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 הסכמה
 

  
הן ראיתי ספר נכבד הנקרא בשמו מאיר הדעה המסדר ומבאר שיטות הפוסקים מגדול 

יהושע ליפשיץ ' ג ר"ה הרה"ט ודעת ומחבר ה"האחרונים עד פוסקי זמנינו ערוך ומסודר בטו
 ידידי עליו העיד וכבר ובתבונה בדעת הפוסקים דברי את להעמיד ועמל יגע אשר א"שליט

ו החשוב של גוף הספר ערכא ו"א על גדול יקרת המחבר שליט"הגאון רבי אברהם ויג שליט
  ואוסיף את ברכתי להמשך זיכוי הרבים מתוך הרחבת הדעת ומנוחת הנפש

  עזריאל אויערבך
 



 הסכמה
ח"ד מר חשון תשע"בס  

  
ה לפרטיו נדשמחתי במאד לראות בהתגלות אור יקרות של החיבור החשוב והנכבד על הלכות 

א אשר יודעני "יהושע ליפשיץ שליט' י ידידי הרב הגאון ר"ודקדוקיו שנסדר ובא לאור עולם ע
חה רני בו שנים רבות וכבר איתמתי גברא בספריו החשובים אשר התקבלו בחיבה ובשמיומכ

   שלפנינו הדורות גדולי שיטות סכום הן בו יש זה וספר הקדושה ההתור ולומדי ח"ת בקרב
ע ונערכו "אשר נמצאים בדפי השו

ביד אמן למען יכול הקורא בהם 
והן , א"ע והרמ"בצמוד לדברי השו

פסקים והלכות למעשה מגדולי 
משלימים הפוסקים שלאחריהם אשר 

בכל הלכה והלכה את הדברים 
הנוגעים במאד למעשה ובאשר 
שעברתי על הדברים מרישא ועד 
גמירא וכמדומני שהכל נכון ומכוון 

ד וראויים לעלות על שולחן "בס
  .מלכים

א על "אברך את הרב המחבר שליט
זיכוי הרבים בהוצאת ספר זה ויזכה 

עוד רבות להגדיל תורה  ת"בעזהי
עוד ספרים  ולהאדירה בהוצאת

וחיבורים מועילים וחשובים ללמוד 
וללמד לשמור ולעשות מתוך מנחות 

  .הנפש והרחבת הדעת
  

  ה"ולומדי' בברכת התורה הק
    אברהם נפתלי ויג

 



  שלמי תודה

לפרסם  ואגב אורחא ,על שזכיתי להוציא ספר זה לאור ,בכל לבב' אודה הבראש ובראשונה 

ק "לחיות בירושלים עיה, מארץ מרחקים הוציאניש, כל הטוב שגמלני אתבשער בת רבים 

ולגדול , להנות מדבריהם, חשובים להתאבק בעפר רגליהם ח"תלהתקרב ל, ולעסוק בתורה

 יןיהי רצון מלפני אבינו שבשמים שאזכה לחיות ב. סדם להרעיף עליהואילו בחמהחינוך ש

עיני ישראל את ולהוציא לאור עולם עוד ספרים רבים שיאירו , כותלי בית המדרש כל ימי חיי

  . אמן, ויסייעום בלימוד תורתך הקדושה

על ידי  כתיבת ועריכת רוב חלקי ספר זה נעשתה בעיקר : ומכאן להכרת טובת יושבי חלד

תודתי נתונה  וכן. עלה פרי מיוחד במינו' וברוך ה, א"ג שמואל ליב הכהן פרקוף שליט"הרה

הכרת הטוב מיוחדת ו.  בעת עריכתיהספר  עמו למדתי את כלאשר אברך החפץ בעילום שם 

ורב בית הכנסת שלנו , א מראשי ישיבת תורה אור"ויג שליט אברהם נפתלי ביראון גל שלוחה

על את שבט ביקורתו ר יעבהאשר , וכן רב של בית הכנסת פני שמואל, מנין אברכים בית וגן

ולא חסך שבטו ויישב כל מעקש והפכו למישור שיהיו הדברים מכוונים  כל מילה ומילה

  . כתורה וכהלכה

שהרי , ועל צוארי הספר היא עליכל המבואר האחריות על  ,זאת למודעיאמנם עלי לציין כי 

אם יש ממילא ו, הוא שיצא ידימתחת ומה שיצא  בית הדפוסהעורך הראשי והמביא לאני 

  .  ביאלא  ולתלותאין , טעות

שאביו  ,של רבו קודמת לשל אביו ,אבידת אביו ואבידת רבו") א"מ לג ע"ב(במשנה  איתא

והרי קיום מצוות הדבקות  ".ב"ורבו שלימדו חכמה הביאו לחיי העה ,ז"הביאו לחיי העה

 הכרת טובתי לבני אדםבסדר הכי עולה אם כן ו. בעיקר בתלמידי חכמים מתת מתקיי"בשי

כל מה שיש בי שהוא מצד ש, ודבר זה אומר .בשרי ישארל אההודהלפני עלי להודות לרבותי 

   .י בקבלה מהםנחסרוכח הם מ, וכל החסרונות שיש בי, א בזכותם ומהםוהמעלה ה

רצונו של אדם זהו כן רמז שדרך ני מזכירו בא[א "ר שליט"ג יאי"הודאתי נתונה להרה ובייחוד

  . השפעתובולגדול , אמונה וחיזוק, תוכחה, עידודשזכיתי לקבל ממנו ] כבודו

על , 'אליזבט אלישבע שיחימרת מ "ר מאיר וא"מעומק לבי אודה להורי היקרים אאמוועתה 

ברכת תודתי כמו כן . כל אשר עשו ועושים למעני הן בגשמיות והן ברוחניות במסירות רבה

   .'איטא דבורה שיחימרת יונה וחמותי ' ר ח"מונתונה ל

, שאני חייב לה תודה מרובה יותר ממה שאפשר לכתוב, ת"מנב 'ובמיוחד לאשתי היקרה תחי

להסיר מעלי כל עול וטורח דרך  בדאגתה, י בכל מעשינלסייעלימיני תמיד היא עומדת כן ש

מוסרת את נפשה , ותומצהלימוד התורה ועשיית ארץ בכדי שיהיו כל חיי נתונים אך ורק ל

עוד שנים יהי רצון שנזכה . הטובה עליה לחנך את ילדינו בדרך הנכונה על פי התורה' כיד ה

  .בנים ובני בנים לתורה ויראהיחדיו לגדל רבות 

  מ ליפשיץ"יהושע בה

  ח"כסלו תשע' שני ל יום    
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נדה  קפג הלכות א סימן

קפג  סימן
אחד: סעיף ובו נקיים, ז' לישב צריכה דם טיפת שרואה אשה

ממקורה ‡א. דם שיצא בין(à)בין·,א)אשה טמאה,(á)באונס ברצון,

(â)‚והוא(ã),ויצא ממקומו שנעקר בו משתרגיש ומיהו ביציאתו. שתרגיש

.‡.‡.‡.‡ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙

ÌÈ·Ê ˙˘¯Ù Ú¯ÂˆÓ
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äòãä øéàî
à(à)באונס-‰ÓÂ„ÎÂ ‰ˆÈÙ˜ È"Ú ˘Â¯ÈÙ

ב )
.(Ê"Ë)

( á)ברצון-.(Ê"Ë) ‰ÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˘‡‰ Ú·Ë ÈÙÎ ˘Â¯ÈÙ

( â)שתרגיש ‡Û-והוא  ‰‡ÓË Ô�·¯„Ó Ï·‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó Â�ÈÈ‰

(‡ ÛÈÚÒ) ˆ"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„Î ,‰˘È‚¯‰ ‡Ï˘Î
ג )

.(Í"˘)

( ã) שתרגיש-‰‡ÓË ‡‰˙˘ ÔÈ�ÚÏ ˘È ˙Â˘‚¯‰ È�ÈÓ ‰˘Ï˘„ ,Ú„Â

‰¯Â˜Ó Á˙Ù�˘ .· .‰ÙÂ‚ ÚÊÚ„Ê�˘ .‡ .‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó
ד )

˙˘‚¯Ó˘Î .‚ .

˘"˙ÙÂ „"ÂÂÁ ,È"·Â�) ÌÈ�Ù· ‰�ÓÓ ·Ê ÁÏ ¯·„˘
ה )

¯·„ ˙·ÈÊ„ ‡"ÈÂ .(

(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰˘‚¯‰ ‡·È˘Á ‡Ï ÁÏ
ו)

Ì„ ‰‡ˆÓ Ì‡ Â‰ÈÓÂ .

äòãä øåàéá
(à.הולד נוצר שבו הרחם הוא הרחם ואשההמקור כל שניטל

דכל  טהורה, זו הרי דם, אח"כ וראתה חכם], הוראת [ע"פ שלה

לא  אם אמנם מטמא. אינו הרחם, דהיינו המקור, מן בא שאינו דם

שבא  הדם בפנים, ממנו חלקים ונשארו הרחם, כל את הוציאו

נדה, טמאה היתה דאם ודע, וטמאה. הרחם, מן הוא אח"כ

נקיים  ז' שתמנה עד בטומאתה היא עדיין רחמה, כל את והוציאו

משום  בפרט נקיים, בז' לבדוק גם וחייבת כדין, ותטהר ותטבול

ס"ק  שני (חוט בפנים מהרחם חלקים משאירים שלפעמים החשש

לגבי  י הערה לקמן (עי' מקום באותו פצע לה שיש אשה א). אות ב

ס"ה). (קפז נדות דם זה אין דם, ממנו ויוצא מקום"), "אותו תואר

סימן  להלן ראה דם, המוציאה ברחם, מכה לה שיש אשה ולענין

ל. ס"ק ס"ה התאמצות,á)קפז או פחד מתוך ראתה אם וה"ה

מחזור  את לקבל כדי כדורים הלוקחת אשה וכן אונס, דרך חשיב

נדה  דם הוי וסתה, את לאחר או להקדים כדי או שלה, הדמים

מכשיר  ע"י דם ראתה אם וה"ה ו). אות ג ס"ק שני (חוט וטמאה

א), אות ג ס"ק שני (חוט טמאה המקור לפתח עד שהגיע חיצוני

לענין  הקבר'. 'פתיחת דין לענין ח ס"ק ס"ב קצד סי' להלן גם וראה

ס"ב. קצד סי' להלן ראה נדה, טמאה אם ולדה, שהפילה אשה

(â טומאה מקבל שאינו דבר על הדם כשנמצא לענין בזה ונפ"מ

הרגשה  בלא שבא דם ולענין ס"י. קצ סימן כדלהלן צבעוני, בגד או

כה. אות ס"ה קצ סי' להלן ראה מגופה, ודאי היא ã)והוא

רגלים  מי להטיל מתחיל שאדם בשעה להרגשה הדומה הרגשה

כהרגשת  שהיא קעא סי' חת"ס בשו"ת וכ"כ ס', סעיף (ערוה"ש

כל  ואח"כ הוסת, בתחילת רק היא זו והרגשה רגלים). מי עקיצת

בהרגשה  התחיל שהוסת כיון בהרגשה, דם חשיב שרואה הימים

מצויה, אינה זו הרגשה ובזמננו ואומר). ד"ה קעז סי' חת"ס (שו"ת

פתיחת  הרגשת באמת להם שהיתה יחידות היו רבות נשים דמתוך

יא). ס"ק ס"א קצ סי' שבה"ל (שיעורי המקור נחלקו ä)פי מיהו

י"א  לח, דבר בזיבת הרגשה חשיבא בגופה מקום באיזה הפוסקים

לא  האחרונים שאר וכן (נוב"י, הרגשה חשיבא מקום אותו דבכל

מן  שזב בשעה הזיבה את הרגישה אם דדוקא וי"א בכך), חילקו

אפשר  אי שבמציאות י"א אמנם (חוו"ד). מקום לאותו המקור

ברוך  (הג' העולם לאויר כשסמוך רק הגוף חלל בתוך זיבה להרגיש

לאותו  סמוך ורטיבות לחות המרגישות נשים וכן הנוב"י). על טעם

הוי  לא לכו"ע מקום, אותו של השפתיים בין או מבחוץ, מקום

שני  (חוט מבחוץ ולא מקום אותו בתוך בעינן דהרגשה הרגשה,

ד). קיג).å)ס"ק סי' וח"ה פח סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת עיקר וכן

כתבו בזמננו  ומ"מ הללו, הרגשות מרגישות שאינן אומרות הנשים

מחמת  דאורייתא, כטומאה לראיותיהן להתייחס שיש הפוסקים

מבינות  שאינן אלא מרגישות שהן דודאי א. טעמים: כמה

נעשו  מתי בדיוק יודעות שהנשים דחזינן וכיון סא), סע' (ערוה"ש

סי' ח"ד משה אגרות (שו"ת מרגישות שהן ודאי כרחך על נידות,

לב  שימת חוסר מחמת והוא איידער). לר"ש תשו' יב, אות יז

שהן  מתגלה בירור אחר אבל מרגישות, שאינן וחושבות ועצבים,

דם  רואות ואם ט). ס"ק קיט סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת מרגישות כן

בכך, הבחינו לא הן ורק בהרגשה שהיתה להניח יש הנשים כדרך

נחלשו  וגם נחלש, ההרגשה חוזק הדורות חולשת שמחמת

דם  היה אם התחתון גופה בפלג המשותקת אשה וה"ה החושים,

יכולת  לה שאין אף בהרגשה שהיה להניח יש הנשים, כדרך

בלא  ראיה של דההיתר ב. ד). ס"ק שני (חוט זו הרגשה להרגיש

שכל  בזמננו אבל כדרך, שלא ראיה דהויא משום הוא הרגשה

כדרך  ראיה הויא הרגשה בלא ראתה אם אף מרגישות, אינן הנשים

בקובץ  אלישיב הגרי"ש ע"א, טז יג סי' הבית בצלעות מאיר (בית

נדה). פתחי סוף רימונים בפרדס וכעי"ז פד, סי' ח"א תשובות

ככאבי ולענין הוסת, עם לבא הרגילות שבגוף  ההרגשות שאר

דחשיב  הסוברים הפוסקים מן יש וכדומה, בטן כאבי או ראש

ס"ק  הט"ז על קפט ובסי' נדה פתחי סוף רימונים (פרדס הרגשה

והנה  ד"ה ד ס"ק קפו ובסי' אמנם ד"ה א ס"ק קצ סי' סד"ט לח,

שו"ת  קפד, סי' שיק מהר"ם שו"ת כז, ס"ק קפט בסי' מש"כ וע"ע

ויש  כא). סי' ח"ו אליעזר וציץ יב אות יז סי' ח"ד משה אגרות

אלישיב  הגרי"ש נט, סע' (ערוה"ש הרגשה חשיב דלא שהקלו

מראה  ד, ואות א אות ד ס"ק שני חוט פד, סי' ח"א תשובות בקובץ

ג). עמ' פ"א ליחה ולעניןכהן בתוך דם טיפות שראתה אשה

דתלינן  הרגשה, ע"י שלא הדם שראתה דחשיב י"א מרובה, לבנה

קצ  סי' בפת"ש יעקב ובית יעקב (שב המרובה בליחה ההרגשה

שם). בפת"ש (סד"ט זה על שהשיג ויש א), סעיף



נדה  קפד הלכות סימן ב 

פי„ על אף דם (ä)טמאה טיפת אלא ראתה לא ואפילו לחוץ. יצא שלא

(å),נקיים.‰כחרדל שבעה עליו ˜ˆ"Â.‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:יושבת ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ¯‡·˙È ¯˘‡Î
Â˙¯Î ·ÈÈÁ ‰„�‰ ÏÚ ‡·‰ ÏÎ ÈÎ ,‰„� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ ‰‡Â˘�Ï ‰ÈÂ�Ù ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â:

קפד  סימן
סעיפים: י"ב ובו לוסתה קודם עונה מהאשה לפרוש שצריך

(פירוש‡א. וסתות להם יש הנשים כנשים)רוב אורח קבוע זמן

יום לעשרים מעשרים כגון ידוע, בזמן יום.·או(à)לראות לל' מל'
וסתה‚ בשעת שלא עליה בא קבוע, וסת לה שיש אשה ואינה (á)וכל

תשמיש. לפני בדיקה ˙˘ÈÓ˘‰‚‰„צריכה È�ÙÏ ‡Ï ‰ÓˆÚ ˜Â„·Ï ¯ÈÓÁ‰Ï ‰Ï ÔÈ‡ Ì‚

˘¯ÂÙÂ ÂÙ˜Â� Â·Ï ‡‰È ‡Ï˘ ,˘ÈÓ˘˙ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ.‰ כל תשמיש בשעת שלא אבל

משובחת  זו הרי לבדוק וסתהÂב.:א)המרבה ממנה (â)בשעת לפרוש צריך

.„.„.„.„Ó ‰„� 'È�˙Ó
.‡"Ú.‰.‰.‰.‰ÂÒ ‰„�
.‡"Ú.Â.Â.Â.Â˙"Â˘

.‰Î˙ 'ÈÒ ˘"·È¯‰
.‡.¯ÂË.·.·.·.·È"˘¯

.‡"Ú ÊË ‰„�
.‚.‚.‚.‚·È ‰„� 'ÒÂ˙

.‡"Ú.„.„.„.„ÈÎ„¯Ó
.‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

.‰.‰.‰.‰˙¯Â˙· ‡"·˘¯
Ê ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.Â.Â.Â.Â‚Ò ‰„�
ÁÈ ˙ÂÚÂ·˘Â ,·"Ú

.·"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
‰‡ÓË ÂÊ È¯‰ ,‰˘‚¯‰ ‡Ï· ˘ÈÓ˘˙ ¯Á‡ Â‡ ,‰˘‚¯‰ ‡Ï· ‰˜È„··

‡˙È¯Â‡„Ó(זÂ‡ „Ú‰ ‡Â‰˘ ‰¯·Ò„ ÌÂ˘Ó ‰˘È‚¯‰ ‡Ï„ ‡‰„ Ï"È„ ,
˘Ó˘‰( ח˙ÏË‰ È¯Á‡ „ÈÓ ÍÂÓÒ ÔÎÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁÂ ,Ë"„Ò ,È˙ÏÙ)

‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÎ Ì‚ ‡Â‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ( ט˙ÏË‰ È¯Á‡ „ÈÓ Â�È‡˘ ÁÂ�È˜ Ï·‡ ,
‰˜È„· ÏÎ ÔÎÂ .Ô�·¯„ ‡Ï‡ Â�È‡ ,ıÂÁ·Ó ÁÂ�È˜ ˜¯ ‰È‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ

ÌÂ˜Ó Â˙Â‡ ˜ÓÂÚ· „Ú‰ ‰ÒÈ�Î‰ ‡Ï˘(י‡Ï˘Î Ô�·¯„Ó ‡Ï‡ Â�È‡ ,
.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰˘È‚¯‰( ä)לחוץ יצא  ·˘Ú‰-שלא  ˜¯

‰„� ˙‡ÓË� Ê‡ ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ï ÌÁ¯‰Ó ‡ˆÂÈ Ì„‰˘( יא‰Ú˘· ‡ÏÂ ,
Â˙Â‡· Ì„ ˙‡ˆÂÓ˘ ÔÓÊ ÏÎ Ó"ÓÂ] ,ÛÂ‚Ï ıÂÁÏ ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ó ‡ˆÂÈ˘

Ì‰¯·‡ ˙È¯·) [¯Â˜Ó‰Ó Ì„‰ ‡ˆÈ ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ„ ,‰‡ÓË ÌÂ˜Ó
.(˘"˙Ù·(å) כחרדל-˙ÂÁÙ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â( יב.(Í"˘)

à(à)'מל ÍÎÈÙÏ-או ,ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ï ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘Ó ‡Â‰ ˙ÒÂ Ì˙Ò
È¯˜ÈÓ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙·Â .ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÏÎ ‰˙ÒÂ ‡Ó˙ÒÓ ,˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‡Ï Ì‡
ÍÂ˙ Û‡ ˘ÈÓ˘˙Ï ‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"ÈÂ ,(Í"˘) ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘

ÌÈ˘Ï˘ ב )א.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁÂ ,Ë"„Ò)( á)בדיקה צריכה  ואינה

תשמיש  ‡ÂÈ¯Á-לפני ‡ÏÂ ˘ÈÓ˘˙ È�ÙÏ ‡Ï ,˜Â„·Ï ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡Â( ג

.(Í"˘)á( â)לפרוש „È¯Ù˘‰-צריך  ‡"ÈÂ .(Í"˘) Ô�·¯„Ó
‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Â‰ ‰˙ÒÂ ˙�ÂÚ·( ד.(˘"˙Ù· Ò"˙ÁÂ È"·Â�)

äòãä øåàéá
(æ לא אפילו אחות, או רופאה אצל הנבדקת אשה הדין והוא

כל  אפילו הכפפות, או המכשיר על דם ונמצא המקור, לפי הגיעו

שמא  דחיישינן המכשיר, עובי באיזה חילוק ואין טמאה, שהוא,

אין  דם נמצא לא אם אמנם המכשיר. הרגשת שזו וסברה הרגישה

המרבה  'כל מצד ורק דם, בה יש אם הכפפה את לבדוק צורך

ב). אות ד וס"ק ה אות ג ס"ק שני (חוט משובחת' זו הרי לבדוק

(ç.האיש של התשמיש לאבר כינוי הוא אם ואף"שמש"

(בינ"א  מדאורייתא טמאה  הרגשתי, שלא לי ברי קיג אומרת כלל

ח). דרבנן è)ס"ק הוי מ"ר הטלת אחרי כתם מצאה דאם וי"א

ראה  רגלים, מי הטלת אחרי "מיד" שיעור לענין וכן כתמים, כשאר

ג. אות קצא סי' הנרתיק é)להלן מכנים אנו הענין צניעות מתוך

ציור  ועי' מקום", "אותו בלשון

עד  לגוף מחוץ כולל מקום שאותו

הרחם. אינו àé)צואר הנדה דם

ערוותה. דרך כשיוצא אלא מטמא

לא  אם קיסרי, נתוח שעברה ואשה

רק  אלא מקום אותו דרך דם יצא

ד). אות ב ס"ק שני (חוט טהורה זו הרי הניתוח מקום דרך

(áé זכוכית ע"י אלא נראית שאינה זעירה דם טיפת ולענין

א. אות קפח סי' להלן ראה גורם à)מגדלת, אם אמנם

שמקנחות  בנייר לבדוק אין כן כמו תבדוק. לא עצמה, שמשרטת

חסרונות  הרבה לו יש שהנייר כיון רגלים, מי והטלת צרכים אחר

בקיאין  אנו שאין הזה בזמן יא). ס"ק שבה"ל (שיעורי בהלכה

מעלה  אין ודאי וחומרא, מספק אוסרים פעמים והרבה במראות,

איידער). לר"ש פיינשטיין הגר"מ (תשובת בדיקות ברבוי

(á,לתשמיש בדיקות צריכה אם קבוע וסת לה שאין אשה דין

ס"ב. קפו סי' לקמן שתבדוק â)יבואר לה ציוה הבעל אם אמנם

רשאי  אדם וכל א). ס"ק קפו סי' ופלתי (כרתי לבדוק שרי עצמה,

לא  אבל תשמיש, קודם שתבדוק לאשתו לצוות עצמו על להחמיר

קודם  בודקת שהאשה והנוהגים ג). ס"ק הרב (שו"ע תשמיש לאחר

לבדוק  ומותרת לבדוק, בעלה לה שציוה כמו נחשב תשמיש,

ח). ס"ק שבה"ל קצרות ã)(שיעורי בהפלגות שרואה ואשה

למשה  בתפארת כתב וסתה, בעונת טבילתה ליל חל ולעולם

ביום  בטהרה שתפסיק עדיף ומ"מ וסתה. בעונת לשמש שמותרת

ליל  יחול שלא כדי יכולה, אם לראייתה, ה' מיום למנות ותתחיל ד'

(פת"ש). וסתה בעונת הטבילה



נדה  קפד הלכות ג סימן

(ã)עונה(ä),אחת(å)Ê,בלבד המטה מתשמיש אלא קריבות משאר ולא
Á כולו היום אותו ממנה פורש ביום הוא בסופו,ה)אם הוסת אם אפי' ,

היום, כל פורש בתחילתו, הוא אם וכן שלאחריו, בלילה מיד ומותר

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

ולאחריו, שלפניו ביום בפ"א:Ëומותר או בג"פ וסת שקבעה ‰‚‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰בין

È
ÛÂ‚‰ ÈÂ�È˘· ÈÂÏ˙‰ ˙ÒÂ· ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈÓÈ· ÈÂÏ˙‰ ˙ÒÂ· ‡Ï‡ È¯ÈÈÓ ‡Ï ‰Ê ÏÎÂ

ו)
,

.Ë"Ù˜ ÔÓÈÒ Ï"ÚÂ
‡È

‰˙ÒÂ ˙È�˘Ó˘ ‰˘‡Â(æ),¯Á‡Ï Â‡ ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· ÌÈ„˜‰Ï

.Ê.Ê.Ê.Ê˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„ ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.Á.Á.Á.Á‚Ò ‰„�

.·"Ú.Ë.Ë.Ë.ËÌ˘

.'È�˙Ó·.È.È.È.ÈÈ"·

Ì˘· ÔÓÈÒ‰ ÛÂÒ·

�"‰Ú·· „"·‡¯‰

˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜˙ ¯Ú˘

.Â"‰ ‡ 'ÈÒ.‡È.‡È.‡È.‡È

È¯ÂÒ‡Ó Á"Ù È"Ó‚‰

.‡ ˙Â‡ ‰‡È·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( ã)אחת È"·-עונה  ˘Â¯ÙÏ ˘È ÌÈ¯ˆ˜ ˙ÂÏÈÏ Â‡ ÌÈÓÈ·Â

˙ÂÚ˘
ז)

ÈÙÎ ‰ÏÈÏ Â‡ ÌÂÈ ÌÈ˘¯ÂÙ ‡Ï‡ ,ÍÎÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ .(Í"˘)

.(˘"˙ÙÂ Ê"Ë) ‡Â‰˘ ‰Ó( ä)אחת-ÍÈ¯ˆ„ ·˙Î ÚÂ¯Ê ¯Â‡·Â

Ì‰˘ ,‰˙ÒÂ ˙�ÂÚ Ì„Â˜ ˙ÙÒÂ� ‰�ÂÚ ˘Â¯ÙÏ‡¯È‰Â .˙ÂÚ˘ „"Î „ÁÈ

‰ÊÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ ,(Í"˘) ÚÂ¯Ê ¯Â‡‰Î ‚‰Â� '‰ ¯·„ ˙‡
ח )

.(Ê"Ë)

(å)קריבות משאר  Â˘�Â˜-ולא  ˜Â·ÁÓ ˘Â¯ÙÏ ¯ÈÓÁÓ‰Â
ט )

‡·˙ ,

‰Î¯· ÂÈÏÚ
י)

.(Ê"Ë) ‡�È„Ó Ì‰· ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ˜Â˘�Â ˜Â·Á„ ‡"ÈÂ .(Í"˘)

(æ) ימים ג ' או' ב ' ‡Í-להקדים ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰

ÔÈ· ‰‡Â¯ ÌÏÂÚÏ˘ ÔÂ‚Î ,„·Ï· ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓÈ· ‰˙ÒÂ ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯

ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ˙�ÂÚ ÔÈ„Î ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ ÏÎÏ ˙˘˘ÂÁ„ ,·"Ï ÌÂÈÏ Ë"Î ÌÂÈ
יא )

äòãä øåàéá
(ä,הלילה בתחילת והגיעה לא"י, מאמריקה הנוסעת אשה

היום, נתקצר הנסיעה וע"י ביום, שלה הפרישה עונת והיתה

הבדל  כשיעור שאחריו בלילה גם לפרוש שצריכה להחמיר נראה

ו). ס"ק שבה"ל (שיעורי שלימה עונה להשלים כדי השעות

(å'סי להלן דינו ומבואר ידוע, לזמן בא שאינו הגוף וסת היינו

וכה. כד סעיף שעות æ)קפט י"ב לשער אופנים כמה ומצינו

(נקוה"כ). חצות אחר  שעות ושש חצות, קודם שעות שש א. אלו:

מחצות  וטבת תמוז ובימי לשקיעה, מזריחה ותשרי ניסן בימי ב.

ס"ק  (פלתי ראייתה משעת למפרע שעות י"ב ג. (דרישה). לחצות

ושש  וסתה, שעת קודם שעות שש ד. קעט). סי' חת"ס ושו"ת ד

היום). כל דאסורה קתני דהא ודחה (ט"ז, אחרי זו חומראשעות

המחמיר  כל מיהו בחשבון, טעות דגורם משום נראה נתקבלה, לא

ז). ס"ק בש"ך שבה"ל (שיעורי לו יאמר פסק ç)קדוש וכן

וע"ע  ישראל). בת טהרת (בספר במכתב והחזו"א ס"כ הערוה"ש

להחמיר  להם יש תורה דבני היתה החזו"א דדעת ו) (ס"ק שני חוט

מח  סי' ח"ג אג"מ בשו"ת וכ"כ גדול. צורך הוא אא"כ כהאו"ז

(בט"ז  שבה"ל ובשיעורי הצורך. במקום לא אם להחמיר דראוי

קבוע. שאינו בוסת ואף כהאו"ז, נהגו המדינות שברוב כתב ב) ס"ק

לג. אות ט סעיף להלן ראה או"ז, בעונת בדיקה ולענין ולענין

דאין  י"א בלילה, כשוסתה בינונית בעונה או"ז לעונת לחוש אם

(הגרי"ש  ל' ביום רק היא עונ"ב דחשש כיון כ"ט, ביום חוששים

י). אות הדברים תמצית ס"א קפט סי' עוז בלבושי מובא אלישיב

קצח). סי' ח"ח שבה"ל (שו"ת הוסתות כל כמו לאו"ז לחוש וי"א

מה. אות י' סעי' להלן ראה או"ז בעונת שחל טבילה ליל ולענין

(è.(ו ס"ק הרב (שו"ע אחת במטה יחד עמה לישן שלא וה"ה

(é מה אות י' סעי' להלן ראה אוו"ז בעונת שחל טבילה ליל ולענין

היתר  בשעת שלא ונשוק חבוק שע"י מפני להחמיר, טוב ולמעשה

שבה"ל  (שיעורי לבטלה זרע הוצאת איסור לידי לבא עלולים ביאה

את  להקשות לו הגורם דבר שום לעשות אסור וה"ה ו), ס"ק בש"ך

ס"ג). כג סי' אה"ע שו"ע (עי' מצוה במקום שלא והוא àé)עצמו

ס"ק  פה (סי' החזו"א מעשה, ולענין המבוכה'. 'ימי בזמננו המכונה

וכ  בזה, להחמיר שאין כתב סי'כג) ח "ב (יו"ד אג"מ בשו"ת היקל ן

בשו"ת  וכ"פ אלו, בימים תשמיש קודם בדיקה שצריכה כתב אך סז)

ראייתה. ימי של רישום לה שיש היכא קלה) סי' (ח"ה יצחק מנחת

לימי  לחוש הורה לשואלים מ"מ בספרו היקל שהחזו"א אף ומיהו

אות  ח (ס"ק שני ובחוט ט). (ס"ק שבה"ל בשיעורי כמובא המבוכה,

ולפיכך  ראיותיה, חשבון את כשיודעת רק היקל שהחזו"א כתב ו)

הנישואין, שקודם משנים הוסתות חשבון יודעות שאינן דידן נשי

בזה  להחמיר אין לדרך, יוצא או טבילה בליל ומ"מ לחוש. צריכות

דמים, המסולקת מינקת או מעוברת וכן ס"ו), קח כלל (חכמ"א

בג' אף להקל ונראה פ), סי' ח"ג יצחק (מנחת לחוש צריכה אינה

מיחוש  להרגיש הרגילה באשה וכן עיבורה, של ראשונים חודשים

קמג). עמ' כהן (מראה וסתה בא לפני לחוש,ולאיזהבגוף ימים

טובה  עיצה ומ"מ לסירוגין, ג"פ בו שראתה ליום רק לחוש מסתבר

(שיעורי  להם לחוש מסויימים ימים בין נע שהוסת רואה שאם

מותרת  ביום, ראיותיה כל ואם ובשיעור), ד"ה ט ס"ק שבה"ל

כלל  (חכמ"א ביום מותרת בלילה, ראיותיה כל אם וכן בלילות,

ראיות  ג' ואם החזו"א). בשם ט אות ח ס"ק שני חוט ס"ו, קח

יותר  המוקדמים לימים לחוש אין שוב מאוחרות, היו האחרונות

פ). סי' ח"ג יצחק י"א ומספר (מנחת להם, לחוש שיש הימים

וכ"ד  אמנם, ד"ה ט ס"ק שבה"ל (שיעורי יותר ולא ימים ג' עד רק

כפי  וי"א תתפד), עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך הגרש"ז

וי"א  ח). אות ח ס"ק שני (חוט ראייתה שנמשכה הימים מספר

כמובא  לשואלים החזו"א הורה וכן (נוב"י, ימים ז' עד להחמיר

דראוי  אלישיב הגרי"ש וכ"ד ולפי"ז, ד"ה ט ס"ק שבה"ל בשיעורי

אמנם  ,76 הע' פ"ז הטהרה במשמרת מובא להחמיר, תורה לבן

רק  להחמיר מהגריש"א מביא ט ס"ק סוף ב סעיף עוז בלבושי

האשה). של ראיתה משך זמן המבוכה היתהלפי לימי חוששת

לחוש  חוזרת היא הרי חודש, כ"ד עליה ועברו וילדה, ונתעברה

בזמננו  מניקות וה"ה שנתעברה, קודם להם שחששה ימים לאותם

אלו  לימים לחוש חוזרת מניקתן, בזמן וסתן דם לראות שחוזרות

ססקי"א). סי"ג קפט סי' שני (חוט
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Ë"Ù˜ 'ÈÒ Ï"ÚÂ ,ÂÈ¯Á‡ Â‡ Ì„Â˜ ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· ‰�ÓÓ ˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰˙ÒÂ ÔÓÊ ÚÈ‚Ó˘Î:

בקטנהÈ·ג. אבל בגדולה, אמורים דברים הנעורים,(ç)במה לימי הגיעה שלא

(è) לוסתה סמוך לפרוש צריך אין סימנים, הביאה קבעתו יב )ולא שלא זמן כל

דמיה יג )ג"פ  שנסתלקו לזקנה הדין והוא בהנץ È‚ד.:יד ). לראות רגילה אם

שפירטו)החמה  לן קים ולא ,(é) אסורה אינה אחריו, או החמה הנץ קודם אי

ביום: הנץ È„ה.אלא אחר עד החמה הנץ מקודם ראיה לראות רגילה אם

בו:(àé)החמה, הנמשך כשיעור וביום בלילה ב'ÂËו.אסורה נמשך וסת אם

מזלפת  או ששופעת ימים ג' לפרושטז)או צריכה אינה ,(áé) עונה אלא

.·È.·È.·È.·È˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Á ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‚È.‚È.‚È.‚È„"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

‡ 'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜˙

.·"Â„‰Ó· „"‰

.„È.„È.„È.„ÈÌ˘ „"·‡¯

.‰"‰.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË‰"Ê¯‰

ÈÏÚ·Ï ˙Â‚˘‰·

‡ 'ÈÒ Ì˘ ˘Ù�‰

.‡È ˙Â‡

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ÌÈÓÚÙ Í‡ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡· È‡˜„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· È"·Â�)

‡Ó˘ ˘˘ÁÓ ,ÂÏÏ‰ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ· ‰¯ÂÒ‡˘ ,˙¯Á‡Ó ÌÈÓÚÙÂ ˙Ó„˜Ó

ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰˘˜„ ,Ô‰· ‰¯Á‡ Â‡ ‰ÓÈ„˜‰˘ ÌÈÓÈ Ô˙Â‡ ˙‡ ‰Ú·˜

ÂÏ‡ ˙Â�Â·˘Á
יז)

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) â( ç) לימי הגיעה  שלא

(˘"Í).-הנעורים  „Á‡ ÌÂÈÂ ÌÈ�˘ ·"È Â�ÈÈ‰( è)הביאה ולא

Ê"ËÂ).-סימנים Í"˘) ÌÈ�ÓÈÒ ‰‡È·‰ ‡Ï Â‡ ¯ÓÂÏÎã(é) אי

החמה  הנץ Ï‰-קודם  ÌÈ˜ ‡ÏÂ ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ Ì‡Â

Â�ÈÈ‰Â .(Í"˘) ‰ÏÈÏ· ‡Ï‡ ‰¯ÂÒ‡ ‰�È‡ ,‰ÏÈÏ‰ ¯Á‡Ï Â‡ Ì„Â˜ È‡

‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ¯Á‡ Ï·‡ ,‰ÚÈ˜˘ ¯Á‡Ï ‰ÚÈ˜˘ Ì„Â˜ ÔÈ· ˙˜ÙÂÒÓ˘

‰Ê ÔÈ�ÚÏ ‰ÏÈÏ ¯·Î ·È˘Á„ ¯˘Ù‡
יח )

.(„"ÂÂÁ) ä( àé)אסורה

·Ó˜ˆ˙-בלילה „ÂÚ Â�ÓÊ Í˘Ó�˘ ‡Ï‡ ,Ô�ÈÏÊ‡ ˙ÒÂ‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯˙·„

.(Ê"ËÂ Í"˘) ÌÂÈ‰å( áé) הראשונה עונה „ÚÙÂ˘˘Î˙-אלא 

‰‡Â¯˘ ‰Ó ‡Â‰ ˙ÒÂ‰ ¯˜ÈÚÂ ,‰ÙÂˆ¯ ˙Á‡ ‰È‡¯ ‰‡Â¯ ‰�È‡ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ

.(˘"‰ˆÁÓ ÔÈÈÚÂ ,Í"˘) ÌÈ¯˙È ÌÈÓ„ ÈÂ‰ Î"Á‡ ‰‡Â¯˘ ‰ÓÂ ,‰ÏÈÁ˙·

,ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· ‰˙ÈÈ‡¯ Í˘Ó�Â Á"¯· ÌÈÓÚÙ '· ‰˙‡¯ Ì‡ Ê"ÈÙÏÂ

'‚Ï Â‡ '·Ï ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‡Ï ,˘„ÂÁ· '‚· Â‡ '·· ‰˙‡¯ ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ·Â

‡Ï‡ ˙ÚÙÂ˘ ‰�È‡ Ì‡Â .(˘"˙Ù) ‰È‡¯‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯˙· Ô�ÈÏÊ‡„ ,˘„ÂÁ·

'‚ Â‡ '· ˙ÈÈ‡¯ ÈÏÂ‡„ ,„¯Ù�· ÌÂÈ ÏÎÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"È ,˜ÒÙ� Ì„‰

˙ÒÂÏ ÂÚ·˜� ‡Ï ‰˙ÈÈ‡¯ ˙ÏÈÁ˙·˘ ÌÈÓÈ‰˘Î ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰Â .¯˜ÈÚ‰ ‡È‰

˙ÏÈÁ˙·˘ ÌÈÓÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÂÚ·˜Â‰ ‰˙„� ÍÂ˙·˘ ˙ÂÈ‡¯‰Â ,ÚÂ·˜

,˘„ÂÁÏ '‚ Â‡ '· „Ú Í˘Ó�Â Á"¯· Ù"‚ ‰˙‡¯˘ ÔÂ‚Î ,ÂÚ·˜Â‰ ‰˙ÈÈ‡¯

‰˙„� ÍÂ˙·˘ ˙ÂÈ‡¯Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡
יט )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

äòãä øåàéá
(áé.הוסת בעונת לא âé)היינו אך ג"פ ראתה ואם

סכ"ז. קפט סי' לקמן ראה וסת, פרישה ãé)קבעה דין

ודין  סכ"ח. קפט סי' להלן יבואר דמיה שנסתלקו בזקנה

ז. סעיף להלן יבואר ומניקה במעוברת עונת åè)פרישה

האשה הוס  דוסת משום ושקיעתה, החמה הנץ לפי נקבעת ת

וגורם  קובע הוייתה או השמש שהעדר החמה, במהלך תלוי

ד). ס"ק (פלתי סעיף æè)הוסת קצ סימן לקמן עי'

טיף. אחר טיף דהיינו אימתי æé)ג המסופקת ולענין

שמא  המסופקת עונה בכל לשמש שאסורה י"א הקבוע, וסתה יום

כלומר  שלפניה לעונה לחוש צריכה אינה אך וסתה, עונת היא

פז  סי' בחזו"א מדויק וכן קסו, סי' חת"ס (שו"ת האו"ז לחומרת

וי"א  א). ס"ק קפט סי' שני חוט במינקת, רק בזה שהיקל ג ס"ק

הרגילות  ההרגשות את מרגשה אינה אם הימים, בכל שמותרת

ביום  ואסורה תשמיש, קודם בדיקה צריכה אך וסתה, קודם לבא

ד  ס"ק החוו"ד בפשיטות וכ"כ קצ, סי' יעלה יהודה (שו"ת ל'

עליהם  להסתפק שיש ימים כמה בערך יודעת ואם ו). ס"ק וע"ע

(שיעורי  בהם להחמיר יש לכ"ח, כ"ו בין שראתה שיודעת כגון -

שני  בין הספק שאם מחלקים ויש ח). אות הלכות סיכום שבה"ל

מותרת  ימים משני יותר על הספק ואם אסורים, שניהם ימים,

לד). עמ' נו ישראל אור קובץ ראה ברנדסדורפר, (הגר"מ בכולם

כלל  יודעת אינה אך האחרונה, ראייתה היתה מתי יודעת ואם

בינונית, לעונה רק עתה לחוש צריכה הקודמות, הראיות היו מתי

לוסת  גם תחוש שוב, וכשתראה האחרונה, מהראיה החודש ולוסת

אימתי  והמסופקת בהערה). ס"ב פ"ט הטהרה (יסוד ההפלגה

בשושנים  (סוגה קבוע כוסת דדינו י"א קבוע, שאינו וסתה יום

היקל  שלא סק"ג פז סי' בחזו"א מדוייק וכן סקכ"ז, ס"י ב סי'

ראוי  אך המסופקים, הימים בכל שמותרת וי"א בצירוף), אלא

וכ"נ  סק"א, ס"ד עוז (לבושי תשמיש קודם ימים באותם שתבדוק

וסתותיה  חשבון יודעת שאינה כלה הפוסקים). שאר מסתימת

וסת  איזו בעבר לה נקבע שמא חוששים אנו אין עברו, משנים

בתקופה  וסתותיה חשבון ע"פ מחשבין אלא נעקר, לא ועדיין

יודעות  אינן אם תשובה, בעלות בנשים וה"ה נישואיה, שלפני

קפט  סי' שני (חוט האחרונות ראיותיה לפי רק מחשבים חשבונן,

ו). אות א כשראתה çé)ס"ק להחמיר סכ"ז הערוה"ש ודעת

קודם  שקיעה אחר כשראתה וכן הנץ, קודם השחר עלות אחר

ליום. וגם ללילה גם לחוש הכוכבים, למעשה èé)צאת ומיהו

וחזרה  נדתה ימי בתוך הפסיקה אם אשה לשאול לכך חוששין אין

ושוב  נקי שלם יום היה שאם וי"א סק"ג), שבה"ל (שיעורי וראתה

אפילו  וסתות לענין השניה לראיה גם לחוש צריכה וראתה, חזרה

ביאורים  בדה"ש טז, ס"ק בש"ך רמונים (פרדס קבועים שאינם

קפד  סי' ח"ב הטהרה במשמרת מובא אלישיב הגרי"ש וכיון, ד"ה

פסקה  שמא לחוש צריכה האשה אין הסתם מן אמנם לז). ס"ק

שלם  יום הפסק בלא הנשים כדרך ראתה דמסתמא שלם, יום

[ע"י  בבירור נקי - ויום לילה - שלם יום היה אם ורק בינתיים,

להחמיר  נפשה באנפי כראיה שלמחרת הראיה נחשבת אז בדיקה],

שם). בבדה"ש וכעי"ז א, אות יג ס"ק שני (חוט הוסתות בחשש
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מותרת הראשונה ראתה, ולא עונה שעברה וכיון הוסת, אם ÊËז.:כ )של

וסתה  עוברה כא)הגיע משהוכר עיבורה מניקתהÊÈ,כב )בימי בימי שהם ÁÈ(âé)או

(ãé) הולד מת אפי' הולד, משנולד חדשים א"צכג )כ"ד ,(åè) לפרוש

בדיקה  בלא מותרת וסתה בתוך ואפי' לוסתה, ÔÈÈÚÂ‰‚‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰:כד )סמוך

Ë"Ù˜ 'ÈÒ ÛÂÒ ÔÓ˜Ï:.חËÈ פחד מפני במחבא נחבית והגיע כה)היתה ,

לו  חוששת אינה וסתה, Î‰‚‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰:כו)שעת
Ì‡ ‡˜Â„ ‡"ÈÂ(æè)˙ÒÂ‰ ¯·Ú

‰˜„· ‡ÏÂ‰ÏÁ˙ÎÏ Ï·‡ ,‰˜È„· ‡Ï· ‰¯Â‰Ë ,‰˘È‚¯‰ ‡ÏÂ(æé)‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ:

צריכותÎ‡(çé)ט . נשים הוסת (ë)בדיקה(èé)שאר הוסת כז)כשיגיע עבר ,

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË‡"Ù ‰„� ˘"‡¯

.„ 'ÈÒ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈÂ�È·¯

·"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.‚"Ú Î¯ Û„

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.‡"Ú Ë ‰„�

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ·"‰Â˙· ‡"·˘¯

.·"Ú ·È ‚"˘ Ê"·

.Î.Î.Î.Î.¯ÂË.‡Î.‡Î.‡Î.‡ÎÔ"¯

‡"Ú ‰ ˙ÂÚÂ·˘

„ Ì˘ Û"È¯‰ ˙Ú„Ï

„"Ù Ì"·Ó¯‰Â ·"Ú

.Ë"‰ ·"ÂÒÈ‡Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æ( âé) חדשים כ "ד  ‡Â-שהם Ú·¯‡ ‰˜È�Ó Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,„·Ï·

.(‡"Ú¯) ÌÈ�˘ ˘ÓÁ( ãé)חדשים ‰Â·ÈÚ¯-כ "ד  ˘„ÂÁ ÔÈ�ÚÏÂ

Ê"Ú‰‡· ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ,˘„ÂÁ „"Î ÔÈ�ÓÏ ‰ÏÂÚ Ì‡

Á"È˜Ò Í"˘) ‡"ÈÒ ‚"È 'ÈÒ
כח )

„"Î ÔÈ�ÓÏ ‰ÏÂÚ˘ ¯˜ÈÚ‰˘ ‡"ÈÂ .(

.(˘"˙Ù· È˙ÏÙ) ˘„ÂÁ(åè)לפרוש-,‰¯Â·ÈÚ ÈÓÈ· ‰˙‡¯ Ì‡Â

.(˘"˙Ù) ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂ ÔÈ„Î ÂÏ ˙˘˘ÂÁ ç(æè)הוסת עבר 

-.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ˙ÒÂ ˙ÂÚÈ·˜Ï Û¯ËˆÓ Â�È‡ ,‡·ÁÓ· ‰˙‡¯ Ì‡

(æé)בדיקה Â‰"‰-צריכה  .(„"ÂÂÁ) 'Ë ÛÈÚÒ· ÌÈ˘� ¯‡˘ ÂÓÎ

ÈÙ‡ ˘Ó˘Ï ¯ÂÒ‡˘„ÁÙ‰ ‡ˆÈ ˘ÈÓ˘˙‰ ˙Ú· ‡Ó˘„ ,‰„¯Á ˙Ú˘· ÂÏ

.(Ê"Ë) ‰·ÈÏÓ è( çé)נשים Â¯·ÂÚÓ˙-שאר  Ô�È‡˘ ,‡ÓÏÚ„

.(Í"˘) ‡·ÁÓ· Â‡ ˙Â˜È�ÓÂ( èé) בדיקה-ÌÈ¯ÂÁ ˙˜È„· Â�ÈÈ‰

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÌÈ˜„ÒÂ( ë)הוסת ˘·Â��ÓÊ-כשיגיע  ‡"È

äòãä øåàéá
(ë דמהנסיון הוסת, יום שאחר ביום להזהר יש למעשה אמנם

ושכיח  הטבעים דנחלשו קצת, מאחר הוסת שלפעמים נראה

שבה"ל). (שיעורי כבר àë)איחור שקבעה וסת יום היינו

עיבורה. ימי (שו"ע áë)קודם לעיבורה חדשים ג' אחר היינו

מסולקת, נחשבת אינה חדשים ג' קודם אבל לג). סע' קפט סי'

בתחילת  מיד דמים מסולקות שהמעוברות בחוש רואים שאנו אף

בדיקות  ע"י בבירור יודעת ואפילו קכח). סי' רע"א (שו"ת עיבורן

א). ס"ק שבה"ל (שיעורי מעוברת הדין âë)שהיא והוא

אבריה  הלידה אחר חודש כ"ד שכל בנה, גמלה אם אפילו

לג). סע' קפט סי' (שו"ע מסתלקים דמיה כן ומחמת מתפרקים,

דופן"], "יוצא הפוסקים [ובלשון קיסרי בניתוח שילדה ואשה

ס"ק  שני (חוט מסתלקים דמיה שאין נוטה שהדעת שכתבו יש

העצומים  השינויים מחמת  מסתלקים שדמיה וי"א א), אות טו

האשה  אם אפילו זה וכל קכב). סי' ח"ו שבה"ל (שו"ת שבגופה

לידה. צער הרגישה ולא אפידורל) (כגון מרדים חומר קבלה

לא). ס"ק קפט סי' (פלתי מסתלקים דמיה נפל המפלת וגם

שבה"ל). (שיעורי עיבורה מתחילת יום ארבעים עברו אם והיינו

(ãë כמה אחרי דם רואות והמניקות הטבעים, השתנו בזמננו

ולפיכך  טפי. לחוש ויש מסודר אינו הוסת ואדרבה, חודשים,

לבדוק  צריכה הלידה שאחרי בתקופה בפועל, מניקה אינה אם

שאין  וכ "ש לגמרי, לפרוש עליהם וסתה וביום תשמיש, קודם

היא  הרי בפועל, מניקה אם אבל לראות. שממהרת במפלת, להקל

לבדוק, טוב מלהניק וכשפוסקת חוששת, ואינה מסולקת בחזקת

) תשמיש קודם ולבדוק לחוש יש דם שראתה שיעורי ומינקת

לתת  יש אמנם בדיקה, לחייב שלא נוהגים ויש ד), ס"ק שבה"ל

כתמים. לחשש יתר לב טיפי מינקתתשומת רק שרואה

צריכה  ואינה מסולקת, דין לה יש נשים, כשאר וסת ולא דמים

מד). ס"ק קפד סי' ח"ב הטהרה (משמרת הוסת לעונת לחוש

(äë להחמיר ראוי פחד, ענייני בשאר אבל במחבא, היתה דוקא

לה). ס"ק את åë)(דרכ"ת המונעים כדורים הלוקחת ואשה

לבטל  לה מועילים אכן שהכדורים ג"פ נתחזקה אם הוסת, ביאת

ואפילו  במחבא , שהיתה אשה כמו דמים מסולקת נחשבת הוסת,

נחשבת  לכו"ע כאן במחבא, מסולקת שאינה נוקט שהרמ"א

ביום  בדיקה צריכה ואינה הרמ"א, לדעת אפילו דמים מסולקת

ה  ס"ק ס"ב שני וחוט ט אות צט סי' ח"ד שבה"ל (שו"ת הוסת

ראייתה  את מנעו שהכדורים בכך די קבוע שאינו ובוסת ה). אות

ליקח  התחילה ואח"כ חשון, בכ' ראתה אם [כגון אחת, פעם

הוא  אם רואה, שהיא הבאה בפעם אז ראתה, לא ובכסלו כדורים,

צריכה  אינה כדורים, ליקח החלה שוב ואח"כ קבוע, שאינו וסת

מונעים  אלו שכדורים שיודעת מאחר כלל, זה לוסת לחשוש

צז). הערה פ"ח כהן במראה מובא אלישיב, (הגרי"ש הוסת ממנה

וכדומה  כדורים ע"י דמים מסולקת נחשבת שאינה מחמירים ויש

נח). סי' ח"ג בשם קנה ושו"ת קכז סי' ח"א יצחק מנחת (שו"ת

לדם  לחוש צריכה אם הכדורים, את ליטול כשמפסיקה ולענין

אות  כג סעיף קפט סי' להלן ראה יומיים, או יום אחרי לבא הרגיל

שע"י æë)עא. חשש ויש מקום, באותו פצע לה שיש אשה

על  לסמוך שיכולה י"א מהפצע, דם תמצא הוסת בעונת הבדיקה

לא  שעכשיו וכיון בשפע, הדם מגיע הוסת כשמגיע שתמיד מה

סגי  הוסת, בשעת לה שיש ההרגשות את לה אין וגם בשפע, בא

מובא  אלישיב (הגרי"ש מעכב אינו הקינוח ואף בעלמא, בקינוח

הוסת  ביום להיבדק שתלך אפשר ובזמננו ה). ס"ק עוז בלבושי

אחות, במכה ע"י שתיגע בלא וסדקים בחורים לבדקה תוכל והיא

לפי  הכל קבוע שאינו ובוסת קבוע, בוסת היינו שם), עוז (לבושי

הוראה. למורה ולשאול מכת"י.çë)הענין, מהדו' עיין



נדה  קפד הלכות סימן ו 

(àë)בדקה הרגישה (áë)ולא בדיקה,כט)ולא בלא טהורה ,·Î וי"א

שתבדוק,(âë)שאסורה יום (ãë)עד שהוא או קבוע, וסת לה יש אם

קפ"ט) סימן לקמן הוא וכן נהוג (והכי קבוע: שאינו אע"פ :ל )ל'

לדרך Î‚י. לצאת אשתו (äë),לא)הרוצה לפקוד סמוך (åë),לב )צריך אפילו

.·Î.·Î.·Î.·ÎÊË ‰„	 'ÒÂ˙
‡"·˘¯ ,‡"Ú
Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·
.·"Ú ÂË ‚"˘

.‚Î.‚Î.‚Î.‚Î,·"Ú ·Ò ˙ÂÓ·È
.·"Ú ˜ ÔÈ·Â¯ÈÚÂ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
˜ÂÁ„ ÍÂÓ ÌÈ˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙ÒÂ‰ ˙	ÂÚ· ‰ÚÂ·˜ ‰Ú˘· ‰‡Â¯ ‰˘‡‰ ÔÈ‡˘
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Î] ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· ‰˙ÒÂ ‰	˘Ó Ì‡Â .‰	ÂÚ‰ ÏÎ Ì˘ ‡‰È˘¿«»

ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '·‰ ÏÎ Ì˘ ˜ÂÁ„ ÍÂÓ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ (ÂÂÁ"„לג )·'],
.(˘"˙Ù·(àë)בדקה ÏÂ‡-ולא  ‰˙ÒÂ ÌÂÈ ¯·Ú ÌÈÓÚÙ '‚ Ì‡

,‰˙ÒÂ ÌÂÈ· Ù"· ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰˙ÒÂ ¯˜Ú	 ‡Ï ,‰˘È‚¯‰ ‡ÏÂ ‰˜„·
ÌÚÙ ‰˙‡¯ ·Â˘Â ,‰˘È‚¯‰ ‡ÏÂ ‰˜„· ‡ÏÂ ‰˙ÒÂ ÌÂÈ ¯·Ú Î"Á‡Â
„"ÂÂÁ) ˙ÒÂ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ‡¯‰ '‚ ÌÈÙ¯ËˆÓ ,‰˙ÒÂ ÌÂÈ· ˙È˘ÈÏ˘
,ÚÂ·˜ Â	È‡˘ ˙ÒÂ Ï·‡ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ· ‡˜Â„ Â	ÈÈ‰„ ¯˘Ù‡Â .(˘"˙Ù·

˘"˙Ù) ‰˙ÒÂ ÌÂÈ· ‰˜„· ‡Ï Ì‡ Ì‚ ¯˜Ú	( לד.(( áë)ולא

„˘Ó‡-הרגישה  ,‰¯ÂÒ‡ ,„Ú‰ „·‡	Â ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡˘ ‡"È
˙Ú˘· Ì‡ ‰"‰ Ê"ÈÙÏÂ .(„"ÂÂÁ) „Ú‰ ˙˘‚¯‰ ÂÊ˘ ‰¯Â·ÒÂ ‰˘È‚¯‰
‰˘È‚¯‰ ‡Ó˘„ ,‰‡ÓË„ ,‰˜„· ‡ÏÂ ‰˙ÒÂ ¯·ÚÂ ,ÌÈÓ ‰ÏÈË‰ ‰˙ÒÂ
˙ÒÂ‰ ¯Á‡ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙˘‚¯‰ ÂÊ˘ ‰¯Â·ÒÂ

Ú"ˆÂ ,‰‡ÓË ,Ì„ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ( לה.(˘"˙Ù)(âë) שתבדוק -עד 

˘ÈÂ .(Í"˘Â Ê"Ë) ˜Â„·˙˘ È	‰Ó ,‰˜„· ‡Ï˘ ·¯ ÔÓÊ ¯·Ú ÂÏÈÙ‡Â
‰ÓˆÚ ‰˜„· Î"‡‡ ,˙ÒÂ‰ ˙	ÂÚ ¯Á‡ ‰˜È„· ‰ÏÈÚÂÓ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÈÓÁÓ

˙ÒÂ ¯ÂÚÈ˘ ÍÂ˙ ‰	ÂÚ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ(לוÔÈ‡˘ Â·˙Î ÌÈ	Â¯Á‡‰Â .(Í"˘)
ÂÊ ‡¯ÓÂÁÏ ˘ÂÁÏ(לז.(˘"˙Ù)( ãë) קבוע וסת לה יש  -אם 

‡ÏÂ ‰˙ÒÂ ¯·ÚÂ ,˙È	Â	È· ‰	ÂÚÓ ˙ÂÁÙ ‡Â‰Â ,ÚÂ·˜ Â	È‡˘ ˙ÒÂ·Â
˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡· ‡˜ÂÂ„ Â	ÈÈ‰Â .‰˜È„· ‡Ï· ‰¯Â‰Ë Ì„· ‰˘È‚¯‰
,˙Á‡ ÌÚÙ ˘„Á· ‰"ÎÏ ÚÂ·˜‰ ‰˙ÒÂÓ ˙Â‡¯Ï ‰˙	È˘˘ ‡Ï‡ ,ÚÂ·˜
‰˘‡ Ï·‡ ,‰˜È„· ‡ÏÏ ˙¯˙ÂÓ Ê‡ ‡·‰ ˘„ÂÁÏ ‰"Î ÌÂÈ· ‰˜„· ‡ÏÂ
˜Â„·˙˘ „Ú ‰¯ÂÒ‡ ,‰˜„· ‡ÏÂ ‰˙ÒÂ ¯·ÚÂ ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘( לח

.(Ê"Ë) é( äë)אשתו לפקוד  ÈˆÈ‡‰-צריך  ÌÂÈ· ÏÂÚ·È ‡ÏÂ
Í¯„‰ ÔÓ ‰‡È· Â‡ ,Í¯„Ï( לט.(Í"˘)(åë)לוסתה סמוך  אפילו

-Û‡ ÌÈ¯˙ÂÓ„ Ï˜È‰˘ ÈÓ ˘È ,‰˙ÒÂ ˙	ÂÚ· ÏÁ˘ ‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ ÔÈ	ÚÏÂ
ÔÈ‡˘ ÂÈÏÚ Â˜ÏÁ ¯·Î ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ï·‡ ,(˘"˙Ù· Ï‡˜ÊÁÈ ˙Ò	Î) ˘ÈÓ˘˙·
Ì‰Â˘ Ô·‡Â È"·Â	 ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚ ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘ „"ÂÂÁ Ë"„Ò) Ï˜‰Ï

äòãä øåàéá
(èë היא הדין מעיקר מכגריס, פחות כתם הוסת בעונת ראתה

ודאי  הוא אם לפיכך הוסת, תחילת שזהו ויתכן היות אמנם טהורה,

דם, הרגשת היתה שלא בודאות ברור אם אלא להקל אין נידות דם

וסת  יום הוא ואם מחמירים. נפש ובעלי להקל, נוסף צירוף שיש או

לבדוק  שעליה מסתבר קבוע שאינו בוסת ואף לבדוק, עליה קבוע,

[לאחר  בדיקה, צריכה שאינה וי"א סק"ה). שבה"ל (שיעורי

היד  "כל מצד רק אלא הוסת], עונת של הבדיקות את שבדקה

ו). אות סק"ג ס"א קצ סי' שני (חוט משובחת" לבדוק המרבה

בעונת  טומאה, מקבל שאינו או צבעוני בגד על מצאה אם ולענין

צריכה  אם לענין גם עיי"ש נה, אות ס"י קצ סי' להלן ראה וסתה,

הוסת. בעונת לבנים הוסת ì)ללבוש יום שעבר דאחר י"א

[כמה  תשמיש קודם לבדוק צריכה החודש, ויום בינונית ועונה

שאחריו] בבוקר  גם [אפשר התשמיש ואחר לו] סמוך שיותר

בדיקה, בלא מותרת הדין דמעיקר וי"א עה). סי' ח"ב יו"ד (אג"מ

לא  תשמיש אחר תראה שאם כדי תשמיש, קודם לבדוק לה יש אך

הטהרה  במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש אנוסה אלא שוגגת תהא

.(39 הערה (בהג'àì)פ"ז היעב"ץ כתב זה, לענין דרך שיעור

עונה  חיוב שיעבור אחר רק יחזור אם דתליא ע"ב) סב יבמות

למרחקים  דכשנוסע ונראה יבא. מתי ידוע ואינו נוסע אם או דידיה,

דאיכא  משום לדרך, יוצא חשיב עונתו קודם יחזור אם אף גדולים,

ילון  ולא סכנה למקום שהולך לצבא ביוצא וה"ה השתוקקות,

אבל  ג). ס"ק שבה"ל (שיעורי לדרך יוצא חשיב בביתו, אחד לילה

נוסע  אפילו לדרך, יוצא דין לו אין יום, באותו לחזור דעתו אם

ח). אות יט ס"ק שני (חוט אחרת האשה áì)למדינה ואם

מו). ס"ק (דרכ"ת הוסת בעונת לפקוד אסור לדרך, והבא יוצאת

ימתינו  אלא וסתה, בעונת אשתו את לפקוד לו התירו לא הדרך, מן

מו). ס"ק דרכ"ת ועיין ב, אות קט כלל אדם (בינת למחרת עד

(âì אצל נתקבלו לא החוו"ד דברי אמנם לח. סע' בערוה"ש וכ"כ

בתחילת  אחת פעם תבדוק בלילה עונתה אם אלא ההוראה, בעלי

ביום, עונתה ואם בבוקר, ממטתה כשקמה מיד שניה ופעם הלילה,

ס"ק  (בדה"ש לערב סמוך שניה ופעם בבוקר אחת פעם תבדוק

ויש  ד). ס"ק שבה"ל (שיעורי העונה באמצע גם שתבדוק וי"א נד).

לחוו"ד  שחשש משום העונה, אחרי נוספת פעם לבדוק שהורה מי

בדיקות, לעשות לה שקשה ואשה סב). סי' ח"א בשם קנה (שו"ת

ד). אות יז ס"ק שני (חוט וסתה בעונת אחת בדיקה לבדוק לה סגי

אחת ולענין  פעם שתבדוק שראוי י"א או"ז, בעונת בדיקה

(הגרי"ש  לבדוק צורך שאין וי"א ד), ס"ק שבה"ל (שיעורי

שני  וחוט טז ס"ק קפד סי' ח"ב הטהרה במשמרת מובא אלישיב,

ד). אות ו ס"ק ס'ãì)ס"ב (בדה"ש להקל נוקטים ולמעשה

סק"ל. אם äì)קפט דאף הוכיח כב ס"ק פ סי' החזו"א אמנם

ואם  לבדוק, יכולה הוסת, בעונת רגליים מי הטילה או העד, נאבד

טהורה. דם, תמצא או åì)לא דקה כחצי הוא וסת' שיעור 'תוך

כג). ס"ק בש"ך שבה"ל (שיעורי דקה נוהגים æì)רבע וכן

נקיים  ז' ואי"צ ומותרת, בודקת ימים כמה אחרי שאפילו להקל

כג). ס"ק בש"ך שבה"ל סי'çì)(שיעורי להלן זה בענין ראה

קפט  סי' להלן ראה קבוע, שאינו הגוף וסת לה יש ואם ס"ד. קפט

כא. (פת"ש).èì)סעיף מיל י"ב הוא זה לענין דרך ושיעור

התם  א"נ כשנוסע, מיירי והכא ברגליו, כשהולך דוקא היינו

ומסתבר  היציאה, קודם בלילה מיירי והכא יום, באותו האיסור

כה). ס"ק בש"ך שבה"ל שיעורי (עיין התירוצים ככל דהלכה
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˘¯Î,È„‰‚‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰לוסתה: ˘ÈÓ˘˙· ÂÏÈÙ‡Â‰ÎÓ"ÓÂ(æë)¯ÈÓÁÓ‰(çë)˜¯ ‰„˜ÙÏ ‡Ï˘

(èë)‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·˙ ÈÂˆ¯ È¯·„·(מÈ	ÈÓ ÏÎ„ ¯‡·˙	 ¯·ÎÂ ,(ì)„·ÏÓ È¯˘ ‰·‰‡Â ‰·¯Â˜

‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÍÏÂ‰ Ì‡Â .˘ÈÓ˘˙(מא.Â˙˘‡ „Â˜ÙÏ ˆ"‡ ,ÂÎ,Í¯„Ï ÍÏÈÏ ‰ˆÂ¯ Ì„‡ Ì‡ ‡"ÈÂ

,˙Á‡ ‰	ÂÚ ÍÂ˙ ÏÂ·Ë˙Â ‰„	 Â˙˘‡Â(àì)ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ:.יאÊÎ וסת לה שיש אשה

לבד, עליה(áì)לימים לבא אסור וסתה, שעת שישאלנה (âì)והגיע .מב )עד
ÁÎ.וסתה שעת כהגיע הוי לראייתה ל' יום וסת, לה אין שהתה ËÎואם ואם

ותטבול , שתספור שיעור הוסת עליה(ãì)אחר צריך (äì)בא ואין

(åì) יב.:מג )לשאולÏלימים וסת לה כגון (æì)היה הגוף, מוסתות ולוסת

קפצהמד )קפיצה  לא אימור במעשה, תלוי שהוסת כיון בה, ולא (çì)וכיוצא

יום:(èì)ראתה, ל' שהיא בינונית לעונה חוששת אבל

.„Î.„Î.„Î.„Î˙¯Â˙· ‡"·˘¯
„ ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î‚"ÓÒ
,·"Ú ÊÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï
˙"¯ ˙Ú„Ï ˘ÂÁÏ
.Ì˘ ˙ÂÓ·È·

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ	
.·"Ú ËÈ ˙ÂÓ·È

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎÂË ‰„	 'Ó‚
.‡"Ú.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·
.‡"Ú ÂË ‚"˘

.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ.·"Ú Ì˘ 'Ó‚
.Ï.Ï.Ï.Ï˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰
.·"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
¯ÂÒ‡ ,‰ÏÎ Ï˘ ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚ· ÂÏÈÙ‡Â ,(˘"˙Ù·( מה.(˘"˙Ù· È"·Â	)

Ó"Ó ,‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ Ì‚ ‡Â‰Â ,Í¯„Ï ‡ˆÂÈ ‰ÏÚ· Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ‡"ÈÂ
ÌÈ¯ÂÒ‡˘ Û‡ Ó"ÓÂ .(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰˙ÒÂ ˙	ÂÚ· ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÒ‡
ÔÂÈÎ ,˙·˘ ÏÈÏ· ÏÁ ÂÏÈÙ‡ ,‰˙ÒÂ ˙	ÂÚ· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,˘Ó˘Ï
˙Ú·‚) Ô‰ ‰ÂˆÓ ÈÓ	 ‡·¯Â˜ È	ÈÓ ¯‡˘Â ,È¯˘ ‡·¯Â˜ È	ÈÓ ÏÎ„

(˘"˙Ù· ÏÂ‡˘(מו.(æë) המחמיר-¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ¯˘Ù‡„ ‡ÎÈ‰Â
ÂÓˆÚ ÒÈ	ÎÈ ‡Ï˘ È„Î ,‰˙ÒÂÏ ÍÂÓÒ Í¯„· ÍÏÈÏÓ ÂÓˆÚ ÚÂ	ÓÏÂ

.(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ˜ÙÒ·( çë) לפקדה ÈÂ"‡-שלא 
‡¯ÓÂÁ ˜¯ ‡ÏÂ ‡	È„Ó ˘ÈÓ˘˙· ‰„˜ÙÏ ¯ÂÒ‡„(מז.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

( èë)ריצוי (Ê"Ë).-בדברי ÍÎ· ·ÈÈÁ˘ Â	ÈÈ‰( ì)קורבה

שרי ÏÏÎ-ואהבה  ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡Â ,È¯˘ ˜Â˘	Â ˜Â·ÈÁ ÂÏÈÙ‡( מח

.(Í"˘)( àì)להמתין ‡ÔÈ-צריך  ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÍÏÂ‰ Ì‡ Ì	Ó‡
ÔÈ‡„ ‰‡¯	 ,ÏÂ„‚ Í¯ÂˆÏ ÍÏÂ‰ Ì‡ ,˙Â˘¯‰ ¯·„Ï Û‡Â .ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ

.(Í"˘) ÔÈ˙Ó‰Ï ÍÈ¯ˆ àé( áì)וסתה שעת  ‡·Ï-והגיע 
.(Í"˘) ‰Ï‡Â˘Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘ Ì„Â˜( âì)שישאלנה עד 

-‰	Ï‡˘È˘ ‡˜Â„ ÍÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÂÏˆ‡ ˙·ÎÂ˘Â ‰¯Ú ‡È‰ ÂÏÈÙ‡Â
.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰¯Â‰Ë ‡È‰˘ ‰ÈÙÓ ‡ÈˆÂ˙Â( ãì)עליה בא 

-‡Ï Â	ÈÈ‰Â .‰	˘È ÔÈ·Â ‰¯Ú ‡È‰ Ì‡ ÔÈ· ‰ÈÏÚ ‡·„ ¯ÂË‰ ·˙Î

˙Ú„ÂÈ˘ Î"Î ‰¯Ú ‰	È‡ ‡Ï‡ ,‰	˘È‰ ÏÚ ‡·Ï ¯ÂÒ‡„ ,‰	˘È È¯Ó‚Ï
.(Í"˘) ‰¯Â‰Ë ‡È‰˘ ·È˘‰Ï( äì)לשאול צריך -ואין

.(Ê"Ë) ‰ÓˆÚÓ ÏÂ·ËÏ ‰˘Â·„ ‰¯ÈÚˆ ‰˘‡ ÂÏÈÙ‡(åì) לשאול

-‰¯ÂÒ‡ ,‰˙‡¯ È‡„Â Ì‡ Ï·‡ ,‰˙‡¯ Ì‡ Ú„ÂÈ Â	È‡˘Î Â	ÈÈ‰
‰	Ï‡˘È˘ „Ú.(Ê"Ë) ‰Ï·Ë Ì‡áé(æì)מוסתות ולוסת

וכיו"ב  וכו' ˘‡ÏÎÂ˙-הגוף  ÔÂ‚Î ,‰˘ÚÓ· ÈÂÏ˙‰ ˙ÒÂ ‡˜Â„ Â	ÈÈ‰
‰‡Â¯Â ÌÂ˘( מטÛÂ‚‰ ˙ÒÂ· Ï·‡ .‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡ ‡Ï ¯ÂÓÈ‡„ ,

˘ÂËÈÚÂ ˜Â‰ÈÙÎ ÂÈÏ‡Ó (˘"Íנ )‰·‡ Â	ÓÊ· ˙ÒÂ‰ ‡·˘ Ô	È˘ÈÈÁ ,
.(˘"˙Ù·ÔÂ‚Î ,ÂÈÏ‡Ó ‡·‰ ÛÂ‚‰ ˙ÒÂ· Ì‚ ÍÈÈ˘˘ ÔÙÂ‡ ˘ÈÂ

Á"¯· ‰˙‡¯˘ Â	ÈÈ‰ ,Ô¯„ÒÎ ‡Ï˘ Á"¯ '‚· ‰˙‡¯Â ‰˜‰ÈÙ Ì‡
ÏÎ ˜‰ÙÏ ‰Ú·˜ ‡Ï˘ ,ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„Á È˘‡¯ '‚· ‡Ï Ï·‡ ‰˜‰ÈÙ˘Î
„"ÂÂÁ) ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰˜‰ÈÙ ‡Ï ¯ÂÓÈ‡ Á"¯ ¯·Ú˘ Û‡ Î"‡Â ,Á"¯

(˘"˙Ù·.( çì)ראתה Ï‡-ולא ÂÏÈÙ‡ ,‰Ï‡Â˘Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â
.(Í"˘) ÏÂ·Ë˙Â ¯ÂÙÒ˙˘ ¯ÂÚÈ˘ ‰˙‰˘( èì)חוששת אבל

‡Â-וכו' ,‰	Ï‡˘È˘ „Ú ˙È	Â	È· ‰	ÂÚ‰ ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï ¯ÂÒ‡Â
.(Í"˘) ÏÂ·ËÏÂ ¯ÂÙÒÏ ÏÎÂ˙˘ ¯ÂÚÈ˘ ‰˙‰˘˘˙Â‡¯Ï ‰˙ÒÂ ‰È‰ Ì‡

ÏÂ·Ë˙Â ¯ÂÙÒ˙˘ ¯ÂÚÈ˘ ·˘ÁÏ ÏÂÎÈ ,ÌÂÈ ‰"Î Ï˘ ˙Â‚ÏÙ‰· ‰ˆÈÙ˜·
.(‡"Ú¯ '‚‰) ˙È	Â	È· ‰	ÂÚ‰ ÌÂÈÓ ˙Â	ÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰"Î ÌÂÈÓ

äòãä øåàéá
(î,בתשמיש לפקוד שלא להחמיר אם יל"ע קבוע, שאינו ובוסת

(סקי"ט שני ובחוט בצ"ע, שנשאר סקע"א בדה"ש א)עיין אות

קבוע. שאינו בוסת אף להחמיר ללמוד àî)כתב שהולך כגון

אבל  י). אות יט ס"ק שני (חוט לישיבה כסף לאסוף או תורה,

ושיעורי  שם שני (חוט מצוה צורך חשיב לא פרנסה, לצורך היוצא

יא). ס"ק בלא áî)שבה"ל מותרת קבוע, שאינו וסת עבר ואם

לא). ס"ק חידושים (חוו"ד שהמציאות âî)שאלה בזמננו

ז' מונים אין ואף בעיר, הבעל כשאין טובלות לא נשים שהרבה

דרכ"ת  נ, סע' (ערוה"ש להקל ואסור טהרה, חזקת להן אין נקיים,

ה). ס"ק שבה"ל ושיעורי חיים מים באר בשם דין ãî)סקס"ד

סי"ז. קפט סי' להלן נתבאר הקפיצות (לחם äî)וסת עיקר וכן

שו"ת  סקמ"ז, דרכ"ת סקכ"ז, בש"ך רמונים פרדס סקכ"ט, ושמלה

נח  סי' ח"ג בשם קנה יב, אות צט סי' וח"ד קיב סי' ח"ג שבה"ל

זרוע  אור בעונת אמנם להקל. אין בינונית בעונה וה"ה א). אות סוף

עונה  שלפני בלילה לא אך טבילה בליל גם לשמש להקל אפשר

לא  אם עצמה תבחון וגם תשמיש קודם היטב ותבדוק בינונית

שבה"ל  (שיעורי וסתה לפני להופיע שרגילות ההרגשות התחילו

שני  (חוט בינונית עונה שלפני בלילה אף בכלה מקילים ויש סק"ב).

א. אות ס"א קצב סי' להלן עוד וראה ח). אות סק"א קצב סי'

(åî ויעבור ביצרו ישלוט לא בוודאי כי תטבול, לא דאף וי"א

סמ"ג). (ערוה"ש פרישה æî)איסור דחיוב לשיטתו החת"ס

ג). ס"ק ב סעיף לעיל (כמובא מדאורייתא הוא לוסתה סמוך

(çî לידי שיבא חשש דיש שהוא, מה לפי אחד בכל תלוי זה

שבה"ל  (שיעורי גופא תשמיש לידי יבא כך מתוך שמא וגם הוז"ל,

י. הערה לעיל ועי' כז), ס"ק שום èî)בש"ך אכילת וסת דין

סכ"ג. קפט סי' להלן נתבאר הפיהוקים ð)וכדומה וסת דין



נדה  קפה הלכות סימן ח 

קפה  סימן
אני, טהורה אמרה כך ואחר אני טמאה שאמרה אשה דין

סעיפים: ד' ובו

עליה ‡א. לבא לו אסור טמאה, בחזקת שהיא לו א)האשה שתאמר עד

(à) ב )טבלתי.:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰(á)ÏÂ·ËÏÂ ˙Â�ÓÏ ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÌÈÓÈ Â¯·Ú˘ ¯Á‡ÓÂ(â).˙�Ó‡�

·
¯ÂÙˆ· È˙˜ÒÚ˙� Â‡ ,È˙¯·Ú ÌÈÁ·Ë ˜Â˘· ¯ÓÂÏ ˙�Ó‡� ,Ì„· ÌÈÎÏÎÂÏÓ ÌÈ„‚· ‰‡Â¯ ÂÏÈÙ‡

‰ÊÏ ‰ÓÂ„ÎÂ:.בגדים ‚ב לובשת שראוה בשכנותיה, נדה הוחזקה אם

נדותה  לימי חשיבהג )המיוחדים ,(ã):טמאה לבעלה „ג.כודאי אמרה

אני  אמרהד )טמאה כך ואחר ,(ä),אני נאמנת.(å)טהורה ‰אינה
¯Á‡Ï ‡Â‰ Ì‡

¯Â·„ È„Î
לדבריה,ה) אמתלא נתנה ואם .Â כן לו אמרה שלא שאומרת כגון

אחרת טענה או תשמיש, לסבול כח בה היה שלא מפני אלא כיוצא (æ)תחלה

.‡.‡"Ú ·È ‰„�

.·.·.·.·˙Â·Â˙Î ˘"‡¯

.Ë 'ÈÒ Ê"Ù

.‚.‚.‚.‚,‡"Ú Ù ÔÈ˘Â„˜

.‡"Ú ·Ú ˙Â·Â˙ÎÂ

.„.„.„.„.‡"Ú ·Î ˙Â·Â˙Î

.‰.‰.‰.‰ÌÁÂ¯È Â�È·¯

„Î¯ „"Á ÂÎ ·È˙�

.·"Ú.Â.Â.Â.ÂÈÓÏ˘Â¯È

,‰"‰ ·"Ù ˙Â·Â˙Î

È¯ÂÒÈ‡ Ì"·Ó¯

.È"‰ „"Ù ‰‡È·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
à( à)טבלתי-È�‰Ó ‡Ï ,ÂÏˆ‡ ˙·ÎÂ˘ ÂÏÈÙ‡Â

ו)
ÂÏ ¯Ó‡˙˘ „Ú ,

È˙Ï·Ë ˘Â¯ÈÙ·
ז)

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( á) ימים שעברו -ומאחר 
ÍÓÂÒ ,Ú„ÂÈ Â�È‡˘Î Ï·‡ .ÌÈÓÈ‰ Â¯·Ú ‡Ï˘ È‡„Â· Ú„ÂÈ Ì‡ È˜ÂÙ‡Ï

"‰Ï ‰¯ÙÒÂ" ·È˙Î„ ,‰ÈÏÚ-‰ÁÎÂ‰ ˘È Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .(Í"˘) ‰ÓˆÚÏ

‡È‰Â ‰Ï·Ë˘ ¯˘Ù‡˘ ÔÓÊ ÏÎ Ê"ÎÚ ,‰Ï·Ë ‡Ï˘ ‰�ÓÓ ‰‡¯�˘ ˙È„„ˆ

‰˜ÈÒÙÓ ‰�È‡ ÏÏÎ Í¯„· Ì‡ ÔÂ‚ÎÂ ,ÍÎ· ˙�Ó‡� ‰Ï·Ë˘ ˙¯ÓÂ‡

‰ÏÈÁ˙‰ ‡È‰ ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ È¯Á‡Â ,‰˙ÈÈ‡¯ ˙ÏÈÁ˙Ó 'Â ÌÂÈ „Ú ÌÓ„ÏÓ

,ÌÈÓÈ ‰˘ÓÁ È¯Á‡ ÌÓ„Ï ‰˜ÈÒÙ‰˘ ÍÈÈ˘„ ¯Á‡Ó ,‰Ï·ËÂ ,ÌÈÈ˜� 'Ê

.(Ê"Ë) ˙�Ó‡� ÂÊ È¯‰( â)נאמנת-‰ÏÚ· ˙‡ ‰ÏÈ˘Î‰˘ ‰˘‡

„Ú ,È�‡ ‰¯Â‰Ë ¯ÓÂÏ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ˙�Ó‡� ‰�È‡ ·Â˘ ,˙Â„� ¯ÂÒÈ‡·

‰˘Ú˙˘‰Ï·Ë˘ ¯ÓÂÏ ÔÎÂ ,˙�Ó‡� ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘ Ï·‡ ,‰·Â˘˙

‡Á¯ÈË ‰ÏÈ·Ë‰˘ Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‡Ï Ì‡ ,˙�Ó‡�
ח )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

ÏÚ ˙�Ó‡� ‰�È‡„ ¯˘Ù‡ ,‰ÏÈ·Ë‰ ˙È·· ÌÏ˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰"‰Â

‰ÏÈ·Ë‰
ט )

.(˘"˙Ù)á( ã)טמאה ˘ÈÂ�È-כודאי  ˙ÂÏ˙Ï ÔÈ‡Â

‡�È¯Á‡ È„ÈÓ· ÌÈ„‚·‰
י)

.(Ê"Ë) â( ä)אני ˘ÂÁ˜-טהורה  Í¯„Â

˙�Ó‡� ‰�È‡ ,‰ÏÈÁ˙ ÍÏ È˙¯Ó‡
יא )

.(Í"˘)(å)נאמנת אינה 

-˙�Ó‡� ‰�È‡ ,ÏÂ·ËÏÂ ¯ÂÙÒÏ ‰ÏÎÈ˘ ÌÈÓÈ ‰ÈÏÚ Â¯·Ú ÂÏÈÙ‡

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‡Ï˙Ó‡ ‡Ï·( æ)בזה ˘˙·Ú‰-כיוצא ÔÂ‚Î

äòãä øåàéá
סי"ט. קפט סי' להלן נתבאר בחיבוק à)וכו' שאסור  וה"ה

שני  (חוט טבלתי לו שתאמר עד עלמא, בנגיעה ואפילו ונישוק,

בדה"ש). ו, אות א שהולכת á)ס"ק לבעלה אמרה אם ואף

שהיתה  דיתכן טבלה, מסתמא אמרינן לא לביתה, ושבה לטבול,

ב). אות א ס"ק שני (חוט טבלה שלא סיבה כמבואר â)איזו

נדותה. לימי בגדים שתייחד לאשה שראוי ס"ח קצה סי' לקמן

נדותן, לימי בגדים לייחד נהגו לא הנשים שרוב בזמננו ואף

אמרה  אם וכגון אחרים, בדרכים טמאה שהיא שתתחזק שייך

טמאה, שהיא לפניהם המוכיחים דברים סיפורי השכנות לפני

ס"ק  ובדה"ש כט ס"ק א סי' שור (תבואות בליבן כן ונתחזק

ואח"כ ã)יב). וסתה, בעונת שהיא כשאמרה דה"ה מסתבר

ופשוט  טז), ס"ק בדה"ש ג, אות סה עמ' שני (חוט בה חזרה

יודע. אינו שהבעל שיאמר ä)דבאופן זמן כשיעור היינו

סק"ד). רו סי' או"ח (מ"א רבי" עליך ויש å)"שלום

לטבילה, עצמה שהכינה דכיון אצלו, ושוכבת בבאה מקילים

שיעורי  ס"ד, ערוה "ש ושמלה, (לחם לו שמרמזת במה סגי

סיכמו  ואם רשאי). להחמיר דהרוצה עיי"ש ב, ס"ק שבה"ל

וכדומה, לידה מידו חפץ לו שתושיט כגון סימן, על ביניהם

מהני  טהורה, שהיא להודיעו כדי בכוונה כן שעושה מכיר והוא

אבל  בראשה, ומהנהנת טבלה אם אותה שואל אם וכ"ש לכו"ע,

(חוט  מהני לא ביניהם, היכר להניח שלא כגון שלילי סימן

ובדה"ש). (דרכ"ת æ)שני, אני' 'טהורה אומרת אם וה"ה

(חוט  שטבלה מתוכו שברור רמז לו מרמזת אם וכן ו). ס"ק

ג). אות א ס"ק לא ç)שני עדיין שאשתו תשובה ובעל

היא  ונאמנת משקרת שאינה הוא בטוח אם בתשובה, חזרה

יכול  שבה"ל אצלו, (שיעורי וטבילתה בדיקותיה על לסמוך

א). ס"ק ס"ז קצו האשה è)סי' שם את אומרת ואם

בשם  ה ס"ק (דרכ"ת נאמנת טבילה, בשעת אצלה שעמדה

שלא  אפשר וגם מועט, המקוה שתשלום ובזמנינו דעה). חדרי

לחוש. סיבה אין לשלם, האשה את ולענין é)מחייבים

ג. סעיף להלן ראה לדבריה, אמתלא נותנת אמנם àé)אם

שחוק  דרך היה שאכן הענין לפי ההוראה למורה ניכר אם

על  להזהירה הפחות [ולכל לענשה ראוי אך נאמנת, והיתול,

ניכר  אם או ב), ס"ק בש"ך רמונים (פרדס הענין] חומרת

ס"י). (ערוה"ש נאמנת אם ולעניןלבעלה הטבילה, ברכת

ח"א  פעלים רב (שו"ת שתברך י"א טהורה, היא שבאמת יודעת

ובדה"ש  ב אות סה עמ' שני (חוט תברך שלא וי"א לז), סי'

יח). ס"ק
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Ê‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.יב )נאמנת (ç)בזה,
,‰Ï ÔÈÓ‡‰Ï ‡Ï˘ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

‡Â‰ ˙Â„ÈÒÁ ˙„Ó
יג )
,

Á(è),ÍÎ ¯Á‡ ‰˜È˙˘· ÂÏÈÙ‡ ,˙�Ó‡� ‡�È„Ó Ï·‡(é)‰‡· ‡È‰˘ ˜¯

‰ËË˜ ˙ÓÁÓ ‰˙˘Ú ,È�‡ ‰‡ÓË ‰ÏÁ˙ ‰¯Ó‡˘ ‰Ó˘ ¯ÈÎÓÂ Ú„ÂÈ ‡Â‰Â ‰ÏÚ· Ïˆ‡ ˙·ÎÂ˘Â

.‰ÊÏ ‰ÓÂ„ÎÂ ,‰ÓÚ ÂÏ ‰È‰˘
Ëראוה אם לימי (àé)אבל המיוחדים בגדים לובשת

פי על אף אני, טהורה אמרה כך ואחר לדבריה,(áé)נדותה, אמתלא שנתנה

(âé).נאמנת Èאינה
,˙¯˜˘Ó ‡È‰˘ ¯ÓÂ‡ ÌÎÁ‰Â ,Ì˙Î ÈÏ ¯‰Ë ÌÎÁ È�ÂÏÙ :‰¯Ó‡

(ãé)ÌÎÁ‰(åè)‡È‰ ‰‡ÓËÂ ,ÔÓ‡�:.ד‡È לו ואמרה הטהורה עם משמש היה

(æè).כביאתו לו הנאה שיציאתו כרת, חייב מיד, ופירש כיצד È·נטמאתי,

דישה  בלא ושוהה בארץ, רגליו צפרני נועץ האבר,יד )יעשה, שימות עד

מת. באבר È‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:ופורש
,‰ÈÏÚ ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ .Â„ÈÏ ‰‡·˘ ‰¯È·Ú‰ ÏÚ ˙˙¯Â „ÁÙ ‡ÏÓÈÂ

.‰�ÓÓ ‰�‰È ‡Ï˘ ,ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚¯ ÏÚ ÍÂÓÒÈ ˜¯(æé)‡Ï˘ ,‚‚Â˘·Â ÈÂ˘˜· ‰�ÓÓ ˘¯ÈÙ Ì‡Â

.Ê.Ê.Ê.Ê.È"·.Á.Á.Á.Á˙"Â˘

.·Î 'ÈÒ ÏÈÈÂ È¯‰Ó

.Ë.Ë.Ë.ËÌ˘· ¯ÂË

‡"·˘¯ ,Ô"·Ó¯‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú Á ·"˘.È.È.È.ÈÔ¯

.·"Ú ·Ï ˙Â·Â˙Î

.‡È.‡È.‡È.‡È˙ÂÚÂ·˘ ‰�˘Ó

.·"Ú „È

.·È.·È.·È.·ÈÁÈ ˙ÂÚÂ·˘

.‡"Ú.‚È.‚È.‚È.‚ÈÈ"·

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ‰ ˙Ú„·

.‚"Ú ÊÏ ‡È˜

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
,‰ÏÚ·‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Î"Á‡Â ,È�‡ ‰‡ÓË ‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁ· ÂÓ‡ Â‡ Â˙ÂÁ‡Â

‡Ï˘ ÍÓ‡Â Í˙ÂÁ‡ È�ÙÓ ‡Ï‡ È�‡ ‰‡ÓË ÍÏ È˙¯Ó‡ ‡ÏÂ È�‡ ‰¯Â‰Ë

‰¯Â·Ò ‰¯Ó‡ Ì‡ ‰"‰Â .‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÏÎ ÔÎÂ ,˙�Ó‡� ÂÊ È¯‰ ,Â�˙Â‡ Â‡¯È

Â‡ ‰ÎÓ ˙ÓÁÓ˘ È˙‡ˆÓÂ ÈÓˆÚ È˙˜„· ÂÈ˘ÎÚ Ï·‡ ,‰„� È�‡˘ È˙ÈÈ‰

.(Í"˘) ˙�Ó‡� ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ Ì„‰ ‡· ‰¯Â·Á( ç)נאמנת-Ì‡Â

Î"‡‡ ,‡Ï˙Ó‡ È�‰Ó ‡Ï ·Â˘ ,‰‡ÓË ‡È‰˘ ‰¯Ó‡ ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ Í˘Ó·

.(˘"˙Ù) ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÍÈ¯‡‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰˘ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‡Ï˙Ó‡‰

( è) נאמנת מדינא  È‰È‰-אבל '„ ÌÂÈ·˘ ‰ÏÚ·Ï ‰¯Ó‡˘ ‰˘‡Â

ÔÓÊ ‰È‰È '‚ ÌÂÈ·Â ÔÂ·˘Á· ‰˙ÚË˘ ‰¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔÓÊ

Ï ÌÂÈ‰ ‰¯Ó‡ ÂÓˆÚ '‚ ÌÂÈ· Ì‡ ,‰˙ÏÈ·Ë˘ÂÁÈ ˘Ù� ÏÚ· ,È˙ÏÈ·Ë ÏÈ

ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÚ·Ï ‰Ù˜˙ ‰¯ˆÈ ‡ÓÏ„ ¯ÈÓÁ‰Ï

‰„˘ÂÁÏ ÔÈ‡ ,Ì„Â˜
טו)

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)(é)באה שהיא  רק 

וכו' ‰¯È-ושוכבת  ,ÂÏˆ‡ ‰‡· ‡È‰ ‰ÓÏ ‰˙Â‡ ÏÂ‡˘Ï ·ÈÈÁ Â‰ÈÓÂ

˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰ÈÙÓ ‡Ï˙Ó‡‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆÂ ,‰‡ÓË˘ ‰¯Ó‡

.(Í"˘) ‡Ï˙Ó‡‰ ¯Ó‡˙˘ „Ú „ÈÓ ‰�ÓÓ( àé) בגדים -לובשת
‡Ï˙Ó‡ Î"Á‡ È�‰Ó ‡Ï ,‰‡ÓË ‡È‰˘ ÌÈ·¯ È�Ù· ‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

˙�Ó‡� ÌÈ·¯ È�Ù· ‰¯Ó‡ ÂÏÈÙ‡˘ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë)
טז)

,ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)

.(˘"˙Ù· È˙ÏÙ( áé)'וכו אמתלא  ‚Ï˙‰-שנתנה  Ì‡ Ì�Ó‡

.(Ê"Ë) ˙�Ó‡� ,‰‡ÓËÏ ‰ÓˆÚ ‰˜ÈÊÁ‰˘ Ì„Â˜ ‰ÏÚ·Ï ‡Ï˙Ó‡‰

( âé)נאמנת ‡Ï‡-אינה ˙Î¯ˆ�‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï Ì‡ Â‰ÈÓ

,‰„� ‡È‰˘ Â·˘ÁÈ ÌÈ¯Á‡˘ ‰˙ˆ¯˘ ÔÂ‚ÎÂ ,˙Â„� È„‚· ˙˘È·Ï È"Ú

˙�Ó‡�
יז)

.(Í"˘)( ãé)נאמן ‡Ì-החכם Ï·‡ ,ÂÓˆÚ ÌÎÁ‰ ‡˜Â„

.(Ê"Ë) ÔÓ‡� Â�È‡ ,‰Ï ¯Ò‡ ÌÎÁ‰˘ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,Â�È�ÙÏ ÌÎÁ‰ ÔÈ‡

(åè)נאמן-,‰˙·Â˙Î „ÈÒÙ‰Ï ÔÂÓÓ ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ ,¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ ‡˜Â„

.(Ê"Ë) „Á‡ „Ú ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ÔÓ‡� ÌÎÁ‰ ÔÈ‡ã(æè)נטמאתי-
Ì‡ Ï·‡ ,Ì„ ‡Â‰˘ ¯Â¯È·· ˙˘‚¯Ó˘ ‰¯Ó‡˘ Â‡ ,Ì„ ˙‡ˆÂÓ˘Î ‡˜Â„

˘Ó˘ ˙˘‚¯‰ ¯ÂÓÈ‡„ ,˙Ó ¯·‡· ˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,È�‡ ˙˘‚¯Ó ‰¯Ó‡

‡Â‰
יח )
.ÚˆÓ‡· Â¯ÎÊ�Â ,‚‚Â˘· ÂÏÈÙ‡ [ÚÂ·˜] ‰˙ÒÂ ˙�ÂÚ· Â˘ÓÈ˘ Ì‡

˙Ó ¯·‡· ˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ Ì„ ˙˘‚¯Ó ‡Ï Ì‡ Û‡ ,˘ÈÓ˘˙
יט )

„"ÂÂÁ)

.(˘"˙Ù·(æé)פירש ˙˘ÈÓ˘,-ואם ÚˆÓ‡· ‰˘È‚¯‰ Ì‡ Ì�Ó‡

¯ÂÓ‚ ÒÂ�‡ È‡„Â ÏÚ·‰ ,‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡ „Ú ÌÂÏÎ ‰ÏÚ·Ï ‰¯Ó‡ ‡ÏÂ

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰Ê· ‰„ÈÊÓ ˙·˘Á�˘ ¯˘Ù‡ ‰˘‡‰ Í‡ ,È¯Ó‚Ï ¯ÂËÙÂ

äòãä øåàéá
(áé,באמתלא אף נאמנת אינה טמאה, בחזקת היתה אם אמנם

טבלתי  אמרה ואח"כ טבלתי, לא ואמרה נקיים בז' היתה אם וכגון

עיי"ש  כו, ס"ק (בדה"ש מקילים ויש נאמנת, אינה אמתלא, ונותנת

על âé)בביאורים). תברך לא אך וטבילה, נקיים ז' צריכה וא"כ

כתב  בשו"ת וכתב א). סי' לוי פני שו"ת בשם (דרכ"ת הטבילה

ממידת  אף להחמיר אין טובה, שהאמתלא דהיכא פז סי' סופר

וחזרה.ãé)חסידות. הולכה שאם åè)היינו נראה אמנם

ד). ס"ק שני (חוט נאמנת טעות, כאן שהיתה להדיא לו מוכיחה

(æè לבינו בינה הפסק הניחה ואם ס"ג. קט כלל החכמ"א פסק וכן

ויש  קטן. מעשה שהוא כיון אמתלא, מהני טמאה, שהיא לרמז

מעשה  נחשב האם בעלה, ממטת מיטתה את הרחיקה אם להסתפק

ז). סס"ק שני (חוט אחר,æé)גדול בענין אפשר כשאי דאף וי"א

פז, סי' מהרי"ק שו"ת בשם ו ס"ק השלמים (תורת נאמנת אינה

כב  ס"ק א סי' שחיטה הל' הט"ז לדעת וכן ג). ס"ק פת"ש ועיין

מעשים. על ולא דיבורים על רק מהני שאר çé)אמתלא

אני, מרגשת באמרה דאף וסוברים החוו"ד, על חולקים האחרונים

ס"ק  קפה סי' שמלה א, ס"ק קפג סי' (פלתי מת באבר לפרוש חייב

קפה). סוס"י רמונים ופרדס שיש èé)ו, וסוברים חולקים ויש

להשאר  שמותר לדון דיש להוצז"ל חשש יש אא"כ מיד, לפרוש

לב, סע' ערוה"ש קפה, סוס"י רמונים (פרדס האבר שימות עד

לו, ואמרה ד"ה בביאורים בדה"ש ועיין א, ס"ק שבה"ל שיעורי

קבוע, שאינו וסת עונת הוא ואם ביאה. חשיבא לא עצמה דהשהיה

בחוו"ד  כדמוכח מת, באבר לפרוש צריך שאין מודה החוו"ד אף

כז). ס"ק קפט סי'



נדה  קפו הלכות סימן י 

,‰�ÓÓ ˘Â¯ÙÏ ¯ÂÒ‡˘ Ú„È
„È(çé)‰�Ú˙È(èé)˜¯ ,ÌÈÙÂˆ¯ ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô�È‡Â ,ÌÂÈ 'Ó

,È˘ÈÓÁÂ È�˘ ÔÂ‚Î ,ÌÈÓÈ È�˘ ÚÂ·˘ ÏÎ(ë)ÏÎÂÈ ‡Ï Ì‡Â .¯˘·Â ÔÈÈ· ¯ÂÒ‡ ˙È�Ú˙‰ ÏÈÏ·Â

˙ÂÈ Ô˙È ¯È˘Ú ÈÎ ,ÂÏ ˘È˘ ÔÂÓÓ Í¯Ú ÈÙÎ ,‰˜„ˆÏ Ô˙È˘ ÔÂÓÓ· ÌÂÈ ÏÎ ‰„ÙÈ ,˙Â�Ú˙‰Ï¯

,ÂÏ ‡Â‰ ˙ÂÎÊ ,·Â˘Ï ‰·¯Ó‰ ÏÎÂ ,Â˙·Â˘˙· ¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ ,È�ÚÓ ˙ˆ˜(àë)‰�È‡ ‰˘‡‰Â

.‰¯ÙÎ ‰ÎÈ¯ˆ
ÂË

‰˘Ó˘ Ì‡Â(áë),‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘(âë),Ì„ ˘ÈÓ˘˙‰ ¯Á‡ ‰‡ˆÓÂ

,Ò�Â‡ È¯˜Ó ,ÂÏ˘ „Ú ÏÚ ‡ˆÓ� ÂÏÈÙ‡(ãë),‰ÏÁ˙ ‰˜„· ‡Ï ÂÏÈÙ‡(äë)ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡Â

‡È‰ ‡ÏÂ ‡Â‰ ‡Ï ‰¯ÙÎ:

קפו  סימן
סעיפים  ה' ובו תשמיש, לאחר בין תשמיש לפני בין אשה בדיקת דיני

לה‡א. שיש קבוע (à)אשה לפני א)וסת לא כלל, בדיקה צריכה אינה ,

בשעת  בעלה בפני לבדוק לה אין ואדרבה, תשמיש. לאחר ולא תשמיש

נוקפו.ב )תשמיש  לבו יהא שלא כדי אחר ·, לבדוק מצריך ז"ל והרמב"ם

בשעת  דם ראתה שמא בהם ולראות אחד, בעד והוא אחד בעד היא תשמיש,

.„È.„È.„È.„ÈÔ˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.Ò 'ÈÒ ·"Á

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

.‡Ï˘˙ 'ÈÒ

.‡.‡.‡.‡˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

„È‚ÓÂ ,‡"Ú Â ·"˘

„"Ù ‰�˘Ó

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

„"·‡¯‰ Ì˘· Ê"Ë‰

.Ô"·Ó¯‰Â.·.·.·.·„"Ù

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.ÊËÂ „È ‰ÎÏ‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( çé) יתענה-ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰ Ì‡ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ ,‰¯ÙÎ ÍÈ¯ˆ˘ ‡ÎÈ‰ ÏÎ

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) Ì„Â˜ Â‡ ‰�˘ ÌÈ¯˘Ú( èé)יום Â‚'-מ '

ÌÂˆÏ ·ÂË ¯˙ÂÈ Ó"ÓÂ ,ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡Î ·È˘Á ˙ÂÏÈÏ‰ ÌÚ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÈ

Ì‡Â .ÌÂÈ ·"Ú ‰�Ú˙È „ÈÊÓ· ‡ËÁ Ì‡Â .(˘"˙Ù· ‡"‚Ó) ÌÈ¯ÊÂÙÓ

‰˘‡Â .‰ÎÎ ÌÈÓÚÙ '· ‰�Ú˙È ,‰‡ÈˆÈ·Â ‰ÒÈ�Î· ,ÌÈÓÚÙ '· ‡ËÁ

È˘Â˘˙ ÌÈ˘�‰˘ ÔÂÈÎ ,‰˙È�Ú˙· ‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï ˘È ,‰¯ÙÎ ‰ÎÈ¯ˆ˘Î

,‰„ÙÈ Â‡ ÌÈÓÈ '· ‰�Ú˙È Ó"Ó ,¯ÂËÙ Ì‰Ó „Á‡ Ì‡ Û‡Â .ÁÎ

˙Â„ÂÂ˙‰Ï ¯˜ÈÚ‰Â
כ )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)( ë)התעניות ובליל

˘ÂÈ¯Á‡Ï-וכו' ‰ÏÈÏ· Ì‚Â ,˙È�Ú˙‰ È�ÙÏ˘ ‰ÏÈÏ· Ì‚ ÔÎ ‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯

.(˘"˙Ù· Ï"˘¯‰Ó)(àë)כפרה צריכה אינה  -והאשה 
˘Â¯ÙÏ ÂÏ ‰¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È˙‡ÓË� ÂÏ ‰¯Ó‡˘Î ‡˜Â„

כא )
‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .

ÔÂ‚Î ,‰˘È¯Ù· ‰ÚÈÈÒ Ì‡ ˘"ÎÂ ,‰¯ÙÎ ˙·ÈÈÁ ‡È‰ Ì‚ ,˘Â¯ÙÏ ÂÏ

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ÂÈ˙Á˙Ó ‰ËÓ˘�˘( áë)וסתה בשעת  שלא

-ÏÚ Ì„ Î"Á‡ ‰‡ˆÓ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ˙�ÂÚ· Â˘Ó˘ Ì‡Â

„Ú˘ÈÓ˘˙ È�ÙÏ ‰˜„· ÂÏÈÙ‡ ,‰¯ÙÎ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰È�˘ ,ÂÏ˘
כב )

È"·Â�)

.(˘"˙Ù·( âë)תשמיש אחר  דם  Ë˘Ù‰-ומצאה  Ì‡ ‰"‰Â

·È˘Á ,Ì˙Î Â· ‰‡ˆÓ Â˘·ÏÏ ‰‡·˘Î ¯˜Â··Â ,˘ÈÓ˘˙ Ì„Â˜ ‰˜ÂÏÁ

‡ˆÓ˙ ‡Ó˘ ‰˜ÂÏÁ ˜Â„·Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡ È¯‰˘ ,‰¯ÙÎ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ò�Â‡

.(˘"˙Ù· ÌÈ·È˙� ¯È‡Ó) Ì˙Î Â·( ãë)בדקה לא  אפילו

ÒÂ˙‰.-תחילה  ˙Ú˘· ‡Ï˘ ‡È‰Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘Î Â�ÈÈ‰

.(˘"˙Ù· È"·Â�) Ò�Â‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰˜„· ‡ÏÂ ,˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡

( äë)כפרה צריכים ÌÂ‡˙Ù,-ואינם „ÁÙ ‰Ï Ú¯È‡ Ì‡ ÔÎÂ

˙Ú˘· È‡„Â ‰È‰˘ ÔÙÂ‡· Ì„ ‰‡ˆÓ ¯ÁÓÏÂ ,‰˘Ó˘ ‰ÏÈÏ· Î"Á‡Â

Ì„ Â�ÈÈ‰ ,Ì„ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ „ÁÙ„ Û‡„ ,‰¯ÙÎ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˘ÈÓ˘˙

‰ÎÈ¯ˆ‰Ï Ô�È˘ÈÈÁ ‡Ï ‰˘È‚¯‰ ‡Ï˘Î Ï·‡ ,‰·¯ ‰˘‚¯‰·Â ÚÙ˘·

ÈÙÎ ‰È¯·‡· „·ÂÎ ‰˘È‚¯‰ ˘ÈÓ˘˙‰ Ì„Â˜˘ ‰˘‡ Ì�Ó‡ .‰˜È„·

Ì„Â˜ ‰ÏÚ·Ï ÔÎ ‰ÚÈ„Â‰ Ì‡Â ,Ò�Â‡ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰˙ÈÈ‡¯ ˙Ú˘· ˙ÂÏÈ‚¯‰

‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï Ì‡Â .ÁÎÂ ÁÎ ÏÎ ÏÚ ‰¯ÙÎÂ ‰·Â˘˙ ÍÈ¯ˆ ,˘ÈÓ˘˙‰

ÍÈ¯ˆÂ ,‰„� Â˙˘Ó˘ÓÏ ‰·Â¯˜ ‡È‰Â ,¯ÂËÙÂ ÒÂ�‡ ‡Â‰ ,ÏÏÎ ÂÏ

‰‡ˆÓ˘ ‰˘‡ ÔÎÂ .„ÂÚ ‰ÏÚ· ÏÈ˘Î‰Ï ‡·˙ ‡Ï˘ ‰·¯‰ ‰ÈÏÚ ÌÈÈ‡Ï

È"Ú ÍÏÂ‰Â ÛÏÂÁ Ì˙Î‰ Ì‡˘ ‰¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙Ú˘¯ÓÏ ‰˙‡¯‰Â ,Ì˙Î

ÌÚ ‰˘Ó˘Â ‰ÏÈ˜Ó‰ ÏÚ ‰˘‡‰Â ÏÚ·‰ ÂÎÓÒÂ ,‰¯Â‰Ë ‡È‰˘ ,˜Â¯

˙‡Ê‰ ˙Ú˘¯Ó‰ ÔÎ˘ ÏÎÓÂ ,‰¯ÙÎ ÌÈÎÈ¯ˆ Â‰ÈÈÂ¯˙„ ‡ËÈ˘Ù ,‰ÏÚ·

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

à( à) קבוע ˆ¯ÎÈ‰-וסת ‰�È‡ ,ÌÏÂÚÓ ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ‰˘‡Â

.(˘"˙Ù·) ‰ÏÚ·Ï ‰˜È„·

äòãä øåàéá
(ë יכול יום ארבעים דתענית סקע"ח שלד סי' משנ"ב ועיין

כ"כ  כח שאין ובזמננו קצרים. שהימים החורף לימי לדחותם

לפדות  ביכולתם שאין ויש הדורות, חולשת מחמת להתענות

י). ס"ק שני (חוט התורה בעסק גדול חיזוק יעשה בממון, התענית

(àë.חי ובאבר מיד לפרוש סוס"י áë)היינו או"ח המ"ב לפי

בשמשו  אף א"כ כפרה, צריך דרבנן באיסור בשוגג שאף שלד

כפרה. צריך הפרישה בעונת קבוע וסת בעונת לענין à)שלא

סעיף  קפט סי' לקמן עי' הוסת, את המשנים כדורים הנוטלת אשה

עא. אות מיד á)כג ולא תשמיש לפני  לא היינו תשמיש" "שעת

ס"א). קפד סי' (לעיל אחרי



נדה  קפו הלכות יא סימן

תשמיש  קודם אף עצמן בודקות הצנועות ולדעתו, ÒÂ·¯‡.ג )תשמיש.

Â‚‰� ÔÎÂ ,¯˜ÈÚ ‡È‰ ‰�Â˘‡¯‰:.קבוע,‚ב וסת לה אין פעמים (á)אם שלש

תשמיש  ואחר תשמיש קודם לבדוק צריכין שלו ד )הראשונים בעד הוא ,

דם  רואה שאינה פעמים שלש באותם הוחזקה ואם שלה, בעד והיא

תשמיש, ולא (â)מחמת תשמיש לפני לא כלל, בדיקה צריכה אינה שוב

תשמיש. היא „לאחר צריכה וסת לה שאין זמן כל והרא"ש, ולהרמב"ם

עצמו  יבדוק הבעל שגם מצריך והרמב"ם תשמיש, ואחר תשמיש  קודם לעולם, בדיקה

תשמיש. ‰‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אחר
,˙Á‡ ‰ÏÈÏ· ÔÈ˘ÂÚ˘ ˘ÈÓ˘˙Â ˘ÈÓ˘˙ ÏÎ ¯Á‡ ÌÓˆÚ ˜Â„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â

,„Ú· ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÔÓˆÚ ÔÈÁ�˜Ó ‡Ï‡(ã)‰ÓˆÚ ‰Á�˜ .‰‡ÓË Ì„ Â‡ˆÓ Ì‡Â ,‰˜È„· ÔÈÎÈ¯ˆ ¯ÁÓÏÂ

ÏÈ‡Â‰ ,‰ÓˆÚ ˜Â„·˙˘ „Ú ˘Ó˘˙ ‡Ï ,„·‡Â ,„Ú·(ä)˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡Â:.גÂ רואה שאינה אשה

.‚.‚.‚.‚Ò ˙Â·Â˙Î Û"È¯

.·"Ú.„.„.„.„Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó „"Ù

˘"‡¯Â ,ÊË ‰ÎÏ‰

.‰ 'ÈÒ ‡"Ù ‰„�

.‰.‰.‰.‰Ì˘ Ì"·Ó¯

.Ê"È‰.Â.Â.Â.Â˙ÓÂ¯˙

.Ê"Ó¯ 'ÈÒ Ô˘„‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 á( á) הראשונים פעמים ˆ¯ÔÈÎÈ-שלש ÔÈ‡ ‡�È„Ï„ ‡"È

.(Í"˘) ¯·„ ‡ÓÚ ÔÎ˘Â ,ÂÈ¯Á‡ ‡ÏÂ ˘ÈÓ˘˙ È�ÙÏ ‡Ï ,ÏÏÎ ˜Â„·Ï

Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ‰ Â‡Ï· Ï·‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ Ï˜‰Ï Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó·„ ‡"ÈÂ

ÌÏÂÚÏ ‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ‰Ï ˘ÈÂ ,‡"Ó¯‰Â ¯·ÁÓ‰ ˜ÒÙ „‚�
ה )

˘"‰Â˙)

ÌÈ¯·ÂÒÏ Û‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù·ÌÈ¯ÂÁ ˙˜È„· Â�ÈÈ‰ ,‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡˘

,ËÚÓ ‰ÙÂ‚ ÏÚ „Ú‰ ˙Â‰˘‰ÏÂ ÁÂ�È˜ ‰ÎÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Ï·‡ ,ÌÈ˜„ÒÂ

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ˙·ÎÂ˘ ‰�È‡˘ ‰Ú˘· ‡‰È ÁÂ�È˜‰Â( â) שוב

בדיקה  צריכה  ‡ÂÏÈÙ-אינה  ,˘ÈÓ˘˙ ÏÈÏ· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰˙‡¯ Ì‡Â

‡È‰ Ì‡ ,˘ÈÓ˘˙ ¯Á‡ ‰˜È„· ·Â˘ ˙·ÈÈÂÁÓ ,˘ÈÓ˘˙‰ È¯Á‡ ‰·¯‰

˙ÒÂ ‰Ï ˘È Ì‡Â ,ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ˙Á‡ ÌÚÙ ‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ ,ÚÂ·˜( ã) ולמחר

בדיקה  ‡Ì-צריכין  ,˘ÈÓ˘˙ Ì„Â˜˘ ‰˜È„·‰ ÔÈ�ÚÏ Ú"ˆÂ

Â˙Â‡¯ÏÓ ÔÈ˙Ó‰Ï Î"‚ ‰ÏÂÎÈ Â‡ ,¯˙Ï‡Ï Â˙Â‡¯ÏÂ ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ

¯˜Â·‰ „Ú
ו)

.(˘"˙Ù· ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙)( ä)וסת לה -ואין 
˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ,‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÌÈÓ„ ˙˜ÏÂÒÓ˘ ˙¯·ÂÚÓÂ

ז)

‰˜È�ÓÏ ‰"‰„ ËÂ˘Ù ‰‡¯�Â ,(˘"˙Ù· ‰"‡Â„Ù Ì"¯‰Ó)
ח )

.(˘"˙Ù)

äòãä øåàéá
(â,בדיקה אי"צ כמחבר הנוהגים ספרד בני אף ולמעשה

ס"א  קפד סי' שבה"ל (שיעורי אחריו ובין תשמיש קודם בין

ס"א. קפד סי' לעיל עוד וראה פי"ב). טוהר וטללי ו ס"ק

(ã הסמוכה שעה בחצי לכתחילה הוא תשמיש קודם הבדיקה זמן

שאחר  והבדיקה עדיף, טפי שסמוך דכל ודאי ומ"מ לתשמיש,

שעה  חצי תוך מהני ובדיעבד התשמיש, אחר מיד תהא תשמיש

ה). ס"ק שבה"ל הרמב"ם ä)(שיעורי כדעת עיקר שכן י"א

דראוי  סק"ז הרב שו"ע ועי' סק"ה, קפט סי' לקמן (ט"ז והרא"ש

שבג"פ  להורות יש למעשה אמנם כן). להחמיר נפש לבעל

שתבדוק  טוב ג"פ ואחרי תשמיש, ואחרי קודם יבדקו הראשונות

תעשה  לה קשה ואם לראות, רגילה בהם בימים תשמיש קודם

ומדין  חומרא דרך רק חיוב אין תשמיש ואחר קינוח, עכ"פ

בש"ך  שבה"ל (שיעורי משובחת באשה לבדוק המרבה היד כל

ולהשהות  בקינוח וסגי ג"פ, לבדוק להחמיר דראוי וי"א סק"א),

עה), סי' ח"ב יו"ד (אג"מ בשכיבה לא אך מעט, גופה על העד

באשה  אף תשמיש, ואחרי קודם כלל לבדוק צריך דאין וי"א

הטהרה  באוצרות הובא אויערבך (הגרש"ז קבוע וסת לה שאין

תתכז). שעלולה בדיקותעמ' בימים דוקא לעשותן יש אלו

בהם, רואה אינה שלעולם ימים יש אם לפיכך בהם, לראות

מהניא  לא וכדומה, יום כ"ח קודם רואה אינה שלעולם כגון

ובדיעבד  ג), סעיף להלן גם וראה חת"ס, (הג' אלו בימים בדיקה

שני  (חוט כלל הבדיקות מהני שלא י"א אלו, בימים בדקה אם

בזמן  בדקה אם אבל מהני. שבדיעבד וי"א ח), אות ג ס"ק

אף  ומעוברת מהני. לא ומניקה, מעוברת כגון דמים, שמסולקת

אם  מהני לא דמים, שמסולקות בזמננו ראשונים, חודשים בג'

אחר  ואף מהני, לא וסת, שראתה קודם שבדקה ומינקת בדקה.

דלא  להחמיר יש מ"מ תראה, שמא שחוששים אף וסת, שראתה

ס"ק  להלן עוד וראה סק"ד, שבה"ל (שיעורי בדקה אם מהני

דמהני  ומסתבר רצופות, להיות צריכות אינן אלו בדיקות ג' ה).

ביאות  היו וכבר עצמה, בדקה שלא אשה אחד. בלילה ג"פ אפילו

מחמת  רואה שאינה עצמה כבדקה דחשיב י"א ראתה, שלא רבות

שנים  עברו אם שאף וי"א ג), ס"ק שבה"ל (שיעורי תשמיש

ס"ק  שני (חוט זו הלכה לה כשנודעה מיד לבדוק עליה רבות,

ג' שוב לעשות צריכה אינה שנית, שנישאת אשה יג). אות ג

ט). אות שם שני (חוט שני בבעל מקילים å)בדיקות יש

ושמלה, (לחם התשמיש קודם בעד לעיין שצריכה וי"א (חוו"ד),

ולא  בביתו, אור אין אם שבת בליל ומיהו חיים). מים מקור

מראש  יודע אם ומ"מ זה, משום עונה מצות יבטל אל בדקה,

קודם  לבדוק כדאי לבדוק, תוכל שבה"ל שלא (שיעורי הלילה

יא). עיבורה æ)ס"ק של ראשונים חודשים ג' תוך ואפילו

ס"ק  שבה"ל (שיעורי בקינוח עכ"פ וסגי לבדוק, להחמיר אין

נחשבת ç)ב). הדין דמעיקר אף בפועל, מניקה אינה ואם

חוזרת  מסויים שבשלב בזמננו המציאות מ"מ דמים, מסולקת

לה  שאין כאשה לדונה יש ולפיכך מסודר, לא באופן לראות

מצוי  הפלה אחרי ובפרט תשמיש. קודם בדיקה וצריכה וסת,

ב). ס"ק שבה"ל (שיעורי קבוע בלתי באופן קצר זמן אחרי שרואה



נדה  קפז הלכות סימן יב 

טבילתה  אחר ימים מי"ד עד ט)בפחות קבע, לה אין  ימים י"ד לאחר אבל ,

יום  וסת:י)י"ד לה שיש אשה כדין אשתו Êד.דינה את להניח לאדם יש

שלו: על נאמנת שלה, על שנאמנת מתוך שלו, בעד ראתה Áה.שתבדוק אם

אותו  עם לעולם לשמש אסורה רצופים, פעמים שלש תשמיש מחמת דם

זה: שאחר בסימן ויתבאר בעל ,

קפז  סימן
סעיפים: י"ד ובו תשמיש, מחמת דם הרואה אשה דיני

תשמיש,‡א. מחמת דם שראתה לתחת (à)·אשה ידה שתושיט בכדי מיד

עצמה, ותקנח בו, לבדוק עד ותטול הכסת לתחת או ג'(á)הכר משמשת

פעמים ג' בכל אם דם,(ã)רצופים(â)פעמים. ‚ראתה
'‚ ‰‡ˆÓ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

Ì„ ÌÈÓÚÙ(ä)ÂÏ˘ „Ú ÏÚ,(å)לשמש תתגרש (æ)אסורה אלא זה, בעל עם

.Ê.Ê.Ê.Ê„"Ù Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.„"È‰.Á.Á.Á.Á˙"Â˘

È"˙ÎÓ ‡"·˘¯‰

.Ê"Ù 'ÈÒ.‡.‡.‡.‡‰„�

.·"Ú ‰Ò.·.·.·.·‚"ÓÒ

,‡"Ú ËÏ ‡È˜ ˙Ï

'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

ÈÏÚ·· „"·‡¯Â ,Ê˜

¯Ú˘ ˘Ù�‰

‚ 'ÈÒ ‰¯ÈÙÒ‰

.‰"‰.‚.‚.‚.‚‚"ÓÒ

.Ì˘ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒÂ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à( à)' וכו שתושיט בכדי ˘ÂÚÈ¯-מיד  ¯Á‡ ‰˙‡¯ Ï·‡

ÍÂÓÒ ÏÎ„ ‡"Ó¯‰ Î"˘Ó ÔÎÂ .˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ÏÏÎ· ‰�È‡ ,‰Ê

‰Ê ¯ÂÚÈ˘· È‡„Â ‰˙‡¯˘ ‡˜Â„ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ È¯˜ÈÓ ˘ÈÓ˘˙Ï

ÂÏÈÙ‡Â .Ì„ ÈÂ·È¯ ‰‡ˆÓ ¯˜Â·· ˜¯ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,Î"Á‡ ‰‡ˆÓ˘ ‡ÏÂ

‡ˆÓ˙Â ·Â˘ ˘Ó˘˙ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .ÌÈÓÚÙ ÌÈ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡ ÔÎ Ú¯È‡

.˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ˙·˘Á� ‰�È‡ ,˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· „ÈÓ ÌÈÈÓÚÙ

,‰˙‡¯ Î"Á‡Â ,ÌÂÏÎ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ˘ÈÓ˘˙‰ ¯Á‡ „ÈÓ ‰˜„·˘ ‡ÎÈ‰Â

˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ È¯˜ÈÓ ‡Ï ,¯ÂÚÈ˘‰ ÍÂ˙ ÔÈÈ„Ú ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘)( á)פעמים ג' „‰Â�ÈÈ-משמשת ,ÔÂ˘‡¯‰ ÌÚ„ÂÚ

‰�Â˘‡¯‰ ‰ÏÈÚ· „·ÏÓ Ù"‚ „ÂÚ ‡"ÈÂ ,(Ê"ËÂ Í"˘) ÌÈÓÚÙ '·
א )

.(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)( â) רצופים-ÌÈÈ˙�È· ‰È‰ ‡Ï˘ ¯ÓÂÏÎ

‰‚‰· 'È ÛÈÚÒ· ÔÓ˜Ï„Î ,Ì„ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ‰˜„·˘ ˘ÈÓ˘˙

,˘ÈÓ˘˙Ï ÍÂÓÒ ÌÈÓÚÙ È˙˘ ‰‡ˆÓ Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ÌÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÂ .(Í"˘)

‰‡ˆÓÂ ‰˘Ó˘ Î"Á‡Â ,ÏÏÎ ‰˜È„· ‡Ï· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰˘Ó˘ Î"Á‡Â

ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘Î ÈÂ‰ ,˘ÈÓ˘˙Ï ÍÂÓÒ Ì„
ב )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

( ã) דם ‡Ó¯‰-ראתה Ì‡ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯˘ ˙�Ó‡� ‰˘‡‰Â

¯Á‡Ï˘ ÌÂÈ· ˜¯ ÂÏ ‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .˘ÈÓ˘˙‰ ¯Á‡ ÛÎÈ˙ ‰ÏÚ·Ï

‰�È‡ È‡„Â ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ· Ù"ÎÚÂ ,˙�Ó‡� ‰�È‡˘ ÔÎ˙È ˘ÈÓ˘˙‰

„Ú‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÏÚ·‰ Ï˘ Â„È· ÔÎ˘ ,„ÈÓ ‰¯Ó‡ Ì‡ ˜¯ ‡Ï‡ ˙�Ó‡�

.(˘"˙Ù· ÔÂÈˆ ˙·È˘) ‰˘ÚÓ ˙Ú˘·( ä) שלו עד  „·Ê‰-על

,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ È¯˜ÈÓ ˘ÈÓ˘˙‰ ¯Á‡ ‚ÏÙÂÓ ÔÓÊ ‰‡ˆÓ ÂÏÈÙ‡

Â· Á�˜˘ „Ú· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰Â .(Í"˘) ˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· È‡„Â ‰È‰˘ ÔÂÈÎ

˘È‡‰ È„‚· ÏÚ Ì˙Î ¯‡˘Î ÈÂ‰ ,Â„‚·· ‡ˆÓ� Ì‡ Ï·‡ ,˘ÈÓ˘˙ ¯Á‡

‡ÓËÓ ‡Ï˘
ג )

„‚·· Ì‚ Ì˙Î ‡ˆÓ� ÂÏÈÙ‡Â .(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù)

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰˘‡‰(å)לשמש ˘Î˘¯‡˙‰-אסורה  ‰˘‡

,˙ÒÂ ‰Ï Ú·˜� Î"Á‡Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ‰È‰ ‡Ï ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ

„"ÂÂÁ) ‰ÏÚ·Ï ‰¯ÂÒ‡˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰ÏÚ·Ï ˙¯˙ÂÓ˘ ‡"È

.(˘"˙Ù·(æ)זה בעל  עם לשמש  �˙Ú·¯‰,-אסורה  Ì‡ Ì�Ó‡

ÈÓÈ· Ì‡ ÔÎ‡ ,‰¯ÂÒÈ‡Ï ¯ÂÊÁ˙ Î"Á‡Â ,‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ ÈÓÈ ÏÎ ˙¯˙ÂÓ

¯Ò‡È˙Â ¯ÂÊÁ˙ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏÈÙ‡ ‰‡¯˙ ‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ

äòãä øåàéá
(è לא אבל אלו, בימים ראתה לא ארוך זמן שבמשך היינו

בימים  ראתה אם אפילו ומ"מ פעמים. ג' בהם ראתה שלא סגי

ימים  חשיב ועדיין הוא, מקרה אמרינן פעמיים או פעם אלו

שלא  דסגי וי"א ב). אות ד ס"ק שני (חוט בהם רואה שאינה

אחת  פעם ראתה שוב ואם האחרונות, פעמים בג' בהם ראתה

להקל  יכולה אינה יום, י"ב אחר שראתה כגון יום, מי"ד פחות

יום  מי"ד פחות תראה שלא ג"פ שיעברו עד י"ב, יום עד אלא

כד). ס"ק שרגילה é)(בדה"ש הימים גם עברו אם אמנם

וצריכה  קבוע, וסת לה שאין כאשה דינה ראתה, ולא בהם, לראות

כנ"ל  תשמיש מחמת רואה מחשש להוציא כדי לתשמיש בדיקות

להקל  יש מעוברת, של ראשונים חודשים בג' ומ"מ ב, בסעיף

ה). ס"ק שבה"ל (שיעורי הפוסקים à)בזה נקטו ולמעשה

קי  כלל וחכמ"א ב, ס"ק סד"ט ב, ס"ק (פלתי הראשונה כדעה

מחמת  כראיה חשיב התשמיש, קודם בדקה לא אם ואף ס"א).

ס"ק  בט"ז שבה"ל שיעורי עיין הפוסקים, רוב דעת (כן תשמיש

תשמיש, מחמת אחת פעם שראתה אחרי ההנהגה אופן ולענין א).

שאפ  ובזמננו י. סעיף להלן רפואיות ראה בדיקות לערוך שר

עליה  תשמיש, מחמת שראתה לאשה אירע אם הדבר, סיבת לברר

לנהוג  כיצד לה שיורה כדי מובהק הוראה מורה עם מיד להתייעץ

ה"א). פ"ט הספר שבסוף בקיצור שני הרבה á)(חוט אמנם

(טהרת  עיקר וכן רצופים, חשיב דלא וסוברים חולקים אחרונים

רצופים). ד"ה ביאורים בדה"ש י, אות אם â)ישראל אך

קצ  סי' מאיר (בית כקנוח הוי האבר, כנגד מכוון בבגדו נמצא

לט). סע'
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(ç) פעמים ג' תשמיש מחמת דם וראתה לאחר, נשאת לאחר. ותנשא

ואם  לשלישי. ותנשא תתגרש אלא בעל, אותו עם גם לשמש אסורה רצופים,

תנשא  לא רצופים, פעמים ג' תשמיש מחמת דם ראתה השלישי עם גם

לכל אסורה אלא שתבדוק.(è)לאחר „‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:עד
ÔÈ‡È˜· Â�‡ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

ÍÂÓÒ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰‡Â¯˘ ÏÎ ÔÎÏÂ ,¯ÎÊ�‰ ¯ÂÚÈ˘· ÔÈ‡È˜· ÔÈ‡ ÈÎ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ È¯˜Ó ‰ÊÈ‡

˘ÈÓ˘˙Ï
ד )

,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ Ô„È„Ï È¯˜Ó(é).‰ÏÚ· ÏÚ ‰¯Ò‡�Â
‰

ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙ '‚ ÂÏ‡Â

ÏÚ ‰¯Ò‡� ‡Ï ÌÈÙÂˆ¯ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈÙÂˆ¯ ˙ÂÈ‰Ï.‰ÏÚ·
Â

‰˙‡¯ Ì‡ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â

.ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯Â ÍÎ ¯Á‡ ‰Ï˜Ï˜˙� ÔÈ·Â ,‰‡˘�˘ „ÈÓ ÌÈÓÚÙ '‚
Ê

‡Ï‡ È¯ÈÈÓ ‡Ï ‰Ê ÏÎÂ

,‰ÏÚ· ÏÚ ‰¯Ò‡� ‡Ï ,˘ÈÓ˘˙Ï ÍÂÓÒ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,˘ÈÓ˘˙Ï ÍÂÓÒ ‰˙‡¯·

(àé)˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÂÓÎ ‰�È„Â „ÈÓ˙ ‰˙¯‰Ë ¯Á‡Ï ÂÏ ˙¯˙ÂÓÂ:.בÁ(áé),בודקת כיצד

(âé)(עופרת של חלול קנה (פירוש שפופרת רצוף (ãé)נוטלת ופיה אבר, של

מקום  באותו אותו ומכנסת מוך, ובראשו מכחול בתוכה ונותנת לתוכה,
Ë(åè),המקור מן שהוא בידוע ראשו על דם נמצא דש, שהשמש מקום עד

.„.„.„.„.Ì˘ „"·‡¯

.‰.‰.‰.‰Ì˘· È"·

‰·Â˘˙· ‡"·˘¯‰

˙"Â˘· ‡Â‰Â)

È"˙ÎÓ ‡"·˘¯‰

.(Ê"Ù 'ÈÒ

.Â.Â.Â.Â‡"·˘¯‰ ˙"Â˘

ËÏ˙˙ 'ÈÒ ‡"Á

‡Â‰Â)Ì"¯‰ÓÓ

(‚¯Â·�ËÂ¯ÓÈÎ„¯Ó ,

.‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

.Ê.Ê.Ê.Ê¯ÙÒ ‚"ÓÒ

„"·‡¯Â ‰ÓÂ¯˙‰

.Ì˘.Á.Á.Á.ÁÂÒ ‰„�

.‡"Ú.Ë.Ë.Ë.ËÈ"ÙÚ È"·

„"Ù Ì"·Ó¯‰

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.·"Î‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
‰˘‡ ÔÎÂ ,‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ ÈÓÈ· ÂÏÈÙ‡ ‰¯ÂÒ‡„ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· È"·Â�)

ÌÏÂÚÏ ‰¯ÂÒ‡ ,‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ ÈÓÈ· ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯˘

˙¯˙ÂÓ ÏÂ·Ë˙Â „Ï˙˘ È¯Á‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰Ê ÏÚ·Ï¯‰ÂË ÈÓÈ·

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) Î"Á‡ Û‡ ‰ÏÚ·Ï ‰¯˙Â‰ ,Ì‰· ‰‡¯˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰Ï˘

¯Á‡ ˙È˘ÈÏ˘ ÌÚÙÂ ,‰¯·ÂÚ ¯ÎÂ‰˘ Ì„Â˜ ÌÈÓÚÙ '· ‰˙‡¯ Ì‡ ‰"‰Â

‰�˜Ê .(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ÈÂ‰ ,‰¯·ÂÚ ¯ÎÂ‰˘

¯Úˆ ˙˘‚¯ÓÂ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈÁ˙‰Â ,·¯ ÔÓÊ ˙Â‡¯ÏÓ ‰˜ÒÙ˘

,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ Ù"‚ ‰˙‡¯˘ ‰˘‡ Ì�Ó‡ .‰ÏÚ·Ï ˙¯Ò‡� ‰�È‡ ,·‡ÎÂ

Ï˜‰Ï ÌÈ„„ˆÓ ˘ÈÂ ,(˘"˙Ù· ·˜ÚÈ ˙Â·˘) ‰¯ÂÒ‡ ,‰�È˜Ê‰ Î"Á‡Â
ה )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)( ç) לאחר „Ì,-ותנשא ÚÙ˘ ‰˙‡¯ Ì‡ Ì�Ó‡

‰˙‡¯ ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ· ˜¯ Ì‡ Û‡ ÈÏÂ‡Â ,¯Á‡Ï ‡˘�‰Ï ‰¯È˙‰Ï ÔÈ‡

ÚÙ˘·
ו)

.(˘"˙Ù· È"·Â�)( è) שתבדוק ··„È˜˙-עד  ,˘Â¯ÈÙ

.(Ê"Ë) '· ÛÈÚÒ· ˙¯ÎÊ�‰ ˙¯ÙÂÙ˘(é) בעלה על  ‰ÎÈ‡-ונאסרה 

ÔÈ‡È˜· Â�‡ ÔÈ‡˘ ˙ÓÁÓ Ô�È¯ÓÁÓ È‡ Ú"ˆ ,ÌÈ˘�‡ ‰˘Ï˘· ÔÎ ‰˜ÊÁÂ‰˘

ÌÏÂÚ‰ ÏÎ ÏÚ ‰¯Ò‡Ï
ז)

.(Í"˘)(àé)לו ¯‡˙‰-ומותרת Ì‡ Ó"ÓÂ

È�˘ ˘Ó˘Ï ‰˙ÚÓ ‰¯ÂÒ‡ ,˘ÈÓ˘˙‰Ó ‚ÏÙÂÓ ˘ÈÓ˘˙ ÏÈÏ· ÌÈÓÚÙ '‚

'‚ ¯˜Ú˙˘ „Ú ,‰˙ÒÂÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰�ÂÚ ÌÂ˘Ó ,„Á‡ ‰ÏÈÏ· ÌÈ˘ÈÓ˘˙

Î"Á‡ ‰‡¯˙ ‡ÏÂ Ù"‚ ˘Ó˘˙˘ È"Ú ,ÌÈÓÚÙ
ח )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

 á( áé)בודקת ˘Ï‡-כיצד  ‡˜Â„ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙¯ÙÂÙ˘ ˙˜È„·

ÈÓÈ· ‰¯È˙‰Ï È�‰Ó ,‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ ÈÓÈ· ‰˜„· Ì‡Â ,‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ ÈÓÈ·

ÌÈÓÈ ¯‡˘Ï ‡Ï Ï·‡ ,‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ
ט )

"˙Ù· „"ÂÂÁ)Ì‡˘ ‰‡¯�Â .(˘

.(˘"˙Ù) ‰˜�‰ ÈÓÈÏ Û‡ È�‰Ó ,¯Â·ÈÚ ÈÓÈ· ‰˜„·( âé)נוטלת

·�ÔÈÓÈ-שפופרת ˙‡˘Ó) È�Â�È· ¯·‡ ¯ÂÚÈ˘Î ˙¯ÙÂÙ˘‰ ˙Â˘ÚÏ ˘È

.(˘"˙Ù·( ãé) אבר ˘Ï-של ‡Ï ˜¯ ,˙ÂÎ˙Ó È�ÈÓ ¯‡˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰

Ë¯ÒÓ˘ ,‡Ï ÏÊ¯· Ì‚„ ‡"ÈÂ ,ıÚ
י)

ıÚ Ï˘· ‰˜„· Ì‡ „·ÚÈ„·Â .(Í"˘)

‰Ê ÔÈ‡ ,˙¯ÙÂÙ˘‰ È„Èˆ· Ì„ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ó"ÓÂ ,È�‰Ó ,ÏÏÎ Ì„ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ

˙‡ ‰· ÌÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ„„ˆ‰Ó ‡Â‰ ‰˙Ú „Ú ‰˙‡¯˘ Ì„‰˘ ÁÈÎÂÓ

‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ„ ,˙¯ÙÂÙ˘‰ È„Èˆ· Ì„ ‰‡ˆÓ˘ ‰˘‡· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂ˜‰

ÏÏÎ Ì„ ‰‡ˆÓ ‡Ï˘ ÈÓÎ ‰�È„ ÍÎÈÙÏÂ ,˙¯ÙÂÙ˘‰Ó ‰Ë¯Ò� ‰˙Ú

.(˘"˙Ù)(åè) דש שהשמש  מקום ÂÁ„Ï˜-עד  ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Ì�Ó‡

‡È‰˘ ÌÂ˜Ó „Ú ÒÈ�Î˙ ‡Ï‡ ,˜ÂÁ„Â ¯ˆ ÌÂ˜ÓÏ ÏÂÁÎÓ‰Â ˙¯ÙÂÙ˘‰ ˙‡

‰˘‡‰Â ,˘„ ˘Ó˘‰˘ ÌÂ˜Ó „Ú ÚÈ‚‰˘ ‰˙Ú„ „ÓÂ‡ ÈÙÏ ˙¯Ú˘ÓÂ ‰ÏÂÎÈ

‡È‰˘ ÌÂ˜Ó „Ú ˙¯ÙÂÙ˘‰ ˙Ò�ÎÓ ‰ÏÈÁ˙Â .(Í"˘) ‰Ê ÏÚ ˙�Ó‡� ‰ÓˆÚ

„Ú Â˙Â‡ ˙˜ÁÂ„Â ,˙¯ÙÂÙ˘‰ ÍÂ˙· ÏÂÁÎÓ‰ ˙Ò�ÎÓ Î"Á‡Â ,‰ÏÂÎÈ

‡È‰˘Î ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ÌÁ¯‰ ¯‡ÂˆÏ ÍÂÓÒ ÚÈ‚˙˘

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ˙¯ÙÂÙ˘‰ ÍÂ˙Ó ÏÂÁÎÓ‰ ‰‡ÈˆÂÓ ‰ÏÁ˙ ,‰‡ÈˆÂÓ

äòãä øåàéá
(ã כחצי שהוא י"א לתשמיש', 'סמוך שיעור מהו הפוסקים נחלקו

כ"ב  הילוך שיעור שהוא וי"א יב), ס"ק קפד סי' חיים (מקור שעה

אפשר  דקות עשר אחרי ולמעשה ז). ס"ק הש"ך על דעה (פרי אמה

להקל  וי"א יא), ס"ק שבה"ל (שיעורי חכם שאלת ויעשו להקל,

ויש  ה"א ), פ"ט הספר שבסוף בקיצור שני (חוט דקות 2-3 אחרי

דקה  כרבע שהוא אמה כ"ב הילוך כדי אחר להקל שמצדד

כו). ס"ק קפט ä)(בדה"ש בסי' יתבאר זה, לענין "זקנה" וגדר

וכט. כח התחזקה å)סעיף אם דדוקא כתב לה סע' ובערוה"ש

הוא. מקרה אולי כן לא דאם בשפע, לראות ובערוה"ש æ)ג"פ

בזה. החמיר בליל ç)סט"ו אחת פעם רק ראתה אפילו כן כמו

תשמיש, אחר בדיקה מעתה צריכה מהתשמיש, מופלג תשמיש

להלן  עיין טבילה, בליל ראתה ואם ג. ס"ק קפו סי' לעיל כמבואר

י. בצידי è)סעיף דם מצאה אם אבל כלל, מצאה לא אם זה כל

ח). ס"ק לעיל בפת"ש (נוב"י ימים לשאר אף מהני השפופרת,

(é שהם וכדומה, כפלסטיק יותר, טובים חומרים סוגי יש בזמננו

א). ס"ק שבה"ל (שיעורי סורטים ואינם חלקים
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(æè),ואסורה(æé),לאו שהוא(çé)ואם הצדדין,(èé)בידוע ומותרת.(ë)יא)מן
È

Û‡Â(àë)ÂÊ ‰˜È„·‡ ÍÂÓÒÏ ˘È ‰Ê‰ ÔÓÊ·:.ג‡È עצמה לבדוק רוצה אם

פעמים, שלש ששמשה אחר הראשון תחת בידה,(áë)בעודה הרשות

(âë)אומרים ויש לו. ואילך È·ומותרת שלישי מתשמיש לראשון שאסורה

בבדיקה. Ï˜‰Ï.(ãë)‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אפילו ‰�Â˘‡¯ ‡¯·Ò‡ ÍÂÓÒÏ ˘ÈÂ
‚È

‰˘È‚¯‰ Ì‡Â

ÔÂ˘‡¯‰ ÏÚ·· ‰˜È„·‡ ÍÂÓÒÏ ˘È ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎÏ ,˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ·‡ÎÂ ¯Úˆ:.ד„È אם

וסתה,(æë)לוסתה,(åë)סמוך(äë)שמשה משום ראייתה תולין אנו

.È.È.È.È˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Â ·"˘ Ê"· ˙È·‰

‚ ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯ ,·"Ú

‰„� ˘"‡¯ ,‡"Ú

È"· ,‚ 'ÈÒ È"Ù

,Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„·

"¯‰Ó ˙"Â˘ÂÌ

.È 'ÈÒ ‰ÂÂ„‡Ù

.‡È.‡È.‡È.‡ÈÂÒ ‰„� 'ÒÂ˙

.‡"Ú.·È.·È.·È.·ÈÈ"˘¯

„"Ù Ì"·Ó¯‰Â ,Ì˘

.Î"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.‚È.‚È.‚È.‚È.‡"·ˆÈ¯ Ì˘· ‚ 'ÈÒ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ 'Ï‰ ÛÂÒ· ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â·Â˘˙.„È.„È.„È.„È˙¯Â˙· ‡"·˘¯Â ,Ê"Ë‰ Â"Ù ‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,Î"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó „"Ù Ì"·Ó¯

.‡"Ú Â ·"˘ Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( æè)ואסורה-‰Ï ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡ ·Â˘ ,ÏÂÁÎÓ‰ ˘‡¯· ‰‡ˆÓ˘ ¯Á‡

È„Èˆ· Ì„ ‡ˆÓ˙ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,‰ÏÚ·Ï ‰¯È˙‰Ï ˙¯ÙÂÙ˘ ˙˜È„·

˙‡ÂÙ¯ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÏÎÂ˙ ‡Ï ÔÎÂ ,¯Á‡Ï ‡˘�‰Ï ‰ÎÈ¯ˆÂ ,˙¯ÙÂÙ˘‰

.(˘"˙Ù· È"·Â�) 'Ë ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î Ì„ ˙¯¯Á ÏÈÙ˙ Î"‡‡ ,ÌÈ‡ÙÂ¯‰

„"ÂÂÁ) ‰¯˙Â‰ ,Ì„ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú Ì‡ Ì�Ó‡

.(˘"˙Ù·(æé)' וכו לאו ·ˆÈ„È-ואם  Ì„ ‡ˆÓ� ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â

˙¯˙ÂÓ ,ÏÏÎ ˙¯ÙÂÙ˘‰
יב )

˙ÓÁÓ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ ÂÏÈÙ‡Â .(Í"˘)

‰‡ˆÓ ‡Ï ÔÈ· ,˙¯ÙÂÙ˘‰ È„Èˆ· Ì„ ‰‡ˆÓ Ì‡ ÔÈ· ,˙¯˙ÂÓ ,˘ÈÓ˘˙

˘"˙Ù· „"ÂÂÁ),˙¯ÙÂÙ˘‰ È„Èˆ· Ì„ ‰‡ˆÓ˘Î ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰„ ‡"ÈÂ .(

,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Ì‡ ,ÏÏÎ Ì„ ‰‡ˆÓ ‡Ï˘Î Ï·‡

ÂÏÈÙ‡ ,ÏÏÎ ˙¯ÙÂÙ˘· ‰‡ˆÓ ‡Ï˘ ‡ÎÈ‰„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰¯ÂÒ‡

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) Ï˜‰Ï Ì‡ Ú"ˆ ,˙Á‡ ÌÚÙ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ

( çé) ומותרת הצדדים  מן שהוא  ˆ¯ÎÈ‰-בידוע  Ì‡ ÔÈ�ÚÏÂ

˙ÓÁÓ ‰˙‡¯˘Î Î"Á‡ Â‡ ,˙¯ÙÂÙ˘‰ È„Èˆ· Ì„ ‰‡ˆÓ˘ ‡ÎÈ‰ ÌÈÈ˜� 'Ê

ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰Ê· ÌÈ˜Ù˙ÒÓ ˘È ,˘ÈÓ˘˙
יד )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( èé) ומותרת הצדדין Î·¯-מן Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

È„È ÏÚ ˙¯˙ÂÓ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯˘ ÔÂÈÎ ÌÈÏÚ· '·Ó ‰˘¯‚˙�

.(Í"˘) È˘ÈÏ˘‰ ‰ÏÚ·Ï ÂÊ ‰˜È„·( ë)ומותרת-ÏÚ·‰ ¯·Ú Ì‡

,˙¯˙ÂÓÂ ,˙¯ÙÂÙ˘ ˙˜È„·Ó ÈÙË ÛÈ„Ú ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,¯ÂÒÈ‡· ‰ÈÏÚ ‡·Â

.(Ê"Ë) 'È ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‡"Ó¯· ¯‡Â·ÓÎ( àë) הזה Ù‡Â˘¯-בזמן

Ì‡Â ,˙¯ÙÂÙ˘ ‡Ï· ,È�Â�È· ¯·‡ ˙„ÓÎ ‰·ÚÂ ÍÂ¯‡ ÍÂÓ· ˜Â„·Ï ‰ÏÈÁ˙

,Â˘‡¯· Ì„ ‡ˆÓ˙ Ì‡Â ,˙¯˙ÂÓ ,Â˘‡¯· ‡ÏÂ ,„·Ï· Â„Èˆ· Ì„ ‡ˆÓ˙

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á ,Ë"„Ò ,Ï‡ÂÓ˘ ˙�ÂÓ‡) ˙¯ÙÂÙ˘· ˜Â„·Ï ÏÎÂ˙ ÔÈÈ„Ú

 â( áë) בידה ‰ÍÂÓ,-הרשות ÏÚ ‡ˆÓ�Â ÔÂ˘‡¯Ï ‰˜„· Ì‡ Â‰ÈÓ

ÏÏÎ ‡˘�‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ·Â˘
טו)

·Â˘ ‰˜„· Î"Á‡ Ì‡Â .(Ê"ËÂ Í"˘)

ÔÂ˘‡¯Ï ‰¯ÂÒ‡Â ,È�˘ ÏÚ·Ï ‡˘�ÈÏ ˙¯˙ÂÓ ,Â˘‡¯ ÏÚ Ì„ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( âë)לו ·ˆÈ„È-ומותרת Ì„ ‡ˆÓ˙ Ì‡ Â�ÈÈ‰

ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,˙¯ÙÂÙ˘‰ÏÚ·Ï ‰˜È„·‰ È�‰Ó ‡Ï Ú"ÂÎÏ ,ÏÏÎ ‡

ÔÂ˘‡¯
טז)

.(˘"˙Ù· È"·Â�)( ãë)'וכו אסברא  לסמוך -ויש
˜Â„·Ï Ï˜‰Ï ¯˜ÈÚ‰˘ ‡"ÈÂ ,(Í"˘) ÔÂ˘‡¯ ÏÚ·· ‰˜È„· ˙Â¯Â‰Ï ÔÈ‡Â

.(˘"˙Ù) ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÚ·Ï ÂÏÈÙ‡ã( äë)לוסתה È¯ÈÈÓ-סמוך 

˙�ÂÚ· ˘Ó˘Ï ˙¯˙ÂÓ˘ ÌÈ�ÙÂ‡· Â‡ ,‰˙ÒÂÏ ÍÂÓÒ ‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú·

‰�È‡˘ ÌÈ�ÙÂ‡· ‰�Ë˜· Â‡ ,ÌÈ¯È˙Ó‰ ˙Ú„Ï Í¯„Ï ‡ˆÂÈ· ÔÂ‚Î ,˙ÒÂ‰

‰˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ
יז)

˜Â‰ÈÙÏ ÛÂ‚‰ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È Ì‡ ‰"‰Â .(Í"˘)

Î"‡‡ ,˘ÈÓ˘˙· ‡ÏÂ ,˜Â‰ÈÙ· ‰ÏÂ˙„ ,‰˜‰ÈÙ ÈÓ� ‡˙˘‰Â ,‰ÓÂ„ÎÂ

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) „ÁÈ ˘ÈÓ˘˙Â ˜Â‰ÈÙ· ˙Â‡¯Ï Ú·˜˙( åë)לוסתה

-ÔÈ‡˘ ‡"È ,[ÚÂ¯Ê ¯Â‡ ˙�ÂÚ] ‰˙ÒÂ ˙�ÂÚ Ì„Â˜˘ ‰�ÂÚ· ‰˘Ó˘ Ì‡Â

‰˙‡¯˘ ˙ÂÏ˙Ï ÌÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ .(Í"˘) ‰˙ÒÂ ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯˘ ‡ÏÂ˜Ï ÌÈÏÂ˙

‰˙ÒÂ ˙ÓÁÓ
יח )

˘"˙Ù· Ë"„Ò ,ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)
יט )

.((æë) אנו

ÏÙÂÓ‚-תולין  ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÚÙ È˙˘ ‰˙‡¯ Î"Á‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

äòãä øåàéá
(àé שמוכח [באופן בשפע דם תשמיש מחמת ראתה אם אמנם

ע"י  תקנה לה יש אם לפקפק יש מהמקור], אלא ממכה שאינו

ו). ס"ק לעיל בפת"ש (נוב"י מג áé)שפופרת סי' הנוב"י דעת

השפופרת  על מצאה שלא דהיכא כאן, מרבבה ובדגול מו וסי'

(במכתבו  החזו"א אמנם השני. או הראשון בבעלה מהני לא כלל,

כשלא  גם להקל הוכיח נדה) ובאורים חדושים ספר בראש שנדפס

כלל. סי'ãé)מצאה החזו"א פסק וכן ס, סי' רע"א בשו"ת וכ"כ

ואינה  לגמרי טהורה בצדדים, דם מצאה שאם וי"א ו. ס"ק פב

וערוה"ש  יג ס"ק הרב שו"ע כו, ס"ק ושמלה (לחם נקיים ז' צריכה

דם  האחות רואה אם אחות, ידי על לברר שאפשר  ובזה"ז לג). סע'

נקיים. ז' צריכה אינה לכו"ע אז השו"ע åè)מהמכה ומלשון

יכול  אינו הבעל אבל לבדוק, רוצה אם ברצונה דתליא משמע

ג). ס"ק לעיל (פת"ש לבדוק להקל æè)לכופה הב"י דעת אמנם

להקל  שיש ונראה אחרונים, הרבה וכ"ד כלל, דם מצאה שלא אף

ומותרת). ד"ה ביאורים (בדה"ש שבשעה æé)כן שייך כן כמו

פעמיים  עוד  ראתה ואח"כ וסתה, עונת זה היה לא ששמשה

וסתה  יום שזהו למפרע מילתא דאגלאי תשמיש, בלא זה בתאריך

ג). ס"ק מחמת çé)(חוו"ד וראתה בינונית בעונה שמשה ואם

תשמיש  מחמת רואה שאינה להקל אם שהסתפקו יש תשמיש,

לתלות  שלא מחמירים ויש ס"ה), קי כלל וחכמ"א ד ס"ק (פלתי

נ  סי' אברהם ברית שו"ת יט, סי' ח"ב שלמה בית (שו"ת בעונ"ב

ס"ק  בש "ך רמונים (פרדס מקילים ויש סג), ס"ק ובדה"ש ה, ס"ק

קבוע, שאינו וסת בעונת שמשה אם אבל מב). סע' וערוה"ש טז,

מהרש"ם  בשו"ת מוכח וכן צג, סי' תניינא (נוב"י בו תולה אינה

צא). ס"ק ציונים ובדה"ש ועתה ד"ה ריט סי' עיקר èé)ח"ב וכן

סב). ס"ק (בדה"ש



נדה  קפז הלכות טו סימן

(çë):תשמיש מחמת רואה לה חשבינן לה ÂËה.ולא יש אם

(èë)מכה(ì) מקום מכתה (àì),כ )באותו בדם ואם (áì).כא)תולין

מכתה ראיית (âì)דם מדם מכתה.משונה בדם תולים אינן ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:ה,

ÊË
‰Ê ÏÎÂ(ãì)‰Ï ˘È˘ ‰˘‡·(äì)Ê‡Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ(åì)˙ÂÏ˙Ï ÌÈÏÂÎÈ

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË.‡"Ú ÂÒ ‰„�

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

ÔÎÂ ,‰Ï˘˙ 'ÈÒ

˙ÓÂ¯˙· ÚÓ˘Ó

,ÊÓ 'ÈÒ ·"Á Ô˘„‰

‡¯Â„ È¯Ú˘ '‚‰Â

.'Â ˙Â‡ ‰„� ˙ÂÎÏ‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) Ì‰ÓÚ ‰�Â˘‡¯‰ ‰È‡¯‰ ˙‡ Ô�ÈÙ¯ˆÓ ‡Ï ,‰˙ÒÂÓ

( çë)'וכו לה  חשבינן ˙˘ÈÓ˘-ולא  ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ Ì‡ ‰"‰Â

ÂÏ‡ ÌÈ�ÓÊ ÔÈ· ‰˜È„· ‡Ï· ˘Ó˘Ï ˙¯˙ÂÓ ,ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈ�ÓÊ· ˜¯
כב )

.(Ê"Ë) ä( èë)מקום באותו ˘¯‡˙‰-מכה  Ì„‰ Ì‡

,¯Â˜Ó· ‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ Ú„˙˘ ÍÈ¯ˆ ,¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‡ˆÈ ˘ÈÓ˘˙‰ ˙ÓÁÓ

Â�ÈÈ‰Â .(Í"˘) ‰ÎÓ· Ì„‰ ÔÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ,ÈÏ ˘È ‰ÎÓ Ì˙Ò ˙¯ÓÂ‡ Ì‡Â

Â‡ ,‰˘‚¯‰· ‡Ï˘ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ,‰¯Â˜ÓÓ ‡· Ì„‰˘ ‰˘È‚¯‰˘Î

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÌÈ„„ˆ·˘ ‰ÎÓ· ÂÏÈÙ‡ ‰ÏÂ˙ ,„Ú ˙˜È„·· ‰˙‡¯˘

(ì)מקום ˘Ì˘Ó-באותו ÌÂ˜Ó· ÌÁ¯‰ ÍÂ˙· ‰ÎÓ‰ ÂÏÈÙ‡Â

‰˙ÎÓ Ì„· Ô�ÈÏ˙Â ,‡È‰ ‰¯Â‰Ë ,‰„�‰ Ì„ Ú·Â�
כג )

ÔÈÏ·ÂÏÓ Ì"¯‰Ó)

ÚÏ·� Ì„‰Â ,ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯·È‡ ¯‡˘· ‰ÎÓ ‰Ï ˘È Ì‡ Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù·

˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù) ¯ÂÓ‚ ‰„� Ì„ ‰Ê È¯‰ ,¯Â˜Ó‰ ÔÓ ·Ê Î"Á‡Â ÌÈ¯·È‡·

.(˘"˙Ù·( àì) מכתה בדם ÓˆÚ‰-תולין ‰˜„· ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘) ‰ÎÓ· ÔÈÏÂ˙ ,ÍÂÓ‰ ÏÚ Ì„ ‰‡ˆÓÂ ˙¯ÙÂÙ˘·( áì)ואם

משונה  מכתה  ·Ó˙Ò‡-דם Ï·‡ ,‰�Â˘Ó ‡Â‰˘ ¯¯·˙� Ì‡ Â�ÈÈ‰

‰�Â˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ¯¯·Ï ÌÎÁÏ ˙Â‡¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰�Â˘Ó Â�È‡˘ ÌÈÏÂ˙

‡"ÈÂ .(Ê"Ë) Ì˙ÂÂ˘‰Ï ˘È ,ÂÈ�ÙÏ Ì‰È�˘ Ì‡ Ì�Ó‡ .(Ê"ËÂ Í"˘)

Ì„Ó ‰�Â˘Ó Ì„‰ Ì‡ ¯¯·Ï ˘È ÌÏÂÚÏ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‡Ï˘ ‰È‡¯·˘

‰˙‡ÓÂË ÈÓÈ· ‰˙‡¯˘ ‰˘‡ ,ÌÈÏÈ˜ÓÏ Û‡Â .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰˙ÎÓ

‡Ï· ‰ÎÓ· ˙ÂÏ˙Ï Ì‡ „ÂÓÏ˙ ÍÈ¯ˆ ¯·„‰ ,[˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‡Ï˘]

‰··¯Ó ÏÂ‚„Â È"·Â�) ‰‡ÓÂË ˙˜ÊÁ· ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈÓ„‰ ˙ÂÂ˘‰Ï

˙È¯·) ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁ· ‡·È˘Á„ ,‰˙‡ÓÂË ÈÓÈ· ÌÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ .(˘"˙Ù·

.(˘"˙Ù· Ò"˙ÁÂ ,ÌÈ·È˙� ¯È‡Ó ,Ì‰¯·‡( âì) משונה-Â�ÈÈ‰

,Ì„ ‰‡ÈˆÂ‰Â ÁÎ· ‰Ú·ˆ‡· ‰˜Á„ Ì‡ Ï·‡ ,ÂÓˆÚÓ ‡ˆÈ Ì„‰˘Î ‡˜Â„

.(˘"˙Ù· È"·Â�) Â· ‰ÏÂ˙ ,‰�Â˘Ó Ì„‰ ÂÏÈÙ‡( ãì) שיש באשה 

קבוע  וסת ·ÎÓ‰-לה ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ ,ÌÈÓ„ ˙˜ÏÂÒÓ˘ ‰�˜Ê ˘"ÎÂ

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ Ì‡ ˜ÙÒ˘
כד )

.(˘"˙Ù· ¯È‡Ó ˙È·)( äì) קבוע וסת

-ÌÂÈ „"È ¯Á‡ „Ú ‰‡Â¯ ‰�È‡ Í‡ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘Î ÔÈ„‰ ‡Â‰

„"ÂÂÁ) ‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡Î ‰�È„ ÌÂÈ „"È „Ú ,‰ÏÈ·ËÓ

.(˘"˙Ù·(åì)'וכו וסתה  בשעת  שלא  לתלות -יכולה 
˙ÓÁÓ ‰‡Â¯· ‰˜ÈÊÁ‰Ï ‡Ï˘ ˜¯ ÂÏ˜‰ Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ‰ÎÓ·

Í"˘) ÌÈÈ˜� 'Ê ·˘ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Ï·‡ ,˘ÈÓ˘˙
כה )

ÂÏÈÙ‡Â ,(

„"ÂÂÁ) ÌÈÈ˜� 'Ê ‡Ï· ‰¯Â‰Ë ‰�È‡ ,ÌÏÂÚÏ ‰ÏÚ·Ï ¯‰ËÈÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡

˘"˙Ù·
כו)

,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ÔÈ�ÚÏ Ì‚ ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯„ ‡"ÈÂ .(

äòãä øåàéá
(ë לבדוק כך כל אפשרות אין עצמו, ברחם מכה על מדובר כאשר

שבאותו  במכה אמנם ו, סעיף כדלקמן מעדותה חוץ בבירור זאת

יראי  [דווקא רופא או אחות ע"י זאת לברר שאפשר מאחר מקום,

האשה, של הרגשות על לסמוך ואין זאת, לברר חייבים שמים],

מו. אות לקמן שנתבאר הבחנה ופשוטכפי עפ"י לטהר שאין

קובץ  (ראה רבות כך על התריעו וכבר בלבד, הדם במראה

מכתב  שני וחוט קמא, סי' ח"י שבה"ל שו"ת פג, סי' תשובות

הדם  שמקור שונות הוכחות על לסמוך אין וכן הספר). בסוף

מקום  באותו בדיוק דם טיפת נמצאת הבדיקות שבכל כגון ממכה,

אם  ספק ורק מכה יש ודאי ששם לג הערה לקמן מהמובא [ובשונה

וה"ה  בצד, אלא העד במרכז אינה הדם נקודת אם או דם], מוציאה

אלא  להפרשה, מחוץ הדם ונקודת לחה הפרשה העד על יש אם

אלישיב, (הגרי"ש דם המוציאה מכה שיש ודאית ידיעה צריך

הנחת  ע"י בדיקה על לסמוך ואין ס"ח). פי"ז דעת בפתחי מובא

יש  אם לברר כדי מקום, באותו ולהכניסה אלכוהול קצת עם אצבע

קמ). סי' ח"י שבה"ל (שו"ת טבעת וכן מכה מכניס כשרופא

מהרחם  הוא זה דם דם, רואה ואח"כ חכם], הוראת [עפ"י ברחם

כיון  מכה, דם שזה שאומרים הרופאים על לסמוך ואין עצמו,

אות  ג ס"ק קפג סי' שני (חוט בודאות להתברר יכול אינו שהדבר

לא  אם אף טמאה היא לרחם הטבעת הכנסת בזמן זאת ומלבד ב).

