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    הלכות נדההלכות נדההלכות נדההלכות נדה
 הלכות שמיטת כספים ועודהלכות שמיטת כספים ועודהלכות שמיטת כספים ועודהלכות שמיטת כספים ועוד

 

 

    

    

    י הצעירי הצעירי הצעירי הצעיר""""חובר ונערך עחובר ונערך עחובר ונערך עחובר ונערך ע
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    אאאא""""ק ירושלים תובבק ירושלים תובבק ירושלים תובבק ירושלים תובב""""פעיהפעיהפעיהפעיה

    טטטט""""שנת תשלשנת תשלשנת תשלשנת תשל

    

        



                                      

 

 

 

 

 

        הסכמותהסכמותהסכמותהסכמות
        

מחבר מחבר מחבר מחבר , , , , אאאא""""ס שליטס שליטס שליטס שליטיייייצחק יעקב וייצחק יעקב וייצחק יעקב וייצחק יעקב וי' ' ' ' ר רר רר רר ר""""ד מקודש מוהד מקודש מוהד מקודש מוהד מקודש מוה""""ג מעוז ומגדול ראבג מעוז ומגדול ראבג מעוז ומגדול ראבג מעוז ומגדול ראב""""הסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרה
ו ו ו ו """"ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת""""צ של העדה החרדית פעיהצ של העדה החרדית פעיהצ של העדה החרדית פעיהצ של העדה החרדית פעיה""""בידהבידהבידהבידה, , , , ינוינוינוינוועמו חברי בית דועמו חברי בית דועמו חברי בית דועמו חברי בית ד, , , , ת מנחת יצחקת מנחת יצחקת מנחת יצחקת מנחת יצחק""""שושושושו

ישראל משה דושינסקי ישראל משה דושינסקי ישראל משה דושינסקי ישראל משה דושינסקי ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""והרהוהרהוהרהוהרה, , , , אאאא""""משה אריה פריינד שליטמשה אריה פריינד שליטמשה אריה פריינד שליטמשה אריה פריינד שליט' ' ' ' ר רר רר רר ר""""ג מוהג מוהג מוהג מוה""""הרההרההרההרה
 ....אאאא""""שליטשליטשליטשליט

    אאאאצורבצורבצורבצורב, , , , שחברו האי גברא יקיראשחברו האי גברא יקיראשחברו האי גברא יקיראשחברו האי גברא יקירא" " " " תפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחם""""היה למראה עינינו חיבור לטהרה ספר היה למראה עינינו חיבור לטהרה ספר היה למראה עינינו חיבור לטהרה ספר היה למראה עינינו חיבור לטהרה ספר 
, , , , לכות נדהלכות נדהלכות נדהלכות נדהא בהא בהא בהא בה""""ר יוסף נחמן שבתאי שליטר יוסף נחמן שבתאי שליטר יוסף נחמן שבתאי שליטר יוסף נחמן שבתאי שליט""""ת מהת מהת מהת מה""""ש כשש כשש כשש כש""""ג המצויין בתוירג המצויין בתוירג המצויין בתוירג המצויין בתויר""""מרבנן הרהמרבנן הרהמרבנן הרהמרבנן הרה

ש סבו המנוח רב הפעלים לתורה ומצוות ש סבו המנוח רב הפעלים לתורה ומצוות ש סבו המנוח רב הפעלים לתורה ומצוות ש סבו המנוח רב הפעלים לתורה ומצוות """"עעעע. (. (. (. (והלכות שמיטת כספים וקיצור הלכותוהלכות שמיטת כספים וקיצור הלכותוהלכות שמיטת כספים וקיצור הלכותוהלכות שמיטת כספים וקיצור הלכות
וחלק ראשון וחלק ראשון וחלק ראשון וחלק ראשון     ....יישר כח וחילו לאורייתאיישר כח וחילו לאורייתאיישר כח וחילו לאורייתאיישר כח וחילו לאורייתא, , , , ואמינא לפעלא טבאואמינא לפעלא טבאואמינא לפעלא טבאואמינא לפעלא טבא) ) ) ) לללל""""ת חכם מנחם זצת חכם מנחם זצת חכם מנחם זצת חכם מנחם זצ""""כשכשכשכש

, , , , הוא פרי רעיונותיו וניכר בו עמלה של תורההוא פרי רעיונותיו וניכר בו עמלה של תורההוא פרי רעיונותיו וניכר בו עמלה של תורההוא פרי רעיונותיו וניכר בו עמלה של תורה, , , , שהוא מדפיסו כעתשהוא מדפיסו כעתשהוא מדפיסו כעתשהוא מדפיסו כעת, , , , זה שעליו הסכמתינוזה שעליו הסכמתינוזה שעליו הסכמתינוזה שעליו הסכמתינו
 ....מלכי רבנןמלכי רבנןמלכי רבנןמלכי רבנן, , , , ויעלה ספרו על שלחן מלכיםויעלה ספרו על שלחן מלכיםויעלה ספרו על שלחן מלכיםויעלה ספרו על שלחן מלכים, , , , הוקיר פעלוהוקיר פעלוהוקיר פעלוהוקיר פעלוי לי לי לי ל""""ובוודאי ידעו אחינו בנובוודאי ידעו אחינו בנובוודאי ידעו אחינו בנובוודאי ידעו אחינו בנ

    להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיך    ת ועל מי מנוחות יוכלת ועל מי מנוחות יוכלת ועל מי מנוחות יוכלת ועל מי מנוחות יוכל""""השיהשיהשיהשיא כי יעזור לו א כי יעזור לו א כי יעזור לו א כי יעזור לו """"ג המחבר שליטג המחבר שליטג המחבר שליטג המחבר שליט""""ת ההת ההת ההת הה""""ברכתנו לכבברכתנו לכבברכתנו לכבברכתנו לכב
        ....טטטט""""ישועה ושמחה וכישועה ושמחה וכישועה ושמחה וכישועה ושמחה וכ, , , , לשקוד על התורה מתוך הרחבת הדעתלשקוד על התורה מתוך הרחבת הדעתלשקוד על התורה מתוך הרחבת הדעתלשקוד על התורה מתוך הרחבת הדעת

        ....אאאא""""בבבבבבבבתותותותו    קקקק""""ד פעיהד פעיהד פעיהד פעיה""""ס ראבס ראבס ראבס ראביייינאם יצחק יעקב וינאם יצחק יעקב וינאם יצחק יעקב וינאם יצחק יעקב וי                        .       .       .       .       כעתירת החותמים לכבוד התורהכעתירת החותמים לכבוד התורהכעתירת החותמים לכבוד התורהכעתירת החותמים לכבוד התורה
                            . . . . משה אריה פריינדמשה אריה פריינדמשה אריה פריינדמשה אריה פריינדם ם ם ם נאנאנאנא

             ....ל דושינסקיל דושינסקיל דושינסקיל דושינסקי""""צ זצצ זצצ זצצ זצ""""צ מהרצ מהרצ מהרצ מהר""""ר הגהר הגהר הגהר הגה""""לאאמולאאמולאאמולאאמו ב ב ב בנאם ישראל משהנאם ישראל משהנאם ישראל משהנאם ישראל משה



                                      

 

 

 

 

 

                                                                                    ....אאאא""""מרדכי אליהו שליטמרדכי אליהו שליטמרדכי אליהו שליטמרדכי אליהו שליט' ' ' ' ש רש רש רש ר""""ג הדיין המצויין החהג הדיין המצויין החהג הדיין המצויין החהג הדיין המצויין החה""""הסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרה

 טטטט""""התשלהתשלהתשלהתשל" " " " נצב עליונצב עליונצב עליונצב עליו' ' ' ' והנה הוהנה הוהנה הוהנה ה""""ק לסדר ק לסדר ק לסדר ק לסדר """"עשעשעשעש' ' ' ' יום ויום ויום ויום ו                                                                                                                                                                                                                    

 ההההה ס כ מ ה ס כ מ ה ס כ מ ה ס כ מ 

        ''''רררר        החשוב החריף ובקיהחשוב החריף ובקיהחשוב החריף ובקיהחשוב החריף ובקי    גגגג"""" להרה להרה להרה להרה""""תפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחם""""        ראה ראיתי עלים לתרופה מהספרראה ראיתי עלים לתרופה מהספרראה ראיתי עלים לתרופה מהספרראה ראיתי עלים לתרופה מהספר
    לללל""""אסף וליקט עומרים מדברי חזאסף וליקט עומרים מדברי חזאסף וליקט עומרים מדברי חזאסף וליקט עומרים מדברי חז    ,,,,אשר חרז וקדחאשר חרז וקדחאשר חרז וקדחאשר חרז וקדח    ,,,,אאאא""""שבתאי שליטשבתאי שליטשבתאי שליטשבתאי שליט    נחמןנחמןנחמןנחמן    יוסףיוסףיוסףיוסף

    כיד כיד כיד כיד         מדיליהמדיליהמדיליהמדיליה    עוד עוד עוד עוד         והוסיףוהוסיףוהוסיףוהוסיף        ,,,,וסדרם דבר דבור על אופניווסדרם דבר דבור על אופניווסדרם דבר דבור על אופניווסדרם דבר דבור על אופניו    ,,,,ונדהונדהונדהונדה    ,,,,כספיםכספיםכספיםכספים    בהלכות שמיטתבהלכות שמיטתבהלכות שמיטתבהלכות שמיטת
        ....עליהםעליהםעליהםעליהם        שהשיבשהשיבשהשיבשהשיב    ותשובותותשובותותשובותותשובות    שאלותשאלותשאלותשאלות    ,,,,לללל"""" חז חז חז חז    ריריריריודרישות בדבודרישות בדבודרישות בדבודרישות בדב    חקירותחקירותחקירותחקירות    וכןוכןוכןוכן    ,,,,עליועליועליועליו    הטובההטובההטובההטובה        ''''הההה

        ,,,,ולהאדירהולהאדירהולהאדירהולהאדירה        תורהתורהתורהתורה    להגדיל להגדיל להגדיל להגדיל      יזכה  יזכה  יזכה  יזכה      וגדל וגדל וגדל וגדל    והלךוהלךוהלךוהלך        ,,,, חוצה חוצה חוצה חוצה    ידיו ויפוצו מעינותיוידיו ויפוצו מעינותיוידיו ויפוצו מעינותיוידיו ויפוצו מעינותיו    ותחזקנה ותחזקנה ותחזקנה ותחזקנה 
            . . . .  לתורה לתורה לתורה לתורה    פעליםפעליםפעליםפעלים    ולהרבות ולהרבות ולהרבות ולהרבות 

     ....החותם לכבוד תורה ולומדיההחותם לכבוד תורה ולומדיההחותם לכבוד תורה ולומדיההחותם לכבוד תורה ולומדיה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            וווומרדכי אליהמרדכי אליהמרדכי אליהמרדכי אליה                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ו ו ו ו """" ירושלים ת ירושלים ת ירושלים ת ירושלים תד הגדול לערעוריםד הגדול לערעוריםד הגדול לערעוריםד הגדול לערעורים""""חבר ביהחבר ביהחבר ביהחבר ביה                                                                                                                                                                                                                                                
                 

  

        
ר ר ר ר """"ר הרר הרר הרר הר""""ווווממממ    , , , , ג חסיד ועניו הפוסק המפורסם נזר ישראל לתפארהג חסיד ועניו הפוסק המפורסם נזר ישראל לתפארהג חסיד ועניו הפוסק המפורסם נזר ישראל לתפארהג חסיד ועניו הפוסק המפורסם נזר ישראל לתפארה""""מכתבו של הרהמכתבו של הרהמכתבו של הרהמכתבו של הרה

 .... המדבר בשבח המגיע לכתבים המדבר בשבח המגיע לכתבים המדבר בשבח המגיע לכתבים המדבר בשבח המגיע לכתבים,,,,לללל""""זצזצזצזצזלמן אויערבאך זלמן אויערבאך זלמן אויערבאך זלמן אויערבאך     שלמהשלמהשלמהשלמה

        ....אאאא""""ק ירושלים תובבק ירושלים תובבק ירושלים תובבק ירושלים תובב""""פעיהפעיהפעיהפעיה, , , , טטטט""""ה טבת תשלה טבת תשלה טבת תשלה טבת תשל""""יום כיום כיום כיום כ, , , , הההה""""בבבב                                                                                                                                                                                                

        

ר יוסף נחמן ר יוסף נחמן ר יוסף נחמן ר יוסף נחמן """"מוהמוהמוהמוה    ''''ג וכוג וכוג וכוג וכו""""הרההרההרההרה    ה ה ה ה """" ה ה ה ה.... אוצרו אוצרו אוצרו אוצרו    '''' ד ד ד ד     יראת יראת יראת יראת    יקיראיקיראיקיראיקירא     גברא  גברא  גברא  גברא     האיהאיהאיהאי    ככככ""""למעלמעלמעלמע

שהואיל לכבדני שהואיל לכבדני שהואיל לכבדני שהואיל לכבדני     תודתי נתונה לו על זהתודתי נתונה לו על זהתודתי נתונה לו על זהתודתי נתונה לו על זה, , , , סססס"""" רב וכט רב וכט רב וכט רב וכטאחרי ברכת שלוםאחרי ברכת שלוםאחרי ברכת שלוםאחרי ברכת שלום    ....אאאא""""שליטשליטשליטשליט    שבתאישבתאישבתאישבתאי

    ושמיטתושמיטתושמיטתושמיטת, , , , על הלכות נדהעל הלכות נדהעל הלכות נדהעל הלכות נדה.  .  .  .  אאאא""""חחחח" " " " תפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחם""""חיבורו היקר חיבורו היקר חיבורו היקר חיבורו היקר         טובה הי ניהוטובה הי ניהוטובה הי ניהוטובה הי ניהו    במתנהבמתנהבמתנהבמתנה

ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגים בשבחו וגם מהללים את ספרו ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגים בשבחו וגם מהללים את ספרו ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגים בשבחו וגם מהללים את ספרו ומאוד נהניתי כאשר ראיתי גדולי תורה מפליגים בשבחו וגם מהללים את ספרו     ....כספיםכספיםכספיםכספים

התורה יהא התורה יהא התורה יהא התורה יהא     תןתןתןתןשנושנושנושנו    גם אברכו מקרב לבגם אברכו מקרב לבגם אברכו מקרב לבגם אברכו מקרב לב, , , , עם שלמי תודהעם שלמי תודהעם שלמי תודהעם שלמי תודה    אשר על כך יחדאשר על כך יחדאשר על כך יחדאשר על כך יחד, , , , זה כי טוב הואזה כי טוב הואזה כי טוב הואזה כי טוב הוא

ולישב באהלה של תורה ולישב באהלה של תורה ולישב באהלה של תורה ולישב באהלה של תורה ' ' ' ' בעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למען יוכל לעבוד את דבעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למען יוכל לעבוד את דבעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למען יוכל לעבוד את דבעזרו וימלא משאלות לבו לטובה למען יוכל לעבוד את ד

 ....ויתברך מפי עליון בכל טוב סלהויתברך מפי עליון בכל טוב סלהויתברך מפי עליון בכל טוב סלהויתברך מפי עליון בכל טוב סלה    ,,,,וללמוד וללמד מתוך הרחבה ושמחהוללמוד וללמד מתוך הרחבה ושמחהוללמוד וללמד מתוך הרחבה ושמחהוללמוד וללמד מתוך הרחבה ושמחה

 ....אויערבאךאויערבאךאויערבאךאויערבאך    נאם שלמה זלמןנאם שלמה זלמןנאם שלמה זלמןנאם שלמה זלמן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
        

 ראש ישיבת  ראש ישיבת  ראש ישיבת  ראש ישיבת לללל""""מרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצ' ' ' ' ררררם ם ם ם """"ג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתרי""""כמת הרהכמת הרהכמת הרהכמת הרההסהסהסהס
        ....וווו""""ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת"""" פעיה פעיה פעיה פעיה""""נהר שלוםנהר שלוםנהר שלוםנהר שלום""""המקובלים המקובלים המקובלים המקובלים 

    אאאא""""יוסף נחמן שבתאי שליטיוסף נחמן שבתאי שליטיוסף נחמן שבתאי שליטיוסף נחמן שבתאי שליט' ' ' ' ררררג ג ג ג """" שחבר הרה שחבר הרה שחבר הרה שחבר הרה""""תפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחםתפארת מנחם""""ראיתי החבור ראיתי החבור ראיתי החבור ראיתי החבור 
ר ר ר ר """"ויהויהויהויה, , , , והנני מסכים להדפיסווהנני מסכים להדפיסווהנני מסכים להדפיסווהנני מסכים להדפיסו, , , , בחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכם הוא משמיםבחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכם הוא משמיםבחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכם הוא משמיםבחכמת הקבלה והנה טוב מאוד וכבר מוסכם הוא משמים

        ....וצהוצהוצהוצהשיפוצו מעינותיו חשיפוצו מעינותיו חשיפוצו מעינותיו חשיפוצו מעינותיו ח

        .... מרדכי שרעבי מרדכי שרעבי מרדכי שרעבי מרדכי שרעבי''''הצהצהצהצ



                                      

 

 

 

 

 

        



                                      

 

 

 

 

 

    ,,,,אאאא""""ר משה הלברשטאם שליטר משה הלברשטאם שליטר משה הלברשטאם שליטר משה הלברשטאם שליט""""מוהרמוהרמוהרמוהרג ג ג ג """"הרההרההרההרהשמעבר לדף של שמעבר לדף של שמעבר לדף של שמעבר לדף של ת ת ת ת ווווהסכמהסכמהסכמהסכמהעתק ההעתק ההעתק ההעתק ה
" " " " דברי חייםדברי חייםדברי חייםדברי חיים"""" וראש ישיבת  וראש ישיבת  וראש ישיבת  וראש ישיבת     ,,,,העדה החרדיתהעדה החרדיתהעדה החרדיתהעדה החרדית        ץץץץ""""בדבדבדבד     שליד שליד שליד שליד    צ בבית ההוראהצ בבית ההוראהצ בבית ההוראהצ בבית ההוראה""""מומומומו

        ....אאאא""""מצאנז זיעמצאנז זיעמצאנז זיעמצאנז זיע" " " " דברי חייםדברי חייםדברי חייםדברי חיים""""הההה    מגזע ישישים ואראליםמגזע ישישים ואראליםמגזע ישישים ואראליםמגזע ישישים ואראלים    ,,,,וווו""""ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת""""פעיהפעיהפעיהפעיהץ ץ ץ ץ """"תכבתכבתכבתכב

לא לא לא לא      רז רז רז רז    ש בנגלה ובנסתר אשר כלש בנגלה ובנסתר אשר כלש בנגלה ובנסתר אשר כלש בנגלה ובנסתר אשר כל""""החההחההחההחה    ועניו ועניו ועניו ועניו ר חסיד ר חסיד ר חסיד ר חסיד """"וגם נוסף על האמור לעיל דברי מווגם נוסף על האמור לעיל דברי מווגם נוסף על האמור לעיל דברי מווגם נוסף על האמור לעיל דברי מו
    ןןןן""""ק אראלים ותרשישים המלובק אראלים ותרשישים המלובק אראלים ותרשישים המלובק אראלים ותרשישים המלוב""""בנשבנשבנשבנשא א א א """"מאיר אבוחיצירא שליטמאיר אבוחיצירא שליטמאיר אבוחיצירא שליטמאיר אבוחיצירא שליט' ' ' ' רררר, , , , ליהליהליהליה    אניסאניסאניסאניס

        . . . . אאאא""""חצירא שליטחצירא שליטחצירא שליטחצירא שליטוווואבאבאבאב    ישראלישראלישראלישראל' ' ' ' ר רר רר רר ר""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו
יעקב יעקב יעקב יעקב ' ' ' ' רררר    מרגיז ממלכות גאון עוזינומרגיז ממלכות גאון עוזינומרגיז ממלכות גאון עוזינומרגיז ממלכות גאון עוזינו    וחסיד מרעיש הארץוחסיד מרעיש הארץוחסיד מרעיש הארץוחסיד מרעיש הארץ    נין ונכד לאותו צדיקנין ונכד לאותו צדיקנין ונכד לאותו צדיקנין ונכד לאותו צדיק    

 ....אאאא""""ל זיעל זיעל זיעל זיע""""אבוחצירא זצוקאבוחצירא זצוקאבוחצירא זצוקאבוחצירא זצוק
 

 ....קקקק""""לפלפלפלפ" " " " גדולה כח בן תורהגדולה כח בן תורהגדולה כח בן תורהגדולה כח בן תורה""""שנת שנת שנת שנת         ....''''דר לישועתך קויתי הדר לישועתך קויתי הדר לישועתך קויתי הדר לישועתך קויתי ה לס לס לס לסייייליל שישליל שישליל שישליל שיש                , , , , דדדד""""בסבסבסבס

 

וחרד וחרד וחרד וחרד     יראיראיראירא    גגגג""""הרההרההרההרה     ויקירא  ויקירא  ויקירא  ויקירא      רבא רבא רבא רבא    האי גבראהאי גבראהאי גבראהאי גברא        לכתבלכתבלכתבלכתב     המגיע  המגיע  המגיע  המגיע     הנני בזה בשבחהנני בזה בשבחהנני בזה בשבחהנני בזה בשבח
נכד נכד נכד נכד     א א א א """"שליטשליטשליטשליט    שבתאישבתאישבתאישבתאי     נחמן  נחמן  נחמן  נחמן     יוסףיוסףיוסףיוסף    ר ר ר ר """"מוהרמוהרמוהרמוהר        תתתת""""כשכשכשכש        ורב פעליםורב פעליםורב פעליםורב פעלים    ''''לדבר הלדבר הלדבר הלדבר ה

ל ל ל ל """"זצזצזצזצ    מנשהמנשהמנשהמנשה    חכם חכם חכם חכם      הרבים הרבים הרבים הרבים    אתאתאתאת    לאותו צדיק אשר רבים השיב מעוון וזיכה לאותו צדיק אשר רבים השיב מעוון וזיכה לאותו צדיק אשר רבים השיב מעוון וזיכה לאותו צדיק אשר רבים השיב מעוון וזיכה 
בהלכתה בהלכתה בהלכתה בהלכתה      תורה  תורה  תורה  תורה     בדבריבדבריבדבריבדברי    ברוחו הטהור לעסוק ברוחו הטהור לעסוק ברוחו הטהור לעסוק ברוחו הטהור לעסוק     אשר הגהאשר הגהאשר הגהאשר הגה    ....וווו""""מיקירי ירושתמיקירי ירושתמיקירי ירושתמיקירי ירושת

, , , , ועודועודועודועוד    והלכות שמיטת כספיםוהלכות שמיטת כספיםוהלכות שמיטת כספיםוהלכות שמיטת כספים, , , , זזזז""""ע אבהעע אבהעע אבהעע אבהע""""שושושושו    ,,,,בבבב""""ד חד חד חד ח""""ע יורע יורע יורע יור""""רבתי בעניני שורבתי בעניני שורבתי בעניני שורבתי בעניני שו
בסדר נאה בסדר נאה בסדר נאה בסדר נאה     ,,,,ומצאתי דבר דבור על אופניוומצאתי דבר דבור על אופניוומצאתי דבר דבור על אופניוומצאתי דבר דבור על אופניו    ,,,,הנההנההנההנה    ועיינתי בהם אחת הנה ואחתועיינתי בהם אחת הנה ואחתועיינתי בהם אחת הנה ואחתועיינתי בהם אחת הנה ואחת

 מפי  מפי  מפי  מפי     נפזריםנפזריםנפזריםנפזרים    וללקט וללקט וללקט וללקט      דאורייתא  דאורייתא  דאורייתא  דאורייתא     חידושיןחידושיןחידושיןחידושין        לחדשלחדשלחדשלחדש        תתתת"""" השי השי השי השי     זכהו זכהו זכהו זכהו    אשראשראשראשר    ויאה ויאה ויאה ויאה 
ולחברם כאחד בטוב טעם ודעת ולחברם כאחד בטוב טעם ודעת ולחברם כאחד בטוב טעם ודעת ולחברם כאחד בטוב טעם ודעת     ראשונים וגם אחרוניםראשונים וגם אחרוניםראשונים וגם אחרוניםראשונים וגם אחרונים    ם וספריםם וספריםם וספריםם וספריםסופריסופריסופריסופרי
ואף חכמתו עמדה ואף חכמתו עמדה ואף חכמתו עמדה ואף חכמתו עמדה . . . . ןןןן""""וגם לרבות תורת החוגם לרבות תורת החוגם לרבות תורת החוגם לרבות תורת הח. . . . שעמל בעמלה של תורהשעמל בעמלה של תורהשעמל בעמלה של תורהשעמל בעמלה של תורה    אחריאחריאחריאחרי

    ....יישריישריישריישר     טבא טבא טבא טבא     לפעלה לפעלה לפעלה לפעלה    ואמינאואמינאואמינאואמינא        ....''''דעדו עלידעדו עלידעדו עלידעדו עלי    בהרפתקאי בהרפתקאי בהרפתקאי בהרפתקאי     . . . . לללל""""חזחזחזחז    לו כדרשלו כדרשלו כדרשלו כדרש
ויפוצו מעיינותיו ויפוצו מעיינותיו ויפוצו מעיינותיו ויפוצו מעיינותיו     . . . . עליו להרבות ולהגביר חילים לתורה ותעודהעליו להרבות ולהגביר חילים לתורה ותעודהעליו להרבות ולהגביר חילים לתורה ותעודהעליו להרבות ולהגביר חילים לתורה ותעודה' ' ' ' ף דף דף דף ד""""ויוסויוסויוסויוס

עד ביאת עד ביאת עד ביאת עד ביאת     כאות נפשו הטהורהכאות נפשו הטהורהכאות נפשו הטהורהכאות נפשו הטהורה, , , , אאאא""""ורב רחימורב רחימורב רחימורב רחימ, , , , אאאא""""א ורב חסדא ורב חסדא ורב חסדא ורב חסד""""ונונונונחוצה ברב החוצה ברב החוצה ברב החוצה ברב ה
 . . . . רררר""""ינון במהרה כיינון במהרה כיינון במהרה כיינון במהרה כי

        וווו""""ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת""""ל פעיהל פעיהל פעיהל פעיה""""ח יום הנח יום הנח יום הנח יום הנ""""ז בעהז בעהז בעהז בעה""""ועועועוע                                                                                                                                                                                                
 משה הלברשטאםמשה הלברשטאםמשה הלברשטאםמשה הלברשטאם                                                                                                                                                                                                                                                

        ....טשאקאוועטשאקאוועטשאקאוועטשאקאווע    """"דברי חייםדברי חייםדברי חייםדברי חיים""""וראש ישיבת וראש ישיבת וראש ישיבת וראש ישיבת     רדיתרדיתרדיתרדיתצ בהעדה החצ בהעדה החצ בהעדה החצ בהעדה הח""""מומומומו                                                                
        
        
 . . . . הההה""""בבבב

        וביודעי ומכיר המשפחה וביודעי ומכיר המשפחה וביודעי ומכיר המשפחה וביודעי ומכיר המשפחה , , , , יייי""""עליון למעלה נעליון למעלה נעליון למעלה נעליון למעלה נ' ' ' ' חמותי ראיתי אור מושך הרחמותי ראיתי אור מושך הרחמותי ראיתי אור מושך הרחמותי ראיתי אור מושך הר
 ....ולאפושי גברא קאתינאולאפושי גברא קאתינאולאפושי גברא קאתינאולאפושי גברא קאתינא', ', ', ', וכווכווכווכו, , , , מיוחסת בכל מילי דמיטבמיוחסת בכל מילי דמיטבמיוחסת בכל מילי דמיטבמיוחסת בכל מילי דמיטב

 ט  ט  ט  ט  """"ה  מאיר אבוחצירא סה  מאיר אבוחצירא סה  מאיר אבוחצירא סה  מאיר אבוחצירא ס""""עעעע                                                                                                                                                                                                                                                                            
        



 

 

 

 

 

 

        
        

 לללל""""זצזצזצזציצחק כדורי יצחק כדורי יצחק כדורי יצחק כדורי ' ' ' '  ח ח ח חכל רז לא אניס ליהכל רז לא אניס ליהכל רז לא אניס ליהכל רז לא אניס ליה    םםםם""""ג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתריג המקובל האלקי ארי במסתרי""""הסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרההסכמת הרה

 

 
        

        
        



 תפארת                     מנחם

 

1 

 

 

 

 פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה

        
התנא התנא התנא התנא     ))))זזזז""""א מטא מטא מטא מט""""אבות פאבות פאבות פאבות פ((((        ....רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספקרבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספקרבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספקרבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק

     בלמוד בלמוד בלמוד בלמוד,,,,ואמר לוואמר לוואמר לוואמר לו, , , , ח אשר קרא ולמד שנה ושלשח אשר קרא ולמד שנה ושלשח אשר קרא ולמד שנה ושלשח אשר קרא ולמד שנה ושלש""""הקדוש מדבר בזה עם התהקדוש מדבר בזה עם התהקדוש מדבר בזה עם התהקדוש מדבר בזה עם הת
עד אשר תעשה לך רב עד אשר תעשה לך רב עד אשר תעשה לך רב עד אשר תעשה לך רב , , , ,  אך בהוראה אל תסמוך על דעתך אך בהוראה אל תסמוך על דעתך אך בהוראה אל תסמוך על דעתך אך בהוראה אל תסמוך על דעתך,,,,למד מכל אדםלמד מכל אדםלמד מכל אדםלמד מכל אדם

וכפירוש וכפירוש וכפירוש וכפירוש . . . . מוסמך אשר יורה לך הדרך אשר תלך בה והמעשה אשר תעשהמוסמך אשר יורה לך הדרך אשר תלך בה והמעשה אשר תעשהמוסמך אשר יורה לך הדרך אשר תלך בה והמעשה אשר תעשהמוסמך אשר יורה לך הדרך אשר תלך בה והמעשה אשר תעשה
. . . . אינו לענין הלמודאינו לענין הלמודאינו לענין הלמודאינו לענין הלמוד, , , , אשר צוה התנא לעשות רבאשר צוה התנא לעשות רבאשר צוה התנא לעשות רבאשר צוה התנא לעשות רב. . . . וזה לשונווזה לשונווזה לשונווזה לשונו, , , , ם שםם שםם שםם שם""""הרמבהרמבהרמבהרמב

אבל להוראה שים לך רב כדי שתסמוך עליו באיסור והיתר והסתלק אתה מן אבל להוראה שים לך רב כדי שתסמוך עליו באיסור והיתר והסתלק אתה מן אבל להוראה שים לך רב כדי שתסמוך עליו באיסור והיתר והסתלק אתה מן אבל להוראה שים לך רב כדי שתסמוך עליו באיסור והיתר והסתלק אתה מן 
, , , , וך עליהוך עליהוך עליהוך עליהזיל אייתי לי זקן מן השוק דאסמזיל אייתי לי זקן מן השוק דאסמזיל אייתי לי זקן מן השוק דאסמזיל אייתי לי זקן מן השוק דאסמ, , , , כמאמרם בירושלמיכמאמרם בירושלמיכמאמרם בירושלמיכמאמרם בירושלמי, , , , הספקהספקהספקהספק

יעשה יעשה יעשה יעשה , , , , י שלמדי שלמדי שלמדי שלמד""""דאעפדאעפדאעפדאעפ. . . .  א א א א....ענייניםענייניםענייניםעניינים' ' ' ' ולמדנו מדברי התנא בולמדנו מדברי התנא בולמדנו מדברי התנא בולמדנו מדברי התנא ב. . . . לללל""""עכעכעכעכ. . . . ואשרי לךואשרי לךואשרי לךואשרי לך
 אינו חייב  אינו חייב  אינו חייב  אינו חייב ,,,,י למודו בטוח הוא בוי למודו בטוח הוא בוי למודו בטוח הוא בוי למודו בטוח הוא בו""""דבדבר אשר הוא עפדבדבר אשר הוא עפדבדבר אשר הוא עפדבדבר אשר הוא עפ. . . .  ב ב ב ב....לו רב בהוראהלו רב בהוראהלו רב בהוראהלו רב בהוראה

וזה אומרו והסתלק וזה אומרו והסתלק וזה אומרו והסתלק וזה אומרו והסתלק , , , , אלא בספקותיו יסמוך עליואלא בספקותיו יסמוך עליואלא בספקותיו יסמוך עליואלא בספקותיו יסמוך עליו, , , , לשמוע אף בקול רבו זהלשמוע אף בקול רבו זהלשמוע אף בקול רבו זהלשמוע אף בקול רבו זה
אינו ענין אינו ענין אינו ענין אינו ענין , , , , הלכההלכההלכההלכהדהרי מצינו שלנחות לדבר אמת בדהרי מצינו שלנחות לדבר אמת בדהרי מצינו שלנחות לדבר אמת בדהרי מצינו שלנחות לדבר אמת ב, , , ,  וכן הוא בדין וכן הוא בדין וכן הוא בדין וכן הוא בדין....מן הספקמן הספקמן הספקמן הספק

ש ש ש ש """"וכמוכמוכמוכמ. . . . אלא צריך בו הכנה וקדושה וסייעתא דשמיאאלא צריך בו הכנה וקדושה וסייעתא דשמיאאלא צריך בו הכנה וקדושה וסייעתא דשמיאאלא צריך בו הכנה וקדושה וסייעתא דשמיא, , , , רק ללימוד וחריפותרק ללימוד וחריפותרק ללימוד וחריפותרק ללימוד וחריפות
י י י י """"ואעפואעפואעפואעפ. . . . עמו שהלכה כמותו בכל מקוםעמו שהלכה כמותו בכל מקוםעמו שהלכה כמותו בכל מקוםעמו שהלכה כמותו בכל מקום' ' ' ' והוהוהוה, , , ,  לגבי דוד לגבי דוד לגבי דוד לגבי דוד))))בבבב""""ג עג עג עג ע""""צצצצ((((בסנהדרין בסנהדרין בסנהדרין בסנהדרין 

, , , , דשאול ויהונתן היו גדולים כדוד במשא ומתן של מלחמתה של תורהדשאול ויהונתן היו גדולים כדוד במשא ומתן של מלחמתה של תורהדשאול ויהונתן היו גדולים כדוד במשא ומתן של מלחמתה של תורהדשאול ויהונתן היו גדולים כדוד במשא ומתן של מלחמתה של תורה
. . . . עמועמועמועמו' ' ' ' יה היה היה היה הדוד הוא אשר הדוד הוא אשר הדוד הוא אשר הדוד הוא אשר ה, , , , בהגיע הדבר למעשהבהגיע הדבר למעשהבהגיע הדבר למעשהבהגיע הדבר למעשה, , , , תורהתורהתורהתורהבבבבת פנים ת פנים ת פנים ת פנים ייייובראיובראיובראיובראי

י דלא הוו בקיאי בטהרות הוה י דלא הוו בקיאי בטהרות הוה י דלא הוו בקיאי בטהרות הוה י דלא הוו בקיאי בטהרות הוה """" ראשונים אעפ ראשונים אעפ ראשונים אעפ ראשונים אעפ))))אאאא""""עעעע' ' ' ' ככככ((((ב אמרו בברכות ב אמרו בברכות ב אמרו בברכות ב אמרו בברכות """"וכיווכיווכיווכיו
מפני מה מפני מה מפני מה מפני מה ) ) ) ) בבבב""""ג עג עג עג ע""""עירובין יעירובין יעירובין יעירובין י((((ואמרו ואמרו ואמרו ואמרו . . . . בגלל גודל קדושתםבגלל גודל קדושתםבגלל גודל קדושתםבגלל גודל קדושתם, , , , מתרחיש להו ניסאמתרחיש להו ניסאמתרחיש להו ניסאמתרחיש להו ניסא

שבית שבית שבית שבית י י י י """"ואעפואעפואעפואעפ. . . . מפני שנוחין ועלובין היומפני שנוחין ועלובין היומפני שנוחין ועלובין היומפני שנוחין ועלובין היו, , , , ה לקבוע הלכה כמותןה לקבוע הלכה כמותןה לקבוע הלכה כמותןה לקבוע הלכה כמותן""""זכו בזכו בזכו בזכו ב
א אליבא א אליבא א אליבא א אליבא עתא דשמיא לאסוקי שמעתתעתא דשמיא לאסוקי שמעתתעתא דשמיא לאסוקי שמעתתעתא דשמיא לאסוקי שמעתתיייילזכות לסילזכות לסילזכות לסילזכות לסי, , , ,  מחדדי טפי מחדדי טפי מחדדי טפי מחדדי טפישמאישמאישמאישמאי

 כתב התנא  כתב התנא  כתב התנא  כתב התנא ,,,,''''והבוהבוהבוהב. . . . אלא לקדושה וענוהאלא לקדושה וענוהאלא לקדושה וענוהאלא לקדושה וענוה, , , , אינו ענין לחדוד טפיאינו ענין לחדוד טפיאינו ענין לחדוד טפיאינו ענין לחדוד טפי, , , , דהלכתאדהלכתאדהלכתאדהלכתא
אף נגד רבך לא אף נגד רבך לא אף נגד רבך לא אף נגד רבך לא , , , , אך בענין שודאי בידך הדיןאך בענין שודאי בידך הדיןאך בענין שודאי בידך הדיןאך בענין שודאי בידך הדין, , , , דבענין הספק עשה לך רבדבענין הספק עשה לך רבדבענין הספק עשה לך רבדבענין הספק עשה לך רב

 דתלמיד הראוי להוראה  דתלמיד הראוי להוראה  דתלמיד הראוי להוראה  דתלמיד הראוי להוראה ))))אאאא""""א מא מא מא מ""""פפפפ((((ומעין מה שאמרו בהוריות ומעין מה שאמרו בהוריות ומעין מה שאמרו בהוריות ומעין מה שאמרו בהוריות , , , , תאגור דבריךתאגור דבריךתאגור דבריךתאגור דבריך
הוראת הוראת הוראת הוראת  כיון שסומך על עצמו ולא על  כיון שסומך על עצמו ולא על  כיון שסומך על עצמו ולא על  כיון שסומך על עצמו ולא על ,,,,חייבחייבחייבחייב, , , , ד שטעוד שטעוד שטעוד שטעו""""י בי בי בי ב""""ועשה מעשה עפועשה מעשה עפועשה מעשה עפועשה מעשה עפ

        ....שששש""""ד עייד עייד עייד עיי""""ביביביבי

כולם כולם כולם כולם , , , , כולם אהובים כולם ברוריםכולם אהובים כולם ברוריםכולם אהובים כולם ברוריםכולם אהובים כולם ברורים, , , , ה בראותינו דברי כל הראשוניםה בראותינו דברי כל הראשוניםה בראותינו דברי כל הראשוניםה בראותינו דברי כל הראשוניםוהנוהנוהנוהנ
על כרחינו אנו נמצאים בבית על כרחינו אנו נמצאים בבית על כרחינו אנו נמצאים בבית על כרחינו אנו נמצאים בבית . . . . וזה בכהוזה בכהוזה בכהוזה בכה, , , , קדושים הנחלקים בהלכה זה בכהקדושים הנחלקים בהלכה זה בכהקדושים הנחלקים בהלכה זה בכהקדושים הנחלקים בהלכה זה בכה

הם הם הם הם ייייאשר יכריע בינאשר יכריע בינאשר יכריע בינאשר יכריע בינ    וחובה עלינו לקיים דברי התנא לעשות לנו רבוחובה עלינו לקיים דברי התנא לעשות לנו רבוחובה עלינו לקיים דברי התנא לעשות לנו רבוחובה עלינו לקיים דברי התנא לעשות לנו רב. . . . הספקהספקהספקהספק
הקרובים הקרובים הקרובים הקרובים , , , , ואנן בדידן הספרדים בכל ארצות המזרחואנן בדידן הספרדים בכל ארצות המזרחואנן בדידן הספרדים בכל ארצות המזרחואנן בדידן הספרדים בכל ארצות המזרח. . . . הלכה ולמעשההלכה ולמעשההלכה ולמעשההלכה ולמעשהלללל

. . . . כהלכה למשה מסיניכהלכה למשה מסיניכהלכה למשה מסיניכהלכה למשה מסיני, , , , ןןןן""""קבלנו עלינו לקיים את כל דברי מרקבלנו עלינו לקיים את כל דברי מרקבלנו עלינו לקיים את כל דברי מרקבלנו עלינו לקיים את כל דברי מר, , , , והרחוקיםוהרחוקיםוהרחוקיםוהרחוקים
ן ן ן ן """" הקשו על מר הקשו על מר הקשו על מר הקשו על מר,,,, ואחוזת מרעהו ואחוזת מרעהו ואחוזת מרעהו ואחוזת מרעהו))))חוליןחוליןחוליןחולין, , , , שששש""""בהקדמתו לישבהקדמתו לישבהקדמתו לישבהקדמתו ליש((((ל ל ל ל """"י שמהרשי שמהרשי שמהרשי שמהרש""""ואעפואעפואעפואעפ
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ם ם ם ם """"הרמבהרמבהרמבהרמב, , , , ףףףף""""הריהריהריהרי, , , , עמודי ההוראהעמודי ההוראהעמודי ההוראהעמודי ההוראה' ' ' ' ועל דרכו אשר בחר בה לקבל דברי גועל דרכו אשר בחר בה לקבל דברי גועל דרכו אשר בחר בה לקבל דברי גועל דרכו אשר בחר בה לקבל דברי ג
כימו כימו כימו כימו אשר משמים הסאשר משמים הסאשר משמים הסאשר משמים הס, , , , לללל""""ן זן זן זן ז""""הנה מרהנה מרהנה מרהנה מר, , , , כנגד רבים אחריםכנגד רבים אחריםכנגד רבים אחריםכנגד רבים אחרים' ' ' ' ואפיואפיואפיואפי, , , , שששש""""והראוהראוהראוהרא

