[ בימי עיבורה משוהכר עוברה.
] .4שם[ בימי מניקתה שהם כ"ד חודש
משנולד הולד אפי' מת הולד.
] .5קפד,ח[ נחבית במחבא מפני פחד.
]רמ"א שם[ לכתחילה בודקת ,אך בדיעבד
עבר הוסת ולא הרגישה  -טהורה הלא
בדיקה.
] .6תפארת משה .הובא בפת"ש שם,ד[
קבעה וסתה בליל טבילתה  -מותרת לשמש
בעונת וסתה ולא החמירו לאסרה על בעלה
עולמית.

עבר זמן
עונת הוסת

בזמן עונת
הוסת
קב
].1קפד,ב;קפט,כד[ פורשתק מתשמיש
כל עונת הוסתקא] .ש"ך שם,ו[ המחמיר
אף בחיבוק ונישוק תע"ב.B
] .2קפד,ט[ בודקת בסוף עונת הוסת
)]חוו"ד[ בדיקת חו"ס( ,לוודא שלא
ראתה בעונתהב.
] .3חי' חוו"ד קפד,כג[ נשי דידן שאין
להם שעה קבועה בראייה צריכות לשים
מו"ד כל העונה] .Cבי' חוו"ד שם,יא[
נאבד העד אסורה וצ"ע.T
] .4רמ"א קפז,ה[ היה לה מכה במקור
וראתה דם  -תולים שהוא דם וסתכט.
]ש"ך שם,כו[ אך אם מרגשת שהמכה
מדרגה ג']כח[  -תולה במכתה.
] .5בי' חוו"ד קפה,ז[ שימש ונזכר שהוא
יום וסתה פורש ממנה באיבר מת.19

פקידה למרות
הוסת
]קפד,י[ היוצא לדרך
יפקוד את אשתו
אפילו בעונת וסתה.
]רמ"א שם[ והמחמיר
לפוקדה רק בדברי
ריצוי ופיוס תע"ב.
]שם[ אך במקרה
שיוצא לדבר מצווה
פטור )שלא יתעכב(.20
]חמודי דניאל .הובא
בפת"ש קצז,ג[ היוצא
לדרך ,למרות שאשתו
פשעה ודחתה טבילתה
 מותרת לטבולבשבת.79.3

] .1קפד,ט;קפט,ב[ לא ראתה
בעונת וסתה ולא הרגישה -
אסורה לשמש עד שתבדוק
אפילו לאחר זמןב.6.2,
] .2קפד,יא[ בעלת וסת הימים
ובא מהדרך לאחר עונת וסתה -
אסור לו לבוא עליה עד
שישאלנה ותאמר טבלתי.2
שהתה זמן ספירת ז"נ וטבילה
בא עליה בלא לשואלה. J
] .3קפד,יב[ בעלת וסת הימים
והגוף ,שהוסת תלוי במעשה,
מוחזקת כטהורה עד עו"בקג.
 .4אינה חוששת לעו"בד.

פרישה במקרים
מיוחדים
רואה
מעבר
ולא
אימתי
לעונה

]קפד,ד[
בשעת
העונות
יודעת
ראתה
חוששת
שבוודאי
אסורה
)השניה(כ.

]קפד,ה;קפט,כד[
רואה במשך שתי
עונות  -פורשת כל
העונה הראשונה
זמן
ומשך
בעונה
הראייה
השניהכא.

שופעת
]קפד,ו[
כמה ימים פורשת
רק עונה ראשונה
של הוסת.
]שם[ עבר עונת
הוסת ולא ראתה
מותרתיט.
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הסבר 20 :מציין שראתה בהפרש של
 20יום .א' מציין שראתה בא' בחודש
)החודשים הוספו להקל על המעיין(.
חודשים מלאים  -ניסן ,סיון ,אב.
חודשים חסרים  -אייר ,תמוז ,אלול.

20

30

20

31

20

32

]קפט,ב[ קבעה
107
וסת הפלגה
]קפט,ה[ קבעה וסת הפלגה -
דילוג )]ש"ך שם,ח בדעתו[ והוא
כפוסקים כשיטת רב(ח.
] .1ש"ך שם,ח[ הפוסקים כשיטת
שמואל מצריכים ראיה נוספת
) (33לקביעת וסת .ומכיוון
שמחמירים כרב וכשמואל -
קבעה וסת בד' ראיות וחוששת
בחודש הבא כאלו"ק.
] .2ש"ך שם ט,יא,יב[ מדוייק
מהשו"ע שקובעת וסת כאשר
מדלגת קבוע ,35,32,29,1 :או
למפרע  .27,28,29,1אך לא
כשמשנית דילוגה.34,32,31,1 :
]כו"פ .הובא בפת"ש שם,ו[ אין
דילוג למפרע.

ראשון /א' )ניסן( 1 /
6
)א(
א.ב

 .1וסת החודש
 .2עו"ב )ל' ניסן(

ראשון )לאחר
כ"ב יום(

שעה מסוימת

א

ראשון )לאחר
כ"ב יום(

שעה מסוימת

א

]קפט,ו[ קבעה
וסת השבוע

106

ראשון )לאחר
כ"ב יום(
]קפט,ו[ קבעה
106
וסת הפלגה

]קפט,ג[ קבעה וסת
ואינה
השעות,
בימים
חוששת
שחוששת לושא"ק
אלא באותה שעה
7
בלבד .

ב )אייר(
]קפט,יא[ אינה חוששת לוסת
5.3
הדילוג עד שתקבענו

אייר(
ב)א

]ש"ך קפט,כא[

] .1קפט,ז[ היה לה
וסת קבוע קבעה וסת
החודש דילוג.5.2
 .2אלו"ק ראתה ד"פ
)ד' תמוז( קבעה וסת
החודש דילוג.5
] .3שם[ חוששת רק
בחודש הבא גם
הקודמת
לראייה
כאלו"ק )ג' בחודש(י.

ב

ד )סיון(

ג )סיון(
]קפט,ו[ קבעה
4
וסת החודש

]קפט,יב[

בג

]קפט,י[ לא קבעה
וסת החודש
דילוג]] .[5.2ש"ך
שם,כג[ קבעה וסת
הפלגות ל"ב.

שו"ע

א ב ג

ש"ך

ב

א

שו""עע א ב ג
ש
ש""ךך

א ב

]קפט,ח[ קבעה
וסת החודש דילוג
10
חוזר

א )סיון(
] .1קפט,יב[ חוששת לוסת
החודש )א' תמוז( ,ואינה
חוששת לוסת הסירוג )א' אב(
משום שנעקר בחודש לפניו
)שסירגה בתמוז(.
] .2חוו"ד .הובא בפת"ש
שם,ח[ חוששת לוסת הפלגה
של שישים יום.

א )אב(

]קפט,יב[ קבעה
11
וסת הסירוג
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קפצה וראתה
בא' )ניסן(
כ )ניסן(

]רמ"א קפט,יח .ע"פ הש"ך שם,מח[ אפילו קפצה אינה חוששת
שתראה ,עד שתקבענו בג"פ.
]ש"ך שם[ פורשת כל העונה אם קפצה בוסת החודש )א'( )ואם
3.2
לא קפצה  -אינה חוששת(
]קפד,יב[ חוששת לעו"ב ,גם בלא קפיצה ,שמא אורח בזמנו בא
100
]ש"ך שם,לב[ והוא שלא קבעה לה וסת

קפצה וראתה ביום
המזדמן )כ' ניסן(

קפצה וראתה
בא' )אייר(

קפצה וראתה
בא' )אייר(

]ש"ך שם[ אם קפצה ב] :ש"ך שם[ אם קפצה ב] :ש"ך שם[ אם קפצה ב:
 .1וסת החודש )א'(
 .1וסת החודש )א'(
 .1וסת החודש )כ'(
 .2וסת הפלגה 30
 .2וסת הפלגה 30
 .2וסת הפלגה 20
].3קפד,יב[ עו"ב בלא
] .3קפד,יב[ עו"ב בלא ].3קפד,יב[ עו"ב בלא
קפיצה.
קפיצה.
קפיצה.

קפצה וראתה
ביום המזדמן

קפצה וראתה
בא' )סיון(

]טור קפט,יז[ קבעה
הקפיצות
לוסת
לבדן.
]קפט,יז[ כל וסת
שנקבע מחמת אונס
אינו וסת] .רמ"א
שם[ וחוששת כוסת
קבוע
שאינו
)שנעקר באי ראייה
אחת(.3.2

] .1קפט,יח[ קבעה וסת
המורכב לקפיצות ולוסת
החודש )א'(.
] .2שם[ אינה חוששת לא'
בלא קפיצה או לקפיצה
בב' ,שקבעה וסת רק לא'
וקפיצה.
] 3ש"ך שם,נ[ חוששת לכל
העונה )שקבעה גם וסת
ימים( .עוקרת לאחר ג"פ
שקפצה ולא ראתה.

 .1וסת החודש )א'(
 .2וסת החודש )כ'(
H
 .3עו"ב )י"ט(
 .4וסת הפלגה ) 20ט'(

קפצה ולא ראתה
בשבת ,ראתה ביום
א' בלא קפיצה.
]טור קפט,יז[
קבעה וסת
לימים
ולקפיצות.
]קפט,יז[ קבעה
וסת לימיםטז.

א )אייר(

ט )אייר(

 .1וסת החודש ועו"ב )א'(
 .2וסת החודש )כ'(.
] .3ב"ח קפט,טז; ש"ך
שם,לא[ וסת הפלגה ) 12יב'( .
] .4רמ"א שם,יג;ט"ז שם,יח[
וסת הפלגה  20מהראייה
הקודמת )ט'( שלא השתנתה
הספירה בראיית א'.יג.