ס"ב. קצד סי' להלן ראה הקבר' 'פתיחת מחמת דם, ראתה

(àë שלא ראתה אם ובין תשמיש, מחמת ראתה אם בין והיינו

ד). ס"ק (חו"ד וטהורה במכה תולה לעולם תשמיש, מחמת

(áë להתירה כדי שפופרת בדיקת מהני דלא ג ס"ק חוו"ד ועיין

בהפלגות  תשמיש מחמת רואה ולענין בהם. שרואה בימים אף

יא. סעיף להלן ראה דרך âë)שוות, יוצא הנדות שדם ואף

בכך  ראיה דרך אין ומוכה פצוע שהעורק דכל טהורה, המכה,

חוברת  ל"ה [שנה ב'הפרדס' שהתפרסם ובמכתבו פא, סי' (חזו"א

פסק  וכן כה, עמ' ח"ג רפואה ערכי שלמה בשולחן נדפס ו],

ב). ס"ק קפז סי' ח"ב אברהם בנשמת הובא אויערבך הגרש"ז

המכה, מחמת ולא לראיה הגורמים דברים שיש מצוי ואמנם

הוראת  בלא להתיר ואין מכה, שיש ברור זה אין רבות ופעמים

אף אשהחכם. דימומים, הגורם התקן הרחם בתוך לה שיש

שיש  כשברור ורק להחמיר, יש ברחם, גירוי גרם שההתקן שיתכן

(שיעורי  חכם ובשאלת מקילים, דם המוציא פצע ברחם לה

אחר  שרואה שמה קובעים הרופאים שרוב ואף ס"ה). סוף שבה"ל

מושכת  הטבעת אלא כן, אינו ודאי מכה, דם הוא הטבעת הכנסת

סוף  טהרה (שיעורי הטבע כדרך נדות דם ומוציאה עורקים מאותם

לז).ãë)פ"א). ס"ק ושמלה (לחם דמים המסולקת מינקת וה"ה

(äë חזו"א) הרמ"א נגד הש"ך כדעת להחמיר האחרונים ונקטו

א). ס"ק פב חשש åë)סי' ויש להטהר יכולה שאינה אשה אמנם

והגר"ז  ס"ו, קי כלל חכמ"א (עיין כרמ"א להקל דיש אפשר עיגון,

שמיקל  נה סע' ערוה"ש וע"ע צירופים, עוד עם היקל כג ס"ק

נקיים). ז' צריכה דאינה



נדה  קפז הלכות סימן טז 

(æì)‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘(çì),‰˙ÎÓ·(èì)‰‡ÈˆÂÓ ‰˙ÎÓ˘ È‡„Â· ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

.Ì„
ÊÈ

,ÔÈ„„ˆ‰ ÔÓ Â‡ ¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‡· Ì„‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‡Â‰Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ

(î)ÔÓ ¯ÓÂÏ ‡ˆÓ˙ Ì‡Â ,¯Â˜Ó‰ ÔÓ Â‡ ÔÈ„„ˆ‰ ÔÓ ˜ÙÒ ,‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒ ÁÎÓ ‰ÎÓ· Ô�ÈÏ˙

‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ,¯Â˜Ó· ‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‡·˘ ÚÂ„È Ì‡ Ï·‡ ,‰ÎÓ‰ ÔÓ ‡Â‰ ‡Ó˘ ,¯Â˜Ó‰

,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÎÓ·(àî)‰‡ÈˆÂÓ ‰˙ÎÓ˘ È‡„Â· ˙Ú„ÂÈ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡(áî).Ì„

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈÈ¯Ú˘‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„

.Â 'ÈÒ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
'Ê 'ÚÒ ÔÏ‰Ï Ú"Â˘‰ ·˙Î˘ Í¯„· ‡Ï‡ ¯È˙‰Ï ‡ÏÂ

כז)
ÔÙÂ‡·Â .(Ê"Ë)

,˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ¯Â˜Ó‰Ó Ì„ ˙‡ÈˆÈ ˙˘‚¯Ó ‰˘‡‰Â ,¯Â˜Ó· ‰ÎÓ‰˘

˘Â¯ÙÏ ‡Â‰ ÍÈ¯ˆ ,ÂÓˆÚ ¯Â˜Ó‰Ó Â‡ ‰ÎÓ‰Ó ‡Â‰ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡Â

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰˙‡¯ ‡Ó˘ ˘ÂÁÈÏÂ ,˙Ó ¯·‡·(æì)שלא

וסתה Î"Á‡Â-בשעת ,‰˘È‚¯‰ ‡ÏÂ ‰˜„· ‡ÏÂ ‰˙ÒÂ ˙�ÂÚ ‰¯·Ú

˜ÙÒ˘ ‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓÂ ‰ÓˆÚ ‰˜„·

,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ ˜ÙÒ˘ ‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ¯˘‡Î„ ÌÈ¯·ÂÒÏ Â�ÈÈ‰] Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ

.[�"Ê ‰ÎÈ¯ˆ �"‰ ,ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ˘ Í"˘‰ ˙Ú„Ï Ï·‡ .È¯Ó‚Ï ‰¯Â‰Ë

‰¯Â‰Ë ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘ ‰ÎÓ ‰Ï ˘È Ì‡ Ï·‡
כח )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

( çì) במכתה-˙ÓÎÒ‰ ,˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ‰Ï ·‡Î ˜¯ Ì‡ Ï·‡

ÌÈÓ„ ¯· ‰Ê ·‡Î˘ È‡„Â· ¯¯·˙È˘ „Ú ,‰ÏÂ˙ ‰�È‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰

‡Â‰
כט )

.(˘"˙Ù)( èì)'וכו יודעת שאינה  Â¯ÈÙ˘,-אעפ "י 

Ì„ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÎÓ‰ Ï˘ ‰Î¯„ Ì‡ ÏÏÎ ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡ ÂÏÈÙ‡
ל)

).(Í"˘

‰ÎÓÎ ·È˘ÁÂ ,‰ÎÓ‰ ÔÓ Ì„‰„ ÁÎÂÓ ,·‡Î ˙Ú˘· ‡· Ì„‰ Ì‡ Ì�Ó‡

ÈÂ‰ ,·‡Î‰ ˜ÂÒÙÈ˘ ¯Á‡Ï Ì„ „ÂÚ ‡ˆÓ˙ Ì‡ Û‡Â ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘

ÔÈÏÈ‚¯˘ ‰ÎÓ ‰Ï ˘È Ì‡ ÔÎÂ .·‡Î‰ ˙Ú˘· ‰È‰˘ Ì„‰ Â˙Â‡ ˙ÈˆÓ˙Ó

‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘ ‰ÎÓÎ ‡·È˘Á ,ÂÊÎ ‰ÎÓÓ Ì„ ˙Â‡¯Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈ˘�

.(Ê"Ë) Ì„( î)ספיקא ספק  מכח  במכה  ÈÚ˜¯-תלינן ÔÎÂ

˘"˙Ù· Ì‰¯·‡ ˙È¯·Â ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ ·È˘‰ ˙"Â˘ ,È"·Â�)
לא )

˘ÈÂ ,(

È‡„Â˘ ‰ÎÓ· ˜¯ ÔÈÏÂ˙ ÔÈ‡Â ,Ò"Ò „ˆÓ Ï˜‰Ï ÔÈ‡„ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ

Â�ÈÈ‰] ‰˘‚¯‰ ‡Ï· Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡˘ ,ÌÈ˜ÏÁÓ ˘ÈÂ .(Í"˘) Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ

Ì˙Î
לב )

˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· Â‡ „Ú ˙˜È„·· ‰˙‡¯ Ì‡Â ,‰˙ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ,[

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ ‰ÎÓ‰˘ Ú„˙˘ „Ú ‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ,‰˘‚¯‰ ˜ÙÒ ‡ÎÈ‡„

,ÌÈ„„ˆ· ‰ÎÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÁ¯· ‰ÎÓ‰˘Î ‰Ê ÏÎÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

.(˘"˙Ù· È"·Â�) Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ‰�È‡Â ,Ò"Ò Â�È‡

(àî)'וכו בודאי יודעת  È‡„Â-אא "כ  ‰ÎÓ‰˘ ˙Ú„ÂÈ˘ Â�ÈÈ‰

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ
לג )

.‰ÎÓ‰Ó ‡· ‰˙‡¯˘ ‰Ê Ì„˘ ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡˘ Û‡ ,

˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈÈ˜� 'Ê ·˘ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â ‰¯Â‰Ë ‰Ê ÔÙÂ‡·Â

,¯„Ò ‡Ï· ÌÈ�Â˘ ÌÈ�ÓÊ· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰˙È‰ ÂÏÈÙ‡Â .(Í"˘) ÚÂ·˜

,ÌÈ„„ˆ· ‰ÎÓ‰˘Î ÂÏÈÙ‡Â .(˘"˙Ù· Ì‰¯·‡ ˙È¯·) ‰˙ÎÓ· ‰ÏÂ˙

È‡„Â ‰ÎÓ‰˘ ÔÂÈÎ ,‰¯Â‰Ë ,¯Â˜Ó‰Ó ‡· Ì„‰˘ ˙˘‚¯Ó ‰�È‡ Ì‡

,‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ‰¯‰Ë ÈÓÈ· ‡˜Â„„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· È"·Â�) Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ

Î"‡‡ ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â ÂÏÈÙ‡ ‰ÎÓ· ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ÌÈÈ˜� 'Ê· Ï·‡

¯·ÎÂ ˙˜�ÈÓ ‡È‰˘ Â‡ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ‡È‰Â ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È

ÌÈÈ˜� 'Ê· Û‡ ‰ÏÂ˙„ ,‰Ó ÔÓÊ ‰˙„ÈÏ Ì„ ˜ÒÙ
לד )

.(˘"˙Ù· È"·Â�)

( áî)דם-˙Â�Ó‡� ÔÈ�ÚÏÂ˙ÂÙÈÏ˜ ‡Ï‡ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ÌÈ‡ÙÂ¯‰

ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰˘‡ È·‚Ï ÔÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ ˙Â¯Ú˘ Â‡

,ÌÈ�Ó‡� Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ˘� Ïˆ‡ Ú·Ë ‰ÊÎ ˘È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ Ï·‡ ,Ì‰ÈÏÚ

äòãä øåàéá
(æë י סעי' להלן מש"כ עיין ספרד, לבני ההלכה ולענין

המחבר. הסעיף.çë)בדעת בהמשך להלן עוד וראה

(èë בצדדים אחד מקום מצאה שאם הכריע סב סע' ובערוה"ש

הוא  שהכאב להדיא וניכר מאד, לה כואב שם שכשנוגעים

כאב  שע"י מומחית מילדת או מומחה רופא אומר אם בצדדים,

על  לסמוך שיש אפשר לפרקים, דם שמוציא להיות יכולה כזה

כ. הערה לעיל עי' המורה. עיני בראיית ותלוי מכה ì)זה,

הדם  אם ספק רק דם, בה שמתאסף היינו דם, מוציאה אם שספק

אי"ז  דם, בה מתאסף שלא מכה סוג היא שמא בספק אבל יוצא,

ד"ה  קמד סי' חת"ס (שו"ת דם מוציאה אם שספק מכה נחשב

ס"ק  הרב ושו"ע י, ס"ק קעז סי' שיק מהר"ם שו"ת הרשב"א,

ס"ק àì)כג). הסד"ט אבל ס"ח. קי כלל החכמ"א פסק וכן

כהש"ך. החמירו סק"ב פב סי' והחזו"א לקמן áì)טו עי'

מג. נוגעים âì)הערה שאם היינו דם, המוציאה מכה גדר

קלה  בנגיעה מתלכלך אינו אם ואף בדם, המוך מתלכלך במכה

אם  אבל דם, שמוציאה מכה בכלל גם זהו קצת, דוחק א"כ אלא

שאינה  מכה בכלל זהו דם מוציאה אינה קל ובלחץ גלודה המכה

תנועת  לשער העיקר תשמיש, מחמת רואה ולענין דם. מוציאה

(חזו"א  המכה מן דם שיצא לגרום יכול אם הבעל, אבר ע"י המכה

א). ס"ק פב כשרופא וידיעהסי' א] אופנים: בכמה שייכת זו

(שו"ת  דם מוציאה ודאי שהמכה אומרים שמים] [יראי אחות או

הערה  וראה ססקי"ב), בט"ז רמונים ופרדס לד סי' יחזקאל כנסת

בצד  דם תמיד ומוצאת שבודקת ב] הרופאים. נאמנות לענין לז

בא  כשהדם ג] ז). סעיף (לקמן מקומות בשאר ולא העד של אחד

שהוא  י"ל כאב, בלא דם עוד יצא אח"כ ואפי' כאב, אחר תמיד

מכה  לה כשיש ד] י). ס"ק (ט"ז הכאב עם שיצא הדם של שאריות

כלל  וחכמ"א י ס"ק (ט"ז דם ממנה לראות רגילות אחרות שנשים

שו"ת  בשם שם רמונים (פרדס מוגלה עם דם כשיצא ה] ס"י). קי

יד). ס"ק וסד"ט יהושע לתלותו ואףפני אפשר דם, שופעת אם

בית  חינוך (שו"ת מרובים דמים להוציא זו מכה דרך אם במכה,

החזו"א  הוכיח וכן יט, ס"ק מהרש"א בגליון הוזכר סז סי' יהודה

כתב). ד"ה פא אפילו ãì)סי' להקל אחרונים הרבה דעת אמנם

קמב  סי' חת"ס (שו"ת דם מוציאה שודאי במכה לתלות נקיים בז'

ס"ק  קפז סי' חוו"ד ולהיתר, ד"ה לד ס"ק קצו סי' סד"ט אלא, ד"ה

ס"ק  ז אות קיג סי' אדם בינת ואולם, ד"ה עח סי' רע"א שו"ת ה,

נתיבים). ומאיר אברהם ברית בשם כד ס"ק קפז סי' ובפת"ש י,



נדה  קפז הלכות יז סימן

ÁÈ(âî)ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ(ãî),‰˙ÒÂ ˙Ú˘·(äî),ÌÂÈ 'ÏÏ ÌÂÈ 'ÏÓ Â‡(åî)‰�È‡

‰˙ÎÓ· ‰ÏÂ˙
לה)
,(æî)Ì‡„.ÌÏÂÚÏ ‡ÓË˙ ‡Ï ÔÎ ‡Ï(çî)‰· ‰ÏÂ˙ ,ÌÈÓ˙ÎÂ

(èî)ÔÈ�Ú ÏÎ·:.וËÈ(ð) מקום באותו לי יש מכה לומר אשה נאמנת

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,·ˆ 'ÈÒ

,‡"Ú ËÏ ‡È˜

,‚ˆ¯ 'ÈÒ ˜"ÓÒ

'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

.Â 'ÈÒ ‡¯Â„ È¯Ú˘ ,Á ˙Â‡ ‡"ÈÙ ˙ÂÈ�ÂÓÈÓ '‚‰ ,‰Ï˘˙.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ.‡"Ú ÂÒ ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ÂÊ ‰˘‡ Ïˆ‡ ‡Â‰ ÔÎ Ì‡ ˜Â„·� Â�‡ Ê‡Â

לו)
ÔÈ�ÚÏÂ .(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

˜ÓÂÚ· ‰Ï Â‡ˆÓÂ ,˙Â¯ÂÁ˘Â ˙ÂÓÂ„‡ ˙Â�Ë˜ ˙Â„Â˜� ˙‡ˆÂÓ˘ ‰˘‡

,„È¯Â ÈÙ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ,Ï˜È‰˘ ÈÓ ˘È ,ËÁÓ ˘‡¯Î ÔË˜ ·˜� ¯Â„ÊÂ¯Ù‰

ÌÈ¯ÒÂ‡ ˘ÈÂ ,(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ¯ÈÓÁ‰Ï ·ÂËÂ ,ÌÈ‡· Ì˘Ó˘ ÌÈÏÂ˙Â

˙ÓÁÓ ,˙Ú·Ë‰ ÈÙÓ Ì„ ‰‡Â¯‰ ‰˘‡ ÔÈ�ÚÏÂ .(˘"˙Ù· È·ˆ ÌÎÁ) ‰Ê·

·‰Ê‰ ˜¯ÂÚ· ˙˘˘ÂÁ˘
לז)

ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ,ÌÈ˜¯ÙÏ ‡· ·‰Ê‰ ˜¯ÂÚ Ì„ Ì‡ ,

,·‰Ê‰ ˜¯ÂÚ Ì˙Ò� Ì‡ ÌÏÂ‡ ,·‰Ê‰ ˜¯ÂÚ ˙ÓÁÓ ‰¯Â˜ÓÓ ‰˙‡¯˘

Â˙Â‡ ·È·Ò ‰ÏÈÁ˙ Á�˜˙ ,‰ÓˆÚ ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡Â .ÌÈÓ˙Î ÔÈ�ÚÏ ‰ÏÂ˙

Ò"˙Á) ÌÈ˜„ÒÏÂ ÌÈ¯ÂÁÏ „Ú‰ ÒÈ�Î˙ Î"Á‡Â ,ÔÈÈÚÏ ‡Ï· Â�˜¯Ê˙Â ÌÂ˜Ó

.(˘"˙Ù·( âî)במכתה תולה אינה  וכו' וסתה  בשעת ומ"מ 

-‰�È‡ ,‰˙ÒÂ ˙�ÂÚ· ˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ‰˙‡¯ Ì‡ Â‰ÈÓÂ .‰„� ‰‡ÓËÂ

‰ÏÂ˙„ '„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÈÙÎ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ˙·˘Á�

.(Í"˘) ‰˙ÒÂ·( ãî)וסתה ‰ÒÂ˙-בשעת ˙�ÂÚ ÏÎ Â�ÈÈ‰
לח )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( äî) יום מל ' ‰Ï',-או ÌÂÈ· ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ Ì‚

‰‡ÓË ,'Ï ÌÂÈ È¯Á‡ ‰‡Â¯˘ ‰�Â˘‡¯‰ ‰È‡¯· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
לט )

,„"ÂÂÁ)

.(˘"˙Ù· Ì‰¯·‡ ˙È¯·(åî)במכתה תולה  ‰ÎÓ‰-אינה ÂÏÈÙ‡

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â
מ )

‰¯Â‰Ë ,‰ÎÓ‰ ÔÓ ‡· ‰Ê Ì„˘ ˙˘‚¯Ó Ì‡ Â‰ÈÓ .

‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ÂÏÈÙ‡
מא )

.(Í"˘)(æî)תטמא לא כן  לא  דאם 

·˘Ú˙-לעולם  Û‡ ‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ,‡ÓËÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ÔÙÂ‡ ˘È˘Î Ê"ÈÙÏÂ

‰‡Â¯˘ÎÂ ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ Ì‡ ˜ÙÒÂ ¯Â˜Ó· ‰ÎÓ ‰Ï ˘È Ì‡ ÍÎÈÙÏÂ .‰˙ÒÂ

,‡˜ÈÙÒ ˜ÙÒÓ Ï˜‰Ï ‰ÏÂ˙ ,ÌÈ„„ˆ‰Ó Â‡ ¯Â˜Ó‰Ó Ì‡ ˙˘‚¯Ó ‰�È‡

ÏÈÚÏ ˘"˙Ù· È"·Â�) ¯Â˜Ó‰Ó ‡· Ì„‰˘ ˘È‚¯˙˘Î ‡ÓËÈ˙˘ ÔÂÈÎ

,‰· ‰ÏÂ˙ ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘ ,ÌÈ„„ˆ· ‰ÎÓ ‰Ï ˘È Ì‡ ‰"‰Â .(Á"Î˜Ò

.(Ë"Î˜Ò ˘"˙Ù· È"·Â�) ¯Â˜Ó‰Ó ‡· Ì„‰˘ ˘È‚¯˙˘Î ‡ÓËÈ˙˘ ÔÂÈÎ

‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘ ¯Â˜Ó·˘ ‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ,‰˘‚¯‰ ‡Ï· Ì„ ‰‡Â¯ Ì‡ ‰"‰Â

‰˘‚¯‰· ‰‡¯˙˘Î ‡ÓËÈ˙ È¯‰˘ ,Ì„
מב )

‡"ÈÂ ,(‚"Ï˜Ò ˘"˙Ù· È"·Â�)

.(‡"Ï˜Ò ˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰˘‚¯‰ ‡Ï· ‰‡Â¯· Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘

( çî)ענין בכל בה  תולה  ÂÏÈÙ‡Â-וכתמים ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ÂÏÈÙ‡

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ‰ÎÓ·
מג )

.(Í"˘)( èî)ענין Û‡Â-בכל 

ÌÈÓ˙Î ÔÈ�ÚÏ Ó"ÓÂ ,[ÁÏ ˜"Ò ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ] ‰ÎÓÎ ·˘Á� Â�È‡ ·‡Î˘

,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ‡˜Â„Â ,‰ÎÓÎ ·˘Á� ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ·‡Î˘ ,Ï˜‰Ï ˘È

ÔÈ‡ ,ÌÈÈ˜� 'Ê Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· ÔÎÂ .‰¯ÂÒ‡ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Ï·‡

Ì‡ ,‰‡Ù¯˙�Â ‰ÎÓ ‰Ï ‰˙È‰ Ì‡ Û‡Â .(˘"˙Ù· È"·Â�) ·‡Î· ˙ÂÏ˙Ï

‰ÎÓ‰˘ ˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡ ,Ì˙Î ‰‡ˆÓ Î"Á‡Â ,·‡Î ‰˘È‚¯‰ ˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘·

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰Ê· ˜Ù˜Ù˘ ˘ÈÂ ,(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù) ‰ÚÏ‚˙�

å( ð) לומר אשה  ÏÈÈÓ„˙-נאמנת ÔÂ‚Î ˙¯Á‡ ‰˘‡ Ì‡ ‰"‰

ÏÚ ÍÂÓÒÏ ˘È„ ,ÌÈÚˆÙÂ ˙Â¯Â·Á ÌÈ„„ˆ· ‰‡ˆÓÂ ÌÈ„È· ‰˘˘Ó ‰ÓÂ„ÎÂ

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡· ,‰Ê
מד )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

äòãä øåàéá
(äì וממילא סקק"ח). (בדה"ש תולים קבוע שאינו בוסת אמנם

תולה  דמים, המסולקת זקנה או מניקה מעוברת, דה"ה פשוט

ס"ק  ושמלה (לחם קבוע אינו חשיב שלהן וסת שכל מאחר

במים,åì)מ"ח). שריתו ע"י הוא דם, הוא אם הבדיקה אופן

מכה, לה שיש שאמר רופא ולענין ס"ד. קפח סי' לקמן כמבואר

אומר  אם אבל דבריו, על לסמוך אין השערה, עפ"י כן אומר אם

הרי  דם, להוציא העלולה מכה שיש מישוש או מראה ע"י שראה

אם  וה"ה עב), סי' וח"ב כד סי' ח"א מהרש"ם (שו"ת נאמן זה

להוציא  העלולה מכה יש שודאי ואומר וכדומה צילום ע"י רואה

שני  וחוט ג סס"ק ס"ח שבה"ל (שיעורי דבריו על סומכים דם,

שנאמן  י"א מצוות, שומר שאינו ישראל או גוי ורופא ו). ס"ק ס"ח

בדבר  עז סי' ח"ב חיים דברי שו"ת רלה, סי' יו"ד נזר אבני (שו"ת

נאמן  שאינו וי"א אחר), רופא ע"י תיכף להתברר שיכול פשוט

הכריע  וכן י"ג סי' ח"א מהרש"ם שו"ת קס, סי' חת"ס (שו"ת

אין  תומו, לפי מסיח הגוי הרופא אם ואפילו שם), שני החוט

חת"ס  שו"ת סה, סי' ח"א יעקב שבות (שו"ת דבריו על סומכים

טוב  אז וגם לדבר, ורגלים כאב לה שיש היכא מלבד קעה סי'

הטיפול  ע"י ניכר ואם אח"כ). עוד זאת נברר שאנו לו לומר

לפי  והכל נאמן, זה הרי דם, מוציאה שודאי מכה שיש שנותן

רופא  ואמר תשמיש, מחמת הרואה ולענין שם). שני (חוט הענין

ח. סעיף להלן עיין (אנציקלופדיה æì)שנתרפאה, טחורים היינו

.(176 עמ' ח"ו רפואית העונה çì)הלכתית שלפני ובלילה

לתלות  מ"מ מחמירים, פרישה שלענין נהי זרוע], אור [עונת

(שו"ת  וצ"ע וטהורה, דתולה יראה דם, שמוציאה שידוע במכה

עב). סי' ח"ב לז èì)שבה"ל ס"ק הדעה מאיר לעיל וראה

תולה  אם ראתה, ואח"כ וסתה ועבר קבוע, וסת לה יש אם לענין

ס"ק î)במכה. השמלה כתב הטבילה, על תברך אם ולענין

עכ"ל. וצ"ע, הטבילה על תברך לא דלכאורה וה"ה àî)יז

הוסת, בשעת בודאי דם מוציאה המכה הרופאים דברי לפי אם

עפי"ז  לטהר אפשר אי אמנם אבל). ד"ה פא סי' (חזו"א טהורה

דם  הרגישה עונות בשלוש אם אבל שתים, או אחת וסת אלא

וסתות  ב' שוב תתלה ואח"כ וטבילה, נקיים ז' צריכה מהמכה,

והנה). ד"ה פא סי' אינן áî)(חזו"א לעולם שהנשים בזמננו

שאין פשיטא לעולם,מרגישות, תיטמא לא שא"כ בזה, להקל

ו. הערה קפג סימן לעיל הדם âî)עי' שמצאה (היינו כתם דוקא

הדם  אם אבל דם, מוציאה אם שספק במכה תולים לגופה) מחוץ

בין  מעט שקנחה כגון [היינו הרגשה בלא שהוא אלא מגופה ודאי

דם  מוציאה שודאי ידוע שלא במכה הדם תולים אין השפתיים],

פא). סי' רע"א טהורה ãî)(שו"ת שהיתה היינו, טהרה חזקת

לה  שיש רואה אחרת אשה ועתה תשמיש, מחמת וראתה כן, לפני



נדה  קפז הלכות סימן יח 

ממנה  יוצא Î.מה)שהדם
˙¯ÓÂ‡ Ì‡ ÔÎÂ(àð),¯Â˜Ó‰ ÔÓ ‡· ‰Ê Ì„ ÔÈ‡˘ ÈÏ È¯·

‰¯Â‰ËÂ ˙�Ó‡�
והסדקים (áð)אםÎ‡ז.:מו) החורים בכל בודקת שהיא זמן כל

שממכה  לתלות יש בצדדין, אחד במקום אם כי כתמים מוצאה אינה

בא  צד  בצד מז)שבאותו כשנוגעת בדיקה, בשעת מרגשת אם שכן וכל .

כאב  מרגשת אינה וסדקים חורין ובשאר קצת, לה כואב ההוא המקום

להתרפאות Î·ח.כלל: תרצה שתתחזק מח)אם קודם שיהיה צריך אבל מט), ,

שתתחזק, לשמש (âð)לאחר הרפואה על לסמוך מותר אם מסתפקים יש

כך. נתרפאת Î‚אחר ישראל רופא לה אמר אם שמתיר מי תראה נ )ויש ואם .

יש  שהועילו, וניכר הרפואות, ידי על וראייתה וסתה דם שפסק האשה

הגוי  על אף דם,Î„ט.:נא)לסמוך חררת ממנה ונפל פתאום הפחידוה

פעם  אפילו תשמיש, מחמת וראתה חזרה ואם לבעלה. ומותרת נתרפאת

.Î.Î.Î.ÎÏÈÈÂ È"¯‰Ó ˙"Â˘

.‰Î 'ÈÒ.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î˙"Â˘

·"Á Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.ÊÓ 'ÈÒ.·Î.·Î.·Î.·Î¯ÙÒ

,Ê˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰

ËÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ

'ÈÒ ˜"ÓÒ ,·"Ú

.‚ˆ¯.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÈ"Ó‚‰

(‡Ë˘Â˜ ÒÂÙ„)

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó „"Ù

.‡"·ˆÈ¯ Ì˘· ‡"Î‰

.„Î.„Î.„Î.„Î'Ï‰· Ô"·Ó¯

.Ë"È‰ Â"Ù ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( àð)לי ÍÂÓÒÏ-ברי ÔÈ‡˘ Â·˙ÎÂ ,‰Ê ¯˙È‰· Â˜Ù˜Ù ÌÈ�Â¯Á‡‰

˙"Â˘ ,„"ÂÂÁ ,ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) Ï˜‰Ï „ˆ „ÂÚ ˘È˘ ‡ÎÈ‰ ‡Ï‡ ‰Ê ÏÚ

.(˘"˙Ù· È"�Ùæ( áð)זמן ‡Ï‡-כל ,‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡· È¯ÈÈÓ

‰ÎÓÎ ‡·È˘Á ÂÊ ‡�„ÓÂ‡ È"ÚÂ ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ ‰ÎÓ‰ Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡˘

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘
נב )

ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ‰˙ÎÓ· ‰ÏÂ˙Â ,
נג )

.(˘"˙Ù· È"·Â�)ç( âð)מסתפקים Ê‰-יש ‡ÙÂ¯ Ì‡ Â‰ÈÓ

‰˘‡ ‰ÏÂÎÈ ,‰‡Ù¯˙�Â ,‰˜ÊÁ˙�˘ Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰˘‡Ï ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ ‰˘Ú

ÌÚÙ· ˘Ó˘Ï ˙¯˙ÂÓÂ ,Ù"‚· ‰˜ÊÁ˙�˘ ¯Á‡Ï Û‡ ÂÈÏÚ ÍÂÓÒÏ ˙¯Á‡

ÂÊ ‡ÏÂ˜ ÏÚ Â‰Ó˙˘ ˘ÈÂ ,(Í"˘) ‰‡ÂÙ¯‰ ¯Á‡Ï ˙ÈÚÈ·¯
נד )

„"ÂÂÁ)

‰˙È‰ ‰ÈÓÈ ÏÎ˘ ÔÂ‚Î ,‰ÎÓÓ ‡· Ì„‰˘ ¯·„Ï ÌÈÏ‚¯ ˘È Ì‡Â .(˘"˙Ù·

˙ÎÓÂÒ˘ ¯·„‰ ·Â¯˜ ,‰Ï ‰˘˜ ˘ÈÓ˘˙‰ ‰˙ÚÂ ¯Úˆ· ‡Ï˘ ˙˘Ó˘Ó

Ê"·„¯) ˙ÈÚÈ·¯ ÌÚÙ ˘Ó˘˙Â ,˙‡Ù¯˙�˘ ¯Ó‡˘ ‰ÁÓÂÓ ‡ÙÂ¯ ÏÚ

˘"˙Ù·
נה )

ÏÈÚÂÓ Â�È‡ ,‰‡Ù¯˙�Â ,˙È¯Î�Ï ‰‡ÂÙ¯ ‰˘Ú˘ ‡ÙÂ¯ Â‰ÈÓ .(

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) Â�Ï˘ ÌÈÙÂ‚ È·‚Ï ÂÈÏÚ ÍÂÓÒÏ

äòãä øåàéá
הפסק  ועשתה נידות, דם שראתה אשה ולענין בצדדים. פצעים

לד. אות לעיל ראה טהרה, בחזקת נחשב אם היינו äî)טהרה,

גמורה  מכה של סברות שאר או בישיבתה או בהילוכה שמרגשת

וחכמ"א  ודע, ד"ה יד ס"ק סד"ט כג, סי' שמואל אמונת (שו"ת

ס"ו). קי או åî)כלל רופא ע"י הדבר לברר שאפשר ובזמננו

וכגון  זאת, לקבוע יכולים כשאינם ורק זאת, לברר חייבים אחות,

ע"ז  וגם הרמ"א, לדעת נאמנת בכה"ג מאד, קטנה שריטה שיש

המקור  מן הדם שאין לדבר רגלים איכא כאשר אלא לסמוך אין

ב). ס"ק שבה"ל פעמים æî)(שיעורי  ג' הפחות שלכל מסתבר

בב' דסגי מסתבר כאב, יש ואם אחד, במקום אם כי מצאה לא

בבדיקה  זה מקום לדלג יכולה הכאב מקום יודעת ואם פעמים.

בזמנים  ג"פ עצמה שבדקה דהיינו וי"א ג). ס"ק שבה"ל (שיעורי

שאין  נראה זה, אחר בזה מיד ג"פ עצמה הבודקת אבל שונים,

קט"ז). ס"ק (בדה"ש אחת כבדיקה אלא היינו çî)להחשיבם

ממכה. ולא תשמיש מחמת פעם èî)כשרואה אחרי אם

פעם  ראתה ושוב ברפואה, עסקה תשמיש, מחמת שראתה שניה

ראשונה  פעם כמו והוי לכאן, באו חדשות שפנים י"א שלישית,

עי' צריך), ד"ה ביאורים בדה"ש וע"ע קע"ה, סי' חת"ס (שו"ת

נא. הערה היא ð)לקמן הראשונה שדיעה האחרונים וכתבו

כו, ס "ק מהרש"א גליון סה, סי' ח"א יעקב שבות (שו"ת העיקר

מהני  והועילה, הרבה שניסו רפואה אמנם קכז). ס"ק בדה"ש

תשמיש, מחמת שניסו ברואה אחרי הם היום הרפואות כלל ובדרך

באיסורי  לסמוך א"א פעם כל המתחדשות תרופות ואמנם והועילו,

נאמן  רופא אם ולענין ג). סס"ק שבה"ל (שיעורי שינסו עד תורה

לו. אות ה סעיף לעיל ראה מכה, לה שיש זה àð)לומר באופן

בהשמטות  טהרה (שיירי ראשונה לדיעה אף מהני דמיה שפסקו

לראותם  פסקה וכעת כתמים רואה היתה אם וה"ה סט). לסי'

מחמת  ותראה תחזור אם ומ"מ סה). סי' יעקב שבות (שו"ת

סי"ג). קי כלל (חכמ"א לקלקולה חזרה אחת, פעם אפילו תשמיש,

(áð,שם בנקוה"כ ש"ך י, ס"ק (ט"ז פוסקים הרבה עוד וכ"כ

קעח  סי' שיק מהר"ם שו"ת סא, סי' רע"א שו"ת כ, ס"ק חי' חוו"ד

מכה, שיש ידוע לא אפילו דמיירי וי"א סי"א). קי כלל וחכמ"א

לה  שיש ותלינן אומדנא יש בצדדים דם שמוצאת מחמת אלא

ולמעשה  כג). סי' מלואים ואבני י ס"ק בט"ז למשה (תפארת מכה

ח"ו  שבה"ל (שו"ת להקל לסמוך יש דמים, המסולקת באשה

קכד). השלמים,âð)סי' תורת שם, בנקוה"כ (ש"ך עיקר וכן

באשה  דוקא כאן מיקל שהשו"ע וי"א לג), ס"ק הרב ושו"ע  נוב"י

י). ס"ק לעיל (ט"ז וסתה בשעת שלא והיא קבוע וסת לה שיש

(ãð סמכינן בספק, הרפואה ורק מומחה הרופא אם ולמעשה,

שהוכח  מה ומצרפים בדוקה, רפואה שהיא שאומר הרופא על

שבה"ל  (שיעורי הוחזקה שלא אעפ"י אחרת לאשה שהועיל

כח). ס"ק קי äð)בש"ך כלל וחכמ"א כא ס"ק הסד"ט וכ"כ

גוי, רופא על אפילו לסמוך אפשר כאב מרגישה שאם וי"א סי"ב.

קצת  שיהא כדי שפופרת, ע"י לבדוק רגילים שאנו לו לומר וטוב
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נתרפאת. שלא בידוע הזהÎ(ãð)‰אחת, ידי (äð)ובזמן על מתירין אין

ומיהו זו, עד (åð)רפואה זו, רפואה אחר מבעלה אותה מוציאין אין

לקלקולה: ותחזור לשמש ÂÎי.שתבעל מותרת תשמיש בשעת דם הרואה

ראייתה, אחר זימנא חדא חיישינן מיחש מיהו כשתטהר, שנית פעם

טבילה  כשתגיע טבילתה, של בליל פעמים או אחת פעם ראתה אם כגון

Â¯ÙÏ˘(æð)אחרת ‰ÎÈ¯ˆ(çð)ואין טבילתה, של לפרוש (ñ)צריך(èð)ליל

(àñ)של לא (áñ)ליל וסת קבעה דלא מידי דכל שלישית, טבילה

זמנא. חדא אלא ÊÎ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:חיישינן
ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯ Ì‡Â(âñ)‰‡È·· ÌÚÙ ÏÎ

,‰˙ÏÈ·Ë ¯Á‡˘ ‰�Â˘‡¯(ãñ)È¯‰˘ ,ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯ ÂÏÈ‡Î ‰ÏÚ·Ï ‰¯ÂÒ‡

.‰Î.‰Î.‰Î.‰ÎÈÏÚ·· „"·‡¯

‰¯ÈÙÒ‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

Ô"·Ó¯ ,Â"‰ ‚ 'ÈÒ

.Î"‰ Ì˘.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ

˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó „"Ù

.Ó"¯‰ Ì˘· Ï ˙Â‡

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ‡"·˘¯‰ ˙"Â˘

,ËÏ˙˙ 'ÈÒ ‡"Á

'ÈÚÒ È"·· ‰‡·Â‰

.·È

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
è( ãð)'וכו מתירין אין הזה  ÏÚ·Ó-ובזמן ‰˘¯‚˙� Ì‡˘ Â�ÈÈ‰

ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ ‰˙˘Ú Ì‡ Ï·‡ ,ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ È"Ú ‡˘�ÈÏ ‰Ï ÔÈ¯È˙Ó ÔÈ‡ È˘ÈÏ˘

ÂÏÈÙ‡ �"‡ .(Ê"ËÂ Í"˘) ‰ÏÚ·Ó ‰˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ ,‰ÏÚ· ˙Á˙ ‰„ÂÚ·

È"Ú ‰¯È˙‰Ï È„Î ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ,‰ÏÚ· ˙Á˙ ‰„ÂÚ·

ÍÎ
נו)

.(Í"˘)( äð)זו רפואה  ע "י מתירין ÔÈÈ„Ú-אין  Ì‡ Ì�Ó‡

,‰˘¯‚˙� ÂÏÈÙ‡ ‰¯È˙‰Ï ˘È ,ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ ‰˙˘ÚÂ ,˙¯ÙÂÙ˘· ‰˜„·� ‡Ï

.(‰··¯Ó ÏÂ‚„) Ú"ˆÂ ,ÂÊ ‰‡ÂÙ¯ ‰Ï ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡˘ ¯˘Ù‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Â‰ÈÓÂ

(åð) מבעלה אותה  מוציאין ‰¯‚È˘‰-אין ˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘·˘ ‰˘‡

,‰·¯‰ Ì„ ‰�ÓÓ ÚÙÂ˘ ‰È‰Â ,‰ËÈÓ‰Ó ‰Ï‰·· ‰ˆÙ˜Â ,ÁÏ ¯·„ ˙·ÈÊ

ÂÓÎ Â�È‡ Ì„ ÚÙ˘ Ì‚Â ,[„ÁÙ] ‡˙Â˙ÚÈ· ‰�È‡ ‰Ï‰·„ ,‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰¯¯Áé(æð)לפרוש ·ÏÈÏ-צריך  ‰˙‡¯˘ Â�ÈÈ‰

ÏÈÏ· ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ,˘ÈÓ˘˙‰Ó ‚ÏÙÂÓ ÔÓÊ ÂÏÈÙ‡ ,˘ÈÓ˘˙ ¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë

„"ÂÂÁ) ‡·‰ ‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ˘Â¯ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,ÏÏÎ ˘ÈÓ˘˙ ‡Ï· ‰ÏÈ·Ë

.(˘"˙Ù·( çð) טבילתה של  ÏÈ·Ë˙‰,-בליל Ï˘ "È�˘ ÏÈÏ·" Ï"ˆ

Ï‡ÂÓ˘ ˙�ÂÓ‡) "‰ÏÈ·Ë Ï˘ ÏÈÏ" ‰Ê ÛÈÚÒ· ÚÈÙÂÓ˘ ÌÈÓÚÙ‰ ˙˘Ï˘·

ÏÈÏ· ‰˙‡¯ Ì‡ ÈÏÂ‡Â ,‰ÏÈ·Ë‰ ÏÈÏ· ‰˙‡¯ Ì‡ ‰"‰Â .(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙·

„Â˜ÙÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ˘ ÔÂÈÎ ,‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ‰‡·‰ ÌÚÙ· ˘Ó˘Ï ˙¯˙ÂÓ ‰ÏÈ·Ë

Ú"ˆÂ ,˘ÓÓ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Â˘Ó˘È ‡Ï˘ „·Ï·Â ,‰ÏÈÏ Â˙Â‡· Â˙˘‡ ˙‡

‰˘ÚÓÏ
נז)

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)( èð)לפרוש ÏÈÚÂÓ‰-צריכה  ‡ÏÂ

‰ÏÈÚÂÓ˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰Ê ‰ÏÈÏ· ‰¯È˙‰Ï ˙¯ÙÂÙ˘ ˙˜È„·

.(˘"˙Ù· ÛÒÎ È„ÂÓÚ) ˙¯ÙÂÙ˘ ˙˜È„·( ñ)לפרוש-Ì‡ Ì�Ó‡

˘Â¯ÙÏ ‡Ï˘ Ï˜‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,ÌÈÓ„ ˙˜ÏÂÒÓ‰ ‰�˜Ê ‡È‰
נח )

È"·Â�)

.(˘"˙Ù·( àñ)שלישית טבילה  של ליל  לפרוש צריך  ואין

-Ê‡ ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰È�˘ ‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú Ì‡ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰

ÈÏÈÏ· ˘Ó˘Ï ÌÏÂÚÏ ‰¯ÂÒ‡ ,‰Ê ‡Ï· Ï·‡ ,˙È˘ÈÏ˘ ‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ˙¯˙ÂÓ

‰ÏÈ·Ë
נט )

ÓÁÓ ‰˙ÏÈ·ËÏ È�˘ ÏÈÏ· ‰˙‡¯ Ì‡ ‰"‰Â .‰¯ÂÒ‡ ,˘ÈÓ˘˙ ˙

Â‡ ‰˙ÏÈ·ËÏ '‚ ÏÈÏ· ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .‰˙ÏÈ·ËÏ È�˘ ÏÈÏ· ˘Ó˘Ï ÌÏÂÚÏ

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰Ê ‰ÏÈÏ· ‰˙ÚÓ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,Î"Á‡

( áñ)שלישית טבילה  של ליל  ¯‡˙‰-לפרוש Ì‡˘ ÚÓ˘Ó

˘ÈÓ˘˙ Ì‰È�È· ‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙÂˆ¯ Ô˙˘Ï˘ ÂÈ‰ ÂÏÈÙ‡ ,‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· Ù"‚

ÂÈ¯Á‡Ï˘ ‰ÏÈÏ· Ï·‡ ,‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ˜¯ ˘Ó˘Ï ‰˙ÚÓ ‰¯ÂÒ‡ ,Ì„ ‡Ï·

˙ÓÁÓ ÔÈÙÂˆ¯ Ù"‚ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ‰Ê ÈÙÏÂ .˘Ó˘Ï ˙¯˙ÂÓ

‰¯ÂÒ‡ ‰�È‡ ,˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ Â˙Â‡· ÔÂ‚Î ,ÌÈÂÂ˘ ÌÈÓÈ· ÌÏÂÎ ÂÈ‰Â ,˘ÈÓ˘˙

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ· ‡Ï‡
סא )

ÌÏÂÚÏ ‰¯Ò‡�˘ ‡"È Ì�Ó‡ .(

ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰ ˙Ú„ ÔÎÂ ,Ì„ ‡Ï· ÌÈ˘ÈÓ˘˙ ÌÈÈ˙�È· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ

˘"˙Ù· Ò"˙Á ,„"ÂÂÁ ,Ë"„Ò· Ï‡ÂÓ˘ ˙�ÂÓ‡)
סב )

.(( âñ)פעם כל 

טבילתה  שאחר  ראשונה  ‡È¯Á-בביאה  Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰

ÏÈÏ· ‰˙‡¯ ·Â˘Â ,Ì„ ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯˘

·"Â„‰Ó· Í"˘Â Ê"Ë) ‰˙ÏÈ·Ë
סג )

ÏÈÏ· Ù"‚ ‰˙‡¯ Ì‡ ‰"‰„ ‡"ÈÂ .(

˙‡ÈˆÓ ¯Á‡ ‰Ï·Ë˘Î ˙ÒÂÏ ˙ÒÂ ÔÈ· Ï·‡ ,‰˙ÒÂ ˙ÈÈ‡¯ ¯Á‡˘ ‰ÏÈ·Ë

˙¯ÙÂÙ˘ ˙˜È„· È"Ú ‡Ï‡ ‰�˜˙ ‰Ï ÔÈ‡ ,‰˙‡¯ ‡Ï ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ Ì„

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙· Ï‡ÂÓ˘ ˙�ÂÓ‡) ‰˙ÒÂÏ ‰˙ÏÈ·Ë È¯Á‡ ˜Â„·˙˘

‰È‰ ÚˆÓ‡· Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈÙÂˆ¯ Ù"‚ ‰˙‡¯˘Î ‡˜Â„„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù·

,Ë"„Ò ,˜"Â„‰Ó· Í"˘) ˙¯Ò‡� ‰�È‡ ,Ì„ Â· ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ˘ÈÓ˘˙

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ( ãñ)לבעלה ‡Á¯-אסורה  ·¯ ÔÓÊ ÂÏÈÙ‡

.(Ê"Ë) ‰ÏÈ·Ë‰

äòãä øåàéá
וראיה). ד"ה קעה סי' חת"ס (שו"ת לא åð)מרתת ולמעשה

ג). ס"ק שבה"ל (שיעורי זו רפואה על בזמננו ולמעשה æð)שמענו

א, ס"ק קפט סי' דעה ושערי י סס"ק קפז סי' בפלתי מבואר

והכא  קבוע, שאינו וסת בעונת שחל טבילה בליל לשמש שאסור

שחל  טבילה בליל לשמש ולענין קבוע. שאינו וסת עונת חשיב

כו. ס"ק ס"י קפד סי' לעיל ראה קבוע, וסת ולענין çð)בעונת

סעיף  קפט סי' להלן ראה דמים, מסולקת נחשבת זקנה אימתי

לא èð)כח. שאפילו בזה, להקל האחרונים רוב דעת אמנם

אינה  שוב לילה, באותו ראתה לא אם השניה, טבילתה בליל שמשה

כד, ס"ק (סד"ט שלישית טבילה בליל לשמש ומותרת חוששת,

קמז), ס"ק בדה"ש לב, סי' ח"ב שלמה בית נד, סי' פנחס גבעת

סו. אות יא סעיף לקמן גם הט"ז àñ)וראה בדעת גם כן הבין

שם. מרבבה הדגול מצדד וכן יד, הובא áñ)ס"ק הנוב"י וכ"ד

סט"ו. קי כלל החכמ"א  וכ"ד סקנ"ה, לקמן כ"כ âñ)בפת"ש

במהדו' ל ס"ק ש"ך עיין הספר, שבסוף ההשמטות בלוח הש"ך

י-ם. מכון



נדה  קפז הלכות סימן כ 

.‰˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÌÚÙ ÏÎ ‰‡Â¯ ‡È‰ È¯‰˘ ,ÂÓÚ ˘Ó˘ÏÂ ÏÂ·ËÏ ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡
ÁÎ

Ì‡Â

‰„ÈÏ ÏÎ ¯Á‡ ‰˙‡¯ Â‡ ,‰˙„ÈÏ ¯Á‡˘ ‰�Â˘‡¯ ‰‡È·· ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯˘ ‰Ï Ú¯È‡

,ÌÈÓÚÙ '‚(äñ)Ï˜‰Ï Â·˙Î˘ ˘È ,‰˙‡¯ ‡Ï ÌÈÈ˙�È·Â(åñ)Ô�ÈÏ˙ ÈÎ ,‰ÏÚ·Ï ‰¯È˙‰Ï

ÍÂÓÒ ‰‡Â¯ ÔÎÏÂ ,‰˙„ÈÏ ÁÎÓ ÌÈ„„ˆ‰ ÂÎÂ‰˘ ,‰˙„ÈÏ ÁÎÓ ÔÈÈ„Ú ‰˙˘ÏÂÁ· ‰ÈÈ‡¯‰

,ÍÎ ¯Á‡ ‡ÏÂ ‰„ÈÏÏ(æñ)‰ÎÓ· Ô�ÈÏ˙˘ ÂÓÎ ‰„ÈÏ· Ô�ÈÏ˙Â
סד )

‰¯·Ú ¯·Î Ì‡ ‰Ê ÏÎÂ .

Ï·‡ ,¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ˙Â‡È· ¯Á‡ ¯˙È‰ Ï˘ ˙Â‡È· Â˜ÊÁÂ‰˘ ,˙Â�Â˘‡¯‰ ˙Â„ÈÏ ÔÈ· ‰˘Ó˘Â

,‰„ÈÏ ¯Á‡ ÔÈÙÂˆ¯ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯ Ì‡(çñ)˙˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,‰„ÈÏ· Ô�ÈÏ˙ ‡Ï

.˙¯ÙÂÙ˘‰
ËÎ

Ì‡ ,‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ Â‰ÈÓ(èñ)˘ÈÓ˘˙„ ,˙¯˙ÂÓ ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú

ÈÏ ‰‡¯� ÔÎ ˙¯ÙÂÙ˘‰ ˙˜È„·Ó ÛÈ„Ú ,Â· ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ‰Ê:.יאÏ,תשמיש מחמת שראתה אשה

בג' קבעה לא שהרי לבעלה, מותרת תשמיש, מחמת וראתה חזרה שנה חצי ולאחר

בדילוג, ולא שוים, לאחרון(ò)וסתות חוששת חצי (àò)מיהו וכשיגיע אחד, פעם

מחמת  דם לראיית וסת קבעה ואם אחת. עונה אסורה האחרון, דם ראיית מיום שנה

זימני שלש בי (áò)תשמיש לשמש מותרת שוה, פורשת וסת הוסת ימי אך לוסת, וסת ן

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎÈ¯Ú˘ ˙Â‰‚‰

‰„� ˙ÂÎÏ‰ ‡¯Â„

‡Â‰Â ,ÊË 'ÈÒ

Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘Ó

˙Â‡ ˜ 'ÈÒ ˙Â˘„Á‰

.‰.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ.‰˘Ó ÈÎ¯„

.Ï.Ï.Ï.Ï‡"·˘¯‰ ˙"Â˘

,ÁÏ˙˙ 'ÈÒ ‡"Á

˙·Â˘˙ ‡Â‰Â

.Ì"¯‰Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( äñ)ראתה לא Á‡Â¯-ובינתיים  ÌÈÓÚÙ '‚ ‰„ÏÈ˘ Â�ÈÈ‰

,Î"Á‡˘ ˙Â‡È·· ‰˙‡¯ ‡Ï ·Â˘Â ,‰�Â˘‡¯ ‰‡È·· ‰˙‡¯ ‰„ÈÏ ÏÎ

,˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ˘ÈÓ˘˙ '‚· ‰˙‡¯ ‰„ÈÏ ÏÎ ¯Á‡ Ì‡ ÔÎÂ

‰Â˜�Â Í"˘) ÌÈ„„ˆ‰Ó Ì„‰˘ Ô�ÈÏ˙„ ,Î"Á‡˘ ˙Â‡È·· ‰˙‡¯ ‡ÏÂ,Î"

Ï·‡ ,ÌÈÙÂˆ¯ Ù"‚ ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ‡˜Â„ È¯ÈÈÓ„ ‡"ÈÂ .(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙

‡ÏÂ Î"Á‡ ‰˘Ó˘ ÂÏÈÙ‡ ,‰„ÈÏ ÏÎ È¯Á‡ ÌÈÙÂˆ¯ Ù"‚ ‰˙‡¯ Ì‡

˙ÈÚÈ·¯ ‰„ÈÏ È¯Á‡Â ,‰„ÈÏ È¯Á‡ ˙Â‡¯Ï ‰˜ÊÁ˙‡ Ó"Ó ,‰˙‡¯

.(Ê"Ë) ÌÈ„„ˆ‰Ó ‡Â‰ ‰˙‡¯˘ Ì„‰˘ ÌÈÏÂ˙ ‡ÏÂ ,‰ÏÚ·Ï ‰¯ÂÒ‡

(åñ) לבעלה ˙˘ÈÓ˘,-להתירה  ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ˙·˘Á� ‰�È‡„

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ ,Ë"„Ò) ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ Â‰ÈÓ(æñ) ותלינן

¯˜-בלידה ,‰˙‡¯ ‡Ï ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡˘ ‰�Â˘‡¯ ‰‡È·· Ì‡ Ì�Ó‡

„"ÂÂÁ) ‰„ÈÏ‰ ˙ÎÓ ˙ÓÁÓ ‡Â‰˘ Ô�ÈÏ˙ ‡Ï ,ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯ Î"Á‡

.(˘"˙Ù·( çñ)בלידה תלינן ‡Á¯-לא ‰˙‡¯˘Î ‡˜Â„

ÌÂÈ ÌÈ�ÂÓ˘Â ,¯ÎÊ ˙„ÈÏÓ ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Â¯·Ú˘ Â�ÈÈ‰ ,¯‰ÂË Ì„ ÈÓÈ

˙·˘Á� ‰�È‡ ,¯‰ÂË Ì„ ÈÓÈ ÍÂ˙· ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ,‰·˜� ˙„ÈÏÓ

,Í"˘) ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒ˙˘ È¯Á‡ ˙¯˙ÂÓÂ ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ Ê"ÈÚ

ÔÈ‡ ,¯‰ÂË‰ ÈÓÈ È¯Á‡ ÌÈÈÓÚÙ „ÂÚ ‰˙‡¯ ÂÏÈÙ‡Â .(˘"˙Ù· È"·Â�

Î"Á‡˘ ˙ÂÈ‡¯‰ ÌÚ ¯‰ÂË‰ ÈÓÈ ÍÂ˙ ‰˙‡¯˘ ‰Ó ˙‡ ÌÈÙ¯ˆÓ

‰È‡¯‰ ÔÈ‡ ,¯‰ÂË ÈÓÈ· ‰˙È‰ ‰È‡¯‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÂÏÈÙ‡Â ,‰¯ÒÂ‡Ï

¯‰ÂË ÈÓÈ· Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰¯ÒÂ‡Ï ˙Ù¯ËˆÓ

.(˘"˙Ù· È˙ÏÙ)( èñ)ושמשה ‡Á˙-עברה ÌÚÙ ˜¯ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘)àé( ò)' וכו לאחרון חוששת ‚Ì-מיהו  ‰ÎÈ¯ˆÂ

,ÔÒÈ� Â"Ë· ‰˙‡¯Â ‰˘Ó˘ Ì‡ ÔÂ‚Î ,˙Á‡ ÌÚÙ ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ

˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ·Â˘ ,Â· ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡Â ,¯ÈÈ‡ Â"Ë· ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÒ‡

˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂÏ
סה )

.(Í"˘)( àò) אחד ¯˜-פעם  ˙˘˘ÂÁ„ ‡‰

¯˜Ú� ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰�ÂÚ ‰˙Â‡· ‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú Ì‡˘ Â�ÈÈ‰ ,˙Á‡ ÌÚÙ

‰˘Ó˘ ‡Ï˘Î Ï·‡ ,˘˘Á‰‰˘‡ Î"‡Â .ÏÏÎ ˘˘Á‰ ¯˜Ú� ‡Ï ,ÂÊ ‰�ÂÚ·

,˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ Â˙Â‡Ï ÌÏÂÚÏ ‰¯Ò‡� ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ˙Á‡ ÌÚÙ ‰˙‡¯˘

˘„ÂÁ‰ ÌÂÈÏ ÌÏÂÚÏ ‰¯Ò‡� ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÚÙ '· ‰˙‡¯ Ì‡Â

‡ÏÂ ‰˘Ó˘Â ‰¯·Ú˘ „Ú ,˙ÂÈ‡¯‰ ÔÈ·˘ ‰‚ÏÙ‰Ï Ì‚Â ‰È�˘ ‰È‡¯ Ï˘

˘"˙Ù· ‰··¯Ó ÏÂ‚„ ,„"ÂÂÁ) [Ú"Â˘‰ ˙ÂË˘ÙÎ ‡Ï„] ‰˙‡¯
סו)

.(

( áò) שוה ÓÁÓ˙-וסת ˙Â‡¯Ï ÌÈÓÚÙ '‚ ‰Ú·˜ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

,ÌÂÈ Â˙Â‡ „Ú ˙¯˙ÂÓ„ ,‰˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ '„ Â‡ '‚ ÌÂÈÓ ˜¯ ˘ÈÓ˘˙

ÔÎÂ ,ÌÈÈÓÂÈ ˙¯˙ÂÓ ·Â˘Â ÏÂ·Ë˙Â ‰˙ÒÂ ÚÈ‚È˘ „Ú ‰¯ÂÒ‡ Ê‡ÓÂ

ÒÈ�Î‰˘Î ÂÏÈ‡Â ,ÁÎ· ˘Ó˘‰ ÒÈ�Î‰˘Î ˜¯ ‰˙‡¯ Ì‡ Â‰ÈÓÂ .ÌÏÂÚÏ

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ˙Á�· ˘Ó˘Ï Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,‰˙‡¯ ‡Ï ˙Á�·

äòãä øåàéá
(ãñ רואות שנשים הלידה שאחר בתקופה למעשה מצוי וכן

הפתח  את מרחיבים שהרופאים שמצוי ובפרט תשמיש, אחר דם

התפרים  על לחץ נגרם תשמיש ובשעת ותופרים, הלידה בשעת

ומיהו  הרמ"א, שכתב התנאים כפי להתירה דיש דם, ויוצא

הוכחה  יש אם דם, בלא תשמיש אח"כ היה לא אם אפילו

ס"ק  שבה"ל (שיעורי להתירה אפשר מהתפרים, שהדם ברורה

שבה"ל äñ)ה). (שיעורי בינונית לעונה גם לחוש וצריכה

וסתה  שמראיית להפלגה לחוש צריכה אין אבל לה). ס"ק בש"ך

אחרי  מיד הדם את מצאה לא אם ואמנם עתה. ועד הקודם

להפלגה  אף לחוש להחמיר יש מה, זמן לאחר אלא התשמיש

קעה). ס"ק (בדה"ש ולא åñ)זו היום עבר שאם וי"א

בש"ך  דעה פרי כז, ס"ק שמלה כד, ס"ק (סד"ט הותרה ראתה,

סעיף  לעיל גם וראה קעז). ס"ק (בדה"ש עיקר וכן לה), ס"ק

נט. ס"ק י



נדה  קפז הלכות כא סימן

(âò):פעמים שלש שיעקר פעמים,Ï‡יב.עד ג' תשמיש מחמת הרואה

(ãò) להשהותה עליה,סז)אסור לבא רוצה אינו אם רוצה (äò)אף כן אם אלא

שליש. ידי על בעדים:(åò)להשהותה אלא אצלה, ילך הבועל Ï·יג.ולא

תשמיש, מחמת דם וראתה פעמים כמה הבתולה מחזקינן סח)לעולם (æò)את

(çò),בתולים דם מחמת (èò)שהם דם תראה ולא אחת פעם שתשמש עד

להיות  הוחזקה תשמיש, מחמת פעמים שלש תראה כך אחר ואם תשמיש.

תשמיש. מחמת דם Ï‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:רואה
,'‡ ÌÚÙ ˙Â‡¯Ï ‰˜ÒÙ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â(ô)ÔÈ‡ Ì‡

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï‡"·˘¯‰ ˙"Â˘

"Á'ÈÒÂ ËÏ˙˙ 'ÈÒ ‡

.Ó˙˙.·Ï.·Ï.·Ï.·ÏÈ"·

‰„� ‡˙ÙÒÂ˙‰Ó

.Ê"‰ Ë"Ù

.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚ÏÌ"¯‰Ó ˙"Â˘

.È 'ÈÒ ‰Â„‡Ù

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( âò) פעמים שלש שיעקר  ‰ÏÙ‚‰,-עד  ˙ÒÂ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ Ì�Ó‡

ÔÓ˜Ï ¯‡Â·ÓÎ] ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ·Â˘ ,‰˙‡¯ ‡Ï ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ Ì‡ Û‡

,‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Ì‡ ÔÈ�ÚÏ ‰�ÈÓ ‡˜Ù� ˜¯ ,[„Ó ˜"Ò ÂË ÛÈÚÒ ËÙ˜ 'ÈÒ

‰�È‡ ·Â˘ Ù"‚ ¯˜Ú�˘Î Ï·‡ ,ÂÊ ‰ÈÈ‡¯Ó ‰�˘ ÈˆÁÏ ·Â˘ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘

.(˘"˙Ù· ‰··¯Ó ÏÂ‚„ ,„"ÂÂÁ) ÂÊ ‰‚ÏÙ‰Ï ÏÏÎ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ

áé( ãò)להשהותה Ë‰Ï‰¯-אסור  ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡˘ ‰˘‡ ÔÈ�ÚÏÂ

¯ÂÒ‡˘ ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯Ï ‰ÂÂ˘ ‰�È„ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ,‰ÏÚ·Ï

.(˘"˙Ù· ¯È‡Ó ˙È·) ‰˙Â‰˘‰Ï( äò)להשהותה רוצה  אא "כ

-ÔÓÊ· Â‰ÈÓ .(Í"˘) ‡ÈˆÂ‰Ï Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ ,‰È·¯Â ‰È¯Ù ÌÈÈ˜ ‡Ï Ì‡Â

‰È·¯Â ‰È¯Ù ÌÈÈ˜ ‡Ï˘ ÈÓÏ Û‡ ,ÌÈ‚ÂÂÈÊ È�È�Ú· ÛÂÎÏ ‡Ï˘ Â‚‰� ‰Ê‰

.(˘"˙Ù)(åò)'וכו ילך  ‡ÔÈ-ולא  ,‰˙�ÂÎ˘· ¯„ Â�È‡ Ì‡ Ì�Ó‡

.(Í"˘) ÌÈ„Ú ÍÈ¯ˆâé(æò)דם שהם  מחזקינן לעולם 

‡Ì�Ó-בתולים ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ ‰‡Â¯ ¯‡˘Î ‰ÏÚ·Ï ˙¯Ò‡� ‰�È‡Â

ÂÏÈÙ‡Â .‚"ˆ˜ 'ÈÒ ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,ÌÈÏÂ˙· Ì„ ÔÈ„Î ÌÈÈ˜� 'Ê· ¯‰Ë‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ

‰�Â˘‡¯ ‰‡È·Ó ˙Â‡¯Ï ‰˜ÒÙ ‡Ï˘ ˙¯‚Â··ÈÂ‰„ ,¯Úˆ ‰Ï ˘ÈÂ ,ÍÏÈ‡Â

˙¯ÙÂÙ˘· ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡Â .ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ Ó"Ó ,‡ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‡˙ÏÈÓ

‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â ‰¯Â‰Ë„ Ï˜‰Ï „„ˆÏ ˘È ,ÏÂÁÎÓ‰ ˘‡¯· Ì„ ‡ˆÓ� ‡ÏÂ

ÌÈÈ˜� 'Ê
סט )

.(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù)( çò)בתולים דם  שהם 

-‰˘È‚¯Ó Ì‡ ÔÈ· ,¯Â˜Ó‰Ó ‡ˆÂÈ Ì„‰˘ ‰˘È‚¯Ó˘ ˙¯ÓÂ‡ Ì‡ Ì�Ó‡

,¯Â˜Ó‰Ó ÁÏ ¯·„ ˙·ÈÊ ˜¯ ‰˘È‚¯Ó Ì‡ ÔÈ·Â ,˘ÓÓ ¯Â˜Ó‰ ÈÙ ˙ÁÈ˙Ù

ÌÈÏÂ˙·· ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡
ע )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)( èò) עד

דם תראה ולא א ' פעם  ·˘Ú˙-שתשמש ‰Ï ·‡Î ÂÏÈÙ‡Â

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ‰ÈÏÂ˙·· ‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ·Â˘ ,Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,˘ÈÓ˘˙

‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ·Â˘ ,Ì„ ‡Ï· ‰È‰ ÔÂ˘‡¯‰ ˘ÈÓ˘˙‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

·Â˘ ,˘ÈÓ˘˙‰ È¯Á‡ ‰ÓˆÚ ‰˜„· ‡Ï ˙Á‡ ÌÚÙ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÏÂ˙··

ÌÈÏÂ˙·· ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡
עא )

‰˘Ó˘ Ì‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

‡Ï˘ ‰Ó˘ ˙¯ÓÂ‡Â ,˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ Ù"‚ ‰˙‡¯ Î"Á‡Â ,Ì„ ‰˙‡¯ ‡ÏÂ

˙¯˙ÂÓ˘ „„ˆÏ ˘È ,‰¯ÂÓ‚ ‰‡È· ‰˙È‰ ‡Ï˘ È�ÙÓ ‡Â‰ Ê‡ ‰˙‡¯

‰ÏÈÏ· Â‰ÈÓÂ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂ˜ ÛÂ¯Èˆ· Ï˜‰Ï ˘ÈÂ ,‰ÏÈ·Ë È¯Á‡ ‰ÏÚ·Ï

‰ÏÚ· ‰Ï ˜˜„ÊÈ ‡Ï ‰ÏÈ·Ë‰ Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰
עב )

˙Â‡¯Ï ˙ÒÂ ‡Â‰ ‡Ó˘]

.(˘"˙Ù· È"·Â�) [‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ( ô)לה אין אם

כלל  ··È‡‰-צער  ¯Úˆ ˙ˆ˜ ‰Ï ˘È Ì‡ ‡˜Â„„ ¯˜ÈÚ ÔÎÂ
עג )

Í"˘)

˙¯ÓÂ‡Â ,˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ‰ÏÚ·Ó ‰˘¯‚˙�˘ ‰˘‡Â .(Ê"ËÂ

,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ˘ÈÓ˘˙ ˙ÓÁÓ Ì„ ‰˙‡¯Â ˙‡˘�Â ,‰ÏÂ˙· ÔÈÈ„Ú ‡È‰˘

Ï˜‰Ï ˘È ,˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ÏÏÎ ¯Úˆ ‰Ï ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ÌÚÙ ÏÎ

· ‡Ï‡ ‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ˘Ó˘˙ ‡Ï Í‡ ,ÌÈÏÂ˙·· ˙ÂÏ˙Ï,‰˙ÏÈ·ËÏ È�˘ ÏÈÏ

Ì‡ Ï·‡ ,‡·‰ ‰ÏÈ·Ë ÏÈÏ· Ì‚ ˘Ó˘Ï ˙¯˙ÂÓ ‡‰˙ ‰‡¯˙ ‡Ï Ì‡Â

ÔÂÈÎ ,ÌÈÏÂ˙·· ‰ÏÂ˙ ‰�È‡Â ,‰ÏÚ·Ï ‰¯ÂÒ‡ ,‰˙ÏÈ·ËÏ È�˘ ÏÈÏ· ‰‡¯˙

äòãä øåàéá
(æñ שמותר מצדדים יש לרפאותה, שיכול שאומר רופא יש אם

ושמלה  ולחם כד ס"ק (חוו"ד בסלו פת לו שיש כיון להשהותה,

ברור  זה שאין כיון בסלו, פת נחשב זה שאין וי"א סקע"ד).

בידו  עלה שכבר רופא הוא שאם ונראה נטע). (לבנון שירפאנה

להקל  יש זו, את גם שירפא הדבר וקרוב כאלו, ענינים לרפאות

קפט). ס"ק עד çñ)(בדה"ש אלא בבתולים תולים שאין י"א

לתלות  דאפשר וי"א צב), סע' וערוה"ש כט ס"ק (סד"ט שנה

צער  לה ויש תשמיש, בשעת מלראות פסקה שלא כל לעולם,

יז). ס"ק בט"ז רמונים (פרדס תשמיש כלה èñ)בשעת

לה  כואב וגם אחד, בצד דם טיפת מוצאת נקיים ז' שבבדיקת

שהוא  יתכן אם הבתולים, במכת שנוגעת ואומרת הבדיקה, בשעת

(שיעורי  ולהקל לצרף אפשר הבתולים, ממכת ולא ממש ממכה

ד). ס"ק אם ò)שבה"ל הפוסקים מחלוקת קפג סי' לעיל עי'

חמיר  דהכא מבואר בחת"ס אמנם הרגשה, חשיב לח דבר זיבת

מהבתולים. אינו שהדם ההרגשה ע"י שמוכח כיון טפי,

(àò תולים דבסתמא וס"ל זו, חומרא על חולקים האחרונים

לבדוק  חייבת לכתחילה ומ"מ לתלות. להמשיך ויכולה דם, שהיה

ו). ס"ק שבה"ל (שיעורי אחות ידי נשים áò)על למעשה

כאבים, גם יש כלל בדרך הנישואין, אחר פעמים הרבה דם הרואות

שהיתה  י"ל דם, היה לא שתים או אחת ובפעם כאבים כשאין וגם

ורק  גמורה, ביאה היתה אם לאמוד יודעים אין דהרבה העראה, רק

(שיעורי  שפסקה נחשב אז דם, בלי גמורה ביאה היתה ודאי אם

ו). ס"ק האחרונים:âò)שבה"ל מדברי היוצאת ההלכה מסקנת

אפילו  תשמיש, בשעת מלראות הפסיקה ולא צער לה יש אם א.

רב. זמן אפילו הבתולים במכת תלינן דהוא, כל צער רק לה היה

מכת  חייתה לא שעדיין ברור אם כלל, צער לה היה כשלא אף ב.

בשפע, דם רואה אם גם ג. הבתולים. במכת תולה הבתולים,

בשעת  וכאב צער לה יש אם התשמיש, אחרי גם שופעת ואפילו

בבתולים. תולה תשמיש, בשעת מלראות פסקה ולא הדם, יציאת

תולים  אין כאב, לה אין אם טיפין, טיפין רק רואה אם אפילו ד.

ויש  להקל, נוספים לצדדים זאת לצרף אפשר אמנם בבתולים,

עוד). עיי"ש ג ס"ק שבה"ל (שיעורי לחכם לשאול



נדה  קפח הלכות סימן כב 

Ì„ ‡ˆÂÈ˘ ÈÓ .ÌÈÏÂ˙· Ì„· Ô�ÈÏ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˘�‰ ÏÎÎ ‡È‰ È¯‰ ,˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ÏÏÎ ¯Úˆ ‰Ï

Â· ‰ÏÂ˙ ‰˘‡‰ ,˘Ó˘Â ,‰Ó‡ ÈÙ Í¯„ Â�ÓÓ
עד )

('Î ÛÈÚÒ) ı"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ .:

לטבול Ï„יד. יכולה שאינה ופצעים מכות לה שיש מתחת עה)אשה תצא ,

ורביה: מפריה יבטל שלא כדי בעלה,

קפח  סימן
סעיפים: ו' ובו הדם, מראות דיני

מראה‡א. הואא)אדום (à)כל אם עמוק,(á)בין או הרבה כל ·טמאים,(â)כהה וכן

.„Ï.„Ï.„Ï.„Ïı"·˘˙‰ ˙"Â˘

.ÂÓ 'ÈÒ ‡"Á

.‡·"Ù ‰„� ˘"‡¯

.„ 'ÈÒ.·.·.·.·¯ÂË

Ô"·Ó¯‰Ó ‡Â‰Â

‚"Ù ‰„� 'Ï‰·

.„"‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
Ì„‰˘ ˙ÂÏ˙Ï Ï˜‰Ï ‰ÏÂÎÈ Ê‡ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È Î"‡‡ ,¯Úˆ ‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰ÈÏÂ˙·Ó ‡Â‰ ˘ÈÓ˘˙ ˙Ú˘· ‰˙‡¯˘

à(à)אדום-ÌÈ�ÂÓ¯Ú‰ ˙ÙÈÏ˜ ÔÈÚÎ ‡Â‰˘ ,[ÌÂÁ] Ô"ÈÂ¯· ‰‡¯ÓÂ

Ë"„ÒÂ ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘) ¯Â‰Ë ‡Â‰ ,[‰Ù˜] È"Â‡˜‰ ‰˜˘Ó Â‡

˘"˙Ù·
ב )

.(( á) הרבה Ó¯‡‰-כהה  ÔÈÚÎ ‰‡ˆÓ˘ ¯·Á ˙˘‡

Ï˘ ÔÎ¯„ ÔÎ˘ ÔÂÈÎ ,ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÏÚ·Ï È¯˘ ,¯‰ÈË ÌÎÁ‰Â ,Ì„Ó„‡

ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˙Â˘È¯Ù· ‚‰�˙Ó ÔÈÈ„Ú ‰È‰ ‡Ï ÔÈ‡Â˘� ˙Ú˘·˘ Û‡Â .ÌÈ˘Â¯Ù

Ô�È¯Ó‡ ,˙ÁÂÂˆ Ì‡ Û‡Â ,„ÈÒÁÂ ˘Â¯Ù ˙ÂÈ‰Ï „È˙Ú˘ ‰Ê ‡Â‰ ÏÈ‚¯ Ô�È¯Ó‡

(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰Ï „·Ú˙˘� ‡Ï ÌÏÂÚÓÂ ,ÈÚ¯˙È‡„ ‡Â‰ ‡˙˘‰
ג )
.

(â)טמאים-˘·È ‡Â‰˘ ÌÂÈ·Â ,‡ÓË ‰‡¯ÓÎ ‰Ó„� ‰ÏÈÏ·˘ ‰‡¯Ó

Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù· ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚) ¯‰ËÏÂ Ï˜‰Ï ˘È ,¯Â‰Ë ‰‡¯Ó ‡Â‰˘ ‰‡¯�

Â¯Ò‡Ï ˘È ,„ÂÚ ‰�˙˘‰˘ Â‰‡¯Â ‰Ú˘ È¯Á‡ ·Â˘ Â‰‡¯ ÌÂÈ· Ì‡
ד )

È˘Â·Ï)

È‡„Â ‡Â‰˘ ˜ÊÁ˙� Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ‰ÏÈÏ· Ì‡ ‡˜Â„Â .(˘"˙Ù· „¯˘

Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,¯Â‰Ë ‰‡¯Ó ÂÏ ˘È ÌÂÈ·˘ Û‡ ,‡ÓË
ה )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

äòãä øåàéá
(ãò מחמת דם שראתה בבתולה עובדא ססקכ"ט הסד"ט כתב

שמחוייבת  והורה שנים, כמה למשך נשואיה מתחילת תשמיש

שלו  שש"ז לילה, מקרה ע"י הדבר נתגלה ואח"כ מבעלה, לפרוש

לבעלה. והתירה אדום, בלא äò)הוא לטבול יכולה אינה ואם

לתוך  מים לה שיכנס ואסור התוף, בעור חור לה שיש כגון חציצה,

יד. אות ס"ב קצח סי' להלן ראה מראות à)האוזן, ראיית ולענין

של  קטנה נקודה שיש הזכוכית ע"י רואים אם מגדלת, בזכוכית

לחפש  צורך אין אמנם לדם, שיעור דאין טמאה, שהיא י"א דם,

אין  דמסתמא לעינים, נראה לא אם דם, יש אם מגדלת זכוכית ע"י

עד  המראה את ומפשט שמגדיל מגדלת בזכוכית ליזהר ויש דם.

יד  שעה"צ שני (חוט ולטהר לטעות ויכול שהוא, כמו נראה שאינו

רק  רגילה לעין נראה שאינו דם דמראה וי"א כג). אות ב וסס"ק

התורה  דיני שאר לענין כדקיי"ל טמא, אינו מגדלת, בזכוכית

שניתן  באופן אמנם ג). ס"ק בש"ך קפג סי' שבה"ל (שיעורי

בצבע  להבחין ניתן שלא אלא מזערית, בנקודה בעין להבחין

אלישיב, (הגרי"ש זכוכית ע"י ולהכריע לברר אפשר המראה,

לכו"ע  במיקרוסקופ רק הנראה דם ס"ג). פ"ג דעת בפתחי מובא

סעיף  לקמן גם וראה קמו). סי' ח"ב יו"ד אג"מ (שו"ת חשש בו אין

העד. על הנמצאות קטנות נקודות לענין כה אות היקל á)ד וכן

מהפוסקים  יש מאידך ס"ט. וערוה"ש ס"א, קיא כלל החכמ"א

בית  שו"ת סקנ"ט, לח סי' אפרים (ראש חום במראה שהחמירו

ב). ס"ק ושמלה לחם קפח, סי' מאיר בית ד, סי' ח"ב שלמה

לה  שקשה באשה לא אם להחמיר ראוי עד בבדיקת ולמעשה,

וכעי"ז  קג, סי' ח"ד שבה"ל (שו"ת להקל יש ובכתם עצמה, לטהר

הקפה  מראה היינו לקפה הדומה דחום ודע, א), ס"ק שני בחוט

הבחנת  וצריך להקל, הנטיה בהיר בחום אבל חזק, והוא חלב, בלי

מראה  הוא באמת אשר החום מגווני מראה מצוי ואמנם חכם.

סימן  זה הרי לוסתה, סמוך אותו רואה האשה אם אבל טהור,

בימים  תשמיש לפני בדיקה לעשות [ועליה ובא ממשמש שהדם

ס"א). סוף שבה"ל (שיעורי ליזהר â)אלו] מאד צריך אמנם

מביאה  חומרתו ונמצא הרהורים לידי כך ע"י יבא שלא זה בענין

עג). סי' ח"ב יציב דברי (שו"ת קולא לכתחילה ã)לידי ולפיכך

לחכם, שמראהו עד ימים כמה המסופק המראה את לשהות אין

שבתחילה  ואפשר שהיה, ממה יחלש או יעלם שהמראה שאפשר

אות  ב ס"ק שני (חוט טהור מראה נראה וכעת טמא מראה היה

שמא  לחוש צריך אינו מראה, לפניו שמגיע חכם ומיהו כו).

שהמראה  בודאות לו שברור אומר השואל אם אך השתנה,

מקום  ומכל לפנינו, שנמצא המראה כפי לפסוק אפשר אי השתנה,

ול  השואל את היטב לחקור טובא יש דמצוי לטמא, למהר א

מובא  אלישיב (הגרי"ש כאדום לו נדמה כהה ודבר שטועה

במראות  הבקי דחכם וי"א ד). ס"ק קפח סי' ח"ב הטהרה במשמרת

המציאות  ולפי פקפוק, בלי טהור שהוא מראה לפניו שהגיע

שהאשה  ע"כ אמרינן מתחילה, גם טהור שהיה נראה והבקיאות

יותר  השכיח דבר שהוא בדמיונה, טעתה טמא אותו שראתה

קכא). סי ' ח"ג שבה"ל (שו"ת לטהור טמא מראה התהפכות מאשר

(ä השלמים (תורת הנר לאור בלילה גם מראות לראות ומותר

מראה  לכל גורם 'פלורוסנט' שאור כיון ליזהר יש אמנם א). ס"ק

מראה  כל כמעט עושה ליבון נורת ומאידך לבן, יותר מעט שיראה

מראות  ויש במראות. ולשקול לחשוב צריך וע"כ אדום, ליותר

ממש, בשמש לראותם אין וביום יום, לאור לראותם להמתין שיש

להלן  עוד וראה צג). עמ' שבה"ל (שיעורי לשמש קרוב בצל אלא

ס"ד. קצו סי'



נדה  קפח הלכות כג סימן

שחור  מראהו)מראה אלא טהור ואין ,(ã),מראה‚לבן ז)ירוק (ä)וכן

כמראה„ כעשבים (å)אפילו או ככרתי הירוק שכן וכל הזהב, או השעוה

הוא)‰( ירוק בכלל בלו"א אשכנז בלשון שקורין מראה יש Â.ח)וכן ואפילו

הרבה. עב והוא דם סמיכות ובדקה Êבו מקורה, שנפתח הרגישה ואפילו

(æ)ומצאה טהורה.(ç)מיד הללו, „Ï‡‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:מראות ,¯˜ÈÚ ÔÎÂ
Á

ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÎ

‡ÏÂ „ÈÓ ‰˜„·Â ,‰¯Â˜Ó Á˙Ù�˘ ‰˘È‚¯‰ Ì‡Â) .·Ú ‡Â‰Â ˙ÂÎÈÓÒ Â· ˘È Ì‡ ‰‡ÓËÏ

ˆ"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ ,ÌÂÏÎ ‰‡ˆÓ
ט)

לומרËב.:) אשה ראיתי (è)נאמנת כזה

.‚.‚.‚.‚.‡"Ú ËÈ 'È�˙Ó

.„.„.„.„,Ì˘ ˘"‡¯

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯Â

.‡"Ú · ‡"˘ Ê"·

.‰.‰.‰.‰'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

.‰Ï˘˙.Â.Â.Â.ÂÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‰"Ù

'Ï‰· Ô"·Ó¯Â ,Â"‰

.‚"‰ ‚"Ù ‰„�

.Ê.Ê.Ê.Ê.È"·.Á.Á.Á.Á˙ÓÂ¯˙

.ÂÓ¯ 'ÈÒ Ô˘„‰

.Ë.Ë.Ë.Ë.·"Ú Î ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( ã)לבן-ÏÙ�˘ Ô·Ï „‚· ‰‡¯ÓÎ ‡Ï‡ ,È¯Ó‚Ï Ô·Ï Â�È‡ ÂÏÈÙ‡

¯Â‰Ë ,Â˙È�Â�·Ï ‰‰ÎÂ‰˘ ,˜·‡ ÂÈÏÚ
י)

.(Ê"ËÂ Í"˘)( ä) ירוק

-ÔÈ‡Â ,¯Â‰Ë ‡Â‰ È¯‰ ,Ô·Ï Â‡ ˜Â¯È ‡Â‰ ÁÏ Â„ÂÚ·˘ ‰‡¯Ó

ÌÂ„‡Ï ÍÙ‰È ˘·ÈÈ˙È˘Î ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ
יא )

˙¯Â˙ ,Ê"Ë ,Í"˘)

˘·ÈÈ˙‰ ÔÎ‡ Ì‡ Û‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò ,ÌÈÓÏ˘‰

ÛÂ‚‰Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈÎÏÂ‰˘ ,‰¯Â‰Ë„ ,‡ÓË ‰‡¯ÓÏ ÍÙ‰�Â

‰‡¯ÓÏ ÍÙ‰�˘Î Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ ,È·ˆ ÌÎÁ) „·Ï·

‡ÓË
יב )

.(˘"˙Ù· ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘ ,·˜ÚÈ ˙Â·˘)(å)השעוה

הזהב  ˘Î˙·-או ÈÓ ˘È .(Í"˘) ‰ˆÈ· ÔÂÓÏÁ Â‡ ‚Â¯˙‡ Â‡

ÌÈ„„ˆ ˘È Î"‡‡ ,·‰Ê Â‡ ‰ÂÚ˘ ‰‡¯Ó· ˙Â¯È‰Ó· Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘

Â˘˘Á ‡Ï ÌÈ�Â¯Á‡‰ Ì�Ó‡ ,(˘"˙Ù· ‰"Ï˘) ˙Â„� Â�È‡˘ ˙Â¯·ÒÂ

ÈÙÏ ÂÓˆÚÏ ¯ÈÓÁÈ ˘Ù� ÏÚ· ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,·‰Ê Â‡ ‰ÂÚ˘ ‰‡¯ÓÏ

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ÔÈ�Ú‰ ˙Â‡¯( æ) מיד-¯ÂÚÈ˘ ÍÂ˙· Â�ÈÈ‰

˙ÒÂ
יג )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( ç)הללו ‡Ì-מראות Ì�Ó‡

Ì˙Î ‰‡ˆÓÂ ,‰˜ÂÏÁ ÌÚ ‰ÓˆÚ ‰˜„·Â ,‰¯Â˜Ó Á˙Ù�˘ ‰˘È‚¯‰

Â�È‡ ˜ÂÏÁ‰Â ,‰�Ë˜ ‰ÓÂ„‡ ‰„Â˜� ÂÎÂ˙·Â ¯Â‰Ë ‰‡¯Ó Ï˘ ÏÂ„‚

.˙ÏÂÎ‡Ó· Ì„‰Â ,¯Â‰Ë‰ ‰‡¯Ó· ‰˘‚¯‰‰ Ô�ÈÏ˙„ ,‰¯Â‰Ë ,˜Â„·

.(˘"˙Ù· ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚) ‰Ê ˜ÒÙ· ˜Ù˜Ù˘ ˘ÈÂá( è)כזה

ואבדתיו  Ê‰-ראיתי Ì„ [‰ÏÚ·Ï] ˙¯ÓÂ‡ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

.(Í"˘) ˙�Ó‡� ,ÌÎÁ‰ ÈÏ ¯‰ÈË

äòãä øåàéá
(å אם חילוק ואין טמאה, מהרחם שיוצאת שחורה הפרשה כל

לידע, יש אמנם ב). ס"ק שני (חוט דם כסמיכות או כעיפוש נראה

וכן  בעלמא, לכלוך הוא השחור שהמראה מצוי פעמים שהרבה

אל  כן ועל לבגד, ונדבקים מהאויר הבאים שחורים סיבים מצויים

הבקי  לחכם ישאל אלא שחור, מראה בראותו להחמיר האדם ימהר

בו  החמירו לשחור, הנוטה ומראה יז). עמ' כהן (מראה במראות

(סד"ט  ממש שחור אינו אם להקל יש בכתמים אבל עד, בבדיקת

אות  ולקמן אפור מראה לענין י אות לקמן ועיין נב), סס"ק קצ סי'

שחורות. קטנות נקודות לענין הוא æ)כה וירוק, לבן מש"כ

לאדמומית  נטיה בו שאין מראה כל הדין הוא אלא דוקא, לאו

שהראתו ç)(ב"י). קודם ואבד מסופק, שמראהו כתם מצאה

ח"ד  מלכיאל דברי סכ"ט, קיג כלל (חכמ"א לקולא אזלינן לחכם,

ואבד, טמא, מראה הוא אם הסתפק עצמו החכם אם אך סז). סי'

אצל  ספק נתעורר אם אף ואולי להקל. ואין לאיסור, דינו נקבע כבר

המראה  את להראות אצלם והוחלט הכתם, על האשה או האיש

לפעמים  אמנם בזה, להקל מוכרע אינו הדבר נאבד, ואח"כ לחכם,

) ספק נחשב ואינו דמיונות רק אות הוא סק"ג א סע' קצ סי' שני חוט

בו  שמצאה עד בבדיקת אבל כתם, לענין זה וכל סקל"ט). מו וסע' ח

כתם  ולענין סק"ה). אדם (בינת כלל להקל אין ואבד, מסופק מראה

כב. אות ס"ה קצ סי' להלן ראה המטמא, שיעור בו יש אם שספק

ששואלים, עד והרחקה פרישה בדיני להחמיר צריכים אם ולענין

א. אות ס"א קצה סי' להלן א.è)ראה משמע é)סעיף

בכלל  הוא הרי לבנוניתו, שהוכהה מאבק יותר הוא המראה שאם

אפור  שמראה דפשוט וי"א ב). ס"ק שני (חוט וטמא לשחור נוטה

עצמו  בפני מראה הוא מ"מ שחור, מכח דאתיא דאף טהור, הוא

ס"ק  קו סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת כלל שחור למראה קרוב ואינו

סי'àé)ו). ח"ה שבה"ל (שו"ת והט"ז כהש"ך להקל המנהג וכן

משתנה  המראה שצבע אצלה שכיח הדבר שאם וי"א ב). אות קו

(הגרי"ש  להשתנות המראה שעלול כשיעור להמתין יש זמן, לאחר

סט"ז). פ"ג דעת בפתחי מובא הש"ך áé)אלישיב, משמעות וכן

שבה"ל  (שיעורי להמתין צריך אין לכתחילה אך עיקר, וכן והט"ז,

היציאה  שעת בתר דאזלינן צבי כחכם להקל וי"א ג). ס"ק בש"ך

החכם  לפני כשבא אבל ראהו, החכם אם ודוקא בלבד, מהגוף

מהגוף, יציאתו בשעת טהור שהיה אומרת והאשה טמא, מראה

ולמעשה  ד). סי' נדה הל' בספר פיינשטין (הגר"מ עליה לסמוך אין

שהוא  ופשוט דק, אדום קו נוצר המראה שבקצוות שכיח הדבר

טהורה  ליחה ריבוי שע"י מאד שמצוי ידוע מאידך אמנם טמא.

ע"ג  זו שכבות נוצרות ההתפשטות סיום במקום בבד, המתפשטת

מראה  הוא באמת אבל לאדום, קצת ונוטה עמוק מראה היוצרות זו

סט"ו  (ערוה"ש בחינם ישראל בנות על להחמיר וחלילה טהור,

בעודו  שהמראה מצוי וכן ב). אות קו סי' ח"ה שבה"ל ושו"ת

לגמרי, לבן נראה כשמתייבש ואח"כ ורוד, לגוון נטיה לו יש לח

נראה  השמש קרני בכיוון בו ומתבוננים לח שבעודו משום והוא

ובכל  כשר, בגוון מראה הוא שבאמת אע"פ ורוד, שהוא לעינים

לטמאות  ולא במראות, הבקי לחכם לשאול יש האלו המקרים

יח). עמ' כהן ומראה צג עמ' שבה"ל (שיעורי "תוך âé)בחינם

קפד  סי' שבה"ל (שיעורי דקה רבע או דקה כחצי הוא וסת" שיעור

כג). ס"ק בש"ך
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ירוק,יד )ואבדתיו  או לבן מראה הוא ואם ,(é).טהורÈ הביאה אם אבל

או טו)לפנינו  טמא הוא אם נסתפקנו אפילו או בטמא, והחזקנוהו דם

בזה, כיוצא לי טיהר פלוני חכם אומרת והיא סומכין (àé)טהור, אין

טהורה È‡ג.:טז)עליה  דם, בה והוציאה שפופרת אם È·.יז)הכניסה וכן

שנוגע  בענין בבקעים והדם מבוקעת היא אפילו בחתיכה, דם ראתה

כן. לראות דרך שאין כיון טהורה, מקור È‚בבשרה, שנעקר אשה וכן

החיצון (áé)שלה, בבית נופלים בשר חתיכות טהורה יח)וכמין ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.יט),

.È.È.È.È˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‚ ‡"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.‡È.‡È.‡È.‡È‰„�

.·"Ú ‡Î.·È.·È.·È.·È‰„�

˘Â¯ÈÙÎÂ ,‡"Ú ·Î

'ÈÒ ‚"Ù ˘"‡¯‰

Â�È·¯ Ì˘· ·

.ÈˆÂ˜Ó ÔÂ˘Ó˘

.‚È.‚È.‚È.‚ÈÔÎ˘ Ì˘ ˘"‡¯

˘"¯‰ ‰˘ÚÓ ‰˘Ú

.ÈˆÂ˜Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(é)טהור-Ì‡ Ì�Ó‡ .(Í"˘) Â˙˘‡ ÈÓ„· ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ ÏÚ·‰ Û‡Â

˜ÊÁ˙‡„ ¯Á‡Ó ,˙Â¯Â‰Ï ÏÂÎÈ ÏÚ·‰ ÔÈ‡ ,‰ÏÈ·Ë‰ ÔÈ�Ú· ‰Ï‡˘ ‰Ï Ú¯È‡

‡¯ÂÒÈ‡
כ)

ÌÂ˘Ó ÂÓˆÚÏ ˙Â¯Â‰Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡ ‡¯ÂÒÈ‡ ˜ÊÁ˙‡·„]

„˘Á
כא)

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ) [(àé)סומכין ‡˘‰-אין ÔÎÂ

‰ÊÎ ‰‡¯Ó ‰˙‡¯‰˘ ‰Ï ˙¯ÓÂ‡ ‰˙¯·ÁÂ ,‰Ï˘ ‰‡¯Ó· ˙˜ÙÂÒÓ‰

Û‡ ,‰ÓˆÚÏ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .(Í"˘) ‰ÈÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ,¯‰ÈËÂ ÌÎÁÏ

,ÍÎ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ,ÌÎÁ‰ ‰Ï ¯‰ÈË ‰ÊÎ ‰‡¯Ó˘ ˙Ú„ÂÈ˘Î

ÌÎÁÏ Â˙Â‡¯‰Ï ‰˙Ú Ì‚ ‰ÎÈ¯ˆÂ
כב)

‰‡È·Ó ÂÏÈÙ‡Â .(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

ÔÈÎÓÂÒ ÔÈ‡ ,ÌÎÁ‰ ÈÏ ¯‰ÈË ‰ÊÎ ‡Â‰˘ ‰Ê ˙¯ÓÂ‡Â ,ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‰ ˙‡

‰ÈÏÚ
כג)

.(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) â(áé)חתיכות -וכמין

äòãä øåàéá
(ãé,ראיתי כזה ואומרת אחר דם לפנינו כשמביאה דוקא משמע

לאדמומית  נוטה שאינו מה אלא מטהרים שאין דבזמננו נראה אמנם

לבן  מראה ראיתי לומר נאמנת אחר, דם מביאה אינה אם אף כלל,

ה). אות ובינ"א ס"א קיא כלל (חכמ"א וטהורה ירוק, לפני åè)או

רב  אפילו או במראות, כך כל מומחה שאינו הרב לפני או בעלה

מומחה. יותר השני שהרב הורה æè)מומחה חכם שאם לידע, יש

שיקול  עפ"י להתירו אחר לחכם אסור מסויים, דבר על לאיסור

לחכם  להראותו אין וטימאו, לחכם מראה הראה אם ולפיכך הדעת,

ויתן  ישא ואז וטימאו, לחכם הראהו שכבר מודיעו אא"כ אחר,

אם  ואפילו מותר. בו, יחזור הראשון ואם הראשון, עם השני החכם

השו"ע, כדעת לאיסור לו והורה ספרדי לחכם שאל אשכנזי אדם

ואסור  הראשון החכם הוראת בזה חלה הרמ"א, כדעת לו היקל ולא

ויחזור  שטעה לו ויראה הראשון לחכם ילך אא"כ להתיר שני  לחכם

ספק  צדדי עוד שיש לשואל נתברר אם ואמנם מהוראתו. הראשון בו

להודיעו  צריך ואינו לשאול, שני לחכם ללכת מותר זה, בנידון

הראשון  הוראת נגמרה לא שעדיין מפני ראשון, לחכם ששאל

ספק, מחמת לאיסור הורה הראשון החכם אם כן כמו זה. בנידון

ברמ"א  לא סעיף רמב סי' לקמן זה כל (ראה להתיר שני לחכם מותר

צז). עמ' כאן שני וחוט על æé)ובנו"כ, שהשפופרת דהיינו י"א

מאל  יוצא והדם המקור, משום פתח וטהורה השפופרת, לתוך יו

כדרך, שלא ראייה חשיב ובכה"ג מקום אותו בבשר נוגע אינו שהדם

כיון  טמאה, השפופרת, של החיצון צידה על יצא הדם אם אבל

ברית  שו"ת סג, סי' ח"ב חיים דברי (שו"ת בבשרה נוגע שהדם

בסו"ס  אויערבך והגרש"ז פד סי' יו"ט עונג שו"ת מ, סי' אברהם

השפופרת  את כשהכניסה דדוקא וי"א עיי"ש). ב ענף אברהם אמרי

אם  אבל השפופרת, ע"י נגרמה שהראיה הדם, עם והוציאתו למקור

לא  אם אף שפופרת, דרך ועבר האשה טבע מחמת מאליו יצא הדם

שו"ת  ח, ס"ק הרב (שו"ע טמאה מקום, אותו הצואר בבשר נגע

ח"ב  מלכיאל דברי ושו"ת ד ס"ק רכד וסי' מו ס"ק רכה סי' נזר אבני

השפופרת, בתוך יוצא כשהדם להקל חלילה וגם ה). ס"ק נו סי'

מקום, לאותו כלל דם יגיע שלא בכך בקי דמי פו"ר, לצורך אפילו

שעה"צ  שני וחוט א ס"ק שבה"ל (שיעורי בעלמא משהו ואפילו

נרתיק.çé)סקפ"ט). המכונה מקום אותו ולענין èé)היינו

ואינה  מקום, אותו לתוך ונופל נחלש שהרחם היינו רחם', 'צניחת

ומתקלקלת  דם יציאת גורמת נגיעה שכל כיון להטהר יכולה

שהיא  כיון דם, רואה אם אפילו אותה לטהר מצדדים יש בבדיקות,

יכולה  [שאינה עיגון במקום רק טיהרו ולדינא כדרך, שלא ¨¦§ראיה

ב, ס"ק (פלתי הרגשה בלא בא הדם אם ודוקא לבעלה] להטהר

בשעת  [לא י ס"ק הרב שו"ע ה, ס"ק ושמלה לחם ד, ס"ק סד"ט

וסי' קמה סי' חת"ס שו"ת גם ועיין ס"ח, קיא כלל חכמ"א וסתה],

מצרפים  אך בזה, מקילים אין ממש בדם למעשה אמנם קעא).

דם  שאינו ברורות הוכחות יש בהם מקרים מלבד אחרים, לטעמים

לנתח  אפשרות יש ובזמננו לגופו. מקרה כל על לדון ויש נדות,

ודאי  ואם לילד], יכולה לא כבר [כשהאשה הרחם את ולהוציא

לא  לפעמים אך כלל, טמאה אינה שוב הרחם כל את הוציאו

[ראה  שטמאה אפשר דם אח"כ רואה ואם הרחם, כל את מוציאים

לאשה  נקיים בז' הבדיקות ואופן א]. אות קפג סי' לעיל זה בענין

בעיגול  הרחם צואר סביב לבדוק היא העצה רחם, צניחת לה שיש

בשכיבה  לבדוק אפשר וכן הרחם, בצואר לפגוע לא כדי ישר ולא

ג). ס"ק שבה"ל (שיעורי לפנים נופל הרחם שהיתה ë)שאז היינו

מטומאתה. להוציאה ודאות צריכים ולכן אסורה, ודאי

(àë יחשדו שאנשים משום ופירושו סק"ד, שיב סי' בט"ז מקורו

אשה הי áë)בו. אבל במראות. בקיאה שאינה משום ינו

בהם, ובקיאה טהורות, ומה הטמאות המראות הם מה שלימדוה

עליה  שסומכים פשיטא המראה, על ספק שום לה מתעורר ולא

ד). ס"ק שני מעיקר âë)(חוט פעמים, הרבה עליו ששאלה צבע

אין  אמנם לחכם, להראותו צריכה ואינה לעצמה, נאמנת הדין

יש  ספק בקצת אבל טובא, לה דברור היכא אלא זה על לסמוך

הקודמת). הערה גם וראה ז, ס"ק בש"ך שבה"ל (שיעורי להחמיר

וראתה  מראות, בעניני להשיב מובהק רב שאין במקום הנמצא וכן

(שו"ת  כך על לסמוך אפשר בעבר, לה שטיהרו למה שוה מראה

עא). סי' ח"ב אג"מ



נדה  קפח הלכות כה סימן

„È(âé)‰ÎÈ˙Á· Ì„‰ Ô�ÈÏ˙„ ,‰¯Â‰Ë ,‰Ï˘ ÔÂˆÈÁ‰ ˙È·· ˙ÂÎÈ˙Á‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ,Ì„ ‰˙‡¯ ÂÏÈÙ‡Â

‡È‰ ‰ÎÓ ˙ÓÁÓÂ ,‰¯Â˜Ó ¯˜Ú�˘ È‡„Â ‰Ú„ÈÂ ÏÈ‡Â‰ ,ÂÊ.ÂË(ãé) החתיכות שהטיל והוא

נמוחו. ולא פושרין, קטנותÊËבמים חתיכות דשפופרת,(åè)ודוקא דומיא

לפתיחת  אפשר שאי לפי כלום, ראתה לא אפילו טמאה, גדולה, חתיכה אבל

בלא צורתו:כד )דם (æè)הקבר  נגמרה שלא בנפל אפילו היוצא ÊÈד., דם כל

טמא. יבש, בין לח בין האשה, ממנה ÁÈמן יצא אפילו אלא עוד, ולא

(æé),אדומים יבחושים כמין או שערות כמין או קליפות כמין בריה, כצורת

במים ËÈטמאה, אותם ששורים ידי על לעת, מעת בתוך נמוחים שיהיו והוא

בתוכו,Î,כה)פושרין  שהם לעת מעת משך כל פושרים המים ר ושיעו Î‡ויהיו

שחום  בבית, ועמדו מהמעין או מהנהר, בקיץ ששאבו מים כמו החימום,

החורף. בימות פושרין שיעור הוא כך אלו של וכחימום מחממתן, הבית

.„È.„È.„È.„È‰˘Ó ÈÎ¯„

Â�È·¯Â ¯ÂË‰ ¯Â‡È··

‡"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.‚"Ú Î¯.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË.È"·

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÒÂ˙ È"ÙÚ ,¯ÂË

‡"·˘¯Â ‡"Ú ·Î

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

˘"‡¯Â ·"Ú ‚ ‡"˘

.‚ 'ÈÒ ‚"Ù.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ‰„�

.‡"Ú ·Î.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ'È�˙Ó

.‡"Ú ‡Î ‰„�

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ‰"Ù Ì"·Ó¯

„È‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó,

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‚ ‡"˘ Ê"· ˙È·‰

‰„� ˘"‡¯ ,‡"Ú

.‚ 'ÈÒ ‚"Ù.Î.Î.Î.Î‰„�

.‡"Ú Â�.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î˘"‡¯

‚ 'ÈÒ ‚"Ù ‰„�

·"Á ¯ÂËÈÚ‰ Ì˘·

.·"Ú ‚Î¯ ‚"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,‡"Ú ‚ ‡"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯‰ ,„"Ú Ó Û„ · ¯Ú˘ ‰ËÈÁ˘ 'Ï‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
Ï·‡ ,˙ÂÎÈ˙Á‰ ÌÚ Ì„ ˘È˘ ‡ÎÈ‰ Ï˜‰Ï Ì‡ Ú"ˆ ‰˘ÚÓ ÔÈ�ÚÏ Ì�Ó‡

.(Í"˘) ‰¯Â‰Ë ,Ì„ ‡Ï· ˙ÂÎÈ˙Á‰˘Î( âé)דם ראתה  ואפילו

-¯Â˜Ó‰Ó ‰ÎÈ˙Á‰ ˙ÏÈÙ� ˙Ú˘· Ì‡ ‡Ï‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,ÂÊ ‰ÚÈ„Ï Û‡

‡Ï‡ ,ÏÏÎ Ì„ ÌÂ˘ ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ˜„ÒÂ ÌÈ¯ÂÁ· ‰˜„· ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ï

˙Â‡¯ÏÓ ˙˜ÒÂÙ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ˙ÂÎÈ˙Á‰ ÂÈ‰˘Î Î"Á‡˘

ÂÏÈÙ‡ ÌÈÏÈ˜ÓÂ ,Î"Á‡ Â‡ ‰ÏÈÙ� ˙Ú˘ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ ,(Í"˘)

ÂÓÂ˜Ó· ¯‡˘� ¯Â˜Ó‰˘Î ‡Ï‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘·

,ÂÓÚ Ì„‰ ÍÈÏÂÓ ÂÓˆÚ ¯Â˜Ó‰˘ Ô‡Î ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,Â�ÓÓ ‡ˆÂÈ Ì„‰Â

ÔÈ‡ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘·„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘ ‰È‡¯ Í¯„ ÂÊ ÔÈ‡

˙Ú˘· ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ï ‰ÏÙ� ‰ÎÈ˙Á‰ Ì‡ ‡Ï‡ ,Ì„ ‰˙‡¯˘Î Ï˜‰Ï

„"ÂÂÁ) ‰‡ÓË ,Ì„ ‰˙‡¯ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘·Â ,Ì„Â˜ ‰ÏÙ� Ì‡ Ï·‡ ,‰˙ÒÂ

ÔÈ„‰ ˜ÂÒÙÏ ‰¯ÂÓ ÏÎÏ ˙Â˘¯ Ô˙È� ‡Ï Â· ‡ˆÂÈÎÂ ‰Ê ¯·„Â .(˘"˙Ù·

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ¯Â„‰ ÈÏÂ„‚Ï Ì‡ ÈÎ ,Â·( ãé) שהטיל והוא 

-ÚÂ„È Î"‡ ,‰¯Â˜Ó ¯˜Ú�˘ Ô�ÈÚ„È„ ÔÂÈÎ„ ‡"ÈÂ .'„ ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„Î

.(Í"˘) ‰˜È„·· Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ,ÈÂÙ˜ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡˘(åè)דומיא

Ê"ËÂ).-דשפופרת Í"˘) Â ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„Î ,ÌÈ˜„·˘ ˜„ Â�ÈÈ‰

(æè)דם-˘‡Â'ÔÈË¯˜' ‰˙‡¯˘ ‰
כו)

Ì˙Â‡ ‰˜„·˘ Ì„Â˜ Â„·‡�Â ,

·˜ÚÈ ˙È·) ÌÂ„‡ ‰È‰˘ ˙¯ÓÂ‡ ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â‰Ë„ ‡"È ,ÌÈÁÂÓÈ� Ì‡

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰‡ÓË„ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù·ã(æé)בריה כצורת 

-˙‡ÓÂËÎ ÌÈÈÚÂ·˘ Ì‚ ‰‡ÓË ,„ÏÂ ÌÂ˘Ó ˘ÂÁÏ ˘È˘ ÌÈ�ÙÂ‡·Â

ÛÈÚÒ „"ˆ˜ 'ÈÒ ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,˙¯·ÂÚÓ ˙˜ÊÁ· ‰˙È‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,‰·˜�

'Ë
כז)

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(ãë'סי להלן ראה דם', בלא הקבר לפתיחת אפשר 'אי דין לענין

ס"ב. העד,äë)קצד על הנמצאות מאד קטנות נקודות ולענין

פירורים  [כמין ב"קרטין" רק  הוא כאן המבואר הבדיקה דין הנה

שהם  שניכר שומשום, של ובגודל מאד אדומים שהם קטנים]

מאד  קטנות נקודות לפעמים מצוי אבל האשה, מגוף באים

מגוף  ולא מעלמא פעמים הרבה באים שהם אדומות, או שחורות

מצאה  אם קטנותם, מחמת במיעוך לבודקם שייך ולא האשה,

מצאה  אם אבל כלל, להקל אין טהרה הפסק בבדיקת אלו נקודות

חילוק, יש אמנם מעלמא, שהם לתלות יש שפיר בדיקות בשאר כן

אדומות  בנקודות אבל תמיד, לתלות אפשר שחורות שבנקודות

הדחק  בשעת רק אלא נקיים ז' של ראשונים ימים בג' להקל אין

מהעד  שילקטם ובלבד מרובה, זמן לבעלה להטהר יכולה אינה אם

ס"ז). קיא כלל (חכמ"א העד על אדום לכלוך שום שאין ויראה

רבות  נשים ולמעשה כחכמ"א, בזה שהיקל החזו"א ממרן ושמעתי

לפי  מעשה בשעת הדעת בשיקול ותלוי אלו, מ"קרטין" סובלות

מצטברת  מקום באותו שהליחה דשכיח נראה ומהנסיון הענין,

קטנות  חתיכות ונעשית מתפוררת ואח"כ מקום באותו ומתייבשת

ובזה  מהמקור, ואינם העד, על בבדיקה ויוצאים צבעים, מיני בכל

עוד  מרבותי וקבלתי כשאפשר. בודקים או החכמ"א על סומכים

ויסננו  רגלים, מהמי באים ה"קרטין" שלפעמים בדיקה, של אופן

השתן  מכיס הם ודאי כאלו, חתיכות ישארו ואם רגליים המי את

קטנה  נקודה נמצאה ואם ג). ס"ק שבה"ל (שיעורי מהמקור ולא

בדוק, שאינו כעד נחשב זה שלענין י"ל נראית, אינה שכמעט

עיני  ראות לפי ותלוי כזה, בעיון לכן קודם נבדק לא ודאי שהרי

ד). אות לד ס"ק קצ סי' שני וחוט ססקי"א זוטא (פתחא המורה

לגבי  בדוקים נחשבים הבדים שאין החזו"א בשם אומרים וכן

כלל  בדרך בדיקה לצורך הנמכרים הבדים אמנם כאלו, נקודות

(שיעורי  לחכם ותשאל הבדוק, עד וחשיב אלו מנקודות נקיים

סע  קצ סי' לענין שבה"ל א הערה לעיל גם וראה ב). ס"ק לג '

מגדלת. זכוכית ע"י הנראות קטנות åë)נקודות חתיכות היינו

מטבילתה æë)ביותר. יום ארבעים עברו טרם אם ולענין

ס"ב. קצד סי' ראה האחרונה,



נדה  קפח הלכות סימן כו 

·Î
˜Â¯‰ ˙ÂÓÈÓÁÓ ¯˙ÂÈ ÔÈÓÁ Ô�È‡ ÌÈ¯˘ÂÙ Ì˙ÒÂ.‚Î שאינם כך כל קשים הם ואם

טהורה  לעת, מעת בתוך מיעוך כח)נמוחים ידי על נמוחים הם אפילו ,

בצפרניו. Î„שממעכן
ÂÈ�¯Ùˆ· ÔÎÚÓ Ì‡Â

כט)
ÂÁÂÓÈ� ‡ÏÂ

ל )
‰¯Â‰Ë ,

לא)
˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,

‰È¯˘ È„È ÏÚ:.ה‰Î שהם בזמן טהורה, נימוחו לא שאם אמורים דברים במה

כלל, דם עמהם שאין גמורים, לחלוח (çé)יבשים שום עליהם יש אם אבל

טמאה. ÂÎ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:דם,
,ÂÁÂÓÈ� ‡Ï Ô˙ˆ˜Â ,Ô˙ˆ˜ ÂÁÂÓÈ� Â‡ ÂÎÚÓ˙� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

‰‡ÓË„
לב )

,ÏÏÎ ÂÁÂÓÈ� ‡ÏÂ ‰˙‡¯˘ ‰Ó ÏÎ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˜„· Ì‡„ ÈÏ ‰‡¯� Â‰ÈÓ .(èé)·Â˘

Ô�È‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯·„˘ ‰˜ÊÁÂ‰ È¯‰˘ ,‰Ê Í¯„Î ÍÎ ¯Á‡ ‰‡Â¯ ‡È‰˘ ‰Ó ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡

‰ÙÂ‚·˘ ‰ÎÓÓ ÌÈ‡· ˜¯ Ì„
לג )

,˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡· ‡˜ÂÂ„Â .(ë)ÂÓÎ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘Â

Ê"Ù˜ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ,‰ÎÓ È·‚ בדיקה ÊÎו.:˘�˙·‡¯ שצריך אמורים דברים במה

שקשה  פי על אף דם, חתיכת אבל ושערות, קליפות כמין במפלת בשרייה,

טמאה. נימוח, אם ÁÎ(àë)ואינו בשרייה, בדיקה צריך לזה שגם אומרים ויש

שבדקים  דק הקנה שפופרת כשיעור קטנה חתיכה :לד )היא

.·Î.·Î.·Î.·Î·Î ‰„� ‡"·ËÈ¯

.·"Ú.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÌ"·Ó¯

˘"‡¯Â ‡"·˘¯

.Ï"�‰.„Î.„Î.„Î.„Î‡"·˘¯

¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,·"Ú ‚ ‡"˘ Ê"·

‰"Ù ‰�˘Ó „È‚Ó

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.„"È‰.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú ‚ ‡"˘

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎÔ˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.ÊÓ 'ÈÒ ·"Á

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰

‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰

‡"·˘¯Â ,Ê"È‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ‚ ‡"˘

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ˙Â‚˘‰· ‰"Ê¯‰

Ì˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·Ï

‰„� ˘"‡¯Â ,„ ˙Â‡

.‚ 'ÈÒ ‚"Ù

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ä( çé)'וכו עליהם יש אם ‚'-אבל  ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Ï ÈÓ„ ‡ÏÂ

ÍÂ˙· Ì„‰ Ì˙‰„ ,‰¯Â‰Ë ˙Ú˜Â·Ó ÂÏÈÙ‡ ‰ÎÈ˙Á· Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡˘

‡Â‰ Ì„‰ ÁÂÏÁÏ˘ ‡Î‰ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ,ÌÈÚ˜·· ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ˙ÂÎÈ˙Á‰

.(Í"˘) ˙ÂÎÈ˙Á‰ È·‚ ÏÚ( èé) לבדוק צריכה  אינה Ê‡Â-שוב 

Ô�ÈÏ˙Â ‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ ‰˜ÊÁÂ‰„ ,‰¯Â‰Ë ,ÂÓÚ Ì„ Î"Á‡ ‰‡¯˙ Ì‡ Û‡

.(˘"˙Ù· ÛÒÎ È„ÂÓÚ) ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï Ì�Ó‡ ,‰ÎÓ· Ì„‰

( ë) וסתה בשעת �Â¯‡‰-ושלא ,˜ÒÂÙ ÌÂ˘· ‡ˆÓ� ‡Ï ‰Ê ˜ÂÏÈÁ

ÌÈ˘·È ÌÈ¯·„ ‡Ï‡ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â‰Ë„

‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ·Â˘ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˜„· Ì‡˘ Î"˘Ó ÏÚ È‡˜„ ‡"ÈÂ .(Í"˘)

˙¯Â˙) ·Â˘ ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ÌÂ˜Ó ÏÎÓ„ ,˜Â„·Ï

ÌÈÓÏ˘‰
לה )

.(å( àë)'וכו אומרים  ÒÎ·¯‡-ויש ¯˜ÈÚ‰Â

.(Í"˘) ‰�Â˘‡¯‰

äòãä øåàéá
(çë חכמ"א) לעת מעת בפושרים בשריה בקיאים אנו שאין י"א

בדיקה  עושים אין ולמעשה ב). אות ט ס"ק שני וחוט ס"ד קיא כלל

חזקה  יותר שהיא בצפרנים מיעוך ע"י הרוק בדיקת עושים אלא זו,

שו"ע  וע"ע י). ס"ק שבה"ל (שיעורי הרמ"א וכמש"כ ולחומרא,

וראה  ה"קרטין". בדיקת אופן יט ס"ק הספר שבסוף בשו"ת הרב

רגלים. במי שנמצאו "קרטין" לענין ברמ"א קצא סי' להלן גם

(èë ס"ק שבה"ל (שיעורי ובפוסקים בגמ' כמש"כ רוק, עם היינו

בצפרנו  ומממעכן צפרניו על הקליפות מניח המעיכה, ואופן ח).

העד  גבי על גם המיעוך לעשות וניתן ו). ס"ק (סד"ט השניה שבידו

סכ"ז). פ"ד דעת בפתחי מובא אלישיב, (הגרי"ש ואם ì)עצמו

נתמעכו, ולא שלמים נשארו אבל שחרות או אדמומית מהם יצא

(שו"ת  נקיים ז' של ראשון ויום טהרה בהפסק לא אבל להקל, יש

(דרכ"ת  זו קולא על לסמוך שאין וי"א רצז). סי' ח"ג מהרש"ם

סד). י"א àì)ס"ק בשבת, החתיכות למעך מותר אם ולענין

איסור  משום בזה לטפל אסור וגם טוחן, משום למעכם שאסור

ז, אות עג סי' ח"א טהרה בשערי מובא אויערבך (הגרש"ז מוקצה

משום  בזה שאין וי"א מוקצה), דהוי ט אות ט ס"ק שני בחוט וכ"כ

ויש  ו). אות שם טהרה בשערי מובא אלישיב (הגרי"ש טוחן

(שו"ת  טבילתה ליל בו כשחל ביו"ט עכ"פ מוקצה שאינו שמצדד

קכו). סי' ח"ה יצחק ולא áì)מנחת כולם, את לבדוק וצריכה

יש  וכן סע"ו). וערוה"ש מט סי' חת"ס (שו"ת מקצתן לבדוק סגי

הרבה  אמנם קצא. ובסי' כאן המוזכרים ב"קרטין" לנהוג

כפי  "קרטין" בגדר אינן היום המצויות הקטנות מהנקודות

עיני  ראות לפי מקצתן בבדיקת להקל אפשר ולכן מורה, שהנסיון

ב). ס"ק שבה"ל (שיעורי מובהק הוחזקה âì)מורה אם אמנם

לפעמים  רואה  אם כגון מינים, לשאר הוחזקה לא אחד, במין רק

וב  שערות, כמין ולפעמים תראה "קרטין" אם ה"קרטין", את דקה

ל). סי' ח"ב שלמה בית (שו"ת אותן לבדוק תצטרך שערות כמין

(ãì לפתיחת אפשר 'אי אמרינן זה משיעור הגדולה בחתיכה אבל

ס"ב. קצד סי' להלן ראה דם', בלא שאף äì)הקבר ונראה

ידוע  ממספר בפחות רואה אינה תמיד אם וסת, לה שאין באשה

וסתה  בשעת שלא וסת לה שיש כאשה זה זמן קודם דינה ימים, של

מוצאת  אם לבדוק צריכה ואינה ס"ג], קפו סי' לעיל [כדמצינו

סקפ"ו). (בדה"ש אז קליפות



נדה  קפט הלכות כז סימן

קפט  סימן
קבוע, וסת לה ושאין קבוע וסת לה שיש אשה דיני

סעיפים: ל"ד ובו

קבוע,‡א. וסת לה שאין אשה לראייתה,(à)כל ל' ליום שהוא ·חוששת

מכ"ה  או לכ' מכ' ידוע לזמן קבוע וסת לה יש ואם נשים, לסתם בינונית עונה

הידוע (á)לכ"ה, לזמן פעמים ‚ב.:א)חוששת ד' שתראה כגון קובעתו, כיצד

ועוד  אחרת, פעם יום כ' ולסוף היום, שראתה כגון שווין, זמנים ג' וביניהם

צריכה  ולכך ההפלגות. וסת נקרא וזה יום, כ' לסוף ועוד יום, עשרים לסוף

בהפלגה. שאינה לפי המנין, מן אינה ראשונה שראיה ראיות, ואפילו „ד'

אחת פעם שראתה אחר שמיד חוששת, פעמים שלש שקבעתו מכאן קודם חוששת כ' לסוף

כ', כשיגיע פעם (â)ואילך שראתה אחר מיד לחדש, ידועים לימים שהיא הימים בראיית וכן

ואסורה  היום לזה אחרת לפעם חוששת בו, כ"ה או כ"א כגון לחדש, ידוע ליום אחת

העונה. אותה כל מוסת ‰לשמש חוץ כן, להם לחוש שצריכה וסת מיני לשאר הדין והוא

זה. בסימן שיתבאר וכמו לענין Âהדילוג, אלא פעמים ג' לקובעם שצריך אמרו ולא

שלא ב )עקירה  זמן שכל פעמים, מג' בפחות נעקר אינו פעמים בשלושה שקבעתו שכיון ,

שנייה. פעם לו חוששת אחת בפעם אפילו ליאסר, אבל לו, לחוש צריכה פעמים ג' עקרתו

ב' ראתה שאם פעמים. ב' קבעתו אפילו אחת, בפעם נעקר לו, שחוששת פי על אף ומיהו

עוד  לה חוששת אינה ראתה, לא ובשלישית ידוע, ליום :ג )ימים

.‡˙¯Â˙· ‡"·˘¯

ÊË ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

„ ˙ÂÚÂ·˘ Ô¯ ,‡"Ú

'Ó‚ È"ÙÚ ,·"Ú

.‡"Ú ÂË ‰„�

.·.·.·.·.·"Ú Ë ‰„�

.‚.‚.‚.‚,‡"Ú „Ò ÒÂ˙

˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘

‡"·˘¯ ,‡"È‰ ‚ 'ÈÒ

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú Á ‚"˘

.„.„.„.„.·"Ú ‚Ò 'È�˙Ó

.‰.‰.‰.‰.È"·.Â.Â.Â.Â„Ò ‰„�

.‡"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à( à)'ל ליום  ‰ÂÁ„˘-חוששת ÌÂÈ Â˙Â‡Ï Â�ÈÈ‰

ד )
˙˘˘ÂÁ ÔÎÂ .

Î ,Â�È„Î „Á‡ Ú·˜˙˘ „Ú ‰‚ÏÙ‰‰ ˙ÒÂÏ‚"È ÛÈÚÒÂ '· ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„

.(Í"˘) ‰‚‰·( á) הידוע לזמן  ÂÁ˘˘˙-חוששת ˘Â¯ÈÙ

˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .(Ê"ËÂ Í"˘) ·"Ò „"Ù˜ 'ÈÒ ÏÈÚÏ„Î ,˙ÒÂ‰ ˙Â�ÂÚÏ

ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘ ÔÂÈÎ ,˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ
ה )

.(Ê"Ë)á( â) וכן

וכו' הימים  ¯‡˘�Â‰,-בראיית ÌÚÙ ‰˙‡¯˘ ‰˘‡ ÏÎ ¯ÓÂÏÎ

‡"Î· ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÂ‚Î ,‡·‰ ˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ Â˙Â‡Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ

,‰È�˘ ÌÚÙ ‰‡¯˙˘Î Î"Á‡Â ,¯ÈÈ‡ ‡"Î· ÍÎ ¯Á‡ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÒÈ�

˙ÂÈ‡¯‰ È˙˘ ÔÈ·˘ ‰‚ÏÙ‰Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ
ו)

‰‚‰· ‚"È ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,

.(Ê"ËÂ Í"˘)

äòãä øåàéá
(à יום תמיד לכתוב יזהר כתקונו, פרישה מצות לקיים הרוצה

וכך  מרבותי קבלתי כך כתקונו, וסתה ימי לחשוב יוכל ואז הוסת,

ס"מ). קיב כלל (חכמ"א ב"ה און כל לי אונה ולא ימי, כל נוהג הייתי

(á.טו יד סעיפים להלן יבוארו וסת עקירת אם â)דיני ולענין

יג. סעיף להלן ראה אחרת, בעונה אך הידוע ביום דין ã)ראתה

לא. ס"ק י"ג סעיף להלן יבואר בינונית בוסת ä)עונה אמנם

צריכה  ראתה, ולא וסתה ועבר יום, משלושים לפחות קבוע הפלגה

פרדס  וסק"כ, סק"ב חוו"ד מאיר, (בית בינונית לעונה לחוש

שיעורי  ו, אות סק"ב שני חוט סק"י, בדה"ש סק"ה, בט"ז רמונים

ג). אות ההלכות בסיכום דעת å)שבה"ל ההפלגה, חישוב ואופן

תחילת  עד הראשונה הראיה מתחילת מחשבים האחרונים רוב

ח"ב  שלמה בית שו"ת ג, ס"ק קסו סי' חת"ס (שו"ת השניה הראיה

שואל  פשוטה, והוראה הפוסקים כל משמעות שכן והוסיף ט סי'

הראיה  מסוף שמחשבים וי"א לג), סי' ח"א תניינא ומשיב

כב  ס"ק קפד סי' הרב (שו"ע השניה הראיה תחילת עד הראשונה

ונמנעים  הראשונה, כדעה והעיקר ס"ו), קנה סי' השולחן ומסגרת

טעויות  כמה מזה לצאת שעלול כיון הרב כשו"ע מלהחמיר

כן  כמו א). ס"ק ס"ג קפו סי' שבה"ל (שיעורי הוסתות בחשבון

את  וגם הראשונה הראיה יום את גם מונים לעולם הפלגה בחישוב

כ' ביום ואח"כ ניסן א' ביום ראתה אם וכגון השניה, הראיה יום

כ' להפלגת מעתה וחוששת ימים, כ' של הפלגה זו הרי ניסן,

יחול  כ' הפלגת ויום הראיה, יום כולל יום כ' ומונים זו, מראייה

והפוסקים, הראשונים בכל פשוט (כן מלא] ניסן [שהרי אייר בט'

בלבול). למנוע כדי כך נהגו מ"מ מינה, נפקא בזה שאין אף ועל
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קבעהÊג. בלבד,(ã)אם שעתה אלא חוששת אינה לימים, ולא לשעות וסת
Á:בדיקה בלא ואפילו אחת, בשעה נעקר הוא הזה יש Ëד.והוסת עוד

פי  על אף שהקבוע פעמים, ג' קבעתו ללא פעמים ג' קבעתו בין חילוק

טהורה. ותמצא שתבדוק עד לשמש אסורה הרגישה, ולא עונתה שעברה

כיון  ראתה, ולא בדקה ולא הוסת  זמן הגיע אם פעמים, ג' קבעתו ושלא

עונתה, כוסת (å).ז)מותרת (ä)שעברה דינה יום, לל' שהיא בינונית, ועונה

בדילוג.Èה.קבוע: הוסת, בהם שקובעת ההפלגה שתהיה כגון (æ)פעמים

היום, לל"ב,(ç)שראתה ורביעית לל"א, ושלישית ל', לסוף שנית וראתה

(è).הפלגות של לדילוג וסת שלא (é)קבעה בין הרבה, דילוגה שהרחיקה בין

השוה. לדילוג וסת קבעה אחד, יום אלא שתהא (àé)הרחיקה ענין שבכל

וסת  לה קבעה ראייתה, מימים ו.:ח)משוה בהפלגה וסת שקובעת כשם

קובעת כך שוים, ושאינם החדשÈ(áé)‡שוים שוים È·בימי השבוע ובימי

.Ê.Ê.Ê.ÊÈÏÚ·· „"·‡¯

ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

.È"‰ ‡ 'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰

.Á.Á.Á.Á„ 'ÈÒ Ì˘ „"·‡¯

.·"‰.Ë.Ë.Ë.Ë‰„� ÒÂ˙

‡"·˘¯ ,‡"Ú ÊË

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú ÂË ‚"˘

.È.È.È.ÈÈ"ÙÚ ¯ÂË

˙ÂÎÏ‰· Ô"·Ó¯‰

.‚"È‰ ‰"Ù ‰„�

.‡È.‡È.‡È.‡È,·"Ú ËÏ ‰„�

˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘

.·"‰ ‚ 'ÈÒ

.·È.·È.·È.·È,‡"Ú ‡È ‰„�

·"‰Â˙· ‡"·˘¯

.‡"Ú Ë ‚"˘ Ê"·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
â( ã)לשעות ·Ê‰-וסת ‡ˆÂÈÎ Â‡ ,‰˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÂ‚Î ,˘Â¯ÈÙ

¯·„ Â˙Â‡ ˙ÓÁÓ ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯˘
ט )

.(Ê"Ë)ã( ä)מותרת-
‰˜È„· ‡Ï· ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÒ‡ ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡˘ ÌÈ�ÙÂ‡ ˘È Ì�Ó‡

.(Ê"Ë) ·"Ò Â"Ù˜ 'ÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ,˘ÈÓ˘˙ Ì„Â˜(å)ועונה

קבוע  כוסת דינה  וכו' ÏÂ‡-בינונית ˙È�Â�È· ‰�ÂÚ‰ ‰¯·Ú Ì‡˘

Â�È‡ ‰¯È˜Ú ÔÈ�ÚÏ Ì�Ó‡Â .(Í"˘) ˜Â„·˙˘ „Ú ‰ÏÚ·Ï ‰¯ÂÒ‡ ,‰˜„·

˙Á‡ ÌÚÙ· ¯˜Ú� ‡Ï‡ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂÎ
י)

‡"ÓÎÁ ,ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)

.(˘"˙Ù· ä(æ)וסת קבעה  וכו' היום שראתה  ÚÓ˘Ó-כגון

ÌÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÏ ‡˜Â„ ‰ÊÂ ,‚ÂÏÈ„· ‰‚ÏÙ‰Ï ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ˙ÂÈ‡¯ Ú·¯‡·„

,˙ÂÈ‡¯ '‚· ‰Ú·˜ ‚ÂÏÈ„· ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂ·„ ÌÈ¯·ÂÒ‰ 'Ê ÛÈÚÒ· ÔÓ˜Ï

ÌÈ¯·ÂÒÏ Ï·‡ ,ÌÈ‚ÂÏÈ„ '‚ Ì‰˘ ˙ÂÈ‡¯ '„· È‚Ò ‰‚ÏÙ‰· ‡Î‰ ÍÎÏ‰

‡Î‰ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ,‚ÂÏÈ„· ‰�È‡ ‰�Â˘‡¯‰˘ ÔÂÈÎ ˙ÂÈ‡¯ '„ Ô�ÈÚ·„ Ì˘

'‰ ÔÈ�Ú·Ê"Ë ,Í"˘) ˙ÒÂ ÚÂ·˜Ï È„Î ˙ÂÈ‡¯
יא )

Ì˘ Î"˘Ó ÈÙÏÂ ,(

.(Í"˘) ‡Î‰ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ,˙ÂËÈ˘‰ È˙˘Î ¯ÈÓÁ‰Ï( ç)וראתה

ל ' לסוף  Ë"Î-שנית  ÔÂ‚Î ,Ú¯ÙÓÏ ‰‚ÏÙ‰· ‰‚ÏÈ„ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰

Ú·Ë‰ „‚� ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ,‰Ê· ˜Ù˜ÙÓ˘ ˘ÈÂ .(Í"˘) 'ÂÎÂ Á"Î
יב )

È˙ÏÙ)

.(˘"˙Ù·( è)לדילוג וסת Ï"‚,-קבעה  ÌÂÈÏ ÍÎ ¯Á‡ ˙˘˘ÂÁÂ

ÌÏÂÚÏ ÔÎÂ ,„"Ï ÌÂÈÏ ÍÎ ¯Á‡Â
יג )

.(Í"˘)(é)שהרחיקה בין

(˘"Í).-דילוגה ‰"Ï ‚"Ï ‡"Ï Ë"Î ‰‚Ï„˘ ÔÂ‚Î( àé) שבכל

וכו' משוה  שתהא ‡Á„,-ענין  ÌÂÈ ˙Á‡ ÌÚÙ ‰‚ÏÈ„ È˜ÂÙ‡Ï

ÌÈÓÈ È�˘ Î"Á‡Â
יד )

.(Í"˘)å( áé) החודש ÈÙÏ-בימי  Â�ÈÈ‰

È¯·Ú‰ ‰�˘‰ ÁÂÏ ˙ÂÚÈ·˜
טו)

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(æ.ס"ט קפד סי' לעיל נתבאר זה ראתה ç)דין אם ולענין

יג. סעיף להלן ראה אחרות, בעונות אך שוים וכן è)בימים

היו  הראיות וכל מסודרים, שאינם בימים פעמים ג' ראתה אם

רק  קבוע שאינו וסת מדין הבא בחודש דחוששת שעה, באותה

שאינם  אף שלמה, שעה משך והיינו לראות, שרגילה בשעה

רמונים  פרדס א, ס"ק (חוו"ד ששית שעה כל כגון דקה, באותה

ששעות  שמצדד ויש א). ס"ק הד' הוסת קפט לסי' בפתיחה

מהזריחה  היום את שמחלקים היינו זמניות, שעות הינן אלו

פה  סי' (חזו"א שעה הינו חלק וכל חלקים, לי"ב השקיעה עד

אבל  היום, חצות אחר רק ראיותיה כל הרואה ואשה עד). ס"ק

העונה  כל ואסורה השעות, וסת זה אין קבועה, שעה לה אין

ד). ס"ק שני לא.é)(חוט ס"ק י"ג סעיף לקמן גם ראה

(àé,ה ס"ק חידושים חוו"ד ח, ס"ק השלמים בתורת וכ"כ

בארבע  סגי לכו"ע דהכא י"א אמנם סי"ד. קיב כלל וחכמ"א

(חזו"א  ראיות ה' בעינן לכו"ע דהכא וי"א י). ס"ק (שמלה ראיות

א). ס"ק פו שתמעט áé)סי' לחוש שאין משום היינו

האחרונים  ולמעשה ראייתה. אחר מיד שוב שתראה עד ותמעט

איתא  וכן יט, ס"ק הרב שו"ע ה, ס"ק חי' (חוו"ד כהש"ך נקטו

ולא  יום י"ח עד רק היא שהפחיתה וי"א הנפש). בבעלי בראב"ד

סי"ט). (ערוה"ש שראתה âé)יותר כגון שינתה, אח"כ ואם

ולא  אחר ביום ראתה אח"כ ובחודש כד כג כב כא כ בדילוג

(מקור  כו ליום שאח"כ בחודש לחוש שצריכה י"א כה, בהפלגת

וי"א  רס), סי' שטייף מהר"י בשו"ת מצדד וכן כב, ס"ק חיים

סק"ב), ו סי' נדה ובאורים (חדושים כה ליום לחוש שצריכה

ליום  הוא החשש עיקר אך כו, ליום וגם כה ליום שתחוש וי"א

סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת או"ז לעונת תחשוש בו רק ולפיכך כה

לקמן  ראה אחת, פעם ששינתה בדילוג החודש וסת ולענין פג).