עמודי ההוראה עמודי ההוראה עמודי ההוראה עמודי ההוראה ' ' ' ' לא לחינם בחר בגלא לחינם בחר בגלא לחינם בחר בגלא לחינם בחר בג, , , , לכל אשר יאמר יוסף שנעשהלכל אשר יאמר יוסף שנעשהלכל אשר יאמר יוסף שנעשהלכל אשר יאמר יוסף שנעשה
ש ש ש ש """"וכמוכמוכמוכמ, , , , המנהג כך בינינו הספרדים מקדם קדמתאהמנהג כך בינינו הספרדים מקדם קדמתאהמנהג כך בינינו הספרדים מקדם קדמתאהמנהג כך בינינו הספרדים מקדם קדמתא' ' ' ' דכבר הידכבר הידכבר הידכבר הי, , , , ובמשנתםובמשנתםובמשנתםובמשנתם

, , , , ףףףף""""קבלו עליהם דברי הריקבלו עליהם דברי הריקבלו עליהם דברי הריקבלו עליהם דברי הרי, , , ,  שבכל הגלילות הללו שבכל הגלילות הללו שבכל הגלילות הללו שבכל הגלילות הללו))))וווו""""תרכתרכתרכתרכ' ' ' ' סיסיסיסי((((ז ז ז ז """"הרדבהרדבהרדבהרדב
להיות הכרעותיהם להלכה מחייבות בין להקל ובין להיות הכרעותיהם להלכה מחייבות בין להקל ובין להיות הכרעותיהם להלכה מחייבות בין להקל ובין להיות הכרעותיהם להלכה מחייבות בין להקל ובין , , , , שששש""""ם והראם והראם והראם והרא""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ן היו כל ן היו כל ן היו כל ן היו כל """"ובר מן דין הנה במרובר מן דין הנה במרובר מן דין הנה במרובר מן דין הנה במר. . . . שששש""""עעעע. . . . ר ובין לחייבר ובין לחייבר ובין לחייבר ובין לחייבבין לפטובין לפטובין לפטובין לפטו, , , , להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר
המדות אשר מנינו למעלה שיש בהם כדי לזכות את האדם לאסוקי המדות אשר מנינו למעלה שיש בהם כדי לזכות את האדם לאסוקי המדות אשר מנינו למעלה שיש בהם כדי לזכות את האדם לאסוקי המדות אשר מנינו למעלה שיש בהם כדי לזכות את האדם לאסוקי 

אפס קצהו אפס קצהו אפס קצהו אפס קצהו , , , , צא וראה מגודל קדושתו וחסידותוצא וראה מגודל קדושתו וחסידותוצא וראה מגודל קדושתו וחסידותוצא וראה מגודל קדושתו וחסידותו, , , , שמעתתא אליבא דהלכתאשמעתתא אליבא דהלכתאשמעתתא אליבא דהלכתאשמעתתא אליבא דהלכתא
, , , , תראה בספר מגיד מישרים אשר כאב המייסר את בנו הוכיחו המגידתראה בספר מגיד מישרים אשר כאב המייסר את בנו הוכיחו המגידתראה בספר מגיד מישרים אשר כאב המייסר את בנו הוכיחו המגידתראה בספר מגיד מישרים אשר כאב המייסר את בנו הוכיחו המגיד

ראה ראה ראה ראה ((((. . . . גופים יוצאים מגדר השגתינוגופים יוצאים מגדר השגתינוגופים יוצאים מגדר השגתינוגופים יוצאים מגדר השגתינווהמריצו על פרישות וסייגים תעניות וסוהמריצו על פרישות וסייגים תעניות וסוהמריצו על פרישות וסייגים תעניות וסוהמריצו על פרישות וסייגים תעניות וס

ומשנתו משנת ענוים ומשנתו משנת ענוים ומשנתו משנת ענוים ומשנתו משנת ענוים . . . . ))))ועודועודועודועוד, , , , בהרבהרבהרבהר' ' ' ' ובפובפובפובפ, , , , קקקק""""בשלח מבשלח מבשלח מבשלח מ' ' ' ' בתחילת מגיד מישרים ובפבתחילת מגיד מישרים ובפבתחילת מגיד מישרים ובפבתחילת מגיד מישרים ובפ
 ולכן  ולכן  ולכן  ולכן ).).).).שששש""""ערך בית יוסף עייערך בית יוסף עייערך בית יוסף עייערך בית יוסף עיי((((א א א א """"חידחידחידחידמרן המרן המרן המרן הוחסידים כמבואר בשם הגדולים לוחסידים כמבואר בשם הגדולים לוחסידים כמבואר בשם הגדולים לוחסידים כמבואר בשם הגדולים ל

, , , , מגיד מישריםמגיד מישריםמגיד מישריםמגיד מישרים((((עמו והלכה כמותו בכל מקום וכמאמר המגיד עמו והלכה כמותו בכל מקום וכמאמר המגיד עמו והלכה כמותו בכל מקום וכמאמר המגיד עמו והלכה כמותו בכל מקום וכמאמר המגיד ' ' ' ' ה שהה שהה שהה שה""""זכה כבזכה כבזכה כבזכה כב

וכזה ראה וכזה ראה וכזה ראה וכזה ראה ". ". ". ". בתא דרקיעא מסכימים לדבריךבתא דרקיעא מסכימים לדבריךבתא דרקיעא מסכימים לדבריךבתא דרקיעא מסכימים לדבריךכי במתיכי במתיכי במתיכי במתי " " " ").).).).בבבב""""ממממ' ' ' ' ישעיה סיישעיה סיישעיה סיישעיה סי
כל ימינו נצטערנו על כל ימינו נצטערנו על כל ימינו נצטערנו על כל ימינו נצטערנו על """" שכתב  שכתב  שכתב  שכתב ))))טטטט""""ק כק כק כק כ""""ה סה סה סה ס""""ככככ' ' ' ' מ סימ סימ סימ סי""""חוחוחוחו((((י י י י """"א בברכא בברכא בברכא בברכ""""להחידלהחידלהחידלהחיד

ל בפשר דבר שעשה לענין ההוראה ללכת אחרי ל בפשר דבר שעשה לענין ההוראה ללכת אחרי ל בפשר דבר שעשה לענין ההוראה ללכת אחרי ל בפשר דבר שעשה לענין ההוראה ללכת אחרי """"ן זצן זצן זצן זצ""""דברתי מלכי צדק מרדברתי מלכי צדק מרדברתי מלכי צדק מרדברתי מלכי צדק מר
ם בהקדמתו לדרכי ם בהקדמתו לדרכי ם בהקדמתו לדרכי ם בהקדמתו לדרכי """"ומורומורומורומור, , , , לללל""""ושחלקו עליו מהרשושחלקו עליו מהרשושחלקו עליו מהרשושחלקו עליו מהרש. . . . שששש""""ם והראם והראם והראם והרא""""ף הרמבף הרמבף הרמבף הרמב""""הריהריהריהרי

ו ו ו ו """"תרכתרכתרכתרכ' ' ' ' ז בתשובה סיז בתשובה סיז בתשובה סיז בתשובה סי"""" ראיתי להרדב ראיתי להרדב ראיתי להרדב ראיתי להרדבועתהועתהועתהועתה. . . . דדדד""""קלקלקלקל' ' ' ' א סיא סיא סיא סי""""ך חך חך חך ח""""ומהרשומהרשומהרשומהרש, , , , משהמשהמשהמשה
 ועתה אמת אגיד אשר שמעתי מפום רבנן קדישי  ועתה אמת אגיד אשר שמעתי מפום רבנן קדישי  ועתה אמת אגיד אשר שמעתי מפום רבנן קדישי  ועתה אמת אגיד אשר שמעתי מפום רבנן קדישי ,,,,אאאא""""ומסיים מרן החידומסיים מרן החידומסיים מרן החידומסיים מרן החיד' ' ' ' וכווכווכווכו

ה ששמע ה ששמע ה ששמע ה ששמע """"ח אבולעפייא זלהח אבולעפייא זלהח אבולעפייא זלהח אבולעפייא זלה""""ששמעו מפי הרב הגדול מופת הדור מהרששמעו מפי הרב הגדול מופת הדור מהרששמעו מפי הרב הגדול מופת הדור מהרששמעו מפי הרב הגדול מופת הדור מהר
, , , , קרוב למאתיים רבנים מדורוקרוב למאתיים רבנים מדורוקרוב למאתיים רבנים מדורוקרוב למאתיים רבנים מדורו, , , , מזקני גאוני דורו שהסכימו בכלל זה דמרןמזקני גאוני דורו שהסכימו בכלל זה דמרןמזקני גאוני דורו שהסכימו בכלל זה דמרןמזקני גאוני דורו שהסכימו בכלל זה דמרן

        ".".".".עביד כמאתן רבנןעביד כמאתן רבנןעביד כמאתן רבנןעביד כמאתן רבנן, , , , ןןןן""""וכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מרוכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מרוכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מרוכך היה אומר כי כל אשר יעשה פסק מר

מאה מאה מאה מאה ' ' ' '  שכתב שאפי שכתב שאפי שכתב שאפי שכתב שאפי))))''''זזזז' ' ' ' ד סיד סיד סיד סי""""ב חיוב חיוב חיוב חיו""""חחחח((((ת רב  פעלים ת רב  פעלים ת רב  פעלים ת רב  פעלים """"ח טוב בשוח טוב בשוח טוב בשוח טוב בשו""""להרילהרילהרילהריוראה וראה וראה וראה 
' ' ' ' אין אנו שומעין להם אפיאין אנו שומעין להם אפיאין אנו שומעין להם אפיאין אנו שומעין להם אפי, , , , ע ומקיליםע ומקיליםע ומקיליםע ומקילים""""ן בשון בשון בשון בשו""""אחרונים חולקים על פסק מראחרונים חולקים על פסק מראחרונים חולקים על פסק מראחרונים חולקים על פסק מר

חוץ חוץ חוץ חוץ , , , , כי אנו מחוייבים ללכת אחר הוראות מרן מכח הקבלהכי אנו מחוייבים ללכת אחר הוראות מרן מכח הקבלהכי אנו מחוייבים ללכת אחר הוראות מרן מכח הקבלהכי אנו מחוייבים ללכת אחר הוראות מרן מכח הקבלה, , , , בהפסד מרובהבהפסד מרובהבהפסד מרובהבהפסד מרובה
    ))))''''בבבב' ' ' ' מ סימ סימ סימ סי""""ב חחוב חחוב חחוב חחו""""חחחח(((( פעלים  פעלים  פעלים  פעלים ע ברבע ברבע ברבע ברב""""ועועועוע. . . . שששש""""עייעייעייעיי, , , , מהדבר שהמנהג ברור נגד מרןמהדבר שהמנהג ברור נגד מרןמהדבר שהמנהג ברור נגד מרןמהדבר שהמנהג ברור נגד מרן

, , , , שהביא הרבה מהאחרונים דסברי מרנן דגם תשובות מרן הם בכלל הקבלהשהביא הרבה מהאחרונים דסברי מרנן דגם תשובות מרן הם בכלל הקבלהשהביא הרבה מהאחרונים דסברי מרנן דגם תשובות מרן הם בכלל הקבלהשהביא הרבה מהאחרונים דסברי מרנן דגם תשובות מרן הם בכלל הקבלה
אנן בדידן דבירושלים אנן בדידן דבירושלים אנן בדידן דבירושלים אנן בדידן דבירושלים , , , , לללל"""" וז וז וז וז))))''''טטטט' ' ' ' ז סיז סיז סיז סי""""אבהעאבהעאבהעאבהע((((א א א א """"ת כפי אהרן חת כפי אהרן חת כפי אהרן חת כפי אהרן ח""""ושכתב בשוושכתב בשוושכתב בשוושכתב בשו

מ ידוע מ ידוע מ ידוע מ ידוע """"ומומומומ, , , , אי קבלנו הוראותיו גם בתשובהאי קבלנו הוראותיו גם בתשובהאי קבלנו הוראותיו גם בתשובהאי קבלנו הוראותיו גם בתשובה, , , , יתבינן הלכה זו רופפת בידינויתבינן הלכה זו רופפת בידינויתבינן הלכה זו רופפת בידינויתבינן הלכה זו רופפת בידינו
' ' ' ' והרוהרוהרוהר. . . . שששש""""עייעייעייעיי, , , , ל גם בתשובהל גם בתשובהל גם בתשובהל גם בתשובה""""ן זן זן זן ז"""" מר מר מר מרלנו שבכל ערי ערביסתאן קבלו הוראותלנו שבכל ערי ערביסתאן קבלו הוראותלנו שבכל ערי ערביסתאן קבלו הוראותלנו שבכל ערי ערביסתאן קבלו הוראות

גלוי וידוע בכל העולם כי גלוי וידוע בכל העולם כי גלוי וידוע בכל העולם כי גלוי וידוע בכל העולם כי """" כתב  כתב  כתב  כתב ))))חחחח""""קקקק' ' ' ' סיסיסיסי((((ת חיים ביד ת חיים ביד ת חיים ביד ת חיים ביד """"בשובשובשובשוי י י י ''''חיים פאלאצחיים פאלאצחיים פאלאצחיים פאלאצ
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חכמי  ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הדין בכל מקום חכמי  ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הדין בכל מקום חכמי  ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הדין בכל מקום חכמי  ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הדין בכל מקום 
', ', ', ', י שיחלקו עליו כל האחרונים וכוי שיחלקו עליו כל האחרונים וכוי שיחלקו עליו כל האחרונים וכוי שיחלקו עליו כל האחרונים וכו""""אעפאעפאעפאעפ, , , , לללל""""כדברי מרן רבינו יוסף קארו זכדברי מרן רבינו יוסף קארו זכדברי מרן רבינו יוסף קארו זכדברי מרן רבינו יוסף קארו ז

 כתב שקיבל  כתב שקיבל  כתב שקיבל  כתב שקיבל ))))בבבב""""קפקפקפקפ' ' ' ' סיסיסיסי((((ת הלקט ת הלקט ת הלקט ת הלקט """"ח בשוח בשוח בשוח בשו""""ניניניניועוד לפניהם כבר המועוד לפניהם כבר המועוד לפניהם כבר המועוד לפניהם כבר המ. . . . שששש""""עייעייעייעיי
י י י י """"אאאאם ם ם ם שבכל תחושבכל תחושבכל תחושבכל תחו) ) ) ) ןןןן""""ן שהיה בזמן מרן שהיה בזמן מרן שהיה בזמן מרן שהיה בזמן מר""""נכד המגנכד המגנכד המגנכד המג, , , , אאאא""""ן זיען זיען זיען זיע""""הוא המגהוא המגהוא המגהוא המג((((ממר זקינו ממר זקינו ממר זקינו ממר זקינו 

ן ן ן ן """"ם ונגד דעת מרם ונגד דעת מרם ונגד דעת מרם ונגד דעת מר""""ובכל ערי ערביסתאן אין לומר קים לי נגד דעת הרמבובכל ערי ערביסתאן אין לומר קים לי נגד דעת הרמבובכל ערי ערביסתאן אין לומר קים לי נגד דעת הרמבובכל ערי ערביסתאן אין לומר קים לי נגד דעת הרמב
ושחזרו גאוני צפת וחדשו בזמנו ושחזרו גאוני צפת וחדשו בזמנו ושחזרו גאוני צפת וחדשו בזמנו ושחזרו גאוני צפת וחדשו בזמנו , , , , שכן קבלו עליהם ועל זרעםשכן קבלו עליהם ועל זרעםשכן קבלו עליהם ועל זרעםשכן קבלו עליהם ועל זרעם, , , , י קארוי קארוי קארוי קארו""""מהרמהרמהרמהר

י י י י """"א בברכא בברכא בברכא בברכ""""וראה עוד לחידוראה עוד לחידוראה עוד לחידוראה עוד לחיד. . . . שששש""""עייעייעייעיי, , , , ו וקבלתהו וקבלתהו וקבלתהו וקבלתהתוקף הסכמה זתוקף הסכמה זתוקף הסכמה זתוקף הסכמה ז, , , , ןןןן""""של המגשל המגשל המגשל המג
        . . . . ))))חחחח""""ככככ----זזזז""""ק כק כק כק כ""""סססס((((ה ה ה ה """"ככככ' ' ' ' מ סימ סימ סימ סי""""חוחוחוחו

    ))))בבבב""""יייי' ' ' ' ז סיז סיז סיז סי""""ד חאהעד חאהעד חאהעד חאהע""""חחחח((((ח טוב ברב פעלים ח טוב ברב פעלים ח טוב ברב פעלים ח טוב ברב פעלים """"כל קבל דנא ראה ראינו להריכל קבל דנא ראה ראינו להריכל קבל דנא ראה ראינו להריכל קבל דנא ראה ראינו להרי
    ))))דדדד""""עעעע' ' ' ' א וסיא וסיא וסיא וסי""""יייי' ' ' ' סיסיסיסי((((ט ט ט ט """"ט אלגאזי מספרו שמחת יוט אלגאזי מספרו שמחת יוט אלגאזי מספרו שמחת יוט אלגאזי מספרו שמחת יו""""שצדיק עתק את דברי מהרישצדיק עתק את דברי מהרישצדיק עתק את דברי מהרישצדיק עתק את דברי מהרי

 איסור  איסור  איסור  איסור וכלל גדול מסור בידינו מפי סופרים וספרים דלעניןוכלל גדול מסור בידינו מפי סופרים וספרים דלעניןוכלל גדול מסור בידינו מפי סופרים וספרים דלעניןוכלל גדול מסור בידינו מפי סופרים וספרים דלענין, , , , לללל""""שכתב וזשכתב וזשכתב וזשכתב וז
ו ו ו ו """"ואנן דיתבינן בירושתואנן דיתבינן בירושתואנן דיתבינן בירושתואנן דיתבינן בירושת. . . . לכתחילה יש לחוש לכל הסברותלכתחילה יש לחוש לכל הסברותלכתחילה יש לחוש לכל הסברותלכתחילה יש לחוש לכל הסברות, , , , ערוה החמורהערוה החמורהערוה החמורהערוה החמורה

, , , , י לכל הדברים לענין ממונא ואיסוראי לכל הדברים לענין ממונא ואיסוראי לכל הדברים לענין ממונא ואיסוראי לכל הדברים לענין ממונא ואיסורא""""אף דקבלנו הוראותיו של מרן הבאף דקבלנו הוראותיו של מרן הבאף דקבלנו הוראותיו של מרן הבאף דקבלנו הוראותיו של מרן הב
 כל שהוא לכתחילה וליכא עגון  כל שהוא לכתחילה וליכא עגון  כל שהוא לכתחילה וליכא עגון  כל שהוא לכתחילה וליכא עגון ,,,,באיסור ערוה אנו מחמירין בכל הסברותבאיסור ערוה אנו מחמירין בכל הסברותבאיסור ערוה אנו מחמירין בכל הסברותבאיסור ערוה אנו מחמירין בכל הסברות

        ....לללל""""עכעכעכעכ, , , , בדברבדברבדברבדבר

ן וקדושין ששייך ן וקדושין ששייך ן וקדושין ששייך ן וקדושין ששייך א הוא לגיטיא הוא לגיטיא הוא לגיטיא הוא לגיטי""""כוונת המהריטכוונת המהריטכוונת המהריטכוונת המהריטששששכר כר כר כר יייימתוך ריסי הדברים נמתוך ריסי הדברים נמתוך ריסי הדברים נמתוך ריסי הדברים נוווו
דמאי דמאי דמאי דמאי . . . . למרות שנקרא בשם ערוהלמרות שנקרא בשם ערוהלמרות שנקרא בשם ערוהלמרות שנקרא בשם ערוה. . . . ולא לאיסור נדהולא לאיסור נדהולא לאיסור נדהולא לאיסור נדה, , , , בהם איסור ממזרותבהם איסור ממזרותבהם איסור ממזרותבהם איסור ממזרות

א א א א """"חחחח((((ת רב פעלים ת רב פעלים ת רב פעלים ת רב פעלים """"וכן מפורש יוצא בשווכן מפורש יוצא בשווכן מפורש יוצא בשווכן מפורש יוצא בשו, , , , שנא איסור נדה מאיסור שבתשנא איסור נדה מאיסור שבתשנא איסור נדה מאיסור שבתשנא איסור נדה מאיסור שבת

בענין ערוה החמורה בבגדד נהגו להחמיר בענין ערוה החמורה בבגדד נהגו להחמיר בענין ערוה החמורה בבגדד נהגו להחמיר בענין ערוה החמורה בבגדד נהגו להחמיר , , , ,  שכתב וזה לשונו שכתב וזה לשונו שכתב וזה לשונו שכתב וזה לשונו))))''''יייי' ' ' ' ז סיז סיז סיז סי""""חאהעחאהעחאהעחאהע
ק ק ק ק """"ל פה קל פה קל פה קל פה ק"""" וז וז וז וז,,,,יייי""""ל בלקוטיו כתל בלקוטיו כתל בלקוטיו כתל בלקוטיו כת""""י יוסף זי יוסף זי יוסף זי יוסף ז""""וכתב משם מהרוכתב משם מהרוכתב משם מהרוכתב משם מהר, , , , ןןןן""""אף כנגד מראף כנגד מראף כנגד מראף כנגד מר

י קארו גרירנא בין בדיני איסור ובין בדיני י קארו גרירנא בין בדיני איסור ובין בדיני י קארו גרירנא בין בדיני איסור ובין בדיני י קארו גרירנא בין בדיני איסור ובין בדיני """"בגדאד בתריה דמרן הקדוש מהרבגדאד בתריה דמרן הקדוש מהרבגדאד בתריה דמרן הקדוש מהרבגדאד בתריה דמרן הקדוש מהר
כי אם בקצת דינים שפשט כי אם בקצת דינים שפשט כי אם בקצת דינים שפשט כי אם בקצת דינים שפשט , , , , ןןןן""""ממון ולא אמרינן קים לי הפך סברת מרממון ולא אמרינן קים לי הפך סברת מרממון ולא אמרינן קים לי הפך סברת מרממון ולא אמרינן קים לי הפך סברת מר

ג ג ג ג """"ש הרהש הרהש הרהש הרה"""" וכמ וכמ וכמ וכמ,,,,וזולתו ובדיני גיטין וקדושיןוזולתו ובדיני גיטין וקדושיןוזולתו ובדיני גיטין וקדושיןוזולתו ובדיני גיטין וקדושין, , , , םםםם""""המנהג כדעת מורהמנהג כדעת מורהמנהג כדעת מורהמנהג כדעת מור
דמשפטים דמשפטים דמשפטים דמשפטים ג סבא ג סבא ג סבא ג סבא """"ר הרהר הרהר הרהר הרה""""וכן קבלנו ממווכן קבלנו ממווכן קבלנו ממווכן קבלנו ממו, , , , י אזולאיי אזולאיי אזולאיי אזולאי""""ג מהרג מהרג מהרג מהר""""והרהוהרהוהרהוהרה, , , , אאאא""""מהריטמהריטמהריטמהריט

        ....לללל""""עכעכעכעכ, , , , לללל"""" משה חיים ז משה חיים ז משה חיים ז משה חיים זרררר""""מוהמוהמוהמוה

 ספסל  ספסל  ספסל  ספסל ןןןןם לענים לענים לענים לעני""""י שכתב ברב פעלים שנהגו בבגדאד כמורי שכתב ברב פעלים שנהגו בבגדאד כמורי שכתב ברב פעלים שנהגו בבגדאד כמורי שכתב ברב פעלים שנהגו בבגדאד כמור""""ולכן אעפולכן אעפולכן אעפולכן אעפ
, , , , אאאא""""אין זה מטעם דברי מהריטאין זה מטעם דברי מהריטאין זה מטעם דברי מהריטאין זה מטעם דברי מהריט. . . . ועודועודועודועוד, , , , וכן בענין זמן הפסק טהרהוכן בענין זמן הפסק טהרהוכן בענין זמן הפסק טהרהוכן בענין זמן הפסק טהרה, , , , המתנדנדהמתנדנדהמתנדנדהמתנדנד
        ....ואלו הדינים מכללםואלו הדינים מכללםואלו הדינים מכללםואלו הדינים מכללם. . . . םםםם""""ש שבקצת דינים פשט המנהג כמורש שבקצת דינים פשט המנהג כמורש שבקצת דינים פשט המנהג כמורש שבקצת דינים פשט המנהג כמור""""אלא כמאלא כמאלא כמאלא כמ

 שכתב דלדידן בני  שכתב דלדידן בני  שכתב דלדידן בני  שכתב דלדידן בני ))))....וווו""""טטטט' ' ' ' סיסיסיסי((((ת חיים שאל ת חיים שאל ת חיים שאל ת חיים שאל """"א בשוא בשוא בשוא בשו""""וכן מתבאר מלשון החידוכן מתבאר מלשון החידוכן מתבאר מלשון החידוכן מתבאר מלשון החיד
' ' ' ' ארעא קדישא נקטינן כדעת מרן שקבלנו הוראותיו להקל בכתמים אף בגארעא קדישא נקטינן כדעת מרן שקבלנו הוראותיו להקל בכתמים אף בגארעא קדישא נקטינן כדעת מרן שקבלנו הוראותיו להקל בכתמים אף בגארעא קדישא נקטינן כדעת מרן שקבלנו הוראותיו להקל בכתמים אף בג

        ....שששש""""ם עיים עיים עיים עיי""""ודלא כמורודלא כמורודלא כמורודלא כמור, , , , ימים ראשוניםימים ראשוניםימים ראשוניםימים ראשונים
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ע ע ע ע """" וע וע וע וע.... שמסתמך ואזיל על דעת מרן להקל שמסתמך ואזיל על דעת מרן להקל שמסתמך ואזיל על דעת מרן להקל שמסתמך ואזיל על דעת מרן להקל))))חחחח""""ק כק כק כק כ""""סססס' ' ' ' סיסיסיסי((((ועיין גם בזבחי צדק ועיין גם בזבחי צדק ועיין גם בזבחי צדק ועיין גם בזבחי צדק 
 במשתינה מים על  במשתינה מים על  במשתינה מים על  במשתינה מים על הההה שהור שהור שהור שהור))))אאאא""""קיקיקיקי' ' ' ' סיסיסיסי((((, , , , כלפון הכהןכלפון הכהןכלפון הכהןכלפון הכהן' ' ' ' ת שואל ונשאל לרת שואל ונשאל לרת שואל ונשאל לרת שואל ונשאל לר""""בשובשובשובשו

 דכיון  דכיון  דכיון  דכיון ))))אאאא""""ק מק מק מק מ""""ח סח סח סח ס""""קצקצקצקצ' ' ' ' סיסיסיסי((((ג ג ג ג """"כ השוכ השוכ השוכ השו""""וכוכוכוכ, , , , ן להתירהן להתירהן להתירהן להתירה""""כדעת מרכדעת מרכדעת מרכדעת מר, , , , הספלהספלהספלהספלפת פת פת פת שששש
ולדבריו גם אם לא שמשה אין ולדבריו גם אם לא שמשה אין ולדבריו גם אם לא שמשה אין ולדבריו גם אם לא שמשה אין , , , , ן צפורן עצמה אינה חוצצתן צפורן עצמה אינה חוצצתן צפורן עצמה אינה חוצצתן צפורן עצמה אינה חוצצת""""שלדעת מרשלדעת מרשלדעת מרשלדעת מר

כבר קבלנו כבר קבלנו כבר קבלנו כבר קבלנו , , , , א שמצריכה טבילה אחרתא שמצריכה טבילה אחרתא שמצריכה טבילה אחרתא שמצריכה טבילה אחרת""""צריכה טבילה אחרת ודלא כרמצריכה טבילה אחרת ודלא כרמצריכה טבילה אחרת ודלא כרמצריכה טבילה אחרת ודלא כרמ
וכן ראוי להורות וכן ראוי להורות וכן ראוי להורות וכן ראוי להורות , , , , ן בכל דיני איסור והיתרן בכל דיני איסור והיתרן בכל דיני איסור והיתרן בכל דיני איסור והיתר""""הוראות מרהוראות מרהוראות מרהוראות מר, , , , עלינו בני ספרדעלינו בני ספרדעלינו בני ספרדעלינו בני ספרד

אין לחוש לאחרונים בני דורנו שכתבו דיש לחוש גם אין לחוש לאחרונים בני דורנו שכתבו דיש לחוש גם אין לחוש לאחרונים בני דורנו שכתבו דיש לחוש גם אין לחוש לאחרונים בני דורנו שכתבו דיש לחוש גם לכן לכן לכן לכן וווו. . . . שששש""""עייעייעייעיי, , , , לדידןלדידןלדידןלדידן
, , , , ח טובח טובח טובח טוב""""והריוהריוהריוהרי, , , , גגגג""""א והשוא והשוא והשוא והשו""""ן דמתבאר מהחידן דמתבאר מהחידן דמתבאר מהחידן דמתבאר מהחיד""""בהלכות נדה לחולקים על מרבהלכות נדה לחולקים על מרבהלכות נדה לחולקים על מרבהלכות נדה לחולקים על מר

        ....וכאמורוכאמורוכאמורוכאמור, , , , דזה אינודזה אינודזה אינודזה אינו

וקשה עלי הדבר אשר נפוץ בין הספרדים חוברות וליקוטים בהלכות נדה וקשה עלי הדבר אשר נפוץ בין הספרדים חוברות וליקוטים בהלכות נדה וקשה עלי הדבר אשר נפוץ בין הספרדים חוברות וליקוטים בהלכות נדה וקשה עלי הדבר אשר נפוץ בין הספרדים חוברות וליקוטים בהלכות נדה 
. . . . וכותבים עליהם דהם כמנהג הספרדיםוכותבים עליהם דהם כמנהג הספרדיםוכותבים עליהם דהם כמנהג הספרדיםוכותבים עליהם דהם כמנהג הספרדים. . . . ן הם חייםן הם חייםן הם חייםן הם חיים""""אשר לא מפי מראשר לא מפי מראשר לא מפי מראשר לא מפי מר

ורוצים ורוצים ורוצים ורוצים . . . . ןןןן""""י אתריה דמרי אתריה דמרי אתריה דמרי אתריה דמר""""ורם מוליכים את כל הדור הצעיר אף באורם מוליכים את כל הדור הצעיר אף באורם מוליכים את כל הדור הצעיר אף באורם מוליכים את כל הדור הצעיר אף באולאולאולאולא
דאסור דאסור דאסור דאסור , , , , לכבוש את המלכה בתוך הבית וברובם לא מזכירים לדעת מרן כלללכבוש את המלכה בתוך הבית וברובם לא מזכירים לדעת מרן כלללכבוש את המלכה בתוך הבית וברובם לא מזכירים לדעת מרן כלללכבוש את המלכה בתוך הבית וברובם לא מזכירים לדעת מרן כלל

להחזיקם בבית עד אשר יכתבו עליהם מפורש דאין אלו הלכה למעשה להחזיקם בבית עד אשר יכתבו עליהם מפורש דאין אלו הלכה למעשה להחזיקם בבית עד אשר יכתבו עליהם מפורש דאין אלו הלכה למעשה להחזיקם בבית עד אשר יכתבו עליהם מפורש דאין אלו הלכה למעשה 
זו זו זו זו ' ' ' ' ושלא יבואו להכשל בדבר הושלא יבואו להכשל בדבר הושלא יבואו להכשל בדבר הושלא יבואו להכשל בדבר ה. . . . וכדין כל ספר שאינו מוגהוכדין כל ספר שאינו מוגהוכדין כל ספר שאינו מוגהוכדין כל ספר שאינו מוגה, , , , לספרדיםלספרדיםלספרדיםלספרדים

ן ן ן ן """"נגד דעת מרנגד דעת מרנגד דעת מרנגד דעת מר, , , , אשר מרחיקים בין איש לאשתואשר מרחיקים בין איש לאשתואשר מרחיקים בין איש לאשתואשר מרחיקים בין איש לאשתו, , , , רותיהםרותיהםרותיהםרותיהםובפרט בחומובפרט בחומובפרט בחומובפרט בחומ. . . . הלכההלכההלכההלכה
ובפרט בדור ובפרט בדור ובפרט בדור ובפרט בדור , , , , ועליהם נאמר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהםועליהם נאמר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהםועליהם נאמר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהםועליהם נאמר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהם, , , , קדוש עליוןקדוש עליוןקדוש עליוןקדוש עליון

ומה יעשה הבן ולא יחטא בלכתו ברחוב ומה יעשה הבן ולא יחטא בלכתו ברחוב ומה יעשה הבן ולא יחטא בלכתו ברחוב ומה יעשה הבן ולא יחטא בלכתו ברחוב , , , , אשר הפריצות רבהאשר הפריצות רבהאשר הפריצות רבהאשר הפריצות רבה, , , , יתום זהיתום זהיתום זהיתום זה
ואפשר בנקל להכשל ואפשר בנקל להכשל ואפשר בנקל להכשל ואפשר בנקל להכשל , , , ,  מראות נגעים ואין אפוטרופוס לעריות מראות נגעים ואין אפוטרופוס לעריות מראות נגעים ואין אפוטרופוס לעריות מראות נגעים ואין אפוטרופוס לעריותובראותוובראותוובראותוובראותו

. . . . ל הפליגו מאוד בגודל חומרתול הפליגו מאוד בגודל חומרתול הפליגו מאוד בגודל חומרתול הפליגו מאוד בגודל חומרתו""""לבטלה אשר חזלבטלה אשר חזלבטלה אשר חזלבטלה אשר חזבאיסורים חמורים של זרע באיסורים חמורים של זרע באיסורים חמורים של זרע באיסורים חמורים של זרע 
    ).).).).הההה""""ככככ' ' ' ' ז סיז סיז סיז סי""""י אבהעי אבהעי אבהעי אבהע""""והביאו בבוהביאו בבוהביאו בבוהביאו בב, , , , ק הפליג מאוד בענשוק הפליג מאוד בענשוק הפליג מאוד בענשוק הפליג מאוד בענשו""""ובזוהובזוהובזוהובזוה, , , , בבבב""""ג עג עג עג ע""""נדה ינדה ינדה ינדה י' ' ' ' ראה מסראה מסראה מסראה מס((((

, , , , אאאא""""ג עג עג עג ע""""יבמות סיבמות סיבמות סיבמות ס((((, , , , ואם בדורם אמרו על נשותיהן שמצילות אותם מן החטאואם בדורם אמרו על נשותיהן שמצילות אותם מן החטאואם בדורם אמרו על נשותיהן שמצילות אותם מן החטאואם בדורם אמרו על נשותיהן שמצילות אותם מן החטא

דראוי לנו הספרדים דראוי לנו הספרדים דראוי לנו הספרדים דראוי לנו הספרדים . . . . דור שואדור שואדור שואדור שוא, , , , זה דורזה דורזה דורזה דור, , , , ש בדורנוש בדורנוש בדורנוש בדורנו"""" כ כ כ כ).).).).אאאא""""ה עה עה עה ע""""ועיין כתובות סועיין כתובות סועיין כתובות סועיין כתובות ס
ן ומאתיים רבנים אשר עמו וכל אשר יאמר ן ומאתיים רבנים אשר עמו וכל אשר יאמר ן ומאתיים רבנים אשר עמו וכל אשר יאמר ן ומאתיים רבנים אשר עמו וכל אשר יאמר """" אחרי המלך הקדוש מר אחרי המלך הקדוש מר אחרי המלך הקדוש מר אחרי המלך הקדוש מרללכתללכתללכתללכת

        ....יוסף נעשה ונשמעיוסף נעשה ונשמעיוסף נעשה ונשמעיוסף נעשה ונשמע

ונזכה לישועה מגלות ונזכה לישועה מגלות ונזכה לישועה מגלות ונזכה לישועה מגלות , , , , אלף המגןאלף המגןאלף המגןאלף המגן, , , , ן וקדושים אשר עמו עלינו תגןן וקדושים אשר עמו עלינו תגןן וקדושים אשר עמו עלינו תגןן וקדושים אשר עמו עלינו תגן""""וזכות מרוזכות מרוזכות מרוזכות מר
        . . . . אאאא""""ערב רב ולגאולה אמיתית בבערב רב ולגאולה אמיתית בבערב רב ולגאולה אמיתית בבערב רב ולגאולה אמיתית בב
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 מי היא נדהמי היא נדהמי היא נדהמי היא נדה

  
 סביבות גילשהחל מגיל שתים עשרה לערך ועד , מטבעה של אשה. א

חזור של חודש בערך שתהיה רואה דם יוצא מרחמה לחוץ שבמ, חמישים
. וטבע זה ברא היוצר לטובתה ולתועלתה ".)וסת"ודם זה יקרא להלן (, כמה ימים

ומחשלים את גופה לעמוד בנטל ,  כל סיגי הגוף יוצאים עם דם זה לחוץכי
 כשם שהשאור ,1אמרו חכמים. המשא המוכן לה בלידת בנים ובנות ובגדולם

 .בניה מרובים, וכל אשה שדמיה מרובין. כך דמים יפים לאשה, היפה לעיס

 דם כלוכן ,  דם זה2ואפילו היא בתולה או פנויה, ית אשהיהחל מרגע רא. ב
אם ,  טיפה קטנה מאודילוואפ,  שלא בשעת וסתהילויצא מרחמה ואפשאחר 

 או כל 3או שנפתח מקורה, הרגישה ביציאתו דהיינו שהרגישה שנזדעזע גופה
בין שראתה דם , שה שרגילה לחוש בזמן שרואה דם היוצא מאותו מקוםהרג

הרי היא ', או על גבי קרקע וכדו, בגד צבעוניילו ובין בבגדה ואפ, זה בבשרה
וזוג . הזקוקה לתהליך מסויים של טהרה כפי שיבואר להלן,  גמורה4נדה

נכרתת נפשם הטהורה , שעובר וחי חיי אישות לפני תום תהליך הטהרה
 ואיש אשר ישכב 5הוא שהכתוב אומר. ארץ החיים הנצחיים, לם הנשמותמעו

 .ונכרתו שניהם מקרב עמם... את דוה

שתכרת הנפש ולא תזכה לאותם החיים , הנקמה שאין נקמה גדולה ממנה. ג
וזה האבדון הוא שקורין לו הנביאים . "עולם הבא"הנקראים בשם , הנצחיים

לפי . וכל לשון כליה והשחתה, עלוקהו, ותפתה, ואבדון, דרך משל באר שחת
  .6וההפסד שאינו חוזר לעולם, שהיא הכליה שאין אחריה תקומה

  ,ירוק, אבל צבעים כגון לבן. טמא', ורוד וכדו, שחור, כל מראה אדום. ד
  

 הרבה יש הנה. 3 .ג"קפ' סי ב"שיוועיין עוד . שהוא גיל בכל. 2 .ב"ע' י דף כתובות' מס. 1

, ה"נ' סי י"הנוב ובהם". מבפנים "לח דבר זיבת הרגשת של נוסף סימן שנתנו פוסקים

הרב  אכן. ועוד, מקומות בכמה דעת והחוות. ב"ס' סי, אש והאמרי, ג"רכ' סי נזר והאבני

 נתן' ר ממורו קיבל ושכן, בזה להקל מורה שהוא וכתב בתשובותיו על זה חולקחתם סופר 

 לנר והערוך. ז"וקע ד"קע' סי שיק מ"מהרוה. 'מ' סי יעקב שם' הר דעת וכן, ל"ז אדלער

, נדה. 4 .ועוד, השולחן הערוך דעת וכן, י"הנוב סברת ודחה כן כתב גם ב"ע ז"נ דף נדה

 אישות מחיי היא מרוחקת, טהרתה סוף ועד אלו מימים האשה שכן. והרחקה נדוי מלשון

 ויקרא. 5 . ןלהל שיתבאר וכפי,  בעלה אצל לחיבה הגורמים בדברים מיוחדים ומנימוסים

 . ה"ה ח"פ תשובה הלכות ם"הרמב לשון. 6 . ח"י פסוק' כ
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  וכל מקרה של ספק כגון צבע חום או אפור.7טהורים, וצהוב, כחול בהיר
  .8תעשה שאלת חכם', וכדו

, טהוריםה מהצבעיםובדקה מיד ומצאה מראה , הרגישה שנפתח מקורה. ה
או , יד ולא מצאה כלום או שבדקה מ,ואם בדקה לאחר זמן. הרי היא טהורה

מעורב עם , שבדקה בעד שאינו בדוק ומצאה מראה טמא פחות משיעור כתם
  או אחר ,10עוברה מעוברת והוכר ואם היא. 9תעשה שאלת חכם, מראה טהור

   
ובכל  ,צהוב דהיינו לזהב הדומה הוא ירוק שסתם שם י"בב וכמבואר. ח"קפ' סי ע"שו. 7

 זו סברה הובאה וכן, בזהב לאסור מינץ מ"ומהר ל"מהרש בשם הביא ח"והב, טהורזאת 

, עליהם חלקו ואחרונים ראשונים הפוסקים שאר ומיהו. א"כ ק"סע א"כ' סי ט"הד בעיקרי

 דהוא ה"ע ט"י נדה' בגמ מפורש כההכההכההכהה    וכחולוכחולוכחולוכחול .זו לסברא לחוש שאין האחרונים רוב וכתבו