א )סיון(
]קפט,ו[ קבעה
וסת חודש

 .1וסת החודש ועו"ב )ט'(
 .2וסת החודש )כ'(
 .3וסת הפלגה ) 20כ"ח(

כ כט
]חוו"ד .הובא
פת"ש קפט,יא[
קבעה וסת
הפלגה 20

יב כג
]ש"ך[ קבעה
וסת הפלגה 12

משנית וסת קבוע
וסת החודש )א'(

וסת הפלגה )(20

הפליגה
אחרת )(30
6
20
14.3

] .1קפט,יד[ הפלגה
מהראייה האחרונה
] .2שם[ אם לא תראה
הפלגת  ,20תחשוש
להפלגת 30
שנתה
בהפלגתה )(30

הפליגה
אחרת )(32

שנתה
חזרה
להפלגתה ) (20בהפלגתה )(30

הפליגה
אחרת )(34

ראתה ביום
אחר )ב'(

לא ראתה
פעם אחת
]ט"ז קפט,לא[ חוששת
לוסתה הקבוע] .ש"ך
13
שם,מה[ אינה חוששת .

לא ראתה
פעם אחת
לא ראתה
פעם אחת
]קפט ,טו[
עוקרת וסתה
הראשון ,ולא
חוששת לו.
וחוששת
כאלו"ק.13

ראתה ראיה
כלשהיא

ראתה ראיה
כלשהיא
חזרה
להפלגתה )(20

]ש"ך
קפט,מה;
נקוה"כ שם[
חוששת
]קפט,טו;ט"ז
להפלגתה
שם,לא[ חוששת
המקורית
להפלגתה
).13(20
13
המקורית ). (20

]ש"ך קפט,מו[
חוששת לוסתה
המקורי )א'(יב.

לא ראתה
)א'(
]קפט,טז[ חוששת
לוסתה המקורי
)א'(יב.

ראתה ביום
אחר )ה'(

לא ראתה
)א'(

ראתה ביום
אחר )ט'(

לא ראתה
)א'(

]ש"ך קפט,מו[ אין
חוששת לוסתה
המקורי )א'( .עד
שתראה שוב
באותו מועד יב.

]קפט,טז[ אין
חוששת לוסתה
המקורי )א'( .עד
שתראה שוב
באותו מועד יב.

] .1קפט,טו[ נעקר וסתה
]קפט,יד[
]קפט,יד[
קבעה הפלגה הראשון] .ש"ך שם,מג[
חוזרת
חדשה ) (30ודינה כאלו"ק שחוששת
לוסתה
ונעקרה
לעו"ב לוסת החודש
הפלגתה
14
הפלגתה
ולהפלגתה האחרונה ).(34
הקבוע )(20
6
הקודמת
] .2ש"ך שם,מב[ והוא
לשיטת שמואל שרק אם
ימסר)(36
הפניותנוספת
תראהההפלגה
לכל מבקש באימייל  - 345mail@gmail.comשאף הוא אינו עבר הגהה ובדיקה
הסיכומים לא הוגו כלל ,לכן כל המבקש לעיין עושה זאת על אחריותו .כמו"כ הקובץ שכולל את
תקבע וסת זו ,אך לשיטת
רב קבעה "וסת הפלגה
הדילוג" .14.2

אישה רגילה
לפני תשמיש
אין לה וסת קבוע
] .1קפו,ב[ ג"פ בודקת לפני ואחרי
תשמיש כדי שתוחזק באינה
רמ"ת] .17רמ"א שם[ ואינה צריכה
לבדוק אחר כל תשמיש ,אלא
מקנחין בעד אחד כל הלילה ובבוקר
בודקים אותו.
]ש"ך קפז,א[ אינה צריכה בדיקה
כלל ,אא"כ יש ריעותא שרמ"ת.z
]חוו"ד .הובא בפת"ש שם,ב[ אף
לדעת הסוברים שלא צריך בדיקה,
צריך קינוח והשהיית העד על הגוף
כשיעור וסת )ולא תשכב אפרקדן(.

לאחר תשמיש

בעת תשמיש

יש לה וסת קבוע
] .1רמ"א קפד,א;
קפו,א[
רמ"א
בלא
משמשת
בדיקה,18
ואדרבא אין לה
לבדוק בפני בעלה
כדי שלא יהא
נוקפו
ליבו
ויפרוש.8

].1קפה,ד[ פירסה נידה
תחתיו  -נועץ צפרני רגליו
בארץ ושוהה בלא דישה עד
שימות האבר ,ופורש באבר
מת ,ואינם צריכים כפרה
כי הדבר אונס להם.19
]רמ"א שם[ ויתמלא פחד
ורתת על עבירה שבאה
לידו .ויסמוך גופו על ידיו
ורגליו כדי שלא יהנה
ממנה.
] .2חוו"ד .הובא בפת"ש
שם,י[ אם מרגישה אומרים
שמרגישה היא את השמש
ואינו פורש ,אא"כ בטוחה
שהוא דם.
] .3רמ"א שם[ פרש בשוגג
באבר חי  -יתענה מ' יום
לא רצופים ובליל התענית
אסור ביין ובשר ,או ייתן
צדקה כפי עושרו .וכל
המרבה לשוב זכות הוא לו.

] .1קפו,א[ אינה בודקת ,אפילו לכתחילה] .8ש"ך קפז,א[
אא"כ יש ריעותא שרמ"תכה.
] .2מהר"ם[ שימשו לא בשעת וסתה ואח"כ מצאו דם עליו
או אצלה מקרי אונס ,ושניהם אינם צריכים כפרה.19
)(αנמצא דם על עד שלו  /קינחה תוך זמן קצר של
נטילת העד ממיטתה ומצאה דם (β) .התעוררה ריעותא
213

] .1קפז,י[ פורשת כדין רואה ול"ק ,ולאחר מכן משמשת.
] .2שם,א[ בודקת עצמה בקינוח תוך זמן קצר של נטילת העד
ממיטתה ,22מצאה )(αב"פ )(βג"פ 266רצופים  -מגרשה )]רמ"א
שם;ש"ך שם,ג[ בתנאי שלא היה תשמיש היתר בין הראיות(.
]רמ"א שם,י[ רב"ת ג"פ לאחר טבילתה אסורה לשמש עמו,
שקבעה וסת מורכב לתשמיש אחר טבילה )]ט"ז שם,יד[ לכן
213
נאסרת אפילו היה תשמיש של היתר בין הוסתות(.
] .3שם,יב[ ואסור להשהותה אצלו ,אפילו אינו רוצה לבוא
212
עליה ,אא"כ הולך אצלה בעדים.
] .4שם,ו[ נאמנת אישה לומר יש לי מכה באותו מקום שהדם
יוצא ממנה 23או אומרת ברי לי שאין דם זה בא מן המקור
נאמנת וטהורה] .פת"ש שם,לו[ משום שפקפקו בדבר
האחרונים ,נאמנת רק כשיש עוד צד להקל.

לא חוששת
לרמ"ת כלל
]ש"ך קפז,א[ בדקה
מיד לאחר התשמיש
ולא מצאה כלום,
ואח"כ ראתה אפילו
תוך שיעור זה  -לא
מיקרי רמ"ת.

]ש"ך קפז,א[ ראתה
ג"פ בבוקר בליל
טבילתה ,כשקמה
ממטתה מצאה על
כתונת שלה ריבוי
דם  -מותרת.

בדיקה בבעל ראשון
]קפז,ג[ אם רוצה לבדוק עצמה בשפופרת
בעודה רב"ת תחת הראשון  -רשאית ,נמצא
דם בצדדים  -מותרת] .ש"ך שם,יג[ נמצא דם
על המוך  -אסורה לכל] .שם,יד[ ולפענ"ד
דאין להורות בדיקה בבעל הראשון.

]קפז,ב[ אם אירע כן בג' בעלים  -חייבת לבדוק עצמה בשפופרת ,והוא הכנסת קנה
עופרת חלול ובסופו מוך ,עד למקום שבו השמש דש ,אם נמצא דם על המוך  -בוודאי
שהדם מהמקור ואסורה] .206משאת בנימין .הובא בש"ך שם,י[ ואין צריכה לדחוק
עצמה בבדיקה ,אלא מכניסה כפי יכולתה עד המקום שהיא משערת שהשמש דש בו.

מותרת לשמש
במקרים הבאים
התרפאה

תליה בדמים אחרים

תלייה במכה במקור
אין לה וסת קבוע

יש לה וסת קבוע

] .1ש"ך קפז,יא[ בבדיקה לא
נמצא על המוך ,בין שנמצא
בצדדי השפופרת בין שלא
לא הגיע הגיע עת
ספק דם
ודאי דם
נמצא עליו כלל  -מותרת.206.2
וסתה
עת וסתה
מקור
מקור
] .2קפז,ח[ התרפאה קודם
שהוחזקה כרמ"ת מותרת
]רמ"א קפז,ה[ אם ]רמ"א קפז,ה[ ראתה
]רמ"א קפז,ה[ ]רמ"א
לשמש .ואם הוחזקה יש
במכה קפז,ה[ תולה ידוע שהדם מהמקור ,בשעת וסתה אינה
תולה
מסתפקים האם מותרת לשמש
מדרגה א' מכח במכה רק אם אף בדרגה א'  -תולים יכולה לתלות במכה,
על סמך רופא יהודי שטוען
]ש"ך מכתה בדרגה שהדם שראתה הוא והוא דם וסת שאל"כ
ס"ס.
שהיא נרפאה .אך אם ניכר
שם,כב[ לא תולה ב' )שאין ס"ס דם מהמכהלא ]ש"ך לא תטמא לעולםכט.
שהרפואות להפסיק הדימום
במכה מדרגה א' לתלות(.
שם,כ[ מ"מ יושבת ]ש"ך שם,כו[ אפשר
מועילות בה מותרת לשמש
לתלות במכה מדרגה
ז"נ.
ויכולה לתלות
בדרגה ב'.211
ג' וטהורה.
אפילו ע"פ דברי רופא גוי] .ב"ח.
הובא בש"ך שם,כח[ אם הועיל
רפואה מסוימת להצילה אצל
]קפז,ה[ אם התברר בדיעבד שדם שרב"ת שונה מדם מכתה  -בוודאי
ואין -שאף הוא אינו עבר הגהה ובדיקה
345mail@gmail.com
באימייל
אינוימסר
הפניות
המבקש
לכן כל
הסיכומים לא הוגו כלל,
לתלות בול] .ש"ך שם,יט[
מבקשיכולה
לכלואינה
מהמכה
ה זה
עושה זאת על אחריותו .כמו"כ הקובץ שכולל אתדם
לעייןיכולה
הוחזקה,
שטרם
אישה
צריכה להראות לכתחילה שאר ראיותיה לחכם שישוה בין ראיותיה.
לסמוך על הרפואה זו אפילו
אשה שהוחזקה כבר ג"פ.263
] .1קפז,ד[ שמשה סמוך למועד וסתה
וכ"ש בוסתה - ahתולים שהדם
שראתה הוא דם וסתהלא.
] .2רמ"א שם,י[ לאחר ג' לידות רב"ת
או ג"פ לאחר לידה )]ש"ך שם,לא[
אפילו רצופים( תולה שמחמת לידה
ראתה ,שהוכהו הצדדין מכח הלידה.
] .3שם,יג[ הבועל את הבתולה ורב"ת -
תולים בדם בתולים ,אפילו כמה
פעמים עד שתתרפא המכה ,ולבסוף
שימשה ולא ראתה] .25רמ"א שם[ אם
לא מרגישה צער בעת תשמיש מובן
שהפצע התרפא ואין תולה בו יותר.
] .4רמ"א שם[ אם לבעל יוצא דם דרך
האמה ורב"ת  -תולה בדם שלו.