טו. ס"ק ז היכא ãé)סעיף ויל"ע שווים. הדילוגים שאין היינו

ל  מוסיפה שראתה שלעולם היינו ל"ו, ל"ג ל"א ואח"כ ל' יום

אח"כ  לחשוש להכי, וסת קבעה אם לדילוג, אחד יום עוד

שבכל). ד"ה ביאורים (בדה"ש וצ"ע הלאה, וכן ומ"ה מ' ליום

(åè ג"פ קבעה אפילו כלל, לועזי לתאריך לחוש אין אבל

שבה"ל  ושיעורי נד סי' ח"ב האפוד חשב (שו"ת מסויים לתאריך

יג). ס"ק בש"ך
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ראתה כיצד, שוים. או (âé)ושאינם בשבת, בה' או בשבת באחד פעמים ג'

ובה' באייר ובה' בניסן בה' או בסיון, ובאחד באייר ובאחד בניסן באחד

בו (ãé)בסיון, בה' או בשבת באחד וסת לה בחודש טז)קבעה ובאחד יז),

בו, בה' בכך È‚או מדקדקין אין חסר, ואחד מלא שאחד פי על :יח)אף

וט"ז È„ז. בניסן בט"ו שראתה כגון בדילוג, החדש בימי קובעת כיצד

וסת קבעה לא בסיון, וי"ז ראיה (åè)באייר שאין בתמוז, בי"ח שתראה עד

שוות. ההפלגות שאין כיון מצטרפת, וסת ÂËראשונה לה היה אם ומיהו

וסת  קבעה פעמים, ג' בדילוג וראתה שינתה כך ואחר שהתחילה, קודם

הקבוע (æè)בדילוג, מוסת שדילגה אותה, ראתה בדילוג הראשונה שאף לפי

וי"ז ÊËלה. באייר וי"ו בניסן בט"ו אלא ראתה שלא פי על שאף אומרים ויש

לעולם. וכן באב, וי"ט בתמוז לי"ח וחוששת וסת קבעה לחוש ÊÈבסיון, ויש

בדילוג,ÁÈ(çé)ח.ולהחמיר:(æé)לדבריהם חדשים בג' פעמים ג' ראתה

.‚È.‚È.‚È.‚È,‡"Ú „Ò ÒÂ˙

˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘

Ô"·Ó¯ ,·"‰ ‚ 'ÈÒ

‰"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

Ë"Ù ˘"‡¯ ,·"È‰

.‚ 'ÈÒ.„È.„È.„È.„ÈÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Á"Ù

Ô"·Ó¯ ,Ê"‰

‰"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

˙Ú„· ¯ÂËÂ ,·"È‰

Ë"Ù ‰„� ˘"‡¯‰

˙Ú„ÎÂ ,‚ 'ÈÒ

„Ò ‰„�· Ï‡ÂÓ˘

.‡"Ú.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË„Ò ‰„�

.‡"Ú.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÂ�È·¯

‡·Â‰ Ï‡��Á

‡·· ˘"‡¯ ,˘"‡¯·

,„ 'ÈÒ „"Ù ‡Ó˜

‰„�· ·¯ ˙Ú„ÎÂ

.Ì˘.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ„"·‡¯‰

.‚"Ú „È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯‰Â ,·"Î‰ ‚ 'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ‡˙È‡ Ê"ÈÚÎÂ ,‡"Ú „Ò ‰„� ÒÂ˙· ‡·Â‰ Ï‡��Á Â�È·¯

.·"Ú ÊÏ ‡Ó˜ ‡·· Ï‡��Á Â�È·¯·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( âé)'וכו בשבת באחד ·‡Á„-ג"פ  ˙ÂÚÂ·˘ '‚ ÏÎ ‰˙‡¯˘ ÔÂ‚Î Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ˙È˘ÈÏ˘Ï ‰È�˘Ó ÂÓÎ ‰Â˘ ‰È�˘‰ „Ú ‰�Â˘‡¯ ‰È‡¯Ó˘ ,˙·˘·

˙ÒÂÂÏ ÍÙ‰�Â ,˙ÂÂ˘ ˙Â‚ÏÙ‰ '‚ ‡ÎÈ‡ ,ÌÈÓÚÙ '„ ÍÎ ‰˙‡¯ Ì‡ Ì�Ó‡Â

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÚÂ·˘‰ ÈÓÈÏ ‡ÏÂ ‰‚ÏÙ‰Ï ˜¯ ˙˘˘ÂÁ ‰˙ÚÓÂ ,‰‚ÏÙ‰

˘"˙Ù· È˙ÏÙ) ‰Ê· Â˜Ù˙Ò‰˘ ˘ÈÂ
כ )

.(( ãé)וסת לה  ·‚'-קבעה 

ÔÂÈÎ ,'· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Î ˙ÂÈ‡¯ '„ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‰‚ÏÙ‰‰ ˙ÒÂÓ È�‡˘Â ,˙ÂÈ‡¯

.(Í"˘) ˙ÂÈ‡¯ '· ‰‡¯˙˘ „Ú ˙Ú„Â� ‡Ï ‰�Â˘‡¯‰ ‰‚ÏÙ‰‰˘

æ(åè)בתמוז בי"ח  שתראה  ‰ÂÁ„˘-עד  ÌÂÈ ˙ÒÂ Ú·˜˙ Ê‡Â

ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â ,‰‡Ï‰ ÔÎÂ ÏÂÏ‡ 'ÎÂ ·‡ Ë"ÈÏ Î"Á‡ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,‚ÂÏÈ„·

¯ÒÁ Â‡ ‡ÏÓ ˘„ÂÁ
כא )

'ÎÏ ˙˘˘ÂÁ ,·‡ Ë"È· ‰‡¯˙ ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â .(Í"˘)

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÏÂÏ‡( æè)בדילוג הראשונה  שאף ‰Â�ÈÈ-לפי

‰˙È‰˘ ÔÂ‚Î ,ÌÈ‚ÂÏÈ„‰ ¯‡˘ ÌÚ ‰Â˘ ÚÂ·˜‰ ‰˙ÒÂÓ ÔÂ˘‡¯‰ ‚ÂÏÈ„ Ì‚˘

Û‡„ ,‚"ÎÂ ·"Î ‡"Î ÌÂÈ· ˙Â‡¯Ï ‰˙�È˘Â ,ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯

Í"˘) ÌÈ¯Á‡‰ ÂÓÎ ‰Â˘ ‚ÂÏÈ„· ‰˙È‰ ‡È‰ Ì‚˘ ÔÂÈÎ ÔÈ�Ó‰Ó ‡"Î ˙ÈÈ‡¯

.(Ê"ËÂ(æé) ולהחמיר-‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂ ÔÈ„Ó ÊÂÓ˙ Ê"ÈÏ Ì‚ ˘ÂÁÏ Â�ÈÈ‰

‚ÂÏÈ„· ‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂ ÔÈ„Ó ,ÏÂÏ‡ 'ÎÂ ·‡ Ë"È ,ÊÂÓ˙ Á"ÈÏ Ì‚Â ,ÚÂ·˜ Â�È‡˘

.(Ê"ËÂ Í"˘) ÚÂ·˜ç( çé)'וכו פעמים  ג' „Ú„Ï‰-ראתה ‡"È

'‚· Î"Á‡Â ,ÊÂÓ˙ Á"È· Ì‚ ‰‡¯˙˘ ‡Î‰ Ô�ÈÚ· ,'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‰�Â˘‡¯‰

Ì�Ó‡ .˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÈ˘„Á ‰˘Ï˘· ÔÎÂ ,Á"ÈÂ Ê"ÈÂ Ê"Ë ‰È¯Á‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ

ÌÈÓÚÙ '‚· È‚Ò Ú"ÂÎÏ ‡Î‰„ Â‰Ï ‡¯È·Ò ÌÈ˜ÒÂÙ‰„ ‰‡¯�
כב )

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(æè י"א שקבעתו, קודם השבוע יום לוסת לחוש אם ולענין

שאין  וי"א סט"ו), קיב כלל (חכמ"א ראיות שתי אחרי לחוש

על  מו ס"ק (בדה"ש הסירוג וסת כדין שנקבע, קודם לו לחוש

סקכ"ב). הרב שו"ע היינו æé)פי חודש', 'ראש וסת שיש י"א

ופעם  חודש דראש בא' פעם אך בר"ח, רצופים ג"פ ראתה אם

ר"ח  ששם הימים, לשני לר"ח וסת שקבעה חודש, דראש ¥בב'

ול' ניסן א' ראתה כגון שנקבע, קודם אף לזה וחוששת גורם,

חוששת  אינה א' ביום רק ראתה אבל סיון. בא' חוששת ניסן,

מח). ס"ק ובדה"ש סי"ב ערוה"ש וסקט"ז, סקט"ו (ב"ח לל'

(çé לחוש שצריכה י"א חסר, הבא והחודש בחודש, ל' ראתה

צריכה  ואינה חודשיים, עוד רק שיהא אף הבא ל' ביום רק

ד). ס"ק שבה"ל שיעורי ז, ס"ק שני (חוט כ"ט ליום לחוש

שמא  שאחריו, א' ביום לחוש צריכה חסר החודש שאם וי"א

ריג). עמ' הטהרה (יסוד הגורם הוא ר"ח אם ë)יום ונפ"מ

צריכה  השבוע לוסת חוששת שאם וסתה, בזמן שלא אח"כ תראה

הפלגה, לוסת רק חוששת אם אבל ראשון, ליום לחוש להמשיך

צ"ע  ולמעשה האחרונה. מראייתה ההפלגה למנות רק צריכה

וחכמ"א  ולפי ד"ה לא ס"ק (סד"ט לחומרא יחוש נפש ובעל

סט"ו). קיב ליום àë)כלל הגיע בדילוג החודש וסת כאשר

הבא  בחודש א' ליום שחוששת מצדדים יש בחודש, ל' או כ"ט

וי"א  ה). סעיף והפלאה וראוי ד"ה ח שער בפתיחה דעה (פרי

(אמרי  לו לחוש זה בחודש יום עוד שאין כיון נפסק שהוסת

אם  דמ"מ והוסיף ט, ס"ק שני חוט החזו"א, בשם ב סי' אברהם

דממשיכה  אפשר שאחריו, בחודש ובב' הבא בחודש בא' תראה

אם  א'. ב' ג' ד' בראתה נמי שייך זה וחשש לדילוג). לחוש

כ"ט. או ל' ליום חודש אותו בסוף הש"ך áë)חוששת

כ] ס"ק להלן [הובא כב ס"ק ט סעיף להלן לשיטתו קאי

ראיות  בג' דקובעת מודו כו"ע הסירוג וסת הכא דלענין והלכך ,

והפרישה  לסירוג, וסת קבעה ג"פ, עצמם על חזרו כשהדילוגים

כ). ס"ק בש"ך דעה (פרי פליגי הסירוג בוסת דאף שם לשיטתו
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זה  הרי פעמים ג' כן נהגה אם עצמן, דילוגים באותם וראתה וחזרה

וי"ז  באייר וי"ו בניסן ט"ו ראתה כיצד, חלילה. לדילוג קבוע וסת

ועוד  באלול, וי"ז באב וי"ו בתמוז ט"ו וראתה חלילה וחזרה בסיון,

וסת  לה קבעה בכסליו, וי"ז בחשוון וי"ו בתשרי ט"ו וראתה חזרה

חלילה, זה (èé)לדילוג לחודש וי"ו זה לחודש ט"ו לעולם וחוששת

זה: לחודש בסיוןËÈט.וי"ז ובאחד בניסן באחד ובאחד (ë)ראתה

לדילוגים  חודש לראש וסת לה קבעה באחדכג )באב, ראתה אבל בניסן ,

ראתה, לא בסיון ובאחד בתמוז, ובאחד באייר קבעה (àë)ובאחד לא

וסת: קבעה Îי.לה לא בסיון, וי"ח באייר וי"ו בניסן ט"ו ראתה

וסת, בו:(áë)לה י"ח עד ראתה ולא השלישי בחודש שסירגה דילגה Î‡יא.כיון

אחת וסתות (âë)פעם לשאר שחוששת פי על אף לדילוג, חוששת אינה שתים, או

שתקבענו: עד הדילוג, לוסת חוששת אינה אחת, הסירוג,יב.בפעם ראיה (ãë)וסת

חשש (äë)ראשונה שלענין אלא ראיותיה. שהרחיקה פי על ואף הכל, לדברי המנין מן

הוא בתחלה חודש (åë)וסתה לראש חודש מראש אלא חוששת שאינה לדילוג, שוה

חוששת ניסן, חודש בראש שראתה כגון לו, לא (æë)הסמוך ואם אייר, חודש לראש

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ.¯ÂË.Î.Î.Î.Î‰„�

.‡"Ú „Ò.‡Î.‡Î.‡Î.‡ÎÒÂ˙

„"·‡¯ ,‡"Ú „Ò

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜È˙

Ô"·Ó¯ ,È"‰ ‚

‰"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

‡"·˘¯ ,·"Î‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

Â�È·¯ ,·"Ú „È ‚"˘

ÛÂÒ ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.‡"Ú ‡Î¯ ‡"Á

äòãä ïåéö

˙ÂÚÈ„‰ È˙˘Î ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ‰Ê ÔÈ„· Ì‚Â ,ÌÈÁ¯ÎÂÓ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ

.(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)( èé)וחוששת-Ë·˘ Ê"Ë ˙·Ë Â"ËÏ

ÌÈÓÈ· ‰‡¯˙ ‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ 'Ë È"Ú ¯˜Ú˙˘ „Ú] ÌÏÂÚÏ ÔÎÂ ,¯„‡ Ê"ÈÂ

'‚ ÔÎ ‰˙˘ÚÂ ,‚ÂÏÈ„· ÌÈ˘„ÂÁ '· ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .[Ï"�‰

Â"Ë ,ÊÂÓ˙ Ê"Ë ÔÂÈÒ Â"Ë ,¯ÈÈ‡ Ê"Ë ÔÒÈ� Â"Ë ‰˙‡¯˘ ÔÂ‚Î ,ÌÈÓÚÙ

‚ÂÏÈ„Ï ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ,ÏÂÏ‡ Ê"Ë ·‡È¯˘˙ Â"ËÏ Î"Á‡ ˙˘˘ÂÁÂ ,‰ÏÈÏÁ

'Â È"Ú ¯˜Ú˙˘ „Ú] ÌÏÂÚÏ ÔÎÂ ,˙·Ë Ê"Ë ÂÏÒÎ Â"Ë ,ÔÂ˘Á Ê"Ë

.(Ê"ËÂ Í"˘) [Ï"�‰ ÌÈÓÈ· ‰‡¯˙ ‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ è( ë) ובאחד

וכו ' ˆ¯ÎÈ‰-באב  ‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Ï Ï·‡ ,'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‰È�˘ ‰Ú„Ï Â‰Ê

ÏÂÏ‡· „Á‡· „ÂÚ ‰‡¯˙˘
כד )

'‚· 'È‚Ò Ú"ÂÎÏ ‡Î‰„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë)

¯‡Â·Ó‰ ‚Â¯ÈÒ‰ ˙ÒÂ ÔÈ„ÎÂ ,Á"¯Ï ÔÏÂÎ ˙ÂÂ˘ ‰È˙ÂÈ‡¯˘ ÔÂÈÎ ,˙ÂÈ‡¯

˘"‰Â˙ ,Í"˘) ·"È ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï
כה )

.(( àë)וסת קבעה  -לא
,ÊÂÓ˙ Ë"È· Î"Á‡ ‰˙‡¯ ÂÏÈÙ‡Â .'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„ ‰È�˘ ‰Ú„Ï ÂÏÈÙ‡

Ì�Ó‡ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÏÈ„‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,‚ÂÏÈ„· ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈÏ ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‡Ï

ÔÒÈ� ÌÈ˘„ÂÁ˘ ÔÂÈÎ] ÌÂÈ ·"Ï Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙Â‚ÏÙ‰ '‚ ‡ÎÈ‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·

.(Í"˘) ‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂ ‰Ú·˜Â ,[¯ÒÁ ¯ÈÈ‡Â ,ÌÈ‡ÏÓ Ì‰ ÔÂÈÒÂ

é( áë) שסירגה ÌÂÈÏ-כיון  ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰Ï ‰È‰ ÂÏÈÙ‡Â

„·ÏÓ ˙ÂÈ‡¯ '‚ Ô�ÈÚ·„ ,˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‡Ï ,Ê"ËÂ Â"Ë ‰˙‡¯ ‰˙ÚÂ ,„"È

.(Í"˘) ÚÂ·˜‰ ‰˙ÒÂ àé( âë)שתים ¯‡˘�Â‰-או ‰Ú„Ï Â�ÈÈ‰

‰È�˘ ‰Ú„Ï Ï·‡ ,ÌÈÓÚÙ '‚ ‚Ï„˙˘ „Ú ˙Ú·Â˜ ‰�È‡„ 'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ

Ï˘ ‰˙È‰ ‰�Â˘‡¯‰ ‰È‡¯‰ Î"‡‡ ,˙ÒÂ ‰Ú·˜ ,ÌÈ‚ÂÏÈ„ '· ‰˙‡¯ Ì‡

.(Í"˘) ¯Á‡ ÚÂ·˜ ˙ÒÂáé( ãë) המנין מן ראשונה ראיה

-‰�Â˘‡¯ ‰È‡¯„ Ï"Ò„ 'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‰�Â˘‡¯ ‰Ú„Ï ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰

˘„ÂÁ‰ ˙ÂÓÈÏ ‰È‡¯ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ,ÔÈ�Ó‰ ÔÓ ÈÂ‰ ‡Î‰ ,ÔÈ�Ó‰ ÔÓ ‰�È‡

‰‚ÏÙ‰Ï ‡ÏÂ
כו)

.(Ê"Ë)( äë) המנין ÔÎÏ-מן Ì„Â˜ Ì‡ ÂÏÈÙ‡

‰˙‡¯„ ,ÔÒÈ� Á"¯· Î"Á‡Â ,¯„‡ Á"¯· ‰˙‡¯˘ ÔÂ‚Î ,˘„ÂÁ ÏÎ ‰˙‡¯

˙ÒÂ ‰Ï ‰Ú·˜ ,·‡Â ÔÂÈÒ Á"¯· ‰˙‡¯ ·Â˘ Ì‡ ,˘„ÂÁÏ ˘„ÂÁÓ

Á"¯ ‰˙‡¯˘ ÔÂ‚Î ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ‰È‰ Ì‡ Â‰ÈÓ .ÌÈ‚Â¯ÈÒÏ

,·‡ Á"¯Â ÔÂÈÒ Á"¯· ˙Â‡¯Ï ‰‚¯ÈÒ ·Â˘Â ,ÔÒÈ� Á"¯Â ¯„‡ Á"¯Â Ë·˘

ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ,‰Â˘‰ ˙ÒÂÓ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ,ÔÈ�Ó‰ ÔÓ ‰�È‡ ÔÒÈ� ˙ÈÈ‡¯ ÈÊ‡

Á"¯ ÔÒÈ� Á"¯ ‰˙‡¯ Ì‡ ,ÍÙÈ‰Ï ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .(Í"˘) ‚Â¯ÈÒ‰ ˙ÒÂÏ

˙ÒÂÏ ˙˘˘ÂÁ ,È¯˘˙ Á"¯Â ÏÂÏ‡ Á"¯ ‰˙‡¯ Î"Á‡Â ,·‡ Á"¯Â ÔÂÈÒ

ÌÈ˘„Á '‚ ‰˙‡¯ Î"Á‡Â ,ÌÈ‚Â¯ÈÒ '„ ‰˙‡¯ ÂÏÈÙ‡Â .‚Â¯ÈÒÏ ‡ÏÂ ‰Â˘‰

‚Â¯ÈÒ‰ ˙ÒÂÂ .¯Â„Ò‰ ˙ÒÂ Ú·˜�Â ‚Â¯ÈÒ‰ ˙ÒÂ ¯˜Ú� ,¯„Ò‰ ÏÚ

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘ Â�ÈÈ‰„ ,ÌÈ‚Â¯ÈÒ '‚· ‰‡¯˙ ‡Ï˘ È"Ú ¯˜Ú� ,Ú·˜�˘

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( åë)לדילוג È"‡-שוה ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰

.(Ê"Ë) Ù"‚ Â�Ú·˜˙˘ „Ú ‚ÂÏÈ„Ï ˙˘˘ÂÁ ÔÈ‡˘( æë) חודש לראש

ÌÂ˘Ó-אייר  ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈÏ ,¯ÈÈ‡ Á"¯ ÈÓÈ È�˘Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˘ÚÓÏÂ

˘„ÂÁ ˘‡¯ ÌÂ˘Ó È�˘‰ ÌÂÈÏÂ ,‚"È ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î ,˙È�Â�È· ‰�ÂÚ ÈÂ‰„

.(Ê"Ë)

äòãä øéàî

äòãä øåàéá
(âë זה וסת קבעה אחרים, בימים גם בינתיים ראתה ואפילו

ע). ס"ק ובפרי ãë)(בדה"ש ח, ס"ק בחוו"ד וכ"ה בתשרי, צ"ל

מן  ראשונה דראיה וכתב עצמו סתר יב סעיף לקמן [הט"ז דעה.

ז]. ס"ק הסד"ט כך על העיר וכבר (חוו"ד äë)המנין, דעת וכן

סכ"א). וערוה"ש סי"א קיב כלל חכמ"א יד, ס"ק חידושים

(åë.כד אות עיי"ש ט, סעיף לעיל למש"כ סותרים אלו ט"ז דברי



נדה  קפט הלכות לא סימן

לא  ואם לו, הסמוך תמוז חודש לראש חוששת סיון, חודש ראש עד ראתה

תמוז, חודש בראש פי (çë)ראתה על אף אב, חודש לראש חוששת אינה

החדש  שהפסקת מפני הראשונה, ההפלגה כעין חדשים ב' הפלגת שהם

וסת, התחלת היא השלישי החודש וראיית הראשון, ראיית ביטלה השני

יותר: ולא הסמוך חודש לראש לה Î·יג.וחוששת קובעת האשה אין

ראתה אפילו יהיו (èë)וסת, כן אם אלא זה, אחר זה חדשים ראשי שלשה

בלילה  או ביום אחת, בעונה בלילה,כז)כולם והרביעית ביום פעמים שלש ראתה ואם .

ביום, והרביעית בלילה פעמים שלש הוסת (ì)או חשש מפני ובלילה, ביום חוששת

שלא  בלילה, ופעמים ביום פעמים ראתה ואם האחרון. שהוא השני חשש ומפני הראשון

האחרונות  וג' ביום הראשונה שתראה או פעמים), ג' מהן אחד קבעה (ולא הסדר על

חוששת  בזה, ושלש בזה שלש או ביום, אחרונות והג' בלילה הראשונה או בלילה,

בלבד. Î‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:לאחרונה
,‰˙‡¯˘ ‰˘‡‰(àì)˙ÒÂ Ú·˜˙˘ „Ú ,‰‚ÏÙ‰ÏÂ ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂÏ ˙˘˘ÂÁ

.·Î.·Î.·Î.·ÎÈÏÚ·· „"·‡¯

ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

'‚ 'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰

Ô"·Ó¯ ,Ï"‰

‰"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

.„"È‰.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÔ"·Ó¯

‰"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

.‡"Î‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( çë) אב חודש לראש חוששת „‡�È‰-אינה Â�ÈÈ‰

Á"¯Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÂÊ ‡Ó‚Â„· Ï·‡ ,‚Â¯ÈÒ‰ ˙ÒÂ „ˆÓ ˙˘˘ÂÁ

Á"¯Ï ÔÂÈÒ Á"¯Ó ‰‚ÏÙ‰‰ ÌÏÂÚÏ˘ ,‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂ „ˆÓ ·‡

‡˜Ù� ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,ÔÂÈÒ Á"¯Ï ÔÒÈ� Á"¯Ó˘ ‰‚ÏÙ‰Ï ‰Â˘ ÊÂÓ˙

„"ÂÂÁ) Ì¯„ÒÎ Ì�È‡ ÌÈ¯ÒÁ‰Â ÌÈ‡ÏÓ‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯˘‡Î ‰�ÈÓ

.(˘"˙Ù·âé( èë) חדשים ראשי ‰„ÔÈ-שלשה  ‡Â‰

ÔÏÂÎ Â‡ ÌÂÈ· ˙ÂÈ‡¯‰ ÏÎ Ì‡ ‡Ï‡ Ú·˜� Â�È‡ ‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂ

‰‚ÏÙ‰ ˙Â�ÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰�ÓÓ˘ ‰�Â˘‡¯‰ ‰È‡¯‰ Ì�Ó‡Â ,‰ÏÈÏ·

Ú„ÈÏ È„Î ˜¯ ‡È‰˘ ,‰ÏÈÏ· Â‡ ÌÂÈ· ‡È‰ Ì‡ ÔÏ ˙ÙÎ‡ ‡Ï

‰˙‡¯˘ ‰�ÂÚ‰ ÈÙÏ ‡Â‰ ˘˘Á‰Â ,‰‚ÏÙ‰‰ ˙‡ ˙Â�ÓÏ È˙ÓÈ‡Ó

‰‚ÏÙ‰‰ È¯Á‡
כח )

˘"˙Ù· È"·Â�)
כט )
(

ל)
.( ì)חוששת

ובלילה  ·ÏÈÏ‰,-ביום  ˙ÈÚÈ·¯‰Â ÌÂÈ· Ù"‚ ‰˙‡¯„ ‡ÎÈ‰

¯˜Ú� ‰ÏÈÏ·˘ Â˙Â‡Â ,Ù"‚ ¯˜ÚÈ˘ „Ú ¯˜Ú� Â�È‡ ÌÂÈ·˘ Â˙Â‡

‰ÏÈÏ· Â· ‰‡¯˙ ‡Ï˘ ˙Á‡ ÌÚÙ·
לא )

.(Ê"Ë)( àì)חוששת

ולהפלגה החודש È"‡-לוסת ,˙È�Â�È· ‰�ÂÚ ˘˘Á ÔÈ�ÚÏÂ

‰�ÂÚ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ˘È Ó"ÓÂ] ,(Í"˘) ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ· ÌÏÂÚÏ ‡È‰˘

‰¯·Ú Ì‡ ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂ·„ ,˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂÏ ˙È�Â�È·

˙ÒÂ ÍÈÈ˘Â .˙È�Â�È· ‰�ÂÚ· Î"‡˘Ó ,˙¯˙ÂÓ ‰˜„· ‡ÏÂ ‰�ÂÚ‰

ÚÈ‚‰˘ Ì„Â˜ ·Â˘ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÂ‚Î ,˙È�Â�È· ‰�ÂÚ ‡Ï· ˘„ÂÁ‰

˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Ï·‡ ,¯˜Ú� ‡Ï ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ ˘˘Á„ ,˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ

‰Ï ˘È Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â ,‰�Â¯Á‡‰ ‰˙ÈÈ‡¯Ó ‡Ï‡ ˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ

˙ÒÂ ÔÈ„Ó ÈÂ�È˘‰ ÌÂÈÏ ˙˘˘ÂÁ„ ,¯Á‡ ÌÂÈÏ ‰˙�È˘Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ

˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Í‡ ,ÚÂ·˜ Â�È‡˘
לב )

.[(˘"˙Ù)

,˙Ó„Â˜‰ ‰È‡¯‰Ó ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÏÂÚÏ ‡È‰ ˙È�Â�È· ‰�ÂÚ˘ ‡"ÈÂ

,È·ˆ ÌÎÁ ,Ê"Ë) ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ È�ÙÏ ÌÂÈ ÏÂÁ˙ ‡È‰ ,‡ÏÓ ˘„ÂÁ‰˘ÎÂ

˘"˙Ù· È˙ÏÙ
לג )

‰È‡¯‰Ó ÌÂÈ „Á‡Â ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÏÂÚÏ ‡È‰˘ ‡"ÈÂ .(

‡È‰ ¯ÒÁ ˘„ÂÁ·Â ,˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ· ÏÂÁ˙ ‡È‰ ‡ÏÓ ˘„ÂÁ‰˘ÎÂ ,˙Ó„Â˜‰

˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈ È¯Á‡ ÌÂÈ ÏÂÁ˙
לד )

¯Â‡È·· „ÂÚ ‰‡¯Â .(

äòãä øåàéá
(æë,ושקיעתה החמה בנץ תלוי וסתות, לענין ולילה יום גדר

ס"ד. קפ"ד סי' לעיל הראיה çë)כמבואר דאף וי"א

באותה  שתהא בעינן ההפלגה, למנות מתחילה שממנה הראשונה

סכ"ו). ערוה"ש  סקע"ב, פ"ה סי' (חזו"א הראיות שאר של עונה

(èë מראיה עברו עונות כמה רק מונים הפלגה שבוסת וי"א

אף  הפלגה וסת שתקבע שייך זה ולפי ימים, כמה ולא לראיה,

שוה  בהפלגה שהם בגוונא עונה, באותה היו לא הראיות אם

ולמעשה  סקל"ו). הרב שו"ע שם, בנוב"י השואל - טעביל (הגר"ד

ח"ד  יו"ד אג"מ נ"ט-ס"ד, ס"ק פ"ה סי' (חזו"א כהנוב"י נקטינן

עונות  במספר הוסת שנקבע רואים למעשה דאם וי"א מ"ח), סי'

סק"א). שבה"ל (שיעורי לחומרא לעונות לוסת לחוש יש שוה,

(ì.קבוע שאינו בוסת הוא àì)וה"ה האחרון אם אמנם

בתוך  ראייתה ונמשכה בלילה וראתה הקדימה הבאה ובפעם ביום,

סקל"ח, הרב (שו"ע לבד שהקדימה במה היום נעקר לא היום,

מו). אות ט"ז סעיף להלן גם שיש áì)וראה אשה לענין

צריכה  אם ראתה, ולא וסתה ועבר יום, מל' פחות קבוע וסת לה

ב. ס"ק ס"א לעיל ראה בינונית, לעונה וכן âì)לחוש

סק"א. הרב שו"ע פסק וכן האחרונים, רוב וכ"כ ãì)דעת

פסק  וכן 'והוא') ד"ה סק"ג קס"ו (סי' חת"ס בשו"ת בפשיטות

דעונה  הפוסקים רוב דעת ולמעשה ס"ד. קפ"ד סי' הערוה"ש

אא"כ  ל"א, ביום גם ולהחמיר לחוש ויש ל', ביום היא בינונית

יש  טבילה בליל ואפילו החודש], יום [ואינו גדול צורך הוא

סק"ב). ס"א שני חוט סק"ה, ס"א שבה"ל (שיעורי להחמיר

הבאה. הערה ראה בלילה, לחוש אם ביום, וסתה כשעונת ולענין



נדה  קפט הלכות סימן לב 

'‡· ‰˙‡¯ ,„ˆÈÎ .Ô‰Ó „Á‡ ¯˜Ú˙˘ Â‡ ,ÌÈÓÚÙ '„· ‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂ Â‡ ÌÈÓÚÙ '‚· ˘„ÂÁ‰

,Â· 'ÎÂ ÔÒÈ�·(áì),ÔÒÈ� ˘„ÂÁ ˘‡¯ È�ÙÓ ¯ÈÈ‡· „Á‡Ï ˙˘˘ÂÁ(âì)¯ÈÈ‡· „Á‡· ‰˙‡¯

'Ë· ‰˙‡¯ ,‰˙‡¯˘ 'Î ÌÂÈ ˙ÈÈ‡¯Ó 'Î ÌÂÈ ‡Â‰˘ ¯ÈÈ‡· 'ËÏ ˙˘˘ÂÁ ,Â· ‰˙‡¯ ‡Ï Â‡

‰˙‡¯ È¯‰˘ ,˘„ÁÏ 'Î ˙ÒÂ ‰Ï ‰Ú·˜ ‡Ó˘ ¯ÈÈ‡· ÌÈ¯˘ÚÏ ˙˘˘ÂÁ ,‰˙‡¯ ‡Ï Â‡ ¯ÈÈ‡·

„Ú ,ÌÏÂÚÏ ˙˘˘ÂÁ ‡È‰ ÔÎÂ .ÔÒÈ� ˘„ÁÏ ÌÈ¯˘Ú(ãì)‰�È‡ Ê‡„ Â�È„Î „Á‡ ˙ÒÂ Ú·˜˙˘

‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÂÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ Ê‡ ,¯˜Ú� Ô‰Ó „Á‡˘ „Ú Â‡ ,Ú·˜� ‡Ï˘ È�˘Ï ˙˘˘ÂÁ

.È�˘‰ Ú·˜�
„Î

˙˘˘ÂÁ ,ÔÒÈ�· Â"Ë ‰˙‡¯ ,„ˆÈÎ ,Â�Ú·˜˙˘ „Ú ÔÈ‚ÂÏÈ„‰ ˙ÒÂÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡Â

Ê"ËÏ ˙˘˘ÂÁ ,Â· Ê"Ë ‰˙‡¯ ,Â· Ê"ËÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ,¯ÈÈ‡· Â"Ë· ‰˙‡¯ ‡Ï ,¯ÈÈ‡· Â"ËÏ

ÊÂÓ˙· Ê"ÈÏ ˙˘˘ÂÁ ,Â· Ê"È ‰˙‡¯ ,Â· Ê"ÈÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡Â ÔÂÈÒ·(äì)Á"ÈÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡Â

.„Î.„Î.„Î.„Î¯Â‡È·· ‡"Ó¯

.·"Î‰ Ì˘ Ô"·Ó¯‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
‰Ú„‰

לה )
.( áì) ניסן ר "ח  מפני באייר  לאחד  -חוששת

,˙È�Â�È· ‰�ÂÚ ÌÂ˘Ó ,¯ÈÈ‡ Á"¯„ '‡ ÌÂÈÏ Ì‚ ˙˘˘ÂÁ ‡Î‰„ ‡"È

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ¯‡˘ Ï·‡ .(Ê"Ë) ÔÒÈ� Á"¯„ ‰È‡¯‰Ó ÌÈ˘Ï˘ ÌÂÈ ‡Â‰˘

ÔÂÈÎÂ ,„·Ï· ‰�Â¯Á‡‰ ‰È‡¯‰Ó ‡Ï‡ ˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡„ Ï"Ò

Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ·Â˘ ,ÔÒÈ� 'Î· ‰˙‡¯˘,‡"Ú¯) ¯ÈÈ‡ Á"¯„ '‡Ï ˘ÂÁ

˘"˙Ù· „"ÂÂÁ ,Ë"„Ò
לו)

.(( âì)לא או באייר  באחד  ראתה 

וכו' ‰ÏÙ‚‰-ראתה  ˙¯˜ÂÚ ‰�È‡ ‰¯ˆ˜ ‰‚ÏÙ‰„ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„

,¯ÈÈ‡· „Á‡· ‰˙‡¯ Ì‡ Û‡ ÍÎÏ‰ ,Ô‰È˙˘Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,‰ÎÂ¯‡

¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,ÔÒÈ� 'ÎÓ ÌÈ¯˘Ú ˙‚ÏÙ‰ ‡È‰˘ ¯ÈÈ‡ 'ËÏ Ì‚ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙ ,Ê"Ë)
לז)

‰¯ˆ˜ ‰‚ÏÙ‰„ Á"·‰Â È"·‰ ˙Ú„ Í„È‡Ó .(

Ì‡ ‡Î‰ ÍÎÏ‰ ,‰¯ˆ˜Ï ˜¯ ‰˙ÚÓ ˙˘˘ÂÁÂ ,‰ÎÂ¯‡ ‰‚ÏÙ‰ ˙¯˜ÂÚ

,¯ÈÈ‡ ·"ÈÏ ‡È‰˘ ,ÌÂÈ ·"È ˙‚ÏÙ‰Ï ˜¯ ˙˘˘ÂÁ ,¯ÈÈ‡· „Á‡· ‰˙‡¯

¯˜ÈÚ ‰‡¯� ÔÎÂ
לח )

‰˙‡¯ Ì‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò ,È˙ÏÙ ,Í"˘)

'· Ì‡˘ ,‰¯ˆ˜ ˙Á‡ ‰‚ÏÙ‰ ‰˙È‰ ÚˆÓ‡·Â ,˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â‚ÏÙ‰ '‚

,‰˜ÈÒÙ‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰‚ÏÙ‰·Â ,‰˜ÒÙ‰ ‡Ï· ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙Â‚ÏÙ‰‰

‰�Â˘‡¯‰ ‰‚ÏÙ‰‰ ÚˆÓ‡· Ì‡Â ,‰ÎÂ¯‡‰ ‰‚ÏÙ‰Ï ˙ÒÂ ‰Ú·˜ Ú"ÂÎÏ

˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰‚ÏÙ‰· ‰˜ÈÒÙ‰˘Î ˜¯Â ,˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‡Ï Ú"ÂÎÏ ,‰˜ÈÒÙ‰

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) È‚ÈÏÙ( ãì) אחד וסת „Â˜‡-שתקבע  Â�ÈÈ‰

‰�È‡ ·Â˘ „Á‡ Ú·˜�˘Î Ê‡ ,‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂÂ ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂ ˘˘Á ÔÈ�ÚÏ

Ú·˜� Ì‡ Û‡ ,˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂ Ï˘ ˙Â˘˘Á Ì‰È�˘˘Î Ï·‡ ,È�˘Ï ˙˘˘ÂÁ

,˘„ÂÁ‰ ˙Â˙ÒÂ È˙˘ ÚÂ·˜Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ÔÂÈÎ ,È�˘Ï ˙˘˘ÂÁ Ì‰Ó „Á‡

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ·"Ï ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÓÎ( äì)חוששת ואינה

בו ÒÂ˙-לי "ח  ˙Ú·Â˜ ‰�È‡„ 'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÚÈ„Ï Â�ÈÈ‰

‰Ú·˜ Ì˘ ‰È�˘‰ ‰ÚÈ„Ï Ï·‡ ,˙ÂÈ‡¯ '„· ‡Ï‡ ˘„ÂÁ‰ ÌÂÈÏ ‚ÂÏÈ„‰

Ô‡Î ÌÈÈÒÓ˘ ÈÙÎÂ ,ÊÂÓ˙ Á"ÈÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,˙ÂÈ‡¯ '‚· ¯·Î

‡"Ó¯‰
לט )

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(äì שבעונה היא הפוסקים פשטות לה, לחוש שיש העונה לענין

האחרונה, ראייתה את ראתה שבה לעונה רק חוששת בינונית

וגם  ללילה גם ל', יום של העונות לשתי לחוש דצריכה י"א אמנם

וראוי  סק"א ). הרב שו"ע נראה, ועוד ד"ה סקט"ו (פלתי ליום

שאלת  תעשה הדחק ובשעת טבילה, ליל כשחל אף כן, להחמיר

בעונה  לחוש למחמירים וכן סק"ה). ס"א שבה"ל (שיעורי חכם

וגם  ללילה גם לחוש צריכה לד] אות [ראה ל"א ליום גם בינונית

יש  ל"א, בליל טבילתה וחל ביום, ראייתה עונת אם אמנם ליום,

שני  חוט שם, ההלכות ובסיכום סק"ה ס"א שבה"ל (שיעורי להקל

לחוש  אם בלילה, ראייתה כשעונת ולענין ג). אות סק"ב ס"א

וראה  ח. אות ס"ב קפד סי' לעיל ראה כ"ט, ביום זרוע אור לעונת

בינונית. בעונה נוספים דינים א' סעיף לעיל עיקר åì)עוד וכן

סי"ח). קי"ב כלל קי"ב æì)(חכמ"א כלל החכמ"א מחמיר וכן

הארוכה,çì)סי"ח. להפלגה גם דחוששת אחרונים כמה ודעת 

א' מיום חוששת הכא הלכך האחרונה, הראיה מיום אותו מונה אך

פלתי  סקכ"ח, (פרישה כ' להפלגת וגם י"ב להפלגת גם באייר

וכן  סקמ"ג-מ"ד), הרב שו"ע סי"ג, מאיר בית ולכן, ד"ה סקי"ח

שני  חוט קז, סוס"י וח"ה פא סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת לדינא נוהגים

ואמנם  הרמ"א). לדעת גם לחוש ראוי דלכתחילה והוסיף סקי"א

צריכה  אינה שוב לגמרי, עניינה שינתה שכבר וסתה מסדר ניכר אם

הטהרה  במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש הארוכה להפלגה לחוש

ראתה  פעמים ג' שאם וי"א ,(165 הערה סי"ג קפט סי' ח"ב

(שבה"ל  הארוכה להפלגה לחוש צריכה אינה שוב קצרה, בהפלגה

וכ"ש  שנתעברה, היכא וכן הנישואין, אחר ראשונה ובשנה שם).

ההפלגה  את עקרה הקצרה שההפלגה כש"ך להקל יש ילדה, אם

סק"מ  בש"ך סי"ד שבה"ל (שיעורי קבוע וסת שאינה כל הארוכה

דם  ראיית ע"י היתה הקצרה ההפלגה אם ואמנם ומ"מ). ד"ה

בבדיק  או מאד, דההפלגה מועטת לט"ז לחוש מסתבר עד, ת

והיכא  פ"א). סוס"י ח"ב שבה"ל (שו"ת עומדת במקומה הארוכה

בלילה, כ' הפלגת את שראתה כגון עונה, באותה הראיות היו שלא

לארוכה  בעונתה, אחת לכל שחוששת י"א ביום, י"ב הפלגת ואת

דקיי"ל  דכיון וי"א סקי"א), שני (חוט ביום ולקצרה בלילה

צריכה  א"כ הקצרה, מיום הארוכה להפלגה דחוששת כאחרונים

להפלגה  וגם הקצרה, ראייתה את ראתה שבה העונה לפי לחוש

ק"ז). סוסי' ח"ה שבה"ל (שו"ת היום לעונת חוששת הארוכה

(èì.י"א סעיף לעיל גם ראה



נדה  קפט הלכות לג סימן

· Ë"ÈÏ ˙˘˘ÂÁÂ ˘„ÂÁ‰ ÈÓÈÏ ÔÈ‚ÂÏÈ„ ˙ÒÂ ‰Ï ‰Ú·˜ ,ÊÂÓ˙· Á"È ‰˙‡¯ ,Â·.·‡(åì)ÔÎÂ

‰ÈÈ‡¯‰ ,˘„ÂÁ ‚ÂÏÈ„· ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ˜¯ .Ì‰È�È· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ ÈÎ ,ÔÈ‚ÂÏÈ„Â ‰‚ÏÙ‰· ‰Ê Í¯„·

ÌÂÈ·Â ,ÌÈÓÈ '„ ‰˙ÈÈ‡¯ ‰ÎÈ˘Ó‰Â ÔÒÈ�· Â"Ë ‰˙‡¯ .¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ,ÔÈ�Ó‰ ÔÓ ‰�Â˘‡¯‰

,Â· Ê"È· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈÁ˙‰ ÔÂÈÒ·Â ,ÌÈÓÈ '‚ ‰˙ÈÈ‡¯ ‰ÎÈ˘Ó‰Â ‰˙‡¯ ¯ÈÈ‡· Ê"Ë
‰Î

ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

,˘„ÂÁÏ Ê"È· ÌÈÓÚÙ '‚ ˙Â‡¯Ï ‰˘ÏÈ˘ È¯‰˘ ,‰Â˘ ˙ÒÂÏÂ ‚ÂÏÈ„Ï ˙˘˘ÂÁ˘
ÂÎ

ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÏÁ˙ ¯Á‡ „ÈÓ˙ ÔÈÎÏÂ‰„ ,ÏÏÎ ‰Â˘ ˙ÒÂ Ô‡Î ÔÈ‡˘
מ)

היתה ÊÎיד.:

שלשים, ליום ושינתה קבוע), וסת בזה לה (ויש עשרים יום לראות רגילה

וכשיגיע אסורים, וזה וסת (æì)זה משום אסורה שלשים, לראיית כ' יום

וזה  זה ל' ליום פעמיים שינתה ל'. ליום חוששת בו תראה לא ואם הראשון,

ל'. יום ונאסר כ' יום הותר ל', ליום פעמים ג' שינתה ואם (çì)אסורים.

ל' ליום פעמיים או פעם ששינתה כ',(èì)לאחר לסוף וסת (î)ראתה חזר

שלשים  והותר למקומו כ' השות ÁÎ(àî)טו.:מא)של ולא ראיותיה שינתה

לל"ד, והשלישית לל"ב, והשניה ל', ליום אחת פעם ששינתה כגון אותם,

הראשון וסת לראות(áî)נעקר חזרה ואם כלל. וסת לה ביום (âî)ואין

שיעקר  עד תמיד לו וחוששת הראשון לקביעותו חוזר הראשון, הוסת

פעמים  שלש עונות,(ãî).מב )ממנה שלש מלראות להפסיקה הדין והוא

.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î˙ÂÎÏ‰· Ô"·Ó¯

.·"Î‰ ‰"Ù ‰„�

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ˙Ú„Ï È"·

˙Â‚˘‰· ‰"Ê¯‰

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·Ï

˙Â‡ ˙Â˙ÒÂ‰ ÔÂ˜È˙

˙¯Â˙· ‡"·˘¯Â ,‡È

„"È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

‰„� ˘"‡¯Â ,·"Ú

‰"ÎÂ ,'‚ 'ÈÒ Ë"Ù

„"·‡¯‰ ˙Ú„Ï

Ì˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

‡·Â‰ ,„"Î‰ '‚ 'ÈÒ

‰"„ 'Î ˙Â‡ Á"··

.·˙Î.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ„"Ò ‰„�

.‡"Ú.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.¯ÂË

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(åì)ודילוגין בהפלגה  זה  בדרך  Â˘Â·-וכן ÌÂÈ‰ ‰˙‡¯ Ì‡˘

,‚"Î ,·"Î Î"Á‡Â ,ÂÊ ‰È‡¯Ó ‡"Î ˙‚ÏÙ‰· Î"Á‡Â ,ÌÂÈ 'Î ¯Á‡Ï

ÏÙ‰· ‚ÂÏÈ„Ï ˙ÒÂ ‰Ú·˜‰�È‡ 'Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‰�Â˘‡¯ ‰ÚÈ„ÏÂ ,‰‚

,‚ÂÏÈ„ ‡ÏÏ ‡È‰ ‰�Â˘‡¯‰˘ ÔÂÈÎ ,˙ÂÈ‡¯ '‰ ‰‡¯˙˘ „Ú ˙Ú·Â˜

˙ÂÈ‡¯ '„· ˙Ú·Â˜ Ì˘ ‰È�˘ ‰ÚÈ„ÏÂ
מג )

.(Í"˘ ,Ê"Ë)ãé(æì)יום

שלשים  לראיית ˘‰È˙‰-כ ' ÌÂÈÓ ÌÂÈ ÌÈ¯˘Ú ÌÈ�ÂÓ ÔÈ‡ Ï·‡

.(Ê"Ë) ‰˙‡¯˘ ÌÂÈÓ ‡Ï‡ ,˙Â‡¯Ï ‰ÈÂ‡¯( çì) לאחר ואם 

וכו' וסת חזר  וכו' ¯‡˙‰-ששינתה  ‡Ï È˘ÈÏ˘‰ ˘„ÂÁ· Ì‡

‡‰„ ,ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ ¯˜Ú� ‡Ï ,ÌÈ˘Ï˘ ÌÂÈ· ‡ÏÂ ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ· ‡Ï ,ÏÏÎ

.(Í"˘) ¯Á‡ ÌÂÈ· ‰˙‡¯ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‰¯È˜Ú ·È˘Á ‡Ï ‰˙‡¯ ‡Ï„

·È˘Á ‡Ï ,ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ· Î"Á‡ ‰˙‡¯Â ,ÌÈ˘Ï˘ ÌÂÈ· ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡Â

Î"‡‡ ÌÈ¯˘Ú ˙‚ÏÙ‰ ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ,ÌÈ˘ÓÁ ˙‚ÏÙ‰ ‡Ï‡ ÌÈ¯˘Ú ˙‚ÏÙ‰

ÌÈ¯˘Ú ‚ÈÏÙ˙ Â�ÓÓÂ ,‰È‰È˘ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· ˙Á‡ ‰È‡¯ ‰ÏÈÁ˙ ‰‡¯˙

.(Ê"Ë) ÌÂÈ( èì)' כ לסוף ¯‡˙‰-ראתה Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

ÌÈ˘Ï˘ ˙‚ÏÙ‰Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ·Â˘ ,¯Á‡ ÌÂÈ·
מד )

ÚÓ˘Ó .(Í"˘)

,˙Ó„Â˜‰ ÌÈ˘Ï˘ ˙ÈÈ‡¯Ó 'Ï ÌÂÈ· ·Â˘ ‰˙‡¯ ÂÏÈÙ‡„ Í"˘‰ È¯·„Ó

Ì�Ó‡ .‰˜ÒÙ‰ ‰˙È‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰‚ÏÙ‰·˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈ˘Ï˘ ˙‚ÏÙ‰ ‰ÏË·

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ ,Ë"„Ò) ÂÈÏÚ Â‚È˘‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰( î) חזר

למקומו  כ' של  ˘Ï‡-וסת ‡˜Â„Â .Â¯˜ÚÏ ÌÈÓÚÙ '‚ „ÂÚ ‰ÎÈ¯ˆÂ

ÔÂ˘‡¯‰ ¯˜Ú� ,¯Á‡ ˙ÒÂ ‰Ú·˜Â ‰˙�È˘ Ì‡ Ï·‡ ,¯Á‡ ˙ÒÂÏ ‰˙�È˘

ÌÈÓÚÙ '‚ Ô�ÈÚ·„ ˙ÒÂ ˙ÏÁ˙Î ‡Â‰ È¯‰ Â· ˙Â‡¯Ï ¯ÂÊÁ˙ Ì‡Â ,È¯Ó‚Ï

.(Í"˘) ÔÂ˘‡¯Î ‰˘Ú� È�˘‰ ‡Î‰Â ,È�˘‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÔÂ˘‡¯‰ ˙¯È˜ÚÏ

åè( àî) ראיותיה ˜·ÚÂ-שינתה  ˙ÒÂ ‰Ï ‰È‰˘ ‰˘‡‡ È‡˜

ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈÏ.(Ê"Ë) Ì„Â˜‰ ÛÈÚÒ· ¯ÎÊ�‰( áî)וסת לה  ואין

ÏÏ"„],-כלל  ·"ÏÓÂ ,·"ÏÏ 'ÏÓ] ÌÈ‚ÂÏÈ„ '· ‡Î‰ ‡ÎÈ‡ Ì�Ó‡

˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‚ÂÏÈ„· ÌÈÈÓÚÙ ‰‡Â¯‰ 'Ê ÛÈÚÒ· ÏÈÚÏ ‰È�˘‰ ‰ÚÈ„ÏÂ

‰‚ÏÙ‰Ï ˘ÂÁÏ Ì‚ ‰ÎÈ¯ˆÂ .Â"Ï ÌÂÈÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏÂ ,‰‚ÂÏÈ„Ï

.(Í"˘) ˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÂ .„"Ï ÌÂÈÏ Â�ÈÈ‰„ ‰�Â¯Á‡‰

( âî)הראשון הוסת ˘¯‡˙‰-ביום  „"Ï ÌÂÈ ¯Á‡˘ Â�ÈÈ‰

„"ÂÂÁ ,Ê"Ë) ÔÂ˘‡¯‰ ‰˙ÒÂ ˙‚ÏÙ‰Î ‰‚ÏÙ‰· ‰˙‡¯ ,‰�Â¯Á‡·

.(˘"˙Ù·( ãî)' וכו להפסיקה הדין ÈÏÚ‰-והוא  Â¯·Ú˘ Â�ÈÈ‰

'‚ ‰ÈÏÚ Â¯·Ú˘ Ì„Â˜Â .Ì‰· ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÂÈ ÌÈ¯˘Ú Ï˘ ˙Â�ÂÚ '‚

.(Ê"Ë) ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ ÚÈ‚Ó˘ ÌÚÙ ÏÎ ‰¯ÂÒ‡˘ ‡"È ,ÌÂÈ ÌÈ¯˘Ú ÌÈÓÚÙ

ÌÂÈ„ ,˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ·Â˘ ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ ¯·Ú˘ È¯Á‡˘ ‡"ÈÂ

äòãä øåàéá
(î.ס"ו קפ"ד סי' הוסת àî)וכדלעיל שחזר שמשעה

אמנם  קבוע. שאינו לוסת חוששים אין שוב למקומו הקבוע

בעונת  לראות שחזרה שאף י"א החודש, בוסת כן אירע אם

ל"ב  סעיף להלן ראה השינוי ליום גם חוששת הקבוע, וסתה

צ. נוספות.áî)ס"ק פעמים שלש ראה âî)היינו

ז. ס"ק ה' סעיף לעיל זה לשיטתו ãî)בענין הש"ך

י"ג  סעיף לעיל ראה ארוכה, הפלגה עוקרת קצרה דהפלגה

לג. ס"ק



נדה  קפט הלכות סימן לד 

(äî)לראות חזרה כך הראשון:(åî)ואחר הוסת דין ËÎטז.ביום בזה כיוצא

חודש, בראש לראות רגילה היתה כיצד, חודש. ראש וסת ועבר (æî)עקירת

ראתה  ולא חודש ראש חודשמו)עליה לראש חוששת ,(çî) עליה שיעברו עד

חדשים. ראשי ראתה,(èî)שלשה ולא חדשים ראשי שלשה עליה עברו

חודש, בראש וראתה חזרה להם. חוששת למקומו:(ð)אינה הוסת חזר

וראתה Ïיז. שקפצה (כגון אונס מחמת שנקבע וסת בו מז)כל ראתה אפילו ,(

) פעמים, אותןÏ‡כמה קבעה לא האונס (àð)אם שמפני וסת, אינו לימים),

) חושש Ï(áð)·ראתה, מקום קפצה ומכל וראתה, קפצה קבוע). שאינו לוסת כמו לו ת

.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ.¯ÂË.Ï.Ï.Ï.ÏÔÂ˘Ï

Á"Ù Ì"·Ó¯‰

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

‰„� È"ÙÚ ,‰"‰

.‡"Ú ‡"È

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡ÏÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„Î

.Á"È.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï˙Â‰‚‰

Á"Ù ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.'‚ ˙Â‡

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
·Â˘˙ Ì‡ ˜¯Â ,ÌÈÚ·¯‡ ‡Ï‡ ÌÈ¯˘Ú ˙‚ÏÙ‰ Â�È‡ ‡·‰ ÌÈ¯˘Ú

‰È‡¯Ó ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ Ê‡ ,‰È‰È˘ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· ‰‡¯˙Â

Î"‰Â˜�· Í"˘) ÂÊ
מח )

.(( äî)לראות חזרה -ואח "כ
‰˙ÈÈ‡¯Ó˘ ˙Â�ÂÚ‰ '‚ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰‚ÏÙ‰Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â

˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ ‡Ï Ì‚Â ,˙Â�ÂÚ '‚ Â¯·Ú˘ ÔÂÈÎ ,‰˙Ú „Ú ‰�Â¯Á‡‰

„"ÂÂÁ) ˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ Ì‚Â ,ÂÊ ‰‚ÏÙ‰Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë)

˘"˙Ù·
מט )

.((åî)הראשון הוסת ·„˜„Â˜,-ביום  ‡Ï˘ ‡Â‰

ÂÈ¯Á‡˘ ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,˙Â‡¯Ï ¯ÂÊÁ˙˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ„

‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ·Â˘ ,˙Â�ÂÚ '‚ ‰ÈÏÚ Â¯·Ú˘ ÔÂÈÎ„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë)

˙ÂÈ‡¯ '· ‰‡¯˙ Ì‡ ˜¯ ‡Ï‡ ,˙Á‡ ‰È‡¯· ÌÈ¯˘Ú ÌÂÈÏ ˘ÂÁÏ

„"ÂÂÁ ,Î"‰Â˜�· Í"˘) ‰˙ÒÂÏ ˙¯ÊÂÁ Ê‡ ,ÌÈ¯˘Ú ˙‚ÏÙ‰ Ì‰È�È·Â

˘"˙Ù·
נ )
.æè(æî) חודש לראש חוששת וכו' ועבר 

-ÔÂ‚Î ˙Â‚ÏÙ‰‰ ˙ÒÂ· Ï·‡ .ÈÎ‰ ‡�È„ ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂ· ‡Î‰ ‡˜Â„

ÌÂÈ· ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰¯·Ú Î"Á‡Â ,·"Ï ÌÂÈÏ ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰˙È‰˘

,˙Â‡¯Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰˙È‰˘ ÌÂÈÓ ·"Ï ˙‚ÏÙ‰Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,·"Ï

Í"˘) ‰˙ÈÈ‡¯Ï „"Ò ÌÂÈÏ Â�ÈÈ‰„
נא )

.(( çî)עליה שיעברו עד 

חודשים  ראשי ÌÈ˘„ÂÁ-שלשה  È˘‡¯ È�˘ ‰ÈÏÚ Â¯·Ú Ì‡Â

ÚÈ‚‰ ·Â˘Â ‰˜�‰Â ¯Â·ÈÚ‰ ÈÓÈ Â¯·ÚÂ ,‰¯·Ú˙� ·Â˘Â ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ

Î"Á‡ Ì‡ Í‡ ,‰˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Ú"ÂÎÏ ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ Á"¯

‰Ú·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂÈÎ ,ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ÒÂ‰ ¯ÊÁ ,˙ÒÂ Â˙Â‡· ‰‡¯˙Â ·Â˘˙

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ¯Á‡ ˙ÒÂ( èî)חזרה וכו ' עליה עברו

˘‡Ô�È-וכו' ˙ÂÈ‡¯Ï ÌÈÓÚÙ '‚ ‰È˙ÂÈ‡¯ ‰˙�È˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

'‚ ÍÈ¯ˆÂ ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ÒÂ‰ ¯ÊÁ ,˘„ÂÁ ˘‡¯· ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,˙ÂÂ˘

.(Í"˘) Â¯˜ÚÏ ÌÈÓÚÙ( ð)למקומו הוסת ‰„ÔÈ-חזר  ‡Â‰Â

,[·"Ï ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ¯‡Â·È˘ ÈÙÎ] ÌÈÚÂ·˜ ˙Â˙ÒÂ È˙˘ ‰Ï ˘È Ì‡

Î"‚ ,˙ÒÂ‰ ÌÂÈ· ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,˙Â�ÂÚ '‚ ˙Á‡ ˙ÒÂ ‰˜ÈÒÙ‰Â

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ÒÂ‰ ¯ÊÁæé( àð) לימים-Ì‡Â

Ú¯È‡Â ,Ì„ ‰˙‡¯Â ‰ÓÂ„ÎÂ ˘ÂËÚÏÂ ˜‰ÙÏ ‰ÏÈÁ˙‰ Î"Á‡Â ‰ˆÙ˜

,‰˙‡¯ ‡ÏÂ „·Ï ‰˜‰ÈÙÂ „·Ï ‰ˆÙ˜ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ,ÌÈÓÚÙ '‚ ÔÎ

È˙ÏÙ) ˜Â‰ÈÙ ÌÚ ‰ˆÈÙ˜Ï ·Î¯ÂÓ ˙ÒÂ ˙Ú·Â˜ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È

˘"˙Ù·
נב )

.(( áð)לו חוששת  מקום ‡Ì-ומכל  ‡˜ÂÂ„ Â�ÈÈ‰

ÌÈÓÚÙ '‚ ÔÎ Ú¯È‡
נג )

ÌÈÈÓÚÙ Â‡ ˙Á‡ ÌÚÙ È¯Á‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ .

ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆÌ‡ ÔÂ‚Î ,‰ˆÈÙ˜ ÌÚ ÌÈ·Î¯ÂÓ ‰‚ÏÙ‰ÏÂ ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂÏ ˘

˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰ˆÙ˜ ¯ÈÈ‡· Â"Ë· Î"Á‡Â ,‰˙‡¯Â ÔÒÈ�· Â"Ë· ‰ˆÙ˜

‰ˆÙ˜Â ‰¯ÊÁ ÌÂÈ ÌÈ¯˘Ú ¯Á‡Â ‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÂÈ Â˙Â‡Ï

‰ÎÈ¯ˆ ,ıÂÙ˜˙ ÌÈ¯˘Ú ÛÂÒÏ Ì‡Â ,‰‚ÏÙ‰ ˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰˙‡¯Â

äòãä øåàéá
(åî ונמשכה ראייתה הקדימה שאם לידע, יש וסת עקירת לענין

סקל"ח, הרב (שו"ע עקירה חשיב לא הוסת, בעונת גם ראייתה

שבט  שו"ת ע"ד, סי' ח"ח יצחק מנחת שו"ת סק"ד, קפ"ד סי' חוו"ד

סקי"א  סי"ג שני חוט סי"ג, קפ"ט לסי' בהערה ק"ז סי' ח"ה הלוי

.10 הע' פ"ז הטהרה במשמרת מובא אלישיב הגרי"ש וכ"ד ז', אות

נמשכה  אם יודעת שאינה אשה לענין עד ד"ה ביאורים בדה"ש ועיין

עק  דהוי וי"א הוסת). עונת לתוך גם אויערבך ראייתה (הגרש"ז ירה

תתצט). עמ' הטהרה באוצרות חלתה,æî)מובא הדין והוא

היה  אם וכן סקמ"ד). קפ"ד סי' הרב (בשו"ע הוכתה או משא, נשאה

אם  וה"ה מ"ה). פ"א המשניות בפירוש (רמב"ם חרדה או פחד לה

שרואה  אשה אמנם התענית. מחמת צום מוצאי כל לראות רגילה

אונס  זה אין וכדומה, ניתוח מחמת או רפואיות, בדיקות מחמת

כאילו  דהוי כלל, וסתות משום לזה לחוש צריכה ואינה כאן, הנאמר

צריכה  שאינה הפילה, או שילדה אשה וכמו הדם, את ממנה שאבו

יפעל  הדם שמחזור גורמות קפיצות משא"כ וסתות, משום לחוש

סקי"ג). שני (חוט הדם את כ,çî)ויביא ס"ק (סד"ט עיקר וכן

סקל"א). בט"ז שבה"ל שיעורי סקי"ב, שני חוט כ, ס"ק חוו"ד

(èî בט"ז בהערה קכ"ד סי' ח"ג שבה"ל (שו"ת עיקר נראה וכן

וסתה  כשיעור בהפלגה ראיה עוד וראתה חזרה אם אמנם סקל"א).

להפלגה  לחוש צריכה אינה ושוב למקומו, הוסת חזר הקבוע,

סקמ"ה). בש"ך בהערה שם (שבה"ל בינונית לעונה ולא הגדולה

(ð.(מיהו ד"ה סק"כ (סד"ט עיקר י"ד àð)וכן סעיף לעיל ראה

לח. מחמת áð)ס"ק רואה לענין סקי"ד קפ"ז סי' חוו"ד גם עיין

ואכילת  (טבילה) מקפיצה מורכב דחשיב טבילה, בליל תשמיש

(תשמיש). כגון âð)שום הקפיצה, אחר קבועה שעה לה יש ואם

אלא  לחוש צריכה אינה הקפיצה, שאחרי השלישית בשעה שרואה

כגון  ביום, מסויימת בשעה היו הקפיצות אם וכן שעה. לאותה

והיינו  ההיא, לשעה אלא לחוש צריכה אינה מהיום, ששית בשעה

חוו"ד  (פלתי, אחריו או קודם לא ההיא, בשעה קפצה עתה גם אם

בפת"ש).



נדה  קפט הלכות לה סימן

בשבת  באחד קפצה כיצד, קפיצות, בלא לימים וסת לה קבעה וראתה,

ולאחר  דם, וראתה בשבת באחד קפצה יום עשרים ולאחר דם, וראתה

השבת  ולאחר דם, ראתה ולא השבת ביום קפצה יום עשר תשעה

קפיצה, בלא שהרי (âð)ראתה עשרים, אחר בשבת אחד נקבע הרי

פעמים. ג' זה יום נקבע וכבר הקפיצה, ולא לה גרם שהיום נודע

בזה: כיוצא כל או Ï‚יח.וכן חודש בראש כגון ידוע, ביום קפצה

אחד  בג' או חדשים ראשי בג' כן ואירע בו, וראתה בשבת, באחד

וסת  לה קבעה פעם(äð)וחוששת(ãð)נד )בשבת, שתקפוץ (åð)לכל

שקפצה  או קפצה, ולא בשבת א' הגיע כך אחר ואם זמן. באותו

אחד  של לקפיצות אלא קבעה לא שהרי חוששת, אינה בשבת, בשני

כגון Ï„יט.בשבת: בגופה שיארעו מקרים ידי על וסת קובעת יש

כאדם Ï(æð)‰שמפהקת, או כובד, מחמת זרועותיו שפושט כאדם דהיינו

כאדם או כובד, מחמת פיו וכן (çð)שפותח הגרון, דרך קול שמוציא

.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‡"Ú ‡"È ‰„�

.„Ï.„Ï.„Ï.„Ï‚"Ò ‰„� 'È�˙Ó

.‡"Ú.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰Ï˘"‡¯

.‡ 'ÈÒ Ë"Ù ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ÍÎÈÙÏ ,·Î¯ÂÓ Â�È‡˘ ˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Ï·‡ .‰�ÂÚ‰ ÏÎÏ ˘ÂÁÏ

˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰ˆÙ˜ ‡ÏÂ ‰�ÂÚ‰ ÚÈ‚‰ Ì‡
נה )

Í"˘)
נו)

.(

È‡„Â ,ÌÈÈ˙�È· ·Â˘ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‚Â ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) Â· ıÂÙ˜˙ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ˙È�Â�È· ‰�ÂÚÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ

( âð)בשבת אחד  נקבע  ˜ÈÙˆ‰-הרי ‡Ï· ÂÏÈÙ‡
נז)

Ì�Ó‡ .

ÌÈÓÈÏ ·Î¯ÂÓ ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‰Ê ÔÙÂ‡·„ ÌÈ¯·ÂÒ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰·¯‰

‡ÏÂ ÔÂ˘‡¯ ÈÓÈ '‚ Â¯·Ú Ì‡˘ ‡¯ÓÂÁÏ Ì‚ ‰�ÈÓ ‡˜Ù�Â ,˙ÂˆÈÙ˜Â

ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ‰˙‡¯ ‡Ï„ ‡‰„ ,ÍÎ· ·Î¯ÂÓ‰ ˙ÒÂ‰ ¯˜Ú� ‡Ï ,‰˙‡¯

Í"˘) ‰ˆÙ˜ ‡Ï„
נח )

‰˙‡¯ ˙Â�Â˘‡¯‰ ˙ÂÈ‡¯‰ È˙˘· Ì‡ ‡˜Â„Â .(

,‰ˆÈÙ˜‰ ˙¯ÁÓÏ ‰˙‡¯ ÌÈÓÚÙ '‚‰ ÏÎ· Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆÈÙ˜‰ ÌÂÈ·

.ÏÂÓ˙‡„ ‰ˆÈÙ˜· Ô�ÈÏ˙ ‡ÏÂ ,Â‰ÈÈ„ÂÁÏ ÌÈÓÈÏ ˙ÒÂ ‰Ú·˜ Ú"ÂÎÏ

‰˙‡¯ ˙ÈÚÈ·¯‰ ÌÚÙ·Â ,‰ˆÈÙ˜‰ ÌÂÈ· ‰˙‡¯ ÌÈÓÚÙ '‚‰ ÏÎ· Ì‡Â

„"ÂÂÁ) ‚Ò ˜"Ò ËÈ ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ¯‡Â·ÓÎ Â�È„ ,‰ˆÈÙ˜‰ ¯Á‡˘ ÌÂÈ·

,‰ÈÈ‡¯Ï ‰ˆÈÙ˜‰ ÔÈ· „Á‡ ÌÂÈ ˘¯Ù‰ ‰È‰˘Î ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ .(˘"˙Ù·

Ô�È˘ÈÈÁ ‡Ï Ú"ÂÎÏ ,‰˙‡¯ ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· ¯Â·ÚÎ ˜¯Â ‰ˆÙ˜ Ì‡ Ï·‡

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰ˆÈÙ˜‰ ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯˘çé( ãð)וחוששת

-‰�ÂÚ‰ ÏÎÏ Â�ÈÈ‰
נט )

.(Í"˘) ‰"Î ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„Î ,( äð) לכל

וכו' שתקפוץ Â‰Ë¯,-פעם  ‡ˆÓ˙Â ÌÈ�ÓÊ Ì˙Â‡ '‚ ıÂÙ˜˙˘ „Ú

‰¯ÊÁ Î"Á‡ Ì‡Â .(Í"˘) .Ú·˜�˘ ÔÈÚÎ ‡Ï‡ ¯˜Ú� ˙ÒÂ‰ ÔÈ‡˘

Â"Ë ÛÈÚÒ· ÂÓÎ ,ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ÒÂ‰ ¯ÊÁ ,‰˙‡¯Â ˘„ÂÁ ˘‡¯· ‰ˆÙ˜Â

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)(åð)זמן באותו  ÒÂ˙-שתקפוץ ‰Ú·˜ Ì‡Â

‰ÏË·˙� ‡Ï ,ÌÈÈ˙�È· ‰È‡¯· ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,˙ÂˆÈÙ˜ÏÂ ‰‚ÏÙ‰Ï

ÔÈ„‰ ÔÎÂ ,‰· ‰ˆÙ˜˘ ‰È‡¯Ó ˜¯ ˙Â‚ÏÙ‰‰ ˙‡ ÌÈ�ÂÓ„ ,‰‚ÏÙ‰‰

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰‚ÏÙ‰Â ˜Â‰ÈÙÏ ·Î¯ÂÓ ˙ÒÂ·èé(æð) דהיינו

וכו ' או וכו' או  (˘"Í).-וכו' ˙Ó‡ Ô˙˘Ï˘Â( çð)שמוציא

הגרון דרך  (˘"Í).-קול ÏÎ‡˘ ÏÎ‡Ó‰ ÍÂ˙Ó

äòãä øåàéá
(ãð אחד ר"ח ביניהם שהיה רצופות, היו לא הראיות ג' ואם

(פרישה  וסת קבעה הכי שאפילו י"א ראתה, ולא קפצה שלא

וסת  קובעת שאינה וי"א קפ"ד), ובסוס"י סקכ"ה חוו"ד סק"ח,

שו"ע  סקכ"ד, סד"ט הכ"ז, ס"ג הנפש בבעלי (הראב"ד כלל

ק"פ). ס"ק (בדה"ש להחמיר ויש סקע"ה). ואף äð)הרב

שתראה  שכיח יותר מ"מ הקפיצה, מחמת שראתה הוכחה שאין

לסי' בפתיחה רמונים (פרדס היום מחמת מאשר הקפיצה מחמת

סק"ב). הי' הוסת סד"ט åð)קפט סקכ"א, הפלתי וכ"כ

שאין  בש"ך כאן [ומבואר סקל"ב. חידושים וחוו"ד סקכ"ב,

מורכ  להפלגה הראשונה חוששין הראיה אם אלא קפיצה עם ב

אחרון  בקונטרס קפ"ז סי' הרב בשו"ע וכ"כ בקפיצה, ג"כ היתה

אף  ולהפלגה החודש ליום לחוש שצריכה י"א אמנם סקי"ב].

סי"ז, למשה תפארת סקנ"ט, (פרישה בהם תקפוץ לא אם

דעת  נראה וכן סל"ה, קי"ב כלל חכמ"א שם, ההפלאה הג'

סקמ"ח). בש"ך דעה בעונה æð)הפרי שראתה והיכא

ומיד  ערב, לפנות אחה"צ בשבת שקפצה כגון לקפיצה, הסמוכה

מאד  מסתבר מקום מכל ימים ב' דחשיב אף ראתה, בערב

אמנם  לראיה, הגורמת היא קלה שעה שלפני שהקפיצה לתלות

(שו"ת  וצ"ע לעונה, מעונה תולים שאין משמע הפוסקים מסתימת

סקמ"ט). בש"ך בהערה קכ"ד סי' ח"ג והיינו çð)שבה"ל

דהעיקר  וי"א השקל). מחצית דיעה, (פרי זו כדיעה גם להחמיר

וכן  סקל"ג, חידושים (חוו"ד מורכב וסת רק וקבעה זו, כדיעה

זה, באופן שאירע הפיהוק וסת ולענין הגר"א). שפסק נראה

כ'. סעיף להלן סוף èð)ראה עד שקפצה משעה היינו

סקכ"ד, (חוו"ד העונה מתחילת לחוש צריכה אין אבל העונה,

דעה). פרי



נדה  קפט הלכות סימן לו 

חוששתÂÏמתעטשת(èð)אם או מטה, ובשיפולי (ñ)דרך כריסה בפי

הקדחת, צירי שאחזוה או עליה,ÊÏמעיה, כבדים ואיבריה שראשה או

(àñ) וראתה פעמים, שלשה לה יארע אם מאלו אחד וסת,ס )בכל לה קבעה ,

(áñ).לשמש אסורה  מהם, חוששת שהיא פעם או ÁÏשבכל בפיהוק ומיהו

פעמים  הרבה כן כשעושה אלא נקבע, הוסת אין אחד פעם של עיטוש

פעמים  שלשה לה אירע ואם זה. אחר הרבה סא)זה כן עשתה פעם שבכל ,

וסת  זה הרי ידוע,ËÏ.סב )פעמים, זמן להם אין שבגופה הוסתות אלו וכל

לזמן  הגוף וסת בא ואם וסת. הוא המקרה, זה לה שיקרה פעם בכל אלא

לזמן  לה קבעה יום, לכ' יום מכ' או חודש לראש חודש מראש כגון ידוע,

ולא  העת הגיע ואם ביחד, לשניהם אלא חוששת ואינה הוסת, ולמיחוש

המיחוש שבא או המיחוש, חוששת.(âñ)בא אינה עתו Â„Â˜‡‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:בלא

‰ÊÈ‡ ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡ ÈÎ ,ÂÓˆÚ È�Ù· „Á‡ ÏÎÏ ˙˘˘ÂÁ ‰ÏÁ˙Ó Ï·‡ ,„ÁÈ· Ì‰È�˘Ï ˙ÒÂ ‰Ï ‰Ú·˜˘

ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂ ,Ú·˜˙ Ô‰Ó
Ó

ÍÂÓÒ· ¯‡·˙È ÔÎÂ ,ÌÈÓÈ·Â ‰‚ÏÙ‰· Â‡ ÌÈÓÈÂ ‚ÂÏÈ„‰ ˙ÒÂ È·‚
‡Ó

:

וראתה,Ó·כ. חודש בראש שלא פיהקה כך ואחר וראתה, חודש בראש פעמים ב' פיהקה

.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ‡Â‰Â) ¯ÂË

˙ÂÎÏ‰· Ô"·Ó¯‰Ó

.(Ë"‰ Â"Ù ‰„�

.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.·"Ú ‚"Ò ‰„�

.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ‰„� 'ÒÂ˙

˘"‡¯ ,‡"Ú ‚"Ò

.'‡ 'ÈÒ Ë"Ù

.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‚"È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

.Ì˘ ˘"‡¯Â ,·"Ú

.Ó.Ó.Ó.Ó.‰‚‰· ‚"È ÛÈÚÒ

.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡Ó‡"Î ÛÈÚÒ

.·"Î.·Ó.·Ó.·Ó.·Ó‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,‡"Ú „"È ‚"˘

.‡ 'ÈÒ Ë"Ù ˘"‡¯Â

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( èð) מטה דרך  ÓËÂÁ‰-מתעטשת Í¯„ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

.(Í"˘) ‰ÈÙÂ( ñ) כריסה ÈÚÓ‰,-בפי ÈÏÂÙÈ˘Â .‰¯Â·Ë „‚�

ÌÁ¯‰ ˙È··
סג )

.(Ê"Ë)(àñ)מאלו אחד  ¯Â‡‰-בכל Ì‡ ÔÎÂ

Ì„ Î"Á‡Â ,‡Ï‚ÂÓ ÔÈÚÎ ‰ÏÈÁ˙
סד )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò ,Ú˘Â‰È È�Ù)

( áñ)לשמש אסורה  וכו' פעם  ˜·ÚÂ-שבכל Â�È‡˘Î Ì‚

'‚ ‰¯È˜Ú ÍÈ¯ˆ Ú·˜�·„ ‡Ï‡ ,‡Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î ,˘Ó˘Ï ‰¯ÂÒ‡

.(Ê"Ë) ÌÈÓÚÙ( âñ)חוששת אינה עתו ˘�˜·Ú-בלא  ¯Á‡„

ÌÂÈÏ Â‡ „·Ï ˜Â‰ÈÙÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ·Â˘ ,ÌÈÓÈÂ ˜Â‰ÈÙÏ ·Î¯ÂÓ ˙ÒÂ

˜Â‰ÈÙ ‡Ï· „·Ï ‰Ê
סה )

‰Ê ÌÂÈÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡˘ Î"˘ÓÂ .(Ê"Ë ,Í"˘)

Ú Ì‡˘ ÔÈ�ÚÏ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂÎ ÂÏ ˘ÂÁÏ ‡Ï˘ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ,„·ÏÌÂÈ‰ ¯·

˙ÏÈÁ˙Ó ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ È‡„Â Ï·‡ ,˙¯˙ÂÓ ‰˜„· ‡ÏÂ ˘ÂÁÈÓ‰ ‡· ‡ÏÂ

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰"Î ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÓÎ ,ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂÎ ‰�ÂÚ‰

äòãä øåàéá
(ñ קבעה פעמים, ג' כן ואירע למחרת, רק וראתה פיהקה ואם

ס"ק  בדה"ש בשושנים, (סוגה הפיהוק יום למחרת לראות וסת

הראיה, לתחילת ההרגשות מסיום אחד מיום יותר יש ואם קצ"ח).

שבכל  וי"א סקי"ד). שני (חוט הפיהוק לוסת חוששת שאינה י"א

לראות  רגילה בו הזמן משיגיע ואסורה לפיהוק, וסת קבעה אופן

כעבור  תמיד רואה ואם סק"י). שבה"ל (שיעורי הפיהוקים אחר

שווה, העונות  מספר  אין אך ההרגשות אחרי ימים ג' או ב'

לראות  שרגילה ביותר הפחות הימים מנין יעבור דכאשר י"א

(שיעורי  כזה מקרה בכל לחכם ותשאל לשמש, אסורה אחריו,

שו  אינו העונות מספר דאם וי"א סק"י), נאסרת שבה"ל אינה ה

תשמיש  קודם עצמה לבדוק להחמיר ראוי מקום ומכל לשמש,

אבל  פעמים, ג' כן אירע אם זה וכל שם). (בדה"ש ההם בימים

יום  באותו דם ראתה לא אם שנקבע, קודם הראשונות בפעמים

בימים  לחוש צריכה אינה מיחושים, שאר או הפיהוקים של

אלא  אלו], בימים תשמיש קודם עצמה תבדוק [אמנם שאחריו

יש  אז להגיע, צריך שהוסת אחרים סימנים עפ"י מרגישה א"כ

סק"י). שבה"ל (שיעורי ולפרוש אירע àñ)להחמיר אם ולענין

אף  נקבע הגוף דוסת ודע, כ"א. סעיף להלן ראה אחת, פעם כן

וסת  אך לילה, או יום של עונה באותה היו לא הראיות ג' אם

באותה  היו כשהראיות אלא נקבע אינו וימים מפיהוקים המורכב

ססק"י). שבה"ל (שיעורי הגוף,áñ)עונה וסת שקבעה ואף

בו  ותראה תפהק שמא בינונית לעונה לחוש צריכה מקום מכל

אמנם  סקמ"ה). קפ"ד סי' הרב שו"ע סק"ב, חידושים (חוו"ד

לעונה  לחוש צריכה אינה הפיהוקים, בסוף רק לראות רגילה אם

כה  סעיף להלן וראה שם) (חוו"ד תפרוש תפהק דאם בינונית,

עב. בבירור âñ)ס"ק ניכר אם מיחושים, שאר הדין והוא

שהרגשה  בעצמה יודעת האשה אלא בעלמא, מקרה זה שאין

עמ' כהן (מראה הגוף וסת הוי הראיה, את אצלה מבשרת זו

במיחושים  רגילה  אם אבל ה"ז). פכ"א מגדים פתחי קמ"ז,

מובא  אלישיב (הגרי"ש הגוף וסת אינו טהרתה, בימי גם אלו

.(167 הערה פ"ז הטהרה שרגילה ãñ)במשמרת אשה וכן

(שו"ת  הגוף וסת הוי וסתה, בא ואח"כ כתם תחילה לראות

כשאירע  אלא לזה לחשוש שייך דלא עיי"ש נ"א, סי' ח"ג אג"מ

אם  ולענין סקי"ד). שני חוט ססק"י, שבה"ל שיעורי ג"פ, כן

סעיף  קצ סי' להלן ראה כתם, מראיית וסתות למנות צריכה

קנה. אות מותרת äñ)נד המיחוש, בא ולא העת וכשבא

(שו"ע  להתירה בדיקה צריכה ואינה לכתחילה, העונה אחר

סקפ"ג). הרב
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גורם חודש ראש שאין הדבר בפעם (ãñ)הוברר אם וכן הפיהוק. אלא

גורם  הפיהוק שאין הדבר הוברר פיהוק, בלא חודש בראש ראתה השלישית

(äñ) ובפעם חודש, בראש פעמים ב' פיהקה אם אבל חודש. הראש אלא

פיהוק, בלא ראתה חודש ובראש ראתה, ולא לחדש בכ"ט פיהקה השלישית

של  לראייה גרם אתמול של שפיהוק חודש, ראש של לפיהוק וסת לה קבעה

חודש: ימי Ó‚כא .ראש בתוך ופיהקה וחזרה וראתה, חודש בראש פיהקה

הפיהוק לאותו חוששת וסת (åñ)החדש, שכל שתבדוק. עד לשמש ואסורה

תקבע  שמא לחוש ויש אחת, בפעם לו חוששת הגוף של בין ימים של בין

חוששת  אינה ראתה, שלא ונמצאת בדקה ואם ידוע. זמן בלא לפיהוק וסת

חודש  לראש תקבע שמא חודש, לראש חוששת אבל גרידא, לפיהוק :סו)עוד

תפהק Ó„כב. אם ל', לסוף ופיהקה היום, פיהקה אם בימים. הדין וכן

גרידא. לפיהוק תקבע שמא פיהוק לאותו חוששת שלשים ביום שלא אפילו

אבל  גרידא לפיהוק עוד לחוש צריך אין ראתה, ולא שלשים בתוך פיהקה

שפיהקה  בחדש הקבוע ליום לחוש צריכה וכן שלשים, לסוף לחוש צריכה

לימים  וסת תקבע שמא ידי Ó‰כג.:סז)בו, על שנקבעים הוסתות אלו כל

וראתה, פעמים שלש שפיהקה כל אלא חבירו, עם קובע אחד אין מקרה

אין  פעמים, שתי ונתעטשה אחד פעם פיהקה אם אבל וסת. קבעה

ÂÓ(æñ),‰˙‡¯Â‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:מצטרפים. ÔÈÏÙÏÙ ‰ÏÎ‡ ,‰˙‡¯Â Ïˆ· ‰ÏÎ‡ ,‰˙‡¯Â ÌÂ˘ ‰ÏÎ‡

‡ ˘È˙ÏÈÎ‡ ÏÎ È„È ÏÚ ‰È‡¯Ï ˙ÒÂ ‰Ï ‰Ú·˜˘ ÌÈ¯ÓÂ(çñ).ÌÈÓÁ ÌÈ¯·„
ÊÓ

ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

,‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ‰˘ÚÓ ¯‡˘Â ‰ˆÈÙ˜ È„È ÏÚ ‰‡¯˙˘ ÂÓÎ Â�È„ ÏÎ‡Ó È„È ÏÚ ‰‡¯˙˘ ‰Ê ÏÎ˘

.ÌÈÓÈ‰ ÌÚ ‡Ï‡ ˙ÒÂ ˙Ú·Â˜ ‰�È‡Â Ò�Â‡ È„È ÏÚ ‰È‡¯ È¯˜Ó˘
ÁÓ(èñ)Â�È„˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

.‚Ó.‚Ó.‚Ó.‚Ó˘"‡¯Â ‡"·˘¯

.Ì˘.„Ó.„Ó.„Ó.„Ó‡"·˘¯

.Ì˘ ˘"‡¯Â

.‰Ó.‰Ó.‰Ó.‰Ó˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‚"È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

‰�˘Ó „È‚ÓÂ ,·"Ú

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Á"Ù

Ì˘· ‡"‰

.ÌÈ˘¯ÙÓ‰.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓÈ"·

‰„� ˘"‡¯ Ì˘·

,'‡ 'ÈÒ ÛÂÒ Ë"Ù

'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

Â�È·¯Â ,‚"Ï˘˙

Â"Î ·È˙� ÌÁÂ¯È

„"Ú Î"¯ ‡"Á

Ì-È ÔÂÎÓ ¯ÂË ÔÈÈÚ)

˙Â¯Ú‰Â ˙Â‰‚‰·

.(‡"˜ ˙Â‡

.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ˙Ú„· È"·

˙¯Â˙· ‡"·˘¯‰

'Á ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ'ÒÂ˙

.·"Ú ‚"Ò

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ë( ãñ) הפיהוק (˘"Í).-אלא Â„·Ï ˜Â‰ÈÙÏ ˙ÒÂ ‰Ú·˜Â

( äñ)חודש הראש  (˘"Í).-אלא Â„·Ï ˘„ÂÁ ˘‡¯Ï ˙ÒÂ ‰Ú·˜Â

 àë(åñ) שתבדוק עד  לשמש „ÏÈÁ˙ÎÏ‰-ואסורה  Â�ÈÈ‰„ ‡"È

„·ÚÈ„· Ï·‡ ,˙ÒÂ‰ ¯Á‡ ‰¯È˙‰Ï È„Î ˙ÒÂ‰ ˙Ú˘· ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ

‡"ÈÂ .(˘"‰Â˙) ‰˜È„· ‡Ï· Î"Á‡ ˙¯˙ÂÓ ,‰˜„· ‡ÏÂ ‰¯·Ú Ì‡

¯Á‡ ‚ÏÙÂÓ ÔÓÊ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ,˜Â‰ÈÙ‰ ¯Á‡ ÍÂÓÒ· ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÒ‡„

‡"ÈÂ .(Î"‰Â˜�) ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂ ÏÎÎ ,˙¯˙ÂÓ ,‰˘È‚¯‰ ‡ÏÂ ˜Â‰ÈÙ‰

,˙¯˙ÂÓ ,‰˜„· ‡ÏÂ ‰�ÂÚ‰ ‰¯·Ú Ì‡ ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂ ¯‡˘·˘ Û‡„

„Ú ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÒ‡Â ,Â�È�ÙÏ ‡˙ÂÚÈ¯ ˘È˘ ÔÂÈÎ ,ÈÙË Ú¯‚ ˜Â‰ÈÙ‰ ˙ÒÂ

.(Ê"Ë) ˜Â„·˙˘âë(æñ)'וכו וראתה  שום „Â˜‡-אכלה

ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘ ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈÙÈ¯Á ÌÈ�ÈÓ ‰˘Ï˘ ‰ÏÎ‡˘ ‡�ÂÂ‚ È‡‰Î·

‰ÏÎ‡Â ,‰˙‡¯Â ÌÂ˘ ÌÈÓÚÙ È˙˘ ‰ÏÎ‡ Ì‡Â .ÌÂ˘Ï ˜¯ ‰Ú·˜ ,ÌÂ˘

ÏÏÎ Ú·˜Â‰ ‡Ï ,‰˙‡¯Â Ïˆ·
סח )

Ú"ˆÂ ,
סט )

.(‡"Ú¯)( çñ)דברים

ÏÂ‡-חמים  ÌÈÓÚÙ '‚ ÌÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·„ ¯‡˘ ‰ÏÎ‡ Î"Á‡ Ì‡Â

˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ,ÌÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·„ ¯‡˘Ó ˘˘Á‰ ¯˜Ú� ,‰˙‡¯

,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈÓÚÙ '‚ ÌÂ˘ ‰ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈÏÙÏÙÂ Ïˆ· ÌÂ˘Ï

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÌÈ¯·„‰ ÏÎÓ ˙ÒÂ‰ ¯˜Ú�( èñ)אומרים ויש

וכו ' כוסת ‰˘ÌÈÓÏ-שדינו ˙¯Â˙) ˙ÂÚÈ„‰ È˙˘Î ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯Â
ע )

.(

äòãä øåàéá
(åñ.(כ"ה סעיף להלן (נקוה"כ העונה מתחילת ואסורה

(æñ.(כ"ה סעיף להלן (נקוה"כ העונה מתחילת ואסורה

(çñ כדין אחת, בפעם אף שום אכילת לוסת לחוש צריכה אמנם

כ"ו סעיף להלן וכמבואר קבוע, שאינו (לחם וסת הגוף וסת לענין

סקע"ג). בצל'èñ)ושמלה 'אכלה ד"ה ביאורים בדה"ש עיין

בזה. להחמיר מקובצת מהשיטה הגר"א ò)שהביא ובביאור

הקפיצות  כוסת הוי חמים דברים דאכילת להקל דנוטה משמע

(שיעורי  יז סעיף כדלעיל ימים, בהרכב רק לבדו נקבע שאינו

סי' (פת"ש השו"ע בדעת הפוסקים דייקו וכן סק"ו). שבה"ל

סקכ"ח). קפ"ד



נדה  קפט הלכות סימן לח 

ÌÈÂ˘ ÌÈÓÈ ‡Ï· ÂÏÈÙ‡ Â˙Â‡ ˙Ú·Â˜Â ‰ÙÂ‚·˘ ‰¯˜Ó È„È ÏÚ ‰‡¯˙˘ ˙ÒÂÎ
עא)

:

חוששיןËÓכד. אין לראות (ò)וכולם רגילה היתה כיצד, לשעתה, אלא להם

לראות  רגילה היתה הוסת. המשכת זמן כל אסורה מיד, הוסת התחלת עם

בסופו  אלא אסורה אינה הראיה עב )בסופו, שכל בזמן אמורים, דברים במה .

הוסת, בתוך מובלעת הראייה כל אין אם אבל הוסת, בתוך אלא (àò)מובלעת

אחת  עונה סוף עד הוסת מתחלת אסורה הוסת, אחר גם :עג )נמשכת

אסורה�כה. ודאי אז ידוע, לזמן בא מאלו אחד הוסת,(áò)אם עונת כל

גרידא: ימים וסת כך �‡כו.כמו אחת, בפעם הימים לוסת שחוששת כשם

וראתה, אחת פעם מפהקת היתה כיצד, אחת. בפעם הגוף לוסת חוששת

.ËÓ.ËÓ.ËÓ.ËÓÈÏÚ·· „"·‡¯

ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

Â"‰ '‡ 'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰

ÔÈ„‰ ·"‰ '„ 'ÈÒÂ

Ô"·Ó¯ ,ÈÚÈ·˘‰

Â"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰

‡"·˘¯ ,„"È‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,·"Ú ‚"È ‚"˘

Ë"Ù ‰„� ˘"‡¯

.'‡ 'ÈÒ.�.�.�.�Ô"·Ó¯

Â"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

‡"·˘¯ ,‡"‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

‚"È ‚"˘,·"Ú

Ë"Ù ‰„� ˘"‡¯

.'‡ 'ÈÒ.‡�.‡�.‡�.‡�.'‡ 'ÈÒ Ë"Ù ‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú ‚"È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,„"È‰ Â"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰· Ô"·Ó¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ãë( ò) להם-˙Â˙ÒÂ Â�ÈÈ‰˙ÒÂ Ï·‡ ,'Â„ÎÂ ˜Â‰ÈÙ ÂÓÎ ÛÂ‚‰

ÛÂÒ „Ú ‰¯ÂÒ‡ ,ÌÈÓÈ ÌÚ ˜¯ ‡Ï‡ Â„·Ï Ú·˜� Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ˙ÂˆÈÙ˜‰

.(˘"‰Â˙) ‰�ÂÚ‰( àò)הוסת אחר  גם  נמשכת ÏÎ-אלא 

‰˙Â‡ ÏÎ ˘Â¯ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ„ ,˙ÒÂ‰ Ì„Â˜ Ì‚ ˙Â‡¯Ï ˙ÏÁ˙Ó Ì‡ ÔÎ˘

˙ÒÂ‰ ¯Á‡Ï ‰�ÂÚ‰ ÏÎ Ì‚„ ¯˘Ù‡Â ,˙ÒÂ‰ ÏÎÂ ˙ÒÂ‰ È�ÙÏ˘ ‰�ÂÚ

Í"˘)
עד )

.(äë( áò)הוסת עונת Â‰ÈÙ‰Ó˜-כל Â�ÈÈ‰„ ‡"È

‰ÙÂÒÏ ‰˙ÏÈÁ˙Ó ‰�ÂÚ‰ ÏÎ Â�ÈÈ‰„ ‡"ÈÂ ,(Ê"Ë) ‰�ÂÚ‰ ÛÂÒ „Ú
עה )

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙ ,Î"‰Â˜�)
עו)

.(

äòãä øåàéá
(àò או הוסת, לביאת הגורמים כדורים הנוטלת אשה וכן

הוראת  [עפ"י הוסת ביאת את המונעים כדורים נוטלת שהיתה

או  יומיים אחרי מגיע שהוסת ורגילות לקחתם, והפסיקה חכם]

בחוט  וכעי"ז סק"ה, שבה"ל (שיעורי לזה לחוש צריכה שלשה,

הזמן  קודם שעות וארבע עשרים ותפרוש ג'), אות סקט"ו שני

ואם  שם). שבה"ל (שיעורי לבא הדם שדרך אומרים שהרופאים

מנטילת  קבוע ימים מספר בתוך רואה שאינה פעמים ג' הוחזקה

שיעברו  עד דמים מסולקת בחזקת היא הרי האחרון, הכדור

הפסקת  מחמת דם ראתה קי"ד). עמ' הטהרה (יסוד ימים אותם

לחוש  צריכה כדורים, נטלה לא הבא ובחודש הכדורים, נטילת

וסת  לה היתה אם אמנם קנ"ג), עמ' כהן (מראה בינונית לעונה רק

מחמת  וסתה ושינתה אלו, כדורים ליטול שהתחיל קודם קבוע

שני  (חוט הקודם לוסת חוזרת לטלם, הפסיקה ואז הכדורים,

מסויים  לזמן וסת קבעה ואם ב). אות סק"ה ב סעיף קפד סימן

הקפיצות], או הגוף [כוסת לו שחוששת פשוט הכדורים, מחמת

עוד  לחוש צריכה אינה הכדורים את ליטול כשמפסיקה אמנם

ב  סעיף קפד סימן שני וחוט כ"ג, סעיף בשם (קנה זו לקביעות

שהיה  וסתה עונת והגיע כדורים הנוטלת ולענין ג). אות סק"ה

כו, אות ס"ח קפ"ד סי' לעיל ראה הכדורים, נטילת קודם לה

שלא  ממושך זמן עליה שעבר אשה אלו. מדינים עוד עיי"ש

ככל  לראות לה הגורמים זריקות או כדורים ונטלה כלל, בו ראתה

לחוש  צריכה כדורים, נטלה לא הבא ובחודש דם, וראתה הנשים,

ליום  גם לחוש עליה אם לענין חכם שאלת ותעשה בינונית, לעונה

מר  (עיין ולהפלגה בחודש החודש נטלה ואם קנ"ג). עמ' כהן אה

בדיקה, חייבת לכאורה הדם, בא ולא הכדורים, את שוב הבא

קכ"ד). סי' ח"ג שבה"ל (שו"ת לדינא שנקט áò)וצ"ע יש

סי' ח"א יו"ד אג"מ (שו"ת קבוע שאינו בוסת גם דהיינו בפשיטות

המיחוש,âò)פ"ד). שמסתיים אחרי שעה לראות רגילה ואם

סכ"ד, (לבוש העונה סוף עד המיחוש מתחילת לחשוש צריכה

שאחרי  בעונה רק לראות רגילה ואם סקל"א). בחוו"ד וכעי"ז

שלאחריה  בעונה ואסורה המיחוש, של בעונה מותרת המיחוש,

ס"ק  בדה"ש אמר, ד"ה ע"א י"ד ב"ז הבית במשמרת (רשב"א

בסוף  לראות דרכה אם הוסת, בזמן הבדיקה חיוב ולענין רס"ז).

ואם  בתחילתן, ולא הפיהוקים בסוף בדיקתה תעשה הפיהוקים,

וגם  לפהק כשמתחלת תבדוק הפיהוקים, בתחלת לראות דרכה

ובסופה, העונה בתחילת הבודקת אשה ככל הפיהוקים, בסוף

ע"ר). ס"ק (בדה"ש לפהק שגמרה לאחר גם לבדוק להחמיר וטוב

(ãò יבא יום באיזה תדע היאך הש"ך, בדברי התקשו האחרונים

הכי  בלאו הא ידועים, בימים הבא הגוף בוסת מיירי ואי הוסת,

סקל"ב, (חוו"ד כ"ה בסעיף כמבואר העונה, מתחילת חוששת

חיים). מים מקור סקכ"ט, פעמים äò)סד"ט ג' ראתה ואם

אינה  רצופים, חודשים היו לא אך פיהוקים, עם חודש בראש

אסורה  בר "ח פיהקה אם ורק העונה, מתחילת בר"ח חוששת

לפיהוקים  וסת קבעה סקמ"א). חידושים (חוו"ד העונה סוף עד

צריכה  אינה תו פיהקה, ולא חודשים ראשי ג' ועברו חודש, בראש

תפהק  אם אך תפהק, שמא העונה מתחילת חודש בראש לחוש

סקל"א), (סד"ט זה וסת עקרה שלא כיון העונה, סוף עד אסורה

ראה  אחר, ביום פיהקה אם ולענין עג. ס"ק כ"ו סעיף וכדלהלן

סג. ס"ק י"ט סעיף (פלתי åò)לעיל האחרונים רוב וכ"ד

אפשר  מקום ומכל סקצ"ז). הרב ושו"ע סקכ"ו, חוו"ד סקכ"ה,

(שיעורי  הקודמת לעונה לחוש שלא זרוע אור עונת לענין להקל

ולדינא). ד"ה שבה"ל
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נעקר כשתפהק קבוע שאינו הימים שוסת וכשם לו. חוששת אחרת, פעם

ולא בפעם  שלישי זמן הגיע אם ידוע ליום פעמים שני ראתה שאפילו אחת,

פעמים  בג' הקבוע הימים שוסת וכשם הגוף. וסת הוא כן לגמרי, נעקר ראתה,

עקירתו, ומאימתי בגוף, הקבוע וסת הוא כן ובדיקה, פעמים ג' עקירה צריך

תראה  ולא מקרה, אם עז)משיקרה אלא נעקר אינו ידוע, לזמן המקרה היה .

לבדו במקרה אבל ראתה, ולא בזמנו פעמים שלש המקרה בא זמן (âò)כן או

נעקר: אינו בהם, ראתה שלא לראות,�·כז.לבדו זמנה הגיע שלא תינוקת
קטנה�‚ הנעורים(ãò)והיא לימי הגיעה שערות,�„שלא שתי הביאה אפילו
היא �‰ שערות, שתי הביאה ולא בדקוה אם הנעורים לימי הגיעה אפילו וכן

נשים כשאר וסת ובארבעה(äò)קובעת הוסתות, בשאר ראיות בוסת (åò)בשלש

רואה עח)ההפלגות  שהוחזקה פי על שאף לגדולה בינה הפרש שיש אלא .

וסת, לה פסקה�Âוקבעה יום(æò)אם צ' שהם בינוניות עונות ולא (çò)ג'

לקדמותה.(èò)ראתה, וחזרה כלל, הראשון לוסת חוששת ואפילו (ô)אינה

באו  לראות אינה חזרה בהן, לראות נהוגה) (פירוש למודה שהיתה עונות תן

ונתגלה (àô)חוששת דמים בת שאינה לפי פעמים, ג' ותקבענו שתחזור עד

.·�.·�.·�.·�˙¯Â˙· ‡"·˘¯

'Ë ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‚�.‚�.‚�.‚�'‰ ‰„�

.‡"Ú.„�.„�.„�.„�.È"·

.‰�.‰�.‰�.‰�˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"È „"˘ Ê"· ˙È·‰

ˆ"˜ 'ÈÒ ¯ÂË ,‡"Ú

.Â"Ù 'ÓÚ.Â�.Â�.Â�.Â�‰„�

.·"Ú 'Ë

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
åë( âò)לבדו זמן ÏÂ‡-או ÌÈÓÚÙ '‚ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ Ì‡˘ Â�ÈÈ‰

‰¯ÂÒ‡ ,˜‰Ù˙Â ÔÓÊ‰ ÚÈ‚È Î"Á‡ Ì‡ ÔÎ Ù"Ú‡ ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ‰˜‰ÈÙ

,‰Ê ÌÂÈ· ˜‰Ù˙ ‡Ó˘ ˘˘Á‰ ¯˜Ú� ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ .‰�ÂÚ‰ ÛÂÒ „Ú

˜¯ ‡Ï‡ ‰�ÂÚ‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ˘Â¯ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰· ÍÎÈÙÏÂ

˜‰Ù˙˘Ó
עט )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ ,Ë"„Ò) æë( ãò)הגיעה שלא 

הנעורים  ‡Á„-לימי  ÌÂÈÂ ÌÈ�˘ ·"ÈÓ ‰˙ÂÁÙ ‰˙È‰˘ Â�ÈÈ‰„

.(Í"˘)( äò)' וכו ראיות ÔÈÈ„Ú-בשלש ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ÏÎ Í‡

ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂÏ ÂÏÈÙ‡ ,ÏÏÎ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ,˙ÂÈ‡¯ ˘Ï˘
פ )

.(Ê"Ë)

(åò)ההפלגות ÒÂ˙-בוסת È�ÈÓ ¯‡˘ ˙Ú·Â˜„ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

.(Í"˘) Â¯‡·˙�˘(æò)בינוניות עונות Ï‡-שלש  Ì‡ Ï·‡

˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰˙È‰˘ ˙Â�Ë˜ ˙Â�ÂÚ '‚ ‡Ï‡ ,˙ÂÈ�Â�È· ˙Â�ÂÚ '‚ ‰˜ÒÙ

.(Í"˘) ÌÈ˘� ¯‡˘Î ÂÊ ‰È‡¯Ï ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ·Â˘ ‰‡¯˙ Ì‡ ,Ô‰·

( çò) ראתה Î"Á‡Â-ולא  ,ÌÂÈ ÌÈÚ˘˙ „Ú ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ˘Â¯ÈÙ

.(Ê"Ë) ÂÊ ‰È‡¯Ï ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡ ,‰˙‡¯( èò)אינה

כלל הראשון  לוסתה  ˘Ï-חוששת ˙Â‚ÏÙ‰Ï ‰˙ÒÂ ‰È‰ ÂÏÈÙ‡

‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ,ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙ÒÂ ‰È‰ Â‡ ,ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ

.(Í"˘) ÌÈÓÚÙ '‚ ¯˜Ú�(ô)באותן לראות  חזרה  -ואפילו
˙ÂÈ‡¯ È˙˘ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ˘ Ô‡Î È¯ÈÈÓ ,‰‚ÏÙ‰Ï ‰˙ÒÂ ‰È‰ Ì‡

.(Í"˘) ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰‡Â¯ ‰˙È‰˘ ÈÙÎ Ì‰È�È· ‰‚ÏÙ‰‰Â(àô) עד

פעמים  ג' ותקבענו ·ÌÂÈ-שתחזור  ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Ì‡

¯‡˘Î ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ,˙ÂÂ˘ ˙Â‚ÏÙ‰ '‚ Ì‰È�È·Â ÌÈÓÚÙ '„ Â‡ ,ÚÂ„È

‰˜ÊÁÂ‰˘ È�‰Ó ,‰Â˘· ‡Ï˘ ÌÈÓÚÙ '‚ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Ì‡ Û‡Â .ÌÈ˘�

‰È‡¯ ‰˙‡¯ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡ ¯‡˘Î ‰�È„Â ,Ì„·

,˙ÂÈ‡¯ '· „ÂÚ ‰˙‡¯ Î"Á‡Â ,˙ÂÈ�Â�È· ˙Â�ÂÚ '‚ ·Â˘ ‰˜ÒÙÂ ˙Á‡

Ê"Ë) Ì„· ‰˜ÊÁÂ‰
פא )

,‰Â˘· ‡Ï˘ ˙ÂÈ‡¯ '‚ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Ì‡˘ ‡"ÈÂ .(

ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂÎ ÂÏÈÙ‡ ÏÏÎ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡
פב )

.(Î"‰Â˜�)

äòãä øåàéá
(æò מקרה וא פעם כל אחרים, מקרים ע"י פעמים ג' ראתה ם

וכן  ס"ה). סע' (ערוה"ש עקירה חשיב אי להסתפק יש אחר,

הג' ובכל עיטוש, כגון אחר, מקרה ע"י פעמים ג' ראתה אם

יכולה  דהא עקירה, הוי אי להסתפק יש מקרה, אותו פעמים

סק"ג). שבה"ל (שיעורי הגוף וסתות שתי ואם çò)לקבוע

להלן  דינה ראה וסת, קבעה ולא בשוה שלא פעמים ג' ראתה

פב. ימים,èò)אות עם המורכב הגוף וסת משאר בשונה

כדלעיל  העונה, מתחילת לפרוש צריכה הפוסקים רוב שלדעת

הוסת  חזר וראתה, ופיהקה הזמן הגיע אם ואמנם כ"ה. סעיף

העונה  מתחילת לחוש צריכה הזמן כשיגיע ומעתה למקומו,

סקכ"ה). החוו"ד ורמ"א ô)(עפ"י ס"ג, קפ"ד סי' כדלעיל

סכ"ח. סקל"ה,àô)להלן וחוו"ד סקל"ד, הסד"ט פסק וכן

סק"ט. קפ"ד סי' לעיל בפת"ש הדין áô)הובאו והוא

לט"ז  בשוה, שלא פעמים ג' ראתה אם ראיותיה, בתחילת קטנה

ולנקוה"כ  קבוע, שאינו לוסת לחוש וצריכה בדמים הוחזקה

עד  קבוע, שאינו לוסת לחוש צריכה ואינה בדמים הוחזקה לא

סי' לעיל ופת"ש (רע"א וסת ותקבע בשוה פעמים ג' שתראה

ס"ג). קפ"ד
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שלא  מכוונות עונות בג' ראיות ג' ראתה היה. מקרה הראשונים שדמים

שינוי  אלא דמים, סילוק אינו הראשון שדילוג נתגלה הותירה, ולא פיחתה

לפיכך לג'(áô)וסת, מצטרפת (לדלג) התחילה שממנה ראשונה ראייה

אם  אבל לצ'. מצ' ביניהם הפלגות וג' ראיות ד' ונמצאו אחרונות, ראיות

(âô) לראשונות אפשר אי אז מכוונות, הראיות היו שלא הותירה, או פיחתה

להפלגות: וסת קובעת אינה מכוונות ראיות ד' שתראה ועד להצטרף,

עונות �Êכח. שלש עליה שעברו זקנה הרי פג )וכן ראתה, ולא משהזקינה,

דמים מסולקת חוששת(ãô)זו ((äô)ואינה הראשון. וקטנה Á�(åô)לוסתה

קבוע): שאינו לוסת חוששות אינן כל �Ëכט.וזקנה זקנה, היא איזו

)Ò זקנותה מחמת בפניה אימא לה שקורין שראויה) כך כל פד )שזקנה

‡Ò(æô):חוששת הגיע Ò·ל.ואינה שלא תינוקת כדין דינה וראתה, חזרה

לראות  להיות Ò‚לא.:פה)זמנה למודה שהיתה קטנות בעונות לראות חזרה

לקדמותה, חזרה ההפלגות וסת אם הראשון. לקביעותה חזרה בהן, רואה

אפילו  הוסתות, בשאר אם תחלה, למודה שהיתה כמו ההפלגה תהיה אם

אלא  היה דמיה סילוק לא הראשון שדילוג נתגלה שהרי לקדמותה, חוזרת אחת בפעם

לראות:פו)מקרה  זמנה הגיע שלא הקטנה מדין הזקנה דין חמור ובזה פעמים Ò„לב..

חודש, בראש פעמים שלש ראתה כיצד, וסת. בתוך וסת לה קובעת שהאשה

.Ê�.Ê�.Ê�.Ê�'Ê ‰„� 'È�˙Ó

.‡"Ú.Á�.Á�.Á�.Á�‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ‚"È ‚"˘

.Ë�.Ë�.Ë�.Ë�.·"Ú 'Ë ‰„�

.Ò.Ò.Ò.Ò'Ë ‰„� 'ÒÂ˙

Ì˘· ·"Ú

Â‡È·ÓÂ ,ÈÓÏ˘Â¯È‰

.È"·.‡Ò.‡Ò.‡Ò.‡ÒÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

„"ÙÂ ‰"‰

·Î˘Ó È‡ÓËÓÓ

,‡"‰ ·˘ÂÓÂ

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.·"Ú 'Ë ‚"˘

.·Ò.·Ò.·Ò.·Ò.·"Ú 'Ë ‰„�

.‚Ò.‚Ò.‚Ò.‚Ò˙¯Â˙· ‡"·˘¯

'È ‚"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.„Ò.„Ò.„Ò.„ÒÔ"·Ó¯

‰"Ù ‰„� ˙ÂÎÏ‰·

.Ê"È‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( áô) ראשונה ¯‡ÂÈ˙-ראיה  ˘Ï˘Ó ‰�Â¯Á‡‰ ‰È‡¯‰ ,¯ÓÂÏÎ

.(Í"˘) ˜ÂÒÙÏ ‰ÏÈÁ˙‰˘ Ì„Â˜ ‰˙‡¯˘ ˙Â�Â˘‡¯‰

( âô) הותירה או Ïˆ"‚-פיחתה  ‰�Â˘‡¯ ‰È‡¯ ‰˙‡¯˘

‰È�˘Â ‡"ˆÏ ‰�Â˘‡¯ ‰˙‡¯˘ Â‡ .‡"ˆÏ ˙È˘ÈÏ˘Â ·"ˆÏ ‰È�˘Â

.(Í"˘) ‚"ˆÏ ˙È˘ÈÏ˘Â ·"ˆÏçë( ãô)חוששת ואינה

הראשון ‰¯‡˘ÔÂ,-לוסתה  ‰˙ÂÚÈ·˜Ï ‰¯ÊÁ ‡Ï˘ ÏÎ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ‡"Ï ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î( äô)הראשון ÏÎÂ-לוסתה 

¯Á‡ ˙ÒÂÏ ÔÎ˘
פז)

.(Í"˘)( åô)וזקנה ÏÎ-וקטנה Â�ÈÈ‰

Í"˘) ‚"Ò „"Ù˜ 'ÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎÂ ,ÌÈÓÚÙ '‚ ‰Ú·˜ ‡Ï˘
פח )
,

.(Ê"Ë èë(æô)חוששת ÏÏÎ-ואינה  ‰˘Â· ‰�È‡˘ Â�ÈÈ‰

˙¯Â˙) ‰˘Â· Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,˙„Ù˜Ó ‰�È‡˘ Â�ÈÈ‰„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë)

‡"¯‚ ,ÌÈÓÏ˘‰
פט )
(

צ )
.

äòãä øåàéá
(âô שו"ע סקמ"ז, חידושים (חוו"ד בינוניות עונות היינו

סקל"ב). סד"ט ועיין סל"ז, קי"ב כלל חכמ"א ק"ו, ס"ק הרב

(ãô'אמא' לה קורין ברחוב אנשים או חברותיה אם דוקא היינו

אבל  זקנותה, מחמת 'סבתא' או הש"ס) בזמן זקנה לשון (הוא

שני  (חוט לעניננו זקנה זו אין כך, לה קורין נכדיה רק אם

וגם äô)סקט"ז). פא. ס"ק עיי"ש כ"ז, סעיף לעיל דינה ראה

שנסתלקו  קודם האחרונה שמראיתה להפלגה לחוש צריכה אינה

סקט"ז). שני (חוט עתה עד המציאות åô)דמיה למעשה

ואינה  גדולה הפסקה שוב יש לראות כשחוזרת שאפילו כיום

לב  יש סילוק קצת שמתחיל אחר גם ולכן וסת, דוק באותה

(שיעורי  בו לראות רגילה שהיתה וסתה בזמן וכן תשמיש, קודם

סק"א). לעונה æô)שבה"ל לחוש צריכה שאינה היינו

מצאה  אם ולענין רמונים). (פרדס אחת פעם ראתה אפילו בינונית,

ה. ס"ק קצ"א סי' להלן ראה הש"ך çô)כתם, שסיים מה

מקומו. שם ל"ב, סעיף להלן הובא וכו'" וכ"ד èô)"ודע

להלכה. שכ"א ס"ק בבדה"ש נקט וכן ק"ט, ס"ק הרב שו"ע

(ö,זקנה שיעור לקבוע היום בקיאים שאין נראה ולמעשה

מהנסיון  הנראה דכפי עונות, שלש של הפסקה פי על לקבוע וקשה

דמים  שמסולקות ויש ,45 בגיל כבר מסולקים שדמיהן נשים יש

אין  כלל [ובדרך ,60 גיל שהוא הש"ס כבזמן ולא ,55 בגיל רק

חודשים  ב' כל וסת רואה מתחילה אלא אחת, בבת בא הסילוק

לגמרי, שפוסק עד חודשים, לו' ואח"כ חודשים, ג' כל ואח"כ

אמנם  הדמים], סילוק זהו מסתמא זו, תופעה אצלה וכשרואה

שבה"ל  (שיעורי זקנה דנחשבת לדון אפשר ודאי 60-65 בגיל

דינה  נתבאר עונות, ג' מלראות שפסקה זקנה שאינה אשה סק"ג).

ט"ו. סעיף לעיל



נדה  קפט הלכות מא סימן

(çô)ורביעית(èô)חודש ובראש לחודש ובששית,(ö)בב' בחמישית וכן

(àö)הרי(áö):וסתות שתי חדשים ÂÒמעוברתÒ‰לג.קבעה שלשה צא)לאחר

חודש צב )לעיבורה  כ "ד כל ומניקה הולד צג ), לידת קובעת (âö),צד )אחר אינה 

אפילו עיבורה (ãö)וסת. זמן כל מהן מסולקים דמים  גמלתו, או הולד מת

.‰Ò.‰Ò.‰Ò.‰Ò'Ê ‰„� 'È�˙Ó

‡"·˘¯Â ,‡"Ú

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ·"È ‚"˘

.ÂÒ.ÂÒ.ÂÒ.ÂÒ,‡"Ú 'Ë ‰„�

Ë"Ù Ì"·Ó¯

.‡"Ú ‚"È ‡"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,‡"‰ ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓÓ „"ÙÂ „"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 áì( çô)לחודש בב ' (˘"Í,-ורביעית  ˘„ÂÁÏ 'Î· Ï"ˆ

.(‡"¯‚( èô)חודש ובראש לחודש ‡Ì-בב ' ÔÈ„‰ ‡Â‰

È˙˘ ‰Ú·˜ ,˘„ÂÁÏ 'Î·Â ˘„ÂÁ ˘‡¯· ÌÈÓÚÙ '‚ „ÈÓ ‰˙‡¯

.(‡"¯‚ ,Ê"Ë) ˙Â˙ÒÂ( ö)ובששית בחמישית  Ì„Â˜Â-וכן

'Î ÌÂÈÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ÔÈÈÚÏ ˘È ˙È˘˘·Â ˙È˘ÈÓÁ· ÔÎ ‰˙‡¯˘

ÌÂÈ· Î"Á‡ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ˘ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ ,ÚÂ·˜ Â�È‡˘ ˙ÒÂ ÔÈ„Ó

'‚ Ú·˜È˘ „Ú ¯Á‡ ÌÂÈÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,ÚÂ·˜‰ ‰˙ÒÂ

ÌÈÓÚÙ
צה )

.(˘"˙Ù· È"·Â�)(àö)וסתות שתי קבעה  הרי

-˘„ÂÁ· Â"Ë ‰˙‡¯ Ì‡ ,˙Â˙ÒÂ È˙˘ ÚÂ·˜Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ÛÒÂ� ÔÙÂ‡

,ÌÈÓÚÙ '‚ ,‰Ê ˘„ÂÁ· Ê"ËÂ ‰Ê ˘„ÂÁ· Â"Ë ,‰Ê ˘„ÂÁ· Ê"ËÂ ,‰Ê

(Í"˘) ËÈ ˜"Ò 'Á ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‡˙È‡„ÎÂ
צו)
.( áö) קבעה-

‰È‡¯‰ Ì‡ ,˙ÒÂ ‰Ú·˜˘ ‰Ê ÔÓÈÒ· ¯ÎÊÂÓ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·„ ,Ú„

‰È�˘‰ Â‡ ‰�Â˘‡¯‰
צז)

‰·ÈÊ Â‡ ‰„� ÈÓÈ· ÂÈ‰
צח )

Ú·˜� ‡Â‰ ,

Ï˜‰Ï ‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ˜¯
צט )

Í"˘)
ק )

(Î"‰Â˜� ,
קא )
.

 âì(âö)וסת קובעת ÈÓÁ‰Ï¯-אינה  ˙Ú·Â˜ ‰�È‡˘ Â�ÈÈ‰

‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ÔÈ�ÚÏ ‡ÏÂ˜Ï ˙Ú·Â˜ Ï·‡ ,ÌÈÓÚÙ '‚ Â¯˜ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ˘

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰Ú·˜˘ ‰Ó ÈÙÏ ‡Ï‡ „ÂÚ ˘ÂÁÏ( ãö)מת

Ì„Â-הולד  ‰„ÈÏ Ì„ ÔÈ„ ‰Ï ˘È˘ ÔÓÊ· ,ÏÙ� ‰ÏÈÙ‰ ÂÏÈÙ‡

¯‰ÂË
קב )

‰ÏÈÙ‰ ÂÏÈÙ‡Â .(˘"˙Ù· Ë'„Ò ,È˙ÏÙ) ‰˜È�Ó ÔÈ„ ‰Ï ˘È ,

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÁÂ¯

äòãä øåàéá
(àö בבירור יודעת אפילו מסולקת, נחשבת אינה לכן קודם אבל

ס"ז  קפ"ד סי' שבה"ל (שיעורי מעוברת שהיא בדיקות ע"י

בחוש  רואים שאנו ואף סקי"ד). ס"ז קפ"ד סי' שני חוט סק"א,

רע"א  (שו"ת עיבורן בתחילת מיד דמים מסולקות שהמעוברות

שו"ת  ועיין רל"ח, סי' יו"ד נזר אבני שו"ת מה, ד"ה קכ"ח סי'

ומציאות  איידער]. לר"ש [תשובה א' אות י"ז סי' ח"ד יו"ד אג"מ

הרביעי). ד"ה קל"ח סי' חלאווה מהר"ם בשו"ת מוזכרת כבר זו

בג' ראתה ולא קבוע, וסת לה היה אם היינו לקולא, לא ואמנם

(חוט  זה ע"י וסתה נעקר לא עיבורה, של ראשונים חודשים

סקי"ז). מליל áö)שני הוא כלל בדרך חודשים ג' שיעור

וסתות  דלענין וי"א סק"א). ס"ז קפ"ד סי' שבה"ל (שיעורי טבילה

ע"פ  הנשים אצל שמקובל ממתי חדשים הג' תחילת לחשב יש

סקי"ז). שני (חוט הרופאים בדיקת ע"פ או מעוברת, שהיא סימנים

(âö אפילו דמים, מסולקת נחשבת אינה חודש, כ"ד אחר אבל

בזמננו  מניקות ולענין ס"ז. קפ"ד סי' כדלעיל להניק, ממשיכה

אות  ס"ז קפ"ד סי' לעיל עיין חודשים, כמה אחרי דם שרואות

קפ"ד ãö)כד. סי' לעיל ראה קיסרי, בניתוח ילדה אם ולענין

כג. אות חשש äö)ס"ז אין וסתה, ביום גם שראתה דכיון

ואולי  נוסף, וסת תקבע שמא רק אלא וסתה, את עוקרת שמא

ליום  לחוש שצריכה י"א ולמעשה שיקבע. עד לזה חוששים אין

לה  יש שכבר דכיון וי"א סי"ג), מאיר בית סקט"ו, (חוו"ד השינוי

שיקבע  עד נוסף, וסת תקבע שמא לחוש צריכה לא קבוע וסת

ברכה  עליו תבא והמחמיר בזה, להקל שיש ונראה סקמ"ג). (ב"ח

קל"ט). ס"ק בחודש,åö)(בדה"ש ב' ליום וסת קבעה אם וכן

ב', ביום גם ושפעה א' ביום וראתה פעמים ג' הקדימה ואח"כ

ג' עברו שלא כיון נעקר לא ב' ויום א', יום את גם שקבעה

שם  בפת"ש הובא סק"ד, קפ"ד סי' (חוו"ד בו ראתה שלא פעמים

נדה,æö)סק"ח). בימי היתה השלישית הראיה רק אם אבל

מ'מעין  היו הראשונות הראיות דשתי משום לכו"ע, וסת קובעת

(טור). נדה ימי בתחילת כלומר הם çö)סתום' נדה' 'ימי

הם  זיבה' ו'ימי טמא, דם לראות שהתחילה מיום ימים שבעה

כאשר  והלאה י"ט מיום ואח"כ הנדה, ימי שאחרי יום עשר אחד

סי' בטור בהרחבה (נתבאר נדה ימי ז' שוב יתחילו דם תראה

ראתה  ושוב ופסקה שנטמאה היינו נדה בימי ראיה וא"כ קפ"ג).

זיבה  בימי וראיה נדה, בימי היא השניה שהראיה ימים, ז' תוך

הנדה. ימי שבעת שאחר יום י"א בתוך ראתה ושוב שנטמאה היינו

(èö לחוש עדיין שצריכה להחמיר, רק נקבע הוסת אם ונפ"מ

והפלגה  החודש לוסת וגם א'), סעיף (כדלעיל בינונית לעונה

כמה  ראתה דאם ודע, וכדומה. י"ג), סעיף (כדלעיל קבוע שאינו

בשו"ע  כמבואר בלבד, אחת כראיה הכל נחשב ברציפות, ימים

אלא  חדשה ראיה חשיב ולא סי"ג, לעיל ורמ"א ס"ו קפ"ד סי'

ס"ו  קפ"ד סי' לעיל שנתבאר וכפי באמצע, אחד יום פסקה אם

שנית  וראתה זה ביום שפסקה באופן אף מחמירים ויש יט. אות

וסת, דקבעה השניה, הראיה בתאריך פעמים עוד וראתה למחרת,

קפ"ד  סי ' (חוו"ד נוספים תנאים בזה יש ושו"ע אמנם סק"ז,

הוראה. למורה לשאול ויש סקכ"א), שם בש"ך ÷)הרב הוא

כאן. ומקומו ובכל ÷à)סקע"א, כלל, בזה לחלק שאין וי"א

לעיל  השלמים (תורת לקולא אפילו גמור וסת קובעת הזמנים

יכולה  דינא ולענין סקל"ד). הסד"ט הוכיח וכן סקכ"ז, י"ד סעיף

והמחמיר  דבר, עמא וכן וסת, לה שיש אשה של כקולותיה לנהוג

(בדה"ש  ברכה עליו תבא נדות, בימי שנקבע וסת ע"י להקל שלא

וי"א  כ"ח). סעיף שבה"ל בשיעורי וכעי"ז כיצד, ד"ה ביאורים

לדברי  לחוש יש הזיבות וימי הנדות ימי של החשבון ידוע שאם

סקט"ז). שני (חוט לחוש אין החשבון, ידוע אין ואם הש"ך,

(á÷ בית (שו"ת לעיבורה יום ארבעים אחר הפילה אם היינו

סק"א). שבה"ל שיעורי רנ"ו, סי' שערים
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חודש  כ"ד שתראה ÊÒ(äö).קג )וכל לראיה חוששת מקום כדרך קד )ומכל

קבוע: שאינו לוסת כל ÁÒלד.שחוששת ומניקה עוברה, משהוכר מעוברת

חדש  והגיע קה)כ"ד קבוע וסת לה היה אפילו הראשון, לוסת חוששת אינה ,

ורואות  שופעות ואפילו לבעלה. ומותרת בדיקה צריכה אינה הזה, הזמן תוך

בהן, לראות למודות שהן עונות באותן במקרה.(åö)דם אלא עברו ËÒאינו

לחוש חוזרות וההנקה, העיבור לה (æö)ימי היה כיצד, הראשון, לוסתן

חדשים , לראשי למודה אם לימים, ראשון (çö)וסת חודש לראש חוששת

(èö) או הגוף וסת לה היה אם הדין וכן בזה. כיוצא כל וכן בו, פוגעת שהיא

שתחזור  עד לחוש אפשר אי ההפלגות, וסת וסתה היה אם אבל ידוע, לזמן

להפליג: למודה שהיתה ההפלגה ליום חוששת א', פעם אפילו לראות חזרה לראות,

קצ  סימן
סעיפים  נ"ד ובו האשה, ובדיקת כתמים דיני

עד‡א. לבעלה אסורה ולא מטמאה האשה אין תורה שתרגיש (à)דבר

מבשרה  דם כתם (á)·,א)שיצא על גזרו או ב )וחכמים בגופה שנמצא

(â) הרגישה לא אפילו לבעלה ואסורה טמאה שהיא ואפילו ‚,ג )בבגדיה

.ÊÒ.ÊÒ.ÊÒ.ÊÒÈÏÚ·· „"·‡¯

ÔÂ˜È˙ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

'· 'ÈÒ ˙Â˙ÒÂ‰

‡"·˘¯ ,·"È‰

¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú 'È ‚"˘ Ê"·

.ÁÒ.ÁÒ.ÁÒ.ÁÒ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.‡"Ú ·"È ‚"˘

.ËÒ.ËÒ.ËÒ.ËÒ‡"·˘¯‚"È Ì˘

.‡"Ú.‡Ê"� ‰„�

.·"Ú.·.·.·.·'Ó‚·Â Ì˘

.‡"Ú Ë"�.‚.‚.‚.‚.¯ÂË

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( äö)'וכו חוששת מקום �ÂÚÏ‰-ומכל ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Í‡

˙È�Â�È·
קו)

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)ãì(åö) במקרה אלא  -אינו 
.(Ê"Ë) ‡·‰ ˘„ÂÁ· Ì‚ ‰Ê ˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â(æö) לוסתן

˜·ÚÂ-הראשון Â�È‡˘ ˙ÒÂÏ Ï·‡ ,˘ÂÁÏ ˙¯ÊÂÁ ÚÂ·˜ ˙ÒÂÏ ‡˜Â„

Á‡ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘"˙Ù· È"·Â�) ‰˜�‰‰ ¯
קז)

.(( çö)חוששת

הראשון חודש Ï¯‡˘-לראש ˙˘˘ÂÁ Â· ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ Û‡Â

.(Í"˘) ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙ· ¯˜Ú� Â�È‡˘ ,È˘ÈÏ˘Ï ÔÎÂ È�˘ ˘„ÂÁ

( èö)בו פוגעת Ú„-שהיא  ,‰˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ˙¯ÊÂÁ ‰�È‡˘ ‡"ÈÂ

.(Í"˘) ‰È‰È˘ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰‡¯˙˘ à( à) שתרגיש

-‰˙‡¯˘ ·È˘Á„ ‡"È ,‰·Â¯Ó ‰�·Ï ‰ÁÈÏ ÍÂ˙· Ì„ ˙ÂÙÈË ‰˙‡¯ Ì‡Â

·˜ÚÈ ·˘) ‰·Â¯Ó‰ ‰ÁÈÏ· ‰˘‚¯‰‰ Ô�ÈÏ˙„ ,‰˘‚¯‰ È"Ú ‡Ï˘ Ì„‰

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰Ê ÏÚ ‚È˘‰˘ ˘ÈÂ ,(˘"˙Ù· ·˜ÚÈ ˙È·Â

( á)גזרו ÈÓÈÏ-וחכמים  ‰ÚÈ‚‰˘ ÏÎ ,ÌÏÂÚÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡

‡ÓË ‰Ó˙Î ˙Â¯Ú�‰
ד )

.(‡"Ú¯)( â) בבגדיה-Ì˙Î ‡ˆÓ� Ì‡Â

Â˜ÂÏÁ ÏÚ ‡ˆÓ� ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈÓ˙Î ÔÈ„ ‰Ê ÏÚ Â¯Ê‚ ‡Ï˘ ‡"È ,ÏÚ·‰ „‚··

ÌÈ�Ù) ‰‡ÓË ‰˘‡‰ Ê‡„ ,Â· ÂÓˆÚ Á�˜˘ ‡ÎÈ‰ „·ÏÓ ,˘ÈÓ˘˙‰ ¯Á‡Ï

äòãä øåàéá
(â÷ טומאת טמאה היא הרי כתם או דם ראתה אם מקום ומכל

סקל"ז).÷ã)נדה. (סד"ט אחת פעם רק ראתה אפילו

(ä÷ ראה חודש, כ"ד למנין עולה העיבור חודש אם ולענין

ס"ז. קפ"ד סי' לעונה ÷å)לעיל לחוש שצריכה וי"א

סק"נ, חידושים חוו"ד כ"ה, סי' פדאווה מהר"ם (שו"ת בינונית

נשתנו  דבזמננו כיון להחמיר, יש ובמינקת קי"ד). ס"ק הרב שו"ע

שאינה  להקל אפשר במעוברת אבל דם, שרואות ומצוי הטבעים

סק"ה). שבה"ל (שיעורי בינונית לעונה לחוש וכ"כ ÷æ)צריכה

שאינו  לוסת גם לחוש להחמיר שנכון וי"א פ"ה. סעיף בערוה"ש

שו"ת  בשם קל"ד ס"ק (דרכ"ת עיבורה קודם לה שהיה קבוע

ושמלה  הלחם מצדד וכן נ"ד, סי' ההפלאה) (לבעל פנחס גבעת

בזה  להחמיר קיי"ל לא ולמעשה קמ"ח). ס"ק בדה"ש סקנ"ז,

סל"ב). פכ"ט מגדים פתחי סק"ד, שבה"ל ישנם à)(שיעורי

ד. ס"ק קפ"ג סי' לעיל נתבאר הרגשות, סוגי ואם á)ג'

ומצאה  הליחה, את לספוג וכדומה דחוס גפן צמר לאו"מ הכניסה

דחיישינן  מדאורייתא, טמאה היא הרי כלשהוא, אפילו דם, בו

צינור  או"מ לתוך הכניסה אם הדין והוא בהרגשה, ראתה שמא

דם  מעט עליו ומצאה וכדומה משחה בו שממלאים פלסטיק

י"ב). אות סק"ג שני גם â)(חוט היא כתמים טומאת 

כגון  חיצונית, סיבה מחמת ממנה בא שהכתם לתלות יש כאשר

התקן  מחמת או וכדומה, כדורים לקיחת דאגה, מאמץ, מחמת

אות  סק"ג שני (חוט כג] אות ס"ה קפ"ז סי' לעיל [ראה ברחם

טמאה, כתם, שראתה דמים המסולקת וכדומה זקנה ואף ג').

ה. ס"ק קצ"א סי' להלן ב'.ã)ראה סעיף להלן ראה
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טהורה. ומצאה עצמה עצמה „בדקה שתבדוק טהרה הפסק וצריכה

) המציאה מיום חוץ נקיים שבעה תמנה כך ואחר טהורה, כאילו ‰ותמצא

קצ"ו  סימן לקמן שיתבאר וכמו ודאי, הרגישה (ã)ואםÂ.(Êראתה

(ä)שנפתח(å)דם להוציא כך(æ)מקורה אחר מצאה (ç)ובדקה ולא

.„.„.„.„˙ÂÎÏ‰· Ô"·Ó¯

,‡"‰ „"Ù ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.„"˘ ˘È¯ Ê"· ˙È·‰

.‰.‰.‰.‰ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ

,‚"Ú Ê"Ï ‡"È˜

.‰"ˆ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ.Â.Â.Â.Â.‡"È ÛÈÚÒ.Ê.Ê.Ê.Ê.Â"Ó¯ 'ÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
˙Â¯È‡Ó

ה )
˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡˘ ‡È„‰Ï ¯‡Â·Ó„ ,‰ÂÓ˙ ‡Â‰ Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù·

‰˘‡‰ Â‡ ÏÚ·‰ „‚·· ‡ˆÓ� Ì‡
ו)

.(˘"˙Ù· ¯ÈÏÚ‰ Ï‡ÈÁÈ ¯"‚‰)

( ã) מקורה שנפתח  Ï‰-הרגישה ‰Ó„� ‰�È˘ È„Î ÍÂ˙ Ì‡Â

‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰ÓˆÚ ‰˜„·Â ‰ˆÈ˜‰ ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ ,‰¯Â˜Ó Á˙Ù�˘ ‰˘È‚¯‰˘

‰¯Â‰Ë ÂÊ È¯‰ ,ÌÂÏÎ
ז)

˙‡ˆÓ� Ì‡ ÔÈ�ÚÏ ˘"ÈÈÚ ,˘"˙Ù· È"·Â�)

.(ÌÈÈ˜� 'Ê·( ä) מקורה ‚„ÏÂ,-שנפתח  ÁÎ· ‰˘ËÚ˙‰ Ì‡Â

‰Ï˘ ˙�Â˙Î· ‰‡ˆÓ ‰ÏÈÏ·Â ,‰ËÓÏ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‰�ÓÓ ‡ˆÈ˘ ‰˘È‚¯‰Â

‰�ÓÓ Ê˙È� ‰Ê Ì„ ‡Ó˘ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡ ,¯ÂÚÈ˘ÎÓ ˙ÂÁÙ ÔË˜ Ì˙Î ‰ËÓÏ

ÔÈÊ˙� ÁÎ· ˘ÂËÈÚ È"Ú˘ ÌÈ˘�‰ Ïˆ‡ ‰·¯‰ ÁÈÎ˘„ ÔÂÈÎ ,‰˘ËÚ˙‰˘Î

Ê‡ ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ „ÈÓ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡ ˜¯Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‰�ÓÓ

Ï˜‰Ï ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ·˜ÚÈ ·˘) Ì„ ‰�ÓÓ Ê˙È� ‡Ó˘ ˘ÂÁÏ ˘È

‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ Ï˘ ÔÈÙÈË ‰ÓÎ ‰�ÓÓ ‡ˆÈ˘ ‰˘È‚¯‰˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ ‰Ê·

˜¯ ‰�ÓÓ ‡ˆÈ˘ ‰˘È‚¯‰ Ì‡ Ï·‡ ,Ì„ Ï˘ ÔË˜ „Á‡ Ì˙Î ‡Ï‡ ‰‡ˆÓ

Ì˙Î ‰‡ˆÓ Î"Á‡Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ Â‡ Ì„ Ì‡ ‡Â‰ ‰Ó ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡Â ËÚÓ

˙¯‡Ù˙) ‰‡ÓËÂ ‡È‰‰ ‰˘‚¯‰· ‰Ê Ì˙Î ÌÈÏÂ˙ ,ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ ÂÏÈÙ‡

‰�ÓÓ Ê˙È�˘ ‰˘‚¯‰· ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡„ ‡"È Í„È‡Ó .(˘"˙Ù· È·ˆ

‡"ÓÎÁ ,Ë"„Ò) ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‡Â‰˘ ÈÂˆÓ· ÌÈÏÂ˙ ÌÏÂÚÏ„ ,‰Ó ¯·„

‰ÏÈ‚¯ Ì‡ ,‰˜„· ‡ÏÂ ,ÁÏ ¯·„ ˙·ÈÊ ‰˘È‚¯‰˘ ‰˘‡Â .(˘"˙Ù·

ÈÂˆÓ· Ô�ÈÏ˙„ ,‰¯Â‰Ë ,‰Ê· ˙˜ÊÁÂÓÂ ,‰�·Ï ‰ÁÈÏ ˙Â‡¯Ï
ח )

‡"ÓÎÁ)

.(˘"˙Ù·(å)מקורה ‡·¯È‰,-שנפתח ÂÚÊÚ„Ê�˘ ‰˘‚¯‰· Ï·‡

¯‡˘· ‰˘‚¯‰‰ ˙‡ Ô�ÈÏ˙„ ,‰¯Â‰Ë ,ÌÂÏÎ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰˜„· Ì‡

˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ) ÌÈ¯˜Ó
ט )

.((æ) אח"כ ·„˜‰-ובדקה ÂÏÈÙ‡Â

˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰‡ÓË ,ÌÂÏÎ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ‰ÓˆÚ
יא )

.(

,„ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ‰˜„· Ì‡ Ï·‡ ,ÛÎÈ˙ ‰˜„· ‡Ï Ì‡ ‡˜Â„„ ‡"ÈÂ

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò‰ ˙Ú„ �"ÎÂ ,È˙ÏÙ) ‰¯Â‰Ë ,ÌÂÏÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï ÂÏÈÙ‡

( ç) כלום מצאה  ÔÂ‚Î-ולא  ,˙Â¯˘Î ˙Â‡¯Ó ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡

‰¯Â‰Ë Ï"Ú‚ ‰‡¯ÓÎ Â‡ ‰˜Â¯È Â‡ ‰�·Ï ‰ÁÈÏ
יב )

‰˙˘‚¯‰ ‰ÏÂ˙„ ,

‡"Ò Á"Ù˜ 'ÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ,ÂÊ·
יג )

‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡ Â‰ÈÓÂ .(˘"˙Ù)

ÛÂ‚‰Ó ‡ˆÂÈ‰ ÁÂÏÁÏ ÏÎ·
יד )

ÔÓÊ ‰ÓÎ „Ú ÔÈÈÚÏ ˘ÈÂ .(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

¯˘Î ‰‡¯Ó· ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˘‚¯‰‰ È¯Á‡
טו)

Ì‡Â .(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

äòãä øåàéá
(ä.כ"א סס"ק הסד"ט עמו כדם å)הסכים נראה אם ולדינא,

היה  אם דוקא והיינו סק"ה). שבה"ל (שיעורי להחמיר יש ממש,

מובא  אלישיב (הגרי"ש בגדיו על המקור מן לבא שיכל אופן

.(96 הע' פ"ג הטהרה לבדוק æ)במשמרת צריכה ודאי מיהו

סי"ג). השלחן (ערוך זיבת ç)עצמה שהרגישה אשה ולמעשה

שבדקה  ע"י זו, הרגשה אחרי טהורות במראות הוחזקה אם לח, דבר

טהורה  טהורות, מראות ומצאה כזו הרגשה אחרי פעמים כמה

ס"ו, סי' ח"ב חיים דברי שו"ת בכך', 'שמוחזקת החכמ"א (כלשון

שני  חוט סקי"א, שבה"ל שיעורי קפ"ח, סי' ח"א מהרש"ם שו"ת

(שיעורי  עצמה לבדוק צריכה אינה תרגיש אם ומעתה ג'). אות סק"ד

תבדוק  לכתחילה ג"פ הוחזקה אם שאפילו וי"א שם), שבה"ל

ועיין  שם, שני (חוט הרבה בכך רגילה אא"כ כשמרגישה, עצמה

כשהרגישה  טהורה נקיים בז' ואף סק"ז). ז' אות קי"ג כלל אדם בינת

בז' כן הוחזקה אם דדוקא וי"א סק"ד), שני בחוט מובא (חזו"א,

מראה  ומצאה ובדקה נקיים בז' כן הרגישה פעמים שג' היינו נקיים,

שיעורי  איידער, לר"ש תשובה ח' אות י"ז סי' ח"ד יו"ד (אג"מ טהור

אדם  (בינת עצמה לבדוק צריכה הוסת בעונת ומיהו שם). שבה"ל

(הגרש"י  המבוכה בימי וכן ג'), אות סק"ד שני חוט שם, ואג"מ

תמצא  שמא עצמה שתבדוק והיינו קצ"ה), עמ' כהן במראה גלבר

שני  (חוט להקל אפשר כלום, מצאה ולא עצמה בדקה אם אך דם,

אשה ואם שם). כדין דינה טהורות, מראות בפליטת רגילה אינה

כשהרגישה, עצמה לבדוק שצריכה המקור, פי פתיחת שהרגישה

הדם  שנאבד תולים שאנו טמאה, היא הרי כלום מצאה לא ואם

להתרחק  שצריכה עיי"ש קצ"ד ועמ' ו' עמ' כהן מראה שם, (אג"מ

עצמה, לבדוק שצריכה דאף וי"א שתבדוק). עד נדה, כדין מבעלה

טהורה  כלום, מצאה לא אם לח דבר זיבת כשהרגישה מקום מכל

הנאמר  וכל .(32 הע' פ"א הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש

הטועות  רבות נשים יש אך שהרגישה, בטוחה אכן אם הוא כאן

הרגשה  כאן היתה אכן אם היטב לברר ויש שהרגישו, וסוברות

שם). שני וחוט שבה"ל ס"ט,è)(שיעורי השלחן בערוך פסק וכן

בזה. שהחמיר ק"נ סי' חת"ס שו"ת הובא àé)וע"ע הנוב"י וכ"ד

וכן  והנה), (ד"ה קס"ח סי' חת"ס בשו"ת מצדד וכן ח, ס"ק לקמן

ס"ו. וערוה"ש ס"א, קי"ג כלל החכמ"א בעונת áé)פסק ואפילו

(חוט  טהורה טהור, מראה ומצאה הרגישה אם נקיים, בז' או וסתה

ח'). אות סק"ד על âé)שני טהור מראה מצאה אם הדין והוא

(חוט  טהורה כלום, מצאה ולא עצמה ובדקה לגוף, הסמוך הבגד

טהורות  מראות בפליטת שרגילה אשה ולענין ט'). אות סק"ד שני

ח. ס"ק לעיל עב ãé)ראה שהוא במראה אלא להקל אין ולמעשה

ואין  לח רק העד אם אבל המקור, מן הבאות המראות כדרך קצת,

סי' (בדה "ש זה במראה ההרגשה לתלות אין ממשות, שום עליו

סקכ"א). וסת åè)קפ"ח שיעור תוך מיד בדקה אם דדוקא י"א

טהרת  ס"ח, (ערוה"ש לעת מעת עד להקל וי"א סק"ג). (חוו"ד

סמוך  קצר זמן בשיעור אלא להקל דאין ונראה ו'). אות ישראל

שיעור  וצ"ע  שעה, חצי אחר תבדוק אם יציל לא אבל להרגשה,

ניכר  מראה שכל ומהודק, לגוף סמוך בגד עם הולכת אם מיהו הזמן.