. ככרתי דינו, ז"בלע א"בלו הנקרא מראה דהוא הדין ונראה, ל"וז ח"הב כ"וכ, טהור

, כזהב בירוק למחמירים אפילו בהם להחמיר אין, ז"בלע א"בלו או ן"גרי שנקרא ומראה

 ואין ,כחרת אינו' ואפי שחורצבע  כלב מחמיריםו ואנ היות אמנם .האחרונים כ"וכ ,'וכו

 הוא שחור שמא חכם שאלת תעשה, )ש"הרא בשם י"ב עיין (והלבן הירוק אלא מתירין

 השאילת ש"וכמ טהורים הם במקורם אלו שצבעים י"דאעפ. 8 .הבחיןל יודעת ואינה

לגבי צבע , ב"ק כ"א סע"כ' ט סי"ובעיקרי הד, ת" ובפ,ט"בס והובא ד"מ' סי א"ח ץ"יעב

הנה צריך הרבה נסיון וטביעות . שהם טהורים) קאסטאניא(, ה וקליפות הערמונים"הקאפ

אדום ממש , בצבעים כאלהופעמים רבות שמצאתי . עין להבחין בהם ובהבדליהם

כ תעשה שאלת "וע, שהביא שיש מחמירים בחום' ת אות ג"דב ועיין עוד, בקצוותיהם

ד דאם הרגישה שנפתח מקורה להוציא "פסק כתה' צ סעיף א"ק' ן בסי"הנה מר. 9 .חכם

 טיפה הורצונו לומר דטמאה מספק שמא יצא. טמאה, כ ולא מצאה כלום"דם ובדקה אח

כתב דאם ' ח סעיף א"קפ' ובסי, ד"י בגוף תשובת התה"ש בב"מוכ, כחרדל ונימוק

ולא גילה אם מצאה . טהורה, הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצאה מראה טהור

ט מטהר אם "קמ' ז בסי"והרדב. ויש צדדים לכאן ולכאן, לאחר זמן מראה טהור מה דינו

 שמעתי בזמנינו ולא ראיתי ולא", וזה לשונו, ומעיד שכן המנהג, לא מצאה כלום

ן "מרשעל שולחנו של  אף על פי הספרדים ו אנואם כן". ובמקומינו מי שנוהג חומרא זו

 "בית יוסף"לן בהקדמתו " כתב מרכי, יתכן שבזה לא קבלנו דעתו לאסור, אנו סמוכים

לא ש' וכמו שנוהגים אנו לגבי הטמנה וכדו, שבמקום שיש מנהג שישארו במנהגם הקודם

  ומעיד ,ן"דהם אתרי דמר. ירושלים וצפת, דאתרא דמצריםז הוא מרא "דבוהנה הר, כדעתו

ג "הרהועד אחרון  .להתיר, שהיו בדור אחד כנודע ן "מר  גם זמן הואש  בזמנו שהמנהג 

שמענו מי שמורה   כתב דעכשיו לא,'אות י', ל בזכרונות אליהו מערכת נ"אליהו מני ז 'ר

   שאין הנשים בקיאות בהרגשתולים אנושתמשום שהסיבה היא ואפשר , לאסור בזה
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,  ועוד לא קבלה וסתים חודשעשרים וארבעה תוך 11לידתה או הפלתה
  .12טהורה,  ולא מצאה כלום)לאחר זמן' אפי(והרגישה שנפתח מקורה ובדקה 

יצא  ולכן אם. בלא דםהרחם אי אפשר לפתיחת  13כך אמרו חכמים. ו
הרי , פילו אם אין עליו דם כללא, ממקורה חתיכת בשר או כל דבר קרוש אחר

  כדוגמתאו  14ואם החתיכות הן קטנות ביותר. הרחםהיא טמאה משום פתיחת 
  

 אני נוהג לענות ובכל אופן, סוברת שנפתח רחמה, איובהרגשה כל שה, פתיחת המקור

כתב דכל ' ה' ב סי"ץ ח"ואף השאילת  יעב.  שיש מי שמטמא ויש מי שמתיר, לשואלי

כגון אם ראתה בעד , האחרונים שמקילים בזה בצירוף סניפים אחריםמש וי. נשכר, המיקל

וראה פתחי . שטהורה, שאינו בדוק מראה טמא פחות מכגריס מעורב עם מראה טהור

            .תעשה שאלת חכםשולכן כתבתי , צ שהביא סברות האחרונים בזה"ק' תשובה סי

 על ידיאם היא יודעת שאפשר יהיה בפשיטות להקל שלגבי דין זה מסתבר ש נראה לי ....10

ומיד יהיה דינה כלאחר ,  הוכר עוברהשבהחלט נכלל זה בגדר, בדיקת שתן שהיא בהריון

אין רצונו לומר , חדשים' גדהכרת העובר הוא : ח' ומה שאמר סומכוס בגמ. חדשים' ג

א בפירושו " ועיין היטב ברשב.ראה ערוך לנר שם, חדשים אין לה דין הכרת עובר' דתוך ג

 סתם ,לטהרות' ם דאפי" וכן משמע מהרמב,זירא' ירמיה מר' א בהא דבעי ר"ע' טשם דף 

א דמעוברת משיוכר "ד מהלכות מטמאי משכב ומושב ה"כתב בפש, הכרת עובר מספיק

שם (חדשים ' הצריך ג, ורק לגבי ראיה שניה שהיא שלישית לראשונה, עוברה דיה שעתה

ורק . הן מסולקות דמים, ניסתן להריוןרוב הנשים היום מיד עם כש ובפרט .)'בהלכה ו

לא ידענא מאי , ג"ט סעיף ל"קפ' ע סי" כמבואר בשו,חדשים' גלגבי קביעת וסת תוך 

ח דלא "ט סעיף כ"קפ' ת סי"א מה"מי נדה בקו' ם כבר כתב הרשומיהו גם . אידון בה

בנדה ועיין ערוך לנר ,  שלימים אלא רוב של ראשון ואחרון ואמצעי שלםחדשים' גבעינן 

  .מי נדה' ונראה דעתו כהר, א"ש בזה על דברי המהרש"מ, ה דילדה"י ד"ב ברש"ע' ח

, ש"כן דעת המנחת יעקב בתוה .12    .'ט סעיף קטן ל"קפ' ראה פתחי תשובה סי .11

ח חושש להחמיר "קס' ס סי"י שהחת"ואעפ. והמסגרת השולחן, והחכמת אדם, ט"והס

ש בהערה "ה בשורש הדין יש מקילים וכמהנ, ס"בזה וכן דעת הרב מלבושי טהרה כחת

ונסתפקתי אם . הן בחזקת מסולקות דמיםשוהטעם מפני . והבו דלא לוסיף עלה, 9' מס

פ מה דינה בכל דין דמחזקינן למעוברת "קבלה וסת פעם או פעמים ועוד לא אתחזק בג

ד "ם פ"שמע מרמבמ וכן ,ולכאורה מוקמינן לה בחזקת מסולקת דמים, כמסולקת דמים

 צריכותאחד והאחרונים כתבו דגם בפעם . ש"ו עיי"הלכות מטמאי משכב ומושב המ

  שמקיליםשרוי במחלוקת ודאי  ששרשו פ בדין זה"ועכ .לחשוש כדין כל וסת שאינו קבוע

' סי ע"בשו וכן פסק, יהודה' יהושע ור' ב וכר"א ע"נדה כ. 13.  כך נראה לי ,אפשרשמה כ

              .י"כראש שפופרת הקנה דק שבדקים ב. . . . 14    .ג"יב ה"ה מהא"ם פ"ודלא כהרמב. ח"קפ
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 15הרי היא טהורה, דםלחלוחית  אין על החתיכהו', שערות ויבחושין וכדו
ם ולכן תטיל החתיכה למים פושרי, ובתנאי שהחתיכה עצמה אינה דם קרוש

ואם נמחית . עשרים וארבע שעותותניחם בחום זה , שחומם כחום הרוק
וכן . הרי היא טהורה, ואם לאו. א זה וטמאההחתיכה בידוע שדם קרוש הו

אם דחקו את החתיכה בצפורן בדוחק ולא נמחה הרי היא טהורה ללא בדיקת 
  .16לא נימוח הרי היא טמאה' ואם בידוע שזה דם קרוש אפי, םפושרי

והוא , הרחם שנוצר בו הולד הוא הנקרא מקור, משל משלו חכמים באשה. ז
וצואר הרחם כולו . ונקרא גם בשם חדר, שדם נדה וזבה יוצא ממנוהמקום 

 כדי שלא יפול בזמן ההריון קצהו הפנימיץ וווהוא המקום הארוך שמתק
 ובשעת גמר ביאה .קוראין אותו פרוזדור ,ונפתח הרבה בשעת לידה, הולד
אלא רחוק ממנו , קצהו הפנימינכנס בפרוזדור ואינו מגיע עד הזכר אבר 
, אשהה ות בו ביצינמצאיםקום שובין החדר לפרוזדור הוא המ, מעט

נקב פתוח ו, מקום זה נקרא עליה, זרע שלהה מתבשל םוהשבילים שבה
לול בשעת מעבר לאבר נכנס הו,  לולנקרא ונקב זה ,מעליה זו לגג הפרוזדור

, היא טהורה, האבר נכנסשעד מקום , ואשה הנבדקת אצל רופא. 17גמר ביאה
אלא  ידוע שאינו מן המקורכל ש, ואף אם ראתה. כל זמן שלא ראתה דם

אך אם הכניס הרופא מכשיר . טהורה, י בדיקת הרופא"מהצדדים שהוכו ע
דקה דקה דקה דקה שפופרת  אם פותחו מעט כשיעור ,לבדוק בסוף הלול ופותח את החדר

ואם יצא דם על .  הרי היא טהורה, נקיהובדקה עצמה אחר כך ונמצאה ,,,,מאודמאודמאודמאוד
 , זהגודליותר מ פתחו בבדיקת הרופאואם . 18תעשה שאלת חכם, השפופרת

לא רחם לשאי אפשר לפתיחת ה,  לא ראתה כלוםלובחזקת טמאה ואפי היא
   .19דםשתצא ממנו טיפת 

  
. 'ח סעיף ו"קפ' ע סי"כסתם דעת השו. . . . 16        .ה ויש דם בבקעיםעאם החתיכה בקו' אפי    ....15

לא א, דלא משום נפל נגעו בה, או בתולה, ופשוט דכל דיני סעיף זה שייכים גם בקטנה

ד דנסתפק "ס' ועיין שם סי. ג"ס' ת ויאמר יצחק סי"י בן ואליד בשו"כ מהר"וכ. משום דם

מ אם "ונ. אם צריכה לבדוק החתיכה משני הצדדים אם יש עליה לחלוחית דם או לא

  .נ להחמיר בזה"ול. בדקה צד אחד והיה נקי ולפני שבדקה צד שני אבדה החתיכה

לכאורה כיון דאין דרך אשה לראות     .18 .ורי ביאה איס'ה מהל"ם פ"לשון הרמבי "עפ    .17

ת עונג "בשו אכן .יש דם השפופרת    על אם אינה רואה בבדיקה ורק, בכך הרי היא טהורה

, כל אשה אם יניחו לה קיסם בפי המקור תראה דםשן וכישצדד לומר , ד"פ' ט סוף סי"יו

ש "כ לר"שה דאה שם הק"ובהגה. וטמאה, לא מקרי אין דרכה של אשה לראות בחתיכה

  מ הכל כפי "ומ. וקושיא חזקה זו , חתיכות מהמקור עם דם איך הותרהו שהתיר כשנפל
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ולא ולא ולא ולא על גופה או בבגדיה ,  הטמאיםהצבעיםה כתם דם ממצא ש20אשה. ח
 הדבר תלוי יהר', בהרגשות האמורות לעיל סעיף בכשיצא מגופה     21212121הרגישההרגישההרגישההרגישה

קטן מגודל מטבע בן  אם הכתם הוא , ובכן.בגודל הכתם ובמקום המצאו
)מ" מ19קוטר (עשר אגורות ישראליות בערך 

  הוא מרובע או ארוך כל' ואפי 22
   

א "כ כתב דהא דא"ק' ת סי"י מהדו"הנה הנוב. 19 .ראות עיני המורה במקרה שלפניו

שהרופא . ובין גרם הפתיחה מבחוץ, אין חילוק בין גרם הפתיחה מבפנים, ק בלא דם"לפה

גם אין חילוק בין ילדה או זקנה המסולקת , ה כלי ופתח פי המקורהכניס אצבעו או איז

ת בשם הבינת "וכתב הפ' ד אות ד"קצ' ת סי"כ בפ"והוא ג. ל"עכ. דמים או עוברת ומניקה

שהרי עיקר הבדיקה . דלא דק, י כגון שהכניס הרופא אצבעו"ש הנוב"ג דמ"כ' אדם סי

האבר כשהוא ' שהרי אפי, ק"ן לפהבהפסק טהרה הוא שתכניס אצבעה לעומק ואין זה עני

אי ס דבבדיקת אצבע "כ משם החת"והביא ג. 'גדול הרבה אינו מגיע רק עד הפרוזדור וכו

ל הביא עוד סברות האחרונים בענין "הנ' ובדרכי תשובה סי.  ליגע במקור כללאפשר

, ושרובם ככולם התירו בדיקת אצבע ומהם שהתירו אף בדיקת שפופרת, בדיקת הרופא

כתב לחלק בין פתיחה שגם ד "פ' ט סי"ת עונג יו" בשווראה. ד כתבתי"ן שם והנלעיעוי

'  ואפי.20 .ש בזה"מ, ת ציץ אליעזר"ויעויין עוד בשו. גדולה במקור לבין פתיחת שפופרת

דהדבר פשוט שזקנה , ג"ל' א סי"ברב פעלים ח, ח טוב"כ הרי"וכ. זקנה המסולקת דמים

. שאסורה עד שתטבול ואין דינה כתינוקת,  טמאוראתה כתם, שלא ראתה שנים הרבה

ע "ה דבלא הרגשה לכו"ל' א סי" כתב במרחשת ח.21 .'ק ב"א סע"קצ' ת סי"וראה עוד בפ

 .ש"עיי, הוא מהתורהשט שרצה לומר שיש סוברים "ודלא כס, אין אסורה אלא מדרבנן

והביא . מ" מ14הכריע שהוא קוטר ' אות כ' ג' ל בשיעורי תורה סי"חיים נאה ז'  הר.22

והמיקל לא הפסיד בכתמים . מ" מ19קבלתי שהוא ו. מ" מ21סברות כמה פוסקים שהוא 

והנה הרב פעלים , ומנהג האשכנזים בירושלים לשער בגודל מעט קטן משיעור זה. דרבנן

ו כתב דלענין הלכה יש לחוש ליראים דכל שלא מוכחא מילתא דהוא "ל' א סי"ח

 ,ג"והשו , " ושמלה לחם"כ הרבנים "ושכ, יס מטמאשהוא קטן מגר' אפי, ממאכולת

 שכתב לשער בגריס גם כחתם סופר וכתב ודלא. ק בקנאת סופרים החמיר בזה"ושמהרש

ובפרט , אכן המנהג היום פשוט לשער בגריס ואין אחר המנהג כלום, ד"עכת, בימינו

ם אלא ף והגאונים שכלל אין דיני כתמי"דנראה להקל בזה ולצרף לסניף סברות הרי

' א סי"עיין מרחשת ח) .השמיטםף "הריכ "דהא כתמים שכיחי טובא ואעפי(, לטהרות

ף ושכן נראה דעת "ה כתב כן בדעת הרי"ק' ב סי"וגם השואל ומשיב ח. ש בזה"ה מ"ל

הא איכא , א תמה למה כתמים טמאים"ב ה"ט מהא"ן בכסף משנה פ"ומה גם דמר, ג"הבה

 וכתב ,אם ממנה ספק מהמקור ספק מהצדדיןו,  ספק ממנה ספק מעלמא,ספק ספיקא

ב פלפל בזה מדין מקור "נ' י סי"והנוב. (' וכואספיקנ הוי כחד " א,דחומרת חכמים הוא

ונראה דהוא קיל משאר ). ו"ל' א סי"ויש להשיב על דבריו וראה מרחשת ח, מקומו טמא
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ן  וביבגדיהבגדיהבגדיהבגדיהנמצא על שבין . 23הרי היא טהורה, לא יעלה לגודל זה שיעגלוהו
אין ,  עם כתמיםבבגדהבבגדהבבגדהבבגדה כמה מקומות מצאהואם . 24גופהגופהגופהגופהנמצא על ש

ואינה טמאה עד שיהיה באחד הכתמים בפני עצמו כשיעור . םמצטרפי
 שכל אחד פחות מכשיעור ובצירוף ותכמה טיפבבשרה בבשרה בבשרה בבשרה אבל מצאה . טמאמה

  .25תעשה שאלת חכם,  המטמאכולם יש יותר מהשיעור

ם מצאה אותו על קרקע שישבה א, המטמאאף בכתם שגדול מהשיעור . ט
   באחדצבועאו על בגד , 26עליו או על כיסא החרסינה בחדר השירותים

  
  .כך נראה לי, בזה, ולכן אין לחשוש לחומרת הרב פעלים משם היראים. ל"גזירות חז

, ע בסתם" הנה השו.25 .ע"וכסתם דעת השו' ,  שם סעיף ו.24 .'צ סעיף ה"ק' ע סי" שו.23

, א לאסור"והביא דעת הרשב, דגם בבשרה לא מצטרפים הכתמים, יתאפסק כסתמא דברי

ספק הלכה , ס להחמיר"הכא איכא ס, ל דהלכה כסתם"ג דקיימ"והנה אע. א"בשם י

ם "ת דאין מצטרפין שמא הלכה כהרמב"ספק אין מצטרפין וא, א ומצטרפין"כרשב

והוא . מאהט, )במקום שחוששין שמא מהמקור הוא בא(טיפה כל שהיא ' שבבשרה אפי

 לא מלאני לבי ,ן גרירנא ונראה דהיא מותרת"ספק ספקא המתהפך ולמרות דבתר מר

י "דאעפ,  נראה לטהרו מדין מחובר לקרקע.26 .כ תעשה שאלת חכם"להקל בפירוש וע

כ "כלים פ' ראה מס, דבעינן שיהיה משמש עם הקרקע או שיהיה מחובר מתחילתו לקרקע

ואמנם יהיה מחובר לקרקע , ם שם בפירושו וזה לשונו"כ הרמב"וכ. ב שם"וברע', משנה ד

או נעשה , אצל חכמים כאשר נעשה זה הדבר מתחילתו בקרקעכקרקע ולא יקבל טומאה 

ט "ם בפ"י ששם מדובר בכלי עץ הנה כן פסק הרמב"ואעפ. (כ"לשמש את הקרקע ע

ין ה לגבי כלי חרס וכמו שמתבאר מד"א לגבי כלי מתכת ופשוט דה"מהלכות כלים ה

אך אין עשויים ,  שלנו מחוברים לקרקעכסאהוכסאות בית ). 'ח דכלים משנה ט"הפורנה פ

צנורות אלו בדרך ו, המוציאין השופכים לביוב הראשי לשמש עם הקרקע אלא עם צנורות

 אמנם כיון דבסופם בביוב ,ומתחברים אל הכסא מצדו, כלל קבועים בכותל מבחוץ

ו "ם פ"אך לכאורה קשה מהרמב. קרי מחוברמשמשים הצנורות עם הקרקע שפיר מי

הואיל והיה עליו תורת , ו דכתב שצנור שקבעו אחר שחקקו בו פוסל"דהלכות  מקוואות ה

ה אין "א שם ד"והגר, כ בזה"מש' ט סעיף ז"קנ' ח סי"ע לאחרונים באו"וע, כלי בתלוש

' ס סי"לחתאמנם ראיתי ". ל דתלוש ולבסוף חברו הוי כתלוש לכל מילי"וכן קיימ"כתב 

שכל , ה שהביא דברי התוספות חדשים שמחלק בין דין קבלת טומאה לדין שאובין"ר

אך לגבי שאובין כל שחל שם כלי עליו , שנעשה לשמש עם הקרקע הרי הוא כקרקע וטהור

', דכלים משנה ט' ח' ט מפ"יו' ובזה תירץ לקושיית התוס(, בתלוש תו לא מיבטל מיניה

ועוד דכאן בנדוננו הוא נעשה מעיקרא על . ס"כים עמו החתוהס) ו"מי דמקואות "על פ

' א מקואות תנינא סי"וראה החזו, א הוא כקרקע"לגר' ל דאפי"ובהא י, דעת לקבעו בקרקע
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אפילו וכתם שנמצא על בגד מנומר בצבע ובלבן . 27טהורה, הצבעיםשאר מ
 הרי היא, כל שאין בלבן עצמו שיעור טמא, בין שניהם יש שיעור טמאאם 

  אבל אם היה הכתם גדול שנמצא גם על הלבן בכמה מקומות וגם.28טהורה
  הכתם הנמצאכי , ים שבלבן לשיעור לטמאמ כל הכתםמצטרפי, על הצבוע

   
שברכבות ובמטוסים ובבתי כסא . ט"ק' ת סי"י מהדו"ע בנוב"וע. ג באורך"ק י"ט סע"קכ

חרס אינו מקבל טומאה א שכתב דכלי "ח דכלים ה"ם פי"י דברי הרמב"נראה להתיר עפ

אינו מקבל טומאה , ואם הוא מקבל ולא נעשה לקבלה, עד שיהיה מקבל ועשוי לקבלה

ואף על פי שהן , אף על פי שהן כפופין, וכן הסילונות שהמים מהלכין בהם', כלל וכו

ובהלכות . הרי הן טהורים מפני שלא נעשו לקבלה אלא כדי שיצא מהן המים, מקבלין

ה בכסא הזה "וה. דאף כלי מתכת לא פוסלין את המקוה בכגון דא, רו מבוא"מקואות פ

וכן יש ללמור מדין זה לבתי . שאינו לקבלה גמורה אלא להעביר הרעי דרכו אל הקרקע

אם הכסא אינו מחובר לקרקע או שהצנורות ' אפי', כסא ארעיים כגון במושבות וכדו

ת מחוברים לחבית אלא כל שאין הצנורו, בסופם מגיעים לחבית המקבל את הביוב

ובתנאי שלא יהיה בהם מקום קיבול למים כעין הנמצא . נשפכים לתוכו הרי היא טהורה

דאז ,  דבתוך הכסא יש בית קיבול שמתמלא מים כדי לעצור בעד הריח,בבתי כסאות שלנו

אלא דעל מושב הפלסטיק הנמצא על הכסא . ל"אין להתיר אלא אם מחובר לקרקע וכנ

ובעצם דין . או לא, לכסא להחשיבו כמחובר לקרקעאי הוי חיבור גמור נסתפקתי בדינו 

והנפט פעמים , כי הפלסטיק נעשה מפסולת הנפט, פלסטיק יש להסתפק אי מקבל טומאה

ם "ארג ממנו בגד כמבואר ברמב' שרובו נלקח מהים וכל הגדל בים אינו טמא ואפי, רבות

האדמה אין טומאת הכלים הנעשים הנפט שמוציאין מן ' ואפי, ג"א מהלכות כלים ה"פ

ומסופק אני אם בכלים שעיקר טומאתם . ם שם"כמבואר ברמבאלא מדרבנן , ממנו

' ת סי"י מהדו"כתב משם הנובז "צ סעיף י"ק' ת סי"והנה הפ. אם מקבלים כתמים, מדרבנן

אכן המעיין בגוף התשובה יראה דיש . דמה שמקבל טומאה מדרבנן מקבל כתמים, ט"ק

בתוספת טומאה '  לחלק בין דבר שעיקרו מקבל טומאה מדאורייתא דאז אפימקום בראש

לבין דבר שכל עיקר טומאתו הוא מדרבנן ולעולם לא יגיע . מקבל כתמים, מדרבנן

י נראה בתשובתו דגם בזה החמיר הנה יש לפלפל "י שהנוב"ואעפ. לטומאה מדאורייתא

). יתא לדרבנן לגבי חבורו בקרקע דאוריהוגם הרב עצמו חלק בדומה לזה בין טומא(, בזה

ואם ידוע שרוב .  ולצרף לסניף להקל עם סניפים אחרים,ונראה לי להחמיר בזה בפני עצמו

' ע סי" שו.27 .ומרובא פריש. הנפט נלקח מהים יהיה מותר בפשיטות דאזלינן בתר רובא

בר כתב כ, ב בדגול מרבבה בסעיף זה החמיר בבגדי צבעונין"י שהנו"ואעפ. 'צ סעיף י"ק

ג שמכיון שרוב הפוסקים כולם עונים כאחד שאין "קס' א סי"תלמידו בתשובה מאהבה ח

 כן פסק .28 .' אות דשיורי ברכהועיין , חוששין בצבעונין לכתם בודאי שאין להחמיר

מאהבה ועוד החמירו י שהתשובה " ואעפ ,ט"ב והעתיקו להלכה הס" סמןהמעיל צדקה סי
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   וטוב לאשה.29ת שהוא עצמו אינו מצטרףלמרו, צבוע מחברןחלק העל ה
לגופה בשאר ם שתרגיל עצמה ללבוש בימי טהרתה את בגדיה הקרובי

 ם צבעוניתמידתמידתמידתמידואם רוצה ללבוש . 30 כדי שתנצל מטומאת כתמיםםצבעוני
  .31מותרת, ספירת שבעה נקייםכדי להנצל גם בימי 

תעשה , ניםלבאפילו על פלסטיק או ניילון או נייר , אם מצאה כתם טמא. י
  .32שאלת חכם

  
והרוצה  .22כתמים להקל ועיין לעיל סוף הערה ובפרט דספק , לטהרה העיקר לדינא ,בזה

ל מודה בפירוש " דבזה גם המעיל צדקה הנ.29 .תעשה שאלת חכם, לחוש לאוסרים

' ב אות ד"וכתב השיו', צ סעיף י"ק' א סי"והרמ, ז"ט ה"ב פ"ם הא"ראה רמב. 30 .לאסור

א דזה אינו בבגדים "קס' ס סי"ש החת"ומ, ב"צ אות כ"ק' ת סי"ועיין פ, ן"ת מרדכן גם דע

, בטוב טעם ודעת תליתאה, ק"כבר דחאו המהרש, הסמוכים לגופה אלא בבגדים העליונים

' א הוא דאפי"ם ורמ"הנה פשט הרמב. 31 .ס בזה"וכתב דלא לשמוע לחת, ב"ס' ב סי"ח

ולנו הספרדים הדבר פשוט דאין , להנצל מכתמיםכדי , נקיים יכולות ללבוש צבעונין' בז

א "ש החיד" ודין כתמים שוה הוא וכמ,נקיים לזמן אחר' ימים ראשונים דז' הבדל בין ג

 ו"קצמן בסי א " ואף האשכנזים שיוצאים ביד רמ .ו" טמן סי'אלק ת חיים שאל ח"בשו

מה שאם ת חמדת של"משם שו, ב"ק י"ת שם ס"כתב הפ, ימים ראשונים' בג שהחמיר

ושבמעיל צדקה פשוט להתיר ,  על דבר שאינו מקבל טומאה לא חיישינן להםנמצא הכת

מחמיר בבגד ' כ' ת אדני פז סי"אך בשו. כ"ע. ימים' תוך ג' כתמים על בגד צבעוני אפי

. נקיים בזה' ב מחמיר בכל ז"מ' ג סי"מ רביעאה ח"והשו. ימים ראשונים' צבעוני תוך ג

ולכן פשוט דאם . נקיים' נראה דעתו להקל בצבעונין כל ז' סעיף חז "ובחכמת אדם כלל קי

 טהורה לנו ,ימים' תוך ג' נקיים אפי' ולבשה צבעונין בז, מיד בגדי צבעוניןת לא לובשת

אלא שלכתחילה , א וסיעתו"ואף בני אשכנז יכולין להקל לפי החכמ, הספרדים בפשיטות

נקיים ומוכח ' ים דאם לובשת רק בז דכיון דיש מהאחרונים שסוברתמידתמידתמידתמידכתבתי שתלבש 

, ב"ק כ"צ ס"ק' ת סי"שכוונתה לבטל הכתמים נראית כמבטלת איסור לכתחילה וראה פ

 ,נקיים' כל הז'  הנה כיון דיש מחמירים בבגד צבוע אפי,י שדבריהם לא נראים"ואעפ

ואף בזו כל . נקיים צבעונים' לבש לכתחילה רק בזלא רצוי שת, י שהלכה לא כן"ואעפ

לבני אשכנז דמחמירים '  דאפי,א עוד בחיים שאל שם"וכתב החיד, מקילה לא הפסידהה

דאנו תולין להתיר בגלל דהיה גם ' ימים אפי' ימים ראשונים כל שהספק נמצא לאחר ג' בג

ומה גם דגדולי רבני . ם יודה להתיר"גם מור, כ"ראשונים ג' ימים ראשונים ובג' לפני ג

 26 לגבי פלסטיק ראה לעיל הערה .32 .ד"עכת. שהואאשכנז כתבו להתיר בטעם כל 

דאף אם אין הפלסטיק או הנילון ארוגים אלא לבדים , ודע . והנילון דינו כפלסטיק, בסופו

אינו , שכל שאינו מעשה ארג', ט' ח סי"שכתב בהגהות הר צבי שבסוף הטור או ארוכים
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 להיות במקום שלא יכול,  העליוןבגדהבגדהבגדהבגדהאם נמצא כתם מטמא בחלק . א"י
 כתם זה לא כי לפי ההגיון. הרי היא טהורה, למטהלשהשתלשל מקום הכתם 

כגון , ן מטהואבל אם נמצא במקום שיתכן שנשתלשל לכו. מהמקור הוא בא
שהרי רגילות היא שתשפיל זרועותיה לכיוון . טמאה, או ידיה, שרווליה

אם יודעת , העליון מאותו מקוםגופה גופה גופה גופה אבל אם נמצא על חלק . 33מטה
ואם . טמאה,  רגליה למעלההבאופן שהגביה, או התעמלה,  נפלה,שנזדקרה

 . 34לאו טהורה

 כתם בגודל טמא שאמרנו ,או בגדה, גופהשל אם נמצא בחלק העליון . ב"י
ויחד עמו נמצא עוד כתם למטה במקום שיתכן , היא טהורהשבסעיף הקודם 
ון בא מבחוץ שאני אומר כשם שהעלי.  טהורהאף על פי כן, ובא מן המקור

 .35 אף התחתון כן,הגופואינו מ

,  אף במקום שאמרנו שהיא טמאה מחמת הכתם,,,,בבגדהבבגדהבבגדהבבגדהבכתם הנמצא . ג"י
כגון שיש לה פצע בגוף שדמו , הכתם בדבר אחרסיבת את אם יש לה לתלות 

 אם הפצע בצווארה והכתם לוואפי, דומה לצבע הכתם ושלפעמים מוציא דם
 או עברה בשוק ,36בהמה חיה ועוףאו אם התעסקה בדם , נמצא למטה

באופן שיתכן שהוכתמו , או התעסקה עם בשר חי בביתה, הקצבים ונדחקה
,  מיץ אדום או שחורםאו שהתעסקה עם פירות המפרישי, בגדיה מחמתם

הרי , ויתכן שמהם בא כתם זה', כרימונים תותים וכדו, כצבע הכתם שראתה
 בבגד אדום או שחור םי וכן תול.37בהם וטהורהאת הסיבה תולה  היא

 .38ועבר הצבע לחלוקה,  זיעתה דהה הבגדשעל ידיכשיתכן , שלבשה והזיעה

   או,,,,בבגדיהבבגדיהבבגדיהבבגדיהכל ההיתר שבסעיף הקודם אינו אלא אם מצאה הכתם . ד"י
  

ם "אינו ענין אלא לגבי ציצית אבל לגבי טומאה מפורש ברמב. כ הלבוש"ושכ, בכלל בגד

ה "ק' ת סי"י מהדו"יר הנה הנוביולגבי נ .דברא שהלבדים כבגדים לכל "כ הי"מה א"פ

וממילא , מקבל טומאה, יר העשוי מעציםיר העשוי מבלויי סחבות ובין נייכתב שבין נ

,  מקבל טומאה כלללאיר יהאחרונים הרבו להשיב על דבריו ולומר דנו. טומאת כתמים

. א טמא מדרבנןט כתב דהו"תרכ' ח סי"הביכורי יעקב אואכן , ח"צ אות י"ק' ת סי"עיין פ

ומסיים דבכתמים הנמצאים הולכים , א פוסק דאינו מקבל טומאה"פ' ו סי"ס ח"והחת

י שלענין שיעור כגריס ועוד יש לו "אם הוא נייר אעפ, אך בבדיקת עד שאינו בדוק, להקל

וגם התשובה מאהבה . ת"והובאו דבריו בפ. ירימ לענין זה לא אומר להקל בנ"מ, דין כתם

ה שהביא עוד " בדרכי תשובה אות נועיין עוד. י"השיג על רבו הנובד "שס' ג סי"ח

צ "ק' ע סי" שו.33-35 .יר אינו מקבל טומאה כלליב והעלו דנ"אחרונים שדחו להנו

  .ע שם"שו. 37  . שנא מהנךלאד, דם דגיםגם ב נראה לי דהוא הדין .36   .' כ–א "סעיפים י
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  אינה תולה בהם אלא, דבלבבשרה בשרה בשרה בשרה אבל אם מצאה על . בבגדיה וגם בבשרהבבגדיה וגם בבשרהבבגדיה וגם בבשרהבבגדיה וגם בבשרה

אם יש לה פצע בגופה באופן שיכול להיות שדם כתם זה שבבשרה בא 
אבל אין אומרים שהפצע שבצווארה , אז תולה בו וטהורהשישירות מחמתו 

.  שהבגד נשתלשל ללמטהעל ידי, הטיף על הבגד ומשם נדבק הדם בבשרה
ואם יש לה . 39טמאה , שהכתם בא ישירות ממכתה לבשרהאי אפשרולכן אם 

, משתנה לכמה גוונים דם טחוריםשמשום . טחורים תולה בהם כל הצבעים
  .40 בהםכתם זה לתלות הגיון ברורואין לתלות בטחורים אלא אם יש 

, י שאין לו במה לתלות אלא באשתו"אעפ, נמצא כתם על בגד הבעל. ו"ט
 .טמאה, ואם לאחר שקיימו יחסים קנח הבעל בבגדו ומצא דם. 41טהורה

 . 42טמאה מספק, מצאה כתם טמא ואינה יודעת אם זה דם או צבע. ז"ט

או , או לבשה חלוק לבן שאינו בדוק, ישנה על סדין לבן שאינו בדוק. ז"י
לקחתו מן השוק ולא השתמשה ילו  קנחה עצמה בבגד שאינו בדוק אפלואפי

כל שאפשר לתלות כתם זה , ומצאה כתם המטמא, בו מקודם מעולם בנדתה
 שאינו בדוק בגדבבאותו מקום אבל אם בדקה עצמה . טהורה, חרבדבר א

   .43דינו ככל דין כתם, ומצאה עליו דם

  
י "מהר. 40 .ע שם"שו. 39 .הסדרי טהרהמשם , א" לק"סצ "ק'  סיפתחי תשובה. 38

, כתב כן לגבי אם נמצא על עד שלה, א"קצ' ב סי"והובא בשיו, י"י בתשובה כת"פראג

. תלינן, ובמקום דאפשר לתלות בטחורים, ש משאר מכה"ופה דלל דהוא הדין על ג"ונ

והביא . דכתב בפשיטות דדין טחורים כמכה גמורה. ג"י' ג סי"כ ראיתי ברב פעלים ח"ואח

  להתיר י שלענין מעשה פקפק הרב פעלים"ואעפ. א שכתב כן"גם את לשון הרשב

בתנאי שתהיה סברא ולכן כתבתי , א בדיעבד"הרשב על  לסמוך   אפשר  הנה , בבשרה

   .א התיר בנמצא בבדיקה"ע' דבר שמואל סי' דבזה גם הר. חזקה לתלות בטחורים
, והובא בדרכי תשובה, לבנון נטע' וכן העלה הר, ת"הובאו בפ, ט"וס, פנים מאירות .41

צורתו ' ואפי. 43. א"ק ל" סעע"שו. 42 .שאסר' ק ב"צ ס"ק' ת סי"ודחה את דעת הפ

, ס" מה שכתבתי בשם החת32' וראה לעיל הערה מס. ו"ע סעיף ל"וש. כמשוך ולא כעגול

, נקיים' ו לגבי אשה שלבשה מכנסים שאינן בדוקות תוך ז"ל' א סי"וכתב ברב פעלים ח

ח במה "דהעיקר לדינא הוא כסברת הב, דטהורה, ואחרי טבילתה מצאה עליהם כתם

. שקנחה בו לבין החלוקשיש לחלק בין עד . ט"ל-ו"שכתב לישב הסתירה בין הסעיפים ל

י שהרב פעלים כתב "ודע דאעפ. ז"ודלא כט, והעצי לבונה, ט"והס, פ"ושכן הסכימו הכו

שיגרא דלישנא הוא דהאמת הוא שהחילוק בין . לחלק בין קנחה לבין מצאה על החלוק

ולכן כתבתי , ח כתב בדקה וקנחה"וגם הב, הסעיפים הוא בין מציאת כתם לבין בדיקה

   .החלוק עלמצאה דינה כ, דיקהדבקנחה בלא ב
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 הוא הדין אפילו אם לבשתו ,44טהורהשאמרנו בסעיף הקודם ש זה. ח"י
דינו  ,ואחר הכיבוס השאירה אותו כמה ימים בחוץ, כשהיא נדה וכבסה אותו

  ,ואם הכניסה אותו מיד לאחר הכביסה לארון המשתמר. 45כאינו בדוק
ל שאפשר לתלות שכתם זה כ,  ללא בדיקה ומצאה עליו כתםאחר כךולבשתו 

. תולה בו,  הכיבוס ולא שונה מראהועל ידימלפני הכיבוס הוא ושלא יצא 
וכגון שהכתם , ואם אפשר להבדיל בין כתם שנתכבס לכתם שלא כובס

,  צריכה לבדוק אם הוא דומה לכתם מכובס או לא', המכובס הוא דהוי וכדו
, אין מי שיבדוק להו, ואם אפשר לבדוק אלא שהיא לא בקיאה בבדיקה זו

 . 46הרי היא טמאה מספק

. דינה כדין כל כתם הנאמר לעיל, ישנה על סדין לבן בדוק ומצאה כתם. ט"י
וכולן היו בחזקת טהורות , ואם ישנו כמה נשים במיטה אחת על סדין בדוק

 אחת מהן נטמאה לו ואפי.כולן טמאות מספק, ונמצא כתם המטמא
  ,טמאהאשה הן י אבל אם היתה בינ.אין תולים את הכתם בה, 47למחרת

  
באשה שהפסיקה בטהרה ולבשה לבנים ורק בגד . ו"ט-ד"י' א סי"עיין בחיים שאל ח. 44

ראתה '  וביום ז,בדיקהאחד באזורה שמשתלשל פעמים למטה מן המקור נשאר עליה בלא 

א עוד "וכתב החיד. ר שם שאסר"מאמ' א ודלא כהר" לרמףטהורה א, עליה כתם המטמא

, נקיים על סדין ששכבה עליו בנדתה'  שישנה תוך זהע שהתיר אש"ק' א סי" דהפנמשם

לספירתה לבשה ' א שאשה ביום א"ובמעשה אחר שם בפנמ, בלא בדיקה ומצאה בו כתם

' ובז, והיה החלוק בתוך הכלים המוכנים לכביסה, חלוק בעלה שפשט ביום שבת

לבני '  טיהר וכדין טיהר ואפידטוב, ובשתי המקרים טיהר. לספירתה מצאה עליו דם

ימים מתירין ' גכל שהספק בא לפנינו לאחר , ימים ראשונים'  בכתם בגםרייאשכנז דמחמ

ע "ז בשו"והעתיק שם לשון ר, ו"ל' א סי"היטב ברב פעלים חעיין . 45. ש"עיי' וכו. אותה

לה י שהיה בדוק "אעפ, ה בחלוק שבבית שלבשתו בלא בדיקה"וה, שלו שכתב וזה לשונו

ויש לתלות , כיון שלא הניחתו בקופסא מיד אחר כבוס, מתחילה בשעת הכיבוס

יודעת שלא העבירתו אלא שיש לתלות בבני ' ואפי', שהעבירתו בשוק של טבחים וכו

ושכן . ש"עיי, שמותרת' או שהמתעסקים עברו בצדו וכו, הבית שנתעסקו אצלו בכתמים

עיין ברב . 47 .ו"ד ומ"צ סעיפים מ" ק'ע סי"שו. 46 .ח"ט סעיף ל"א כלל צ"כתב החכ

 נשים טהורות שנתערבו מכנסיהן ונמצא דם האוסר על אחד 'גבי ב' ל' א סי"פעלים ח

ושתיהן , דאין תולין הקלקלה במי שעתיד להתקלקל, ואחת מהן נטמאה למחרתו. מהם

 נו שמכחיהר אף בזמנווכתב עוד ומיהו אם היתה אחת מהן בתוך ימי דם ט. טמאות מספק

עיין לקמן (, והיא אסורה מחמת המנהג.  תלינן בהא דדם טוהר,המנהג אסרינן דם טוהר

כ עוד ברב פעלים "וכ. ש"וחברתה מותרת עיי) שני, שיש מתירין בכתמים דדם טוהר
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אף אם כולן היו טהורות שאין כולם ש מקרים והיות שיש .תולין הכתם בה
הן י ואם יש בינ.48תעשינה שאלת חכםבכל מקרה לכן , טמאות מספק

, זקנהוה, מניקהוה, מעוברתההרי , שנסתלקו דמיה, או זקנה, מניקה, מעוברת
  49אם יש נשים אחרות לתלות בהן, טהורות

אין דינה ככתם אלא כדם נדה , ומצאה דם, בדקה באותו מקום בבגד בדוק. כ
,  מקום שהואועל כל  שהואעל כל צבעשהוא וגודל גמור המטמא בכל 