הפסיקה לראות
47

פולטת ש"ז

] .1קצו,יא[ שימשה וראתה מיד
סופרת ו' עונות מעת לעת ) 72שעות(,
ואותו יום שמסתיימת ספירתה
סותרת כולו שחיישינן שפלטה ולא
הרגישה לכן מתחילה לספור ז"נ החל
מהיום החמישי לשימושה.48
]רמ"א שם[ נוהגים ואין לשנות ש:
א.מתחילה ספירת הז"נ מיום השישי
לשימושה .ב .אין לחלק בין שימשה
ובין לא שימשה .ג .ממתנת אפילו
בכתם .ויש מחמירים עוד להמתין עד
שבעה ימים ואין טעם בדבר
והמחמיר יחמיר ,והמיקל נשכר
48
להקדים עצמו מצווה.
] .2ש"ך שם,כא;ט"ז שם,ח[ מחמירים
כתם כראייה] .חת"ס .הובא בפת"ש
שם,טז[ בדיעבד אם ספרה אחרי כתם
מיד ז"נ עולה לה אפילו קודם
פסיקתה שימשה .אך בכתם על עד
בדוק אין להקל.48.2
] .3ש"ך שם,כב[ אם תוך ימי ספירתה
או אחר ה' ימים נתקלקה וחזרה
וראתה דם או כתם פוסקת באותו יום
בטהרה ומונה למחרת שאין חשש
שימשה.48.2
] .4שם,יג[ משמשת שראתה ופסקה
יכולה להפליט הזרע ע"י קינוח אותו
מקום יפה במוך או בבגד ,או תרחוץ
במים חמים וסופרת מיום למחרת.
]רמ"א שם[ בזמן הזה אין אנו
בקיאים ואין לסמוך על זה וכל הפורץ
גדר בדברים אלו במקום שנהגו
להחמיר  -ישכנו נחש] .ש"ך שם,כה[
אין להקל לכתחילה.82

הפסק טהרה
ביום הראשון

ביום השני ואילך

בודקת
]קצו,ב[
במו"ד כל בה"ש.42
]רמ"א שם[ בדיקת
שחרית לא מהני,
אבל בדיעבד בדיקת
סמוך לבה"ש סגי.118
הובא
]דגמ"ר.
בפת"ש שם ס"ב[ כל
בדיקה קודם מנחה
קטנה לא מועיל.

]קצו,א[ בודקת ביום
מלראות
שפסקה
בבה"ש וילמד בתוך
ביתו לעשות בדיקה
זו במו"ד] .42רמ"א
לכתחילה
שם[
ובדיעבד
במו"ד,
בדיקת שחרית סגי.43

] .1רמ"א קצו,א[ לכתחילה תזהר לא לפסוק
בטהרה אחרי שהקהל התפללו ערבית
ובדיעבד אין לחוש] .ש"ך שם,ה בדעתו[
ואפילו אמרו "ברכו" יכולה לפסוק כל עוד
הוא יוםקכב.
] .2קצו,ג[ לאחר הבדיקה ,תלבש חלוק
הבדוק לה מכתמים ובלילה תשים סדינים
הבדוקים מכתמים.
] .3רמ"א שם[ מנהג כשר שתרחץ גופה ,ואם
רחצה רק את פניה של מטה די בכך .ובשעת
הדחק סגי שרק החלוק עצמו נקי בדוק מדם.
]תה"ש שם,ו[ לכן בדיעבד לא רחצה ולבשה,
ובדקה עצמה וחלוקה בסוף ז"נ ולא מצאה
כתם  -מותרת לטבולקכג.
] .4שם,ו[ הבדיקה תיעשה ע"י שימוש בבגד
רך ולבן ,46ותכניסנו בעומק חו"ס עד מקום
שהשמש דש בו ,ולא שתכניסהו מעט לקנח
עצמה ]רמ"א[ ובדיעבד אם בדקה יפה רק
בחו"ס סגימז.
] .5שם,ה[ עשתה הספ"ט ונמצאה טמאה הרי
היא בחזקת טמאה עד שתפסוק בטהרה,

דינים מיוחדים

ספירת ז"נ
44.1

] .1קצו,ד[ לכתחילה בודקת בכל ז"נ
פעם בשחרית ופעם סמוך לבה"ש.44.2
] .2שם[ מועיל בדיקה רק פעם אחת בכל
הז"נ ,וי"א שבודקת ביום ראשון ושביעי
45
ואין להקל.
] .3שם,ו[ הבדיקה תיעשה ע"י שימוש
בבגד לבן רך ונקי ,46ותכניסנו בעומק
חו"ס עד מקום שהשמש דש בו .ואם
קשה לה מאוד לבדוק  -תבדוק בדיקה
אחת בחו"ס עד מקום שהשמש דש בו,
ועדיף ביום הראשון] .רמ"א[ ואם לא
בדקה במו"ד בראשון  -תבדוק במו"ד
שאר ימיםמז.
] .4שם,ט[ כל המרבה לבדוק בימי
הספירה הרי זה משובח ,אע"פ שיש לה
וסת] .ש"ך שם,יא .בדעתו[ שאין חשש
שיפרוש ממנה ,שבמילא אסורים
בתשמיש].[8
] .1קצו,י[ חובה שהז"נ יהיו רצופים
D
בלא ראיית דם ,והרואה אפילו בה"ש
סותרת ופוסקת וסופרת מחדש]] [37ש"ך
שם,סי"ב[ וסותרת אף אם ראתה ביום
השמיני לפני טבילתה.
] .2רמ"א שם[ שלשה ימים ראשונים
צריכים להיות נקיים לגמרי ואינה
יכולה לתלות בכתמים מכגריס ועוד.
אך פחות מגריס תולה במאכולת ,או
אם יודעת שיש בגופה מכה שמוציאה
דם תולה אף יותר מכגריס] .ש"ך
שם,סי"ג[ אינה תולה בשום מכה ,למעט
מכה שמוציאה דם תמידיתנ.

] .1קצו,יב[ טעתה במנין ז"נ
וטבלה ושמשה  -ממתינה ו'
עונות מעת לעת ומשלימה
לספור ימים נקיים להשלים
ספירת ז"ננב] .ש"ך שם,כג[
במילתא דשכיחא לא גזרו
רבנן ולכן לא מחמירים גזרת
בה"ש וסופרת רק ד' ימים.
] .2שם[ סתרה לאחר שבעה,
כגון שלא טבלה כראוי )בליל
ז'( ושמשה )ביום ז'(  -טובלת
בכל עת] .ש"ך שם,כד[ וצ"ע
לדינא שמשמע שרק בשימשה
בליל ח' אינה צריכה ספירה
חדשהנב.
] .3שם,ז[ הסומא בודקת
עצמה ומראה לחבירתה.
] .4שם,ח[ חרשת שאינה
שומעת ומדברת ,או שוטה
צריכות פקחות לבדוק אותן
ולקבוע להן וסתות ודינן
כשאר נשים.
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הרחקות אישה נידה

דברים כלליים
] .1קצה,א[ חייב לפרוש
מתשמיש עם אשתו נידה עד
שתטבול.101
] .2שם[ לא ישחק ולא יקל
ראש עמה שמא ירגיל
לעבירה.84.1
] .3קצה,ז[ ולא יסתכל אפילו
במקומות
ולא
בעקבה,
המכוסים שבה.84.3
] .4שם,ח[ ראוי לה שתייחד
לה בגדים לימי נידותה כדי
שיהיו שניהם זוכרים תמיד
39
שהיא נדה.
] .5ברכי יוסף .הובא בפת"ש
שם,א[ אסור להריח מבושם
שעליה ,אפילו מונח על
השולחן.
] .6פת"ש שם,י[ צ"ע האם
מותר לשמוע קול זמר שלה,
ונטה לאסור.
] .7חמו"ד .הובא בפת"ש
קצה,יט[ נכון לנהוג שנשים
לא ילכו לבית החיים להתפלל
בימי נידותןקכא.
] .1קצה,א[ מותר להתייחד
עמה שכיוון שבא עליה פעם
א' תו לא תקיף יצריה.110
] .2שם,ט[ בקושי התירו לה
להתקשט בימי נדתה ,אלא
כדי שלא תתגנה על בעלה.84.2