מציל, הוא להרגשה סמוך טהור מראה עליו כשרואה א"כ עליו,

שבה"ל  (שיעורי טמאה בזה גם כלום, עליו מוצאת לא אם אבל

סקי"ב).
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(è)שאומר מי יש בתינוקת Á(áé)ב.טמאה:(àé)שהיא(é)כלום, גזרו לא

לראות  זמנה הגיע מי"בטז)שלא פחותה שהיא דהיינו ,Ë שתי הביאה אפילו

שערות  ב' הביאה ולא בדקוה אם מי"ב יתירה היתה אפילו וכן ,יז)שערות,
Èבתולה שהיא בעולה,(âé)בין שהיא ב"פ.È‡בין כבר ראתה אם אבל È·ואפילו

לכתם: חוששת פעמים שלש שראתה ימים,È‚ג.לאחר כמה שופעת היתה

מזלפת שהיתה עד È„או אחת כראיה אלא אינו הפסק, בלא טיף אחר טיף

אםÂËשתפסיק. אפילו (ãé)אבל פעמים שלש וראתה וחזרה מעט, פסקה

טמא. וכתמה בדמים מוחזקת זו הרי אחד, שאין ÊËביום שאומר מי ויש

דם ראתה כן אם אלא טמא כסברא (åè)כתמה להחמיר (ויש וסתות. שלשה

ופסקה ÊÈד.הראשונה): פעמים, ג' וראתה לראות זמנה הגיע שלא תינוקת

לקדמותה חוזרת יום, צ' שהם עונות שלש שיעור טהור (æè)מלראות וכתמה

פעמים: שלש ותראה שתחזור יש ÁÈה.עד כן אם אלא הכתם על גזרו לא

.Á.Á.Á.Á.‡"Ú '‰ ‰„�

.Ë.Ë.Ë.Ë˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"È „"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.È.È.È.È'Ê ‰„�

.‡"Ú.‡È.‡È.‡È.‡È'È ‰„�

.·"Ú.·È.·È.·È.·ÈÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

Ï‡��Á Â�È·¯ ,‰"‰

‡"·˘¯· ‡·Â‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,·"Ú Ê"Ë „"˘

.'‚ 'ÈÒ ‡"Ù ˘"‡¯

.‚È.‚È.‚È.‚È.·"Ú 'È ‰„�

.„È.„È.„È.„È.Ì˘ È"˘¯

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂËÈ"˘¯Ó ‰‡¯� ÔÎ

˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Ì˘

Ê"Ë „"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.ÊË.ÊË.ÊË.ÊËÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

.‰"‰.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú Ê"Ë ¯ˆ˜‰ „"˘.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.·"Ú Á"� ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
,ÌÂÏÎ ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓ ‡Ï ¯˜Â··Â ,¯˜Â·‰ „Ú „Ú· ‰ËÈ·‰ ‡ÏÂ ,„ÈÓ ‰˜„·

˜¯ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡ Í‡ .˘·ÈÈ˙‰Â ¯Â‰Ë ‰‡¯Ó ‰È‰˘ Ô�ÈÏ˙„ ,‰¯Â‰Ë

È"·Â�) ‰‡ÓË ,ÌÂÏÎ „Ú‰ ÏÚ ‰‡ˆÓ ‡Ï ¯˜Â··Â ,˙ÒÂ ¯ÂÚÈ˘ ¯Á‡

.(˘"˙Ù·( è)כלום-‰‡ˆÓÂ ,˜Â„· Â�È‡˘ „Ú· ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡Â

ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚) ‰¯Â‰Ë ,ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ ‡ÓË ‰‡¯Ó ÂÎÂ˙·Â ¯Â‰Ë ‰‡¯Ó

˘"˙Ù·
יח )

ÔÎÏ Ì„Â˜ ÍÏÎÂÏÓ È‡„Â ‰È‰ „Ú‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰‡ÓË˘ ‡"ÈÂ .(

‡Ï˘ ¯Â¯È·· ˙Ú„ÂÈ˘Î ‡Ï‡ ‰¯Â‰Ë ‰�È‡Â ,„Ú‰ „·‡� Ì‡ ‰"‰Â ,Ì„Ó

‡Ï Ì‡ Â‰ÈÓÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ˙Â¯Â‰Ë ˙Â‡¯Ó ˜¯ ‡Ï‡ „Ú‰ ÏÚ ‰˙‡¯

,‰ÙÂ‚Ó ‡Â‰ ÂÈÏÚ˘ ¯Â‰Ë‰ ‰‡¯Ó‰˘ ¯·˙ÒÓ ,˙�Â˙Î· ‡Ï‡ „Ú· ‰˜„·

‡·˙ ¯ÈÓÁÓ‰Â ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï Ï˜ÈÓ‰Â ,˙Â¯Â‰Ë ˙Â‡¯Ó ÂÈÏÚ ÁÈÎ˘ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ

˙ÁÈ˙Ù ‰˘È‚¯‰˘Î ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ Ô‡Î ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÂÁ‰ ÏÎÂ .‰Î¯· ÂÈÏÚ

‰¯Â‰Ë ÂÏ‡ ÌÈ�ÙÂ‡ ÏÎ· ,ÁÏ ¯·„ ˙·ÈÊ ‰˘È‚¯‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯Â˜Ó‰ ÈÙ

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)(é)טמאה ÏÂÒÓ˜˙-שהיא  ˙˜ÊÁ· ‡È‰ Ì‡Â

˙¯Â˙) ‰¯Â‰Ë ,ÌÂÏÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ Û‡ ,‰˜È�Ó Â‡ ˙¯·ÂÚÓ ÔÂ‚Î ,ÌÈÓ„

‰‡ÓË˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ ,Ë"„Ò ,ÌÈÓÏ˘‰
יט )

,‰˘ÓÏ ˙¯‡Ù˙)

.(‡"Ú¯ ,È"·Â�( àé)טמאה-‰˘È‚¯‰ ÂÏÈÙ‡„ ,‰Ê ÔÈ„ ÏÎ· ÌÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ

·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘) ‰‡ÓË ‰�È‡ ,Ì„ ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,¯Â˜Ó‰ ÈÙ ˙ÁÈ˙ÙÊ"·„¯ ,ı"

˘"˙Ù·
כ )

Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,Ì„ ‰‡ˆÓÂ ˜Â„· Â�È‡˘ „Ú· ‰˜„· Ì‡ Ó"Ó„ ‡"ÈÂ .(

,„Ú‰ ÏÚ ¯Â‰Ë ‰‡¯Ó Ì‚ ‰‡ˆÓ Ì‡˘ ‰‡¯�Â ,(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù)

.(˘"˙Ù) ÂÊ ‰ÚÈ„Ï ‰¯Â‰Ëá( áé)בתינוקת גזרו  ÂÏÈÁ˜-לא ÔÈ‡Â

È‡„Â Ì˙Î‰ ÂÏÈÙ‡Â .(Í"˘) ‰ÙÂ‚ ÏÚ Â‡ ‰È„‚· ÏÚ ‡ˆÓ� Ì˙Î‰ Ì‡

ÌÁÏ ,ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) Â¯Ê‚ ‡Ï ,¯Á‡ ¯·„· Â˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡ È‡Â ‰ÙÂ‚Ó

˜Â˘· ‰¯·Ú˘ ÔÎ˙È˘ ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ ÌÈ¯‰ËÓ ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ˙Â„ÂÓÁ

‰‡ÓË ,‰ÙÂ‚Ó È‡„Â Ì„‰ Ì‡ Ï·‡ ,‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ‡˙Ú„‡ Â‡ÏÂ ÌÈÁ·Ë Ï˘

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò ,„"ÂÂÁ)( âé) בעולה שהיא ÏÎ-בין ‡�„È‡‰„ ‡"È

„‚� Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ,‰�Ë˜ ‡È‰ ÂÏÈÙ‡ ,‰ÈÓ˙ÎÏ ˙˘˘ÂÁ ÏÚ· ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡

ÌÈ¯Â‰Ë ‰ÈÓ˙ÎÂ ,‚‰�Ó ÍÈÈ˘ ‡Ï ÈÂˆÓ Â�È‡˘ ¯·„·˘ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ‚‰�Ó‰

.(Í"˘)â( ãé) מעט ‡·Ï-פסקה ,˙ÙÏÊÓ· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰„ ‡"È

‰·¯‰ ÍÎ ‰˜ÈÒÙ‰ ÂÏÈÙ‡Â ,˙Â‡¯Ï ‰¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰˜ÒÙ ÂÏÈÙ‡ ˙ÚÙÂ˘·

˙ÚÙÂ˘· ÔÈ· Â�ÈÈ‰„ ‡"ÈÂ .(Î"‰Â˜� ,Í"˘) ˙Á‡ ‰È‡¯Î ‡Ï‡ Â�È‡ ,ÌÈÓÚÙ

˙¯Â˙ ,Ê"Ë) ˙ÂÈ‡¯ È˙˘Ï ·˘Á� ,˙ÂÈ‡¯‰ ÔÈ· ˜ÒÙ‰ ˘È Ì‡ ,˙ÙÏÊÓ· ÔÈ·Â

.(ÌÈÓÏ˘‰(åè) וסתות ÒÂ˙-שלשה  ÌÚÙ ÏÎ ,ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘ Â�ÈÈ‰

.(Ê"Ë) ÂÓˆÚ È�Ù·ã( æè) טהור Â¯‡˙‰-וכתמה  ‰¯ÊÁ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘) ÌÈÓÚÙ '‚ ‰‡¯˙˘ „Ú ,Ì‰· ˙Â‡¯Ï ‰„ÂÓÏ ‰˙È‰˘ ˙Â�ÂÚ·

äòãä øåàéá
(æè.סכ"ז קפ"ט סי' לעיל ראה בקטנה, וסתות דין ולענין

ס"ק  קצ"א סי' לקמן ראה דמים, המסולקת זקנה כתמי ולענין

אם æé)ה. מעולם, ראתה לא אפילו לראות, זמנה ומשהגיע

א'). סע' לעיל רע"א (הג' טמאה כתם, גםçé)מצאה ראה

ח. ס"ק ס"א קפ"ח סי' אינהèé)לעיל שאם י"א ולמעשה,

טמא כלום, מצאה ולא ובדקה טהורות, מראות בפליטת הרגילה

מניקה שאינה במינקת מלבד שטהורה, וי"א סק"א), פ"ט סי' (חזו"א

בהג' אויערבך (הגרש"ז מהלידה חודש כ"ד תוך היא אם אף בפועל,

הנדון וכל סקי"ד). שבה"ל שיעורי יעקב, לבית אמירה ספר בסוף

שצריכה ודאי אבל מצאה, ולא בדקה אם לענין הוא דמים במסולקת

ל"ו). סי' ח"ב שלמה בית (שו"ת שהואë)לבדוק כתב והסד"ט

אמנם זה, בדין להחמיר נקטו הפוסקים ולמעשה בעלמא. חומרא

כן וכמו להקל, אפשר ספק, עוד ובהצטרף מספיקא, חומרא רק הוא

דאף וי"א סקי"א). שבה"ל (שיעורי הטבילה על תברך שלא נראה

דכל ודע סקמ"ג). שעה"צ שני (חוט הטבילה על תברך ספק, דהוי

עלמא כולי אבל מצאה, ולא בדקה אם לענין רק היא המחלוקת

ח"ב הכהן לר"צ צבי (תפארת לבדוק צריכה הרגישה שאם מודים

סק"ב). א' סי'



נדה  קצ הלכות מה סימן

ועוד (æé)בו ג'),ËÈ(çé),כא)כגריס על (ג' עדשים כט' הוא הגריס ושיעור

) שערות כד' עדשה בגופו Î(èé)ושיעור קבועות שהן כמו שערות ל"ו שהוא

אדם). בוÎ‡של שאין זמן לומר (ë)וכל תולין אנו השיעור כזה

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈË"Ù Ì"·Ó¯

,Â"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Â"Ë „"˘ Ê"·

Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘ ,·"Ú

.‡"Ó Â"Ù ÌÈÚ‚� 'È�˙Ó È"ÙÚ ,Ê"Ò˘-ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡· ‡·Â‰ 'Â ˙Â‡ ‚"ˆ 'ÈÒ ˙Â˘„Á‰.Î.Î.Î.Î.·"Ò 'ÈÒ ÏÈÈÂ È"¯‰Ó ˙"Â˘.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î.·"Ú Á"� ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ä(æé) כגריס-˜ÏÁ�˘ ¯Á‡Ï ,"ÔÈ�Â· Ú˘ÈÂ¯‚" ‡¯˜�‰ ÔÈÓ ‡Â‰

,È·ˆ ÌÎÁ) ¯Ú˘Ï ˘È Â· ,Â¯È·ÁÏ ¯·ÂÁÓ˘ ÌÂ˜Ó· ˜ÏÁ ÏÎ ,ÌÈÈ�˘Ï

‰Ï‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ÌÈÒÈ¯‚ ÌÈ‡ˆÓ�˘ ‰˙ÚÂ .(˘"˙Ù· ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘

Â�È�È· ‚Â‰�‰Â .(ÌÈ·È˙� ¯È‡Ó) Ì‰· ¯Ú˘Ï ˘È ,"˘ÈÏÂÒ‡Ù" ÌÈ‡¯˜�‰

‰˘„Á‰ "˘ÚÒÈÈ¯Ù Ú˜ËÈ„" ÂÓÎ ‡Â‰
כב )

Û‡Â .(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ)

Â�Ï ÔÈ‡ ,Â��ÓÊ· ˙ÏÂÎ‡Ó Ì„ ÔÎ ‡ˆÓ� ‡ÏÂ ,‰·¯‰· ÏÂ„‚ ‰Ê ¯ÂÚÈ˘„

‡ÓË ‰È‰ Ì�ÓÊ·˘ Ì˙Î ¯ÂÚÈ˘· ‡Ï‡ ‡ÓËÏ
כג )

Ò"˙Á ,‰˜„ˆ ÏÈÚÓ)

.(˘"˙Ù·( çé) הגריס ·˘ÂÚÈ¯-ושיעור  ÌÈ‡È˜· Â�‡ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ

¯˙ÂÈÎ ‰‡¯�˘ ‰Ó· ˙ÂÏ˙Ï ‡Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ È"ÙÚ ¯‰ÊÈÏ ˘ÈÂ ,ÒÈ¯‚‰

‡ÏÂ ÒÈ¯‚Î ¯Ú˘Ï Â‚‰� Â�È˙Â·¯ Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù· ÌÈ‡¯È) ˙ÏÂÎ‡Ó Ì„Ó

.(˘"˙Ù· ˘‡¯ ÌÈÓ˘·) ¯·„· Â˘Á( èé)'וכו שערות ל "ו שהוא

-ÌÚ ÛÂ‚· Ì‰˘ ÈÙÎ ,‰˘˘ ÏÚ ‰˘˘ ˙Â¯Ú˘ Â"Ï ‡Â‰ ÒÈ¯‚‰ Â�ÈÈ‰

¯Ú˘Ï ˘ÈÂ ,˘‡¯· ‡ÏÂ ÛÂ‚·˘ ¯ÚÈ˘Ï ‰�ÂÂÎ‰Â .(Í"˘) Ì‰È�È·˘ ÏÏÁ‰

˙Â¯Ú˘ ‰˘˘ ÏÚ ‰˘˘ ¯Ú˘Ï ˘ÈÂ ,˜¯Ù‰Â „È‰ ÛÎ ÔÈ·˘ ÚÂ¯Ê· „È·

ÌÈ·È˙� ¯È‡Ó) Ô¯ÈÂ‡ ÈˆÁ ¯ÂÚÈ˘ ·È·ÒÓ „ÂÚÂ Ì‰È�È·˘ ÏÏÁ‰ ÌÚ

.(˘"˙Ù·( ë) השיעור Ì‡Â-כזה  ,·ÚÂ ¯¯ˆ� Ì„‰ Ì‡ Û‡Â

ÈÙÎ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ú˘Ó ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î Â· ‰È‰ Ë˘Ù˙Ó ‰È‰

˙Â‡¯ ÈÙÏ ÏÎ‰Â ,‰·¯‰ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ¯Â·ˆ Ì„‰ Î"‡‡ ,Â�È�ÙÏ ‡Â‰˘

‰¯ÂÓ‰ È�ÈÚ
כד )

‰È‰˘ ¯ÎÈ� Í‡ ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ Ì˙Î ÔÈ„‰ ‡Â‰Â ,

,ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰˘Ú� ‰‡¯Ó‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÓÁÓÂ ,ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ

äòãä øåàéá
(àë בגוון שקצוותיו כתם אבל טמא, גוון של גריס שיעור היינו

שני  (חוט ועוד כגריס לשיעור הטמא הגוון את רק משערים טמא,

ראתה  ואם קטו). ס"ק נד סעיף להלן גם וראה ט'-י"א, אות סק"ז

שני  את מצרף הלבן אדום, מראה קצוותיו ובשני לבן כתם

ועוד, כגריס שיעור האדומים החלקים בשני יש ואם האדומים,

סמוכים  כתמים שני מצאה ואם נח). אות י סע' להלן (ראה טמאה

ראה  ועוד, כגריס לשיעור יחד שמצטרפים אופנים יש לזה, זה

יש  אם שספק כתם ולענין ל. אות ו סעיף להלן וגם ח, סעיף להלן

כב. אות להלן ראה כשיעור, הוא áë)בו גריס שיעור ולמעשה

ל"ט  סי' או"ח השיעורים בקונטרס (חזו"א מ"מ 18 על מ"מ 18

מעט  והוא מ"מ, 20 של בקוטר עיגול והוא במרובע, הייינו סקט"ו),

ראה  סק "ז שני (חוט בזמננו בא"י הנהוג אג' 10 של ממטבע פחות

אחד  'סנט' וכמטבע מ"מ, 19 שקוטרו עיגול שהוא וי"א ציור). שם

טהרת  ב', אות נ"ו סי' ח"ג (אג"מ בארה"ב הנהוג 'פעני'] [המכונה

שקוטרו  כעיגול וי"א סי"ב). פ"א הטהרה יסוד ס"ד, פ"א ישראל בת

או  עגול הכתם אם חילוק ואין סק"א). שבה"ל (שיעורי מ"מ 18-19

שני  חוט (ב"י, טהורה השיעור, כזה בו אין אם אופן בכל משוך,

השיעור). למדידת דוגמאות שם ראה שיעורו כתםסק"ז אם שספק

כלל  (חכמ"א טהורה לחכם, שהראתו קודם הכתם ואבד כגריס,

הספק  נתעורר שאם וי"א סז), סי' ח"ד מלכיאל דברי סכ"ט, קי"ג

נאבד, ואח"כ לחכם, להראותו אצלם והוחלט האשה או האיש אצל

וכל  ב'). אות סק"ז שני (חוט להחמיר צריך שאין מוכרע הדבר אין

חסרון  מחמת שיעורו את לקבוע אפשר אי אם אבל כשנאבד, זה

אם  ולענין ג). אות קיט סי' ח"ג שבה"ל (שו"ת להחמיר יש ידיעה,

ח. אות ס"א קפח סי' לעיל ראה ואבד, הכתם, בצבע ספק היה

(âë שיעור לפי דור בכל תלוי שאינו האחרונים רוב נוטים וכן

חילקו  ולא חכמים, שקבעו שיעור הוא אלא בו, המצויות המאכולות

אף  ולפיכך מצויות, שלא למקום מאכולות שמצויות מקום בין

(אג"מ  ועוד מכגריס בפחות טהורה מאכולות, מצויות שלא בזמננו

עצמה  המקנחת אשה אמנם סק"א). שבה"ל שיעורי מ"ו, סי' ח"ג

ומצא  מקום, אותו של השפתיים בתוך קצת היא ונכנסה הרי דם, ה

בזמן  אף מקום שבאותו כיון מכגריס, בפחות אף מדרבנן טמאה

מגופה  ודאי שהוא בכתם הקלו ולא כלל, מאכולות היו לא חז"ל

מקום  אותו סביבות עצמה קנחה אם אך כה]. אות להלן [כמבואר

היו  שבזמנם כיון מגופה, ודאי נחשב אינו דם, ומצאה מבחוץ

על  או לגוף, הסמוך בבגד כתם המוצאת וכן מאכולות. שם מצויות

לקבל  כדי מבחוץ מקום אותו סביבות הנשים שמדביקות פד

סק"ה, קפג סי' שני (חוט מכגריס בפחות טהורה והכתמים, הליחות

ובמשמרת  תתקטז עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב הגרי"ש

סי' ח"ז שבה"ל בשו"ת וכעי"ז ,14 הע' ופ"ג 8 הע' פ"א הטהרה

תתקלג  עמ' הטהרה אוצרות בספר קליין הגרמ"ש כתב ואמנם קמז,

בכתם  להחמיר יש ודאי דם הוא שאם להחמיר ואזנר הגר"ש בשם

גם  ראה נייר או פד על שנמצא כתם ולענין לגוף. הסמוך בגד על

באותו  רק שקינחה כשאומרת דאף וי"א מח-נ). אות י סעיף להלן

בפחות  וטהורה מקום, אותו סביבות גם הקינוח שנגע ברור מקום,

איידער). לר"ש תשובה - טז אות יז סי' ח"ח (אג"מ ועוד מכגריס

סי' לעיל כמבואר כלל להקל אין הדם, ביציאת הרגישה אם ואמנם

לח  דבר זיבת הרגשת רק היתה אם אפילו דכאן וי"א ס"א, קפג

שאר  לענין להקל מקום כשיש [אף להקל אין בעומק, ולא מבחוץ

ולענין  ס"ז ). פ"ג הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש כתמים]

קצא. סי' להלן ראה רגלים, מי הטלת אחר דכתם ãë)קינוח וי"א

מה  לפי אלא משערים אין עבה, הבגד אם אף הבגד בתוך הבלוע

רק  ולא הבגד על צרור הכתם ואם שבלוע, מה ולא הבגד, גבי שעל

בו  היה הדם את מפשטים היינו שאם באופן משערים בתוכו, בלוע

להקל  נוהגים ולמעשה סק"ז), שני (חוט טמאה זו הרי ועוד, כגריס

שיכל  מה לפי ולא עתה, לפנינו הנראה לפי לשער עבה בכתם אף

עבר  והכתם ועוד, מכגריס פחות כתם סק"א). עוז (לבושי להתפשט

היא  הרי ועוד, כגריס שיעור יש יחד הכתמים ובשני שתחתיו, לבגד

שני  חוט גדולים, כמה בשם סקי"ד ח' סע' זוטא (פתחא טהורה

ז'). אות סק"ז



נדה  קצ הלכות סימן מו 

(àë) כנה הרגה שלא פי על אף הוא, כנה כזה כו)כה)דם בו כשיש אבל .

בכנה, תולין אין ארוך.Î·השיעור הוא אם או מרובע הוא אם נזדמן Î‚בין ואם

בו  משערין השיעור, מזה גדול יותר גריס שיעורא,Î„ו.:כז)לה דבעינן הא

בשרה  על הנמצא בכתם בין חלוקה על הנמצא בכתם ויש Î(áë)‰.כח)בין

הנמצא כתם אבל חלוקה, על הנמצא בכתם אלא אמרו שלא על (âë)אומרים

להם, שחוששין במקומות בלבד, שיעור:(ãë)בשרה לו אם ÂÎ(äë)ז.אין

בו תולה ריחו, הריחה או פשפש ממיני (åë)הרגה מין (פירוש כתורמוס עד

.·Î.·Î.·Î.·Î.‡"Ú Ë"� ‰„�

.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰

'Ï‰ '‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

'Ï‰ Ô"·Ó¯ ,‡"Î

,‚"‰ „"Ù ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Â"Ë „"˘ Ê"· ˙È·‰

È¯ÂÒÈ‡ È"Ó‚‰ ,·"Ú

.'‚ ˙Â‡ Ë"Ù ‰‡È·

.„Î.„Î.„Î.„ÎË"Ù „"·‡¯

,Â"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.·"Ú Â"Ë „"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,‚"‰ „"Ù ‰„� 'Ï‰ Ô"·Ó¯.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î.'· 'ÈÒ Á"Ù ‰„� ˘"‡¯‰ ˙Ú„ ‰‡¯� ÔÎÂ ,Â"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.Â 'ÈÒ Á"Ù ‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú Â"Ë „"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
‰‡ÓË„.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)(àë) כנה ‡Â�È-דם  ,¯ÂÁ˘ Ì˙Î

ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ· Û‡ ‰‡ÓËÂ ,˙ÏÂÎ‡ÓÓ
כט )

Ì�Ó‡Â .(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

,Ì‰· ˙ÂÏ˙Ï ˘È È‡„Â· ,¯ÂÁ˘ Ì‰Ï˘ ÍÂÏÎÏ˘ ÌÈ˘ÂÚ¯Ù ÌÈÈÂˆÓ˘ ÌÂ˜Ó·

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰¯ÂÓ‰ È�ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏå( áë) אומרים -ויש
ÔÎÂ ,(Í"˘) Ô‡Î ‰È�˘‰ ‰ÚÈ„ÎÂ ,¯ÂÚÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ‰¯˘· ÏÚ Ì˙Î ‡�È„ÏÂ

˘"˙Ù· ‡„ÈÂ¯· ‡"¯‰Ó) ¯˜ÈÚÂ¯ÂÚÈ˘ ‰¯˘· ÏÚ Ì˙Î„ ‡"È Ì�Ó‡ .(

ÏÚ ÌÈÓ˙Î ‰ÓÎ ‰‡ˆÓ Ì‡˘ ‡Ï‡ ,Ô‡Î ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÚÈ„ÎÂ ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î

.Á ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ‡"È‰ ˙Ú„Î ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î ¯ÂÚÈ˘Ï ÌÏÂÎ ÌÈÙ¯ËˆÓ ,‰¯˘·

„ÈÒÙ‰ ‡Ï ÔÎ Ï˜‰Ï ÍÓÂÒ‰Â
ל)

(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙ ,Ë"„Ò)
לא )
.

( âë) בלבד בשרה  ·‚„È‰,-על ÏÚ Ì‚Â ‰¯˘· ÏÚ Ì‚ ‡ˆÓ� Ì‡Â

Â�È‡ ‰¯˘· ÏÚ˘ Ì˙Î‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ· ‰¯Â‰Ë Ú"ÂÎÏ

‰�‰Â ‰�‰ ÍÙ‰˙‰Ï ˜ÂÏÁ‰ Í¯„˘ ÔÂÈÎ ,‰„‚· ÏÚ˘ Ì˙Î‰ „‚�Î
לב )

ÏÎ· ‰‡ÓË ‰Ê ÔÙÂ‡· Û‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ‰˘ÓÏ ˙¯‡Ù˙ ,Ë"„Ò)

‡Â‰˘
לג )

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)( ãë) שיעור לו ‰¯‚‰-אין Ì‡˘ ‡"ÈÂ

Ô‡Î ÌÈ¯ÈÓÁÓÏ Û‡ ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ Ì˙Î· ‰¯Â‰Ë ,˙ÏÂÎ‡Ó

‡�È„Ï Ú"ˆ „"�ÚÏÂ .(‡"Ú¯· ‰˘ÓÏ ˙¯‡Ù˙)
לד )

.(‡"Ú¯)æ( äë)אם

וכו' פשפש Ú„-הרגה  ÌÈÏÂ˙ ,ÌÈ˘Ù˘Ù ÌÈÈÂˆÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â

.(Ê"Ë ,Í"˘) ‰‚¯‰ ‡Ï Ì‡ Û‡ ÒÂÓ¯Â˙Î( åë) כתורמוס Ì‡Â-עד 

Â˙Â‡˘ ˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ ÔÈÈÚÏ ˘È ,„ÂÚÂ ÒÂÓ¯Â˙Î ‰‡ˆÓÂ ,˘Ù˘Ù ‰‚¯‰

ÂÎ ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï Î"˘Ó ÔÈÚÎÂ ,˙ÏÂÎ‡ÓÓ ‡Â‰ „ÂÚÂ
לה )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

äòãä øåàéá
(äë עצמה המקנחת אשה [כגון מגופה ודאי שהוא דם ולענין

כשאר  דדינו י"א מקום], אותו של השפתיים בתוך קצת ונכנסה

סי' השלמים תורת (משמעות ועוד מכגריס בפחות וטהורה כתם

דטמאה  וי"א והיותר). ד"ה כ סי' צדקה מעיל שו"ת סק"א, קפג

ד"ה  סקס"א קצ סי' סד"ט סק"א, קפג סי' (פלתי שהוא בכל

ס"א  שבה"ל שיעורי ססק"ט, ז אות קיג כלל אדם בינת ולענ"ד,

באוצרות  מובא אלישיב הגרי"ש סק"ה, קפג סי' שני חוט סק"א,

דם  מצאה אם ולענין כג. אות לעיל ועי' תתקטז). עמ' הטהרה

ג. אות קצא סי' להלן ראה רגלים, מי הטלת שאחר ולענין בקינוח

כט. אות ס"ט קפד סי' לעיל ראה הוסת, בעונת כתם המוצאת

קצ"ו  סי' להלן ראה נקיים, בז' כתם המוצאת לענין ולענין י'. סעיף

ראה  כתמים, ומצאה מטחורים או באו"מ מפצעים הסובלות נשים

להלן  ראה בשרה, על שנמצא כתם ולענין פח. אות י"ח סעיף להלן

ו. הדין åë)סעיף מעיקר ועוד, מכגריס פחות כתם שמצאה אשה

לבדוק  המרבה היד "כל בכלל הוא אך עצמה, לבדוק צריכה אינה

לה  גורם הבדיקות ריבוי ואם ס"א, קפד סי' לעיל עי' משובחת"

דין  פי על שמחוייבת מה אלא לבדוק לה אין וכדומה, שריטות

והוא  ממש, כדם נראה הכתם שאם וי"א ג'). אות סק"ז שני (חוט

(שיעורי  עצמה לבדוק לה ראוי בזמננו, המצויה ממאכולת גדול

סק"א). שרד æë)שבה"ל (לבושי מדעתנו בזה להקל אין אמנם

קפ"ו). ס"ק דינים ואינה çë)חידושי בשרה, על כתם מצאה

תמדוד  לחכם, לשאול ורוצה המטמא, שיעור בו יש אם יודעת

ערוה"ש  עפ"י ב אות סק"ח שני (חוט לחכם ותראהו נייר, על הכתם

ל). שאינם èë)סע' שחורים מראות רבות פעמים מצוי אמנם

י"ב). אות סק"ז שני (חוט בזה חכם הבחנת וצריך האשה מגוף

(ì מטמא בשרה על שכתם הי"א כדעת מחמירים יש ולמעשה

שבה"ל  שיעורי ל, סע' ערוה"ש סקי"ג, ושמלה (לחם שהוא בכל

על  שכתם הראשונה כדיעה פוסקים הרבה ודעת סק"י). בש"ך

על  כתמים כמה יש אם אך ועוד, בכגריס אלא מטמא אינו בשרה

ח  סעיף להלן הי"א כדעת לשיעור, יחד כולם מצטרפים בשרה,

לר"ש  תשובה ז אות יז סי' ח"ד אג"מ ס"ז, קיג כלל (חכמ"א

תתקטז  עמ' הטהרה אוצרות בספר מובא אלישיב הגרי"ש איידער,

יסוד  ד, ואות א אות סק"ח שני חוט ,9 הע' פ"ג הטהרה ובמשמרת

עצמו). על יחמיר נפש דבעל עיי"ש יב הערה פ"א הטהרה

(àì פחות דם ומצאה בלבד מקום באותו עצמה קינחה אם ולענין

אות  לעיל ראה לגוף, הסמוך בגד על כתם שמצאה  או ועוד, מכגריס

יחד áì)כג. מצטרפים אינם שבבגדה והכתם שבבשרה והכתם

ג). אות ח ס"ק שני (חוט ועוד, כגריס יש âì)לשיעור ולמעשה

לחם  שם, החוו"ד על רע"א (הג' ועוד מכגריס בפחות להקל

סק"ה). שבה"ל שיעורי סק"י, לוי שפתי דעה פרי סקכ"ה, ושמלה

(ãì שבה"ל (שיעורי צ"ע אמאי לתמוה ויש תליה, יש זה באופן

תורמוסים,äì)סק"ד). כשני עד תולה פשפשים, שני הרגה ואם

נדה  במאירי הובא (ראב"ד, שהם בכמות תולה הרבה הרגה אם וכן

אפילו  מכתורמוס, ביותר לתלות שלא מחמירים ויש ע"ב). נ"ח

ונראה  נה). ס"ק הרב שו"ע סק"ז, (חוו"ד אחד מפשפש יותר הרגה

עה). ס"ק (בדה"ש הראשונה כדיעה להקל
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לופינ"ו) ובלע"ז מר שהוא אחד ÊÎח.:לו)הקטניות במקום בכתם אין אם

הרבה טיפין שם שיש פי על אף ועוד, שאם (æë)כגרים עד לזה זה סמוכין

בכנה  וטיפה טיפה כל תולין שאנו טהורה, מכגריס, יותר בהם יש נצרפם

אחד  במקום ועוד כגריס בו שיהא אומריםÁÎ.לז)עד מילי (çë)ויש דהני

בשרה  על נמצאו אם אבל  חלוקה, על לכגריס לח)כשנמצאו מצטרפין ,

או ËÎט.:לט)ועוד  עגול, או כרצועה, ארוך שהוא בשרה, על הנמצא כתם

שהי  או יריכה, רוחב על הכתם אורך שהיה או טיפין, טיפין נראה שהיו ה

הוא  גנאי (פירוש תורפה בית כנגד והוא הואיל למעלה, ממטה הוא כאילו

כזה: היה לא הגוף מן נטף אילו אומרים ואין טמאה, לערוה), כנוי והוא

עליו Ïי. גזרו לא טומאה, מקבל שאינו דבר על שנמצא בדקה מ)כתם כיצד, .

) עולם טומאה Ï‡קרקע מקבל שאינו הכסא בית כל (ì)או(èë)),מא)או

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.‡"Ú Ë"� ‰„�

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ,‡"Ú Á� 'ÒÂ˙

˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰ ¯Ú˘

'Ï‰ Ô"·Ó¯ ,Â"Ë‰

.‚"‰ „"Ù ‰„�

.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ,‡"Ú Á"� ‰„�

Ë"Ù Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.Ë"‰.Ï.Ï.Ï.ÏË"� ‰„�

Ï‡��Á Â�È·¯ ,·"Ú

‰„� ˘"‡¯· ‡·Â‰

,'· 'ÈÒ Ë"Ù

Ë"Ù Ì"·Ó¯

,Ê"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‚"Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.Ì˘ ˘"‡¯ ,·"Ú

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï,‡È˜ ˙"Ï ‚"ÓÒ

.'‰ ˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù È"Ó‚‰ ,‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 ç(æë)לזה זה Ó�Âˆ‡-סמוכין ,ÌÈÏÙ˜Â ÌÈËÓ˜ ÈÂ˘Ú‰ „‚·Â

ÌÈÓ˙Î‰ Â„¯ÙÈ ÌÈÏÙ˜‰ ÂË˘Ù˙È Ì‡˘ ÔÙÂ‡· ,ÌÈÏÙ˜‰ ÌÂ˜Ó ÏÚ Ì˙Î

ÌÈÏÙ˜‰ Ì‡Â ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î ¯ÂÚÈ˘Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÓ˙Î‰ ÔÈ‡ ,‰ÊÓ ‰Ê

ÔÈÈÚÏ ˘È ,„ÁÈ ÌÈ¯ÂÙ˙
מב )

.(˘"˙Ù· Ì„‡ ˙�È·)( çë) מילי דהני

-‰ÚÈ„‰ ‡È‰Â ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î Â¯ÂÚÈ˘ ‰¯˘· ÏÚ Ì˙Î„ ÌÈ¯·ÂÒÏ Â�ÈÈ‰

‰¯˘· ÏÚ Ì˙Î· Ì˘ ‰È�˘‰ ‰ÚÈ„Ï Ï·‡ ,Â ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ‰�Â˘‡¯‰

‰Ê ÔÂ„È� ÍÈÈ˘ ‡ÏÂ ,‡Â‰˘ ÏÎ· ‰‡ÓË
מג )

.(Í"˘)é( èë) כל או

וכו' È„Î-דבר  ¯ÂÚÈ˘ Â· ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ‰‡ÓÂË Ï·˜Ó‰ ÔÈÓ ÔÈ„‰ ‡Â‰

'‚ ÏÚ ˙ÂÚ·ˆ‡ '‚ ¯ÂÚÈ˘ ‰· ÔÈ‡˘ „· ˙ÎÈ˙Á ÔÂ‚Î ,‰‡ÓÂË Ï·˜Ï

˙ÂÚ·ˆ‡
מד )

.(Í"˘)( ì) טומאה מקבל שאינו דבר  Â„·¯-כל 

Ï·˜Ó ,‰‡ÓÂË ¯‡˘ Ï·˜Ó Â�È‡˘ È"ÙÚ‡ ,ÌÈÚ‚� ˙‡ÓÂË Ï·˜Ó‰

ÌÈ˙· ÈÚ‚� Ï·˜Ó˘ ÌÂ˜Ó· ˙È·· ‡ˆÓ� Ì‡Â .(Í"˘) ‰‡ÓËÂ ÌÈÓ˙Î

‰¯Â‰Ë˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ‰‡ÓË„ ‡"È ,[Ï‡¯˘È ı¯‡·]

‰‡ÓÂË Ï·˜Ó Â�È‡ ,Ú˜¯˜· ÂÚ·˜˘ ÈÏÎ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò ,È˙ÏÙ)

˙‡ÓÂË Ï·˜Ó ,Ô�·¯„Ó ‰‡ÓÂË Ï·˜Ó‰ ¯·„Â .(˘"˙Ù· È"·Â�)

ÌÈÓ˙Î
מה )

(˘"˙Ù· È"·Â�)
מו)
.

äòãä øåàéá
(åìהמצוי פשפש דשיעור כיון בזמננו, למעשה נוגעת אינה זו הלכה

משיעור יותר בפשפש תולים ואין ועוד, כגריס משיעור בהרבה קטן הוא

סק"א). שבה"ל (שיעורי המצוי נוגעיםæì)פשפש הכתמים אם אמנם

מצטרפים, הם הרי ביניהם, מחבר השערה כחוט דק כתם אפילו בזה, זה

ט, אות סק"ז שני (חוט טמאה ועוד, כגריס שיעור יחד בהכל יש ואם

מראה הוא ביניהם המחבר הדק הכתם ואם סק"ב). שבה"ל שיעורי

כא. אות ה סעיף לעיל גם וראה נח, אות י' סעיף להלן דינו יבואר טהור,

(çì.כג ס"ק ו סעיף לעיל ראה בגדה, על וגם בשרה על גם כתם יש ואם

(èìככתם נראים ולא מזה זה רחוקים בשרה שעל הכתמים שני ואם

ס"ק נדה בהלכות נ אות הלכה (חקר מצטרפים שאינם מצדדים יש אחד,

זה באופן שאף וי"א צורך). במקום סק"ד שבה"ל בשיעורי מיקל וכן כג,

ס"ק חידושים חוו"ד ה, אות רסג סי' תליתאי ודעת טעם (טוב מצטרפים

ג). אות יא ס"ק שני חוט טהורהî)יא, מגופה, ודאי הכתם ואפילו

שו"ע ססקל"ו, סד"ט סק"ח, החוו"ד כאן וכ"כ סק"א, קפג סי' (פלתי

אבל עצמה, לבדוק חייבת ואינה לב). סע' שבה"ל שיעורי סקכ"א, הרב

א). אות סקי"ב שני (חוט משובחת' לבדוק המרבה היד 'כל בכלל הוא

טהורה,ואף טומאה, מקבל שאינו דבר על כתם מצאה וסתה בעונת אם

עצמו על להחמיר נפש לבעל יש מכגריס, ויותר ממש דם הוא אם אמנם

תחי שהוא לחוש יש ואם ססק"ג). שבה"ל עליה(שיעורי וסתה, לת

יכולה נקיים בז' אם ולענין ב). אות סקי"ב שני (חוט עצמה לבדוק

כד. אות ס"ג קצו סי' להלן ראה טומאה, מקבל שאינו בגד ללבוש

(àîהמים אמנם טומאה. מקבל אינו שבזמננו, הכסא בית מושב

(שו"ת טמאה במים, כתם נמצא ואם טומאה, מקבלים הכסא שבבית

ובשו"ת בביכ"ס, כתמים דין סקי"ד שני חוט נה, סי' ח"ב בשם קנה

רגליים). מי הטלת אחרי מיד אינו אם מיקל צג סי' ח"ט יצחק מנחת

טופח של בשיעור רטובים הם אם אמבטיה], [או הכסא בית דפנות וה"ה

נהיה אחר במקום אח"כ ונוגע כאן נוגע אדם אם [היינו להטפיח מנת על

אות שם שני (חוט טומאה מקבל זה הרי השני], במקום מים של רושם

(ערוה"שáî)ד). אחד ככתם כשנראה קפלים על להקל שאין וי"א

סק"ג). שבה"ל שיעורי יד, אות זוטא פתחא לח, לעניןâî)סע'

ל. אות לעיל ראה בשרה, שעל בכתמים למעשה כששãî)ההוראה

לחזו"א. ס"מ ורבע וכשבע נאה, לגר"ח הרבהäî)ס"מ עוד וכ"כ

הגרי"ש ז, אות סקי"ב שני חוט כג, אות טהרה (מלבושי אחרונים

ויש צח), ס"ק בדה"ש תקיד, עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב

כתמים טומאת מקבל אינו מדרבנן, רק טומאה המקבל דדבר מקילים

מי). ד"ה סק"ג שבה"ל שיעורי מז, אות ישראל אינוåî)(טהרת וגומי,

וכן ז). ס"ק בדה"ש ז, ס"ק קכו סי' מקואות (חזו"א טומאה מקבל

הטהרה באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש טומאה מקבל אינו פלסטיק,

סינטטי מחומר בגד עשו אם ולענין כט). עמ' כהן מראה תתקיד, עמ'

נ. הערה להלן ראה טומאה, מקבל שאינו וכדומה



נדה  קצ הלכות סימן מח 

ומצאה (áì)שאינו(àì)דבר עליו וישבה טומאה, מקבל

כתם, עלÏ·בו שנמצא כתם מז)בגד (ãì)(âì)וכן
.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï‡"Ò ‰„� 'È�˙Ó

,·"Ú Ê"� Ì˘Â ·"Ú

‡"·˘¯ Ì"·Ó¯

.Ì˘ ˘"‡¯Â

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( àì) טומאה מקבל  ‰ÌÈ˜ÒÂÙ,-שאינו Â˜ÏÁ� ¯ÈÈ� ÔÈ�ÚÏÂ

ÈÂ˘Ú ¯ÈÈ�‰ Ì‡˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰‡ÓÂË Ï·˜Ó˘ ‡"È

,‰‡ÓÂË Ï·˜Ó Â�È‡ ,Ì˙Â‡ Â˜ÈÏÁ‰˘ ÌÈˆÚ ˙ÂÙÈÏ˜ Â‡ ÌÈÏÚÓ

,ÌÈ˘Â˙Î ÌÈ·˘Ú Â‡ ˙Â·ÁÒ ÈÈÂÏ·Ó „·Ï ÂÓÎ ÈÂ˘Ú‰ ¯ÈÈ� Ï·‡

¯ÈÈ�‰ È‚ÂÒ ÏÎ˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ÔÂÈˆ ˙·È˘) ‰‡ÓÂË Ï·˜Ó

‰‡ÓÂË ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡
מח )

‡"ÓÎÁ ,Ë"„Ò)
מט )

(˘"˙Ù· ,Ò"˙Á ,
נ )
.

( áì) טומאה ÓÂË‡‰-מקבל Ï·˜Ó Â�È‡˘ ¯·„‰ Ì‡Â

‰‡ÓË ‰˘‡‰ ,‰‡ÓÂË Ï·˜Ó‰ ¯·„ È·‚ ÏÚ Á�ÂÓ
נא )

Ë"„Ò)

.(˘"˙Ù·( âì)טהורה-Â‡ ,˘ÈÓ˘˙ È¯Á‡ Ì‡ Ì�Ó‡

Ï·˜Ó Â�È‡˘ ¯·„ ÏÚ Ì˙Î ‰‡ˆÓ ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙ÏË‰ È¯Á‡

‰‡ÓË˘ ÔÎ˙È ,ÚÂ·ˆ „‚· ÏÚ Â‡ ‰‡ÓÂË
נב )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

( ãì) צבוע ÌÈÏÈˆÓ-בגד ÌÈÚ·ˆ‰ ÏÎÂ
נג )

.(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ)

äòãä øåàéá
(æî אין בשרה, על כתם ונמצא כהה, שלה שהעור אשה אמנם

הטהרה  משמרת עח, סי' ח"י יצחק (מנחת צבעונים קולת בו

הצבועים  דבעורות  ס"כ קיג כלל חכמ"א גם וראה ,44 הע' פ"ג

שבשרה  כושית דבאשה וי"א צבעונים). קולת אין שמים בידי

עמ' וזמן בחק מובא אלישיב (הגרי"ש להקל יש לשחרות, נוטה

וה"הçî)פ). לכבסו, שייך ולא דק [שהוא שלנו נייר ולמעשה,

(אג"מ לקינוח המיועד הנייר וכ"ש טומאה, מקבל אינו מגבונים],

ולפיכך ז). ס"ק בדה"ש סק"ג, שבה"ל בשיעורי וכ"כ נג, סי' ח"ג

אות להלן ראה נייר, מכנסי ולענין טהורה. נייר, על כתם מצאה אם

דם,אמנםנ. ומצאה בנייר עצמה קינחה אתאם שנטלה שכיון י"א

קונט"א קפג סי' הרב (שו"ע גופה על שנמצא ככתם דינו מגופה, הדם

האפוד חשב כב, סי' ליואי בר שו"ת בשם סקנ"ז דרכ"ת מהדו"ב,

שני חוט סק"ב, עוז בלבושי מובא אלישיב הגרי"ש עה, סי' ח"ב

בשו"ע מוכח (כן הנייר על הנמצא ככתם שדינו וי"א א), אות סקי"ד

באוצרות מובא ואזנר הגר"ש והנה, ד"ה סק"ב קונט"א קפג סי' הרב

איזה שמרגשת מחמת קינחה שאם אומרים ויש תתקלז), עמ' הטהרה

התחיל שם שכבר בשרה, על כנמצא נידון זה הרי וכדומה, לחות

הנייר, על כנמצא נדון זה הרי וכדומה לנקיון קינחה אם אבל הספק,

גם וראה רד). עמ' כהן (מראה הספק תחילת מקום הוא ששם כיון

לפנות יש שאלה בכל מעשה, ולענין שני. החוט דברי נא הערה להלן

הדם אם כגון להחמיר, שיש אופנים כמה שיש כיון הוראה, למורה

אות קצא סי' להלן [ראה רגלים מי הטלת אחרי מיד בקינוח נמצא

אות לעיל [ראה מקום אותו של השפתיים בין רק קנחה אם או ג],

סע' קפז סי' לעיל [ראה תשמיש שאחר בקינוח נמצא אם או כג],

בו, שקינחה אחרי בנייר תסתכל לא שהאשה הפוסקים וכתבו א].

על שהסתכלה במקרה ומיהו לצורך, שלא לספקות להכנס שלא כדי

מורה ולשאול לשומרו יש אלא לזורקו, אסור כתם, בו וראתה הנייר

(שיע ה).הוראה אות קינוח דין סקי"ד שני חוט סק"ג, שבה"ל ורי

להסתכל ראוי בהם, לראות שעלולה שבימים אלישיב הגרי"ש ודעת

שהכניסה שאשה עוד, ודע מט). עמ' הטהרה (אוצרות הקינוח נייר על

הרגשה, חשש בזה ויש מאחר דם, ומצאה גופה לתוך "טמפון"

הדם אם ואפילו כתמים, קולת בזה מקילים ואין בדיקה ככל דינו

טמאה. מכגריס בנייר,èî)פחות מיקל שהחכמ"א הביא בפת"ש

בדפוסים בחכמ"א אבל [תקצ"ה], זאלקווא מהדורת בחכמ"א וכ"ה

טומאה. מקבל דנייר איתא 'פד'ð)המצויים תחבושת ולענין

(טהרת טומאה שמקבל פוסקים הרבה דעת מקום, אותו כנגד ששמות

ואזנר הגר"ש מחמירים וכן לקבל], שעשוי [כיון מט אות ישראל

מובא אלישיב הגרי"ש וכ"ד ל, עמ' כהן במראה מובא קרליץ והגר"נ

חוט כהבגד], דינו לבגד שדבוק [כיון 30 הערה פ"ג הטהרה במשמרת

וי"א טומאה]). המקבל דבר ע"ג שמונח [כיון ה אות סקי"ב ס"י שני

עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך (הגרש"ז טומאה מקבל שאינו

ח). עמ' טהרה בדעת מובא אולמן הגרש"ז בגדולעניןתתפב,

סינטטי, בד או נייר, מכנסי כגון טומאה, מקבל שאינו מחומר העשוי

מובא אלישיב הגרי"ש נג, סי' ח"ג (אג"מ טומאה מקבל שאינו י"א

שבה"ל שיעורי ,32 הערה פ"ג הטהרה ובמשמרת סק"ב עוז בלבושי

ועיי"ש להשתנות, עשוי עשייתם אופן כי ליזהר שיש והוסיף ססק"ג

זה הרי בגד ממנו שעשו דבר דכל וי"א לחוש). יש למדרס עשוי שאם

קרליץ והגר"נ ואזנר הגר"ש קיח, סי' ח"ד יצחק (מנחת טומאה מקבל

הגרי"ש ז, ס"ק בדה"ש ל, עמ' כהן במראה מובא נייר מכנסי לענין

תתקיד). עמ' הטהרה באוצרות מובא דעתàð)אלישיב למעשה,

סי' ח"ו סופר חתם בשו"ת משמע (כן זה בנדון להקל הפוסקים רוב

הפרי מצדד וכן 'והנה', ד"ה סק"ב קונט"א קפג סי' הרב ובשו"ע פא,

יז סי' ח"ד יו"ד האג"מ פסק וכן ד, שער נדה להל' בפתיחה דיעה

על שהוא בדבר בזה שמחמיר ויש סק"ב). שבה"ל ושיעורי טו, אות

בידה שהחזיקה אשה כגון משא], טומאת בזה [ששייך האשה גוף

באותו גופה על שהדביקה או כתם, בו ומצאה מקום לאותו צמוד נייר

שני (חוט כשיעור כתם בו ומצאה וכדומה, 'פד' או גפן צמר מקום

סו"ס ח"ג תשובות בקובץ אלישיב הגרי"ש מצדד וכן ה, אות סקי"ב

ידהáð)קלד). 'שתושיט בשיעור הוא "סמוך" שנקרא והזמן

כל זה, בשיעור בקיאים שאיננו וכיון בו', ותקנח עד ותטול הכר לתחת

וראה קד). ס"ק (בדה"ש להחמיר יש זה, כשיעור הוא אם שמסתפקת

זה. שיעור בענין א אות ס"א קפז סי' להלן הואâð)גם אם אמנם

כלבן דינו לבן, על כמו הדם צבע עליו וניכר ללבן, מאוד קרוב צבע

אלישיב הגרי"ש א, אות סקי"ג שני חוט פז, סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת

מלבד אמנם). ד"ה ה אות ב סי' אשר מנחת וע"ע עוז. בלבושי מובא

שח פנימי בגד תלבש שלא הראוי מן הדםזאת, בו ניכר [שלא ור

וסתה שיבא לחוש שיש שחור, בפד להשתמש שלא שכן וכל כלל],

הרגשת תרגיש שאם כדי וכן ז). אות סקי"ד שני (חוט כך על תדע ולא

(הגרי"ש לא או דם מעט ראתה אם לברר תוכל וכדומה, לח דבר זיבת

.(51 הע' פ"ג הטהרה במשמרת מובא אלישיב
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(äì),צבוע(åì) (נה)נד )טהורה .‚Ïלפיכך(æì) כדי צבעונין, בגדי האשה תלבש

מכתמים  אלא Ï„יא.):נו)להצילה טמאה, כתם שם שימצא מקום בכל לא

המקור  מן שם שבא שאפשר כיצד,נז)במקום .(çì).טמאה עקבה, על נמצא

מבפנים, ופרסותיה שוקה אורך כל על נמצא אם המקומות Ï‰וכן והם

.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚Ï,·"Ú ‡Ò ‰„�

.Ì˘ Ì"·Ó¯

.„Ï.„Ï.„Ï.„ÏÊ"� ‰„� 'È�˙Ó

.·"Ú.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰ÏÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

.Á"‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( äì) צבוע-ÚÂ·ˆ‰ ÏÚ Ì˙Î ‡ˆÓ�Â ,Ô·ÏÂ ÚÂ·ˆ ¯ÓÂ�Ó „‚·Â

ÒÈ¯‚Î Â· ˘È Ì‡ Ô·Ï‰ ÏÚ˘ ‰ÓÂ ,¯Â‰Ë ÚÂ·ˆ‰ ÏÚ˘ ‰Ó ,Ô·Ï‰Â

,ÌÈ�·Ï ˙ÂÓÂ˜Ó È�˘ ÏÚ ¯·ÂÚ „Á‡ Ì˙Î Ì‡Â ,‰‡ÓË ,„ÂÚÂ

¯ÂÚÈ˘Ï „ÁÈ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ô·Ï‰ ÏÚ˘ ÌÈ˜ÏÁ‰ È�˘ ,ÚÂ·ˆ ÏÚ ÚˆÓ‡·Â

ÏÚ ˜ÏÁ ˘È ÚˆÓ‡·˘ Û‡ ,„Á‡ Ì˙Î ÏÎ‰˘ ÔÂÈÎ ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î

ÚÂ·ˆ
נח )

‡"ÈÂ .(‡"Ú¯Â ,˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁÂ ,Ë"„Ò ,‰˜„ˆ ÏÈÚÓ)

˙¯‡Ù˙ ,„"ÂÂÁ) „ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î ¯ÂÚÈ˘Ï Û¯ËˆÓ ÚÂ·ˆ‰ ÌÂ˜Ó Û‡„

(˘"˙Ù· ,‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙Â ,È·ˆ
נט )
.

ÔÎÂ-טהורה (åì)ס )

.(˘"˙Ù· ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙) ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„

„‚··˘ ·˙Î˘ ˘ÈÂ ,(˘"˙Ù· Ó"Â‚„) ÌÈ�ÂÚ·ˆ È„‚·· ¯ÈÓÁÓ˘ ˘ÈÂ

,¯˘·Ï ÍÂÓÒ ‡Â‰˘ ÈÓÈ�Ù „‚·· Ï·‡ ,Ï˜ÈÓ‰ „È· ÌÈÁÂÓ ÔÈ‡ ÔÂÈÏÚ

Ï˜‰Ï ÔÈ‡
סא )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)(æì) בגדי האשה תלבש

‡ÔÈ-צבעונין ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,ÌÈ�ÂÚ·ˆ ˘Â·ÏÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„ ‡"ÈÂ

(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ÔÎ ‰˘ÂÚ‰ „È· ÌÈÁÂÓ
סב )
.àé( çì)נמצא

טמאה עקבה  ‡Ì-על ,‰˙·È˘È· ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· Ú‚� ‡Ó˘

ÌÈÏÚÓ˘È‰ Í¯„Î ‰·˘È
סג )

.(Ê"Ë)

äòãä øåàéá
(ãð,סק"ד שבה"ל (שיעורי טהורה ממש, דם שהוא ניכר ואפילו

משה  דברי בשו"ת הלברשטם הגר"מ צב, סי' ח"ב האפוד חשב

ואף  בהיר). שצבעו בגד לענין נג אות לעיל וראה י, אות סד סי'

עצמו, בפני המראה על ולדון מהבגד הכתם את לקלף אפשר אם

מובא  אלישיב (הגרי"ש טהורה צבוע, בגד על שנמצא כיון

בגדי  של הקולא בזה שאין וי"א תתקטו), עמ' הטהרה באוצרות

סקי"ג). שני (חוט מגופה,ודע,צבעונים ודאי הכתם דאפילו

היד  'כל בכלל הוא אבל עצמה, לבדוק חייבת ואינה טהורה,

שנכון  וי"א ד). אות סקי"ג שני (חוט משובחת' לבדוק המרבה

אלישיב  הגרי"ש סקי"א, ס"ה שבה"ל (שיעורי עצמה שתבדוק

תבדוק  הפחות דלכל עיי"ש 64 הע' פ"ג הטהרה במשמרת מובא

כתם  לענין כו הערה ה סעיף לעיל גם וראה תשמיש), קודם

והם  לכתמים הגורמים שיבושים לה שיש ואשה מכגריס. פחות

צבעונים. ללבוש לה מועיל אם לחכם ישאלו מהרחם, ודאי

(äð,טהורה צבוע, בגד על כתם מצאה אם וסתה בעונת ואף

עונת  של הבדיקות את בדקה כבר [אם לבדוק חייבת ואינה

(חוט  לבדוק צריכה וסתה, שהתחיל לחוש יש אם אך הוסת],

יש  מכגריס, ויותר ממש דם הוא שאם וי"א ה). אות סקי"ג שני

ססק"ג). שבה"ל (שיעורי שתבדוק עצמו על להחמיר נפש לבעל

ס"ט  קפד סי' לעיל ראה וסתה, תחילת שזה לחוש יש אם ואמנם

כט. בעונת ודע ,אות לבנים ללבוש חייבת אינה הדין דמעיקר

מבירור  להמלט כדי צבעונים בכוונה תלבש לא ומ"מ הוסת,

אינה  הוסת, עונת קודם צבעונים לבשה כבר שאם אלא טהרתה,

ויש  קעה). ס"ק ושעה"צ ג אות סקי"ד שני (חוט להסירן מחוייבת

כל  בהידוק לגופה הסמוך לבן בגד שתלבש טובה שעיצה שכתב

צבעוני  בגד תלבש שלא וי"א מח). סי' ח"ג יו"ד (אג"מ העונה

ואשה  רח). ועמ' עג עמ' הטהרה (יסוד וסתה בעונת לגופה סמוך

יום  כתמים רואה ורק המחזור, לסילוק הגורמות גלולות הנוטלת

שבה"ל  (שו"ת אלו בימים צבעונים בגדי תלבש לא יומיים, או

סק" רנב סי' קנה ח"י אות נד סעיף קצ סי' לקמן עוד וראה ב,

וסת). משום אלו לכתמים  חוששת בגדי åð)אם לבישת לענין

כד. אות ס"ג קצו סי' להלן ראה נקיים, בז' אמנם æð)צבעונים

שבו  הזמן כל כלל הורידתו ולא לגוף, הסמוך בגד לבשה אם

לה  שיש באשה לרש"ק טהרה (שיירי טהורה זו הרי הכתם, הגיע

קלד). סי' ח"ו שבה"ל שו"ת סקכ"ו, בפת"ש וכעי"ז באו"מ, מוך

שמא  לחוש יש וכדומה ליפנות כשהלכה כגון הורידתו אם אבל

הגרי"ש  שם, (שבה"ל וטמאה המקור, מן הדם נטף שעה באותה

להלן  גם וראה .(61 הע' פ"ג הטהרה במשמרת מובא אלישיב

על  דם ונמצא בגדים כמה לבשה אם לענין מט ס"ק יב סע'

העליון. כתם çð)הבגד ראתה אם דה"ה צדקה, המעיל והוסיף

האדומים, שני את מצרף הלבן אדום, מראה קצוותיו ובשני לבן

הובא  טמאה. ועוד, כגריס שיעור האדומים החלקים בשני יש ואם

כא. אות ה סעיף לעיל גם ראה סק"ז. רע"א ולמעשה èð)בהג'

הרב  שו"ע ס"י, קיג כלל (חכמ"א להקל אחרונים הרבה דעת

ויש  סכ"ג). פ"ג הטהרה ומשמרת ז, אות סקי"ג שני חוט סקכ"ג,

לו  שאין מי [אבל להחמיר דראוי נג סי' ח"ג (אג"מ שהחמירו

הגרי"ש  סק"ו, שבה"ל שיעורי להקל], יש הדחק ובשעת בנים

תתקטו). עמ' הטהרה באוצרות מובא בגד ñ)אלישיב ולענין

דרך  חילחל והכתם לבן, השני צידו אבל צבוע הפנימי שצידו

על  בא שהכתם שכיון שהקלו יש הלבן, מצידו גם ונראה הבגד

שחילחל  קודם לשאול באה היתה ואילו הצבוע, מצידו הבגד

קמט), סי' ח"ה החכמה (בצל אותה מטהרים היינו השני לצידו

חשיב  הלבן, בצד גם לפנינו שנמצא דכיון פוסקים הרבה ודעת

עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש הלבן על שנמצא

ו). אות סקי"ג שני חוט כל àñ)תתקטז, סתימת אמנם

מהרש"ם  (שו"ת לבשר הסמוך הפנימי בבגד אף להקל הפוסקים

שיעורי  סקי"ג, שני חוט ד, ס"ק פא סי' חזו"א פא, סי' ח"א

סק"ה). סקכ"ב áñ)שבה"ל (סד"ט כרמ"א להקל העיקר אמנם

ס"ט). קיג כלל דרך âñ)וחכמ"א שאין במקומותינו ואף

ואף  כן, שישבה אירע שמא לחוש יש מ"מ כן, לישב אדם בני

(פרי  מקום אותו תחת העקב שיהא לפעמים יתכן שלנו בישיבה

סק"י). בט"ז שבה"ל שיעורי מו, סע' ערוה"ש סק"י, בט"ז דיעה



נדה  קצ הלכות סימן נ 

נמצא  אם וכן בשוק, ושוק ברגל רגל ותדבק שתעמוד בעת בזה זה הנדבקים

) רגליה גודל ראש ממש),ÂÏ(èì)על רגליה על שכן על ÊÏוכל נמצא אם וכן

הן עסקניות שהידים אצבעותיה, קשרי על אפילו נגעו (î)ידיה, ושמא

מקום. או (àî)באותו חוץ, מצד פרסותיה ועל שוקיה על נמצא אם אבל

טהורה. מקום, מאותו  למעלה לומר צריך ואין מהצדדין, ואם ÁÏאפילו

שתמצאנו,(áî)יודעת מקום בכל טמאה למעלה, רגליה והגביהה שנזדקרה

למעלה בשוק (âî)אפילו עברה אפילו מלאחריה, בין מלפניה בין מהחגור,

בכתמים. נתעסקה או טבחים אם ËÏשל אבל לבד, בשרה על כשנמצא ודוקא

בשרה על או (ãî)נמצא טבחים של בשוק עברה אם חלוקה, על וגם

רגליה  שהגביהה או מהחגור למטה שנמצא בין בו תולה בכתמים, נתעסקה

מהחגור. למעלה בשרה Óונמצא על הכתם שכשנמצא אמורים, דברים במה

של  בשוק או הכתמים בעסק אלא לתלות לה כשאין תולה, אינה בלבד

יש(äî)טבחים, אם שיבא (åî)אבל שאפשר בה לתלות שיכולה בגופה מכה

וטהורה. בה, תולה ממנה, יריכה Ó(æî)‡הדם על והכתם בכתפה, המכה ואם

טמאה: מהמכה, לבא אפשר  שאי הכתםÓ·יב.במקום על (çî)נמצא 

.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰
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‡"·˘¯ ,Á"‰ „"Ù

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,‡"Ú ÁÈ „"˘

.·"Ú Ê"Ë ¯ˆ˜·Â

.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏÔ"·Ó¯ ,Ì˘ ‰„�

‡"·˘¯ ,„"È‰ Ì˘

.Ì˘.Ó.Ó.Ó.ÓÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

‡"·˘¯ ,·"Î‰

¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ÊÈ „"˘ Ê"·

.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡"Ú Á� ‰„�

.·Ó.·Ó.·Ó.·ÓÊ� ‰„� 'È�˙Ó

.·"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( èì)ממש רגליה על  שכן ‰¯‚Ï-וכל ·‚ ÏÚ ‡ˆÓ� Ì‡

Ï„Â‚‡‰Ó ıÂÁ Ï‚¯‰ ˙ÂÚ·ˆ‡ ¯‡˘· ‡Ï‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï ˘È

Ï‚¯‰ ˙ÂÚ·ˆ‡ ¯‡˘· Ì‚ ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ„„ˆÓ ˘ÈÂ .(˘"‰Â˙Â Ê"Ë)
סד )

.(Í"˘)( î) נגעו �‚ÂÚ-ושמא  ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ Ì˙Ò ÂÏÈÙ‡Â
סה )

‡ÏÂ ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ‰Ú‚� ‡Ï˘ ˙Â‡„ÂÂ· ‰ÁÂË· Ì‡ Ì�Ó‡ .(Í"˘)

Ë"„Ò) ‰¯Â‰Ë ,¯Â˜Ó‰Ó Ì„ ‰„È ÏÚ ÏÂÙÈ˘ ÔÎ˙È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ¯‡˘·

(˘"˙Ù·
סו)
.( àî)'וכו שוקיה  על נמצא אם אבל 

ÔÎ˙È-טהורה  Ì‡ Û‡Â .(Í"˘) ˙ÂÏ˙Ï ‰Ó· ‰Ï ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡Â

ÌÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡ ,‰Ê ÌÂ˜ÓÏ ‰„ÈÓ ¯·Ú Î"Á‡Â ,¯Â˜Ó· ‰„È· ‰Ú‚�˘

.(Ê"Ë ,Í"˘) ÍÎÏ( áî) שנזדקרה-‰˘‡¯ ‰ÎÙ‰˙�˘ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÏ‚¯Â ‰ËÓÏ( âî) מהחגור-¯�ÈÒ ‡Â‰

˙Â¯‚ÂÁ˘.(Í"˘) ˙ÂÚÈ�ˆÏ ‰Ù¯Â˙‰ ˙È· „‚�Î ÌÈ˘�‰( ãî)וגם

חלוקה  ˘ÏÚ-על  Ì˙Î‰˘ Ô�ÈÏ˙ ,˜Â„· Â�È‡ ˜ÂÏÁ‰ ÂÏÈÙ‡

Â�È‡ ‰˜ÂÏÁ ÏÚ˘ Ì˙Î‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,„ÁÈ Â‡· ‰¯˘· ÏÚ˘Â ‰˜ÂÏÁ

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰¯˘· ÏÚ˘ Ì˙Î‰ „‚�Î( äî)אם אבל 

מכה  לה ‡ÔÈ-יש ÌÈÈ˜� 'Ê Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ ‰˘Ï˘· Ì�Ó‡

.(Í"˘) È"Ò Âˆ˜ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÓÎ ,‰ÎÓ· ÌÈÏÂ˙(åî)מכה

ÓÂ„ÎÂ‰,-בגופה Ì„· ‰È„È· ‰˜ÒÚ˙�Â ,‰„È ÏÚ Ì˙Î ‡ˆÓ� Ì‡Â

ÏÚ Ì‚ ‡ˆÓ� Ì‡ ‰Ê ÈÙÏÂ .(Ê"Ë) ‰˜ÒÚ˙‰˘ ‰ÓÓ ‡Â‰˘ ‰ÏÂ˙

Ì„‰Ó ‡Â‰˘ ‰ÙÂ‚·˘ Ì˙Î‰ ‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ,‰È„È ÏÚ Ì‚Â ,‰ÙÂ‚

ÏÚ˘ Ì„‰Ó ‡Â‰ ‰ÙÂ‚ ÏÚ˘ Ì˙Î‰„ ‰ÏÂ˙„ ‡"ÈÂ .‰È„È ÏÚ˘

‡˜Â„ Â�ÈÈ‰Â .‰˜ÒÚ˙‰˘ ‰ÓÓ ‡Â‰˘ ‰ÏÂ˙ ‰È„È ÏÚ˘ Ì„‰Â ,‰È„È

ÌÈÁ·Ë Ï˘ ˜Â˘· ‰¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ Ì„· ‰È„È· ‰˜ÒÚ˙�˘Î

ÏÚ˘ Ì˙Î‰ ˙‡ ÌÈÏÂ˙„ È‰� ,‰ÙÂ‚ ÏÚÂ ‰È„È ÏÚ Ì˙Î ‡ˆÓ�Â

¯˘Ù‡ È‡ ‰ÙÂ‚ ÏÚ˘ Ì˙Î‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˜Â˘‰Ó ‡Â‰˘ ‰È„È

Ë"„Ò ,‡"Ú¯) ‡ÓÏÚÓ È‡„Â Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ,‰È„È ÏÚ˘ Ì˙Î· Â˙ÂÏ˙Ï

Â‡ ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ È‡„Â˘ ‰ÎÓ· ‰Ú‚� Ì‡ Í‡ .(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁÂ

‡Ï Ì‡ Û‡ ,Ì„ Ì‰· ‰È‰ È‡„Â˘ ÌÈ‚„Â ¯˘·· ‰È„È· ‰˜ÒÚ˙‰

È‡„Â˘ ,‰¯Â‰Ë Ó"Ó ,Ì„‰Ó ÂÎÏÎÏ˙‰ ‰È„È˘ ¯Â¯È·· ‰Ú„È

‰È„È ÂÎÏÎÏ˙‰
סז)

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ)(æî)המכה ואם 

Â�ÓÓ-בכתפה  ÏÂÙÈÏ ÏÂÎÈ˘ ÌÂ˜Ó· ,‰¯‡Âˆ· ‰ÎÓ‰ Ì‡ Ï·‡

.(Ê"Ë) ÂÊ ‰ÎÓ· ‰ÏÂ˙ ,‰Ù¯Â˙‰ ˙È· „‚�Î ‰ÈÏ‚¯ ÏÚ Ì„

áé( çî) חלוקה ÛÈÚÒ-על  ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,‰Ï ˜Â„·‰ ˜ÂÏÁ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ËÏ

äòãä øåàéá
(ãñ בכל להחמיר ותוה"ש כהט"ז נקט הרב בשו"ע ולמעשה

גם  כש"ך המחמיר אמנם האצבעות, שאר על ולא הרגל גב

בט"ז  שבה"ל (שיעורי ברכה עליו תבא האצבעות, בשאר

נוסף. בצירוף רק מיקל סי"א קיג כלל והחכמ"א סקי"א).

(äñ יש מהאצבעות, למעלה היד, גב על נמצא אם ומ"מ

בפת"ש). (סד"ט נוסף צירוף עם להתיר ולענין åñ)לצדד

טמאה  בשרה על שבכתם לסוברים אף המטמא, הכתם שיעור

להקל  יש ידיה על בכתם ו], סעיף לעיל [ראה שהוא בכל

שידה  שיודעת היכא מלבד ועוד, כגריס שיעור בו כשאין

רחצה  ולא עד, בדיקת לצורך כגון מקום, אותו תחת היה

בפת"ש). (סד"ט, אח"כ סעיף æñ)ידיה להלן גם ראה

ס. ס"ק יח
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(èî) מהחגור למטה עצמו Ó‚,סח)חלוקה החגור במקום טמאה,סט)או ,
„Ó) חוץ. לצד נמצא מאחריה Ó‰אפילו או לפניה בחלוק נמצא בין חילוק ואין

והנה). הנה חוזרין שהבגדים מפני הצדדין, מן של ÂÓאו בשוק עברה ואם

בשרה.ÊÓטהורה,(ð)טבחים, ועל פנים לצד נמצא על ÁÓאפילו נמצא ואם

רגליה, והגביהה נזדקרה אפילו טהורה, ולמעלה, מהחגור בלבד חלוקה

טבחים, של בשוק עברה לא נמצא (àð)ואפילו היה המקור מן בא שאילו

בשרה: הדם ËÓיג.על בו שנמצא המקום אם חלוקה, של יד בית על נמצא

טמאה תורפה, בית עד מגיע יד שם �בבית להגיע יכולה אינה אפילו

(áð) טהורה כלל, שם ליגע יכולה אינה ואם הרבה, תשחה כן אם :ע )אלא

בלילה �‡יד. בו ומתכסה פושטתו טמאה,עא)היתה בו, שימצא מקום בכל ,

והילך  הילך (חוזר) שהוא במעפורתעב )מפני נמצא אם הדין וכן שמכסה �·.

בו.�‚ראשה שחוגרת כן �„או גם וכשנעורה היטב ראשה בו קשרה ואם

חוששת: אינה יפה, קשור בחלוק �‰טו.מצאתו ראשון שכיסו נשים שתי

טמאות עג )א' שתיהן פי עד ), על אף כיסתה, לא והאחרת כיסתה אחת  ואם .

שכיסתה  אותה מהחגור, למעלה הכתם ונמצא החלוק, לבשו ששתיהן

טהורה: והאחרת מכה�Âטז.טמאה, לה יש הכתם (âð)אם ונמצא בצוארה
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äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( èî)חלוקה-Ì˙Î ‰‡ˆÓÂ ,‰Ê ‚"Ú ‰Ê ÌÈ˜ÂÏÁ '‚ ‰˘·Ï ÂÏÈÙ‡Â

‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ Ì�Ó‡Â .'Ó‚· ‡˙È‡„Î ,˙ÂÏ˙Ï ‰Ó· ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ ‰‡ÓË ,ÔÂˆÈÁ·

ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ˘Â·ÏÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÏÙ˜˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ˜ÂÏÁ‰ ¯˘‡Î

˜˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡‰¯Â‰Ë ÔÂˆÈÁ‰ „‚·· Ì˙Î ‰‡ˆÓÂ ,ÏÙ
עה )

‰"‰Â .

Ì˙Î ‡ˆÓ�Â ,‰ËÓ‰ ˙„Ó· ÈÂ˘Ú Ì‡ ,[ÔÂ¯ÊÓ] ‰ËÓ· ÌÈ�˙Â�˘ ÌÈ¯Î·

˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù) ‰ÏÚÓÏ ÔÂ˙Á˙‰ ÍÙ‰˙È˘ ¯˘Ù‡ È‡˘ ,‰¯Â‰Ë ,ÔÂ˙Á˙·

.(˘"˙Ù· Ë"„ÒÂ( ð)טהורה-„‚�Î ÚÈ‚Ó˘ ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ� Ì‡ Ì�Ó‡Â

È¯ÈÈÓ ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â ,‚È ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,‰‡ÓË ,‰·¯‰ ‰ÁÂ˘˘Î ¯Â˜Ó‰

˙È· „‚�Î ÚÈ‚Ó Â�È‡ ÌÏÂÚÏ ¯Â‚Á‰Ó ‰ÏÚÓÏ˘ ‰Ó Ê‡˘ ,‰¯Â‚Á ˙¯‚ÂÁ˘Î

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ) ‰Ù¯Â˙‰(àð)'וכו המקור  מן בא -שאילו 
„¯ÂÈÂ ˙˙Â˘ ‡Ï‡ ,‰˜ÂÏÁ ÏÚ ˜¯ ÛËÙËÏ Ì„Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‰¯˜„Ê�˘ Û‡„

ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ Â¯·Ú Ì‡ Â‰ÈÓ .(Í"˘) ˜ÂÏÁ· Û‡ Ú‚Â� ÌÈÓÚÙÂ ‰¯˘· ÏÚ

ÏÚ Ì‚ Ì˙Î ‰È‰ ‡Ó˘„ ,‰‡ÓË„ Ï"È ,Ì˙Î‰ ˙‡ÈˆÓÏ ˙Â¯˜„Ê‰‰ ÔÈ·

.(‡"Ú¯) ‡�È„Ï Ú"ˆÂ ,Í¯Ù�Â ˘·ÈÈ˙�Â ,‰¯˘·âé( áð) כן אם  אלא 

הרבה ˘˙‚ÚÈ-תשחה „Ú ‰·¯‰ ‰Á˘˙˘ È"Ú ‰ÓˆÚ· ‰˘‡‰ ¯Ú˘˙Â

,ÔÈ˘˘ÂÁ Ì˘Ï [ÏÂÂ¯˘‰] ‰„È ˙È· Ì˘ ÚÈ‚Ó˘ ÌÂ˜Ó‰ „ÚÂ ,˙Ú·Ë‰ ÈÙÏ

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ) ¯˙ÂÈ ‡ÏÂ æè( âð)בצוארה-È„Èˆ· ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) „‚·‰ ÏÚ ˙Â¯È˘È Ì˘Ó ÛÂËÈÏ ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ¯‡Âˆ‰

äòãä øåàéá
(çñ מכסה ואז בתחלה רגליה שמכניסה ע"י לבישתו שדרך בגד

דחיישינן  התורפה, בית מכנגד כלמטה הבגד כל חשיב גופה, בו

הלכה  (חקר הדם עליו נטף פשיטתו או לבישתו בשעת שמא

אות  עד סי' תניינא שלמה מנחת לא, ס"ק נדה הלכות נ אות [לנדא]

בזה, להקל שדן ויש ד). אות סקי"ז שני חוט קסא, ס"ק בדה"ש א,

מחזקינן  ולא ממש, כרגע אלא התורפה בית כנגד שאינו כיון

בגד  לבושה היתה ואם סק"ד). שבה"ל (שיעורי בכה"ג טומאה

לעיל  ראה להקל, סניף יש הנ"ל, הבגד לבישת בשעת לגוף, הסמוך

נז. כנגד èñ)אות להגיע דרכו אם מהחגור, למעלה וה"ה

יג. סעיף כדלהלן הרבה, כששוחה יתכן ò)המקור אם ואף

מידה  הדם עבר ואח"כ מדם, ונתלכלכה מקום באותו בידה שנגעה

למקום  ממקום טומאה מחזיקין שאין לכך, חוששים אין לחלוקה,

שם). כשמיכה.àò)(רשב"א בו שהתכסתה היינו

(áò שהתכסתה אופן באותו חלוקה את מצאה בבוקר אם ואפילו

סקי"ח). שני (חוט שוב וחזר התהפך שמא דחיישינן טמאה, בו,

מח. סעיף להלן גם בבת âò)וראה ראשן בו כיסו אם בין היינו

קעד). ס"ק (בדה"ש זו אחר זו אם ובין יש ãò)אחת, אם ולענין

זו  אחר בזו או אחת בבת לשאול באו אם בין להלן חילוק ראה ,

סז. ס"ק כה שזז äò)סעיף זמן היה שלא לידע צריכה ומ"מ

הבגד  על מהמקור להגיע הדם שיכל באופן ממקומו התחתון

הסמוך  בגד לבשה אם לענין וה"ה ה). אות סקי"ז שני (חוט העליון

נז. אות לעיל ראה בזמננו, כמצוי לגוף
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פושטתו  אם מהמכה, שם ליגע אפשר שאי מהחגור למטה אפילו בחלוק

שם: לו ובא נתהפך אומר שאני במכתה, תולה בו כתם �Êיז.ומתכסה מצאה

ממנו, למטה וכתם מהחגור נזדקרה,(ãð)למעלה שלא טהורה,(äð)ויודעת

אומר מעלמא(åð)שאני בא שהעליון התחתון (æð)כמו בא דברים עו)כך במה .

אין  שהרי בא, מעלמא שודאי יותר, או ועוד, כגריס בעליון כשיש אמורים

בכנה. מעלמא,(çð)לתלותו אותו תולין אין ועוד, כגריס בו אין אם אבל

בכנה, לתלות שאין ועוד כגריס בתחתון יש ואם הוא, כנה דם דשמא

בהם �Áיח.טמאה: מקילין דרבנן, שכתמים דבר (èð)ותולהעז)כיון בכל

לתלות  כיצד,עח)שיכולה .(ñ) נתעסקה או עוף, או חיה בהמה שחטה

בהם  המתעסקים בצד ישבה או של �Ë,עט)בכתמים, בשוק שעברה או

.Ê�.Ê�.Ê�.Ê�‡"Ú Ë� ‰„�

˘"‡¯ ,'ÒÂ˙‰ 'ÈÙÏ

„"·‡¯Â ,Ê 'ÈÒ Á"Ù

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

.Á"È‰.Á�.Á�.Á�.Á�'È�˙Ó

.·"Ú Á� ‰„�

.Ë�.Ë�.Ë�.Ë�.Ì˘ ‡˙ÈÈ¯·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æé( ãð) נזדקרה שלא ˘Ó‡-ויודעת ÌÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡ ‡ÓÏÚ·„ Û‡

Ì‡ ‡Ï‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ,ÈÙË ¯ÈÓÁ Ô‡Î ,‡È ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ,‰¯˜„Ê�

‰¯˜„Ê� ‡Ï˘ ‡È„‰Ï ˙Ú„ÂÈ
פ )

.(Í"˘)( äð)טהורה-Ì‡ Ì�Ó‡

ÔÂÈÏÚ· ÔÂ˙Á˙ ‰ÏÂ˙ Ì‡ Ú"ˆ ,ÌÈÈ˜� 'Ê Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· ‡È‰
פא )

.(‡"Ú¯)(åð)מעלמא בא שהעליון  ˘‰Ì˙Î-כמו ‡ÎÈ‰ Â�ÈÈ‰

ÔÂÈÏÚ‰ Ì˙Î‰ Ì‡ Ï·‡ .‰¯˘· ÏÚ ÔÂ˙Á˙‰ Ì˙Î‰ ÔÎÂ ‰¯˘· ÏÚ ÔÂÈÏÚ‰

,‰¯˘· ÏÚ ˜¯ ‡ˆÓ� ÔÂ˙Á˙‰ Ì˙Î‰ ÂÏÈ‡Â ,‰˜ÂÏÁ ÏÚ Ì‚Â ‰¯˘· ÏÚ

ÏÚ ÔÂÈÏÚ‰ Ì˙Î‰˘ ‡ÎÈ‰ Ú"ˆ· ¯‡˘�˘ ˘ÈÂ .(‡"Ú¯) ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰¯˘· ÏÚ ÔÂ˙Á˙‰ Ì˙Î‰Â ,‰˜ÂÏÁ(æð)בא כך 

˘‰Ì˙Î-התחתון ÔÂ‚Î ,ÌÈ�Â˘ ÌÈÚ·ˆ È�˘· ÌÈÓ˙Î‰ Ì‡ Ì�Ó‡

ÔÂ˙Á˙‰ Ì˙Î‰ ˙‡ ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ,ÌÂ„‡ ÔÂ˙Á˙‰ Ì˙Î‰Â ,¯ÂÁ˘ ÔÂÈÏÚ‰

ÔÂÈÏÚ·
פב )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò ,‡"Ú¯)( çð) בו אין אם  אבל 

ועוד  È˘-כגריס  Ì‡ ÍÎÏ‰Â ,‰�Î Ì„Ó ‡Â‰ ÔÂÈÏÚ‰ Ì˙Î‰ ‡Ó˘„

‰‡ÓË ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î ÔÂ˙Á˙·
פג )

.(Í"˘) çé( èð) דבר -בכל

˙ËÚÂÓ ‰‡Î‰·˘ ÍÎ· ‰Î¯„ Ì‡ ,ÌÈÓÚÙÏ ‰ÓËÂÁÓ Ì„ ‡ˆÂÈ˘ ‰˘‡Â

‡È‰ ÌÈÓÚÙÏ˘ ÌÈÏÂ‚�¯˙ ˙‡Âˆ ÔÎÂ .‰Ê· ‰ÏÂ˙ ,‰ÓËÂÁÓ Ì„ ÛËÂ�

˜·Ë ˙Ù‡Â˘ ‰˘‡‰ Ì‡ ÔÎÂ .(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) ‰· ÔÈÏÂ˙ ,‰ÓÂ„‡

Ì˙Î ‰˘Ú� Ô˙˘Ù „‚· ÏÚ ÌËÂÁ‰Ó ‰ÁÈÏ‰ ÏÙÂ�˘ ˙ÂÏÈ‚¯Â ,‰ÓËÂÁ·

ÏÚ Ì˙Î ‡ˆÓ�Â ˜·Ë Û‡Â˘ ‰ÏÚ· Ì‡ ‰"‰Â ,Â· ˙ÂÏ˙Ï ˘È ,ÌÂ„‡

È"ÚÂ ,ÌÂ„‡ „‚·· ˜Â�È˙ ÌÈÙÙÏÓ˘ ÈÂˆÓ ÔÎÂ .‰ÓÚ ·Î˘˘ ÔÈ„Ò‰

,‰�È„Ò Â‡ ‰˜ÂÏÁ Ú·ˆ�Â ÌÂ„‡ Ú·ˆ „‚·‰Ó ËÏÙ� ÌÈÓ ÏÈËÓ ˜Â�È˙‰˘

,ÌÂ„‡ „‚·Ó [ÌÈÈ·¯‚] ÌÈÈ˜Â˘ È˙· ‰˘·Ï Ì‡ ÔÎÂ .Â· ˙ÂÏ˙Ï ˘È È‡„Â„

˙ÂÏ˙Ï ˘È Î"‚ ,„‚·‰ ËÈÏÙ‰˘ Ú·ˆ‰Ó ‰˜ÂÏÁ ÍÏÎÏ˙� ‰ÚÈÊ‰ ‡È‰˘ÎÂ

‰¯ÂÓ‰ È�ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ÏÎ‰Â ,Â·
פד )

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)( ñ)שחטה

·ÍÎ-וכו' È‚Ò ‡Ï‡ ,Ì˙Î‰ ÌÂ˜ÓÏ ˙Â¯È˘È ‡·Ï ÏÂÎÈ Ì„‰˘ Í¯Âˆ ÔÈ‡

˙ÂÏÂÎÈ ÌÈ·ˆ˜‰ È˘� ÔÎÏÂ .‰È„ÈÓ „‚·‰ ÏÚ ‡·˘ Ô�ÈÏ˙„ ,ÂÎÏÎÏ˙� ‰È„È˘

¯˘·· Â˜ÒÚ˙‰˘ ‰Ú˘· Ì‰È„È· ÂÎÏÎÏ˙�˘ Ì„· Ì‰ÈÓ˙Î ÏÎ ˙ÂÏ˙Ï

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)

äòãä øåàéá
(åò שחששו [כפי צבע הוא העליון הכתם שמא חוששים ואין

שני  (חוט אחד מין שניהם דמסתמא משום לא], סעיף להלן

ראה æò)סקי"ט). בדיקה, בעד שנמצא בדם תליה ולענין 

לד. סעיף כתמיה çò)להלן תולה וסתה בעונת ואפילו

אם  ולענין סקכ"ז). קפז סי' (ש"ך וכו' בהם שנתעסקה בדברים

צבע  או דם הוא אם שיבחין במראות הבקי לחכם לילך צריך

ל. סעיף להלן ראה ישבה èò)וכדומה, או עברה אם אמנם

ואין  לינתז, דרכו שאין כיון לתליה, מועיל אינו שחוט, עוף ליד

בדעת  הובא קט, סי' ברונא מהר"י (שו"ת בכה"ג מתלכלכים

סק"ג). סי"ב שבה"ל ובשיעורי כאן, ב'ô)תורה דהוי משום

ממקום  בא התחתון שהכתם ב' נזדקרה, שלא א' לקולא, תליות

העליון. בג'àô)שבא תליה דין ס"י קצו סי' להלן ראה

נקיים. ז' של ראשונים שני áô)ימים שהם כשניכר וה"ה

(חוט  דבר מאותו הגיעו הכתמים ששני יתכן ולא אדום, מיני

סקי"ט). אפילו âô)שני בשרה על שבכתם לסוברים ואף

כאן  ו, סעיף כדלעיל בכנה, תולים ואין טמאה, מכגריס פחות

תולים  ואין מכנה, שהוא לתלות עדיף מגופה, אינו ודאי שהכתם

רע"א). (הג' מעלמא פטל,ãô)שהוא מיץ הכינה אם וכן

תולה  היא הרי שהכינתם, או וכדומה סלק או אבטיח אכלה או

אדום, גוון בהם שיש במאכלים ילדיה את מאכילה אם וכן בהם.

בגדיה, את ללכלך שיכולים כתמים בהם שיש בגדים מכבסת או

אלו. מדברים אינו שהכתם ניכר אא"כ בהם. תולה היא הרי

להלן  ראה בא, ממנו לדבר הכתם את להשוות צריך אם [לענין

רגליהם  מי אזי סלק, שאוכלות שאחר בנשים מצוי וכן ל]. סעיף

בזמננו  מצוי כן כמו וטהורה. תליה דהוא וודאי כדם, אדומים

הם  רטיבות וע"י בשמיכה, או במזרן ודוגמאות ציורים שיש

אשה  תליה. ונחשב הבגדים, ועל הסדין על אדמומית מעבירים

או  במרפאה רופאה או כאחות או שעובדת חולים בבית

בבגדים  שמצאה כתמיה תולה דמים, שם שמצויים במעבדה

שלבשה  בגדים ולענין ג-ז). אות סק"כ שני (חוט שם שלבשה

ראה  לכבסם, בלא טהרתה בימי ולבשתם וחזרה נדותה, בימי

מד. סעיף להלן
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וטהורה.פה)טבחים  בה תולה בבגדיה, דם ג Òונמצא לובשת חלוקים אפילו '

טהורה  בתחתון, אפילו ונמצא זה, על אינה פו)זה בשרה, על נמצא אם אבל .

אם פז)תולה  בשרה על אפילו בה, תולה אז בגופה מכה לה יש כן אם אלא

משם  לנטף לדם שאפשר במקום לה Ò‡,פח)הוא אפשר אם נתרפאת, ואפילו

בה, תולה חיכוך, ידי על דם ולהוציא עלה Ò·להתגלע שעכשיו פי על ואף

מטפטפת: ואינה קרום כךÒ‚יט.עליה בה, שתולה בבנה (àñ)כשם תולה

בכתמיםÒ„ובבעלה נתעסקו מכה (áñ)אוÒ‰אם בהם יש שדרכם פט)אם לפי ,

בה  בדםÂÒ.צ )ליגע עסוקים היו אם תולה (âñ)אבל אינה דם, בהם נמצא ולא

בה. וכיוצא שחיטה כגון לינתז שדרכו בדבר עסוקים היו כן אם אלא בהם,

:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰ÊÒ
ÔÙÂ‚· ˙ÂÎÓ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ˘� ÌÚ ‰ËÓ· ‰·Î˘ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

צא)
ÂÓÎ Ô‰· ‰ÏÂ˙ ,

:‰ÏÚ·Â האמה,צב )שרגיל (ãñ)מיÁÒכ.··�‰ פי דרך דם ממנו לצאת

(äñ) האשה בעד נמצא תשמיש בבעלה:צג )ובשעת תולה היכא ËÒכא.דם,

דאפשר  בה, תליא מקמא, איכא ומכה מאחורה, בשיפולה כתם דאישתכח

.Ò.Ò.Ò.Ò.Ì˘ ‡˙ÈÈ¯·

.‡Ò.‡Ò.‡Ò.‡Ò.Ì˘ 'È�˙Ó

.·Ò.·Ò.·Ò.·Ò˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‡Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ ,‚"Ú

‚"ÓÒ ,·ˆ 'ÈÒ

Ê"Ï ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï

ÈÎ„¯Ó ,‡"Ú

.‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

.‚Ò.‚Ò.‚Ò.‚ÒÁ� 'È�˙Ó

.·"Ú.„Ò.„Ò.„Ò.„Ò‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‚"Ú ‡"Î „"˘

‰‰‰‰ .‰Ò.‰Ò.‰Ò.‰Ò‡"·˘¯

Ë"Ù Ì"·Ó¯ ,Ì˘

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

¯ÙÒ ,„"Î‰

,·ˆ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ

.‡"Ú Ê"Ï ‡È˜

.ÂÒ.ÂÒ.ÂÒ.ÂÒ"·Ó¯˙ÂÎÏ‰· Ô

.Ë"È‰ „"Ù ‰„�

.ÊÒ.ÊÒ.ÊÒ.ÊÒ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

.‰ 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘ ,‰Ï˘˙ 'ÈÒ.ÁÒ.ÁÒ.ÁÒ.ÁÒ.‡Ò˜ 'ÈÒ Ê"Á ‡"·˘¯‰ ˙"Â˘.ËÒ.ËÒ.ËÒ.ËÒ.Ë"‰ ‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
èé( àñ)ובבעלה בבנה  ·˘¯‰,-תולה  ÏÚ Ì˙Î‰ ‡ˆÓ� ÂÏÈÙ‡Â

ÂÎ¯„˘ ¯·„· ÌÈ˜ÂÒÚ ÂÈ‰˘ ,‡ÙÈÒ‰ Ï˘ ‡�ÂÂ‚· Ì�Ó‡ .Ì‰· ‰ÏÂ˙

Ì‡ ‡Ï‡ ,‰¯˘· ÏÚ˘ Ì˙Î ‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ,Ì„ Ì‰· ‡ˆÓ� ‡ÏÂ Ê˙�ÈÏ

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁÂ Ë"„Ò ‰˘È¯Ù) ‰˜ÂÏÁ ÏÚ Ì‚ Ì˙Î ‡ˆÓ�

( áñ)מכה בהם  יש �˙¯Ù‡‰,-אם Ì‰·˘ ‰ÎÓ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) Ì„ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÚÏ‚‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ˜¯Â( âñ)ולא

דם  בהם  „Ì,-נמצא  Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ˙Â‡„Â· Ú„Â� ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰

,Ì„ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡ ÂÈ˘ÎÚ˘ È"ÙÚ‡ ,Ì„ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ Ú„Â� Ì‡ Ï·‡

.(Í"˘) Ì„ Ì‰· ‰È‰ ‰· ÂÚ‚�˘ ‰Ú˘· ‡Ó˘ ÌÈÏÂ˙

ë( ãñ)' וכו לצאת ‰ÏË˙-שרגיל ˙Ú˘· ‡Ï˘ Ì‚ ‡ˆÂÈ˘ Â�ÈÈ‰

‰Ê· ‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙ÏË‰ ˙Ú˘· ˜¯ ‡ˆÂÈ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ

.(‡"Ú¯ ,˘"˙Ù· È"·Â�)( äñ) נמצא תשמיש ‰Â‡-ובשעת

‰ÏÂ˙ Î"‚ ,ËÂÏÙÏ ‰ÏÈ‚¯˘ ˙Ú· ÌÈÓÈ '‚ 'Â‡ '· È¯Á‡ ‡ˆÓ� Ì‡ ÔÈ„‰

.(˘"˙Ù· Ë"È¯‰Ó) Â·

äòãä øåàéá
(äô בנכנסת אלא טבחים של בשוק תליה שייך אין בזמננו אמנם

אם  ודם לכלוך שאין אטליז בסתם אך ממש, המטבחיים לבית

לתוך  נכנסת אם וגם תולה, שאינה ודאי להם בסמוך עוברת

שבה"ל  (שיעורי לתלות קשה פעמים הרבה בשר, אטליז או חנות

סק"ב). מט.åô)סכ"ב ס"ק יב סעיף לעיל זה בענין ראה

(æô.מו ס"ק יא סעיף לעיל ראה ידיה, על נמצא אם ולענין

(çô ממנה שהוציאו או זריקה, הרופאים לה שעשו אשה ולפיכך

מהנקב. דם שנוטף לפעמים שמצוי מפני בזה, תולה לבדיקה, דם

חד  סכין ע"י מקום שבאותו שערות לגלח שרגילות נשים וכן

ואשה  בזה. לתלות אפשר לפעמים כתם, אח"כ ומצאה וכדו',

וזה  בזה, הכתמים לתלות שיכולה אופנים יש מטחורים, הסובלת

אות  כא ס"ק שני (חוט חכם שאלת ותעשה מחלתה, באופן תלוי

דם, מוציאה אם שספק במכה אף הכתם דתולה ודע יא). ה-ו,

לה  היה ולא כתם מצאה מח. ס"ק ס"ה קפז סי' לעיל כמבואר

במכה  למפרע תולה אינה מכה לה שיש נתגלה ואח"כ תליה,

בדה"ש  שסט, סי' ח"ג מהרש"ם שו"ת צ, סי' יוסף יד (שו"ת

רופא  של דעת אומדן או דעתה, אומדן לפי שאם וי"א רח). ס"ק

תולים  הכתם, מציאת בזמן היתה שהמכה לתלות אפשר וכדומה,

בליחה  מעורב שהדם היכא ולענין יב). אות סקכ"א שני (חוט בזה

סעיף  להלן עוד ראה במכה, תולים אם מקום, מאותו שמגיעה

לבא  שיכולה דם של מכמות יותר גדול הכתם אם ולענין נד.

או  בעלה של במכה תליה ולענין כו. סעיף להלן ראה מהמכה,

הבא. סעיף ראה בנה,èô)בנה, של בפצע שהתעסקה אשה

בפצע, הכתם לתלות יכולה כתם, מצאה ולבסוף מטינוף, ונזהרה

ה). אות סקכ"ב שני (חוט היטב נזהרה שלא אמנם ö)דאפשר

ב  יחד אם שכבו אא"כ בהם, תולה אינה בהם, נגעה שלא לה רור

א). אות סקכ"ב שני (חוט בהם תולה שאז אשה àö)במטה

או  שכבו והן וראו, לראות זמנן שהגיע בנות בביתה שנמצאים

בהם  תולה היא הרי כתם, שם ונמצא וכדומה, אמם מטת על ישבו

ד). אות סקכ"ב שני היינו áö)(חוט בכך, רגיל אם דדוקא י"א

וי"א  רכט ). ס"ק בדה"ש נדה, (מי פעמיים לפחות כן לו שאירע

(מלבושי  כתמים לענין בזה תולה אחת פעם כן אירע אם דאף

שסז). ס"ק בשעה"צ שם בבדה"ש הובאו ישראל, טהרת טהרה,

(âö.תשמיש לאחר בו שקינחה
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מכה  מההיא בה ונטפה לקמה אתא דבתרא הך ספק Úכב.:צד )אדיתבא

טבחים  של בשוק עברה בכתמים,צה)אם המתעסקים בצד ישבה אם או

בהם  תולה המתעסקים Ú‡.צו)אינה או שהטבחים בעיר אמורים, דברים במה

תולין  וכאן, כאן להתעסק דרכם אם אבל ידוע, במקום יושבים בכתמים

הרגישה: ולא שעברה  במקום נתעסקו שמא מספק, נתעסקה Ú·כג.אפילו

בו. תולין אין איפכא, או שחור כתם עליה ונמצא אדום דברים Ú‚בדבר במה

בשחור, ושחור באדום אדום אבל באדום, ושחור בשחור אדום אמורים,

בו  תולה לו, שדומה ממש ניכר אינו אם במי (åñ)כגוןÚ„,צז)אפילו שנתעסקה

האדום: בו תולה קצת, אדום בקילור או בשר במי או נתעסקה Ú‰כד.תלתן

וכרכומי  ושחור אדום בו תולה אדום,צח)בתרנגולת, שחיטתה שדם לפי ,

כרכומי: מעיה בני ודם שחור, איבריה שנתעסקו ÂÚכה.ודם נשים שתי

כסלע, אחת כל על ונמצא כסלע, אלא דם בו שאין אחת שתיהן (æñ)בצפור

אלא ÊÚכו.:צט)טמאות  כתם ממנו שיהיה אפשר שאי בדם נתעסקה

שנתעסקה  בדם כגריס תולה זה הרי גריסין, כשני עליה ונמצא כגריס,

במאכולת (çñ)בו גריסין,ק )וכגריס מכשני יותר הכתם נמצא אם אבל .

מחמיריןÁÚטמאה. דיש (èñ)ויש נראה מקום ומכל זה. בכל ומטמאין

.Ú.Ú.Ú.ÚÁ� ‰„� ‡˙ÈÈ¯·

.·"Ú.‡Ú.‡Ú.‡Ú.‡Ú‡"·˘¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ·Î „"˘

.·Ú.·Ú.·Ú.·Ú.‡"Ú Ë� ‰„�

.‚Ú.‚Ú.‚Ú.‚ÚÁ� ‡˙ÈÈ¯·

‡"·˘¯ ,·"Ú

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

Â�È·¯ ,·"Ú ‡Î „"˘

·"Á ÂÎ ·È˙� ÌÂ¯È

.‚"Ú ·Î¯

.„Ú.„Ú.„Ú.„ÚÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰

,È"‰ ‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

Ë"È ‰„� ‡"·ËÈ¯

.‡ÏÂÚ ‰"„ ·"Ú

.‰Ú.‰Ú.‰Ú.‰Ú.‡"Ú Ë"� ‰„�

.ÂÚ.ÂÚ.ÂÚ.ÂÚ.·"Ú Á� ‰„�

.ÊÚ.ÊÚ.ÊÚ.ÊÚË"Ù Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

'Ï‰ Ô"·Ó¯ ,Â"Î‰

,·"Î‰ „"Ù ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

·Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

'Ó‚ È"ÙÚ ,‡"Ú

.‡"Ú Ë� ‰„�

.ÁÚ.ÁÚ.ÁÚ.ÁÚ'ÈÒ Á"Ù ˘"‡¯

.¯ÂËÂ ,Á

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
âë(åñ)תלתן במי  ‡„ÌÂ,-שנתעסקה  Ú·ˆ· ‰˜ÒÚ˙� Ì‡Â

È"Ú ˙‡Ê ¯¯·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˘È˘ ÔÂÈÎ ,ÌÂ„‡· ÌÂ„‡ ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ

,‰Ê· ÌÈ‡È˜· Â�‡ ÔÈ‡˘ Û‡Â ,‡Ï ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÓÎ ,ÌÈ�ÓÓÒ ˙¯·Ú‰

Ú"ˆÂ ,¯ÂÒ‡Ï ÌÂ˜Ó ˘È ,„Ú‰ „·‡� Î"Á‡ Ì‡ Û‡Â ,Ï˜‰Ï ÔÈ‡
קא )

.(‡"Ú¯) äë(æñ)טמאות ‡Á¯-שתיהן  ÂÊ· ÏÂ‡˘Ï Â‡· Ì‡Â

Ê"Ë) ˙Â‡ÓË Ô‰È˙˘„ ‡"È ,„ÁÈ Ô‰È˙˘ ‡ÏÂ ,ÂÊ
קב )

‰Ê ÔÙÂ‡·„ ‡"ÈÂ .(

˙Â¯Â‰Ë Ô‰È˙˘
קג )

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙ ,Î"‰Â˜�· Í"˘)
קד )

.(

åë( çñ)במאכולת ‰¯·‰-וכגריס  ÁÈÎ˘˘ ˙ÏÂÎ‡Ó· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰

ÏÎ· ÌÈ�ÓÊ È�˘· ‰˜ÒÚ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ,‡Ó‰ÂÊ ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈ‰Ï ÏÈ‚¯ Ì‚Â

Â�Ó„Ê‰˘ ¯ÓÂÏ ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡„ ¯˘Ù‡ ,ÌÈÚÏÒ È�˘ Ì˙Î ‰‡ˆÓÂ ,ÚÏÒÎ ÌÚÙ

‰Ê „ˆÏ ‰Ê
קה )

.(‡"Ú¯ ,‰˜„ˆ ÏÈÚÓ)( èñ) זה בכל  -ומטמאין
.(Í"˘) „ÂÚÂ ÒÈ¯‚Î ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ�Â ÒÈ¯‚Î· ‰˜ÒÚ˙‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰

äòãä øåàéá
(ãö,מלפנים מכה לה ויש מאחור, בבגדה כתם מצאה אם היינו

של  האחורי חלקו ישיבתה, שבשעת שיתכן משום במכתה, תולה

מהמכה. עליו ונטף לפניה, הגיע של äö)הבגד שוק ולענין

פה. אות לעיל ראה בזמננו, שספק åö)טבחים כתם ולענין

לה  יש אם ולענין לא. סעיף להלן ראה צבע, או דם הוא אם

מח. ס"ק ס"ה קפז סי' לעיל ראה דם, מוציאה אם שספק מכה

(æö מאותו שהכתם ואפשרות צד איזה כשיש דוקא והיינו

אם  אבל הכתם, צבע משתנה הבגד מרקם שמחמת כגון מראה,

וראה  ב). אות סקכ"ה שני (חוט תולים אין דומים, אינם ודאי

ל. סעיף להלן באשה,çö)עוד הטמאים ממראות אחד הוא

רמט). ס"ק (בדה"ש צהוב למראה קצת נוטה אמנם èö)והוא

חברתה  וכתם דם, הוא שכתמה תולים נדה, טמאה מהן אחת אם

ושמלה  (לחם מא סעיף וכדלהלן וטהורה, מהציפור, הוא

ג). אות סקכ"ו שני חוט מכה,÷)סקצ"ד, לה שיש אשה וכן

כש  ומצאה גריס, כשיעור דם להוציא יכולה ב'והמכה יעור

שני  (חוט וטהורה במאכולת, וכגריס במכה כגריס תולה גריסים,

כגריס  לתלות בזמננו להקל דאין וי"א יג). אות סקכ"א סי"ח

שהכתם  כיון המצויה, המאכולת בשיעור רק אלא במאכולת

הובא  כד, אות י שער טוהר (שערי מכגריס יותר הוא בכללותו

וכגריס). ד"ה ביאורים בזה,÷à)בבדה"ש להקל יש ולמעשה

ע"י  לבדוק שאפשר בזמננו ואף לפנינו. תליה שיש כיון

(שיעורי  זאת לברר צריך אין דם, או צבע הוא אם מקרוסקופ

אבל). ד"ה ביאורים בדה"ש גם וראה סק"א, וכן ÷á)שבה"ל

סקל"ב. חידושים החוו"ד באה ÷â)פסק אחת אם אמנם

יחד, לשאול כבאו חשיב חברתה, ועברו עצמה עבור לשאול

סכ"ו). קיג כלל (חכמ"א  טמאות (פלתי ÷ã)ושתיהן עיקר וכן

סוס"י  חזו"א סכ"ו, קיג כלל חכמ"א סקכ"ה, הרב שו"ע סקי"ג,

א). אות סקכ"ו שני חוט פחות ÷ä)לט, מצאו שאם ומסתבר

(שיעורי  לטמא כדי אח"כ שנוסף מה לצרף אין וטיהרו, מכגריס

סק"ב). שבה"ל
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להקל: שומעין דבכתמים אמקילין, בפחות ËÚכז.לסמוך נתעסקה

ועוד, כגריס עליה ונמצא מעסק (ò)מכגריס, זה כתם אומר שאני טהורה.

שנצטרף  כינה) דם (פירוש מאכולת דם שם היה וכבר הוא הכתמים

מכגריס. ליותר שחזר עד ונמצא Ùאליו מכגריס, בפחות נתעסקה אם וכן

טהורה. גריסין, כשני Ù‡‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:עליה
.ÔÈ‡ÓËÓÂ ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÂ

·Ù
Ì‡ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ

:Ì˙Î‰ ¯ÂÚÈ˘Î Ì„· ‰È‰˘ Ô�È¯Ó‡Â ‡ÏÂ˜Ï Ô�ÈÏÊ‡ ,‰ÓÎ· ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡Â Ì„· ‰˜ÒÚ˙�

טהורה,Ù‚כח. בו, מעוכה וכינה גריסין כשני חלוקה על שמצאה האשה

בו  המעוכה מכינה ודאי האחד אותו קו)שהגריס תולין אנו השני והגריס ,

ועוד: כגריס בו שאין כיון אחרת תולין Ù„כט.בכינה שאנו פשפש הרגה

שאמרנו  הדינים לכל הגריס לשיעור כתורמוס חזר כתורמוס, עד :קז)בו

לדבר)Ù‰ל. דבר לדמות הוא הקפה ענין (פירוש להקיף צריכה אינה

בו  תולה שהיא לדבר שזה קח)הכתם שתדע עד הסתם מן תולה אלא ,

אדום  וזה והדבר ÂÙלא.:קט)שחור לתלות, במה לה ואין כתם מצאה

הרי  בעיניו עמד אם סמנים, ז' עליו מעברת צבע, או דם הוא אם מסופק

מספק. טמאה עליו, מעברת אינה ואם וטהורה, צבע ועכשיו ÊÙ(àò)זה

לנ  משמותם:אין בקצת בקיאים אנו שאין מפני סמנים, ז' העברת ו

שעברה ÁÙלב. במקום דם ונמצא במלאכתה, עוסקת שהיתה האשה
ËÙ) מתחילה לה בדוק שהיה דבר תחזור (áò)ˆעל טומאה), מקבל והוא

שעשתה, כמו הדם,(âò)להתעסק בו שנמצא המקום על שתעבור יזדמן אם

.ËÚ.ËÚ.ËÚ.ËÚ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

·Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.Ù.Ù.Ù.ÙÔ"·Ó¯

·"Î‰ „"Ù ‰„� 'Ï‰

ÔÈÈÚÂ) È"·‰ ˙Ò¯È‚Ï

¯ÂË ÏÚ „ˆ ‰¯Ú‰·

.(Ì-È ÔÂÎÓ 'Â„‰Ó

.‡Ù.‡Ù.‡Ù.‡Ù‰„� ˘"‡¯

ÔÈÈÚÂ) .Á 'ÈÒ Á"Ù

ÔÎ„ Ê"Ï˜Ò Í"˘

.(Ú"ÂÎÏ ‡Â‰

.·Ù.·Ù.·Ù.·Ù˙¯Â˙· ‡"·˘¯

·Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.‚Ù.‚Ù.‚Ù.‚ÙË� ‰„�

,È‡�È È·¯ÎÂ ‡"Ú

‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯

‡"·˘¯ ,Ê"È‰ „"Ù

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,‡"Ú ·Î „"˘

.Á 'ÈÒ Á"Ù ˘"‡¯

.„Ù.„Ù.„Ù.„Ù˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.·"Ú ·"Î „"˘

.‰Ù.‰Ù.‰Ù.‰ÙÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰

,È"‰ ‚ ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯

‡"·˘¯ ,‚"Î‰ „"Ù

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ÊË „"˘

.ÂÙ.ÂÙ.ÂÙ.ÂÙ‰„� 'È�˙Ó

˙Ú„Ï ,·"Ú ‡Ò

Ë"Ù Ì"·Ó¯‰

.Ì˘ ‰�˘Ó „È‚ÓÂ ,‡"Ú Ê"Ë „"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Â"Ï‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó.ÊÙ.ÊÙ.ÊÙ.ÊÙ.È"·.ÁÙ.ÁÙ.ÁÙ.ÁÙ.‡"Ú Á� ‰„�.ËÙ.ËÙ.ËÙ.ËÙ„"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.ÁÏ ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„ÎÂ ,·"Ú ‚Î.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ.È ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„ÎÂ ,‰˘Ó ÈÎ¯„

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æë( ò)טהורה-ÔÈ‡Â ÌÈÓ„· ‰˜ÒÚ˙� ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘) ˙¯Á‡ ‰ÈÏ˙ àì( àò)'וכו לנו אין ועכשיו

-Ú·ˆ Â‡ Ì„ ‡Â‰ Ì‡ ˜ÙÂÒÓ˘ ‡ÎÈ‰ ÍÎÈÙÏÂ
קי)

‰‡ÓË ,

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙· ˘Â·Ï) ˜ÙÒÓ
קיא )

.(áì( áò)והוא

טומאה  ‡Ì-מקבל Û‡ ,‰¯Â‰Ë ‰‡ÓÂË Ï·˜Ó Â�È‡ Ì‡„

.(Í"˘) È‡„Â Ì„ ‰‡ˆÓ( âò) שתעבור יזדמן -אם 
Ì„‰ Ì˘ ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó‰ ÏÚÓ ¯Â·ÚÈ ‰ÈÏ‚¯ ÔÈ· ÌÂ˜Ó˘ Â�ÈÈ‰

.(Ê"ËÂ Í"˘)

äòãä øåàéá
(å÷ במאכולת לתלות אין יותר, קטנות שהמאכולות בזמננו אמנם

להקל  אין ולפיכך מאכולת, אותה כשיעור רק אלא כאן, המעוכה

המעוכה  המאכולת שיעור ועוד גריס כשיעור שהוא בכתם אלא

סק"א). שבה"ל (שיעורי שהפשפשים ÷æ)כאן בזמננו אמנם

(שעורי  כגריס ועוד המצוי, פשפש כשיעור אלא תולים אין קטנים,

סק"א). להשוותו ÷ç)שבה"ל צורך אין לפנינו הכתם ואפילו

כג  סעיף שבה"ל שיעורי סק"נ, בסד"ט הובא סקמ"ג, (פרישה

בצבע  אלא אחר, ממקום שהגיע בדם אינה התליה אם אמנם סק"ג).

או  דם הוא הכתם אם לראות בהבחנה הבקי אדם יש אם וכדומה,

סק"ג). יח סעיף שבה"ל (שיעורי זאת ולברר לילך יש צבע,

(è÷ שהמראה שמצוי כיון תולים , ממש דומים שאינם ואף

אבל  וכדומה, בבגד שנבלע מחמת או האויר מחמת משתנה

סקמ"ה). (סד"ט תולים אין כלל, לזה זה דומים שאינם כשרואים

(é÷ שיחזיק עושים אדם שבני דדבר אפשר צבע, נקרא מה ולענין

מסתמא  רגילה בכביסה שעובר דדבר ונראה צבע, בגדר הוי צבעו,

סקכ"ה). שני (חוט צבע בכלל סקמ"ו ÷àé)אינו הסד"ט וכ"כ

אפשר  שאי כיון בזה להקל פוסקים כמה דעת ואמנם וסקנ"ב.

רגלים  אין אם ולמעשה אברהם), יד סק"ל, השלמים (תורת לברר

סק"ד). שבה"ל (שיעורי להקל נוטה הדבר דם, מראה שהוא לדבר

עוד  וראה סו. ס"ק כג סעיף לעיל ראה אדום, בצבע התעסקה ואם

ואבד, שיעור בו יש אם שספק כתם לענין כב אות ה סעיף לעיל

ואבד. מסופק שמראהו כתם לענין ח אות ס"א קפח סי' לעיל וכן



נדה  קצ הלכות סימן נו 

טהורה:קיב )טמאה  לאו, ואם עצמהˆ‡לג.. שבדקה בעד (ãò)האשה

לה  הבדוק צדקותינו) כל עדים וכבגד מענין סמרטוט ונמצא קיג )(פירוש

טמאה. משוך, בין עגול בין כחרדל, טיפה אפילו אלא ˆ·עליו עוד, ולא

בו  כשבדקה הדין וכן טמאה. מעוכה, מאכולת הכתם על נמצא אפילו

(äò),שהוא כל דם עליו ומצאה אותו בדקה שעה ואחר בקופסא והניחתו

טמאה: עגול, בין משוך והניחתו ˆ‚לד.בין לה הבדוק בעד עצמה בדקה

הכסת , תחת או הכר דם,(åò)תחת עליו  נמצא טמאה,(æò)ולמחר משוך, אם

ועוד , כגריס בו ואין עגול, ואם מהקינוח. שאין קיד )טהורה (çò)שחזקתו ,

הכר. תחת שנהרגה מאכולת דם אלא ˆ„‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:זה
¯˙ÂÈ ‡Â‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

,ÒÈ¯‚ÎÓ(èò):Ì˙Î Ô�ÈÏ˙ ¯·„ ‰ÊÈ‡· ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎ Â· ˙ÂÏ˙Ï ÌÂ˜Ó ˘ÈÂ

דם,לה. עליו נמצא ולמחר בירכה, וטחתו לה הבדוק בעד עצמה בדקה

טמאה משוך, בו (ô)אם אין אם טהורה, עגול, ואם שהוא, בכל אפילו

שהוא: בכל טמא עגול שאף אומרים ויש ועוד. ˆ‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰כגריס
¯˜ÈÚ ÔÎÂ

....קטו)

בתיבתה ˆÂלו. שמור הניחתו אפילו לה, בדוק שאינו בעד עצמה בדקה

(אלא) טמאה (אינה) דם, עליו ועוד (àô)ומצאה כגריס בו יש .קטז)אם

.‡ˆ.‡ˆ.‡ˆ.‡ˆ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

È"ÙÚ ,‡"Ú ÁÈ „"˘

.‡"Ú „È ‰„�

.·ˆ.·ˆ.·ˆ.·ˆ,Ï"�‰ ‡"·˘¯

„"Ù ‰�˘Ó „È‚Ó

Á"È‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„·

.‚ˆ.‚ˆ.‚ˆ.‚ˆÁ� ‰„� 'È�˙Ó

˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,·"Ú

ÁÈ „"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.„ˆ.„ˆ.„ˆ.„ˆ.È"·

.‰ˆ.‰ˆ.‰ˆ.‰ˆ˙‡ˆÓ� ÂÊ ‰‚‰

‰ËÓ˘�Â ,¯"ÂÙ„·

ÔÈÈÚ ,˙ÂÚË· Î"Á‡

Ì-È ÔÂÎÓ 'Â„‰Ó

˙Â‡ ˙Â¯Ú‰Â ˙Â‰‚‰

.‡Ó.Âˆ.Âˆ.Âˆ.Âˆ„È ‰„�

„"Ù Ì"·Ó¯ ,·"Ú

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

ÈÏÚ·· „"·‡¯ ,Ë"È‰

ÌÈÓ˙Î‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

˘"‡¯ ,·"‰ ‚ 'ÈÒ

,· 'ÈÒ ·"Ù ‰„�

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯

.‚"Ú ‡Î¯ ·"Á

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
âì(ãò)הבדוק ·ÏÁ˜-בעד ‰ÓˆÚ ‰˜„·Â ,Â˜ÏÁ ˜¯ ˜„·�˘ „Ú

„Ú‰ ˜˙È� ‡Ó˘ ˙˜Ù˙ÒÓ Í‡ ,ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ Ì„ ‰‡ˆÓÂ ,˜Â„·‰

Ì‡Â ,‰Ê· Ï˜‰Ï ‰ËÂ�˘ ˘È ,˜Â„· Â�È‡˘ ÌÂ˜ÓÏ ˜Â„·‰ ÌÂ˜ÓÓ ‰„È·

·Ú‰ Í¯„ ˜¯ ·ËÈ‰ ˜„·� ‡Ï „Ú‰Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ È‡„Â ,‰¯

.(˘"˙Ù·(äò)בקופסא ÏÂ‚Ó‰-והניחתו Â˙ÁÈ�‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰

.(Ê"Ë) Ì„ ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓ ÔÓÊ ¯Á‡Âãì(åò)עליו נמצא ולמחר

·Ù˙"˘).-דם ÌÈ·È˙� ¯È‡Ó) „ÈÓ ‰‡ˆÓ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰(æò)אם

טמאה ˘‡¯-משוך ÏÎ· Ï·‡ ,‰Ê „Ú· ‰ÓˆÚ ‰˜„·˘ ‡Î‰ ‡˜Â„

.(Í"˘) ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ· ‰¯Â‰Ë ÍÂ˘Ó ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓ˙Î‰

(çò)טהורה-‰‡ÓË„ ‡"È ,ÌÈÈ˜� 'Ê Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· Ì�Ó‡Â

,‰··¯Ó ÏÂ‚„) È"Ò Âˆ˜ 'ÈÒ ÔÏ‰Ï Â�ÈˆÓ„ÎÂ ,‰ÊÓ ¯‰ÊÈÏ ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÔÂÈÎ

.(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ‰¯Â‰Ë„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò(èò)ויש

בו לתלות ‰¯ÈÚ-מקום ˙È·Ó Ì„ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰ÏÈ‚¯˘ ‰˘‡ Ê"ÈÙÏÂ
קיז)
,

,Ì˘ Ì‚ ‰Ú‚� ‰˜È„·‰ ˙Ú˘·Â ,‰Ï ˜Â„·‰ „Ú· ÂÏÈÙ‡ ‰ÓˆÚ ‰˜„·Â

ÔÂÈÎ ,ÈÚ¯‰ ˙È·Ó ‡Â‰˘ ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ ,ÍÂ˘Ó ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡ ,Ì„ ‰‡ˆÓÂ

ÁÂ�È˜ Í¯„ ‰˘Ú�˘
קיח)

.(Ê"Ë) ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Ì�Ó‡Â .

ÍÂ˙· Ì‚Â .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ‰Ê· Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Û‡„ ‡"ÈÂ

.(˘"˙Ù· ÌÈ·È˙� ¯È‡Ó) ‰ÏÂ˙ ÌÈÈ˜� 'Êäì(ô)בכל אפילו

·ÏÂÎ‡Ó˙-שהוא ÌÈÏÂ˙ È‡„Â ,Ì˙Î‰ ÏÚ ‰ÎÂÚÓ ˙ÏÂÎ‡Ó ‰‡ˆÓ� Ì‡Â

.(‡"Ú¯)åì(àô)ועוד כגריס בו יש ·Â��ÓÊ-אם Ì�Ó‡

˙ÏÂÎ‡Ó Ì„Î ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘· ‡Ï‡ ¯‰ËÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÏÂÎ‡Ó ÔÈ‡˘

‰ÈÂˆÓ
קיט)

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

äòãä øåàéá
(áé÷,נקי הבגד אם לגוף, הסמוך בגד שלובשות בזמננו אמנם

סק"ג). שבה"ל (שיעורי בו להראות צריך היה הכתם שהרי טהורה,

(âé÷מדיני אלא כתמים, מדיני מיירי לא לח סעיף עד זה מסעיף

עד וגדר דאורייתא. ספק עכ"פ או מדאורייתא, בו שטמאה עד בדיקת

לח. סעיף להלן יבואר בדוק, ושאינו לו÷ãé)הבדוק סעיף להלן עי'

בזמנינו. גם כן להקל אם קיט להחמיר÷åè)אות למעשה נקטינן וכן

סק"ב קפג סי' הסד"ט מצדד וכן לו, ס"ק השלמים תורת סקמ"ג, (ש"ך

מעיקר טהורה מכגריס, פחות והוא דבעגול וי"א אם). וד"ה וכיון ד"ה

סל"ב). קיג כלל (חכמ"א להחמיר ראוי ורק אין÷æè)הדין, אם אבל

בה, שחייבת בדיקה זו היתה אם מקום ומכל טהורה, ועוד כגריס בו

שוב לבדוק וצריכה בדיקה, חובת ידי יצאה לא נקיים, ז' בתוך כגון

ועוד, כגריס בו אין אם משוך, הדם ואפילו אם). ד"ה ביאורים (בדה"ש

לבעל ראוי אמנם סל"ד), קיג כלל חכמ"א סק"ע, הרב (שו"ע טהורה

בעד שנמצא היכא זה וכל שם). הרב (שו"ע לעצמו להחמיר נפש

סעיף להלן ראה בדוק, שאינו בבגד שנמצא כתם לענין אבל בדיקה,

טחורים.÷æé)לט. לה שיש שבה"ל÷çé)כגון (שיעורי עיקר וכן

כג). ס"ק הט"ז כלל,÷èé)על מאכולות מצויות שאין בבתים ולפי"ז

מקום הוא אא"כ דם, שהוא כל רק ואפילו כלל, עד בבדיקת לתלות אין

שני חוט שלא, ס"ק (בדה"ש במצוי דתלינן חיים, בעלי קצת שם שיש

ששיעורו בכתם בזמננו אף להקל אחרונים כמה דעת ואמנם לא), ס"ק

ח"ה שבה"ל (שו"ת להקל אין משוך בכתם ומ"מ ועוד, מכגריס פחות

מ ודאי שהוא ממש דם כשנראה וכן סק"ו). קט להקלסי' קשה המקור, ן

לט ובסעיף סק"א שבה"ל (שיעורי שבזמננו מאכולת משיעור ביותר

'אמנם'). ד"ה סקכ"ט בט"ז



נדה  קצ הלכות נז סימן

:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰Êˆ(áô)‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡ Ï·‡ ,ÍÏÎÂÏÓ ‡ÏÂ ˜Â„· Â˙˜ÊÁ ÔÈ‡˘ Â�ÈÈ‰„ ,È�Â�È· „Ú· ‡˜Â„Â

Â· ÂÈ‰ ¯·Î˘ Â˙˜ÊÁ˘ ,Ì˘ ÔÈÈÂˆÓ ÌÈÓ„˘ ÌÂ˜ÓÓ „Ú ‰Á˜Ï˘ ÔÂ‚Î ,ÍÏÎÂÏÓ Â˙˜ÊÁ˘ „Ú·

,Ì˙Î ÂÈÏÚ ‡ˆÓ�Â Â· ‰ÓˆÚ ‰˜„·Â ,ÌÈÓ˙Î(âô):ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â‰Ë.לזÁˆ בדקה

שא  בעד אפילו עצמה דם, עליו נמצא כך ואחר בירכה, וטחתו לה, בדוק ינו

ועוד, ˘Ëˆ(äô)˘È‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:טהורה.(ãô)כגריס ÌÂ˜Ó· ‰˜È„·‰ ¯Á‡ Â˙ÁÈ�‰ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

Ì‡ ,‰‡ÓË ,ÁÈÎ˘ Ì„ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Â˙ÁÈ�‰ Ï·‡ ,ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ· ÂÏÈÙ‡ ¯Â‰Ë„ ,Ì˙Î‰ ˙ÂÏ˙Ï

:ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰.הבדוק ˜לח עד שבדקתו קכ )איזהו כל בין קכא), היא בין ,

בצד  ולא טבחים, של בשוק העבירתו ולא כתם, בו שנכנס נודע ולא חברתה,

בדוק  בחזקת זה הרי בכתמים, כתם ˜‡לט.:קכב )המתעסקים משום טמאה האשה אין

אבל שלבשתו. קודם לה בדוק היה כן אם אלא בחלוקה, קודם (åô)שמצאה בדוק אינו אם

.Êˆ.Êˆ.Êˆ.Êˆ,‰˘Ó ÈÎ¯„

ÚÓ˘Ó ÔÎÂ

‡"·˘¯‰ ÔÂ˘ÏÓ

.‡"·ËÈ¯‰Â.Áˆ.Áˆ.Áˆ.Áˆ

.‡"Ú „È ‰„� È"˘¯

.Ëˆ.Ëˆ.Ëˆ.ËˆË˜ 'ÓÚ È"·

.ÔÂ˘‡¯ ¯Â·È„

.˜.˜.˜.˜˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.·"Ú ÁÈ „"˘

.‡˜.‡˜.‡˜.‡˜˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( áô) בינוני בעד  Á�ÂÓÂ-ודוקא  ÔÎÂÓ ‰È‰ „Ú‰˘ Â�ÈÈ‰

Â˙˜ÊÁ˘ „ÚÎ ·˘Á� ˙È·· ÔÓ„ÊÓ‰ „Ú Ï·‡ .Ú�ˆÂÓ ÌÂ˜Ó·

Â˙Á˜Ï ÈÓÓ ˙Ú„ÂÈ ‰�È‡Â ˜Â˘‰ ÔÓ ‰Á˜Ï˘ ˜ÂÏÁ ÔÎÂ ,ÍÏÎÂÏÓ

Â˙˜ÊÁ ·È˘Á ,˙È¯Î�Ó ÈÏÂ‡ Â‡ ‰¯Â‰Ë Â‡ ‰„� ˙ÈÏ‡¯˘ÈÓ Ì‡

‰¯Â‰Ë ,ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ ‡ˆÓ� Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ÍÏÎÂÏÓ
קכג )

.(Ê"Ë)

( âô)מכגריס יותר  אפילו ˘Ï‡-טהורה  ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰

.(˘"˙Ù· ÌÈ¯Ù‡ ˙È·) Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Ï·‡ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘·

æì( ãô) טהורה-ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙ ,Ê"Ë) ¯˜ÈÚ ÔÎÂ
קכד )

˘ÈÂ .(

Í"˘) ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡„ ÌÈ„„ˆÓ
קכה )

.(( äô)אם שכן  וכל

(Ê"Ë).-הניחתו  ‰Î¯È· Â˙ÁË ‡ÏÂ èì(åô) אינו אם 

˘‰È‰-בדוק  „‚·· Ï·‡ .ÍÏÎÂÏÓ Â˙˜ÊÁ˘ „‚·· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰„ ‡"È

‡¯˜�‰ ‡Â‰] ÔÎÏ Ì„Â˜ Â˙˜„· ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,È˜�Â Ú�ˆÂÓ ÌÂ˜Ó· Á�ÂÓ

"˜Â„· Â�È‡˘ „Ú" ÂÏ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ-„Ú ÔÈ„ÎÂ .‰‡ÓË ,["È�Â�È· „Ú"

Ì˙ÎÂ ,„ÚÓ Ï˜ ¯˙ÂÈ Â�È„ ˜ÂÏÁ„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ÂÏ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·Ó‰

äòãä øåàéá
(ë÷,בדוק שאינו עד הבדוק, עד עדים: סוגי ג' מצינו סיכום:

נקי. שהוא וראו שנבדק היינו - הבדוק עד מלוכלך. שחזקתו ועד

יוצא  אינו לגמרי, משומר שאינו במקום אח"כ הונח אם ואפילו

ואפילו  כאן). (שו"ע התלכלך מנין תליה שתהא עד בדוק מחזקת

קכב. אות להלן ראה בדוק, חשיב עדיין הבדיקה, אחר זמן עבר

נבדק  לא שמעולם היינו - בינוני" "עד גם ונקרא בדוק שאינו עד

במקום  מונח והיה נקי בחזקת היה אך נקי, הוא שאכן לוודא

מלוכלך  שחזקתו עד סל"ו). (רמ"א שיתלכלך סיבה שאין מוצנע

אם  וה"ה אדומים, לכלוכים שמצויים במקום מונח שהיה היינו -

שם), (רמ"א מוצנע במקום מונח היה ולא בבית הסתובב העד

שהיה  או לכביסה, המיועדים הבגדים בסל שהניחוהו בגד וה"ה

מלוכלך  חזקתו הוי מה, זמן מלוכלך במקום הרצפה על מונח

ושמלה  לחם סל"ח, קיג כלל חכמ"א ולפי, ד"ה סא ס"ק (סד"ט

אם  שהתכבס, עד ולענין ד). אות סקל"ד שני חוט קכט, ס"ק

פשוט  באריזה חדש ועד קכא. אות להלן ראה בדוק, נחשב

בגד  לענין קכט אות לט סעיף להלן גם (ראה בדוק שנחשב

שאינו  י"א העד, על מאד קטנות נקודות מצאה אם ואמנם חדש),

ודע, כה. אות קפח סי' לעיל ראה אלו, נקודות לענין בדוק נחשב

"בדוק" נחשב זה הרי בלבד, מסויימים ממראות שבדוק דעד

מיהו). ד"ה סז ס"ק (סד"ט לו שנבדק מראות בדקה ודיןלענין

כל  אפילו דם מצאה אם - הבדוק בעד בדקה אלו: בעדים עצמה

אם  - בדוק שאינו בעד בדקה לג). סע' (שו"ע טמאה שהוא,

לעיל  עי ' טמא, מכגריס יותר ואם טהורה, מכגריס פחות מצאה

אפילו  - מלוכלך שחזקתו בעד בדקה לו). סע' (שו"ע קיט הערה

בדקה  אם וה"ה לו). סע' (רמ"א טהורה מכגריס, יותר דם מצאה

לכלוכים  שמצויים במקום הניחתו ואח"כ הבדוק בעד עצמה

לד). סעיף (רמ"א טהורה שבודקת וכלאדומים, עד לענין זה

סעיף  להלן ראה כתם, בו שמצאה חלוק לענין אבל לט.בו,

(àë÷ עוד כל בדוק, נחשב שאינו י"א כביסה, אחרי בגד ולענין

קיג  כלל חכמ"א כ, סס"ק (פלתי נקי אכן שהוא לראות נבדק לא

מאיר  בית מיהו, ד"ה סז ס"ק (סד"ט בדוק שנחשב וי"א סל"ו).

נקטו  וכן סקנ"ד), ושמלה לחם צג, ס"ק הרב שו"ע לט, סעיף

במשמרת  מובא אלישיב הגרי"ש שנד, ס"ק (בדה"ש זמנינו פוסקי

חוט  ה-ו, אות קי סי' ח"ה שבה"ל שו"ת ,72 הע' פ"ג הטהרה

הכביסה  אחרי אם ואמנם ב). אות לט וס"ק ג אות לד ס"ק שני

ויש  להתלכלך, שיכול מקומות יש בחוץ, הכביסה חבלי על נתלה

סקכ"ט  הט"ז על שבה"ל (שעורי כתם כשמצאה להקל זאת לצרף

סיבה  יודעים שאין עוד כל בדוק חזקתו שעדיין וי"א בסו"ד),

קכ. אות לעיל עוד וראה שם). שני (חוט ואפילו ÷áë)ללכלוך

מצאה  ואם בדוק, חשיב עדיין שבדקתו, מאז חודשים כמה עברו

הובא  קנז ס"ק חיים (מקור טמאה מכגריס, יותר כתם עליו

ה). אות סקל"ד שני חוט שנג, ס"ק בדה"ש קעח, ס"ק בדרכ"ת

לידו  היו שלא שיודעת וכדומה, הלילה עד מיום דדוקא וי"א

שלא  יודעת שאינה באופן רב זמן עבר אם אבל אדומים, לכלוכים

ס"ק  הרב (שו"ע חזקתו אבד זה הרי אדומים, לכלוכים לידו היו

לח.÷âë)עב). סעיף להלן יבואר הבדוק', 'עד וכן÷ãë)וגדר

סל"ה. קיג כלל וחכמ"א סד, ס"ק הסד"ט פסק÷äë)פסק וכן

סקכ"ו. החוו"ד



נדה  קצ הלכות סימן נח 

ולבשתו כתם,שלבשתו, בו ומצאה בדיקה בדקה ˜·מ.טהורה:(æô)בלא

ופשטתו ומצאה (çô)חלוקה ולבשתה לחברתה, והשאילה טהורה, ומצאה

טמאה: והשניה טהורה הראשונה כתם, הבדוק ˜‚מא.בו חלוקה לבשה

נדה  לישראלית והשאילתו ופשטתו, כו קכו)לה, לעובדת כבים או
„˜(èô) בימי רואה שאינה פי על אף אחת פעם וראתה לראות זמנה שהגיע

אם  הדין והוא וטהורה. בהן תולה כתם, בו נמצא כך ואחר החלוק, השאלת

בהן, שתולה כתם, בו ומצאה היא לבשתו כך ואחר להן, והשאילתו בדקתו
ימים ˜‰ דבג' קצ"ו סימן לקמן (ועיין נקיים. שבעה בספירת היא ואפילו

בכתמים מקילין אין נקיים ז' של אחר (ö)הראשונים בדבר ):קכז)לתלות

לקטנה˜Âמב. לאחר (àö)השאילתו זו קטנה ולבשתו מעולם, ראתה שלא

ראתה,(áö)שנבעלה שלא לנערה שהשאילתו או המכה, שחיתה קודם

טוהר, דם על ליושבת שהשאילתו או לבעילתה, לילות ארבעה תוך ולבשתו

בהן הזה ˜Êתולה בזמן השאילתו˜Á.קכח)ואפילו אם ז'(âö)וכן לסופרת

(ãö)טהורה החלוק ובעלת בה, תולה טבלה, ששאלתו (äö)שלא וחברתה

.·˜.·˜.·˜.·˜˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

Á� ‰„� È"ÙÚ ,‡"Ú

.‡"Ú.‚˜.‚˜.‚˜.‚˜Ë� ‰„�

.·"Ú.„˜.„˜.„˜.„˜Ò È"˘¯

'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,‡"Ú

,Ë"Î‰ „"Ù ‰„�

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.·"Ú Î „"˘ Ê"·

.‰˜.‰˜.‰˜.‰˜¯.Ì˘ ‡"·˘

.Â˜.Â˜.Â˜.Â˜,‡"Ú Ò ‰„�

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.·"Ú Î „"˘ Ê"·

.Ê˜.Ê˜.Ê˜.Ê˜ÈÏÚ·· „"·‡¯

ÌÈÓ˙Î‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

„È‚Ó ,‚"Î‰ ‚ 'ÈÒ

Ë"Î‰ Ë"Ù ‰�˘Ó

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â

„"Ú ·Î¯ ·"Á

.Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„·

.Á˜.Á˜.Á˜.Á˜,Ì˘ „"·‡¯

‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯

˘"‡¯ ,·"Ï‰ „"Ù

.· 'ÈÒ Ë"Ù

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
˜Â„· Â�È‡] ÌÏÂÚÓ Â˙˜„· ‡Ï˘ ˜ÂÏÁ· ‡ˆÓ�˘-Û‡ ,["È�Â�È· „Ú"

‡"Ú¯) ‰‡ÓË ‰˘‡‰ ÔÈ‡ ,Ú�ˆÂÓ ÌÂ˜Ó· Á�ÂÓ ‰È‰˘
קכט )

.(

(æô)טהורה-,Â˙Á˜Ï ÈÓÓ ˙Ú„ÂÈÂ ‰˙¯·ÁÓ „‚·‰ ˙‡ ‰Á˜Ï ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘) Â˙˘·Ï˘ Ì„Â˜ „‚·· ¯·Î ‰È‰ ‰Ê Ì˙Î˘ Ô�ÈÏ˙

 î( çô) טהורה ˘Â˙˘·Ï-ומצאה  Ì„Â˜ ˜ÂÏÁ‰ ‰˜„·˘ Â�ÈÈ‰

Ì„Â˜ ˜ÂÏÁ‰ ˙‡ ‰˜„· ‡Ï Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .Â˙Ë˘Ù˘ ¯Á‡ Ì‚Â

Û‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·˘ ‡"ÈÂ .(Í"˘) ˜Â„· ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,‰¯Â‰Ë„ ,Â˙˘·Ï˘

È¯Á‡ ·ËÈ‰ Â˙Â‡ ‰˜„· ‡Ï ‰�Â˘‡¯‰ ‡Ó˙ÒÓ„ ,‰¯Â‰Ë ‰È�˘‰

.(Ê"Ë) Â˙˘·Ï˘ àî( èô)לראות זמנה  ˘‰È‡-שהגיע  Â�ÈÈ‰

.(Ê"ËÂ Í"˘) · ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Î ,„Á‡ ÌÂÈÂ ‰�˘ ·"È ˙·( ö)לתלות

אחר  �„˙‰,-בדבר  ÈÓÈ· ‰ÓˆÚ ‡È‰ Â˙˘·Ï˘ ˜ÂÏÁ ‡Â‰ Ì‡ Û‡Â

Ó"Ó ,„Ó ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÓÎ ‰˙„� ÈÓÈÓ Ì˙Î‰˘ ‰ÏÂ˙„ Ï"ÈÈ˜„

‰˙„� ÈÓÈ· Û‡ ‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚·
קל)

Í"˘)
קלא )

.(

 áî( àö)מעולם ראתה Î·¯-שלא ‰˙‡¯ ‰�Ë˜‰ Ì‡ ‰"‰

.(˘"˙Ù· ‰··¯Ó ÏÂ‚„)( áö)'וכו המכה  שחייתה -קודם
,‡"Ò ‚ˆ˜ 'ÈÒ ÔÓ˜Ï„Î ,˘¯ÂÙÂ ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚ· ÏÚÂ·„ Ï"ÈÈ˜„ Â��ÓÊ· Û‡Â

.(Í"˘Â Ê"Ë) ‰· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈÓ„˘ È�ÙÓ ,‰· ‰ÏÂ˙ Ó"Ó

( âö) טבלה שלא  ז ' ‰Ê'-לסופרת  ÍÂ˙· ÔÈÈ„Ú ‡È‰˘Î Â�ÈÈ‰

ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ,‰Ï·Ë ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‡Ï‡ ,ÌÈÈ˜� 'Ê Â¯·Ú ¯·Î Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈÈ˜�

.(‡"Ú¯Â ,˘"˙Ù· Ë"„Ò Ó"ÏÓ) ‰·( ãö) טבלה Â‰Â‡-שלא

,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰˙‡¯ ¯·Î˘ ‰ÏÂ„‚ ‰ÈÂ�ÙÏ ˜ÂÏÁ‰ ˙‡ ‰ÏÈ‡˘‰ Ì‡ ÔÈ„‰

.(˘"˙Ù· ‡"Ú¯) ˙ÂÚÂ·˘ ‰ÓÎ ¯·Î ‰˙‡¯ ‡Ï ‰˙Ú˘ Û‡

( äö)מקולקלת ששאלתו  Ê'-וחברתה ˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆÂ

.(Í"˘) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜�

äòãä øåàéá
(åë÷,טמאות שתיהן טהורה, לישראלית השאילתו אם אבל

מחמת  רק טמאה הישראלית אם הדין והוא מג. סעיף כדלהלן

ולענין  סקל"ז). שני (חוט בה תולין אין וכדומה, מסופק מראה

מב. סעיף להלן ראה נקיים, בז' שהיא לישראלית השאילתו אם

שלבשה  בעצמה תולה אם ראה ולענין נדתה, בימי זה חלוק

מד. סעיף ועוד,÷æë)להלן מכגריס פחות בכתם אבל

ס"י. קצו סי' להלן כמבואר ראשונים, ימים בג' אף טהורה

(çë÷ לקמן כמבואר טוהר, דם ברואה מחמירים הזה דבזמן

ס"א. קצד עולה ÷èë)סי' (כן הפוסקים שאר דעת וכן

בית  סז, ס"ק ריש סד"ט סק"כ, הפלתי פסקו וכן סקמ"ז, בש"ך

מקום  ומכל סקל"ד). שני וחוט סל"ח, קיג כלל חכמ"א מאיר,

וקשה  בעלמא, דם לתלות אין כמעט נקיות, שהדירות בזמננו

עיני  ראות לפי והכל גמור, דם שהוא כשנראה בפרט להקל

שלקחתו  חדש ובגד סקכ"ט). בט"ז שבה"ל (שיעורי המורה

ד"ה  סז ס"ק (סד"ט כתמים לענין בדוק נחשב אינו מהחנות,

עדיין  ארוזים, ואף נקיים, שבחנויות שהבגדים בזמננו ואף לכן),

שעה"צ  שני (חוט מעולם נבדק שלא כיון בדוק, אינו נחשב

נחשב  הוא הרי באריזה, עטוף הבגד שאם וי"א רפט), ס"ק

ס"ק  בבדה"ש מסתפק וכן ס"ז, פ"ד הטהרה (משמרת בדוק

קכא. אות לעיל ראה בדוק, נחשב אם מכובס בגד ולענין שנח).

(ì÷.ע אות ס"י קצו סי' להלן זה בענין וכ"כ ÷àì)ראה

סקמ"ה. להלן תוה"ש



נדה  קצ הלכות נט סימן

הכתם ˜Ëמג.מקולקלת: לבעלת על ˜È,קלב )השאילתו כבר יושבת שהיתה בין

אין  זה, את ששאלה לאחר אחר בחלוק כתם שראתה בין שאלה קודם הכתם

לחוש. צריכות ושתיהן בזו זו ולא בזו זו השאילה ˜È‡תולות אם שכן וכל

לחוש: צריכות ששתיהן ולבשתו, וחזרה חלוק ˜È·מד.לטהורה, לבשה

נדתה טהרתה (åö)בימי בימי ולבשתו בדקתו, תולה קלג )ולא כתם, בו ונמצא

הוא  נדותה ואחר ˜È‚מה.:קלד )שמימי מעוברת, שהיתה קודם חלוק לבשה

שלא  הימים בלבישת תולה כתם, עליו ומצאה בדיקה בלא לבשתו שנתעברה

בחברתה  שתולה כמו בעצמה תולה המניקה, וכן מעוברת. (קלה)היתה .„È˜ וכן

זקנה) היתה שלא בימים בעצמה תולה שלבשתו ˜ÂËמו.:קלו)זקנה חלוק

אם  בדיקה, בלא טהורה שהיא בזמן ולבשתו וחזרה ונתכבס, נדתה בימי

לשאול, בפנינו ואינה ישראלית ידי על בשעת (æö)נתכבס בדקתו חזקה

תולה (çö)כיבוס, בדקתו, שלא ואומרת בפנינו היא ואם בו. תולה ואינה

שפחה  ידי על נתכבס ואם הכיבוס. ידי על עבר ולא היה שמתחילה לומר

כוכבים, עובדת ואם (èö)או היה . שמתחילה לומר תולה לפנינו, אינה אפילו

שנכנס  דהיינו מקדיר אם במראיתו, שמכרת כגון הבירור, על לעמוד אפשר

לתוך  נכנס שאינו דהיינו מגליד, ואם היה, כיבוס שקודם בידוע הבגד, לתוך

היה, כיבוס שאחר בידוע בכך,˜ÊËהבגד, בקיאה אינה חוששת (÷)ואם

.Ë˜.Ë˜.Ë˜.Ë˜.‡"Ú Ò ‰„�

.È˜.È˜.È˜.È˜˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‡È˜.‡È˜.‡È˜.‡È˜Ô"·Ó¯

„"Ù ‰„� 'Ï‰·

˙Â‰‚‰ ,‚"Ï‰

Ë"Ù ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ

˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.�.·È˜.·È˜.·È˜.·È˜Ô"·Ó¯

'Ï‰ „"Ù ‰„� 'Ï‰·

˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Ï

Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú

Â�È·¯ ,· 'ÈÒ Ë"Ù

·"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

˙Â‰‚‰ ,‚"Ú ·Î¯

Ë"Ù ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ

˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

‰�˘Ó „È‚Ó ,'Î

.Ë"Î‰ Ì˘.‚È˜.‚È˜.‚È˜.‚È˜

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

Â�È·¯ ,‡"Ú ËÈ „"˘

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.‚"Ú ·Î¯ ·"Á

.„È˜.„È˜.„È˜.„È˜Â�È·¯Â ‡"·˘¯

‡·Â‰ ,Ì˘ ÌÁÂ¯È

.·� ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï È"··

.ÂË˜.ÂË˜.ÂË˜.ÂË˜˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.‡"Ú Â� ‰„� È"ÙÚ ,·"Ú ËÈ „"˘.ÊË˜.ÊË˜.ÊË˜.ÊË˜.„Ï 'Ï‰ „"Ù ‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,Ê"Î‰ ‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ãî(åö)בדקתו ·ÈÓÈ-ולא Â˙˘·Ï˘ Ì„Â˜ ˜Â„· ‰È‰˘ Û‡ Â�ÈÈ‰

Â˙˘·Ï˘ Ì„Â˜ Ì‚Â ,‰˙„� ÈÓÈ· Â˙Ë˘Ù˘Î Â˙˜„· ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,‰˙„�

.(Í"˘) Â˙˜„· ‡Ï ‰˙¯‰Ë ÈÓÈ·åî(æö) בו תולה  -ואינה
¯˘Ù‡ ,¯È„˜Ó ‡Â‰˘ Â‡¯Â Ì˙Î‰ ˙‡ Â˜„·Â Â�È�ÙÏ „‚·‰ Ì‡ Ì�Ó‡Â

Â˙Â‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ˙Ò·ÂÎ‰Â ,ÒÂ·ÈÎ‰ È�ÙÏ ‰È‰ Ì˙Î‰˘ ¯ÓÂÏ Ï˜‰Ï

Í"˘)
קלז)

Ï˜‰Ï ‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ˜¯ È�‰Ó „ÈÏ‚Ó Â‡ ¯È„˜Ó„ ‡"ÈÂ .(

‡"Ú¯)
קלח )

.(( çö)'וכו בדקתו „¯Í-חזקה  ÔÈ‡˘ Â��ÓÊ· Û‡Â

.(Í"˘) ‰˙Â„� ÈÓÈ· ‰Ê Ì˙Î ˙ÂÏ˙Ï ‡Ï˘ ,¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ,ÍÎ· Ï‡¯˘È ˙Â�·

( èö)'וכו לפנינו אינה  ÓÂ‡Â¯˙-אפילו Â�È�ÙÏ ˙È¯Î�‰ Ì‡ ‰"‰Â

‰�È‡ ÂÏÈ‡Î ÌÈ�„Â ,‰È¯·„ ÏÚ Ô�ÈÎÓÒ ‡Ï ,Ì˙Î Â· ‰È‰ ‡ÏÂ Â˙˜„·˘

.(Í"˘) Â�È�ÙÏ( ÷) להחמיר ·ÈÏ-חוששת Ï˜‰Ï ÔÈ‡ Ê"ÈÙÏÂ

„·‡�˘ ÔÂ‚Î ,Ì˙Î‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Î"‡‡ ,¯È„˜Ó Ì‡ ˜Â„·Ï

,„ÈÏ‚ÓÏ ¯È„˜Ó ÔÈ· ÌÈ‡È˜· Ì�È‡ ÌÏÂÎ˘ ‡�„È‡‰„ ‡"ÈÂ .‰ÓÂ„ÎÂ „‚·‰

(‡"Ú¯· ‰˘ÓÏ ˙¯‡Ù˙) „‚·‰ „·‡�˘Î Û‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡
קמ )קלט )

.

äòãä øåàéá
(áì÷.כתם שראתה מחמת שנטמאה אשה ולענין ÷âì)היינו

שלבשה  במה לתלות יכולה נקיים ז' של ראשונים ימים בג' אם

ע. אות ס"י קצו סי' להלן ראה נדתה, אם ÷ãì)בימי אבל

ואח"כ  כתם, משום רק טמאה שהיתה בימים החלוק את לבשה

מימי  שהוא תולה אינה כתם, ומצאה טהרתה בימי לבשתו

סק"ב). שבה"ל (שיעורי שמצוי ÷äì)טומאתה בזמננו אמנם

לומר  בעצמה תולה המניקה אין דם, רואות שהמניקות לפעמים

בשיעורי  מצדד וכן סקל"ח, שני (חוט מניקותה ימי קודם שהוא

סק"ב). הלבישה ÷åì)שבה"ל שבין מיירי כאן האופנים בכל

ודאי  כן לא שאם וטבילה, נקיים ז' ע"י נטהרה זו ללבישה הקודמת

פג). ס"ק (סד"ט זה כתם מחמת עתה להטהר וכן ÷æì)צריכה

וחכמ"א  סקצ"ד, הרב שו"ע סקל"ג, חוו"ד סקפ"ד, הסד"ט פסק

סל"ח. קיג השלמים ÷çì)כלל ותורת סקכ"ד, הפלתי פסק וכן

מו. בזמננו ÷èì)ס"ק דאף מבואר סקמ"ז השלמים ובתורת

(שיעורי  הבגד בנאבד להקל ויש ומגליד, מקדיר בין בקיאים

מורידות  הכביסות בזמננו למעשה מקום ומכל סק"ו). שבה"ל

הנידות  מימי דם שנשאר לתלות כלל להקל אין ולפיכך דם, כתמי

לט, סעיף מאיר בית סקנ"ד, ושמלה לחם סקצ"ג, הרב (שו"ע

דבגד  זמנינו פוסקי כתבו זה ומטעם ו). ס"ק סוף שבה"ל שיעורי

קכא. אות לעיל ראה "בדוק", חשיב בזמננו כביסה אחרי

(î÷'סי לעיל ראה הבגד, ואבד מסופק מראה מצאה אם ולענין

ח. אות א סעיף קפח
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והשאילתו ˜ÊÈמז.להחמיר: וכבסתו ופשטתו לה, הבדוק  חלוק לבשה

טמאה  והיא היא שמהשניה בידוע מגליד, אם כתם, עליו ונמצא לחבירתה,

טהורה, והיא (÷à)והראשונה היא, שמהראשונה בידוע מקדיר, הוא ואם

טהורה: והשניה ונמצא ˜ÁÈמח.טמאה בדוק אחד חלוק שלבשו נשים שתי

טמאות  שתיהן לשתיהן, ולמטה מהחגור הוא אם כתם, הוא קמא)בו ואם ,

קצרה, ואחת ארוכה אחת היתה טהורות. שתיהן לשתיהן, מהחגור למעלה

טמאות  שתיהן לקצרה, שהוא כשם לארוכה ולמטה מהחגור הוא ,קמב )אם

טמאה, קצרה לארוכה, מהחגור ולמעלה לקצרה, ולמטה מהחגור הוא ואם

כשלא אמורים, דברים במה טהורה. לכסות (÷á)וארוכה בלילה אותו פשטו

מהן  אחת כיסתה טמאות. שתיהן ראשן, את בו כיסו אם אבל ראשן, את  בו

טהורה: וחבירתה טמאה, ראשה את שכיסתה אותה השניה, ולא ראשה את

אחד˜ËÈמט. ספסל על שישבו או אחד, חלוק שלבשו נשים אחר ˜Îשלש זו

כתם, עליו נמצא כך ואחר מדבר (÷â)זו, הספסל שיהא והוא טמאות, כולן

טומאה. היתה ˜Î‡המקבל אם אבל שוות, שכולן בזמן אמורים, דברים במה

או  מעוברת או זקנה שהיא כגון מחברתה, יותר לראות ראוייה מהן אחת

ראויה  שאינה אותה שנשואה, פי על אף מימיה דם ראתה שלא או מניקה

בראויה: תולה ומשולבות ˜Î·נ.לראות אחת, במטה שישנות נשים שלש

בזו, זו מעורות שרגליהן הסולם) כשליבות יחד ודבוקות תכופות (פירוש

טמאות. כולן מהן, אחת  תחת דם בזו,Î˜(ã÷)‚ונמצא זו משולבות אינן ואם

טמאות  כולן האמצעית, תחת דם היא (÷ä),קמג )ונמצא הפנימית, תחת נמצא

והאמצעית  היא החיצונה, תחת נמצא טהורה, והחיצונה טמאה, ואמצעית

.ÊÈ˜.ÊÈ˜.ÊÈ˜.ÊÈ˜˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.‡"Ú Î „"˘

.ÁÈ˜.ÁÈ˜.ÁÈ˜.ÁÈ˜,‡"Ú Á� ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.ËÈ˜.ËÈ˜.ËÈ˜.ËÈ˜'È�˙Ó

.·"Ú Ë� ‰„�

.Î˜.Î˜.Î˜.Î˜ÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰

,È"‰ · 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Î „"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.‡Î˜.‡Î˜.‡Î˜.‡Î˜„"·‡¯

,‰"Î‰ ‚ 'ÈÒ Ì˘

� ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„ÎÂ.·

.·Î˜.·Î˜.·Î˜.·Î˜‰„� 'È�˙Ó

¯Â‡È·ÎÂ ,·"Ú Ò

.‡"Ú ‡Ò 'Ó‚‰

.‚Î˜.‚Î˜.‚Î˜.‚Î˜‡Ò ‰„� 'È�˙Ó

.‡"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æî( à÷)'וכו מקדיר  הוא  ‡Ì-ואם ÚÂ„È ‡Ï Ì‡Â

.(Í"˘) ˙Â‡ÓË Ô‰È˙˘ ,„‚·‰ „·‡�˘ ÔÂ‚Î ,„ÈÏ‚Ó Â‡ ¯È„˜Ó

 çî( á÷) בלילה אותו È„Î-פשטו ÍÂ˙ ‰˙‡¯˘ Ì˙Î„

‰˘‚¯‰· ‡· ‡Ó˘ ÌÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈÓ˙Î ÔÈ„ ÂÏ ˘È ,‰�È˘

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)èî( â÷)טמאות „‰Â�ÈÈ-כולן  ‡"È

Ê"Ë) ÂÊ ¯Á‡ ÂÊ ÏÂ‡˘Ï Â‡· ÂÏÈÙ‡
קמד )

Â‡·˘Î ‡˜Â„„ ‡"ÈÂ .(

˙Â¯Â‰Ë ÔÏÂÎ ,ÂÊ ¯Á‡ ÂÊ ÏÂ‡˘Ï Â‡· Ì‡ Ï·‡ ,„ÁÈ ÏÂ‡˘Ï

.(Î"‰Â˜�· Í"˘)ð( ã÷)'וכו משולבות אינן ואם

-˙Â·ÏÂ˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ÂÎÙ‰˙‰ ‰�È˘ ÍÂ˙Ó ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ ‡ÏÂ

.(Í"˘)( ä÷)הפנימית תחת ‡˘‰-נמצא  Ï·‡

,‰ËÓ· Ì„ ‡ˆÓÈ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ,‰„·Ï ‰ËÓ· ‰�˘È˘ ˙Á‡

‰‡ÓË
קמה )

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(àî÷ אחת כל על ספק טומאת שהיא אף הטבילה, על ומברכות

וראה  סקכ"ה). שעה"צ קפח סי' שני חוט סק"ג, שבה"ל (שיעורי

מספק. טבילה על ברכה לענין א אות ר סי' להלן עוד

(áî÷ ע"י אלא התורפה בית כנגד מגיע אינו לגדולה אם ואפילו

פ"ח). סס"ק (סד"ט להחמיר יש הרבה, ואמנם ÷âî)שתשחה

לנשים, שיעור או שחיה, בריכת כגון נשים, של ריכוז שיש במקום

טבלה, וטרם נדה טמאה שהיא אחת שם יש אם כתם, שם ונמצא

הנשים  כל הרי נישאה, לא ועדיין אחת פעם שראתה בתולה או

לראות, בראויות תולות המניקות או המעוברות וכן בה, תולות

להניח  יש נשים, של גדול שבציבור ונראה נב. סעיף וכדלהלן

מא). ס"ק שני (חוט נדה שהיא הפחות לכל מהן אחת יש דמסתמא

(ãî÷ לט סי' חזו"א סקמ"ז, סד"ט סקל"ה, (חוו"ד עיקר וכן

סק"ה). שבה"ל שיעורי על ÷äî)ססק"ב, נמצא אם ומ"מ

להתהפך  דרך שאין בזמננו להקל יש המיטה, למרגלות או הכרית

ואומרת  ערה, היתה אם ולענין סק"ב). שבה"ל (שיעורי לשם עד

נב. סעיף להלן ראה הדם, שנמצא למקום הגעתי שלא לי ברי
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טהורה. והפנימית מרגלות ˜Î„טמאה, דרך כשעלו אמורים, דברים במה

נטף  עברתה דרך שאולי טמאות, כולן החיצונה, דרך עלו אם אבל המטה,

על נמצא כשלא מילי והני בו,(÷å)ממנה. נמצא אם אבל העליון, סדין

ואילך  אילך להתהפך עשוי שהוא מפני טמאות, כולם כך ובין כך :קמו)בין

מיירי˜Î‰נא. זה שלשתן (÷æ)כל שבדקו או מהן, אחת שום בדקה שלא

טהורות  הן טהורות, ומצאו שתים או אחת בדקה אם אבל טהורות, ומצאו

ט  בדקה, שלא טהורה,והאחרת ומצאה השלישית גם בדקה ואם מאה,

תולות  בדקו שלא האחרות טמאה, ומצאה אחת בדקה ואם טמאות. כולן

והשלישית  טמאות, הן טמאות, ומצאו שתים בדקו טהורות. והן בה,

בהן. שתולה מפני לטהר ˜ÂÎטהורה, טמאה, שמצאה באותה דתלינן והא

דוקא טהורה, שמצאה לאותה דמטהרינן הא וכן שקנחה (÷ç)האחרת,

הדם  למציאת תיכף מיד שבידה בעד כדי קמז)עצמה שהתה אם אבל ,

לטהר  לטמאה מועלת הבדיקה אין ובסדקים, בחורין שתקנח כדי דהיינו בדיקה, שיעור

עצמה: לטהר לטהורה ולא שוות.נב.האחרת, כשכולן אמורים, דברים אבל ˜ÊÎבמה

מחבירתה, יותר לראות ראויה אחת בראויה (÷è)אם תולה ראויה כיצד,קמח)שאינה .