בבגד בדוק סמוך מבחוץ ואם קנחה באותו מקום . 50' סעיף בוכאמור לעיל
יש . לאחר תשמיש או לאחר הטלת מי רגליה ומצאה בקינוח בלבד כתם

. 51 תעשה שאלת חכםולכן. ויש מתירין', דינה כאמור לעיל סעיף בש אומרים
  .52 דינה ככתם שנתבאר בסעיפים הקודמים,אבל אם קנחה בשאר זמנים

 ואחר כךוהניחתו תחת הכר או טחתו בין ירכותיה  וק בדבבגדבדקה . א"כ
 מן הבדיקהש שחזקתו .טמאה, משוךצורת הכתם הוא אם , מצאה עליו דם

 .53עגול דינו ככתם רגילצורתו ואם , בא

 לוואפי ,54תולה בדם מכתה, אשה שיש לה מכה באותו מקום וראתה דם. ב"כ
   ממנה מעט דם כדרךיוצאאם אינה שופעת כדרכה אלא , אם הגיע זמן וסתה

 

א דטהורה שפשטה מכנסיה ולא בדקתו והשאילתו לחברה ולא בדקתו לא "כ' ב סי"ח

 לו ואפי.  דשתיהן טמאות,עליו כתם טמא זמן נמצא ואחר, רתהסהבלבישתה ולא ב

. כיון שלא ראתה ונשארה טהורה אין תולין בה, שלבשתו היה ליל וסתה בזמן שהשניה 

שמא אחת מהן , דהא יש כמה חלוקים בזה. 48 .ש"עיי' וכו, ןורק בודאי מקולקלת תולי

ושמא נמצא על סדין התחתון וקרוב לפנימית שרק היא , נתעסקה בכתמים שכולן טהורות

לפרט כל   רציתי  ולא . צ"ק' כמבואר באורך בסי' והקודמות טהורות וכדו, טמאה מספק

ולכן גם אם ישנה לבד על . ולכן תעשה שאלת חכם, אחת בידה תורת כל  שלא לתת,זה

כתב , ג"ס' ת סי"א בשו"עק' ר' והר. תעשה שאלת חכם, סדין מהודק ונמצא כלפי ראשה

בהערה ' מי נקראת מעוברת עיין לעיל סעיף ה .49. דנשואה ששכבה עם פנויה תולה בה

כן מתבאר . 50 .47הערה ' ראה לקמן פרק ד, ואם אפשר לתלות בדם טוהר. 10' מס

ומיהו יש . פסק לאסור' ק א" בביאורים סעהחוות דעת. 51 .ג"צ סעיף ל"ק' ע סי"משו

ולכן ) 39הערה ' ועיין לקמן פרק ד(, סברות שונות בין האחרונים בזה להקל ולהחמיר

דהעיקר להלכה שקנוח אינו כבדיקה ולא מיקרי . 52 .תעשה שאלת חכם בכל מקרה לגופו

א אף אם "ולהרשב', ז סעיף ה"קפ' יע ס"שו. 54 .ה"ל-ד"ע סעיפים ל"שו. 53 .הרגשה

, י"ן בב"י וכן נראה דעת מר"כן מפורש בב, אינה יודעת שמכתה מוציאה דם תולה בה

ד "תמ' ז סי"כ הרדב"וכ, ו"מ' צ סי"א וכתב ודלא כח"א בדעת הרשב"מ' י סי"כ הנוב"וכ

   . נאוכן נראה לי עיקר לדי. א"וכסברת הרשב. שתדע בודאי שמכתה מוציאה דם דלא בעינן



 תפארת                     מנחם                  

 

 יגיגיגיג

 

 

תה ידם ראיאינו דומה לואם דם מכתה . 55תולה בה, הרגיל לצאת מדם המכה
ואחינו בני אשכנז מחמירים בכמה פרטי דינים בהלכה זו . 56אינה תולה בו

 .57ולכן בכל ענין תעשה שאלת חכם

 .58 תעשה שאלת חכם,אלא שיש לה כאב בלבד, אם אין לה מכה בודאי. ג"כ

בין שהשתינה עומדת ובין , א דם עם מי רגליהאשה שהשתינה מים ויצ. ד"כ
. 60הרי זו טהורה, 59 בין שהדם בספל ובין שהוא בשפת הספל בלבד,יושבת

שאין דרך דם הנדה לצאת , 61 הרגישה שנזדעזע גופה אינה חוששתלוואפי
אם ' ואפי. 63 ודם זה דם מכה הוא בחלחולת או בכוליא62עם מי רגליים כלל

מי רגליה עם הדם  שאני אומר תמצית. טהורה,  ומצאה דםאחר כךקנחה 
אלא שלאחר הטלת מי , אבל אם לא יצא דם עם מי רגליה. 64הטהור הוא

  .65הרי זה דם גמור וטמאה, רגליה מוצאת דם

כל הסעיף הקודם הוא הלכה למעשה רק לנו הספרדים ההולכים אחרי . ה"כ
 אבל אחינו בני .שקבלנו עלינו הוראותיו בכל ארצות המזרח, ן"הוראות מר

א תעשה שאלת "ולכן הנוהגת כדעת הרמ,  בדין זה ובפרטיוםאשכנז מחמירי
  .66חכם
 

. ב שם"נו, לרואה מחמת תשמיש בלבד ואינו ענין, לאשה בעלמא' ודין מכה הוא אפי

כן נראה לי . 55 .י"ב, אינה מרגשת שדם זה ממכתה הרי היא טהורה' א דאפי"וכתב הרשב

י נראה דהדין כן בזמן "א שהובא בב"ומלשון הרשב, י"הלשון בבפשוט וכן משמע קצת מ

ת "ואם בימי טומאתה קבלה מכה מה דינה עיין פ, דאית לה חזקת טהרה, טהרתה דווקא

 ל דכל שפסקו ימי וסתה"ונ. ד שהביא דעות האחרונים בזה" כטןקיף ז סע" קפמןסי

י משם "וכתב בב' ף הז סעי"ע קפ"שו. 56 .דמדאורייתא יצאה מחזקת טמאה דינה הכי

אין רצוני . 57 .ז"נ' ב סי"כ הנו"וכ, תהיא דמסתמא אמרינן דהוא דומה לדם ראי"הרשב

, להאריך בזה כי רבו החלוקים ובנקל יכול אדם לטעות בהם ואין ליתן תורת כל אחד בידו

א דטהורה "לרמ' והעיקר הוא דאפי, ז"א ומ"מ' ב סי"ונו', ז סעיף ה"קפ' א סי"ועיין רמ

' מ צריכה ז"ך שכתב דמ"א ודלא כש"י בדעת הרמ"ח וכן הבין הנוב"כ הב" וכ,מרילג

י בכמה מקומות כתב דכאב "הנה הנוב. 58 .ך"י חשש מדיליה להש"אלא דהנוב, נקיים

א בסופו הביא את האגור "קצ' י סי"והנה הב. ולי נראה דאין כל המקרים שוים. אינו כמכה

, ר רבינו שלום כתב"וכתב אבל מה.  אחר השתןשכתב לגבי אשה שיש לה מוגלא אדומה

י כאב אז תלינן שמחמת מכה וטהורה אבל אם רואה לפעמים "שאם היא רואה תמיד ע

  הובאכן .59 .ולכן נראה לי דבכל מקרה כאב תעשה שאלת חכם. 'בלתי כאב טמאה וכו

 ע לא הזכיר זה כיון שהביא את לשון"ובשו, י כמותו"א ופסק הב"רשבה משם י"בב

   .י"א הובאו בב"ורשב, ן בתשובותיו"רמב, ם"רמב. 60 .י"ם וסמך על מה שכתב בב"הרמב
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 ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

 ואמתלאותואמתלאותואמתלאותואמתלאות, , , , בדין פרישת עונה וקביעות וסתבדין פרישת עונה וקביעות וסתבדין פרישת עונה וקביעות וסתבדין פרישת עונה וקביעות וסת

 

אשה ה לזוג לקיים חיי אישות באותה עונה בה דרכה של 1אסרו חכמים. א
שניהם תחתיו ויכשלו דם בעודה שמא תראה .  את דם המחזור החדשילראות
וכל אשה שאין לה וסת קבוע צריכה . ו"ח, "כרת"איסור חמור של בעוון 

תה הקודמת שהוא עונה בינונית של סתם י ליום שלשים לראי....אאאא. לחשוש
. בבבב. ואין להתחשב בתאריך החודש אלא ליום השלשים במספר, נשים

הם הבדל יזמנים ובינ' דהיינו שאם ראתה לפני כן ב, פלגותהסת הוחוששת ל
 לחשוש גם ם ויש מחמירי.גגגג .ב"חוששת גם ליום ל, ב יום"של למשל ל

לזמן ידוע , ואם יש לה וסת קבוע. לתאריך של החודש האחרון שראתה בו
  .2חוששת לזמן הידוע בלבד, וכמו שיתבאר להלן

אלא מחיי אישות בלבד ולא משאר דברים , בעונה זואין איסור פרישות . ב
 חיבוק ונישוק לוואפי, ראתה כאן עוד לא כי, האסורים על הזוג בזמן נדתה

 ם וא,נתהי יזהרו שלא לישן ביחד שמא תראה בתוך שובכל אופן. 3מותר
  וראתה בפעם, אין לה וסת קבועשאו , 4הוא ביוםלראות תחלת זמנה הקבוע 

   
י דנראה "וכתב הב: ז"י בנדה נ"כן פירש רש. 62 .א"קצ' ע סי"ם והשו"לשון הרמב. 61

י "כן הסכים בב. 64 .ע"ם והשו"לשון הרמב. 63. א"ם והרשב"כן מפרשים הרמבש

ודלא כחסד לאלפים . 66. 'ועיין לעיל סעיף כ, י"כן מפורש בב. 65. להלכה ודלא כמרדכי

לא . 'ועיין בפתיחה לספר זה אות ד. ט"שהביא משם עיקרי הד, ב"א סעיף טו"קצ' סי

דבדין זה וכיוצא ' ק ז"א ס"קצ' ת סי"א והאחרונים בזה כיון שכתב הפ"בארתי דעת הרמ

, ל וסתות דרבנן"דקיימ. 1 .כי אם לגדולי הדור, בו לא נתן רשות לכל מורה לפסוק הדין

אינה חוששת ',  כקפיצה וכדו,י מעשה"אבל בוסת הבא ע, ואין זה אלא בוסת הבא מאליו

וכתבו הראשונים דסמוך לוסתה ). אחרונים(לו אלא לעונה בינונית כאשה שאין לה וסת 

' ת סי"ומהדו, ז"ה ונ"נ' ק סי"י מהדו"כ הנוב"וכ. ד"קפ' ב סי"שיו. וי מדאורייתאדה, ממש

ט סעיף "קפ' וסי, ד"קפ' ע סי"שו. 2. י שם"נוב, והוא משום חזקה דאורח בזמנו בא, ב"צ

ושלשים . 'ק י"ת ס"ועיין פ, ך וכן הסכימו רוב האחרונים"ודלא כש, ז"וכפירוש הט. 'ב

ד "קפ' ב סי"וכן כתב השיו, י"כמו שהאריך בזה בב. 3. ייתהיום אלו כוללים את יום רא

' ובבן איש חי פ. והתיר, ד שאסר"ג שדחה להתה"קס' ז סי"וראה גם להרדב, ז"ודלא כט

, ר בעצמו ויש לחוש לדבריו בדור פרוץ זה"צו כתב להחמיר בחבוק ונשוק שלא יגרה יצה

כדעת  ח דיש להחמיר"ב בבאוכת', ע סעיף ו"שו. 4 .ח שם"בא, ש שלא ישנו ביחד"ומ

   שלא ונראה לי דמי שיודע בעצמו.  לחשוש כל הימים שרגילה לראות בהם וסתהסוברים
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 ומותרת . אם הוסת בסופולופורש ממנה כל אותו היום ואפי, ביום האחרונה
וכן הדין אם רגילה . תבדוק ותמצא טהורהש לאחר, בלילה שלאחריו מיד

פורש , וראתה בפעם האחרונה בלילהקבוע אין לה וסת כשאו , לראות בלילה
תבדוק לאחר שממנה כל אותו הלילה ומותר ביום שלפניו או שלאחריו 

  .5ותמצא טהורה

כמעוברת שהוכר , אין איסור זה באשה המוחזקת שאינה מקבלת וסת. ג
   .7או זקנה שנסתלקו דמיה,  או יולדת שעוד לא חזר לה וסתה,6עוברה

      לילה לגבי דין זה נקבע שמהנץ החמה ועד תה ביום או ביענין ראי. ד
  .8ומשקיעת החמה ועד הנץ למחרת הוא לילה, שקיעתה הוא יום

, מצוה אם אינו הולך לדבר, 9ביתול בלילה ישובולא , הרוצה ללכת לדרך. ה
 בקיום ילוומותרים אפ, וסתהבעונה של  לו לפקוד את אשתו אפי10צריך

 ואם יש לה שעה קבועה ביום ,12רהלאחר שתבדוק ותמצא טהו ,11יחסים
,  עמה או לפני שעה זויקיים יחסיםוהוא עומד לצאת לדרך , בו שרגילה לקבל

  .14 עמה באותה שעה עצמהלקיים יחסים אבל אסור לו ,13או אחריה
  

 אבל אם חלילה לאו בר ,חמיריוכל להיכשל באסורים אחרים וגם אין צער לאשתו בזה 

דבימינו דהגופים . צו' ח פ"וכתב בבא. ד"קפ' ע סי"שו. 5 .הכי הוא ינהג כעיקר הדין

דהיינו אם רואה , חלושים יש לחוש לסברות המצריכים לחשוש גם עונה שלפני עונתה

עיין לעיל . 6 .ביום חוששת גם ללילה שלפניו ואם רואה בלילה חוששת גם ליום שלפניו

אם יוצא לזמן ' לא חלקו בגמהנה . 9 .ד"קפ' ע סי"  שו.7 -8 .  12- ו10הערות ' פרק א

משום דמשתוקקת , ונראה לי דכל שלא ילון לילה אחת בביתו שייך דין זה, קצר או ארוך

 כתב דהחיוב הוא אם חושב שלא ישוב לפני זמן חיוב ,'ץ בהגהותיו על הגמ"היעבו. לו

ת משם התשובה מאהבה "ש הפ"ודע דמ. או בחמרים וספנים שאין חזרתם בטוחה, עונתה

ט משם "ש הבאה"ב מיל אינו לענין החיוב אלא לענין מ"ד דהשיעור הוא י"ל' סיא "ח

א " מהרשודעיין וע. וכבר טעו בזה רבים. ם שלא יבעול ביום בואו או יציאתו לדרך"הרמב

לשון הגמרא ביבמות . 10 .ו מה שכתב בזה"קט' ד סי"ת יו"מהדות שבט הלוי "ובשו. שם

' ח סי"ע או"ן בשו"והעתקתי לשון מר. צריךצריךצריךצריךו לשון  והפוסקים כתב....חייבחייבחייבחייב, ב הוא"ב ע"ס

ואם שניהם  .א"ד והרשב"וכדעת הראב, ע"והוא פשט השו, א"והובא ברמ, י"ב. 11 .מ"ר

י "ב ,יש אומרים שתבא עליהם ברכה, מוכנים להסתפק בשאר קריבות חוץ מקיום יחסים

שה משתוקקת  האנראה דודאי: ב" אמנם מסוגיא דיבמות ס,א"והובא ברמ, ג"בשם הסמ

 ואולי מתוך הבושה תימנע ותאמר ,אליו ואם אינו פוקדה חוטא משום ופקדת נויך

הם פשוט שלא בש, ובפרט לטעם שהחיוב הוא כדי שלא יהרהר באחרת. מוכנה להחמירש

  לשון וזה . 14. 1' ראה לעיל הערה מס. 13.'ד סעיף ט"קפ' ע סי"שו. 12 .הדבר ויתל
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ונת וסתה מוך באותו מקום כדי שאם תקבל אין צריכה האשה להניח בע. ו
ואם שמה ואבד ובודקת עכשיו ומוצאת . 15ימצא על המוך, מעט ולא תרגיש

 וכן אין צריכה לחשוש להטלת מי רגליה .16הרי היא טהורה, עצמה טהורה
אך תזהר , 17והרגישה וחשבה שהרגשת מי רגליה הם  דםת טפהשמא יצא

ואם רחצה  .18רד ברחיצה ולא תרגיש עונתה שמא תראה ויבזמןשלא תרחץ 
כל שבודקת ומוצאת , הוסת ולא ראתהזמן  במים חמים ועבר לועצמה אפי

 .19 שמא יצא ברחיצהםולא חוששי, רהוהרי היא בחזקת טה, טהורה

וכל התחלות ראיותיה הם , עים בכל חודשקבואשה הרגילה לראות בזמנים . ז
 וראתה באותם ,)ה ביום ופעם בלילהלא שפעם היא רוא, דהיינו(, ביום או בלילה

, בניסן ' ראתה בכ,לדוגמא .הרי זה וסת קבוע,  רצופיםשלש פעמיםזמנים 
' וחוששת לכ, בכל חודש' כיום הרי זו קבעה וסת ל, בסיון' ובכ, באייר' ובכ

 וחודש חודש מלא בן שלשים יוםיש שלו ואפי. באב וכן הלאה' בתמוז וכ
הרי היא , באותו תאריךהוא קבוע תה ית וראיהיו,  יוםעשרים ותשעה בן חסר

  'בניסן ובב' וכן אם ראתה בא. 20לתאריך החודשיאת זמן הוסת קובעת 
   

מ "תשמיש הנ' אפי, לפוסקים שמתירין לפני צאתו לדרך' אפי. ה"צ' ת סי"מהדו י"הנוב

שיהיה מותר לו לשמש ברגע הוסת זה , אבל אם הווסת מכוונת לרגע ממש, בתוך העונה

שכל האחרונים חולקים על . 'ס' ד סי"ת יגל יעקב יו"כ בשו"כ. 15. ל"עכ, ענומ שלא

וראה הערה . ט להצריך בוסת קבוע שתשים מוך דחוק כל עונת וסתה"ד סק"קפ' ד סי"החו

והלחם , ח"ד אות י"קפ' וכן כתב הפרישה סי, ל דהיא טמאה"ד סבי"החו.  16  .19' מס

ם בדעת תורה "רשהאכן המ, השולחן מחמיר בזהוגם הערוך , ע בזה"ושמלה נשאר בצ

ש "ד ופת"ט דחה לחוו"מ' ד סי"ש ענגיל בח"וגם המהר, בתחילת הלכות נדה מיקל בזה

אינו חזקה , והטעם העקרי הוא להתיר משום דחזקת אורח בזמנו בא, וכתב דהיא טהורה

וממילא . א"ז ע"ט' כמבואר בגמ. דהא בהא תליא, ל דווסתות דרבנן"גמורה לדידן דקיימ

בזמנו לא אלימא חזקת אורח ד וכיון, ט דחזקת טהרה נגדה"לא צריכים אנו לטעם הסד

 .19ע הערה "וע, ש שלא חיישינן להרגשת מי רגלים"וכ, לא חיישינן באבד העדלכן  ,בא

הערוך השולחן דמחמיר באבד ' ואפי, ת שמחמיר בזה" ודלא כפ,עיין בהערה הקודמת.17

לכתחילה . ב אינו חזקה גמורה"י דחזקת אורח ב"ואעפ. צו'  פח"בא. 18 .העד מקיל בזה

ועיין שם שתמה . ב"אות כ' פ' ד סי"א ביו"כ החזו"כ. 19 .להתיר לה לרחוץ זה אינו נכון

ואם ', י שתבדוק פעם ב"וכתב להתיר אם אבד העד ע, ד שהצריך מוך דחוק"על החו

 בודקת אחר הרחיצה ,הסתריםאם רחצה כל בית ' ואפי. הרי היא טהורה, תמצא טהורה

ואם קבעה לה וסת קבוע לתאריך . 20 .ש"עיי, ע"ושכן הוא סתמות הטושו, וטהורה

חופפים  או שהתאריכים, העבריכ הוא מתאים ללוח "אא ,אין דינו כוסת קבוע, האנגלי
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וכן אם ראתה . באב וכן הלאה' בתמוז וה' חוששת לד, בסיון 'ובג, באייר
עשרים ולאחר ,  יוםעשרים וחמש דוגמאל, יםיסו מספר ימים מבהבדל של

 דהיינו ארבע, שוב ראתה יום עשרים וחמשולאחר , שוב ראתה יום וחמש
הרי זו קבעה לה וסת ליום העשרים , פעמים וביניהם שלשה רווחי זמן שווים

 וכן אם רגילה לראות כל כמה שבועות ביום מסויים .חמש מראייתה הקודמת
שלש  בשבוע וראתה כן ראשוןעה שבועות ביום  כל ארבדוגמאל, בשבוע
שבועות '  שאחר כל דראשוןהרי זו קבעה וסתה ליום ,  רצופיםפעמים

  .וחוששת לו

, ללא סדירות מכוונת, אשה שמחזורה החודשי משתנה מתאריך לתאריך. ח
, הרי היא כדין מי שאין לה וסת קבוע', ואפילו השינוי הוא מלילה ליום וכדו

 .21'ם האמורים לעיל סעיף אשחוששת לזמני

רצוי שיגש הבעל לרב מוסמך עם , היות ודיני וסת רבים הם ומסובכים. ט
ויקבע לו הרב אם היא בחזקת . שלשת התאריכים האחרונים של ראיית אשתו

 .22שיש לה וסת קבוע או לא

 חדש אין עשרים וארבעהויולדת או מפלת כל , 23מעוברת משיוכר עוברה. י
 וכל זמן שלא ראו דם הרי הן בבחינת מסולקות ,וסתן הראשוןחוששות לזמן 

. כל שלא ראו דם ואף ללא בדיקה, דמים ומותרות לבעליהן אף בעונת וסתן
 חוששות לכל , ונטמאו24ואם ראו דם, ואין קובעות וסת כלל בימים אלו

 עשרים וארבעהעברו וכשי, 25כדין וסת שאינו קבוע' התאריכים שבסעיף א
  .26וש לזמנה הקבוע שלפני ההריוןש לחתחזור,  או הפלתהחדש מלידתה

חוששת לשני , ונשתנה התאריך פעם אחת, אשה שהיה לה וסת קבוע. יא
וש שצריכה לח, וכן בחודשים השני והשלישי. והאחרון, הקבוע, הזמנים

או עד , עד שתחזור לוסתה הקודם. יתה האחרוןילוסת הקבוע ולתאריך רא
 שתראה שלש פעמים בזמנים אחרים שאז יהיה דייעל שיעקר וסתה הקבוע 

או . 'שחוששת לזמנים האמורים בסעיף א, דינה רק כמי שאין לה וסת קבוע
שאז יהיה דינה , או בני תאריך אחד, יםבועאם תראה בשלשה זמנים אחרים ק

  .תחשוש רק לתאריך זה בלבדו, קבוע לתאריך החדש
  

וראוי לכל אשה שתרשום . 22 .ט"קפ' ע סי"שו. 21 .לדיני וסת קבוע המבוארים בסעיף זה

ראה לעיל . 23 .בלוח תמיד את מועדי וסתה כדי שלא תכשל בשמוש בעונה האסורה עליה

עיין . 25.  וכן הוא בדין, שכן כתבו הפוסקים,12א הערה "ראה לעיל פ.24  .10א הערה "פ

  א הם"וי' י 'יכל זה וסע. 26  .א"ל,'ק ל"ת ס"הובא בפ ט"ודלא כהס, ל"ק, ק"ת ס"ד
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 ה ובפעם שני, לתאריך אחראם היה לה וסת קבוע ונשתנה פעם אחת. יב 
חוששת לוסת הקבוע מפני שעוד לא נעקר בשלשה , נשתנה לתאריך אחר

. ים אחריםנשולאחר שלש פעמים ואין וסת קבוע נעקר אלא , פעמים אחרים
יה מפני שהרא, אבל לא לראיה שלפניה, יתה האחרונהיוגם חוששת לרא

ואם לא .  כל וסת שאינו קבוע נעקר בפעם אחדכי, האחרונה בטלה אותה
או שלא ראתה ,  בזמנים שוניםפעמים' כגון שראתה ג, קבעה לה וסת חדש

וסת של ה בזמן תכ שבה לראות פעם אח"ואח, בהם או בחלק מהם כלל
 .בלבדקבוע ת לחשוש לוסת הזרוח, בועהק

שעשתה סימן הקבוע ביניהם שהיא או , האשה שאמרה לבעלה טמאה אני. יג
, וחזרה ואמרה לאחר זמן טהורה אני, י שלא אמרה כלום בפיה"אעפ, נדה

ומדוע עשתה אותו ,  לדבריה מדוע אמרה קודם שהיא טמאה27סיבהונותנת 
כי יש . 28ואם לאו אינה נאמנת,  חזקה והגיונית נאמנתסיבהאם ה, מעשה

ודינה כדין . יו יצרה גבר עליהועכש, דבריה הראשונים הם אמתלחשוש שמא 
 . ותטהר29עד שתטבול, נדה גמורה

אמרה לבעלה טמאה וחזרה ואמרה טהורה אני וכשנשאלה מדוע אמרה . יד
וחששתי . קודם שהיא טמאה טענה כי חלשה הייתי ולא רציתי לקיים יחסים

 ולכן אמרתי טמאה אני, שאם אגלה לך האמת לא תחוש לזה ותקיים
רה היות ומבני המשפחה היו בבית וחששתי שמא יבחינו או שאמ. 30נאמנת

ובאמת היו בבית קרובי , ולכן אמרתי טמאה, נו שאנו חיים חיי אישותב
או שאמרה חשבתי שאני . 31וכשהלכו אמרה טהורה אני נאמנת, משפחה

', כ נתברר לי שזה רמון וכדו"טמאה כי ראיתי מראה אדום על בגדי ואח
 .32טהורה

ודאי , ה אחרת חשובה והגיוניתסיב ונתנה ,ואמרו לה זה שקרה סיבנתנה . טו
 .33אינה נאמנת

  
ת "וכתב בשו. ה"קפ' ע סי"שו. 28 .ה"ל' א סי"עיין רב פעלים ח. 27.ט"קפ' ע סי"בשו

אם לא אמרה '  ואפי,א שאינה יכולה לומר משחקת הייתי עמך"י' ד סי"זבחי צדק יו

שוב אינה יכולה לומר , כר שהיא טמאהיאלא שמתוך דבריה נ, בפירוש טמאה אני לך

רב , אם יודעת בעצמה שטהורה היא' ואפי, בברכה. 29 .ש"עיי, משחקת הייתי עמך

בירושלמי אמרו דזו היתה טענת . 30 .'ד אות ב"קצ' ת סי"ועיין פ. ז"ל' א סי"פעלים ח

ו ובתשובת הגאונים כתב, ד"ל' א סי"ת רב פעלים ח"שו. 31 .י"א בבבוהו, אשת שמואל

רב פעלים . 32 .ה"ל' והובא ברב פעלים שם סי, דכיוצא בזה היתה אמתלא דאשת שמואל

  .ד"ל' א סי"רב פעלים ח. 33 .ט"י' ד סי"ת יו"וזבחי צדק שו. שם
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וכששאלה בעלה , ה חשובה על חצי זמן שהוחזקה נדה על פיהסיבנתנה . טז
וד ונתנה ע,  הזאת המשכת לומר שאת טמאההסיבה הומדוע לאחר שעבר

אבל . הרי היא טהורה, ותסיבי שהן שתי "אעפ, ה חשובה על החצי השניסיב
זמן שאמרה שהיא ה לחצי השני של ה המועילאת הסיבהאם אמרה בתחילה 

,  הזו אמרת שאת טמאהסיבהבוא התכ מדוע לפני ש"וכשנשאלה וא, נדה
 .34אינה נאמנת,  על חצי הזמן הראשוןסיבהונתנה 

 צד הערמה כפי מה שנראה בסיבהדבר תלוי אם יש עיקר ה, העניןכלל .  זי
 ואם אין ,תבסיבו שתהיה הגדולה שלואפי. אינה נאמנת, לבעלה הרגיל אצלה

,  אמרתי מפני כעס או מפני קטטה, שאמרהלואפי. הסיבשום צד הערמה ב
  .35נאמנת

ל אף שאמרנו שהיא נאמנת וטהורה המחמיר להחזיקה כטמאה "בכל הנ. יח
והוא שיודע בעצמו . 37תבא עליו ברכה ,36פור ותטבולולהמתין עד שתס

  .ו שאז יצא שכרו בהפסדו"שיצרו לא יתקפנו להכשל באיסור קרי ח

על לא נאמנת , אם עשתה האשה מעשה גדול המעיד על נדותה בפרהסיא. יט
נותיה שהיא כתחזקה בעיני בעלה וששנכ ,דוגמאל. נתינת סיבה רגילה ידי

, הם שלבשה בגדים המיוחדים לזמן שהיא נדההידוע ל  הסימןעל פינדה 
 אלא אם 38כ לומר טהורה אני"אינה נאמנת אח, שיחשבוה נדה כדי ולבשתם
 היה לה להסתפק באמירת אי אפשרהעונה גם מדוע  חשובה סיבהכן נתנה 

  .39אז נאמנת ש, נדותהבגדי  לעשות מעשה של לבישת מבלי, טמאה אני

שהיא . 41לבית דין או ,לשני עדים כשרים או ,40אם הודיעה מראש לבעלה. כ
הרי היא , ות נדה ובאמת היא טהורהאמתכוננת ללבוש בגדי נדה כדי להר

            .42ם להחמיר כללוובמקרים אלו אין מק, טהורה ללא שום חשש
  

' ז סי" לשון הרדב.35 .ש עמרם שנסתפק בזה"וכתב ודלא כמהר. ת רב פעלים שם"שו. 34

דשויתיה אנפשיה ' ואפי.. יון דמעיקר הדין טהורה היא ברכה כיבל. 36 .ה"אלף של

כ "וכ, א"והובא ברמ, י"ב. כשמואל. 37 .כך נראה לי . חתיכה דאיסורא אינו ענין לברכה

ן "ן והר"ה ושכן דעת הרמב"קפ' ע סי"שו .38 .ה"אלף של' ז בתשובה סי"הרדב

דמשמע מדברי ל "ך ז"וכתב הש. "ה"ל' א סי"וזה לשון הרב פעלים ח. 39 .א"והרשב

וכן הוא הסכים בכך  .נאמנת, א לה בענין אחר"דגם באשה שלבשה בגדי נדה אם א, ח"הב

והוכיח , ח דחה סברא זו"סעיף ע' א' ד סי"ש ביו"אך הגאון תו. וכן הסכמת כמה אחרונים

. ש"עיי' וכו' ק ו"ש ס"נחת יעקב בתוהמועיין , בכל גוונא לא מהני אמתלא, דאם לבשה

   ,דאם יש לה אמתלא דטעתה וחשבה עצמה נדה  וכתבו האחרונים  . פעליםכ לשון הרב"ע
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        ''''פרק גפרק גפרק גפרק ג

        דיני הרחקהדיני הרחקהדיני הרחקהדיני הרחקה

 ועד 1בטומאת כתם בלבד' עת אשר תטמא אשה בטומאת נדתה ואפימ. א
חייב אדם לפרוש , 2נקיים וטבילה וכאשר יבואר'  ספירת זעל ידיתטהר ש

', שוק וכדומאשתו ולא רק מקיום יחסים אלא אף משאר קריבות כחבוק נ
  ולא ישחוק ולא יקל. 4כל קריבה במשמע, 3"לא תקרבו לגלות ערוה"שנאמר 

שמא יגרו יצר הרע . 6בדברים המרגילים לערוהלא ידבר עמה  וכן ,5ראש עמה
דכיון שכבר בא , אבל מותר להתייחד עמה. בעצמם וימשכו לדבר עבירה

  .יצר היחוד שוב יוכל לעמוד כנגד, עליה פעם אחת

ולא יושיט . 9י הפסקת בגד אסור"ע'  ואפי,8באצבע קטנה' ע בה אפיגלא י. ב
  ואלא יניחנ. 10ולא יקבלנו מידה, הוא ארוך הרבה' מידו לידה שום חפץ ואפי

  
 וטעות לעולם ,לכל הדעותאמתלא כזו חשובה ש, כ הוברר דאינה נדה לפי הדין"ואח

 ברב גם זה. 41. ב"ל' א סי"ועיין היטב ברב פעלים ח', ב' א סי"תשובת הרמ. 40 .חוזר

חייבת לטבול , דים כשריםעד או לפני " לבהומבואר בדבריו דאם לא אמר. פעלים שם

ואינו דומה למה שכתבתי . 42 .ש"למרות שיודעת בעצמה שהיא טהורה עיי. כהלכה

אם ' אפיו. 2 .ה"קצ' ע סי"שו. 1 .ופשוט, דאינו דומה למעשה דשמואל כלל, ז"בסעיף י

וחייבת לשמור כל פרטי דינים אלו עד שתטבול , היא נדה מדרבנן, נקיים'  זטבלה בתחילת

שם דבכגון ' כתבו התוס) ב"ג ע"שבת י' מס(ומעשה דההוא תלמיד . נקיים כדין' בסוף ז

 ברוך ,הנביא זכור לטוב אמר אליהו ועל זה, היקלן נקיים ולכ' דטבלה בתחילת ז, זה היה

ע "ומבואר בטור ושו. ב" פנ"אבות דר. 4 .' פסוק וח"ויקרא י. 3 .ל"רח. המקום שהרגו

, י כאן"ובב. איסור זה הוא מהתורה, י"ן הב"ם וטור ומר"דלהרמב', כ' אבן העזר סי

איסור זה הוא ', ץ והתוס"ן ורשב"ולהרמב. גילוי עריותשל מפורש דהוא בגדר אביזרא 

אם אינו ' דאפי, ם בתשובה"י משם הרמב"וכתב שם בב. וקרא אסמכתא בעלמא, מדרבנן

ע "ושו, ם"לשון הרמב. 5 .ם"להרמבמהתורה  איסור ישבה יכל שהוא דרך ח', מחבק וכדו

טור . 8 .ע שם"שו. 7 .ט"ק ק"ב ס"א במו"כ החיד"א וכ"י ורמ"טור וב. 6 .ה"קצ' סי

 בנגיעת ערוה אלא  מהתורהסוריאאין ם "אף להרמבש', ק כ"ך סע"וכתב הש, ע"ווש

, ו"אלף ע' ז סי"וכן משמע מהרדב, ג"כ החופת חתנים אות כ"כו, בהיכשעושה כן דרך ח

ד שאם הוא חולה אפשר "י שהביא משם התה"עיין ב. 9 .י נסתפק בזה"ן בב"אמנם מר

י "אמנם בב. ן אם הוא ארוך הרבה"ע השמיט מר"בשו. 10 .י בגד"להתיר שיגע בה ע

ה לספסל ארוך שכתב ואינו דומ, ן אסור בחפץ ארוך"ונראה דגם למר, ו"הביאו בשם רי

ם כל הושטה מותרת מחוץ  "להרמבשואולי כיון , י שהספרדים אין מחמירים בו"בב

ן להחמיר אף בחפץ "מר לא רצה). י"והביאו בב, ה בדעתו"כן הבין ה(, להושטת כוס יין
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או , ואם אין מקום להניחו. והיא תטלנו משם', על שולחן או גדר וכדו
אז אפשר שתזרוק החפץ כלפי אויר , ו בדברשמתביישים מפני הרואים שיכיר

וכן ינהג הוא , ותזהר שלא תתכוון לזרוק לעברו. השמים והוא יתפוס
  , מאוד שלא מנענע עצמו לצד מי שרוצה לאוחזוןתינוק קטו. 11כלפיה

. אסור למסרו מיד ליד, יותר גדול הוא וחולה ואינו יכול לנענע עצמו' ואפי
, רוצה לאוחזו בידושלנענע עצמו לכוון מי אבל תינוק גדול ובריא היכול 

. 12י נושא את עצמוכי ח, מותרים ליטול אחד מידי השני אם לא נוגע בה
מותר ליולדת , מילהברית  כגון מצות בלבדולדבר מצוה שאינו אלא באקראי 

הילד על שני את בתנאי שיניחו ,  אפילו ישירותלבעלההתינוק את למסור 
הכר העליון עם התינוק את ובעלה יקח ,  התחתוןהכראת  והיא תתפוס ,כרים

  . 13ללא שיגע בה

אלא אם כן , בצלחות נפרדות' אסורים לאכול שניהם בשולחן אחד ואפי. ג
או שלכל . 14מבני הבית' יושבים ביניהם אנשים נוספים על השולחן ואפי

או שיהא איזה שינוי בולט על השולחן שיזכיר להם . 15אחד יש מפה נפרדת
 או, כגון קנקן שלא משתמשים בו בסעודה זו, רים הם בקרבה כלשהיאשאסו

ויש מתירים . ומבדיל בין קערותיהם, ככר לחם שלא רוצים לאכלו בסעודה זו
  לפרוס פרוסות מאותו לחם לה אבל מותר. 16גם אם משנה את מקום ישיבתה

   
א "הרמ. 11 .בשעת הדחק נראה דיש להקל בזה, י שלהלכה הוא אסור"ולכן אעפ ,ארוך

התיר . ח"נ' ג סי"ץ בתשובותיו ח"דהרשב, ב"א בשיו" החידבוכת, אסר זריקה מידו לידה

וכתב עוד . ש בהגהותיו התיר בזריקה כל שאינו דרך שחוק"וגם מהריק, לזרוק מיד ליד

זורק החפץ למעלה , א שם דיש נוהגים שאם יש בידו מפתח וכיוצא ורוצה ליתנו לה"החיד

דאף לזרוק מיד ליד התירו , להתירלי וכן נראה , ו ויש מי שכתב דשריוברדתו היא תקבלנ

כ "וכ. ל"עכ. מספיק שנחמיר בזורק ישירות מיד ליד, ואנו שאוסרים, ש"ץ ומהריק"הרשב

ת "וכתב עוד בשו. ז שלא טבלה"דיזהר מלזרוק לה שום דבר כ' ק ק"במורה באצבע ס

היות , ג התיר"י שהכנה"ולכן אעפ, יד בזריקה מיד למ אסר"ה דגם מהר"פ' יוסף אומץ סי

ומשמע . בזריקה' דנזהרין אפי, המנהג בארץ הצבי   ושכן,יש לאסור, ם אסר"ומהר

ץ "הרשב. 12 .ולכן כתבתי להתיר בזה רק בדיעבד, ב"בשיוש "מדבריו דחזר בו ממ

כיון דהתינוק עצמו יוצא מחיק אמו ובא , כתב להתיר, ל"ר' ח וסי"נ' ג סי"בתשובותיו ח

 וכתב דנראה דאם התינוק קטן או והביא',  גק"סת "והפ. ב"והביאו השיו. ולו אצל אבי

 .ח"ש' א בסי"ש המג"וכמ, אסור דאז לא שייך לומר שחי נושא את עצמו, חולה או כפות

וכתב וכתב וכתב וכתב , ב"ש בהגהותיו והובא בשיו"מהריק. 14 .ה"פ' ת יוסף אומץ סי"א בשו"החיד .13

         טהרתה לאכול כל אחד  בקערה שלו ואין אחד מהם פושט  טהרתה לאכול כל אחד  בקערה שלו ואין אחד מהם פושט  טהרתה לאכול כל אחד  בקערה שלו ואין אחד מהם פושט  טהרתה לאכול כל אחד  בקערה שלו ואין אחד מהם פושט בימיבימיבימיבימי     דאם נוהגים הם  דאם נוהגים הם  דאם נוהגים הם  דאם נוהגים הם     בבבב""""השיוהשיוהשיוהשיו
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ומותר להם לקחת מהצלחת  ,לכוסותיהם ולמזוג מאותו כד מים, לשניהם
  . 17אבל לא ישר לפיהם, מאכל לצלחותיהם הנפרדות, הגדולה שעל השולחן

. בפניה,  ולא ישתה משיורי כוס ששתתה היא,18לא יאכל משיורי מאכלה. ד
   שהעביר את המאכל או המשקה מכוסו א, אחר ביניהםאם לא שהפסיק אדם

  
אכן . ז"ע ולפי פירוש הט"שו. 16 .ע"שו. 15. ברור שיש להקלברור שיש להקלברור שיש להקלברור שיש להקל, , , , ידו לקערה של השניידו לקערה של השניידו לקערה של השניידו לקערה של השני