ג' מלאכות של חיבה
] .1קצה,י[ אסורה במזיגת
כוסו בפניו והנחה בפניו] .ש"ך
שם,יג[ לדינא לא רק ביין
אלא אף בשאר משקים.30
] .2שם,יכ[ וכן הוא אסור
במזיגת כוסה ,וכן לא ישלח
לה כוס ברכה או כוס
המיוחדת להקיט.
] .3ש"ך שם,יג[ אסורה
קערה
לשולחן
להביא
87.3
המיוחדת לבעל.
] .4שם,יא[ אסורה להציע את
הסדינים והשמיכה של מטתו
בפניו.86
] .5שם,יב[ אסורה ליצוק מים
על הבעל ,אפילו אינה נוגעת
בו ,ואפילו מים קרים] .ש"ך
שם,טז[ ואסור אפילו להביא
לפני בעלה קיתון של מים
שירחץ בהם.85
] .1שם,י[ למעט ג' מלאכות
כל מלאכות שהאשה עושה
לבעלה נדה עושה לו.
] .2שם[ מותרת במזיגת הכוס
אם יהיה היכר במעשיה,
בהגשה ביד שמאל ותניח על
השולחן ,או בהנחה על הכר
וביד ימין] .30ש"ך שם,יג[
לשולחן
להגיש
מותרת
קערה 87.3או למזוג לקנקן
המשמש לכל המוסבים ,אף
שישתמש בו גם הבעל.30.2
] .3שם,יג[ אם אחרים שתו
עם הבעל מכוס ששיגר לה -
מותרת בשתייתה.
] .4שם,יא[ הצעת הכרים
והכסתות שהוא טורח מותר
בפניו ,והצעת סדיניו מותר
לא בפניו אפילו שיודע שהיא
86
מצעת לו אותם.
] .5ט"ז שם,ח[ מותרת בהכנת
מים לאמבטיה של הבעל.85

נגיעה
]קצה,ב[ לא יגע ,29יושיט
ויקבל לו ,יזרוק ויקלוט חפץ
מאשתולו.ו.
]מג"א .הובא בפת"ש קצח,ג[
ואסור אף לגעת בבגדים
שעליה.
] .1תשב"ץ .הובא בפת"ש
שם,ג[ מותר ליטול מידה
תינוק ,באופן שאינה עושה
כלום ,והתינוק עצמו יוצא
מידיה לידיו ,משום חי הנושא
את עצמולו.ד.
] .2תוה"ש שם,ב[ מותר
לזרוק ובגדיה יקלטו את
החפץ ,וכן לנפוח ברוח פיו
נוצה או עפר מבגדיה ,אך
המחמיר תע"ב.
] .3הר כרמל .הובא בפת"ש
שם,ד[ יש להקל בזורק ליד
אשתו והיא פושטת ידה
ומקבלתו] .סד"ט[ מ"מ אין
להתיר והמחמיר תע"ב.
] .1קצה,טו[ בעל חולה ,ואין
מי שיעזרנו ,לאישה מותר
לסייע בידו מלבד רחיצת ידיו
פניו ורגליו והצעת המטה
בפניועב.א.
] .2קצה,טז[ אשה חולה אסור
לבעלה לגעת בה כדי לסייע
בידהעב.ב.
] .3שם,יז[ אם בעלה רופא
אסור למשש לה הדפקעב.ג.

אכילה ושתיה
]קצה,ד[ לא ישתה משיורי
כוס ששתתה היא] .רמ"א
שם[ אך היא מותרת לשתות
מכוס ששתה הואקט.
] .1רמ"א שם[ מותר באופן
שאדם אחר שתה מהכוס
ביניהם.2 .העביר המשקה
לכוס אחרת והחזירו לכוס
המקורית .3 .אינו יודע
ששתתה מאותה כוס )ואינה
צריכה להודיעו(  .4י"א יצאה
מהחדר ]שו"ת יד אליהו
סס"ד[ ואפילו אם חזרה או
פירסה נידה באמצע] .5 .ש"ך
שם,ט[ שתתה את כל המשקה
בכוס לגמרי ומילאוהקט.ב.

]קצה,ג[ לא יאכל עימה על
שולחן אחד.87
].1שם[ מותר אם יש שינוי
בולט שמפסיק בין הקערות
שלהם ,שאינם משתמשים בו
בסעודה .2 .אוכל כל אחד
במפה שלו ] .3ש"ך שם,ו[
יוריד את המפה מתחת
לקערה שלו.
]רמ"א שם[ לא יאכל משיורי
מאכל שלהקי והיא מותרת
בשיירי מאכל שלו] .רש"ל[
ולא מאותה קערה זה אחר
זהלט.
] .1ט"ז שם,ב[ כל אחד שם
מהקערה המרכזית לצלחתו
האישית] .2 .ט"ז שם,ד[ ואם
הפסיק אחר ביניהם מותר.
]שו"ת משאת בנימין סקי"ב[
כדו' שאוכלים עם בני הבית,
אך המחמירים יפה עושים
]פת"ש שם,ה[ מדינא יש
לאסור שבוודאי אוכל משיורי
להיזהר
שא"א
אישתו
שיפסוק תמיד אחר ביניהם.

ישיבה ושכיבה
]קצה,ה[ לא יישב וכ"ש ישכב
במטה המיוחדת לה ,אפילו
לא בפניה] .ט"ז שם,ו[ והיא
אסורה לשכב על מיטתו
בפניו ,דיש טפי הרהור
בשכבה ובקומהלח.
]פת"ש שם,ט[ מותר לו לישב
ולשכב במיטתה אם אינה
נמצאת בעיר.
]ט"ז שם[ מותרת לישב
בעלמא על מיטתו בפניו.
]פת"ש שם,ח[ מותרת לשכב
על מיטתו לא בפניולח.

]קצה,ו[ לא ישן עמה במטה
אפילו שניהם לבושים ואין
נוגעים] .רמ"א שם[ ואפילו
אם יש לכל אחד מצע בפני
לישון
ואסור
עצמו.
כשהמיטות נוגעות זב"ז.83
] .1מקור חיים .הובא בפת"ש
קצח,יא[ בהפרש כל שהוא בין
מטה למטה מותר.
] .2ש"ך שם,יא[ במיטות
המרוחקות זמ"ז ויש להן
כילה משותפת  -מותר.

] .1רמ"א שם,ה[ אסור לשבת
יחדיו על ספסל ארוך אם הוא
זז בישיבתם.
] .2שם[ אין להם לנסוע יחדיו
לצורך טיול של חיבהקכה.
] .1שם[ יש מתירים לשבת
בספסל אם מפסיק ביניהם
אדם או חפץ.
] .2שם[ לצורך נסיעה מעיר
לעיר מותר להם לשבת יחדיו
בעגלה ,אף לבדם והעגלה
שלהם ,משום שאין בדבר
דרך חיבה )]ד"מ קצה,ה[
והתיר באופן שאחד יושב
לפנים ואחד יושב לאחור( קכה.

] .1ט"ז שם,יח[ אפילו
למחמירים אפשר לאישה
למזוג כוס לבעל חולהעב.א.
] .2רמ"א טז-יז[ לאשה חולה
אם אין אדם אחר שיסייע
בידה או יש סכנה בחוליה
והוא הרופא היחיד  -נוהגין
היתרעב.ב.
] .2מקור חיים סי' סא .הובא
בפת"ש שם,טז[ יש הורו
להניח בגד על הדופק להתיר
עב.ג
עללבודקה
הרופא
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אישה רגילה

ראתה דם

הרגישה דם

ראתה כתם

ממקורה
דם

קטנה /גדולה שלא
הביאה ב' שערות

מב

ראתה פעמיים
או שופעת
]קצ,ב[ כתמה
מא
טהור  ,שלא
חכמים
גזרו
באינה מוחזקת
דם
שרואה
נידות.

ראתה ג"פ
חוששת

]קצב,ב[
מא
לכתם .
]שם,ד[ פסקה לראות
שיעור שלש עונות -
חזרה לקדמותה עד
שתחזור לראות ג"פ.

]קצ,א[ אישה שהרגישה
בבשרה טמאה מדאו'.
וסוגי ההרגשות:
א] .קפג,א[ נפתח מקורה בין
באונס בין ברצון. bj
ב] .רמב"ם פ"ה הי"ז[ נזדעזע גופה
ג] .נוב"י ח"י סי' נה[ זיבת דבר לח
]חת"ס הובא בפת"ש קפג,א[ אינו
נחשב הרגשה.
בזמנים שונים אף שלא הרגישה
טמאה מדאו':
א] .חוו"ד[ ראתה לאחר הטלת מי
רגלים.
ב] .שם;סד"ט[ ראתה לאחר
תשמיש ושמא לא הרגישה מחמת
השמש].[31
ג] .שם[ ראתה לאחר בדיקה ושמא
לא הרגישה מחמת העד.41

]קצ,ב[ הרגישה
ולא ראתה -
טמאה .הרגישה ]קפח,א[ כל מראה אדום
וראתה מראה ושחור בין אם כהה הרבה או
טהור  -טהורה .עמוק  -טמאה.
מראה לבן )]ש"ך שם,ב[ ואפור(
או ירוק וצהוב על כל גווניהם,
אפילו אם יש בהם סמיכות דם
והוא עבים הרבהקיד ,ואפילו
ar
הרגישה שנפתח מקורה
ובדקה מיד )]פת"ש שם,ד[
כשיעור וסת - (22טהורה.28
]ש"ך שם,א[ כל הנוטה לאדום
טמא ,וכל שאין ספק שהוא לא
אדום התירו.
]ש"ך שם,ג[ לא צריך בבדיקת
העד לחכות עד שיתייבשקטו.

משפופרת
]קפח,ג[ הכניסה
שפופרת והוציאה
בה דם טהורה.27
אך משמע מדבריו
שבשפופרת גדולה
טמאה מחמת
שאין לפתיחת
הקבר בלא דם.

מחתיכה
חתיכה דק
שבדקין

חתיכה
גדולה
]קפח,ג[ חתיכה
טמאה
גדולה
אפילו לא ראתה
כלום לפי שאי
אפשר לפתיחת
הקבר בלא דם,
אפילו בנפל שלא
נגמרה צורתו.104

]קפח,ג[ אפילו החתיכה
מבוקעת והדם בבקעים
נוגע בבשרה )פליי פלויי(
 טהורה ,כיוון שאין דרךלראות כך] .ש"ך שם,ח[
נלע"ד דלמעשה אין
להקל כלל] .ט"ז שם,ה;
תוה"ש שם,ו[ הלכה
כדברי השו"ע.
]ש"ך שם,ט[ ותולה רק
אם בדקה לפני שנפלה
החתיכה ולא מצאה דם.
]ט"ז שם,ה[ אין צריך
לבדוק.104

נפל ממקורה
המקור
]קפח,ג[ כמין
חתיכות בשר נופלים
בבית החיצון -
טהורהלד .והוא
שהטיל החתיכות
במים פושרין ולא
נמוחו]] .[105.2רמ"א
שם[ ודמה טהור כל
עוד יודעים שיש לה
חתיכות בבית
החיצון אפילו נפסק
לד
נפילת החתיכות .

דם יבש
].1קפח,ד[ כל דם
היוצא מן האשה בין
לח בין יבש
105
טמאה.
].2קפח,ו[ אע"פ
שאינו נימוח במים -
טמאה .וי"א
בחתיכה קטנה דקה
שבדקין טהורה אם
נימוח הדם בשרייה.
]ש"ך שם,יז[ הלכה
כדעה ראשונה.105.3

צורות בריה
].1קפח,ד[ יצא ממנה צורת בריה
כמין קליפות /שערות /יתושים,
והיה נימוח במים פושרים תוך
זמן של מעת לעת -טמאה .ואם
לא נימוחה במים  -טהורה,
אפילו נמעכה הבריה ע"י מיעוך
בציפורן] .רמ"א שם[ ואם
בציפורן לא נמעך ודאי שלא
105.2
ימעך במים וטהורה.
] .2קפח,ה[ יש על הבריה לחלוח
דם  -טמאה] .רמ"א שם[ וה"ה
נימוחו/נתמעכו
רק
אם
חלקם.105.4
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חציצה בטבילה
מניעת חציצה
] .1קצח,כד[ צריכה לחוץ
שיניה שלא יהא בהם דבר
62.2
דבוק.
] .2שם,יח[ ולפי שאינן
יכולות לכוין בחציצת בצק
או צואה בציפורניה מה
נקרא כנגד הבשר או שלא
כנגדו נהגו הנשים ליטול
59
צפרניהם בשעת הטבילה.
] .3קצח,כד[ מנהג יפה לא
לאכול באותו יום בשר.
]רמ"א שם[ ואין לה לאכול
בין הרחיצה לטבילה וכן
להתעסק כל יום הטבילה
בבצק ,בנרות או בשעווה.
] .4רמ"א קצח,מג[ תנסה
להטיל מימיה בין גדולים
ובין קטנים .וכן תסיר צואת
החוטם.62.2

בטבילה
] .1קצח,א[ צריכה לטבול
כל גופה כאחד ,בלא שום
חוצץ .49ואלו המגדירים
חציצה :א .חופה רוב גופה
)אפילו לא מקפידים
בדבר( .50ב .רוב בני אדם
מקפידים עליו .50.2ג] .ש"ך
שם,ב[ היא מקפידה בדבר
ואפילו שעה אחת.50.3
]רמ"א שם[ לכתחילה
תטבול עירומה ,אף בלא
דברים שאינם חוצצים
)מיעוט שאינו מקפידה(,
דברים
אטו
גזרה
החוצצין] .50ט"ז שם,ד
בדעתו[ אך בדיעבד עלתה
לה טבילתה שלא גזרינן
גזירה לגזירה.50.2

בתוך המקווה

]קצח,לה,לח-לט[ לא תטבול בקומה
זקופה ,מפני שיש מקומות
שמסתתרים בה .ואל תשחה הרבה
עד שידבקו סתריה זה בזה .לכן :א.
תגלה סתרי בית הערוה ע"י שתשחה
מעט כדרך שעורכת הפת .ב .תגלה
תחת דדיה כדרך שמניקה .ג .תגלה
תחת בית השחי כדרך שאורגת
בעומדין .ד .לא תפתח או תקמוץ
פיה] [62.3אלא תשיק שפתותיה דיבוק
בינוני .ה .לא תעצים או תפתח עיניה
ביותר .ואינה צריכה להרחיק
ירכותיה זו מזו יותר מדאי וגם לא
להרחיק זרועותיה מהגוף יותר
מדאי ,אלא כדרך שהם בעת
הילוכה] .ש"ך שם,לז בדעתו[ כדי
שלא תגביה הרבה ידיה ורגליה כתב
שתשער כפי שהוא בדרך הילוכה,
ואידי ואידי חד שיעורא.69

] .1קצח,ל[ אין צריכה
להגביה רגליה בשעת
אע"פ
הטבילה,
שדורסת על הרצפה,
שהמים
מפני
מקדימים לרגליה.
] .2שם,מ[ תעמיד על
גבה יהודית מעל גיל
מצוות שתוודא שכל
שערה נכנס למים.
ואם אינה יכולה
כל
את
תכרוך
שערותיה בדבר שאינו
חוצץ] .רעק"א .הובא
בפת"ש שם,כב[ ואם
לא עשתה כן לא עלתה
לה טבילתה.70

אופן עיון וחפיפה
] .1קצט,א,ח[ מדאו' צריכה לעיין בגופה סמוך
לטבילתה כדי שלא יהיה עליה דבר חוצץ.
מדרבנן תסרוק שערה כדי ששערותיה לא
ידבקו .ומדיחה בית השחי ובית הסתרים,
ומתוך כך תשטוף כל גופה במים חמים.73
] .2רמ"א שם[ תדיח גופה במים] .חמו"ד.
הובא בפת"ש שם,א[ במקום שאין קמטים
בגופה יכולה להדיח במשקים אחרים.73.3
] .3קצט,ב[ תחוף ראשה במים חמין או חמי
חמין ,ולא בקרים או בחומרים המסבכים את
השיער] .רמ"א שם[ בדיעבד חפפה בנתר
וראתה שלא סיבך שערה  -מותר.74
] .4רמ"א שם[ במקרה ואינה יכולה לחוף
במים  -אם הרופאים הורו שיין לא מסבך
השיער תחפוף בו ,ואם לא יודעת תנסה
בעצמה] .ש"ך שם,ה[ וכל אחת תנסה בעצמה,
שטבע השערות שונה אצל כל אישה ואישה.74.2
לא עיינה

לא חפפה

חציצה לאחר הטבילה
] .1קצח,כד[ נמצא לאחר הטבילה דבר חוצץ על גופה  -טובלת
62
שנית.
] .2קצט,י[ לרשב"א אם החפיפה והטבילה היו סמוכים )עד מרחק
עונה(  -עולה לה טבילתה אפילו נמצא עליה חוצץ יכולה לתלות
שהחציצה עלתה בה אחרי הטבילה .לרמב"ם אם היו סמוכים
)באותה עונה( לא תחפוף שנית ,אך תמיד תטבול שנית] .רמ"א שם[
הלכה שצריך שיהיו סמוכים באותה עונה] .ש"ך שם,יד[ צריך
להחמיר כשתי השיטות ,ושיהיה החפיפה באותה עונה ועד מרחק
של עונה.113
] .3שם,יא[ נתעסקה במין לאחר טבילה ,ונמצא מאותו מין חוצץ על
גופה אפשר לתלות שהחציצה מאותו מין שנתעסקה בו] .ש"ך
שם,טז בדעתו[ והיא שאמרה "ברי לי שלא היה עלי החציצה קודם
לכן"] .114ט"ז שם,יב[ יכולה לתלות במתעסקת עד מרחיקה
חפיפתה מעונתה מרחק של עונה אחת ,אך יותר א"א לתלות.
] .4שם,יג[ נתעסקה בדברים החוצצים בין חפיפה לטבילה  -לא
עלתה לה טבילתה ,אפילו בדקה ולא מצאה על גופה דבר חוצץ,
שמא נפל בעת שעלתה מהמקווה] .רמ"א שם[ אך אם בדקה עצמה
קודם הטבילה  -עלה לה] .לי' הגר"א קצח,מד[ בדיעבד יש להתיר
בנתנה תבשיל לבנה ומפשלת.115
] .5רמ"א קצח,כ[ מכיוון שנהגו לקצוץ את הצפרניים לפני
הטבילה]סג[ ,לכן אפילו אם צפורן אחת נשאר בידה וטבלה צריכה
טבילה אחרת] .ש"ך[ אם אינה יכולה לטבול שנית אין להחמירסה.

זמן החפיפה
ביום חול

לא עיינה בבה"ס

] .1קצט,ג[ חפיפה צריכה
לטבילתה.
סמוך
להיות
והמנהג הכשר שתתחיל לחוף
מבעוד יום ועוסקת בחפיפה
עד שתחשך ואז תטבול.
] .2רמ"א שם[ בשעת הדחק
תחפוף ביום או בלילה ובלבד
שלא תמהר לביתה ותחוף
כראוי] .ט"ז שם,ו[ והחופפת
ביום וטובלת בלילה דינה כדין
המרחיקה חפיפתה] ,[112וצריכה
עיון ובדיקה קודם הטבילה.
] .3ש"ך שם,ז[ ונהוג שעושות
את כל ההכנות לטבילה
במקווה סמוך לטבילה ונכון
75
הוא.
] .4שם,ח[ הרחיקה חפיפתה
ועיון גופה בעונה או שתי עונות
עלתה לה טבילתה בדיעבד.112.2

במוצ"ש
] .1קצט,ד[ חלה טבילתה
במוצ"ש תחפוף במוצ"ש.
]רמ"א שם[ מנהג יפה הוא
שתרחץ היטב בערב שבת,
ותחוף
תחזור
ובמוצ"ש
ותסרוק מעט] .ש"ך שם,ט[
ואין זה מנהג ,אלא כך הוא
מעיקר הדין.75.2
] .2קצט,ו[ חלה טבילתה
במוצ"ש והוא יו"ט  -תחוף
ביום שישי .וצריכה לשמור על
מרחיקה
כדין
האזהרות
חפיפתה.75.4

בערב שבת
] .1קצט,ה[ חלה טבילתה
בערב שבת תחפוף ביום
שישי.
] .2שם,ז[ במקום שמפחדות
לטבול בלילה ,וטבילתם
בערב שבת  -אין להתיר להם
לחפוף ביום שישי ולטבול
75.3
ביום שבת בבוקר.
] .3שם,ו[ חלה טבילתה בערב
שבת וקודם לו שני ימים של
יו"ט  -תחוף ביום רביעי.
וצריכה לשמור על האזהרות
כדין מרחיקה חפיפתה.75.4

] .1קצט,ו[ המרחיקה חפיפתה מטבילתה ,לאחר החפיפה
]קצט,ט;קצח,כה[
] .1קצט,ח[ לא עיינה ] .1קצט,ח[ לא חפפה כלל אפילו .1
תקשור שערותיה כדי שלא יתבלבלו] .רמ"א שם[ תיזהר
בכל גופה  -לא מועיל עיינה  -לא עלתה לה טבילתה] .ש"ך חפפה ועיינה ,ולא עיינה
באותם ימים מהטינופת שלא תדבק בה ,ואם אפשר לה
לה שחפפה ראשה .שם,טו[ שלא עולה לה עיון גופה בבה"ס ,ולאחר הטבילה
לא תיגע בתבשילים .ואם א"א לה )שצריכה להאכיל את
]ט"ז שם,ד בדעתו[ במקום חפיפה] .ש"ך שם,יז[ ואפילו עיינה שם ולא מצאה
בנה או היא אוכלת בידיה( אין לחוש ,ומ"מ תרחוץ ידיה
בשעה שחופפת היא בדיעבד לא מצאה דבר חוצץ לאחר חוצץ  -עלתה לה.
כל פעם שלא תבא לידי חציצה.
] .2קצט,יב;קצח,כו[ לא
מעיינת ,לכן חפפה כל טבילה  -לא עולה לה.
] .2שם[ המרחיקה חפיפתה מטבילתה ,קודם הטבילה
גופה ולא עיינה ] .2 -ש"ך שם[ חפפה ראשה ולא עיינה בבה"ס ,ונתעסקה
תעיין בגופה ובשערה ,תדיח בית הסתרים במים חמים
עלתה לה טבילתה .73.2גופה ,ועיינה בגופה קודם טבילה ,בדבר חוצץ ,ולאחר מכן
אפילו ביו"ט )]ש"ך שם,יב[ אבל לא כל הגוף( ,ותחצוץ
ולא מצאה דבר חוצץ לאחר טבילה מצאה שם מאותו דבר
שיניה מפרורים.
עללהקל.
תולין
המבקש לעייןבבה"ס
טבילתה.
הוגועולה
בדיעבד
באימייל"ע לעיין ולבדוק בגופה
וצריכה לכו
לכליא[
ימסר שם,
הפניות ]ש"ך
.3
 - 345mail@gmail.comשאף הוא אינו עבר הגהה ובדיקה
מבקש
אחריותו .כמו"כ הקובץ שכולל את ה
עושה -זאת
כלל,להלכן כל
הסיכומים -לא
] .3שם,ח[ חפפה לאחר טבילה ]ש"ך שם,יט[ אין
פעמים ,בשעת חפיפה ובשעת טבילה .ולהיזהר באותם
62,73.2
.
סרקה שערה ,ולא מצאה נימא להקל
ימים שביניהם.112
קשורה  -לא עלתה לה.73.2

הגוף עצמו
] .1קצח,כז[ נתנה שערותיה
בפיה ,קמצה שפתותיה,
קפצה ידה באופן שאין
המים נכנסו בתוך גופה או
שערה  -לא עלתה לה
טבילה.
] .2חמו"ד .הובא בפת"ש
שם,יז[ קרצה שיניה עלתה
62.3
לה טבילתה.
] .3קצח,לה[ כופפה גופה או
זקפתו ביותר עלתה לה
טבילתה וי"א שלא עלתה.
] .4שם,לט[ עצמה או פתחה
עיניה ביותר י"א שלא
עלתה לה טבילתה.69.2

ציפורניים

שיער

] .1קצח,כח[ לא תאחז בה חברתה
בשעת הטבילה ,אא"כ חברתה רפתה
ידיה .ולכתחילה הרטיבה ידיה לפני
הטבילה שמשקה טופח שעל ידיה
חבור למי המקוה] .ט"ז שם,כז[ מ"מ
צריך שלא תאחוז החברתה בכח ]ש"ך
שם,לו[ להרטיב ידים מועיל רק
בדיעבד.
] .2ש"ך שם[ הרטבת ידים מועילה
לכתחילה רק במקרה שאינה יכולה
לעמוד על רגליה וצריכה סיוע
מחברותיה.
] .3ט"ז שם,כח[ מרטיבה ידיה אפילו
במים תלושים] .ש"ך שם,לז[ דוקא
במי מקוה אבל לא במים תלושים.63

] .1קצח,ה[ שתי שערות
ויותר הקשורות לעצמן -
אינם חוצצות] .רמ"א שם[
ואין חילוק גם בשתי
שערות הקשורות לשתי
שערות.
] .2שם[ שערה אחת קשורה
לעצמה ומקפידה בדבר -
חוצצת] .ש"ך שם,ז[ ואין
חילוק גם בשערה שקשורה
לשערה אחרת.64
] .3שם[ אם אינה מקפידה
על השיער שקשור  -חוצץ
רק כאשר רוב שיערה קשור
נימא נימא בפני עצמה.64.2

] .1קצח,ו[ שיער
הזקן והחזה שנדבק
מחמת זיעה  -חוצץ.
] .2שם[ שיער
ובבית
שבראש
השחי  -אינו חוצץ.
בנשואה
].3שם[
שיער שבאותו מקום
 חוצץ] .ט"ז שם,י[ואפילו אם בעלה לא
מקפיד וממילא היא
גם לא מקפידה -
חוצץ ,דאזלינן בתר
רוב נשואות.54

] .1קצח,כב[ הציפורן עצמה אינה
חוצצת )שנחשבת חלק מהגוף(
אפילו אם היא ארוכה.60
] .2סמ"ג[ אירע טבילתה בחוה"מ
שפחתה עכו"מ תגלח ציפורניה,
ואם אין לה שפחה תנקם היטב.
והרוצה להחמיר תחתוך בשיניה
או דרך שינוי] .רי"ף[ תקצוץ
אפילו במספרים.
] .3ט"ז שם,כא[ אירע טבילתה
בחוה"מ לא תחתכם כלל אלא
תנקר אותם היטב] .נוה"כ שם.
פת"ש שם,יא בדעתו[ שפחתה
תקצצם בידיה או בשיניה.

] .1קצח,יח[ צואה
תחת הציפורן כנגד
הבשר  -לא חוצץ ,לא
כנגד הבשר  -חוצץ.
] .2שם[ בצק תחת
הציפורן בין כנגד
הבשר ובין לא כנגד
הבשר  -חוצץ.59

הבשר
]קצח,יט[
הציפורן
שעל
התנפח כ"כ שאינה
יכולה לחתוך או
לחטט וא"א לראות
שמתחת
הטיט
לציפורן  -אינו
חוצץ] .ש"ך שם,כד[
ואפילו לא קרם עור
ובשר על הטיט.cd

]קצח,כא[ נחתכה
הציפורן מעט -
חוצצת ,רובה -
חוצצת.
אינה
שם,כז[
]ש"ך
שאנו
משום
מחמירים כרמ"א
שתחצוץ הציפורן
בלא
אף
ליכלוך]סה[ ה"ה
בנחתכה
הכא
רובה שחוצצת.60

פצעים ורפואה
קישוטי האישה
איפור

תכשיטים
על שיערה
] .1קצח,ב[ חוטי צמר או פשתן ורצועות שנתנה
על ראשה  -תרפם לפני הטבילה .ואם הם
כרוכים בתוך שיערה לא מועיל בהם רפיון
51
וחייבת לפרק קליעתה.
] .2קצח,ד[ חוטי שיער רפויים  -אינם חוצצים.
]ט"ז שם,ח[ ודווקא חוט של שתי שערות ,אבל
חוט של שערה אחת חוצצת] .65רמ"א שם[
למרות זאת אם החוטים מוזהבים או
מלוכלכים ,מכיוון שמקפדת שיטנפו החוטים
מהמים או גופה יתלכלך  -חוצצים] .לבושי
שרד .הובא בפת"ש שם,ד[ אם המים נוגעים
בכל גופה עלתה לה הטבילה אפילו מקפדת
ורוב ,אך לכתחילה יש להחמיר להסיר את כל
הבגדים ,ובדיעבד עלתה לה הטבילה.52
].3שם,ג[ אם החוטין האלו חלולין ,עשוין
מעשה רשת  -אינם חוצצין.52.2

על גופה
"תכשיט"
].1שם,כג[
נזמים,
)שרשראות,
טבעות( שעל גופה חוצץ
61
וחייבת לרפותו.
] .2קצח,ב[ חוטים שעל
גופה  -חוצצים.
] .3שם[ חוטים שעל
צווארה  -אינם חוצצים,
חוץ מקטלא שחוצצת
משום שהיא מהודקת
51.2
טובא.
טבלה
]שם,מו[
.4
בבגדים  -עלתה לה
טבילתה] .ש"ך שם,נו[
בבגדים
ודווקא
רפויים.71

]קצח,ח[ כחול שבעיניה -
אינו חוצץ .מחוץ לעיניה -
חוצץ .ואם היו עיניה
פורחות )מצמצת(  -כל
כחול אינו חוצץ] .ט"ז
שם,יב[ ועושה כן בטבעה,
ואינו מועיל שעושה כן
בכוונה.67
]ש"ך שם,יג[ טבלה עם
כחול בדיעבד יכולה לסמוך
על שאר ראשונים ,אבל
היכא דאפשר שתטבול
שנית יש להחמיר].[68
]ש"ך שם,יד[ ודווקא כחול
לרפואה ,אך אם הוא
להדגיש עיניה  -אינו חוצץ,
שנוח לה בדבר.67

]קצח,יז[ צבע
שצובעות
על
הנשים
פניהן וידיהן
ושער ראשן -
אינו חוצץסא.

] .1שם,ט[ דם יבש שעל המכה
חוצץ.
] .2שם[ ריר שבמכה )לאחר
הסרת הגלד(  -אינו חוצץ .יצא
מהמכה )כגון :לאחר הקזת
דם( ,כל שלשה ימים הוא לח -
אינו חוצץ .לאחר שלשה ימים
מתייבש  -חוצץ] .ש"ך שם,טו[
עד שיתרפא כהוגן.
] .3שם[ לפיכך אשה בעלת
חטטים צריכה לחוף במים עד
שיתרככו.66
] .4ש"ך שם,יג[ טבלה עם
חציצות אלה בדיעבד יכולה
לסמוך על שאר ראשונים,
אבל היכא דאפשר שתטבול
שנית יש להחמיר].[68

] .1קצח,כב[ אבר
ובשר המדולדלים
חוצצים.60
] .2רמ"א שם[
יבלת או יתרת על
ואינן
הגוף
מדולדלין  -אינן
חוצצים.

] .1קצח,י[ רטיה שעל
המכה חוצצת.
] .2שם,יא[ חץ או קוץ
התחוב בבשר ,נראה מבחוץ
 חוצץ .אינו נראה  -אינוחוצץ] .ש"ך שם,טז[ הגדרת
"נראה" שהוא בשווה
לבשר .ו"אינו נראה" שהוא
משוקע בבשר .ולכן משוקע
אפילו נראה  -אינו חוצץ.
] .3ט"ז שם,טו;ש"ך שם,יז[
ואם יש עליו קרום של בשר
בכל ענין אינו חוצץ.55

]קצח,כג[ אגד שעל
המכה וקשקשים
על השבר רפויים
חוצצים,
אינם
מהודקין חוצצים.
]ב"ח .הובא בש"ך
אפילו
שם,כח[
רפויים חוצצים
דלא עיילי בהוא
מיא שפיר.61

לכלוך על הגוף

הדיו ]קצח,יז[  .1צבע] .1 ,קצח,יב[ זיעה מלוכלת
]קצח,טו[
והדבש הצבע שעל גופו  -על הבשר  -אינה חוצצת.
החלב
והדם שרף התאנה אינו חוצץ] .רמ"א התייבשה ונגלדה  -חוצצת.
ושרף התות ושרף שם[ שוחט או ] .2שם,יג[ מלמולין )לש
ושרף קצב ,הדם שעל עיסה ושיפשף ידיו ויצאו
החרוב
השקמה  -יבשים גופם )אע"פ שיש כמין חוטין( שעל הבשר -
חוצצין לחים אינם ממשות בדם(  -חוצצין.
] .3שם,יד[ כל טיט חזק
חוצצין .ושאר כל אינו חוצץ.
השרפים  -אפילו ] .2ט"ז שם,יז[ שלהסירו במים צריך
התלכלכה מהפיח לשפשף  -חוצץ .ובשאר
לחים חוצצין.57
בתחתית סוגי הטיט שנימוחים במים
דם שישנו
]קצח,טז[
בבשר הסיר או במקווה  - -אינו חוצץ] .רמ"א שם[
שנסרך
אך אם היא מקפדת אפילו
אפילו לח חוצץס .אינו חוצץ.58
לח חוצץ] .ב"ח שם,יד[ ואין
הסיכומים לא הוגו כלל ,לכן כל המבקש לעיין עושה זאת על אחריותו .כמו"כ הקובץ שכולל את ההפניות ימסר לכל מבקש באימיילאנו בקיאים ולכן אפילו
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בכל טיט אפילו אינה
מקפדת  -חוצץ.

לפלוף
]קצח,ז[
שבעין  -אינו חוצץ,
ואם הוא יבש
)התחיל להוריק( -
חוצץ .כל לפלוף
לעין
שחוץ
חוצץ.53
]ש"ך שם,יג[ טבלה
עם לפלוף שחוצץ,
יכולה
בדיעבד
לסמוך על שאר
אבל
ראשונים,
דאפשר
היכא
שתטבול שנית יש
][68
להחמיר .
הוא אינו עבר הגהה ובדיקה
 -שאף

תבעוה להינשא
סמוך לנישואין
] .1קצב,א[ אפילו בדקה עצמה בשעת התביעה
ונמצאה טהורה - 108.2יושבת ז"נ ממחרת יום
התביעה שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם
כחרדל ,ובהם בודקת כל יום ואין עושה
הפס"ט] .רמ"א שם[ ובדיעבד בדיקה אחת
108
מועילה.
] .2מהרש"ל הובא בש"ך קצב,א[ והאידנא
עושה הפס"ט.108.4
] .3ט"ז קצו,ז[ אינה ממתינה כדין פוש"ז] .ש"ך
שם,כ[ ממתנת ,שגזרו לא שימשה אטו שימשה,
ורק בשעת הדחק לא]) .תוה"ש שם,יח[ כגון:
108.3
שכל צורכי הסעודה מוכנים.
] .4קצב,ה[ ואף מחזיר גרושתו יושבת ז"נ.

נישואין

רחוק מהנישואין

ונישאה לאחר

]קצב,ב[ יושבת ז"נ
משעה שהיא סומכת
דעתה ומכינה עצמה
לחופה ,אע"פ שלא
]ש"ך
נתקדשה.108.3
שם,ג[ וכ"ש שמשמרת
עצמה אם נתקדשה.
]רמ"א שם[ ויש לסמוך
לבעילת
הטבילה
ואפשר
המצווה,
להרחיקה עד ג' ימים.bm
ובדיעבד בדיקה אחת
בז"נ מועילה.

]ב"ח .הובא בש"ך
קצב,ו[ ביום חתונה,
תבעה אדם אחר
והסכימה  -צריכה
לשמור ז"נ מחדש.
]הלבוש .הובא בט"ז
אם
וכן
שם,ו[
להינשא
הסכימה
לאחר ,ולבסוף נישאה
לאדם הראשוןטז.ד.

ועבר וכנסה
עבר
]קצב,ד[
בלא
וכנסה
ששמרה ז"נ  -לא
עימה,
יתייחד
אלא הוא ישן בין
והיא
האנשים
ישנה בין הנשים
)כדין פירסה נידה
בעילת
קודם
מצווה].109([110

נגיעה בכלה
]רמ"א קצב,ב[ וכל
חתן ישאל לכלה
קודם שיגע בה אם
שבעה
שמרה
נקיים] .ש"ך שם,ד[
והיום לא נהגו כך,
שסומכים על הודעת
השושבינים לחתן
אם היא טמאה.

הוזזו הנישואין
לזמן רחוק
דחו
]קצב,ג[
הנישואין אע"פ
ז"נ,
שישבה
לאחר
צריכה
שיתפשרו לישב
שוב ז"נ ולטבול.
שם[
]רמ"א
ואע"פ שבדקה
בימים
תמיד
האלו  -לא
טז.א
מהני .

ליום או יומים
] .1ב"ח .הובא בש"ך שם,ו[
התפשרו באותו מעמד
שדחו ,אין סופרת מחדש,
ואם בדקה עצמה שהיא
טהורה  -טהורה.
] .2ט"ז שם,ו[ נדחו
הנישואין מחמת הנדוניא,
וקרובי הכלה רודפים אחר
החתן לפייסו  -ממשיכה
הכלה לספור ,משום שהיא
לא מזלזלת בבדיקותטז.ב.

החתן הקדים
קצב,ח[
]ט"ז
החתן
הקדים
וכנסה
החתונה
תיכף ומיד ,אע"פ
שבשעה שהודיע
לאישה שיקדים
ישנו חימוד חדש,
שעברו
מכיוון
אין
ועשו
להפרישם ,שהוא
חשש דרבנן.

פירסה נידה קודם הבעילה

בעילת מצווה
]קצב,א[ הכונס את
הבתולה בועל ופורש
מיד]) 111ש"ך שם,א[
אפילו באיבר חי ,(111.2גם
בקטנה וגם אם בדקה
ולא מצאה .111.3לטהרתה
ימים
ה'
ממתינה
לשימושה ,עושה הפס"ט
מונה ז"נ וטובלת כסתם
נידה .והקלו שמותר
החתן לישן על מיטתה
כאשר היא לא שוכבת
עליהקיז] .רמ"א שם[ ואם
רק הערה בה ולא ראתה
נהגו להקל ,אך בעל נפש
ישתדל לגמור ביאתו.

] .1קצב,ד[ פירסה נידה קודם שבעל בעילת
מצווה  -לא יתייחד עימה ,אלא הוא ישן
בין האנשים והיא ישנה בין הנשים.110
]רמ"א שם[ אם ישנים בבתים שונים אינם
צריכים שימור .והמנהג שבלילה לחתן וגם
לכלה יהיה שומר אחד קטן או קטנה,
וביום מספיק שיהיה שומר אחד לשניהם
קטן או קטנה )]ב"ח .הובא בש"ך שם,יד[
וצריך שיהיו יודעים הקטנים טעם ביאה,
אך אין מוסרים עצמם לביאה ,מחשש
לייחוד החתן והקטנה ולהיפך(] .תוה"ש
שם,ח[ אפשר אפילו מוסרים ,שאשתו
משמרתו מפני הקטנה(. 110.3
] .2רמ"א שם[ וכולם צריכים שמירה ,ואין
חילוק בין בחור לאלמן ובחורה לאלמנה.
]ט"ז שם,ח[ למעט המחזיר גרושתו.110.2

המתין ולא בעל
קצב,ב[
]רמ"א
המתין ולא בעל
משמע שלא תקיף
יצרו לשמש ,ואם
פירסה נידה קודם
שבעל  -מותרים
ומ"מ
ביחוד
תע"ב.
המחמיר
]ט"ז שם,ז[ טבע
העולם שתקיף היצר
ולכן לא סומכים
שגם בעתיד לא יהיה
תקיף יצרו ,ומדינא
צריכים לפרוש.110.4

החתן התעכב
]משאת בנימין .הובא בש"ך
קצב,ז[ שלח החתן שליח
שיתעכב  -אין סופרת מחדש,
שבדעתה שהחתן יבוא ומשמרת
עצמה] .תוה"ש שם,ה[ וצריכה
לבדוק עצמה בשעה שהגיע
השליח.
]ט"ז שם,ו[ הכלה צריכה שימור
מחדש ,שסוברת שביטל החתן
חתונתם או שלא יבוא מחמת
שכל הדרכים בחזקת סכנהטז.ג.

נאמנות אישה

במראות
לדמות
מראותיה

לפסוק
במראותיה

לתשמיש
להעיד על
מראותיה

הוחזקה נידה

נאמנות בדיבורה

כשלה והכשילה
] .1בי' חוו"ד קפה,א[
אישה שלפני החתונה
כשלה באיסור נידה -
נאמנת לבעלה.
] .2שם[ אישה שהכשילה
את בעלה באיסור נידה:
בשעת וסתה  -אינה
נאמנת עד שתעשה
תשובה .לא בשעת וסתה
 נאמנת ,למעט בחורףשהטבילה טירחה לה
או
הקור,
מחמת
שהטבילה עולה כסף.39

] .1קפה,א[ אישה שמוחזקת ] .1קפה,ג[ אמרה
כטמאה אסור לו לבוא עליה עד "טמאה אני" ואח"כ
] .1קפח,ב[ אין לחכם לטהר ]ס"ט.
הובא ] .1קפח,ב[ נאמנת שתאמר לו "טבלתי"] .רמ"א אמרה "טהורה אני" -
מראה ע"פ דימוי האישה בפת"ש קפח,ו[ אין לומר ראיתי ונאבד שם[ נאמנת רק אם עבר ז"נ אינה נאמנת ,ואם נתנה
למראות טהורים שלה מהעבר .אישה
לדבריה
יכולה העד ,והיה העד בעל וזמן טבילה ,אפילו אם בגדיה אמתלא
] .2ש"ך שם[ אין לאישה לפסוק במראותיה ,מראה טהור ודאי מלוכלכים בדם ואומרת בשוק נאמנת] .רמ"א שם[
שיודעת )כירוק או לבן(.
לדמות מראותיה למראות אפילו
של טבחים עברתי או בדם ויכול ממידת חסידות
שכזה מראה
טהורים של חברותיה.
טיהר ] .2ש"ך שם,ז[ נאמנת ציפור נתעסקתי] .ש"ך שם,א[ לא להאמין לה .ואם
] .3תוה"ש שם,ה[ אפילו לה חכם בעבר.102
אישה להעיד על ונאמנת ,אם הוא מסופק שינתה דעתה תוך כדי
מראה
המראה מהעבר נמצא בידה
שלה שנטהר במניין ימי ספירתה] .ט"ז דיבור  -נאמנת אפילו
ע"פ חכם.102.2
והחכם רואה שהוא טהור -
שם,א[ ונאמנת ,אפילו מגלה בלא אמתלא.40
אין לסמוך על דימוי האישה
הבעל למפרע ששמרה ה' נקיים ] .2שם[ אמרה חכם
של ראיותיה למראה אחר.102
ולא ו' נקיים כדרך רגילותה ,פלוני טיהר לי כתם,
39
והחכם אמר שהיא
משום שאפשר בכך .
] .2קפה,ב[ הוחזקה נידה משקרת  -החכם נאמן
קד
 - 345mail@gmail.comשאף הוא אינו עבר הגהה ובדיקה
ימסר לכל
הסיכומים לא הוגו כלל ,לכן כל המבקש לעיין עושה זאת על אחריותו .כמו"כ הקובץ שכולל את ההפניות
באימייל וטמאה היא .
מבקש כודאי
חשובה
בשכנותיה
ואפילו
]שם,ג[
טמאה.
באמתלא אינה נאמנתמג.

טבילת האישה

טבילה ביום
דיני הטבילה
] .1קצז,א[ כדי להיטהר
מטומאתה חייבת לטבול
80
כראוי במקווה ראוי.
] .2שם,ב[ מצוה לטבול
בזמנה אם בעלה בעיר כדי
79
לא לבטל מצות פו"ר.
] .3ש"ך שם,ו[ תצא
המקוה
אל
מביתה
78.2
בחשיכה.
] .4ש"ך שם,ח[ לא טבלה
כראוי לכתחילה תטבול
שנית בלילה ,ובדיעבד
טבלה ביום עלה לה.78.2

ברכת הטבילה
] .1ר,א[ פושטת בגדיה ובעודה
בחלוקה קודם הטבילה
מברכת "אקב"ו על הטבילה".
בדיעבד תברך במים קודם
הטבילה] .רמ"א שם[ לאחר
הטבילה בעודה במים מכסה
עצמה בחלוקה ומברכת.
]יעב"ץ .הובא בפת"ש שם,ג[
במקוואות שלנו תברך בעודה
קודם
עליה
חלוקה
הטבילה.116
] .2ר,א[ במים צלולים תעכור
המים ברגליה ותברך] .ט"ז
שם,ג;ש"ך שם,א[ תברך במים
צלולים ,וכתב הט"ז שיש
להחמיר כחולקים ותעכור
המקווה או תחבק גופה )ואין
נוהגים כרמ"א לברך עם
החלוק(.117.2

ביום השביעי
] .1קצז,ג[ אסורה לטבול
ביום ז' משום סרך
בתה] .78שם,ד[ וה"ה
באונס.
] .2שם,ה[ עברה וטבלה
עלתה לה טבילתה.
]רמ"א[ ותסתיר טבילתה
מבעלה עד הלילה] .ש"ך
שם,יא[ טוב להחמיר
שתטבול שנית היכא
דאפשר.
] .3חמו"ד .הובא בפת"ש
שם,יג[ ביום מעונן ספק
טבלה ביום  -אינה
טובלת שנית.76

ביום השמיני

אין בעלה בעיר
לכלה קודם
חופתה

] .1קצז,ג[ אסורה לטבול
ביום 78ח' או ט' משום סרך ]רמ"א שם,ג[ כלה
בתה.
קודם חופתה יכולה
] .2שם,ד[ מחמת אונס של לטבול ביום ,שבודאי
צינה ,גנבים ,שיסגרו את לא תבוא אל החתן עד
שערי העיר 77יכולה לטבול הלילה] .ש"ך שם,ט[
ביום השמיני .
אבל אם הוא יום
] .3שם,ה[ עברה וטבלה טבילתה ממש  -אין
ביום שמיני אף בלא אונס  -לה לטבול ביום
עלתה לה טבילתה] .רמ"א מחשש שמא תסתור
שם,ה[ ותסתיר  77טבילתה למפרע] .דגמ"ר[ דברי
מבעלה עד הלילה .
תמוהים,
הש"ך
] .4ש"ך שם,ו[ אפשר להקל ונראה להקל אם
בלילה
לטבול
סמוך החופה תהיה לאחר
לחשיכה.78.2
צה"כ.

] .1ש"ך קצז,ג[ אין
טובלת כלל בזמנה
שטבא"מ] .ט"ז שם,ד[
יש לה לטבול.
] .2ש"ך שם[ בא בעלה
בער"ש יכולה לטבול
בשבת] .ט"ז שם[ אם
יכלה לטבול לפני שבת -
אסורה בטבילה בשבת,
אך אם נאנסה מלטבול
 -מותרת.79.2

טבלה מאונס
] .1שם,מח[ טבלה בלא
כוונה ,כגון :שנפלה
לנהר ,או התכוונה
להתרחץ  -מותרת
לבעלה] .רמ"א שם[ לא
עלתה הטבילה ותטבול
שנית] .ש"ך שם,נו[ ולא
תברך שנית.
] .2ט"ז שם,מ;ש"ך
שם,ס[ אנסה חברתה
לטבול מועילה בה
כוונת חברתה.72

שבת
] .1ב"י קצג,ב[ מותר לטבול בין בזמנו
ובין שלא בזמנו] .רמ"א שם[ רק אם
בעלה בעיר ונאנסה מלטבול יכולה
לטבול בשבת או במוצ"ש ,אך אם יכלה
לטבול לפני  -אסורה בטבילה .אבל
במקום שאין מנהג  -אין להחמיר.
]ט"ז שם,ד[ אין זה מנהג אלא דין וכולן
חייבות בו] .ש"ך שם,ג[ מכיוון שמותר
לטבול בשבת )אפילו לא בזמנה( כל
נשים שלא נוהגות להחמיר לא יחמירו.
] .2חמדת צבי .הובא בפת"ש שם,ב[
אסור לטבול במים חמים ,לכן תטבול
במים פושרים ,או תדחה טבילתה
למוצ"ש ,או תטבול בעוד יום] .חינוך
בית יהודה .הובא בפת"ש שם[ אסור
לה לטבול מבעוד יום אפילו אמרו
הציבור "ברכו" בתפילת ער"ש.79.3
דינים שונים העוסקים בטבילה בשבת:
] .1ש"ך שם,א[ כל ספק שמצאה
בטבילתה צריכה לטבול שנית בשבת.
] .2נוב"י .הובא בפת"ש שם,ג[ טעתה
בספירתה ועקב כך אירע שטבילתה
בשבת  -מותרת לטבול.
] .3לבושי שרד .הובא בפת"ש[ היתה
חולה באיבריה או המים מזיקים
לגופה ונרפאה בער"ש  -מותרת לטבול.
] .4ש"ך שם,ג[ כלה בתולה שליל
טבילתה בשבת  -תטבול בשבת ,אע"פ
שאסורים בתשמיש ,מועיל לה לשאר
קריבות.79.3

הנהגות ליל הטבילה
] .1רמ"א קצח,מח[ צריכה
להיות צנועה בטבילתה
ולהסתירה מעיני הבריות.
ואם אינה עושה נאמר עליה
"ארור שוכב עם בהמה".
] .2שם[ תיזהר שלא תצא
מהמקווה ותפגע בדבר
טמא .ואם פגע בה והיא
יראת שמים  -תטבול שנית.
] .3ש"ך שם,ס[ פגעה באיש
לאחר הטבילה ,או הוא פגע
באישה שעלתה מטבילתה
יאמרו "שופך בוז על
נדיבים ויתעם בתוהו לא
דרך" ו"שופך בוז על
נדיבים ומזיח אפיקים
ריפה".69.3
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