ראתה  ולא עונות שלשה עליה שעברו זקנה טהורה (÷é)קמט)אחת זקנה ילדה, ואחת

טהורה  מעוברת מעוברת, שאינה ואחת עוברה שהוכר מעוברת אחת טמאה. וילדה

אחת טמאה. מעוברת שראתה,(÷àé)ושאינה ואחת מעולם ראתה שלא דמים בתולת

טהורה  מניקה מניקה, שאינה ואחת מניקה אחת טמאה. ושראתה טהורה ראתה שלא

בזמן  חלוק לבשה שאם בעצמה, תולה כך בחברתה שתולה וכשם טמאה. מניקה ושאינה

בימים  תולה דם, עליו ונמצא מעוברת, שהיא בזמן לבשתו כך ואחר מעוברת, שאינה

.„Î˜.„Î˜.„Î˜.„Î˜‰„� ˘"‡¯

„ 'ÈÒ Ë"Ù

.„"·‡¯‰ Ì˘·

.‰Î˜.‰Î˜.‰Î˜.‰Î˜Ò ‰„� 'È�˙Ó

,‡"Ú ‡Ò Ì˘Â ·"Ú

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.·"Ú Î „"˘

.ÂÎ˜.ÂÎ˜.ÂÎ˜.ÂÎ˜'Ï‰ Ô"·Ó¯

,ËÏ 'Ï‰ „"Ù ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„"˘ Ê"· ˙È·‰

Ì"·Ó¯ ,‡"Ú Î

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â ,·"Ï‰

·Î¯ ·"Á ÂÎ ·È˙�

.„"Ú.ÊÎ˜.ÊÎ˜.ÊÎ˜.ÊÎ˜‰„�

.·"Ú Ò

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(å÷)העליון Â‡�‰-סדין  ‰�‡ ÍÙ‰˙‰Ï ÂÎ¯„ Ì‡ ÔÂ˙Á˙ ÔÈ„Ò ‰"‰

.(Í"˘Â Ê"Ë) àð(æ÷) בדקה ‰Ì˙Î-שלא  ˙‡ÈˆÓ ¯Á‡ Â�ÈÈ‰

.(Ê"Ë)( ç÷) עצמה „Â˜‡-שקנחה Â�ÈÈ‰ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓ„ ‡ÎÈ‰

‰Á�˜˘Î
קנ )

Ì‡ Ì‚ Â�ÈÈ‰ ‰¯Â‰Ë ‰‡ˆÓ˘ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ,‰˜„·˘Î ‡ÏÂ

(‡"Ú¯) ‰˜„·
קנא )
. áð( è÷)בראויה תולה  ראויה שאינה 

-‰ÏÂ˙ ‰�È‡ ,ÚÈ‚‰ ‰È�˘ÏÂ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘ ÚÈ‚‰ ‡Ï ˙Á‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡

ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ÔÈ‡ ‰È�˘ÏÂ ,ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ˘È ˙Á‡Ï Ì‡ ‰"‰Â .(Ê"Ë) ‰·

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)(é÷)' וכו ילדה Ï‰-ואחת  ˘È ‰„ÏÈ‰ ÂÏÈÙ‡

˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ‡È‰Â ÚÂ·˜ ˙ÒÂ.(Í"˘) ‰(àé÷)דמים בתולת

(˘"Í).-וכו' ‰‡Â˘� ‡È‰ ÂÏÈÙ‡

äòãä øåàéá
(åî÷ נוטה הדעת לגוף, הסמוך בגד שלובשים בזמננו אמנם

לגוף  הסמוך בגד לבשו כולן אם ולפיכך מהאשה, הדם שאין

ראה  סקמ"א). שני חוט סק"א, שבה"ל (שיעורי טהורות כולן

נז. אות יא סעיף לעיל הכתם ÷æî)גם אם ואפילו

בדקה  הכתם למציאת מיד אם מ"מ התייבש, כבר שנמצא

ונמצאת מהן סק"ד).אחת צ סי' (חזו"א טהורות השאר טמאה,

(çî÷ טהורה ומצאה עצמה בדקה לראות שראויה אותה ואם

לראות  ראויה שאינה ואותה נא], סעיף וכנ"ל מיד שבדקה [היינו

(לחם  לראות ראויה שאינה אותה נטמאה אם יל"ע בדקה, לא

סק"א). שבה"ל שיעורי ס, ס"ק לעיל ÷èî)ושמלה ראה

זקנה. מוגדרת אימתי סכ"ט קפט היינו ÷ð)סי' 'קנחה'

בחורים  היינו ו'בדקה' וסדקים. בחורים לא אך בפנים, שבדקה

סק"ג). שבה"ל (שיעורי היכא ÷àð)וסדקים לענין דאף וי"א

(שו"ע  כשבדקה ולא כשקנחה דוקא היינו טהורה, עצמה שמצאה

הגר"ז  דדברי תרצד ס"ק ציונים בדה"ש ועיין קט. ס"ק הרב

צ"ע).



נדה  קצ הלכות סימן סב 

כולן  היו ואם וטהורה. וזקנה, מניקה וכן מעוברת, היתה שלא הראשונים

זקנות  או מניקות תולות (÷áé)אוקנב )שוות אין מניקה, ואחת זקנה אחת

בזו. הספסל ˜ÁÎזו על יושבות או המטה על ושוכבות ערומות שלשתן היו

אחת  שכל כיון האמצעית, תחת אפילו מהן, אחת תחת דם ונמצא כאחת,

אותה מקומה, שנמצא (÷âé)מכרת למקום באתי שלא לי ברי שתאמר

ביניהן  נמצא ואם טהורה. והאחרת קנג )הדם, טמאות ביניהן שנמצא השתים ,

תחת  טמאות. כולן החיצונה, תחת ונמצא החיצונה דרך עלו ואם טהורה.

הפנימית, תחת טהורה. והחיצונה טמאות, ופנימית אמצעית האמצעית,

טהורות. החיצונות ושתים טמאה, לבדה לצד ˜ËÎהיא עסק להן היה ואם

תחת  דם ונמצא ברחים, טוחנות שהן כגון הפנימי, לצד לקרב שדרכן פנים

טמאה  היא החיצונה, תחת נמצא ואם טמאות, הפנימיות שתים הפנימית,

החיצונה: לצד לבא דוחקת פנימית שאין טהורה, הא ˜Ïנג.ופנימית

נתעסקה  אם טמאות, כולן ספסל או מטה או בחלוק דם נמצא דאמרינן

בכתמים  בכתמים:קנד )אחת תולה והיא בה תולות שכולן טהורות, כולן אין ˜Ï‡נד.,

וסת  משום לא קנה)בכתמים פעמים, שלש אפילו חודש, בראש כתם מצאה כיצד, .

.ÁÎ˜.ÁÎ˜.ÁÎ˜.ÁÎ˜ÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰

· 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

‡"·˘¯ ,Á"‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,·"Ú ‡Î „"˘

Ë"Ù ‰�˘Ó „È‚Ó

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.·"Ï‰.ËÎ˜.ËÎ˜.ËÎ˜.ËÎ˜Ò ‰„�

.·"Ú.Ï˜.Ï˜.Ï˜.Ï˜„"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

· 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰

‡"·˘¯ ,‚È"‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

,‡"Ú Î „"˘

Ë"Ù ‰�˘Ó „È‚Ó

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.·"Ï‰.‡Ï˜.‡Ï˜.‡Ï˜.‡Ï˜

˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

‚ 'ÈÒ ÌÈÓ˙Î‰ ¯Ú˘

.Ë"Î‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( áé÷)מניקה ואחת זקנה  ·˙ÏÂ˙-אחת ˙Á‡Â ‰�˜Ê ˙Á‡ Â‡

.(Í"˘) ¯‡˘‰ ÔÎÂ ,˙¯·ÂÚÓ ˙Á‡Â ‰�˜Ê ˙Á‡ Â‡ .ÌÈÓ„

( âé÷)' וכו לי  ברי ÔÓÊ-שתאמר  ¯·Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‡ ‡˜Â„„ ‡"È

‰‡· ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ„ ,˙�Ó‡� ‰�È‡ ·¯ ÔÓÊ È¯Á‡ Ï·‡ ,Ô˙·ÈÎ˘ Ê‡Ó ·¯

Í"˘) ˙�Ó‡� ·¯ ÔÓÊ ¯Á‡ Û‡„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ‰˙Ú„‡ Â‡ÏÂ ‰Ê ÌÂ˜ÓÏ

(Î"‰Â˜�·
קנו)
.

äòãä øåàéá
(áð÷ בזו זו תולות אין מופלגת, זקנה ואחת זקנה אחת ואפילו

תפח). ס"ק (בדה"ש בכך חכמים חילקו שלא טמאות, ושתיהן

(âð÷ אם אבל לשתיהן, שוה במרחק כשנמצא דוקא אם יל"ע

(שיעורי  וצ"ע בקרובה, תולין אם מהן, לאחת יותר קרוב נמצא

סק"ז). ספסל,÷ãð)שבה"ל או מטה על הדם שנמצא היכא

במקום  התעסקה אם אבל ולספסל, למטה סמוך שנתעסקה מיירי

שנמצא  הכתם בו לתלות אין מזה, שהתלכלכה ידוע ולא אחר,

ס"ק  (בדה"ש יא סעיף סוף לעיל וכדאיתא והספסל, המטה על

בו,÷äð)תקב). הרגישה שלא כל מגופה, ודאי הכתם ואפילו

סקמ"ג  שני (חוט בינונית לעונה ולא לוסתות, לחוש צריכה אינה

לזה  חוששת שאינה י"א הרגשה, בלא ראייה והרואה ב-ג). אות

סקט"ז  פ סי' חזו"א גם וראה קכב, ס"ק הרב (שו"ע וסתות משום

ח"ג  (אג"מ וסתות משום לחוש שצריכה וי"א בזה). שהסתפק

עמ' כהן מראה לחומרא, סק"ד שבה"ל שיעורי ב, אות מו סי'

רואה הנוטלת קכז). ורק המחזור, לסילוק הגורמות גלולות

הרגשה, בלא ראתה אם היטב לברר יש יומיים, או יום כתמים

ביום  פעם כל באים אם אמנם וסת. משום בהם אין כך, אכן ואם

הכתם  אם ובפרט וסתה יום בו שהיה ביום בא שאם נראה קבוע,

חשש  יש דם תמצא ואם לחומרא, בבדיקה חייבת מכשיעור, יותר

סק"ב). רנב סי' ח"י  שבה"ל (שו"ת בהרגשה ואשה ראיה

בין  לעת מעת של הפסקה יש אם ראייתה, בא לפני כתם שראתה

סי' ח"ג שבה"ל (שו"ת מהראייה רק וסתות מונה לראייה, הכתם

של  הפסקה אין אם וה"ה ב), אות מו וסי' נא סי' ח"ג אג"מ קיח,

טהורה  ומצאה לראייה, הכתם בין עצמה שבדקה אלא לעת מעת

ס"ו  קפד ס' שני (חוט לשניהם שחוששת וי"א שם), (אג"מ

ראתה  שאם י"א לראייתה, סמוך בא הכתם ואם ג'). אות סקי"ג

אם  ואפילו מהכתם, מונה הרגשה, בלא מגיע שהוסת או ג"פ כן

בחוד  מ"מ וטהורה, מכגריס פחות מזמן הכתם חוששת הבא ש

והמחמיר  לראייתה, שחוששת שהעיקר וי"א שם), (אג"מ הכתם

שם). (שבה"ל  לסמוך מי  על לו יש וסת משום לכתם גם לחוש

אויערבך  (הגרש"ז כתם מראיית וסתת מונים אין דלעולם וי"א

שצריכה  אופנים יש ואמנם תתעט). עמ' הטהרה באוצרות מובא

סד. אות סי"ט קפט סי' לעיל ראה הגוף, וסת משום לו לחוש

ואחר  דם, ומצאה עצמה בדקה אם אבל כתם, במציאת זה וכל

יום  היה ואם העד, בדיקת מזמן חוששת לכו"ע ראייתה, בא זמן

צריכה  אם יט אות ס"ו קפד סי' לעיל ראה באמצע, נקי שלם

לראייתה. גם במקום ÷åð)לחוש שישבה אחת אשה וה"ה

לא  שם, ישבתי שלא לי ברי ואומרת בסמוך, כתם ונמצא מסויים

וטהורה, נאמנת הש"ך לדעת ואילו הט"ז, לדעת וטמאה מהני

סק"מ). בט"ז שבה"ל (שיעורי סניף עוד עם בזה להקל ואפשר



נדה  קצא הלכות סג סימן

עוקרתו.(÷ãé)קנז)קבעתו  מכתמי (÷åè)ולא לה (÷æè)קנח)חוץ הבדוק ,קנט)עד

מטמאים דבר (÷æé)שהם לכל כראייות הן והרי שהן, :קס )בכל

קצא  סימן
אחד: סעיף ובו בהשתנה, דם שמצאה אשה דין

שהשתינה‡א. בין רגליה, מי עם דם ויצא מים שהשתינה והיא (à)האשה

טהורה. זו הרי יושבת, והיא שהשתינה בין גופה ·עומדת הרגישה ואפילו

מן  רגלים מי שאין זו, היא רגליה מי שהרגשת חוששת, אינה ונזדעזעה

בכוליא  או בחלחולת הוא מכה דם זה ודם ‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.א)החדר,
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

‡ˆÓ�Â ÏÙÒ‰ ÍÂ˙Ï ˙ÁÏ˜Ó Ì‡ ˙„ÓÂÚ· Ï·‡ ,‰�È˙˘‰Â ˙·˘ÂÈ· ‡Ï‡ ‰¯È˙‰Ï ÔÈ‡„

˙˙˙Â˘ Ì‡ Ï·‡ ,‰¯Â‰Ë Ì„ Ì˘
ÓË‡‰,(á)ב ) Ì„ Ì˘ ‡ˆÓ�Â ÏÙÒ‰ ˙Ù˘ ÏÚ

.Ì„ ÌÈ‡È·ÓÂ ¯Â˜ÓÏ ÔÈ¯ÊÂÁ ¯ˆ [ÌÂ˜Ó‰Â] ÏÈ‡Â‰„
„

˙·˘ÂÈ· ÂÏÈÙ‡„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

.‡·"Ú Ë� ‰„�

Ì"·Ó¯ ,ÈÒÂÈ È·¯ÎÂ

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‰"Ù

'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,Ê"È‰

,Á"‰ ‚"Ù ‰„�

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.·"Ú ·Î „"˘ Ê"·

.·.·.·.·,·"Ú Ê� ‰„�

.Ì˘ Ô"·Ó¯Â Ì"·Ó¯

.‚.‚.‚.‚Ë"Ù ‰„� ˘"‡¯

.‡ 'ÈÒ.„.„.„.„Ì"¯‰Ó

ÒÂÙ„] ‚¯Â·�ËÂ¯Ó

È"˙Î ÔÈÏ¯·

'ÈÒ ·"Á Ì„¯ËÒÓ‡

'ÈÒ ‚‡¯Ù ÒÂÙ„ ,‡�

ÈÎ„¯Ó ,[Ï¯˙

,‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

,‚Ï 'ÈÒ ‰„� ‰„Â‚‡

˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‰"Ù

‡¯Â„ È¯Ú˘ ,· ˙Â‡

.ËÓ 'ÈÒ Ô"¯‰ ˙"Â˘Â ,�˜ 'ÈÒ ·‡Ê ÔÈÓÈ�· ˙"Â˘ ,‚ 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ãð( ãé÷)עוקרתו ·¯‡˘-ולא  ÚÂ·˜ ˙ÒÂ ‰Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÂ‚Î Â�ÈÈ‰

,˘„ÂÁ· '‰ ÌÂÈ· Ì˙Î ‰‡ˆÓ Ù"‚Â ,Á"¯· ‰˙‡¯ ‡Ï ÌÈÓÚÙ '‚Â ,˘„ÂÁ

,¯Á‡ ˙ÒÂ ‰Ú·˜ ‡ÏÎ ÈÂ‰ ‡Ï‡ ,È¯Ó‚Ï Á"¯ Ï˘ ˙ÒÂ ¯˜Ú�„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï

ÚÂ·˜‰ ‰˙ÒÂÏ ˘ÂÁÏ ˙¯ÊÂÁ ,Á"¯· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰‡¯˙Â ¯ÂÊÁ˙ Ì‡˘

.(‡"Ú¯)(åè÷)לה הבדוק  עד  מכתמי ˘ÔÈÁ,-חוץ ˙ÎÂÓ ‰˘‡Â

,‰ÓˆÚ ‰˜„· ‡Ï ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈ¯Â‰Ë ‰ÈÓ˙Î˘ ËÂ˘Ù

‰‡¯ÓÓ Ì˙Î ‰‡ˆÓ Ì‡ Ì�Ó‡Â .ÌÈÈ˜� 'Ê· ÔÎÂ ,ÌÈÓ˙Î ‰‡ˆÓ Î"Á‡Â

‡Â‰˘ ÔÂ‚Î ,„Á‡ Ì˙Î ÏÎ‰˘ ‰‡¯�Â ,ÌÂ„‡ ‰‡¯Ó ˘È Â‰ˆ˜·Â ,¯Â‰Ë

‡· È‡„Â ‰Ê˘ ,‰‡ÓË„ ‡"È ,Â˜ ÔÈÚÎ ¯Â‰Ë‰ ‰‡¯Ó‰ ·È·Ò Ë˘Ù˙Ó

·¯Ú˙� Ì„‰˘ Ô�ÈÏ˙„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ¯Â‰Ë‰ ‰‡¯Ó‰ ÌÚ „ÁÈ ¯Â˜Ó‰Ó

ÏÈÚÓ) ‰¯Â‰ËÂ ,ÌÈ„„ˆÏ Ì„Â‡‰ ‰Á„ Ú·Ë‰Â ,ÁÏ Â„ÂÚ· ¯Â‰Ë‰ ‰‡¯Ó·

(Ò"˙Á '‚‰·Â ,‡"˘¯‰Ó 'Ï‚· Ë"„ÒÂ ‰˜„ˆ
קסא )
.(æè÷) הבדוק עד 

ÂÏ-לה  ˙˘˘ÂÁ ÔÈ‡ ,ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ ‰‡ˆÓ ÂÏÈÙ‡ ,˜Â„· Â�È‡˘ „Ú· Ï·‡

.(Ê"Ë) ˙ÒÂ ÌÂ˘Ó(æé÷)שהן ÒÈ¯‚ÎÓ-בכל  ˙ÂÁÙ ÂÏÈÙ‡
קסב )

.(Í"˘) à( à)עומדת ˘Â˙˙˙-והיא  Ì‡ ÔÈ·Â ˙ÁÏ˜Ó Ì‡ ÔÈ·

.(Í"˘)( á) הספל שפת (˘"Í).-על ÏÙÒ‰ ÍÂ˙Ï ˙˙˙Â˘ Ì‡ ˘"ÎÂ

äòãä øåàéá
(æð÷ מצאה השלישית ובפעם בר"ח, פעמים ב' ראתה אם וה"ה

סקמ"ג  שני חוט צא, ס"ק (פרישה לר"ח וסת קבעה לא בלבד, כתם

א). בו.÷çð)אות שבדקה בדיקה עד על דם שמצאה היינו

(èð÷ וסת משום בזה חוששת אינה מבחוץ, בקינוח מצאה ואם

מצאה  אם אך סק"ו). שבה"ל שיעורי א, אות מד ס"ק שני (חוט

מי  הטלת אחר ממש סמוך או תשמיש, אחר ממש סמוך בקינוח

קפז  בסי' כמבואר בהרגשה, שראתה לחוש שצריכה [באופן רגלים

ח"ב  שלמה בית (שו"ת וסת משום חוששת ס"א], קצא וסי' ס"א

ג). אות מד ס"ק שני חוט ז, בבדיקת ÷ñ)סי' התקלקלה ואם

ד, אות סקמ"ד שני (חוט לוסתות לחוש שצריכה י"א נקיים, ז'

עבר  לא אם ואמנם קכח). עמ' כהן במראה מובא אלישיב הגרי"ש

לוסתות  לחוש צריכה אינה בדיקה], [ע"י דם בלא נקי אחד יום

בז' לוסתות לחוש צריכה שאינה וי"א ד). אות סקמ"ד שני (חוט

הגאון  המחבר , מבן בהגהה ז סי' ח"ב שלמה בית (שו"ת נקיים

מובא  וכן עא, סי' טהרה בשערי כמובא פרנק והגרצ"פ מטשעבין

והנהגות  ובתשובות תקיג, ס"ק בבדה"ש הוראה זקני כמה בשם

לו  לחוש אין עד, בבדיקת שנמצא דם שכל וי"א תצו). סי' ח"א

הרי  (שו"ת יום באותו פעם כל ג"פ ראתה אא"כ וסתות משום

בסוף  בתשובתו וכ"כ סק"ז, שבה"ל שיעורי צח, סי' ח"א בשמים

אחת  בפעם אפילו שחוששת וי"א קפז). עמ' כהן מראה ספר

העד  על היה ואם נ"ד). סעיף בושם קנה סח, סי' ח"ב משה (אגרות

לו  חוששת שאין י"א ברור, דם אינו אבל מספק שמטמאים מראה

ח"א  האפוד חשב בשו"ת וכ"ה סח, סי' ח"ב (אג"מ וסת משום

ראה  העד, על זעירה דם טיפת רק ראתה אם ולענין קכו). סו"ס

בעונה  הפלתי ועונת או"ז עונת לענין מקום ומכל קסב. אות להלן

כהן  (מראה עד בבדיקת הנמצא בדם להחמיר אין ודאי בינונית,

קכח). בא ולעניןעמ' ולמחרת עד בבדיקת דם שראתה אשה

יט. אות ס"ו קפד סי' לעיל ראה לוסתותיה, חוששת לאימתי  הוסת,

(àñ÷.כא אות ה סעיף לעיל גם דם ÷áñ)ראה ראתה אפילו

וי"א  סק"ב). קסו סי' חת"ס (שו"ת וסתות ממנו מונה שהוא, כל

לוסתות  בזה לחוש אין העד, על זעירה דם טיפת ראתה שאם

קכח). עמ' כהן במראה הובא אלישיב ולנוהגים à)(הגרי"ש

הספל, לתוך ומקלחת הספל שפת על יושבת היתה אם כמחבר,

ש  על רק דם בדעת ונמצא (ב"י שטהורה י"א בתוכו, ולא הספל פת

אות  סק"ב שני חוט סק"ב, צ סי' (חזו"א שטמאה וי"א הרשב"א).

מגופה.á)א). נוטפים אלא בקילוח, יוצאים שאינם היינו



נדה  קצא הלכות סימן סד 

¯È˙‰Ï ÔÈ‡(â)˙„ÓÂÚ·Â ,‰‡ÓË ÏÙÒ‰ ˙Ù˘ ÏÚ Ï·‡ ,ÏÙÒ‰ ÍÂ˙ Ì„‰ ‡ˆÓ�Â ˙ÁÏ˜Ó· ‡Ï‡

(ã)ÔÈ�Ú ÏÎ·(ä)‚Â‰� ÈÎ‰Â .‰‡ÓË
ג )
.

‰
Ì˘ ˙�˙˘Ó ‡È‰˘ ÏÙÒ· Ì„‰ ‡ˆÓ�˘Î ‡˜Â„Â

,ÌÈÓ Ì˘ ÔÈÏÈËÓ ‰˘‡Â ˘È‡˘ ÏÙÒ· ‡ˆÓ� Ì‡ Ï·‡ ,‰�ÓÓ ‡Â‰˘ ÚÂ„È„ ,„ÂÁÏ(å)‰¯Â‰Ë

ÔÈ�Ú ÏÎ·
ד )

,‰¯˜Ó· Ì„ ‡ˆÓ� Ì‡ ‰Ê ÏÎÂ .
Â

‰ÈÏ‚¯ ÈÓ· Ì„ ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯˘ ‰˘‡ Ï·‡

ÏÎ· ¯È˙‰Ï ˘È„ ‰‡¯� ,„"�ÈÂ Ô"È¯‡‰ ÔÈ¯Â˜˘ ÈÏÁ‰ ÔÂ‚Î ÌÈÓ ˙ÏËÓ˘ ‰Ú˘· ·‡Î ˙˘‚¯ÓÂ

Ì„‰ Â�ÓÓÂ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙ÏË‰· ‰˙Â‡ ·È‡ÎÓ‰ ‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ ˙ÂÁÈÎÂÓ ÌÈ„È ‡Î‡ ‡‰„ ,ÔÈ�Ú

Ì„ ‰‡ˆÓ Ì‡ ÂÏÙ‡Â .‡ˆÂÈ(æ)¯Á‡Ó„ ,‰¯Â‰Ë ,‰ÓˆÚ ˙Á�˜Ó˘Î ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙ÏË‰ ¯Á‡

˘È Í‡ .‡Â‰ ‰ÎÓ Ì„ È‡„Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙ÏË‰ ¯Á‡ ˜¯ Ì„ ‰‡ˆÂÓ ‰�È‡Â ·‡Î ˙˘‚¯Ó„

.‰.‰.‰.‰.·"Ú Ë� ‰„�

.Â.Â.Â.ÂÏ"È¯‰Ó ˙"Â˘

˙Â‰‚‰ ,‚Ú˜ 'ÈÒ

‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘

'ÈÒ ¯Â‚‡‰ ,Â 'ÈÒ

.ÁÒ˘ ÛÏ‡

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(â)במקלחת ˘Ù˙-אלא  ÏÚ ˙·˘ÂÈ· ‡Ï‡ ‰¯Â‰Ë ‰�È‡„ Â�ÈÈ‰

.Â˙Ù˘ ÏÚ ‡ÏÂ ÏÙÒ‰ ÍÂ˙· ˜¯ Ì„ ‡ˆÓ�Â ,ÏÙÒ‰ ÍÂ˙Ï ˙ÁÏ˜ÓÂ ÏÙÒ‰

ÂÏÈÙ‡ ,ÏÙÒ‰ ÚˆÓ‡ ÏÚ ‰·˘È Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Â˙Ù˘ ÏÚ ‡ˆÓ� Ì‡ Ï·‡

‰‡ÓË ,ÏÙÒ‰ ÍÂ˙· ˜¯ Ì„ ‡ˆÓ�
ה )

.(Í"˘)( ã)טמאה ענין  בכל

-˜¯ Ì„ ‡ˆÓ�Â ,ÏÙÒ‰ ÍÂ˙Ï ˙ÁÏ˜ÓÂ ÏÙÒ‰ ˙Ù˘ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘) ÏÙÒ‰ ÍÂ˙·( ä)טמאה-¯·Î˘ ‰�˜Ê ‰˘‡Ï ÔÎ Ú¯È‡ Ì‡Â

,˙·˘ÂÈ· ˘"ÎÂ ,˙„ÓÂÚ· ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â‰Ë„ ‡"È ,ÏÏÎ ˙Â„� Ì„ ‰‡Â¯ ‰�È‡

,Â‰Ó˙ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù) ÌÈ¯Â‰Ë ‰ÈÓ˙Î˘ ÔÂÈÎ

.(˘"˙ÙÂ Ë"„Ò) ·� ÛÈÚÒ ˆ˜ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ÌÈ‡ÓË ‰ÈÓ˙Î È‡„Â„

(å)ענין בכל  ÏÂ‡-טהורה  ,ÌÈÓ‰ ÏÚ ÏÙÒ‰ ÍÂ˙ ‡ˆÓ�· ‡˜Â„

(Í"˘) ÏÙÒ‰ ˙Ù˘ ÏÚ ‡ˆÓ�˘Î
ו)
.(æ)רגלים מי הטלת -אחר 

‰Ï ·‡ÂÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙ÏË‰ ¯Á‡ Ì„ ˙‡ˆÂÓ˘Î ¯È˙‰Ï ÔÈ‡„ ‡"È

ÈÓ ÍÂ˙ ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ Â‡ ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓ· Ì‚ Ì„ ‰‡ˆÓÂ ‰ÏË‰‰ ˙Ú˘·

Ì„Â˜ ‰˜„· Ì‚Â ,˘ÓÓ ‰ÏË‰‰ ˙Ú˘· ‰·¯‰ ‰Ï ·‡ÂÎ Í‡ ,‰ÈÏ‚¯

.ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,ÌÈ�Ù· ÍÂÓ ‰ÒÈ�Î‰ Î"Á‡Â ,‰È˜� ‰‡ˆÓÂ ‰ÏË‰‰

ÔÈ‡ ,˘ÓÓ ‰ÏË‰ ˙Ú˘· ·‡Î ˙˘‚¯Ó ‰�È‡ Ì‡ Ï·‡‚"Ú‡ ,‰¯È˙‰Ï

Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ˜„ˆ ÁÓˆ) Î"Á‡Â ÔÎÏ Ì„Â˜ ·‡Î ˙˘‚¯Ó„

‰¯Â‰Ë ,Ì„ ‰‡ˆÓ Ê‡Â ,„ÈÓ Î"Á‡ ˜¯ ,˘ÓÓ ‰ÏË‰‰ ˙Ú˘· ‰Ï ·‡Î ‡Ï

¯ÈÓÁ‰Ï ˘È Ó"ÓÂ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‡"Ó¯‰ ·˙Î˘ ‰˜È„·‰ È"Ú

.(˘"˙Ù· ·˜ÚÈ ˙Â·˘) ‰Ê· Ï˜ÈÓ˘ Ì„Â˜ ·ËÈ‰ ÔÈÈÚÏÂ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏ

äòãä øåàéá
(â שחוששים י"א רגלים, מי הטלת אחר מיד סמוך כתם והמוצאת

אם  אפילו ולפיכך כתמים, קולת בזה ואין הרגשה, כאן שהיתה

טמאה  טומאה, מקבל שאינו דבר על או מכגריס פחות נמצא

ד"ה  סקצ"ג קצ סי' (סד"ט ככתם שדינו וי"א סק"א). קצ סי' (חוו"ד

אין  ודאי וסתות לענין ומ"מ סק"א). צ סי' חזו"א נראה, וכן

סק"ג). ס"י קצ סי' שבה"ל (שיעורי אשה ולמעשה,חוששים

קינחה  אם הקינוח, על דם ומצאה רגלים מי הטלת אחרי שקנחה

תינוק  איזה שהניחה מחמת וכגון ההטלה, גמר אחר ממש מיד

שמא  לחוש יש וכדומה, האש על כלי שהניחה או שבוכה, לבדו

אם  אבל וכדומה. מכגריס בפחות גם וטמאה בהרגשה, הדם ראתה

הרגישה  ולא הטיפין, כל שיצאו עד ישבה אלא לקנח מיהרה לא

ועוד  גריס כשיעור בדם יש אם אלא טמאה ואינה ככתם, דינו כלום,

שאינה  הוא המצוי כלל ובדרך יג). אות יז סי' ח"ד יו"ד (אג"מ

הנייר  את שלוקחים עד וכגון רגליים, למי וסמוך תיכף מקנחת

צבעוני, טואלט נייר על נמצא אם ולפיכך ככתם, דינו ואז בו, לקנח

אות  סק"ב שני (חוט טהורה מכגריס, פחות נמצא אם וכן טהורה,

אין  ממש, דם הוא ואם דקה, אחרי כשקינחה רק להקל וי"א ד).

סי' שבה"ל (שיעורי גדול הדחק בשעת אלא דקה אחרי גם להקל

פחות  במצאה דהקולא ודע סק"ג). ס"י אם קצ דוקא הוא מכגריס,

כג. אות ס"ה קצ סי' לעיל כמבואר מקום, אותו סביבות גם קינחה

נייר  על  שמצאה אף מקילים, אין מכגריס, יותר מצאה אם ואמנם

דבאופן  ד. אות סק"ב שני (חוט טומאה מקבל אינו שנייר ונקטינן

[ראה  טומאה מקבל דנייר י"א א. להחמיר: צירופים כמה יש זה

מקבל  שאינו בדבר מחמירים יש ב. מח]. אות ס"י קצ סי' לעיל

ס"ק  ס"י קצ סי' לעיל [ראה טומאה המקבל דבר על המונח טומאה

[ראה  מגופה שנטלתו כיון גופה, על שנמצא חשיב שמא ג. לב].

ולענין  בהרגשה). בא שמא לחוש יש ד. מח]. אות ס"י קצ סי' לעיל

ז. ס"ק להלן ראה ההטלה, בשעת כאב לה היה ולענין ã)אם

בו, משתמשים רבים אם המים, בו שמורידים שבזמננו הכסא בית

אין  אם אבל מעלמא, שהכתם ותולה בדוק אינו נחשב הוא הרי

קודם  המים את שהורידו ברור אם בו, משתמשים רבים

נמצא  ואם כאן. כמבואר ודינו בדוק נחשב זה הרי שם, שהשתמשה

שם, שמשתמש איש שם יש אם שם, שוטפים המים שאין במקום

ואפשר  שם שמשתמשת אשה עוד יש אם וכן טהורה, היא הרי

סק"ב  שני (חוט וטהורה בה תולה נב], סעיף [כדלעיל בה לתלות

דינו  נקי, המקום אם לראות קודם הסתכלה לא שאם וי"א ג). אות

שהמושב  ואף כגריס. עד בכתם להקל ואפשר בדוק, שאינו כעד

(שיעורי  להחמיר ראוי מ"מ טומאה, מקבל ואינו לקרקע מחובר

סק"ח). שותתת ä)שבה"ל בין בקיאים אנו אין דבזמננו וי"א

בצירופים  רק להקל ואין תוכו, או הספל שפת ובין למקלחת

בודאי  ידוע דאם וי"א סק"ז). שבה"ל שיעורי סקי"ט, (בדה"ש

יש  מסופק, הדבר אם אבל להקל, יש הספל, בתוך שהדם

א). אות סק"ב שני (חוט החוו"ד å)להחמיר פסק וכן

שפת  על בנמצא אף להקל הפוסקים שאר דעת אמנם סק"ה.

חכמ"א  סק"ג, סד"ט סק"ג, השלמים תורת סק"ג, (פלתי הספל

ס"ד). קיד כלל



נדה  קצא הלכות סה סימן

¯È˙‰Ï ‡Ï˘ ÔÈ¯ÈÓÁÓ(ç)‰˘‡· ˜¯(è)˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘(é),‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ‰Ï
Ê

,ÔÈ˙˘˙˘ Ì„˜ Â�È‰„

ÔÈ˙˘˙Â ,ÌÈ�Ù· ¯Â˜Ó‰ ÏÚ È˜� ÍÂÓ ÒÈ�Î˙ Ì„ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ˜„Ò·Â ÔÈ¯Á· ·ËÈ‰ ‰ÓˆÚ ˜„·˙

,¯Â˜Ó‰ ÔÓ Ì„‰ ÔÈ‡„ ‰ÏÂ„‚ ‰ÁÎÂ‰ ‡È‰ ‰È˜� Ì‡ ,ÍÂÓ‰ ‡ÈˆÂ˙Â ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÓ ‰ÙÈ ‰ÓˆÚ Á�˜˙Â

.‚Â‰� ÈÎ‰Â(àé)ÍÎ ¯Á‡ ˙¯˙ÂÓ ,È˜� ÍÂÓ‰ ‰‡ˆÓÂ È�Â‚ È‡‰Î· ÌÈÓÚÙ '‚ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡Â

‰˜È„· ‡Ï·(áé)¯Á‡ ˜¯ Â˙Â‡ ‰‡ˆÂÓ ‰�È‡˘ ¯Á‡Ó ‡Â‰ ‰ÎÓ Ì„„ ‰˜ÊÁ„ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘

‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ .‰�È˙˘‰˘(âé),‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ ·‡Î ˙˘‚¯Ó˘
Á

·Â ·‡Î ˙˘‚¯Ó ‰�È‡ Ì‡ Ï·‡˙˜„Â

‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ,‰‡ÓË È‡„Â ‰ÈÏ‚¯ ÈÓ· Ì„ ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,Ì„ ‰‡ˆÂÓÂ ÌÈÓ ˙ÏË‰ ¯Á‡ ‰ÓˆÚ

,Â· ‰ÓˆÚ ‰˜„·˘ „Ú‰ ÏÚ Ì‚Â ‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÍÂ˙ Ì„
Ë

˜¯ Â¯È˙‰ ‡Ï„ ,‰‡ÓË ‡È‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

,‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÍÂ˙ ‡ˆÓ�˘ Ì„
È

˙ÈˆÓ˙Ó ¯‡˘� ÔÈÈ„Ú˘ ÔÈÏÂ˙ ‡ˆÓ�˘ Ì„„ ‰¯Â‰Ë ‡È‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

,¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓ
‡È

‰Ê ¯Á‡ ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ Â‰ÈÓ
ז)

˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰˙È‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .

˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰�È‡ Ì‡Â .‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ·Â˘ ,‰¯Â‰Ë ‰‡ˆÓÂ ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡

.ÔÈ‚ÂÏÈ„ ˙ÒÂ ÔÈ· ‰Â˘ ˙ÒÂ ÔÈ· ,Ú·˜ Í¯„· ‡Â‰ Ì‡ ˙ÒÂ ‰Ï ˙Ú·Â˜ ,ÌÈ˜¯ÙÏ ˜¯
·È

‰�È‡ Ì‡Â

‰ÓˆÚ ˙˜„Â·˘Î ÍÎ ¯Á‡ Ì„ ‰‡ˆÂÓ(ãé)‰ÊÎ ‡ˆÓ�Â ,ÌÂ„‡ ıˆÁÂ ÏÂÁ ÂÓÎ ÔÈË¯˜ ÔÈË¯˜ ˜¯

˙‡ˆÂÓ ‰�È‡Â ,ÌÈ˘� ¯‡˘Î ˘ÓÓ Ì„ ‰‡Â¯ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÚÙÏ Â‡ ‰˙ÒÂ ˙Ú˘·Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓ· ÔÎ Ì‚

ÏÂÁ Â˙Â‡(åè):˙ÂÈÏÎ· „ÏÂÂ‰Ï ÂÎ¯„˘ ÏÂÁ ˜¯ Ì„ Â�È‡„ ,‰¯Â‰Ë ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ¯Á‡ ˜¯

.Ê.Ê.Ê.ÊÏÈÈÂ È"¯‰Ó·Â ,Ì˘

.‰Î 'ÈÒ.Á.Á.Á.Á˙Â‰‚‰

‰"Ù ˙È�ÂÓÈÈÓ

˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

'ÈÒ ÈÎ„¯Ó ,·

.‰Ï˘˙.Ë.Ë.Ë.ËÈÎ„¯Ó

.‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

.È.È.È.È˙Ú„· È"·

Ë"Ù ‰„� ˘"‡¯‰

Ô"¯‰ ˙"Â˘ ,‡ 'ÈÒ

.ËÓ 'ÈÒ.‡È.‡È.‡È.‡ÈÈÎ„¯Ó

.Ì˘.·È.·È.·È.·È˙"Â˘

.ËÓ 'ÈÒ Ô"¯‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( ç)וסת לה  שיש  באשה  ‡Ì-רק  ,˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰

,˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡ Ï·‡ ,‰ÈÎ¯ˆ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ÏÈ‚¯Î Ì„ ÌÈÓÚÙÏ ‰‡Â¯

‡Ï Ì‡˘ ,‰˜È„·‰ ‰Ï È�‰Ó ‡Ï ,‰ÈÎ¯ˆ ˙Ú˘· ‡Ï‡ Ì„ ‰‡Â¯ ‰�È‡Â

.(Í"˘) ÌÏÂÚÏ ‰‡ÓË ‡‰˙ ‡Ï ,‰Ê Ì„Ó ‰�‡ÓË�( è)וסת לה  שיש

-È�‰Ó ,Ì‰· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈ‚¯ ‡Ï˘ ÌÈÓÈ ˘È Ì‡ ,˙ÒÂ ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡ Û‡Â

.(Í"˘) ˙ÒÂ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡Î ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ‰˜È„· ‰Ï( é)ולהצריכה

‡Á„,-בדיקה  ÌÂ˜Ó· ‰ËÓÏ Ì„ ˙‡ˆÂÓ ‰˙˜È„··˘ ‰˘‡ ÔÈ�ÚÏ ‰"‰Â

ÔÈÈ„Ú Ì‡Â ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ‰ËÓÏ ˜Â„·˙ Î"Á‡Â ,¯Â˜Ó· È˜� ÍÂÓ ÒÈ�Î˙

.ÌÈ„„ˆ‰Ó ‡Â‰ Ì„‰˘ ‰ÁÎÂ‰ ˘È ,È˜� ‡Â‰ Ì‡Â ,ÍÂÓ‰ ‡ÈˆÂ˙ ,Ì„ ‡ˆÓ˙

‰˘Ú˙ Î"‚ ,ËÁÓ Ï˘ Â„ÂÁÎ Ì„ Ë¯Â˜ ‰˙˜È„·· ˙‡ˆÂÓ˘ ‰˘‡ ÔÎÂ

ÔÂ‚Î ,ÌÈÓ„ ˙˜ÏÂÒÓ˘ ÌÈÓÈ· ÂÊ ‰˜È„· ‰˜„· Ì‡ Ì�Ó‡ .Ï"�Î ‰˜È„·

Ê‡ ‰Ò�˙ ÔÎÏ ,‰˙Â˜È�Ó ÈÓÈ È¯Á‡ ÏÈÚÂÈ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ,‰˙Â˜È�Ó ÈÓÈ·

‡ˆÓ�‰ Ì„ ¯È˙‰Ï ÂÊ ‰˜È„· ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· È"·Â�) ·Â˘

Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ‰ ‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ ÁÎÂÓ Ê"ÈÚ˘ ,·‡Î ‰Ï ˘È Î"‡‡ ,¯Â„ÊÂ¯Ù·

.(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)(àé)פעמים ג ' עצמה בדקה  „‰‡-ואם  ‡"È

Ï·‡ .‰˜È„·· ÏÏÎ Ì„ ‰‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ÌÈÓÚÙ '‚ Ô�ÈÚ·„

,È˜� ‰È‰ ÍÂÓ‰ ÂÏÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡˘ ÁÂ�È˜· Â‡ ÌÈÏ‚¯‰ ÈÓ· Ì„ ‰È‰ Ì‡

È‚Ò ˙Á‡ ÌÚÙ· ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ‰ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ ÁÎÂÓ Ê‡

(˘"˙Ù· È"·Â�Â ‰··¯Ó ÏÂ‚„)
ח )
.( áé) וסתה בשעת ‡Ì-שלא 

'Ê ¯ÂÙÒ˙Â ‰¯‰Ë· ˜ÈÒÙ˙ ,ÏÈ‚¯Î Ì„ ‰‡¯˙˘Î ,ÏÈ‚¯ ˙ÒÂ Ì‚ ‰‡Â¯

'Ê ÍÂ˙· ÌÈÏ‚¯ ÈÓ‰ ÌÚ Ì„ ‰Ï ‡ˆÂÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÌÈÈ˜�˘ÂÁÏ ÔÈ‡ ,ÌÈÈ˜�

ÈÊ‡ ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓ· Ì‡ ÈÎ ‰‡Â¯ ‰�È‡Â È¯Ó‚Ï ‰˙ÒÂ ˜ÒÙ Ì‡ Ì�Ó‡ .ÍÎÏ

,‡ÓË Ì„Ï ÌÈÏ‚¯ ÈÓ‰ ÌÚ˘ Ì„‰ ˜ÈÊÁ˙ ,˙È�Â�È· ‰�ÂÚ· Â‡ ‰˙ÒÂ ÌÂÈ·

ÏÈË˙˘ È"Ú ‰¯‰Ë· ˜ÈÒÙ˙˘ „Ú ,ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡Â

Ê"ÈÚ˘ ,Ï"�‰ ‰˜È„· ·Â˘ ˜„·˙˘ Â‡ ,Ì„ ‡Ï· ÌÈÈ˜� ˙Á‡ ÌÚÙ ÌÈÓ

¯Â˜Ó‰Ó Ì„ Â�È‡˘ Ô�ÈÚ„È
ט )

.(ÌÈ‡ÂÏÈÓ È�·‡ È"ÙÚ ˘"˙Ù· Ò"˙Á)

( âé) רגליה מי  עם  כאב  Ú˙,-שמרגשת ÏÎ· ·‡Î ‰Ï ˘È Ì‡Â

‰Ú˘ ÈÙÏ ·‡Î· ˙˘‚¯Ó ‰�È‡ ÌÈÓÚÙÏ Ì‡ Û‡ ,‰ÎÓ ‰Ï ˘È˘ Ô�ÈÏ˙

.(Ê"Ë)( ãé)' וכו קרטין „Ì,-רק  Ì‚ ‰˙˜È„·· ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡

,Â‡Ï Ì‡ ÌÈÁÂÓÈ� Ì‡ ˜Â„·Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÌÓˆÚ ÔÈË¯˜‰Â .(Í"˘) ‰‡ÓË

.(Ê"ËÂ Í"˘) ‰¯Â‰Ë ,Ì„ ÌÈ˘Ú�Â „È· ÌÈÁÂÓÈ� Ì‡ ÂÏÈÙ‡„(åè) רק

רגליה  מי ÈÓ-אחר  ˙ÏË‰ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ‰˜È„·· ÔÈË¯˜ ˙‡ˆÂÓ‰Â

‰Ï ˘È˘ „ˆÓ Â‡ ,ÌÓˆÚ ÔÈË¯˜‰ „ˆÓ ‰˙Â‡ ¯‰ËÏ Ô„˘ ÈÓ ˘È ,‰ÈÏ‚¯

ÌÎÁ) ˙¯Î ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙Ó Ï"�‰ ‰‡¯Â‰ ÏÚ ÍÓÂÒ‰˘ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ·‡Î

˜ÂÒÙÏ ‰¯ÂÓ ÏÎÏ ˙Â˘¯ ÏÎÏ Ô˙È� ‡Ï Â· ‡ˆÂÈÎÂ ‰Ê ¯·„Â .(˘"˙Ù· È·ˆ

¯Â„‰ ÈÏÂ„‚Ï Ì‡ ÈÎ ,‰Ê· ÔÈ„‰
י)

.(˘"˙Ù)

äòãä øåàéá
(æ רג מי הטלת דאחר אינו ודע, ואף כלל, בדיקה  חיוב אין לים 

בז' ואפילו צרכים, עשיית לאחר הקינוח נייר על להסתכל חומרא

לעיל  עוד וראה סק"כ). שבה"ל (שיעורי קלקולים גורם ורק נקיים,

מח. אות ס"י קצ פעמים,ç)סי' ג' דוקא בעינן דלעולם וי"א

סק"ח). (חוו"ד ודאי בירור אינה זו שבדיקה לבדיקה è)כיון וגם

שם). מילואים (אבני אחת פעם כן לעשות צריכה נקיים ז' של

(é אדומות קטנות נקודות בבדיקה מוצאים לפעמים ואמנם

כה. אות ס"ד קפח סי' לעיל ראה בעין, נראות אינן שכמעט



נדה  קצב הלכות סימן סו 

קצב  סימן
סעיפים: ה' ובו לחופה, הנכנסת כלה דיני

נקיים ‡א. שבעה לישב צריכה ונתפייסה, לינשא בין (à),א)תבעוה

קטנה, בין תביעה ·גדולה בשעת עצמה בדקה טהורה,ב )ואפילו ומצאה

(á)מחמת הרגישה (â)שמא ולא כחרדל דם טיפת ראתה חימוד

ז' ומונה התביעה(ã)בו. יום הפסק (ä)‚ממחרת צריכה ואינה

בטהרה, להפסיק התביעה ביום בדקה שלא פי על שאף טהרה,

המחרת  מיום נקיים ג )מונה בדיקה ד )ז' צריכה ומיהו ז'ה). תוך

.‡.‡.‡.‡.‡"Ú ÂÒ ‰„�

.·.·.·.·˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‰ ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‚.‚.‚.‚„"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

‚ 'ÈÒ ‰¯ÈÙÒ‰

'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,‚"È‰

,·"È‰ ‚"Ù ‰„�

È"Ù ‰„� ˘"‡¯

.„ 'ÈÒ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à( à) קטנה בין גדולה  „ÌÈÓ,-בין ˙˜ÏÂÒÓÂ ‰�˜Ê ‡È‰ Ì‡ Û‡Â

ÌÈÈ˜� 'Ê ·˘ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ
ו)

¯ÈÊÁÓ ÔÂ‚Î ,˙¯·ÂÚÓ ÔÎÂ .(˘"˙Ù· ÏÂ‡˘ ˙Ú·‚)

Â˙˘Â¯‚
ז)

‰¯·Ú˙�· ‰"‰Â .(˘"˙Ù· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ

ÌÂ˜ÓÂ Ê"·„¯‰ ˙"Â˘) ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ ,ÂÏ ‡˘�ÈÏ ‰‡· ‰˙ÚÂ Û‡Â�Ó

.(˘"˙Ù· Ï‡ÂÓ˘( á) חימוד מחמת  ˘‰È‡-שמא ‰˘‡Â

˙Ú˘· „ÂÓÈÁÏ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒÂ ,‰‡È¯· ÌÈÓÚÙÏÂ ‰ËÂ˘ ÌÈÓÚÙÏ

ÍÎ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ˙È‡˘¯ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ,˙ÂÁ˜Ù ÌÈ˘� È"Ú ‰˙ÂË˘

Ï‡ÂÓ˘ ˙È·) „ÂÓÈÁ‰ ‰Ï ¯¯ÂÚ˙Ó ‰˙Ú˘ ÔÎ˙È„ ,‰‡È¯· ‡È‰˘ ‰Ú˘·

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) Ï˜‰Ï ÁÈÎÂ‰˘ ÈÓ ˘ÈÂ .(‡"Ú¯·Â ˘"˙Ù·

( â) חימוד-ÍÎÈÙÏÂ ,„ÂÓÈÁ ‰Ï ˘È Ô˙Á‰ ˙‡ ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ‰ÏÎ Û‡Â

,Â‰‡¯˙˘Î ˘„Á „ÂÓÈÁÏ Ô�È˘ÈÈÁ ‡ÏÂ ,Â‰˙‡¯˘ Ì‚ Ì„Â˜ �"Ê ‰Ï È�‰Ó

‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·˙ ¯ÈÓÁÓ‰Â
ח )

(˘"˙Ù· Ò"˙Á)
ט )
.( ã)יום ממחרת 

Ê'-התביעה  ‰¯ÙÒÂ ,ÌÈ‡�˙ Â·˙Î ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÍÂ„È˘ Â˘Ú Ì‡ Ì�Ó‡

ÌÈ‡�˙‰ ˙·È˙Î È¯Á‡Â ,‰˙Ú„ ˙ÎÓÂÒ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,‰Ï ÂÏÚ ‡Ï ,ÌÈÈ˜�

ÌÈÈ˜� 'Ê ·Â˘ ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ
י)

Ì·È ˙¯ÓÂ˘ ÔÎÂ .(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)

ÔÂÈÎ ‰Ï ÂÏÚ ‡Ï ,ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯Ó˘Â ¯Á‡ ÌÚ ‰Î„˙˘‰ ‰ˆÈÏÁ‰ Ì„Â˜˘

¯Ú˘) ÌÈÈ˜� 'Ê ·Â˘ ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ˆÈÏÁ‰ È¯Á‡Â ,‰˙Ú„ ˙ÎÓÂÒ ‡Ï˘

.(˘"˙Ù· ÌÈ¯Ù‡( ä) הפסק צריכה �‰‚Â-ואינה ÌÂÈ‰ÎÂ

‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡ „·ÚÈ„· Í‡ .‰Ú·˘ ÏÎ ˜Â„·ÏÂ ,‰¯‰Ë· ˜ÈÒÙ‰Ï

(Í"˘) È‚Ò ,ÌÈÈ˜� 'Ê· ˙Á‡ ÌÚÙ ‡Ï‡ ‰˜„· ‡ÏÂ ,‰¯‰Ë·
יא )
.

äòãä øåàéá
(à לה שיאפשר בזמן לקבוע יש הנישואין, תאריך קביעת לענין

שלא  לוודא יש וכן כו. אות להלן ראה הנישואין, קודם להטהר

קבוע  שאינו ובין קבוע וסת בין הוסת, בעונת הנישואין ליל יחול

חומרת  משום האסורה בעונה לקבוע מותר אבל בינונית, עונה או

עונה  אחר הנישואין חלו ואם הפלתי. חומרת או זרוע, האור

להגיע  עלול שהוסת חשש ויש ההפלגה, וסת יום וקודם בינונית

צריכה  אינה אבל תשמיש, קודם בדיקה צריכה הללו, בימים

ז-ט). אות סק"א שני (חוט ונישוק חיבוק או היחוד קודם בדיקה

כדורים  הנוטלת ולענין מה . אות ס"י קפד סי' לעיל עוד וראה

לעיל  ראה וסתה, בעונת לשמש מותרת אם לבא, מהוסת המונעים

כו. אות ס"ח קפד שעת á)סי' כל דחוק מוך לה היה ואפילו

שלבשה  מה מהני דלא וכ"ש להקל, אין דם, מצאה ולא  התביעה,

סק"ד). שבה"ל (שיעורי לגוף הסמוך צריכה â)בגד אם ולענין

סעיף  קצו סי' ראה נקיים, ז' למנות שתתחיל קודם ימים ה' להמתין

לז. ס"ק תציע ã)יא וכן ולבנים, נקיים בגדים ללבוש וצריכה

ה). אות סק"א שני (חוט ונקי לבן סדין בתולה ä)במטתה

שיכולה, היכן עד לבדוק עליה בעומק, לבדוק יכולה שאינה

מז. אות ו סעיף קצו סי' להלן את å)כמבואר שהוציאו אשה

מחשש  נקיים ז' צריכה אינה כן, מלפני נדה טמאה ואינה רחמה,

הטבילה  על תברך לא ודאי אבל בעלמא, מחומרא לא אם חימוד,

לענין  א אות קפג סי' לעיל עוד וראה קכב. סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת

עברה  מחלה שמחמת אשה אמנם זו). אשה של נקיים ז' ספירת

יחזור  שלא באופן הוסת דם ממנה ובטל ברחם, הקרנות ע"י טיפול

סק"א). ס"ה שבה"ל (שיעורי לכתחילה להחמיר יש לעולם,

(æ.ה סעיף להלן ראה וגיורת, גר וכן גרושתו, מחזיר לענין

(ç בית (שו"ת היתר בזה נהגו הדורות שכל כיון להקל, והעיקר

וגם  ז). תשובה קצב סי' טהרה בשירי הגרש"ק מ, סי' ח"ב שלמה

מקום  אין לגמרי, מהותו יודעת וגם תמונתו ראתה אם להמחמיר,

סק"ה). קיא סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת זו לחומרא כלה è)עוד

הנקיים  ספירת לה עלו אם לעיין יש ביאה, מענין כלל ידעה שלא

חימוד  לה שיש כיון לה, דעלו וי"א סק"ב). שבה"ל (שיעורי

יג). אות סק"א שני (חוט כללית באלמן é)בהרגשה מצוי זה דבר

תנאים  כותבים ואינם שינשאו פה בעל שמסכמים וכדומה ואלמנה

הסעודה, לצרכי ממון להוציא התחילו אם ואמנם קנין. עושים ולא

(שו"ת  ומפסידו בסעודה טורח אדם אין דחזקה דעת, גמירות הוי

בדיבור  אף דעת סמיכות דאיכא וי"א צה). סי' ח"א מהרש"ם

קד). סי' ח"ד שבה"ל זה àé)(שו"ת בסעיף האמורים הדינים

חשש  מחמת רק להטהר וצריכה מנדות, הטהורה באשה אמורים

לה  אין לנדותן, טובלות שאינן בזמננו הבתולות אבל חימוד, דם

הנטהרת  כדין נקיים וז' טהרה בהפסק להטהר וצריכה קולא, שום

בזמננו  נפ"מ בזה יש ומ"מ קצו. סי' לקמן המבואר מנדותה

מנ  שנטהרה וגרושה וכן לאלמנה שנית, להנשא באה ועתה דותה,

ז' שצריכה הנשואין, את דחו ואח"כ נקיים ז' שספרה בבתולה

ב. סעיף כדלהלן חימוד, מחמת שנית נקיים



נדה  קצב הלכות סז סימן

לכתחלה „( יום אחת יב )כל פעם רק עצמה בדקה לא אם בדיעבד מיהו ,

סגי): ז' סומכת ‰ב.תוך שהיא משעה אותה מונים הללו ימים שבעת

לחופה,יג )בדעתה  עצמה עדיין.Âומכינה נתקדשה שלא פי על ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אף

Ê
˘ÈÂ(å)‰ÏÈ·Ë‰ ÍÂÓÒÏ

יד )
‚‰�Ó‰Â ,¯˘Ù‡„ ‰Ó ÏÎ· ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚ·Ï ÍÂÓÒ(æ)ÏÂ·ËÏ

ÏÈÏ ‰ÏÎ‰
טו)

˜ÈÁ¯‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì„Â˜ ÏÚ·˙ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ '„

‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚ·‰ ÔÓ ‰ÏÈ·Ë‰
טז)

˜Â„·Ï ‰Ï ˘È ,˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÚ·˙ ‡Ï Ì‡Â .

ÌÂÈ ÏÎ· ‰ÓˆÚ
יז)

‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚ· „Ú
יח)
,

Á
¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ „·ÚÈ„· Ï·‡ ,‰ÏÁ˙ÎÏ ‡˜Â„Â

.'Ê ÍÂ˙ ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ‰˜„· Ì‡
Ë

Ô˙Á ÏÎÂ(ç),‰· Ú‚È˘ Ì„Â˜ ‰ÏÎÏ Ï‡˘È

:ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯Ó˘ Ì‡.גÈ(è)אם(é)הנשואין סבה,מחמת(àé)דחו איזו

.„.„.„.„.Ì˘ ˘"‡¯

.‰.‰.‰.‰˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Â ·"˘ Ê"· ˙È·‰

˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯ ,‡"Ú

.·"Ú „.Â.Â.Â.Â.Ì˘ Ô"¯

.Ê.Ê.Ê.Ê˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

È"Ó‚‰ ,Ó˘˙ 'ÈÒ

È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ

Ì˘· ‰ ˙Â‡ ‰‡È·

'ÒÂ˙ ‰‡¯) Ì"·˘¯

,(·"Ú ÁÈ ‡ÓÂÈ

.ÊÈ˘ È"Ò¯ Á˜Â¯‰

.Á.Á.Á.Á.È"·.Ë.Ë.Ë.ËÈ¯Ú˘

‰„� ˙ÂÎÏ‰ ‡¯Â„

.‡ 'ÈÒ.È.È.È.ÈÌ"¯‰Ó

.· Û�Ú Ë�˜ ˘¯Â˘ ˜"È¯‰Ó ,Ó˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,ÂË˜ 'ÈÒ ·Â·Ï ÒÂÙ„ ‚¯Â·�ËÂ¯Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
á( å)'וכו הטבילה  ÂˆÓ‰-לסמוך ˙ÏÈÚ· ÏÂÚ·Ï ‰ˆÂ¯‰ Ô˙Á

Ì‰˘ Ô·‡) ¯ÂÒ‡ ,ÏÙ‡ ˙È·· ‰ÏÈÏ‰ Ì„Â˜ ‰ÙÂÁ‰ ¯Á‡ Â˙ÙÂÁ ÌÂÈ·

.(˘"˙Ù·(æ) הכלה ˘ÌÈ·È˘ÂÓ-לטבול Â‚‰�˘ Ú¯‰ ‚‰�Ó‰ ˙Â„Â‡Â

¯·È„˘ ‰"Ï˘· ÔÈÈÚ ,‰˜˘�ÓÂ ‰˜·ÁÓÂ ÔÈ˘Â„È˜‰ Ì„Â˜ ‰ÏÎ‰ Ïˆ‡ Ô˙Á‰

,ÌÈ¯·„· ÌÁÈÎÂ‰Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ‰Ê ÏÎ ÌÚÂ .(‰ÏÂ‚‰ ¯‡·) 'ÂÎÂ ˙Â¯Â¯Ó

Á‡ÓÔ�È¯Ó‡Â ,ÂÏ·˜È ‡Ï˘ Â�Ï ¯Â¯·Â ‰ÒÂ�ÓÂ ,‰¯Â˙· ˘¯ÂÙÓ Â�È‡˘ ¯

.(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) 'ÂÎÂ ÔÈ‚‚Â˘ ÂÈ‰È˘ ·ËÂÓ( ç)לכלה ישאל 

˘‰˘ÌÈ�È·˘Â-וכו' ‰Ó ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ˘ ‰‡¯�Â ,ÍÎ Â‚‰� ‡Ï ÂÈ˘ÎÚ

‰‡ÓË ‡È‰ Ì‡ Ô˙ÁÏ ÚÈ„Â‰Ï ÌÈÏÈ‚¯
יט )

.(Í"˘) â( è) דחו אם 

‡·Ï-הנישואין .¯Á‡ „ÚÂÓ ÏÚ ÂÓÎÈÒ ‡ÏÂ ,ÔÈ‡Â˘È�‰ ÂÁ„˘ Â�ÈÈ‰

'Ê ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈ‡Â˘È�Ï ¯Á‡ „ÚÂÓ ÏÚ ÂÓÎÈÒ „ÓÚÓ Â˙Â‡· Ì‡

Â˙Â‡· ÂÈ‰ ˙ÂÚÈ·˜‰Â ‰ÈÁ„‰ Ì‡ ‰"‰„ ‡"ÈÂ .(Í"˘) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜�

Á"·) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,˙È·¯ÚÏ ˙È¯Á˘ ˙˜È„· ÔÈ· ÌÂÈ

ÏÚ ÂÓÎÈÒ ‡Ï˘Î Û‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙ÙÂ Ë"„Ò· ı"ËÈ¯‰ÓÂ ‰·Â˘˙·

‰È‰˙Â Â¯˘Ù˙È ÔÈÈ„Ú˘ Â·˘Á˘ ¯Â¯È·· ‰Á„� ‡Ï Ì‡ Ó"Ó ,¯Á‡ „ÚÂÓ

‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ Â˙Ú„· ¯Ó‚ „Á‡ „ˆ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Â‡ ,¯ÁÓÏ ‰„ÂÚÒ‰

,Ì‰Ï ‰˙Ù˙�˘ „Ú Â˙Â˙ÙÏ ÂÈ¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯ È�˘‰ „ˆ‰ Í‡ ,‡˘�‰Ï

ÔÈ‡Â˘È� ˙ÈÈÁ„ ‡¯˜� ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ Í˘Ó� ‰Ê˘ Û‡
כ )

.(Ê"Ë)

ÏÚ ÂÚ·˜ Ì‡ Ï·‡ ,·Â¯˜ ÔÓÊÏ ˘„Á‰ „ÚÂÓ‰ ˙‡ ÂÚ·˜ Ì‡ ‰Ê ÏÎÂ

‰ÎÈ¯ˆ ,ÔÈ‡Â˘È�Ï ¯·Î Â�ÈÎ‰˘ ˙Â�Î‰‰ ÂÏË·˙�˘ ÔÙÂ‡· ,˜ÂÁ¯ ÔÓÊ

„"ÂÂÁ) È�˘‰ „ÚÂÓÏ ˙Â�Î‰‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙Ó˘ ÔÓÊÓ ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê

.(˘"˙Ù·( é) הנישואין Â˙Â‡·Â-דחו ‰ÏÈ·Á‰ ‰„¯Ù˙� Ì‡Â

„ÈÓ È�˘‰ ÌÚ ‰ÙÂÁÏ ‰Ò�Î�Â ,¯Á‡ ˘È‡ ‡˘ÈÏ ‰ÏÎ‰ ‰ÓÈÎÒ‰ „ÓÚÓ

,Í"˘) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,˘„Á „ÂÓÈÁ ˘È ,ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·

¯Á‡Ï Âˆ¯˙� Ì˙Ò ‡Ï‡ ‰ËË˜ ˙ÓÁÓ Â„¯Ù� ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .(Ê"Ë

ÔÂ˘‡¯‰ Ô˙Á‰ ¯ÊÁ È�˘‰ ÌÚ ÈÂˆÈ¯‰ È¯Á‡ Ì‡Â .(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

.(Ê"Ë) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê Î"‚ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰ÓÚ ‰ˆ¯˙�Â( àé)מחמת

סיבה  ‰‚ÚÈ-איזה  Â˙¯ÁÓÏÂ ,ÔÈ‡Â˘È�Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï Ô˙Á‰˘ ÔÙÂ‡·Â

ÚÈ„Â‰Â Ô˙Á‰Ó ÁÈÏ˘,ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ ÍÂ˙ ‡·ÈÂ Í¯„· Ò�Â‡ ÂÏ Ú¯È‡˘

ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‡"È ,ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· È¯Á‡ ‰ÙÂÁ‰ Â˘ÚÂ

‡Ï· ÌÈÓÈ 'Ê Â¯·Ú ‡Ï Ì‡ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ‰ÓˆÚ ‰˜„· ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,˘„ÁÓ

,Ï˜‰Ï ÚÈ¯Î‰˘ ˘ÈÂ ,(Ê"Ë) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"ÈÂ ,(Í"˘) ‰˜È„·

äòãä øåàéá
(áé וכ"ה יח:, יומא (תוס' פעמים ב' יום כל לבדוק שצריכה וי"א

נדחו  של בענין בפוסקים מוכח וכן ס"ג, בב"י המובא במהרי"ק

כן  מחמירים ולמעשה ערבית), לבדיקת שחרית בדיקת בין נישואין

סק"ח). שבה"ל (שיעורי שצריכה âé)לכתחילה אלמנה או גרושה

יכולה  מהראשון, מעוברת היא דשמא יום צ"א מלינשא להמתין

להנשא  כדי אלו, ימים של האחרון בשבוע שלה נקיים ז' לספור

בדה"ש  סופרים, בקנאת קלוגר (ר"ש יום הצ"א כעבור תיכף ולבעל

מנידות ãé)סקי"ט). כשטהורה אף הטבילה על ומברכת

סק"ד). שבה"ל שיעורי כו, סי' ח"ב שאל חיים בשו"ת (החיד"א

סי' או"ח חת"ס (שו"ת הטבילה על שהחיינו מברכת שאינה והמנהג

קצז åè)נה). סי' להלן ראה ביום, לטבול יכולה כלה אם לענין

ג. לילות æè)סעיף ד' להרחיק מותר המנהג לפי ולמעשה

סק"ז). (סד"ט צריכה æé)לכתחילה ימים, ד' רק מקדימה אם ואף

ס"ג). קטו כלל וחכמ"א סק"ח, סד"ט (מחצה"ש, יום כל לבדוק

שאם  י"א לנישואין, הטבילה שבין בימים בדקה לא אם ובדיעבד

(ב"ח, נקיים ז' שוב למנות צריכה בדיקה, בלא רצופים ימים ז' עברו

וי"א  ס"ג). קטו כלל חכמ"א סקי"ב, ושמלה לחם סק"ט, סד"ט

סק"ד, חוו"ד סק"ב, (פלתי ולספור לחזור צריכה אינה שבדיעבד

סק"ט). שבה"ל (שיעורי כן להקל נוטה והדעת ומחצה"ש).

(çé שצריכה י"א הראשון, בלילה נבעלה לא הנישואין אחר ואם

אות  סק"א שני חוט סק"ט, ושמלה (לחם הבעילה עד יום כל לבדוק

אין  כבר לביאה עצמה שהכינה שאחר וי"א סקכ"ט). בדה"ש יב,

בט"ז  ס"א שבה"ל (שיעורי עוד לבדוק צריכה ואינה חימוד, חשש

שוב  לא, או עטרה הכנסת היה אם מסופקים הם שאם וי "א סק"א).

בדי  צריכה יג).אינה אות סק"א קצג סי' שני (חוט על èé)קה

אות  סק"א שני (חוט טמאה היא אם לחתן להודיע מוטל השושבינים

לשאול  החתן על הטהרה, דיני את היטב יודעת שאינה יתכן ואם טו).

בש"ך  שבה"ל (שיעורי כדין  הכל עשתה אם לברר או הכלה את

לינשא ë)סק"ד). שלא בדעתו גמר החתן צד אם בזה חילוק ואין

סק"ו). בט"ז שבה"ל (שיעורי הכלה צד או



נדה  קצב הלכות סימן סח 

(áé)(ולטבול) נקיים ז' ולישב לחזור צריכה נקיים ז' שישבה פי על אף

שב  פי על (אף הנשואין, לעשות בימים כשיתפשרו תמיד עצמה דקה

מהני): לא זה,È‡ד.שבינתיים, זמן תוך וכנסה חתןÈ·עבר שפירסה (âé)וכן

נדה עליה (ãé)כלתו שבא בין כא)קודם ישן הוא אלא עמה, יתייחד לא ,

הנשים. בין ישנה והיא È‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:האנשים
˙‡˘�˘Î ‰¯Â‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

,„ÂÚ ¯ÂÓÈ˘ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,ÍÎ ¯Á‡ ‰„� ‰Ò¯ÈÙÂ ,‰ÈÏÚ ‡· ‡ÏÂ
„È(åè)‡·˙ ¯ÈÓÁÓ‰Â

.‰Î¯· ÂÈÏÚ
ÂË

.‰�ÓÏ‡Ï ‰ÏÂ˙· Â‡ ÔÓÏ‡Ï ¯ÂÁ· ÔÈ· ‰Ê· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡Â
ÊË

ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

ÔÈ· ‡Â‰ ˜¯ ,˙Â¯ÈÓ˘ È˙˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÏ· ÂÓÎ ,ÌÂÈ· ÂÓÚ „ÁÈÏ ‰¯ÂÒ‡˘

.ÌÈ˘�‰ ÔÈ· ‡È‰ Â‡ ÌÈ˘�‡‰
ÊÈ

ÏÏÎ ¯ÂÓÈ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ Ô�È‡ „Á‡ ¯„Á· ÌÈ�˘È Ì�È‡ Ì‡Â
כב )
.

ÁÈ
.„ÁÈÈ˙‰Ï ¯˙ÂÓ ÌÂÈ·Â ,˙Â¯ÈÓ˘ È˙˘ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÈÏ·„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

ËÈ
Á˜ÈÏ ‚‰�Ó‰Â

(æè)‰ÏÎ‰ Ïˆ‡ ‰�Ë˜Â Ô˙Á‰ Ïˆ‡ ÔË˜
)כג 

‰�Ë˜ Â‡ ÔË˜ ‡Ï· ÌÂÈ· ÔÈ„ÁÈ˙Ó ÔÈ‡Â ,
כד )

:

.‡È.‡È.‡È.‡È‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

‚"ÓÒ ,Ë˜ 'ÈÒ

,·"Ú ËÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.·È.·È.·È.·È˙Â·Â˙Î

.‡"Ú „.‚È.‚È.‚È.‚ÈÈËÏ˘

Û"È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯Â·‚

˙Â‡ ·"Ú ‡ ˙Â·Â˙Î

.Ê.„È.„È.„È.„ÈÔ˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.‚�¯ 'ÈÒ.ÂË.ÂË.ÂË.ÂËÂ�È·¯

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.·"Ú „Î¯ „"Á

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË„ÚÂÓ ˘"‡¯

ÂÏ 'ÈÒ ‚"Ù ÔË˜

˙Â‚˘‰· ‰"Ê¯Â)

�"‰Ú·· „"·‡¯Ï

˘È¯Ù‰ ¯Ú˘‡ 'ÈÒ ‰

.(·"Î‰.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.·"Ú Â ·"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.·"Î‰ ‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ.Ó"Î¯„

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
˙¯Â˙) ‰¯Â‰Ë ‡ˆÓ˙Â ÁÈÏ˘‰ ‡·˘ ‰Ú˘· ‰ÓˆÚ ˜Â„·˙ ‰ÏÎ‰˘ Í‡

ÌÈÓÏ˘‰
כה )

.(( áé) נקיים ז' שישבה  Ï·Ë‰-אע "פ  ÂÏÈÙ‡Â

.(Í"˘) ¯·Îã( âé)נדה כלתו �Ó‰Â‰‚-שפירסה

Ú"Â˘· ¯‡Â·ÓÎ ,‰„� ‡È‰˘ Û‡ ÌÈÒ�ÂÎÂ ‰ÙÂÁ ÌÈ˘ÂÚ˘ ËÂ˘Ù

‰‚‰· ·"Ò ‡Ò 'ÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡
כו)

.(Í"˘)( ãé)קודם

עליה ÓÚ‰-שבא  „ÁÈÈ˙‰Ï ¯˙ÂÓ ,‰ÈÏÚ ‡· Ì‡ Ï·‡

.(Í"˘)( åè)ברכה עליו תבא  Î‡˘¯-והמחמיר  Â�ÈÈ‰

Ï·‡ .‰È¯ˆÈ ÛÈ˜˙ ‡Ï„ ÁÎÂÓ„ ,ÂÓˆÚ „ˆÓ ÏÚ· ‡ÏÂ Ú�Ó�

È‡„Â ,[˙ÂË˘ ‚‰�Ó ‡Â‰˘ Û‡] ‚‰�Ó ˙ÓÁÓ ÏÚ· ‡Ï Ì‡

¯ÂÓÈ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ
כז)

ÏÎÂ ,ÏÚ·˘Î ˜¯ ÏÏÎ ¯˙È‰ ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ .(Í"˘)

ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ‰¯ÈÓ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ ,‰„� ‰Ò¯ÙÂ ÏÚ· ‡Ï˘
כח )

.(Ê"Ë)

(æè) וקטנה וכו' ˜ÌÈ�Ë-קטן ÍÈ¯ˆÂ
כט )

ÌÚË ÌÈÚ„ÂÈ˘ ÏÈ‚·

äòãä øåàéá
(àë מקום אותו בתוך עטרה הכנסת דהיינו העראה, רק היתה ואם

פ"א  כתובות (יש"ש ביחוד שאסורים י"א השפתים], בין רק [לא

בדעת  מהרש"ם השו"ע, על ההפלאה הג' קצג, סי' תורה דעת ו, סי'

הלכה  (דבר מקילים ויש ס). סי' ח"ב בשם קנה שו"ת קצג, סי' תורה

צריכים  דאין להקל מורים ויש ח). אות סק"ב שני חוט הי"ב, ב סי'

מבפנים  הדלת את ותנעל אחר בחדר תישן היא מ"מ אך שומר,

כלום  אינו לכו"ע מת, באבר והעראה קכ). סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת

פחות  [היינו בלבד אבר נשיקת היתה ואם ססק"ג). שבה"ל (שיעורי

אות  סק"ב שני בחוט מובא (חזו"א ביחוד אסורים עטרה], מכניסת

מחמת  בהעראה נאסרת אם לענין ז אות קצג סי' להלן וע"ע ח).

בתולים. דם יכולים áë)חשש שאין נפרדים חדרים שני היינו

בבית  חדרים שני אבל הרבים, רשות דרך אלא לשני מאחד לעבור

סק"ה). צא סי' (חזו"א אסור קטן âë)אחד, שאין ובמקום

אפשר  צורך ובמקום קטנות. ב' או קטנים ב' גם אפשר וקטנה,

(שיעורי  מבפנים חדרה דלת את תסגור היא אם אחד, בשומר להקל

עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך הגרש"ז סק"ז, שבה"ל

.(47 הע' פט"ו הטהרה במשמרת מובא אלישיב הגרי"ש תתצו,

ושני  אחד, בחדר יישנו והכלה שהחתן להקל שהורו יש והנה

ישארו  החדרים שני ודלתות בית, באותו אחר בחדר השומרים

לה  מקובל היה (כך מעט עפ"י פתוחים שנים עשרות במשך ורות

הישנות, במהדורות שני בחוט פסק וכן החזו"א, כן שהורה מעשה

עם  יישן שהחתן להורות ויש טעות, הוא אמנם כהן), במראה וכ"פ

קטנים  שני או אחר, בחדר שומרת עם והכלה אחד, בחדר שומר

כסלו  מתאריך במכתב קרליץ והגר"נ ואזנר (הגר"ש אליהם סמוכים

החזו"א  של שבמעשה דהתברר היחוד] שער בספר [נדפס תשס"ח

אות  סק"ב החדשה במהדורא שני חוט להקל, נוספים צירופים היו

ולידה, לידו ישנו שהשומרים צריך חדר, באותו ישנים הם ואם ז).

(שיעורי  ביניהם הנעשה ולהרגיש לראות שיכולים עד קרובים

סק"ז). סגי ãë)שבה"ל וביום שומרים, ב' צריכים דבלילה היינו

אחד. ואמנם äë)בשומר לכן). ד"ה סקי"ב (סד"ט עיקר וכן

שאינו  סימן הוא מודיע, אינו אם לטלפן, אפשר כלל שבדרך בזמננו

(שיעורי  מחדש נקיים ז' וצריכה הדעת היסח ואיכא לבא, רוצה

סק"ו). בט"ז החתונה åë)שבה"ל מועד את לקבוע יש לכתחילה

התברר  שקבעו אחרי אם אמנם א. אות וכנ"ל טהורה, שתהיה בזמן

החתונה  את דוחים שאין המנהג החתונה, עד להטהר יכולה שאינה

ליקח  המייעצים הוראה מורי ויש צב), סי' ח"א אה"ע (אג"מ

החתונה. קודם נדה תפרוס שלא כדי שרצה æë)כדורים והיכא

אסורים  ודאי בידו, עלתה לא שונות סיבות מחמת ורק לבעול

ס). סי' ח"ב בשם קנה (שו"ת (שיעורי çë)להתייחד עיקר וכן

דהיכא  וי"א ח). אות סק"ב שני חוט סק"ז, הט"ז ועל סק"ד שבה"ל

שישנו  טוב ומ"מ להקל, יש בשר, בקירוב פעמים ג' דהורגלו

קג  סי' ח"ג שלמה מנחת (שו"ת אפשרות יש אם נפרדים, בחדרים

כא. אות לעיל ראה העראה, היתה אם ולענין יד). י"א èë)אות

רק  הוא קטנים דמש"כ וי"א סקי"ג). (סד"ט קטנים דוקא דבעינן

סק"ח, (תוה"ש גדולים גם לשמירה הכא ומהני הצניעות, מפני

משמרתו). שאשתו כיון סק"ג, צא סי' יו"ד וחזו"א



נדה  קצג הלכות סט סימן

גרושתו Î(æé)ה. נקיים (ë)לישב(èé)צריכה(çé)ל )מחזיר :לא)שבעה

קצג  סימן
אחד: סעיף ובו בתולים, דם דין

מצוה‡א. בעילת בועל הבתולה, את ביאתו (à)הכונס מיד א)וגומר ,ב )ופורש
·(á),ראתה ולא לראות זמנה הגיע שלא קטנה היא ולא ‚אפילו בדקה ואפילו

.Î.Î.Î.Î˘"·˘¯‰ ˙"Â˘

.(· 'ÈÒ È"˙ÎÓ)

.‡.‡.‡.‡.·"Ú ‰Ò ‰„�

.·.·.·.·‰"„ Ì˘ È"˘¯

ÈÓÏ˘Â¯È ,‰ÎÏ‰

,Â"‰ ·"Ù ˙ÂÎ¯·

Ë"Ù „"·‡¯

,‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.·"Ú „ ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯ ,‡ 'ÈÒ È"Ù ‰„� ˘"‡¯ ,‡Ò˜ 'ÈÒ Ê"Á ‰·Â˘˙·Â ‡"Ú ‰ ·"˘ Ê"·.‚.‚.‚.‚Ì˘· ‚ ˙Â‡ ‡"ÈÙ ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰ ,Ì˘ Ô"¯Â ˘"‡¯ ‡"·˘¯

.ËÏ˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,‡"È‰ ‚"Ù ‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,ÊÈ˘ 'ÈÒ Á˜Â¯ ,È"˘¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
‰‡È·

לב )
‰‡È·Ï ÌÓˆÚ ÌÈ¯ÒÂÓ ÔÈ‡ Í‡

לג )
ÔË˜ ˙¯ÈÓ˘„ ‡"ÈÂ .(Í"˘)

,‰ÏÎ‰ ‰˙· Ïˆ‡ ˙·ÎÂ˘ ‰ÏÎ‰ Ì‡˘ Â‚‰�˘ ‰Ó ˘"ÎÂ ,È�‰Ó ‡Ï ‰�Ë˜Â≈

¯ÂÓ‚ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê
לד )

.(˘"˙Ù· Ú·˘ ¯‡·) ä(æé) גרושתו מחזיר 

�˜ÌÈÈ-וכו' 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ ,˙¯·ÂÚÓ ‡È‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
לה )

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)

‡È‰Â ,‰¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡Â‰Â ,Â˙ÚÂ·˘ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˜¯ ‰˙Â‡ ˘¯È‚ Ì‡Â

.(˘"˙Ù· Ê"·„¯) ÌÈÈ˜� 'Ê ·˘ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ,ÍÎÓ ˙Ú„ÂÈ

( çé) נקיים ז' לישב  �˜ÌÈÈ,-צריכה  'Ê ‰¯ÙÒ ‡ÏÂ Â‡˘È� Ì‡ Ì�Ó‡

.(Ê"Ë) ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÔÈ‡Â˘�· ‰ÈÏÚ ‡· ¯·Î˘ ÔÂÈÎ ,‰¯ÈÓ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡

‰˘ÓÏ ˙¯‡Ù˙) ‰¯ÈÓ˘ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ ,‰„� ‰Ò¯Ù Ì‡ ‰"‰„ ‡"ÈÂ

.(‡"Ú¯) ‰„� ‰Ò¯Ù· ¯ÈÓÁ‰Ï „„ˆÓ˘ ˘ÈÂ .(‡"Ú¯·( èé) לישב-
,ÌÈÈ˜� 'Ê ÛÎÈ˙ ‰¯ÙÒÂ ,‰È‡Â˘È� ˙‡ ÂÓÈ„˜È ÈÏÂ‡ ˜ÙÒ ‰È‰˘ ‰ÏÎÂ

¯¯·˙‰˘ ÌÂÈÓ ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ˙Â�ÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,ÂÓÈ„˜‰ ÔÎ‡ ÛÂÒ·ÏÂ

ÔÈ‡Â˘È�‰ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó ÔÎ‡˘
לו)

.(˘"˙Ù· È"·Â� ,Ê"Ë)( ë)נקיים ז'

-,‰ÈÏÚ ‡·Â ,ÔÈ„Î ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒ˘ ‡Ï· Â‡˘È� ‰ÏÎÂ Ô˙Á˘ ‡ÎÈ‰ ÏÎÂ

‰�Á·‰Ï ÌÂÈ 'ˆ Ì˘È¯Ù‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡
לז)

.(Ê"Ë)à( à) ביאתו וגומר 

-ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÈÁ ¯·‡· ˘Â¯ÙÏ ÂÏ ¯˙ÂÓÂ .„¯ÂÈÂ ˙˙Â˘ Ì„‰˘ È"ÙÚ‡

¯·‡‰ ˙ÂÓÈ˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï
ג )

.(Ê"ËÂ Í"˘)( á)קטנה היא  אפילו

(Ê"Ë).-וכו' ‰„� Ì„ ‡ÏÂ ÌÈÏÂ˙· Ì„ È‡„Â ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡Â

äòãä øåàéá
(ì'ז צריכים אין להבחנה, חדשים ג' והפרישום שהתגיירו, זוג

תשובה  בעלי וכן רסט). סי' מרבבה (דגול חימוד דם מחשש נקיים

אזרחיים, בנישואין  שנישאו  או וקדושין, חופה ללא יחד שחיו

אך  לחימוד, עתה לחוש צריכים דאין מסתבר כדת, נישאים ועתה

סק"א). שבה"ל (שיעורי למעשה נבעלה àì)צ"ע אם וה"ה

ראה  נקיים, ז' צריכה ג"כ לו, נישאה ואח"כ פנויה בעודה לנואף

א. ס"ק ס"א בענינים áì)לעיל ומבינים שמרגישים מגיל היינו

או  שבע מגיל שהוא י"א בשוק, דברים לספר שידעו אלו,

שש  או חמש גיל לפני לא הוא ומ"מ סקי"ג). (סד"ט שמונה

ד  סי' הלכה בדבר מובא חזו"א רד, סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת

קצת  להיות צריך הגיל שאצלנו וי"א שש). מגיל שהוא ס"ג

(חוט  הילדה או הילד התפתחות לפי תלוי והכל גדול, יותר

החזו"א). בשם ג אות סק"ב מוסר âì)שני אין שיעור

כלל  חכמ"א סקי"ג, (סד"ט תשע גיל עד היינו לביאה עצמו

עד  הוא הזה דבזמן וי"א רד). סי' ח"ה שבה"ל שו"ת ס"ט, קטו

הגר"נ  בשם הבית בפתח שמובא כפי (חזו"א עשרה אחד גיל

אשה ãì)קרליץ). [ה"ה הכלה של שאמא אפשר אמנם

יהא  והמפתח הדלת, את ותנעל אחר, בחדר עמה תישן אחרת]

עם  ישן שאיש אפשר וכן סק"ה). צא סי' (חזו"א האם ביד

בחדר  והכלה אצלו, יהא והמפתח הדלת את ינעל והאיש החתן,

ה). אות סק"ב שני (חוט לבדה לעיל äì)נפרד זה דין ראה

א. ס"ק א לנישואין åì)סעיף הראשון שהמועד היכא דוקא היינו

לנישואין, בהכנות החלו לא שעדיין באופן מרובה, זמן לעוד היה

טהרה  מלבושי רמונים, (פרדס חימוד יש הנישואין כשהקדימו ולכן

אמנם  להחמיר הביא סק"כ [בבדה"ש ואגב, ד"ה הבית פתח סט"ז,

תבדוק  דלכתחילה וי"א להחמיר]). ראיה שאין בו חזר במילואים

בדקה, לא אם בדיעבד אבל הוקדמה, שהחתונה שהתברר בשעה

ד"ה  סקי"ב (סד"ט מחדש נקיים ז' צריכה שאינה להקל לסמוך יש

מדאורייתא,æì)'ולמעשה'). נקיים ז' שצריכה  נדה, פרסה ואפילו

בקדושה  שנזרע זרע בין להבחנה יום צ' להפריש צריך אין מ"מ

סי"ב  קצו סי' להלן וראה סק"ו, השלמים (תורת בקדושה לשלא

מה). מותר à)ס"ק כן ועל הרגילה, בדרך יהיה הפרישה אופן

כדי  תחבולות לעשות צריך ואינו ממטתה, שירד קודם להתלבש

סק"א). שני (חוט ביאתו' 'גומר בכלל דזהו מהר, יותר לפרוש שיוכל

עוד  וראה במטה. עמה לישן או בה ליגע אסור שוב שפרש, ואחר

ג. אות ויברך á)להלן ידיו יטול דם, נמצא אם שפרש אחרי

העמקים, שושנת עדן בגן אגוז צג אשר "ברוך ומלכות שם בלא

בטוהר, שמרה אהבים אילת כן על חתום, במעין זר ימשול בל

סי' אה "ע (שו"ע אברהם" של בזרעו הבוחר ברוך הפרה, לא וחוק

קצת  הוציא רופא אם ואמנם סי"ח). קטו כלל חכמ"א ס"ב, סג

זו  ברכה לברך אין בתולים, דם מצא ג"כ שעתה אף בתולים, מדם

ג). אות סק"א שני בשום â)(חוט לפרוש אין קבלה עפ"י ואמנם

נב), אות ברכה בעמק (של"ה זרע שכבת יצא שמא חי באבר ביאה

קנייבסקי  (הגרי"י האבר שימות עד להמתין עדיף כאן גם ולפיכך

האבר  פירש שלא זמן כל האבר, מת אם ואפילו טז). אות במכתבו

שבה"ל  (שו"ת ביאתו ולגמור שוב שיתקשה עד להמתין יכול לגמרי,

צערה, מחמת ביאתו, שגמר קודם פירש אם מאידך קכא). סי' ח"ה

במשנה  הובא צ, סי' מכת"י הרשב"א (שו"ת ולהכנס לחזור אסור

שהוא  אעפ"י ממקומו, האבר נשמט אם וה"ה ה"ח). פי"א למלך

ממנה  להתרחק וצריך ולהכנס, לחזור אסור המעשה, באמצע עדיין

לפרוש  לא להזהר לחתנים להורות יש ולפיכך סק"א). שני (חוט מיד

ביאה. גמר עד
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טמאה  דם, זרע.,ד )מצאה שכבת וחיפהו כחרדל דם טיפת ראתה ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:שמא

„
ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ

ה)
‰· ‰¯Ú‰ ˜¯ ‰‡È· ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡ Ï˜‰Ï Â‚‰�Â ,Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡

ו)
Ì„ ‰˙‡¯ ‡ÏÂ

ז)
,

˘ÂÁÈ ˘Ù� ÏÚ·Â .Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‰�ÓÓ ˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ ,˘ÓÓ ‰‡È· ‰ÈÏÚ ‡· Ì‡ Ï·‡

˙Â˜Â�È˙· ˜ÂÁ˘Ï ‡Ï˘ ÂÓˆÚÏ
ח)
.

‰
‰Ú·˘ ÏÎ ˜Â„·˙Â ‰¯‰Ë· ˜ÂÒÙ˙˘ ‰ÎÈ¯ˆÂ

ט)
,

Â
ÏÈÁ˙˙ ‡ÏÂ

˙Â�ÓÏ(â)‰˘ÂÓÈ˘Ï '‰ ÌÂÈ „Ú
י)
.

Ê
‰¯ÂÓ‚ ‰„�˘ ‡Ï‡ ,‰˜Á¯‰ ÔÈ�ÚÏ ‰„� È�È„ ÏÎ· ‰ÓÚ ‚‰Â�Â

‰„ÓÚ˘ ¯Á‡Ï ‰ËÓ ‰˙Â‡· Ô˘ÈÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ ÂÊÂ ,‰ËÓ· ‰�È‡˘Î ÂÏÈÙ‡ ‰˙ËÓ ÏÚ Ô˘ÈÏ ÂÏ ¯ÂÒ‡

ÂÈÏÚ Ì„‰˘ ÔÈ„Ò· ÂÏÈÙ‡Â ÂÏˆ‡Ó
יא)

:

.„.„.„.„ÈÏÚ·· „"·‡¯

¯Ú˘ ÛÂÒ ˘Ù�‰

.‰˘È¯Ù‰.‰.‰.‰.‰

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‰ ·"˘ Ê"· ¯ˆ˜‰

‰„� ˘"‡¯ ,‡"Ú

·¯ Ì˘· · 'ÈÒ È"Ù

‡"ÈÙ Ì"·Ó¯ ,È‡‰

.Á"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.Â.Â.Â.Â'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,Âˆ

.„"Ú ÊÏ.Ê.Ê.Ê.Ê„"·‡¯

.·"‰ ‚ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( â) לשימושה ה ' יום  ÔÈ˙Ó‰Ï-עד  È‚Ò ÌÈÏÂ˙· Ì„·„ ‡"ÈÂ .(Í"˘) ‡"ÈÒ Âˆ˜ 'ÈÒ ÔÓ˜Ï ¯‡Â·Ó‰ ‰„� ÔÈ„Î

äòãä øåàéá
(ãע"י הבתולים שהוציאו כגון ביאה, ע"י שלא שיצא בתולים דם

דם, וראתה לבעול], מצליח ואינו עבים שהיו [כגון סיבה מאיזו רופאה

אויערבך הגרש"ז פז, סי' ח"א (אג"מ זה דם ע"י נטמאת שאינה י"א

(שו"ת שטמאה וי"א מ). עמ' ח"ג רפואה ערכי שלמה בשולחן מובא

נח, סי' ח"ד יצחק מנחת קיז, סי' ח"ב האפוד חשב רי, סי' ח"א מהרש"ם

ברכת לענין ומ"מ סק"א). שני חוט קיט, סי' ח"ה שבה"ל שו"ת

(עיין ומלכות בשם עכ"פ תברך שלא לומר מקום קצת יש הטבילה,

בבדיקות דם כשמוצאת הדין והוא י). אות קעו סי' ח"ט שבה"ל שו"ת

זה הרי הבתולים, מחמת שהוא והתברר הבעילה, שאחרי נקיים הז' של

תמיד מוצאת אם ומ"מ נקיים. הז' את סותרת אי הנ"ל, במחלוקת תלוי

אחרת מכה יש שמא לתלות יש הבדיקה, בעת לה כואב וגם אחד, בצד

בתוליה, הוציאו קיט). סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת דם יוצא שממנה

חוט פז, ססי' ח"א (אג"מ שטהורה י"א דם, ראתה לא ראשונה ובבעילה

ויש לכן). קודם בתולים דם קצת בהוציאו אף היקל ט אות סק"א שני

אם הנידון עצם ולענין ב). אות נח סי' ח"ד יצחק (מנחת בזה שמסתפק

ההוראה גדולי בזה מש"כ ראה ביאה, ע"י שלא בתולים להסיר

סק"א). סוף שני חוט קמו, סי' ח"ז הלוי שבט (שו"ת ביןä)בתקיפות

בקטנה. ובין פ"אå)בגדולה (רמב"ם העטרה כל שנכנס היינו העראה

זמן כל יותר, הכניס ואפילו ס"א), כ סי' אהע"ז רמ"א ה"י, ביאה מאיסורי

לא אך 'ועדיין' ד"ה סק"ג (סד"ט העראה חשיב האבר, כל נכנס שלא

קטו כלל חכמ"א לדינא, נקטוהו הפוסקים ושאר לדינא, כן החליט

אם מחמירים ויש סקי"ט), צו ש"ב חי איש בן טהרה, מלבושי סט"ו,

ביאה כדין יא, אות סק"א שני (חוט יותר קצת וגם העטרה כל נכנס

הזריע, לא אם אף האבר, כל את הכניס כג). סי' אה"ע בנובי"ת המבואר

היה אם יודעים אינם והכלה החתן אם שם). (חכמ"א גמורה בעילה ה"ז

לנהוג. כיצד חכם שאלת יעשו דם, מצאה ולא ביאה, או וכןæ)העראה

אבני שו"ת סז, סי' אש אמרי שו"ת קמג, סי' אהע"ז חת"ס (שו"ת עיקר

כיון מחמירים, ויש סקי"ט). צו ש"ב חי איש בן סק"ו, רכ סי' יו"ד נזר

ח"א יו"ד שלמה בית (שו"ת לא או ביאה גמר היה אם לידע שקשה

קצג, סי' שאול יד הג' כ, סי' ח"ח ענגיל מהר"ש שו"ת עו, סוס"י

להקל אפשר עטרה, הכנסת רק היה אם ולמעשה, ס"ט). וערוה"ש

האבר רוב נכנס ואם דם, רואים שלא במציאות מהנסיון דמוכח כרמ"א,

יש אבר בחצי המיקל אך אבר, חצי כשנכנס גם להחמיר ונהגו להקל, אין

אבר, רוב נכנס אפילו להקל יש זרע, שכבת יצא לא ואם לסמוך. מי על לו

וסק"ז). סק"ה שבה"ל (שיעורי זרע שכבת שחיפהו למיחש דליכא כיון

והיכא להחמיר, יש צער, לה היה וגם מסתפקים, והיא שהוא והיכא

נאסרת אינה ודאי צער, הרגישה לא וגם בכלל, העראה היה אם שספק

בפעם מיד גמורה בעילה לבעול ישתדל נפש ובעל סקי"ט). (בדה"ש

סק"ד). (סד"ט הראשונהç)הראשונה בפעם ביאתו שיגמור היינו

סק"ד). אםè)(סד"ט ש"ז, שחיפהו חשש מחמת רק דטמאה היכא

סק"י). ושמלה (לחם מהני בדיעבד נקיים, בז' אחת בדיקה רק בדקה

(שיעורי חכם שאלת תעשה הדחק ובשעת להקל, אין דם, ראתה אם אבל

סק"י). חת"סé)שבה"ל (שו"ת הטבילה על מברכת וכשטובלת,

קמג). סי' הבעילהàé)אבהע"ז גמר אחר השניה: הביאה דין ולענין

לבד, [כאב דם שמרגישה אומרת אא"כ ממנה, לפרוש צריך אין השניה

אם לראות יש ואח"כ סק"ז), שבה"ל (שיעורי לחוש] ואין לדם סימן אינו

בסדין אפילו וזה שם), שבה"ל שיעורי סי"א, (ערוה"ש הסדין על דם יש

עצמה את גם שתבדוק י"א הביאה, בשעת צער לה היה ואם צבעוני.

בביאה דם נמצא שם). שבה"ל שיעורי ס"ח, פט"ו ישראל בת (טהרת

דם עתה ראתה לא ואם וטבילה, נקיים בז' שוב להטהר צריכה השניה,

שלמה בית (שו"ת ראשונה בביאה האמורות הקולות גם לה יש נידות,

סופרים בקנאת קלוגר ר"ש רי, סי' ח"א מהרש"ם שו"ת עו, סי' ח"א יו"ד

ומכתב ס"ז פט"ו ישראל בת טהרת נו, סי' טהרה לשיורי בהשמטות

בעילה היתה ראשונה בביאה אם ומיהו ז). אות הספר בראש שם החזו"א

שמא חיישינן דם, מצאה שניה בביאה ועתה דם, מצאה ולא גמורה

ומהרש"ם שלמה (בית הנ"ל הקולות בה להקל ואין נדות, דם הוי השתא

שמא חוששים ואין טהורה, זו הרי שניה, בביאה דם נמצא לא שם).

דם מצאה לא הראשונה בביאה אם אפילו ש"ז, וחיפהו דם מעט יצא

רק היה ראשונה בביאה אם ואמנם מ). סי' ח"ה ענגיל מהר"ש (שו"ת

בעילה בעל וכעת ראתה, שמא לחוש והחמיר ראתה, ולא העראה,

בדעת (מהרש"ם וטמאה בתוליה, שיבר עתה רק שמא חיישינן גמורה,

שאין וי"א סק"ט). בדרכ"ת הובא קיט סי' מרדכי לבושי שו"ת תורה,

היתה ראשונה בביאה שאם וי"א סק"א), שני (חוט וטהורה לכך לחוש

זו הרי כלום, מצאה לא שניה בביאה ועתה דם, מעט ומצאה העראה



נדה  קצד הלכות עא סימן

קצד  סימן
סעיפים: י"ד ובו ומפלת, יולדת דיני

כנדה ‡א. טמאה דם, ראתה לא אפילו מת א)יולדת, ילדה בין חי, ילדה בין ,
נפל · טומאתה,ב )ואפילו ימי הם וכמה חשובות ‚. היולדות כל הזה בזמן עכשיו

נמצ  נקיים, שבעה לספור וצריכות בזוב ז'יולדות יושבת זכר שיולדת אומר את

נקיים  וז' ללידה שבועים יושבת נקבה והיולדת לזיבה, לנקיים וז' ללידה

לנקבה,„לזיבה. וי"ד לזכר ז' שהם לידה, עולים (à)ימי בהן ראתה לא אם

זיבתה, ליל ‰לספירת עד אסורה זו הרי לנקבה, י"ד בתוך נקיים ז' שלמו ואם

טבילה.Âט"ו, לה עלתה לא לכן, קודם טבלה �Ï˜·‰,‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:ואם „"ÈÂ ¯ÎÊÏ 'Ê ¯Á‡ÏÂ

(á)‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒ˘ ¯Á‡Ó ,„ÈÓ ‰ÏÚ·Ï ˙¯˙ÂÓ
ג )
.

Ê
ÔÈ‚‰Â�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È Â‰ÈÓ

,‰·˜�Ï ÌÈ�ÂÓ˘Â ¯ÎÊÏ 'Ó ÍÂ˙ ÔÈÏ·ÂË ÔÈ‡˘
Á

,¯ÈÓÁ‰Ï Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó· ¯È˙‰Ï ÔÈ‡Â
Ë

Ï·‡

(â)‰¯ÙÒÂ ‰·˜�Ï „"ÈÂ ¯ÎÊÏ 'Ê ¯Á‡ Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï˘ „ÈÓ ˜¯ ÏÏÎ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ,‚‰�Ó ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·

.‰ÏÚ·Ï ˙¯˙ÂÓ ,ÌÈÈ˜� 'Ê
È

·‚ ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ,Ï„¯ÁÎ Ì„ ˙ÙË ÂÏÈÙ‡ ,‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡

,¯‰ÂË Ì„ ÏÚ ÔÈÏÚÂ· ÔÈ‡˘ Ï‡¯˘È ÏÎ· ‚‰�Ó‰ Ë˘Ù ¯·Î ,‡Â‰ ¯Â‰Ë Ì„ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó„(ã)Â�È„Â

.‡.‡.‡.‡È"Ù Ì"·Ó¯

,‡"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.‡"Ú ‡Î ‰„� È"˘¯

.·.·.·.·Ï ‰„� 'È�˙ÓÓ

.‡"Ú.‚.‚.‚.‚'Ï‰ Ô"·Ó¯

,ÁÈ-Ê"È‰ Ê"Ù ‰„�

'ÈÒ ‰"Ù ‰„� ˘"‡¯

.·.„.„.„.„,‡"Ú ÊÏ ‰„�

‡"·˘¯ ,Ï"�‰ ˘"‡¯

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

Ô"¯ ,·"Ú ËÎ Â"˘

,·"Ú „ ˙ÂÚÂ·˘

Ê"Ù Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.‡"È‰.‰.‰.‰.‰Ì"·Ó¯

.‰"‰ Ì˘.Â.Â.Â.Â.È"·

.Ê.Ê.Ê.Ê˜"È¯‰Ó ˙"Â˘

Ì˘· „Ó˜ ˘¯Â˘

˜¯Ù ‰„Â‚‡‰ ,‡È�˙

,Âˆ 'ÈÒ ÌÈÁÒÙ È·¯Ú

'Ï‰ ÌÈ‚‰�Ó Ï"È¯‰Ó

.‰ˆ˜˙ 'ÓÚ ‰„�

.Á.Á.Á.Á˘"·È¯‰ ˙"Â˘

.Ó 'ÈÒ.Ë.Ë.Ë.Ë˙ÓÂ¯˙

.‰�¯ 'ÈÒ Ô˘„‰

.È.È.È.ÈÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡

.È"· ,„Ú˘

äòãä ïåéö

È˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÈ˜� 'Ê ˙Â�ÓÏ ˙ÏÁ˙ÓÂ ,ÌÈÓÈ '„
יב )

.(Ê"Ë) à( à)בהן ראתה לא Â¯‡˙‰-אם  ‰¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡

,‰·˜� ˙„ÈÏÏ ÌÈÈÚÂ·˘ ÍÂ˙ ÔÈÈ„Ú ‡È‰ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒ˘ È¯Á‡

.(Ê"Ë) ˘„ÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ( á)לבעלה מותרת

-(Ê"Ë) ‡"Ù ÏÈÏ Â‡ ‡"Ó ÏÈÏ· ‰ÏÚ·Ó ˘Â¯ÙÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â
ד )
.

( â) להחמיר מנהג שאין  ‰È˙¯-במקום Â‚‰� ÂÏ‡ ˙Â�È„Ó·Â
ה )

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ)( ã) דבר לכל דם  כשאר  -ודינו 
‰ÂÚ·˙ Ì‡ ÔÎÂ ,‰‡ÓË ¯‰ÂË ÈÓÈ· Ì˙Î ‰‡ˆÓ Ì‡ ÍÎÈÙÏÂ

ÌÈÈ˜� 'Ê ·˘ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ‡˘�ÈÏ
ו)

,‰ÏÈ·Ë‰ ˙Î¯· ÔÈ�ÚÏÂ .

,¯‰ÂË ÈÓÈ ÍÂ˙· ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ Î"Á‡Â ,‰˙„ÈÏÏ ¯·Î ‰Ï·Ë„ ‡ÎÈ‰

,(Ó"Â‚„) ‰ÏÈ·Ë‰ ÏÚ Í¯·˙ ‡Ï Ó"Ó ,¯‰ËÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ Û‡„ ‡"È

Í¯·Ï ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"ÈÂ
ז)

˘ÈÓ˘˙ ÚˆÓ‡· Ì‡ ÔÈ�ÚÏÂ .(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

äòãä øéàî

äòãä øåàéá
הוראה, מורה לשאול יש מעשה ולענין פה), סי' ח"א (אג"מ טהורה

זאת. לדעת לחתן וקשה העראה, היתה שאכן לברר שצריך כיון

חודשים, כמה במשך אפילו והלאה, שלישית בביאה דם ראתה

אופנים ויש כא), סי' ח"ג מאירות (פנים פעם כל נטמאת היא הרי

סי"ג. קפז סי' לעיל ראה תשמיש, מחמת רואה לדין לחוש שצריך

(áé חמשה להמתין צריכה לכו"ע השמשות, בין נבעלה אם אמנם

תוך  בינונית עונה חלה אם כן כמו סק"ה). קצו סי' (ט"ז ימים

צריכה  דם ראתה ואם לבדוק, חייבת הבתולים, לדם ימים ד'

פרסה  ואם סק"ד). בט"ז שבה"ל (שיעורי ימים לחמשה להשלים

שום  בה להקל ואין דבר, לכל לנדה דינה הבעילה, אחרי נדה

סט"ז). קטו כלל חכמ"א סק"ה, (סד"ט ולענין à)קולא

טז. אות ב סעיף להלן ראה היולדת, נטמאת "נפל"á)מאימתי

נולד  אך חודשיו לו שכלו היינו ו"מת" חודשיו, לו כלו שלא היינו

הפילה  מטמא. נפל איזה ב סעיף להלן וראה סק"ג), (בדה"ש מת

יח. אות ג סעיף להלן ראה קרוש, דם לעורר â)חתיכת יש

ולכן  העובר, הפלת נגמרה מתי יודעים אין לפעמים נפל שבמפלת

גרידה  ע"י כגון הפילה, כבר שודאי מיום שבועיים לחשב יש

(יסוד  דם לראות שהתחילה מיום לחשב ואין אחר, בירור או

סעיף  להלן ראה שבועיים, להמתנת והטעם קכה). עמ' הטהרה

דבעל ã)ג. כתב יב] בס"ק [הובא ג' סעיף לקמן שהש"ך ואף

שבה"ל  שיעורי סקי"ב, (סד"ט להקל נקטינן מ"מ יחמיר, נפש

סק"ב). זו ä)בט"ז בחומרא לנהוג שאין החזו"א הורה וכן

שבועות  ששה להמתין טוב למעשה אמנם סק"ג), שבה"ל (שיעורי

קלקול  שהיה אמרו שהקדימו והרבה בריאות, משום הלידה, אחרי

סק"ג). בט"ז שבה"ל (שיעורי מעשה צריכה å)בשעת וכן

ז' למנות שתתחיל קודם ראייתה, מתחילת ימים חמשה להמתין

שיעורי  סקט"ז, קצו סי' בפת"ש הובא קנז סי' חת"ס (שו"ת נקיים

לראייתה  לחוש שצריכה משמע וסתות, לענין וכן סק"ו). שבה"ל

סק"ו). סל"ג קפט סי' שבה"ל (שיעורי קבוע שאינו וכן æ)כוסת

וראה  סק"א). ר סי' שני חוט קכב, סי' ח"ג שבה"ל (שו"ת עיקר

מחמת  שהטבילה באופנים הברכה לענין א אות ר סי' להלן עוד

טומאה. ספק



נדה  קצד הלכות סימן עב 

¯·„ ÏÎÏ Ì„ ¯‡˘Î
ח)

מ'È‡ב.: בתוך לולד,(ä)המפלת חוששת חוששת È·אינה אבל

ראתה. לא אפילו נדה, ‡È�ÙÓ(å)(æ)¯˘Ù‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:משום È‡˘(ç)‡Ï· ¯·˜‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ

.‡È.‡È.‡È.‡ÈÏ ‰„� 'È�˙Ó

È"Ù Ì"·Ó¯ ,‡"Ú

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.·"Ú ÁÎ Â"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,‡"‰ Ê"Ù ‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,‡"‰.·È.·È.·È.·ÈÊ"Ù ‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,Ê"Ë‰ ‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

.Ì˘ ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Â"Ë‰

äòãä ïåéö

È"·Â�) ÈÁ ¯·‡· ˘Â¯ÙÏÂ Â˙‡È· ¯ÂÓ‚Ï ¯˙ÂÓ˘ ‡"È ,È˙‡ÓË� ÂÏ ‰¯Ó‡

(È·ˆ ˙ÏÁ�) Ì„ ¯‡˘Î ,˙Ó ¯·‡· „ÈÓ ˘Â¯ÙÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù·
ט)
.

 á(ä)לולד חוששת ‡Á¯-אינה Ï·‡ .‰·˜� ÔÈ· ¯ÎÊ ÔÈ·

‡"È ,ÂÏ‡ ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡Â .(Í"˘) „ÏÂÏ ˘ÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈÚ·¯‡ÌÈ·˘ÁÓ˘

Ì‡ Û‡ Ê‡„ ,Ì˙Î ˙ÈÈ‡¯ ˙ÓÁÓ ‰Ï·Ë Î"‡‡ ,‰ÏÈ·Ë‰ ÌÂÈÓ Ì˙Â‡

È�Â˘¯‚‰ ˙„Â·Ú) Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,‰ÏÈ·Ë‰Ó ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ Â¯·Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú

·˘ÁÏ ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁÂ ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ ,·ËÈ‰ ¯‡··

Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰¯·Ú˙� ‡Ó˘ ˘ÂÁÏ ˘È„ ,‰ÏÈ·Ë‰Ó ÂÏ‡ ÌÈÓÈ

Ò"˙Á Ë"„Ò „"ÂÂÁ) ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ‰�ÓÓ ˘¯ÈÙ ‰ÏÚ·˘ ˙Ú„ÂÈ˘Î ‡Ï‡

(˘"˙Ù·
י)
.(å)דם בלא הקבר לפתיחת אפשר -שאי

È"·Â�) ‰˜È�Ó Â‡ ˙¯·ÂÚÓ Â‡ ‰�˜Ê Â‡ ‰„ÏÈ ‡È‰ Ì‡ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â

(˘"˙Ù·
יא)
.(æ)הקבר לפתיחת אפשר ‡Ì-שאי Â�ÈÈ‰

‰˜„ ‰�È‡˘ ‰ÎÈ˙Á Â‡ „ÏÂ ÂÓÎ ,˘Â‚ ¯·„ Â�ÓÓ ‡ˆÈÂ Á˙Ù� ÌÁ¯‰

Â‡ ,¯·„ ‡ˆÈ ‡Ï˘Î Ï·‡ ,ÁÂ¯ ‰„ÏÈ˘ Â‡ ,˘˜ Ï˘ ˜„ ˙¯ÙÂÙ˘Î

‡Ï· ¯·˜‰ ˙ÁÈ˙Ù ÔÈ‡' ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ,‰˜˘Ó Â‡ „‡Ó ˜„ ¯·„ ‡ˆÈ˘

(˘"˙Ù· ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙· È"·Â�) 'Ì„
יב)
.(ç)הקבר לפתיחת

-Á˙ÙÂ ÈÏÎ ‰ÊÈ‡ ÒÈ�Î‰ ‡ÙÂ¯‰˘ ÔÂ‚Î ,ıÂÁ·Ó ‰ÁÈ˙Ù ‰˙È‰ Ì‡Â

ÌÁ¯‰ ÈÙ ˙‡
יג)

Ì„ ‡Ï· ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê· Û‡„ ‡"È ,
יד)

È"·Â�)

¯·˜‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡ ÂÚ·ˆ‡ ˙‡ ˜¯ ÒÈ�Î‰ Ì‡ Ó"ÓÂ .(˘"˙Ù·

(˘"˙Ù· Ò"˙ÁÂ Ì„‡ ˙�È·)
טו)
.

äòãä øéàî

äòãä øåàéá
(ç כדם דינו טוהר דדם מב סעיף קצ סי' לעיל השו"ע דעת וכן

שיעורי è)נדות. קפה, סי' נדה במי קלוגר (הגר"ש עיקר וכן

מחמת  תשמיש" מחמת "רואה נעשית אינה אמנם סק"ו). שבה"ל

סקל"ב). קפז סי' (ש"ך זו רואות é)ראיה אינן שהנשים בזמננו

לא  רגיל, וסת ראתה אם ההריון, של הראשונים חדשים בג' וסת

מליל  יום ארבעים ומונים שראתה, קודם מעוברת שהיתה חיישינן

קודם  מעוברת שהיתה לחוש יש כתם רק ראתה אם אבל הטבילה,

נתברר  ואם רגילותה. כפי שלא מועטת בראיה דה"ה ומסתבר לכן,

זמן  לחשב ויכולים הוכחה, הוי מעוברת, היתה שלא בדיקות ע"י

סק"ב). שבה"ל (שיעורי הטבילה מליל ולענין àé)העיבור

צריכה  אם דם, להוציא מקורה שנפתח שהרגישה דמים מסולקת

סק"י. קצ סי' לעיל ראה דם, שיצא שיעור áé)לחוש ולמעשה

שבדקים" דקה "שפופרת כשיעור נפתח אם הוא המטמא הפתיחה

קש  כמו או סקי"ב). שם וש"ך סק"ו, שם ט"ז ס"ו, קפח סי' (שו"ע

פחות  לא שהוא הפוסקים וכתבו סק"ד), בפת"ש מאהבה (תשובה

,(47 הע' א סי' הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש מ"מ מ-3

כשלושת  שהוא לאגודל, הסמוך האצבע משיעור יותר שהוא וי"א

סקי"ג, נו סי' ח"ב מלכיאל דברי (שו"ת מ"מ] [כ-19 אינץ' רבעי

האצבע  מעובי יותר שהוא וי"א פט). סי' וח"א ק סי' ח"ג אג"מ

בעלי  מורים שכן סקל"א (בדה"ש מ"מ 15 הפחות לכל והוא הקטנה,

שמצוי  כפי ההריון, בסוף רחמה שנפתח מעוברת ואמנם הוראה).

השביעי, או הששי בחודש כבר מעט נפתח שהפתח נשים בהרבה

בחודש  שכבר מצוי ואילך רביעית ומלידה העובר, לחץ מחמת והוא

שלא  כדי הרחם צואר את לסגור צריכים הרופאים השלישי או השני

שני  חוט סק"ד, שבה"ל (שיעורי הקבר פתיחת נחשב אינו תפיל,

ז). אות סק"י ס"ו קפח ובסי' חשיב âé)סק"ג מקום באיזה ולענין

שהוא  חיצון פתח פתחים, שני יש הרחם בצואר הנה הקבר, פתיחת

וי"א  עצמו , לרחם הרחם צואר בין שהוא פנימי ופתח הצואר, פתח

מצדד  (כן הפנימי הפתח שנפתח היינו כאן האמורה הקבר שפתיחת

ז). סי' ח"ב האפוד חשב ט, אות יד סי' יו"ד יצחק בית בשו"ת

החיצון, הפתח של בפתיחה אף ומחמירים חוששים למעשה אמנם

שהפתח  הריון בסוף המצויה בפתיחה ומיהו לחכם. לשאול ויש

קפח  ובסי' סק"ד, שבה"ל (שיעורי לחוש אין מאליו, נפתח החיצון

קפג סימן לעיל עי' סק"ד). י.ס"ג (גר"א ãé)הערה עיקר וכן

נא). סעיף ערוה"ש סק"ח, קפח סי' הרב שו"ע סקכ"ג, קפח סי'

קפח  סי' למשה (תפארת מבחוץ הקבר לפתיחת לחוש שאין וי"א

תליתאה  ומשיב שואל שו"ת הנוב"י, על ברוך אמרי הגהות ס"ב,

סק"י, נו סי' ח"ב מלכיאל דברי כג, אות קכא סי' בינ"א מ, סי' ח"ב

סי' ח"ג או"ח (אג"מ להחמיר יש ולמעשה סק"א-ב). פג סי' וחזו"א

באוצרות  מובא אלישיב הגרי"ש סק"ד, קפח סי' שבה"ל שיעורי ק,

תתצח). עמ' הרופאים:åè)הטהרה בבדיקות למעשה וההוראה

בודק אם בין הקבר, לפתיחת לחוש צריך אין רגילה, פנימית בבדיקה

פתח את המרחיב [מכשיר "ספקולום" במכשיר נעזר אם ובין בידו,

שם). ההלכות ובסיכום סק"ד, ס"ג קפח סי' שבה"ל (שיעורי הנרתיק]

כיון לחוש, אין היום המצוי כפי פנימי אולטרא-סאונד בבדיקת וכן

באוצרות מובא אויערבך (הגרש"ז הרחם לצואר נכנס אינו שהמכשיר

הע' א סי' הטהרה במשמרת מובא אלישיב הגרי"ש תתצח, עמ' הטהרה

רחם בצילום כגון הרחם, לתוך שנכנסים וטיפולים בבדיקות אבל .(47

הרופא וכאשר להחמיר. יש חצוצרות, שטיפת או מסויימים, באופנים

ולכן שם). שבה"ל (שיעורי נאמן הרחם, לתוך בבדיקה נכנס שלא אומר

סוג מהו הרופא אצל תברר רפואי, מכשיר באמצעות המטופלת אשה

רופא בדיקת דאחרי ודע לחכם. ותשאל בוצע, טיפול ואיזה המכשיר

של הכפפה את לבדוק צריך ואין עצמה, לבדוק צריכה אינה הדין מן

(חוט משובחת" לבדוק המרבה "כל בה יש אך דם, בה יש אם הרופא

וסדקים חורים בדיקת לעשות שכדאי וי"א ה), אות סק"ג קפג סי' שני

כשיוצא גם לרחם, הרופאים שעושים ובתפירות שם). שבה"ל (שיעורי

מצאה אם הרופאים, בדיקות בשאר וכן וטהורה. מכה, דם אלא אינו דם,

הבדיקה ע"י שנעשתה מפציעה דם הוא אם לרופא תשאל אח"כ, דם

(שיעור לחכם לשאול יש מקרה ובכל מהמקור, דם שם).או שבה"ל י

לא אם אף הריון, למניעת רחמי' 'תוך התקן הרופא לה שהכניס ואשה

ההתקן הוצאת בזמן וכן הקבר. פתיחת מחמת טמאה, אח"כ, דם מצאה

ב). אות סק"ג קפג סי' שני (חוט
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Ì„
טז)

:„ÏÂÏ ˙˘˘ÂÁ ‰�È‡Â ˙¯˙ÂÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒ˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ„ ‰�ÈÓ ‡˜Ù�Â ,

ורמשים,È‚ג . ושקצים וחגבים דגים כמין או ועוף, חיה בהמה כמין המפלת
„Èולד צורת שפירÂËוכל שליא ÊËאו שקרעוהÊÈ,יז)או חתיכה בה (è)או ויש

בצורות,ÁÈעצם, בקיאין אנו שאין כלו ËÈלולד,(àé)חוששת(é)עכשיו ואם

ט"ו ליל קודם טבלה אם יום, י"ד בתוך נקיים טבילה:(áé)ז' לה עלתה לא

אלא Îד. אחר, לולד חוששת אינה שליא, הפילה כך ואחר חי ולד ילדה

כב  שילדה בולד אותה יום.(âé)ר,תולה כ"ג נפל Î‡עד  הפילה אם אבל

לשליא וחוששת כך, אחר שהפילה השליא בו תולין אין לה Î·תחלה, ליתן

(ãé):נקבה של טומאה בולד Î‚ה.ימי אותה תולין אין תחילה, השליא יצאה

לשליא וחוששת קיימא, בן הוא אפילו  כך אחר טומאה Î„שתלד ימי לה ליתן

נקבה: יום Î‰ו.של עד יציאתה נגמרה ולא ראשון, ביום שליא מקצת יצאה

שני: מיום אלא מונה אינה אבל ראשון מיום חוששת המפלת ÂÎז.שני,

בה, קשורה ושליא ועוף, חיה בהמה אחר.(åè)דמות  לולד חוששת אינה

זכר, הנדמה שהולד פי על ואף אחר, לולד חוששת בה, קשורה אינה ואם

.‚È.‚È.‚È.‚È‡Î ‰„� 'È�˙Ó

.‡"Ú.„È.„È.„È.„È‡"·˘¯

¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú Ê"Î Â"˘ Ê"·

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË„Î ‰„� 'È�˙Ó

'Ï‰ Ô"·Ó¯ ,·"Ú

,·"‰ Ê"Ù ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"Î Â"˘ Ê"· ˙È·‰

‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú

.„ 'ÈÒ ‚"Ù

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË„Î ‰„� 'È�˙Ó

,‡"Ú ÂÎ ·"Ú

,Á"‰ Ì˘ Ô"·Ó¯

Á"Î Ì˘ ‡"·˘¯

.Ì˘ ˘"‡¯ ,‡"Ú

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ,·"Ú ‡Î ‰„�

,·"‰ Ì˘ Ô"·Ó¯

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

ÊÎ Ì˘ ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.·"Ú.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ„"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰

Ì˘ Ô"·Ó¯ ,‚"È‰

ÊÎ Ì˘ ‡"·˘¯ ,·"‰

.‡"Ú.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ.Â�È·¯ ˘"ÓÂ ‰"„ ÂÓ˜ È"·.Î.Î.Î.Î‚"Ù ‰„� ˘"‡¯ ,‡"Ú ÁÎ Â"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,„"È‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó È"Ù Ì"·Ó¯ ,‡"Ú ÊÎ ‰„�

.‚"Ú ‚Î¯ ‚"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,„ 'ÈÒ.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯ ,„"È‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó È"Ù Ì"·Ó¯ ,ÂÙ 'ÈÒ ÚÈ¯Ê˙ ˙˘¯Ù ˙Â˙ÏÈ‡˘ ,·"Ú ÂÎ ‰„�

.Ì˘ ‡"·˘¯ ,Ë"‰ Ê"Ù ‰„� 'Ï‰ Ô"·Ó¯ ,Á"È‰ ‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘.·Î.·Î.·Î.·Î.·"Ú „Î ‰„� 'È�˙Ó.‚Î.‚Î.‚Î.‚Î.‡"Ú ÊÎ ‰„�.„Î.„Î.„Î.„Î.·"Ú „Î ‰„� 'È�˙Ó.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î‡··

.‡"Ú ‡È ‡Ó˜.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.·"Ú ÂÎ ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 â( è) עצם בה È"‡-ויש ,ÌˆÚ ‰· ÔÈ‡˘ ‰ÎÈ˙ÁÂ

ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ‰„ÈÏ ‰‡ÓË„ ¯ÈÓÁ‰Ï

(˘"˙Ù· Ë"„Ò) „ÏÂÏ ˘ÂÁÏ
יח )
.( é) לולד -חוששת

.(Í"˘) ‰·˜� „ÏÂ‰ ‡Ó˘ ,ÌÈÈÚÂ·˘ ‰‡ÓËÂ( àé) לולד

-ÂÏ ··ÒÏÓ ‰ÏÈÏÁ ,‰ÈÁ ˙ÂÓ„Î ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÈÂ�È˘· „ÏÂ�˘ „ÏÂ

.(˘"˙Ù· ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙) ÌÈÓ„ ˙ÂÎÈÙ˘ ÏÏÎ· ‡Â‰Â ,‰˙ÈÓ

( áé) טבילה לה  עלתה  Â¯ÙÏ˘-לא  ¯ÈÓÁÈ ˘Ù� ÏÚ·Â

„Á‡Â ÌÈ�ÂÓ˘ ÏÈÏÂ „Á‡Â ÌÈÚ·¯‡ ÏÈÏ ‰�ÓÓ
יט )

.(Í"˘)

ã( âé) יום כ "ג  ‡Â�È-עד  ‡ÈÏ˘‰ ‰‡ˆÈ Â· ÌÂÈ‰

.(Í"˘) ‡ÈÏ˘‰ ˙‡ÈˆÈ ÌÂÈ ÌÚ ÌÂÈ „"Î ‡Â‰ ‡Ï‡ ,ÏÏÎ·

( ãé) נקבה של טומאה  ‡Î"Á-ימי ‰„ÏÈ Ì‡ ÍÎÈÙÏÂ

‡ÈÏ˘‰ ˙‡ÈˆÈÓ ÌÈÈÚÂ·˘ Â¯·ÚÈ˘ Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ,¯ÎÊ

.(Ê"Ë)æ(åè) אחר לולד  חוששת  ‡Ì�Ó-אינה

.(Í"˘) ‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Î ,‰ÏÈÙ‰˘ ‰Ó ˙ÓÁÓ ÌÈÈÚÂ·˘ ‰‡ÓË

äòãä øåàéá
(æè נטמאת שהיולדת הפוסקים כתבו היולדת: נטמאת מאימתי

הקבר" ל"פתיחת לחוש יש שאז המשבר" על "שיושבת משעה

סק"א, פלתי ט, סי' ח"ב שבעה נחלת (שו"ת דם ראתה וודאי

עדיין  אם וה"ה להלך, יכולה שאינה משעה והיינו סקכ"ה). סד"ט

על  לישב כבר שצריכה לשער יש אלא המשבר, על יושבת אינה

ותכופים  חזקים צירים הופיעו אם דה"ה וי"א שם). (סד"ט המשבר

קכד). עמ' הטהרה (יסוד קבוע בסדר דקות 2-3 כל היינו מאד,

ליגע  להקל יש בעלה, עזרת את צריכה אם הדחק בשעת ואמנם

המים  מים, בירידת סק"ל). (בדה"ש בפועל דם ראתה שלא כל בה,

שיש  היינו לידה, שמתחילה נראה אם אך מטמאים, אינם עצמם

לחוש  יש בשפע, יוצאים והמים לידה, לפני כמו פתיחה עם צירים

שני  חוט סק"ד, ס"ב שבה"ל (שיעורי וטמאה במים, דם יש שמא

האשה  מדם, נקיים שהמים ברור אם ומ"מ ד), אות סק"ג קפג סי'

ביציאת  קפד). עמ' כהן במראה מובא אויערבך (הגרש"ז טהורה

אין  אם גם ללידה], סמוך מהרחם היוצא סמיך [ריר הרחם 'פקק'

ס"ב  שבה"ל (שיעורי הקבר' 'פתיחת משום בה לחוש יש דם,

קרומי  את שמפרידים דהיינו 'סטריפינג', לה שעשו אשה סק"ד).

עפ"י  כי טמאה, האשה הלידה, לזרז כדי הרחם מדפנות השפיר

הקבר  לפתיחת לחוש יש וגם מהרחם, דם מוציאה זו פעולה רוב

סעיף  להלן ראה הצירים, שפסקו אשה ולענין יג). עמ' כהן (מראה

טו. אות לעיל ראה רפואיות, בדיקות ולענין יז. ס"ק י

(æé נוצרים והגידים העצמות שהבשר הולד עור היינו "שפיר"

בתוכה  שוכב שהולד מעטפת כמין היינו ו"שליא" בתוכה,

לו-לז). ס"ק אין çé)(בדה"ש קרוש, דם יצא אם לכן עיקר. וכן

סק"ד). שבה"ל (שיעורי לולד האחרונים èé)לחוש דעת אמנם

ד. אות לעיל ראה בזה, להקל



נדה  קצד הלכות סימן עד 

השליא: בשביל נקבה  של טומאה ימי לה ליתן היולדת ÊÎח.חוששין

נקבה: של טומאה ימי לה נותנין אנדרוגינוס, או הרגישה ÁÎט.טומטום

טמאה  זו הרי מעוברת בחזקת היתה לא אפילו מה, יודעת ואינה שהפילה

היתה: נקבה שמא וחוששת אבר,ËÎי.לידה, אבר ויצא במעיה הולד נחתך

ואחריה  השוק ואחריה הרגל שיצא כגון האברים סדר על שיצא הירך,בין

הסדר, על שלא שיצא לידה(æè)בין טמאה ואם (æé)אינה רובו, שיצא עד

כדרכו, ויצא נתחתך, לא ואם כרובו. זה הרי כאחד, כולו ראשו יצא

(çé).כך אחר שנחתך פי על אף כילוד, זה הרי פדחתו סוף Ïמשתצא ולא

לפרוזדור  חוץ משיצא אפילו אלא ממש, לחוץ שיצא הוציא Ï‡יא.:כ )דבר

לידה:(èé)העובר טמאה אמו והחזירה, ידו לילד Ï·יב.את מקשה היתה

(ë) חוץ ראשו הוציא שלא אפשר שאי כילוד, חשוב ולד, של קולו ושמעה

קודם Ï‚יג.לפרוזדור: האחד כגון חבירו, אחר ולד ושהה תאומים היולדת

לידה  טמאה הראשון משיצא החמה, שקיעת אחר והאחר החמה שקיעת

ניכר  והשני זכר שהוא ניכר הראשון ואם האחרון, משיצא טומאה ימי ומונין

משיצא  מונה נקבה, או זכר הוא אם זה שני ניכר שאינו או נקבה, שהוא

לנקבה: טומאה ימי דופן Ï„יד.השני דרך כא)יוצא אלא דם יצא לא אם ,

ומזיבה  ומנדה מלידה טהורה אמו :כב )דופן,

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎÁÎ ‰„� 'È�˙Ó

.‡"Ú.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎËÎ ‰„�

.‡"Ú.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ'È�˙Ó

,‡"Ú ÁÎ ‰„�

,‡"Ú ËÎ 'Ó‚·Â

È"Ù Ì"·Ó¯

.Â"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.Ï.Ï.Ï.Ï,·"Ú ·Ó ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

ÁÎ Â"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡ÏÁÎ ‰„�

.‡"Ú.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï·Ó ‰„�

.·"Ú.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚Ï‡"·˘¯

¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú ÊÎ Â"˘ Ê"·

.„Ï.„Ï.„Ï.„Ï,‡"Ú Ó ‰„�

È"Ù Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.‰"‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
é( æè)לידה טמאה  Ô�·¯„Ó-אינה Ï·‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó Â�ÈÈ‰

Ì‡ Û‡ ÍÎÈÙÏÂ ,‡È ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„Î ,„Á‡ ¯·‡ ‡ˆÈ˘Ó ‰„ÈÏ ‰‡ÓË

ÔÓÊÓ ÌÈÈÚÂ·˘ Â¯·ÚÈ˘ „Ú ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ,ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒ

.(Í"˘) ¯·‡‰ ˙‡ÈˆÈ(æé) רובו שיצא  ˘‡ÂÊÁ‰-עד ‰˘‡Â

¯·˘Ó‰ ÏÚ ‰·˘ÈÂ ÌÈ¯Èˆ
כג )

‰ÎÈ¯ˆÂ ‰‡ÓË�˘ ‡"È ,ÌÈ¯Èˆ‰ Â˜ÒÙÂ ,

¯·˘Ó‰ ÏÚ ‰·˘È˘ ‰Ú˘Ó„ ,¯·„ ‡ˆÈ ‡Ï˘ Û‡ ,ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ

ÏÈÚÏ„Î ,Ì„ ‡Ï· ¯·˜‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ¯˘Ù‡ È‡Â ,¯·˜‰ ˙ÁÈ˙Ù ‡ÎÈ‡

,‰¯Â‰Ë„ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Ú„ Ì�Ó‡ ,(˘"˙Ù· ‰Ú·˘ ˙ÏÁ�) · ÛÈÚÒ

È"·Â� „"ÂÂÁ Ë"„Ò È˙ÏÙ) ¯·˜‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ Ô�È˘ÈÈÁ ‡ÏÂÒ"˙Á

.(˘"˙Ù·( çé)פדחתו ÈÂ"‡-משתצא ,Â˙Á„Ù ÏÎ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) Â˙Á„Ù ·Â¯· È‚Ò„ àé( èé) ידו ‡Á¯-את ¯·‡ ‰"‰

.(Í"˘)áé( ë) ולד של קולו  ‰‡˘‰-ושמעה Ì‡ ‰"‰Â

„"È ‰‡ÓË„ ,‰ÎÂ· ˜Â�È˙‰ Ï˘ ÂÏÂ˜ ˙‡ ÚÓ˘ ÏÚ·‰Â ,‰�È˘È ‰˙È‰

(˘"˙Ù· È"·Â�) ÌÂÈ
כד )
.

äòãä øåàéá
(ë י"א לפרוזדור, חוץ שיצא נחשב אימתי הפוסקים נחלקו

(קונטרס  החיצון" ב"בית עודנו אם אף מהרחם, משיצא דהיינו

וכן  סקל"ב, צב סי' חזו"א נועם, הדרכי מבן מצוה מלחמת

לאויר  ביציאתו רק לידה דמטמא וי"א כו), ס"ק הסד"ט מצדד

ז). סי' מאירות פנים הנ"ל, בקונטרס חביב (מהר"ם העולם

משיצא  כיולדת ולטמאותה הדיעות, כשתי להחמיר יש ולדינא

לאויר  שיצא עד טומאה ימי למנות תתחיל לא אבל מהרחם,

פב). ס"ק (בדה"ש קיסרי".àë)העולם "ניתוח היינו

(áë.נדה טמאה היא ואז הנרתיק, דרך דם שיוצא מצוי אבל

שיש  צ"ע יצא, הניתוח ואחרי דם, יצא לא הניתוח בשעת ואם

סק"ו). שני (חוט במכה נחשב âë)לתלות אימתי לענין

טז. הערה לעיל עי' המשבר" על יש ãë)"יושבת

הוא  רוב עפ"י אמנם הולד, של קולו את ששמעו השואלים

סק"א). שבה"ל (שיעורי חלום וכמין הנשים, של דמיון רק



נדה  קצה הלכות עה סימן

קצה  סימן
סעיפים: י"ז ובו נדותה, בזמן האסורים דברים

טומאתה ‡א. בימי מאשתו לפרוש אדם ותטבול,א)חייב שתספור עד

שתטבול).·( עד בנדתה היא תמיד טבלה, ולא ארוך זמן שהתה ואפילו
‚(à) ישחוק עמה ב )ולא ראש יקל שמא (á)„(ג )ולא בדברים) אפילו

לעבירה, עליה (â)‰ירגיל שבא דכיון עמה, להתייחד מותר אבל

יצריה: תקיף לא תו אחת יגע Â(ã)(ä)ב.פעם אפילו (å)לא בה

.‡.‡.‡.‡‚È ˙·˘ 'ÒÂ˙

‡"ÈÙ Ì"·Ó¯ ,·"Ú

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,Á"È‰

,„"Ú ÂÏ ‡È˜

,ˆ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰

˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘

‡"·˘¯ ,„"‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

˘"‡¯ ,‡"Ú „ ·"˘

'ÈÒ ‰"Ù ˙Â·Â˙Î

.„Î.·.·.·.·Ì"·Ó¯

.È"· ,‚"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó „"Ù.‚.‚.‚.‚.„"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÎÙ Ì"·Ó¯.„.„.„.„.·"Ú ‚ ·"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,‡"‰ ·"Ù Ô˙� È·¯„ ˙Â·‡.‰.‰.‰.‰˙Â·Â˙Î

.‡"Ú „.Â.Â.Â.Â.‡"Ú „ ·"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Á"È‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ Ì"·Ó¯ ,·"Ú ‚È ˙·˘ 'ÒÂ˙· ‡·Â‰ ÂË ˜¯Ù ‰·¯ Â‰ÈÏ‡

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à( à) ישחוק ˘ÈÏÚ‰-ולא  ÌÈÓ˘· ÁÈ¯‰Ï ÔÈ‡˘ ‰"‰Â

ד )
ÈÎ¯·)

¯ÂÒ‡ ,ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ÌÈÁ�ÂÓ ÌÈÓ˘·‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· ÛÒÂÈ

ÌÁÈ¯‰Ï
ה )

.(Á"Â‡· Ê"Ë È"ÙÚ ˘"˙Ù)( á) בדברים -אפילו
‰Â¯ÚÏ ÌÈÏÈ‚¯Ó‰ ÌÈ¯Â·È„ Â�ÈÈ‰

ו)
Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â .(Í"˘)

‰„� Â˙˘‡Â ,Í¯„Ï ‡ˆÂÈ
ז)

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)( â) מותר אבל 

עמה  ‡˘‰-להתייחד  Ï·‡ ,‰„� ÌÂ˘Ó ˜¯ ‰¯ÂÒ‡˘Î ‡˜Â„

˙¯Â˙) ‰ÓÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ ,˙ÈÓÏÂÚ ‰ÏÚ· ÏÚ ‰¯Ò‡�˘ ,‰˙�ÈÊ˘

.(ÌÈÓÏ˘‰á( ã)בה יגע  ‰‚ÌÈÂ-לא  ÔÈ· ÌÈ¯„‰ ‰˘‡Â ˘È‡

‰È„Â‰È Ì˘ ÔÈ‡Â
ח )

Ù‡ È‡ Ì‡ ,‰˘‡‰ ˙ÏÈ·Ë ˙Ú ÚÈ‚‰Â ,˙¯Á‡¯˘

Û‡ ¯˙ÂÓÂ ,ÌÈÓ‰ ˙Á˙ ‰ÏÂÎ ‡‰˙˘ ˙Â‡¯Ï ‰ÏÚ·Ï ¯˙ÂÓ ,¯Á‡ ÔÈ�Ú·

‰¯Â‰Ë ‡‰˙ „ÈÓ˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈÓ‰ ˙Á˙ ‰ÒÈ�Î‰Ï ÂÈ„È· ‰ÎÓ˙Ï
ט )

È"·Â�)

.(˘"˙Ù·( ä) בה יגע  �„‰,-לא  ‡È‰Â ,Ï"Á¯ Â˙˘‡ ‰˙Ó˘ ÈÓ

.(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ˘Ó˘) ‰· Ú‚ÈÏ È‡˘¯(å) בה-‰È„‚·· Ú‚È ‡Ï ÔÎÂ

Ì‰· ‰˘Â·Ï ‰„ÂÚ·
י)

(˘"˙Ù· ı"·˘˙)
יא )
.

äòãä øåàéá
(à וצריך טהור הוא אם כתם או מראה על ספק יש כאשר וה"ה

ששואלים  עד והרחקה פרישה דיני בכל להחמיר יש לחכם, לשאול

כיון  לקולא דרבנן ספק דין זה על ואין סק"א), שבה"ל (שיעורי

ונשוק  בחבוק רק דאסורים וי"א ידיעה. חסרון מחמת ספק שהוא

ולזרוק  להושיט מותרים אך הרהור, לידי המביאים קריבות ושאר

נז). סי' ח"ד משה (באר קירוב בלי בעלמא נגיעה וכן לזה זה

(á,וכדומה בחנוכה סביבון כגון במשחקים, יחד לשחק ולענין

להר"ש  נדה הל' בספר מובא פיינשטיין (הגר"מ להחמיר י"א

פ"ח  הטהרה במשמרת מובא אלישיב הגרי"ש לח, הע' ח"ב אידער

באופן  הוא אא"כ שמותר, וי"א סק"ב). שבה"ל שיעורי ס"ו,

ומותר  ד). אות סק"א שני (חוט ראש וקלות שחוק לידי שמביא

לידי  להביא שיכולים [אף וטבילה נדה הלכות גם עמה ללמוד

או  אחד, ספר מתוך קריאה ולענין י). אות שם שני (חוט הרהור]

איסור, בפוסקים נתפרש לא אחת, למטריה מתחת משותפת הליכה

זה  מאד שמתקרבים ע"י כלל בדרך נעשות אלו שפעולות כיון אך

לפי  והכל קצבה, בדבר ליתן וקשה מהם, להתרחק הראוי מן לזה,

סה). עמ' כהן (מראה נדה,â)הענין לאשתו מתנה נתינת ולענין

וכן  סק"א), (פלתי מתירים ויש סק"י), צבי (תפארת אוסרים יש

ליום  או לידה, אחרי או לשבת פרחים לתת מותר ולכן עיקר,

שבה"ל  בשיעורי וכעי"ז ו, אות סק"א שני (חוט וכדומה הולדת

(שבה"ל  אסור לבבות, לקירוב מיוחדת מתנה אמנם סק"ד). ס"ב

קלט). סי' ח"ג משה באר (שו"ת בידו נשיקה" "לזרוק ואסור שם).

(ã אסור לה, מיוחד הבגד אם בו, לבושה שאינה מבושם ובגד

למנוע  כדי רק עליה שהניחה בשמים סקט"ז). שם שני (חוט להריחו

(חוט  מזה להנות מתכוין שלא זמן כל להריחם מותר וכדומה, זיעה

סקי"ג). שם בשמים ä)שני להריח לאסור למעשה כן שנקטו ויש

שבזמננו  דבבשמים וי"א סקי"ב). שני (חוט השולחן על כשהם שלה

מותר  גופה, על מהכלי נותנת אלא הכלי, את עצמה על מניחה שאינה

קיט, ס"ק בדה"ש סכ"ג, (ערוה"ש בכלי שנותר מהבושם להריח

אותם  כשמחזיקה הבדלה של בשמים ולענין פג). עמ' כהן מראה

חוט  ג, אות פו סי' ח"א בשם קנה (שו"ת להריחם שאסור י"א בידה,

אלא  אסרו שלא משמע הפוסקים דמרהיטת וי"א יא), אות סק"א שני

ולא, ד"ה ביאורים ס"ב (בדה"ש וצ"ע לה, המיוחדים בבשמים

ראה  ההבדלה, נר את להחזיק ולענין סק"ג). שבה"ל בשיעורי וכעי"ז

כ. אות ב סעיף לשבח å)להלן או לשבחה בשלומה, לשאול ומותר

לומר  גם ומותר קירוב, לידי שמביא באופן הוא אא"כ ידיה, מעשה

אך  בהם, הנאה לה שיש דברים לה לספר וכן בדיחותא, דבר איזה לה

אות  סק"א שני (חוט אסור ראש, וקלות שחוק של באופן הוא אם

ובודאי  סק"ח). (בדה"ש אסור תשמיש, מעניני עמה ולדבר ה-י).

אלא  רוח, נחת לה ולגרום בנחת, עמה לדבר אלו בימים גם שצריך

שמכירים  ראש קלות או חבה בדברי להזהר שצריכים הדברים כוונת

פ"ג  מגדים (פתחי דבר והרגל קירוב לידי להביא שיכולים בעצמם

ס"י.æ)ה"ח). קפד סי' לעיל נתבאר לדרך יוצא היינו ç)דין

נדה. להלכות עליה לסמוך שאפשר שמים יראת וכן è)יהודיה

סק"ה). (ערוה"ש והוא é)עיקר מגופה, בולט הבגד אם ואפילו

סק"ו). בדרכ"ת הובא סק "ד נטע (לבנון אסור בה, ולא בבגד רק נוגע

בזה  אין מגופם, מרוחקים כשהם בזה, זה נוגעים הבגדים רק אם אבל

יז). אות סק"ב שני (חוט לכך מתכוין אינו אם להסיע àé)איסור,

יש  גלגלים, בכסא להסיעה או חולה, או יולדת אשתו מטת את

ההרחקות  לשאר דומה שאינו כיון מותר, הדחק ובשעת להמנע,



נדה  קצה הלכות סימן עו 

קטנה  לידה (è)יג )יושיט (ç)ולאÊ(æ),יב )באצבע שום יד )מידו

בבשרה טו)דבר  יגע שמא מידה, יקבלנו ידי Á(é)(טז)ולא על וכן

אסור):(àé)זריקה להיפך, או לידה יאכל Ëג.מידו יז)לא

.Ê.Ê.Ê.Ê‚È ˙·˘ 'ÒÂ˙

,È"˘¯ Ì˘· ·"Ú

'ÈÒ ‰"Ù ‰„� ˘"‡¯

„ Ì˘ ‡"·˘¯ ,„Î

ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,·"Ú

.·"Ú „Î¯ „"Á ÂÎ ·È˙�.Á.Á.Á.Á.Ë�˜ 'ÈÒ ·‡Ê ÔÈÓÈ�· ˙"Â˘ ,Ì"¯‰Ó Ì˘· ÁÈ 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘ ˙Â‰‚‰.Ë.Ë.Ë.Ë.‡"Ú ‡È ‰„� 'È�˙Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(æ)'וכו יושיט  ‡¯ÍÂ-ולא ¯·„ ÂÏÈÙ‡

יח )
(Í"˘)

יט )
.