אף אם משתמשים ממנו , ט חולק וסובר דאם אין רגילות להניח הקנקן על השולחן"הס

ב המקומות לא הבאתיו בפנים כיון דברו, ט מסתברים"י דדברי הס"ואעפ. הוי היכר

' ע דבהפסק מפה או קנקן וכדו"ומשמע משו. נוהגים להניח בדרך כלל הקנקן על השולחן

ג דבלאו הכי היו צריכים לשנות "אע, אם אוכלים אחד בשר ואחד חלב' מותר להם אפי

כך נראה לי ודלא . הנה חשש שירגילו זה לזה אין כאן. 'ח סעיף ב"פ' ע סי"וכמפורש בשו

ק נראה דאף הוא "ל בהגהותיו לסמ"וברש. ת"ובד, ט"א בסבוהו, הל שהחמיר בז"כמהרש

ע משמע דהשינוי צריך להיות בדבר המונח על השולחן ודלא "ומפשט השו. לא אוסר בזה

ולכן השמיטו , מותרו דבהיכר שתשנה היא ולא תשב במקומה "י משם רי"ש בב"כמ

'  מפני האורחים וכדול הטעם דכיון דלפעמים גם בימי טהרתה משנה מקומה" ונ.ע"בשו

 .ב"והמחמיר בזה תע, ו להלכה"ט הביאו דברי רי"ח והס"אכן הבא, ולא הוי שינוי מעליא

ד על "א והראב"ולהרשב. ם האכילה בקערה אחת"להרמב, הנה עיקר האיסור הוא. 17

ב "א בשיו"כבר הוכיח החיד. 'לאסור וכו" דנוהגים"ד "י שכתב הראב"שולחן אחד ואעפ

והטעם הוא מפני הרגל דבר . א מעיקר דינא אוסרים ולא מתורת מנהג"בד והרש"דהראב

ש דאם בני הבית אוכלים עמהם ליכא "ז כתב מהריק"וע. ק דשבת"כמבואר במשנה פ

 ולכאורה משמע דכל דאין חשש ,הרגל דבר וכל סימן ההיכר הוא כדי למנוע הרגל דבר

רה אחת אלא דינו כסיר הנמצא ש כאן דאין זו קע"וכ, בקערה אחת מותר' להרגל דבר אפי

צו ומה שכתבתי ' ח פ"כ בבא"וכ. דודאי שרי, על השולחן שלוקחין ממנו לצלחותיהם

' הוא מטעם דהוא משאר מלאכות שהנדה עושה לבעלה ואפי', דמותר לפרוס לחם וכו

ש בשם "מ', ק ה"ועיין באר היטב ס. מזיגת הכוס כל שאינו של יין מותר וכמו שיתבאר

י לא הזכיר שום איסור "ן בב"הנה מר. 18 .ג"ע לקמן סעיף י"וע, ח"א דלא כהבוהו, ז"הט

ח דהתיר לאכול "ה כתב משם האו"ואדרבה בבד, ממאכלה אלא על שיורי כוס שלה בלבד

י דשיורי "ואעפ. ע לא הזכיר מדין אכילה כלל ופשיטא ליה דמותר"ולכן גם בשו. משייריה

. וכן באותה שאמרה אכל עימי ושתה עימי עם הזבה בכוס שלה למדו מלא יאכל הז

 ,ן לאסור אלא בשתיה"הנה לא ניחא ליה למר, היינו באותו כלי, י"ופירוש עמי להגהמי

 דרוקה מתערב במשקה שנשאר, בה בשתית שיורי כוסיומלתא דמסתברא היא דיש יותר ח

 תדע. נשאר הוא יותר נקישומה . אכלה, אכלהששיורי מאכלה שמה כ ב"משא ,בכוסה

י דהחמרנו לחשוב "ואעפ. א אוכלים שיירי חבריהם ולא שותים שיורי כוסם"דהרבה בנ
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 ואם התחיל לשתות או. 19ה או צלחתה לצלחת אחרת שאז מותר לושל
לאכול משייריה שלא בפניה ובאה כשהוא באמצע האכילה או השתיה מותר 

, סהכו וכן אם שתתה והוא אינו יודע ורוצה לשתות משיורי, 20לו להמשיך
ואם הודיעה לו שזה . ותניחנו לשתות, אינה צריכה להודיעו שזה שייריה

' ואפי,  ומותר לעשן שיורי סגריה שעשנה היא,21שייריה אסור לו לשתות מזה
   .23ואין האשה מוזהרת בכל פרטי דין זה אלא הבעל בלבד. 22בפניה

אבל . 25אם היא בעיר, 24שלא בפניה' לא ישב במיטה המיוחדת לה אפי. ה
  . 26לישן על מיטתו שלא בפניו' היא מותרת אפי

  
 אבל באכילה , בדבר של חיבה גדולה כשתיהזהו ,אכילת שניהם מכלי אחד כעמה ממש

ולא אחד אחרי השני וכמו שפירשו . עמה ממש, ועמה, הדין דאסורים יחד הנח לו לעיקר

. ש"ם והרא"רמבהובהם גם תרי עמודי ההוראה . י"רוב הראשונים את המשנה הובאו בב

ולכאורה . ן מלכא קדישא"כן נראה לי פשוט בדעת מר. 'ק ח"ך ס"וכל זה הוא דלא כש

יהיה מותר שיורי מאכלה , ובשיפולי גלימתיה נקיטנא, ן גרירנא"אנו הספרדים דבתר מר

). 20הערה (ח טוב ברב פעלים שאביא בסמוך "א והרי"אלא שמלשון החיד. בכל ענין

א "והובא ברמ, י"ב. 19  .א"ים נוהגים להחמיר בזה וכדעת הרממתבאר דגם אנו הספרד

והביאו , דשרי לגמור אכילתו. ד"ס' ת יד אליהו סי"א לובלין בשו"כ מהר"כ. 20 .ה"בהגה

, ולי ראיותיו אינם מכריעות כלל כמו שכתבתי במקומו, ב וכתב עליו"א בשיו"החיד

א "ט הביא לחיד"י' ב סי"ים חוהנה הרב פעל. ב"ע' ח סי"והוא בברכי יוסף או .ד"בס

הא דאינה צריכה . 21 .א לובלין והסכים להתיר"כ הביא ראיות חדשות למהר"י ואח"בברכ

י דהטעם הוא "וכתב הגהמי, י"וכן הוא בב, מ"ה בשם הגה"ם בהגה"הביאו מור, להגיד לו

י "ולכן אעפ. ומשמע דאם אמרה לו חזר לאסורו דהא איכא חיבה. משום דבזה אין חיבה

נראה דגם בזה אין , ש"א והרא"ם והרשב"שבעקר דין השתיה רבו המתירין ובכללם הרמב

ה "נדה ששאפה חצי פיפ, ב וזה לשונו"א בשיו"כתב החיד. 22 .להקל כל שהודיעה לו

ה הוא "והנה שאיפת הפיפ. ה"ס' ר יד אליהו סי"ה, יכול בעלה לשאוף ממנו, טאבאקו

ולא טבק ). יאו בדין השתיה ולא בדין האכילהא הב"וגם החיד(כעין סגריה של ימינו 

אך נראה , ואמנם ספר יד אליהו אין בידי לידע טעמו. 'ק ו"ת ס"הרחה כמו שהבין הפ

כ "וא, אין בזה משום חיבה, ה דמעבירין אותו מאחד לאחד"דכיון דהרגילות הוא בפיפ

י והוא "כן הוא בב. 23 .לכאורה יאסר, בסגריה שלנו שאין דרך להעבירו מפה לפה

אבל לא תשתה ולא , מ שם דהטעם הוא דלא יאכל הזב עם הזבה תנן"וכתב הגה, א"ברמ

והיא לא , וכתבו האחרונים דהטעם הוא משום דהוא מרגיל לה. ל"עכ, תאכל לא תנן

וכן היא הגרסה , ע"שו. 24 .ב"ל דבדור פרוץ זה המחמיר גם בה תע"ונ. מרגילה ליה

  שהביא גרסה זו ' י הגהות שעל הטור סימן זה אות גועיין חידוש. ח"הנכונה ודלא כהב
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בבגד המלוכלך מדם אשתו ' ואפי, 27מותר ליגע בבגדיה כשאינם עליה. ו
  .28ואין בזה שום חומרא, נדה

כל , שניהם לבד' ואפי, ברכבם הפרטי' להם ליסע יחד ברכב ואפימותר . ז
ם יושבים יחד וכשה. 29אם אינו לטיול בגנות וכרמים, שאין נוגעים זה בזה

יזהרו שלא ישבו ', בספסל אחד ובפרט כשנוסעים שניהם באוטובוס וכדו
או . אחד בשניהם מרחק שלא יגעו יאלא שיהיה בינ, בדוחק אחד ליד השני

ואין צורך שישבו בשני ספסלים ', שישימו ביניהם מחיצה של ילקוט וכדו
חד על ספסל ואחינו בני אשכנז מחמירים לכתחילה שלא לישב בי. 30שונים

   .31אלא אם כן מפסיק ביניהם אדם אחר, המתנדנד

 ,32במצעות נפרדים' ואפי, כל אחד בבגדו' לא ישנו במיטה זוגית ואפי. ח
  'ואפי. אסור, ורק מקורבות ונראות כמיטה אחת, המיטות נפרדות הן' ואפי

  ומופרדין המיטות מלמעלה כל, לכל מיטה מזרון ושמיכה בנפרדשיש 
   

   .ד"כ הראב"דהטעם הוא משום הרהור כ. 25 .יונה' בשם ספר היראה לרדלא ישב 

. 'ק ט"ת ס"כ ראיתי בפ"ואח, כן נראה לי. הרהור ומותראין ואם אינה בעיר , י"א בבבוהו

ובה לא שייך דהיא לא , כיון דהטעם הוא משום הרהור. 26 .שכתב להתיר אם אינה בעיר

ח אסר לה לישן על "ובבא. ד"ב אות י"וא בשי"כ החיד"וכ, ז"ודלא כהט, מרגלא ליה

, דנדה יכולה לישן על סדין ששכבו בו שניהם. ק"ח משם הגהת סמ"וכתב הב. מטתו

גבר של אבל צריכות להזהר מסדין , אין בכך שום איסור, ז שעליו"אם תתעבר מש' דאפי

ק "ז ס"ט. 28 .ח"נ' ץ סי"התשב. 27 ).'א' ז סי"י אבהע"ועיין בזה עוד בברכ. (ש"עיי, אחר

פשוט . 30 .א"וברמ, י"ד הובא בב"תה. 29 .עיין עליו, הביא ראיה לזה. 'ק ז"ש ס"ותוה. 'ו

י שכתב "ואעפ, י"כ באגודה הובא בב"וכ, דצריכים ליזהר לא ליגע אחד במלבושי השני

, אבל הספרדים לא נהגו בה, י דחומרא דישיבת ספסל שמעתי שנוהגים בה האשכנזים"בב

' אבל לא חלילה להתיר לשבת אפי. יחד, ם הישיבה על ספסל המתנדנדהנה כוונתו על עצ

דיש ליזהר , ח"ל' ב סי"א בחיים שאל ח"כ החיד"וכ. ז בבגדיהם ופשוט"אם נוגעים זב

א משמע דישיבה על ספסל המתנדנד "ומפשט רמ, א"רמ. 31 .ז"דלא יגעו המלבושים זב

ד "תדע דהתה, ב חמור יותרב הוכיח דנסיעה ברכ"אך בשיו, חמור מנסיעה ברכב יחד

', ק ל"והנה הדרכי תשובה ס, ומספקא ליה ברכב, פשיטא ליה להתיר ישיבה על ספסל

ש "ומ, א בין ספסל לעגלה"שהבין דאין חלוק לרמ, מ"ק' ת שערי צדק סי"הביא משם שו

א "ואין דבריו נראים בפירוש הרמ. ל"עכ. א להתיר בעגלה הוא כשיושבין זה מול זה"הרמ

. ואין צורך להחמיר כדבריו, והעיקר חסר מן הספר, א לבאר"יקר דכל זה היה לרמכלל וע

ושמנהג . ד דין ספסל ועגלה שוים"ז שהביא סברא דגם לתה"י' ג סי"ועיון רב פעלים ח

י "כ בב"כ. 32 .ש"עיי. י התרה"אך בעגלה אפשר להתיר ע, בגדאד כאשכנזים לגבי ספסל
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ויש להרחיק את המיטות , 33אסור, מקורבות ונראות כמיטה אחת שהמיטות
, ובדיעבד במרחק הניכר בכל שהוא, מ אחת מהשניה"לכתחילה עשרה ס

ואם המיטות והמצעות נפרדות ואי אפשר להרחיקן ולכן נראות . מותר
יפרידום במחיצה תלויה המשתלשלת עד מתחת לגב המיטה ואז , כמחוברות

כשישנים נמצאים ראש ו, ובמטות המחוברות בראשן בלבד. 34מותרבדיעבד 
  .35מותר, מול רגליים

אסור , ומכוסים בשמיכות נפרדות, י שהם ישנים במיטות מרוחקים"אעפ. ט
  . 36ואיסור גדול הוא, לכסות שניהם בכסות אחת גדולה

כגון נוצה או קש שעל בגד שעליה אסור לו , לא יפלה בגדיה שעליה. י
וכן היא אסורה , 37 נפיחהידישלא להסירו אפילו על ונכון להחמיר , להוציאו

וכן אסורים להניף המניפה אחד לשני . מבגדים שעליו' להוציא כל קש וכדו
  .38כדי להתאוורר

וכן לא ידליק נר או . 39התינוק הנמצא בידי אשתו נדהאת אסור לנשק . יא
  . 40אסורה בכל זה, סגריה שבידו מאש שבידה וכן היא לו

   

 . להתיר לישן במטה גדולה אם המצעים מחולקיםץ "ש בהרשב"דליתא להא דכתב הר

אך . כעיקר' י תירוץ שני של התוס"ה מטה נראה דתופס הב"ד, ב"ג ע"שבת י' ובתוס(

  ץ שכתב להתיר לישן במטה גדולה "דמביא לתשב, א"א זיע"קשה לי על גאון עוזינו החיד
י שמרן "אעפ. םומפלפל בדבריו ללמוד היתר לכילה הנהוגה במצרי. 'אם יש מרחק רב וכו

, ל"י לא סבי"וליה לב, מ ליתא" לסברת מהרקואין לומר דר. י נדחה קרא לסברא זו"בב

י "ל לב"ולשון ליתא משמע דהכי סבי', וכדו, כ היה נוקט לשון מחלוקת ביניהם"דא

ז "ב אות ט"עיין שיו. 34 .א"כ הרמ"וכ, מ הובאו ביתה יוסף"כ המרדכי והר"כ .33 ).עצמו

מ "וכתבתי להרחיק לכתחילה עשרה ס. א"ק י"ופתחי תשובה ס, ץ"ש בשם הרשב"מ

, ז"ומסתברא דשיעור זה מספיק גם למה שכתב בקב הישר פי, ע"דהוא שיעור טפח לכו

ץ "הרשב. 35 .ל צריך להרחיק שיעור שלא יגעו כלי המטה שלהם אחד בשני"שלפי האריז

כ בשם הרב מקור "א שכ" יק"ת ס"ע בפ"וע, ה איברא"ד, ב"ב והובא בשיו"מ' ג סי"ח

ב הביא "בשיו. 37 .'ט' ד סי"ת אדמת קודש יו"מ מזרחי בשו"מהר. 36 .ג"ק ל"ס, חיים

ב שם דחה ראיתו "י שהשיו"ואעפ, ושנכון להחמיר, ש שכתב דמדינא מותר"דעת תוה

, ה שכתב וזה לשונו"פ' ת יוסף אומץ סי"והניף ידו שנית בשו. הסכים עמו דנכון להחמיר

ש "ח דגם הוא דחה ראית התוה"י' ד סי"ת הר הכרמל וראיתי ביו"א לידי שווהן היום ב

וכן , ב דנכון להחמיר"ואני הצעיר כבר כתבתי בשיו, והוא הסכים להקל, כמו שדחיתי

   .צו' ח פ"בא. 38 .ל"עכ. ש"ראיתי בספר סדרי טהרה שבא לידי מקרוב דהסכים לאסור ע
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אבל מותר להריח . תם מעליההסיר' אסור להריח מבשמים שעליה ואפי. יב
  . 41מבשמים שנשארו בכלי שלקחה ממנו מעט

, עושה לו כשהיא נדה, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה בימי טהרתה. יג
כ תעשה "אלא א 42חוץ ממזיגת כוס יין שאסורה למזוג לו במים ולהגיש לו

 או תניחנו במקום שאין,  היכר כגון שתניחנו על השולחן ביד שמאל איזהלו
לשלוח לה ' וכן אסור הוא למזוג לה יין ואפי. ביד ימינה' רגילות להניחו ואפי
, של קידוש' ולכן לא תשתה משיירי כוס יין שלו ואפי. משיירי כוסו אסור

וכוסות של שאר משקים . אלא אם כן הפסיק אחר בשתיה בינה לבין בעלה
  . 43ש מאכלים מותרת היא למזוג ולהגיש לו כהרגלה"וכ

אבל , בפניו' ואפי', תרת היא להציע לו כרים וכסתות ומזרונים וכדומו. יד
ושלא , הסדין והמכסה שהוא דרך חבהאת   על מטתובפניואסורה לסדר 

  . 44שהוא יודע שהיא הציעה אותם' בפניו הכל מותר ואפי

מותר לה לחמם לו מים שיתרחץ וכן לפתוח את ברזי האמבטיה שיתמלא . טו
. וא לא נמצא באמבטיה בעת שהיא פותחת הברזיםאם ה, לו כדי שיתרחץ

, חלק מגופו' או אפי, שהואאמבטיה או לכלי אחר כאבל אסורה ליצוק מים ל
אינה נוגעת ' אפי, פניו או ידיו או רגליואפילו לרחוץ ואסורה . נמצא בתוכו

  .45במים צוננים' ואפי, בו
  

ק "ה ומהרש"ס' אליהו סייד . 40 .י"ק' ת משיב דברים סי"א משם שו"ק י"ת ס"ד. 39

ע "פשט לשון הטור והשו. 42. 'ק ב"ת ס" ד.41  .ב"ק י"ת ס"הובאו בד, בשיירי טהרה

י שהביא "ובפרט מדוקדק כן בהגהמי. שלא בפניו אסור כיון שמניחה בפניו' משמע דאפי

ומינה דלמזוג , ללא תערובת מים' י שכתבו שעל השולחן אסור מזיגה מן הכלי אפי"בב

י דנראה דגם המזיגה צריכה להיות "אלא שכתב מרן בב. שלא בפניו אסור' במים אפי

וכן . נראה דלמעשה חשש להחמיר. ע"ומדהשמיטו בשו ,ושכן נראה מהמרדכי. בפניו

והנה לבני אשכנז אפשר , ח"ח וכן נראה עיקר ודלא כהאחרונים שחלקו על הב"דעת הב

כן ראוי להחמיר לנו הספרדים דבכל ול. להלכה, ל"י הנ"א הביא לב"להקל בזה כיון דהרמ

  .כ תעשה ההיכר הכתוב בפנים"אופן לא תמזוג היין של הקידוש ותגיש לו אלא א

ן גם בדעת "א דדוקא יין אסור וכן הסכים מר"י משם הרשב"דהא מפורש כתב בב. 43 

רוה נראה דיש להחמיר עומיהו היות והטעם הוא משום דהוא מרגיל ל. ם"ה והרמב"ה

ת שמחמירין "ח וסה"ג שהביא משם ב"ק י"ך ס"ועיין ש. המכיל אלכוהולבכל משקה 

ש "מ' ק ה"ס,  משם הבאר היטב17וכבר ציינתי לעיל הערה . כ"בכל משקין ובמאכלים ג

ח כתב דבקערה המיוחדת לו טוב לחוש לכתחילה "ובבא. ז עיקר"ודברי הט, ז"בשם הט

  . 'ק ח"ס ז"וכפירוש הטה "קצ' יע ס"שו. 45. ע"שו. 44. לדעת המחמירים היכא דאפשר
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, מותרת לשמשו אם אין אחרים. והיא נדה, אם הוא חולה ותשוש כח. טז
  . 46או רגליו, או ידיו, ומרחיצת פניו, ותזהר מלהציע המיטה בפניו

, לדוגמא לעזור להאסור לבעלה ליגע בה כדי , אם היא חולה והיא נדה. יז
ואם . 47או רגליה, או ידיה, ניהאו לרחוץ פ, ולסומכה, להקימה, להשכיבה

אם אין אחרים למצוא , שאינה חולה מסוכנת' אפי, היא זקוקה לכך ביותר
י בגד "רק שיזהר שלא יגע בבשרה אלא ע. 48מותר, או שהוא עני, בשכר' אפי

ואם היא מסוכנת אצל הרחיצה יטיל המים על פניה והיא , 49'או מטלית וכדו
 מותר בפיקוח , אלא ברחיצה ממשפשראי אואם . אם אפשר בכך. תנגבם

הדופק את ואם בעלה רופא ואין רופא בקיא כמוהו מותר למשש לה , נפש
אין בה סכנה להסיעה בעגלת נכים ' ר אפיתובדיעבד מו. 50ולהקיז לה דם

ובלבד שלא יגע ', ולטפטף לה טיפות לתוך העין או האוזן וכדו', וכדו
   .51בגופה

  .52 שלא תתגנה על בעלה,  לכחול פניהמותרת האשה בימי נדותה. יח

כדי שיהיו , לימי נדותה 53יפים ומקושטים' חד לה בגדים ואפייראוי שתי. יט
ז יחשבו שניהם שנמנעים מלקרב זה " ועי ,54שניהם זוכרים תמיד שהיא נדה

לא "שנאמר התורה אסרה ושמקיימים בזה מצות לא תעשה שלזה כיון 
   .55"ל אשה בנדת טומאתה לא תקרבוא"ומצות . "תקרבו לגלות ערוה

אבל מותר להסתכל . לא יסתכל בעקבה ולא במקומות המכוסים שבה. כ
וטוב להחמיר שלא , 56י שנהנה בראיתה"במקומות הגלויים שבה ואעפ

   . 57לשמוע קול זמר שלה
  

ב " ימןסי, ג"רב פעלים חוב. י"וכן הוא בב, וכתבתי תשוש כח, ו"סעיף ט. שם. ע"שו. 46

' ז בתשובה סי"הרדב. א"רמ. 48. ז"ע שם סעיף ט"שו. 47 .שתזהר שלא תגע בבשרוכתב 

  . 8' הערה מסראה לעיל . 51. ז שם"הרדב. 50. י"ד הובא בב"תה. 49. ו"אלף ע

  . 'ע סעיף ח"שו. 54. ק י"ש ס"תוה. 53. ב"נ פ"א בכסא רחמים על אדר"החיד. 52

גם העושה מצוה אין די לו , ל"וז צ"לשעהמל בהקדמתו "י זצ" רבינו הארכתב. 55

ל שיכוון בעשית המצוה שהוא עושה אותה לשם "אבל צריך שיקיים משז, בעשיתה

 המשל בזה בעת שמסתפר ראשו לא די לו במה שלא ישחית, ת"עושיהן שהוא השי

לקיים מצות בוראו שצוהו ון שהוא מונע עצמו מלהשחיתם וכדי אבל צריך שיכו, הפאות

ובזה נתישבה שאלת , ש" ומצוה יהיה זהיר לזריז לכוון כוונה זו עייעל כך וכן בכל מצוה

 והובא ,ם"א שם משם הרמב"ורמ. ' זףע שם סעי"שו. 56 .ש ששאל זכירה זו למה"התוה

ולי . ע"נסתפק בזה והניח בצ', ק י"הנה הפתחי תשובה ס. 57. צו' ח פ"כ בבא"וכ .י"בב
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 לאוכמה , את הנדהכטומחמורה אין טומאה שאמרו בזוהר הקדוש . כא
 ,ה שעליבבגדבנגיעה  או , שאינם מקפידים בנגיעת יד לידאותםהגונים 

ודברים אלו , והוא עוון תדירי, וגורמים רעה לעצמם, לים ראשיושוחקים ומק
צד וגם זה גורם כי , ם בהתנדבקשב הטומאה ואם מצד ר, הם חמורים מאד

 מרעה אל על ידי זהו , תפרד מהםלאוכשתטהר ,  כבר מוחזקת בהםהטומאה
 כיחשדבר זה מוומה גם  ,ומשפיע דבר זה לרעה גם על בניהם, רעה יצאו

  .58ל שאסרו כל זה"זבותינו  ברנים מאמיםשאינ

כמו בזמן טהרתה ואין צריך לומר , מותר לנדה לקרא בתורה וללמוד. כב
וכן מותר לה ללכת לבית . 59ושאר ברכות ובברכת המזוןשחייבת בתפילה 

תחמיר שלא להכניס ידיה לתוך סדקי טוב ש ו,תל המערביו לכואהכנסת 
אם ו,  ותפיליןספר תורה' ואפי, ומותר לה ליגע בכל ספר קודש,  60הכתל

. 61 ותפילין בימים שרואה בהםבספר תורה  ליגעתחמיר שלאאפשר טוב ש
, אמות של מת עד שתטהר' אבל אסור לה להכנס לבית הקברות או לד

יש מהן ובנות אשכנז . 62נקיים' הקל לה בימי ספירת זובשעת הדחק אפשר ל
, ברכת המזון ושאר ברכותאבל , לבית הכנסתנוהגות להחמיר בכניסה ש

  . 63מברכות כבימי טהרתן

  

הנה יש הרבה , ש דגם בטהורה אמרינן דגופה ערוה"לגבי ק' נראה דמותר דהא אפי

הו טוב ליזהר לכתחילה ממראית י ומי"וכתב שם בב. ה"ע' ח סי"י או"דהתירו קולה עיין ב

 כן מותר ,ו להנות ממקומות המגולים שבהלוהנה כאן דמותר . ש"שער וקול זמר בשעת ק

, שכתב' ק ס"ז ס"ש הט"ג מהלכות ק"י פ"לו לשמוע קול זמר שלה ומצאתי ראיה מהגהמי

אין וכל אלה דווקא ש. הרהור מיהא איכא, י דאין נראה לעינים"רבינו חננאל וקול אעפ' פי

רגילות להגלות אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור וכן בקול 

. והנה הוא דרגיל בקול זמן דאשתו בהיותה טהורה אין בו הרהור בהיותה נדה. הרגיל בו

  .ק ק"ס, א במורה באצבע"לשון החידי "עפ .58 . ז לא מלאני לבי להקל למעשה"אך עכ

ס ושכן "י שם כתב כן לגבי ביהכנ"מרן בב. 60. ח שם"ראה פרו. ח"פ' ח סי"ע או"שו. 59 

ראה ( ולגבי הכותל הנה מסקנת האחרונים דהוא כותל חומת הר הבית .מנהג נשי דידן

י שווארץ "ומהר. נ"ת' ד סי"ועיין אבני נזר יו, א שסותר עצמו בזה"תרצ' ז סי"רדב

י "ואעפ, "שראלארץ י"מ טוקאצינסקי בספרו "והרי, ג"בתבואת הארץ עמוד שמ

אין לחששו שום יסוד וראה במה , א חשש שמא זה חומת העזרה"שאומרים שהחזו

וכן המנהג פשוט לגבי בעלי קרי שנכנסים ). בקונטרס מקדש מלך, שכתבתי בזה להלן

יש לדון אם ביאה במקצת שמה ביאה , אך לגבי הכנסת אצבעות,  הכותל המערבי תלרחב

  . תיר בסברות ישרות אך בכל זאת נראה דטוב להחמיר ראה אבני נזר שם שה,שייך בזה
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  ''''פרק דפרק דפרק דפרק ד

        ....ויולדת ומפלתויולדת ומפלתויולדת ומפלתויולדת ומפלת, , , , דיני כלהדיני כלהדיני כלהדיני כלה

שעומדת , 1שפסקה מלראותזקנה ' כלה בין בתולה ובין בעולה ואפי. א
ותקפיד לסמוך . ותטבול, נקיים' אסורה להכנס לחופה עד שתשמור ז, להנשא

לבה ,  לחופהדכל מה שיותר קרוב. 2טבילתה ככל האפשר לליל ערב חופתה
,  טפה קטנה' ואפי,  ויש חשש שתראה דם טמא מחמת חימוד3הומה ומשתאה

  .4ותטמא

 ולשמור כל דיני הטהרה והטבילה כנדה ,אף כלה צריכה לפסוק בטהרה. ב
אלא כמה , אלא שהבתולה לא תבדוק בעומק. 5וכמו שיתבאר להלן, רגילה

  .6ובזהירות שלא תבתק בתוליה, שיכולה

צריכה לכתחילה לבדוק בכל יום , ה ימים לפני חופתהאם טבלה כמ. ג
ראוי שתבדוק , ואם נשאה ועוד לא נבעלה. שלאחר טבילתה ועד חופתה

עבר יותר משבוע מיום ' אפי, ואם שכחה ולא בדקה. 7 בכל יוםגם כןעצמה 
  .8וטהורה, נקיים' טבילתה סומכת על טבילתה ועל בדיקות שעשתה תוך ז

  
מ כדי שלא יבואו לזלזל בקדושתן נראה לי דטוב "ומ. 'ב סעיף ט"רפ' ד סי"ע יו"שו. 61

ל החמיר מאוד בבעל קרי שלא יכנס לבית "הנה רבינו האריז. 62. תןילהחמיר בימי ראי

כ "וכ. ו"ק ט"ט סע"תקנ' א סי"א במגבהקברות ושסכנה יש בזה שיתאחזו בו החצונים והו

דכתב דגם באשה , דרושי הלילהמ' ו דרוש ז"ועיין שעהכ, ה"ה אות כ"א כלל קל"הח

  ' ח סי"א או"ראה רמ. 63 . ה לטמאה נדה"ונראה פשוט דה, בתולה' שייך טומאת קרי ואפי
חיים . 1.  י שמנהגן להתפלל"י שהביא בב"וכן משמע מהגמי', ק ב"א שם ס"ומג, ח"פ

זקן לגבי מי שרוצה להנשא ל' ק ב"ועיין בדרכי תשובה ס. צו' ח פ"ובא. ו"כ' ב סי"שאל ח

ת נסתפק "והד, נקיים' התיר ללא ספירת ז' ו' ואין לו גבורת אנשים שהרב חיים שנים סי

ודומה , משום דלא פלוג רבנן, נקיים' ולי נראה דפשוט דצריכה ז. בזה וכתב דיש להחמיר

משום דלא , ח"ג דאף אשת סריס צריכה להמתין ג"י' ל באבן העזר סי"זה להא דקיימ

. 'ע שם סעיף א"שו.4. י"ש הובא בב"לשון הרא.3. ב"קצ' א סי"רמ. 2. ה הכא"וה, פלוג

ע ובפוסקים לגבי הפסק טהרה ובדיקות "הדבר פשוט דכל החלוקים שהוזכרו בשו.5

.  שהם רק לכלה טהורה מטומאת הנדה ובחששא דחמוד הקילו,רגילהלבין אשה , הכלה

ין נדה גמורה לכל דינן כד, אבל בבוגרות שהוחזקו לראות בבית הוריהן ובאות לינשא

 .ב"קצ' ח סי"ב. 6. ב"ק י"ת סע"וד. 'ק ג"ש ס"ח ותוה"קי' ח בתשובה סי"כ הב"וכ. דיניה

י דבדיעבד "א וכן מבואר בב"כן הוא פשט דברי הרמ. 8. 'ק ט"וס' ק א"ראה שמלה ס. 7

ח שעכשיו שהן בחזקת נדות אין להקל "אכן כבר כתב הב. (סגי לה' בבדיקה אחת תוך ז
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ונדחה החופה מחמת ריב , גמרה וטבלה' ואפי, נקיים' ה לספור זהתחיל. ד
ואם בדקה בבוקר ונדחה . ימים מחדש'  כשישלימו צריכה למנות ז,9'וכדו

וכן אם בזמן , 10יכולה להמשיך בספירתה הקודמת, ובו ביום השלימו, כ"אח
. 11יכולה לסמוך על ספירתה ובדיקתה הקודמת, הדחיה קבעו תאריך חדש

 שהמשיכה יודעים אנואם ,  תלוי בולאה בכמה ימים מחמת אונס שואם נדח
ימים מבדיקתה ' כל שלא עברו ז, נקיים' לא בדקה אחר הז' אפי, לצפות לו
  .12סומכת עליהם ואינה חוזרת למנות, או מטבילתה, האחרונה

   צריכה,15מעוברת ממנו' ואפי. 14 או המחזיר גרושתו,13הנושא אנוסתו. ה
  

ימים אחר ' י משמע דאפילו אם נשתהתה יותר מז"ן בב"ופשט מר). יקותבד' בפחות מב

' ד' ח עשאל בסם חיי סי"שמהר', ב אות ב"א בשיו"כ כתב החיד"טבילתה כן הוא הדין וע

י "ש מרן בב"וכוונתו לחלוק על מ', ימים קודם החופה דלא מהני וכו' העלה דאם טבלה ז

ובפרט אם בדקה עצמה בכל , נים שומעיןולראשו"ב "וסיים השיו. ם כאן"ומור, להדיא

הובא (ם "כתב מפורש בשם הרשב, ז' ת חיים שאל סי"רב מר אביו בשוי שה"ואעפ". יום

 שימים לפני נשואיה לא מהניא לה טבילה לא חש' דאם טבלה ז). ק דשבועות"במרדכי פ

ן לא "י דמר"דמבואר בב. א אמת הוא"ן והרמ"מ דין מר"ונראה  דטעמו דמ, א להא"החיד

ש שכתב שכל שחופתה מתקרבת חוששת יותר כיון דלבה הומה " לבאר את דעת הראשחש

ודחק לבאר דבריו שיתאימו כשאר , דבעינן בדיקה כל שבעה אף בדיעבד, ומשתאה

ודלא עדיפא , סגי'  ובדיעבד בפעם אחת שבדקה תוך ז,הפוסקים דאינו אלא לכתחילה

, בהא לא עדיפה מרואה ודאית דטבלהפשוט דגם , כ דלא עדיפה"וא. מרואה ודאית

ו "ובמהריק, ע העתיק למרדכי" הנה בשו.9. ם"ודלא כרשב, אחר זמן רב' דטהורה אפי

ספרה ' ואפי, לא בדקה יפה", ט הביא למרדכי ולמד ממנו שכל שנדחו הקדושין"שורש קנ

ריב ו דלא ניחא ליה לחלק בין נדחה מחמת "ומתבאר מדברי מהריק, "לא מהניא לה, ובדקה

י שהתחיל לומר "ואעפ, אמנם מפשט דברי המרדכי נראה דאיירי בריב. או מחמת ענין אחר

, הנה בהמשך דבריו כתב עד שיתפשרו וישלימו, "בהימחמת אי זו ס"דאם דחו הנשואין 

אבל בסיבות דאונס אפשר דלא מפסקא מחמוד , נראה דבסיבות הקשורות לריב הוא דקאמר

כל , לא בדקה' וכתב דבסתם אונס אפי,  בין סתם אונס לריבב מחלק"מ' ב סי"והמ. ראשון

מ "ומ. ו"ודחה למהריק,  מעיקרא דדינא סגי,בריב אם בדקה' ואפי, ימים מהני' שלא עברו ז

' ק ה"ש ס" אבל התוה,ב"חלק על המ' ק ו"ז ס"והט. ו"סיים דבריב יש להחמיר כמהריק

כתבתי דיש לסמוך על '  שבסעיף גי"ומיהו אעפ, ך"ושכן דעת הש, ב להתיר"הסכים עם המ

שאני הכא דנדחה התאריך , ימים מטבילתה' אם עברו יותר מז' אפי נקיים' בדיקותיה תוך ז

ז "ס' ץ סי"מהריט. 10. והבו דלא לוסיף עלה. ימים' ז ב לא התיר אלא תוך"וגם המ, הראשון

  . ב"והובאו בשיו, ח"קי' ח סי"והב. שם, י פינטו"ומהר. 
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 שמשעת הגירושין ידעה שיחזירנה בטוחים אנחנוואם , יםנקי'  זספורל
  .16נקיים' זלספור מחדש צריכה נה אישיש מי שאומר ,  לו בכל יוםוצפתה

  .17מותר, נקיים ואם יש הכרח' כ להמתין ז"אסור לישא אשה ואח. ו

את  לדחות ואי אפשרנקיים ' או שנטמאת תוך ז, נקיים' אם נשאה תוך ז. ז
אסור להם , רסה נדה או כתם המטמא לאחר החופהיפ' ואפי, הנשואין
וביום יהיה , אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים, להתייחד

ואם בא . 18עד שתספור ותטבול, עמהם אדם שלישי שישגיח שלא יתיחדו
 יםוצריכ. 19מותרין להתיחד, כגון מחזיר גרושתו או נושא אנוסתו, עליה קודם

  .חקה עד שתספור ותטבול ככל נדה רגילהלשמור כל דיני ההר

, שהיתה טהורה' ימים מרובים ואפי' אפי, אם נשאה ונאנס ולא בעלה. ח
ואם ברצונו לא בעלה ואחר כמה .  אסורים להתייחד עד שתטהר,ונטמאת
, וכן הלכה, ויש מתירים, יש אומרים שאסור להם להתייחד, רסה נדהיימים פ

  .20תבא עליו ברכהוהמחמיר 

, כל זמן שלא בעלה, שנשא גרושה או אלמנה' או גרוש ואפי, ם באלמןג. ט
  .21עד שתספור ותטבול, חדיאסורים להתי

  
' הצריך באנוסתו מעוברת ז, ה"תתס' ז בסי"הרדב. 13 .9ראה הערה  .12. ש שם"תוה.11

ה לגבי "תתס' ז בסי"ש הרדב"ממ. 15. ד"אלף של' ז סי"והרדב', ע סעיף ה"שו. 14. נקיים

ש "כמהריק ז ודלא"דדעתו כרדב 'ב אות ו"וכתב בשיו. ופשוט דאין חלוק ביניהם ,סתואנו

ז "הרדב. 16. ד"פ' ע יוסף אומץ סי"וע. נקיים' ללא ז, שהתיר מחזיר גרושתו מעוברת

, ז שם כותב שאם החזירה קרוב לגרושין בגוונא דליכא חמוד"והנה הרדב, בתשובתו שם

ועוד . איכא למיחש,  עברו שנים או שלשה חדשיםאבל אם, דאינה צריכה להמתין כלל

דאם לא נתנו חכמים דבריהם , ולא זכיתי להבין. דלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין

, נקיים' כל שנישאה מחדש יצטרך להמתין ז, למה התירה בגוונא דליכא חמוד, לשיעורין

 .מאי שנא הכאו, ח משום דלא פלוג רבנן"שצריכה להמתין ג, וכמו בסריס שגרש לאשתו

' ב סי"ועיין חיים שאל ח. כתב בזה באורך' ז' א סי"ובחיים שאל ח', ב אות ה"עיין שיו. 17

א דנהגו ליקח קטן "וכתב הרמ', ע סעיף ד"שו. 18. 'כ' ב סי"וברב פעלים ח, ב"ח אות מ"ל

ח דהיינו בילדים היודעים טעם ביאה "וכתב הב, או קטנה שיהיו עמהם ביום משום יחוד

דכל הטעם בחתן הוא דתקיף יצריה וכיון שבא עליה , פשוט. 19.  מוסרין עצמם לזהואין

  . 'ק ח"ט ס"והובא בבאה, ז"כ הט"ב וכ"קס' ז סי"כ הרדב" וכ,פעם אחת תו לא תקיף

ד כתב דכל שלא עברו ימי חופתה "קס' ז סי"והרדב. ד"ש בזה בשם תה"י מ"עיין ב. 20

  , ד כתב כן באלמון שנשא אשה"קס' ז סי"דבהר. 21 .חדיפרשה נדה אסורים להתי אם
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אבל אשה שבעלה חזר מן , אין חוששים לדם חמוד אלא בבאה להנשא. י
לא חוששין ,  בינתייםקבלה מחזורלא ' היה בסכנת דרכים ואפי' הדרך ואפי
  .22לדם חמוד

יכול לקדשנה בטבעת כמנהג ולענוד לה את , אם נושא אותה כשהיא נדה. יא
כוס יין של הת אותה מולהשקכן יכול ו. 23רגילכל חתן הטבעת באצבעה כ

ויתן לקרובותיה , יין של ברכת הנישואיןכוס ברכת האירוסין אבל לא מ
  .שיתנו לה

מברכות על , או ילדה שעוד לא ראתה מעולם, אף זקנה שפסקה לראות. יב
אבל אסור לברך שהחיינו על . 24וכמו שיתבאר,  שלפני החופההטבילה

  .25לבתולה שזו טבילה ראשונה עבורה' אפיו, טבילה זו

אלא בלילות , נקיים' י שאסור לאשה לטבול ביום השביעי לספירת ז"אעפ. יג
אם , בכלה אפשר להתיר בדיעבד לטבול ביום השביעי, שמליל שמיני והלאה

 שיצאו מחופתם לפני שאי אפשרהחופה תהיה בערב סמוך לשקיעת החמה 
חדו החתן והכלה כלל משעת טבילתה ועד ובתנאי שלא יתי. צאת הכוכבים

  .26אחרי החופה
  

ב "שיו. 22. דאין חלוק בין בתולה לבעולה לפי הטעם שכתב דחדשה היא אצלו ופשוט

כ "כ. 23 .'ק ז"ב ס"קצ' ע דרכי תשובה סי"וע. י קובו"וכתב ודלא כמהר', ד אות ד"קפ' סי

דאשתו היא נעשית לאחר , תווכתב הטעם מפני דאינה  אש. 'א אות ד"כ' ט סי"בעיקרי הד

כיון דאסור להם , ועוד נראה לי דהכא קילא זו מנדה בעלמא. (שענד הטבעת באצבעה

אמנם הרבה ). אולי בהא לא גזרו, ד הנגיעה אסורה מדרבנן"למ, חד ויש להם שומרילהתי

ד לעיקר כעיקרי "והנלע. ג"ק י"ה ס"קצ' עיין בדרכי תשובה סי, מן האחרונים אוסרים

חיים שאל . 24. רוסיןיל מטעם זה להתיר גם להשקותה מיין של ברכת הא"ולכן נ .ט"הד

ד "ח יו"עיין פר. 25. וכתב הטעם דכך היתה התקנה לבדוק ולטבול מספק, א"כ' ב סי"ח

ס "אמנם החת. כתב למחות ביד המברכות' ר' ב סי"א בשיו"והחיד. 'ק ח"ח ס"כ' סי

והיכא דלא נהוג לא , חן במנהגן מטעם חינוךה כתב דהיכא דנהוג יש להני"נ' ח סי"חאו

ם "וכתב שנעלם ממנו דברי הרמב, ב דחאו"כ' ח סי"ם בדעת תורה או"אך המהרש, נהוג

ד "עיין ברב פעלים ח. 26. ט שכתב דאין לברך זמן בכיוצא בזה"מ' ת פאר הדור סי"בשו

רו גם ביום והתי, ך שאסר"וכתב שרבו האחרונים שחלקו על הש, ב"ט שהתיר בכיו"י' סי

והרב עבודת הגרשוני , אורח מישור' כ הר"ושכ. שאין באים אל החתן עד הלילה מפני', ז

וכן , ט"ושכן נוטה דעת הס, ד"א אות י"א כלל כ"והחכמ', ד' ב סי"א ח"והפנמ. 'כ' סי

א ולא "ך והפנמ"ז הביא הש"קצ' ב סי"א בשיו"ושהחיד. והעצי לבונה, דעת הבית מאיר

ש נראה דסובר "י שתוה"ואעפ. ם לא הפסיד"א דהמקיל כמור"ם הפנמושכתב מש, הכריע
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 לקיים יחסים עם החתןאסור לה , כלה שליל חופתה הוא סמוך לוסתה. יד
 רגילה ודינה ככל אשה ,בעילת מצוה' אפיו, שחוששת לוסתעונה ה בתוך

  .27'פרק בשנתבאר לעיל 

לת בדם אם נפלה והיא מגוא, נקיים נפלה ונשרו בתוליה' כלה שבתוך ז. טו
וצריכה , בבהלה יש לחשוש שמא מחמת בהלתה נתערב דם נדה בדם בתוליה

מכה מי שיש לה  דינה כדין ,ואם לא היה פחד בנפילתה, נקיים מחדש' ז
ועל , נקיים שלה' ודם זה לא סותר לז, תטבולוותגמור ספירתה , באותו מקום

  .28כל פנים עדיף שתעשה שאלת חכם

 בשלשת הפעמים הראשונים שעומדת, קבועבזמן סת לה ושאין שאין שאין שאין כלה . טז
 כדי לוודא שהיא,  באותו מקוםצריכה לבדוק עצמהבעלה קיים יחסים עם ל

 . האלהגם אחרי קיום יחסיה בשלשת הפעמיםעצמה יכה לבדוק רצו, טהורה
דהיינו (, האלהוכן הוא יבדוק עצמו אחרי קיום חיי האישות בשלשת הפעמים 

ואם בשלש פעמים אלו  ) ויבדוק אם הבגד נקי מדםרך ונקישיקנח את האבר בבגד 
קיום או אחרי  לפני םלבדוק עצמים כי צרםשוב אינ, מצאה עצמה טהורה

אלמנה וגרושה כ(, בעולהאו , בתולה הכלה היא ין הבדל אםוא.  כלליחסים

  .29 וסת קבוע אינה צריכה בדיקה כשהיא טהורה כלליש להיש להיש להיש להאם אבל  ).'וכדו

א לדם בתולים שיבא בלא צחצוחי "אלא שא, 30ם טהור הואדם בתולי. יז
ובזמן שהאשה , או שמחמת בעילה ראשונה נאחזת רעדה וחלחלה, 31זיבה

  שמא ראתה דם נדה יחד עם דםוששים אנווח. 32ת נדהסמתחלחלת היא פור
  וקיים אתה חיי אישות. בעילת מצוה, ולכן חתן הבועל בתולה. 33בתולים

  
וכתב עוד שם ', כ' ת סי"ע להזבחי צדק בשו"וע. ש"עיי' עבד וכויש להתיר בדיך "כש

', ה אם היא גרושה או אלמנה וכו"ה' א התיר לטבול ביום ז"בזבחי צדק דהכלה שהרמ

לנוהגים להקל בתשמיש ביוצא ' ז וכתב שם שזה אפי"קי' ת סי"י מהדו"הנוב. 27 . ש"עיי

ת חיים ביד "כ בשו" כ.28. צו' י פוהביאו להלכה בבן איש ח. ש"עיי. לדרך בעונת וסתה

ך ועוד "י שהש"ואעפ .ו"קפ' ע סי"שו. 29 .עיין עליו, ו"מ' א סי"י זיע'חיים פאלאצ' למהר

דהעיקר הוא כפירוש , בבוגרת' ואפי. 30. ע" העיקר כשו,שנמשכו אחריו חולקים בזה

ש "מ' גק "ש ס"וראה שם בב. (ח"ס' ז סי"ע אבהע"וכן פסק בשו. 'י בכתובות דף ט"רש

כדין יש לה מכה באותו מקום דהא , ואולי גם לרבינו חננאל יהיה דין בתולה הרואה). כזה

ובתשובת . רב פלטוי גאון ח בשם"י' ב סי"כ ברב פעלים ח"כ. 31. פ"ח יש לה טענת פ"לר

, רב האי גאון. 32. גאון ה הובאה תשובה זו בשם רב נטרונאי"קס' ת סי"הגאונים שע

 , ג"קצ' סי י"בב כ מרן"כ. 33 .ח"קס' ה בתשובות הגאונים סי"ם וכהובא שם ברב פעלי
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אסורה עליו כדין , לא ראתה דם כלל' אפי,  דהיינו שגמר ביאתונורמאלים
  .34ונתכסתה בשכבת זרע, פה אחת יצאהיטש כי יתכן ,נדה

אסורה רק מחשש שמא דם נדה מעורב בדם הבתולה היות והכלה . יח
ולכן . הקילו בו בכמה דברים,  כדין נדה גמורהי שדינה הוא"אעפ, בתוליה

, הביאהשנטמאת ומרגישה שיוצא ממנה דם בשעת רגילה י שאשה "אעפ
דהיינו , ואסור לו לפרוש ממנה אלא באבר מת, חייבת להודיע זאת לבעלה

, כ יוציאנו"וימתין שיקטן האבר ואח. וישען על ידיו, שיפסיק להשען עליה
בדם בתולים אינו כן אלא . 35ת אף על פרישתוחייב כר, ואם פרש באבר חי

ומותר לו . י שדמה שותת"ואעפ, לכתחילה יכול לגמור ביאתו ולהשען עליה
  .36לפרוש באבר חי אם בטוח שלא יוציא זרע לבטלה

, מיד כשיגמור יפרוש ממטתה וינהג בכל דיני ההרחקה שכתבנו לעיל. יט
' ואפי, יטת אשתו נדה אסור לו לישב על מבפעמים אחרותי ש"אלא שאעפ
בדם בתולים מותר לו לישן באותה מיטה לאחר שקמה היא , אינה בבית

  .37בסדין שהדם עליו' ואפי, היא בחדר' ואפי, מהמיטה
  

ם דנחוש לדם וש דחומרא זו לא מש"ש הרא"ומ, ש"וכתב ברב פעלים שם דזה גם להרא

וכתב עוד . ש"ט עיי"ס' ודלא כבנין ציון סי. הוא בקטנה שלא ראתה, היוצא מן המקור

' א סי" ולא כיביע אומר ח.וכן עיקר, דלכן בוגרת הרואה דם בתולים הוא ספק דאורייתא

. דחות כל ראיותיו שםלויש , רה דרבנןיגם בבוגרת אינה אלא גזשד שרוצה להכריח "י

ז כדעת הרב פעלים לחלק בין קטנה "תל' ש סי"ת הרשב"כ בשו"וכ) 36ע הערה "וע(

, ה"א בת"כ הרשב"כ. 36. 'ה סעיף ד"קפ' ע סי" שו.35 .ג"קצ' ע סי"שו. 34. לבוגרת

. י"ש בב"ד עיי"ודלא כהראב, ש שלא חששו להנאת יציאתו"כ הרא"ושכ. י"והובא בב

ש להוכיח מזה "וכמ, רה דרבנן בלבדיואין להוכיח מכאן שאיסור דם בתולים הוא גז

שאני הכא דהתורה התירה , תא הואשבבוגרת ספק דאוריי' דאפי, דזה אינו, ביביע אומר

וכמו שפירש (, ר"ונמצא בטל מפו, דאם לא תתירהו יפרוש לגמרי מספק, ספיקו לענין זה

דיש , ל דספק דאורייתא לחומרא מדרבנן"ובפרט להא דקיימ:). ה"נדה ס' י את הגמ"בב

ין עי, ש בתנאי שלא יוציא זרע לבטלה"ומ. ל"לומר דהכא לענין זה לא החמירו מטעם הנ

, ט שרוצה לאסור בזה"ס' ודלא כבנין ציון סי, ג"קצ' ע סי"שו. 37. ה"כ' ז סי"י אבהע"ב

ל דכיון דדין דם בתולים הוא רק ספק דאורייתא וכל דין הרחקה ממטתה הוא מדרבנן "ונ

דהא , ל"לחומרא כלל לבנין ציון הנ' ואין לחוש אפי. אלא בנדה גמורה, ה לא החמירוזב

ומהם , בבגדה  שמותר לחתן לישן עמה במטה הוא בבגדו והיאיש מהראשונים דסברי

י "ורש). עצמו חולק בזה עליו ה"ג והראבי"קפ' ת סי"שו(ה "ם הובא בראבי"הרשב

  ואפשר לומר , ז"וראיתי כותבין כן גם משם האו, ם"כ כרשב"כתב ג, ו"רע' בפרדס סי
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 אברכל הדהיינו שלא נכנס , הצליח לקיים חיי אישות נורמאליםאם לא . כ
ולא המשיך ביאתו בגלל שלא הניחתו , מעט יותר' בפנים אלא העטרה ואפי

אלא יבדוק בסדינים היטב ואם לא , אין דינו כדין האמור לעיל, לנתק בתוליה
  .38או עד שתראה דם,  עד שיגמור ביאתושניתמותר לו לבעול , ימצא דם כלל

, כ כתם על סדינה"ומצאה אח, אם לא גמר ביאתו ולא נתנתקו בתוליה. כא
, כ עצמה ומצאה נקיה"ובדקה אח, וכשהיתה תחתיו לא הרגישה ביציאתו

ובמקרה זה תוכל להפסיק מיד , 39'בפרק אדינה כדין כתם רגיל שנתבאר 
וטוב שתרחץ עצמה באותו מקום , נקיים' באותו יום בטהרה ולמנות ממחר ז

  .40 היטב לפני שתפסוק בטהרהםחמימים ב
  

מותרת בהא כדי שלא יפרוש לגמרי , ל"דהוא ספק דאורייתא וכנ רנןי דסברי מ"דאעפ

, ל לא חילק בזה"ן ז"י שמר"הנה אעפ. 38. ויותר נראה דלא אמרו אלא בקטנה. ל"וכנ

, שמא ראתה, אינו אלא ספק ספיקא, כל שלא ראתה בודאי, ם הוא דמחלק בזה"ומור

ואין לומר , ך"ודלא כש, פךל דלא בעינן ספק ספיקא המתה"וקיימ. (ושמא דם טמא ראתה

א "ראה מרחשת ח. ושמא לא ראתה וטהורה, שמא ראתה וטמאה, דכולא חדא ספיקא היא

דכל שיש חילוק בין הספיקות לגבי תוספת טומאה שפיר הוי ספק ספיקא כן הוא , ו"ל' סי

לגבי כתמים , ספק ספיקא, א"ב ה"ט מהא"מ פ"ן בכ"וכעין זה עשה מר. א"ואמ, בזכרוני

ובר מן דין יש ). 'ק א"ג ס"קצ' ש סי"ע בתוה"וע. ש" עיי22א הערה "יו לעיל פוהבאת

וכיון שלא גמר , שמא ראתה וחפהו, לומר דכל שלא ראתה בודאי אינו אלא ספק דרבנן

. 'י-'ק ח"ע בדרכי תשובה ס"וע, מהיכא תיתי לאסור, ביאתו ויודע שלא נקרעו בתוליה

 .'ב' ז סי"א חאהע"פ ח"ע בר"וע. דאד להקל בזהשמנהג בג. צו' ח פ"כ בבא"וכ. ש בזה"מ

כי , ולא מדם בתוליה, או ממאכולת, דבזאת יש לומר דמדוחק הצדדים הוא בא. 39

והנה כתם דדם חמוד לא חמור יותר , ולמרבה איכא למיחש לדם חימוד. בתוליה קיימים

 יום י שאשה בעלמא גם לאחר אותו"ואעפ) ק"ודו, 8ראה לעיל הערה (, מכתם בעלמא

 הני מילי, פ"ראתה כן יותר מג' אלא שאינה אסורה על בעלה לגמרי ואפי. טמאה נדה

ב שהאריך בדברי "ג סק"קפ' ט סי"ועיין סד, ולא כשנמצא על סדינה, בבדיקת עד

, האחרונים באשה שמוצאת כתם אחר תשמיש או אחר בדיקת עד אי הוי ספק דאורייתא

ט כתב "וגם הסד. ל להקל בזה"דסבי, ה"מ' סיושב יעקב , ו"קכ' א סי"פנמהאת והביא 

' דנקטינן דכתמים דרבנן אפי, ג"ק צ"צ ס"ק' ט בסי"וכתב עוד הס, דאם יש לתלות תלינן

ח שהסכימו האחרונים "ע' ב סי"וכתב הדברי חיים ח. לאחר תשמיש והטלת מי רגלים

 אלא ,וסברה הרגשת שמש הוא, ט שאף בשמשה לא חיישינן דלמא ארגשה"ומכללם הסד

, הוא כמי שלא שמשה. דדין אשה זאת. 40. וכן דעתו, היכא דיש דם וליכא למתלי במידי

עיין לקמן .  לא שמשה אטו שמשה רבו מהם המקילין בכתםרבין המחמירים לגזו' ואפי
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עד , אסורה לפסוק בטהרה, כאמורחתן שגמר ביאתו שנאסרה עליו . כב
וביום , ביעי תפסוק בטהרהוביום הר, קיום היחסיםשיעברו ארבעה ימים מ

 ואם רוצה לרחוץ עצמה היטב באותו. 41נקיים' החמישי תתחיל לספור ז
 ואחינו בני אשכנז .42יש לה על מי שתסמוך, ולהפסיק מיד, םחמימים מקום ב

   .43מחמירין בזה

, לא ראתה דם' אפי, 44 יום להריונהארבעיםהיולדת או מפלת לאחר . כג
וארבעה ,  ימים ליולדת זכרשבעה, מאת לידה הםוימי טו. טמאה משום לידה

הפסיק בטהרה וימים אלו אם אינה רואה בהם יכולה ל. עשר יום לנקבה
ולנקבה . 45מליל תשיעי ללידתה, נקיים וטובלת אם ילדה זכר' ספור בהם זול

' הראשונים אם פסקה בטהרה וספרה זהימים ' תוך זדם י שראתה "אעפ
ד "ואם טבלה תוך י. וטהורה לבעלה, ו ללדתה"נקיים יכולה לטבול מליל ט

  .46ו"לא עלתה לה טבילה וחייבת לחזור ולטבול כהלכה מליל ט, יום לנקבה
  
ועיין , וכתבתי דטוב שתרחץ עצמה באותו מקום דבזה יש יותר מקילים' ה סעיף ז"פ

' ל מפראג דאפי"בשם מהר' ק ד"ז ס"וכתב הט. ג"קצ' ע סי"שו. 41. 41-42הערות 

א גופיה "ונראה דגם הרמ, ן"בכלה הקילו לנהוג כמר, ו"קצ' א לקמן סי"ם כהרמלמנהג

, ו לא הזכיר לגבי כלה כלום"קצ' מדלא הגיה כאן כלום ולקמן סי, ל בכלה להקל"סבי

בנדה ' דהמנהג אפי' ד' ט שהביא משם הפני אהרן סי"ע' ת מעט מים סי"ועיין בשו

דחיישינן לזרע , וכתב דאין להחמיר,  עמווהסכים, ימים' ן להמתין ד"כדעת מר, בעלמא

במקום דאיכא למיחש , לבטלה שעונשו חמור ואיך יחמירו חומרות דרבנן בעלמא

ש בחתן "וכ, ש כאן בכלה דקילה מרואה בעלמא"וכ. ש"עיי' וכו.  דאורייתאםלאיסורי

ז דמנהג בגדאד "י' ב סי"י שכתב ברב פעלים ח"ולכן אעפ. שיצרו תוקפו דאסור להחמיר

ן שנהגו ומ כי"מ    י  שהיא חומרא יתירה דאין בה טעם"ואעפימים ' להמתין בדם בתולים ה

הנה כאן בארץ ישראל יודה שבני בבל הנמצאים כאן שיהיו . ש"עיי. 'אין להתיר להם וכו

שכלה חדשה אינה , ח"י' ד סי"ש ברב פעלים ח"י מ"והוא עפ, מותרים בזה אף ללא התרה

ה "ע לקמן פ"וע. וגם ללא התרה,  אלא כמנהג רוב העירצריכה לנהוג כמנהג משפחתה

). ג"ו סעיף י"ע קצ"שו(בנדה גמורה ' ן אפי"כן הוא דעת מר .42 . 19,20,27' הערות מס

ת "ועיין שו, ובפרט כאן לכלה דיש לספרדיות מקום להקל בזה. 'ה סעיף ט" לקמן פע"וע

ץ עצמה יפה ולפסוק ולספור דמורים לכלה לרחו) תימן(תב דמנהג מקומו כפעולת צדיק ש

אות ' ה' וכן נהגו בכמה מקומות בטורקיאה עיין מחזה אברהם די בוטון סי. נקיים' מיד ז

אי , שהביא דעות האחרונים' ק ג"ת ס"ראה פ. 44 .ג"סעיף י, ו"קצ' א סי"הרמ. 43. 'ד

פסוק דהיינו שביום הלידה ת. 45. ש"עיי. או לא' סמכינן על זמן טבילתה לקבעו תחילת מ

. ן דהיולדות היום דינן כיולדות בזוב"דהא כתב מר. ימים נקיים' כ ז"ותמנה אח, בטהרה
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 לעניין כתמים ושאר הלכות רגילהלאחר הימים האלו דינה ככל אשה . כד
 אם ראתה כתמים תוך ארבעים יום לזכר ושמונים ,ובכל זאת. נדה וטבילה

  .47 תעשה שאלת חכם,לנקבה

 להמנע מקיום יחסים תוך ארבעים יום ללידת זכר אותן נשים הנוהגות. כה
רע אסור להן להחזיק במנהגן וצריכות לבטל מנהג , ושמונים ללידת נקבה

והמתעקשת להחמיר בזה הרי היא חוטאת בנפשה . ללא התרה' ואפי, זה
שנהגו במנהג , קהל ועדה שלמה' פיאו. ועתידה ליתן את הדין, ובנפש בעלה

,  להצריך אותם לעשות התרה למנהגםםויש מחמירי. זה חייבים לבטל מנהגם
   .48 לחוש לדבריהם לכתחילהוטוב, לפני שלשה אנשים שלא נהגו בזה

  

כן . 47. א"סעיף י, ד"קצ' ע סי"שו.  46. שהאריך בזה', ק ב"ד ס"קצ' ועיין סדרי טהרה סי

ור ואדרבה כן הוא לשון הט. נראה לי פשוט מדלא אשתמיט אחד מהראשונים לחלק בזה

כיון . למפלת , שלגבי ימי טהרה של מפלת כתב דאין נפקותא לדעת החילוקים בין מפלת

 איכא נפקותא ,ואם יש חילוקים לשאר הלכות. רהועל דם ט' שאין נוהגין עתה לבעול אפי

ובפרט . נראה דפשוט היה להם שדינה כדין נדה רגילה. י שתיק ליה בהא"ואף הב. טובא

, זירא' ו דסברי מרנן דאסור דם טוהר הוא מחומרא דרן ואחוזת מרעה"לדעת הרמב

בנטמאה , ו"צ' י תנינא סי"ש הנוב"ואחר העיון נראה דמ. דפשוט שדינה שוה לנדה רגילה

ראה גם בנחלת צבי (, דזה אינו. תחתיו בדם טוהר להתיר לגמור ביאתו כדין בתולים

עליהם ועל זרעם ובמנהג כזה שבכל ישראל קיימו וקבלו ). ש שחלק עליו בזה"להפ

אחריהם בחרם שהחרימו הגאונים ואף בצרפת ואשכנז העידו גדוליהם שנשתנה המנהג 

כ הוא מנהג גמור בכל עם ישראל "וא, ם ואינם בועלים כלל על דם טוהר"מזמן הרמב

ועוד , שראוי להורות לברך על טבילת דם טוהר, דקבעוהו הגוי כולו. א להתירו כלל"שא

' ק ב"ד ס"קצ' ת ס" עיין פ,ש כמה אחרונים שלא תברך"ודלא כמ. הדלא ליתו לזלזולי בי

ב דפשוט שכתם בימי "רכ' סי, ת האלף לך שלמה"ק בשו"כ המהרש"וכ. ו"ק ט"ת ס"וד

ת "ש סופר בשו"שם מהרבאכן ראיתי . טוהר דינו כאשה בעלמא ושתברך על הטבילה

ע בדרכי "וע. הרב שכתב שאין להחמיר בכתם דדם טו"כ' ג סי"התעוררות תשובה ח

ו "קצ' ת סי"ע פ"וע. ש"עיי). תאומים(ת חסד לאברהם "ש בשם שו"מ, ב"ק י"תשובה ס

הנה בצירוף סניפים אחרים אפשר , ל"ק הנ"י שהעיקר לדינא כמהרש"ואעפ. ז"ק ט"ס

הנה דעת . 48 .ה ברם"ד' ל' א סי"ועיין רב פעלים ח. לפעמים להקל בזה באיזה דינים

שאם עשו זה משום נקיות ראוי . 'מ' ש סי"י את הריב"הביא בבו, ם בזה ידועה"הרמב

. ם"אבל אם טועות בדין ראוי להודיען שטעות הוא וכדרך שכתב הרמב. להניחן במנהגן

ד אחז במנהג זה בקרנות המזבח ושהמשנהו עושה איסור "קצ' ח סי"י שהב"ואעפ. ל"עכ

' ק ג"ז ס"הנה בא חתנו הט, ש"עיי' וכו,  פורץ גדר הואלגדול ועובר על לא תטוש ובכל
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קיימה מחמת שלא , המפלת וברור לה שהיא תוך ארבעים יום להריונה. כו
 אם הפילה תוך אינה בטוחהואם , 49טמאה רק משום נדה, חיי אישות לפני כן

ארבעה עשר וצריכה להמתין , הרי היא טמאה לידה מספק, כ"יום או אח' מ
א היתה בחזקת מעוברת והרגישה ל' ואפי. 50 יולדת נקבהככל הלכות, יום

 יולדת ככל הלכות, יוםארבעה עשר הרי זו טמאה , שהפילה ואינה יודעת מה
   .51 נקבה

אינה חוששת לולד אחר אלא תולה , כ הפילה שליא"ילדה ולד חי ואח. כז
חוששת , כ הפילה שליא"ואח, אבל הפילה תחילה. השליא בוולד שילדה

ואם יצאה . ד יום"ונה מהפלת השליא יומ. לשליא משום נקבה בפני עצמה
חוששת לשליא כדין , ולד חי' כ ילדה אפי"ואח, תחילה בפני עצמה, השליא

  .52ולד נקבה 

, שקצים ורמשים, חגבים, דגים, או עוף, חיה, המפלת כמין צורת בהמה. כח
 וטמאה, חוששת לולד נקבה, 53או שליא או חתיכה ויש בה עצם, או שפיר

  ה שלרל ויש בו דמות ברו"והמפלת אחד מהצורות הנ. ל"נ יום כארבעה עשר

  

כתב דטוב לבטל מנהג זה ושאין להעניש מי שמבטלו נגד , ד"נ' י סי"והנוב. וחקרו והשיגו

כתב לגבי מפלת ' ח' צ סי"ת חכ"ובשו. י חכמים נהגו כן"כל שלא נודע שעפ, המנהג

. ר מישראל"עונש מבטל פווחוששני לו מ, דהמחמיר במפלת אין רוח חכמים נוחה הימנו

דהוא חומרא ' ופ' צ צוה לבטל מנהג זה של מ"כי החכ) ו"ט' ב סי"בח(ץ מעיד "ובנו היעב

י דברי רבו "פעז מיקל בזה "שס' ג סי"ת תשובה מאהבה ח"וכן בשו. דאתי לידי קולא

תי כי יג הביא לתשובה מאהבה וכתב עוד משם הפל"כ' ב סי"והרב פעלים ח, ל"י הנ"הנוב

כי אין לו שורש , ד"קצ' וזה לשון הפליתי סי[, והמבורג, ץ"ומי, לו מנהג זה בפראגביט

וכתב דדרש . והרב פעלים שם מצריך התרה בכגון דא]. והתרנו לנשים לטבול מיד, וענף

' הנוהגים אינם צריכים אפי ואף הוא כתב שבניהם של. בציבור שמצוה להתיר להם בזה

ט כתב שבירושלים אין מנהג "ובנהר מצרים דף פ). ו"צו אות כ' ח פ"ע בבא"וע. (התרה

וכתב שם ', ופ' קבוע בזה והעיד שחסידים ואנשי מעשה מורין לנשותיהם לטבול תוך מ

א "וכתב הרב פרי האדמה ח, ונים בכרסיהמיקבל ארבעים בכתפיה וש, דהמורה להחמיר

ד " האדמה חאך מצוה בחזרת שבפרי. ואין להקל, ו המנהג להחמיר"ת ירושת"דבעיקו

ג "קע' מ חזן בהגהות לאיי הים סי"אכן מהרי, שחזר בו וכתב דהמנהג רפוי ויש מקילים

ושכמעט . ם"מעיד כי המנהג בירושלים משנים קדמוניות הוא בפשיטות כדעת הרמב

א "ל' ד סי"ת תעלומות לב ח"א חזן בשו"ומהר. אסור לנהוג חומרא זו דאתי לידי קולא

וכתבתי , ע"שו. 49 .וראה מה שכתבתי בפתיחה לספר זה, כתב דמצוה להורות להיתר

עיין . 53 .ד"קצ' ע סי"שו. 50-52.  44ועיין בפרק זה הערה ', צו סעיף כ'  פח"באי "עפ
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ימי ' אינה טמאה אלא ז,  הפילה שליא בפני עצמה יחד עם הצורהאזכר אם ל
  .54לידה כמו בלידת זכר רגיל

. אמו טמאה לידה,  והחזירה55אחרהוציא העובר את ידו או כל אבר . כט
 שלא שלא יתכן, היתה מקשה לילד ושמע קול ולד הרי היא טמאה לידה

  .56ראשו מהפרוזדורהעובר הוציא 

 משיצא, ואחד לאחריה, אחד לפני שקיעת החמה, היולדת תאומים. ל
ואם הראשון זכר . ומונין ימי טומאה משיצא השני, הראשון טמאה לידה

  .57ימי טומאה לנקבה, מונים משיצא השני, ספק נקבה' פיאו א ,והשני נקבה

 אמו טהורה , הרחםאם לא יצא דם אלא דרך דופן, היולדת בניתוח קיסרי. לא
  .58מטומאת נדה' ואפי, לגמרי

  . 59אינה טמאה כלל, כל שלא ראתה דם. ופסקו, אשה שאחזוה צירי לידה. לב
  
  ''''פרק הפרק הפרק הפרק ה

        דיני טהרה וטבילהדיני טהרה וטבילהדיני טהרה וטבילהדיני טהרה וטבילה

' ולמחרת תתחיל לספור ז, תפסיק בטהרה. 1 דםות בוביום שתפסיק מלרא. א
. כ תטבול במקוה טהרה ותטהר לבעלה"ואח. ימים נקיים וכפי שיבואר להלן

  .וזה משפט הפסק הטהרה

, או בגד צמר, ותקח צמר גפן,  יפה באותו מקום2תרחץ עצמה מבעוד יום. ב
ם בעומק ותכניסנו באותו מקו. לבן ונקי, או בגד פשתן או כל בגד אחר רך

  ואם, ומיד תוציאנו ותבדוק אותו. 3שהאבר נכנסלחורים ולסדקים עד מקום 
   
ש בשם "מ, ג"ק ל"ת שם ס"וראה ד', ד סעיף ז"קצ' ע סי"שו. 54.  כ בזה"מש' ק ו"ס ת"פ

, ג משם הלבנון נטע"ק מ"ת ס"דעיין . 55. ך בזה"ט שחלק על הש"ך ובשם הסד"הש

. ע שם" שו57-58 .כ"ק' י קמא סי"ועיין נוב. 56 .ושנסתפק אם הוציא מקצת אבר מה דינ

 .'עיין לקמן סעיף ו. 1 .'ב,  ודרכי תשובה סעיף קטן,'עיין פתחי תשובה סעיף קטן ח. 59

א "עיין ברמ(תבדוק לכתחילה לפני ערבית , ואם הקהל מתפלל ערבית לפני השקיעה. 2

ח שכתב "בית ראה להבואם הקהל מקדימים הרבה את תפילת ער, )ו ובאחרונים"קצ' סי

ומיהו בדיעבד . לפני השקיעה' פעם אחת לפני ערבית ופעם ב. יםידלכתחילה תבדוק פעמ

ש "ואם הוא בע. עלתה לה הפסקה, גם הוא מודה דאם בדקה רק אחת משני הבדיקות

ובדיעבד אף לאחר מכן כל שהוא יום יש , תבדוק לכתחילה לפני שהקהל יקבלו שבת

 אף אם הדליקה נרות יכולה עוד ,היא לא קבלה שבת בפירושמהאחרונים שכתבו דאם 

 - ז"ק י"ת ס"ועיין ד. קבלה שבת בפירוש כל שהוא יום יכולה לבדוק' נ דאפי"ול. לבדוק
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ולכתחילה תניחנו שם כל בין , 4'נוספתפעם או אחר תכניס אותו , הוא נקי
ה ואם הוציאתו פעם ראשונה ולא היה נקי תחזור ותעשה כן כמ. השמשות

ואז תעשה , לה בדיקה אחת נקיה לפני שקיעת החמה עד שתצא, פעמים
בדיקה נקיה אלא לאחר שקיעת החמה לא יכולה  ואם לא יצאה לה. ל"כנ

  . 5ותחזור לפסוק למחרת מחדש, לסמוך עליו

' ואפי, אלא שבדקה עצמה לשם בדיקה, ל"אם בדיעבד לא בדקה כנ. ג
ו מיד עלתה לה הפסק טהרה י שהוציאת" אעפ6בבוקר ומצאה עצמה נקיה

ואם ראתה יום אחד בלבד ובו ביום הפסיקה לראות . נקיים' ומונה למחרתו ז
צריכה להקפיד על הפסק הטהרה שיהיה סמוך , ורוצה לפסוק בו בטהרה

  .7לשקיעה בדווקא

לאחר הפסק הטהרה תלבש חלוק הבדוק לה מכתמים ותפרוס על מיטתה . ד
  שבעה ימים שיהיו כולם9יל לספור למחרתותתח, 8סדינים הבדוקים מכתמים

  ותבדוק עצמה בימים ראשון שלישי. 10ומכתם המטמא, נקיים לגמרי מדם

  

בביאורים בסופו שכתב שצריך שהמוך יהיה מכסה ' ק ח"א סע"קצ' ד סי"ראה חו. 3 .ח"י

כל בית התורף מבחוץ כי אפשר לדם לצאת מהרחם דרך סדקים באותו מקום מבלי 

' וכתבתי שתעשה הבדיקה ב,  לאו דוקאאותואותואותואותו .4 . ויש לחוש לו לכתחילה.שיצטבע המוך

אפשר שלא הדיחה טוב ותראה , בין השמשותכדי שאם תניח אחד שם עד אחר , פעמים

כ האחרונים "וכ, י"עיין ב .5 .בדיקות'  ולכן ראוי לעשות ב,על הבדיקה ותפסיד יום

 .בסופו' ק י"ת ס"ועיין ד, ראה לי פשוטכן נ, ראתה בו ביום לפני בדיקתה' ואפי. 6 .ופשוט

ופירוש סמוך לשקיעה הוא ממנחה . ב"ק כ"ת סע"ועיין ד', סעיף ב, ו"קצ' ע סי" שו.7

אם החלוק והסדינים צריכים להיות לבנים עיין לעיל . 8 .ג"ק כ"ת סע"ועיין ד. י"ב, קטנה

ומיהו אם ' ,  דק"ת ס"עיין פ, ה"ואין צריכה למנות בפיה ודלא כשל. 9 .13א הערה "פ

ג "ס' משם המעיל צדקה סי' ק ג"ת ס"עיין פ, נקיים הוא לעיכובא' ידיעתה שהיא תוך ז

ימים נתברר ' והחזיקה עצמה טמאה ולאחר ב, שכתב באשה שבטלה בטעות ימי ספירתה

והורה שכיון שהחזיקה עצמה . נקיים' לה שהיא יכולה היתה להמשיך ולמנות ימים אלו לז

. ג"פ' סי. ט"ת עונג יו"וראה בשו. נקיים' ה ושוב אין עולין ימים אלו לזטמאה הסיחה דעת

כ נתיאשה מלבדוק כיון "לגבי אשה שהפסיקה בטהרה ובדקה ביום ראשון כדין ואח

הימים ' ולאחר יומים שב בעלה והורה שעולים לה ב, שבעלה יצא מן העיר לכמה חדשים

דבדקה כדי ' ביום ראשון לשם נקיים אפי' וכתב דאם לא בדקה אפי. נקיים' האלו למנין ז

תו מרבי שטמא יהנה ראי. (נקיים מחדש' לנקות עצמה ומצאה נקיה שצריכה לספור ז

, וטיהר הכוונה הסכים לטהר, בלילה וטהר ביום אינה ראיה דאולי לא ענה לה כלל בלילה

  .ז"כק "ת ס"ע באורך בדיעות האחרונים בזה בד"וע). ל"ויש עוד לפלפל בדבריו ואכמ
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 ,והמחמירה לבדוק בכל יום בבוקר ובערב. 11ושביעי משבעת ימי הנקיים
אם ו. 12 ידי חובתהיצאה בדיעבד, ואם בדקה ראשון ושביעי. תבא עליה ברכה

תעשה , הנקיים' או שבדקה רק פעם אחת תוך ז, בדקה בימים אחרים בלבד
   .13שאלת חכם

בדקה ביום השמיני אבל לא בדקה תוך השבעה כלל ו, אם פסקה בטהרה. ה
. אין לה אלא יום השמיני בלבד ותספור עוד ששה נקיים, ומצאה טהורה

  , וספרה שבעה נקיים, ואם לא פסקה בטהרה. 14שיהיו סך הכל שבעה נקיים

  

הספרדים אין חילוק בזה ודינו כשאר נו ל, ולענין כתם בשלשת ימים הראשונים. 10

ימים ראשונים בכל ' ני אשכנז מחמירים בגאך אחינו ב. א"כתמים שנתבאר דינם לעיל פ

ויש שמטהרים גם . טהורה, פרט לגודל הכתם שאם הוא בפחות מגריס, דיני כתמים

' וראה לעיל פרק א. ב"י- א"ו אותיות י"קצ' ת סי"עיין פ.  שנמצא עליהם כתםםבצבעוני

רדים וכן אמרו לי שלשה מגדולי מורי ההוראה הספ. כן מנהג הספרדיות .11  .31הערה 

ירדה חולשה בעולם חיישינן שמא יתקלקלו שדכיון , שכן הם פוסקים מימים ימימה

ש בזה "ט מ"ק ל"ת ס"ועיין ד. ע"שו. 12 .כ גם לבני אשכנז יש להקל בזה"וא. בבדיקות

 .ה חלק על הרב שם אריה בזה והורה להתיר"ל' א סי"וגם במרחשת ח, שם אריה' על הר

א כתב "רת היב אכן בס, שמספיק בדיעבד בדיקה אחת להקלודעת, בסתםבסתםבסתםבסתםן "הנה מר. 13

 והשיירי טהרה הובא ".".".".ואין להקלואין להקלואין להקלואין להקל""""  וכתב להחמיר דבעינן לפחות בדיקת ראשון ושביעי

ז הבין בפשיטות שדעת "ט' ב סי"ורב פעלים ח.  כתב שגם כאן הלכה כסתם' ק מ"ת ס"בד

ז חפש "ולפ, ן להקלכיון דכתב דאי, א ולא כמו הכלל הרגיל דהלכה כסתם"ע הוא כי"השו

למנהג חלק מנשות בגדאד שהיו נוהגות לבדוק רק בדיקת ראשון או , פ"סמך בדיעבד עכ

ד "ם והראב"האריך בענין זה ושדעת הרמב, וכתב שהגאון בית דוד טעביל. שביעי

, כ בספר חפץ"ושכ, ש כולם סוברים כרב דבחד מנייהו סגי"א והרא"ן והרשב"והרמב

י כתב " ובב,ן ורבינו שמחה מחמירים"י וריב"והגהמי, ק"ת וסמ"ג וסה"אך הסמ. והיראים

הוא איסור כרת דזה אינו שן בזה שכתב "והשיג על מר, להחמיר כיון דהוא איסור כרת

וכתב עוד ברב . ל מתיר בדיעבד"ולכן הבית דוד הנ, ט"ודלא כס. והוא רק איסור מדרבנן

ב "ס' סי,  חסד לאברהם תאומיםח הביא משם"מ' פ בחיים ביד סי"פעלים שם שגם מהרח

 אך ודאי ,ואמנם צריכין אנו לקבל דבריו באימה. י"ן בב"זה חומרא שהחמיר מרששכתב 

פ "וסיים דעכ, ולכן הרב פעלים הסכים לראות בזה סמך למנהגן. דאינו ענין לספק כרת

ל שקבלנו "ן ז"ודאי צריך המורה להזהיר תמיד שלא יעשו כך לעבור על דברי מר

להקל , ח"קע' ס סי"הביא בדיעבד אם לנה אצל בעלה בשם החת' ק ז"ת ס"ובפ. יוהוראות

', וז' ולגבי אם בדקה בימים אחרים במקום א. ג שהאריך בזה"ק מ"ת ס"ע בד"וע. בזה

   .ו"קצ' ע סי"שו. 14 .זהבש "מ, ט"מ- ח"ק מ"ודרכי תשובה ס. 'ק ו"ת ס"ראה פ
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וממחרת בדיקה זו , ק טהרהנקיים עולה לה להפס' בדיקתה הראשונה תוך הז
נקיים ללא הפסק טהרה ' כי אין האשה יכולה למנות ז, 15נקיים' תספור ז
  .16כלל ועיקר, בשום אופן, לפניהם

ובדיעבד אם , ל"בדיקות אלו לכתחילה דינם כבדיקת הפסק הטהרה וכנ. ו
  .17בדקה עד מקום שידה מגעת עלתה לה בדיקה

 ,כתם המטמא' או אפי. ופסקה, ם ווסתהכ ראתה ד"ואח, מי שקיימה יחסים. ז
אלא תמתין ארבעה ימים מזמן קיום , אינה יכולה להפסיק מיד בטהרה

נקיים ' וביום הרביעי תפסיק בטהרה ומיום החמישי תתחיל לספור ז, היחסים
אם לא ' ת דם וסת ואפייאך יש מחמירים בכל ראי. זהו עיקר הדין. ל"כנ

כ "תה ואחישה או ששה ימים מתחילת ראילהמתין חמי, 18קיימה יחסים קודם
וכן פשט המנהג בין כל בני אשכנז ובחלק . נקיים' ולמנות ז, לפסוק בטהרה

  ולבני אשכנז היות ופשט המנהג אצל כולם הרי הוא כדין גמור. 19מבני ספרד
   

 ואז עולה לה בדיקת שחרית להפסק ,,,,שהאבר נכנסשהאבר נכנסשהאבר נכנסשהאבר נכנסעד מקום עד מקום עד מקום עד מקום לעומק לעומק לעומק לעומק ובתנאי שבדקה ובתנאי שבדקה ובתנאי שבדקה ובתנאי שבדקה . 15

   .'גל סעיף " כנחוץ מאשר אם ראתה ופסקה באותו יוםחוץ מאשר אם ראתה ופסקה באותו יוםחוץ מאשר אם ראתה ופסקה באותו יוםחוץ מאשר אם ראתה ופסקה באותו יום. 17' ערה מסע ה"טהרה וע

' ק סי"י מהדו"ועיין נוב. א שם"וברמ' ע סעיף ו"ושו, י"ביין ע. 17 .'ע שם סעיף ה"שו. 16

 םחורין וסדקי יש להקל בבדיקת ,ד"והראב ף"והרי ם"שהוכיח דלהרמב, ה ומעתה"ד ו"מ

,  הראיות היה לסמוך להקל מאוד בבדיקההעולה מזה מכל"וסיים שם , ועד מקום השמש

אלא שלחומר הנושא ולרוב הפוסקים המחמירים והמה גדולי עולם הקדמונים לא מלאני 

י שהבדיקה של הפסק טהרה ובדיקה של יום "לבי להקל לגמרי אך שמצאנו הכרעה בב

א משמע "ומיהו פשט לשון הרמ. ל" עכ."ובשאר יש להקל, ראשון מהשבעה תהיינה כך

, ט"ק נ"בדרכי תשובה ס ע"וע,  בדיקת ההפסק בדיעבד עד מקום שידה מגעת שרידגם

וגם , ט נראין עיקר"י שדברי הסד"ואעפ, ש"עיי, ח"ט שהשיג על הב"ש בזה בשם הס"מ

ע הסכים להצריך בדיקה עד "כיון דבשו. י פקפק מטעם שיש קושי בבדיקה זו"ן בב"מר

ל דיום ראשון שכתב מרן לאו בדווקא "נ(נקיים ' מקום שהשמש דש בהפסק ובאחד מז

ש "ד מ"ק נ"ת ס"ועיין ד. כ בשעת הדחק גדול מאד"הקל בזה אאנראה לי דקשה ל) הוא

הן נדות גמורות ובדיקתן אינו הן נדות גמורות ובדיקתן אינו הן נדות גמורות ובדיקתן אינו הן נדות גמורות ובדיקתן אינו , , , , שאותן הבודקות באצבעותיהן ללא בגדשאותן הבודקות באצבעותיהן ללא בגדשאותן הבודקות באצבעותיהן ללא בגדשאותן הבודקות באצבעותיהן ללא בגדט "משם הסד

ד "ט אות י"ראה באה, ח"ואף אם אין בעלה בעיר ודלא כהב. 18 .ש"עיי',  וכובדיקהבדיקהבדיקהבדיקה

   .ח"ז להקל כדעת הב"ע' ב סי"ב כתב משם השבות יעקב ח"אכן בשיו. צע הדבורבאמ

או , דהיינו לגזור לא שמשה אטו שמשה(וכל דברים אלו , י כתב וזה לשונו"ן בב"מר. 19

חומרות יתירות הן ואין להם סמך בגמרא לגבי ). נקיים' לפני ז' ימים במקום ד' למנות ה

ל מקומותינו אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל לספור ולפיכך לא נהגו העולם בכ. הדין

ואם שמשה יום     ,אבל אם לא שמשה אינה ממתנת כלל, ודווקא אם שמשה, ואילך' מיום ה
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יש להורות , אך לבני ספרד היות ולא פשט המנהג אצל כולם, שאסור לשנותו
ואם כבר . 20שינהגו כעיקר הדין, או בארץ ישראל, שבמקום שאין מנהג ידוע

, תעשה התרה למנהגה, ורוצה לנהוג כעיקר הדין, י אחרת"החלה לנהוג בא
  .21ותחזור לעשות כעיקר הדין

יש להקל שלא להחמיר , כל החומרות שבסעיף הקודם אף למחמירות בו. ח
או אם ראתה לאחר טבילתה ועוד לא , אבל בכתם המטמא. אלא בדם וסתה

  .22ל"וכנ,  תנהג כעיקר הדין,קיימה חיי אישות

  

יתה משלמת עליהם ארבעה ימים מיום שמושה ובחמישי לשמושה ים קודם ראייאו יומ

כ "וכ,  הנה מרן בגדלו מעיד בנו שכן המנהג פשוט בין הספרדים.ל"עכ. מתחלת לספור

ימים ושלא גזרינן לא שמשה ' דהמנהג כדעת מרן להמתין רק ד' ד' ת פני אהרן סי"בשו

מסעוד ' כ הגאון ר"וכ. והסכים עמו, ס"ע' ית מעט מים ס"והביאו בשו, אטו שמשה

בראשית פסק ' י כולי בספרו מעם לועז פ"מהרוגם , צ"ק' אלפסי במשחא דרבוותא סי

ימים ' תמתין רק דן לחלק בין שמשה ללא שמשה ושאם שמשה "בפירוש כדעת מר

יד  וכן הג"מעם לועז" העל פירות טורקיאה הוא יוידוע דהמנהג ברוב עי', ותמנה מיום ה

א קמישתעי דכל "וקושט, א"א דאתריה הוא בקושט"מנחם מנשה זיע' לי מור זקני ח

ב ערך עזרת "ג ח"א בשה"וכמה שבחו החיד. (י המעם לועז זה שנים רבות"מנהגם היה עפ

י כולי המחבר ספר מעם לועז לזכות את "נשים וכתב עליו החכם השלם החסיד ועניו מהר

י כולי "ב שם בסופו והכרתי תוקף פעולת צדיק מהרהרבים והאריך בגדלותו ושבחו וכת

ס ובפוסקים ומפרשים וכנראה בספר מעם "ל הפלא ופלא כי היה סופר  מהיר ובקיא בש"ז

א בשום אחד מספריו " החידהנהו. לועז אשר חבר לזכות את הרבים אשריו ואשרי חלקו

כי אתריה הוא  וידע מר.  ואדרבא משבח להמעם לועז בכללותו,לא ציין שהמנהג להיפך

 וביביע אומר .)איזמיר ושם ובכל טורקיאה נהגו כוותיה וכל העם עונים אחריו מקודש

 אכן היו .מעיד שכן המנהגש. ט"אות י' טהרת המים מערכת נ' סשם במביא א "י' ג סי"ח

. ו"ט' ת זבחי צדק סי"כ בשו"ם וכ"מקומות בין הספרדים שנטו קו בזה להחמיר כמור

וברב פעלים . ם בזה"רב פעלים בכמה מקומות שמנהגם בבבל הוא כמורצו וב' ח פ"ובבא

שכן המנהג , כ בארץ חיים סתהון"וכ. ם"א דמנהגם כמור"ז כתב משם הזכל"י' ב סי"ח

עיין הערה הקודמת וידוע דמנהג ארץ ישראל נמשך . 20. י ואין דבריו מוכרחים"בא

, קרו היה משםיבור הספרדי מעשכן רוב הצ, בהרבה הלכות אחרי רבני טורקיאה ומנהגיה

 להרב ישמח לב גאגין אבן ראה ו,ן שקבלנו הוראותיו" אתריה דמרי הוא"אובפרט כי 

ן כאן בארץ הקודש בין "שהאריך בזה וצוח כי כרוכיא על המשנים מדעת מר' ד' העזר סי

. ש"עיי. ן בעצמו בתשובותיו בספרו אבקת רוכל"להקל ובין להחמיר וחיליה מדברי מר

ראה . 22. 'א אות ז"י' ג סי"כ ביביע אומר ח"כ. 21. ב"ש בכיו"ה בפתיחה לספר זה מורא
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אם לא , נקיים והקדימה טבילתה ביום או יומיים' אם טעתה במניין הז. ט
נקיים שלא טבלה שתגמור ספירתה ' דינה כדין כל אשה תוך ז, קיימה יחסים
וביום ,  שלמים תמתין שלשה ימים,אך אם קיימה יחסים. 23ותטבול כדין

יק בטהרה ותמנה למחרתו ימים נקיים כמנין הימים שהחסירה פסהרביעי ת
  .24ותטבול שוב כדין, בספירתה הקודמת ותבדוק בהם

שאסורה להפסיק בטהרה מיד , מעיקר הדין אף הרואה לאחר קיום יחסיה. י
 25אם כשתגמור לראות תרחץ עצמה יפה יפה במים חמים באותו מקום, ל"כנ

תהיה מותרת מיד לאחר רחיצה זו לפסוק בטהרה , פלוט כל הזרעשיעד 
אך המנהג פשוט בין בני אשכנז שלא לסמוך על . נקיים' ולספור למחרתו ז

ובין בני ספרד לא פשט המנהג לאסור אצל . 26רחיצה זו כלל ואין לשנות
יכולה לנהוג , או בארץ ישראל, ולכן במקום שאין מנהג ידוע בזה, כולם

  .27יןכעיקר הד

ותגלח שיער בית השחי . 28קודם טבילתה תקצוץ צפורני ידיה ורגליה. יא
  היו צפורניהאם , ואם שכחה לגלחם או להסיר צפורניה וטבלה. ובית הערוה

   

ה שהתיר "ז משם השל"י' ב סי"וכתב ברב פעלים ח. ז"ק ט"ת ס"ובפ, ד"באר היטב אות י

, ט" שאחר יובליל שבתתטבול כדי שלא ', זו' לספור ד, לנדה שלא שמשה קודם

כל שלא שמשה אין , וכתבו דאף דאין לשנות המנהג, ש"ותוה, ט"ושהסכימו עמו הסד

וכתב . פ שם בכתם"וכן התיר הר, וכן הסכימו התשובה מאהבה והלחם ושמלה, להחמיר

' ועיין הערה מס, כן נראה לי.  23  .ש"עיי, שאין להתיר זה בנדה גמורה' כ' ד סי"פ ח"בר

 לא כתבתי דין .25 .'ק ט"ז ס"וראה טו. ב"ע סעיף י"שו. 24 .ט"ש בשם העונג יו"מ, 9

 סמוך כששמשה' ויכולה לרחוץ אפי .ודיינו להקל בהדחה, הקנוח כי שמא לא תקנח יפה

לאחר טבילתה או קרוב לווסתה ואין צריכה לחשוש לאבוד הזרע דמה שנכנס כבר לא 

 הביא את ,'ז' א סי"מ קמא ח" השוגם, ג"ק-ב" קק"ת ס"ראה ד. פ"ש הכו"וכמ, יצא בקנוח

מנהג מצרים . 27 .ג"סעיף י. א"רמ. 26 .מחמיר בזה ו"תר' ח סי"א או"מגהפ להלכה ו"הכו

, ש שכתב בהגהותיו להחמיר להצריך שש עונות ולא מהני קנוח והדחה"בזה כמהריק

 20' ערה מסוראה בפרק זה ה, ן" והעיקר הוא כדעת מר,42' ד הערה מס"ע לעיל פ"וע

אין למחות , לחציצת טבילה) לאק(בדין מאניקיור , ג"ל' ג סי"כתב באחיעזר ח. 28 .בסופו

ד שסובר שצפורן "כיון דלדעת המחבר צפורן עצמה אינה חוצצת ודלא כראב, בנשים אלו

ויש , ואדרבה מקפידות שישאר, ונשים אלו אין דעתן לגזוז, חוצצת משום כל העומד לגזוז

למה ואינו דומה , וכן מקפידות על נקיון מטיט בין הצפורן לבשר, אלוהרבה נשים כ

, מקפידה לגוזזו ורק משום שכחה לא גזזהש דהתם ,'ח סעיף כ"קצ' א סי" הרמשכתב

אבל ראוי לדבר על לבן לבלי לשנות ממנהג הנשים . א טבילה פעם שניה"מצריכה הרמ
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 ואחינו 29ה טבילה החוצץ תחת ציפורניה עלתה ללכלוךלא היה לה נקיות ו
 ואם חל טבילתה ,בני אשכנז מחמירים בצפורניים להצריכה לטבול שנית

יש , בליל שבת ושכחה לקצוץ צפורניה מבעוד יום אם היא מבנות ספרד
 ואם היא מבנות . שתחת הצפורן ותטבולמהלכלוךלהקל שתנקה אותם טוב 

   .30תעשה שאלת חכם, אשכנז

 בית השחי ובית הסתרים וגם את. כל גופהסמוך לטבילתה צריכה לרחוץ . יב
כדי שמי המקוה יגעו בכל גופה ולא יחצוץ שום דבר בין . תדיחם במים, שלה

ובדיעבד אף במים . ורחיצה זו תיעשה לכתחילה במים חמים, המים לבשרה
. אבל שערותיה חייבים רחיצה וחפיפה במים חמים או פושרים. קרים יכולה

ותזהר לא להשתמש במיני סבונים . יער את השם מים קרים מסבכיכי
ולא במיני שמפו המכילין שמן שערות . שמסבכין את השיער או משירין אותו

ותסרוק שערותיה בנחת . 31וכל המוסיפה להשתמש בסבון גורעת. וכיוצא
לא תהיינה השערות התלושות וש, שלא תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו

יל לחפוף בעוד יום ותעסוק בזה עד ולכתחילה תתח. מסובכות בין שערותיה
  .32ולרחצם היטב, וכן תקפיד לחצוץ שיניה משיורי מאכלה, חשיכה ותטבול

ועד לאחר טבילתה תזהר לכתחילה לא , משעת חפיפתה ורחיצתה. יג
 שמא ידבק בגופה, או לכלוך אחר, שעוה, להתעסק בדברים המכילים שומן

ובשעת . שינים מטעם זהוכן לא תאכל דברים הנכנסים בין ה, ויחצוץ
 ולכן ,אם אין עליה דבר החוצץ, ורה לבדוק היטב בגופהמהתטבילתה חייבת 

  טוב שתסרוק שוב שערותיה בנחת ותמשמש בהם לבדוק אם אין בהם דבר
   

. שדה הארץ' א בשם הר"ק י"ב ס"כ' ט סי"ש בעיקרי הד" ראה מ.29 .ש"עיי. הגוזזות

ב שהחמיר בזה "ר אדמת קדש ח"הביא לה' אות בח "קצ' א בשיורי ברכה סי"אמנם החיד

שהעלה דכיון שרחצה אותם יפה יפה ולא נשאר ' ה' סי' ר שערי ישועה שער ה"ואת ה

". והכי נקטינן"א "ך וכתב החיד"אינו חוצץ ושכן כתב השש ,בהם שום זיעה ושום דיבוק

ח דגם " הבוכתב. ש"זה והבאתיו בפתיחה לספר זה עיי' ג בסי"כ השו"ולגבי צפרנים כ

 ונראה לי דבמקום .ט להלכה"והביאו הבאה, חייבת לגלח, נשואה שאינה מקפדת לגלח

ומיהו בין הספרדים פשוט , ח מסכים שלא צריכה לגלח"שרוב הנשים אין מגלחות גם הב

אם ש נראה דודאי הוא , מתירשהשיורי ברכהולא עוד אלא אף . המנהג לגלח ואין לשנות

בזה לא ש, וצריכה לגלח לאחר טבילה משום קפידתו. ת שםבעלה מקפיד שתהיה מגולח

. 28עיין הערה . 30 .ופשוט, עלתה לה טבילה דהוי מיעוטו המקפיד דאסור מדרבנן

' ת סי"וכתבתי דתעשה שאלת חכם כיון דרבו הדיעות בין גדולי האחרונים בזה ועיין בפ

   .'ט אות ב"צק'  סישיורי ברכה .31 .ב"ק כ"ט שם ס"וראה באה, א"ק י"ח ס"קצ
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 ואם לא בדקה גופה ושערותיה מדברים. בכל גופהגם ותעיין , החוצץ
שמיד לאחר ' אפי. לטבילה, ושהתה מעט בין החפיפה והרחיצה, החוצצים

וכן . לא עלתה לה טבילה, טבילתה בדקה עצמה ולא מצאה דבר החוצץ
תבדוק בין שיניה ובבית הסתרים שלה ותדיחם במים חמים לפני טבילתה 
ובזה אם לא עשתה כן ומצאה אותם לאחר טבילה נקיים מדברים החוצצים 

  .33טבילה, ה לה בדיעבדתעל

לאחר שרחצה וחפפה ובדקה עצמה כראוי ומוכנה לטבילה תלבש חלוקה . יד
        אלהינו מלך העולם אשר קדשנואלהינו מלך העולם אשר קדשנואלהינו מלך העולם אשר קדשנואלהינו מלך העולם אשר קדשנו' ' ' ' ברוך אתה הברוך אתה הברוך אתה הברוך אתה ה""""ותצא לחדר החיצון ותברך 

 הפסק אומר ודברים  ותכנס למקוה ללא".".".".במצוותיו וצוונו על הטבילהבמצוותיו וצוונו על הטבילהבמצוותיו וצוונו על הטבילהבמצוותיו וצוונו על הטבילה
 מים ואם ה,ואם המים קרים יכולה בדיעבד לברך גם בתוך המקוה. 34ותטבול

  להאבל אם טובלת במים חמים אסור,  תעכרם ברגליה בשעת הברכהםצלולי
, ואם משום אונס אינה יכולה לצאת לבית החיצון ולברך. לברך בתוך המקוה

ריחם ואם המים  .35בברכה,  תטבול בהם,זיעהשל  בהם ריח רע ןאם המים אי
  .ולא תמנע מלטבול בגלל זה, בלי ברכהבהם תטבול , רע

כל מקרה  וב,בליל שבת' ואפי, לכתחילה במים חמים' מותר לטבול אפי. טו
 ותמהר לסובלם עד שיקשה עליהחמים ביותר המים  שלא יהיו תשגיח

. שבזה יש חשש שמא טבילתה לא תהא כהלכה. צאת מהםלטבילתה כדי 
 .36עלתה לה טבילה, יעבד כל שידעה שטבלה כדיןובד

  

התאורה מרובה ואין ענין של מהומה שוהיום . 'ו-'ט סעיפים א"קצ' ע סי" שו.32-33

ואין צורך . וכן עמא דבר. נראה פשוט דיכולה לכתחילה לחפוף בלילה ובמתינות. לביתה

, טבילות' או ג' בונהגו לטבול , ע"שו. 34 . תעשה כן לכתחילהשבמוצאי שבת קודשלומר 

   . בשבת מותר להן לטבול יותר מטבילה אחת דהואיל ואשתרי אשתרישגםנראה לי ו

ק "ז ס"קצ' ת סי"עיין פ. 36 .ד כתבתי"והנלע. 'ק ו"ת ס"וד. 'ק ג"ס' ר' ש סי"עיין פת. 35

האבני נזר בתשובותיו האריך להתיר הטבילה בחמין שבזכרוני ו', ק ז"ת שם ס"וד. 'ב

' ב להתיר אפי" בשיו,א"א זיע"וכתב החיד. ואין הוא מצוי עמדי עתה, לגברים' בשבת אפי

ב "ת בית יהודה ח"בשו י עייאש"במים חמים בליל שבת ושכן המנהג בלוורנו משם מהר

 רבינו הדברושם הניח אמנם . (ד"ס' סי, ת דברי יוסף"י אירגאס בשו"וציין למהר, ב"ל' סי

וכן המנהג היום פשוט להתיר , נהגן של בנות ישראלאך מצא סימוכין וסנגוריא למ, ע"בצ

ש "הוא מעין מ', ש שלא יהיו חמים ביותר וכו"ומ .ו"שכ' ח סי"י או"ועיין ברכ). בזה

ע "ל בשו"ן ז"י שמר"ובעיקר דין טבילה בחמין אעפ. ד"ח סעיף ל"קצ' ע סי"ן בשו"מר

 וכן הסכימו רבני ,תירן חזר בו וה"הנה יקר סהדותא איתא דמר. ה אסרו"א סעיף ע"ר' סי

  .ו"אלף קס' ז סי"וברדב. ו"ט' ד סי" ראה באורך ברב פעלים ח,א מני ועוד"ירושלים ומהר
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ואל תשחה , לא תטבול בקומה זקופה מפני שיש מקומות שמסתתרים בה. טז
כדרך שנראית בשעה אלא שוחה מעט , הרבה עד שיתדבקו סתריה זה בזה

 ויהיו תחת דדיה .ית הערוה נראיםעד שיהיו סתרי ב ,שהיא עורכת הבצק
ויהיה תחת בית השחי נראה , כדרך שנראה בשעה שמניקה את בנהרפויים 

וגם ,  להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדיואינה צריכה, כדרך שסורגת בעמידה
אם ו. לא להרחיק זרועותיה מהגוף יותר מדי אלא כדרך שהם בעת הלוכה

, ותר עלתה לה טבילה בדיעבדנתה כגון ששחתה ביותר או זקפה בייש
אם , היות ויש מי שאומר שלא עלתה לה טבילה, י שכן העיקר להלכה"ואעפ

  .37עוד לא לבשה בגדיה תחזור לטבול כהוגן

, מדאי יותר אותם תקפוץ ולא, המים שיכנסו כדי פיה לפתוח צריכה לא.  טז
  לה תהעל לא, חזק פיה קפצה ואם. בינוני דבוק לזו זו שפתותיה תשיק אלא

 עשתה ואם ,ביותר אותם תפתח ולא ביותר את עיניה תעצום לא וכן. טבילה 
 .38ברפיון אותם תעצום אלא, טבילה הל עלתה לא אלה משני אחת

 חברתה תדיח לעזרתה צריכה ואם, שטובלת בשעה חברתה בה תגע לא. יז
 .39בחוזק לא אבל בה תגע כ"ואח המקוה במי קודם ידיה את

, אחד ויום שנים ב"מי גדולה יהודיה אשה גבה על לעמוד צריכה. יח
 אין ואם, 40המים פני על ראשה משער יצוף שלא טובלת כשהיאש שגיחשת
, צמר בחוטי שערותיה תכרוך, בחושךשטובלת  או, גבה על שתעמוד מי לה
 שלא שערותיה על רפוי בגד תקשור או חוטים של רשת ראשה על תלבש או

 .41ותטבול, יצופו

, שלו האבן מדרגות על או המקווה קרקע על תעמוד טבילהה תבשע. יט
 בקרקע יש ואם. ולטבול המקוה בתוך כלי על לעמוד אסור אבל. ותטבול
 עברה אם וכן. 42חכם שאלת תעשה, ברגליה שיתדבקו חשש ויש טיט המקוה
 כדין טבלה אםו. 43חכם שאלת תעשה', וכדו קרש או כלי על וטבלה
 כבר ואם, שניה פעם לכתחילה תטבול ,חוצץ ברד עליה נמצא תהיובעלי
 .44חכם שאלת תעשה לביתה שבה

 הנה 42-43. ח " כ–ז "ע שם סעיפים כ"שו. 38-41. ה"ח סעיף ל"קצ' ע סי"ראה שו. 37

וכן בטיט שהדין הוא שתניח חבילי . אלו תלויים אם עומדת על דבר המקבל טומאהדברים

ועוד דיש . א לפרט כל זה" טומאה ומה לא ואע דינא גמירי מה מקבל"לאו כוו. זמורות

דאם טבלה בתוך עונה . 44. חשש דילמדו דבר מתוך דבר בטעות ולכן יעשו שאלת חכם

א לתת בזה תורת כל "ם בכל גוונא צריך וא"מחפיפתה אין צריכה טבילה אחרת ולהרמב

  .'ק ו"ט ס"קה' ש סי"וראה פת. ופשוט, אחד בידו
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 זר גוף כל או ,להוציאה שאי אפשר תחבושת העלי ויש מכה לה שיש אשה. כ
 תעשה שלה הסתרים בבית או פיה בתוך' ואפי לגופה מחובר או הדבוק
  .45חציצה לגבי דינה מה חכם שאלת

  
.  ואין לתת בזה תורת כל אחד בידודיני חציצה רבו מלמנות בסברותיהם ובחלוקיהם. 45

לנצרך ביותר והוא , מה שבידימעט מפ אציג בזה "ועכ, ולכן כתבתי דתעשה שאלת חכם

  . וזה יצא ראשונה, בר הכי
' ובית הסתרים לתוס. ד כתב לגבי בלוע דלא צריך להיות ראוי לביאת מים"ס' י סי"הנוב

 ובלוע נקרא מאחרי מקום .א מדרבנן"ולריטב, מדאורייתא צריך להיות ראוי לביאת מים

א "ותר משאר הגוף והריטבע הקיל בבית הסתרים לענין חציצה י"שהשמש דש ולכן בשו

' ת ויאמר יצחק סי"י בן ואליד בשו"ב כתב מהר"וכיוצ. א דמקואות"מ פ"הובא במשל

לגבי אשה שיש לה נפח ולפלוף עם דם בתוך החוטם למעלה ליד העצם וטבלה . א"ס

דלפלוף יבש שבתוך החוטם אינו חוצץ . י"ק' ע מפאנו סי"כ הרמ"דטהורה לבעלה ושכ

כ במקום שדרכו להיות " אא, אין צריך להיות ראוי לביאת מיםדמה שהוא חלל הגוף

אבל בחלל הפנימי אינו מעכב , והסתרים, כגון תוך העין ובית הקמטים. מתגלה לפעמים

והמחמיר לא הקפיד אלא בצואת החוטם שיוצאת קצת לחוץ לאפוקי הדבוקה בגובה 

הזהיר על שפת החוטם וכתב שם דנכון ל. או בחללו בפנים שאינה יוצאה עדיין, החוטם

  .ש"עיי. בפנים שלא יהיו בו לפלוף יבש

 והוא מעוטא שאינה מקפדת וקשה להוציאה לצורך טבילת מצוה ,גופהעל ולגבי רטיה 

ח כתב דהמשנה דרטיה שעל המכה חוצצת "קצ' נדה סי' ג בהל"ת תשובה מאהבה ח"בשו

שהיתה צריכה להיות ולא התיר ברטיה , אינה זזה ממקומה ולא חילק ולא בילק שמענו

אכן הדברי חיים מצאנז , ד"א ס"קס' ע סי"והביאו להלכה הקיצור שו. חדשים' מונחת ד

ה העלה להתיר ברטיה וכתב דאם אפשר בקלות להסיר הרטיה בלא חשש כאב "פ' ב סי"ח

 סגי שתדיח במקום הרטיה במים חמים ,ו"אך אם חוששת לכאב גדול ח. שתסירנה

ת זרע "ובשו).  מוכח מדבריוןוסכנה שכתב שם לאו דוקא כ (.ל ולא הוי חציצהוותטב

ו כתב שכל שמקפדת להסירו משום צערא דידה אינו חוצץ  דחשיב אינו "פ' ב סי"אמת ח

, ל"ב הביא לדברי חיים הנ"כ' ב סי"וברב פעלים ח. מקפיד ודמי לנשים שצובעות ידיהן

ל והחתן סופר "בה הנ והתשובה מאה,שמקילים, ק בקנאת סופרים"א והמהרש"והרעק

ואינו לזמן מסוים ונראה שחושש , והקיל בנדונו משום דהרטיה היא קבועה. שהחמירו

כ " שהסכים להקל ושכ,ז"ט' ד סי"וראה ישכיל עבדי ח. פ לכתחילה"לתשובה מאהבה עכ

ל שתלא דהקפדה "ובעצם דברי הזרע אמת הנ. ו"מ' ם סי"והמהרש, ג"י' ש ענגיל סי"מהר

ח שהניח כלל דכל "ק' ג סי"מ תנינא ח"כיוצא בזה כתב השו, ו חוצץאינ, משום צער

מ כיון שעושה "מ, ג דרובא דעלמא מקפידות"שעושה לרפואה ובודאי שאינה מקפדת אע

והביא , היו עושים כן ואינו חוצץ, ו"ע נמי אם היו צריכים לכך ח"לרפואה בלי ספק כו
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ספתא מוכרחת דאדרבא איכא תו מהתויאמנם אין ראי(, ראיה מתוספתא דחץ התחוב

לא מקרי , י שיש לה כאבים אם תוציאנו" נראה דאעפםלמימר דלחכמים דהלכה כמות

א חילק "צ' אך הכתב סופר סי) ו"ק כ"ח ס"קצ' מעוטו שאין מקפיד וראה סדרי טהרה סי

 אך ,שלא יכאב עליו תמיד בגופו, מקפיד להוציאו, פ למרות כאביו בהוצאתו"בין חץ שעכ

מ "ומ,  זה הכלל שכל שלרפואה אינו מקפיד עליו,כ"מ וכתב ג"סכים עם השולהלכה ה

כתב דרטיה דיותר ' ל' ת חלקת יואב סי"ובשו. למעשה חשש להתשובה מאהבה להחמיר

ואין דבריו נראים (אין חוצצת דהוי כקשר של קיימא , ימים צריכה להיות מונחת עליה' מז

כתב לגבי אשה שעפעפי עינה דבוקים בזפת  )ב"כ' ב סי"ח(ל "והנה ברב פעלים הנ). לי

והתיר בדיעבד .  ובכל חודש צריכה לעשות כן מחדש,משום רפואה למשך חודש ימים

כתב לגבי אשה שסבכו , ט"ו הובא בס"קמ' ב סי"ר פרח מטה אהרן ח"וכתב שם שה, ל"כנ

אז ואסר אם אין זה רפואה בדוקה ד, י סמים כתושים משום רפואה"הרופאים שערותיה ע

ה אות "א כלל ק"ושהחכ, ט להקל"במיעוט שערותיה וכן הסכים הס יש לומר דאינו חוצץ

ב "פ' ו סי"ס ח"והחת, ט"דעתו להקל גם ברוב שערות אלא שלא רצה להורות נגד הס' ה

אבל אם , ל"ט הנ"א והס"כתב דבסמים שאינם חוצצים מבחינת עצמם הוא דהתירו הפמ

ס מודה "דגם החת, ח טוב שם"והסכים הרי, ה"ת סק"והובא בפ, נדבקו בשעוה אין להתיר

א "ושהרעק. ובנדון שיש לה צער גדול דהוי מיעוטו ואינו מקפיד, במיעוט ואינו מקפיד

, ומיעוט דרבנן. כתב דכל מיעוט אף משום צערא מקרי אינה מקפדת. ג"ח דף ק"בדו

ז " דלפ, פעליםברבוכתב עוד שם , ד"ק בקנאת סופרים דף נ"כ המהרש"ושכ, וספקו להקל

איירי בהיכא דלית לה צער , ג דלרפואה חוצץ"ד בשם בה"ק י"ך ס"מה שכתב הש

וראה . והסכים להקל, כ"ל ג"ה מקיל בזה והביא להנ"ע' א סי"ושהאמרי אש ח, בהסרתו

והחמיר , ט אם שער כל מקום בעינן בו מיעוט"ח טוב שם עוד שהביא ספק הסד"לרי

  .ש"עיי, מספק
כ "כ. ץ לטבילתהצדאין חו) באופן המותר לפי ההלכה( טבעת ברחם וגבי אשה שיש לה

, כיון שאינה מסירה אותו לעיתים תכופות, ערך אשה רואה) למפרונטי(בפחד יצחק 

' א סי"ם ח"והמהרש', י' ר זכרון יוסף סי"כ ה"וכ', ב אות ז"כ' ט סי"והובא גם בעיקרי הד

  .שאינה חוצצת, שים רצופיןכתב כמו כן לגבי אשה שיש לה טבעת לששה חד. ו"מ

לגבי אשה שיש לה נקב בדדה והרופא הניח חוטי פשתן . ז"ט' ג סי"וכתב ברב פעלים ח

ש מרן לגבי חץ "והביא מ. והתיר, והנקב עמוק ואין נראה מהפתילים החוצה שום דבר

ושכתב הלבוש דבעינן שהקוץ ירד מעט מהעור כדי שכל הבשר החיצוני יבא . התחוב

דמה , ח טוב לתשובה מאהבה"ובה מאהבה אסר בכיוצא בזה ודחה הריושהתש, במים

  .שכתב דחץ אין סופו לצאת דאינו נכון

שאם מונחת , ב"כ' משם הגדולי טהרה סי' ק ס"לחם ושמלה ס' ולגבי שן תותבת כתב הר

ואם לאו , ואם צריכה להסירו אחר זמן ואין לה כאב בהסרתו שתוציאנו, אינו חוצץ, קבוע

צ "ה שמתיר לטבול בה וא"פ' ג הביא משם הזרע אמת סי"י' ד סי"רב פעלים חוב. מותרת
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 ראשה שער לחפוף חייבת, חג או שבת בליל לטבול הצריכה אשה. כא
 ששי ביום גופה כל תרחץ ולכתחילה, בשבת להסתרק אסור כי ,יום מבעוד

 םפושרי או קרים במים בלילה גופה כל לרחוץ יכולה ובדיעבד ,או בערב החג
 במים אף לרחוץ יכולה גופה רוב שאינו כל מגופה בודדים ואברים ,יותרב

 כטבילתה חמים מים במקוה' אפי ותטבול, 46שבת מערב שהוחמו חמים
 ותתנגב ,מעליה המים כל שירדו עד שערה את לסחוט לא ותזהר 47בחול

 .48סחיטהאיסור  לידי תבוא שלא בזהירות

בערב  ראשה תחפוף, ט"יו ליל אוהו במוצאי שבת טבילתה ליל חל אם. כב
 בחמישי טובים ימים' ב חלו אם וכן יתבלבלו שלא שערותיה ותקשור, שבת

 רביעי ביום תחפוף שלאחריהם שבת בליל להיות צריכה וטבילתה ושישי
 לטבילתה סמוכה חפיפתה שאין מקרה ובכל, ל"כנ שערותיה ותקשור
 במים' אפי סתריה בית ותדיח. ראשה בשערות טבילתה בשעת תמשמש
 ואין. 49ותטבול החוצץ מדבר גופה כל ותבדוק שיניה ותחצוץ ט"ביו שהוחמו

 במקום או, סמוכים ושבת טוב יום וכשחל אלא ראשה חפיפת להקדים להתיר
 .50חכם עם התיעצות לאחר גדול אונס

 לדחות ואין. בשבת חל' ואפי שמיני בליל לטבול צריכה לכתחילה. כג
אלא אם  טבילתה תדחה לא בעיר אינו בעלה אם' אפיו. 51צורך ללא טבילתה

 יכולה לא ואם. 52 עמהבעלה איןש כיון בו תטבול שלא שבת בליל חל כן
 וזמן. בימים לא אבל, מכן שלאחר לילות בשאר תטבול ,שמיני בליל לטבול
 שקיעת מזמן לטבול יכולה הדחק ובשעת, הכוכבים מצאת הוא טבילה
   תטבול ,וכדומה גנבים פחד תמחמ ביום וללטב אנוסה היא ואם. 53החמה

  
ח כתב וזה "ה אות י"א כלל ק"ושהחכ', ב סעיף ז"כ' ט סי"כ העיקרי הד"וכ, להסירה

. אסר, ז"כ' ג סי"א ח"מ קמ"והשו. נשים שיש להם שינים תותבות אין חוצצין, לשונו

ם ושמלה והביא ללח, ה מתיר כשאין דרכה להוציאו וליפותו ולנקותו"ע' והאמרי אש סי

ואם , והסכים שאם יכולה להוציאו בלי אומן תוציאנו אם דרכה לפרקים להוציאו, ל"הנ

' ג סי"מ גופיה בתנינא ח"ועוד שהשו. מ"לשוושאין לחוש , טבול בו ואינו חוצץלאו ת

' ד סי"ראה רב פעלים ח. 46. י שלפעמים מסירתו"והתיר בעין תותבת אעפ, ח חזר בו"ק

' ע סי"שו. 49. 'ט אות ג"קצ' ב סי"עיין שיו. 48.   36' אה הערה מסר. 47. ה על כן"ו ד"ט

ז שכתב בשם הזוהר שהאשה שדוחה "קצ' י סי"ראה ב. 51. ח"קצ' סי, י"עיין ב. 50. ח"קצ

י "אעפ. 52 . אם בעלה מקפיד על כך,גורמת כמה רעות בעולם, טבילתה כשבעלה בעיר

ע שתטבול אם "כ בשו"וכ. לה בעירי כתב שאין לך אשה שטובלת כשאין בע"ן בב"שמר

. ד להזהיר הנשים להיות טהורות גם כשאין הבעל בעיר"בעלה בעיר כתב בשבט מוסר פכ
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 לה יש ואם. שביעי ביום לא אבל. 54ט"ביו או בשבת חל לא אם. ביום בשמיני
 שתטבול אפשר לשביעי פרט אחרים בימים גם לטבול יכולה שלא סאונ

 שעברה אשה בסתם' אפי או כזה ובמקרה. 55בר עם יעץישתת לאחר בשביעי
 להסתיר צריכות. טבילה לה עלתה שבדיעבד שביעי ביום וטבלה הדין על

, בשביעי יחסים לקיים הוא חמור ואיסור, שמיני ליל עד מהבעל טבילתן
  .56ל"כנ שטבלה י"אעפ

 עד יחסים בקיום עדיין הם אסורים, לבעלה ונטהרה האשה טבלה י"אעפ. כד
 כדין הסדר כל ששמר וזוג ..57מותרים יהיו כ"ואח, טבלתי בפירוש ול שתאמר

 כשתילי בניך, ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך "הפסוק בו שיקויים יזכה
  .58"'ה ירא גבר יבורך כן כי הנה, לשולחנך סביב זיתים

  

א "נמצא כתוב משנת תקי. ו"דהיות והמנהג בירושת. א"כ' ד סי"כתב ברב פעלים ח. 53

היכא דאיכא אונס גדול ו ,ויש להן על מה שיסמוכו, ב"ו הנשים לטבול בקריאת המגרדנהג

ש לא "ומ, ע"שו. 54. גם במקום דלא נהגו כן, ב"נראה להתיר שתטבול בזמן קריאת המגר

  .לא מקילינן, וטבילה ביום, להרחיק חפיפה, ע דתרי קולי"ט גם זה בשו"בשבת ויו

' ע סי"שו. 57. ז"קצ' סי, י"עיין ב. 56. ח"ש בשם הב"ח מ"ק כ"ז ס"קצ' ת סי"עיין ד. 55

, כי נשתנו הדורות ופרוץ רבה על העומד, וכן עיקר ודלא כהמקילים בזה. 'ה סעיף א"קפ

 .ח"תהילים קכ. 58.  ח לאשה אחרת"ולא פלוג רבנן בין אשת ת

   

 הלכות שמיטת כספיםהלכות שמיטת כספיםהלכות שמיטת כספיםהלכות שמיטת כספים

ביעית  בכל מקום בסוף שבזמן הזהלשמט המלוה אף  1מצוה מדרבנן. א
ואף נשים   2ה של מוצאי שביעית אבד החוב"וכשתשקע החמה בלילי ר

  . 3חייבות בה
 

ודלא כתומים שהבין . 'ד' ת נחפה בכסף סי"כ בשו"כ. (י"רש, ן"ב ר"רע, ן"רמב. 1

וכן ). ח"בבא. והעתיקו לתומים, הזכות' ל דמדאוריתא הוא וכנראה מס"ן סבי"דהרמב

ד שהסתפק בדעת "ודלא כהראב. ן"ן והרמב" הרוכן הבינו בדעתו, ף"הוא פשט הרי

. ז"ס' מ סי"ע חו"ש וטושו"א ורא"ת ורשב"וכן דעת ר. אם אינו אלא מדת חסידות. ף"הרי

דמקום דלא נהגו כן אין לחוש למנהגם כלל . ד"קנ' ן באבקת רוכל סי"וכתב מר

ספים א ששמיטת כ"וי. 'ו' ת ימי יוסף בתרא סי"ע בשו"ש וע"עי. ומשמיטים על כרחם

ן כתב "והרמב, ד"והראב, ה"וכן דעת הרז. ן"הובאו בר. אינה נוהגת האידנא כלל

וכן דעת בעל . ם בזה"וכן נראה מדלא הגיה על הרמב. ד חזר בו והסכים שנוהגת"שהראב
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כתב בו ' ואפי. פ בין בשטר" לחבירו בין בע 4המלוה מעות או מיני אוכלין. ב
תן לו שיק עבור הלואתו שזמן ה אם נ"וה.  5שביעית משמטתו. אחריות

 . 6פרעונו בשנה שביעית שמשמט
דהיינו שהמלוה אוכל הפירות ומנכה לו .  לו שדה כמשכנתא לחובוןנת. ג

'  ואפי 7 אם אינו יכול לסלקו בדמים לפני זמנו).ע"סמ(מעט בחובו בכל שנה 
ואם יכול לסלק הלווה למלוה . אינו משמט 8אם יום אחד יכול לעכב המלוה

אלא , ואם אינה משכנתא.  9ים בכל עת שירצה הרי שביעית משמטתובדמ
  .וכן הלכה.  12א דאינו משמט"וי.  11א דמשמט" י 10שסיים לו קרקע בהלוואתו

טעו שניהם ' טעה והלוה לו בשביעית בדיעה שכבר עברה שביעית אפי. ד
 . 13שביעית משמטתו

  
ומיהו בעטור לפנינו מוכח . דנאשאין שמיטת כספים נוהגת האי. ש"הובא ברשב. העיטור

א נראה דעתו דנהגינן מדרבנן "והרמ. יתאידאיתא לשמיטת כספים אף האידנא מדאור

מ אנן בדידן קבלנו הוראות "ומ. מ שיסמכו"אין לדקדק במקילין מחמת דיש להם עשו

י דלקולא דשמיטה "וכתב הב. ובספיקו נקטינן להקל ככל ספק דרבנן. ן וכן המנהג"מר

ף כתב  "ובדעת הרי. ש"כן הוא דעת הרא. דהוי חומרא לנתבע' דאינה משמטת ואפיאזלינן 

שנים ' דפסקו דהלואה לי, ש"ע ורוב הפוסקים כהרא"ודעת השו. דאזלינן לקולא דנתבע

ז וכן הוא בדין "כ החינוך מצוה תע"כ. 3. ע"ם ושו"רמב. ח"ערכין כ' גמ. 2. אינו משמט

וכן . ראה מסתמות דברי הפוסקים דלא חילקו בזהוכן נ. ת דלא יגוש"דהא איתנהו בל

 שביעית משמטתו ופסקו כן ,גבי פגמה כתובתה וזקפה. ה"ובכתובות נ. ח"בגיטין י

ה אם לוותה היא דשביעית מפקיעתה וכן מבואר בירושלמי הובא "ופשוט דה. הפוסקים

ח "ריוכן נראה דעת ה. ע דכותבין לאשה לוה פרוזבול על קרקע בעלה"ש ובטושו"ברא

ג דאינה במצות "ואף אם הלוה מעצמו בא לפרוע הלוואתו אע. כי תבא' ח פ"בבא. טוב

 גזל הן בידה כל תומעו. כ"ה פקעה להלואתה בע"שמוט אסורה לקבל דהא מיד בליל ר

' כ ראיתי משם הר" ואח. דהוי פירושו שלי הם ובמתנה נתונים לך,כ"שלא יאמר אעפ

  . פי דעתי מלתא דפשיטא הוא דאסורא לקבלמ ל"ראשית ביכורים שנסתפק בזה ומ

' ח פ"והביאו להלכה בבא. ח"ל' סי' הובא בחיים שאל חב, ה במלאכת שלמה עדני"כ. 4

וכבר תמה עליו , ו"ודלא כמהריק, ע"ש וטושו"הרא, א"רשב, ם"רמב' גמ. 5 . כי תבא

יק 'צוב. לאפוקי דאם זמנו בשמינית דאין שביעית משמטתו וכדלקמן. 6. ה"ן בבד"מר

  .ע"טושו: ד"מ ס"ב' גמ. 7. ע"בנקאי אפשר דלא מיקרי מחוסר גוביינא ואינו משמט וצ

ת "באתרא דמסלקי ולבה' ם אפי"י בהרמב"לב. 10. ע"שם טושו' גמ. 9. ע"א שו"רשב. 8 

כן נראה לי . 13 .ע"שו, ם"רמב. 12. החינוך, ן"ן בשם הרמב"ר. 11. באתרא דלא מסלקי

 .ד נראה דלא פליג"פרה ובהא אף הראבם בדין השוחט את ה"מרמב
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הלוה לחבירו בשטר עסקא הרי שביעית משמטת אותם המעות שנתנו . ה
 וכל שכן ששותפים  14בתורת הלואה אבל לא אותם שנתן בתורת שותפות

פקדון ואינו כהמתעסקים ביחד ומעות השותפות ביד אחד מהם דהוי 
 . 15משמט

דינו כדין ,  מלווה יצאה שביעיתערב שפרע למלוה וקודם שגבה מעותיו. ו
 . 16ושביעית משמטתו, הלואה בעלמא

 . 18משמט 17ואם זקפה במלוה, הקפת החנות אינו משמט. ז
נתן לו בהקפה פעם אחת על דעת שישלם לו לפני שיקח פעם שניה נראה . ח

 . 20ע"והדבר צ 19דהפכה הקפה זו למלוה ושביעית משמטתו
של שביעית כל שלא קבעו בפירוש זמן יום אחרונים ' הלוהו תוך ל. ט

' דאמרינן בעלמא סתם הלואה ל'  ואפי,לפרעון ההלואה שביעית משמטתו
  . ולכן אם תפש המלוה אין מוציאין מידו 22ויש חולקים. וכן הלכה.  21יום
 

  . ע"א שו"הרשב, ו בשם הגאונים"רי. 16. ע"ן שו"ש ר"רא. 15. ע"מ שו"מהר. 14

, תו מהא דהשוחט את הפרהיוראי. ו שסכם החשבון כדי לתבעופירש המרדכי דהיינ. 17

. א"הובאו שניהם ברמ. ש והטור פירשו משעה שקבע לו זמן לפרעו הוי זקיפה"והרא

י "ומב. ע"ם כתב אהא דאונס ומפתה דזקיפה הוי העמדה בדין והביא לשונו בשו"והרמב

, ם כהמרדכי"מבלהר' מ בהא דהשוחט את הפרה פי"ומיהו בכס. משמע דאכולהו קאי

משנה . 18. ע"וצ. ס ומפתהונאבונראה דהבין דזקיפה הוי משעת העמדה הוא דווקא 

נראה דהדבר תלוי בספקא דמתי . 20. מ בהא דשחט את הפרה"כס. 19. ע"ם טושו"רמב

ח מהא דשחט את הפרה וכן דעת "ב. 21.  17הוי זקיפת מלוה ועיין בסעיף הקודם הערה 

וכן נראה . 'ג סעיף א"ע' ת סי"א הובא בפ"ראה דעת רעק וכן נ.והתומים. ח"קצוה

ת "ועיין שו, כן פסק בספר נועם ירושלמי. 22.  מסתמות דברי הראשונים דלא חילקו בזה

ן בריש פרק שואל שסתם הלואה "שכתב שמצא שכן כתב הר) ב"ל' א סי"ח(דבר אברהם 

ח דהא "ע' מ סי"ל בחו"ימדהא קי. ונראה דמשם אין ראיה, יום הוא' כקבע לו זמן לאחר ל

דאמרינן חזקה דאין אדם פורע תוך זמנו היינו דווקא הקובע לו זמן אבל בסתם הלואה 

. ז"ש בתשובה כלל ע"וביאר הרא. יום' יום נאמן לומר פרעתיך תוך ל' י שזמנה ל"אעפ

הלכך אי אמר פרעתיך בו ביום , דבסתם הלואה זמנין דמתרמי ליה זוזי ופרע בו ביום

ומדהא ליתא . יום' כ נימא דאף לגבי שביעית אין ההלואה מוחלטת לל"וא. נאמן

דהא במנהגא . ונראה דשפיר ניתן לקרא בו לא יגוש. שביעית נמי ליתא. לאשוינהו כהדדי

. ת שם"ג ובפ"ע' ע סי"וכמבואר בשו .יום' ויש מקומות דנהגו לתבוע תוך ל. תליא מלתא

. איכא למימר דאינו אלים לאפקועי שביעית, יום' כ אף במקום דהמנהג להמתין ל"וא

יום אסמכוה אקרא ' ח שהקשה דהא דסתם מלוה ל"ח על הב"ובזה סרה אף קושית המנ

. ואולי . (ה היות ובמנהגא תליא לא אלימא כולי האי כך נראה לי"ואינה קושיה דאפ. 'וכו
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הלוהו על המשכון בשעת הלואתו וכן אם משכנו שלא בשעת הלואתו . י
  . 23אינו משמט, ד"י ב"עפ
משכנו על שוה פרוטה ' א דאפי"הא דהלוהו על המשכון דאינו משמט י. יא

א דבעינן שהמשכון יהיה שוה כנגד החוב ואם " וי24כל החוב לא משתמט
  . 26 וכן הלכה 25משמיט היתר, היה החוב יתר

א דאינו " וי 27א דמשמט"המלוה את חבירו וקבע לו זמן לאחר שביעית י. יב
  . 28 וכן הלכהמשמט

התנה עמו שלא תשמטנו שביעית הרי זה מתנה על מה שכתוב בתורה . יג
אבל התנה עמו שלא ישמיט .  29ושביעית משמטתו. בדבר האסור ותנאו בטל

  30ואין שביעית משמטתו. הוא חוב זה בשביעית הוי דבר שבממון ותנאו קיים
  . 31ומותר לכתחילה להתנות כן

  . 32ט ואם זקפו במלוה משמטשכר שכיר אינו משמ. יד
ד ונגמר דינו בשביעית אינו " או חוב שנתחייב בב 33ד"מסר שטרותיו לב. טו

ד בשביעית "אבל חוב שהיה בבירור הב.  34ד כגבוי דמי"נשמט שכל מעשה ב
  . 35ונגמר דינו בשמינית שביעית משמטתו

  
י "מ בשם מהר"סכ הרי כתב הכ"וא. יום מהני להשאירם אצלו' דאם תפס המלוה תוך ל

ח "הן אמת דנראה לי לדחות את הב). קורקוס דבמאי דתפיסה מועילה קרינן לא יגוש

והתם ודאי , דהתם לאו הלואה היא אלא משא ומתן שזקפו, וראיתו מהשוחט את הפרה

אבל לא דרך משא . דהיינו דרך הלואה". הלואה"יום דלא אמרו אלא סתם ' לא בעינן ל

ת פסק דאף "י שר"וראיה לדבר שאעפ, א שלא חלקו ביניהם"ח ורעק"ודלא כהב. ומתן 

 ונימא ,ל הכי אלא בהלואה"ע לא קיימ"בשו, השואל' ן פ"הובא בר. יום' סתם שאלה ל

ומיהו קשה לסמוך על חילוקים וסברות ולהוציא ממון ולכן ודאי . ה למשא ומתן דלא"דה

ן דספק הוא אין דלכתחילה משמט ואם תפש המלוה דהוי הוא המוחזק נראה דכיו

. ע"ם טושו"רמב' גמ. 23 .ם דסבר הכי"כהרמב, ל בעלמא"וכדקיימ. מוציאין מידו

, ד"אף אם תפס המלוה לאחר הלואה שלא בב, ח"ח וגדולי תרומה הובאו במנ"ולקצוה

כסתם . 26. ם"רמב. 25. ע"הובא בשו. ש"החינוך והר, ש"הרא. 24. אינו משמט

ת "ש ר"ם טור רא"רמב. 28. א רבינו אליהו" ריב.ה הובא בטור"ף רמ"רי. 27.ע"השו

יום אחד בשמינית דינא הכי דלא קרינן ' ומפשט הפוסקים משמע דאפי. ע"י ושו"ן ב"רמב

ע למה אמרו "וצ. פ מעת לעת בשמינית"בו לא יגוש מיד במוצאי שביעית ואולי בעינן עכ

מכות ' גמ. 29. מיניתשנים ולא אמרו המלוה ליום אחד בש' המלוה לי.) י' מכות ג(' בגמ

. ה"י ובד"עב. 31. ע"ן טושו"רמב' ש תוס"ם רא"רמב. שם' גמ. 30. ע"ם וטוש"רמב: ג

ה "וה. 33. ע"שו. ת"ם בעה"משנה רמב. 32. ת"וכבר השיגו הפ. ג"קי' ס סי"ודלא כחת

ת "בעה. ם" רמב,מכות' גמ. 34. י"ת הובא בב"בעה. ד"הדיוטות שעשאם עליו כב' לפני ג
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ו הלואה בלשון פקדון כל שלשון ההסכם מבואר דהוי פקדון לא מסר ל. טז
משמטתו שביעית ולכן המפקיד מעותיו בבנק אף דלאמיתו הוי כהלואה אין 

  . 36שביעית משמטתו

,  38 שהלוה קודם כתיבתו 37הכותב פרוזבול אין שביעית משמטת חובות. יז
 הדיינים  40ימוסרני לכם פלוני ופלוני ופלונ" 39וזהו גופו של פרוזבול

או   42והדיינים".  שאגבנו כל זמן שארצה 41שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי
  . 45 ואף לא להודיעם 44צ לכתבו בפני הדיינים" וא 43העדים חותמים מלמטה

ק " וזהו נוסח הפרוזבול שנהגנו הספרדים פעיה 46ב"והמחמיר להודיעם תע
לנו קנו ממני קנין גמור ושלם לנו קנו ממני קנין גמור ושלם לנו קנו ממני קנין גמור ושלם לנו קנו ממני קנין גמור ושלם בא פלוני ואמר בא פלוני ואמר בא פלוני ואמר בא פלוני ואמר . . . . ממממ""""בפנינו עדים החבפנינו עדים החבפנינו עדים החבפנינו עדים הח. "ירושלים

שהוא מן הקרקע שהוא מן הקרקע שהוא מן הקרקע שהוא מן הקרקע     ביה איך אני מזכה על ידכם קרקע כלביה איך אני מזכה על ידכם קרקע כלביה איך אני מזכה על ידכם קרקע כלביה איך אני מזכה על ידכם קרקע כל    במנא דכשר למקניאבמנא דכשר למקניאבמנא דכשר למקניאבמנא דכשר למקניא
לכתוב עליו לכתוב עליו לכתוב עליו לכתוב עליו . . . . שיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי שאין להם קרקעשיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי שאין להם קרקעשיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי שאין להם קרקעשיש לי לכל אחד מבעלי חובות שחייבים לי שאין להם קרקע

        ....מיד הנזכר לעילמיד הנזכר לעילמיד הנזכר לעילמיד הנזכר לעיל, , , , במנא דכשר למיקניא ביהבמנא דכשר למיקניא ביהבמנא דכשר למיקניא ביהבמנא דכשר למיקניא ביהפרוזבול וקנינו קנין גמור ושלם פרוזבול וקנינו קנין גמור ושלם פרוזבול וקנינו קנין גמור ושלם פרוזבול וקנינו קנין גמור ושלם 

ד הצדק אשר ד הצדק אשר ד הצדק אשר ד הצדק אשר """" מוסר כל חוב שיש לי לב מוסר כל חוב שיש לי לב מוסר כל חוב שיש לי לב מוסר כל חוב שיש לי לבשאנישאנישאנישאני. . . . ובכן אמר לנו הוו עלי סהדיובכן אמר לנו הוו עלי סהדיובכן אמר לנו הוו עלי סהדיובכן אמר לנו הוו עלי סהדי
והרב והרב והרב והרב ....................... ....................... ....................... ....................... ר ר ר ר """"ה כמוהרה כמוהרה כמוהרה כמוהר""""הההה. . . . וווו""""ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת""""פה עיהפה עיהפה עיהפה עיה

שאגבנו כל זמן שאגבנו כל זמן שאגבנו כל זמן שאגבנו כל זמן ........................ ........................ ........................ ........................ ר ר ר ר """"והרב כמוהרוהרב כמוהרוהרב כמוהרוהרב כמוהר.................... .................... .................... .................... רררר""""כמוהרכמוהרכמוהרכמוהר
        . . . . שארצהשארצהשארצהשארצה

בחודש אלול שנת בחודש אלול שנת בחודש אלול שנת בחודש אלול שנת . . . . וווו""""ק ירושתק ירושתק ירושתק ירושת""""ועל דבר אמת חתמתנו שמותינו פעיהועל דבר אמת חתמתנו שמותינו פעיהועל דבר אמת חתמתנו שמותינו פעיהועל דבר אמת חתמתנו שמותינו פעיה
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  . 48סוף זמן כתיבת פרוזבול בסוף שנת השביעית. יח
  

תקנת . 37 .א"י וברמ"ק הובא בב"כך נראה לי מדברי מהרי. 36. ש טור"רא. 35. ע"טושו

ין ועי, דלגבי שאר ההלוואות הוי פרוזבול המוקדם להם. 38. ופוסקים' הלל משנה וגמ

ואף אם כתב בפני עדים הוו עלי עדים שמוסר אני בזה פרוזבול לפני . 39. ה"לקמן סעיף כ

וכן מנהג ירושלים כמובא בסעיף . י"ה בב"פלוני ופלוני הדיינים וחתמו עליו שפיר דמי וכ

ם "כן הוא לשון המשנה והרמב. 41. ה כותבין"י ד"ת ועב"א דבתרי סגי סה"וי. 40. זה

דפרוזבול דרבנן ועד נעשה דיין . 42. כל חוב שיש לי אצל פלוניאבל בגמרא הנוסח 

. י"ב. יחיאל' י אלברצלוני ומרדכי ודלא כר"ת מהר"סה. 44. ע"ם שו"רמב. 43). ברטנורא(

י קורקוס ושכן נקטו כל רבני "בשם מהר' ו' ג סי"ת יביע אומר ח"כן כתב בשו. 45

הא דיש מפרשין דנתונין ברומי מ. 46. ירושלים משנים קדמוניות וכן הוקבע המנהג

. 47. ב"ל' ב סי"ש ח"מהרח, ש סירילאו"מהר, ן"וכן פירשו הר. אשטרי קאי ולא אדיינים

ן "ם רמב"רמב. 48. תהוןסארץ חיים ' ן בעל החקרי לב והובא בס"י חז"כן הוא נוסח מהר

, ץ"והרשב, ש והעטור"ודלא כטור ורא. י"ז וכן מנהג א" הרדב,ש"הר. א החינוך"רשב

י דאינו משמט "דכתבו דכותבין עד סוף שישית אעפ. ח"אלפים רל' ב' ז סי"הובא ברדב
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ד חשוב הבקיאין " ויש מצריכין ב 49ד"א דפרוזבול נכתב בפני כל ב"י. יט
  .וכן הלכה 50בהלכה והמחום רבים עליהם באותה העיר

 על קרקע'  ואפי 51אין כותבים פרוזבול אלא אם יש ללוה קרקע כל שהוא. כ
ש בקרקע של אחר הממושכנת " וכ, בין שלו וממושכנת לאחרים 52ממושכנת

  . 55 והמושכרת 54ה דכותבין על קרקע המושאלת"וה.  53אצלו
לו יש קרקע הואיל והוא תחת שעבודו כותב  אין לו ללוה קרקע ולחייב. כא

  . 56וכן אם אין ללוה ויש לערב כותב עליו פרוזבול. עליו פרוזבול
 משדהו או משדה מי שחייב לו  57לוה לזכות קרקע כל שהואיכול המ. כב

 ואם עומד לווה וצווח שאינו רוצה לזכות לא  58ללוה ולכתוב עליו פרוזבול
   . 60י שחוב הוא לו"אבל אם אינו לפנינו מזכין לו אעפ,  59מהני

אם כשכתב פרוזבול היה קרקע ללוה ומכרו קודם שביעית הדבר שנוי . כג
  . 61ני כתיבתובמחלוקת אי מה

 וליתומים על  63ולאשה על נכסי בעלה,  62כותבין לאיש על נכסי אשתו. כד
  . 64נכסי אפוטרופוס

, פרוזבול המוקדם בתאריך כשר להלוואות שעד הזמן הכתוב בו. כה
  . 65והמאוחר פסול

ד אביהם של יתומים והוי " דב 66יתומים קטנים אינם צריכים פרוזבול. כו
גדלו לאחר מות אביהם ופגעה בהם שביעית לא פקע ' יואפ. ד"כנמסר בב

אבל . מ בחוב שירשו מאביהם"א דחנ"וי.  67מסירתם ופטורים מפרוזבול
   .69 ויש פוטרין בכל גוונא וכן הלכה 68בהלוואתם בעו פרוזבול

  
. 'ן' ס סי"חת, ואין צורך לחוש לדבריהם והחש לכך אין מזחיחין אותו. עד סוף שביעית

ם "רמב' גמ. 51 .ע"ושו. ן"ת לדעת הר"ת ר"ם בעה"רמב. 50. א"פ רמ"וכ. י"עבו, טור. 49

י "העיטור ב.55. ע"שו, העיטור, טור. 54. ז"רדב. 53. ע"ם שו"משנה רמב. 52. ע"טושו

, י לא מהני"לרש, ואם יש קרקע לחייב לערב. ע"ם וטושו"משנה רמב. 56. ע"שו

וסקים וכן הוא בנוסח הפרוזבול שתקנו ובפ' כן מפורש בגמ. 57. ע מהני"א ושו"ולרשב

. אמות' י כתב ד"י אלברצלוני שהביא הב"אכן בנוסח הר. ח"י' רבני ירושלים לעיל סעי

' א בס"חכ. א"ש' א סי"ט ח"המבי. ומעיקר דינא אין צריך לכתוב זיכוי זה בפרוזבול. 58

  . ע"טושו, ם"רמב, משנה. 62.  י"עב, ן"ר. 61.ן"ר. 60. א"ן רמ"ר. 59. שערי צדק

ע פירש דהיינו שאפשר למלוה "והסמ. י"ב, משנה. 64. ע"טושו, ש"רא, ירושלמי. 63

. ע"ם טושו"משנה רמב. 65. שהלוה ליתומים לכתוב פרוזבול על סמך קרקע האפוטרופוס

ילוה עד סוף שביעית או אף בהא אמרינן שד למפרע הלואות "ע אם יכול למסור לב"וצ

  . י"ב. 67. ע"ם טושו"רמב' גמ. 66. משמע דאינו יכולד "ק נ"ע ס"ומסמ. ל"אאמדשב

  .ח שהכריח כן"ע ועיין מנ"ן שו"רמב. 69. י"ב, י"ת וכן נראה מרש"בעה. 68
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ד "אין צריכים פרוזבול דידם כיד ב 71 וכן קופה של צדקה 70עניים קטנים. כז
  .להא מלתא

ה או ללוה אם הדיינים קרובים למלו'  ואפי 72בלילה' פרוזבול נכתב אפי. כח
 אבל צריך ליזהר שלא יהיו הדיינים קרובים זה לזה וכן העדים שלא  73כשר

ואם נכתב בפני עדים הקרובים .  74יהיו קרובים זה לזה ולא ללוה או המלוה
   74א. ע"צ. למלוה

  75א דלא יכול אדם לעשות את חבירו שליח לכתוב פרוזבול בשבילו"י. כט
  . 76ויש מתירין וכן הלכה

בין ' ואפי. ה סמוך לשקיעת החמה" לכתוב פרוזבול ונזכר ערב רח ששכמי. ל
א דיאמר בפני שני עדים נוסח פרוזבול ויוכל בדיעבד לגבות " י77השמשות
  .ע"ונראה דאין הלכה כן והדבר צ.  78חובותיו

  
ח "אבל לא גמ. םמ קופת עניי"ונראה דהנ. ע"שו, י" נ,א"רשב. 71. י"א נ"רשב. 70

. ש שם"מהריק. 73. ז"ס' בהגהותיו סי. ש"מהריק. 72.  חברות הקודשס ושאר"וביהכנ

ת התעוררות "שו .74. וחתומים נסתפק בזה, ז"ס' א ישראל בספר בית אברהם סי"ומהר

ש מטעמא "ט ומהריק"מהרימ. 75 .'ו' ג סי"א עיין יביע אומר ח74. ב"כ' ג סי"תשובה ח

י הכהן "בדעת מהר. ד"תל' ח סי"י או"א בברכ"החיד. 76  .מסרן לשליחמדמילי ננהו ולא 

כ בציץ אליעזר "וכ,ג לא הוי מילי "י הכהן דבכה"והביא שם עוד ראיות למהר. א"והרשב

ש לקולא ועיין "מדשמיטת כספים האידנא מדרבנן ואמרינן ספקא דביה. 77 .ט"ל' ו סי"ח

 דרב אשי שם ביביע אומר וחיליה מהא דרבנן. 78 .דהאריך בזה. 'ג' ב סי" ח אומרעיבי

ז "כ ר"ושכ. ח מהני"דמסרי מילייהו אהדדי ופסקו חלק מהפוסקים דאף לאדם שאינו ת

א דלא בעינן "ל כרמ"מ לדידהו דסבי"ונראה לי דהנ. ת יהודה יעלה אסאד"א ובשו"והחכ

. ד חשוב"אבל אנן הספרדים בדידן דאתכא דמרן סמכינן דמצריך ב. ד חשוב"לפרוזבול ב

ובפרט למרן בכסף משנה . (ח כמותם בעינן שיהיו"מ ת" חשוב מד"ח דלא בעו ב"ת' ואפי

ד חשוב "וכי גרע כתיבתו דבעי ב). ד חשוב בעינן שיהיו"שכתב שאף תלמידים אלו ב

ואם כוונת המלוה לא למסור בפניהם אלא להעמידם . מאמירתו שיכול בפני הדיוטות

 דהתם מסרי מלייהו .אז אין ראיה מרבנן דרב אשי. פ לדיינים"כעדים על מסירתו בע

והלא בכתיבת . פ לדיינים כשאינם בעין" בעםלהדדי ומי יימר דיכול למסור מילי

נתונים הן ברומי אי אשטרות ' ואפי. הירושלמי' הפרוזבול גופא כמה דיות נשתפכו בפי

ז סבר דגוף הפרוזבול הוא דמשמט ולכן "ע' ן בתשובה סי"ועוד דהר. קאי או אדיינים

ד ודעת "א דפרוזבול נעשה בכל ב"ראה דלדידן אין לצרף דעת הרמונ. המאוחר פסול

ס נגד מרן לא עבדינן כנזכר "דתרי ס. ס ולהקל"לס. ז"האומרים דאין דין שביעית בזה

   .ה"ע לקמן סעיף ל"וע. באחרונים
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מי שעשה פרוזבול כדין ואבד ממנו לפני סיום שנה שביעית לכתחילה . לא
  . 79כ רשאי לגבות חובו"אעפיעשה פרוזבול חדש ואם לא עשה 

טוענין ליורש שמא פרוזבול היה למוריש או שמא התנה שלא תשמט . לב
  . 80שביעית

' המלוה לחבירו בשביעית עצמה יכול לתובעו כל שנת השביעית ואפי. לג
י דאינו משמט בשביעית אלא "א דאעפ"ואם הלוהו בשישית י.  81ד"בב

ויש חולקים ומתירים לתבעו . 82יעיתאינו יכול לתובעו בכל שנת השב. בסופה
   .83וכן הלכה. ד"בב' ואפי

יכולים לומר בפני חבריהם התלמידים היודעים . ח"כשהלוה והמלוה ת. לד
מוסרני לכם כל חוב שיש .  84ד חשוב"אינם ב' בהלכות שמיטת כספים ואפי

  .וסגי בכך לי שאגבנו כל זמן שארצה 
' א דאפי"וי.  85ד של שלשה"בפני בא שאם לא כתב פרוזבול ורק אמר "י. לה

הוי ככתב ויש .  87 הראויים לסמוך עליהם בכתיבת הפרוזבול 86שנים סגי
  .לסמוך על זה בדיעבד

א דאף במקום דלא רגילין כל "וי.  88במקום שרגילין לכתוב פרוזבול. לו
.  90נאמן אדם לומר פרוזבול היה לי ואבד.  89ז"שיודעין ששביעית נוהגת בזה

 ויש  93 וכן הלכה 92ואף חרם סתם אינו מחרים 91שבועה אינו צריךואף 
   .95ע אם אינו יודע מדין שביעית אינו נאמן"ולכו.  94חולקין

  
וכן נראה לכאורה מהא דמשעת הסכנה . ט"קע' ב סי"ח. ת יהודה יעלה אסאד"שו. 79

א "י רשב"בו "רי. 80 .93' ו בהערה מס"וליהן ועיין סעיף לבואילך היו שורפים פרוז

. 82 .ש מותר לתבעו בשביעית אם הלוהו בו"כ במנחת חינוך דאף להרא"כ. 81 .ע"שו

מדכתבו שכתיבת פרוזבול בסוף . ע"ם וכן דעת כל הפוסקים והשו"רמב. 83 .ש טור"רא

ע שכתב הלוה את חבירו בשביעית "ומהתימא על השו. והא בהא תליא. שביעית היא

והוה ליה למכתב רבותא דאף חוב דשישית גובה הוא . ד"עצמה גובה חובו כל השנה בב

ומיהו בכסף משנה משמע . ע"ם וכן פסק בשו"י בדעת הרמב"כן משמע בב. 84 .ד"בב

ורבנן דבי . ד חשוב"ח שהמחום רבים עליהם דהוו ב"ם דאף בהא בעינן ת"דדעת הרמב

 לעיל סעיף עיין. 87 .ש"רא. 86 .י"ב, ת"בעה. 85 .רב אשי מבית דינו היו וחשובים הם

 .א"ן רשב"רמב. 89 .ה"ג רמ"סמ. 88 .ג"קי' ס סי"ת חת"ועיין שו', ובהערה לסעיף ל. ט"י

ש היה חוקר אותו שמא "ומיהו הרא. ש"ת ורא"ר. 91 .ע"טושו, ת"ר, ש"רא. ן"ר. 90

אמר רב נחמן נאמן : ז"בגיטין ל. 93 .א"רשב. 92 .ה מצריך שבועה"והרמ. משקר הוא

כיון דתקינו רבנן פרוזבול לא שביק היתרא ואכיל . ט"מ. יה לי ואבדאדם לומר פרוזבול ה

כי אתו לקמיה דרב אמר מידי פרוזבול היה לך ואבד כגון זה פתח פיך לאלם . איסורא

ולכאורה קשה דאחר שביעית דעכשיו אינו בידו אמאי נאמינו ולא נחשוש לרמאי . הוא
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 דכל דבר שאינו בידו אף דהוה ששכח לכתבו ויאמר כן להציל כספו ומאי שנא בעלמא

ונראה דמחמת . 'א' ב סעי"רכ' ובסי. ג"כ' מ סי"ע חו"בידו קודם אינו נאמן וכדאיתא בשו

. ג"ולכן כתב הסמ. לא שכח המלוה וכוודאי משוינן ליה, דאוושא מלתא וכולם כתבי

 אבל במקום שאין רגילין אינו, דנראין הדברים דדוקא במקום שרגילין לכתוב פרוזבול

מ שלא תשמיטנו בשביעית "א כתב דכיון דרגילין להתנות ע"ורשב. ח"והובא בב. נאמן

ת פסק "נ במקום חזקה אפשר דנאמן אף אם אינו בידו והנה ר"א. כוודאי  כתב משוינן ליה

. נ"ן פסקו כר"והר. א"וכן הרשב. ש"והוסיף דאף בלא שבועה נאמן וכן דעת הרא. ן"כר

המוציא "ד וזה לשונו "ט סעיף תכ"ם כתב בפ"והרמב .ם"ן שכן דעת הרמב"וכתב הר

שמזמן "ואם אמר היה לי ואבד נאמן . אחר שביעית ואין עמו פרוזבול אבד חובו, ח"שט

פרוזבול . מ"ן הכס"וכתב מר. 'ולא עוד וכו". ח גובה שלא בפרוזבול"הסכנה ואילך בע

פ "ואילך משנה סש מזמן הסכנה "ומ: מימרא פרק השולח. 'וכו.היה לי ואבד ולא עוד

ג אומר מן "רשב. ח ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו"ח שהוציא שט"ב, הכותב

ונראה שדברי רבינו כאן ובפירוש המשנה . ח גובה שלא בפרוזבול"בע' הסכנה ואילך וכו

ם גזירה על המצוות היו יריאים לשמור "שהוא מפרש שמזמן הסכנה דהיינו שגזרו עכו

שעברה  י"שיהא המלוה נאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד ואעפפרוזבוליהם התקינו 

ל שהוא "ג מפרש הוא והלכה כמותו ואת" ורשב,הגזירה נאמן שלא לחלק בין זמן לזמן

ם "ונראה דהרמב. כ"ע. ג במשנתינו הלכה כמותו"ל כל מקום ששנה רשב"חולק הא קיימ

ן השמיט טעמא דחזקה ולכ. ג"אלא מהא דרשב. דמשום חזקה הוא. נ"לא סבר מטעמא דר

דכתב . ם מטעם חזקה נגע בה"ת הבין דהרמב" אכן בעה,וכתב טעמא דזמן הסכנה ואילך

ם איך נאמן לומר דההלואה נעשתה לפני הפרוזבול במיגו דפרוזבול היה לי "דלהרמב

ל דשאני הכא דמסייע לתובע חזקה דלא שביק "וי, ואבד והלא מיגו לאפוקי ממונא הוא

 למה השמיט טעמא דחזקא דהיא יותר ,כ הוא"וקשה לי דא. כ.ע. וראהיתרא ואכיל איס

ם דלא "מ הבין ברמב"ן הכס"ונראה דאף מר. אלימתא והביא הא דמשמעת הסכנה ואילך

הוא דנאמן   הגזירה שלא לחלק בין זמן לזמןהי שעבר"כרב נחמן מדהוצרך לומר דאעפ

כל זה . 'ג דמפרש וכו"בהלכה כרשדונימא דמחמת חזקה הוא דנאמן ומה שכתב ועוד 

ם לית ליה להא דרב נחמן וליכא חזקה כיון שאינו "אלא ודאי דהרמב. נ"יתורא דמלתא לר

ומה שציין . נ דהא סתם משנה לא כוותיה"ל דסבירי דלא כר"ו סבי"ע ורי"נ כבעה"בידו  א

 .ולא בגופא דמלתא. דפותחין למלוה בהא דאבד, כוונתו להא דרב. מ להא דהשולח"בכס

ואם כנים אנו . ל ואולי כוונתו דלהלכה ולא מטעמיה"נ סבי"ם כר"י כתב דהרמב"ן בבאכ

ף הא דרב נחמן וכן הבינו כל הפוסקים "מדוע השמיט הרי. ן"בזה יתישב תמיהת הר

ף הביא המשנה " וקשה הרי הרי,ף פליג אהאי דינא דפרוזבול היה לי ואבד דנאמן"דהרי

ן בגיטין "כ הר"וכ. ן גופיה העתיקו ופירשו"רוה. ג כצורתם בפרק הכותב"ודברי רשב

דלית להא . ם יחדיו תמים"ף והרמב"ף הביא למתניה דהכותב ואכן אפשר לומר דהרי"דרי

  . ג"ואיכא לדינא דנאמן לומר פרוזבול היה לי ואבד משעת הסכנה וכרשב. נ"דר
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וכן נאמן לומר .  96פותחין למלוה בטענה שמא פרוזבול היה לך ואבד. לז
י היה בינינו שלא ישמיטנו בשביעית או משאר דברים שאין שביעית תנא

ואף אם טוען .  98דאי בעי אמר פרוזבול היה לי ואבד 97 במיגו,משמטתן
  . 99נאמן המלוה בהאי מיגו, הלווה מלוה זו לאחר כתיבת פרוזבולך נעשית

ה של שמינית נאסר עליו לבקש חובו "מלוה שלא כתב פרוזבול ונכנס ר. לח 
ועובר משום לא יגוש את .  1ואם תבעו ביטל מצות עשה דשמוט. הלווהמ

' הריהו גזלן ולא עוד אלא אפי.  ואם הכריחו לפורעו בחובו 2רעהו ואת אחיו
כ אני "בא הלווה מעצמו לשלם לו חייב לומר משמט אני ואם אמר לו ואעפ

  ירוצריך שיסב.  3צ לסרב יותר"אורוצה לתנו לך במתנה יכול לקבלו מיד 
   

ל הכי אלא דאין הלכה "ואף לפוסקים דלא סבי,במשנתינו נ דהלכה כמותו בכל מקום"א

ר כב). ן"ו דכתובות מה שכתב בשם הר"ד מ"ט פ"עיין תוסיו(כמותו במשנתינו בכל מקום 

ם דהוי "ת להרמב"ומה דהקשה בעה. ג הכא מפרש הוא ולא חולק"דרשב. מ"כתב הכס

גו להוציא דהא אם מסר פרוזבול הרי הוא כגבוי ואין דאין זה מי יש לישב, מגו להוציא

ק "ס. ג"פ' ך סי"וש. ה"ק מ"ב ס"פ' מ סי"ע חו"ועיין סמ. והוי כשטרא מעליא. כאן הוצאה

מ כיון דרוב "ומ. 'כשאר קולי דפרוזבול בקניני הקרקע וכדו, נ קולא דפרוזבול הוא"א. 'ט

אפשר לומר כן וכדכתיבנא וכן ף "ם פסק דנאמן ואף ברי"והרמב. נ"הפוסקים פסקו כר

מ דאף כשאין סכנה נאמן שלא "אכן בהא דכתב הכס .ודאי דהכי הלכתא. ע"פסק בשו

. דכיון דתקון תקון". אילך"לכאורה הכי הוא פירושה דמסכנה ו, לחלק בין זמן לזמן 

נהגו העם לכנוס בשלישי ולא מיחו ". אילך"דקאמר ומסכנה ו: דכתובות ג' וקשה לי מגמ

שם ניעקריה לגמריה משמע דאזמן סכנה קאי בלבד ולא ' ומקושית הגמ. חכמיםבידם 

ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה שלא בגט "רשב. ט"ושם דף פ. ק"ודו". אילך"ו

ז "בפט(התם גבי גט . ג"ם כרשב"ואף כי הכא פסק הרמב. ח גובה שלא בפרוזבול"ובע

והרי .  מה דינון עדי גירושיג אם יש"השמיט להא דרשב) ו"מהלכות אישות סעיף כ

ובטור . ג להני תרי בחדא מחתא מחתינהו ואמר מסכנה ואילך ואמאי השמיטו"רשב

. כתב ואם הוא במקום שאין רשאין לכתוב גט מפני הסכנה היא נאמנת. 'ק' י סז"אבהע

. ע השמיטו"ובשו. ומשמע דאילך לאו דווקא. ואף הוא במקום סכנה קאמר ולא ואילך

וכבר . (נ"שם עמד בזה וכתב דטעמא דפרוזבול אינו מחמת ואילך אלא כדרובבית מאיר 

ולא קאמר , ח על שולחנו ודיו"אמרו בשעת הסכנה מניחו לנ: א"ובשבת כ) הוכחנו דאינו

: ב"ה ל"ומיהו עיין בר. משעת סכנה ואילך משמע דבמקום דקאמר ואילך בדקדוק הוא

  .ד"קנ' ת אבקת רוכל סי"שו. 95 .ו"בעל העטור ורי .94 .ב"וצ, ה בשעתו"ד' תוסבו

תירוץ על הקושיא והרי מיגו . עיין בסעיף הקודם. 97 .הא דרב והביאוהו הפוסקים' גמ. 96

  .החינוך. 1 .ע"ם שו"רמב. ת"י בעה"ב. 99 .ע"ן טושו"רמב. 98 .להוציא לא אמרינן

  .ע"טושו, ם"רמב', גמ. 3 .החינוך, עובר מדרבנן, ז"ובזמה. ם"רמב. 2 
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ה הוא מה פירוש משמט אני כדי שיבינו שניהם שכשאומר לו " אם עללווה
  . 4כ שכוונתו לא בחובי אני נותן לך אלא מתנה אני נותן לך"אעפ

  5מותר לו למלוה שתהא ידו פשוטה לקבל בשעה שאומר לו משמט אני. לט
אבל לא יאמר לו .  6כ"וכן לתלות בו עיניו שנראה כמחכה שיאמר לו אעפ

  . 7כ הוי ספק גזל"כ ואם כפהו בידים ואמר אעפ"אעפבפירוש אמור 
 עד שיאמר  9הם ביד המלוה'  ואפי 8אם החזיר לו חובו יסבב עמו בדברים. מ

לו שלי הם ובמתנה נתתים לך ואם לא אמר לו לא יקבל ממנו אלא יטול 
  . 10מעותיו וילך לו

ותיו י שמעיקר דינא כשאומר לו המלוה משמט אני יכול ליטול מע"אעפ. מא
  . 11כ והחזירם למלוה רוח חכמים נוחה הימינו"ולילך אם אמר לו אעפ

ח לחבירו בשביעית דין הלוקח כדין המלוה הן לעשיית "המוכר שט. מב
אבל אם . מ כשהלווה והמלוה יהודים"והנ.  12פרוזבול והן לשמיטת החוב

כ "לוה ישראל מהגוי וקנה השטר ישראל אחר אין שביעית משמטתו אלא א
   .13פו במלוהזק
שטר חוב שעבר עליו שביעית ולא נכתב עליו פרוזבול הואיל ונמחל . מג

ויכול .  14גופו של שטר של לוה הוא וחייב להחזירו ללוה, שעבודו של שטר
  . 15ד להחזיר לו שטרו"לכופו בב

  במקומות שאמרנו שהדבר שנוי במחלוקת אם שביעית משמטתו או לא . מד
  
כ נראה דלא צריך לומר לו בפירוש במתנה אני "ני ואמר לו אעפדכשאומר לו משמט א. 4

ש "ברטנורא והר. 5 .'כן מוכח בגמ. נותנו לך אלא כל דשניהם מבינים זאת מספיק בכך

 .שכתבו בגמרא , כ"והוא פירוש ותלי ליה עד שיאמר אעפ. י"והובא בב. והוא מירושלמי

כבר קיים דבר שמיטה באומרו י שיכול לכפותו ד"ח שפירש לרש"ודלא כב. 7 .טור. 6

ויכול . ואינו דהרי פקע חובו דשביעית אפקעתא דמלכא הוא והחוב נפקע ממילא, משמט

כ הוי כממונו גמור לכל מילי וכאילו גזל "כ דמלוה וכדלקמן וא"ד בע"לתבוע השטר בב

ש "י כתב דכן יכול לכפותו אמנם הרא"וכתבתי ספק גזל דהא רש, ממנו ממון בעלמא הוא

ולא כפיה . 'וכדו. סיבוב בדברים, ו וכן משמע מכל הפוסקים דכתבו תליית עיניודחא

כ אמר "י שאח"ם שהבאתי בסמוך דאף שהחזיר לו הלווה אעפ"וכן משמע מהרמב. בידים

וכתב . כ"ולומר אעפ" דבריםב"משמט אני מחזיר לו מעותיו כל שלא הצליח לסבבו 

מור וגובים מנכסיו ואם מת גובים ח דאם שלם הלוה מחמת תביעתו הוי גזל ג"המנ

ש שיכול לבקש משליחים שישפיעו "וכ. 8 .ל"מהיורשים כדין כל גזל וזה פשוט מאוד עכ

ם "רמב. 10 .ם"כן נראה פשט הרמב. 9 .וכמעשה דרבה ואביי. כ"על הלוה שיאמר ואעפ

ם וא. ם"ש רמב"רא. 14 .א"א רמ"רשב. 13 .ת"טור בעה. 12 .ם"רמב, משנה. 11 .ע"שם שו

  .ע"טושו. 15  .הרי זה עובר גם על לא תשכן באהליך עוולה, אין בו התאריך
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 שמשמטתו ראוי לו לאדם שיחזיר לו למלוה על תנאי שאם וי שפסקנ"אעפ
  . ואם נשמט חובו הרי זה שלו ומשלו הוא נותן לו,חייב לו הרי זה בחובו

ליו מדת חסידות היא שלאחר שכתב פרוזבול ילוה לחבירו סך מה שע. מה
. ה של שביעית יקיים בו מצות שמיטה בפועל"לא חל הפרוזבול ולאחר ר

  .לא ימנע טוב להולכים בתמים'  וה) .כי תבוא' ח פ"בא(
        ????פרוזבול מהו פרוזבול מהו פרוזבול מהו פרוזבול מהו 

וכן אם מגיע לו מחבירו דמי עבודתו , המלוה מעות או מיני אוכלין לחברו. א
ן לחודש נעשה חוב זה ביום אחרו' ואפי. זקפן עליו במלוהומשאו ומתנו 

. אם אין קבוע לחוב זה זמן תשלום בשנה השמינית. אלול של שנת השמיטה
. פקע חובו ואסור לו לתבוע את חובו. ה של שנת השמינית"כיון שיגיע ליל ר

ואף אם חבירו מחזירו לו ללא בקשתו אסור לו לקבלו וחייב לומר לו משמט 
לך במתנה מותר לו כ אני נותנם "ורק אם חבירו יאמר לו שלי הם ואעפ, אני

 .לקבלו
מתקנת הלל הזקן שהכותב פרוזבול על הלוואותיו שכבר הלוה שאין . ב

 .שביעית משמטת חובו ויכול אף בשמינית לגבות חובו ללא בעיות
וכן סוף זמן כתיבת . אין פרוזבול מועיל אלא לחובות שנעשו לפני כתיבתו. ג

 .הפרוזבול הוא בסוף השנה השביעית
 .ח הבקי בהלכות עדות והקנאה" צריך להעשות על ידי תפרוזבול זה. ד
לא , המוכרים בהקפה יקפידו לאחר עשיית פרוזבול זה' בעלי חנויות וכד. ה

 אם לא שיקבלו את כספם ,מ לתובעם"לסכם בשביעית את חשבונות הקונים ע
 .בשביעית

        שטר  פרוזבולשטר  פרוזבולשטר  פרוזבולשטר  פרוזבול
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