( ç) יושיט-"˜·‡Ë" ˜ÈÏ„È ‡Ï ,‰„È· ¯� ‰˜ÈÊÁÓ Ì‡ ‰"‰Â

Â�ÓÓ ˜ÈÏ„È ‡ÏÂ ,¯�‰Ó ÌÓÁ˙È ‡ÏÂ ,¯�‰Ó [‰È¯‚ÈÒ Â‡ ˙¯Ë˜Ó]

(˘"˙Ù· Â‰ÈÏ‡ „È) ¯Á‡ ¯�
כ )
.( è)לידה ÈÊÁÓ˜‰-מידו  Ì‡Â

ÂÏËÈÏ ¯˙ÂÓ ,ÂÈ·‡ Ï‡ ‡·Â ÂÓ‡ ˜ÈÁÓ ‡ˆÂÈ ÂÓˆÚÓ ‡Â‰Â ,‰„È· ˜Â�È˙

(˘"˙Ù· ı"·˘˙) ‰„ÈÓ
כא )
.(é)לידה מידו זריקה ע "י וכן

-˜Â¯ÊÏ ¯˙ÂÓ„ ÚÓ˘Ó ‰È„‚· ÏÚ Ï·‡
כב )

˙È¯Â¯ÙÚ ÁÂÙ�Ï ¯˙ÂÓ ÔÎÂ ,

‰È„‚·Ó
כג )

ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·˙ ¯ÈÓÁÓ‰ Ó"ÓÂ ,
כד )

.(

.(˘"˙Ù· È˙ÏÙÂ ÏÓ¯Î‰ ¯‰) ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ(àé) מידו

È‰Â‡-לידה  ,Â˙˘‡ ÈÙÏÎ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ¯·„ ˜Â¯ÊÏ ¯˙ÂÓ„ ‡"È

˘"˙Ù· È˙ÏÙ) Â˙Ï·˜ÓÂ ‰„È ˙Ë˘ÂÙ
כה )

‰Ê· ¯È˙‰Ï ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ .(
כו)

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò)

äòãä øåàéá
יא). אות סק"ב שני (חוט חיבה משום בזה אין וגם האסורות,

(áé.(ס"ב קטז כלל (חכמ"א אסור להנות, מכוין אינו ואפילו

ולהוליכו, בידו להחזיקו נדה לאשתו אסור עיור, הבעל אם ואף

ותאחז  מקל או מטלית בידה תקח אלא אסור, בגד בהפסק ואפילו

כי  מותר אינו זה וגם ותוליכנו, השני בצד יאחז והוא אחד, בצד

סק"ז, דרכ"ת קיט, סי' ח"ג השדה פרי (שו"ת הדחק בשעת אם

צב). סי' ח"א בשם קנה בשו"ת יחד âé)וכעי"ז ישאו לא וכן

כלל  אדם (חיי עמהם יחד נושאים אנשים עוד אם אפילו משא,

להעלות  כגון כבד, משא ואפילו ז). אות בקצרה הסדר דיני קל

עה, סי' ח"ב יו"ד משה (אגרות אסור במדרגות, ילדים עגלת

אברהם  בנשמת מובא אויערבך הגרש"ז סט, סי' ח"ז יצחק מנחת

מובא  אלישיב הגרי"ש תתפו, עמ' הטהרה ובאוצרות קח עמ' ח"ב

ויש  סק"ג). בש"ך שבה"ל שיעורי תתקג, עמ' הטהרה באוצרות

אוחז  הוא אם לבדו, לישא יכול כשאינו הדחק בשעת מקילים

בספר  מובא פיינשטין (הגר"מ שני בצד אוחזת והיא אחד בצד

וציץ  ד, אות סק"ג שני חוט פג, הע' איידער להר"ש נדה הל'

לבושי  וראה כפפות, ילבש שהאיש הוסיף נח סי' חי"ב אליעזר

משותק  לאדם ולסייע להקל). דהחזו"א משמיה דמטו סק"ג עוז

מותר  אחר, מצד אחד כל בו מחזיקים ואשתו והבעל ללכת, קצת

וינדנדוהו. צדיו משני ילד יחזיקו לא אמנם שם), יצחק (מנחת

(ãé להלן ראה האשה, שבידי ילד להאכיל לו מותר אם ולענין

כא. בית åè)אות (שו"ת מותר נדתה, בזמן לאשתו גט נתינת

אות  סק"ב שני חוט סק"ג, שבה"ל שיעורי יח, סי' ח"ב יצחק

חוששת æè)ד). היא ואפילו רבים, בפני גם להושיט ואסור

טומאתה  להסתיר רוצה והיא נדה שהיא שם העומדים שירגישו

צנוע  באופן שיהא ישתדלו ואולם אסור, מ"מ צניעות, מחמת

סקכ"ג, בדה"ש עז, סי' ח"ב אג"מ יח, סי' יצחק (בית ירגישו שלא

ג). אות סק"ג שני חוט סק"ג, שבה"ל בשתיית æé)שיעורי ה"ה

סקל"ב, בדה"ש קכ, סי' יולדת דיני המנהיג (ספר ומשקאות יין

אין  ויו"ט בשבת קידוש דבשעת וי"א סק"א). שבה"ל שיעורי

אות  סק"ד שני (חוט האכילה התחיל לא שעדיין כיון היכר, צריך

וי"א  סקל"ב). (בדה"ש עראי באכילת אף הוא בזה והאיסור טז).

מובא  אויערבך (הגרש"ז איסור אין עראי עוז דבאכילת בלבושי

עיי"ש). וכדומה,çé)סק"א תיק בידה מחזיקה אם וכן

שהיא  עגלה בתוך דבר להניח אבל חפצים. משם יקח או יניח לא

וכעי"ז  י, אות סק"ב שני (חוט לנגיעה דמי דלא מותר, מסיעה,

שבידה, לתיק דבר מלזרוק להמנע יש וכן סקכ"ז). בבדה"ש

ז). אות סק"ג (שם מותר הדחק ע"י èé)ובשעת הנסגרת דלת

הדלת  ואוחז פתוחה, שתשאר כדי לאוחזה וצריך וכדומה, קפיץ

אות  סק"ג שני (חוט לידה הדלת למסור מותר מגיעה, שאשתו עד

יו"ד ë)ב). (אג"מ הנר את תחזיק שהיא מותר ובהבדלה,

ולענין  כ). אות סק"ב שני חוט סק"ג, שבה"ל שיעורי פג, סי' ב

ה. אות לעיל ראה בהבדלה, שבידה בשמים וכן àë)להריח

ליקח  שאסור וי"א ג). אות וסק"ג ט אות סק"ב שני (חוט עיקר

צב). סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת מעצמו כשיוצא אף מידה התינוק

ליקחנו, צורך  במקום מותר ברכיה, על יושב התינוק אם ומיהו

שני  (חוט בידה נותן או נוטל שאינו כיון ברכיה, על ליתנו וכן

להושיט  מילה, בברית "קוואטר" להיות להם ואין ו). אות סק"ב

העליון, על שהתינוק כרים שני על כגון שינוי, ע"י אף התינוק,

את  ותניח ביניהם, שלחן ישים [אלא העליון הכר את רק ולוקח

שיעורי  ד, אות יח סי' ח"ב יצחק בית (שו"ת השלחן] על התינוק

י"א  בידה, שמחזיקה התינוק את להאכיל ולענין סק"ג). שבה"ל

או  להאכילו, להקל יש הדחק ובשעת שם), (שבה"ל להחמיר

ליגע  שלא ויזהרו לאזניו, טיפות לטפטף או לפיו, תרופה ליתן

התינוק  עם ולשחק לנשק יב). אות סק"ב שני (חוט בשני אחד

דברים  משיב (שו"ת אשתו עם ראש קלות דחשיב אסור, שבידה,

כשהיא  התינוק את ולרחוץ שם). שבה"ל סקכ"ז, בדה"ש קי, סי'

שני  (חוט מנגיעה ליזהר שקשה כיון לימנע, ראוי בו, מחזקת

יג). אות ראה áë)סק"ב שבידה, לתיק דבר לזרוק לענין

יח. אות נעשה âë)לעיל שלא כ"ז מרגישה, היא אם אפילו

ואמנם ãë)לחיבה. ברכה", עליו תבא "המחמיר הוא לשונו

לדינא  נקטינן וכן סק"ד), (הסד"ט להקל דאין בשמו שהביאו יש

למיקל  ואף יח). אות סק"ב שני חוט סק"ד, שבה"ל (שיעורי

דהוי  משום במניפה, עליו תניף לא מ"מ מבגדיה, עפרורית לנפוח

ח"ז  יצחק מנחת כב, אות צו פר' ש"ב חי איש (בן חיבה דבר

ע). תבא äë)סי' והמחמיר ס"ב, קטז כלל בחכמ"א גם הובא

ו). אות סק"ג שני (חוט ברכה (ערוה"ש åë)עליו עיקר וכן

סק"ד). שבה"ל שיעורי ה, סעיף



נדה  קצה הלכות עז סימן

(áé)עמהÈ(âé) השלחן שינוי È‡כז)על שום יש כן אם דבר כח)אלא שום שיהיה כט),

שלה ל )מפסיק  לקערה שלו קערה קנקן,(ãé),לא)בין או שיאכל È·לחם או

(åè) שלו במפה אחד È‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.לב )כל
ÂÏ˘ ‰¯Ú˜ ÔÈ· ˜ÒÙ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ„ ‡‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

‰¯Ú˜· ÔÈÏÎÂ‡ Ì‡ Ï·‡ ,‰¯Â‰Ë ‡È‰˘Î ˙Á‡ ‰¯Ú˜· ÔÈÏÎÂ‡ Ô�È‡˘Î ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ,‰Ï˘ ‰¯Ú˜Ï

,‰¯Â‰Ë ‡È‰˘Î ˙Á‡(æè)¯ÎÈ‰ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÓˆÚ È�Ù· ‰¯Ú˜· ˙ÏÎÂ‡ Ì‡ È‚Ò

.È.È.È.È˙Â‚˘‰· „"·‡¯

È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ

Ô"·Ó¯ ,Á"È‰ ‰‡È·

Á"Ù ‰„� 'Ï‰·

‡"·˘¯ ,‚"‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

Ô"¯ ,·"Ú ‚ ·"˘

.·"Ú ‰ ˙·˘

.‡È.‡È.‡È.‡È‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

.‚"Ú „Î¯ „"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,„"Ú ÂÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,ˆ 'ÈÒ.·È.·È.·È.·È.Ì˘ ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â Ô"¯Â Ô"·Ó¯.‚È.‚È.‚È.‚ÈÈËÏ˘ ,·Ï 'ÈÒ ‡"Ù ˙·˘ È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰

.‰ ˙Â‡ ·"Ú ËÒ ˙·˘ ÈÎ„¯Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯Â·‚

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
â( áé) עמה-,ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ Ì‰ÓÚ ÌÈÏÎÂ‡ ˙È·‰ È�· ¯‡˘ Ì‚ Ì‡Â

(˘"˙ÙÂ ˘"˜È¯‰Ó) ¯˙ÂÓ
לג )

.ÊË ˜"Ò ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ .( âé) על

�ÌÈÚ‚Â-השלחן ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ,˙Á‡ ‰¯Ú˜· ‰ÓÚ ÏÂÎ‡Ï ÔÈ‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ

,ÂÊ ‰¯Ú˜Ó Ì‰ÓÚ ÌÈÏÎÂ‡ Î"‚ ˙È·‰ È�· ¯‡˘ Ì‡ Û‡Â .(Í"˘) „ÁÈ·

ÏÂËÈ ‡Â‰˘ ¯ÂÒ‡ ,˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÈ˙Á ‰·Â ‰¯Ú˜ ‰"‰Â .(˘"˙Ù) ¯ÂÒ‡

·È˘Á ‰Ê„ ,‰ÏÈÎ‡‰ ¯Ó‚ „Ú ,˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÏÂËÈ˙ ‡È‰Â ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á

‰ÎÂ˙Ó ÏËÂ� „Á‡ ÏÎÂ ,˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ˙Á ‰·Â ‰¯Ú˜ Ï·‡ .„ÁÈ ‰ÏÈÎ‡

¯˙ÂÓ ,˙ÁÏˆ‰Ó ÏÎÂ‡Â ,ÂÈ�ÙÏ˘ ˙ÁÏˆ· ÁÈ�ÓÂ
לד )

.(Ê"Ë)( ãé)לחם

קנקן ·‰Ì-או ÌÈ˘Ó˙˘ÓÂ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡˘ Ô˜�˜ Â‡ ÌÁÏ Â�ÈÈ‰

.(Ê"Ë) ¯ÎÈ‰ ‰Ê È¯‰ ,Ì˘ Á�ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ˘ ,ÂÊ ‰„ÂÚÒ·

(åè)שלו במפה אחד  Ô˙˙Â-כל  ÔÁÏ˘‰Ó ËÚÓ ‰Ï‚˙ Ì‡ ‰"‰

.(Í"˘) ÂÈÏÚ ‰˙¯Ú˜(æè) בפני בקערה אוכלת  אם  סגי 

·�È-עצמה  ¯‡˘Â ,„Á‡ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÌÈÏÎÂ‡ Ì‰È�˘ ˙ÚÎ Ì‡ Ì�Ó‡

ÏÚ ÌÈÏÎÂ‡ ˙È·‰.(Í"˘) ¯ÂÒ‡ ,¯Á‡ ÔÁÏÂ˘

äòãä øåàéá
(æë היכר צריכים זה באופן שאף י"א שולחן, בלא יושבים אם

אלא  גזרו שלא וי"א ואם). ד"ה סק"ז בש"ך שבה"ל (שיעורי

(הגרי"ש  היכר צריכים אין זה באופן אבל השולחן, על כשאוכלים

אות  סק"ד שני חוט תתקד, עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב

י"א çë)טו). ההיכר, על ידעו ששניהם צריך אם ולענין

איזה  על החליט שהבעל בכך די ולפיכך לבעל, רק נצרך דההיכר

אות  סק"ד שני (חוט יודעת אינה היא אפילו הפסק, שיהא דבר

על  תדע האשה שאף וצריך לשניהם, נצרך דההיכר וי"א יג),

תתקד, עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש ההיכר

בשר  בין להפריד היכר מניחים אם נה). סעיף פ"ג מגדים פתחי

שבה"ל  (שיעורי מהני נדה, להרחקת גם שישמש ודעתם לחלב,

יב). אות סק"ד שני חוט להיות èë)סק"ג, שדרכו דבר אף

והם  וכדומה השולחן במרכז להיות דרכו אם השולחן, על מונח

סי' (רמ"א מהני קערותיהם, בין אותו ומניחים מקומו את משנים

הסעודה, מצרכי שהוא דבר גם להניח ואפשר שם). וט"ז ס"ב פח

שלא  החליטו אם לחם, פרוסת אפילו או קטנה צלחת או כוס כגון

שני  (חוט ביניהם להפסק אותו ומייחדים זו, בסעודה בו להשתמש

שמא  לחוש דיש וכדומה, פרוסה מהני דלא וי"א ד-ה). אות סק"ד

או"ח  (לבוש יד ס"ק לקמן ועיין שלם, לחם רק אלא ממנה, יאכלו

סק"ד). הארוך פח סי' יהודה יד ס"א, קעג שצריך ì)סי' י"א

מפתח  או טבעת לא אבל קצת, גבוה שהוא דבר ההיכר שיהא

שני  חוט תתצה, עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך (הגרש"ז

נייר  מפית או לרצועתו, גובה קצת שיש ושעון ב), אות סק"ד

שאין  וי"א שם). שני (חוט מהני גובה, קצת בה שיש מקופלת

שחילק, ויש סק"ג). שבה"ל (שיעורי גבוה ההיכר שיהא צריך

עם  כשיושבים אבל קצת, גבוה היכר צריך לבדם דביושבים

די  לג], אות [כדלהלן חומרא רק הוי דההיכר נוספים, אנשים

סי' ח"ב הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש כלשהו בהפסק

.(85 הע' הקערות àì)קצה בין דוקא יהא שההיכר דצריך י"א

ז, אות סק"ד שני (חוט להיכר בצד מונח אם מהני ולא שלהם,

בין  ממש יהא שההיכר צריך דאין וי"א לח), ס"ק בדה"ש

(שיעורי  מהני לשניהם שניכר כל מרוחק אפילו אלא הצלחות,

סק"ג). נפרדת,áì)שבה"ל במפה אחד כל לאכול דרכם אם

להניח  רגילים אם ולפיכך ס"ב), פח סי' אברהם (יד היכר זה אין

אינו  וכדומה, השולחן יתלכלך שלא כדי הקערה תחת קטנה מפה

מניח  אחד אם גם ומהני ח). אות סק"ד שני (חוט להיכר מועיל

שאם  הוא, נוסף שינוי ס"ג). קטז כלל (חכמ"א קערתו תחת כלי

סד"ט  ב"י, ירוחם, (רבינו מקומה את שתשנה קבוע, מקום לה יש

ג âì)סק"ח). ש"ב ב"ז הבית במשמרת (רשב"א אוסרים ויש

לכתחילה, להחמיר נוהגים ולמעשה סק"ז). בסד"ט הובא ע"ב,

להכיר  ועלולים אחרים אצל שנמצאים כגון גדול לצורך אבל

סק"ז, בש"ך שבה"ל (שיעורי להקל אפשר בושה, ויש ולהרגיש

מושיבים וכע  ואם סקל"ד). ובדה"ש עז, סי' ח"ב יו"ד באג"מ י"ז

שבה"ל  (שיעורי מהני שם, לישב רגיל אינו והוא ביניהם, תינוק

פיצוחים ãì)שם). או פירות עם קערה כשמניחים ולפיכך

הפרי  את תחילה להניח יש ואוכל, משם לוקח אחד שכל וכדומה

לא  אבל סקכ"ב). בט"ז שבה"ל (שיעורי לאכול ואז מה, זמן לפניו

שעה"צ  שני (חוט אוכלו ומיד לפניו, אחד רגע שמניח מה מהני

נחשב  זה אין וכדומה, כתפוחים גדולים שבפירות וי"א סקל"ד).

קנה  (שו"ת לפניו להניחו בלא לאכול ומותר מהקערה, כאכילה

עמהם  אוכלים וכאשר סט). עמ' כהן מראה פז, סי' ח"א בשם

יבשים  דברים ובה לכולם משותפת קערה והגישו נוספים, אנשים

להתיר  ויש לפניהם, להניח צריכם אינם אגוזים, או בוטנים כגון

עם  אף כך לאכול שדרך [כיון אשתו, אחרי מהקערה נוטל אם אף

אסור  וכיו"ב, כף ע"י הנאכלים לחים בדברים אבל זר], אדם

קצו). עמ' כהן במראה גלבר (הגרש"י



נדה  קצה הלכות סימן עח 

.ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,¯Á‡
„È

ÂÏ ¯ÂÒ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
˘ÏÂÎ‡Ï(çé)È¯ÂÈ˘Ó(èé)‰Ï(æé)לה) ÏÎ‡Ó

לו)
,

:¯‡·˙È˘ ÂÓÎÂ ,‰Ï˘ ÒÂÎ È¯ÂÈ˘Ó ˙Â˙˘Ï ¯ÂÒ‡˘ ÂÓÎ.דÂËישתה כוס (ë)לא משיורי

היא  ÊË‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.לז)ששתתה
,Ì‰È�È· ¯Á‡ Ì„‡ ˜ÈÒÙÓ˘ ‡Ï Ì‡

ÊÈ
Ï‡ ‰Ê ÒÂÎÓ ˜¯Â‰˘ Â‡

,‰Ï˘ ÒÂÎÓ ˙Â˙˘Ï ‰ˆÂ¯Â Ú„ÂÈ Â�È‡ ‡Â‰Â ‰˙˙˘ Ì‡Â .ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎÏ ¯ÊÁÂ‰ ÂÏÈÙ‡ ¯Á‡ ÒÂÎ

‰˙˘È ‡Ï˘ ÂÏ „È‚‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡
לח)

.‡Â‰ ‰˙˘˘ ÒÂÎÓ ˙Â˙˘Ï ˙¯˙ÂÓ ‡È‰Â .
ÁÈ

‰˙˙˘ Ì‡Â

‰Ï ‰ÎÏ‰Â ÒÂÎÓ
לט)

,¯˙ÂÓ‰ ˙Â˙˘Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ,(àë)ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰ ¯·Î˘ ¯Á‡Ó„

:‰·Á Ô‡Î.הËÈ(áë)לא(âë)ישב(ãë)(äë) לה המיוחדת אפילו מ)במטה ,

.„È.„È.„È.„È˙ÂÎÏ‰ Ò¯Ë�Â˜

.‰„�.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË˜"ÓÒ

'ÈÒ ÌÈ‡¯È ,‚ˆ¯ 'ÈÒ

˙Â‰‚‰ ,‡"Ú „Î ÂÎ

‡"ÈÙ ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ

˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

˙·˘ ÈÎ„¯Ó ,Ï

.ÊÏ¯ 'ÈÒ.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË˜"ÓÒ

.Ì˘.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈÌÈ‡¯È

.Ì˘ È"Ó‚‰Â

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ'Ï‰ Ò¯Ë�Â˜

.‰„�.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ¯ÂË

.‰È�Ù· ‡Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ·Î˘Ï ¯Ò‡˘ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘ ÛÂÒ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯‰ È"ÙÚ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(æé)שלה מאכל  משיורי  ÏÎ‡Ó-לאכול  ÂÏ ˘È‚‰Ï ˙¯˙ÂÓ Ï·‡

‰Ê ÔÈ‡ ÏÎ‡Ó·„ ,È"Ò ÔÏ‰Ï„Î ÒÂÎ‰ ÂÏ ‚ÂÊÓÏ ‰¯ÂÒ‡˘ Û‡ ,ÂÈ�Ù· Â�˜˙ÏÂ

˙Â„·Ú ‡Ï‡ ‰·ÈÁ Í¯„
מא )

.(Ê"Ë)( çé) שלה מאכל Ì‡Â-משיורי

„ ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î ,¯˙ÂÓ ,Ì‰È�È· ‰Ê ÏÎ‡ÓÓ ÏÎ‡Â ˜ÈÒÙ‰ ¯Á‡ Ì„‡

(Ê"Ë)
מב )
.( èé) שלה ÏÚ·Ï‰-מאכל ¯˙ÂÓ ,ÈÏÎÓ ˜·‡Ë ‰ÁÈ¯‰ Ì‡

(˘"˙Ù· Â‰ÈÏ‡ „È) ¯˙ÂÓ‰ ÁÈ¯‰Ï
מג )
.ã( ë)ששתתה כוס  משיורי

‡Ì-היא Ï·‡ .Ì˙Â˙˘Ï ¯ÂÒ‡ ,‰˜˘Ó „ÂÚ ‰È¯ÈÈ˘ ÏÚ ÛÈÒÂ‰ ÂÏÈÙ‡Â

.(Í"˘) ÒÂÎ‰ ÁÈ„‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Â˙˘ÏÂ ÒÂÎÏ ‚ÂÊÓÏ ÏÂÎÈ ,ÏÎ‰ ‰˙˙˘

(àë)הלכה שכבר  Â·‡‰-דמאחר  ‰¯ÊÁ Â˙ÈÈ˙˘ ÚˆÓ‡· Î"Á‡ Ì‡Â

‰Ò¯Ù ‰È˙˘‰ Â‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÚˆÓ‡· Ì‡ ‰"‰Â .Â˙ÈÈ˙˘ ÌÈÈÒÏ ¯˙ÂÓ ,Ì˘Ï

.(˘"˙Ù·Â ‡"Ú¯· Â‰ÈÏ‡ „È) ¯ÂÓ‚Ï ¯˙ÂÓ ,‰„� ä( áë)ישב ÔÎÂ-לא 

‡Â‰˘Î ‰˙ËÓ ÏÚ ·˘ÈÏ ¯˙ÂÓ Ï·‡ ,·Î˘Ï ˜¯ ¯ÂÒÈ‡‰˘ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ¯˜ÈÚ

(Í"˘) ÂÈ„‚·· ˘Â·Ï
מד )
.( âë) ישב-·Î˘Ï ˙¯˙ÂÓ˘ ‡"È ,‰˘‡‰ ÔÈ�ÚÏÂ

Ï·‡ ,Â˙ËÓ ÏÚ ·Î˘Ï ‰¯ÂÒ‡ ‡È‰ Û‡˘ ‡"ÈÂ ,(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) Â˙ËÓ ÏÚ

ÂÈ�Ù· ‡Ï˘ Ï·‡ ,ÂÈ�Ù· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ,ÌÈ¯ÒÂ‡Ï Û‡Â .(Ê"Ë) ‰Ï ¯˙ÂÓ ·˘ÈÏ

(˘"˙Ù) ‰Ï ¯˙ÂÓ È‡„Â
מה )
.( ãë)במטה-,‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ¯Î ‰"‰Â

Ì‰ÈÏÚ ·Î˘Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡
מו)

.(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ)( äë)המיוחדה במטה 

(Ê"Ë).-לה  ˘˘Á ÔÈ‡Â ‰È�È„ÒÂ ‰˙ËÓ· ˙Ú‚Ï ¯˙ÂÓÂ

äòãä øåàéá
(äì ד סעיף כדלקמן בעלה, משיירי לאכול מותר לאשה אבל

שתיה. המיועדים åì)לענין וכדומה ממרחים וכן לחם ככר

קטנה  לחמניה אבל מאכלה, שיירי נחשבים אינם אנשים, לכמה

צב). סי' ח"א משה (אגרות לאסור יש אחד, לאדם המיועדת

גדול  מבקבוק שתתה או אנשים, לכמה המיועד אוכל מסיר אכלה

ולשתות  לאכול לבעל דמותר לדון יש אנשים, לכמה המיועד

היו  תתקה). עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש מזה

נחשב  השני אין מהם, אחד ואכלה נפרדות חתיכות ב' בקערתה

מונחים  דכאשר וי"א סקנ"א), בדה"ש צב, סי' ח"א (אג"מ שייריה

אחד  ממין ואכלה וסלט, בשר כגון מאכלים, סוגי ב' בצלחת

סק"ח), שבה"ל (שיעורי מאכלה שיירי נחשב השני שהמין בלבד,

חבירו, משיירי לאכול רגיל שאדם מה דכל שיעור בזה שנתן ויש

שלעסה  מאכל סכ"ט). פ"ו בשושנים (סוגה שיריים איסור בו אין

שלמה  לך (האלף מאכלה שיירי נחשב אינו הנשאר לתינוק, ממנו

שיירי  דין נותן דאינו מסתבר מהתבשיל, בעלמא טעימה רכז). סי'

שבה"ל  שיעורי נתנזון, להגר"ש דעת (יוסף הכל על מאכל

הכוס æì)סק"ח). מזיגת לענין יג וסעיף י סעיף להלן וראה

הכוס. שתת çì)ושיגור אם יודע אמנם והוא בפניו, שלא ה

סי"א). (ערוה"ש לשתותם לו אסור שייריה, י"א èì)שאלו

שיצאה  מה מהני לא אבל לישון, הלכה או מהבית, שיצאה דהיינו

תתקב), עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש מהחדר

וכן  ג, אות סק"ה שני (חוט מהחדר יצאה אפילו דמהני וי"א

סק"ד). שבה"ל בשיעורי המיוחדת î)מצדד מטה דוקא

שכבה  אם ודוקא מותר. עראי, באופן עליו שכבה אם אבל לה,

שבה"ל  (שיעורי מותר בדיבור, יחדוהו רק אם אבל כבר, עליו

עראי, נחשב זה הרי אחר, במקום מתארחים כאשר סק"ג-ד).

(הגרי"ש  קרובות לעתים שם באים או ימים, כמה שוהים אא"כ

אם  ד). אות סק"ו שני חוט סק"א, עוז בלבושי מובא אלישיב

במטה  בקביעות הבעל יישן ומעתה המטות את להחליף החליטו

אם  לו, מיוחדת שהיתה במטה תישן והיא לאשתו מיוחדת שהיתה

נדותה  בימי כן להמשיך מותר טהרתה, בימי כן אחת פעם ישנו

ופעמים  הבעל עליו שוכב שפעמים מטה עו). עמ' כהן (מראה

ומותר  מהם, אחד לאף כמיוחדת מוגדרת אינה ספה, כגון האשה,

סי' ח"ב בריסק מהר"ם (שו"ת זה בפני זה אפילו עליה לשכב

אות àî)כ). י סעיף להלן ראה בזה, להחמיר נוהגים ויש

דמשקה áî)סג. דומיא אחר, לכלי המאכל את להעביר ומהני

מונח  להיות שצריך מאכל הוא אם דוקא אמנם ד, סעיף להלן

באוצרות  מובא אויערבך הגרש"ז ע, סי' ח"ז יצחק (מנחת בכלי

אף  דמהני וי"א סק"ח). שבה"ל שיעורי תתצט, עמ' הטהרה

באוצרות  מובא אלישיב (הגרי"ש הכלי את צריך שאינו במאכל

רמג). עמ' וכן âî)הטהרה וכדומה, שיניים משחת וה"ה

סק"ח). שבה"ל (שיעורי מותר תרופה ולמעשה,ãî)שיירי

על  ישב ולא בפניה. שלא ובין בפניה בין מטתה על ישכב לא

צורך  במקום לישב להקל אפשר בפניה שלא אבל בפניה, מטתה

סק"ב). שבה"ל שיעורי ס"ה, קטז כלל ולמעשה,äî)(חכמ"א

מותר  ולישב מותר. בפניו שלא אבל בפניו, מטתו על תשכב לא

א). אות סק"ו שני חוט סק"ב, שבה"ל (שיעורי בפניו אפילו לה

(åî סוגה סי"ח, (ערוה"ש אסור לה המיוחדים מצעים וה"ה

מקפידים  אינם אם אבל לה, מיוחדים אם ודוקא סכ"ד). בשושנים

ג). אות סק"ו שני (חוט מותר זה, על



נדה  קצה הלכות עט סימן

(åë).בפניה Î‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:שלא
ÍÂ¯‡ ÏÒÙÒ ÏÚ ·˘ÈÏ ¯ÂÒ‡Â

‡Î
˙„„�˙Ó˘

·Î(æë)‰�È‡Â

.ÂÈÏÚ ˙·˘ÂÈ ‰„� Â˙˘‡˘Î ,Ï˙ÂÎÏ ˙¯·ÂÁÓ
‚Î

·˘ÂÈÂ ˜ÈÒÙÓ ¯Á‡ Ì„‡˘Î ÌÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ

Ô‰È�È·
מז)
.

„Î
˙Á‡ ‰�ÈÙÒ· Â‡ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú· Â˙˘‡ ÌÚ ÍÏÈ ‡Ï ÔÎÂ

מח)
Í¯„ ˜¯ ÍÏÂ‰ Ì‡ ,

‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÒ„¯ÙÂ ˙Â�‚Ï ÔÂ‚Î ÏÂÈË
מט)

ÏÚ Û‡ ¯˙ÂÓ ,ÂÈÎ¯ˆÏ ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÍÏÂ‰ Ì‡ Ï·‡ ,

:‰Ê· ‰Ê ÂÚ‚È ‡Ï˘ Í¯„· Â·˘È˘ „·Ï·Â ,Ô„·Ï Ì‰ Â˙˘‡Â ‡Â‰˘ ÈÙ.ו‰Î עמה יישן לא

(çë),במטה(èë).בזה זה נוגעין ואין בבגדו אחד כל ÂÎ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אפילו
˘È ÂÏÈÙ‡Â

,ÂÓˆÚ È�Ù· ÚˆÓ „Á‡ ÏÎÏ
ÊÎ

˙ÂËÓ È˙˘· ÌÈ·ÎÂ˘ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â(ì),ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÚ‚Â� ˙ÂËÓ‰Â

.Î.Î.Î.Î'ÈÒ ˙·˘ ÈÎ„¯Ó

.È"˘¯ Ì˘· ÁÏ¯

.‡Î.‡Î.‡Î.‡ÎÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡

˙Â‡ Ë 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰

.‡È.·Î.·Î.·Î.·Î˙ÓÂ¯˙

.‡�¯ 'ÈÒ Ô˘„‰

.‚Î.‚Î.‚Î.‚Î‰„� ‰„Â‚‡‰

˙ÂÁ¯‡ ,‚Ó 'ÈÒ

.Ì˘ ÌÈÈÁ

.„Î.„Î.„Î.„ÎÔ˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.Ì˘.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î‚È ˙·˘

.‡"Ú.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.È"·

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.Ì"¯‰Ó Ì˘· ÁÏ¯ 'ÈÒ ˙·˘ ÈÎ„¯Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(åë) בפניה Î˘Ï·-שלא ÂÏ ¯˙ÂÓ ,¯ÈÚ· ‰�È‡ ‰˘‡‰ Ì‡ Í‡

‰˙ËÓ·
נ )

.(˘"˙Ù)(æë) לכותל מחוברת Î·„-ואינה  ÏÒÙÒ

(˘"˙Ù· ‰Ú·˘ ˙ÏÁ�) ¯˙ÂÓÂ ,¯·ÂÁÓÎ ÈÂ‰ ,ÂÏËÏËÏ ¯˘Ù‡ È‡˘
נא )
.

å( çë) במטה-È˙˘ ÏÚ ¯‚ÂÒ ÔÂÏÈÂÂ ,˙Â„¯Ù� ˙ÂËÈÓ È˙˘·

ÔÂ¯ÊÓ ˘ÈÂ „Â‡Ó ‰·Á¯ ‰ËÈÓ Ï·‡ .(Í"˘) ¯˙ÂÓ ,˙ÂÚÈ�ˆÏ ˙ÂËÈÓ‰

‡Ï˘ Ì‰È�È· ÔÈ„ÒÓ ‰ˆÈÁÓ Â˘ÚÈ Î"‡‡ ,¯ÂÒ‡ ,„Á‡ ÏÎÏ „¯Ù�

.(˘"˙Ù· ÌÈ�È„ È¯˜ÈÚ) ‰�‡¯È( èë)בבגדו אחד  כל -אפילו
Ú"ˆÂ ,¯ÂÒ‡„ ‰‡¯� ,‰„� Â˙˘‡ ¯ÓÊ ÏÂ˜ ˙ÚÈÓ˘ ÔÈ�ÚÏÂ

נב )
.(˘"˙Ù)

( ì) בזו זו נוגעות ‡Â-והמטות Ì˘‡¯· ÌÈÚ‚Â� Ì‡ ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â

˙ÂËÈÓ‰ ÔÈ· ÔË˜ ÁÂÂ¯· È„Â .Ì‰ÈÏ‚¯·
נג )

Ì‡Â .(˘"˙Ù· ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó)

äòãä øåàéá
(æî מהני לא אבל מותר. ביניהם, בנם את מושיבים אם ואפילו

(חוט  גדולה מזוודה כגון גדול חפץ הוא אא"כ ביניהם, חפץ להניח

א). אות סק"ז כיון çî)שני מתירים, יש לטיול, במכונית וליסוע

פג, סי' וח"ב צב סי' ח"א יו"ד (אג"מ האשה מחמת מתנדנד שאינו

במושבים  כשיושבים מתירים ויש סקי"א). שבה"ל בשיעורי והביאו

נפרדים. במושבים אף אוסרים ויש ז). אות סק"ז שני (חוט נפרדים

עמה  נוסע אם קצז).אך ועמ' פ עמ' כהן (מראה שרי נוסף אדם ם

ס"כ, (ערוה"ש להמנע יש ברגל טיול שאף י"א ברגל, טיול ולענין

שאין  וי"א תתקג). עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב הגרי"ש

כשהולכים  בזה להחמיר ומסתבר פג). סי' ח"ב (אג"מ איסור כל בזה

סק"י). שבה"ל (שיעורי הדעת קירוב בזה שיש כיון לבדם, בהרים

(èî אם אבל וכדומה, ופרדסים לגינות כשנוסעים דוקא היינו טיול

וכדומה, משפחתם לבני שנוסעים כגון מסויימת, למטרה נוסעים

יז). סי' יו"ד ג פעלים (רב מותר זו, בנסיעה צורך להם שאין אף

רחוקה  שהדרך אף וכדומה, צדיקים קברי על לעלות בנסיעה וה"ה

זה  אין מ"מ בהם, לטייל רגילים אדם שבני מקומות דרך ועוברת

שם). כהן (מראה לטיול נסיעה לעיר,ð)בגדר חוץ יצאה רק אם

אף  מותר לעיר, חוץ ימים כמה תתעכב ואם מטתה, על לישב מותר

בזמן, תלוי שהכל וי"א למהרש"ם). תורה (דעת מטתה על לשכב

לב"ב, מירושלים כגון יום, באותו לחזור דעת על נסעה אם ולפיכך

נסעה  אם אך לעיר, כחוץ נחשב זה אין קצר, זמן תוך שתחזור כיון

מטתה  על לישן מותר בעיר היא אפילו ימים, לכמה החלמה לבית

סק"א). עוז בלבושי מובא אויערבך ספסל àð)(הגרש"ז אבל

(שיעורי  מתנדנד אינו אם אף אסור, כבד, ואינו מחובר שאינו

אם  במכונית, או ספה כגון מרופד, ובמושב סק"ו). בט"ז שבה"ל

מובא  אלישיב (הגרי"ש אסור השני, מרגיש מתיישב כשאחד

סק"ז  שני חוט שם, שבה"ל שיעורי תתקג, עמ' הטהרה באוצרות

מפסיק  דבר כשיש במכונית להקל אפשר צורך ובמקום ב). אות

מותר  הדין מעיקר במכונית ובנסיעה שם). שבה"ל (שיעורי ביניהם

במכתבו  (חזו"א מנגיעה שיזהרו ובלבד אחד, ספסל על לישב להם

צב). סי' ח"א אג"מ ישראל, בת טהרת יש áð)בספר ולמעשה,

הרהור  לידי מביאו לא דזה בו, שרגיל זמר קול לשמוע מתירים

וי"א  סק"ב), [מרגליות] בשושנים סוגה סק"ח, בט"ז רמונים (פרדס

לעצמה  ששרה מה שומע אלא עבורו, שרה כשאינה רק כן להקל

קצה  סי' ח"ב הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש וכדומה

שבה"ל  סכ"ג, ערוה"ש סק"כ, ושמלה (לחם אוסרים ויש צד). ס"ק

אין  שבת בזמירות גם זו ולדיעה יח), אות סק"א שני חוט סק"ב,

הקלטה, במכשיר הנשמע קולה גם בית. בני עוד כשיש אפילו היתר,

לשמוע, מותר נגינה, בכלי מנגנת היא אם אמנם לשמוע. לו אסור

שלא  להחמיר יש חיבה, של ענין לעורר שיכול באופן הוא אם ומ"מ

כדי  מזמרת אם גם יח-כב). אות שם שני חוט שם, (שבה"ל לשמוע

וצריך  הרבה בוכה התינוק אם אמנם אסור, התינוק, להשקיט

ש"ב  חי איש (בן להקל יש ללכת, אחר מקום לבעל ואין להרגיעו,

שם). שני (חוט מותר לזה, לב שם לא אם וכן כה). אות צו

(âð להרחיק ולמעש שצריך י"א המטות, הרחקת שיעור לענין ה

הישר  (קב אשתו במטת תגע לא בה שמתכסה שהשמיכה באופן

שהקלו  דמה וי"א סקל"ג). בדרכ"ת מובא האריז"ל, בשם ס"ג פי"ז

אבל  לאורך, זה אחר זו עומדות כשהמיטות היינו קטן, במרווח

יוכל  שלא בשיעור להרחיק יש אצלנו, כנהוג זו ליד זו כשעומדות

שתיקנו  ויש כז). אות ישראל (טהרת במטתה לגעת ידו להושיט

בסוגה  מובא לבוב, בעיר באסיפה גליציה (רבני אחת אמה להרחיק

בשושנים). לסוגה בהסכמה יצחק המנחת וכ"כ קפ, עמ' בשושנים

החדר  ואם יד, הושטת כשיעור או אמה להרחיק נוהגים ולמעשה

ויש  סק"ב), שבה"ל (שיעורי מכך בפחות אף להקל אפשר קטן

קצת  שמסתיר קצת גבוה דבר המיטות בין להניח זה באופן מייעצים

שהאשה  בשעה ג). אות סק"ח שני (חוט לשני מאחד הראיה את

מחוברות  שהמטות אף מטתו, על לישן לבעל מותר במטתה, אינה

סק"ב). שבה"ל ובשיעורי השולחן, זה בספר מובא (חזו"א



נדה  קצה הלכות סימן פ 

:¯ÂÒ‡.זÁÎ(àì) יסתכל המכוסים נד )לא במקומות ולא בעקבה, אפילו

(נה)שבה  .ËÎ פי על אף הגלוים במקומות בה להסתכל מותר אבל

בראייתה  להÏח.):נו)שנהנה לימי (áì)ראוי בגדים לה שתייחד

נדה: שהיא תמיד זוכרים שניהם שיהיו כדי בקושי Ï(âì)‡ט.נדותה,

בעלה: על תתגנה שלא כדי אלא נדתה, בימי להתקשט לה התירו

ממזיגת Ï·י . חוץ לו, עושה נדה לבעלה, עושה שהאשה מלאכות כל

((åì)למזוג(äì)נז)שאסורה (ãì)הכוס, לפניו Ï‚הכוס ולהניחו נח)בפניו)

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ,‡"Ú Î ÌÈ¯„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„ ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎÌ"·Ó¯

È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÎÙ

.„"‰ ‰‡È·.Ï.Ï.Ï.Ï,¯ÂË

È"˘¯Ó ‰‡¯� ÔÎÂ

‡"Ú ·Ú ˙Â·Â˙Î

.‡"Ú Ù ÔÈ˘Â„È˜Â

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï.·"Ú „Ò ˙·˘

.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï‡Ò ˙Â·Â˙Î

.‡"Ú.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚ÏÔÎÂ ,È"·

‰‡¯�.‚Ó˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó‰Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
¯˙ÂÓ˘ ÔÎ˙È ,ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÚ‚Â� Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,Ï˙ÂÎÏ ˙¯·ÂÁÓ ˙ÂËÈÓ‰

‚ÒÓ Ì‰Ï ˘È˘ ˙ÂËÈÓ·Â .(˘"˙Ù· ‡"ÓÎÁ)Ì‰˘ ¯ÎÈ�˘ ·È·Ò ˙¯

¯˙ÂÓ ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÚ‚Â� ˙ÂËÈÓ‰˘Î Û‡ ,˙ÂËÈÓ È˙˘
נט )

(˘"˙Ù)
ס )
.

æ( àì)' וכו יסתכל  ÔÈ„Ò-לא  ÏÚ ·Î˘Ï ˙¯˙ÂÓ ‰„� ‰˘‡

˘È‡ Ì‰ÈÏÚ ·Î˘˘ ÔÈ„Ò ÏÚ ·Î˘ÏÓ ˙Â¯‰Ê� Ï·‡ ,‰ÏÚ· ÂÈÏÚ ·Î˘˘

.(Ê"Ë) ¯Á‡ç( áì)נדותה לימי בגדים  לה  שתייחד 

-(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) È�‰Ó ÌÈË˘Â˜ÓÂ ÌÈ‡� ÌÈ„‚·‰ Ì‡ Ì‚
סא )
.

è( âì)התירו ¯ÁÂ-בקושי  ÔÈ‡ ,‰ÏÚ· È�Ù· ˙Ë˘˜˙Ó‰Â

(‡"¯‚) ‰�ÓÈ‰ ‰ÁÂ� ÌÈÓÎÁ
סב )
.é( ãì)למזוג שאסורה

וכו' ÏÎ‡Ó-הכוס  ÂÈ�ÙÏ ˘È‚‰Ï ‰¯ÂÒ‡ ÏÎ‡Ó È¯·„· ‰"‰
סג )

Â‰ÈÓ .

¯˙ÂÓ ,˙È·‰ È�· ÏÎÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰¯Ú˜
סד )

.(˘"˙ÙÂ Í"˘)

( äì) הכוס-ÌÈ˜˘Ó ¯‡˘Ï ÔÈÈ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â
סה )

.(Í"˘)

(åì)לפניו ולהניחו בפניו  הכוס  „Â˜‡-למזוג  ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰

‰Ë˘Â‰‰ Ì‚Â ,˙ÁÏˆÏ Â‡ ÒÂÎÏ ‰‚ÈÊÓ‰ Ì‚ Â�ÈÈ‰ ,ÂÈ�ÙÏ Â‰ÈÈÂ¯˙ Ì‡

äòãä øåàéá
(ãð ובגד עה). סי' ח"ב (אג"מ להסתכל אסור ג"כ מראה וע"י

שבה"ל  (שיעורי הסתכלות איסור לענין ממש כראיה נחשב שקוף,

כל  את המכסות פנימיים בגדים לובשת האשה אם אמנם סק"ב).

שלא  מאחר להקל אין מ"מ הסתכלות, איסור שאין אף גופה,

הרהורים. מחשש לבעל äð)ניצל שאסור המכוסים מקומות

שם  כשאין בבית גם אותם שמכסה מקומות רק היינו להסתכל,

בכל  להסתכל שלא להחמיר טוב אמנם בעלה, מלבד אחר איש

ללכת  שנוהגות ונשים עה). סי' ח"ב (אג"מ המכוסים המקומות

במקומות  הסתכלות איסור בזה שאין י"א גרביים, בלא בביתן

ויש  פב), עמ' כהן במראה מובא אויערבך (הגרש"ז המכוסים

שלה, והשיער שם). כהן במראה מובא אלישיב (הגרי"ש אוסרים

שבה"ל  (שיעורי בבית אפילו המכוסה כמקום להחשיבו נוהגים

הראש, כיסוי של מהצדדים שיוצאים השכיחים ושערות סק"ב).

לכסותם. יש הנהגה משום אך איסור, בהם אין הדין מעיקר

הראש, לשיער בהמשך הוא אם העורף, על הצומחות ושערות

ואינן  קטנות שהן זמן כל גלחתן, ואם הראש, כשיער דינו

הבעל  שהיית ולענין סק"ט). שני (חוט מותר כשערות, נראות

להסתכל  אסור  אך איסור, בזה אין הדין מעיקר לידה, בחדר

הצירים  דבזמן וי"א עה). סי' ח"ב (אג"מ המכוסים במקומות

גדול  חשש יש שאז [משום להמנע יש הלידה בזמן אבל מותר,

סק"ג). שבה"ל (שיעורי ראיה] לידי היודע åð)שיבוא אמנם

לידי  בא מרובה והסתכלות איסור שבהתבוננות בזה יש הרהור,

סק"ג). שבה"ל לה,æð)(שיעורי למזוג אסור שהוא ה"ה

יג. סעיף פניו,çð)כדלהלן החזרת או עינים, עצימת מהני ולא

הגרי"ש  סק"ו, שבה"ל (שיעור עבורו עושה שהיא מרגיש אם

תתקג). עמ' הטהרה באוצרות מובא המיטה, הצעת לענין אלישיב

שבה"ל  (שיעור אסור רואה, הוא אם אחר, בחדר היא ואפילו

מותר  חדר, באותו אפילו לאחוריו, עצמו מחזיר שאם וי"א שם).

קלד). ס"ק כשיש èð)(בדה"ש אף להחמיר המנהג ולמעשה

כו). אות ישראל (טהרת סביב קומותיים,ñ)מסגרת מיטת

ואחד  למעלה אחד לישן ואסורים אחת, כמיטה שנחשבת י"א

קצה  סי' ח"ב הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש למטה

וי"א  בצ"ע). נשאר ואפילו ד"ה ביאורים ובבדה"ש פה, ס"ק

(הגרי"ש  זו את זה ירגישו שלא היכא ומותר מיטות, כב' דנחשבת

ג). אות ההלכה ובתמצית סק"א עוז בלבושי מובא אלישיב

(àñ אמנם נדותה, לימי בגדים לייחד עכשיו נוהגים אין ולמעשה

(שיעורי  פחותים בגדים צריך ואין זה, מנהג לנהוג שכדאי י"א

הט"ז  (משמעות חולצה כגון אחד בבגד וסגי סק"א), שבה"ל

סק"א). שבה"ל שיעורי סקכ"ב, א למעט áñ)סי' ונכון

בעלה  על תתגנה שלא שיעור עד שאפשר מה בכל בקישוט

יא). אות טוהר שערי דינים, פסקי צדק וי"א âñ)(צמח

סקכ"ג, לחם ג, סעיף לעיל (ט"ז המאכל לפניו להגיש דמותרת

כלל  (חכמ"א כש"ך להחמיר נוהגים ולמעשה סקט"ו). ערוה"ש

במזיגה  זה וכל סק"ג). בט"ז ס"ג שבה"ל שיעורי ס"ז, קטז

ודרך  טורח דהוי המאכל תיקון אבל טורח, בו שאין והושטה

המוציא, פרוסת ס"ז). קטז כלל (חכמ"א דמותר פשוט עבדות

סקי"ד). בש"ך שבה"ל (שיעורי לפניה להניח דמותר מסתבר

(ãñ מקור) לצלחתו המרכזית מהקערה לו להגיש אסורה אבל

אחד  ואין לה, ואחד לו אחד כוסות, ב' מביאה ואם מד). ס"ק חיים

שיעורי  סט"ז, פ"ח בשושנים (סוגה מותר עבורו, מיוחד מהם

טו). אות סקי"ב שני חוט סקי"ד, בש"ך מים äñ)שבה"ל אבל

פסקי  צדק צמח עה, אות התשובה באגרת יונה (רבינו מותר

או  קלים משקאות שאר אבל מותר, סודה, מי וה"ה דינים).

סקי"ד) בש"ך שבה"ל (שיעורי להחמיר מקום יש ותמצית .מים
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השלחן  השלחן סו)על על שתניחנו כגון היכר, שום תעשה כן אם אלא ,

שמאל  ימינה סז)ביד ביד אפילו הכסת על או הכר על תניחנו או :סח),

מטתו Ï„יא. להציע והמכסה Ï‰,ע )בפניו סט)אסורה סדינים פריסת ודוקא

חבה  דרך דרך עא)שהוא ואינה טורח שהוא והכסתות הכרים הצעת אבל ,

שרי  מותרעב )חבה, הכל בפניו, ושלא .ÂÏ מצעת שהיא יודע הוא אפילו

אפילו (æì)אסורהÊÏיב.אותם: ורגליו, ידיו פניו לרחוץ מים לו ליצוק

בו, נוגעת צוננים:ÁÏאינה מים הם לו ËÏיג.ואפילו למזוג שאסורה כשם

לה, למזוג אסור הוא לה Óכך לשלוח אפילו אלא עוד, של עג )ולא כוס

.„Ï.„Ï.„Ï.„Ï‡Ò ˙Â·Â˙Î

.‡"Ú.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰Ï'ÒÂ˙

,·"Ú „ ˙Â·Â˙Î

‡"Ù ˙Â·Â˙Î ˘"‡¯

ÈÎ„¯Ó ,Ë 'ÈÒ

,‚Ó˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯

,·"Ú „Î¯ „"Á ÂÎ

˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰

È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ

.� ˙Â‡ ‰‡È·

.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„ ·"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ‚"ÓÒ

.‡"Ú „ ·"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Ó ˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰ ,‚ˆ¯ 'ÈÒ ˜"ÓÒ ,‡"Ú ÊÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.Ì˘ ‡"·˘¯.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏ‡"·˘¯

.‡"Ú „ ·"˘ Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·.Ó.Ó.Ó.Ó‡"·˘¯ ,Âˆ ‡˙ÏÈ‡˘ È¯Á‡ ˙˘¯Ù È‡Á‡ ·¯„ ˙Â˙ÏÈ‡˘ È"ÙÚ Á"‰ ‡ 'ÈÒ ‰˘È¯Ù‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯

.·"Ú ‚ ·"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(Í"˘) ÂÈ�ÙÏ

עד )
. áé(æì) מים לו ˘ÂÈˆ˜˙-ליצוק  Â�ÈÈ‰„ ‡"È

‡Â‰Â ÈÏÎ· ÌÈÓ Ô˙ÈÏ ˙¯˙ÂÓ Ï·‡ ,ıÁÂ¯˘ ‰Ú˘· ÌÈÓ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ

,Î"Á‡ Â· ıÁ¯È˘ ÈÏÎ· ÌÈÓ Ô˙ÈÏ Û‡„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) Î"Á‡ ıÁ¯È

¯ÂÒ‡
עה )

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(åñ צריך ואין מותר, המאכל הכוס, את בפניו מזגה אם בדיעבד

סק"ג). שבה"ל (שיעורי ההושטה את אם æñ)לבטל היינו

גם  ועושה ימין, ביד מכה לה יש ואם בימין. להגיש רגילה

ואסור  היכר זה שאין מסתבר שמאל, ביד הפעולות שאר את

ס"ק  (בדה"ש בימין תניחנו יד, ואיטרת סק"ח). שבה"ל (שיעור

שמאל, מיד לפניו ומגישה הידים, בב' צלחות מחזיקה ואם קלז).

גדולי  בשם רמט עמ' הטהרה (אוצרות ואסור שינוי, כאן אין

מקום çñ)המורים). בריחוק השולחן על מניחה אם וה"ה

אין  ואפילו ס"ב). טו שער טוהר (שערי היכר הוי נמי מעט,

בריחוק  כשמניחה שינוי חשיב נמי למקומו, קרוב להניח מקום

סקי"ד). בש"ך שבה"ל להציע èñ)(שיעורי אסור הבעל וכן

שיעורי  סי"ד, ערוה"ש ס"י, קטז כלל (חכמ"א בפניה אשתו מטת

סק"א). בזה ò)שבה"ל נחלקו רואה, ואינו פניו, מחזיר ואם

נח. אות לעיל ראה זמננו, המטה àò)פוסקי את מסדרת אם

כדי  המיטה את מצעת אבל מותר. מסודר, יהיה שהחדר כדי

אם  מהבוקר. כבר מצעת אם אפילו אסור, ללילה, מוכן שיהיה

ההצעה, את לסתור צורך אין האסור, באופן המיטה את הציעה

ג-ד). אות סקי"ג שני (חוט שם לשכב הכ áò)ומותר ר הכנסת

סק"ב). שבה"ל (שיעורי מותר בציפית, איסור âò)והשמיכה

לשלוח  מותרת האשה אבל האיש, על דוקא הוא כוס שיגור

פרדס  ו, אות טהרה (חזקת לו] תגיש לא [אך לבעלה יין כוס

עד). עמ' כהן מראה מ, ס"ק איכא ãò)שמחה הש"ך בדברי

ליישב  אופנים כמה באחרונים ונאמרו לסקי"ד, מסקי"ג סתירה

שאסורה  היינו לחוד, אחד בכל להחמיר יש ולמעשה ואכמ"ל.

אחר  אם אף לפניו להגיש ואסור מגיש, אחר אם אף לפניו למזוג

דרכ"ת  סי"ב, קנג סי' שו"ע קיצור השקל, מחצית (לבוש, מזג

כגון  אותם, שמערבים משקים ובשאר יין. במזיגת והיינו סקמ"ג).

משקים  שאר אבל להחמיר. מקום גם יש קפה, או סודה, עם מיץ

המשקה  למזוג ומותרת לבד, במזיגה להחמיר אין במאכל וכן

לו, מושיטה אינה אם בפניו, שלו לצלחת מאכל ליתן או לכוס,

בליל  ולפיכך לו, מזגה שלא אף להחמיר יש לבד בהושטה אבל

(שיעורי  מקום בריחוק תמזוג לבעה"ב, למזוג שנוהגים הסדר

עם  קנקן או בקבוק לפניו להניח לה מותר סקי"ד). בש"ך שבה"ל

שני  חוט קכט, ס"ק (בדה"ש מיידית לשתיה שאינו כיון משקה,

סעיף  להלן ראה ברכה, של כוס שיגור ולענין יד). אות סקי"ב

לרחיצה äò)יג. מים בהכנת להקל שנקטו יש ולמעשה,

לאסור  הפוסקים רוב דעת אבל סי"ד). ערוה"ד סק"נ, חיים (מקור

ואף  סק "ט). חוו"ד סקכ"ו, ושמלה לחם ס"ט, קטז כלל (חכמ"א

סי' (האשכול מותר בפניו, שלא המים את מניחה אם לאוסרים,

ס"ק  בדה"ש כד, סי' פ"ה כתובות נתנאל קרבן ז, אות ב"ח מט,

את  לרחוץ מצוה, של נטילה ולענין ב). אות סקי"ד שני חוט קנ,

שם  פמ"ג סי"א, קנט סי' או"ח זקנים (עטרת אסור ממש ידיו

אוסרים  יש מצוה, של לנטילה מים לפניו ולהכין סקט"ו). משב"ז

קנד, ס"ק בדה"ש ס"א, ד סי' או"ח מבוטשאטש אברהם (אשל

אחרונים  מים לו תגיש לא גם ולפי"ז ג), אות סקי"ד שני חוט

בפניו  שחרית לנטילת מים בלילה תכין לא וכן שם), (בדה"ש

דאין  מצוה, של לרחיצה מים להכין מתירים ויש שם). שני (חוט

שיעורי  עב, סי' ח"ז יצחק מנחת סקי"ד, טוהר (שערי חיבה בזה

שני  (חוט מותר שניהם, עבור המים אם סקט"ז). בש"ך שבה"ל

את  לו להכין מותרת לרפואה, לרחוץ צריך אם ג). אות סקי"ד

שתניח  שינוי מהני אם ולענין סק"ח). בט"ז שבה"ל (שיעורי המים

שם, מבוטשאטש אברהם (אשל דמהני י"א שמאל, ביד לפניו

מותר  קנא). ס"ק (בדה"ש מהני דלא וי"א ב), אות שם שני חוט

סקט"ז) בש"ך שבה"ל (שיעורי וכדומה סבון או מגבת .להכין
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מיוחד עז)אסור עו)יין  הוא אם אחר, כוס שנא לא ברכה של כוס שנא לא ,

לן  לית אבתרייהו, איהי ושתיא הכוס מאותו הם שותים אם אבל לה,

בימי Ó‡יד.:עח)בה  בין נדותה בימי בין להרחיק צריך ההרחקות אלו כל

ספירתה. ימי כל שהם ממש Ó·ליבונה רואה בין אלו בכל חילוק ואין

כתם. Ó‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:למוצאת
‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�Ú· ‰�Â·ÈÏ ÈÓÈ· ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

,‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,‰¯Ú˜· ÂÓÚ(çì):¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ.טו„Ó חולה הוא עט)אם

זולתה  שישמשנו מי לו לשמשו פ )ואין מותרת ביותר פא), שתזהר רק ,

להזהר ורגליו מה (èì)שתוכל ידיו פניו בפניו:פב )רחצת המטה והצעת

נדה,Ó‰טז. והיא חולה לשמשה,(î)אשה כדי בה ליגע לבעלה אסור

) ולסמכה. ולהשכיבה להקימה מי ÂÓכגון לה אין דאם אומרים ויש

בכל (àî),פג )שישמשנה  לכך):פד )מותר הרבה צריכה אם נוהגין וכן ,

.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡ÓÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ

.ÔÓÈÒ‰ ˘È¯·

.·Ó.·Ó.·Ó.·Ó˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.·"Ú „ ·"˘

.‚Ó.‚Ó.‚Ó.‚ÓÌÈ¯Â·‚ ÈËÏ˘

˙·˘ ÈÎ„¯Ó‰ ÏÚ

.„ ˙Â‡ ÁÏ¯ 'ÈÒ

.„Ó.„Ó.„Ó.„Ó˘"‡¯‰ ˙"Â˘

.‚ ÔÈ„ ËÎ ÏÏÎ

.‰Ó.‰Ó.‰Ó.‰ÓÔ˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.·�¯ 'ÈÒ

.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓÈ¯Ú˘ ˙Â‰‚‰

'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„

ÈËÏ˘ ,·˙Î ‰"„ ÁÈ

ÈÎ„¯Ó‰ ÏÚ ÌÈ¯Â·‚

‰ ˙Â‡ ‡"Ù ˙·˘

.Ó"¯‰ Ì˘·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ãé( çì) להחמיר ‡Û-ויש ,ÌÈÈ˜� ‰Ú·˘‰ ˙ÂÏÎ ¯Á‡ Ï·‡

(Í"˘) ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ˘ ÔÂÈÎ ,‰ÓÚ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ,‰Ï·Ë ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘
פה )
.

åè( èì)'וכו Ï˜‰Ï-מהרחצת ˘È ,ÒÂÎ‰ ˙‚ÈÊÓ· Ï·‡

‰ÏÂÁ·
פו)

.(Í"˘) æè( î)לבעלה ·ÛÈÚÒ-אסור  ÂÏ˜‰˘ ‰Ó„

,‡È¯· ‡Â‰Â ‰ÏÂÁ ‡È‰˘Î Ï·‡ ,‰ÏÂÁ ‡Â‰˘Î ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ,Â˘Ó˘Ï ÂË

.(Í"˘) ‰˘Ó˘Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡Â ,ÈÙË ¯ÈÓÁ( àî) בכל -מותר 
‰È„È ‰È�Ù ıÂÁ¯Ï ¯ÂÒ‡ Ì�Ó‡ .‰�ÎÒ ‰· ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÁ ‡È‰ ÂÏÈÙ‡

‰ÈÏ‚¯Â
פז)

ÌÈÓ ÍÈÏ˘È ¯˘Ù‡ Ì‡ ,‰ˆÈÁ¯ Ïˆ‡ ˙�ÎÂÒÓ ‡È‰ Ì‡Â .

¯˙ÂÓ ,‰ÚÈ‚� È"Ú ‰ˆÈÁ¯· ‡Ï‡ ¯˘Ù‡ È‡ Ì‡Â ,‰· ˙Ú‚Ï ‡Ï· ‰ÈÏÚ

.(˘"˙Ù· Ê"·„¯)

äòãä øåàéá
(åò מים אבל דינים), פסקי צדק (צמח חשובים משקים שאר ה"ה

קסג). ס"ק (בדה"ש לה לשלוח מותר מאכלים, אפילו æò)וכן

לעשות  מהני לא וכן קסה), ס"ק (בדה"ש אסור בפניה, שלא משגר

לכוס  מעבירתו אם מהני לא וגם ב). אות סקט"ו שני (חוט שינוי

ההוראה). גדולי בשם מט ס"ק שמחה (פרדס ולפיכך çò)אחר

תקח  והיא השולחן, על הכוס את ישאיר הבעל קידוש, של בכוס

בית, בני כמה יש ואם יב). אות קנג סי' השלחן (מסגרת מעצמה

האשה  שתמזוג או מעצמה. תיטול והיא כוסות, לכמה למזוג יכול

ויש  א). אות סקט"ו שני (חוט אחר לכוס הקידוש מכוס לעצמה

דם  מחמת שטמאה בשעה ברכות שבע של בכוס בזה להזהר

ימסרו  ואחרים לפניו יניח אלא הכוס, את לה ישלח שלא בתולים,

שתי  להם שיגר ובעה"ב בעה"ב, אצל מתארחים אם אמנם לה.

שבעה"ב  מאחר לאשתו, אחת כוס להעביר לבעל מותר כוסות,

בעלה. ולא המשגר סכנה èò)הוא בו שאין חולה היינו

לו  יש רק חולה אינו ואם סקי"א). שבה"ל שיעורי סכ"ז, (ערוה"ש

(מקור  בריא כאדם ודינו לשמשו, אסורה בעלמא, וכאב מיחוש

סקנ"ח). (שו"ת ô)חיים משמש לו לשכור חייבים אינם ומ"מ

סק"ל). ושמלה לחם עו, אלף סי' ח"ד היינו àô)הרדב"ז

כגון  גופו תשמישי שאר וכן ממנו, לקחת או חפץ לו להושיט

אפילו  בו ליגע שלא האפשר כפי ותזהר בגדיו, והלבשת הנעלתו

כשצריך  כגון בו, ליגע אף מותרת לכך, צריך ואם בגדיו, דרך

ומ"מ  טז), סעיף ומהשו"ע (ב"ח, לסמכו או להקימו או להשכיבו

או  מפה בהפסק תעשה אלא ממש, בבשרו תגע שלא לדקדק יש

ליגע  אף מותרת אפשר, אי זה גם ואם בכך, אפשר אם דבר שאר

ראוי  ומ"מ זו, בנגיעה חיבה מהרגש נמלטים שאינם אף בבשרו,

ומשמע  קעו ). ס"ק (בדה"ש האפשר כפי מזה דעתם להסיח להם

לרפואתו  הנוגעים בדברים רק ולא צרכיו בכל לשמשו דמותרת

רד). עמ' ח"ב מהדו"ב אברהם בנשמת מובא אויערבך (הגרש"ז

(áô יש לרחוץ, מים עם כלי לו להגיש אבל ממש, רחיצה היינו

קפג). ס"ק (בדה"ש לה âô)להקל לשכור מוצא הבעל אם אבל

לחם  עו, אלף סי' ח"ד הרדב"ז (שו"ת לה לשכור חייב משרתת,

סק"ל). להגביה ãô)ושמלה וצריך חולים, בבית שוכבת ואם

אם  ידני, באופן הוא ואם מותר, חשמל, ע"י הוא אם מיטתה, את

ולענין  סק"ד). שבה"ל (שיעורי להקל אפשר לחולה, צורך יש

אם  יא. אות לעיל ראה גלגלים, בכסא או במטתה, אותה להסיע

שלא  ובלבד לסייעה יכול לקום, בכדי סיוע וצריכה נפלה, אשתו

המורים). גדולי בשם רעז עמ' הטהרה (אוצרות בבשרה יגע

(äô שתטבול עד עמה לאכול שאסור הפוסקים כתבו ולמעשה

סי' שו"ע קיצור סי"ג, קטז כלל חכמ"א ה"ט, פ"ח נדה בהל' (רמב"ן

סקי"ז). בש"ך שבה"ל שיעורי קעה, ס"ק בדה"ש סט"ו, קנג

(åô בהושטה דמיירי י"א הש"ך, כוונת בביאור הפוסקים נחלקו

בכלל  הוא אם הפוסקים דנחלקו משקים, שאר מזיגת או מזיגה, בלא

להקל, אפשר בחולה להחמיר, יש דבבריא אף בזה מזיגה, איסור

(מחצית  להקל אין בזה מדינא, דאסור והושטתו יין כוס מזיגת אבל

בפשיטות  שנקטו וי"א סקי"ח), בש"ך שבה"ל שעורי סד"ט, השקל,

כלל  חכמ"א דעה, פרי חוו"ד, היטב, (באר הכוס מזיגת בכל להקל

סכ"ד). ערוה"ש סי"א, יש æô)קטז מצוה, של נטילה ולצורך

עד). ס"ק קנט סי' או"ח החיים (כף ידיה על מים לשפוך לו להתיר
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רופא,ÊÓיז. בעלה הדפק.(áî)אם לה למשש ˘È˙·˙Î‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אסור ‰Ó ÈÙÏÂ

,‰Ï ˘Ó˘Ó„ ÂÈÏ‡ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ¯˙È‰ ÔÈ‚‰Â�„
ÁÓ

˘"Î(âî)Ì‡ ˜Ù„‰ ‰Ï ˘˘ÓÏ ¯˙ÂÓ„

¯Á‡ ‡ÙÂ¯ ÔÈ‡
פח)

‰ÈÏÁ· ‰�ÎÒ ˘ÈÂ ÂÈÏ‡ ‰ÎÈ¯ˆÂ
פט)

Ì‡ Á"Ù ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡· ÔÈÈÚÂ .

Ò�ÎÈÏ ‰„�Ï ¯˙ÂÓ(ãî)ÏÏÙ˙‰ÏÂ ˙Ò�Î‰ ˙È·Ï
צ )

:

קצו  סימן
סעיפים: י"ג ובו ובדיקתה, הלבון לבישת דיני

שפסקה ‡א. יום ממחרת מתחילין סופרת, שהזבה ימים שבעה

מלראות ·בו. ופסקה ג' או ימים ב' תראה אם משפטה, ,א)וכך

בטהרה ב )בודקת  שתפסוק כדי שפסקה סמוך ‚,ג )ביום תהיה זו ובדיקה

.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓÔ˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

ÏÂ„‚ Ì˘· ·�¯ 'ÈÒ

˙"Â˘ ,„Á‡

˙ÂÒÁÂÈÓ‰ ‡"·˘¯‰

.ÊÎ˜ 'ÈÒ Ô"·Ó¯Ï

.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ˙ÂÚÓ˘Ó

˙ÂÒÁÂÈÓ‰ ‡"·˘¯‰

.Ì˘ Ï"�‰.‡.‡.‡.‡‰„�

˘"‡¯ ,‡"Ú ‚Ï

'ÈÒ „"Ù

ÂÓÈÎÒ‰ ÔÎÂ ,‡

.ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ

.·.·.·.·È"Ù ‰„� ˘"‡¯

¯‡˘Â ,‰ 'ÈÒ

.ÌÈ˜ÒÂÙ.‚.‚.‚.‚˘"‡¯

.‰„� ˙ÂÎÏ‰ ¯ÂˆÈ˜·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æé( áî)הדפק לה  למשש  �ÎÒ‰,-אסור  Â· ÔÈ‡˘ ÈÏÂÁ· Â�ÈÈ‰

‰Ï ˘˘ÓÏ ÏÚ·Ï ¯˙ÂÓ ,ÌÈ‡ÙÂ¯ Ì˘ ÔÈ‡Â ,‰�ÎÒ Â· ˘È˘ ÈÏÂÁ· Ï·‡

‰·ÈÁ ‰˘ÂÚ Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ,˜ÙÂ„‰
צא )

(Í"˘)
צב )
.( âî) דמותר

הדפק  לה Ï‰-למשש ˘È ,˜ÙÂ„‰ ˘˘ÓÏ ¯˙ÂÓ ¯˘‡Î Û‡˙Â¯Â

˜ÈÒÙÓ‰ „‚· Â˙Â‡ ÏÚ ˜ÙÂ„‰ ˘˘ÓÈ Ê‡Â ,˜ÙÂ„‰ ÏÚ „‚· ÁÈ�È˘
צג )

.(˘"˙Ù· ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó)( ãî) הכנסת ˘Ï‡-לבית ÌÈ˘�‰ Â‚‰�

ÌÈÈÁ‰ ˙È·Ï ÍÏÈÏ
צד )

‰˙„� ÈÓÈ· ÏÏÙ˙‰Ï
צה )

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)

äòãä øåàéá
(çô מותר הבעל, כמו מומחה אינו אם בעיר, אחר רופא יש ואפילו

קטז). סי' ח"ג אמת (זרע בחולי סכנה כשיש דפקה, למשש לבעל

(èô לעיל שהותרו החולה צרכי משאר חמיר הדופק שמישוש י"א

אין  ולפיכך רחוקה, היא מביא שהדבר שהתועלת כיון טז, סעיף

חמור  שהוא וי"א דינים), פסקי צדק (צמח סכנה במקום אלא היתר

משא"כ  יקלקל, שלא במלאכתו נטרד הוא שבהם תשמישים משאר

שרי  הדופק דמישוש וי"א רעד), סי' שערים (בית הדופק מישוש

היינו  סכנה, יש אם הרמ"א ומש"כ סכנה, במקום שלא אף לרמ"א

סכ"ז). (ערוה"ש לשו"ע אף לברך ö)להתיר ישראל ומנהג

בשעה  הכנסת בבית התורה בספר להסתכל לא ורק ולהתפלל,

שיעורי  סק"ז, פח סי' משנ"ב סל"ח, ג כלל אדם (חיי אותו שמגביהים

בימי  אבל דם, בהם שרואה בימים דוקא והיינו סק"ד) שבה"ל

פח). סי' או"ח (רמ"א היתר נהגו בדיקות לעני àö)ליבונה ן

צורך, במקום אלא היתר אין מ"מ היקל, שהש"ך אעפ"י הרופאים,

כשיש  ואף אפשר, אם לרופאה ללכת להדר יש צורך במקום ואף

או  רופאה, אין ואם לרופאה, ללכת יש בשכר ורופאה בחינם רופא

רופא  הוא אא"כ לרופא, לילך מותר יותר, מומחה שהרופא

ללכת  אסור שאז העריות, על מפורסם וחשוד בפריצות המוחזק

כשינוי  קל  בדבר ולפיכך לרופא, ללכת אין לצורך, ושלא אליו.

כמה  כל שהולכים הריון בזמן או מעט, הוסת איחור או וסת,

צורך  בזה אין כי לרופאה, רק אלא לרופא ללכת אין שבועות,

אם  לבדוק כדי רק ומותר אחרת), אומר שהרופא במקרה (מלבד

קודם  וכן ההריון, בזמן דם רואה אם או ח"ו, מקרה איזה אין

לרופא, ללכת וחיוב מצוה יש רבים שבמקרים פשוט אמנם הלידה.

בש"ך  שבה"ל (שיעורי ללב מסורים והדברים הצורך, לפי והוא

טו). אות קנב סי' ח"ג משה בבאר וכעי"ז ולענין áö)סק"כ,

ואם  אחד, כל של בהרגש תלוי הדבר רופאה, אצל ההולך איש

סקט"ז). שני (חוט אסור הרהור, לידי שיבוא חשש שיש מרגיש

(âö אות סקט"ז שני (חוט כיום המצוי דק מניילון כפפה גם ומהני

בחוץ ãö)ב). עומדת אם אך צדיקים, לקברי תלך שלא וה"ה

ס"ו, פ"מ בשושנים בסוגה הובא (חיד"א שרי מקום, בריחוק

פז). עמ' כהן ג äö)מראה כלל אדם (חיי שתטבול עד והיינו

יכולות  אמנם סק"ה). שבה"ל שיעורי סק"ז, פח סי' משנ"ב סל"ח,

ובמקום  הקברים, של אמות לד' חוץ ולעמוד הקברות לבית ללכת

שם). שבה"ל (שיעורי שופעת כשאינה מקילים לפעמים צורך

(à ראה בטהרה, שתפסוק קודם ימים ה' להמתין צריכה כלל בדרך

צמוד  טהרה ההפסק את להסמיך צריכה אם ולענין יא. סעיף להלן

סה. אות י סעיף להלן ראה נקיים, בהפסק á)לז' הבדיקה אופן

ד. סעיף כדלהלן נקיים, בז' הבדיקות כמו הוא אם â)טהרה אפילו

ימי  ששה אחרי דמה פוסק כלל להתחיל בדרך יכולה אינה וכדומה, ם

שו"ת  כג, סס"ק (סד"ט טהרה להפסק בדיקה בלא נקיים ז' לספור

פצע  לה יש אם ואפילו וסקכ"ג). סקכ"ב צב סי' חזו"א ס, סי' רע"א

נקיה, בדיקה להוציא יכולה ואינה וכדומה תפירות או מקום באותו

ואפילו  כא. ס"ק ד סעיף וכדלהלן טהרה, להפסק נקיה בדיקה חייבת

לה  עולה זה הפסק אין נקי, העד ושאר העד בצד תמיד נמצא הדם אם

למצא  כדי חכם שאלת תעשה מתמשך זה מצב ואם סק"ד), שני (חוט

דם, ומצאה בדקה מ. אות ד סעיף להלן זה בענין ראה תקנה, לה

בדיקה  בין אמנם נקיה, בדיקה שתצא עד ושוב שוב לבדוק יכולה

אות  ג סעיף להלן שמבואר וכפי דקות, כמה להמתין צריכה לבדיקה

יכולה  דחוק המוך את אמנם הבדיקה. שקודם הרחיצה לענין כא

ביניהם  להמתין צריך ואין טהרה, ההפסק בדיקת אחרי מיד להניח

ט). אות סק"ד שני (חוט
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השמשות  (ד )לבין ובדיעבד,„, לכתחלה, נוהגין עצמה ‰וכן בדקה לא אפילו

(à) בכך סגי טהורה, עצמה ומצאה שחרית אדם Â(á)).ה)רק ילמד ולעולם

לכתחלה  טהרתה ז)ו)(להחמיר הפסק ביום בודקת שתהא ביתו בתוך במוך ח))

השמשות ט)דחוק  בין כל שם כל יב )יא)י)ושיהא מידי מוציאה הבדיקה שזו ,

Ê‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:ספק.
˜Â„·Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ,ÏÂ„‚ ÌÂÈ‰ „ÂÚÂ ˙È·¯Ú Ï‰˜‰ ÂÏÏÙ˙‰ Ì‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

.„.„.„.„˙Ú„· È"·

‡"·˘¯ ,˘"‡¯‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú „Î ‰"˘

.‰.‰.‰.‰.Ì˘ ‡"·˘¯

.Â.Â.Â.Â˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.‡"Ú „Î ‰"˘

.Ê.Ê.Ê.Ê.ÁÓ¯ 'ÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à(à) שחרית ÔÈ�ÚÏ-רק  Ï·‡ ,‰‡Ï‰Â ‰˙ÈÈ‡¯Ï È�˘ ÌÂÈÓ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) · ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ‰‡¯ ,‰˙ÈÈ‡¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ( á)ולעולם

וכו' ÏÚ-ילמד  ˙Á‡ ‰Ï‚¯ „ÈÓÚ˙˘ È"Ú ‡Â‰ ÈÂ‡¯‰ ‰˜È„·‰ ÔÙÂ‡

.(Ò"˙Á) ÈÂ‡¯Î ˜Â„·Ï ÏÎÂ˙ Ê‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚¯Â ÏÒÙÒ‰

äòãä øåàéá
(ã החמה שקיעת לפני וחצי [כשעתיים קטנה מנחה מזמן היינו

החמה  לשקיעת שאפשר מה להסמיכו ויש ותשרי], ניסן בימי

כדי  השקיעה קודם מעט להקדימו וכדאי סק"ב). שמלה (ב"י,

שקיעה  לפני שוב ולבדוק ולהמתין לנקות תוכל דם תמצא שאם

זמן  כמה כא אות ג סעיף להלן וראה סק"י, שבה"ל (שיעורי

אחרי  שנעשה טהרה הפסק לבדיקה). בדיקה בין להמתין יש

ס"ד, קיז כלל אדם (חכמת זה ליום מועיל אינו החמה, שקיעת

שני  חוט טו, אות סד סי' משה דברי בשו"ת הלברשטם הגר"מ

אחרי  הבדיקה את וגמרה השקיעה, קודם העד את הכניסה סק"ג).

(בדה"ש  מהני  דלא וי"א שם). שני (חוט דמהני י"א השקיעה,

מוחלט  באופן לסמוך דאין ודע, השולחן). מסגרת בשם סקי"ג

להסמיך  אין ולכן בלוחות, המודפסים החמה שקיעת זמני על

מה  זמן להקדימו אלא ממש, החמה לשקיעת טהרה ההפסק את

השקיעה  קודם הבדיקה את עשתה אם ספק יש וכאשר קודם.

ביום  בטהרה לפסוק ועליה לה, עולה זה הפסק אין אחריו, או

למורה  בזה לשאול וראוי יג-יד). אות סק"ד שני (חוט המחרת

אחה"צ,ä)הוראה. לבדוק תוכל שלא יודעת אם ולפיכך

קודם  בלילה גם שאפשר ומשמע בשחרית, כבר לבדוק יכולה

ואם  ג). אות סק"ד שני חוט דינים, ד"ה סקמ"ה צב סי' (חזו"א

סמוך  נוסף הפסק לעשות עדיף אפשרות, לה שיש רואה אח"כ

אם  אמנם ס"ה). קיז כלל חכמ"א סק"י, לחם (ב"ח, לשקיעה

זמן  אחרי דווקא יהא שההפסק שצריך י"א יום, באותו דם ראתה

והחכמ"א  היוצא, ד"ה סק"ט סד"ט סק"א, (חוו"ד קטנה מנחה

ודעת  טעם בטוב (הגרש"'ק ימים כשאר דדינו וי"א ס"ז), קיז כלל

סקי"ז, בדה"ש סקמ"ה, צב סי' החזו"א דעת וכ"נ רצט, סי' ח"א

הצהריים, אחר העובדות נשים ולפיכך ה), אות סק"ה שני חוט

המוך  את כששמה יום, באותו דם ראתה אם בשחרית, ובודקת

תצא  זה וע"י ובסדקים, בחורים המוך את תסובב הצהרים, אחר

ביום  דחוק מוך חיוב ולענין סק"י). שבה"ל (שיעורי חשש מכל

ראשון  יום הוא אם ולענין ז. אות להלן ראה דם, בו שראתה

ב. סעיף להלן ראה להניח å)לראייתה, מאד לה שקשה אשה

או  לפצעים, לה שגורם או וכדומה, פצעים לה שיש כגון מוך,

סי' ח"ב (אג"מ לעשותו שלא להקל יכולה הרבה, לה שכואב

הוא  אם אמנם סקכ"א). בדה"ש טז, אות סק"ד שני חוט עט,

תדחה  אלא ב, סעיף כדלהלן להקל, אין לראייתה, ראשון יום

מוך. בלי הפסק לעשות יכולה ואז למחר, ההפסק אם æ)את

אף  ומעכב מדינא מוך להניח שחייבת י"א דם, ראתה זה ביום

(שמלה  ימים משאר חמור שאינו וי"א סק"ב), (חוו"ד בדיעבד

ח"א  ודעת טעם טוב סק"ה, קצו לסי' פתיחה רמונים פרדס סק"ד,

כלל  אדם (חכמת בזה להחמיר יש לכתחילה ולמעשה, רצט), סי'

ורבו  פרו קיימו כבר אם מוך, להניח לה קשה שאם וי"א ס"ז), קיז

אינה  דם בו תראה לא אם ואז למחר, ההפסק את שתדחה טוב

מוך  הניחה לא אם בדיעבד עט), סי' ח"ב (אג"מ מוך להניח חייבת

בדיקת  זמן ולענין סק"ה). שני (חוט להקל יש בו, שראתה ביום

ולענין  ה. אות לעיל ראה דם, בו שראתה ביום טהרה ההפסק

ב. סעיף להלן ראה לראייתה, ראשון שקודם ç)יום היינו

טהרה הפסק המבואר תעשה באופן ובסדקים בחורים בדיקה ע"י

סי' (חוו"ד דחוק מוך מקום באותו תניח ואח"כ ד, סעיף להלן

אך  ובסדקים, בחורים המוך את לסובב צריך ואין ח). סס"ק קצא

לסובב  אפשר טובה, היתה לא ההפסק בדיקת שמא חשש יש אם

טהרה. כהפסק גם יחשב המוך ואז ובסדקים, בחורים המוך את

(è סק"ד שני (חוט מקום אותו בתוך בדיקה עד שתכניס היינו

שלא  באופן ממש, בעומק המוך להכניס שצריכה י"א יז). אות

רע"א  (שו"ת במוך שיגע בלא מהמקור דם שיזוב אפשרות תהא

(עיין  לזה חששו לא פוסקים שאר אמנם א"כ). ד"ה ס סי' סוף

ס"ב  שבה"ל ושיעורי לבדוק, צריכה ד"ה ביאורים ס"ב בדה"ש

דחוק, כמוך להחשב מועיל אינו לגוף הסמוך הבגד אמנם סק"ד).

יח). אות סק"ד שני (חוט בדיקה במקום מועיל שאינו שכן וכל

(é אותו ולבדוק טהרה ההפסק את להוציא טוב דלכתחילה י"א

קודם  טהרה של ברורה ידיעה שתהא כדי החמה, שקיעת קודם

לכך, לחוש שאין וי"א עט), סי' ח"ב (אג"מ נקיים הז' שמתחילים

בודקת). ד"ה ביאורים (בדה"ש אח"כ אותו שרואה מה גם דמהני

(àé וכידוע השמשות, בין זמן כל שם מונח יהא שהמוך וצריך

תשהה  לכתחילה ולפיכך שונות, דיעות יש השמשות בין בשיעור

קשה  ואם השבת, צאת לענין שנוהגת כפי זמן בשיעור המוך את

וחצי  עשרה שלוש אפילו או דקות עשרה שמונה עד די לה,

מעכב  שהמוך לראייתה ראשון ביום ואולם השקיעה. אחרי דקות

בצאת  שנוהגת מהזמן בפחות להקל אין ב, סעיף כדלהלן מדינא,

סקכ"א). בדה"ש עט, סי' ח"ב (אג"מ במקום áé)שבת בשבת

כ) אות סק"ד שני (חוט דחוק המוך עם לצאת אסור עירוב, .שאין
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,˙¯ÁÓ‰ ÌÂÈÓ ˙Â�ÓÏÂ ÏÈÁ˙‰ÏÂ ÌÈ�·Ï ˘Â·ÏÏ Ê‡(â)Â˙Â‡ Â˘Ú ¯·Î Ï‰˜‰„ ¯Á‡Ó

,‰ÏÈÏ
Á

¯˙ÂÓ„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(ã)ÂÏÈÙ‡(ä),˙·˘ Ï‰˜‰ Â˘Ú(å),¯‰ÊÈÏ ‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÈ‚‰Â�Â

˘ÂÁÏ ÔÈ‡ „·ÚÈ„·Â
יג )

˙Â‚‰Â� ÌÈ˘� ˙ˆ˜ÓÂ .(æ)˙Â‡¯Ï ‰¯ÊÁÂ ÂÎ¯· Ì„Â˜ ‰˜ÒÙ Ì‡˘

,·¯ÚÏ ÍÂÓÒ ‰Ï˜Ï˜˙� Ì‡ ÂÎ¯· ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÔÈ˜ÈÒÙÓ Ê‡ ,‰˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ ÍÂ˙ Ì„ Â‡ Ì˙Î

‡Â‰Â ,Ô‰Ï ‰¯Â‰˘ ÌÎÁ ‰ÊÈ‡Ó ÂÏ·˜ ÔÎ ÈÎ ,Ì„È· ˙ÂÁÓÏ ÔÈ‡Â ,„·ÚÈ„Ï ‰Ê ¯·„ ÌÈ·˘ÂÁÂ

:ÔÈ˜È˙Â ‚‰�Ó.בË(ç) בלבד אחד יום צריכה (è)יד )ראתה ביום, בו ופסקה

השמשות. בין כל שם ושיהא דחוק במוך עצמה È‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:לבדוק
„·ÚÈ„·Â

‰È‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‰¯Â‰Ë ‰ÓˆÚ ‰‡ˆÓÂ ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·Ï ÍÂÓÒ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡

Ï·‡ ,È‚Ò ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ÏÎ ‰Ïˆ‡ ÍÂÓ‰(é)‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ,È�‰Ó ‡Ï ˙È¯Á˘ ˙˜È„·

„Á‡ ÌÂÈ ˜¯
טו)

תלבש È‡ג.: כאמור, עצמה ובודקת מלראות שפסקה ביום

מכתמים  הבדוקים סדינים תשים ובלילה כתם, בו שאין לה הבדוק ,טז)חלוק

.Á.Á.Á.ÁÏ"È¯‰Ó ˙"Â˘

,‰ˆ 'ÈÒ ˙Â˘„Á‰

.ÊÚ˘ ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰

.Ë.Ë.Ë.Ë‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯

Ì"·Ó¯ ,‡"‰ ·"Ù

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Â"Ù

¯ÂˆÈ˜· ˘"‡¯ ,Î"‰

˙�·‰ ÈÙÏ ‰„� 'Ï‰

.„ ˜"Ò ‰˘È¯Ù‰

.È.È.È.È‰„� 'Ï‰· Ô"·Ó¯

,‡"È Ì˘· ‡"‰ ·"Ù

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‡"Ú „"Î ‰"˘ Ê"·

.‡"È Ì˘·.‡È.‡È.‡È.‡È˘"‡¯

˙Â‡ ‰„� 'Ï‰ ¯ÂˆÈ˜·

'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ ,·

˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,ÊÙ

.ÊÏ˘˙ 'ÈÒ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( â)'וכו עשו כבר  דהקהל  Ï‡-מאחר  ÔÈÈ„Ú ‡È‰˘ È"ÙÚ‡

.(Í"˘) ˙È·¯Ú ‰ÏÏÙ˙‰( ã)שבת הקהל  עשו ‚Ì-אפילו  Ì‡Â

ÏÏÎ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‰Ê·„ ‡"ÈÂ ,ÂÏ˜‰ ‰Ê· Û‡˘ ‡"È ,˙È·¯Ú ‰ÏÏÙ˙‰ ‡È‰

.(Í"˘)( ä) שבת הקהל ‡¯ÍÂ,-עשו ÌÂÈ‰ Ì‡ ,ÂÊ ‰ÚÈ„Ï Û‡

(Í"˘) ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÂ˘ ‰ÏÈÏ‰Â ÌÂÈ‰ ÂÏÈ‡Î ·˘ÁÏ ˘È
יז)
.

(å)לכתחילה ליזהר  ÌÈÓÈ-ונוהגים '‰ ˙Â�È˙ÓÓ˘ Â�Ï˘ ÌÈ˘�Â

˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ È¯Á‡ ÂÏÈÙ‡ ˙Â�ÓÏ ˙ÂÏÂÎÈ ,‰¯‰Ë· ˙Â˜ÒÂÙ˘ Ì„Â˜

(Ê"Ë)
יח )
.(æ) ברכו קודם פסקה  ·˙ÏÈÁ˙‰-שאם  ‰"

˜ÂÒÙÏ ‰ÏÂÎÈÂ ,„·ÚÈ„ ·È˘Á ,·¯ÚÏ ÍÂÓÒ Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ ‰˙¯ÈÙÒ

.(Í"˘) ÂÎ¯· ¯Á‡Ï ‰¯‰Ë·á( ç) אחד יום -ראתה 
ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ' ˙¯ÓÂÁ Â· ÔÈ‡ ,Ì˙Î ‰‡ˆÓ ˜¯ Ì‡ Ï·‡ ,‰È‡¯ ‡˜Â„

'‰˙ÈÈ‡¯Ï
יט )

.(Í"˘)( è) ביום בו  ÔÈ˙Ó‰Ï-ופסקה  ‰ÎÈ¯ˆ˘ Û‡

ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î ,‰¯‰ËÎ ˜ÂÒÙ˙˘ Ì„Â˜ ‰˙ÈÈ‡¯ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈÓÈ ‰˘ÓÁ

„Á‡ ÌÂÈ ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁ ÌÈÈ˜� 'Ê‰ ÍÂ˙·˘ ‡ÎÈ‰Ï Ó"Ù� Ó"Ó ,‡È
כ )

.(Í"˘)( é)מהני לא שחרית ˘È¯Á˙,-בדיקת ‡˜Â„ Â‡Ï

.(˘"˙Ù· Ó"Â‚„) È�‰Ó ‡Ï ,‰�Ë˜ ‰Á�Ó Ì„Â˜ ‰˘Ú�˘ ÏÎ ‡Ï‡

äòãä øåàéá
(âé,שבת קבלת קודם תבדוק לכתחילה שבת דבערב עיקר, וכן

החמה  שקיעת עד לבדוק יכולה ובדיעבד נרות, שתדליק קודם היינו

וחכמ"א  סק"ד, חידושים חוו"ד וסק"ח, סק"ו סד"ט סק"ד, (תוה"ש

יכולה  שבת, קבלת קודם בדקה ולא פשעה אם ואפילו ס"ה). קיז כלל

לא  אם ס"ה). קי"ז כלל חכמ"א סק"ז, (סד"ט השקיעה עד לבדוק

לבדוק  שהות ואין נרות, הדלקת זמן שהגיע עד טהרה הפסק עשתה

להתנות  שלא ועדיף תבדוק, ואח"כ נרות תדליק ההדלקה, קודם

סקט"ז).בהדל  שבה"ל (שיעורי שבת מקבל שאינה הנרות קת

(ãé ראשון יום נחשב הבא שהיום להחמיר יש בלילה, ראתה

יום  אין המוך, על וראתה טהרה הפסק עשתה אם אמנם לראייתה.

ולענין  סק"א). שבה"ל (שיעורי לראייתה ראשון יום נחשב המחר

ז. אות א סעיף לעיל ראה זה, ביום וגם ימים, כמה ראתה אם

(åè זמן אחרי בדקה אם שבדיעבד כהרמ"א שנקטו יש למעשה,

ויש  סק"ד). (שמלה מהני דחוק, מוך הניחה לא אפילו קטנה, מנחה

לכן, ד"ה סק"ט (סד"ט בדיעבד אף מעכב שהמוך כהמחבר שפסקו

זמננו  פוסקי וכתבו סק"ח). הגר"א דעת נראה וכן סק"ב, חוו"ד

תדחה  שאם כגון מסויימים באופנים מלבד להחמיר, יש דלמעשה

סי' ח"ב (אג"מ הוסת בעונת יחול הטבילה ליל למחר, ההפסק את

סק"ד). שבה"ל שיעורי תחתון æè)עט, בגד שלובשות בזמננו

צריך  ואין ונקי, ובדוק לבן הוא זה שבגד בכך די לבשר, הסמוך

נקיים  סדינים לשים יש הכשר ישראל מנהג מצד אמנם נקיים, סדינים

אג"מ  סק"ג, שבה"ל (שיעורי לבן הסדין יהיה ולכתחילה בזמננו, גם

כז). אות איידער] לר"ש [תשובה יז סי' מהאחרונים æé)ח"ד רבים

השלמים, (תורת כלל בזה להחמיר שאין והסיקו זה, ש"ך על תמהו

ועוד). ברוך אמרי דגו"מ, זה,çé)פלתי, ט"ז על תמהו האחרונים

בין  חילוק שום אין ודאי ערבית, אחרי שנעשה טהרה הפסק דלענין

בפת"ש). (דגו"מ ה' או ימים ד' הממתינות בכתם èé)נשים דוקא

להקל  אין הרגישה, שלא אף עד, בדיקת ע"י בראתה אבל להקל, יש

סה). סי' לדוד הז'ë)(תהלה בתוך אחד יום ראתה אם למעשה

מוך  להצריך שלא הפוסקים שהקלו אופנים כמה מצינו נקיים,

ספיקא  מחמת טמאה אלא אדום, ודאי שאינו באופן א] בדיעבד:

ראתה  אם ב] ג). אות סק"ד שני חוט קכא, סי' מרדכי לבושי (שו"ת

הטהרה  במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש הבדיקה על דם מעט רק

תתצז). עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך הגרש"ז ,36 הע' פ"י

לאחר  נעשה כשההפסק להקל יש לגוף, הסמוך בגד כשלובשת ג]

הוא  אם ד] לז). עמ' הטהרה ביסוד קליין (הגרמ"ש קטנה מנחה זמן

הוסת  המשך שנחשב מקילים יש ראייתה, לתחילת ימים ז' תוך עדיין

ד"ה  סקט"ז קצו לסי' פתיחה רמונים (פרדס חדשה ראיה תחילת ולא

המשך  דהוי להקל יש נקיים ז' של ראשון ביום ה] דעה). חדרי ונראה,

כהן  במראה מובא קרליץ והגר"נ אלישיב (הגרי"ש הקודמת הראיה

שהמוך  דכיון בזה החמיר סק"א ס"ב שבה"ל בשיעורי אך נא, עמ'

חדשה). ראיה עתה חשיב נקי, היה



נדה  קצו הלכות סימן פו 

(àé).נקיים שבעה לספור תתחיל המחרת È·‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:ומיום
‚‰�ÓÂ

ıÁ¯˙˘ ‰¯‰Ë· ˙˜ÒÂÙ ‰˘‡‰˘Î ‡Â‰ ¯˘Î
ÂÏÂ·˘˙(áé)כא)

.·È.·È.·È.·È'ÈÒ Á˜Â¯‰

ÈÎ„¯Ó ,ÁÈ˘-ÊÈ˘

.Ì˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 â( àé) נקיים ז' לספור  תתחיל  המחרת ‡Ì-ומיום 

˙Ú„ ÁÒÈ‰ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÈ˜�Ï ‰Ï ÂÏÚÈ ‡Ï˘ ÌÈÓÈ‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ‰¯·Ò

,ÌÈÈ˜�‰Ó
כב )

‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ÌÈÈ˜�Ï ÌÈÏÂÚ Ì�È‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈÂ

(˘"˙Ù·
כג )
.( áé)לבנים �˜ÌÈÈ-ולובשת 'Ê‰ ÍÂ˙· Ì‡Â

,‰˙Â„� ÈÓÈÓ ¯‡˘� ‡Â‰˘ ‰¯ÈÎÓÂ ,ÔÂˆÈÁ‰ „‚·‰ ÏÚ Ì˙Î ‰‡ˆÓ

Ì‡ Ó"Ó ,‰Ê· ÔÈÚ ˙ÂÚÈ·Ë ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,ÍÎÏ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡

ÈÓÈÓ „ÂÚ Ì˙Î‰˘ ÂÊ ‰ÁÎÂ‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‰ÏÂÎÈ ,È˜� ÈÓÈ�Ù‰ „‚·‰

.(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ‰˙Â„�

äòãä øåàéá
(àë שיכול מקום בכל ומתחתיו מקום באותו היא הרחיצה

דאין  ודע, סק"ד). שבה"ל (שיעורי אותה שמקלקל דם להמצא

כמה  להמתין יש אלא מקום, אותו רחיצת אחר מיד לבדוק

סא, סי' חיה נפש שו"ת כב, סי' דיסקין מהרי"ל (שו"ת דקות

(אג"מ  שעה כרבע לכתחילה להמתין י"א פא), סי' חזו"א

כהן  מראה מובא אלישיב הגרי"ש נז, סי' וח"ג עא סי' ח"ב

באוצרות  מובא אויערבך (הגרש"ז דקות עשר י"א מד), עמ'

סק"ד  ס"א שני (חוט דקות שמונה וי"א תתפא), עמ' הטהרה

אלישיב  (הגרי"ש דקות בחמש די הדחק ובשעת ח). אות

שם), שני חוט שם, אויערבך (הגרש"ז דקות שלש וי"א שם),

בהפסק  אמנם בדיעבד. אפילו להקל אין מכך בפחות אבל

זמן  אין אם לפיכך שרי, דחוק מוך אח"כ שמניחה טהרה

לבדוק  יכולה החמה, לשקיעת סמוך שהוא מחמת להמתין

הרח  אחרי מובא מיד אלישיב (הגרי"ש דחוק מוך ולהניח יצה

לשקיעת  סמוך הוא שאם וי"א .(43 הע' פ"י הטהרה במשמרת

(שיעורי  הרחיצה אחר מיד ולבדוק להקל יכולה החמה,

ד"ה  בביאורים ס"א בבדה"ש מצדד וכן סק"ד, שבה"ל

שישבה  או מבפנים, מקום באותו כשרחצה זה וכל שתפסוק).

ע"י  מבחוץ עצמה רחצה רק אם אבל עצמה, לרחוץ במים

(יסוד  להמתין בלא מיד הבדיקה לעשות יכולה מקלחת,

הבדיקות  לענין גם נוגע זה דין וכל ס"ב). פ"ד הטהרה

נקיים  ז' בתוך להתרחץ מותרת אם ולענין נקיים, ז' שבתוך

כח. אות ד סעיף להלן דוקא áë)ראה היינו הדעת היסח

אבל  נקיים, לז' לה עולה אינו זה שיום מוחלט באופן כשסבורה

הדעת  היסח נחשב אינו נקיים, לז' עולה זה יום אם המסופקת

הסיחה  לד). סי' ח"ב יושר אמרי סק"ב, לו סי' או"ח שלמה (בית

דעתה  שתסיח עד דעת, היסח נחשב זה אין היום, במקצת דעתה

לד, סי' ח"ב יושר אמרי טז, סי' ח"ב יצחק בית (שו"ת שלם יום

באוצרות  מובא אלישיב הגרי"ש קכג, ססי' ח"ג שבה"ל שו"ת

סק"ז  שני (חוט היום עונת כל דהיינו י"א תתקא), עמ' הטהרה

מהלילה  במקצת אם היום, כל דעתה הסיחה דאפילו וי"א ג), אות

(הגרי"ש  דעת היסח נחשב אינו דעתה, הסיחה לא שלפניו

צורך  ואין נקיים, מהז' הוא זה שיום שתכוין ודי שם). אלישיב

בפוסקים  (כמבואר וכדומה שני או ראשון אם הוא יום איזה לכוין

יום  נעשה שני יום הרי נקיים, ז' של ראשון ביום בדקה לא שאם

והדוגמאות  שביעי). יהא והוא שמיני ביום אח"כ ותבדוק ראשון

הז' בתוך שהתקלקלה כגון הם, הדעת להיסח בפוסקים שמצינו

עד  נקיים ז' שוב למנות להתחיל יכולה שאינה וחשבה נקיים

צריכה  היתה שלא לה נודע ימים כמה ואחר ימים, חמשה שיעברו

אחר  למקום נסע שבעלה שסברה או צדקה), (מעיל להמתין

התברר  ולבסוף שטמאה, בטוחה והיתה דם שראתה או (חכמ"א),

טמא, מראה אינו שמא מסתפקת עדיין אם אבל טמאה. שאינה

ולכן  שם). שלמה (בית דעת היסח זה אין לחכם, לשאול ובדעתה

עד  טמא, שהוא בודאות תחליט לא טמא, מראה המוצאת

הלבנים, הבגדים את הסירה לא ואם הוראה. מורה שתשאל

הסיחה  שלא מוכח כתם, עליהם אין אם אח"כ לבודקם ורגילה

בעלה, עם כעס לה היה סק"ד). ס"ד שבה"ל (שיעורי דעתה

יום  מלבדוק ופסקה נקיים, ז' למנות ממשיכה שאינה לו ואמרה

אות  סק"ז שני (חוט התפייסה שלבסוף אף דעת, היסח הוי אחד,

דעת  היסח נחשב אינו טרדה, מחמת נקיים בז' שהיא שכחה ה).

דעת  היסח זה אין טהורה, שהיא וסברה טעתה שם). יושר (אמרי

ז). אות שם שני מיהו,âë)(חוט ד"ה סקי"ח (סד"ט עיקר וכן

סי' ח"ב יושר אמרי שו"ת סק"ב, לו סי' או"ח שלמה בית שו"ת

פ"א  קצו לסי' בפתיחה רמונים ופרדס סי"ב, קיז כלל חכמ"א לד,

וכן  פג, סי' יו"ט עונג (שו"ת זה בדין המקילים ויש סק"ד). ח"ג

האפוד  בחשב וכתב ב, סי' דוד בית שו"ת סק"ז, השמלה פקפק

שבשו"ת  כיון בזה היקל רב' שה'טעפליקער סק"ב קס סי' ח"א

צב  סי' החזו"א וכן בזה, היקל קנה סי' [החדשות] צדק צמח

(אמרי  להקל אפשר עיגון במקום ולמעשה בצ"ע). נשאר סקי"א

נקיים, לז' כוונה צריך אין אם דאף ודע, לד). סוס"י ח"ב יושר

בליבה  שיהא צריך ודאי ושביעי ראשון בדיקת בשעת מ"מ

כגון  אחר, לענין עצמה בדקה אם אבל לנקיים, היא זו שבדיקה

לא  דשמא נקיים, ז' לבדיקת עולה אינו הדם, פסק אם לבדוק

יו"ט  עונג (שו"ת אח"כ בעד עיינה לא או וסדקים לחורים הכניסה

י"א  למנות, שוב להתחיל רוצה ועתה דעתה הסיחה פג). ססי'

וי"א  סי"ב), קיז כלל (חכמ"א מחדש טהרה הפסק שצריכה

עולה  וכן סק"ח, טוהר (שערי חדש טהרה הפסק צריכה שאינה

סי'לפי ח"ב יושר אמרי שו"ת סק"ב, לו סי' או"ח שלמה הבית

בימים  ראתה שמא לחוש שאין שכתבו סקי"א, צב סי' חזו"א לד,

ימים  שני ספרה עג). סי' ח"ד יצחק מנחת בשו"ת פסק וכן אלו,

ודי  עלו, הראשונים הימים ששני י"א דעתה, הסיחה ואח"כ

וי"א  לד ), סי' ח"ב יושר (אמרי חמשה עוד עליהם להשלים

אפשר  גדול צורך במקום אך מחדש, למנות להתחילה שצריכה

קכג). סי' ח"ג שבה"ל שו"ת עג, סי' ח"ד יצחק (מנחת בזה להקל
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ÌÈ�·Ï
כד )

ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,ÍÎ· È„ ,‰ËÓ Ï˘ ‰È�Ù ˜¯ ‰ˆÁ¯ ‡Ï Ì‡ Ì�Ó‡ ,

(âé),˙Â�˘Ï ÔÈ‡Â
‚È

Í¯„· ˙ÎÏÂ‰‰ ‰˘‡ ÔÂ‚Î ,˜Á„‰ ˙Ú˘· Ï·‡(ãé)‰Ï ÔÈ‡Â

ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ ÏÎÂ˙ ,ÌÈ„‚·(åè)Ì„Ó ˜Â„·Â È˜� ‰È‰È ˜ÂÏÁ‰˘ ˜¯
כה)

:

יוםÈ„ד. להיות (æè)מז'כו)בכל  צריכה הספירה לכתחלה (æé)ימי בודקת
ÂË שחרית אחת יום, בכל השמשות כז)פעמים לבין סמוך .כח)ואחת

.‚È.‚È.‚È.‚ÈÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰

‡¯Â„ È¯Ú˘ ,‡Ú˘

.ËÈ 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰

.„È.„È.„È.„ÈÊ ‰„� 'ÒÂ˙

'Ï‰· Ô"·Ó¯ ,·"Ú

,‚"‰ ·"Ù ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„Î ‰"˘ Ê"· ˙È·‰

.‰ 'ÈÒ È"Ù ˘"‡¯ ,‡"Ú.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË.ÊÈ˘ 'ÈÒ Á˜Â¯‰ Ì˘· ÊÏ˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,‚ˆ¯ 'ÈÒ ˜"ÓÒ ,„"Ú ÂÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,ÊÙ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( âé)לשנות Ê'-ואין ‰¯ÙÒÂ ‰¯‰Ë· ‰˜ÒÙ Ì‡ „·ÚÈ„·

‰˜ÂÏÁ ‰˜„· Î"Á‡Â ,ÏÏÎ ÌÈ�·Ï ˙˘È·ÏÂ ‰ˆÈÁ¯ ‡Ï· ÌÈÈ˜�

ÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,Ì˙Î ÌÂ˘ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰ÙÂ‚Â(Ì
כט )
.

( ãé) בגדים לה  ıÂÁ¯Ï-ואין  ÌÈÓ ‰Ï ÔÈ‡ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰

(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)
ל)
.(åè)נקי יהא שהחלוק  ˆ¯ÍÈ-רק  Ì‚Â

(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙) Â· ¯ÎÈ� Ì˙Î‰˘ Ú·ˆ· ˙ÂÈ‰Ï
לא )
.ã(æè) ימי

‰ÌÂÈ-הספירה ¯Ó‡˙Â ,‰Ù· ÌÂÈ ÏÎ ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡"È

˘"˙Ù· ‰"Ï˘‰) 'ÂÎÂ ÌÂÈ
לב )

‰Ù· ¯ÂÙÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‡"ÈÂ ,(

˘"˙Ù· È"·Â�Â Ê"·„¯ Ì"¯‰Ó)
לג )

.((æé)בודקת-Â�ÈÈ‰

(‡"Ú¯) ‰˜ÂÏÁÂ ‰ÓˆÚ ˙˜„Â·˘
לד )

È�‰Ó ‡Ï Ï·‡ ,‰˜È„· ‡˜Â„Â .

'Ê ˙˜È„·· Ï˜ÈÓ˘ ÈÓ ˘ÈÂ ,(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) Ì„ ‰˘È‚¯‰ ‡Ï˘ ‰Ó

˙Á‡ ˙‡ ‰˘È‚¯‰ ‡Ï ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ÏÎ˘ ‰ÁÂË· Ì‡ È�‰Ó„ ,ÌÈÈ˜�

„‡Ó ‰˘˜ ‰˜È„· ÂÊ Í‡ ,Ì„‰ ‡ˆÂÈ˘ ‰Ú˘· ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙Â˘‚¯‰‰

(˘"˙Ù· Ò"˙Á)
לה )
.

äòãä øåàéá
(ãë.בהירים צבעים אפשר ובדיעבד ממש, לבן דוקא לכתחילה

שהבגד  בכך ודי סק"א). שבה"ל (שיעורי לבן פד להניח גם ויכולה

ואין  סק"ג). שבה"ל (שיעורי לבן יהא הוא לגוף הסמוך התחתון

בשם  סקכ"ב קצ סי' (פת"ש מכתמים להנצל כדי צבעונים ללבוש

שרגילה  באשה כגון גדול, צורך במקום אמנם כת"י), כסף עמודי

צבעונים  שתלבש להקל י"א להטהר, יכולה ואינה כתמים לראות

לד, סוס"י תניינא רע"א שו"ת כ, סי' פז אדני (שו"ת נקיים בז' אף

האמצעיים  בימים אלא להקל דאין וי"א עח). סי' ח"ב משה אגרות

(שיעורי  חכם הוראת עפ"י רק זה וגם ושביעי, ראשון ביום ולא

בגד  על מכגריס יותר כתם מצאה ואם סק"ט), ס"י קצ סי' שבה"ל

אפשר  אם כט ס"ק י סעיף להלן ראה ראשונים, ימים בג' צבוע

לכתחילה  שרי נקיים, בז' טומאה מקבל שאינו דבר ולבישת להקל.

הגרש"ז  תתפג, עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך (הגרש"ז

תכט). סי' ח"ו התשובה עמק ט, עמ' טהרה בדעת מובא אולמן

ימים  בג' טומאה מקבל שאינו דבר על כתם מצאה אם ולענין

כט. ס"ק י סעיף להלן ראה להקל, אפשר אם ואם äë)ראשונים,

ז' לספור תתחיל לא לנקותו, יכולה ואינה מוכתם, בגד רק לה יש

את  לציין יכולה הדחק בשעת ואמנם נז). ס"ק (בדה"ש נקיים

בזה  להקל ואין אח"כ, כתם עוד ראתה אם שתדע הכתם, מקום

סק"ז). שבה"ל (שיעורי הדחק בשעת ששכחה åë)אלא אשה

רק  ולמנות להחמיר עליה נקיים, הז' מתוך היא יום באיזה

כלל  (חכמ"א ההפסק את שעשתה ביותר המאוחרת מהאפשרות

הדין  ראה הששי, היום במוצאי בטעות טבלה ואם סט"ו). קיז

יב. סעיף לעשותם æë)להלן שיש י"א נקיים, בז' הבדיקות

(האשכול  לה עלתה לא בלילה, עצמה בדקה אם אבל ביום, דוקא

ויש  שם). שלמה בית סקי"ט, סד"ט הסעיף, בסוף ב"י מד, סי'

(ש  היום שקודם בלילה אף שחרית בדיקת את לעשות ו"ת מקילים

רמונים  פרדס סק"ה, ושמלה לחם בפרק, ד"ה סג סי' צדקה מעיל

המורם, ד"ה וסק"ו ומעתה ד"ה סק"ה ח"ג פ"א קצו לסי' בפתיחה

אין  ולמעשה בצ"ע). ונשאר סקי"ב צב סי' החזו"א מצדד וכן

בזה  יש גדול הדחק ובשעת סק"ט, ס"ו שבה"ל (שיעורי בזה להקל

הגר"מ  ומש"כ ג, אות וסק"ח ססק"ז שני חוט ראה צירופים, כמה

הוא  ביום הבדיקה וזמן ריד). עמ' כהן מראה ספר בסוף פטרובר

(תוס' השחר מעלות מהני ובדיעבד החמה, הנץ אחר לכתחילה

הנץ, קודם השחר עלות אחר בדקה אם בדיעבד ואף ע"א), סט נדה

פטרובר  (הגר"מ יתירה טירחה בזה אין אם ביום שוב לבדוק עליה

לו. אות להלן עיין השקיעה, אחרי שנעשתה בדיקה ולענין שם).

(çë תרחץ נקיים, בז' מקום אותו בתוך לרחוץ צריכה שאם י"א

שכתב  ויש נז). סי' וח"ג צד סי' ח"א (אג"מ הבדיקה אחרי דוקא

(הגרש"ז  נקיים בז' לבריכה לילך שלא עפי"ז להחמיר מקום שיש

רק  לכך לחוש וי"א תתפז), עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך

מרדכי  (לבושי שעתיים או כשעה נמשכת היא אם בחמין ברחיצה

סק"א, קפח סי' נטע (לבנון לכך לחוש שאין וי"א קכג), סי' ח"א

ע). סי' ח"ב אג"מ סק"ט, קפח סי' בדרכ"ת עיקר èë)מובא וכן

לבשה  ולא פשעה אם אמנם קפט). סי' ח"א מהרש"ם (שו"ת

מותרת  אם ולענין ס"ח). קיז כלל (חכמ"א לקנסה ראוי לבנים,

אות  לעיל ראה מכתמים, להנצל כדי נקיים בז' צבעונים ללבוש

גם ì)כד. ויכולה עצמה, לקנח יכולה לרחוץ, מים לה אין אם

סקי"ג). (סד"ט רגלים מי ע"י בתורת àì)לרחוץ משמע

כלל. לה עלו לא נקיים, בז' צבעונים בגדי לבשה שאם השלמים

ס"ח, קיז כלל (חכמ"א בדיעבד בזה להקל הפוסקים דעת אמנם

יז). אות ישראל גם áì)טהרת לספור ויכולה לעשות, נכון וכן

סי"ד). קיז כלל (חכמ"א אשכנז (רמב"ן âì)בלשון עיקר וכן

צדקה  מעיל של, מצוה החינוך ספר מד, סי' האשכול טו, כג ויקרא

ומ"מ). ד"ה סקי"ח סד"ט סג, סקט"ו),ãì)סי' (סד"ט עיקר וכן

אות  ישראל (טהרת מעכב אינו חלוקה, בדקה לא אם בדיעבד אבל

לגוף  הסמוך הבגד את לבדוק יש ובזמננו י), אות זוטא פתחא כד,

לבדוק  צריכה שאינה וסוברים חולקים ויש סק"א). (שבה"ל

סק"י). ח"ד קצו לסי' בפתיחה רמונים (פרדס כלל חלוקה

(äì.מט אות להלן ראה
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ÊËהשבעה בכל בדקה לא בדקה (çé)ואם שנא לא אחת, פעם אלא

השביעי ביום או השבעה של ראשון מהאמצעים,ÊÈביום באחד או

אם  אבל לה, עלו טהורה, ומצאה השביעי שקודם ביום שבדקה מאחר

לה  אין טהורה, ומצאה בדקה השמיני וביום השבעה, בכל בדקה לא

עליו. ומשלמת בלבד שמיני יום שתבדוק ÁÈאלא שצריך אומרים ויש

(èé),השביעי וביום מהשבעה ראשון .לו)להקל (àë)ואין(ë)ביום

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË,‡"Ú ËÒ ‰„�

Â"Ù Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

„"·‡¯ ,·"Î‰

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

,„"‰ · 'ÈÒ ‰¯ÈÙÒ‰

˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

,‡"Ú „Î ‰"˘ Ê"·

.‰ 'ÈÒ È"Ù ˘"‡¯

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ˘"‡¯Â „"·‡¯

.Ì˘.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.Â ˙Â‡ Â"Ù ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰ ,ÂÚ˘ ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰ ,ÊÏ˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,„"Ú ÂÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,ÁÙ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ ,·"Ú Ê ‰„� 'ÒÂ˙

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( çé) אחת פעם Ë‰¯‰,-אלא  ˜ÒÙ‰‰ ˙˜È„· „·ÏÓ Â�ÈÈ‰

ÌÈÈ˜� 'Ê‰ ÍÂ˙· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰ÓˆÚ ‰˜„·.(Í"˘)( èé)ביום

מהשבעה  ‰‡ÌÈÈÚˆÓ-ראשון ÌÈÓÈ‰ „Á‡· ‰˜„· Ì‡ ‰"‰

ÔÂ˘‡¯· ‰˜„· Ì‡ Ï·‡ .(‰··¯Ó ÏÂ‚„) ‰Ï ÂÏÚ ,ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· Ì‚Â

,ÈÚÈ·˘· ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ,È˘ÈÏ˘Â ÔÂ˘‡¯ ÔÂ‚Î ,ÌÈÈÚˆÓ‡‰ „Á‡·Â

„ÁÓ ˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,È¯È˘Ú‰ „Ú ‰˜„· ‡Ï Î"Á‡ Ì‡Â,˘

Â‡ È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ· ‰˜„· Ì‡ Ï·‡ ,ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ‡Â‰ È¯È˘Ú‰ ÌÂÈ‰Â

‰˜È„· ‡Ï· ÌÈÓÈ ‰˘ÓÁ Â¯·Ú ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,·¯ÚÏ ˙Ï·ÂË ,ÈÚÈ˘˙‰

ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÓÈ‰ „Á‡· ˜¯ ‰˜„· Ì‡˘ ÁÎÂÓ ‰ÊÓÂ .(˘"˙Ù· È"·Â�)

È�‰Ó ‡Ï„ ,ÈÚÈ·˘·Â
לז)

(˘"˙Ù) ‰··¯Ó ÏÂ‚„· Î"˘ÓÎ ‡Ï„Â ,
לח )
.

( ë)להקל Ï˜‰Ï-ואין ˘È ,‰ÏÚ· ÌÚ ‰˙�Ï ¯·Î Ì‡ Ì�Ó‡

„Á‡· ‡Ï‡ Ì‰· ‰˜„· ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,ÈÚÈ·˘· Â‡ ÔÂ˘‡¯· ‰˜„·˘Î

„·ÚÈ„· ÂÏÈÙ‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈÈÚˆÓ‡‰ ÌÈÓÈ‰
לט )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

( àë) להקל-‡ÈˆÂ‰Ï ‰Ï ‰˘˜Â ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡· ÚˆÙ ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡

‰˜È„·Â ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰Ï ‰˜È„· ˜¯ ˜Â„·˙˘ Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ ,‰È˜� ‰˜È„·

ÍÎ· È„Â ,ÌÈÈ˜� ‰Ú·˘‰Ó „Á‡ ÌÂÈ
מא )מ )

ÂÏ‡ ˙Â˜È„· È�˘ Â‰ÈÓÂ ,

Ì„ ‡Ï· È¯Ó‚Ï ˙ÂÈ˜� ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ
מב )

‰˘‡ ÔÈ�ÚÏÂ .(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ)

ÔÂÈÎÂ ,‰˙ÒÂ ÌÂÈ ÚÈ‚‰Â ,Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ‰ ‰ÎÓ ‰Ï ‰È‰˘ ˙ÓÁÓ ‰‡ÓË�˘

äòãä øåàéá
(åì אפשר השמשות, בין השביעי וביום הראשון, ביום בדקה

להחמיר  כדאי אחד, יום רק שתפסיד שמדובר באופן ואמנם להקל.

הראשון, ביום בדקה סק"ט). שבה"ל (שיעורי הטבילה את ולדחות

רק  שבדקה שקרוב אומרת אם השביעי, ביום בדקה אם ומסופקת

אם  צ"ע כלל, זוכרת אינה אם אך להקל, אפשר ספק, איזה לה יש

ש  עמ' תשנ"ח במהדו' בהוספות שבה"ל (שיעורי עח).להקל

(æì,סקכ"ד ושמלה לחם מא, סי' ח"ב שלמה בית (שו"ת עיקר וכן

סק"ז). ח"ג פ"א קצו לסי' בפתיחה רמונים בדקה çì)פרדס

(הגרי"ש  בדיעבד דמהני י"א בשביעי, בדקה ולא ימים ששה

מהרא"ל  שו"ת עפ"י ,22 הע' פי"א הטהרה במשמרת מובא אלישיב

לא  מובהקים הוראה דמורי במשמה"ט ועיי"ש יג, אות לא סי' צינץ

ותטבול, עכשיו תבדוק טבלה, לא עדיין אם ומ"מ לזה), הסכימו

(הגרי"ש  טבילה לה עלתה בדיעבד בדיקה, בלא טבלה כבר ואם

תתקב). עמ' הטהרה באוצרות מובא לא èì)אלישיב אם ואפילו

מיהו  קנח). ס"ק ציונים (בדה"ש בדיעבד מקילים לנתה, רק שמשה,

להקל, אסור טבלה, כבר אפילו בעלה, עם לנתה לא עדיין אם

על  תברך לא ומיהו שוב, ולטבול נקיים, ז' להשלים וחייבת

בשעת  להקל יש וכן סק"ט). שבה"ל (שיעורי השניה הטבילה

כשלא  וכדומה, דרכן בתחילת תשובה בעלות אצל גדול הדחק

קודם  גם ותבדוק מכשול. חשש ויש ראשון ביום אלא בדקה

ס"ז). פי"א הטהרה (משמרת להקל î)הטבילה שאין וי"א

לה  שקשה באשה בזה להקל מורים ולמעשה סקט"ו). (סד"ט

מנחת  סכ"ו, ערוה"ש ולפי, ד"ה מח סי' אפרים (בית לבעלה להטהר

קיז  כלל (חכמ"א עיגון במקום דדוקא וי"א קל), סי' ח"ה יצחק

ההפסק  בין ימים מששה יותר יעברו שלא בזה להזהר ויש סי"ב).

למחרת  מיד נקיים למנות תתחיל לא שאם היינו נקיים, ז' לבדיקת

שעברו  כיון לה, עלו לא שלה, בשביעי רק ותבדוק טהרה, ההפסק

(סד"ט  נקיים הז' של לבדיקה טהרה ההפסק בין ימים מששה יותר

ה. ש"ב ב"ז הקצר בתוה"ב עולה וכן זה, לפי ד"ה סק"ב קצב סי'

ע"י  המוסמכת לאחות ללכת עיצה יש ובזמננו חימוד). דם לענין

ויש  וכדומה, הפצע מקום את ותעקוף תבדוק שהיא הרבנים

הוראה. מורה עם זה בכל מאד àî)להתייעץ לה שכואב אשה

שביעי  וביום ראשון ביום שתבדוק לה להורות יש עצמה, כשבודקת

הבדיקות  ריבוי  שמחמת חשש ויש פצעים, לה היו אם וכן בלבד.

תקנח  ימים ובשאר ובשביעי, בראשון רק תבדוק הפצעים, יפתחו

בפת"ש  ו סעיף לקמן הובא (נוב"י דם שאין ותראה מבחוץ רק

רביעי  ראשון לבדוק היינו רביעי, ביום גם שתבדוק וכדאי סק"ח),

ואמנם  שנא). עמ' הטהרה באוצרות מובא ואזנר (הגר"ש ושביעי

אפשר  אם ולענין חכם. הוראת עפ"י אלא כאן האמור בכל להקל אין

ו. אות א סעיף לעיל ראה דחוק, מוך להניח שלא זו לאשה להקל

להלן  ראה ובסדקים, בחורים תבדוק שלא להקל אפשר אם ולענין

עתה  וחוששת קטנים, כתמים לראות שרגילה ואשה נח. אות ו סעיף

זה  באופן להקל שחלילה י"א כן, מחמת בבדיקה דם תמצא שמא

ד"ה  ביאורים בדה"ש לט, סי' אריה שם (שו"ת בבדיקות למעט

סי' (מרחשת זו באשה אף להקל וי"א מב), עמ' הטהרה יסוד וי"א,

שתלבש  לה להקל אם ולענין עח). סי' ח"ב אג"מ סק"ט, ב אות לה

כד. אות ג סעיף לעיל ראה נקיים, בז' צבעונים בדקה áî)בגדי

מכה  לה שיש בודאות ברור אם דם, בהם ומצאה נוספות בדיקות

מתקלקלת  ואינה במכתה, לתלות שאפשר אופנים יש דם, המוציאה

להלן  ראה אמנם עי"ז, חכם. שאלת לעשות ויש לא, ס"ק י סעיף

במכה  תלייה על לסמוך שלא שהחמיר יש דחוק, מוך לענין

.(9 הע' פ"ה הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש
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‰‚‰‰‚‰‰‚‰‰‚‰ËÈ
,¯�‰ ¯Â‡Ï ‡ÏÂ ÌÂÈ‰ ¯Â‡Ï ‰È‰˙ ‰˜È„·‰Â

Î
¯Â‡Ï ÂÏÈÙ‡ È�‰Ó „·ÚÈ„·Â

¯�‰
מג )

טמאה,Î(áë)‡ה.: ומצאה מלראות שפסקה ביום עצמה בדקה

עד  טמאה בחזקת זו הרי טהורה, ומצאה ימים ד' או שלשה לאחר ובדקה

מונה  ואז פסקה, אם שתבדוק עד סופרת אינה שלעולם בטהרה, שתפסוק

כל Î·ו.למחרתו: בדיקת בין טהרה הפסק בדיקת בין אלו, בדיקות כל

בבגד  להיות צריכות בצמר Î‚פשתןמד )השבעה, או גפן, בצמר או ישן, לבן

ורך  נקי מקום Î„,מה)לבן באותו ולסדקים מו)ותכניסנו לחורים מז)בעומק

‰Î דש שהשמש מקום ולא מח)עד אדמומית, מראה שום בו יש אם ותראה

עצמה. לקנח מעט כך ÂÎשתכניסהו כל להכניסו מאוד בעיניה יקשה ואם

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈÌÁÂ¯È Â�È·¯

‰ÂÁÂ Ì„‡ ˙Â„ÏÂ˙

·"Á ÂÎ ·È˙�

‡"·˘¯ ,„"Ú ‡Î¯

¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.·"Ú ‰Î ‰"˘ Ê"·

.Î.Î.Î.Î.È"·.‡Î.‡Î.‡Î.‡Î'È�˙Ó

,‡"Ú ÁÒ ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

„Î ‰"˘ Ê"· ˙È·‰

.‡"Ú.·Î.·Î.·Î.·ÎÊÈ ‰„�

‡"Ú.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÌ"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó „"Ù

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,Â"Ë‰

˘"‡¯ ,„"Ú ÂÏ ‡È˜

‰„� ˙ÂÎÏ‰ ¯ÂˆÈ˜·

.· ˙Â‡.„Î.„Î.„Î.„Î.‰ 'ÈÒ È"Ù ‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú „ ‰"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,‚ˆ¯ 'ÈÒ ˜"ÓÒ ,„"Ú ÂÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î˙Â‰‚‰ ,Ì˘ ˘"‡¯

.„"Ú ‡Î¯ ·"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,„"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Â"Ù ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.È"·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
‰‡ÓË� ‡Ï Ï·‡ ,‰‡ÓË� ,˙ÒÂ‰ ˙�ÂÚ· ‰ÎÓ· ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡˘

‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ Û‡„ ‡"È ,˙Â„� Ì„ ‰˙‡¯˘ ˙ÓÁÓ

ÔÙÂ‡·˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· „"ÂÂÁ) ÏÏÎ Ì„ ‡Ï· ‰È˜� ˙Á‡ ‰˜È„·Â

‰ÏÂÎÈ ,‰˙ÒÂ Ì„ ÚÙÂ˘ ÏÏÎ Í¯„·˘ ÌÈÓÈ‰ Â¯·Ú Ì‡ ‰Ê

‰˙Ú„ ÁÈÒ˙ ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ÏÎ Í˘Ó·˘ È"Ú ‰¯‰Ë· ˜ÈÒÙ‰Ï

‰˘È‚¯Ó ‰�È‡˘ ·Ï ÌÈ˘˙Â ÊÎ¯˙˙Â ,˙Â·˘ÁÓÂ ÌÈ¯Â‰¯‰ ÏÎÓ

(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ÍÎ· È„Â ,¯Â˜Ó‰ ÈÙ ˙ÁÈ˙Ù
מט )
.

 ä( áë)' וכו עצמה  ÓˆÚ‰,-בדקה ‰˜„· ‡Ï Ì‡ ‰"‰

˙˜ÊÁ· ‡È‰ È¯‰ ,‰¯Â‰Ë ‰‡ˆÓ ÌÈÓÈ ‰ÓÎ ¯Á‡ÏÂ ,‰˙‡¯˘ ‡Ï‡

(Í"˘) ‰¯‰Ë· ‰˜ÒÙ˘ „Ú ‰‡ÓË
נ )
.

äòãä øåàéá
(âî וראה מא), סי' ח"ב שלמה (בית העד ראיית לענין היינו

ראה  עצמה, הבדיקה זמן ולענין ה. אות ס"א קפח סי' לעיל גם

כז. אות "עד ãî)לעיל ונקראת בד, בחתיכת לבדוק יש

בו  להחזיק נח שיהא וצריך לג). סעיף קצ סי' (שו"ע בדיקה"

7-8 הוא הטוב הגודל בינונית ובאשה ובסדקים, בחורים ולבדוק

מהני  לא עד, בלי באצבע בדיקה סק"א). שבה"ל (שיעורי ס"מ

סקכ"ב, בסד"ט הובא ח, סי' נדה הל' דורא שערי (הגהות כלל

נשמט  שהעד גילתה הבדיקה בסיום אם ס"ט). קיז כלל וחכמ"א

הכנסת  ע"י לבדוק ואין בדיקה. לה עלתה לא האצבע, מראש

בחורים  בודק שאינו כיון [טמפון], וכדומה גפן צמר גוש

אינה  ונקי, לבן שהוא אף לגוף, הסמוך בגד לבישת ובסדקים.

יח) ז, ו, אות סק"י שני (חוט כלל כבדיקה י"א äî)נחשבת

או  צמר, או (מכובס), ישן פשתן בד דוקא צריך שלכתחילה

דברים  בשאר אפשר בדיעבד ורק בשו"ע, המוזכרים גפן, צמר

בד  כל אלא דוקא, דלאו נקטו האחרונים אבל סקכ"ב). (סד"ט

שבה"ל  (שיעורי בעלמא לסימנא הם ואלו מהני, ולבן רך

(שיעורי  בו לבדוק כדאי לא אך מדינא, כשר גפן צמר סק"ב).

הדחק  בשעת אך בו, תבדוק לא נייר, ולענין סק"ד). שבה"ל

בחורים  שנכנס ודק לבן והוא בו, נספג שהדם רך בנייר מהני

הדם, את שיספג הוא והעיקר סק"ב). שבה"ל (שיעורי ובסדקים

ישרטנה. שו"ת åî)ולא ראה הנכון, במקום בדקה לא אם

ס. סי' ח"ב בשם קנה ושו"ת קפד סי' ח"ט שבה"ל

(æî לפגוע לא אך האפשר, ככל בעומק בפנים העד את תכניס

גם  לסובב ויש ובסדקים, בחורים ותסובב ממש, הרחם בצואר

(שיעורי  ולעומק] מהתחלה לסובב [או היציאה משך בכל

עליה  בעומק, לבדוק יכולה שאינה בתולה סק"ו). שבה"ל

חוט  ד, סס"ק קצב סי' (ב"ח בכך ודי שיכולה, היכן עד לבדוק

ב). אות סקי"ב [הוא אשהשני רחמי" תוך "התקן לה שיש

רופא], ע"י אלא להוציאו אפשר ואי עצמו, הרחם בתוך הנמצא

לה  שיש אשה אבל בגופה, שההתקן בשעה לבדוק מותרת

נמצא  [הוא רינג" "נובה הנקראת טבעת כגון רחמי, חוץ התקן

לעשות  לה אין בעצמה], להוציאו ויכולה מקום, אותו בחלל

ז). אות סקי"ב שני (חוט הטבעת את שתוציא עד בדיקה שום

קצח  סי' להלן ראה להוציאה, אפשר שאי טבעת לה יש ואם

בטבילה. חציצה לענין וכן הבדיקה, אופן לענין מח ס"ק סכ"ה

(çî על אחת רגלה שתעמיד ע"י הוא הראוי הבדיקה אופן

כראוי  לבדוק תוכל ואז הארץ, על אחת ורגלה וכדומה כסא

יו  טוב לבדוק שיכולה שאומרת ואשה א). סעיף לעיל תר (חת"ס

יושבת, כשהיא לכתחילה לבדוק יכולה יושבת, כשהיא בעומק

שצריכה  אשה ובסדקים. ובחורים בעומק היטב שתבדוק רק

לבדוק  לה מותר וכדומה, הרופאים פקודת עפ"י לשכב

(חוט  ובסדקים ובחורים כחה כפי היטב שתבדוק רק בשכיבה,

רק  מהני גבה על בשכיבה דבדיקה וי"א ה), אות סקי"ב שני

מגיעה  לא אם אבל דש, שהשמש מקום עד בעומק בודקת אם

צז). סי' ח"א בשם קנה (שו"ת הבדיקה לה מהני לא שם, עד

(èî.חכם הוראת עפ"י אלא בזה להקל אין ואפילו ð)למעשה

טהרה  להפסק בדיקה ע"י אלא נטהרת אינה דמיה, ופסקו הזקינה

סק"ט). שני (חוט
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יום (âë),נא)בעומק  של ובדיקה טהרה הפסק יום של בדיקה לפחות

תהיינה מהשבעה דש (ãë)ראשון שהשמש מקום ÊÎ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.נב )עד
Ì‡Â

,ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘ ˙Â˜È„·Ó ÔÎ ˙Á‡ ÌÚÙ ‰˘Ú˙ ,ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ˙˜È„·· ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï

ÁÎ
ÔÈ˜„Ò·Â ÔÈ¯ÂÁ· ‰ÙÈ ‰ÓˆÚ ‰˜„·˘ ˜¯ ÏÏÎ ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï Ì‡ „·ÚÈ„· Â‰ÈÓ

:‰Ï È‚Ò ,˘„ ˘Ó˘‰˘ ÌÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎ ÈÙÎ ·ËÈ‰ ˜ÓÂÚ·

לחבירתה:ËÎז. ומראה עצמה בודקת ששומעת Ïח.הסומא החרשת

אם  אבל כפקחות, הן הרי שומעת, ואינה שמדברת או מדברת ואינה

מדברת  ואינה שומעת מחמת נג )אינה דעתה שנטרפה או השוטה וכן ,

אותן  לבדוק פקחות צריכות שתהיינה נד )חולי, כדי וסתות להן ולקבוע

לבעליהן  להן,Ï‡.נה)מותרות הוקבע לא הנשים, כל כשאר הן הרי וסת, להן הוקבע

פקחות: ידי על ובודקות יום לשלשים יום משלשים שמרבה Ï·ט.חוששות האשה

משובחת  זו הרי בהם, ראתה שלא בימים בין ספירתה בימי בין על Ï‚,נו)לבדוק, אף

קבוע: וסת לה שיש  דם Ï„י.פי תראה שלא רצופים שיהיו צריך נקיים השבעה

דם ראתה שאם לפסוק (äë)בהם, וצריכה הימים כל סתרה השביעי יום בסוף אפילו

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.È"·.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ˙Ú„Î

'ÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙‰

ÁÚ 'ÈÒ ·"Á

.ÌÈ�Â˘‡¯‰ ¯‡˘Â

.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ.·"Ú ‚È ‰„�

.Ï.Ï.Ï.Ï.·"Ú ‚È ‰„�

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï'Ï‰· Ô"·Ó¯

.‚"È‰ ·"Ù ‰„�

.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï‚È ‰„� 'È�˙Ó

.‡"Ú.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚Ï.¯ÂË

.„Ï.„Ï.„Ï.„ÏÊÒ ‡"Ú ÊÏ ‰„�

.·"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
å( âë)'וכו יום  של בדיקה ‰¯·‰-לפחות ‰Ï ·‡ÂÎ Ì‡

‡Ï‡ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ· ˜Â„·Ï ‡ÏÂ ˙Â˜È„·· ËÚÓÏ ‰ÏÂÎÈ ,‰˜È„·‰ ˙Ú˘·

Ì‡ ıÂÁ·Ó Â‰„ ÏÎ ÁÂ�È˜ Á�˜˙˘ ·ÂËÂ ,ÈÚÈ·˘Â ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ˜¯

(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰Ï ·‡ÎÈ ‡Ï
נז)
.( ãë) שהשמש מקום  עד 

˘¯˜-דש Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡„ ‡"È ,¯‰Ë‰Ï „‡Ó ‰Ï ‰˘˜˘ ‰˘‡Â

˜ÓÂÚ· ˜ÂÁ„ ÍÂÓ ÁÈ�˙Â ,ÌÈ˜„Ò·Â ÌÈ¯ÂÁ· ˜Â„·˙ ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰·

ÏÏÎ ˜ÓÂÚ· ‡ÏÂ ‰Ï˜ ‰˜È„· ˜Â„·˙ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘· Î"Á‡Â ,‰·¯‰

(˘"˙Ù· È"·Â�)
נח )
.é( äë) השביעי יום  בסוף  -אפילו

,‰˙ÏÈ·ËÏ ÍÂÓÒ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰ÎÈ¯ˆ ÌÏÂÚÏ ,È�ÈÓ˘· ‰˙‡¯ Ì‡ ‰"‰

.(Í"˘) ËÂ˘ÙÂ

äòãä øåàéá
(àð במעט העד את ללחלח מותר לבדוק, וקשה יבש המקום אם

מעט  שיהא והיינו קמו), סי' ח"א מהרש"ם (שו"ת בו ולבדוק מים

שהנוגע  [היינו להטפיח" מנת על "טופח כשיעור יהא לא אבל לח,

ויכולה  ירטיבנו]. אחר, במקום יגע שאם כזו במידה נרטב בו

כך  הבדיקה, קודם שעתיים או כשעה מקום באותו משחה להניח

ססק"ח). שבה"ל (שיעורי שקוף וזלין ורצוי הבדיקה, קודם שיספג

לא  משומן, נהיה שהעד עד שמן, בהרבה מקום באותו סכה אם

ממש  ספוג העד ויצא בעד, הבודקת אמנם הבדיקה. לה עלתה

(חוט  הבדיקה לה עלתה מקום, באותו שיש הטבעית מהלחות

יג-טו). אות סק"י כחה,áð)שני כפי בעומק שתבדוק הנכון

למלאכי  תורה נתנה לא לא, ואם הרחם, צואר עד תגיע אולי

לדחוק  הכוונה ואין ס"ט). קי"ז כלל חכמ"א סקכ"ד, (סד"ט השרת

נשים  סקי"ב). שני (חוט שלה והיכולת האפשרות כפי אלא בכח,

ניתוח, אחרי נשים או להריון, סכנה בעומק שהבדיקות מעוברות

תבדוק  בעומק, כ"כ להגיע יכולות שאינן תפירות להן שיש או

ניתוח  אחרי היא אם אמנם כחה. כפי היטב בסדקים בחורים

לעומק, לבדוק תוכל ימים כמה ובעוד ומתרפא, הולך והמקום

את  ששברה אשה ט). ג, אות שם שני (חוט להמתין חייבת

כחה, כפי בעומק לבדוק יכולה אינה כן ומחמת וכדומה, ידה

היא  הרי לעומק, להגיע אפשר אחרת, אשה ע"י תבדק אם אבל

ה  "אחות" ע"י [אפשר אחרת ע"י להבדק ע"י חייבת לכך מוסמכת

ח). אות סקי"ב שני (חוט בריאה âð)הרבנים] נולדה אם ואף

היא  גם אילמת, ונעשתה התחרשה ואח"כ ומדברת, שומעת והיתה

ביאוה"ל  משנ"ה סקכ"ב, א סי' (ש"ך כאן האמורה שוטה בכלל

בבית  אותה שלימדו אילמת חרשת סקי"ג). שני חוט ס"ח, נה סי'

בהשכל, מרמזת היא ואף עמה, שמדברים מה להבין מיוחד ספר

(חוט  לגופו מקרה כל על לדון ויש פקחת, דין לה שיש אופנים יש

שם). עומדות ãð)שני ואחרות בעצמן, שבדקו שוטה או חרשת

שני  (חוט בדיקה לה ועלתה מהני, כדין, שבדקו וראו גבן על

ובראשון äð)סקי"ג). טהרה בהפסק רק בדקוה אם בדיעבד

מרגישה  אם להבחין דעת בה שאין אף דמהני, נראה ושביעי,

סקי"א). צב סי' (חזו"א וצ"ע קפד åð)בדם, סי' לעיל ראה

א. אות א בבדיקות.æð)סעיף למעט לענין מא אות לעיל ראה

(çð בדיקת בלי להקל דאין זו, קולא על חלקו האחרונים אמנם

סקי"א). ושמלה לחם סק"ד, (חוו"ד נקיים בז' וסדקים חורים

פצעים  [מחמת להטהר לה שקשה זו לאשה להקל אפשר ואמנם

יום  וכן ובסדקים, בחורים טהרה הפסק רק שתבדוק וכדומה],

בלבד  קינוח תעשה ימים ובשאר ובסדקים, בחורים נקיים מז' אחד

תשובה  טהרה לשיירי בהשמטות סופרים בקנאת קלוגר (ר"ש

יט  ס"ק ד סעיף לעיל ועיין רק). ד"ה ביאורים בדה"ש .מה,
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נקיים  שבעה ולמנות ולחזור Ï‰‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.נט)בטהרה
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È(åë)‰˘Ï˘·„

(æë)‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ Ï˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ(çë)Ì˙Î ‰‡ˆÓ Ì‡(èë)Ï˜‰Ï Â˙Â‡ ÔÈÏÂ˙ ÔÈ‡
ס )

ÍÎ ¯Á‡ Ï·‡ ,È¯Ó‚Ï ÌÈÈ˜� ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚„ ,ÌÈÓ˙Î ¯‡˘ ÔÈÏÂ˙˘ ÂÓÎ

.ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,Ì˙Î ¯‡˘Î Â�È„
ÂÏ

Ï·‡ ,„ÂÚÂ ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ Ì˙Î ‡˜Â„Â(ì)ÒÈ¯‚ÎÓ ˙ÂÁÙ

.ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· ÂÏÈÙ‡ ‰�ÈÎ· ‰ÏÂ˙ „ÂÚÂ
ÊÏ

˙Ú„ÂÈÂ ‰ÙÂ‚· ‰ÎÓ ‰Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â

.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰Ï‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

ÈÎ„¯Ó ,·ˆ 'ÈÒ

,‰Ï˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó Ë"Ù

ı¯Ù Â�È·¯ ,Ê ˙Â‡

'ÈÒ ÔË˜ ı·˘˙·

.ËÚ˙.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ˙ÓÂ¯˙

.ËÓ¯ 'ÈÒ Ô˘„‰.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.‰˘Ó ÈÎ¯„

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(åë)הספירה ימי של ראשונים ימים ‰Â�ÈÈ-דבשלשה

Ì„ ˙ÈÈ‡¯ ˙ÓÁÓ ˙¯‰Ë�˘Î
סא )

,Ì˙Î ‰‡ˆÓ˘ ˙ÓÁÓ ˙¯‰Ë� Ì‡ Ï·‡ ,

ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· Û‡ ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ
סב )

˜¯ ˙¯‰Ë�˘ ‰ÏÎ· ÔÎ˘ ÏÎÂ .

„ÂÓÈÁ Ì„ ˘˘ÁÓ
סג )

,˙ÒÂ ˙ÓÁÓ ‰‡ÓË� .(˘"˙ÙÂ ‰··¯Ó ÏÂ‚„)

ÌÈÈ˜�·Â ,ÌÈÈ˜� 'Ê ·Â˘ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚ ÍÂ˙· Ì˙Î ‰˙‡¯Â

˙¯Â˙) Ï˜‰Ï ‰ÏÂ˙ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÓÈ '‚· Ì˙Î ‰‡ˆÓ ·Â˘ ÌÈÈ�˘‰

ÌÈÓÏ˘‰
סד )

‰˙‡¯Â ‰ÎÓ ‰Ï ‰È‰˘ ˙ÓÁÓ ‰‡ÓË�˘ ‡ÎÈ‰ ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .(

˙ÓÁÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ˙¯ÙÂÒ ‰˙ÚÂ ,‰ÎÓ· ÔÈÏÂ˙ ÔÈ‡ Ê‡„ ,‰˙ÒÂ ˙Ú˘· Ì„

Ê ‰‡ÓÂË.(˘"˙Ù· Ì‰¯·‡ ˙È¯·) ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· Û‡ ‰ÏÂ˙„ ,Â

(æë) ראשונים ‰‰ÒÙ˜-ימים  ˙˜È„·Ó Ì˙Â�ÓÏ ˘È ÂÏ‡ ÌÈÓÈ '‚

‰È‰ ‡Ï˘ ‰Ï ¯Â¯·Â ,‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰ Ì˘Ï ‡Ï˘ ‰ÓˆÚ ‰˜„· .‰¯‰Ë

Û‡ ,ÂÊ ‰˜È„·Ó ÌÈÓÈ‰ '‚ ˙‡ ˙Â�ÓÏ ‰ÏÂÎÈ˘ ‡"È ,ÂÊ ‰˜È„·· Ì„

È¯Á‡ Â‡ ˙¯ÁÓÏ ˜¯ ÂÈ‰ ÌÈÈ˜� 'Ê‰ ˙ÏÈÁ˙Â ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰‰ ˙˜È„·˘

ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· Ë"„ÒÂ È�Â˘¯‚‰ ˙„Â·Ú) ÌÈÓÈ ‰ÓÎ

ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ .(˘"˙Ù· ˜„ˆ ÁÓˆ) ÌÈÓÈ‰ '‚ ÔÈ�ÚÏ ‡Ï Û‡ ÂÊÎ ‰˜È„·

'‚˘ Û‡Â ,‰˙ÈÈ‡¯Ï ÌÈÓÈ '· ¯Á‡ Ì‚ ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰Ï ˜Â„·Ï ‰ÏÂÎÈ

ÌÈÓÈ ‰˘ÓÁ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ˘ ÔÂÈÎ ÌÈÈ˜�Ï ‰Ï ÌÈÏÂÚ ÔÈ‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÈ‰

‰ÏÈÚÂÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‡È ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï„Î "˙ËÏÂÙ" ÔÈ„ ˙ÓÁÓ ‰˙ÈÈ‡¯Ó

È˘˘ ÌÂÈÓÂ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÓÈ‰ '‚ ˙‡ ‰�ÓÓ ˙Â�ÓÏ ÔÈ�ÚÏ ‰˜È„·‰

Ô˙ÏÈÁ˙Ó Ô‰· ˙ÂÏ˙Ï ÏÎÂ˙Â ,ÌÈÈ˜� 'Ê ‰�Ó˙ ‰‡Ï‰Â
סה )

Ò"˙Á)

.(˘"˙Ù·( çë)כתם מצאה ÌÈÓÈ-אם '‚ ¯Á‡Ï Ì˙Î ‰‡ˆÓ

˘È ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÓÈ‰ '‚ ÍÂ˙· ¯·Î ‰È‰ ‡Â‰˘ ÔÎ˙ÈÂ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰

ÌÈ¯Ù‡ ˙È·) ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚ ÍÂ˙· ‡ˆÓ�˘ Ì˙ÎÎ Â�È„„ Â¯ÈÓÁ‰˘

˘"˙Ù· ÂÈÁ‡ Ì˘·
סו)

ÌÈÓÈ '‚ ¯Á‡ ‡ˆÓ�˘ Ì˙ÎÎ Â�È„„ ‡"ÈÂ .(

,‰˙„� ÈÓÈ· ‰˘·Ï˘ „‚· ‡Â‰ Ì‡ ÔÎÂ ,‰ÎÓ· Â˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈÂ ,ÌÈ�Â˘‡¯

'‚· Ì‚ Ô‡Î ‰È‰ Ì˙Î‰ Ê"ÈÙÏ˘ ˙Â¯ÓÏ ,Ê‡Ó Ì˙Î‰˘ ˙ÂÏ˙Ï ‰ÏÂÎÈ

ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÓÈ‰
סז)

˙Â¯È‡Ó ÌÈ�ÙÂ È·ˆ ˙¯‡Ù˙Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·)

.(˘"˙Ù·( èë) להקל אותו  תולין ÏÚ-אין Ì˙Î ‡ˆÓ� Ì‡Â

ÂÏ ÔÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚ ÍÂ˙ Û‡ ,‰‡ÓÂË Ï·˜Ó Â�È‡˘ ¯·„

(˘"˙Ù· ‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ)
סח )

¯˘Ù‡ ,ÚÂ·ˆ „‚· ÏÚ Ì˙Î ‡ˆÓ� Ì‡ ÔÎÂ .

(˘"˙Ù· ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚ ÍÂ˙ Ì‚ Â· Ï˜‰Ï
סט )
.

( ì)מכגריס ÌÈ˘Ù˘Ù,-פחות  ÌÈÈÂˆÓ˘ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ Ì‡ ‰"‰Â

ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ·Î˘Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ÔÂ‚Î ,‰ÊÓ ¯‰Ê‰Ï ‰ÏÂÎÈ Ì‡ Ì�Ó‡

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈ˘Ù˘Ù

äòãä øåàéá
(èð'לז עולה אינו יום אותו נקיים, ז' בתוך [ר"ל] בטעות שמשו אם

לספור, שתמשיך קודם ימים ד' להמתין עליה זאת ומלבד נקיים,

יב. סעיף להלן מהדבר ñ)ראה שהוא עליו שניכר כתם אמנם

שהבגד  כגון משם, שהוא הוכחה שיש או משם, שהגיע שתולים

בימי  גם שלבשה בגד והוא כתם מצאה החיצון ובבגד נקי הפנימי

צג, סי' סוף צדקה (מעיל ראשונים ימים בג' אף להקל תולים נדתה,

וכדומה, בדם או בצבעים נתעסקה אם וכן סקמ"ב). קצ סי' סד"ט

כתם, אח"כ ומצאה מהם, שנתלכלכה לה ברור לתלות והיה יכולה

יב). אות סקט"ו שני (חוט ראשונים ימים בג' הטמאה àñ)אף

בכל  לתלות יכולה שחורה, או אדומה קטנה נקודה איזו מחמת

שבה"ל  שיעורי סי"ז, קיז כלל (חכמ"א ראשונים ימים בג' גם התליות

מחט). כראש מאד קטנה נקודה לענין (סד"ט áñ)סק"ה עיקר וכן

סי"ז). קיז כלל וחכמ"א סקע"ד, קצ כשנטהרת âñ)סי' היינו

לא  שמעולם בתולה אבל נידות. מחמת ולא בלבד, חימוד דם מחשש

סק"ה). שבה"ל (שיעורי להקל אין מנדותה, גם נטהרת ועתה טבלה,

מחמת  ולא בתולים דם מחמת כשנטהרת מצוה, בעילת אחרי כלה

סי' אבע "ז שמואל (בית ראשונים ימים בג' תולה ג"כ נדה, שפירסה

סק"ג). הוכיח ãñ)סג וכן סקע"ד, קצ סי' הסד"ט דעת משמע וכן

ג. אות קכו סי' ח"ג הלוי שבט אפשר äñ)בשו"ת לכתחילה ואף

סק"ו, חוו"ד סקי"ג, השלמים תורת סה, סי' צדק (צמח כן לעשות

הימים  בחמשת בטהרה להפסיק שאין וי"א סקע"ד). קצ סי' סד"ט

פ"א  קצו לסי' בפתיחה רמונים (פרדס 'פולטת' דין מחמת שממתינה

להפסק  הימים שבעת את להסמיך חיוב אין ואמנם סקי"ד). ח"ב

טהרה, ההפסק אחר ימים כמה להמתין יכולה רוצה ואם טהרה,

תפארת  מד, ססי' (האשכול ולטבול ימים שבעה לבדוק ואח"כ

וחזו"א  ולכאורה, ד"ה סקי"ח סד"ט ס"ד, בשו"ע ד"ה ד סעיף למשה

מההפסק  נקיים הז' את להרחיק אין דמ"מ וי"א סקמ"ה). צב סי'

שיכולה  וי"א סק"ז), ושמלה (לחם ימים משבעה יותר טהרה

פתים). (מנחת מכך יותר אף להחמיר åñ)להרחיק מצדד וכן

בצ"ע. נשאר אך) ד"ה סקע"ד קצ (סי' ובסד"ט כאן. למשה התפארת

(æñ מציאת שעת לפי דהולכים להקל הפוסקים רוב דעת ולמעשה,

לבוא  יכל הכתם אם ימים, הג' אחרי שנמצא כתם ולפיכך הכתם,

וכן  סק"ו). שבה"ל (שיעורי אותו תולים הראשונים, ימים הג' אחרי

אות  סקט"ו שני (חוט לתלותו יכולה נדותה, מימי שהוא תולה אם

(שיעורי  להחמיר נראה ימים, הג' כל גם אותו לבשה שאם וי"א טו),

אם  ראשונים, ימים ג' תוך כתם מצאה אם ולענין סק"ו). שבה"ל

ע. אות לקמן ראה נדותה, מימי שהוא לתלותו ולענין çñ)יכולה

ללבו  מותרת ראה אם נקיים, ז' בתוך טומאה מקבל שאינו דבר ש

כד. אות ג סעיף צבוע èñ)לעיל בגד ללבוש מותרת אם ולענין

כד. אות ג סעיף לעיל ראה נקיים, ז' בתוך
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Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ˘
ע )
,(àì)„ÂÚÂ ÒÈ¯‚ÎÓ ¯˙È· ÂÏÈÙ‡ ‰· ‰ÏÂ˙

עא)
‰˘Ï˘· ÔÈÏÈ˜Ó ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ,

Ì‰· Ô�ÈÏ˙˘ ÌÈ¯·„ ¯‡˘· Â‡ Ì„ ‰‡ÈˆÂÓ˘ ÚÂ„È ÔÈ‡˘ ‰ÎÓ· ˙ÂÏ˙Ï ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÓÈ

:ˆ"˜ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ,Ì˙Î.יאÁÏ אם ספירתה, בימי זרע שכבת הפולטת

תוך  מטתה (áì)הוא המשמשת לפיכך יום. אותו סותרת לשמושה עונות ו'

(הגה: ופסקה, כך אחר מתחלת ËÏוראתה אינה כתם), רק מצאה לא ואפילו

תפלוט, שמא שלימות עונות ו' עליה שיעברו עד נקיים שבעה לספור

במוצאי  שמשה אם כגון לשמושה, ה' יום עד לספור מתחלת אינה לפיכך

עד  מסריח זרע שכבת אין לן דקיימא ה', יום עד לספור מתחלת אינה שבת

עליו שבת (âì)שיעברו במוצאי שמשה ואם לעת, מעת שלימות עונות שש

בתוך  עומדת היא עדיין שבת, במוצאי שימושה עת קודם ד', ליל ופלטה

לספירתה. ראשון יום יהיה ה' יום הילכך וסותרת, לשמושה ששית עונה

:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰.ÔÈ�ÓÏ ‰ÏÂÚ '‰ ÌÂÈÂ ,·¯Ú ˙ÚÏ '„ ÌÂÈ ˜ÂÒÙ˙Â
Ó

˘È˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ(ãì)ÔÈ˙Ó‰Ï

˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙˙ ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰„ ,„Á‡ ÌÂÈ „ÂÚ(äì)ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ‰È‰È ‡Â‰Â È˘˘‰ ÌÂÈ „Ú

.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ‚Ï ‰„� 'ÒÂ˙

‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ ,‡"Ú

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,‰ˆ 'ÈÒ

˜"ÓÒ ,‚"Ú ÊÏ ‡È˜

‰„� ˘"‡¯ ,‚ˆ¯ 'ÈÒ

˙Â‰‚‰ ,‡"Ò „"Ù

Â"Ù ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ

˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

·¯È· È"¯‰Ó ,·

.È"··.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏÂÊ ‰‚‰

¯"ÂÙ„· ‰ÚÈÙÂÓ

‰ËÓ˘� Î"Á‡Â

È"ÂÎÓ Ú"Â˘ ‰‡¯)

˙Â‡ ˙Â¯Ú‰Â ˙Â‰‚‰

.(*Ó.Ó.Ó.Ó.Ó˙"Â˘

˙Â˘„Á‰ Ï"È¯‰Ó

È¯Ú˘ ,· ˙Â‡ ‚ˆ 'ÈÒ

'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„

ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰ ,·

Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ,·Ú˘

˜"È¯‰Ó ,‰Ó¯ 'ÈÒ

.‰Ï ˘¯Â˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( àì)'וכו בה  ˘ÈˆÂÓ‡‰-תולה  ÚÂ„È˘ ‰ÎÓ· ÂÏÈÙ‡„ ‡"ÈÂ

ÔÈÁ˘ ‰‡ÏÓ‰ ‰˘‡· ˜¯Â ,ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· ‰· ÔÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ,Ì„

‡È‰ Ì‡ Ï˜‰Ï ‡"ÈÂ .(Í"˘) Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ Ì„ ‰�ÓÓ ‡ˆÂÈ „ÈÓ˙Â

‰ÎÓ· ÂÏÈÙ‡Â ,(Ê"Ë) ‰�ÓÓ ÍÏÎÏ˙˙ ‡Ï˘ ¯‰Ê‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ‰ÎÓ

,ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈÓÈ· ˜ÒÙ‰Ï „È˙Ú ÌÂÓÈ„‰ Ì‡ ,¯‰ÊÈÏ ¯˘Ù‡ È‡˘

'‚ È¯Á‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈ '‚· Â˙ÂÏ˙Ï ÔÈ‡

‡"Ó¯‰Î Ï˜‰Ï ˘È ,˙È·¯ÚÂ ,˙È¯Á˘ ,‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰ Â�ÈÈ‰ ,˙Â˜È„·

(Ò"˙Á)
עב )
. àé( áì) עונות ˘ÂÚ˙-ו' ·"È Â�ÈÈ‰ ‰�ÂÚ

.(Ê"ËÂ Í"˘)( âì)לעת מעת שלימות  עונות ÓÂÏÎ¯-שש

.(Í"˘) ˙ÂÚ˘ ·"Ú( ãì) אחד יום  עוד  ‡Ì�Ó-להמתין

‡ÏÂ ÌÈÏÂ˙· Ì„ ˙ÓÁÓ ˜¯ ˙¯‰Ë� Ì‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚ· È¯Á‡ ‰ÏÎ

‰ÏÚ·� Ì‡ Í‡ .‰˘ÂÓÈ˘Ï È˘ÈÓÁ ÌÂÈÓ ˙Â�ÓÏ ‰ÏÂÎÈ ,˙Â„� Ì„

(Ê"Ë) Ì„Â˜‰ ÌÂÈ‰ ÌÚ ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·
עג )
.

.ÊÏ ˜"Ò ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,‰‡Â˘È� Ì„Â˜ ‰ÏÎ ÔÈ�ÚÏÂ( äì)יום עד 

‰˜‰Ï-הששי ÂÏÏÙ˙‰˘ ¯Á‡Ï [‰ÚÈ˜˘ È�ÙÏ] ÌÂÈ· Ì„ ‰˙‡¯

'‡ ÌÂÈÎ ‰Ê ÌÂÈ ˙Â�ÓÏ ‰ÏÂÎÈ ,˙È·¯Ú ‰ÏÏÙ˙‰ ‡È‰ ÂÏÈÙ‡Â ,˙È·¯Ú

¯·ÁÓ‰ ˙Ú„Ï ‰"‰„ ‰‡¯�Â ,(Í"˘· Ï"˘¯‰Ó) ÌÈÓÈ‰ ‰˘ÓÁ Ï˘

.(Í"˘) ‰Ê ÌÂÈ ˙Â�ÓÏ ¯˘Ù‡ ,ÌÈÓÈ '„ ‰�È˙ÓÓ ‰˘‡ ÏÎ„

äòãä øåàéá
(ò ומצאה נדותה, בימי שלבשה בגד ראשונים ימים בג' לבשה

הרמ"א, לדעת נדותה, מימי שהכתם לתלות דיכולה י"א כתם, בו

מגופה  שהוא כיון דם מוציאה שודאי במכה תליה כמו דהוי

בזה  לתלות להקל ואין גרע, דזה וי"א סקנ"א), קצ סי' (ש"ך

מאיסורי  פ"ט למלך משנה מה, ס"ק קצ סי' השלמים (תורת

סקפ"ב, קצ סי' בסד"ט הובא שהרב, ודע ד"ה הכ"ט ביאה

לה  ידוע אם אך לתלותו. אין ולמעשה, ס"מ). קיג כלל חכמ"א

עוד  עליו נוסף שמא מסתפקת רק נדותה, בימי נכתם שהבגד

טו). אות סקט"ו שני (חוט ראשונים ימים בג' אף להקל יש כתם,

לעיל  דינו ראה הראשונים, הימים ג' אחרי הכתם את מצאה ואם

כח. י"א àò)ס"ק ראשונים, ימים בג' עד בבדיקת דם מצאה

ודאי  שהמכה אף כלל לתלותו להקל אין הרמ"א לפי דאף

קצ  סי' סד"ט 'ואולם', ד"ה עח סי' רע"א (שו"ת דם מוציאה

מצינו  מאידך סקל"ח), קצ סי' בפת"ש הובא 'כתב', ד"ה סקס"א

נט, סי' צדקה (מעיל עד לבדיקת כתם בין חילקו שלא פוסקים

סי' בפת"ש סל"ד קצ סי' מרבבה דגול סקל"ו, קיג כלל חכמ"א

שהוא  מאד ומוכח לדבר רגלים יש אם ולמעשה סקל"ט), קצ

נוהגים  בעד, מסויים במקום תמיד נמצא שהדם כגון מהתליה,

ולענין  לחכם. לשאול ויש סק"ז) שבה"ל (שיעורי לתלותו להקל

כא. ס"ק ד סעיף לעיל ראה טהרה, בהפסק יש áò)תליה

מכה  בכל ראשונים ימים בג' לתלות כהרמ"א לקולא שפסקו

להחמיר  שמצדד ויש סק"ה), ופלתי (כרתי דם מוציאה שודאי

בזה, להחמיר יש ולמעשה ומ"מ). ד"ה סקל"ד (סד"ט כהש"ך

בגד  לבשה אם ואמנם חכם. שאלת תעשה גדול צורך ובמקום

אם  וכן במכה. הכתם את לתלות אפשר נקי, והוא לגוף הסמוך

) ולטהר לתלות אפשר מהמכה, שהכתם ונראה שני ניכר חוט

להחמיר  נוטים האחרונים טחורים, ולענין טז-יח). אות סקט"ו

מאד  מסתבר תמיד, טחורים לה שיש אשה אבל לתלות, שלא

ניקתה  ולא יום באותו טחורים לה היו אם ובפרט להקל, שאפשר

(שיעורי  חכם שאלת וצריך הענין, לפי לתלות דאפשר המקום,

סקי"ג). בש"ך דם âò)שבה"ל בו שראה שניה, ביאה ולענין

(טהרת  ימים ד' להמתין דדי להקל אפשר בזה דאף י"א בתולים,

בראש  שם (במכתבו החזו"א הסכים וכן ס"ז), פט"ו ישראל בת

הראיה). עליו דהמחמיר ז אות הספר



נדה  קצו הלכות צג סימן

¯˘Ù‡Â ,ÌÂÈ ‡Â‰˘ ¯Â·Ò˙Â ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ˘Ó˘˙ ‡Ó˘ Ô�È˘ÈÈÁ„ ,‰˙¯ÈÙÒÏ

˘È ÔÎ ÏÚ ,‰˘ÂÓ˘Ï ˙Â�ÂÚ ‰˘˘ ÍÂ˙ ‰È‰È È˘ÈÓÁ ÌÂÈÓ ˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙˙ Ì‡Â ,‰ÏÈÏ ‡Â‰˘

˙ÂÚË È„ÈÏ ‡·Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‰˙ÚÓ„ ,„Á‡ ÌÂÈ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï
עד )

,ÂÏ‡ ˙Â�È„Ó ÏÎ· ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,

˙Â�˘Ï ÔÈ‡Â
עז)עו)עה)

ÌÚË ÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï „ÂÚ ¯ÈÓÁ‰Ï Â‚‰�˘ ÌÈ˘� ˘ÈÂ .

,¯·„·
‡Ó

.‰ÂˆÓÏ ÂÓˆÚ ÌÈ„˜‰Ï ¯Î˘� Ï˜ÈÓ‰Â ¯ÈÓÁÈ ¯ÈÓÁÓ‰Â
·Ó

ÂÈ˘ÎÚ˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ

(åì)(æì)˜ÏÁÏ ÔÈ‡(çì),‰˘Ó˘ ‡ÏÏ ‰ÏÚ· ÌÚ ‰˘Ó˘ ÔÈ·(èì),‰‡Â¯˘ ‰˘‡ ÏÎÂ

.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡"Ó¯

.·Ó.·Ó.·Ó.·Ó˙ÓÂ¯˙Ô˘„‰

,ÚÂ¯Ê ¯Â‡ Ì˘· Ì˘

.Ì˘ ˜"È¯‰ÓÂ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(åì)'וכו לחלק ÏÈÏ-אין  ÏÂÁÈ ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó˙ Ì‡˘ ‡ÎÈ‰ Ì�Ó‡

‰ÙÈÙÁ‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï Í¯Ëˆ˙Â ,‰ÓÂ„ÎÂ Ë"ÂÈ ¯Á‡˘ ˙·˘ ÏÈÏ· ‰ÏÈ·Ë‰

ÌÈÓÈ '„ ˜¯ ÔÈ˙Ó˙˘ ·ËÂÓ ,‰ÏÚ· ÌÚ ‰˘Ó˘ ‡Ï Ì‡ ,‰ÏÈ·Ë‰Ó

ÔÂ„�·„ ‡"ÈÂ .(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙ ,˘"˙Ù· ‰"Ï˘) ‰ÏÈ·ËÏ ‰ÙÈÙÁ‰ ·¯˜˙Â

Ë"„Ò) ‰˘ÂÓÈ˘Ï '„ ÌÂÈ· ˜ÈÒÙ˙˘ ,‰˘Ó˘ Ì‡ Û‡ ¯È˙‰Ï ˘È ‰ÊÎ

˘"˙Ù·
עח )

.((æì)שמשה ללא שמשה  בין לחלק  -אין 
Í"˘) ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ¯ÈÓÁ‰Ï Â‚‰� ,¯ÈÚ· Â�È‡ ‰ÏÚ· ÂÏÈÙ‡Â

(Ê"ËÂ
עט )

‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ˘ ‡"È ,ÔÈ‡Â˘È�‰ Ì„Â˜ ˙¯‰Ë�˘ ‰ÏÎ ÔÈ�ÚÏÂ .

˙�˙ÓÓ˘ ÌÈ‚‰Â�„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ÏÏÎ ˙�˙ÓÓ ‰�È‡ ,Ô˙Á‰ ÌÚ ‰„ÁÈÈ˙�

‰„� ˙ÙÂÁ ‡‰˙˘ ÌÂ¯‚È ¯·„‰˘ ÔÙÂ‡· „·ÏÓ ,‰˙ÈÈ‡¯ ¯Á‡ ÌÈÓÈ '‰

‰˙È‰ ÂÊ ‰È‡¯ Ì„Â˜˘ ‡ÎÈ‰ ˜¯ ‰¯Ó‡� ÂÊ ‡¯ÓÂÁ„ ‰‡¯�Â ,(Í"˘)

‚ÂÂÈÊ· Â‡ ,‰�Â˘‡¯ ÌÚÙ ‰˙Ú ‰˙‡¯˘ ‰ÏÂ˙·· ÔÂ‚Î ,˙Â„� Ì„Ó ‰¯Â‰Ë

‰„� ‰˙È‰˘ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ,ÌÈÓ„Â˜‰ ‰È‡Â˘�Ó ‰¯Â‰Ë ÔÈÈ„Ú ‰˙È‰Â È�˘

(‰··¯Ó ÏÂ‚„) ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ È‡„Â ,ÂÊ ‰È‡¯ Ì„Â˜
פ )
.

( çì)שמשה ללא שמשה  ÏÈ·Ë˙‰-בין  È¯Á‡ „ÈÓ ‰˙‡¯˘ ‰˘‡

È"·Â�) ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰Ê ÔÙÂ‡· Û‡˘ ‡"È ,‰˙È·Ï ‰‡·˘ Ì„Â˜

ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰˙È·Ï ‰‡·˘ Ì„Â˜ ‰˙‡¯ Ì‡˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù·

Ì‡ ,‰˙È·Ï ‰ÚÈ‚‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ‡"ÈÂ ,(‰Á�ÓÏ ˙ÏÂÒ· ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)

Ú˘Â‰È È�ÙÂ ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ) ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,Â˘Ó˘˘ Ì„Â˜ ‰˙‡¯

(˘"˙Ù· Ë"„ÒÂ
פא )
.( èì) כתם אפילו שרואה  אשה  -וכל 

˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙‰Ï Ï˜‰Ï ˘È ,Ì˙Î‰ ‰˙‡¯˘ Ì„Â˜ ‰˘Ó˘ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ Ì�Ó‡

Á‡ „ÈÓ ÏÂ·ËÏÂ ,Ì˙Î‰ ˙‡ÈˆÓ ÌÂÈ ˙¯ÁÓÓÍ"˘) ÌÈÈ˜� 'Ê È¯
פב )

.(

‰ÏÈÁ˙‰Â Ì˙Î‰ ˙‡ÈˆÓ È¯Á‡ ‰�È˙Ó‰ ‡Ï Ì‡ ,‰˘Ó˘· ÂÏÈÙ‡ „·ÚÈ„·Â

ÌÈÈ˜�‰ ‰Ï ÂÏÚ„ ‡"È ,ÌÈÈ˜� 'Ê ˙Â�ÓÏ „ÈÓ
פג )

‰‡¯�Â .(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

‰¯‰Ë�Â ‰„ÈÏ È¯Á‡ ‰˘‡ Â�ÈÈ‰ ,‰˘Ó˘ ‡Ï· Ï˜‰Ï ˘È ¯‰ÂË Ì„· Ì‚„

ÌÈÓÈ‰ '‰· ‰˘Ó˘ ‡Ï Ì‡„ ,¯‰ÂË ÈÓÈ ÍÂ˙· ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ ,‰„ÈÏ‰Ó

Ì„Î Â�È„ ¯‰ÂË Ì„„ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù) ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,ÌÈ�Â¯Á‡‰

ÔÈ˙Ó‰Ï ˙·ÈÈÁÂ ,˙Â„�
פד )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

äòãä øåàéá
(ãò העבר יום את למנות דיכולה י"א השמשות, בין דם ראתה

נדפס  איידער, שמעון להרב בתשובה פיינשטיין (הגר"מ אחד ליום

השקיעה  אחרי  דקות תשע דעד שם וכתב סק"כ, יז סי' ח"ד באג"מ

וי"א  קסט), ס"ק בדה"ש ד, אות סקט"ז שני חוט להקל, אפשר

סקי"ט). בש"ך שבה"ל (שיעורי העבר יום את למנות יכולה דאינה

(äò,לטבילתה יא ביום רק אלא להתעבר יכולה שאינה אשה

שלא  להקל שכתב מי יש להתעבר, תוכל לא ימים ה' תמתין ואם

ח"ב  (אג"מ ימים ה' מאז ותמנה וסתה, קודם ימים ג' תשמש

צריכה  אינה ואז אחד, חודש טבילת על שתדלג וי"א פד), סי'

תעשה  גדול ולצורך אלו, בדברים היקל החזו"א ואמנם להמתין.

לבעלה  תשקר הוסת קודם שיומיים וי"א שם). (שבה"ל חכם שאלת

ס"ג], קפה סי' [כדלעיל בעלה על תאסר שאז שראתה, ותאמר

יו"ד  ח"א לציון (אור שנאסרה משעה ימים ה' למנות יכולה ואז

פט). אות להלן גם ראה ו, ליסוע åò)סי' צריך הבעל אם

נסיעתו, קודם ליטהר  תספיק לא ימים ה' תמתין ואם רב, לזמן

להקל  אין ולפיכך נד), סי' יחזקאל (מראה בזה להקל שאין י"א

סק"ו). שבה"ל (שיעורי חכם שאלת בלא טעתה æò)בזה

זו  הרי ושמשה, וטבלה נקיים, ז' וספרה ימים, ד' רק והמתינה

ולענ"ד, ד"ה סקמ"ב (סד"ט נוסף יום למנות צריכה ואינה טהורה,

מקילים  יש שמשה, וטרם טבלה ואם סי"ח). קיז כלל חכמ"א

ולטבול  נוסף יום למנות להחמיר שמצדד ויש מ), סי' הרד"ם  (שו"ת

ימים, ג' רק והמתינה טעתה סקצ"ד). (דרכ"ת ברכה] [בלא שוב

יום  עוד למנות ואח"כ ימים, ה' להמתין צריכה ושמשה, וטבלה

לבדוק  צריכה שבינתיים הימים ובכל יב, סעיף וכדלהלן נקי, אחד

פז). אות וכדלהלן יז אות סקט"ז שני (חוט וכן çò)עצמה

ס"ב). קיז כלל (חכמ"א בעיר èò)עיקר אינו בעלה ואפילו

ס"א). קיז כלל (חכמ"א להמתין צריכה רב, ולמעשה ô)זמן

וכן  לט). ס"ק (סד"ט כלל בזה להחמיר אין כן, נהגו דלא היכא

וסתה  דם כשפסק מיד נקיים ז' למנות שמתחילה כיום המנהג

כלה  בכל לנהוג טוב דלכתחילה וי"א ז). אות סקט"ז שני (חוט

במקום  אך לטהרה, חינוכה תחילת שזהו כיון ימים, ה' שתמתין

סק"ז). בט"ז שבה"ל (שיעורי להמתין אין ודאי נדה לחופת שיביא

(àô טהרת בספר במכתבו חזו"א ס"ג, קיז כלל (חכמ"א עיקר וכן

זמן  כל מהטבילה, שעות כמה עברו ואפילו ג), אות ישראל בת

ראתה, ואח"כ ונישוק, כחיבוק קירוב היה כבר אם אך שמשו. שלא

בט"ז  שבה"ל (שיעורי הצורך לפי להקל אם חכם שאלת צריך בזה

בדגו"מ áô)סק"ז). מוכח וכן סק"מ, (סד"ט להקל עיקר וכן

רמונים  (פרדס להחמיר המנהג למעשה אמנם סק"ו). בש"ך לעיל

שבה"ל  (שיעורי חכם שאלת תעשה צורך ובמקום סקכ"א), בש"ך

זוטא âô)סק"ט). (פתחא טבלה כבר אם רק להקל החת"ס כוונת

שצריכה  ושמשה, בטבלה אף בזה מחמירים יש ולמעשה סקכ"ז).

בשיעורי  הובא סקכ"ה, ושמלה (לחם נקיים לז' ימים ה' עוד למנות

סקכ"א). בש"ך סי'ãô)שבה"ל שבה"ל (שיעורי עיקר וכן

סק"ו). ס"א קצד



נדה  קצו הלכות סימן צד 

(î)¯ÂÙÒ˙Â ·¯Ú ˙ÚÏ ˜ÂÒÙ˙Â Â· ‰˙‡¯˘ ÌÂÈ ÌÚ ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,Ì˙Î ÂÏÈÙ‡

˙Â�˘Ï ÔÈ‡Â ÂÏ‡ ˙Â�È„Ó· ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,ÌÈÈ˜� 'Ê
פה)

במנין (áî)אםÓ(àî)‚יב.: טעתה

ושמשה  וטבלה אחד להמתיןפו)יום צריכה ,(âî) שלימות עונות פז)ששה

נקי  אחד יום תמנה כך כגון (ãî)ותטבול.פח)ואחר שבעה, שלאחר סתירה אך

זו הרי ושמשה, כראוי טבלה עת:(äî)שלא בכל האשה Ó„יג.טובלת

ראייתה, מחרת מיום לספור ורוצה ופסקה, כך אחר וראתה מטתה ששמשה

תרחוץ  או הזרע, כל להפליט בבגד או במוך מקום אותו יפה יפה תקנח

הזרע. כל יפליטו והם חמין Ó‰‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:במים
‰Ê‰ ÔÓÊ· ÔÈ‡È˜· Â�‡ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

ÔÈ˙Ó‰Ï ÔÈ‚‰Â� Â�‡˘ ¯‡·˙� ¯·Î È¯‰„ ,‚Â‰� ÈÎ‰Â ,‰Ê ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡Â(åî)‡Ï ÂÏÈÙ‡

.‚Ó.‚Ó.‚Ó.‚Ó'ÈÒ ˜"ÓÒ

.‚ˆ¯.„Ó.„Ó.„Ó.„Ó¯ÙÒ

,‰ˆ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‰"˘ Ê"· ˙È·‰

˘"‡¯ ,‡"Ú ÂÎ

.‡ 'ÈÒ „"Ù ‰„�

.‰Ó.‰Ó.‰Ó.‰Ó,‚ˆ¯ 'ÈÒ ˜"ÓÒ

˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰

Â"Ù ‡Ë˘Â˜ ÒÂÙ„

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

.Ê"Ë‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( î) כתם ‡È¯Á-אפילו Â‡ ÌÈÈ˜� 'Ê ÍÂ˙· ‰Ï˜Ï˜˙�˘ ‰˘‡ Ì�Ó‡

˜ÈÒÙ‰Ï ‰ÏÂÎÈÂ ,ÌÈÓÈ '‰ ·Â˘ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,ÌÈÓÈ '‰ ˙�˙Ó‰

(Ê"ËÂ Í"˘) ˙¯ÁÓÏ ‰�ÂÓÂ ÌÂÈ Â˙Â‡· ‰¯‰Ë·
פט )

È¯Á‡ ‰"‰Â .

.(˘"˙Ù) ÌÈÓÈ '‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰˙‡¯Â ‰¯‰Ë� ‡Ï Ì‡ ,‰„ÈÏ

 áé( àî) אחד יום  במנין טעתה ‡Ì-אם  ‰"‰„ ËÂ˘ÙÂ

'· ‰�Ó˙ Î"Á‡Â ,˙Â�ÂÚ 'Â ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ„ ,ÌÈÓÈ È�˘· ‰˙ÚË

.(Ê"Ë) ÌÈÓÈ( áî)במנין Ê'-טעתה  ‰¯ÙÒ˘ ‰¯Â·Ò˘ ‰˘‡

¯Â¯· Ì‡ ,ÌÈÈ˜� 'Â ˜¯ ‰¯ÙÒÂ ‰˙ÚË˘ ‰Ï ˙¯ÓÂ‡ ‰˙¯·ÁÂ ,ÌÈÈ˜�

‡Ó˘ ˙˘˘ÂÁ Ì‡Â ,˙�Ó‡� ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈ 'Ê ‰¯ÙÒ˘ ˙Â‡„ÂÂ· ‰Ï

Ï˜È‰˘ ÈÓ ˘È ,‰˘Ó˘Â ‰Ï·Ë ¯·Î Ì‡Â ,ÛÒÂ� ÌÂÈ ¯ÂÙÒ˙ ,‰˙ÚË

È"·Â�Â ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙) ÌÎÁ ˙Ï‡˘ ˙Â˘ÚÏ ˘ÈÂ ,ÌÈÙÂ¯Èˆ ‰ÓÎ ÌÚ

.(˘"˙Ù·( âî) שלימות עונות „'-ששה  ÔÈ˙Ó˙˘ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ÌÈÓÈ '‰ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ( ãî) דלאחר סתירה  אך 

וכו' ·ÌÂÈ-שבעה  ‰˘Ó˘Â ÈÚÈ·˘ ÏÈÏ· ‰Ï·Ë· Û‡ Ï˜‰Ï ‡"È

·˘‰ÌÂÈ ÔÈ˙Ó‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â È�ÈÓ˘ ÏÈÏ· ·Â˘ ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ„ ,ÈÚÈ

‰˘Ó˘˘Î ‡Ï‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ˙ÂË˘Ù·„ ‡�È„Ï Ú"ˆ„ ‡"ÈÂ ,(È"·) ÛÒÂ�

Í"˘) ‡˜Â„ ‰Ú·˘ ¯Á‡Ï
צא )

.(( äî)עת בכל  -טובלת
‡Ï ‰ÏÚ· ÔÎÏ Ì„Â˜ Ì‡ ,ÈÂ‡¯Î ‰Ï·Ë ‡Ï˘ ÌÈ�ÙÂ‡‰ ÏÎ·„ ‡"È

ÌÂÈ ÌÈÚ˘˙ ‰˙Ú ˘Â¯ÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÂÈ ÌÈÚ˘˙ Í˘Ó· ‰Ïˆ‡ ‰È‰

Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â ,(Ê"Ë) ‰˘ÚÓÏ Ú"ˆÂ ,‰„�‰ Ô· ‡Â‰ „ÏÂ‰ Ì‡ ‰�Á·‰Ï

‰�Á·‰ ‰ÎÈ¯ˆ Ó"Ó ,ËÚÂÓ ÔÓÊ ˜¯ ‰È‰ ‰È‡¯Ï ‰ÏÚ· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ·

‰�Á·‰Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ÌÂÈ ÌÈÚ˘˙

‰�Á·‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,Ì˙Î ˙ÓÁÓ ‰‡ÓË� Ì‡„ ‡"ÈÂ .(Î"‰Â˜�· Í"˘)

(˘"˙Ù· Ò"˙Á)
צב )
.âé(åî)כלל שמשה  לא  Ì�Ó‡Â-אפילו

,‰�˙Ó‰ ‡Ï· ÌÈÈ˜� 'Ê „ÈÓ ˙Â�ÓÏ ‰˘Ó˘ ‡Ï· ÂÏ˜‰˘ ÌÈ�ÙÂ‡· Û‡

(Í"˘) ‰ˆÈÁ¯Â ÁÂ�È˜ È"Ú Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‰˘Ó˘ Ì‡
צג )
.

äòãä øåàéá
(äô נקיים ז' מיד וספרה שראתה, קודם שמשה דלא היכא

לספור  צריכה אינה ושמשה, (באיסור) וטבלה כלל, להמתין בלא

נתעברה, דשמא שנית, ולטבול ימים החמשה להשלים כדי עוד

קיז  כלל (חכמ"א העובר על לעז להוציא שלא כדי והקילו

תשמיש,åô)סי"ח). קודם טבילה אחר טעותה גילתה אם

אות  טהרה (מלבושי לה עולה יום ואותו רגיל, למנות ממשיכה

(חכמ"א æô)כח). יום כל עצמה לבדוק צריכה ימים ובאותם

כו). אות טהרה מלבושי סי"ח, קיז שצריכה çô)כלל י"א

סמ"א), (ערוה"ש הנקי היום את שמשלימה קודם טהרה הפסק

זה  יום קודם טהרה הפסק צריכה שאינה הפוסקים כתבו אבל

סקי"ז). שני חוט סקכ"ב, בש"ך רמונים ראתה èô)(פרדס

משעה  ימים ה' מונה דם, ראתה ואח"כ ופרשו, מסופק, מראה

ואם  יג). אות סקט"ז שני חוט סק"ג, שבה"ל (שיעורי שפרשו

יכולה  כן דאע"פ י"א טהור, היה הראשון שהמראה התברר עתה

למנות  שצריכה וי"א שם), (שבה"ל הפרישה משעת ימים ה' למנות

לעת  מעת הוסת ביום פרשו סח). סוס"י ח"ב (אג"מ מראייתה

ראתה, מיד ואח"כ בינונית, בעונה או זרוע, אור חומרת מחמת

שם). (שבה"ל ימים ה' להמתנת זה יום לצרף אפשר אם צ"ע

ותשעה  הכיפורים יום כגון היום, מחמת בתשמיש האסורים ימים

(חוט  המתנה לימי עולים הם אין אחריהם, מיד וראתה באב,

כך  מחמת ונאסרו שראתה, לבעלה שיקרה י). אות סקט"ז שני

אלו  ימים להחשיב יכולה ראתה, ואח"כ ס"ג], קפה סי' [כדלעיל

יב). אות שם שני (חוט שמצדד àö)להמתנה יש ולמעשה

סקכ"ו). (שמלה להקל שמצדד ויש סקמ"ד), (סד"ט להחמיר

(áö,הבחנה צריך דאין להקל פוסקים הרבה דעת ולמעשה

בש  קפג). ס"ק (בדה"ש כדבריהם להקל הנדה,ויש בן עם ידוך

האמת, את לומר צריך כך, על שואלים אחרים או ההורים אם

דרבנן], בנדה גם אם [וצ"ע להרחיק ראוי פגם שיש וכיון

ויזכו  שיצליחו יתכן יחושו לא שאם להם לומר מותר ומ"מ

בט"ז  שבה"ל (שיעורי מטמא טהור יתן מי בהם שיקויים

תורה  שומרי שאינם להורים בן עם שידוך ולענין סקי"א).

תורה  בן הוא אם המשפחה, טהרת על שמרו ולא ומצוות,

הנדה  בן שאינו אלו סימנים על לסמוך יש טובות, מידות ובעל

ג). אות כג וסי' יד סי' ח"ד אבה"ע וי"א âö)(אג"מ

הפסיד  לא היטב, וקינוח רחיצה ע"י אלו באופנים דהמיקל

סקמ"ח). (סד"ט



נדה  קצז הלכות צה סימן

¯„‚ ı¯ÂÙ‰ ÏÎÂ ,‡�ÂÂ‚ È‡‰Î· ÔÎ˘ ÏÎ ,‰¯ÈÙÒÏ ‰¯ÈÙÒ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ‡Ï˘ È„Î ,ÏÏÎ ‰˘Ó˘

˘Á� Â�Î˘È ,¯ÈÓÁ‰Ï Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó· ÂÏ‡ ÌÈ¯·„·
צד )

קצז  סימן
סעיפים: ה' ובו ביום, האשה תטבול שלא דין

שאפילו ‡א. טבילה, בלא מטומאתן עולות והיולדת והזבה הנדה אין

כן אם אלא מהן אחת על הבא כרת חייב שנים כמה טבלו (à)אחר

הראוי  במקוה בזמנה (á)·ב.:א)כראוי לטבול מצוה בעיר, בעלה ,ב )אם

אחד  לילה אפילו ורביה מפריה לבטל ‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.ג )שלא
˙¯˙ÂÓÂ(â)ÏÈÏ ÏÂ·ËÏ

.‡.‡.‡.‡„"Ù Ì"·Ó¯

,‚"‰ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

'Ó‚ È"ÙÚ ‡Â‰Â

'ÒÂ˙ ,·"Ú „Ò ˙·˘

‡"Ú ÁÚ ‡ÓÂÈ

.‡"Ú ÊÓ ˙ÂÓ·ÈÂ

.·.·.·.·˙"¯ ˙Ú„Î ,È"·

‡"Ú Á ‡ÓÂÈ 'ÒÂ˙·

Â‡Ï ‰�ÓÊ· ‰ÏÈ·Ë„

‚Ò ÔÈ·Â¯ÈÚ ,‰ÂˆÓ

ÌÈËÙ˘Ó ¯‰ÂÊ ,·"Ú

.‡"Ú ‡È˜

.‚.‚.‚.‚'ÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙

.Â�¯-‰�¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à( à)הראוי במקוה כראוי ·Â˜Ó‰-טבלו ,‰ˆÈˆÁ ‡Ï· Â�ÈÈ‰

.(Ê"Ë) ‰‡Ò ÌÈÚ·¯‡ Â· ˘È˘á( á)מצוה בעיר  בעלה  אם

בזמנה ÏÂ·ËÏ-לטבול ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ ,¯ÈÚ· Â�È‡ ‰ÏÚ· Ì‡ Ï·‡
ג *)

ÔÎÂ .

.(Í"˘) ‰ÂˆÓ Â‡Ï ‰�ÓÊ· ‰ÏÈ·Ë„ ,˙ÂÏ·ÂË Ô�È‡ ˙ÂÏÂ˙·Â ˙Â�ÓÏ‡

( â)שבת ליל  ·˘·˙,-לטבול ÌÈÓÁ ÌÈÓ· ÏÂ·ËÏ ¯ÂÒ‡„ ,Ú„Â

ÌÈ¯˘ÂÙ· ˜¯ ¯˙ÂÓÂ
ד )

¯Â˜ ˙‡ ÏÂ·ÒÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ Ì‡Â .‰Á„˙ ,ÌÈÓ‰

ÏÂ·Ë˙˘ ¯È˙‰Ï ˘È ,È¯˘Ù‡ ‡Ï ‰Ê Ì‚ Ì‡Â ,˘"ˆÂÓÏ ‰ÏÈ·Ë‰ ˙‡

È·ˆ ÌÎÁ) ‰ÏÈÏ‰ „Ú ‰˙È·Ï ‡Â·˙ ‡Ï˘Â ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ·· ÔÈÓÁ·

ÏÂ·ËÏ ‰Ï ¯ÂÒ‡ ,ÍÎ ˙ÓÁÓ ‰ÏÈ·Ë‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ Ì‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù·

„¯˘ È˘Â·ÏÂ ‰„Â‰È ÌÁÏ ˙È·) ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈÏ ‰Á„˙ ‡Ï‡ ,˘"ˆÂÓ·

äòãä øåàéá
(ãö מקום יש בתשובה, חזר טרם שבעלה תשובה בעלת אמנם

גדול  ולצורך יפה, יפה חמים במים והדחה קינוח על לסמוך להתיר

סק"ב). סי"ב שבה"ל (שיעורי זה על לסמוך אם חכם שאלת יעשו

(à עם שם לגור שלא מאד להזהר צריך כשר, מקוה בה שאין ועיר

בעיר  תלויה פרנסתם ועיקר ילדים להם יש ואפילו בקביעות, אשתו

מקום  בכל פרנסתו תקופח ולא יעזבהו שלא בה' בטחונו ישים זו,

מקוה  כשאין היינו כג). אות מא פרק ישראל בנדחי (הח"ח שיהא

סביר. נסיעה והדבר á)במרחק השנה, בראש טבילתה ליל חל

את  לדחות מסכימים שניהם אם היום, קדושת מפני להם מפריע

עמ' הטהרה באוצרות מובא אויערבך (הגרש"ז מותר הטבילה,

לטבילתה, גדול פרסום יהא חול, ביום תטבול שאם באופן תתפט).

ריז), סי' יעלה יהודה (שו"ת שבת עד טבילתה את לאחר מותרת

כגון  יחידים, שירגישו מחשש אבל גדול, בפרסום דוקא והיינו

ובפרט  הטבילה, לדחות אין אורחים, שיש או הוריהם בבית שהם

שבה"ל  (שיעורי להצניע האפשר ככל ויעשו ורבו, פרו קיים לא אם

הסתרת  לענין מח סעיף קצח סי' להלן עוד וראה סק"ג). בש"ך

ורבו,â)הטבילה. פרו בהם שייך שלא וזקנה במעוברת וגם

לשמש  יוכלו שלא היכא ואפילו עונה. מצות משום לטבול חייבת

שאר מח  לצורך להטהר צריכה מ"מ וכדומה, רפואית סיבה מת

של  מכשול לידי יבא שלא בנפשו שיודע בתנאי ודוקא קריבות.

וגם  סק"ג). שני חוט סק"ג, שבה"ל (שיעורי לבטלה זרע הוצאת

מלימודו  לבטל ועליו אשתו, טבילת בליל עונה מצות עליו יש ת"ח

בעונת  טבילתה חל אם ולענין שם). שני (חוט המצוה לקיים כדי

כו. ס"ק ס"י קפד סי' לעיל עיין תטבול, אם אמנם â*)וסתה,

שבה"ל  (שיעורי ברכה] [עם לטבול צריכה יגיע, שבעלה צד יש אם

גם  בזה יש לילה, באותו נמצא לא כשבעלה והטובלת סק"א).

תחת  וסכין אצלה, תינוק ומניחה שטובלת, נוהגים ויש סכנה. חשש

תחת  סכין היינו עז), סי' ח"ג יעקב שבות בשו"ת (הובא הכר

שאינה  הגולה תפוצות ברוב ונהגו סג). עמ' הטהרה (יסוד המזרון

להקל  אפשר מחו"ל, חוזר הבעל אם אך בעיר, לא כשבעלה טובלת

תינוק  או אשה עם אלא לבדה תישן ולא בואו, לפני יום  שתטבול

תחת  סכין להניח סגי עמה שישן מי שאין הדחק ובשעת בחדר,

אינו  שבעלה למרות שטבלה אשה סק"א). שבה"ל (שיעורי הכר

ברכה  הוי הבא, הוסת את שתראה עד להגיע עתיד ואינו בעיר,

והטבילה  נקיים שהז' חיוב דאין ודע, מהדו"ב). חת"ס (הג' לבטלה

לטבול  תוכל שלא יודעת אם אף ולפיכך לזה, זה סמוכים יהיו

הטבילה  וקודם למנותם. להתחיל מיד יכולה מ"מ נקיים, הז' בסיום

קצז). סי ' ריש נדה במי קלוגר (הגר"ש עצמה תבדוק לכתחילה

הטבילה  עד יום כל עצמה תבדוק שלכתחילה טובה עיצה וי"א

סק"א). ס"ד קצו סי' שבה"ל הוא ã)(שיעורי דהאיסור וי"א

שבת  נתנאל (קרבן בשבת מותרת בחמין טבילה אבל רחיצה, דוקא

אלא  חמים המים יהיו שלא ליזהר צריך ולמעשה ק), ס"ק פ"ב

מד), סי' ח"ה שבה"ל שו"ת סק"ז, שכו סי' (משנ"ב פושרים

ובשו"ת  טז, ס"ק (סד"ט בידם למחות אין להקל שנהגו ובמקום

לישראל), להם והנח בזה היתר שנהגו כתב כו סי' ח"ב חיים דברי

ושעה"צ  סק"ז שכו סי' (משנ"ב להקל לסמוך יש הדחק ובשעת

(אבני  מיד ולצאת לטבול רק אלא במים לשהות אסור ומ"מ סק"ה),

את  לדחות צריך באם הוא, הדחק שעת וגדר תקכו). סי' או"ח נזר

י"א  זה, לענין פושרים ושיעור סק"ד). שני (חוט כך משום הטבילה

מעלות] 37] הרוק כחמימות שכו שהוא סי' ח"ב לדוד (תהלה

פחות  שיהא וי"א סקכ"ו), מד סי' ח"ד יצחק במנחת הביאו ססק"ג,

(אג"מ  חול ביום בהם להתרחץ אדם בני סתם שדרך חום ממדת

בני  שאין בשיעור שיהא וי"א א). אות רחיצה עד סי' ח"ד או"ח

סק"ד). שני (חוט המים מחמימות נהנים אדם



נדה  קצז הלכות סימן צו 

˙·˘
ה)

.¯ÂÒ‡ ÈÎ‰ Â‡Ï· Ï·‡ ,¯ÈÚ· ‰ÏÚ· Ì‡ ‡˜Â„Â ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ‰ÏÎÈ ‡Ï Ì‡

Ì‡Â(ã)‰È‰˘ ÔÂ‚Î ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰(ä)‰„ÈÏ ¯Á‡
ו)

‰ÏÚ· ‰È‰ ‡Ï˘ Â‡

,˙·˘ ·¯Ú· ‡·Â ¯ÈÚ·
„(å)ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È(æ)(ç)(è)˙ˆ˜Ó· Â‚‰� ÔÎÂ ,ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡˘

˙ÂÓÂ˜Ó
ז)
,

‰
Ï·‡(é)‚‰�Ó ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·(àé),¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡

Â
Ì‚ ,¯ÈÓÁ‰Ï Â‚‰�˘ ÌÂ˜Ó·Â

(áé)ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ¯Á‡Ó„ ,ÏÂ·Ë˙ ‡Ï ˙·˘ È‡ˆÂÓ·

.„.„.„.„Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘

˙"Â˘·Â ËÏ˜ 'ÈÒ

˙Â˘„Á‰ Ï"È¯‰Ó

„"‰Â¯˙ ,Âˆ 'ÈÒ

ÏÈÈÂ È"¯‰Ó ,Ì˘

˙Â‡ ˙Â‚‰�‰Â ÌÈ�È„

.„� ˙Â‡Â ÁÓ

.‰.‰.‰.‰.Ó"Î¯„.Â.Â.Â.Â

.‚Ù˘ ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰ ,Ì˘ ˙Â˘„Á‰ Ï"È¯‰Ó ˙"Â˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
„ÂÚ· ˙·˘ ·¯Ú· ÔÈÓÁ‰ ˙‡ Â�˙È˘ ÌÈ�Ï·‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ï ˘ÈÂ .(˘"˙Ù·

¯È˙‰Ï ÔÈ‡Â .(˘"˙Ù· È"·Â�) ÌÈ¯˘ÂÙ ÂÈ‰È Í˘Á˙˘ÎÏ˘ È„Î ,ÏÂ„‚ ÌÂÈ‰

‡Ï‡ ¯È˙‰Ï ÔÈ‡ ,ÔÎ ÌÈ‚‰Â�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· Û‡Â ,ÌÂÈ „ÂÚ· ÏÂ·ËÏ ÌÈ˘�Ï

ÂÎ¯· ˙¯ÈÓ‡ È¯Á‡ ÂÏÈÙ‡ ÏÂÁ· ‡Ï Ï·‡ ,ÂÎ¯· ˙¯ÈÓ‡ È¯Á‡ ˙·˘·

‚‰�Ó ÏË·Ï ˘È ,ÔÎ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· Û‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· È�˘‰ ËÂÁ)

.(˘"˙Ù· ‰„Â‰È ˙È· ÍÂ�ÈÁ) ‰Ê( ã) לטבול לה  אפשר  היה

וכו ' לכן  Ê'-קודם  ˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙‰Ï ‰Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰˘ ‰˘‡ ‰"‰

Ê"ÈÚÂ ,ÌÈÈ˜� 'Ê Ì„Â˜ ÌÈÓÈ '‰ ‰�È˙Ó‰Â ‰¯ÈÓÁ‰ ‡È‰ Í‡ ,„ÈÓ ÌÈÈ˜�

ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡ ,˙·˘· ‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ ÏÁ
ט )

ÌÂÈ· Ì‡ Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù)

‰¯Á‡˙�Â ÏÂ„‚ ÌÂÈ‰ „ÂÚ˘ ‰¯·Ò ,‰¯‰Ë· ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰˘

ÏÁ ÔÎ ˙ÓÁÓÂ ,¯ÁÓÏ ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰Î¯ˆÂ‰Â ,‰˙È·Ï

È"·Â�) ˙·˘· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓÂ ,˙‚‚Â˘ ˙·˘Á� ,˙·˘ ÏÈÏ· ‰˙ÏÈ·Ë

Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ‰ÏÎÈ ‡Ï˘ Ò�Â‡ ‰ÊÈ‡ ‰Ï ‰È‰˘ ‰˘‡ ÔÎÂ .(˘"˙Ù·

Â‡ ,ÏÂ·ËÏ ‡·Ï ‰·¯ ‡Á¯Ë ÂÊ ‰˙È‰Â ‰ÏÂÁ ˙ˆ˜ ‰˙È‰˘ ÔÂ‚Î ,‰�ÓÊ·

˙¯˙ÂÓ ,˙·˘ ·¯Ú· ˙‡Ù¯˙�Â ,‰Ï ˜ÈÊÓ ÌÈÓ‰Â ·‡Î ‰ÊÈ‡ ‰Ï ‰È‰˘

.(˘"˙Ù· „¯˘ È˘Â·Ï) ˙·˘· ÏÂ·ËÏ( ä)לידה ˘Ú·¯-אחר  Â�ÈÈ‰

Ì„ ·Â˘ ‰˙‡¯ ‰˙Ú Ì‡ Ï·‡ ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ,‡ÓË Ì„ ‰˙‡¯˘ Ê‡Ó ÔÓÊ

.(Í"˘· ÏÈÈÂ È"¯‰Ó) ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ ,˙·˘ ÏÈÏ· ‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ ÏÁÂ ,‡ÓË

ÌÂÈ Â"Ò Â‡ ,¯ÎÊ ˙„ÈÏÓ ÌÂÈ ‚"Ï ¯Á‡Ï ‰˙‡¯ Ì‡ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰„ ‡"È

ÏÁ˘ Û‡ ,¯‰ÂË Ì„ ÈÂ‰„ ,ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ,‰·˜� ˙„ÈÏÓ

Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Û‡„ ‡"ÈÂ .(Í"˘) ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡ ,˙·˘· ‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ

‰··¯Ó ÏÂ‚„) ¯‰ÂË Ì„· ÌÈ¯ÈÓÁÓ Â�‡˘ ÔÂÈÎ ,ÏÂ·ËÏ È¯˘ ,¯‰ÂË

˘"˙Ù· „¯˘ È˘Â·ÏÂ
י)

.((å)לטבול שאסורה  אומרים -יש
Â ,È˘˘ ÏÈÏ· ‰Ï·Ë Ì‡ Â‰ÈÓÔÂ‚Î ,ÈÂ‡¯Î ‰Ï·Ë ‡Ï˘ ¯¯·˙‰ Î"Á‡

ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰Ó) ˙·˘· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,Ô¯ÂÙˆ‰ ˙Á˙ ÍÂÏÎÏ ‰‡ˆÓ˘

ÔÂ‚Î ,‡¯ÓÂÁ ÌÂ˘Ó ˜¯ ÏÂ·ËÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ ‡ÎÈ‰ ‰"‰Â .(Í"˘·

Ô¯ÂÙˆ ÍÂ˙ÁÏ ‰ÁÎ˘˘ ‰‡ˆÓ ‰ÏÈ·Ë‰ ˙¯ÁÓÏ Â‡ ‰ÏÈ·Ë‰ ¯Á‡ Ì‡

‰"‰Â .˙·˘· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ Î"‚ ,Ô¯ÂÙˆ‰ ˙Á˙ ÍÂÏÎÏ ÌÂ˘ ÔÈ‡Â ,˙Á‡

.(Í"˘) ÈÂ‡¯Î ‰Ï·Ë Ì‡ ˜ÙÒ ˘È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·(æ)שאסורה

Ú˘Ù‰-לטבול  ÂÏÈÙ‡ ,˙·˘ ÏÈÏ· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,Í¯„Ï ‡ˆÂÈ ‡Â‰ Ì‡Â

È¯˘„ ¯˘Ù‡ ,[‰‡Ï‰Â È�ÈÓ˘] ÌÂÈ· ÏÂ·ËÏ ÔÎÂ .Ì„Â˜ ‰Ï·Ë ‡ÏÂ
יא )

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)( ç)לטבול Ï·ËÂ‰-שאסורה ‰¯·Ú Ì‡

„Ú ‰ÏÚ· ÏÚ ‰¯ÒÂ‡Ï ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ,„ÈÊÓ· Ì‡Â .„ÈÓ ˙¯˙ÂÓ ,‚‚Â˘·

‰Ï·Ë Ì‡ Û‡˘ ‡"ÈÂ ,(˘"˙Ù· ·˜ÚÈ ˙Á�ÓÂ È�˘‰ ËÂÁ) ˙·˘ È‡ˆÂÓ

.(˘"˙Ù· È·ˆ ÌÎÁ ˙ÂÚÓ˘ÓÂ Ë"„Ò) „ÈÓ ˙¯˙ÂÓ „ÈÊÓ·

( è) לטבול Î˘·˙,-שאסורה  Â�È„ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„ ‡"È ,Ë"ÂÈ ÔÈ�ÚÏÂ

˙¯˙ÂÓ Ë"ÂÈ·˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· È�˘‰ ËÂÁ) ‰˙Á„ Ì‡ ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡˘

.(˘"˙Ù· Ë"„ÒÂ ·˜ÚÈ ˙Á�Ó) ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÏÂ·ËÏ(é) שאין במקום 

‰Í‡È-מנהג ˙ÂÚ„ÂÈ Ô�È‡ ‰ÏÈ·Ë‰ ÏÚ ˙Â�ÂÓÓ‰ ÌÈ˘�‰˘ ÌÂ˜Ó·Â

.(˘"˙Ù· Ì‰˘‰ Ô·‡) ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡Â ,‚‰�Ó ÔÈ‡˘ ÁÎÂÓ ,‰Ê· ‚Â‰�Ï

(àé)להחמיר ˜Ì„Â-אין  ÏÂ·ËÏ ‰ÏÎÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ‡"Ó¯‰ ˙Ú„Ï

,‰ÓÂ„ÎÂ ¯ÈÚ· ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÚ·˘ Â‡ ‰˘ÏÂÁ ˙ÓÁÓ ‰Ï·Ë ‡ÏÂ ,˙·˘

¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,¯ÈÓÁ‰Ï ‚‰�Ó ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·
יב )

˙¯Â˙ ,Í"˘)

Ï·‡ ,Ò�Â‡ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ‰Ï·Ë ‡Ï˘Î ‡Ï‡ Ï˜‰Ï ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ .(ÌÈÓÏ˘‰

ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡ ,Ò�Â‡ ˙ÓÁÓ ‡Ï˘ ‰Ú�Ó�Â ,˙·˘ Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ‰ÏÎÈ Ì‡

.(Ê"Ë) ˙·˘·( áé) תטבול לא שבת Á˘˘-במוצאי  ÔÈ‡ ‰ÏÎ·Â

‰�È‡˘ ÔÂÈÎ ,˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÛÂÙÁÏ Ì‚ ‰ÏÂÎÈ˘ ÔÂÈÎ ,˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÂ·Ë˙˘

.(˘"˙Ù· È"·Â�) ‰˙È·Ï [˙¯‰ÓÓ] ‰ÓÂ‰Ó

äòãä øåàéá
(ä.(סקכ"ד שכו סי' (משנ"ב סחיטה מחשש מאד ותיזהר

(å מחמת שבועות, כמה לידה אחרי להמתין היה הנשים שדרך

והיינו æ)חולשה. סקכ"ד. שכו סי' המשנ"ב הביא וכן

לטבול. מותרת ביו"ט אבל בשבת, גרושה ç)דוקא ה"ה

לז). ס"ק רק è)(בדה"ש הוא לטבול דהאיסור וי"א

ההפסק  את דחתה אם אבל טבלה, ולא נקיים ז' כשסיימה

בדעת  גם הובא קדושים, הדעת (כתבי לטבול מותרת טהרה,

והנוב"י, מהפת"ש נסתרים דבריו [אמנם ואם) ד"ה תורה

ס"ח).é)וצ"ע]. קיח כלל (חכמ"א עיקר וכן àé)וכן

יום, מבעוד אפילו או השמשות, בין לטבול שיכולה עיקר,

קיח  כלל חכמ"א ססק"ד, (סד"ט משתחשך רק לביתה ותבא

הנה,áé)ס"ח). ד"ה סק"ד (סד"ט למעשה נקטינן וכן

סק"י). שבה"ל שיעורי ס"ח, ערוה"ש ס"ח, קיח כלל חכמ"א

אין  טעם, שום בלא נפש ובשאט במרד דחתה אם אמנם

לחם  נראה', 'ועוד ד"ה סק"ד (סד"ט בשבת לטבול לה להתיר

בש"ך  שבה"ל שיעורי סי"ט, קכ כלל חכמ"א סקי"ב, ושמלה

שתחפוף  להתיר נקטו שפשעה, אע"פ במוצ"ש אבל סק"ג).

לה  שהורו אשה יא). אות סק"ה שני (חוט במוצ"ש ותטבול

ובבדיקת  ושביעי, ראשון רק תבדוק נקיים ז' של שבבדיקות

אחר  רק אלא עליו שאלה ולא שאלה, איזו היתה ראשון יום

והצריכוה  ימים, טבילתה כמה חל כן ומחמת מתחילה, למנות

משום  שבת, בליל תטבול שלא שהחמיר מי יש שבת, בליל

מובא  אלישיב (הגרי"ש מיד לשאול שיכלה כיון כפשיעה, דהוי

סק"א). עוז בלבושי



נדה  קצז הלכות צז סימן

.‰ÙÈÙÁ‰ ÔÓ ‰ÏÈ·Ë‰(âé)
Ê‰�ÓÏ‡ ÔÎÂ(ח,˙·˘ ÏÈÏ· ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈ·Ë ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡˘

ÌÂ˘Ó(ãé)È‡ˆÂÓ· ÔÎ Ì‚ ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡ ,˙·˘· ‰�Â˘‡¯ ‰‡È· ‰ÈÏÚ ‡·Ï ¯ÂÒ‡„

.˙·˘Á
(åè)˙·˘· ‰Ï·Ë ‡Ï˘ ÏÈ‡Â‰ ,˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÂ·ËÏ ÔÈ¯È˙ÓÂ ÔÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ

:¯ÂÒÈ‡ ˘˘Á ÌÂ˘Ó.גËלטבול ז'(æè)אסורה ממתנת È,יג )ביום אם ואפילו

עד ט'(æé)מלטבול או ח' ביום(çé)יום לטבול יכולה משום (èé)אינה

שתטבול  האם כמעשה לעשות וקורבתה הבת דבוק (פירוש בתה סרך

עצמו). בשביעי ולא טבלה שבעה לאחר שאמה תבחין ולא כמוה ביום

:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰‡È‰ÙÂÁ‰ Ì„Â˜ ˙ÂÏ·ÂË‰ ˙ÂÏÎ‰Â(ë)ÌÂÈ· ÏÂ·ËÏ ˙ÂÏÂÎÈ( ידÔÈ‡· ‡Ï ‡‰„ ,

.Ê.Ê.Ê.Ê˙·˘ 'Ï‰ Ï"È¯‰Ó
.È¯ 'ÓÚ.Á.Á.Á.Á.È"·

.Ë.Ë.Ë.Ë,·"Ú ÊÒ ‰„�
˙¯Â˙· ‡"·˘¯
Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.È.È.È.È,Ì˘ ‰„�
Ì"·Ó¯ ,Ì˘ 'ÒÂ˙
È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ
‚"ÓÒ ,„"È‰ ‰‡È·
,·"Ú ÁÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï
'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ
˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,‡˜
Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰
Â ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯ ,·"Ú

.„"Ú ‡Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,ÂÏ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ˘"‡¯ ,‡"Ú.‡È.‡È.‡È.‡È.„ˆ˜˙ 'ÓÚ ‰„� 'Ï‰ ÌÈ‚‰�Ó Ï"È¯‰Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(âé)אלמנה ÏÈ·Ë˙‰-וכן ÌÈ„˜‰Ï ·ÂË˘ Û‡ ,‰ÏÂ˙· ‰ÏÎ Ï·‡

Ú¯È‡ Ì‡ Ó"Ó ,˙·˘ Ì„Â˜Û‡Â ,ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,˙·˘ ÏÈÏ· ‰˙ÏÈ·Ë
˙·˘· ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚ· ÏÂÚ·Ï ‡Ï˘ ÌÈ‚‰Â�˘(טו¯‡˘· ˙¯˙ÂÓ ‡‰ Ó"Ó ,

‰"‰Â .(Í"˘· ÔÈÏ·ÂÏÓ Ì"¯‰Ó) Ô‰ ‰ÂˆÓ ÈÓ� ˙Â·È¯˜ ¯‡˘Â ,˙Â·È¯˜
Û‡„ ,˙·˘· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓ ,˙·˘· ÏÁ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈÂ Ï·‡ ‰ÏÚ·˘ ‰˘‡
¯ÂÒ‡Â ,˙·˘‰ ÌÂÈ· ˙Ò�Î‰ ˙È·Ó ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ „Ú ˘ÈÓ˘˙· ÌÈ¯ÂÒ‡˘
.(˘"˙Ù· Ì‰˘‰ Ô·‡) ˙Â·È¯˜ ¯‡˘· ¯˙ÂÓ ‡‰ Ó"Ó ,ÌÂÈ· ˘Ó˘Ï

( ãé)בשבת ראשונה  ביאה  עליה  לבא ˘˜Â�‰-דאסור  ÌÂ˘Ó
ÏÁ˘Î ˙·˘· ‰�ÓÏ‡Ï ÔÈ‡Â˘È� ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,ÂÊ ‰‡È·· ‰˙Â‡
·¯Ú· ‡˜Â„ ‰ÈÏÚ ‡·È˘ ÍÈ¯ˆ ˙·˘ Ì„Â˜ ‰Ï·Ë Ì‡Â ,˙·˘· ‰˙ÏÈ·Ë
‰˙Â‡ ÏÂÚ·È˘Ï È�‰Ó ‡Ï ,„ÂÁÈ ¯„Á· „ÂÁÈ Ï·‡ ,‰ÙÂÁ‰ ¯Á‡ ,˙·˘

.(Ê"Ë) ‰�Â˘‡¯ ÌÚÙ ˙·˘·(åè)מקילין „ÔÈÏÈ˜Ó-ויש ‡"È
‰„ÈÏ ¯Á‡ ‰˘‡ Ï·‡ .ÔÈ„‰ ÔÓ ˙·˘· ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡˘ ‰�ÓÏ‡· ‡˜Â„
‰¯ÂÒ‡ ,˙·˘ Ì„Â˜ ‰Ï·Ë ‡Ï˘ ,‰ÓÂ„ÎÂ ¯ÈÚ· ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÚ·˘ Â‡
ÔÏÂÎ˘ ,ÌÈ˘� ¯‡˘· Ì‚ ÔÈÏÈ˜Ó„ ‡"ÈÂ ,(Ê"Ë) ˙·˘ È‡ˆÂÓ· Ì‚ ÏÂ·ËÏ

.(˘"˙Ù· Ï‡ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó) ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÂ·ËÏ ˙ÂÏÂÎÈ â(æè)ביום

‡ÂÒ¯-ז' ,Í˘Á˙˘Ó ‰˙È·Ï ‡·˙Â ,‰ÎÈ˘ÁÏ ÍÂÓÒ ÏÂ·Ë˙ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â
ÔÎ ˙Â˘ÂÚ‰ „È· ˙ÂÁÓÏ ˘ÈÂ ,ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ·(טז.(Í"˘)(æé) או ח' יום

(˘"Í).-ט' ÍÏÈ‡Â 'È ÌÂÈ ‰"‰( çé)ביום לטבול יכולה אינה 

-‡·˙Â ‰ÎÈ˘ÁÏ ÍÂÓÒ ÏÂ·ËÏ ÍÏÈ‡Â È�ÈÓ˘ ÌÂÈ· Ï˜‰Ï ÌÈ‚‰Â� ˘È
Ì‚Â .(Í"˘) ‰ÎÈ˘Á „Ú ÏÂ·Ë˙ ‡Ï˘ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÂÎ�Â ,Í˘Á˙˘Ó ‰˙È·Ï

˙ÙÙÂÁÂ ˙ˆÁÂ¯ Î"‡‡ ,‰ÏÈ·Ë‰ ˙È·Ï ÍÏÈÏ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ‰˙È·Ó ‡ˆ˙ ‡Ï
‰ÏÈ·Ë‰ ˙È··(יז‰�ÂÚ ÏÂËÈ· ÌÂ¯‚È ¯·„‰˘ ÌÂ˜Ó·˘ ‡"ÈÂ .(Í"˘)

‰˙È·Ï ‡·˙Â ÌÂÈ· ÏÂ·Ë˙˘ ,ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· ÂÏÈÙ‡ Ï˜‰Ï ˘È ,˙Á‡ ‰ÏÈÏ
‡·˙ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ· ¯ÈÓÁÓ‰Â ,¯˜ÈÚ ÔÎÂ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò) Í˘Á˙˘Ó
,ÌÈ¯ÈÓÁÓ‰ ˙Ú„ ˙‡ˆÏ ‰·ÂË ‰ˆÈÚÂ .„ÈÒÙ‰ ‡Ï Ï˜ÈÓ‰Â ,‰Î¯· ÂÈÏÚ
Ì‚ ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰ ‰˘Ú˙˘ ,‰ÏÈÏ· ‰�ÓÊ· ÏÂ·ËÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡˘ ‰˘‡Ï
˜ÒÙ‰‰Ó ÌÈÈ˜� 'Ê ˙Â�ÓÏ ÏÈÁ˙˙Â ,'‰ ÌÂÈ· Ì‚Â ,‰˙ÈÈ‡¯Ï '„ ÌÂÈ·
‰˙È·Ï ‡·˙Â ,ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÒÙ‰Ï È�ÈÓ˘ ‡Â‰˘ ,ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ· ÏÂ·Ë˙Â ,È�˘‰
‡Ï‡ ,˙È· ÌÂ˘Ï ÍÏÈÏ ‰¯ÂÒ‡ ,ÌÂÈ· ˙Ï·ÂË ¯˘‡Î„ ,Ú„Â .Í˘Á˙˘Ó

‰ÎÈ˘Á „Ú Í¯„· Â‡ ‰ÏÈ·Ë‰ ˙È·· ˙Â‰˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ( יח.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)
( èé)בתה סרך  ÂÚ·Ó„-משום  ÈÚÈ·˘· ‰Ï·Ë ‰Ó‡˘ ¯Â·Ò˙˘

‰˘‡ ÔÈ�ÚÏÂ .¯ÂÒ‡ ,˙· ‰Ï ÔÈ‡˘ ‰˘‡ ÂÏÈÙ‡Â .‡È‰ Ì‚ ÔÎ ‰˘Ú˙Â ,ÌÂÈ
,ÌÈÓÈ '‚ Â‡ '· ¯Â·ÚÎ ·Â˘ ÏÂ·ËÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,ÈÂ‡¯Î ‰Ï·Ë ‡Ï˘ ¯¯·˙‰˘

¯˙ÂÓ „·ÚÈ„·Â ,ÌÂÈ· ÏÂ·Ë˙ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ( יט(Í"˘)( ë)יכולות

ביום  ˘‰ÏÁ‰-לטבול Ì„Â˜ ÌÈÓÈ '‰ ‰�È˙Ó‰ Ì‡ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰
ÌÈÈ˜� 'Ê ¯ÂÙÒÏ( כ,‰˙ÈÈ‡¯ È¯Á‡ „ÈÓ ÌÈÈ˜� 'Ê ‰¯ÙÒ˘ ‰ÏÎ Ï·‡ ,

Ï˜‰Ï ˘È ˜Á„‰ ˙Ú˘·„ ‡"ÈÂ .(Í"˘) ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ· ÏÂ·ËÏ ‰¯ÂÒ‡
ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ‰ÙÂÁ‰ ˙‡ Â˘ÚÈ ‡Ï˘ „·Ï·Â ,ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ· Û‡

‰··¯Ó ÏÂ‚„)( כאÏÎÏ ¯ÂÒ‡ ,ÌÂÈ‰ ¯È‡‰˘ Ì„Â˜ ÈÚÈ·˘ ÌÂÈ· ÏÂ·ËÏÂ .(
˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù) ˙ÂÚÈ„‰„Ú ÏÂ·Ë˙ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ Â�ÈÈ‰Â ,(˘"˙Ù·

.(‡"Ú¯) È�‰Ó ,¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ¯Á‡ ‰Ï·Ë Ì‡ „·ÚÈ„·Â ,‰ÓÁ‰ ı�‰

äòãä øåàéá
(âé'סי שו"ע קיצור יא, סי' צבי חכם (שו"ת הכוכבים צאת עד

ס"ב). היום ãé)קסב של הבדיקה את בדקה לא עדיין ואם

יום. עדיין שהוא זמן כל הטבילה, אחרי תבדוק וטבלה, השביעי,

הבדיקה  את שתעשה עדיף המנחה, פלג לפני לטבול צריכה ואם

סק"ב). שבה"ל (שיעורי לשקיעה סמוך זה åè)אח"כ מנהג

והיום  שטות, של מנהג הוא מוצ"ש עד מצוה בעילת לבעול שלא

רפ  סי' במשנ"ב וכ"ה סק"ו, שבה"ל (שיעורי זה מנהג נתבטל

כד.æè)סק"ד). אות ד סעיף להלן ראה בזה, מקילים ויש

(æé נשים הרבה שיש הגדולות בערים להקל צד יש לפעמים מיהו

כדי  מוקדם שהלכה תאמר שהבת די"ל לטבילה, לחכות וצריכות

בש"ך  שבה"ל (שיעורי בזה וצ"ע הרבה, להמתין תצטרך שלא

למקוה  לצאת מותרת מביתה, רחוק המקוה אם ואמנם סק"ו).

(יסוד  הכוכבים צאת לפני למקוה תגיע שלא באופן מוקדם,

סד). עמ' כשטובלת çé)הטהרה שבת בערב מקילים ויש

לזמן  סמוך לתפילה הכנסת לבית יוצא שהבעל שאחרי יום, מבעוד

ס). סי' ח"ג (אג"מ לביתה לחזור מותרת נרות, הדלקת

(èé.(ס"ז קיח כלל (חכמ"א מותר דוחק, קצת יש אם לפיכך

(ë'ד או ג' ביום טהרה הפסק דעשתה היכא הש"ך כוונת

אבל  לראייתה, ו' יום עד נקיים ז' לספור התחילה ולא לראייתה,

הנשים. ככל היא הרי לראייתה, ה' ביום טהרה הפסק עשתה אם

סק"ט). צג סי' (חזו"א הש"ך על האחרונים חלקו וכבר

(àë.(סקי"א סד"ט ד, סי' ח"ב מאירות (פנים כרמ"א שהקלו ויש



נדה  קצז הלכות סימן צח 

:ÌÈ˘� ¯‡˘Î Ô�È„ ‰ÙÂÁ‰ ¯Á‡ Ï·‡ ,‰ÏÈÏ‰ „Ú Ô˙Á‰ Ïˆ‡.ד·È היכא

(àë) גנבים פחד או צינה מחמת בלילה לטבול שיראה כגון אונס, דאיכא

(áë) בו העיר,כב )וכיוצא שערי שסוגרין או ,(âë) בשמיני לטבול יכולה

יום  דאיכא (ãë).כג )מבעוד גב על אף יום מבעוד תטבול לא בשביעי אבל

עלתה È‚ה.:כד )אונס  הכי אפילו אונס, בלא ביום בח' וטבלה עברה אם

טבילה. עברהÈ„לה אם טבילה (äë)וכן לה עלתה ביום, בז' .כה)וטבלה

:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰ÂË
,‰ÏÈÏ‰ „Ú È�ÈÓ˘· ÂÏÈÙ‡ ˘Ó˘˙ ‡Ï ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ(åë)‰ÏÚ·Ó ‰˙ÏÈ·Ë ¯È˙Ò˙Â

:‰ÏÈÏ‰ „Ú

.·È.·È.·È.·È.·"Ú ÊÒ ‰„�

.‚È.‚È.‚È.‚ÈÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

‡"·˘¯ ,‰"‰ ‡ 'ÈÒ

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

Ô"¯ ,‡"Ú ‡Ï Ê"˘

Ù ˙ÂÚÂ·˘Â ·"

ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,‡"Ú

·Î¯ ·"Á ÂÎ ·È˙�

.„"Ú.„È.„È.„È.„È‡"·˘¯

,Ì˘ ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â

‡"ÈÙ Ì"·Ó¯

‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó

'Ï‰ Ô"·Ó¯ ,Ê"È‰

.È ˙Â‡ ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡Ó ‡"ÈÙ ˙ÂÈ�ÂÓÈÈÓ ˙Â‰‚‰· ‰ÁÓ˘ Â�È·¯ ,ˆ˜ 'ÈÒ ‰"È·‡¯ ,Î"‰ ‡"Ù ‰„�.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË.„Ù˘ ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰ ˙Ú„· ‰Ú˜ 'ÓÚ È"·

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ã(àë) אונס ‰‡Ò�Â-דאיכא  Ì‡ ‡Ï‡ ,Ò�Â‡ È�‰Ó ‡Ï„ ‰‡¯�

¯ÈÚ·˘ ÌÈ˘�‰ ÏÎÏ
כו)

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)( áë)וכיוצא

‰„·¯,-בו ÌÒ¯Ù˙ÈÂ ‰˙ÏÈ·Ë ÚÈ�ˆ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡˘ ‡ÎÈ‰ ÔÈ„‰ ‡Â‰

˙¯Â˙· ‡"Ó¯‰ ˙"Â˘) È�ÈÓ˘ ÌÂÈ· ÏÂ·ËÏ ˙¯˙ÂÓÂ ,Ò�Â‡ È¯˜ÈÓ

.(ÌÈÓÏ˘‰( âë)יום מבעוד  בשמיני לטבול  È˙Ò˙Â¯-יכולה 

‰ÏÈÏ‰ „Ú ‰ÏÚ·Ó ‰˙ÏÈ·Ë
כז)

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙)( ãë) אבל

יום  מבעוד תטבול  לא  Ô˙ÏÈ·Ë-בשביעי ÏÁ˘Î˘ ÌÈ˘� Ô˙Â‡Â

‰ÙÈ ‡Ï ,˙·˘ ÏÏÁÏ ˙ÂˆÂ¯ Ô�È‡˘ ÔÂÈÎ ,ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙ÂÏ·ÂË ,˙·˘ ÏÈÏ·

.(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙· ˘"¯‰ÓÂ Ú·˘ ¯‡·) Ô‰· ˙ÂÁÓÏ ˘ÈÂ ,˙Â˘ÂÚ Ô‰

ÔÊÁ‰˘ È¯Á‡ „ÈÓ ÏÂ„‚ ÌÂÈ‰ „ÂÚ· ˙ÂÏ·ÂË˘ Â‚‰�˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ

ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·Â ,‰ÏÈÏ‰ „Ú ÏÚ·‰Ó Ô˙ÏÈ·Ë ˙Â¯È˙ÒÓÂ ,ÂÎ¯· ¯Ó‡

Ô˙È·· ˘È˘Î ÂÏÈÙ‡Â .(ÌÈÓÏ˘‰ ˙¯Â˙· È�˘‰ ËÂÁ) Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‚‰�Ó

Â‡Â·È˘ È„Î ÌÂÈ „ÂÚ· ÏÂ·ËÏ ˙Â¯‰ÓÓÂ ,˙Â˘ÈÈ·˙ÓÂ ,ÌÈ˘�‡ „ÂÚ

ÈÂ‡¯Â ,˙Â˘ÂÚ Ô‰ ‰ÙÈ ‡Ï ,Ô‰· Â˘È‚¯È ‡ÏÂ ‰„ÂÚÒ‰ Ì„Â˜ Ô˙È·Ï

.(˘"˙Ù· ˜„ˆ ÁÓˆ) Ô‰· ˙ÂÁÓÏä( äë)ביום בז ' וטבלה

טבילה  לה  Ï‰-עלתה  ‰˙ÏÚ ‡Ï„ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ ˙Ú„ Ì�Ó‡

‰ÏÈÏ· ˙È�˘ ÏÂ·ËÏ ,¯˘Ù‡„ ‡ÎÈ‰ ¯ÈÓÁ‰Ï ·ÂËÂ ,‰ÏÈ·Ë
כח )

.(Í"˘)

ÌÂÈ ‰È‰˘ ÔÂ‚Î ,‰ÏÈÏ· Â‡ ÌÂÈ· ‰Ï·Ë Ì‡ ˜ÙÒ ˘È˘ ÌÂ˜Ó·Â

¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· ‰Ï·Ë˘ Â‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ Ô�ÂÚÓ‰

˙È�˘ ÏÂ·ËÏÂ
כט )

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)(åë)טבילתה ותסתיר 

‡�È‰-מבעלה  È�ÈÓ˘· Ï·‡ ,ÈÚÈ·˘· ˙Ï·ÂË˘Î ‡˜Â„ ‰Ê„ ‡"ÈÂ

‰˙ÏÈ·Ë ¯È˙Ò‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ
ל)

.(‡"¯‚)

äòãä øåàéá
(áë כיון אונס, חשיב שמיני, בליל גם לטבול תוכל שלא היכא

כ, סי' הגרשוני עבודת (שו"ת עונה ממצות אחת לילה שמתבטלת

סק"ט). ביום,âë)סד"ט לטבול אין בשבת, שמיני יום חל אם

קולות  שני מקילים ואין מהטבילה, החפיפה את שמרחיקה כיון

ס"ז. קצט סי' שו"ע ראה שיש ãë)יחד, במקום מקילים ויש

השביעי, ביום אפילו שתטבול בלילות, לטבול יכולה ואינה אונס

סק"ט, סד"ט כ, סי' הגרשוני (עבודת שתחשך עד לביתה תבא ולא

ס"ג  לעיל הש"ך וכמש"כ להחמיר, יש ולהלכה ס), סי' ח"ג אג"מ

שניתן  אופנים יש גדול צורך במקום אך טז], ס"ק לעיל [הובא סק"ו

סק"ו). בש"ך ס"ג שבה"ל (שיעורי חכם שאלת לעשות ויש להקל,

מקוה, שם שאין למקום ליסוע צריכים נקיים ז' של שביעי ביום ואם

ביום, לטבול שאסורה להחמיר החזו"א דעת רב, זמן שם וישהו

לא  ושם ימים, כמה רק ולא שבועות לכמה נוסעים שאם ונראה

ולא  ביום, שתטבול להתיר דיש כלל, מקוה למצוא אפשרות תהא

סעיף  לעיל וראה סק"ב). ס"ד שבה"ל (שיעורי הלילה עד יפגשו

החת"ס. עיצת יח ס"ק שתחשך,äë)ג קודם לביתה באה ואם

ס"ו). קיח כלל (חכמ"א שנית טבילה עיקר,åë)צריכה וכן

נוסעים  שהם או משפחתית, לחתונה לילך צריכה אם ולפיכך

שמא  שם לטבול שבושה למקום וכדומה הסדר לליל או לשבת

אלא  השמיני, ביום אפילו ביום, לטבול לה אין אחרים, ירגישו

סק"ה  שני (חוט כדין בלילה ותטבול אחר, ליום טבילתה תדחה

(לחם  אונס חשיב פרטי אונס דאפילו חולקים ויש יד). אות

להחמיר  יש ולמעשה נז), סי' ח"ב מלכיאל דברי סק"ח, ושמלה

(שיעורי  להקל לסמוך יש לכל, ניכר שהאונס ובמקום לכתחילה,

סק"א). כו.æë)שבה"ל ס"ק ס"ה להלן ולא çë)ראה

סקי"א). בש"ך שבה"ל (שיעורי טבילתה על בטבלה èë)תברך

אסורים  מ"מ טבילה, לה שעלתה באופנים גם בשמיני, או בשביעי

שבה"ל  (שיעורי לשמש שאסורים כיון הלילה, עד ההרחקות בכל

צריכה ì)סק"א). בשמיני דאף פסק ס"ו קיח כלל ובחכמ"א

הלילה. עד טבילתה להסתיר



נדה  קצח הלכות צט סימן

קצח  סימן
וח  טבילה סעיפים:דיני מ"ח ובו ציצתה,

אחת ‡א. בפעם גופה כל שתטבול שלא א)צריכה צריך לפיכך ,

החוצץ  דבר שום עליה שהוא ·.ב )יהיה כל דרך (à),ג )ואפילו אם

חוצץ, עליו, להקפיד לפעמים אדם אם‚בני מקפדת (á)אפילו אינה

עתה, לעולם„עליו עליו מקפדת אינה אפילו רוב (â)או שדרך כיון

חוצץ  עליו, להקפיד אדם אפילו ד )בני הגוף, רוב חופה הוא ואם .

חוצץ. בכך, להקפיד אדם בני דרך ‰‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אין
ÏÂ·Ë˙ ‡Ï ‰ÏÁ˙ÎÏÂ

.‡.‡.‡.‡ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙

‰˘¯Ù ¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù

,Ê"‰ „"Ù „

‡"Ù Ì"·Ó¯

.Ê"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.·.·.·.·,·"Ú ÊÒ ‰„�

,·"Ú „ ÔÈ·Â¯ÈÚ

'ÒÂ˙ ,‡"Ú Â ‰ÎÂÒ

ÔÈÏÂÁ ˘"‡¯ ,Ì˘

,ÂË 'ÈÒ Á"Ù

‡"Ù Ì"·Ó¯

,·"È‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.‡"Ú ‡Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯‰ ˙Ú„ �"ÎÂ.‚.‚.‚.‚.È"‰ · 'ÈÒ ‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯.„.„.„.„,‡"Ú ·Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.‚"Ú „Î¯ ‰Î ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯.‰.‰.‰.‰.·È 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘ ˙Â‰‚‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 à( à)'וכו להקפיד  לפעמים אדם בני דרך  ‰Â�ÈÈ-אם 

ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ì„‡ È�· ˙ˆ˜Ó Í¯„˘
ה )

ÌÈÓÚÙÏ ‡È‰ Ì‚Â ,

˙„Ù˜Ó
ו)

ÔÂ‚Î ,˙Â�ÓÂÊÓ ÌÈ˙ÚÏ ˙„Ù˜Ó Ì‡ ‡˜Â„Â .(Ê"Ë)

,¯ÁÓ Â‡ ÌÂÈ‰ Â�¯ÈÒ˙˘ ÔÎ˙ÈÂ ,‰˘ÈÏ ˙Ú˘· ‰¯ÈÒÓ˘ ˙Ú·Ë

‡Ï ,‰·Â¯Ó ÔÓÊÏ ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ˙„Ù˜Ó Ì‡ Ï·‡
ז)

ÔÂ¯ÎÊ)

.(˘"˙Ù· ÛÒÂÈ( á)'וכו עליו מקפדת ‡Ì�Ó-אינה 

È¯‰ ,ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ì�È‡ Ì„‡ È�· ·Â¯ ÂÏÈÙ‡ ,˙„Ù˜Ó ‡È‰ Ì‡

.(Ê"ËÂ Í"˘) ıˆÂÁ ‰Ê( â)אדם בני רוב  שדרך  כיון

עליו ÌÏÂÚÏ,-להקפיד  ÍÎ ÏÚ ˙„Ù˜Ó ‰�È‡ ‡È‰ Ì‡ Ï·‡

‰ˆÈˆÁ ÂÊ ÔÈ‡ ,ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ì„‡ È�· ˙ˆ˜Ó ˜¯Â
ח )

.(Ê"Ë)

äòãä øåàéá
(à הטבילה על העומדת האשה צריכה הטבילה [הבלנית]בשעת

משהו  ואפילו למים, חוץ השערות מן יצאו שלא היטב להשגיח

כרת  עליה וחייב גמורה נדה תשאר כן לא שאם אחד, משיער

בביאוה"ל). ס"ב עה סי' לשמוע á)(משנ"ב רוצה שאינה אשה

ורוצה  מדרבנן, החוצצת החציצה להסיר רוצה ואינה חכמים, בקול

לטבול  לה להתיר אין כרת, באיסור תכשל שלא כדי כך לטבול

ח"ג  אחיעזר (שו"ת בהן למחות אין מסויימים באופנים ומ"מ כך,

לג). הוא â)סי' הרי ידיה, על מעט ממנו שנדבק שקוף דבק

יז). אות סק"ג שני (חוט רוצה ã)חוצץ היא אם ואפילו

מקפידים  אדם בני שרוב כיון חוצץ, מ"מ עליה, יהא זה שדבר

עליה  היה אם המסופקת ולענין ו). אות סק"ג שני (חוט עליו

כ. סעיף להלן ראה המקפיד, רוב ä)מיעוט בתר ואזלינן

שיעורי  מ"ג, פ"ט מקוואות (מתני' באנשים תלוי ולא נשים,

סק"ה). וכדומה,å)שבה"ל לכלוך איזה עליה שיש אשה

ברחוב  הולכת היא כאשר אמנם עליו מקפדת אינה שבביתה

מציירת  או שצובעת גננת ולפיכך חוצץ. זה הרי מקפדת, היא

מקפדת  אינה בגן ובהיותה וכדומה, צבועות וידיה הגן, לילדי

כשהולכת  אבל  יז], סעיף כדלהלן צבועות, שידיו כאומן [דהוי

להסיר  ועליה מקפדת", "לפעמים דנחשב אפשר מקפדת, ברחוב

אות  סק"ג שני (חוט טבילתה לפני והדבקים הצבעים כל את

נכנסים æ)טז). שהמים כיון חוצצות שאינן י"א מגע, עדשות

הרמ"א] [כדעת הטבילה קודם להסירן יש לכתחילה ורק תחתיהם,

ביותר, עיניה עצמה שמא לחוש שיש וי"א קד). סי' ח"א (אג"מ

להקל  יש דאז בעלה עם לנתה כבר אא"כ ולטבול, לחזור וצריכה

כלל בדרך רכות מגע עדשות לט]. סעיף מהודקות [כדלהלן אינן

כך  אכן אם לברר יש מהודקות שהן חשש יש אם ומיהו ביותר,

שבה"ל  (שו"ת בדיעבד אף לחוש שיש אפשר דאז המציאות,

מגע  שעדשות וי"א סק"ב). ז סעיף שבה"ל ושיעורי צז סי' ח"ב

אויערבך  הגרש"ז פט, סי' ח"ו יצחק (מנחת בדיעבד אף חוצצות

מובא  אלישיב הגרי"ש קט, עמ' ח"ד אברהם בנשמת מובא

עדשות  יד). אות סק"ג שני חוט תתקיב, עמ' הטהרה באוצרות

עצמה  היא גם שאם י"א מרובה, לזמן בעין להשאר שיכולות

אויערבך  (הגרש"ז חוצצות אינן מרובה, לזמן להשאירן רגילה

לקמן  ועי' שם), שני (חוט חוצצות אלו עדשות שאף וי"א שם),

כז. המצטברות ç)הערה שומניות שחורות נקודות לפיכך

אינה  חשיב להסירן, בזה מטפלת אינה אם שבפניה, בגומות

מטפלת  אינה וכעת נישואה, קודם בהם טיפלה אם ואף מקפדת.

ואף  מקפדת, אינה מיקרי מ"מ וכדומה, זמן חוסר מחמת רק בזה

זמנים  ישנם הרוב אצל שגם כיון בזה, מטפלות הנשים רוב אם

רוב  אין זה במצב ממילא כך, על מקפידות שאינן מצבים או

עליו, שמקפדת דבר ואמנם טו), אות סק"ג שני (חוט שמקפידות

מיקרי  שבת, איסור מחמת כגון להסירו, יכולה אינה שעתה אלא

רפואי, צורך בו שיש דבר ולענין יא). אות (שם וחוצץ "מקפדת",

י. סעיף להלן ראה
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(ã):ÔÈˆˆÂÁ‰ ÌÈ¯·„ ÂË‡ ‰¯Ê‚ ,ÔÈˆˆÂÁ Ô�È‡˘ ÌÈ¯·„· ÂÏÈÙ‡.בÂ הדברים אלו

(ä) בראש השיער בהם שכורכין ורצועות פשתן וחוטי צמר חוטי ,ט)שחוצצין,
Ê,שתרפם עד בהם תטבול בה Áלא מועיל אינו שערה קליעת בתוך הם ם ואם

שתרפם,Ë.י)רפיון  עד בהם תטבול לא בגוף, מקומות בשאר כרוכים הם ואם

בצואר, כרוכים הם מאם אבל (å)חוץ מהדקן, שאינה לפי חוצצין, אינם

מפני  חוצצת, צוארה, סביב שכורכת ורחבה חלקה רצועה שהיא קטלא,

ומתוך  בשר, בעלת ותראה בולט בשרה שיהיה כדי בחוזק עצמה שחונקת

מזיקתה: אינה ורחבה חלקה עשוי Èג.שהרצועה חלולין, האלו החוטין אם

רשת, חוצצין:(æ)מעשה שער È‡ד.אינם חוצצין.יא)חוטי ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אינם

·È(ç),ÔÈˆˆÂÁ ,˙Â·‰ÊÂÓ ÂÈ‰ Ì‡Â(è),ÌÙ�Ë˙ ‡Ï˘ Ì‰ÈÏÚ ˙„Ù˜Ó„
‚È

ÌÈÙ�ÂËÓ ÂÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ

ÔÈˆˆÂÁÂ ,ÌÈÓ· Ô‰Ó ÍÏÎÏ˙˙ ‡Ï˘ Ì‰ÈÏÚ ˙„Ù˜Ó ,‰ÏÁ˙
יב )

שערות È„ה.: שתי

.Â.Â.Â.Â˙Â‡Â˜Ó 'È�˙Ó

.‡"Ó Ë"Ù

.Ê.Ê.Ê.ÊÊ� ˙·˘ 'È�˙Ó

.‡"Ú.Á.Á.Á.Á'ÒÂ˙

˘"‡¯ ,‡"Ú Ê� ˙·˘

.‡"Ò Â"Ù ˙·˘

.Ë.Ë.Ë.Ë,‡"Ú Ê� ˙·˘

.Ì˘ È"˘¯Â.È.È.È.È˙·˘

„"·‡¯ ,‡"Ú Ê�

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

'Ï‰ ‚ 'ÈÒ ‰ÏÈ·Ë‰

ÂÎ ˙·˘ Ô"¯ ,·-‡

.‡"Ú.‡È.‡È.‡È.‡È'È�˙Ó

,‡"Ó Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó

.·"Ú Ê� ˙·˘

.·È.·È.·È.·ÈÂ"Ù ˙·˘ ˘"‡¯

ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,·"Ò

„Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙�

.„"Ú.‚È.‚È.‚È.‚ÈÈ"˘¯

.Ì˘ ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,‡"Ú Ê� ˙·˘.„È.„È.„È.„È.„"Ú ÁÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,Â"Ë‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ ·"Ù Ì"·Ó¯ ,‡"Ú ÊÒ ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( ã)חוצצין שאינן  בדברים  ·ËÂÚÈÓ-אפילו ‰ˆÈˆÁ‰˘ Â�ÈÈ‰

ÂÈÏÚ ˙„Ù˜Ó ‰�È‡Â ,ÛÂ‚‰
יג )

.(Ê"Ë)á( ä)שחוצצין-‰˘‡Â

,‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘· ÂÏËÈÏ ‰ÁÎ˘Â ,‰Ó‰ÂÊ‰ ·Â‡˘Ï ‰�Ê‡· ‚ÂÙÒ ‰ÁÈ�‰˘

È�Ù) ‰Î¯· ‡Ï· ˙È�˘ ÏÂ·Ë˙ ÔÎ ÏÚÂ ,‰�ÊÂ‡· ÌÈÓ ÂÒ�Î� ‡Ï˘ ÔÎ˙È

(˘"˙Ù· ‰È¯‡
יד )
.(å)חוצצין Ó‡„,-אינם  ÌÈÈÂÙ¯ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó

Ì‰È˙Á˙ ÌÈÒ�Î� ÌÈÓ‰Â
טו)

(Í"˘)
טז)
.â(æ)חוצצין ÔÂÈÎ-אינם 

.(Ê"Ë) ÌÈÎ¯Î� ˜¯ ‡Ï‡ ,˙Â¯Ú˘‰ ÏÚ ÌÈ˜„‰˙Ó Ì�È‡˘ã( ç)ואם

וכו' מוזהבות  ‚-היו  ÛÈÚÒ ÏÚ Ì‚ È‡˜ ÌÈÙ�ÂËÓÂ ˙Â·‰ÊÂÓ ÔÈ„

.(Í"˘) ÌÈÏÂÏÁ ÌÈËÂÁ·( è)'וכו תטנפם  שלא וכו' דמקפדת

וכו' מהן  תתלכלך  ÈˆÁˆ‰-שלא  ÂÂ‰Â ,Ì¯ÈÒ‰Ï ˙„Ù˜Ó ÍÎÈÙÏÂ

,ÂÈÏÚ ˙„Ù˜Ó˘ ÈÂÙ¯ ¯·„ ÏÎ Ó"Ó ,ÌÈÈÂÙ¯ ÌÈËÂÁ‰˘ Û‡„ ‡"È .(Ê"Ë)

‰ˆÈˆÁ ÈÂ‰
יז)

·Â¯ ÏÚ ÈÂÙ¯ ¯·„ ‰"‰ ÂÊ ‰ÚÈ„ÏÂ ,(˘"˙Ù· ÌÈ�Â˘‡¯)

˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ˘Â·Ï) ıˆÂÁ ,˙„Ù˜Ó ‰�È‡ Ì‡ Û‡ ,ÛÂ‚‰

È„Î ,ÈÂ‡¯Î ÏÂ·Ë˙ ‡Ï ‡Ó˘ Ï"ÊÁ Â˘˘Á Ô‡Î ‡Ï‡ ,‰ˆÈˆÁÏ ÈÂÙ¯ ¯·„·

‰˘È¯Ù) ÌÈËÂÁ‰Ó ÍÏÎÏ˙˙ ‡Ï˘ Â‡ ,·‰Ê‰ ÈËÂÁ ÂÏ˜Ï˜˙È ‡Ï˘

,ÈÂÙ¯ ¯·„ ÏÎ ¯ÈÒ‰Ï ‚Â‰�Ï ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ó"ÓÂ ,¯˜ÈÚ ÔÎÂ .(˘"˙Ù·

äòãä øåàéá
(è.מז סעיף להלן ראה בשערות, כינים שיער,é)לענין קליעת

השערות, בין נכנסים לא שהמים לחוש יש חוטים, בה אין אם אף

וכשחל  השיער. את ולסרק הקליעה את לסתור יש החפיפה מצד וכן

או"ח  (פמ"ג שבת לפני הקליעה את לסתור יש בשבת, טבילתה

נכרית  ע"י בשבת הקליעה לסתור ויכולה סק"א), משב"ז שג סי'

וקושרת  שערותיה האוספת אשה אמנם סק"ד). שם משנ"ב (ראה

להסיר  ומותר שערות, קליעת בכלל זה אין וכדומה, בחוט אותן

איסור  דהוה שבשערות, קשרים להתיר לא [אבל בשבת החוטים

סק"ה) שני (חוט משיער.àé).גוזז] העשויים חוטים היינו

(áé.יז סעיף להלן יבואר לנוי הצבועות שערות וכן âé)דין

וראה  ו, ס"ק (סד"ט לכתחילה להסירו יש חוצץ, שאינו רפוי דבר

צבע  או לרפואה העשוי יוד או צבע וכן כג). סעיף להלן עוד

[ראה  חוצץ שאינו בעלמא חזותא אלא בו שאין וכדומה עט של

(חוט  טבילה קודם להסירו יש לכתחילה מ"מ יז], סעיף להלן

הסירתם  לא אם להסירם, לכתחילה שצריך אלו ובכל סק"ד). שני

חשיב  עדיין שוב, לטבול בקל יכולה אם לנתה, שלא כל וטבלה,

הטהרה  במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש שוב ותטבול כלכתחילה,

סעיף  וראה החולקים כב הערה לקמן עי' אמנם סקי"ז, קצח סי' ח"ב

מהדברים  אחד את להסיר שהשתדלה אשה ואמנם מ), ס"ק כג

יותר  הצליחה ולא וכדומה], בסבון היטב שרחצה [כגון הנ"ל

מותר  שבת, איסור מחמת להסירו אפשר ואי בשבת או להסירו,

שדברים  ובלבד טבילתה, לדחות צריכה ואינה כך, לטבול לה

סק"ד). שני (חוט חוצצים אינם שיכנסו ãé)אלו שאסור אשה

האוזן, לתוך מהודק, לא גפן צמר להכניס יכולה באזנה, מים

יספיקו  שהמים טרם הטבילה אחר ומיד תיכף בזריזות ולהוציאו

ח"ב  אברהם בנשמת מובא אויערבך (הגרש"ז האוזן לבשר להגיע

כמה  שם לטפטף יכולה וכן עוד). עיי"ש יב, הערה קצח סי'

בטבילה  חציצה משום בזה ואין דגים], שמן [עדיף שמן טיפות

אות  לקמן גם וראה נז-נט, סי' משה בדברי הלברשטם (הגר"מ

רפוי,åè)מט). דבר עם אפילו טובלים אין לכתחילה ומ"מ

לקמן  עי' בבגדים, טבלה ולענין א. סעיף ברמ"א לעיל כמבואר

קיח. סביב æè)הערה אבל רשת, מעשה העשוי בגד מצוי בזמננו

ופשיטא  הראש, על אותו ומהדקים קושרים שע"י חוט יש הבגד

סק"ו). שני (חוט חציצה הוי מהודק החוט מבארים æé)שאם יש

טבילה  בשעת עליו מקפדת אם דוקא והחמירו דחז"ל חומרא דהוא

סקי"ג). (סד"ט
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חוצצין. אינם אחד, קשר כאחד קשורים שהיו יותר ÂË(é)˜ÂÏÈÁ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:או ÔÈ‡Â

.ÔÓˆÚ È�Ù· ˙Â¯Ú˘ '· ¯˘˜˘ Â‡ ,˙Â¯Ú˘ È˙˘ ÌÚ ˙Â¯Ú˘ '· ¯˘˜ Ì‡ ÔÈ·
ÊË

˙Á‡ ‰¯Ú˘Â

,˙ˆˆÂÁ ,‰¯˘˜�˘
ÊÈ(àé)‰Ï ‰˙ÏÚ ‰ÈÏÚ ˙„Ù˜Ó ‰�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈÏÚ ˙„Ù˜Ó ‡‰˙˘ ‡Â‰Â

,‰ÏÈ·Ë
ÁÈ

·Â¯ ‡‰È˘ „Ú
יח)

ÂÓˆÚ È�Ù· ‡ÓÈ� ‡ÓÈ� ¯Â˘˜ ‰¯Ú˘
יט)

שכנגד ËÈו.: שיער

שבראש חוצץ, זיעה, מחמת בזה זה הנדבק ושבזקן השחי,(áé)הלב ושבבית

חוצץ  ובאשה,כ )אינו חוצץ, אינו באיש מקום, ושבאותו ,(âé) בנשואה

חוצץ.Îחוצץ, אינו Î‡‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:בפנויה
ÔÈÓÎ Ô‰Ï ˘È˘ Ô˙Â‡Â(ãé)˙Â¯Ú˘ ˙ÂÚÈÏ˜

(åè),Ì¯ÈÒ‰Ï ‰�ÎÒÂ „˘ È„È ÏÚ ‰ÏÈÏ· ˙È˘Ú�Â ,ÂÊ· ÂÊ ˙Â˜Â·„(æè)ÈˆÈÈÁ ‡Ï
כא)

:

.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË˙¯Â˙· ‡"·˘¯

·Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰

˙Ú„· È"· ,·"Ú

.‡"Ú ÂÎ ˙·˘ Ô"¯‰

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË.·"Ú ÊÒ ‰„�

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.Ì˘ Ì"·Ó¯

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯

,ÂÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó

¯Ì˘· Ì˘ Ì"·Ó

Â�È·¯ ,ÌÈ�Â‡‚‰

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.‡"Ú ‰Î¯ ‰"Á

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ˙Â‡Â˜Ó 'È�˙Ó

.‚-· ‰�˘Ó Ë"Ù

.Î.Î.Î.Î.‡˙ÙÒÂ˙· ÔÎ ‰È‚‰ „"‰ Â"Ù ˙Â‡Â˜Ó ‡˙ÙÒÂ˙Ï ‡"¯‚‰ '‚‰·Â ,˙Â‡Â˜Ó„ Á"Ù ÛÂÒ ˘"¯· ‡·Â‰ ‡˙ÙÒÂ˙.‡Î.‡Î.‡Î.‡ÎÈÎ„¯Ó ,‡ˆ˜˙˙ 'ÈÒ ‰"È·‡¯

.·È 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘ '‚‰ ,ˆ˘ ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡ ,‡�˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ÏÏÎ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ‰Ï·Ë ¯·Î Ì‡ Ï·‡

כב )
‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· „¯˘ È˘Â·Ï)

.(˘"˙Ù· Ë"„Ò) ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ï˜‰Ï ˘È ,Ï˜‰Ï „ˆ „ÂÚ ˘È˘ ÌÂ˜Ó·„

ä(é)'וכו חילוק  ·ÔÈ-ואין ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡ ,‰¯˘˜�˘ ˙Á‡ ‰¯Ú˘ ÔÎÂ

.(Í"˘) ˙ˆˆÂÁ ÔÈ�Ú ÏÎ· ,‰ÓˆÚ È�Ù· ‰¯Â˘˜ Â‡ ,‰˙¯·ÁÏ ‰¯Â˘˜ Ì‡

( àé)עליה מקפדת שתהא  ·�È-והוא  ·Â¯ Í¯„ Ì‡ ÔÎÂ

,ıˆÂÁ ‰Ê È¯‰ ,˙„Ù˜Ó ‰�È‡ ‡È‰˘ Ù"Ú‡ ,ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ì„‡

.(Í"˘) ‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Îå( áé) חוצץ אינו  השחי ושבבית

-ÂÈÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
כג )

.(Í"˘)( âé) חוצץ בנשואה

-Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â .(Ê"ËÂ Í"˘) ‰ÏÚ· ÏÚ ‰�‚˙˙ ‡Ï˘ ˙„Ù˜Ó˘ ÈÙÏ

È„Ù˜ ˙Â‡Â˘� ·Â¯˘ ÔÂÈÎ ,ıˆÂÁ ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÏÚ „ÈÙ˜Ó Â�È‡ ‰ÏÚ·

(Ê"Ë)
כד )
.( ãé)שערות ·ÔÂ˘Ï-קליעות  ˙Â‡¯˜� ÂÏ‡ ˙ÂÚÈÏ˜

"˘�ÈËÏ‡˜" ‡ÈÒÂ¯Â ÔÈÏÂÙ ÔÂ˘Ï·Â ,"ÔÈ˜‡Ï¯‡Ó" Â‡ "ÙÚˆ¯‡Ó" Ê�Î˘‡

.(Í"˘)(åè)בזו זו  „·Â˜Â˙-דבוקות ˙Â¯Ú˘ ·Â¯ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰

,‰‡ÂÙ¯Ï "ÔÈ˜‡Ï¯‡Ó" ‰˘ÂÚ˘ ‰˘‡ Ï·‡ .(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù)

˙Â¯Ú˘‰ Ê"ÈÚÂ ,ÁÓ˜ ÂÓÎ ÌÈ˘Â˙Î ÌÈÓÒ ‰˘‡¯· ÌÈ¯ÊÙÓ˘ È"Ú

‰�ÈÈ‰˙ ‡Ï ˙Â¯Ú˘‰ ,ÌÈÓ· Î"Á‡ ˙Â¯Ú˘‰ ÂÁÈ„È Ì‡Â ,˙ÂÎ·˙ÒÓ

Ï·‡ ,Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,˙ÂÚÏ˜� ‰È˙Â¯Ú˘ ·Â¯ Ì‡ ,ÈÏÂÁ‰ ¯ÂÊÁÈÂ ˙ÂÎ·ÂÒÓ

,Ê"ÈÚ ‰‡ÂÙ¯ ‰Ï ‰ÏÚÈ˘ ¯ÓÂ‡ ‰ÁÓÂÓ ‡ÙÂ¯Â ˙ÂÚÏ˜� ËÂÚÈÓ ˜¯ Ì‡

,ÌÈÓÒ È"Ú ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰Â .(˘"˙Ù· Ë"„ÒÂ ˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù) Ï˜‰Ï ˘È

Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ıˆÂÁ„ ‡ËÈ˘Ù ,‰‡ÂÙ¯ Í¯ÂˆÏ ‰È˙Â¯Ú˘· ‰ÂÚ˘ ˜·„Ï Ï·‡

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ÏÏÎ
חייצי (æè)כה ) Â‰˘Ï˙-לא ‰ÎÈ¯ˆ Ó"ÓÂ

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) ‰È˙Â¯Ú˘ ÏÎ· ·ËÈ‰ ÌÈÓ‰ ÂÒ�ÎÈ˘ „Ú ÌÈÓ·

äòãä øåàéá
(çé בשערות נמדד בשערות מקפיד" שאינו "מיעוט ששיעור כיון

רוב  על חציצה יש אם ולפיכך הגוף, כל עם יחד ולא לבדן,

אף ומעכב "רובו" על חציצה זו הרי מקפדת.השערות, כשאינה

על  רק הוא שערה בכל אך השערות, כמות רוב על חציצה יש ואם

י"א  שערה, בכל אחד קשר יש השערות שברוב כגון שלה, מיעוט

דזה  וי"א סק"ד), רסג סי' נזר אבני (שו"ת רוב נחשב זה דאין

שכל  הפוסקים וכתבו סק"ט). שני (חוט ומעכב שערות, רוב נחשב

לבדו, נמדד הראש שיער לפיכך לבדו, נמדד שיער קיבוץ מקום

שיער  רוב כגון לבדו, נמדד שיער קיבוץ מקום כל שבגוף ושיער

בב"י  ד"ה למשה (תפארת וכדומה הסתרים בית רוב או השחי, בית

העיניים, וריסי העיניים, גבות וכן ס"ג). קיט כלל חכמ"א רכג, דף

שיער  כינוס מקום חשיב לא האצבעות שבפרקי השערות אבל

לבדו, נמדד הראש שיער דדוקא מצדדים ויש סק"ט). שני (חוט

עצמו, בפני כמקום חשובים אינם שבגוף מקומות שאר אבל

סק"ה). קלה סי' ח"ו שבה"ל (שו"ת הגוף שאר עם יחד ונידונים

בפרט  להזהר לה יש להזיע, שרגילה אשה כאן, המחמירים ולפי

בין  זמן איזה אם ובפרט שערותיה, ידבקו שלא הקיץ בימות

ועליה  שבשערות, הזיעה שתתייבש שיתכן והטבילה החפיפה

מקפדת  אינה אם [דאף הטבילה קודם היטב הללו מקומות לנקות

משחה  ע"י שערותיה שנדבקו אשה "רובו"]. דחשיב אפשר מ"מ

הוא  אם אף וחוצץ מקפדת, נחשב זה הרי וכדומה, תחבושת או

ז-ח). אות סקי"א שני (חוט השערות מיעוט ולענין èé)על

סח. אות כא סעיף להלן ראה ליקצץ, העומד ראה ë)שיער

מחמת  בגופה שערות שנדבקו אשה לענין יח אות ה סעיף לעיל

משחה. ע"י או ראה àë)זיעה רגילה, שערות קליעת לענין

י. אות ב סעיף גם áë)לעיל וראה סק"ח). שני (חוט עיקר וכן

כג. סעיף ויש âë)להלן ס"ה. קיט כלל החכמ"א פסק וכן

שלא  השחי בית שיער על מקפדת דאשה הראשונים עפ"י שנוקט

יש  לכתחילה ולמעשה, סקי"ח). (סד"ט חוצץ ולפיכך דבוק, יהא

ובדיעבד  דבוק, יהא שלא כדי שם השיער את ותסרק לכך, לחוש

הדחק, בשעת וכן כשו"ע. להקל יש דבוק, שיער מיעוט רק אם

במיעוט  להקל יש השיער, לסרק יכולה שאינה שבת בליל כגון

סק"י). שני (חוט השחי בבית דבוק נהגו ãë)שיער ספרד בנות

שכחה  אם ובדיעבד הטבילה, לפני הערוה מקום שיער את לגלח

לגזוז  שכחה אם שבת, ובליל יוסף). (ברכי חוצץ אינו גילחה, ולא

שני  (חוט זה מחמת טבילתה לדחות לה אין שבת, קודם השערות

סח. אות כא סעיף להלן גם וראה שעברה äë)סק"י). אשה

הניתוח  מקום על כיסוי עם לטבול לה להתיר אין בראש, ניתוח

(חוט  שערותיה מיעוט על הוא אם אף המים, בו יכנסו שלא כדי

סקי"א). שני



נדה  קצח הלכות סימן קב 

לעיןלפלו Î(æé)·ז. שחוץ העין) צואת (פירוש אפילו Î‚,כו)חוצץ (çé)ף

לח, חוצץ,Î„הוא אינו שבעין והוא Î‰ולפלוף חוצץ, יבש, הוא ואם

להוריק  לעין ÂÎ(èé)ח.:כז)שהתחיל ושחוץ חוצץ, אינו שבעין כחול

תדיר,ÊÎ(ë)חוצץ, עיניה וסוגרת) (פירוש ועוצמת פותחת היתה ואם

חוצץ: אינו לעין שחוץ חוצץ ÁÎט.אף המכה, שעל יבש ,כח)דם
ËÎ(àë).חוצץ אינו שבתוכה, מתוכה Ïוריר הריר כל (áë),כט)יצא

חוצץ, ואינו הוא לח ימים ג' הוא (âë)תוך יבש מכאן, לאחר

.·Î.·Î.·Î.·Î˙Â‡Â˜Ó 'È�˙Ó

.·"Ó Ë"Ù

.‚Î.‚Î.‚Î.‚ÎÊÒ ‰„� 'ÒÂ˙

‰‡¯� ÔÎÂ ,‡"Ú

‡"‰ ·"Ù Ì"·Ó¯·

‚"ÓÒ ,Î"‰Â „"È‰

ÁÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï

.˙"¯ Ì˘· „"Ú

.„Î.„Î.„Î.„Î˙Â‡Â˜Ó 'È�˙Ó

.„"Ó Ë"Ù

.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î.‡"Ú ÊÒ ‰„�

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.‡"Ú ÊÒ ‰„�

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.Ì˘ È"˘¯.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÂÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯· ‡·Â‰ ‡˙ÙÒÂ˙.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎ.„"ÓÂ ·"Ó Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó.Ï.Ï.Ï.Ï'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó ˙ÂÎÏ‰ È"Ù ‰„� ˘"‡¯

.‡"Ú ÊÒ ‰„� È"ÙÚ ,‰Î

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æ(æé) לפלוף-ÍÂ˙· ‡Â‰˘ ‰Ó ,ÌËÂÁ‰ ÍÂ˙·˘ ˘·È ÛÂÏÙÏ ÔÈ�ÚÏÂ

˙ÂÈ‰Ï ÂÎ¯„˘ ÌÂ˜Ó· ˜¯Â ,ÏÏÎ ·ÎÚÓ Â�È‡˘ ‡ËÈ˘Ù ÈÓÈ�Ù‰ ÏÏÁ‰

·ÎÚÓ ÌÈËÓ˜Â ÌÈ¯˙Ò‰ ˙È·Â ÔÈÚ‰ ÍÂ˙ ÔÂ‚Î ,ÌÈÓÚÙÏ ‰ÏÂ‚Ó
ל)

ÔÂÎ�Â ,

Ú"Ó¯) ˘·È ÛÂÏÙÏ Â· ‡‰È ‡Ï˘ ÌÈ�Ù· ÌËÂÁ‰ ˙Ù˘ ÏÚ „‡Ó ¯‰ÊÈÏ

.(‡"Ú¯· Â�‡ÙÓ
˘˙ÏÂ·Ë-חוצץ(çé )לא ) ¯˘Ù‡˘ ‡ÎÈ‰„ ‡"È

ÍÂ˙· ˘·È ÛÂÏÙÏ„ Ï˜‰Ï ˘È ,¯˘Ù‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ,˙È�˘

ıˆÂÁ Â�È‡ ÔÈÚ‰
לב )

Á ÌÈÙÈÚÒ· ÔÏ‰Ï„ ÌÈ�È„· ÔÎÂ ,Y„Ï‚Â ÏÂÁÎ ÔÈ�ÚÏ Ë

.(Í"˘)ç( èé) כחול-ıˆÂÁ ,‰‡ÂÙ¯Ï Ô˙È�˘ ÏÂÁÎ
לג )

Ô˙È�˘Â ,

ıˆÂÁ Â�È‡ ÈÂ�Ï
לד )

‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘· ÔÓ˘ ˙ÂÎÒ ÔÈ‡˘ Ï‡¯˘È ˙Â�· Â‚‰�Â .

ÏÏÎ
לה )

.(Í"˘)( ë)'וכו פותחת היתה  ˘�Ó‰‚‰-ואם  Â�ÈÈ‰

.(Ê"Ë) ÍÎè( àë) שבתוכה ‰‚ÈÏ„-וריר ¯ÒÂ‰˘ Â�ÈÈ‰

‰ÈÏÚÓ
לו)

.(Ê"Ë)
ימים(áë )לז) ג ' תוך  ‚'-כל Â�ÈÈ‰„ ‰‡¯�

ÌÂÈ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÓÂÏ ¯ÈÓÁÓ‰Â ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï ÔÎ Ï˜ÈÓ‰Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ

(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰Î¯· ÂÈÏÚ ‡·˙ ,ÂÏÂÎÎ
לח )
.( âë) מכאן לאחר 

ÍÏÈ‡Â-וכו' Ô‡ÎÓ ,ıˆÂÁ Â�È‡ ÌÈÓÈ '‚ ÍÂ˙ ,Ì„ ‰ÊÈ˜‰˘ ‰˘‡ ÔÎÂ

‰˘‡„ ‡"ÈÂ .(Ê"ËÂ Í"˘) Ô‚Â‰Î ‡Ù¯˙È˘ „Ú ÂÈÏÚ „Ï‚‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ıˆÂÁ

Ì‡ Û‡ ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ë‰ Ì„Â˜ Â¯ÈÒ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,„Ï‚ ‰Ï ˘È˘

‰·¯‰ ‰Ï ·‡ÂÎ
לט )

.(Ê"Ë)

äòãä øåàéá
(åë הרי העינים, ריסי על הדבוק וכן העין, בצדי לפלוף ולפיכך

אם  כך, כל דבוק ואינו לעין, שחוץ יבש לפלוף ואמנם חוצץ. זה

סקי"ב  שני (חוט חוצץ אינו תחתיו, נכנסים שמים באופן הוא

ב-ד). חוצץ.æë)אות אינו העין, בתוך שמניחים עינים טיפות

משקפים, עם טבלה ז. אות א סעיף לעיל ראה מגע, עדשות לענין

ואפילו  זר גוף ולטבול. לחזור וצריכה מהודקים, שהם לחוש יש

ריס] [כגון חוצץ זה הרי העין, בתוך שנמצא חול, כגרגיר קטן

להלן  ראה בעינים, איפור לענין ה-ח). אות סקי"ב שני (חוט

יז. אלא çë)סעיף לגמרי, יבש אינו הדם אם הדין הוא

דם, של חוט ממנו נמשך אצבע, בו תוחבים שאם כלומר נסרך,

טז. סעיף כדלהלן חוצץ, זה התחיל èë)הרי שהריר היינו

עג). ס"ק (בדה"ש ולהתעבות בית ì)להקרש כגון היינו

ס"ק  ס"א קצט סי' להלן כמבואר וכדומה, הפה ותוך השחי

במקום àì)א. רק מעכבת שבו השעוה האוזן, לענין וה"ה

אינו  בפנים, האוזן שבתוך מה אבל לפעמים, להתגלות שדרכו

קצת  יצא אם בצואה, וה"ה סי"ז). קיט כלל (חכמ"א כלל מעכב

להזהר  יש  וכן סקי"ב). שני (חוט חוצץ זה הרי הטבעת, מפי

וחזרה  טבלה ואם לעגילים. העשויים האוזניים ובחורי בטבור,

שמקפדת  ויודעת חוץ, כלפי הניכר החוטם צואת ומצאה לביתה,

מגדים  בפתחי מובא פישר (הגרי"י חוצץ אינו בדיעבד עליו,

(הגר"מ  ולטבול לחזור צריכה שמקפדת, שכיון וי"א תקמו), עמ'

סעיף  להלן וראה תקמו). עמ' מגדים בפתחי מובא הלברשטם

בלוע. ומקום הסתרים בית בדין המחבר áì)מג, דעת אבל

לעיכובא. שהוא הובא âì)משמע לא לרפואה שניתן כחול דין

לרפואה, שניתן בכחול אף להקל שסוברים ומשמע בפוסקים,

סעיף  להלן וראה סב). ס"ק (בדה"ש הצורך בעת כן להקל ויש

לרפואה. הניתן דבר לענין לנוי,ãì)י שניתן איפור לענין

יז. סעיף להלן ממשות,äì)ראה בהן שיש משחות וכן

ראשה  לחפוף מותרת ואמנם סקי"ג). שני (חוט חוצצות הן הרי

לסוך  צריכה אם צו). עמ' כהן (מראה [קונדישנר] שיער במרכך

לסוכו  מותרת "אגזמה", מחמת כגון רפואה, לצורך אחד אבר

פט"ו  מגדים בפתחי מובא הלברשם (הגר"מ הטבילה קודם בשמן

וקרישה åì)סל"ז). פניו, על ומתעבה שמתקרש המכה שטבע

אין  המכה, שבתוך הריר ונראה הגלד הוסר ואם גלד, נקראת זו

עב). ס"ק (בדה"ש לח שהוא כיון חוצץ הזה בועות æì)הריר

וחתום  סגור והעור מוגלה, או מים הממולאות העור, שתחת

שמצוי  כפי העור, נפתח אם אמנם חציצה. זה אין צדדיו, מכל

והיתר  שאפשר , כמה עד היבש העור את לקלף יש בכוויות,

ור  י). אות סקט"ו שני (חוט חוצץ כב אינו סעיף להלן עוד אה

עור. קילופי לענין עג אותם çì)אות מונים אלו ימים ג'

חוט  סל"ג, (ערוה"ש המכה שארעה מעת ולא הריר, יציאת מעת

ב). אות סקט"ו די èì)שני מאד, לה כואב שאם וי"א

קטן  גרב כשיש ולמעשה, סקכ"ג). (סד"ט במים היטב לרככו

אין  גרב, בשאר אבל להסירו, יש אז בנקל, להסירו שאפשר

אלא  שיחצוץ, ויתכן ריר או דם יצא הסרתו שע"י כיון להסירו

הסרת  אם וה"ה סקי"ד). בט"ז שבה"ל (שיעורי במים לרככו יש

תרככו  אלא להסירו, צורך אין צלקת, להשארת תגרום הגלד

ו-ז). אות סקט"ו שני (חוט חמים במים יהא והריכוך במים.



נדה  קצח הלכות קג סימן

שיתרככו מ)וחוצץ  עד במים לחוף צריכה חטטים בעלת אשה לפיכך :מא).

חוצצת Ï‡י. המכה, שעל בבשר,Ï·יא.:מב )רטיה התחוב קוץ או אם (ãë)חץ

מבחוץ, חוצץ:(äë)נראה אינו נראה, אינו ואם צואה Ï‚יב.חוצץ, לכלוכי

זיעה  מחמת הבשר חוצצין,מג )שעל אינם ,„Ï כגליד חוצץ:מד )נגלד ,

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

.·"Ó Ë"Ù.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï

È"Ù ˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

.Á"Ó.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚Ï‰�˘Ó

.„"Ó Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó

.„Ï.„Ï.„Ï.„Ï.·"Ó Ì˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 àé( ãë)'וכו מבחוץ נראה  Â‰˘Î‡-אם  Â�ÈÈ‰ "ıÂÁ·Ó ‰‡¯�"

¯˘·Ï ‰Â˘
מה )

Ì‡ Û‡ ,¯˘·· Ú˜Â˘Ó ‡Â‰˘Î Â�ÈÈ‰ "‰‡¯� Â�È‡"Â ,

Â˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡
מו)

Í"˘)
מז)

.(( äë)חוצץ-ÂÈÏÚ ‰ÏÚ Ì‡ Ì�Ó‡

.(Ê"Ë) ÌÂ¯˜‰ ˙Á˙ ‰‡¯� Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,ıˆÂÁ Â�È‡ ,¯˘· Ï˘ ÌÂ¯˜

äòãä øåàéá
(î שם ונעשה זריקות, שם שנעשו מקום וכן בגוף, שריטות

ואם  כאן, המוזכר המכה שבתוך הריר כדין דינו וגלד, ריר

אות  סקט"ו שני (חוט חוצץ זה הרי והתייבש, דם שם נצבר

חוצץ,àî)ג). זה הרי בגלד, דבוקה שערה היתה דאם ודע,

מד. סעיף תחבושת,áî)כדלהלן עם לטבול אין ולפיכך

בגבס  וה"ה טבילה. קודם להסירם ועליה וכדומה, פלסטר או

שיהיו  אלו בדברים רוצה שהאשה ואף כג. סעיף להלן כמבואר

עליו, שמקפידים דבר נחשב מ"מ הרפואה, לצורך גופה על

כלל  (חכמ"א יכולה שאינה אלא להסירו רוצה שבאמת כיון

אחרונה  במשנה הסתפק וכן יב, אות אדם ובבינת סי"ח קיט

ברטיה  ואף ו). ענף צז סי' ח"א אג"מ מ"ג, פ"ט מקוואות

בתוך  להסירה ניתן ולא חודשים, כמה למשך עליה שדבוקה

זה  באופן מקילים ויש צא). סי' סופר (כתב להקל אין הזמן,

גדול, כאב בכך שיש או הזמן, בתוך הרטיה להסיר שסכנה

(דברי  ולטבול  חמים במים הרטיה מקום להדיח די זה דבאופן

ויש  צא), סי' סופר כתב בשו"ת שצדד וכפי סה, סי' ח"ב חיים

לכל  או לעולם, עליה להשאר שעתידה ברטיה דוקא בזה שהקל

ישאר  אם אף שהיקל ויש רנג), סי' (אבנ"ז שנה חצי הפחות

תלוי  הדבר מעשה, ולענין ל). סי' יואב (חלקת ימים שבעה

וכדומה  תחבושת ולענין חכם. שאלת ותעשה לגופו, מקרה בכל

מג. סעיף להלן ראה הסתרים, שעושים ולענין בבית תפרים

ח"ב  (אג"מ חוצץ החוט זמן, אחר להוציאם וצריך הרופאים,

מובא  אויערבך הגרש"ז פא, סי' ח"א תשובות קובץ פז, סי'

סי"א  שבה"ל שיעורי ה, הערה קצח סי' ח"ב אברהם בנשמת

החוט  לחתוך מועיל לא [וגם לא) ס"ק סכ"ג שני חוט סק"ג,

י  סעיף להלן כמבואר העור, מעל אבל הבולט מה]. אות א

אויערבך  (הגרש"ז חוצצים שאינם י"א מאליהם, הנמסים תפרים

בדה"ש  הנ"ל, שבה"ל שיעורי קפג, עמ' כהן במראה מובא

חוצצים  הנמסים שאף וי"א באגד), ד"ה ביאורים כג סעיף

קטו). עמ' כהן במראה מובא אלישיב הגרי"ש הנ"ל, שני (חוט

(âî שבה"ל (שיעורי מהזיעה הבשר על שנעשה לכלוך היינו

היא ãî)סק"א). בשרו על מרובה זיעה כשיש היינו

בב"י). הובא מקואות (ר"ש גלד כמין ונעשית מתייבשת

(äî את יחתכו אם אף הרופאים, שעושים תפרים ולפיכך

השווה  במקום דמ"מ חוצצים, הם הרי הבשר, גובה עד החוטים

תפרים  אבל רפואיים. התקנים שאר וה"ה חציצה, הוי לבשר

חוצץ, אינו לידה, אחרי שתופרים שמצוי מה כגון הרחם בצואר

בשעת  שיניים, בעקירת ובתפרים סקי"ז). שני (חוט בלוע דהוי

וצריך  לבשר, ששוה עד החוט לחתוך להקל אפשר הדחק

הינם  התפרים שאם וי"א סק"ג), שבה"ל (שיעורי חכם שאלת

נראים, התפרים אם אבל חציצה, זה אין נראים, ואינם בעומק

הגרש"ז  פז, סי' ח"ב יו"ד (אג"מ הטבילה את לדחות עדיף

סעיף  לעיל עוד וראה לה). סו"ס טבילה בשערי מובא אויערבך

ראה  וכדומה, בשיניים סתימות ולענין תפרים. לענין מב אות י

פא. אות כד סעיף המונח åî)להלן בדבר דההיתר י"א

להוציאו  ולא שם להשאירו עתידים אם רק הוא הבשר בעומק

בדרכ"ת  הובא סקט"ז, הש"ך על שסו סי' ח"ג מאהבה (תשובה

מקואות  עליות גלות ס"ד, קסא סי' שו"ע ובקיצור מה ס"ק

אף  בזה להקל מצדדים האחרונים אמנם ד), פסקא מ"ח פ"י

פעלים  רב שו"ת ס, סי' רע"א (שו"ת להוציאו שעתידים בדבר

סי' ח"ב שבה"ל שו"ת טז, סי' יו"ד וח"ג כח סי' יו"ד ח"ב

מוגלה, לניקוז עמוק נקב הרופאים לה שעשו אשה ולפיכך צד).

ויש  להוציאו, שלא עליה וציוו הנקב, בעומק גפן צמר לה ושמו

שם). (שבה"ל כך לטבול להקל אפשר להוציאו, סכנה חשש

לכלוך, או בגד של סיב איזה ובתוכו חתך, לה יש אם וה"ה

לכשיתרפא, להסגר שעתיד בחתך דוקא זהו אמנם חוצץ. אינו

בזה  אין כשיתרפא, גם קצת פתוח להשאר שעתיד חתך אבל

הרי  לכלוך, או סיב זה בחתך יש ואם נראה", "אינו של היתר

בתוך  "יוד " של  ממשות יש אם בזה להזהר ויש חוצץ. זה

יורדת  חמים, במים שריה ע"י ומ"מ חוצץ, זה הרי זה, חתך

אות  סקט"ו שני (חוט בעלמא חזותא הוי והנשאר הממשות,

לב, חולת אשה בעלמא. חזותא דין נז אות להלן ראה יב-יג).

ב  הוי לב, קוצב הרופאים לה (שיעורי ששמו חוצץ ואינו לוע

ס"ק  כה סעיף להלן ראה ברחם, טבעת לענין סק"ג). שבה"ל

ט"ס æî)מח. והוא לחומרא", "ונראה נדפס לפנינו בש"ך

סקכ"ה). (סד"ט לקולא" "ונראה וצ"ל
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חוצצין:Ï(åë)‰יג. הבשר, שעל וטיט ÂÏיד.מלמולין היון, טיט

אלו  כל החמה, בימות אפילו תמיד שם הנמצא דרכים וטיט היוצרים,

נמחה  הוא שהרי חוצץ אינו לח כשהוא הטיט, כל ושאר חוצצין,

(מח)במים  חוצץ, יבש, וכשהוא ,ÊÏ בדבר אפילו מקפדת היא אם מיהו

חוצץ) והדם ÁÏטו.:מט)לח והדבש החלב התאנה נ )הדיו, שרף ,

התאנים), ממיני מין (פירוש השקמה ושרף החרוב ושרף התות ושרף

חוצצין  אינם לחים, חוצצין, אפילו נא)יבשים, השרפים, כל ושאר .

חוצצין: בבשר,ËÏ(æë)טז.לחים, שנסרך חוצץ:(çë)דם לח, אפילו

אינו Óיז. ראשן, ושער וידיהן פניהן על הנשים שצובעות צבע

חוצץ.Ó‡חוצץ. אינו צבועות, וידיו צובע שהוא מי ÈÓ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:וכן ÔÎÂ

,Ì„· ˙ÂÎÏÎÂÏÓ „ÈÓ˙ ÂÈ„ÈÂ ·ˆ˜ Â‡ ËÁÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï Â˙Â�ÓÂ‡˘(èë)Â�È‡ıˆÂÁ
נב )
,

.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰Ï˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

.·"Ó Ë"Ù

.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

¯Â‡È·ÎÂ ,·"Ó Ë"Ù

'Ï‰Ó ·"Ù Ì"·Ó¯‰

,‡"‰ ˙Â‡Â˜Ó

ÁÓ¯ ÔÈ˘Ú ‚"ÓÒÂ

.·"Ú ·Ó¯ Û„

.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ,‰Ú˘ 'ÈÒ Á˜Â¯

'ÈÒÂ ÂÎ 'ÈÒ ÌÈ‡¯È

˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,ÁÎ

.ÁÓ˘˙ 'ÈÒ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ

˙Â‡Â˜Ó ‡˙ÙÒÂ˙

Ì"·Ó¯ ,‰"‰ Â"Ù

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰Ó ·"Ù

ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,·"‰

„Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙�

.„"Ú.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏÌ"·Ó¯

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰Ó ·"Ù

ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,·"‰

.„"Ú „Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙�.Ó.Ó.Ó.Ó,ÊÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯ ,„Î˜ 'ÈÒ Ô"·Ó¯Ï ˙ÂÒÁÂÈÓ‰ ‡"·˘¯‰ ˙"Â˘·Â ,‡"Ú ·Ï Ê"˘ Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

.‡"Ú ‰Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡Ó.Ï"�‰ ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â ˘"‡¯ ‡"·˘¯ ,·"Ú ÁÚ ÌÈÁ·Ê

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 âé(åë)מלמולין-,‰ÒÈÚ ˘Ï Â‡ ËÈË Ï·‚Ó Ì„‡‰˘Î ,˘Â¯ÈÙ

,‰¯˘· ÏÚ ÔÈÏÙÂ� Ì‡ ,ÔÈËÂÁ ÂÓÎ Ô‰Ó ÏÙÂ� ÂÊ· ÂÊ ÂÈ„È Û˘Ù˘ÓÂ

ÔÈˆˆÂÁ
נג )

.(Ê"ËÂ Í"˘)æè(æë) שנסרך ˘ÏÈÁ˙Ó-דם  Â�ÈÈ‰

ËÂÁ ÍÏÂ‰Â Í˘Ó� Ú·ˆ‡ Â· ÌÈÏÂ˙˘Î˘ ,˙ˆ˜ ˜·„‰ÏÂ ˘·ÈÈ˙‰Ï

.(Í"˘) Â�ÓÓ( çë) חוצץ לח  ıˆÂÁ-אפילו ,Ï˘·˙�˘ Ì„

.(Í"˘) ˘·È ÔÈ·Â ÁÏ ÔÈ·æé( èë)חוצץ ‰ˆ·Ú-אינו ÂÏÈÙ‡

äòãä øåàéá
(çî להחמיר יש ולפיכך הטיט, במיני בקיאים אנו אין למעשה

בשיעור  לח וטיט ל). ס"ק (סד"ט לח הוא אפילו טיט בכל

(שיעורי  זה בכלל דאינו אפשר ממנו, ושותה שוחה שפרה

מאד  דק שהוא כיון חוצץ, אינו ים, וחול סק"ב). שבה"ל

אבק  עם לטבול ולענין לג). סעיף סוף שבה"ל (שיעורי

מה. סעיף להלן ראה הרגלים, השו"ע èî)על דעת

כלל  חוצץ אינו ולפיכך בו, נכנסים המים לח דדבר כאן

נכנסים  המים דאין ס"ל הרמ"א ואילו מקפדת, אם אפילו

קסא  סי' (משנ"ב חוצץ זה הרי מקפדת אם ולפיכך בו,

להקל  אפשר הדחק דבשעת וי"א מקפיד). ד"ה ביאוה"ל

צד  סי' (חזו"א מקפדת אם אף חוצץ אינו דלח כהמחבר

המים  שיכנסו זמן שיהוי במים לשהות צריכה ומ"מ סק"ח),

נחמיר  שאם דבמקום החזו"א בשם שמועה ויש גופה, עד

שלא  להקל אפשר חודשים, כמה לטבול תוכל לא בזה

היא  אפילו סמיכה, וליחה סק"כ). שני (חוט במים תשהה

שמן  וכן קלג). סי' ח"א מהרש"ם (שו"ת חוצצת לחה,

סק"ה). שבה"ל (שיעורי שמתחיל ð)סמיך דם לענין

טז. סעיף להלן ראה אלו àð)להתייבש, דדברים הא

מקפדת, אינה אם דוקא היינו לחים, כשהם חוצצים אינם

הקודם  בסעיף המבואר טיט כדין חוצץ, מקפדת, אם אבל

לענין  למעשה ואמנם מט, אות לעיל עיין יד), סעיף (ש"ך

בכולן  להחמיר ויש השרף, במיני בקיאים אנו אין שרף,

מה  דבש, ולענין ס"י). קיט כלל (חכמ"א לחים הם אפילו

יותר  שהיה שבזמנם בדבש דוקא היינו לח, כשהוא שהקלו

הוא  אפילו בו נכנסים המים אין שלנו דבש אבל צלול,

סק"ו) יד סי' וביאורים בחידושים מובא (חזו"א וחוצץ .לח,

דיו  או וכדומה, באיטליז העובדת אשה ידי שעל דם ולענין

סעיף  להלן ראה בזה, שאומנותם וכדומה, ציירת ידי על

דחוצץ áð)יז. י"א שבת, לכבוד להסירו מקפידים ואם

הוא  כאן, שהקלו דמה י"א וכעי"ז ע"ב). סו נדה (מאירי

דבר  אבל מאליו, לרדת ועתיד עליו מקפיד שאינו בדבר רק

גננת  סק"ח). רנג סי' נזר (אבני להקל אין להסירו, שעתיד

לילך  מקפדת שאינה אף וכדומה, ודבקים בצבעים שמתעסקת

ברחוב, כך לילך שלא מקפדת מ"מ העבודה, במקום כך

טבילה  קודם להסירו יש ולפיכך מקפיד, נחשב שזה ויתכן

יא). אות סקכ"ד שני של âð)(חוט מלמולים רק ולא

שני  (חוט חוצצים מזיעה, שנעשים מלמולין אף אלא בצק,

סקי"ט).



נדה  קצח הלכות קה סימן

(ì)ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ô�È‡ ÂÊ ˙Â�ÓÂ‡ È�· ·Â¯˘
נד )

הצפורן Ó·יח.: שתחת צואה

הבשר, כנגד חוצץ.(àì)שלא אינו הבשר, כנגד ובצק Ó‚חוצץ,

הצפור  חוצץ.שתחת הבשר כנגד  אפילו הבשר,Ó„ן, כנגד שלא ואיזהו

נקרא  מה לכוין יכולות שאינן ולפי הבשר. על עודף שהצפורן זה

כנגדו, שלא או הבשר ליטול Ó‰כנגד הנשים נו)צפרניהם נה)נהגו

.·Ó.·Ó.·Ó.·Ó‡˙ÙÒÂ˙

,‰"‰ Â"Ù ˙Â‡Â˜Ó

Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó ˘"¯

‡"·˘¯ ,„"Ó

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

˘"‡¯ ,‡"Ú ‚Ï Ê"˘

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„�

ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,ÂÎ 'ÈÒ

„Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙�

.„"Ú.‚Ó.‚Ó.‚Ó.‚Ó.Ï"�‰ ‡˙ÙÒÂ˙ ,·"Ó Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó.„Ó.„Ó.„Ó.„Ó.Ï"�‰ ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â ‡"·˘¯.‰Ó.‰Ó.‰Ó.‰Ó˘"‡¯ ,·"Ú Â ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯ ,Ï"�‰ ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â ‡"·˘¯

.‡"Ú ËÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,„˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ,· 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ¯ÂˆÈ˜·Â ‰Ï 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„�

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
Ï˘ ÂÙÂ‚Î ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ,ıˆÂÁ Â�È‡ ,ÂÏÂÎ Â‡ ¯ÚÈ˘‰ ·Â¯ ˙‡ ‰ÙÂÁ

˘ÓÓ ‰Ê Ú·ˆ· ÔÈ‡˘ „ÂÚÂ ,¯ÚÈ˘‰
נז)

.(Í"˘)( ì) בני שרוב 

וכו' ··˘¯‰-אומנות ¯Á˘Â‰Â ,‰¯È„˜· Â‡ ‰¯ÂÈ· ‰Ú‚�˘ ‰˘‡

ıÁ¯Ó‰ ÈÏ˙ÂÎ· ‰ÙÂ‚ Ú‚� Ì‡ ‰"‰Â ,(Ê"Ë) ‡„ÈÙ˜ ‰Ê· ÔÈ‡ ,ËÚÓ

,ıÁ¯Ó‰ Ô˘ÚÓ ÌÈ¯ÂÁ˘ ÂÈ‰˘˙‡Ê ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ËÚÓ ‰ÙÂ‚ ¯Á˘Â‰Â

.(Ê"Ë) ˙È�˘ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ „Ú çé(àì) חוצץ

-Ô�È‡ ÌÈ˘�‰˘ ¯ÂÚÈ˘· ,˜ˆ· Â‡ ‰‡Âˆ „‡Ó ËÚÓ ˜¯ ˘È Ì‡ Ì�Ó‡

.(Ê"Ë) ıˆÂÁ Â�È‡ ,ÍÎ ÏÚ ˙Â„ÈÙ˜Ó

äòãä øåàéá
(ãð ויש וקצבית, ציירת שהיא כגון אומנויות, שתי לה שיש אשה

להקפיד  דרכן אם בספק הדבר בשר, שמנונית וגם צבע גם עליה

ס"ק  (סד"ט מספק בזה להחמיר ויש ע"ב), עח זבחים (גמ' כך על

סט.äð)לד). אות להלן ראה חציה, שנחתכה ציפורן לענין

(åð בש"ך הובא שכו סי' (ראב"ן והרגלים הידים ציפורני היינו

לגוזזן, יש היכן ועד עד). אות התשובה באגרת יונה רבינו סקכ"ה,

עכ"ז  נאה, באופן אינו החיתוך אם [אף לבשר חיבורן מקום עד י"א

וי"א  ס"א). קכא וכלל סי"ב קיט כלל בחכמ"א (מוכח חוצץ] אינו

בימים  כבר גזזה ואם גזוז. להחשיבו אדם בני שדרך מקום עד

ציפורניה  חתכה ואם בכך. די קודם, ימים ג' עד הטבילה, שקודם

הפינות  בכל נקי שיהיה ובלבד בכך, די הקצוות, הסרת בלא ביושר

ארוך  קצה להשאיר שצריך חודרנית, צפורן וכן כו). ס"ק שני (חוט

וכדומה  תחבושת תחתיה תהא שלא ובלבד חוצץ, אינו לגוזזו, ולא

את  לגדל שרגילות נשים ב). אות צג סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת

למקוה, לכתן לפני הציפורניים את לגזוז צריכות הן גם צפורניהן,

קיים  אם מקום ומכל המנהג, מן לשנות שלא ליבן על לדבר ויש

ולא  שהן כמות שתטבולנה מוטב לנו, תשמענה שלא חשש

אחת  שכל ביותר שתקפדנה ובלבד טבילה, מצות תבטלנה

כיו"ב  וכל מלכלוך לקה, משאריות נקיה תהיה מהציפורניים

לא  רק מפורש היתר להורות שלא וסיים לג סי' ח"ג  אחיעזר (שו"ת

ס"ק  שני חוט ס"ח, פ"ח שרה באהל נויבירט הגרי"י בהן, למחות

י  אות אך æð)א).כט בעלמא, חזותא והוא ממשות בו שאין דבר

בזה, להקל שאין י"א הפוסקים, נחלקו בו, מעוניינות אינן הנשים

בו  מעונינות שהנשים ב. ממש בו שאין א. מעלות: ב' דבעינן

דבר  בכל מקילים ויש סקל"ג), סד"ט סקט"ז, ב"ח סקי"ח, (פרישה

אינן  הנשים אם אף בעלמא, חזותא רק והוא ממש בו שאין

מחצית  נב, אות אדם ובבינת סי"א קיט כלל (חכמ"א בו מעוניינות

איתא  וכן סק"ז, כב סי' הד"ט עיקרי סק"ח, קסא סי' או"ח השקל

ובשו"ת  שנינו, ועוד ד"ה דמקוואות פ"ט ריש במאירי להדיא

ס"ב  קסא סי' או"ח בשו"ע מבואר וכן סקי"ב, נח סי' ח"ג התשב"ץ

כאן  שבה"ל בשיעורי פסק וכן סקי"ד, שם ובמשנ"ב נט"י, לענין

כל  היינו ממש', בו שאין 'דבר וגדר ו). אות סקכ"ד שני וחוט סק"א,

כיון  מ"מ ממשות, איזה לו יש דבר שכל ואף מישוש, ע"י נרגש שלא

אף  אמנם ממש. בו שאין כדבר לזה מתייחסים אנו כלל, נרגש שאינו

בו  יש שבעור החריצים בין אם מישוש, ע"י נרגש שאינו דבר

יש  דלכתחילה ודע, ממש. בו שיש דבר נחשב זה הרי ממשות,

א. סעיף לעיל ברמ"א כמבואר חוצץ, אינו אם אף דבר, כל להסיר

קצת  נשאר ועדיין ושפשפה, וסבון במים היטב שם רחצה אם ומיהו

שני  (חוט כך לטבול ויכולה הלכתחילה, נתקיים כבר מהמראה,

גופן,ודבר סקכ"ג). לנוי בו מעוניינות והנשים ממשות בו שיש

סקי"ב  קסא סי' (משנ"ב בזה מקילים יש ואיפור, צבע כגון

מחמירים  למעשה אמנם הדין, מעיקר הלכה וכן שם), וביאוה"ל

להוריד, רוצה לא אם או להוריד אפשר כשאי בדיעבד ורק בזה,

סקכ"ד  שני בחוט וכעי"ז סק"א, שבה"ל (שיעורי לצורך מקילים

כך, על שמקפידה באופן מהצבע מעט ירד אם ואמנם ב). אות

צבע  לה שיש אשה ולפיכך ה). אות סקכ"ד שני (חוט חוצץ  הנשאר

מוטב  הנשאר, להסיר יכולה ואינה מהצבע מעט וירד ציפורניה, על

מקפדת  אינה שעי"ז ותטבול, אצבעותיה, ציפורני כל שתצבע

העיניים, בצבע ואמנם ח). הערה פ"ח שרה באוהל נויברט (הגרי"י

לנוי, שאינם השערות בין קטנים כדורים שנשארים מורה הנסיון

מלאכותיות' 'ריסים ולענין סק"א). שבה"ל (שיעורי חוצץ וודאי

תעשה  לא לכתחילה לנוי], העפעפים בתוך שמדביקים [ריסים

להתיר  יש בעלה על מאוסה שתהא לחוש יש זה בלא אם ורק אותן,

מהריסים  חלק ליפול התחילו אם אמנם חוצץ, ואינו לעשותן,

וה"ה  סב ). סי' ח"ג יו"ד (אג"מ חוצץ הנשאר הרי נוי, בו אין והנשאר

על  הנשים שמדביקות [ציפורניים מלאכותיות' 'ציפורניים

אינו  בדיעבד אבל עמם, לטבול אין לכתחילה לנוי], ציפורניהם

לנוי  בו מעוניינות שהנשים דדבר ודע, סקכ"ג). שני (חוט חוצץ

כיון  חוצץ, אינו השערות, רוב או הגוף, רוב על הוא אפילו גופן,

כיון  חוצץ שאינו מאומנותו, המלוכלך אומן משא"כ כגופן, שהוא

קסא  סי' (משנ"ב מיעוט על אלא להקל אין כך, על מקפידים שאינם

בביאוה"ל). ס"ב



נדה  קצח הלכות סימן קו 

טבילה  לא ÂÓיט.:נח)בשעת יכולה ואינה הצפורן מקום על נפח לה יש אם

כך  כל נפוחה אם לחטט, ולא נראה,(áì)לחתוך הצפורן שתחת הטיט שאין

חוצץ  עצמה ÊÓכ.:נט)אינו הצפורן אבל חוצץ, הצפורן שתחת בצק דוקא

ועוברת  ופורחת ליחתך ועומדת גדולה היתה אם ואפילו חוצצת. אינה

חוצצת. אינה הבשר, ÁÓ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:מכנגד
ÂÈ˙Á˙ ˜ˆ· Â‡ ‰‡Âˆ ÔÈ‡˘ ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓ

¯·Î„ ¯Á‡ÓÂ .‰Ï·Ë˘ ‰Ú˘·(âì)˙Á‡ Ô¯ÂÙˆ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈ�¯Ùˆ‰ ÏÂËÈÏ Â‚‰�(ãì)¯‡˘�

,‰Ï·ËÂ ‰„È·(äì)˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ
ס )

ÔÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,
סא)

צפורן ËÓ(åì)כא.:

.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓ.ÂÓ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

.ÊÓ˘˙ 'ÈÒ ·"Ù

.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ.ÊÓ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

‡�˘˙ 'ÈÒ ·"Ù

'ÈÒ ‰"È·‡¯ Ì˘·

Ì˘· ˆ˜˙˙

.ÌÈ�Â‡‚‰.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ.ÁÓ'‚‰

'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘

.ÂË 'ÈÒ ‰„�.ËÓ.ËÓ.ËÓ.ËÓ

˙Â‡Â˜Ó ‡˙ÙÒÂ˙

˘"¯ ,‰"‰ Â"Ù

Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó

.ÊÓ˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,ÂÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯ ,„"Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
èé( áì) נראה הטיט  Ú„-שאין ˜ÓÂÚ· ÍÎ ÏÎ ËÈË‰˘ Â�ÈÈ‰

ËÈË‰ ÏÚ ¯˘·Â ¯ÂÚ Ì¯˜� ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Í‡ ,¯˘·Ï ‰Â˘· ‰‡¯� Â�È‡˘

.(Í"˘)ë( âì)הצפרנים ליטול ‰ÚÂÓ„,-נהגו ÏÂÁ· ‰˙ÏÈ·Ë ÏÁ

ÈÂ�È˘ ‡Ï· ‰È�¯ÂÙˆ ÊÂÊ‚˙
סב )

ÊÂÊ‚Ï ‰ÁÎ˘Â ,Ë"ÂÈÂ ˙·˘· ‰˙ÏÈ·Ë ÏÁ .

·ËÈ‰ ·ËÈ‰ Ì˙Á˙ ¯˜�˙ ‡Ï‡ ,‰ÈÂ‚ È"Ú ÌÊÊ‚˙ ‡Ï˘ ‡"È ,‰È�¯ÂÙˆ
סג )
,

‰È„È· ‰ÈÂ‚‰ ÌÊÊ‚˙ ¯˘Ù‡ Ì‡Â ,‰ÈÂ‚ È"Ú ÌÊÊ‚˙˘ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ÏÂ·Ë˙Â

ÌÈÈ¯ÙÒÓ Â�ÈÈ‰] ÈÏÎ· Û‡ Ï˜‰Ï ˘È ,¯˘Ù‡ È‡ Ì‡Â ,ÈÏÎ· ‡ÏÂ ‰È�È˘· Â‡

Î"‰Â˜�· Í"˘) ['Â„ÎÂ ÌÈ�¯ÂÙÈˆ ıˆÂ˜ Â‡
סד )

‰ÈÂ‚ È"Ú Ï˜‰Ï ‡"ÈÂ .(

.(˘"˙Ù· ·˜ÚÈ ˙Â·˘) ÈÏÎ· ‡ÏÂ ,‰È„È· Â‡ ‰È�È˘· ‡˜Â„( ãì) נשאר

‡Á¯˙,-בידה  ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰Ï‚¯· Ô¯ÂÙÈˆ ‰¯‡˘� Ì‡ Ï·‡

‰ÏÈ·Ë‰ ˙Ú˘· Ô¯ÂÙÈˆ‰ ˙Á˙ È˜� ‰È‰˘ ‰ÁÂË· ‰�È‡ ÂÏÈÙ‡
סה )

¯˘Ù‡Â .

ÌÈ˘� Ï˘ ÔÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,Ï˜‰Ï ˘È ,È˜� ‰È‰ ‡Ï˘ ˙Ú„ÂÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï( äì)טבילה צריכה 

˘�È˙-אחרת ÏÂ·ËÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰ÏÚ· ÌÚ ‰˘Ó˘ ¯·Î Ì‡ Ì�Ó‡

‰Ï ˘È ,‰ÏÚ· ÌÚ ‰˙�Ï ¯·Î Ì‡ Û‡„ ‡"ÈÂ (Í"˘· ÔÈÏ·ÂÏ Ì"¯‰ÓÂ Ê"Ë)

(Í"˘) ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ,¯˘Ù‡ È‡ Ì‡ Í‡ ,¯˘Ù‡ Ì‡ ,ÏÂ·ËÏÂ ¯ÂÊÁÏ
סו)

‰ÓÂ .

ÂÏ˜‰˘Â‡ ËÈË ÌÂ˘ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ,˙È�˘ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘

‰Ê· ‰ÁÂË· ‰�È‡ Ì‡ Û‡ Ó"ÓÂ ,‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘· Ô¯ÂÙÈˆ‰ ˙Á˙ ‰‡Âˆ

Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ ,˙Â‡„ÂÂ·
סז)

.(Ê"Ë)àë( åì)'וכו ÔÈ�ÚÏÂ-ציפורן

,‰ÂˆÓ‰ ˙ÏÈÚ· ¯Á‡ ıÂ˜Ï ÔÈ„È˙ÚÂ ˙ÂÎÂ¯‡ Ô‰È˙Â¯Ú˘Â ˙ÂÏ·ÂË˘ ˙ÂÏÎ

˙˜ÒÙÓ ‰ÏÈÚ·‰ ‡Ï‡ ,„ÈÓ ıˆ˜‰Ï „È˙Ú Â�È‡˘ ÔÂÈÎ ,ıˆÂÁ ¯ÚÈ˘‰ ÔÈ‡

ÁÂÏÈ‚Ï ‰ÏÈ·Ë‰ ÔÈ·
סח )

.(˘"˙Ù· Ò"˙Á)

äòãä øåàéá
(çð.כ סעיף להלן ראה ציפורניה, ליטול אם èð)שכחה וכן

חוצץ  אינו לציפורן, מתחת דם והצטבר באצבעה מכה קיבלה

ס"י). פ"ח שרה באהל נויבירט הצפורן ñ)(הגרי"י אם

[ואין  הבשר מכנגד יוצאת ואינה הבשר, נגד רק היא שנשארה

סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת לנתה לא אם אף להקל יש לכלוך],

סמ"ח).àñ)עה). (ערוה"ש השניה הטבילה על תברך לא אך

(áñ.(סק"ד תקלב סי' (משנ"ב עיקר שמנקרת âñ)וכן ובשעה

תנקר  שלא כדי שתחתיו, הבשר את לדחוק להזהר צריכה בשבת,

סס"ק  (סד"ט ממחק איסור על ותעבור עצמה, מהציפורן חלק

לט ãñ)לט). ס"ק סד"ט שמ, סי' ריש או"ח (מג"א עיקר וכן

לסמוך  יש גויה, ע"י א"א ואם סק"ג). שמ סי' משנ"ב ולא, ד"ה

היטב  שתעיין ובלבד הציפורן, תחת היטב ניקור על הדחק בשעת

אם  אפילו הרגלים, ובצפורני שם). (משנ"ב טינוף שום יהיה שלא

סק"ג). שעה"צ (שם היטב ניקור ידי על עדיף גויה, וכן äñ)יש

בש"ך  שבה"ל (שיעורי שקופות גרביים לובשת אם אפילו עיקר,

להחמיר åñ)סקכ"ה). אין בעלה, עם לנתה שאם י"א ולמעשה,

בקל  אפשר שאם וי"א אך). ד"ה סקל"ט (סד"ט ולטבול לשוב

לנתה  סי"ד). קיט כלל (חכמ"א ותטבול תחזור ולטבול, לחזור

וחכמ"א  לובלין, (מהר"ם כשימשו דינו שימשו, ולא בעלה עם

המקואות, נסגרו כבר אם בעלה, עם ששמשה טרם ואף הנ"ל).

בדה"ש  סק"ו, מח סעיף שבה"ל (שיעורי בעלה עם כלנתה הוי

בשעת  נקיה היתה הציפורן אם מסופקת אם ומיהו קמו). ס"ק

פתוח, מקוה כעת שאין אף בעלה, עם לנתה לא ועדיין הטבילה,

שתטבול  עדיף אפשר ואם למחר, להמתין להחמיר שיש נראה

לעז  יהא שלא כדי בראשונה, שטבלה במקום ולא אחר במקוה

ס"ק  קצח סי' ח"ב הטהרה במשמרת מובא אלישיב (הגרי"ש

סקל"ט æñ)קלג). (סד"ט ספק במקום מחמירים יש ולמעשה,

כלל  (חכמ"א להקל והעיקר נדה), במי קלוגר הגר"ש אלא, ד"ה

סקכ"א). בט"ז שבה"ל שיעורי סי"ד, אשה çñ)קיט וה"ה

גבות  לסדר או לפעם, מפעם ראשה שערות לגזוז שרגילה נשואה

וכדומה, במספרה תור כבר קבעה אפילו רגליה, ושערות עיניה

הטבילה  לפני דוקא להסתפר הנוהגות נשים אמנם חוצץ. אינו

חוצץ], השיער אין שלהלכה [אף חוצץ עצמו שהשיער מחשש

אמנם  חוצץ, השיער הרי להסתפר, יכולה שאינה אירע ועתה

סיבת  חכם תלמיד לפני לומר [היינו מנהגה על להשאל יכולה

לה  שיש שנים עוד לפני יגיד והוא טוב, המנהג על חרטתה

והיא  האחרים, שנים לפני לפרט צורך ואין מנהגה, על חרטה

לך, "מותר לה אומרים ושלשתם לה, שיתירו לבקש צריכה

על  תקפיד לא ולהבא שמכאן ולהחליט לך."] מותר לך, מותר

עם  עכשיו לטבול ויכולה הטבילה, קודם דוקא השערות קציצת

ט, אות כב סי' טבילה בשערי מובא אויערבך (הגרש"ז השערות

קודם  השערות לקצוץ כן, לנהוג אם ולענין כח). ס"ק שני חוט

שבה"ל  (שו"ת ורבותיה אבותיה כמנהג תעשה אחת כל הטבילה,

קודם  הערוה שערות שגוזזות ספרד נשות ולמנהג קט). סי' ח"ד

ו  סעיף לעיל ראה מעכב, אינו בדיעבד גזזה, לא אם טבילתן,

כד. אות



נדה  קצח הלכות קז סימן

מיעוטה,סט)המדולדלת  רובה,(æì)שפירשה פירשה חוצצת,

(çì):חוצצת חוצצים �כב.אינה המדולדלים, ובשר .ע )אבר

חוצצים �‡( אינן מדולדלין, ואינן  יתרת או יבלת עג )עב )):עא)אבל

הם (èì)השירים�·כג. אם והקטלאות והטבעות והנזמים

.�.�.�.�‡·ÂÓ ‡˙ÙÒÂ˙

'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯·

,ÂÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó

·"Ù Ì"·Ó¯

.·"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.‡�.‡�.‡�.‡�'ÈÒ ÔÈ˘Ú ‚"ÓÒ

Ì˘· ·"Ú ·Ó¯ ÁÓ¯

.È"¯.·�.·�.·�.·�‰„� ˘"‡¯ ,‡"Ú ‚Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,„"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ ·"Ù Ì"·Ó¯ ,„"Ó Ë"Ù ˙Â‡Â˜Ó ˘"¯ ,„"‰ Â"Ù ˙Â‡Â˜Ó ‡˙ÙÒÂ˙

.‡"Ú ‰Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,ÂÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(æì)חוצצת-‰ÈÏÚ ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ,˙ˆˆÂÁ ‰˘¯Ù˘ ‰ÓˆÚ Ô¯ÂÙÈˆ‰ Â�ÈÈ‰

.(Ê"ËÂ Í"˘) ÍÂÏÎÏ ÌÂ˘( çì)חוצצת ÌÂ˜Ó-אינה  ÏÎÓÂ

ÏÂ·Ë˙˘ ÌÈ¯ÈÓÁÓ Â�‡˘ ,‰È�¯ÂÙÈˆ ÊÂÊ‚Ï ‰ÁÎ˘˘ ‰˘‡Î ‰�È„ ‰¯Â‡ÎÏ

Î ÛÈÚÒ· ¯‡Â·ÓÎ ,˙È�˘
עד )

.(Í"˘) âë( èì) והנזמים-‡"È

ÌÈˆˆÂÁ Ì�È‡ [ÌÈÏÈ‚Ú] ÔÊÂ‡‰ ÈÓÊ� Ï·‡ ,ÌÈˆˆÂÁ Û‡‰ ÈÓÊ� ‡˜Â„„

ı"·˘˙) ÌÏÂÚÏ Ì¯ÈÒ‰Ï ÌÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈ˜„Â‰Ó Ì‰ ÂÏÈÙ‡

Ì¯ÈÒ‰Ï ˘È ,ÌÈÈÂÙ¯ Ì‰˘Î Û‡ ÔÊÂ‡‰ ÈÓÊ� ‰·¯„‡„ ‡"ÈÂ .(‡"Ú¯·

(‡"Ú¯· ˙Â˘„Á‰ Á"·) ‰ÏÈÁ˙ÎÏ
עה )
.

äòãä øåàéá
(èñ שהתחילו (כגון ברוחב חיתוך בציפורן שנעשה היינו

או  האצבע] [לכיוון לאורכה בציפורן, קטנה פגימה אבל לגוזזה).

חציצה  אינה מחמתה, הצפורן את לחתוך עתידים שאין לרוחבה,

בגוף, חיבורה ממקום שפרשה ציפורן סט"ז). קיט כלל (חכמ"א

שבפרשה  וי"א סקמ"א), (סד"ט חוצצת רובה, פרשה שאפילו י"א

וכן  סט"ז). קיט כלל חכמ"א כא, סעיף (לבוש חוצצת אינה רובה

חדשה, ציפורן לגדול ומתחילה בציפורן, מכה שקבלה אשה

אפשר  ואי ביניהם, סדק כמין באמצע ויש הישנה, את ודוחה

זוטא  בפתחא הובא חת"ס, (הג' חציצה אינה הציפורן, את לחתוך

לג). לה,ò)ס"ק מפריעה שהיא אעפ"י שמתנדנדת, שן

סי' יו"ד נזר (אבני חוצצת אינה לעקרה, תצטרך הזמן ובהמשך

אמנם  צו), סי' ח"ב שבה"ל שו"ת פד, סי' ח"א מישרים דובב רס,

ביותר  הקרוב בזמן להוציאה ועומדים מאד, מתנדנדת השן אם

(שו"ת  להחמיר מקום יש בפיה, תועלת עוד בו ואין שבוע], [תוך

כגון  לעוקרה, מיידי צורך יש אם וה"ה קפה), סי' ח"ט שבה"ל

עשתה  לא ואם הטבילה, לפני לעקרה יש מאד, לה כואבת שהשן

לענין  נוספים דינים נג). עמ' הטהרה (יסוד לחכם תשאל כן

כד. סעיף להלן ראה בשינים, שעומדים àò)חציצה יבלת

הטבילה, לפני להסירה יש לכתחילה מהגוף, ולהסירה בה לטפל

טבילה, לה עלתה מהגוף, אותה הסירה ולא טבלה אם ובדיעבד

צריכה  אינה הטבילה, קודם להסירה באפשרותה אין אם וכן

חייבת  מהבשר, ליפרד שהחלה יבלת זה. מחמת הטבילה לדחות

מהגוף, אותה הסירה ולא טבלה ואם הטבילה, לפני להסירה

חכם. שאלת תעשה הלילה, עבר כבר אם אך ותטבול, תחזור

חומר  שמורחים הוא הטיפול ודרך להסירה, ביבלת לטפל הרוצה

לטבילתה, סמוך בזה תטפל לא מאליה, תיפול ועי"ז היבלת על

נא). עמ' הטהרה (יסוד חציצה חשש קשה áò)מחמת עור

ש  בגופה, מקומות בשאר או ברגליה החל ויבש ולא לגוף מחובר

אינו  לה, מפריע הדבר אם אף להסירו, דרכה אין אם ממנו, ליפרד

בסתם  [אם עליו ומקפדת להסירו שדרכה באופן הוא ואם חוצץ.

זה  אין להסירו, רגילה הטבילה משום ורק כך, על מקפדת אינה

שלא  אף להסירו, צריכה לכתחלה עליו], שמקפידים לדבר נחשב

עלתה  אותו, הסירה ולא טבלה אם ובדיעבד מהגוף. ליפרד החל

נב). עמ' הטהרה (יסוד הטבילה עור,âò)לה קילופי ולענין

חוצצים  אינם תחתיהם, מים שנכנס באופן תלויים הם שאם י"א

חוצצים  לעולם עור דקילופי וי"א סט"ז). קיט כלל (חכמ"א

רק  היקל ער סי' ח"ב מהרש"ם שו"ת לב, סי' ח"ב פנ"י (שו"ת

שאפשר, מה להוריד יש ולמעשה, להסירן). הרבה כשכואב

שכחה  ואם סק"ד), שבה"ל (שיעורי חציצה אינו שנשאר והמעט

כגון  לחותכם, שרגילים קילופים הם אם טבילתה, קודם לחתכם

עבר  כבר [אם שנית לטבול תחזור הידים, אצבעות צפורני סביב

רגילים  שאין במקום הם ואם חכם], שאלת תעשה הלילה,

חוצצים. אינם בדיעבד לחותכם, מקפדת אינה היא וגם לחותכם,

קילופים, קילופים עורה מקצת ונעשה השמש ששזפתה אשה

אינם  שנשארים המועטים והקילופים כאב, בלא האפשר כפי תסיר

וכדומה, כויה מחמת שנוצרה בועה קסא). ס"ק (בדה"ש חוצצים

(מראה  חציצה כאן ואין הבשר כעור היא הרי סגורה שהיא זמן כל

שאפשר, מה להוריד יש הראש, בעור קשקשים קטז). עמ' כהן

שבה"ל  (שיעורי חציצה אינו והנשאר היטב, הראש ולשטוף

להקל  יש קשקשים, לה ויש שבת, בליל טבילתה חל סק"ד).

גם  לגוף, עדיין והמחוברים חוצצים, אינם התלושים שהקשקשים

שנדבקו, תלושים קשקשים שאין לבדוק יש רק חוצצים, אינם

(חוט  ונדבקו נתלשו שמא לחוש צריך אין ריעותא, איזה אין ואם

כט). ס"ק (חכמ"א ãò)שני שנית טבילה צריכה דאינה וי"א

כח). ס"ק שני חוט סט"ז, קיט לטבול äò)כלל אין ולמעשה

שהיו  חשש ויש עגילים, עם טבלה אם בדיעבד אמנם עגילים, עם

לסי' בהשמטות ח"א מהרש"ם (שו"ת בדיעבד להקל יש מהודקים,

צריך  עליו, שמקפידים דבר בנקב ויש העגילים, את הסירה קצט).

שם  לנקר צריך אין החוצץ, דבר שם שיש ידוע לא אם אך להסירו,

ל). ס"ק שני (חוט



נדה  קצח הלכות סימן קח 

(î)הם ואם חוצצים, אינם חוצצים.(àî)רפויים, הדין (áî)�‚מהודקים, וכן

(âî)המכה של השבר (ãî)באגד שעל צריכה (åî)(äî)�„כד.:עו)וקשקשים

שיניה  חוצץ עז)לחצוץ דבר בהם יהא דבר פא)שלא שום ונמצא טבלה שאם ,

.‚�.‚�.‚�.‚�.Ì˘ Ì"·Ó¯

.„�.„�.„�.„�‰Î ÔÈ˘Â„˜

.·"Ú ÂÒ ‰„� ,‡"Ú

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( î) חוצצים אינם  Â‰Ó-רפויים  ÌÈ‡È˜· Â�‡ ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏ

ÈÂÙ¯
עח )

ÂÏÈÙ‡˘ ‡"È ÔÎÏÂ .(‡"Ú¯· ,‚ ‡Ò˜ Á"Â‡ ‡"Ó¯)

¯·Î Ì‡ ˜¯Â ,ıˆÂÁ ‰Ê È¯‰ ÈÂÙ¯ ¯·„· ‰Ï·Ë Ì‡ „·ÚÈ„·

Ì‡ ÔÎÂ] (˘"˙Ù· ÏÏ‰ ˙È·) ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰˘Ó˘

¯ Ô�È‡ ‡Ó˘Â ,‰È˙ÂÚ·Ë ÌÚ ‰Ï·Ë ‡Ó˘ ˙˜ÙÂÒÓ ‰˙È‰,˙ÂÈÂÙ

˘ÈÂ ,[(‡"Ú¯· ‰˘Ó ¯·„) ˙È�˘ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰˘Ó˘Â

Î"‡‡ ,˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ˘ ,‰˘Ó˘ ¯·Î Ì‡ ÂÏÈÙ‡˘ ¯ÈÓÁ‰˘

¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡˘ ‡"È Í„È‡Ó .(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) „‡Ó ÈÂÙ¯ ‰È‰

Ì‡ Ï·‡ ,ÈÂÙ¯ ¯·„ ÌÚ ÏÂ·ËÏ ‡Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÔÈ�ÚÏ ‡Ï‡ ‰Ê·

È˘Â·Ï ,˙Â˘„Á‰ Á"·) ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,‰Ï·Ë ¯·Î

(˘"˙Ù· Ë"„ÒÂ Ï‡ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó ,„¯˘
עט )

‰Ú·ˆ‡ ÁÙ�˘ ‰˘‡Â .

‰˘‡ ‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÂÙ¯ ˙Ú·Ë‰Â ,˙Ú·Ë‰ ¯ÈÒ‰Ï ‰ÁÈÏˆÓ ‰�È‡Â

È‡ Ì‡Â ,Û¯Âˆ È"Ú ‰¯ÈÒ‰Ï ‰Ò�˙ ,ÌÏÂÚÏ ˘ÂÏÏ ‰ÏÈ‚¯ ‰�È‡˘

˜Á„‰ ˙Ú˘· ÍÎ ÏÂ·ËÏ ‰Ï Ï˜‰Ï ˘È ,¯˘Ù‡
פ )

.(Ò"˙Á)

( àî) חוצצים ·˘Ú˙-מהודקים  Â¯ÈÒ‰Ï ˙„Ù˜Ó˘ ÔÂÈÎ

Ì�Ó‡ ,Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,˘ÂÏÏ ‰Î¯„ ÔÈ‡˘ ‰˘‡· Û‡Â .(Ê"Ë) ‰˘ÈÏ

Ë"„Ò) ÂÊÎ ‰˘‡· Ï˜‰Ï ˘È„ ¯˘Ù‡ ‰˘Ó˘Â ‰Ï·Ë Ì‡ „·ÚÈ„·

.(˘"˙Ù·( áî)'וכו באגד  הדין ÌÈ˘˜˘˜Â-וכן  „‚‡„ ‡"È

·ËÈ‰ ÌÎÂ˙Ï ÌÈÒ�Î� ÌÈÓ‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈˆˆÂÁ ,ÌÈÈÂÙ¯ Ì‰ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘)( âî) באגד-¯ÂÒ‡Â ÌÈ�ÈÚ ·‡Î ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡

,‰È�ÈÚ ¯Â‡Ó „·‡˙ ÔÙ ,ıÂÁ·Ó ÂÏÈÙ‡ ÏÏÎ ‰È�ÈÚ ÏÚ ÌÈÓ Â‡Â·È˘

‰˘‡ ‡Ï‡ ,Â˜„‰˙ ‡Ó˘ ,‰È�ÈÚ ÏÚ ÈÂÙ¯ „‚‡ ÁÈ�‰Ï Ï˜‰Ï ÔÈ‡

‰ÒÎ˙Â ,ÌÈÓ· ‰È„È ÁÈ„˙Â ,‰Â˜Ó‰ ÍÂ˙Ï ‰˘‡‰ ÌÚ „¯˙ ˙¯Á‡

,‰ÙÈÙÁ‰ ÔÈ�ÚÏÂ .ÏÂ·Ë˙Â ,˙ˆ˜ ÔÂÈÙ¯· ‰È„È· ÂÊ‰ ‰˘‡‰ È�ÈÚ

ÌÈÈ�ÈÚ· ÔÂÈÚ· ‰Ï È‚ÒÂ ,ÌÈÈ�ÈÚÓ ıÂÁ ‰˘‡¯Â ‰ÙÂ‚ ÏÎ ÛÂÁ˙˘ È„

.(˘"˙Ù· ÔÂÈˆ ˙·È˘)( ãî)וקשקשים-ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙ÂÁÂÏ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ‰ÎÓ ‚"Ú ÌÈ‡ÙÂ¯‰ãë( äî)'וכו -צריכה
‰È�È˘ ˙‡ ˜Â„·˙˘ ‰˜È„· ÏÚ ÍÂÓÒ˙ ‡ÏÂ ,ıÂˆÁÏ ˙·ÈÈÁ„ Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ‰ÏÈ·Ë‰ È¯Á‡(åî) שיניה לחצוץ -צריכה 
ÔÂÈÎ ,‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘· ‰ÈÙÏ ÌÈÓ‰ ÂÒ�ÎÈ˘ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ È"ÙÚ‡˘

,ÌÈÓ ˙‡È·Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,"ÌÈ¯˙Ò‰ ˙È·" ‡Â‰˘

.(Ê"ËÂ Í"˘) ‰ˆÈˆÁ ‡Ï·

äòãä øåàéá
(åò לזמן עשוי הוא ואפילו חוצץ, הוא הרי שבר, שעל גבס

במידה  מכשול לצאת עתיד אם ולענין לא, ס"ק שני (חוט מרובה

לעיל  גם וראה קסה), סי' יו"ד צבי הר שו"ת עי' תטבול, ולא

יא  סעיף לעיל ראה הרופאים שעושים תפרים ולענין י. סעיף

מה. חוט æò)אות בעזרת השיניים בין לנקות היום המנהג

באוצ  מובא אלישיב (הגרי"ש תתקיז).[דנטלי] עמ' הטהרה רות

שלא  ועדיף מחט, או בקיסם לנקות די כלל שבדרך וי"א

ועלולים  חלקים, ממנו מתנתקים שלפעמים כיון בחוט להשתמש

(שיעורי  להוציאם וחייבים חציצה והם השיניים, בין להשאר

ע"י  דם לה שיצא ברור הדבר אם ויו"ט בשבת סק"א). שבה"ל

היטב  לחוץ ותוכל במברשת, לצחצחם אסור השיניים, צחצוח

חורים  לה שיש אשה סקל"ב). שני (חוט קיסם ע"י שיניה

לה  יגרום הדבר ואם יכולתה, כפי שם לנקות צריכה בשיניים,

מובא  אויערבך (הגרש"ז חוצץ זה שאין להקל אפשר וכאב, צער

הטהרה  באוצרות מובא אלישיב הגרי"ש קפג, עמ' כהן במראה

תתקיח). אימתי çò)עמ' שונים שיעורים בפוסקים מצינו

הטבעת  שאם י"א דיעבד], לענין [נפ"מ רפוי הדבר נחשב

אותם  ומנענעת אצבעותיה פושטת כאשר מאצבעה נופלת

מהר"י  (שו"ת רפוי זה הרי מה, דבר זורקת כאילו בחוזק

רפוי  נחשב אז מעצמו, זז הוא שאם וי"א קח), סי' ברונא

מסתובב  הוא שאם וי"א ולדברי), סד"ה קלה סי' תניינא (נוב"י

(מאירי  רפוי  זה הרי מועטת, הנעה ע"י בקלות אצבעה על

משיעור  יותר מהודק שאינו דכל וי"א פ"ט), ריש במקואות

זה  הרי חונק, שלא באופן הצואר על דבר לקשור שרגילים

(חכמ"א  העיניים ראות לפי לשער וי"א סק"י). (סד"ט רפוי

לטבול  אין רפוי, ודאי שהוא בדבר אף ומ"מ ס"ד). קיט כלל

א. סעיף ברמ"א כדלעיל לכתחילה, ולמעשה,èò)עמו

רפוי  שהוא בדבר רק אבל זו, וכדיעה בדיעבד להקל העיקר

מתאימה  שאינה שנראית עד רפויה שמאד טבעת [כגון מאד,

להקל  אין רפוי, נחשב שהוא ברור שלא דבר אבל זו], לאצבע

סק"ל). שני (חוט בדיעבד אפילו לנהוג ô)בו יש וכן

לשוברה. שיש מהיד, להסירה אפשר שאי בטבעת למעשה

הטבעת  ותסובב הטבעת עם תטבול לשוברה, אפשר אי ואם

ומהני  רפוי, שיהא כדי המים, בתוך כשהיא אצבעה סביב

שחוצץ  להחמיר יש לסובבה, אפשר אי ואם הדחק. בשעת

סק"ו). שבה"ל י"א àô)(שיעורי בשיניים, סתימות לענין

דעת  אבל סי"ח), קיט כלל (חכמ"א חוצצת קבועה סתימה דאף

סי' ח"א מהרש"ם (שו"ת חוצצת אינה קבועה דסתימה האחרונים

ח"א  אג"מ ט, אות שמיני ש"ב חי איש בן סה, סי' אשכול נחל עט,

אם  א). אות סקל"ד שני חוט סק"ב, שבה"ל שיעורי ו, ענף צז סי'

הרי  לשייפה, עתיד והרופא שמפריע, באופן מעט בולטת הסתימה

אינו  אז לשיוף, תור קבעה ולא לה, מפריע אינו אא"כ חוצצת, היא

שני  חוט קפג, עמ' כהן במראה מובא אויערבך (הגרש"ז חוצץ

יכולה  לה, מפריע אם ואף סק"ב). שבה"ל שיעורי ב, אות לד ס"ק

מהטבילה. יום שלושים אחר עד לרופא תלך שלא להחליט

ידיעתה  בלא לבעלה לומר ההוראה מורה יכול צורך ובמקום

תחשוב  לא שהאשה ובלבד יום, שלושים בתוך גם לרופא שתלך

ח"ב  אברהם בנשמת מובא אויערבך (הגרש"ז טבילתה בזמן כן

שיש  או נתרופפה, או שנשברה, קבועה סתימה סקי"א). קצח סי'

אינה  כך, להשאירה עתה לעת הוחלט אם וכדומה, דלקת תחתיה
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טבילה. לה עלתה לא בהם לאכול �‰דבוק שלא נוהגות ויש

השינים פג )ביום פב )בשר  בין נכנס שהוא מפני הטבילה, לבית לכתן

השינים  וחוצצות שבודקות פי על ואף  אחר, ממאכל יותר

אדעתה, ולאו מיניה תשתייר דילמא הוא.(æî)חוששות יפה ומנהג

.‰�.‰�.‰�.‰�ÌÁÂ¯È Â�È·¯

„Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙�

.‚"Ú

äòãä ïåéö

(æî)הוא יפה  ·˘¯-ומנהג ÌÈÏÎÂ‡˘ ‚‰�Ó‰ Ë"ÂÈÂ ˙·˘·Â .ÍÎ ˙ÓÁÓ ‰˙ÏÈ·Ë ·ÎÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ,¯˘· ‰ÏÎ‡ Ì‡Â
פד )

¯˙ÂÈ· ¯‰Ê˙˘ ˜¯ ,

.(Ê"Ë) Î"Á‡ ·ËÈ‰ ‰È�È˘ ¯˜�Ï

äòãä øéàî

äòãä øåàéá
לרופא, תור שקבעו כגון הסתימה, את להסיר הוחלט ואם חוצצת,

כהן  במראה ובתשובתו פו סי' ח"א תשובות (קובץ חוצצת היא הרי

אות  לד ס"ק שני חוט ד, אות קכד  סי' ח"ה שבה"ל שו"ת קיח, עמ'

שן  ולענין ע. אות כב סעיף לעיל ראה שמתנדנדת, שן לענין יז).

עז. אות לעיל ראה מאכל, שיורי בנקב ויש סתימה ולענין נקובה

שחוצצת  מחמירים יש קבועה, בסתימה להחליפה שעתידים זמנית,

קנייבסקי, הגר"ח בתשובת קצ עמ' כהן במראה מובא (חזו"א

אח"כ  לפתוח כשעתידים דוקא והיינו ז), אות לד ס"ק שני ובחוט

א  אבל הטיפול, להמשיך או דבר איזה להוציא משום כדי רק הוא ם

ס"ק  שני (חוט חוצצת אינה לחזק, יחליפוהו ואח"כ חלש שהחומר

מקילים  ויש קפח), עמ' כהן במראה ובתשובתו ט-י, אות לד

קח, סי' ח"ג תניינא ומשיב (שואל חוצצת אינה זמנית שסתימה

ימים  שבעה למשך יישאר אם להקל וי"א צז), סי' ח"א יו"ד אג"מ

קובץ  ב, אות לד סי' טבילה בשערי מובא אויערבך (הגרש"ז

למשך  ישאר אם רק להקל וי"א צ). וסי' ב אות פו סי' ח"א תשובות

למשך  ישאר אם להקל יש וכדומה פו"ר לצורך הוא ואם יום, 30

וגם  פתוח, העצב את להשאיר שסכנה שורש ובטיפול ויותר, שבוע

ימים  לכמה בסתימה אפילו להקל יש כשפותחים, חזקים כאבים יש

הזמן  הגיע אם אבל לפתוח, הזמן הגיע טרם אם זה וכל בלבד,

לשן  שוה אינה הסתימה אם וכן להקל, אין הסתימה, את להוציא

לשאול  יש  אופן ובכל זמנית, בסתימה להקל אין מעט, בולטת אלא

סק"ב). שבה"ל (שיעורי קבוע ולענין לחכם כתר בשיניים, כתר

לראות  לנסיון, יום] 30] שבועות לכמה הניתן כתר וכן חציצה. אינו

שנתרופף, כתר סק"ב). שבה"ל (שיעורי חוצץ אינו מתרגלת, אם

אינו  כתר, של מבנה לעיל]. [נתבאר שנתרופפה כסתימה דינו

(הגרש"ז  לשייפו שעתידים שידוע או לה מפריע אא"כ חוצץ,

קפד). עמ' כהן במראה מובא לנוי,שן אויערבך העשויה תותבת,

תדיר  ונכנסת יוצאת ואם סי"ח). קיט כלל (חכמ"א חוצצת אינה

תותבות, שינים של שלמה שורה וכן חוצצת. רופא, ע"י שלא

(שיעורי  לחכם לשאול יש ובדיעבד חוצצת. יחד, ויוצאות שנכנסות

היא  אם להחליפה, ועשויים שנתקלקלה תותבת שן סק"ב). שבה"ל

מפריעה  היא אם אולם חוצצת, אינה שיוציאוה, עד יום 30 תשאר

הטהרה  באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש חוצצת היא הרי לאכול,

תתקיט). עם שן עמ' תור קבעו אפילו לעוקרה, שצריך טבעית

יא). אות לד ס"ק שני (חוט חוצצת אינה לעקירה, גשר רופא

אם  זמני, וגשר חוצץ. אינו להוציאו, ניתן שלא קבוע גשר בשיניים,

הגשר  לנקות להזהר יש ואמנם חוצץ. אינו יום, 30 למשך נשאר

להוציאם. וקשה מאכל, שאריות בו להתפס שרגילים כיון היטב

רופפות, ששיניו למי השיניים סביב שעושים מתכת חוטי של גדר

ואם  חוצץ. זה הרי לפעמים, אותו מוציאה וגם להוציאו אפשר אם

מוציאים  ולא ארוכה תקופה מונח אם וכן להקל. יש להוציאו, א"א

וי"א  סק"ב). שבה"ל (שיעורי הדחק בשעת עכ"פ להקל יש אותו,

הדחק  ובשעת שיניים, לישור בברזלים כלל להשתמש שלא דעדיף

הטהרה  (יסוד שנה חצי למשך ליטלם עתידה שאינה כל להקל יש

נו). שעשויה פלטהעמ' כיון חוצצת, היא הרי שיניים, ליישור

יח). אות לד ס"ק שני (חוט עת בכל אותה הדבוקה אבניתלהסיר

לפעם  מפעם רופא ע"י לנקותה שדרך אף חוצצת, אינה לשן,

אינה  האבנית, לניקוי תור כבר קבעו אם ואפילו שם), (שבה"ל

יג). אות לד ס"ק שני (חוט להגן ציפויחוצצת השיניים על הניתן

שבה"ל  (שיעורי חוצץ אינו הדין מעיקר כשנתיים, ומחזיק מנקבים,

אות לענין ססק"ב). יא סעיף לעיל ראה שן, עקירת אחרי תפרים

ס"ק áô)מה. חיים (מקור עוף בשר ובין בהמה בשר בין היינו

(הגרש"ז  טחון בשר קציצות ואפילו רעט). סי' שערים בית פ,

לג, ס"ק שני חוט ה, אות לא פרק טבילה בשערי מובא אויערבך

שאר  דה"ה וי"א צב). עמ' כהן במראה מובא ואזנר הגר"ש

(שיעורי  לאכלם אסור השיניים, בין להכנס שטבעם מאכלים

כיון  לאכלם, ומותר האיסור בכלל דאינם וי"א סק"ד), שבה"ל

מובא  אלישיב (הגרי"ש היטב השיניים את מנקים שממילא

שומן  עם שנתבשל תבשיל אמנם תתקיז). עמ' הטהרה באוצרות

ס"ק  שני (חוט דגים וכן שם). חיים (מקור האיסור בכלל אינו בשר,

ביום  בשר לאכול דהאיסור ודע, סק"ד). שבה"ל שיעורי לג,

שני  (חוט האכילה אחר שיניה לחוץ בדעתה אם אף הוא הטבילה,

(שיעורי  לאכול מותרת בשר, לאכול הנצרכת חלשה אשה לג). ס"ק

שיבחינו  וחוששת אחרים, אצל המתארחת אשה סק"ה). שבה"ל

י"א  בושה, הדבר לה וגורם בשר, מאכלי אוכלת שאינה בה

עמ' כהן במראה מובא קרליץ (הגר"נ לאכול לה להקל שאפשר

הטהרה  באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש להקל שאין וי"א צג),

סק"ח). מח סעיף שבה"ל שיעורי תתקיז, מבוקר היינו âô)עמ'

צג). עמ' כהן מראה פא, ס"ק חיים (מקור הטבילה יום

(ãô הנחשבת מצוה סעודת בכל וכן בפורים, המועד, בחול וה"ה

שבה"ל  (שיעורי לשמחה שייכות לה ויש הלכה עפ"י מצוה סעודת

כה). ס"ק בט"ז
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:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰Â�
ÏÂÎ‡Ï ‰Ï ÔÈ‡Â

פה)
‰ÏÈ·ËÏ ‰ˆÈÁ¯‰ ÔÈ·

פו)
,

Ê�
‰ÏÈ·Ë‰ Ì„Â˜ ÌÂÈ‰ ÏÎ ˜ÂÒÚÏ ‰Ï ÔÈ‡Â

‰· ˜·„È ‡Ï˘ ,‰ÂÚ˘ Ï˘ ˙Â¯�· Â‡ ˜ˆ··
פז)

Â‚‰� ÔÎÂ ,
פח)

הדיחה �Áכה.: לא אם

(çî) לה עלתה לא חוצץ, דבר בהם ונמצא שלה הקמטים ובית הסתרים בית

טבילה  קודם בדקה שלא פי על אף חוצץ, דבר עליה נמצא לא ואם טבילה.

הראש  וחפיפת הגוף לבדיקת דומה ואינו טבילה, לה אם �Ëכו.:פט)עלתה

נמי  טבילה ואחר שלה, הסתרים בית ולא שיניה בין טבילה קודם בדקה לא

עצם  ומצאה בדקה כך ואחר ובתבשילין, בכתמים שנתעסקה עד בדקה לא

סתריה, בין חוצץ דבר או שיניה טבילה (èî)בין דבתר ואמרינן לקולא תלינן

בה: שפתותיה Òכז.עיילי קרצה או בפיה שערה ידה צ )נתנה קפצה או

.Â�.Â�.Â�.Â�¯ÂˆÈ˜· ˘"‡¯

.· 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰

.Ê�.Ê�.Ê�.Ê�'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘

.·È 'ÈÒ ‰„�

.Á�.Á�.Á�.Á�ÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

.·-‡ 'Ï‰ · 'ÈÒ

.Ë�.Ë�.Ë�.Ë�.Ì˘ „"·‡¯

.Ò.Ò.Ò.Ò˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

.‰"Ó Á"Ù

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
 äë( çî)הסתרים ‡Â˙Â-בית  ˜ÓÂÚ· ˙Ú·Ë ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡

‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰Ï ÔÂ‚Î ,ÌÈÓÚÙÏ Â¯ÈÒ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆÂ ,‰‡ÂÙ¯ Í¯ÂˆÏ ÌÂ˜Ó

‡Â‰ Ì‡ Ì�Ó‡ .(˘"˙Ù· È"·Â�) ıˆÂÁ ‰Ê È¯‰ ,‰„ÈÏ ÔÓÊ· Â‡

ÔÈ‡Â ÚÂÏ· ‡¯˜� ÈÊ‡ ,ÏÏÎ ÚÈ‚Ó ˘Ó˘‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ˜ÓÂÚ· ‡ˆÓ�

Ì‡ Û‡„ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù· ‡"Ú¯Â ,„"ÂÂÁ ,È"·Â�) Ì˘ ˙·ÎÚÓ ‰ˆÈˆÁ

‡ÈˆÂ‰Ï ‰�ÎÒ ˘È Ì‡ ,ÚÂÏ· ‡¯˜�˘ Î"Î ˜ÓÂÚ· ‡Â‰ Ì‡ ˙˜ÙÂÒÓ

˙Ú·Ë‰ ÌÂ˜ÈÓ ˙‡ ¯¯·Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ Û‡ ,Ï˜‰Ï ˘È ,˙Ú·Ë‰ ˙‡

(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ‰‡È˜· ‰˘‡ È"Ú
צא )

'Ê· ˙Â˜È„·‰ ÔÙÂ‡ ÔÈ�ÚÏÂ .

¯Óˆ Ô˙˙ ,¯Â˜Ó‰ ÈÙ „‚�Î ÔÂÂÎÓ ˙Ú·Ë‰ ÏÏÁ Ì‡˘ ‡"È ,ÌÈÈ˜�

‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰ ˙Ú˘·Â ,˙ˆ˜ ·Ú ‡‰È˘ ÔÙÂ‡· ‰È˜� ˙ÈÏËÓ ÍÂ˙· ÔÙ‚

‡‰ÈÂ ,¯Â˜Ó‰ ÈÙ „‚� „Ú ˙Ú·Ë‰ ÏÏÁ Í¯„ ˜ÂÓÚ ‰Ê‰ „Ú‰ ÒÈ�Î˙

ÌÂÈ· Ì‚Â ,ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ „Ú ˙Â˘Ó˘‰ ÔÈ· Ì„Â˜Ó ÍÎ Á�ÂÓ

È"·Â�) ‰Ï ¯˘Ù‡‰ ÈÙÎ ˜Â„·˙ ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ¯‡˘·Â ,ÔÎ ‰˘Ú˙ '‡

,ÌÈ˜„Ò‰Â ÌÈ¯ÂÁ‰ ¯‡˘· Ì‚ ˜Â„·Ï ‰ÏÂÎÈ Ì‡˘ ‡"ÈÂ .(˘"˙Ù·

.(˘"˙Ù· ÛÒÂÈ ÔÂ¯ÎÊ) '‡ ÌÂÈ ˙˜È„··Â ‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰· ÔÎ ‰˘Ú˙

,˘ÓÓ ¯Â˜Ó‰ ÈÙ „Ú ÚÈ‚Ó Â�È‡ „Ú‰ ¯˘‡Î ‰Ê· Ï˜‰Ï ÔÈ‡„ ‡"ÈÂ

‰·¯‰ Â˜ÁÂ„Ï ¯˘Ù‡ Ê‡„ ÂÎÂ˙· ÍÂÓÂ ˙¯ÙÂÙ˘ È"Ú ˜Â„·Ï ˘È ‡Ï‡

‰¯‰Ë ˜ÒÙ‰· ÔÎ Â˘ÚÈÂ ,˘ÓÓ ¯Â˜Ó‰ ÈÙÏ ÍÂÓÒ Ò�ÎÈ˘ „Ú

‡"Ú¯) ÌÈ˜„ÒÂ ÌÈ¯ÂÁ ˙˜È„· ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â ,'‡ ÌÂÈ ˙˜È„··Â

˘"˙Ù·
צב )

.(åë( èî)לקולא ·„ÔÈ-תלינן ÌÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÂ

ÌÈÏÂ˙ ÔÈ‡ ,Î"Á‡ ‰ˆÈˆÁ ‰‡ˆÓ Ì‡˘ ,‰Ê,·Â˘ ÏÂ·ËÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ,Ï˜‰Ï

(Í"˘) ¯˜ÈÚ ÔÎÂ
צג )
.

äòãä øåàéá
(äô משקה מלבד קיח), סי' ח"ג אמת (זרע מותר לשתות אבל

הלברשטם  (הגר"מ בפה או בשיניים להדבק שעלול שמן או סמיך

פירורים  בו שיש משקה מלבד וכן יט), אות סד סי' משה בדברי

הטהרה  באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש בפיה שישארו שיתכן

תתקיח). תאכל åô)עמ' יו"ט, בליל או שבת בליל הטובלת

אח"כ, יכולה שאינה הדחק ובשעת הטבילה, אחרי שבת סעודת

שתוכל  שיודעת ובלבד לטבילה, החפיפה בין גם לאכול יכולה

תדחה  לנקות, תוכל לא ואם הטבילה, קודם היטב שיניה לנקות

תתקיח, עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב (הגרי"ש טבילתה

קמח). סי' ח"י שבה"ל או æô)שו"ת בצבע להתעסק אין וכן

ודינו  בכך , שמלאכתו מי אמנם הטבילה. יום כל וכדומה בדבק

שלכתחילה  שמחמירים אעפ"י יז], סעיף [כדלעיל וקצב כשוחט

הטבילה, ביום בזה להתעסק מותר מ"מ וכדומה, הצבע את יסיר

שלא  נוהגים ויש לד). ס"ק שני (חוט מעכב אינו שבדיעבד כיון

הובא  סק"ה, קצט סי' יהודה לחם (בית הטבילה ביום להסתפר

שקודם  בימים להסתפר הנוהגת ואשה סק"י), שם בדרכ"ת

ותטבול  תסתפר הטבילה, יום קודם להסתפר ושכחה טבילתה,

קלט). סי' ח"ב האפוד (חשב טבילתה תדחה ולא מיד,

(çô רק מותרת, שבת, לכבוד עיסה ללוש דרכה אם שבת, בערב

דבוק  דבר שום ישאר שלא יפה, יפה ידיה לרחוץ אח"כ תקפיד

חמישי  ביום ללוש צריכה אם דה"ה ונראה מט), ס"ק (סד"ט בהם

(הגרי"ש  ללוש מותרת ששי, בליל טבילתה וחל שבת, לכבוד

שבה"ל  שיעורי תתקיח, עמ' הטהרה באוצרות מובא אלישיב

שם). (שבה"ל שבת לכבוד לעוגות בצק ללוש מותרת וכן סק"ז).

(èô כיון הקמטים, ובית הסתרים בבית דוקא אמורה זו קולא

בדיקת  אבל מים, לביאת ראוי רק בפועל מים ביאת צריכים שאין

אף מעכבת הראש וחפיפת הגוף סי'שאר להלן כמבואר בדיעבד,

ס"ח. סעיף ö)קצט להלן גם וראה חזק, שפתותיה שסגרה היינו

מג. סעיף להלן ראה להתפנות, צריכה היתה אם ולענין לח.

(àö החוט וגם חוצץ, אינו רחמי", תוך "התקן לה שיש אשה

פז, סי' ח"ו יצחק (מנחת חוצץ אינו לנרתיק, מהרחם המשתרבב

דבוק  יהיה לא שהחוט להזהר יש אך סג), סי' חי"א אליעזר ציץ

סי' ח"ב אברהם בנשמת מובא אויערבך (הגרש"ז הנרתיק לכותלי

סקי"ב). רינג",áö)קצח "נובה הנקראת טבעת ולענין

לפני  להוציאה להקפיד יש הריון, למניעת החיצון בבית שמכניסים

להוציאה  להקפיד יש וכן בדיעבד, אפילו מעכבת כי הבדיקות

במכתבו). קליין (הגרמ"ש בדיעבד אפילו חוצצת כי הטבילה לפני

מז. אות ס"ו קצו סי' לעיל גם לכתחילה âö)וראה ולמעשה,

אין  שוב אחת, לילה עברה ואם להקל, יש ובדיעבד להחמיר יש

בשר  אכלה ואם לבונה). עצי סקט"ז, יהודה לחם (בית להחמיר

אינה  כלום, מצאה לא ואח"כ טבילה, קודם שיניה בדקה ולא

קז). סי' ח"ד שבה"ל (שו"ת שוב לטבול צריכה
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בהם, המים באו שלא טבילה:(ð)בענין לה עלתה תאחוז Ò‡כח.לא לא

טבילה בשעת בידיה חברתה שיבואו Ò(àð)·בה כדי ידה, רפתה כן אם אלא

ואם ידיה, אחיזת במקום תחלה,(áð)המים במים ידיה שרי,(âð)הדיחה

המקוה: למי חבור ידיה שעל טופח שאין Ò‚כט.שמשקה במקוה הטובל

במקוה, עלי ידך כבוש לחבירו אמר אם מצומצמין, סאה מ' אלא בה

(ãð):מגונה זה רגלי Ò„ל.הרי להגביה צריכה טבילתהאינה בשעת אם (äð)ה

שהמים  מפני חציצה, כאן אין הרצפה על שדורסת פי על אף טיט, שם אין

לרגליה: במקום Ò‰לא.מקדמים טיט היה אם לפיכך בכלים. טובלין אין

תעמוד לא מגבן,(åð)שטובלת, טומאה שמקבלין עץ כלי גבי על (æð)על ולא

משום  ותטבול, למדרס הראוי כלי שום על ולא למדרסות שראוים נסרים גבי

טבילה  לה עלתה לא וטבלה, עברה כלים, של מרחצאות אבל (çð).צד )גזירת

.‡Ò.‡Ò.‡Ò.‡Ò˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

.‰"Ó Á"Ù

.·Ò.·Ò.·Ò.·Ò˙¯Â˙· ‡"·˘¯

·Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰

.·"Ú.‚Ò.‚Ò.‚Ò.‚Ò˙ÎÒÓ

,È"Ù ‰·¯ ı¯‡ Í¯„

˙Â‡Â˜Ó ‡˙ÙÒÂ˙

Ì"·Ó¯ ,È"‰ ‰"Ù

,Ë"‰ ‡"Ù ˙Â‡Â˜Ó

.È"·‰ ¯Â‡È·Ï

.„Ò.„Ò.„Ò.„ÒÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

‡"·˘¯ ,Á"‰ ‚ 'ÈÒ

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

˘"‡¯ ,·"Ú ‡Ï Ê"˘

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„�

.‡Î 'ÈÒ.‰Ò.‰Ò.‰Ò.‰ÒÔÂ˘Ï

˙¯Â˙· ‡"·˘¯‰

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.„"Ú ‰Î¯ ‰"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ ,„"‰ ‡ 'ÈÒ ‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·· „"·‡¯ ,·"Ú ÂÒ ‰„�· ‡˙È‡„ÎÂ ,‡"Ú Ï Ê"˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æë( ð)טבילה לה עלתה  ‰ÈÂ-לא ‡Ï ,‰È�È˘ ‰ˆ¯˜ Ì‡ Ï·‡

‰ˆÈˆÁ
צה )

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) çë( àð) רפתה -אא "כ 
‰· ÊÁ‡˙ ‡Ó˘ ,‰˙Ù¯· Û‡ ÌÈ¯ÒÂ‡ ‡"È ÌÈ�Â˘‡¯‰ ‰Ê· Â˜ÏÁ�

Ï˜‰Ï ¯˜ÈÚ‰Â .(Í"˘) ÌÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡˘ ˘ÈÂ ,ÁÎ·
צו)

.(Ê"Ë)

( áð) במים ידיה Â˜Ó‰-הדיחה ÈÓ· ‡˜Â„ ‡"È
צז)

,(Í"˘)

.(Ê"Ë) ÌÈ˘ÂÏ˙ ÌÈÓ· ‰"‰„ ‡"ÈÂ( âð)שרי-ÊÂÁ‡Ï ‰ÏÂÎÈ Ê‡Â

‰˜ÈÁ„· ‰· ÊÁ‡˙ ‡Ï Ó"ÓÂ .‰˙ÊÈÁ‡ ˙ÂÙ¯‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â ‰·

‰˙¯·ÁÏ ˙ÚÈÈÒÓ‰ ‰˘‡ ÍÎÈÙÏÂ .‰ÏÈ‚¯ ‰ÊÈÁ‡ ‡Ï‡ ,ÁÎ·Â ‰·¯

,‰„È· ‰ÊÁ‡Ï ‰ÏÂÎÈÂ ‰ÏÈÁ˙ ‰È„È ÁÈ„˙ ,ÌÈÓÏ ‰ÒÈ�Î‰Ï ‰ÏÈ·Ë·

‰ÈÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ‰�ÓÓ ‰„È „È¯Ù‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡Â

„ÂÓÚÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡˘ ‰˘‡Â .‰Ê· Ï˜‰Ï „·ÚÈ„· ˜¯Â ,‰„È „È¯Ù‰Ï

Ô‰È„È ÂÁÈ„ÈÂ ,ÌÈ˘� È˙˘ ‰· ÂÊÁ‡È˘ È"Ú ‰Ï·ÂËÏ ˘È ,‰ÈÏ‚¯ ÏÚ

‰ÏÈÁ˙
צח )

‰ÂÏÈ·ËÈÂ ÔÈ„Ò ‚"Ú ‰Â·ÈÎ˘È˘ ‰�˜˙ ÔÈ‡ Ï·‡ ,
צט )

.(Í"˘)

 èë( ãð) מגונה זה ÌÈÓ‰Ó-הרי Â„È ˙‡ ‡ÈˆÂÈ Â¯È·Á ‡Ó˘„

˘È˘ ‰Â˜Ó· Û‡„ ‡"ÈÂ .¯ÒÁ ‰Â˜Ó· Ï·ÂË ‡ˆÓ�Â ,‰Ê ÏÂ·ËÈ˘ Ì„Â˜

‰�Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ‰‡Ò ÌÈÚ·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ‰·
ק )

.(Í"˘)ì( äð)אם

טיט שם  Ï‚-אין  ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ÔÈ„‰ ‰‡¯ ,ËÈË Ì˘ ˘È Ì‡Â

.(Í"˘) àì(åð)' וכו כלי גבי  ÚÂ·˜Â,-על ·Á¯ ÈÏÎ‰ ÂÏÈÙ‡

.(Í"˘) Â�ÓÓ ÏÂÙ˙˘ ˘ÂÁÏ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡·(æð)נסרים ע "ג ולא 

‰Ï·ÂË˙-וכו ' ‰˘‡‰˘ È„Î ‰Â˜Ó· ÌÈ¯Ò� ˙Â˘ÚÏ ÌÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ

ÌÈÚÂ·˜ Ì�È‡ ÌÈ¯Ò�‰ Ì‡ Û‡ ¯˙ÂÓÂ ,‚‰�Ó‰ ÔÎÂ ,Ì‰ÈÏÚ „ÂÓÚ˙

¯·„ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯Ò� ÁÈ�‰Ï ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ó"Ó„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ÌÈ¯ÓÒÓ·

,ÏÏÎ ÌÈ¯Ò� ‡Ï· ÌÈ�·‡ ˙Ùˆ¯ Â˘ÚÈÂ .(Í"˘) Ò¯„ÓÏ ÈÂ‡¯ Â�È‡˘

ÌÈ¯Ò�‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,„ÈÒÙ‰ ‡Ï ÌÈ¯Ò� ˙Ùˆ¯ ˙Â˘ÚÏ Ï˜ÈÓ‰Â

,˙ÂÈÂˆÓ ÌÈ�·‡ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·Â .(˘"˙Ù· Ò"˙Á) ÌÈÏÊ¯·· ÌÈ¯·ÂÁÓ

‡Ï‡ Ï‚¯ Ò¯„ÓÏ ‰ÈÂ‡¯ ˙Á‡ ÏÎ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ˆ ÌÈ¯Ò�· Ô˜˙Ï ¯˘Ù‡

ÌÈ˘�‰˘ ˜ÂÓÚ ‰Â˜ÓÂ .(˘"˙Ù· Ë"„Ò) „ÁÈ ÌÈ¯Ò� ‰ÓÎ ¯Â·ÈÁ È"Ú

È„Î ‰Â˜Ó‰ ÍÂ˙· ‡ÒÎ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ‡ ,ÏÂ·ËÏ Ì˘ „¯ÈÏ ˙Â„ÁÙÓ

ÌÏÂÒ ÔÎÂ .(˘"˙Ù· È"·Â�) ˙ÂÏ·ÂË˘ ‰Ú˘· ‡ÒÎ‰ ÏÚ Â„ÓÚÈ˘

ÌÈ˘�‰˘ È„Î ,‰Â˜ÓÏ Â„È¯Â‰Ï ÔÈ‡ ,'Â„ÎÂ ‚‚Ï ˙ÂÏÚÏ Â· ÌÈ˘˙Ó˘Ó˘

˙È·) ‰ÏÈ·Ë Ô˙ÏÈ·Ë ÔÈ‡ ÔÎ Â˘Ú Ì‡Â ,ÂÏ·ËÈÂ ‰·ÈÏ˘‰ ÏÚ Â„ÓÚÈ

.(‰„Â‰È ÌÁÏ( çð) היא נותנת ÔÈÒË-אבל  ¯·ÁÏ È¯˘„ ‰"‰Â

ÌÈ�Ù) ‰ÈÓÈÓ ˜ÈÊÁ˙˘ È„Î ,‰È˙Â�Ù„Â ‰Â˜Ó‰ ˙ÈÚ˜¯˜Ï ˙˘ÂÁ� Ï˘

.(˘"˙Ù· ˙Â¯È‡Ó

äòãä øåàéá
(ãö שער טוהר (שערי טבילה לה עלתה לא בית, נעלי עם טבלה

בגדים, עם טבילה ולענין קפה). סי' ח"ט שבה"ל שו"ת ט, אות כ

מו. סעיף להלן (לחם äö)ראה מכך לימנע יש לכתחילה ומ"מ

ל). ס"ק רפויה,åö)ושמלה באחיזה אף להחמיר יש למעשה

נו, ס"ק (סד"ט בעלה עם לנתה כבר אא"כ טבילה, לה עלתה שלא

סיוע  בלא לטבול יכולה שאינה באשה או עב), ס"ק ושמלה לחם

סי"ג). קכא כלל ידה æö)(חכמ"א להוציא שלא להזהר וצריכה

סד"ט  ס"ב, קכ סי' (לבוש שאובים הוי הוציאה, שאם ס"ק מהמים,

קט.çö)נז). לרגע האחיזה את לעזוב יש לכתחילה ולמעשה,

יכולה  שאינה או מהמים, המפחדת אשה כגון צורך, ובמקום

בה  תאחוז שתחילה זה, באופן ויעשו להקל, יש עזרה, בלא לטבול

לתוך  למטה השניה ידה ותושיט מהמים, למעלה מידיה באחת

שלמעלה  ידה ממנה תפריד ואז למטה, זו ביד אותה ותאחוז המים

גם  להושיט עכשיו יכולה ידים בשתי לאחיזה צריכה ואם מהמים,

סקנ"ז). (סד"ט בה להחזיק המים לתוך זו גבי èö)ידה ועל

מתירים  ויש נז), ס"ק (סד"ט אוסרים יש טומאה, מקבל שאינו סדין

במים, הסדין את שהרטיבו לאחר זה על לסמוך ויש מאיר), (בית

את  ינענעו מעט, המקוה למי אותה מכניסים כאשר אפשר ואם

שרי). ד"ה ביאורים (בדה"ש המקוה ממי שיתרטב באופן הסדין

לטבול.÷) מתכוין שאינו סבור שהרואהו כיון
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גבי  על תעמוד לא וכן הטיט. מפני רגליה, תחת זמורות חבילי היא נותנת

מגבו  מטמא חרס כלי שאין פי על ואף ותטבול, בקעת גבי על ולא חרס כלי

תטבול  ולא תפול שלא תפחד שמא הוא חכמים חשש למדרס, ראוי ולא

טבילה. לה עלתה אלו, גבי על וטבלה עברה שיש ÂÒכראוי, מקוה  זה ולפי

(אפילו  השליבות גבי על טבלה אם עץ, של מדרגות) (פירוש שליבות בו

המקוה) לכותלי מחוברים הם עץ (èð)אם כלי דפשוטי טבילה לה עלתה לא

ארבע  רחבה המדרגה ותהיה אבנים, של מדרגה במקומן לעשות וצריך הם,

תפחד קא)(טפחים) לבל מקוה שיעור בה שיהא כדי הרגל, הנחת מקום ,

ממנה: לו ÊÒלב.ליפול אין אם הטבילה, בקרקעית הקבוע עץ של סילון

ולטבול: עליו לעמוד מותרת קבול), בית לו אין שאז מסגרת (פירוש לבזבז

ב ÁÒלג. שיש במקוה תטבול אם (ñ)קרקעיתולא אלא חציצה, משום טיט,

עליו תתן ואם קב )כן טומאה. שום מקבל שאינו דבר בהם וכיוצא זמורות

טבילה:ËÒטבלה, לה עלתה שלא אומרים שיש Úלד.יש במקום תטבול לא

מדקדקת  ואינה לטבול ממהרת כך שמתוך מפני אדם, בני שיראוה חשש

טבילה Ú‡,קג )בטבילה  לה עלתה בדיעבד, תטבול Ú·לה.:קד )ומיהו לא

עד  הרבה תשחה ולא בה, שמסתתרים מקומות שיש מפני זקופה, בקומה

בזה, זה סתריה הערוה (àñ)שידבקו בית סתרי שיהיו עד מעט שוחה אלא

עורכת Ú‚נראים שהיא בשעה שנראית נראה קה)כדרך דדיה תחת ויהיה ,
„Ú כדרך נראה השחי בית תחת ויהיה בנה, את שמניקה בשעה שנראה כדרך

.ÂÒ.ÂÒ.ÂÒ.ÂÒ‡"·˘¯‰ ˙"Â˘

,ÁÎ˙˙ 'ÈÒ ‡"Á

Ì"¯‰Ó ˙"Â˘Â

.‡Ï 'ÈÒ ‰"Â„‡Ù

.ÊÒ.ÊÒ.ÊÒ.ÊÒ˘"‡¯‰ ˙"Â˘

.‚ ÔÈ„ ‡Ï ÏÏÎ

.ÁÒ.ÁÒ.ÁÒ.ÁÒ·"Ú ÂÒ ‰„�

È"˘¯ ,‡"Ú ÊÒ

.Ì˘.ËÒ.ËÒ.ËÒ.ËÒÈ"˘¯

ÈÏÚ·· „"·‡¯Â ,Ì˘

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

.Ê"‰ ‚ 'ÈÒ

.Ú.Ú.Ú.ÚÂÒ ‰„� 'ÒÂ˙

‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú

,‚Ï 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰

Â ˙ÂÚÂ·˘ Û"È¯

‡"Ù Ì"·Ó¯ ,·"Ú

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰Ó

‡"·˘¯ ,‡"È‰

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

Â�È·¯ ,‡"Ú ·Ï Ê"˘

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.·"Ú ÂÎ¯ ‰"Á

.‡Ú.‡Ú.‡Ú.‡ÚÂ�È·¯Â ‡"·˘¯

.Ì˘ ÌÁÂ¯È

.·Ú.·Ú.·Ú.·Ú,‡"Ú ÊÒ ‰„�

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

·Ï Ê"· Ê"˘ ˙È·‰

.·"Ú.‚Ú.‚Ú.‚Ú.‚Ú'ÒÂ˙

.Ì˘.„Ú.„Ú.„Ú.„Ú,Ì˘ 'ÒÂ˙

·"Ù ÌÈÚ‚� ˘"¯

,Ï"�‰ ‡"·˘¯ ,„"Ó

,·"Ú Â ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯

.‚"Ú ÁÏ Û„ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( èð) טבילה לה  עלתה  ‡Â-לא  ˙Â·ÈÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ¯È˙Ó ˘ÈÂ

ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â ÌÈÏ˘Î� ‰·¯‰ Í‡ .¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,‰Â˜Ó· ıÚ Ï˘ ˙Â‚¯„Ó

.(Ê"Ë) ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ÂÒ‡Â ,'„ ‰·Á¯ ‰‚¯„Ó‰âì( ñ) טיט-
‡˜Â„ Â�ÈÈ‰„ ‡"ÈÂ .(Ê"Ë) ÌÈÏ‚¯‰ ˙ÂÚ·ˆ‡ ÔÈ· ˜·„�˘ ÔÂÈÎ Â�ÈÈ‰

.„È ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„ÎÂ ,„‡Ó ˜·„� ‡Â‰˘ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ËÈË Â‡ ÔÂÈ‰ ËÈË

Â˙ÈÚ˜¯˜· ˘È˘ ‰Â˜Ó· Ì‚ ˙ÂÏ·ÂË˘ ÂÈ˘ÎÚ ÂÎÓÒ ‰Ê ÏÚ ÈÏÂ‡Â

ËÈË
קו)

Ë ˘È Ì‡ Ó"ÓÂ .(Í"˘)˙Ú˘· ‰ÈÏ‚¯ ‰È·‚‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ËÈ

.(Ó"Â‚„) ‰ÏÈ·Ë äì( àñ)מעט שוחה  „·‡ÔÙÂ-אלא 

˙‡È· ÌÈÎÈ¯ˆ‰ ÌÈÈÂÏ‚‰ ‰ÙÂ‚ ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÎ· ‡·Ï ÌÈÓ‰ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ê

.(Í"˘) ÌÈÓ

äòãä øåàéá
(à÷ לדעת ס"מ וכ-38.5 נאה, הגר"ח לדעת ס"מ 32 שהם

לא.÷á)החזו"א. סעיף לעיל ראה נסרים, מקום ÷â)ולענין

לטבול  שאסור י"א מהם, שפוחדת וכדומה צפרדעים בו שיש

בית  (שו"ת שהקלו ויש אפרים), הבית בשם תורה (דעת שם

שיש  פשוט בזה, רגילים שאין ובזמננו קעא). סי' ח"א שלמה

מפחיד  דבר כל וה"ה שם. לטבול ואסורה גדול, פחד בזה

במקוה, הטובלת נמוכה אשה וה"ה סק"א). שבה"ל (שיעורי

תטבול  שלא לחוש יש מהמים, ופוחדת מקומתה למעלה והמים

סעיף  להלן וראה נח, סי' ח"ב מלכיאל דברי (שו"ת כראוי

לחוש  יש חמים, מאד או קרים מאד שמימיו מקוה וכן לו).

רסו). ס"ק (בדה"ש כראוי תטבול לא היינו ÷ã)שמא

שאין  הדחק ובשעת הגולה). (באר כהוגן שטבלה כשיודעת

חלוק  או בסדין עצמה לעטוף יכולה לטבול, אחר מקום

רסה  ס"ק בדה"ש עיין בראשונים, כמבואר עמו, ולטבול רחב

שם. להכין ÷ä)ובביאורים העיסה את עורכת שהיא היינו

מעט. לשחות אז שדרכה לאפיה, ולמעשה,÷å)אותה

לעיל  כמבואר להחמיר, ויש הטיט, בסוגי בקיאים אינו אין

יד. סעיף
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יותר  מזו זו ירכותיה להרחיק צריכה ואינה בעומדין, כשאורגת שנראה

בעת  שהם כדרך אלא מדאי, יותר מהגוף זרועותיה להרחיק לא וגם מדאי

ביותר, זקפה או ביותר ששחתה כגון שינתה, ואם לה Ú‰הילוכה. עלתה

שאומרÂÚטבילה, מי עלתה:(áñ)ויש גבוה ÊÚלו.שלא המקוה שיהיה צריך

לטבורה לפחות:(âñ)ממעל פי ÁÚלז.זרת, על שאף שאומר מי יש

וגופה  פניה כן אם אלא גופה כל בהם לעלות המקוה מי בגובה שאין

מקוה): בדיני ס"ו סעיף ר"א סימן לקמן (ועיין דמי שפיר בקרקע, כבושים

המים,ËÚלח. בה שיכנסו כדי פיה לפתוח צריכה אותה Ùאינה תקפוץ ולא

טבילה, לה עלתה לא קפצה, ואם מדאי, זו Ù‡יותר שפתותיה תשיק אלא

בינוני  דיבוק ביותר,Ù·לט.:קז)לזו תפתחם ולא ביותר עיניה תעצים לא

כן עשתה טבילה Ù‚ואם לה עלתה שלא אומרים צריך Ù„מ.:קח)יש

גבה על בשעה Ù‰להעמיד אחד ויום שנה מי"ב יותר גדולה יהודית

טובלת  המים קט)שהיא פני על צף ראשה משער ישאר שלא שתראה .קיא)קי),

.‰Ú.‰Ú.‰Ú.‰ÚÍ¯Ú ÍÂ¯Ú‰

.¯„Ú.ÂÚ.ÂÚ.ÂÚ.ÂÚ„"·‡¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

· 'ÈÒ ‰ÏÈ·Ë‰

.‰"‰.ÊÚ.ÊÚ.ÊÚ.ÊÚ˙"Â˘

,ËÈ˙˙ 'ÈÒ ‡"·˘¯‰

'ÈÒ ‡"Á ı"·˘¯‰

.ÊÈ.ÁÚ.ÁÚ.ÁÚ.ÁÚÂ�È·¯

‰"Á ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

Ì˘· „"Ú ‰Î¯

˙"Â˘ ,ÌÈ�Â‡‚‰

.ÂÒ 'ÈÒ Ô"¯‰

.ËÚ.ËÚ.ËÚ.ËÚ‰Î ÔÈ˘Â„È˜

.‡"Ú.Ù.Ù.Ù.Ù‰�˘Ó

.‰"Ó Á"Ù ˙Â‡Â˜Ó

.‡Ù.‡Ù.‡Ù.‡Ù¯ÂˆÈ˜· ˘"‡¯

.· 'ÈÒ ‰„� 'Ï‰

.·Ù.·Ù.·Ù.·Ù.‡"Ú ÊÒ ‰„�

.‚Ù.‚Ù.‚Ù.‚ÙÌ˘· Ì˘ 'ÒÂ˙

˘"‡¯ ,'Â˘˙· È"˘¯

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„�

ÏÏÎ ˙"Â˘·Â ‰Ï 'ÈÒ

ÈÎ„¯Ó ,· 'ÈÒ ËÎ

.ÁÓ˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘.„Ù.„Ù.„Ù.„Ù.·"Ú ·Ï Ê"˘ Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,ÁÎ 'ÈÒ ‰„� ˘"‡¯.‰Ù.‰Ù.‰Ù.‰Ù.ÊÙ˘ ÛÏ‡ 'ÈÒ ¯Â‚‡‰ ,‡"Ú ‰� ÂÙ 'ÈÒ Â· ÏÎ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( áñ)עלתה ÈÚ˜¯-שלא ÔÎÂ

קיב )
‰ÏÈÁ˙˘ ‰˘‡ ÏÎÏ ÔÂÎ�Â .(Í"˘)

˜¯Â ,Ô‡Î ¯‡Â·Ó‰ ÔÙÂ‡· „ÂÓÚ˙Â ,ÌÈÓ· ‰¯‡Âˆ „Ú ‰ÙÂ‚ ÏÎ ÒÈ�Î˙

.(Ê"Ë) ÏÂ·Ë˙ Î"Á‡åì( âñ) זרת-¯‡·) ÌÈÁÙË '‚ Â�ÈÈ‰

ÌÈÏ„Â‚ ·"È ‡˜Â„ ‡‰È˘ ˜„˜„Ï ÈÂ‡¯ ‰Â˜Ó‰ ÔÂ˜È˙ ˙Ú·Â .(‰ÏÂ‚‰

ÏÎ ÏÚ ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ÌÈËÚÓ˙Ó ÌÈÓ‰ ¯˘‡Î ÔÓÊ‰ Í˘Ó·Â ,[ÌÈÁÙË '‚]

˙Ú· ÌÈ˘�‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ‰ ‰˘‡Ï Ô˙ÈÏ ÈÂ‡¯Â .ÌÈÏ„Â‚ ‰¯˘ÚÓ ÌÈ�Ù

ÏÚÓÓ ÍÎ ÏÎ ‡‰È ‡Ï Ì‡˘ ‰�¯È‰ÊÈÂ ,ÌÈÏ„Â‚ ‰¯˘Ú Ï˘ ‰„Ó ‰ÏÈ·Ë‰

ÍÂ˙· ı¯‡Ï ·Î˘Ï ÏÎÂ˙ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ÏÂ·Ë˙ ‡Ï˘ ,˙Ï·ÂË‰ Ï˘ ‰¯Â·ËÏ

‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚ ÌÈÓ‰ ÂÈ‰ÈÂ ,‰˙ˆ˜ ÏÚ ‰˙ˆ˜ ÏÙ˜˙˘ ‡Ï ,Û„ ÂÓÎ ÌÈÓ‰

‰ÙÂ‚ ÏÎ ÏÚ
קיג )

ÏËÂÓ ·ÂÈÁ‰ ‰ÏÈ·Ë‰ È�È„ ÏÎ·Â .

äòãä øåàéá
(æ÷.כז סעיף לעיל גם עיניה ÷ç)ראה עצמה אם ולמעשה

כבר  ואם עב). ס"ק (סד"ט אפשר אם שנית ותטבול תחזור ביותר,

צז). סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת להקל לסמוך יש בעלה, עם לנתה

(è÷ וצריכה חלשה שראייתה אשה למנות אין ולכתחילה

שמא  צף, ראשה שער אין אם לבדוק כדי הרבה ולהתאמץ להתכופף

סק"ד). שבה"ל (שיעורי היטב לבדוק תשתדל עיקר ÷é)לא

למעשה  אבל המים, פני על צף אינו שהשיער שתראה היתה התקנה

ואם  גופה, על חציצה אין ואם צפרניה, קצצה אם שתבדוק גם צריך

צריכה  מאד ומה סק"ד). שבה"ל (שיעורי נכונה בעמידה טובלת

משערותיה  יצאו שלא היטב להשגיח הטבילה על העומדת האשה

גמורה  נדה תישאר כן לא שאם אחד, משיער משהו ואפילו לחוץ,

לה  אפשר שאי שבת, בליל טובלת היא ואם כרת. עליה וחייב

[שקורין  דק בדבר ראשה על תכרוך היטב, ולהשגיח הנר את לטלטל

חציצה  יהיה ולא בהם המים שיכנס כדי חללים, מלא שהוא טול]

מחוץ). ד"ה ביאוה"ל ס"ב עה סי' ישראל ÷àé)(משנ"ב ומנהג

ישראל  (טהרת "טהור" או "כשר" אומרת הטבילה על שהעומדת

(שיעורי  מעכב זה אין אמנם ראוי, וכן האריז"ל), בשם קנא אות

סק"א). הדיעה ÷áé)שבה"ל על לסמוך יש הדחק בשעת ואמנם

קכא  כלל חכמ"א עב, ס"ק (סד"ט טבילה לה שעלתה הראשונה

יכולה  בעלה, עם לנתה כבר אם ולפיכך פד), סעי' ערוה"ש ס"ח,

וה"ה  צז), סי' ח"ב שבה"ל שו"ת ישראל, (טהרת טבילתה על לסמוך

על  לסמוך יכולה ולטבול, לחזור לה הדחק שעת הוא כאשר

לטבול  יכולה שאינה נכה או חלשה ואשה הנ"ל). (חכמ"א טבילתה

אש  אמרי (שו"ת בישיבה לטבול ויכולה הדחק שעת הוי בעמידה,

סקל"ח). בט"ז שבה"ל שיעורי עח, לעשות ÷âé)סי' יש למעשה

המקוה, מקרקע ועשרים מטר בגובה המים שיהיו המקוה שאז את

תכנס  מעט שתתכופף וע"י טבורה, מעל גודלים כי"ב כלל בדרך הוא

יעקב). לקהילות המצוות (שיעורי המים בתוך שערותיה עם כולה

המים  שיהיו מתאים, בגובה המדרגות אחת על תעמוד נמוכה, ואשה

סק"ג). שבה"ל (שיעורי ס"מ מ-20 פחות ולא לטבורה, מעל ס"מ 25

אין  ואם אחר, למקוה תלך זה, גובה משיעור פחותה המקוה ואם

לז  סעיף השו"ע כמש"כ בשכיבה תטבול גבוה, יותר אחר מקוה

המקוה  אם דוקא והיינו ס"ט), קכא כלל חכמ"א עה, ס"ק (סד"ט

מספיק  אינו המקוה ואם להתקפל, בלא לשכב שתוכל ארוך מספיק

לטבול  הדחק בשעת לסמוך יש כך, לטבול שמפחדת או ארוך,

צוארה  עד במים עצמה תושיב שמתחילה אלא כרגיל, בעמידה

תטבול  ואח"כ המקוה, במי שבגופה הקמטים כל את ותלחלח

ס"ח). קכא כלל וחכמ"א עג ס"ק סד"ט עפ"י רפה ס"ק (בדה"ש
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ÂÙ,בלילה שהוא או גבה, על שתעמוד מי לה אין על (ãñ)ואם שערה תכרוך

של  בשרשרות או שתרפם, ובלבד שבראשה, ברצועה או צמר בחוטי ראשה

שערותיה:(äñ)חוטים על רפוי בגד קושרת או המפשלת ÊÙמא.חלולות,

וטבלה, ערומה, כשהיא לאחוריה היה (åñ)בנה שמא טבילה, לה עלתה לא

שעלתה  ואחר טבילה בשעת וחצץ באמו ונדבק בידיו או התינוק ברגלי טיט

חוצצים:ÁÙמב.נפל: מלמטה, רגליה בסדקי וקסמים צרורות נכנסו

פי ËÙמג. על אף חוצצין, הסתרים, בית שעל ורטיה מלוגמא אספלנית

בהם  יהא ולא ראוים שיהיו צריכים המים, בהם שיכנסו צריכים שאינם

חוצץ. ‡Ì(æñ)ˆ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:דבר ‰ÏÈ·Ë Ì„Â˜ ÌÈÓ ÏÈË‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˘‡‰˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È

¯ÂˆÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡Ï˘ ,ÌÈ�Ë˜·Â ÌÈÏÂ„‚· ‰ÓˆÚ ˜Â„·Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‚ .ÍÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰

ÌËÂÁ‰ ˙‡Âˆ ¯ÈÒ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‚ .ÌÈÓ ˙‡È·Ï ÌÈÂ‡¯ ÂÈ‰È ‡ÏÂ ‰ÓˆÚ
קיד )

היתה ˆ‡מד.:

ר  למכה חוץ שתים או אחת שערה שתי בה שהיו או למכה, מודבק אשה

בריסי  שערות שתי שהיו או בצואה, או בטיט מודבקות ראשם שערות

מלמטה היו (çñ)עיניה אם וכן מלמעלה, עיניה בריסי והוציאתן ונקבו

הרי  מעלה, של עיניה בריסי מדובקות מטה של עיניה ריסי שערות ב'

חוצצים: טבלה,ˆ·מה.אלו ואם רגליה. של באבק תטבול מי ˆ‚לא יש

חוצץ,(èñ)שאומר שפשפה ˆ„שאינו כן אם אלא שחוצץ שאומר מי ויש

בחמין: שטבלה בבגדיה,ˆ‰מו.או שטבלה לבעלה:(ò)נדה מותרת

.ÂÙ.ÂÙ.ÂÙ.ÂÙÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

˙"Â˘ ,Ê"‰ ‡ 'ÈÒ

È"˙ÎÓ ‡"·˘¯‰

.·˜ 'ÈÒ.ÊÙ.ÊÙ.ÊÙ.ÊÙ‰„�

Ì˘ 'ÒÂ˙ ,‡"Ú ÊÒ

Ì"·Ó¯ ,Á"¯ Ì˘·

˙Â‡Â˜ÓÓ ·"Ù

.·"È‰.ÁÙ.ÁÙ.ÁÙ.ÁÙÌ"·Ó¯

˙Â‡Â˜ÓÓ ·"Ù

.Á"‰.ËÙ.ËÙ.ËÙ.ËÙ‡˙ÙÒÂ˙

,‰"‰ Á"Ù ˙Â‡Â˜Ó

·"Ù Ì"·Ó¯

.Ë"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.ˆ.ˆ.ˆ.ˆ'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘

Ô"·‡¯ ,„È 'ÈÒ ‰„�

ÁÏ˜ ÂÎ˘ 'ÈÒ ‰„�

.·"Ú.‡ˆ.‡ˆ.‡ˆ.‡ˆ‡˙ÙÒÂ˙

,‰"‰ Á"Ù ˙Â‡Â˜Ó

·"Ù Ì"·Ó¯

.Ë"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.·ˆ.·ˆ.·ˆ.·ˆ˙Â‡Â˜Ó ‰�˘Ó

‡˙ÙÒÂ˙ ,·"Ó Ë"Ù

,‡"‰ Á"Ù ˙Â‡Â˜Ó

·"Ù Ì"·Ó¯

.È"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.‚ˆ.‚ˆ.‚ˆ.‚ˆ.Ì˘ Ì"·Ó¯

.„ˆ.„ˆ.„ˆ.„ˆ˙Â‡Â˜Ó ˘"¯

.„"Ó È"Ù

.‰ˆ.‰ˆ.‰ˆ.‰ˆ,‡"Ú ÁÈ ‰ˆÈ·

‡"Ù Ì"·Ó¯

,Ê"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

.ÁÎ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
ÍÂÓÒÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈ·Ë‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ‰ ‰˘‡‰Ï „ÈÓ˙ ¯È‰Ê‰Ï ·¯ ÏÎ ÏÚ

.(˘"˙Ù· „¯˘ È˘Â·Ï) ˙Á‡ ÌÚÙ ‰¯È‰Ê‰˘ ‰Ó· î( ãñ) תכרוך

Ï‰-שערה  ‰˙ÏÚ ‡Ï ,‰„·Ï ‰Ï·ËÂ ,‰Ê ÔÂ˜È˙ ‰˙˘Ú ‡Ï Ì‡Â

.(˘"˙Ù· ‡"Ú¯) ‰ÏÈ·Ë( äñ)חלולות-,˙˘¯ ‰˘ÚÓ ÈÂ˘Ú

.(Í"˘) ‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Îàî(åñ) טבילה לה עלתה  -לא
‰ÏÈ·Ë ‰Ï ‰˙ÏÚ„ ‡"ÈÂ

קטו)
.(Í"˘) âî(æñ)'וכו אומרים  יש

-(Í"˘) „·ÚÈ„· ·ÎÚÓ Â�È‡ ‰Ê ÏÎ Â‰ÈÓ
קטז)
. ãî( çñ) ונקבו

ÏÚÓÏ‰-והוציאתן ·˜� Â˙Â‡ Í¯„ Â‡ˆÈÂ Â·˜� ˙Â¯Ú˘‰˘ Â�ÈÈ‰

.(Ê"Ë)äî( èñ) חוצץ ˘˜Ì˙ÂˆÂÂ-שאינו  ÌÈ˘� Ì�Ó‡

¯"„ÂÙ ÔÈ¯Â˜˘ Ô·Ï ˜·‡ Ô‰È˘‡¯ ÏÚ ¯ÊÙ�Â ,ÌÈÏ˙Ï˙
קיז)

ıˆÂÁ ‰Ê È¯‰ ,

Â�È‡ ¯·Î ÌÈÓÏ ˙ÂÒ�Î�˘Î „ÈÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,ÈÂ�Ï ÈÂ˘Ú˘ Û‡„ ,Ú"ÂÎÏ

.(˘"˙Ù· ‰È¯‡ È�Ù) ÈÂ�åî( ò) לבעלה ‡Ì-מותרת ‡˜Â„

‰˙ÏÚ ‡Ï ,ÌÈ˜„Â‰Ó ÌÈ„‚·‰ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈÏÚ ÌÈÈÂÙ¯Â ÌÈ·Á¯ ÌÈ„‚·‰

(Í"˘) ‰ÏÈ·Ë ‰Ï
קיח )
.

äòãä øåàéá
(ãé÷ וה"ה החוטם. בתוך צואה לענין יז ס"ק ז סעיף לעיל ראה

סק"ו). שבה"ל (שיעורי האוזן צואת להסיר היינו ÷åè)שיש

שהיה  ידוע אם אבל התינוק, ברגלי טיט היה אם ידוע כשלא

ס"ק  קצט סי' להלן (ש"ך טבילה לה עלתה לא לכו"ע מלוכלך,

באופן ÷æè)כ). יודעת אם אבל לכך. לחוש אין דמסתמא היינו

הרי  הערוה, בית שפתי את והדקה עצמה את עצרה שאכן ברור

סג  סי' משה בדברי הלברשם (הגר"מ בדיעבד אף מעכב זה

קח. הערה לעיל ועי' י), לכאורה ÷æé)אות וספריי, ג'ל ולענין

לנוי, בו רוצה והאשה ממשות בו שיש דבר של בנדון תליא

נז. אות יז סעיף לעיל שייך ÷çé)הובא לא כמעט והיום

בבגדים  טבלה ואם מקום, באיזה מהודק יהיה לא הבגדים שאחד

לבטלה  היתה הראשונה והברכה בברכה, שוב לטבול צריכה

לא  ים" "בגד עם טבלה אם וכן נו). ס"ק בש"ך שבה"ל (שיעורי

החכמה  בצל שו"ת לה, סי' ח"ד יצחק (מנחת טבילה לה עלתה

לא  סעיף לעיל דינה ראה בית, נעלי עם טבלה מב). סי' ח"ב

צד. אות



נדה  קצח הלכות קטו סימן

שיערˆÂמז. במקום בעור ונושכים בבשר שדבוקים כנים ונדבקים (àò)מין

בבשר, אינו (áò)בחוזק ואם בצפורן, ולגורדן חמין ידי על להסירן צריך

חוצץ: אינו להסירן, שנפלה ˆÊמח.יכול כגון כוונה, בלא שטבלה נדה

לבעלה. מותרת זו הרי להקר, שירדה או המים Áˆ(âò)ÔÈ¯ÈÓÁÓ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:לתוך ˘ÈÂ

(ãò),˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰˙Â‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓÂ(äò)˘È˘ Â·˙Î˘ ˘È .‰ÏÁ˙ÎÏ ¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ˙ÂÈ‰Ï ‰˘‡Ï

È�Ù· Â‡ ‰ÓÂ‰Ó· ÍÏÈÏ ‡Ï˘ Ô˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ ¯È˙Ò‰Ï ÌÈ˘�‰ Â‚‰� ÔÎÂ ,‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ‰ÚÂ�ˆ

Ì„‡ È�· Ô‰· Â˘È‚¯È ‡Ï˘ ,˙ÂÈ¯·‰
קיט)

ÌÚ ·ÎÂ˘ ¯Â¯‡ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡� ,ÔÎ ‰˘ÂÚ ‰�È‡˘ ÈÓÂ ,

.(‡Î ,ÊÎ ÌÈ¯·„) ‰Ó‰·
Ëˆ

‰˙¯·Á ‰· Ú‚ÙÈ˘ ‰ÏÈ·Ë‰ ÔÓ ˙Â‡ˆÂÈ˘Î ¯‰ÊÈÏ ÌÈ˘�Ï ˘ÈÂ
קכ )
,

,ÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚ Â‡ ‡ÓË ¯·„ ‰ÏÈÁ˙ ‰· Ú‚ÙÈ ‡Ï˘(åò)‡È‰ Ì‡ ,ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ‰· ÂÚ‚Ù Ì‡Â

ÏÂ·Ë˙Â ¯ÂÊÁ˙ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È
קכא)

‰Â˜ÓÏ ÔÈÓÁ ÏÈË‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ‡"¯ ÔÓÈÒ ÛÂÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ .

:‰ÏÈ·Ë‰ ¯Á‡ ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ Â‡

.Âˆ.Âˆ.Âˆ.Âˆ,ÂÚ˘ 'ÈÒ Á˜Â¯‰

'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘ '‚‰

.·È 'ÈÒ ‰„�

.Êˆ.Êˆ.Êˆ.Êˆ,‡"Ú ‡Ï ÔÈÏÂÁ

·"Ù Ì"·Ó¯

,Á"‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

ÁÓ¯ ÔÈ˘Ú ‚"ÓÒ

Ô"¯ ,‡"Ú ·Ó¯ Û„

.‡"Ú Ê ÔÈÏÂÁ

.Áˆ.Áˆ.Áˆ.ÁˆÔÈÏÂÁ ‡"·˘¯

È¯˘‡ '‚‰ ,·"Ú ‡Ï

,Á' ÈÒ ·"Ù ÔÈÏÂÁ

,ËÚ˘ Ò"ÂÒ Á˜Â¯‰

·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯

.‚"Ú „Î¯ ÂÎ

.Ëˆ.Ëˆ.Ëˆ.Ëˆ'Ï‰ ‡¯Â„ È¯Ú˘

Â· ÏÎ ,‚Î 'ÈÒ „�

'ÈÒ Á˜Â¯ ,‰Ó˜ 'ÈÒ

ÔÈ·Â¯ÈÚ ‰„Â‚‡ ,ÊÈ˘

.Â� 'ÈÒ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
æî( àò) בבשר בחוזק  ‡˘Ê�Î-ונדבקים  ÔÂ˘Ï· ÌÈ‡¯˜�Â

ÊÈÈÏ ıÏÈÙ"
קכב )

ÌÈ˜Â·„‰ ÌÈ˙Ó ÌÈ�Ë˜ ÌÈ�Î Ô˙Â‡ ÔÎÂ .(Í"˘) "

(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) ‰ˆÈˆÁ ÂÂ‰„ ,Ô¯ÈÒ‰Ï ÍÈ¯ˆ ,¯ÚÈ˘·
קכג )
.

( áò)'וכו להסירן ‰ÈÒ¯‰,-צריך  ‡ÏÂ Ô¯ÈÒ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ÏÎÂ

.(Í"˘) „·ÚÈ„· Û‡ ÌÈˆˆÂÁ Ì‰ È¯‰çî( âò) מחמירין ויש

-ÈÎ ˙ÂÚÈ„‰ ÏÎÏ ‰ÏÈ·Ë ÈÂ‰ ,‰Ï·ËÂ ‰˙¯·Á ‰˙Ò�‡ Ì‡ Í‡

˘È‡ Ï·‡ ,‰˙¯·Á ‡˜Â„Â .(Í"˘Â Ê"Ë) ‰Ï È�‰Ó ‰˙¯·Á ˙�ÂÂÎ

ÌÈÓ· ‰„ÂÚ·Â ,¯˜‰Ï ‰„¯È Ì‡Â .(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) È�‰Ó ‡Ï

ÌÈÓ‰˘ Ï˜‰Ï ˘È ,Ú˜¯˜‰Ó ‰ÈÏ‚¯ ‰È·‚‰ ‡Ï Í‡ ,‰ÏÈ·ËÏ ‰�ÂÂÈÎ

‰˘‡Â .(˘"˙Ù· „¯˘ È˘Â·Ï) È�‰Ó ‰�ÂÂÈÎ˘ Ì„Â˜ ‰ÏÈ‚¯Ï ÂÓ„˜˘

Ú‚ÈÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î· ‰Ï·ËÂ ,‰ÏÂÁ ‰È‰ ‰ÏÚ·˘,˘ÈÓ˘˙Ï ‰�ÂÂÈÎ ‡ÏÂ Â·

˘ÈÓ˘˙Ï Ì‚ ‰ÏÈÚÂÓ ‰ÏÈ·Ë ‰˙Â‡
קכד )

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ)

( ãò) אחרת טבילה  אותה  ˙·¯Í-ומצריכין  ‡Ï Â‰ÈÓ

.(Í"˘) ÏÂ·Ë˙Â ¯ÂÊÁ˙˘Î( äò) לכתחילה להחמיר  -ויש
¯˘Ù‡ Ì‡ ,‰�ÂÂÎ· ÏÂ·Ë˙Â ¯ÂÊÁ˙ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ Â�ÈÈ‰

קכה )
.(Í"˘)

( åò)'וכו אלו דברים  בה  פגעו ÌÚ-ואם ,¯ÂÓÁ ,·ÏÎ ÔÂ‚Î

‰· Ú‚Ù Ì‡˘ ‡"ÈÂ .·"ÂÈÎÂ Ú¯ÂˆÓ ,ÒÂÒ ,¯ÈÊÁ ,ÏÓ‚ ,ÈÂ‚ ,ı¯‡‰

ÌÚ" Î"˘ÓÂ .(Í"˘) ˘Ó˘˙Â ÍÏ˙Â ,‰ÏÚÓ ‰Ê· ˘È ‰·¯„‡ ,ÒÂÒ

È„ÂÓÁ) ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ‡¯Â˜ Â�È‡˘ ,¯ÂÓ‚ ı¯‡‰ ÌÚ Â�ÈÈ‰ ,"ı¯‡‰

‰ÏÈ·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ‰ ‰˘‡· Ú‚ÂÙ‰ ˘È‡ .(˘"˙Ù· Ï‡È�„
קכו)

¯Ó‡È ,

,(Ó ,Ê˜ ÌÈÏ‰˙) "Í¯„ ‡Ï Â‰Â˙· Ì‰˙ÈÂ ,ÌÈ·È„� ÏÚ ÊÂ· ÍÙÂ˘"

·ÂÈ‡) "‰Ù¯ ÌÈ˜ÈÙ‡ ÁÈÊÓÂ ,ÌÈ·È„� ÏÚ ÊÂ· ÍÙÂ˘" ¯Ó‡È˘ ‡"ÈÂ

Â˙ÊÁÂ‡ ,ÔÎ ¯ÓÂ‡ Â�È‡ Ì‡Â .Ì‰È˙˘ ˙‡ ¯ÓÂÏ ˘È ÍÎÏ‰ ,(‡Î ,·È

.(Í"˘) ÌÈ�Â�Ê ÁÂ¯

äòãä øåàéá
(èé÷,בבית ביחידות יתפלל שהבעל צריך אם שבת, בליל

מותר. בטבילתה, ירגישו ולא הילדים על לשמור שיוכל כדי

קצז  סי' לעיל עוד וראה מג). ס"ק שני (חוט הענין לפי והכל

ב. אות הלכך ÷ë)ס"ב בחברתה", "שנוגעת גורסים יש

(סד"ט  בה תגע וגם מהטבילה, כשעולה לקראתה שתבא טוב

צא). פגעה ÷àë)ס"ק ואח"כ בחברתה, תחילה פגעה ואם

נדה  הל' מנהגים (מהרי"ל לחוש צריכה אינה אלו, בדברים

בלילה  לשמש עתידה שאינה אשה צא). ס"ק סד"ט תקצה, עמ'

צא). ס"ק סד"ט (לבוש, אלו בפגיעות לחוש לה אין הטבילה,

(áë÷ חיים בבעלי כיום המצויות קרציות לכעין כוונתו לכאורה

סי' נדה אשר (מעדני דם ומוצצות לבשר בחוזק נדבקות שהן

(שערי ÷âë)פח). חוצצים בשיער, שנדבקים כינים ביצי וכן

בגוף, נדבקים אינם כינים, מיני שאר אבל סכ"ו). יח שער טוהר

נדה  הל' דורא שערי (הג' חוצצים ואינם בהם, נכנסים והמים

לסרק  יש וביצים, כינים כשיש ולמעשה פח). ס"ק סד"ט יב, סי'

כל  לעשות ויש שיכולים, מה כל להסיר וכדומה סמיך במסרק

ואם  גדולה, וטירחה בהוצאה כרוך אינו אם להועיל שיכול דבר

שאין  וי"א סק"א). שבה"ל (שיעורי חוצץ השאר אין כן עשו

[להתחיל  בתכשיר להשתמש יש אלא לבד, סירוק על להסתמך

פעילות  לא כבר שהכינים להניח שיש באופן קודם], ימים כמה

(יסוד  יותר דביקות אינם שעכ"פ או התקלקלו, הכינים ביצי וכן

כינים, לה שאין שסברה היכא ויל"ע קצב). ועמ' נו עמ' הטהרה

עלתה  אם ביצים, או כינים מצאה ואח"כ וטבלה, בדקה ולא

פח. סוס"י נדה אשר מעדני ראה הטבילה. לענין ÷ãë)לה

קצז  סי' לעיל ראה לשמש, אפשר אי כאשר לטבול יש אם

יג. ס"ק צריכה ÷äë)ס"ב אינה לילה, עבר כבר אם אמנם

זה  הרי המקואות, נסגרו וכבר מאוחרת השעה ואם להחמיר.

סק"ו). שבה"ל (שיעורי לילה אינו ÷åë)כעבר אם אף

שני  (חוט מהטבילה שעלתה שמרגיש כל בה, הפוגע הראשון

מד). ס"ק



נדה  קצט הלכות סימן קטז 

קצט  סימן
ובחל, בשבת חפיפה ודיני הסתרים בית לבדק האשה שצריכה

סעיפים  י"ג ובו

להדיח‡א. במים,(à)צריכה שלה הסתרים ובית השחי בשאר (á)·בית ולא

נדבקות (â)‚משקין, שערותיה תהיינה שלא במסרק יפה ראשה שער ולסרק

סמוך  גופה כל ובודקת ובבשרה בעצמה לעיין האשה צריכה וכן בזו. זו

שחוצץ. מאוס דבר שום עליה יהא שלא גופה (ã)„לטבילתה, כל ,א)ותחוף
חמין ‰ במים ושערה.ב )ותשטוף גופה חפיפת שבמקום Âב.בשעת חפיפה

חמין  במים אלא השער, את שמסבכין לפי קרים, במים תהיה לא .ג )שער
Ê סגי חמה בחמי אפילו בנתרÁ.ד )ומיהו תחף טפל Ëולא בערבי הנקרא
È(ä) לפי באהל, ולא ומסתבך, וחוזר השער שמחתך לפי גריד"א, ובלע"ז

.‡.‡.‡.‡.·"Ú ÂÒ ‰„�

.·.·.·.·˘¯Â˘ ˜"È¯‰Ó

.‡ Û�Ú Ë�˜

.‚.‚.‚.‚‡¯ÊÚ ˙�˜˙

,‡"Ú ·Ù ˜"··

.Ì˘ È"˘¯Â

.„.„.„.„‰ÈÚÓ˘ Â�È·¯

,·"Ú ÂÒ ‰„� 'ÒÂ˙·

'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯

,ÊÏ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó

'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,ÁÓ˘˙

.„"Ú ÁÏ Û„ ‡È˜

.‰.‰.‰.‰Â ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯

‡"·˘¯ ,‡"Ú

.‡"Ú ‡Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·.Â.Â.Â.Â,·"Ú ÂÒ ‰„�.Ê.Ê.Ê.Ê'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙· ‡"·˘¯ ,Á"È‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ ·"Ù Ì"·Ó¯ ,Ì˘ È"˘¯

.„Î 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó.Á.Á.Á.Á.·"Ú ÂÒ ‰„�.Ë.Ë.Ë.Ë.‡"Ó ·"Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÈ�˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ· Ì"·Ó¯.È.È.È.È.‰Ï 'ÈÒ ˘"·È¯‰ ˙"Â˘

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
à( à) הסתרים ובית השחי ˜ÈËÓ‰-בית  ÏÎ· ÁÈ„‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ

‰È„È ÈÏÈˆ‡ ˙Á˙ ÔÂ‚Î
ה )

È·˜� ÔÂ‚Î ‰È¯˙Ò ÏÎ· ÔÎÂ ,‰˜Â˘ ˙Á˙Â

‰Ù˘‰Ó ÌÈ�ÙÏÂ ÌÈ�Ê‡Â ÌËÂÁ‰
ו)

.(Ê"Ë)( á) בשאר ולא 

‡·Ï-משקים ,ÌÈËÓ˜· ‡˜Â„ ‡Â‰ ÌÈ˜˘Ó ¯‡˘· ÁÈ„‰Ï ¯ÂÒÈ‡‰

.(˘"˙Ù· Ï‡È�„ È„ÂÓÁ) ÌÈ˜˘Ó ¯‡˘· ÁÈ„‰Ï ¯˙ÂÓ ÛÂ‚‰ ¯‡˘

( â) ראשה שער  ˘ÚÈ¯-ולסרק  ÔÂ‚Î ,‰·˘ ¯ÚÈ˘ ÌÂ˜Ó ¯‡˘ ‰"‰

‰Â¯Ú‰ ˙È·Â ÈÁ˘‰ ˙È·
ז)

(Í"˘) ‰ÙÈ ‰ÙÈ ‰È„È· Ô˙Â‡ ÒÙÒÙÏ ˘È ,
ח )
.

( ã)גופה כל  Â˙˜�˙-ותחוף  ,‰ÙÂ‚ ÏÎ· ÔÈÈÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

ÛÂ‚‰ ÏÎ ˙‡ ÛÂË˘ÏÂ ÛÂÙÁÏ ¯ÈÓÁ‰Ï Â‚‰�Â ,‰¯Ú˘ ÛÂÙÁ˙ Ì‚˘ ‡¯ÊÚ

‰�È‡Â ,ÍÎ· È„ ,‰ÓˆÚ ˙˜„Â·Â ˙�ÈÈÚÓ ‰ÙÈÙÁ‰ ˙Ú˘· Ì‡Â .(Í"˘)

‡˜Â„ ˙„ÁÂÈÓ ‰˜È„·· ÔÈÈÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ
ט )

‰ÏÂÎÈ ‰�È‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÔÂÈÚ‰Â .

‰�ÈÈÚ Ì‡ ˙˜ÙÂÒÓÂ ,‰Ï·Ë˘ ‰˘‡ .(Ê"Ë) ˘ÂÓ˘Ó È"Ú ‡Â‰ ,˙Â‡¯Ï

‰˜¯Ò Ì‡ ˙˜ÙÂÒÓ Ì‡ ‰"‰„ ÔÎ˙ÈÂ ,˘„ÁÓ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ,‰È˙Â¯Ú˘·

(˘"˙Ù)
י)
. á( ä) גריד "א ˘˜ÔÈ¯Â-ובלע"ז ¯˙�·„ ÚÓ˘ÓÂ

"ÛÈÈÊ" Ê�Î˘‡ ÔÂ˘Ï·
יא )

‰˜�Ó ‰·¯„‡ ,Í·ÒÓ Â�È‡˘ ,ÛÂÁÏ ¯˙ÂÓ

.(Í"˘) ‰ÂˆÓÏ ˙‡Ê ÌÈ·È˘ÁÓÂ ,ÌÈ‚‰Â� ÔÎÂ ,‡Ó‰ÂÊ‰

äòãä øåàéá
(àשיניה לחצוץ גם מש"כ וצריכה  עי' סכ"ה קצח סי' (שו"ע

ומן  ח. ס"ק ג סעיף להלן ראה החפיפה, זמן משך לענין שם).

בזה  יש אך שבאמבטיה, חמים במים לשהות צריכה אינה הדין

וכן  חציצות, מיני כל בקלות יותר יורדים כך שע"י מעליותא,

ואמנם  ה). אות סק"ו שני (חוט מכה לגלדי טוב ריכוך בזה יש

חמים  שמים ידוע ראשונים, חודשים בג' בפרט מעוברות, נשים

במים, לשבת בלא לרחוץ שיכולה ופשוט לה, להזיק יכולים

ח"ה  שבה"ל (שו"ת ביותר חמים במים תטבול שלא תזהר וכן

קיב). ב á)סי' סעיף להלן ראה בפושרים, חפיפה לענין

ג. העולם â)אות בפי שנקרא מה היינו חמים, מים גדר

גם  לחפוף שיכולה וי"א סק"כ). (בדה"ש חמים" "מים

יש  לכתחילה ולמעשה ס"א), קכא כלל (חכמ"א בפושרים

יש  אחר, מקוה כשאין או בדיעבד ורק בחמים, דוקא לחפוף

סק"ב). שבה"ל (שיעורי לחמימות הנוטים בפושרים להקל

(ã.השמש ע"י שהוחמו מים השחי.ä)היינו בית היינו

(å,עגבותיה הרגלים, בין השחי, בית אלו: מקומות ובכלל

כגון  הגוף בשאר קמטים וכן רגליה, אצבעות בין הדדים, תחת

החוטם  נקבי הערוה, בית שיניה, פיה, והטבור, בכרס, קמטים

בנקבי  לנקות יש עומק איזה ולענין סק"א, שני (חוט והאזנים

הדיחה  לא אם יז). ס"ק ס"ז קצח סי' לעיל ראה והאוזן, האף

כה-כו. סעיף קצח סי' לעיל דינה ראה וטבלה, אלו, מקומות

(æ.(ס"א קכא כלל (חכמ"א עיניה ריסי הסירוק ç)ה"ה

רטובות  עדיין כשהשערות הרחיצה לאחר דוקא לעשותו יש

בעוד  החפיפה קודם סרקה ואם מיהו), ד"ה סק"ט (סד"ט

ס"ב). קכ כלל (חכמ"א החפיפה לה עלתה לא יבשות, השערות

(è אם ולפיכך עיון, כמו הוא הרי חציצה, להוריד ההתעסקות

זה  הרי נקי, והמקום חציצה שאין לב שמה הרחיצה בשעת

ז). אות סק"ו שני (חוט אם é)עיון המסופקת ולמעשה,

ולטבול, ולסרוק לחזור צריכה עם סרקה, לנתה כבר אם אא"כ

שעל  בטוחה אם אמנם סק"ה), חיים מקור סק"ו, (סד"ט בעלה

היה  וגם קשרים, היו ולא בשערה אצבעותיה העבירה פנים כל

ודאי  אם ולענין קא). סי' ח"ב שבה"ל (שו"ת להקל יש עיון,

להלן  ראה בידיה, השערות פספסה רק אלא במסרק סרקה לא

כח. אות ח סבון.àé)סעיף
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השער, השער.È‡שמסבך המסבכים דברים בכל È·‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:ולא
‰Ê ÏÎÂ

ÔÈ¯Â˘˜ ‰Ï˘ ˙Â¯Ú˘ ÔÈ‡˘ ‰ÓˆÚ· ‰˙‡¯Â ,Â· ‡ˆÂÈÎÂ ¯˙�· ‰ÙÙÁ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÏÁ˙ÎÏ

,ÔÈÎ·ÒÓÂ(å),ÔÈÈ· ˜¯ ,ÌÈÓ· ‰˘‡¯ ÛÂÁ˙ ‡Ï˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ‰˙Â‡ ÂÂˆ˘ ‰˘‡Â .È¯˘

ÍÂÓÒÏ ˘È Í·ÒÓ Â�È‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡Â ,˙Â¯Ú˘‰ Í·ÒÓ ÔÈÈ‰ Ì‡ ÌÈ‡ÙÂ¯Ï ÏÂ‡˘Ï ˘È

,¯·„· ÔÈ‡È˜· ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰ÈÏÚ(æ)Ì‡ ‰ÏÁ˙ ‰ÓˆÚÏ ˙ÂÒ�Ï ‰˘‡Ï ˘È

.˙Â¯Ú˘‰ Í·ÒÓ Â�È‡ ÔÈÈ‰.ג‚Èלכתחלה להיות צריכה סמוך È(ç)„חפיפה

בחפיפה ÂË.יב )לטבילתה  ועוסקת יום מבעוד לחוף שתתחיל הכשר והמנהג

תטבול. ואז שתחשך, תשא ÊËעד שחפפה, פי על שאף כשר מנהג וכן

מסרק שם.(è)עמה ותסרוק הטבילה ˘ˆ¯ÊÈ(é)‰ÎÈ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:לבית ˜Á„‰ ˙Ú˘·Â

,‰ÏÈÏ· ÛÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆÂ ÌÂÈ· ÛÂÁÏ ‰Ï ‡"‡˘ Â‡ ,ÌÂÈ· ÛÂÁÏ(àé)˙Â˘ÚÏ ‰ÏÂÎÈ
יג )
,

.‡È.‡È.‡È.‡È.¯ÂË.·È.·È.·È.·È˙"Â˘

Ë�˜ ˘¯Â˘ ˜"È¯‰Ó

.‡ Û�Ú.‚È.‚È.‚È.‚ÈÁÒ ‰„�

.‡"Ú.„È.„È.„È.„È˙Â˙ÏÈ‡˘

‡˙ÏÈ‡˘ È¯Á‡ ˙˘¯Ù

.Âˆ.ÂË.ÂË.ÂË.ÂË¯ÙÒ

,˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰

‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ

ÈÎ„¯Ó ,·"Ú ÁÏ

.ËÓ˘˙ 'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘

.ÊË.ÊË.ÊË.ÊË,‡"Ú ÁÒ 'ÒÂ˙

'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯

.ÊÏ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó

.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ.ÊÈ·"Ù Ì"·Ó¯

.Ê"Ë‰ ˙Â‡Â˜ÓÓ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
(å)שרי-‰�È‡Â ,ÏÂ·ËÏ ‰Ï È¯˘ ÔÎ ‰˙˘Ú ¯·Î Ì‡ Â�ÈÈ‰

·Â˘ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰Ê ÏÚ ÍÂÓÒ˙ ‡Ï Ï·‡ .·Â˘ ÛÂÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ

'‚ ÔÎ ‰˙˘Ú Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈ¯˜ ÌÈÓÂ Ï‰‡Â ¯˙�· ÛÂÙÁÏ

.(Í"˘) ‰È˙Â¯Ú˘ ÂÎ·˙Ò� ‡ÏÂ ÌÈÓÚÙ( æ)לאשה יש

Í·ÒÓ-לנסות  Â�È‡ ÔÈÈ‰˘ ÔÈ‡Â¯ Â�‡ ÂÏÈÙ‡Â .ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘

‰ÎÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,ÍÎ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ,˙Â¯Á‡ ÌÈ˘� Ï˘ ˙Â¯Ú˘

.(Í"˘) ‰È˙Â¯Ú˘ ÏÚ ˜Â„·Ï â( ç) לטבילתה -סמוך 
ÍÎÈÙÏÂ .¯˘Ù‡„ ‡ÎÈ‰ ,ÌÂÈ· ‰È‰˙ ‰ÙÈÙÁ‰˘ ·ÂË ¯˙ÂÈ„ ‡"ÈÂ

¯Á‡ ÏÁ˘ Ë"ÂÈ È‡ˆÂÓ· Â‡ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ‰˙ÏÈ·Ë ÏÁ Ì‡

˘‰ ¯Á‡ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ È�˘ ÂÏÁ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ,˙·˘‰ÏÁÂ ˙·

,È˘˘Â È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· Ë"ÂÈ ÏÁ Â‡ ,È�˘ Ë"ÂÈ È‡ˆÂÓ· ‰˙ÏÈ·Ë

ÛÂË˘˙Â ¯ÂÊÁ˙Â ,˙·˘ ·¯Ú· ÌÂÈ· ÛÂÙÁ˙Â ÛÂË˘˙ ÌÏÂÚÏ

˘˘ÁÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ .ÏÂÁ· ‡Â‰ Ì‡ ,‰˙ÏÈ·Ë ÏÈÏ· ÛÂÁ˙Â

˜ÂÒÚ˙˘Â ,‰ÏÈÏ· ÌÏÂÚÏ ÛÂÙÁÏ Â�˜˙ ,Ô˙ÏÈ·Ë· ÌÈ·¯ Â˘È‚¯È˘

‡˜Â„ ‰Ú˘ Í˘Ó· ‰ÙÈÙÁ·
יד )

.(Í"˘) ‰˙È·Ï ¯‰Ó˙ ‡Ï˘ È„Î ,

( è)'וכו הטבילה ÛË˙˘‰Ï-לבית ˙Â‚‰Â� ÂÏ‡ ˙Â�È„Ó·Â

,‰ÏÈ·ËÏ „ÈÓ ÍÂÓÒ ıÁ¯Ó‰ ˙È·· ÏÎ‰ ˜Â¯ÒÏÂ ÛÂÁÏÂ ıÂÁ¯ÏÂ

‡Â‰ ÔÂÎ�Â
טו)

.(Í"˘)(é) הדחק ˘ˆ¯ÎÈ‰-ובשעת Â�ÈÈ‰

Ò�Â‡ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ,‰ÏÈÏ· ÛÂÁÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡Â ,ÌÂÈ· ‡˜Â„ ÛÂÁÏ

ÌÈÁÈ�Ó Ì�È‡˘ ‰ÏÈÏ Â˙Â‡· ‚Á ‰ÊÈ‡ Ì‰Ï ˘È ÌÈÂ‚‰˘ ÔÂ‚Î

.‰ÏÈÏ· ÌÈÓÁ ÌÈÓ ‰Ï ÂÈ‰È ‡Ï˘ Â‡ ,˙È· ÌÂ˘· ˘‡ ˜ÈÏ„‰Ï

Ò�Â‡ ‰ÊÈ‡ ˙ÓÁÓ ÌÂÈ· ÛÂÁÏ ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ Ì‡ ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ

ÛÂÁ˙ ,‰ÏÈÏ· Ì‚Â ÌÂÈ· Ì‚ ¯˘Ù‡˘ ÏÎ Ï·‡ .‰ÏÈÏ· ˜¯ ‡Ï‡

,ÌÂÈ· ˜¯ ÛÂÁÏ ÌÈÏÈ˜Ó˘Î Û‡Â .(Ê"ËÂ Í"˘) ‰ÏÈÏ·Â ÌÂÈ·

ÔÏ‰Ï„ÎÂ ,‰ÏÈ·Ë‰ Ì„Â˜ ‰ÙÂ‚ ÏÎ ‰˜È„·Â ÔÂÈÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ó"Ó

(Ê"Ë) Â ÛÈÚÒ
טז)
.(àé) לעשות ‡Ì-יכולה ‰"‰Â

‡·Ï „È˙Ú˘ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈÏ· ‡·Â ,¯ÈÚ· ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÚ·

.(Ë"‰‡·· ÏÏ‰ ˙È·) ÏÂ·ËÏÂ ‰ÏÈÏ· ÛÂÁÏ ˙¯˙ÂÓ ,‰ÏÈÏ·

äòãä øåàéá
(áé'סי (יראים שעות ג' עד שהוא י"א לטבילתה", "סמוך גדר

אמנם  תורה, ובדעת קכט סי' ח"א ומשיב בשואל הובא קצב,

ובפרט  ממש, לסמוך יש לכתחילה ומ"מ שם), ראם תועפות עי'

אונס  ובמקום סק"ב). שבה"ל (שיעורי ביותר שמזיעים בקיץ

שלשה  לא אבל ימים, שני מהטבילה החפיפה את להרחיק מותר

כז. אות ח סעיף לקמן עיין כג), יח, ס"ק כלה âé)(סד"ט

סק"ז). קצז סי' (פת"ש בלילה לחפוף ראה ãé)יכולה

כא. אות להלן בבית åè)עוד רבות נשים שיש ובמקומות

לפחות  לחפוף תוכל אם במתינות, לחפוף תוכל ולא הטבילה

עדיף  לא, ואם הטבילה, בבית שתחפוף עדיף שעה, חצי במשך

שאין  ובמקום קיב). סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת בביתה שתחפוף

עדיף  הכוכבים, לצאת סמוך אלא הטבילה בית את פותחים

[כדלהלן  כשעה במשך במתינות בלילה הטבילה בבית שתחפוף

יכולה  אינה ואם יום, מבעוד בביתה לחפוף מאשר כא], אות

יום  מבעוד בביתה תחפוף לה, הנצרך הזמן כפי שם לשהות

ח"ב  יו"ד (אג"מ בלילה הטבילה בבית קצת לרחוץ תחזור וגם

פא). להכין æè)סי' יכולה ואינה בילדים, המטופלת אשה

לעשות  מותרת יום, מבעוד כראוי במתינות בביתה עצמה את

שעה. כשיעור החפיפה בעסק תשהה ואולם בלילה, החפיפה את

צפרניה  את ולקצוץ להקדים ביכולתה שהדבר לאשה ראוי אכן

יש  אם וכן וטרודה, עסוקה שאינה בזמן וכדומה, הבוקר בשעות

תשוב  ובערב תעשה, כנהוג האמבטיה את אז לעשות באפשרותה

עמ' כהן (מראה גופה כל ותבדוק ותסרוק [במקלחת] ותרחוץ

כדי  לביתם לחזור להשתדל שצריכים נראה כולל, ואברכי צח).

הוא  וכאן שיוצאים, צרכים משאר גרע ולא בזמן, לילך שתוכל

חברותא  לו יש שאם וי"א ס"ג), סוף שבה"ל (שיעורי מצוה דבר

לבטל  מותר לבדו לומד ואם תורה, ביטול משום לבטל, לו אין

סק"ד).(ח  שני וט
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(áé).ÈÂ‡¯Î ÛÂÁ˙Â ‰˙È·Ï ¯‰Ó˙ ‡Ï˘ „·Ï·Â.דÁÈ,שבת במוצאי טבילתה חל

טבילתה. בליל תחוף יום, מבעוד לחוף ËÈ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:שא"א
Ó"ÓÂ(âé)‰ÙÈ ‚‰�Ó

ËÚÓ ˜Â¯Ò˙Â ÛÂÁ˙Â ¯ÂÊÁ˙ ˘"ˆÂÓ·Â ,˙·˘ ·¯Ú· ·ËÈ‰ ıÁ¯˙˘ ‡Â‰
יז)
נזדמנה Îה..

שבת  בליל טבילה ביום.(ãé),יח)לה במוצאי Î‡ו.תחוף טבילתה ליל חל

שבת  בערב תחוף אז לחוף, אפשר שאי טוב יום והוא חלו Î·.יט)שבת אם וכן

ביום  תחוף שבת, בליל טבילתה ליל וחל וששי, חמישי ביום טובים ימים ב'

יתבלבלו. שלא כדי שערותיה ותקשור בשבת ˙Î(åè)¯‰Ê‚‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:רביעי Ì‚

,ÔÈÏÈ˘·˙ ˙ÚÈ‚�Ó Ì‚ .¯·„ ÌÂ˘ ‰· ˜·„È ‡Ï˘Â ,˙ÙÂ�ÈË ÏÎÓ ‰ÏÈ·ËÏ ‰ÙÈÙÁ‰ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ·

È‡ Ì‡Â .ÌÈ˜·„�‰ ÌÈ¯·„ Ì‰ Ì‡ ,¯‰ÊÈÏ ‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ ¯‰ÊÈ˙ ,ÌÈ�Ë˜‰ ‰È�·Ï Ô˙�È˙�Ó Â‡

,‰ÏÈÎ‡ ˙Ú˘· Ô‰· Ú‚ÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ˘ Â‡ ‰ÓÂ˜Ó· ‰˘ÚÈ˘ ÈÓ ‰Ï ÔÈ‡˘ ÔÂ‚Î ,¯‰ÊÈÏ ‰Ï ¯˘Ù‡

‰ˆÈˆÁ È„ÈÏ ‡·˙ ‡Ï˘ ÌÚÙ ÏÎ ‰È„È ıÂÁ¯˙ Ó"ÓÂ ,˘ÂÁÏ ÔÈ‡
כ )
.

„Î(æè)ÔÈÈÚ˙ ‰ÏÈ·Ë ˙Ú˘·Â

,ıˆÂÁ ¯·„ ‡‰È ‡Ï˘ ,‰˘‡¯ ˙Â¯Ú˘Â ‰ÙÂ‚ ÏÎ ·ËÈ‰ ˜Â„·˙Â
‰Î(æé)ÁÈ„˙Â(çé)ÌÈ¯˙Ò‰ ˙È·

.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈ.ÁÈÁÒ ‰„�

.Ì˘ È"˘¯ ,‡"Ú

.ËÈ.ËÈ.ËÈ.ËÈ.¯ÂË.Î.Î.Î.Î.¯ÂË

.‡Î.‡Î.‡Î.‡ÎÁÒ ‰„� 'ÒÂ˙

.‡"Ú.·Î.·Î.·Î.·Î˙Â˙ÏÈ‡˘

È¯Á‡ ˙˘¯Ù

„"·‡¯ ,Âˆ ‡˙ÏÈ‡˘

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ··

,Â"‰ ‚ 'ÈÒ ‰ÏÈ·Ë‰

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

‡Ï Ê"˘ Ê"· ˙È·‰

Ê ˙ÂÚÂ·˘ Ô"¯ ,·"Ú

.‡"Ú.‚Î.‚Î.‚Î.‚Î˘"‡¯

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„�

¯ÙÒ ,ÊÏ 'ÈÒ

,˜ 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰

ÁÏ ‡È˜ ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ

.·"Ú.„Î.„Î.„Î.„ÎÔ"¯

,‡"Ú Ê ˙ÂÚÂ·˘

˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.‡"Ú ‡Ï Ê"˘.‰Î.‰Î.‰Î.‰Î.ÊÏ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰ ‰„� ˘"‡¯

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( áé) תמהר שלא ˘˙ÂÒÚ˜-ובלבד  Â�˜˙ ,‰ÏÈÏ· ˙ÙÙÂÁ ¯˘‡Î

(Ò"˙Á) ‰Ú˘ Í˘Ó· ‰ÙÈÙÁ·
כא )
.ã( âé) יפה -מנהג

ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ„Î ,‰ÙÈ ‚‰�Ó ˜¯ ‡ÏÂ ,ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚ ‡Â‰ ÔÎ˘ ‡"ÈÂ

.(Í"˘) Á ˜"Ò ‚ ä( ãé) ביום ÂÒÚÏÓ˜-תחוף  ¯‰Ê˙Â

‡·‰ ÛÈÚÒ· ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ¯·„· ‰ÏÈ·ËÏ ‰ÙÈÙÁ‰ ÔÈ·
כב )

.(Ê"Ë)

å(åè) תזהר ÁÂ¯Ó˜˙-גם  ‰ÙÈÙÁ‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Â�ÈÈ‰

.(Í"˘) ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ ‰ÏÈ·Ë‰Ó(æè) תעיין טבילה ובשעת

·˘Ú˙-וכו ' ·Â˘ Ì‚Â ‰ÙÈÙÁ‰ ˙Ú˘· Ì‚ ˜Â„·ÏÂ ÔÈÈÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ

.(Í"˘) ‰ÏÈ·Ë‰(æé)'וכו הסתרים  בין Î‡˘¯-ותדיח

‰ÈËÓ˜ ıÂÁ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙·˘ ÏÈÏ· ˙Ï·ÂËÂ ˙·˘ ·¯Ú· Ë"ÂÈ ÏÁ

.(Ê"Ë) ˙·˘ Ì„Â˜ ·ÂË ÌÂÈ· ÔÈÓÁ· ‰È¯˙ÒÂ( çé)בית

ÂÓ˙¯˙-הסתרים ,˙·˘· ‰"‰Â .Ë"ÂÈ· ÛÂ‚‰ ÏÎ ıÁ¯˙ ‡Ï Ï·‡

·¯ÚÓ ÂÓÁÂ‰˘ ÔÈÓÁ· ÌÈ¯·È‡ ¯‡˘ Â‡ ‰ÈÏ‚¯Â ‰È„È ‰È�Ù ıÂÁ¯Ï

.(Í"˘) ÂÎ˘ 'ÈÒ Á"Â‡· ¯‡·˙�˘ ÂÓÎÂ ,‰ÙÂ‚ ÏÎ ‡Ï Ï·‡ ,˙·˘

äòãä øåàéá
(æé במוצאי רק שתחפוף י"א באב, תשעה במוצאי טבילתה חל

לחפוף  יכולה אינה ואם באב, תשעה בערב ולא באב, תשעה

או"ח  (רמ"א באב תשעה בערב תחפוף באב, תשעה במוצאי

כלל  אדם חיי סי"ב, קכב סי' שו"ע קיצור סט"ז, תקנא סי'

תשעה  בערב שתרחוץ וי"א סק"ב), שבה"ל שיעורי סי"ט, קלג

ובמוצאי  באב, תשעה במוצאי לרחוץ לה כשאפשר אפילו באב,

באב  תשעה בערב חפפה לא ואם מעט, שוב תחפוף ת"ב

סקי"ח  תקנד סי' (משנ"ב ת"ב במוצאי החפיפה כל תעשה

הגר"מ  הט"ו, פ"ו ישראל בת טהרת סט"ז, תקנא סי' וביאוה"ל

תב). עמ' הטהרה באוצרות מובא לענין çé)ברנדסדורפר

ס"ב. קצז סי' לעיל ראה בשבת, דבאופן èé)טבילה דע,

ולא  אפשר, אם לראייתה, רביעי ביום בטהרה להפסיק עדיף זה

החפיפה  להרחיק תצטרך שלא כדי כרגיל, ימים ה' להמתין

לו. ס"ק סי"א קצו סי' לעיל כמבואר אבל ë)מהטבילה,

רק  שאוכלת, פעם כל שיניה ולחצוץ פיה להדיח צריכה אינה

עז). ס"ק (בדה"ש לטבילה לשהות àë)סמוך צריכה אינה

וגזיזת  והרחיצה החפיפה צרכי בכל תעסוק אלא שעה, במים

הדחק  ובשעת דוקא, שעה והיינו שעה. במשך וכו' הציפורניים

דרכי  סק"ו, בש"ך שבה"ל (שיעורי שעה בחצי להקל אפשר גדול

שלימה, שעה צריכה שאינה יודעת שאם וי"א סקכ"ג). תשובה

בלא  במתינות טובה חפיפה לעשות לה הנצרך הזמן את תקבע

יו"ד  (אג"מ אופן בשום תטבול לא שתקבע הזמן וקודם מהירות,

י"א  השעה, סיום קודם חפיפתה את סיימה ואם פא). סי' ח"ב

יח), אות סק"ו שני (חוט הטבילה קודם השעה כלות עד שתשהה

שעה  שיקח דעת על במתינות החפיפה שתעשה בכך דדי וי"א

השעה, מלאת קודם מעט החפיפה שגמרה אירע אם אבל שלמה,

מתחילה  כאשר סי "ב). כ סי' שער (פותח לטבול לירד תוכל

שעה, במשך להתעסק צריכה אינה הדין מעיקר ביום, לחפוף

צאת  עד שקיעה קודם ממעט תהא שחפיפה די רגיל ובאופן

צריכה  היא זמן כמה בעצמה אחת כל ותשער לכך הכוכבים,

תעסוק  ביום כשחופפת גם שלכתחילה וי"א סק"ד), שני (חוט

סי' ח"ה שבה"ל (שו"ת שעה חצי ולפחות שעה, במשך בהכנות

לעיל áë)קיב). ראה לטבילה, החפיפה בין אכילה לענין

לאחר  להתאפר לה אין להתאפר, הנוהגת אשה סכ"ד. קצח סי'

סק"ו  שני (חוט שבת] לכבוד הוא אם [אף שבת, בערב חפיפתה

כג). אות
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ÌÈÓÁ ÌÈÓ·(èé),·ÂË ÌÂÈ· ÂÏÈÙ‡ ÂÓÁÂ‰˘
ÂÎ

‰ÏÈ·Ë‰ ˙Ú˘· ·ÂË· ‰È�È˘ ıÂˆÁ˙ ÔÎÂ

ÌˆÚ ‡ÏÂ ¯˘· ‡ÏÂ ÔÈ¯Â¯ÈÙ ¯‡˘È ‡Ï˘
כג )

‰˙ÏÈ·Ë ÏÁ ‡Ï Ì‡ Ê"ˆ˜ ÔÓÈÒ Ï"ÚÂ) .

.(˘"ˆÂÓ· ÏÂ·ËÏ ÏÎÂ˙ Ì‡ ,˘"ˆÂÓ·.זÊÎ אין בלילה, לטבול שיראות במקום

מקילינן, לא בהדדי קולי דתרי שבת, ביום ולטבול שבת מערב לחוף להתיר

מטבילה  חפיפה דהרחקת  וקולא בתה, דסרך חול ÁÎח..כד )קולא בימי

אחר, יום בליל וטבלה היום עצמה ועיינה חפפה אם בי"ט), שכן (וכל

טבילה  לה סמוך כו)בדיעבד כה)עלתה ובדיקה חפיפה היו שלא פי על אף ,

טבילה כז)לטבילה  לה עלתה לא כלל, חפפה לא אם אבל פי כח). על אף

במסרק  וסרקה הטבילה אחר מיד חפפה ואפילו בגופה, בעצמה שעיינה

אם  צ"ל ואין טבילה. לה עלתה לא קשורה, נימא שום מצאה ולא

גופה  בשאר עיינה ולא שיער, במקום טבילה,כט)חפפה לה עלתה שלא ,

תורה  דבר הוא הגוף בבית ËÎט..ל )שעיון אבל הגוף, כל בשאר בד"א,

לכן  קודם אותם עיינה לא אם מים, לביאת צריכים שאין כיון הסתרים

טבילה. לה עלתה דבר, שום בהם מצאה ולא אותם עיינה כך ואחר

חוצץ,Ïי. דבר עליה נמצא ובעלייתה וטבלה, ועיינה אם Ï(ë)‡חפפה

אחרת, טבילה צריכה אינה טבלה, שחפפה עונה לאו,(àë)בתוך ואם

.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ.ÂÎ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,˜ 'ÈÒ

.·"Ú ÁÏ ‡È˜

.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎ.ÊÎÊÒ ‰„� 'ÒÂ˙

‰„� ˘"‡¯ ,·"Ú

,ÊÏ 'ÈÒ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰

'ÈÒ ˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó

ÔÈÂ‡Ï ‚"ÓÒ ,ÊÓ˘˙

'ÈÒ ˜"ÓÒ ,·"Ú ÁÏ

‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ ,‚ˆ¯

Â�È·¯ ,‡˜ 'ÈÒ

ÂÎ ·È˙� ÌÁÂ¯È

.·"Ú ‰Î¯ ‰"Á

.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎ.ÁÎÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

‡"·˘¯ ,„"‰ ‚ 'ÈÒ

Ê"· ˙È·‰ ˙¯Â˙·

.‡"Ú ‡Ï Ê"˘

.ËÎ.ËÎ.ËÎ.ËÎÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

.·"‰ · 'ÈÒ

.Ï.Ï.Ï.Ï.·"Ú ÂÒ ‰„�

.‡Ï.‡Ï.‡Ï.‡Ï˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

,‡"Ú ‡Ï Ê"˘

˙Â‚˘‰· ‰"Ê¯

¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·Ï

.„ ˙Â‡ ‰ÏÈ·Ë‰

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( èé) ביו"ט אפילו ˘‰ÂÓÁÂ-שהוחמו ÌÈÓ·„ ÌÈ˜Ù˜ÙÓ ˘ÈÂ

ÌÈ¯·È‡ ¯‡˘ ‡Ï Ï·‡ ,‰ÈÏ‚¯Â ‰È„È ‰È�Ù ˜¯ ÁÈ„‰Ï ¯˙ÂÓ Ë"ÂÈ·

(Í"˘· ÔÈÓÈ�· ˙‡˘Ó)
לא )
.é( ë)'וכו עונה בתוך -אם

,‰ÏÈ·ËÏ ÍÂÓÒ ‰ÙÙÁ Ì‡ ‡Ï‡ ,‰�ÂÚ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ

‰˙Â‡· ‰ÙÙÁ Ì‡ ‡Ï‡ Ï˜‰Ï ‡ÏÂ ,˙ÂÚÈ„‰ È˙˘Î ¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ

‰ÏÈ·ËÏ ÍÂÓÒ Ì‚Â ‰�ÂÚ
לב )

.(Í"˘)( àë)'וכו לאו -ואם 
ÍÂÓÒ ‰ÙÙÁ ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ,‰ÏÈ·ËÏ ÍÂÓÒ ‰�ÈÈÚ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÈ‰

‰ÏÈ·ËÏ
לג )

.(Í"˘)

äòãä øåàéá
(âë.(ס"י קכ כלל (חכמ"א וחוטמה אזנה צואת תנקה וכן

(ãë טבילה לה עלתה ביום, בשבת טבלה אם בדיעבד אך

צא). ס"ק בינתיים äë)(בדה"ש נתעסקה לא אם דוקא היינו

יג. סעיף כדלהלן החוצצים, לא åë)בדברים עדיין אם אבל

לחפוף  חזרה ולא פשעה ואם שוב. עתה לחפוף צריכה טבלה,

ומ"מ  לטבול. אסורה לחוף, יכולה שלא אונס ארע ואח"כ בלילה,

כב). ס"ק (סד"ט טבילה לה עלתה טבלה, עד æë)אם היינו

בליל  טבלה אם אבל לטבילה, החפיפה בין ימים ג' של הפרש

כג). ס"ק (סד"ט בדיעבד אף טבילה לה עלתה לא לחפיפה, רביעי

יב. אות ג סעיף לעיל גם שערה,çë)וראה חפפה שלא היינו

אם  בדיעבד, מעכב אינו גופה, חפפה ולא שערה חפפה אם אבל

סרקה  לא כד. ס"ק יא סעיף להלן כמבואר בגופה, עיינה

שבת, למוצאי טבילתה תדחה שבת, בליל טבילתה וחל שערותיה,

שערה  בכל והרגשה בדיקה שצריך כיון גויה, ע"י לסרק מהני ולא

ע"י  לסרק דמהני וי"א כט). ואות ג אות סק"ו שני (חוט ושערה

וכן  סק"ב, ס"ה קצט סי' עוז בלבושי הובא דיסקין (מהרי"ל גויה

אך  במסרק ראשה שערות סרקה לא ד). אות בתמצית שם פסק

(חכמ"א  בעלה עם לנתה כבר אם להקל יש ביד, אותן פספסה

לא  אם ראשה). שער ד"ה ביאורים ס"א בדה"ש סס"ב, קכ כלל

לעיל שו"ע עיין קמטיה, וכ"ו.רחצה סכ"ה קצח סי'

(èë טבילה לה עלתה לא עיינה, לא הגוף במיעוט רק אם ואפילו

ראה  הסתרים, בבית עיינה לא אם ולענין סקנ"א). קצח סי' (סד"ט

הבא. א ì)סעיף סעיף לעיל ראה עיינה, אם המסופקת ולענין

ד. ביו"ט àì)ס"ק מים לחמם אף בזה, להקל יש ולדינא

(בדה"ש  עכו"ם ע"י עדיף דאפשר היכא אמנם ההדחה, לצורך

פה). התחילה áì)ס"ק ואם כז). סס"ק (סד"ט עיקר וכן

אם  ואף עונה, באותה שחפפה חשיב בלילה, וסיימה ביום לחפוף

סק"ו). שני (חוט להקל לצדד יש השקיעה, אחרי לחפוף סיימה

כו), סי' (יראים שעות ג' תוך שהוא י"א לטבילה", "סמוך ושיעור

החפיפה  בין אחר בדבר עסוקה היתה שלא כל שהוא וי"א

סק"ו). שני (חוט קכ âì)לטבילה כלל (חכמ"א עיקר וכן

לג). ס"ק ושמלה לחם סט"ו,
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אחרת  טבילה ÔÂ‚Î‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:.לד )צריכה ,‰ÏÈ·ËÏ ÍÂÓÒ ‰ÙÈÙÁ‰ ‰˙È‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

.˙Â�ÂÚ È˙˘· ‰È‰Â ÏÈ‡Â‰ ,‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰Ï·ËÂ ·¯ÚÏ ÍÂÓÒ ÌÂÈ· ‰ÙÙÁ˘
·Ï

,Ì"·Ó¯‰ÏÂ

ÍÎ ÔÈ·Â ÍÎ ÔÈ·(áë).‰ÎÈ¯ˆ ÂÊÂ ÛÂÁÏ ¯ÂÊÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡ ÂÊ˘ ‡Ï‡ ,˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ

אבל Ï‚יא. טבילה, אחר המין באותו נתעסקה כשלא אמורים, דברים במה

לבדיקה טבילה בין בו נתעסקה שאני (âë)אם אחרת, טבילה צריכה אינה

בו. שנתעסקה במין אותו אםÏ„תולה אין (ãë)אבל טבילה, קודם חפפה לא

טבילה. אחר בו שנתעסקה פי על אף בו כל Ï‰יב.תולין בשאר בד"א,

הסתרים, בית אבל טבילה (äë)הגוף, ואחר טבילה קודם אותם עיינה לא אם

מאותו  בהם נמצא כך ואחר החוצץ, בדבר שנתעסקה עד עיינה לא כן גם

להקל.(åë)המין, לטבילה ÂÏיג.תולין חפיפה ובין טבילה, קודם חפפה

החוצצין, בדברים תבשיל(æë)נתעסקה לבנה שנתנה בה,ÊÏאו לידבק הראוי

עליה  מצאה ולא טבילה אחר מיד בדקה אם אפילו טבילה, לה עלתה לא

טבילה  וצריכה ממנה, נפל מהמים בעלייתה אומר שאני חוצץ, דבר שום

ÁÏ‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:אחרת.
,¯·„ ÌÂ˘ ‰· ˜·„� ‡Ï˘ ‰˙‡¯Â ‰ÏÈ·Ë Ì„Â˜ ‰ÓˆÚ ‰˜„· Ì‡ Â‰ÈÓ

.˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ˆ"‡
ËÏ

,‰ÏÈ·ËÏ ‰ÙÈÙÁ ÔÈ· ‰È„‚· ˘Â·ÏÏ ˙¯˙ÂÓ Ï·‡
Ó

‰Ïˆ‡ ˜Â�˙ Á˜˙ ‡ÏÂ

Á"ˆ˜ ÔÓÈÒ Ï"ÚÂ)
‡Ó

.(

.·Ï.·Ï.·Ï.·Ï·"Ù Ì"·Ó¯

.Ê"È‰ ˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰Ó

.‚Ï.‚Ï.‚Ï.‚Ï˙¯Â˙· ‡"·˘¯

¯ˆ˜‰ ˙È·‰

‡Ï Ê"˘ Ê"·

.‡"Ú.„Ï.„Ï.„Ï.„Ï.¯ÂË

.‰Ï.‰Ï.‰Ï.‰ÏÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

.·"‰ · 'ÈÒ

.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.ÂÏ.‡"Ú ÊÒ ‰„�

.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ.ÊÏ˙¯Â˙· ‡"·˘¯

Ê"· ¯ˆ˜‰ ˙È·‰

.‡"Ú ‡Ï Ê"˘

.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏ.ÁÏÈ¯Ú˘ ˙Â‰‚‰

'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ‡¯Â„

˙ÂÚÂ·˘ ÈÎ„¯Ó ,·È

‡"·˘¯ ,ÁÓ˘˙ 'ÈÒ

.Ì˘.ËÏ.ËÏ.ËÏ.ËÏ˙Â‰‚‰

.Ì˘ ‡¯Â„ È¯Ú˘

.Ó.Ó.Ó.Ó·"Ù Ì"·Ó¯

˙Â‡Â˜Ó 'Ï‰Ó

.·"È‰.‡Ó.‡Ó.‡Ó.‡ÓÛÈÚÒ

.‡Ó

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
( áë)אחרת טבילה ÔÎ-צריכה  ¯ÈÓÁ‰Ï ˘ÈÂ

לה )
·˜ÚÈ ·˘)

.(˘"˙Ù· àé( âë)אחרת טבילה  צריכה  ÈÂ"‡-אינה

˙Ú˘· ‰ÈÏÚ ‰È‰ ‡Ï˘ ‰Ï ¯Â¯· Î"‡‡ ,˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ˘

Í"˘) ¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,‰ÏÈ·Ë‰
לו)

.(( ãë)טבילה קודם  חפפה  לא 

‰ÙÈÙÁ‰-וכו ' ÔÈ·˘ ‡Ï‡ ,‰ÙÙÁ Ì‡ ÔÈ·Â ,ÏÏÎ ‰ÙÙÁ ‡Ï Ì‡ ÔÈ·

È‡ˆÂÓ· ‰Ï·ËÂ ˙·˘ ·¯Ú· ‰ÙÙÁ˘ ÔÂ‚Î ,˙Â�ÂÚ ‰ÓÎ ÂÈ‰ ‰ÏÈ·ËÏ

Ì‡ „·ÚÈ„·„ ,‰ÙÂ‚ ‡ÏÂ ‰˘‡¯ ˜¯ ‰ÙÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .(Ê"Ë) ˙·˘

.(Í"˘) ‰ÙÂ‚ ÏÚ ‰ˆÈˆÁ ‰‡ˆÓ ‰˙ÚÂ ,‰ÏÈ·Ë ‰Ï ‰˙ÏÚ ,ÍÎ ‰Ï·Ë

 áé( äë) עיינה לא  (˘"Í).-אם  ‰ÙÙÁ ‡Ï Ì‡ ˘"ÎÂ

( åë) להקל ÈÒ'-תולין  ÏÈÚÏ ¯‡Â·ÓÎ ,¯˜ÈÚ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÈÓÁÓ ˘ÈÂ

ËÓ ˜"Ò ÂÎ ÛÈÚÒ Áˆ˜
לז)

.(Í"˘)âé(æë)לבנה שנתנה  או

·ËÈË,-תבשיל  ÍÏÎÂÏÓ ‰È‰˘ Â‡ ,ÏÈ˘·˙ ‰�· „È· ‰È‰ Ì‡ ‰"‰

‡Ï ,‰ÙÂ‚· ‰�ÈÈÚ ‡ÏÂ ‰Ï·Ë Î"Á‡Â ,‰ÓÂ¯Ú ‰È„È ÏÚ Â˙Â‡ ‰Á˜ÏÂ

.(Í"˘) ‰ÏÈ·Ë ‰Ï ‰˙ÏÚ

äòãä øåàéá
(ãì,כח ס"ק (סד"ט בחמים שוב לחפוף גם שצריכה וי"א

שבת  בליל כן אירע אם ולפיכך, סט"ו). קכ כלל חכמ"א

הטבילה  את תדחה בחמים, ראשה לחוף שאסורה ויו"ט

קרים  במים היתה לא הטבילה אם אמנם שבת, למוצאי

על  ולא גופה על נמצאה והחציצה השיער, את שמסבכים

שתעיין  רק חפיפה, בלא ולטבול לחזור להקל יש שערותיה,

שם). (חכמ"א ובראשה גופה אם äì)בכל ולמעשה,

שוב] לחפוף צריכה [ואינה ותטבול שתחזור כדאי בקל, אפשר

זמן  כמה ולענין סט"ז). קכ כלל חכמ"א לא, ס"ק (סד"ט

בשעת  החציצה היתה שמא לחוש יש עדיין הטבילה אחרי

בהסתברות, תלוי הענין ותטבול, שתחזור ולהחמיר הטבילה

סק"ו). שני (חוט להקל יש הטבילה, אחרי שבא מסתבר שאם

(åì.(סי"ז קכ כלל חכמ"א סקל"ג, (סד"ט נקטינן וכן

(æì.צג אות עיי"ש



נדה  ר הלכות קכא סימן

ר  סימן
אחד. סעיף ובו הטבילה, ברכת תעשה אימתי

במצותיו ‡א. קדשנו אשר תברך בחלוקה, כשעומדת מלבושיה, כשפושטת

הטבילה  על ותטבול.א)וצונו חלוקה ותפשוט תברך ·, אז, ברכה לא ואם

ומברכת. ברגליה עוכרתן צלולים, הם ואם במים, צוארה עד שתכנס לאחר

:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰:‰‚‰‚
Í¯·˙ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ(à),‰ÏÈ·Ë‰ ¯Á‡ „Ú(á)‰ÏÈ·Ë‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ‚‰Â� ÔÎÂ

,‰˜ÂÏÁ· Â‡ ‰„‚·· ‰ÓˆÚ ˙ÈÒÎÓ ,ÌÈÓ‰ ÍÂ˙ ˙„ÓÂÚ ‰„ÂÚ·(â).˙Î¯·ÓÂ

.‡.‡.‡.‡ÈÏÚ·· „"·‡¯

‰ÏÈ·Ë‰ ¯Ú˘ ˘Ù�‰

˘"‡¯ ,Ë"‰ '‚ 'ÈÒ

'ÈÒ ‰„� 'Ï‰ ¯ÂˆÈ˜·

.·.·.·.·.·.Ì˘ „"·‡¯

.‚.‚.‚.‚‡Ó 'ÈÒ ‚"‰·

È"˘¯ ,ËÏ˙ 'ÓÚ

.·"Ú Ê ÌÈÁÒÙ

äòãä ïåéö

äòãä øéàî
à(à) הטבילה אחר  Í¯·Ï-עד  ÌÈ‚‰Â�˘ ÌÂ˜Ó· Û‡„ ‡"ÈÂ

È¯Á‡ Í¯·Ï ˘È ˙·˘· Ï·‡ ,ÏÂÁ· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ ,‰ÏÈ·Ë‰ Ì„Â˜

.(˘"˙Ù· ÏÓ¯Î‰ ¯‰) ˘ÁÏ· ‰ÏÈ·Ë‰ Ì„Â˜ Â‡ ,‰ÏÈ·Ë‰( á) וכן

וכו' ‡Á¯-נוהגים  ‡Ï‡ ,‰ÓˆÚ ‰ÒÎÓ ‰�È‡˘ Â‚‰� ÂÈ˘ÎÚÂ

‰¯‡Âˆ „Ú ÌÈÓ· ‰„ÂÚ· ˙Î¯·Ó ‰Ï·Ë˘
ב )

˙‡ ¯ÂÎÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,

‰·ÈÏ ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï ‰È˙ÂÚÂ¯Ê ˜·Á˙ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ,(Í"˘Â Ê"Ë) ÌÈÓ‰

Ê"Ë) ‰Î¯·‰ ˙Ú˘· ‰Â¯ÚÏ
ג )

È¯Á‡ ·Â˘ ÏÂ·ËÏ ‰˘ÚÓ È˘�‡ Â‚‰�Â .(

‰Î¯·‰
ד )

.(Ó"Â‚„· ‰"Ï˘)( â)ומברכת-˙Â‡Â˜Ó Ì�Ó‡

Í¯·Ï ¯ÂÒ‡˘ ıÁ¯ÓÎ Â�È„ ,‡Ó‰ÂÊ ‰·¯‰ Ì‰· ˘ÈÂ ,Ì˙Â‡ ÌÈÓÓÁÓ˘

Ò�Î˙˘ Ì„Â˜ Í¯·Ï ˘È ÍÎÈÙÏÂ .(˘"˙Ù· Á"Â‡· Ê"ËÂ ‡"‚Ó) Ì˘

¯Â·È„· ˜ÈÒÙ˙ ‡ÏÂ ,‰ÏÈ·Ë‰ ˙È·Ï
ה )

Â˙È·· ÂÏ ˘È˘ ÈÓ Ì�Ó‡Â .

˙ÂÈ‰Ó Í‡ ,¯„Á Â˙Â‡· „ÂÓÏÏ ¯˙ÂÓ ,ÌÈ¯Ò�· ‰ÒÂÎÓ ‡Â‰Â ‰Â˜Ó

¯ÂÓ) ‰Â˜Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ „ÓÂÏ‰ ÔÈ· ˙ÏËÏËÈÓ‰ ‰ˆÈÁÓ „ÈÓÚÈ ·ÂË

.(˘"˙Ù· ‰ÚÈˆ˜Â

äòãä øåàéá
(à או וסת, ראיית משום טובלת אם בין לברך צריכה הטובלת

דם  על או בתולים דם על טובלת אם וכן כתם, מציאת מחמת

מברכת  היא הרי ספק, מכח לטבול לה הורה החכם אם ואף טוהר,

אינה  הדין, מן ולא לחומרא היא הטבילה אם ואמנם זו, טבילה על

סק"י, שבה"ל בשיעורי וכעי"ז ב, אות סק"א שני (חוט מברכת

כשנטהרת  ולענין יא). סס"ק ס"א קצ סי' שבה"ל שיעורי וע"ע

לבעלה  הטובלת ד. ס"ק ס"א קצד סי' לעיל גם ראה טוהר, מדם

שיש  כגון תשמיש, משום ולא ונישוק חיבוק של קירוב משום רק

(חוט  טבילתה על מברכת לשמש, יכולים שאינם רפואיות סיבות

ראה  רחמה, את שהוציאו לאשה הטבילה ברכת ולענין שם). שני

תברך  לא ראשונה, פעם כשטובלת כלה ז. אות ס"א קצב סי' לעיל

שני  (חוט בידן למחות אין לברך שנהגו ובמקום שהחיינו, ברכת

ז). אות המים á)סק"א בתוך תסתכל לא שמברכת, ובשעה

סי"ד). קכא כלל טו).â)(חכמ"א ס"ק עד סי' (משנ"ב עיקר וכן

בט"ז  שבה"ל (שיעורי בבשרה יגע לא ידה שכף להזהר ויש

שצד).ã)סק"ג). סי' חסידים (ספר פעמים ג' לטבול נוהגים ויש

(ä מהמנהג לשנות ואין מזוהם, המקום אין שלנו מקואות אמנם

במקום  עכ"פ לענות, אין אמן, עניית לענין ומיהו במקוה. לברך

שם. לברך להקל אין ברכות שאר לענין וכן אמבטיה, גם שיש

מחוץ  תאמר הטבילה, אחרי לומר שנוהגים רצון יהי ותפילת

שם  בלא אך המקוה בתוך גם ואפשר לבושה, כשהיא למקוה

סק"ז). שבה"ל (שיעורי ומלכות



ח"א א-סחח"א א-סח
$38,000 שחיטה 
$1000 כיסוי הדם 
$52,000 טריפות 
$3500 מתנות כהונה, אבן מן החי 
$7000 חלב דם 

ח"ב סט – קיאח"ב סט – קיא
$21000 מליחה 
$3500 בהמות וחיות טהורות  
$3500 סימני העוף, דגים 
$4200 תולעים 
$2100 ביצים 
$21000 בשר בחלב 
$42000 תערובות 

ח"ג קיב-קנחח"ג קיב-קנח
$32400 מאכלי עכו"ם 
$40000 יין נסך 
$24000 עכו"ם 

ח"ד קנט – רבח"ד קנט – רב
$48000 רבית 
$4800 חוקות העכו"ם 
$52000 נדה 
$13200 מקואות 

ח"ה רג – ערח"ה רג – ער
$46000 נדרים 
$10000 שבועות 
$4000 כיבוד או"א 
$5000 כבוד רבו 
$3000 הלכות תלמיד חכם 
$3000 הלכות תלמוד תורה 
$11000 הלכות צדקה 
$7000 הלכות מילה 
$7000 הלוכת עבדים 
$2000 הלכות גרים 

ח"ו רעא – תגח"ו רעא – תג
$13000 הלכות ספר תורה 
$5000 מזוזה 
$6000 שלוח הקן, חדש, ערלה 
$10000 כלאים 
$14000 פדיון בכור 
$7000 חלה 
$10000 תרומות ומעשרות, ומתנות עניים 
$5000 נדוי וחרם 
$2000 ביקור חולים 
$4000 קריעה 
$27000 אבילות 

אתה יכול לזכות לעטר את הכהן הגדול ביורה דעה
מקצוע  של  הזהב  שערי  את  לראשונה  בפניהם  שיפתח  בספר,  ישראל  כלל  את  לזכות  נפלאה  הזדמנות  לפניכם 
זה שאין לך בתורה יותר ממנו, מעתה יקל על בעל הבית, אברך והדיין כאחד להגות בשולחן ערוך ונושאי כליו - 

ולהבין ולהשכיל!
הזאת,  התורה  דברי  את  שהקים  כמי  לעד  שמו  ושיונצח  תורה,  של  בכתרה  לזכות  רוצה  בעם  הנדיבים  מכם  מי 

ויבורך הוא ובני ביתו כל הימים מלעילא ומלתתא?
הרבה עמל ויגיעה של צוות גדול של תלמידי חכמים הושקע כאן (כעשרה אברכים המומחים במלאכת הקדש) 

אשר הגיהו את הדברים בדקדוק רב, ולבסוף סידור הדברים שנעשה באופן שיהיה מאיר עיניים ויעיל כאחד.
מכיון שכן הוא, סה"כ התקציב הנדרש בהערכה לעלויות של כל כרך מספרי ה"מאיר הדעה" (לפי הנראה לע"ע, 

מתוכננים ו' כרכים בע"ה) הוא כ - 150,000$
והקצבנו בזה מחיר לכל הרוצה לאחזו בעץ החיים להחזיק בה לעד:
המעוניין שיהיה כל הכרך נקרא על שמו המחיר הוא כ - 100,000$

המעוניין להנציח את שמו על סדר אחד של הלכות, המחיר הוא כדלהלן:




