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 הקדמה
 לספר ברכת שמעון

 
י'שתבח ה'יוצר ו'המטיב ה'בורא ברוך הוא שזיכני להורות הוראה ברבים בקרב עמו, ועל 
ידי כך קרה לא פעם שזכיתי להציל זוגות מאיסורי כרת או אנשים מחילול שבת וכדומה, 

שאלות כמו שיראה המעיין בתוך הספר. אחרי הרבה שאלות שנשאלתי ראיתי שהרבה 
נובעות מחוסר ידיעה וכן יש שאלות שהתחדשו בזמננו שלא היו מעולם, ואינם 
מפורשים בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים. לכן אמרתי אל ליבי אבוא במגילת ספר 
לבאר כמה וכמה עניינים שנשאלתי בהם החל מהמקור במשנה והגמרא ואח"כ לבאר 

בב"י וכן דעת רבותינו האחרונים ובראשם דעת רבותינו הראשונים ובפרט אלו המובאים 
דעת השו"ע והרמ"א בכדי לתת בסיס ללומד אפילו אם אינו מונח בחומר הנ"ל,אמנם 
בכמה מקרים לא הבאתי את אחרוני זמננו כי ספריהם מצויים לרוב והרוצה לדעת 
דבריהם יקחם וילמד כי אין רצוני להיות מסכם שיטות,אולם יש מקומות ששלחתי 

קום לצורך העניין, ובפרט כדי להרחיב את דעת הלומד כיון ששם הובאו להקת למראה מ
פוסקים בהרחבה )בפרט בספרי פאר הדור מו"ר הגאון עובדיה יוסף זצ"ל, שכמעט שלא 
השאיר לנו מקום להתגדר בו, לכן אין זה מן ההוגן והראוי שאכתוב רשימת פוסקים 

לכן בדרך כלל ציינתי מקור בספרי רבנו שכתב בספריו שלא יהיה ח"ו גנבת דעת הלומד, 
בכדי שמי שירצה להעשיר ידיעותיו יפתח ספריו ויעיין שם(. יש לציין שרוב השאלות 
הורתי בכוח דהתירא כיון שעמדו לנגד עיני דברי הרא"ש שכתב על הראב"ד וז"ל "ואם 

הג אדם חשוב מרוב ענוותנותו ופרישותו אינו רוצה לסמוך על עצמו לעשות מעשה ינ
מדת פרישותו לעצמו אבל לא ניתן לכתוב על ספר להורות לדורות הבאים כי מצינו 
הרבה בתלמוד שחששו חכמים לתקנת עגונות לכן הקלו מאוד כל שכן שלא יורה אדם 
להחמיר מדעתו אם לא שיביא ראיות ברורות מן התלמוד",עכ"ל)הובא בב"י חיו"ד ס' 

מורה את רמת הרוחניות של השואל ולראות קפז' ס"ק ו'(. וכן לפעמים צריך לראות ה
ראשית דבר מאחריתו שאם יחמיר עליו יתכן שיצא דבר תקלה על ידו, כמו שארע לי 
פעם אחת במוסרי שיעור בהלכות שבת והגענו לס' שכו' העוסק באיסור רחיצה בחמין 
ואחר השיעור פנה אלי אחד המשתתפים ואמר כיון שהוא איסטניס ורגיל כל בוקר 

חץ אין הוא מוכן מכאן ולהבא לשמור שבת כלל ח"ו כיון שאם גם כך הוא מחלל להתר
שבת אז למה לו להתייגע בחינם, אע"פ שאין סברת אותו אחד נכונה כלל, אכמ"ל. אך 
צריך לדעת שכך הלך מחשבות בני אדם בדורנו ואם לא נמציא היתר על פי ההלכה 

מבוא של הרב מאיר מזוז למשנה ברורה לאותו אדם אז יוצא שיעזוב ח"ו את הדת )עיין ב
ח"ג בהוצאת מכון כסא רחמים איך הרחיב בעניין הנ"ל(. לכן בעניינים אלו יש פעמים 
שכח המציאות מחייב להקל כמובן הכל ע"פ ההלכה, לכן אל ישפוט המעיין ע"פ שכלו 

י בלי לעיין כלל בתוכן התשובה אלא רק ע"י ראייתו את המסקנה להלכה כיון שכל דבר
מבוססים ע"פ מקורות וספרי ראשונים ואחרונים ואין בדברי כמעט שום חידוש אלא 

 סמכתי את כל יתדותי על הפוסקים.
תנו רבנן אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה וז"ל הגמ' בבא בתרא קל' ע"ב "

 עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה וכו'... א"ל
ר' אסי לר' יוחנן כי אמר לן מר הלכה הכי נעביד מעשה אמר לא תעבידו עד דאמינא 

 " עכ"ל הגמ'.הלכה למעשה



דברי הגמ' הנ"ל מבוארים שצריך לדון כל עניין לגופו ואין לפסוק הלכה למעשה מתוך 
למוד לכן אני מבקש לא לדמות דבר לדבר וע"פ תשובות שהשבתי להקיש לשאלות 

ח"ו תקלה מתחת ידנו ועל זה אמרו חז"ל בברכות ז' ע"ב שגדול דומות שלא תצא 
 שימושה יותר מלימודה, ודי בהערה זאת. 

כתב המסילת ישרים בהקדמתו הנפלאה שאין תועלת זה החיבור בקריאתו פעם אחת 
אלא בחזרתו כמה פעמים, ואם כך במוסר על אחת כמה וכמה בהוראה שיש כאן או זיכוי 

 הרבים או ח"ו ...
ם צאתי את הקודש אביא פירוש של רבנו האר"י ז"ל על הפסוק "עוברי בעמק הבכא טר

מעיין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה")תהלים פד'()הובא בשער הפסוקים(. ידוע שדרך 
האדם לגן עדן רצופה מכשולים והתיקון האחרון לפני כניסת האדם למקום מנוחתו הוא 

ור של גיהנם שולט בהם)סוף מסכת חגיגה( הגיהנם אך הת"ח אשר עסקו בתורה אין א
ות"ח שזכו בחייהם להורות הוראה זוכים ע"י עוברם בגיהנם להוציא הרבה נשמות משם 
וזה סוד הפס' עוברי בעמק הבכא)הוא גיהנם(מעיין ישיתוהו)ת"ח לא נשרפים כנ"ל אלא 

וציא זה להם כמעיין(גם ברכות יעטה מורה)ת"ח שזכה להגיע להוראה ומורה זוכה לה
 נשמות אבודות משם אז הקב"ה מברכו וזה גם ברכות יעטה מורה, זה מורה הוראה(.

לכן יראה הלומד כמה חשוב לעסוק בהוראה ולא לפחד כלל וכבר אמרו חז"ל על הפס' 
"רבים חללים הפילה וכו.." זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, אך "הרוגים כל עצומיה"  

יוצא שיותר חמור מי שיש בידו להורות ולא מורה לכן  זה שהגיע להוראה ואינו מורה
 צריך האדם לעסוק ביתר שאת ויתר עוז בהלכה כדי שידע את המעשה אשר יעשו.

 
אצא מן הקודש בדברי תודה וברכה לכל מי שסייע בחיבורי הנ"ל בפרט לרב החשוב 

 ט"אשלי הרב רן יוסף חיים מסעוד אבוחציראמזכה הרבים בעירנו עפולה והסביבה 
שדחף ועודד אותי לכתוב את התשובות. וכן טרח ויגע לערוך את הספר הנ"ל ולהוציא 
דבר מתוקן מתחת ידי אברכנו בעושר ואושר ונחת מכל צאצאיו עד בוא גואל, מתוך 

 בריאות ונחת וימשיך להגדיל תורה ולאדירה. אכי"ר.
ליו הארות שעבר על כל הספר הנ"ל ונתן ע הרב מאיר פרץ שליט"אוכן אברך את 

נפלאות וכן עשה הגהה נפלאה בדקדוק יוצא מן הכלל. יהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח בכל 
מעשיו בבריאות איתנה ונחת רוח מכל יוצאי חלציו באושר ועושר וימשיך להגדיל תורה 

 ולאדיר פה עירנו עפולה תובב"א. 
דלו אותי שג להורי היקרים דוד ורותי הי"ואבקש מבוראי שישלח רפואה שלימה 

מקטנותי על ברכי התורה והיראה ותמיד שמחים לעזור בכל הקשור לקודש יהי רצון 
 שיזכו לראות ברכה בכל מעשה ידיהם באריכות ימים ושנים ונחת מכל יוצאי חלציהם. 

וכן אברך את נוות ביתי שתמיד מטה כתף לסייעני לעסוק בתורה ולזכות את הרבים 
כה לאורך ימים ושנים ותראה רק נחת מכל יוצאי חלצנו. מתוך נחת ושלווה יהי רצון שתז

 אכי"ר.
 בברכה שמעון יחיא, ס"ט

 
 
 
 



 
 
 

 חלק 
 אורח החיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 סימן א
 

 בעניין אמירה לגוי בשבת ויו"ט וכל במסתעף מזה
 

עפולה והסביבה הרב הגאון האדיר מו"ר לכבוד ידידי היקר מזכה הרבים פה עירנו 
 רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא שליט"א.

 
בבה"כ שלנו )"קול יעקב" עפולה, שמו"ר רב בית הכנסת הנ"ל( התעוררה בעיה 
בתפילת שחרית של יו"ט ראשון של חג )פסח(, שהשעון שבת הפסיק לפעול כך 

ם כל השבת והחג שאור בה"כ נישאר כבוי למעט כמה מנורות שנשארים דלוקי
וידוע שבבה"כ הנ"ל החלונות למטה כך שבה"כ עדיין נשאר חשוך ואין כל הציבור 
יכולים להתפלל. והועלתה שאלה האם מותר לומר לגוי לסדר את התקלה ואיך 

 ובאיזה אופן עושים זאת?
 

 ראשית נדון בדין:
 אמירה לגוי בשבת

י לעשות מלאכה לצורך הנה מבואר בגמ' עירובין )סז ע"ב( שמותר לומר לנכר
מכשירי מילה )שם מדובר בענין מילה שנשפך מים חמים ולא היה למוהל מים 
חמים לכן אמר רבא להביא מים חמים מביתו ואמר לו אביי שאין ערוב וכן שאין 

 שיתוף אז אמר לו רבא שיאמרו לגוי להביא.ע"ש(.
צורך מילה או הנה נחלקו הראשונים אם מה שהתיר רבא לומר לנכרי זה דווקא ל

אפילו לשאר מלאכות שיש בהם צורך מצוה כעין מילה,וכן נחלקו אם דווקא מותר 
 במלאכות דאוריתא או דרבנן.

הטור בסימן ש"ז הביא דעת הרמב"ם שמותר לומר לנכרי לעשות מלאכות דרבנן  
כגון לעלות באילן להביא שופר לתקוע בו לצורך מצוה וכן הביא דעת התוס' 

 רה לגוי שרק לצורך מילה התירו כי היא עצמה דוחה שבת .שאסרו כל אמי
מבואר שלפי דברי הרמב"ם יש ללמוד ממעשה דרבא לא רק למילה אלא לשאר 
מלאכות שיש בהם צורך מצוה וכן נלמד מדבריו שרק באיסור דרבנן התירו ולא 
באיסורי תורה. ומדברי התוס' מבואר שדווקא לצורך מילה התירו לומר לגוי אך 

 אר מלאכות יש איסור בין אם המלאכה דאורייתא בין דרבנן. לש
הב"י הביא את הר"ן שכתב שבעל העיטור התיר לומר לגוי להדליק נר לישראל 
לצורך סעודת שבת והסביר הר"ן שבעל העיטור למד ממעשה דרבא שמותר אפי' 
מלאכות דאורייתא וכן למד שלאו דווקא מילה אלא הוא הדין כל דבר שלצורך 

וה, כתב הר"ן שכך דעת בה"ג וכתב הר"ן שהרמב"ם והרי"ף חלוקים עליהם  מצ
 שרק באיסור דרבנן התירו ולאו דווקא מילה אלא כל דבר שהוא לצורך מצוה.

עוד כתב ב"י שנראה לו שהרשב"א כדעת התוס' שאין להתיר בשבותים)שבות 
ה שהתירו פרושו, דברים שחכמים גזרו עלהם לאיסור, כגון אמירה לגוי( אלא מ

 בפרוש.ע"ש.



עוד כתב הטור בשם אבי העזרי בסימן של"ח שמותר לומר לגוי  לנגן בחופה כי זה 
לצורך מצוה כי אין שמחה אלא בכלי שיר והטור כתב שכבר לעיל כתב שאסור 

 לומר לגוי אלא בדבר שהוא עצמו דוחה שבת כגון מילה.
כתב ב"י שמה שכתב  כתב ב"י שהמרדכי והגהות אשירי כתבו כהאבי העזרי עוד

הטור זה כמו התוס' לעיל.הב"ח כתב בשם מהרש"ל שגם התוס' יודו בשמחת חתן 
 וכלה שעדין טפי ממילה)צע"ג(.

כתב הדרכי משה שהמרדכי אסר לומר לגוי לתקן כלי שיר אפי' לצורך חתן 
וכלה)הפוך מהב"י(וכן כתב בשם מהרי"ו שאם היה יכול יבטל את המנהג הזה,עוד 

בתוס'  שבזה הזמן אין אנו בקיאים בתיקון כלי שיר לכן אפשר   כתב שמצא
 שמותר לומר לגוי לנגן כוון שזה רק חשש שמה יתקן .ע"ש.

 
 נמצאנו למדים שבראשונים יש ג' שיטות.

א( דעת התוס' שרק למילה התירו לומר לגוי שהיא עצמה דוחה שבת וכך היא דעת 
 הטור ע"פ הב"י.

 
 ותרת אמירה לגוי לצורך מצוה רק במלאכות דרבנן.ב( דעת הרמב"ם והרי"ף שמ

 
 ג(דעת בה"ג והעיטור שמותרת אמירה לגוי במקום מצוה אפי' במלאכות דאוריתא.

באו"ח סימן רע"ו ס"ק ב' וז"ל: "..י"א שמותר לומר לנכרי להדליק נר רמ"א כתב 
לצורך סעודת שבת משום דסבירא ליה דמותר אמירה לנכרי אפי' במלאכה גמורה 
במקום מצוה,ע"פ זה נהגו רבים להקל בדבר לצוות לא"י להדליק נרות לצורך 
סעודה בפרט בסעודת חתונה או מילה ואין מוחה בידם ויש להחמיר במקום שאין 

 צורך גדול וכו'.".ע"ש.
מבואר בדברי הרמ"א שסובר כעיטור במקום מצוה וכן כתב שיש להחמיר אם אין 

 צורך גדול.
ס"ק ה' כתב, וז"ל: "דבר שאינו מלאכה ואינו אסור לעשותו  או"ח סימן שז'בשו"ע 

בשבת אלא משום שבות מותר לומר לישראל לומר לא"י לעשותו בשבת והוא 
 שיהיה שם מקצת חולי או יהיה צריך לדבר הרבה או מפני מצוה" וכו'..ע"ש.

מבואר בדברי השו"ע שפסק כדעת הרמב"ם והרי"ף שרק במלאכה דרבנן מותרת 
 גוי לצורך מצוה.אמירה ל

 כתב המשנה ברורה )שם(ס"ק כ' שבמקום מצוה לא גזרו שבות דשבות.
מדברי המשנה ברורה נלמד לנידון דידן שאפי' למרן השו"ע כל שהוא שבות 
דשבות מותר לומר לנכרי לצורך מצוה, לכן אם אומר לגוי שיאמר לחברו הגוי 

 לצורך מצוה.שיעשה מלאכה דאוריתא שרי כיון שזה שבות דשבות 
וכן מבואר בדברי הרמ"א שמותר לישראל לומר לגוי אפי' במלאכה גמורה מהתורה 

 לכן הורתי שאשכנזי יאמר לגוי לתקן את החשמל.
כל זה לכתחילה, אך בדיעבד באין נמצא שני גויים שאחד יאמר לחברו, או בהעדר 

 .אשכנזי )או מאי נעימות שיפגע( יש להתיר להגיד לקטן שיסביר לגוי



 ואבאר דברי:
 

 דין אמירה לקטן
כתב בדרכי משה סימן שכ"ה ס"ק ח' וז"ל: ועכשיו נהגו להקל לומר לגוי או לתינוק 
להביא ולהוליך דרך הרשות הרבים לפי שאין לנו רשות הרבים גמורה בזמן הזה וכן 
נהגו להקל. ומכל מקום נראה לי שנכון להחמיר בדבר, שלא יהיה אלא בכרמלית 

 פסק מהרי"ל" ע"ש.וכו'..וכן 
מבואר מהרמ"א  שיש היתר לומר לקטן להוליך בכרמלית שהאיסור מדרבנן ויש 

 שנהגו אפי' ברשות הרבים שאיסור מהתורה.
וכן כתב הט"ז סימן שמו' ס"ק ו' שמותר להביא מפתח לבית הכנסת ע"י תינוק כמו 

 ע"י עכו"ם דווקא בכרמלית שאיסורה דרבנן, ע"ש.
בצות זהב שם על הט"ז שה"ה לומר לקטן להביא סידור כתב הפרי מגדים במש

וחומש לב"ה אפילו שאין עירוב אע"פ שמרן בסימן שמ"ג אסר למספי ליה בידיים  
אפילו שבות מ"מ דמי לאמירה לגוי לצורך מצוה שמרן )סימן שז' ס"ק ה'( התיר 

 ע"י אמירה לאמירה, ע"ש. 
ס"ק א' כתב שאין להרגיל את אולם השו"ע כמו שהזכיר הפרי מגדים בסימן שמ"ג 

 הקטן בחילול שבת ויו"ט אפי' בדברים שהם משום שבות.
כתב המשנה ברורה )שם( ס"ק א' לפרש דברי מרן השו"ע שיש למחות בקטן 

 שעושה חילול שבת לצורך ישראל גדול .
וכתב הביאור הלכה )שם( בשם תשובת רע"א שנתן עצה לתת לקטן סידור וחומש 

"ה במקום שאין עירוב וע"י כך הגדול יוכל להתפלל עימו ואין זה להוציא לצורכו לב
 חשיב שנותנו לו בידיים כוון שזה לצורך הקטן.

העולה מכל האמור מדברי המהרי"ל והד"מ והט"ז והפ"מ שיש היתר לומר לקטן 
עצמו לסדר את החשמל בית הכנסת אלא שמרן אסר כיון שלא יתרגל בחילול 

ן יצווה לגוי לסדר את החשמל כיון שאין זה חילול שבת. מ"מ נראה להקל שהקט
שבת ניכר ואפילו גדול אשכנזי מותר בדבר. וכן הקטן עושה לצורך עצמו )כמו 

 שהתיר רע"א( כוון שהוא גם ממתפללי בית הכנסת וגם צריך לאור. 
יש לציין כל הנ"ל שיש מנורות שהם עם חוט להט שבהדלקתם עוברים על מלאכת 

נורות הם פלורסנט או לדים שהדלקתם הם מלאכה דרבנן אז מבעיר אך אם המ
 מותר ליהודי ספרדי לומר ישירות לגוי כוון שגם כאן יש שתי שבותים. 

וכן נזכרתי ששבת אחת הלכתי להעביר שיעור בב"מ "חנוך לנער" ושכחו שם 
להדליק את האור והמזגנים והורתי לנוער שם להביא שני גויים וב"ה כבר בצאתם 

 בית המדרש מצאו שני ערבים וכך עשינו כנ"ל.מחוץ 
 עכשיו לעצם השאלה הנ"ל שכל הנ"ל היה ביו"ט 

כתבה המשנה במסכת מגילה )ז ע"ב( וז"ל "אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש 
 בלבד" ע"כ.



כתב מרן באו"ח סימן תצה' ס"ק א', שכל מה שאסור בשבת אסור ביו"ט חוץ 
שהותר לצורך הותר נמי שלא לצורך, וכתב שם ממלאכת הבערה והוצאה שמתוך 

 במשנה ברורה הוא הדין אמירה לגוי.ע"ש.
אולם בדין הבערה כתב הט"ז סימן תק"ב שאע"פ שהותר הבערה שלא לצורך 
המוליד אש מהאבנים והעצים וכד' כמו שכתבה בגמ' ביצה )לג ע"א( עובר על 

וסוברים שגם הולדת  מלאכת מבעיר מן התורה אולם רוב הפוסקים חלוקים עליו
 אש היא מלאכת דרבנן )עיין באורך שו"ת יביע אומר ח"ב סימן כו'(.

וכתב ביביע אומר )שם( וכן בשו"ת יחוה דעת )ח"א ס' לב'( אודות הדלקת אור 
ביו"ט ע"י ישראל והרב שם הביא הרבה פוסקים גאוני עולם )ערוך השולחן ועוד 

אולם הרב שם העלה לאסור והביא ע"ש( שמתירים להדליק אור וחשמל ביו"ט, 
 שם כמה טעמים לאיסור, ע"ש .

אולם בהתבוננות אפשר לעשות פה ספק ספיקא, ספק הלכה כדברי העיטור ובה"ג 
ורמ"א שיש היתר לומר ישירות לגוי )ללא אמירה לאמירה( ספק הלכה כרמב"ם 
והרי"ף והשו"ע שאסור אמירה )רק אמירה לאמירה(,ואם תמצא לומר שהלכה 

רמב"ם וסיעתו שמא הלכה כדברי "ערוך השולחן" שמותר ביו"ט להדליק חשמל כ
ואור. וס"ס זה מתהפך אפי לדעת הש"ך )ביו"ד סימן יג(, לכן גם לדעת הט"ז שכתב 

 שמלאכת הבערה ביו"ט זה דאוריתא אפשר לומר לגוי אחד לסדר את החשמל.
א שני גוים אמירה ע"י וכתב בלוית חן סימן יז' )עמ' כה( להתיר בדיעבד באין נמצ

ישראל לנכרי כוון שיש צער דרבים לצורך מצווה כוון שיש עוד כמה פוסקים 
כעיטור ובה"ג ע"ש שהביא להקת פוסקים ראשונים שהתירו אמירה לגוי לצורך 

 מצווה.
ביו"ט לכו"ע מספיק אמירה לנכרי אחד לסדר החשמל ואין צורך לשני  להלכה:

ת הספרדים צריך לכתחילה שני גוים שאחד יאמר גוים, מה שאין כן בשבת שלעדו
לחברו ודווקא לצורך מצוה ואין חילוק בין יחיד לרבים אך בדיעבד לצורך רבים 
)מצווה( אפשר לסמוך על הרמ"א שמספיק גוי אחד כמו שכתב בלוית חן הנ"ל. 

 אולם לעדות אשכנז תמיד יהיה מותר לצורך מצווה אמירה ע"י גוי אחד.
הנ"ל נשאלתי באחת השבתות בב"ה הנ"ל האם מותר להעביר את מיחם עוד בעניין 

המים החמים למצב שבת היות והגבאי ששכח אותו על מצב הרתחה, יש לציין שזה 
לצורך מצוה דרבים, היות ובב"ה הנ"ל נוהגים כל השנה להתפלל בנץ החמה והרבה 

שתיה  פעמים אנשים מתעוררים מאוחר וסומכים על המיחם הנ"ל ולא שותים
חמה בביתם, ואם לא יהיה מים חמים אז לא יתפללו בישוב דעת וכן יש צורך 
במיחם כי אחרי התפילה יש באופן קבוע קידוש ושיעור תורה ואנו מחממים דברי 
מאפה עליו. לכן מותר לומר לנכרי שיאמר לחברו או אפי' ע"י אשכנזי כנ"ל או קטן 

לעיל בשם הלוית חן. )יש לציין  ובשעת הדחק אפשר ישירות לומר לגוי כמבואר
שאומנם כיבוי המחם זה מלאכה דרבנן אך בהעברתו למצב שבת הוא נכבה ואז 
נידלק שוב על שמירת החום וידוע שזה עובד על ידי גופי חימום שזה לכו"ע 

 מלאכת מבעיר שהיא דאוריתא(.



ורך עיין עוד בחזון עובדיה שבת )ח"ג עמ' תמו'( שהתיר שבות דשבות אפילו לצ
מצווה דרבנן וכן התיר ) שם עמ' תמט'( במצווה שיש בה עונג הגוף כגון אכילה 

 וכד', ע"ש
 מצפה לביאת גואל שמעון יחיא
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 בעניין חליבת אישה בשבת וכל המסתעף מזה
נשאלתי אודות אישה מינקת האם מותר לה בשבת לחלוב את דדיה היות ויש לה 

ן סדיר ויש לה בדרך כלל גודש המכאיב לה, וכן בזה צער כי הוולד לא יונק באופ
שאלה אם מותר לכוון שעון שבת לזמנים ידועים ולחבר לו בע"ש מכשיר השואב 

 חלב.
 תשובה:

ז"ל הגמ' שבת )קלה ע"א( "תניא בן שמנה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו אבל אמו 
 שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה ". ע"כ.

 הנ"ל שמותר לאמו של הוולד להניקו מפני הסכנה. נחלקו הראשונים בפרוש הגמ'
א( רש"י פרש שיש סכנה לאמו אם לא תניקהו מפני שמתרבה חלב בדדיה ומביאה 

 לידי חולי.
ב( התוס' והרא"ש כתבו וזת"ד: "לאו דווקא סכנה אלא אפילו בשביל צער מותר 

סא ולא עוד אלא לחלוב היא בעצמה להוציא החלב שרי מידי דהוה המפיס מור
דשרינן" הב"י בסימן ש"ל ס"ק ח' כתב שכ"כ רי"ו, וגם הרמב"ם שאוסר מלאכה 

 שאינה צריכה לגופה יתיר כאן, יוע"ש.
ג( המרדכי כתב שאסור לאשה להקל לחלוב ביד ומה שהתירה הגמ' זה מפני סכנת 

 הילוד בלבד.
 ד( עוד כתב המרדכי שדווקא לכלי אסור כי ע"י כך עוברת על מלאכת מפרק שהיא

 תולדה של דש אבל בקרקע מותר לחלוב.
שו"ע או"ח סימן ש"ל ס"ק ח' פסק, וז"ל" "וכן היא בעצמה יכולה להוציא בידה 

 החלב המצער אותה", עכ"ל.
כתב המשנה ברורה )שם אות לב( וז"ל" "על הארץ דאין זה דרך מפרק כוון שהולך 

 לאיבוד..וכו', ע"כ יעו"ש.
וז"ל" "לא תיקל אשה חלב מדדיה לתוך הכוס  עוד כתב מרן בסימן שכ"ח ס"ק לד',

 או לתוך הקדירה ותניק את בנה" ע"כ.
מותר לאשה הנ"ל לחלוב בידה כדי שלא יהיה לה צער כ"ש אם יש חשש להלכה:

סכנה כפרש"י. אך מ"מ תעשה באופן שהחלב ילך לאיבוד כגון שתחלוב ישר לכיור 
יה)שבת ח"ג עמ' שדמ', ע"ש או לכלי עם מעט סבון וכדומה, וכן כתב בחזון עובד

 באורך(.



ולעניין השאלה השניה אם מותר לעשות זאת ע"י מכונת שאיבה המופעלת ע"י 
שעון שבת נראה להתיר כיון שזה גרמא ושנינו בגמ' שבת )קכ ע"א( וז"ל:"לא 

 תעשה כל מלאכה עשיה הוא דאסירא הא גרמא שריא" ע"כ.
שיר אלא ע"י גרמא מותר בשבת, מבואר מהגמ' הנ"ל מלאכה שנעשית לא באופן י

וכן ראיתי לראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף סימן שה הלכה ט' )עמ' 
קיד( )הוצאת שנת תשנ"ב(  שמתיר לחלוב בהמה ע"י שעון שבת ה"ה לכאן)ופשוט 
שגם בזה צריכה האישה לעשות שהחלב ילך לאיבוד ע"י שתניח בבקבוק חומר 

 בחזון עובדיה )שבת ח"ד עמ' קכח'(.  שיפגום את החלב(וכן כתב
 
 ברכת שבת שלום שמעון יחיא 
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 בעניין רחיצה בשבת וכן איסור רפואה בשבת
נשאלתי ע"י אחד מתפללי ב"ה "בית מאיר" )עפולה(שעבר ניתוח בחלק התחתון 
של גופו, והרופא הורה לו לשבת במים חמים כדי שהתפרים יתאחו במהרה, האם 

 לשבת באמבטיה בשבת.מותר לו 
וז"ל הגמ' בשבת )לט' ע"ב(, "לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין בין בצונן דברי ר' 
מאיר, ר' שמעון מתיר, ר' יהודה אומר בחמין אסור בצונן מותר. אמר רבא בר בר 

 חנה אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה". ע"כ.
קו התנאים באיזה אופן מבואר מהגמ' הנ"ל שיש איסור רחיצת כל גופו בשבת ונחל

ונפסק הלכה כר' יהודה שאמר בחמין אסור בצונן מותר. עוד )שם מ ע"א( מבואר 
שאיסור רחיצה הוא משום גזרה שהיו הבלנים )הממונים על בית המרחץ( מחממים 

 את בית המרחץ בשבת.
הרי"ף )יח ע"ב(הרא"ש )סימן ו( והרמב"ם )פרק כב' ה' ב'( פסקו הלכה כר' יהודה 

איסור לרחוץ כל גופו בחמין בשבת וכך פסק השו"ע באו"ח סימן  שכו' ס"ק שיש 
א'. אלא שסיים מרן שמותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו וכן כתב הרמ"א שלאו דווקא 
פניו ידיו ורגליו אלא הוא הדין שאר אבריו. וכן כתב הב"י בריש הסימן בשם 

 הרא"ש.
אע"פ שאין זה חולי כל הגוף  הביא הביאור הלכה שם בשם חידושי רע"א שמצטער

 מותר לרחוץ כל גופו, ע"כ.
אולם יש לדון אם הדבר הנ"ל שזה לצורך רפואה יהיה מותר בשבת הרי קיי"ל שאין 

 מתרפאים בשבת משום גזרת שחיקת סממנים.
וז"ל הגמ' שבת )סו ע"ב(, "סחופי כסא הטבורא בשבתא שפיר דמי", פרש המאירי 

כוס שהיה בו מים חמים לאלתר ונשאר בו הבל חם,  את הגמ' הנ"ל וז"ל: "סחיפת
ועושים כן למי שבטנו כואבת מותר, ואין גוזרים על שחיקת סממנים שאינה 

 רפואת סממנים שנגזור עליה". ע"כ.



וכן פסק מרן השו"ע או"ח סימן שכח ס"ק מ"ג שמותר לתת כוס שיש בו הבל חם 
 על בטנו ואין בזה משום גזרת שחיקת סממנים כנ"ל.

אולם המשנה ברורה סימן שכ"ו ס"ק יט' כתב שזה אליבא דרש"י והר"ן שפירשו 
את הגמ' בדף )מ ע"ב( שאסור לתת על בטנו כלי עם מים חמים משום סכנה, 

 עולים דברי המאירי ומרן שפיר.
אך לפרוש התוס' שאסרו לתת על בטנו כלי שיש בו מים חמים משום רפואה לא 

 המשנה ברורה שלצורך גדול יש להקל.יכון פרושם שפיר. אך סיים 
לכאורה יש קושיא על דברי התוס'  מהגמ' בדף )סו ע"ב( ששם לא חששו לגזרת 
שחיקת סממנים ושם להדיא מבואר שזה לצורך רפואה, וכבר עמד הר"ן בחידושיו 
על קושיא זאת ותרץ שגם שם התוס' יודו כיון שזה לא רפואה ניכרת וכן לא תמיד 

 זה עוזר .ע"ש.
מכל מקום למדנו מהמאירי רש"י והר"ן וכ"כ מרן שאין בכך חשש גזרת שחיקת 

 סממנים.  
מכל האמור עולה שהיהודי הנ"ל יכול לשבת במים חמים כמו שהורה לו הרופא וזה 

 משני סיבות הנ"ל 
 א( אין הוא רוחץ כל גופו אלא חלק תחתון בלבד.

 ותר כל גופוב( כמו שהביא הביאור הלכה בשם רע"א שמצטער אפי' מ
וכמו שהעלנו אין בזה דין רפואה בשבת)עיין עוד באורך בחזון עובדיה ח"ג עמ' שע' 

 שהרחיב כיד ה' הטובה עליו(. 
רק צריך להיזהר מסחיטה אם אפשר )עיין באבני שוהם ח"ב עמ' תשיב' שאין שום 

ת חשש בענין סחיטת השער, וכן עיין עוד בלוית חן ס' פ' עמ' קכד'(וכן אסור לקח
מים חמים מהבוילר, אלא רק מהמיחם וע"י שיתן לאמבטיה זה כבר כלי שני )ואם 

מעביר ע"י כלי אז זה כבר כלי שלישי(. וכן מותר לקחת מים חמים שהוחמו ע"י דוד 
 שמש )כמבואר בילקוט יוסף שבת ד' עמ' סג'(.

 
 ברכת רפואה שלמה שמעון יחיא.

 
 

 סימן ד
 

 המתרתעוסק בדיני אוהל בשבת ומחיצה 
נשאלתי בשבת קודש ע"י גבאי ב"ה האם מותר לשים וילון העשוי ע"י לולאות 
וליתנו בתוך מקל שניכנס בתוך הקיר בב"ה וע"י כך נעשה הפרדה בין גברים ונשים, 
ובב"ה הנ"ל בדרך כלל אין עזרת נשים והיות ששכח שבשבת יש בב"ה שבת חתן 

ותר לעשות מחיצה בשבת לכן לא עשה זאת מע"ש ועכשיו שאלתו היא האם מ
 קודש.

 
 



 תשובה:
וז"ל המשנה שבת )קכה ע"ב(: "רבי אליעזר אומר פקק החלון בזמן שהוא קשור 
ותלוי פוקקים בו ואם לאו אין פוקקין בו, חכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו" 

 ע"כ.
יך ובגמ' )שם( וז"ל: "הכל מודים שאין עושים אוהל עראי בתחילה ביו"ט ואין צר

לומר בשבת לא נחלקו אלא להוסיף שר' אליעזר אומר אין מוסיפים וחכמים 
 אומרים מוסיפים בשבת ואין צריך לומר ביו"ט" ע"כ.

מבואר מהגמ' הנ"ל שיש איסור לעשות אוהל בשבת. ור' אליעזר וחכמים נחלקו 
אם מותר להוסיף על אוהל שהיה פתוח כבר בערב שבת שר' אליעזר אוסר וחכמים 

 ים.מתיר
פרש"י )שם( וז"ל:  "שאין עושין אוהל עראי לפרוס מחצלת על ארבע קונדסים 
להיות צל לאוהל מן החמה ודווקא גג אך מחיצה לאו אוהל הוא ושרי לפורסה 

 לצניעות וכו'.."ע"כ, ע"ש.
מבואר מפרש"י שכל מחלוקת התנאים היא דווקא בעשית אוהל שצריכים לגגו אך 

איסור כלל. והר"ן חידש בדברי רש"י שאפי' מחיצה  בפריסת מחיצה לצניעות אין
המתרת)דהיינו להשלים דופן שלישית של סוכה וע"י כך נכשרת הסוכה( מותר 
לעשות בשבת.  אולם התוס' חלקו על רש"י בענין מחיצה המתרת שאסור 

 לעשותה בשבת,יעו"ש.
ר לנטותו עוד כתבה הגמ' )שם קלח ע"א( וז"ל: "אמר רב  משום ר' חייא וילון מות

 ומותר לפרקו" ע"כ.
וכתב הרא"ש)שם( "דאין אוהל במחיצה ללא גג אלא היכא דעשויה להתיר טלטול 
או להכשר סוכה כדפרישית לעיל" ע"כ. כתב על זה הב"י סימן שט"ו ס"ק א' נראה 

 מדבריו שסובר כר"ת.
הראת לדעת שלכו"ע אין שום איסור בפריסת מחיצה בין גברים לנשים וכל מה 

 קו הראשונים זה במחיצה המתרת.שנחל
עוד הביא הב"י סוף סימן שט"ו את המרדכי שכתב מחיצה שעושים אותה לצניעות 
בין נשים לגברים בעת הדרשה מותר לעשותה בשבת והביא ראיה מהגמ' עירובין 

 )צד ע"א( ששמואל עשה כך לצניעות, ע"ש.
מחיצה לצניעות  כך פסק השו"ע והרמ"א או"ח סימן שט"ו ס"ק א' שמותר לעשות

 וכן כתב שם המשנה ברורה אות ה' ע"ש.
מכל האמור עולה שאין שום פקפוק לעשות מחיצה בבית הכנסת בין גברים לנשים 
ובפרט שבדרך כלל אין שם מחיצה)עיין בב"י סימן שט"ו ס"ק א' )ב'( לענין 
פרוכת,עיין עוד בילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' תקלא( רק שיזהר הגבאי שמכניס את 
המוטות לקיר שיניח אותם בנחת שלא יעבור ח"ו על איסור תוקע שזה תולדה של 

 מלאכת בונה )עיין חאו"ח סימן שי"ג ס"ק ט'(.
 

 בברכה שמעון יחיא ס"ט 
 



 
 סימן ה

 
 עוסק בענין מלאכת זורע בשבת והמסתעף מכך

נשאלתי בליל שבת קודש ע"י האברך החשוב הרב דויד)גיל( שני הי"ו האם מותר לו 
 לפתוח את ברז המים בביתו היות וצינור הניקוז יוצא לחצר ומשקה שם עשבים.

 תשובה:
ז"ל הגמ' במועד קטן )ב ע"ב(: "המשקה מים לזרעים בשבת רבא אמר חייב משום 

 חורש... ר' יוסף אמר חייב משום זורע וכו'..". ע"כ, ע"ש.
משקה מים הרמב"ם )הלכות שבת פרק כא ה"ה וכן פ"ח ה"ב( פסק כרב יוסף שה

 לצמחים בשבת עובר על מלאכת זורע.
כתבו הגמי"י )פ"ח אות ג( בשם הגאונים שהאוכל בשבת אסור לו ליטול ידיו על 
הזרעים שאע"פ שאינו מתכוון להשקותם פסיק רישיה הוא ואסור. כ"כ היראים 
)סימן רעד( אלא שכתב )שם( וז"ל: שצריך להיזהר שלא ליטול ידים על העשבים 

 ריכים למים כגון בקיץ". ע"כ, ע"ש.וזרעים הצ
הב"י )סימן של"ו ס"ק ג'( הביא עוד ראשונים שכתבו כך הלוא הם הסמ"ג הסמ"ק 

 המרדכי והתרומה.
עוד כתבו הגמי"י והסמ"ג )הביאם ב"י שם( שבגינת חברו יכול לאכול כוון שאינו 

יה נהנה בגידול העשבים ששם לפי דברי הערוך שסובר פסיק רישיה דלא ניחא ל
שרי ה"נ שרי אבל לדברי החולקים עליו אסור. )כתב הב"י מחלוקת זו נתבארה 

 בסימן שכ' וכן פסק מרן סימן ש"כ ס"ק יח' ללמד זכות ע"ש(.
הטור והשו"ע סימן שלו' ס"ק ג' פסקו כדברי רוב הראשונים הנ"ל שאסור לרחוץ 

 ידים בשבת על גבי עשבים.
חברו יש מתירים לכתחילה כוון שזה אולם המ"א)שם ס"ק ו( כתב האוכל בגינת 

 פסיק רישיה דלא ניחא ליה , ע"ש.
עוד גרסינן במסכת שבת )קכ ע"א( וז"ל: "לא תעשה כל מלאכה עשיה הוא 

 דאסירא הא גרמא שריא" ע"כ.
 מבואר מהגמ' הנ"ל מלאכה שנעשית לא באופן ישיר אלא ע"י גרמא מותר בשבת.

דלא ניחא ליה אע"פ שקיי"ל שאסור לכן נראה להתיר כוון שזה פסיק רישיה 
מדרבנן כמו שכתבו התוס' )שבת קג' ע"א(וכן דעת הרא"ש )עיין משנה ברורה 
סימן ש"כ ס"ק נג'(, מ"מ בצרוף דעת היראים שדווקא שהעשבים צריכים למים 
כגון בקיץ ובמקרה הנ"ל כבר האדמה היתה רוויה בגשמים שירדו קודם לכן וכן 

רי הבנין שהרב השואל גר שם אפשר לצרף את דעת החצר לא שייכת כלל לדיי
 הערוך שהביא הגמי"י וכן דעת המ"א הנ"ל.

אחרי כותבי זאת ראיתי שכך פסק הראשל"צ ר' יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף 
 כרך ה' )שנת תשנ"ד, עמ' מא( ע"ש.

 בברכה שמעון יחיא ס"ט
 



 סימן ו
 

 עוסק בדין פסול בספר תורה
רה נתקלתי כמה וכמה פעמים בספרי תורה פסולים. בדרך בהיותי בעל קורא בתו

כלל ישנם בבה"כ עוד ספרים לכן אין שום בעיה אנו מוציאים ספר אחר)כמו שכתב 
מרן באו"ח סימן קמ"ג ס"ק ד'(. אך בהיותי באחד הב"כ פה עפולה נמצא הספר 
 תורה תוך כדי קריאה פסול )כבר בעלית השלישי( ולא היה שם ספר אחר ולהביא

תוך כדי קריאה ספר חדש מב"כ סמוך רב ב"ה לא רצה כוון שזה כרוך בטורח 
הציבור, לכן רב בה"כ הנ"ל הורה לסמוך על דברי הרמב"ם)שמותר לברך על ס"ת 
פסול( להמשיך לקרוא בתורה כרגיל עם ברכות.מפאת כבוד אותו ת"ח, וכן בכדי 

המשכתי לקרוא  לא להחליש את סמכותו ומרותו בפני תלמידיו ושומעי לקחו
בתורה כרגיל, אך אין דעתי נוחה מהוראה זאת כוון שהיא נגד דעת מרן השו"ע. 

דקות( להביא ס"ת חדש ובינתיים  3ובאמת היה אפשר תוך כמה רגעים )אולי 
אפשר היה לזכות את הציבור בדברי תורה. לכן אמרתי אל ליבי לברר דעת 

בישראל להורות לכתחילה  הפוסקים ראשונים ואחרונים בכדי שלא תהיה זאת
לברך ברכות לבטלה מכאן ולהבא ולשומעים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב. וזה 

 החלי ב"ה:
המשנה במגילה )ח ע"ב( כתבה, וז"ל: "אין בין ספרים למזוזות...רשב"ג אומר אף 

 ספרים לא התירו אלה שיכתבו יונית", ע"כ.
 ובגמ' )שם ט ע"ב( נפסק הלכה כרשב"ג.

מהמשנה הנ"ל שדין ספרי תורה שווה לדין מזוזות ומבואר בגמ' מנחות )כט מבואר 
 ע"ב ל ע"א( דברים הפסולים במזוזה ומשם נלמד לס"ת.

כתב הרמב"ם ביד החזקה)ה' ס"ת פ"י ה"א( שישנם עשרים דברים פוסלים בס"ת 
ואם יש בו אחד מהם הרי הוא כחומש שמלמדים בו התינוקות ואין בו קדושת ס"ת 

 קורים בו בציבור.ואין 
לכאורה מבואר בדברי הרמב"ם שס"ת פסול אסור לקרוא בו בציבור כ"ש לברך 

 עליו.
אולם הרמב"ם בשו"ת פאר הדור )סימן ט( כתב שמותר לברך על ספר תורה פסול, 
שנשאל שם אודות ס"ת שהקלף שלו לא נעבד כלל והורה להתיר והעיד שכל אנשי 

 אוני עולם ואף אחד לא מוחה.ע"ש.המערב מברכים על ס"ת כזה בפני ג
הכסף משנה עמד על סתירת דברי הרמב"ם הנ"ל בתשובה לבין מה שכתב ביד 
החזקה ותרץ שמה שכתב הרמב"ם בתשובה הנ"ל זה בדיעבד כי לא היה להם ס"ת 
אחר )כי איך אפשר להשוות הנך גאוני עולם שהרמב"ם העיד עליהם לטועים(, אך 

 תחילה.מה שכתב בהלכות ס"ת זה לכ
עוד הביא הב"י יו"ד סימן רע"ט ס"ק ב' תרוץ  לסתירה בדברי הרמב"ם הנ"ל בשם 
רבו מהר"י בירב  שמה שכתב הרמב"ם בהלכותיו זה כדי לצאת ידי חובת כתיבת 
ס"ת אך לענין קריאה בציבור שפיר לברך על ס"ת כמו שכתב בתשובה הנ"ל. וכתב 

 הב"י שכך תרץ גם הר"ן את דברי הרמב"ם.



ם הרשב"א בתשובה תמה על התשובה הנ"ל וכתב שנראה לו שהרמב"ם כתב אול
זאת בילדותו ובזקנותו חזר בו, לכן הורה הרשב"א שאין לקרוא בס"ת פסול בציבור 
ואפי' אין להם ספר אחר לא יברכו לא בתחילה ולא בסוף.עכ"ת )תשובה זאת 

והכל בו  הביאה הב"י או"ח סימן קמ"ג ס"ק ד' וכתב שגם ר' דוד אבודרהם
 הביאוה,וכן היא באורחות חיים(.

ומצאתי סיוע לדברי הרשב"א הנ"ל בשו"ת הרמב"ם הנ"ל )סימן קב( שכתב על 
ס"ת שאין התפירות עשויות כהלכתם  שאסור לקרא בו בציבור והרי הוא כאחד 
החומשים,ע"ש. נראה שהרמב"ם חזר בו ממה שכתב לעיל סימן ט', או אפשר 

מדובר בעיבוד הקלף אין אנו בקיאים היום בעבודו  לחלק בין התשובות ששם
כהלכה למשה מסיני לכן הקל שם אך בתפירות הקלף שאנו יודעים איך לעשות לכן 
החמיר.וכן ראיתי בספר האשכול )ח"ב סימן כב'( שחילק כעין זה שכתב שהקל 
הרמב"ם בתשובה )סימן ט( דווקא בפסול העיבוד של הקלף אך לא בפסול אותיות 

 שכתב בהלכות ס"ת.כמו 
כתב הב"י או"ח ס' קמ"ג ס"ק ד' שהכל בו כתב שכמה חכמי נרבונה סומכים על 
אותה תשובה של הרמב"ם. אך הב"י כתב לחלוק עליהם כיון שהרמב"ם עצמו חזר 
בו בהלכותיו וכן דעת הרשב"א שעליו אנו סומכים וכן דעת עוד גדולים )הביאם ב"י 

ד,הרא"ש( וכ"ש במקום חשש ברכה לבטלה מגדל עוז,הרמ"ה, הרמב"ן, הראב"
 ששומעים להם לא לברך.ע"ש.

יותר מזאת כתב הרא"ש בתשובה כלל ג' ס' ח' ספר שנמצא בו פסול צריך להוציא 
 חדש ולקרא מהתחלה עם ברכות כוון שנמצא פסול לא עשו כלום.ע"ש.

עוד כתב הב"י שמנהג העולם כדברי הרא"ש הנ"ל והעיד בשם רבו מהר"י בירב 
שאם נמצא פסול בס"ת מוציאים ספר אחר ואם נמצא פסול באמצע עליה העולה 
גומר קריאתו בספר השני ומברך לאחריה אע"פ שברך ברכה ראשונה על הפסול 
בדיעבד עלתה לו הברכה וכן עלתה לציבור הקריאה בס"ת הפסול בדיעבד וטעמו 

סמוך על כתב הב"י בחיו"ד סימן רע"ט ס"ק ב' שמהר"י בירב אמר שאפשר ל
התשובה הנ"ל של הרמב"ם, וחלק על הרשב"א הנ"ל שכתב שהרמב"ם חזר בו אלא 
התירוץ הוא שמה שכתב הרמב"ם בהלכותיו זה כדי לצאת ידי חובת כתיבת ס"ת 

 אך לענין קריאה בציבור שפיר לברך על ס"ת כמו שכתב בתשובה הנ"ל.
וכן כתב הר"ן שבעלי עוד כתב שם הב"י שכ"כ ר' שלמה בן הרשב"ץ והר"ן תרוץ זה 

 התוס' מסכימים לרמב"ם וכן האור זרוע והסכים עימם, ע"ש.
 שיטות בראשונים לענין קריאת בס"ת פסול 4נמצאנו למדים שיש 

 א(דעת הרא"ש והרשב"א שאסור כלל לקרוא ולברך עליו וכ"כ הרמ"ה ראב"ד ועוד.
 ב(דעת התוס' אור זרוע שמותר לקרוא בו ולברך.

"ש מהר"י בירב תירוץ הכסף משנה לכתחילה אסור אך בדיעבד ג(דעת הר"ן הרשב
 מותר.

ד(דעת המרדכי שחילק אם נמצא פסול בחומש אחר ועוד כמה חילוקים אך אין זה 
 ענין לנידוננו )לכן לא הבאתי אותו(, ע"ש.



השו"ע או"ח סימן קמ"ג ס"ק ג' פסק כרא"ש והרשב"א שבכפרים שאין ס"ת כשר 
 אין מברכים עליו.

בס'"ק ד' כתב, וז"ל: "אם נמצא טעות בס"ת בשעת קריאה, מוציאים ס"ת וכן 
אחרת, ומתחילים ממקום שנמצא הטעות,ומשלימים הקוראים על אותם הקוראים 
שקראו במוטעה,ואם נמצא הטעות באמצע הקריאה גומר קריאתו בספר הכשר 

 ומברך לאחריה ואינו חוזר לברך לפניה". ע"כ.
ין גברא לגברא מוציאים ס"ת חדש ואם באמצע מבואר שאם נמצא הטעות ב

הקריאה עוצר ומוציאים ס"ת חדש והעולה ממשיך קריאתו ואח"כ מברך ברכה 
 אחרונה וזה כהוראת מהר"י בירב.

יוצא לפי מרן השו"ע אם אין ס"ת אחר ימשיכו קריאת התורה ללא ברכות ובאמת 
"ג ס"קיב' )חלק ז' כך פסקו  רב דוד יוסף שליט"א בספרו הלכה ברורה סימן קמ

עמ' רלא' וכן עיין שם בסוף הספר בשו"ת אוצרות יוסף ס' ה' שדן בענין דברי 
הרמב"ם באורך כיד ה' הטובה עליו( וכן פסק הראשל"צ ר' יצחק יוסף שליט"א 
בספרו ילקוט יוסף סימן קמ"ג ס"ק א' )הוצאת שנת תש"ן עמ' קלט(. יש לציין 

ת פסול כוון שנמצא בו כבר ב' טעויות שהספר תורה הנ"ל היה מעיקרא בחזק
)ותוקנו( וע"י קריאתי בשבת הנ"ל נמצא טעות בפעם השלישית, וידוע מה שפסק 
מרן בחיו"ד סימן רע"ט ס"ק ג' שס"ת שנמצא בו ג' טעויות אסור לקרוא בו עד 

 שיעבור הגה ע"ש.
אולם ראיתי בשו"ת יחוה דעת )ח"ו( ג' שאלות שסמך על דברי הרמב"ם שמותר 

 לברך על ס"ת פסול ע"ש )סימנים נד, נה, נו(.
אולם בחזון עובדיה שבת )ח"ב עמ' שכד'( כתב שס"ת פסול יש איסור לקרוא בו 

 עם ברכות אע"פ שאין שם ס"ת אחר, אלא יקראו בלא ברכה.  ע"ש
לכן נראה בדיעבד גמור ע"י התר ממורה הוראה)כגון מחנות צבא שאין כלל 

ר או בתי סוהר וכדומה( אפשר לסמוך לבני עדות אפשרות להשיג כרגע ספר אח
המזרח )ההולכים אחרי הוראות מרן( על דברי הרמ"א בחאו"ח סימן קמ"ג ס"ק ד' 
שכתב, וז"ל: "ובשעת הדחק שאין לציבור רק ס"ת פסולה ואין שם מי שיכול 
לתקנה י"א שיש לקרא בה בציבור ולברך עליה, ויש מחמירים..וכו'". ע"ש. בצרוף 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשאלות הנ"ל.)עיין בחיו"ד ס' קצו' ס"ק ו' שבאין דברי 
 אפשרות אחרת לעשות כמו מרן סומכים על דברי הרמ"א( 

 
 בברכה שמעון יחיא ס"ט
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 דין מוליד ריח בשבת

נשאלתי ע"י הרב החשוב ריח"ם אבוחצירא הי"ו האם מותר בשבת לפתוח בקבוק 
את המקלות שמצורפים אליו,  וכן במידה שהמקלות המפיץ ריח ולהניח בתוכו 

 הנ"ל יתיבשו האם מותר להופכם לצד השני.



 תשובה:
וז"ל הגמ' ביצה )כג ע"א( "רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו סחופי כסא אשיראי 

 ביומא טבא אסור, מאי טעמא משום דקא מוליד ריחא וכו' ..." עכ"ל ע"ש.
בגדיו בכדי שיתן ריח בבגדיו משום מוליד ריח פרש"י כוס מבוסם אסור להניחו על 

 בבגדיו, ע"ש.
כתב בספר ראשון לציון )לבעל או"ח הקדוש ר' חיים בן עטר( שהרמב"ם הרא"ש 
והרי"ף השמיטו דין זה כוון שהם סוברים  שהלכה כבתראי רבא ור' אשי שחלוקין 

 על ר' יוסף ורבה ע"ש.
עושים מוגמר דהיינו לפזר מיני  בשו"ע או"ח ס' תקיא' ס"ק ד' כתב וז"ל: "אין

 בשמים על גחלים בין להריח ובין לגמר את הבית וכו.."
מבואר מהרמ"א שיש איסור לתת על בגדיו ריח משום מוליד ריח אז אולי נדון זאת 
לענייננו שיש איסור לתת את המקלות של המפיץ ריח בתוך הבקבוק כוון שע"י כך 

 נהיה בהם ריח.
יסור ביו"ט להפיץ ריח בבית כוון שזה לא שווה לכל נפש)עיין וכן לדעת השו"ע יש א

במשנה ברורה אות כא'( אך מ"מ בשבת לא שייך דין של מוגמר כוון שיש איסור 
הבערה אבל נדון לענייננו ע"י הולדת ריח שאסור לפי דברי הרמ"א, אולם אין 

א'( התיר לדמות זאת לסך את בשרו במי ורדים שמרן השו"ע )באו"ח ס' שכז' ס"ק 
 שזה לא ניכר לרפואה כוון שכאן זה לא על בשרו וזה יותר דומה לבגד, וק"ל.

 וכבר כתבנו בתשובה שאין חילוק בן יו"ט לשבת)סימן א(.
להלכה: נראה להחמיר בנידון דידן אך מ"מ רק לפתוח את הבקבוק מותר)עיין 

 ביחוה דעת ח"ו ס' כה'(.
 

 בברכה שמעון יחיא
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 שאינה צריכה לגופה וכן פסיק רישיה דלא ניחא ליהדין מלאכה 
נשאלתי ע"י גיסי אליה דריקס הי"ו האם מותר לו בשבת ללמוד באחד הבתי 
מדרשות פה עירנו עפולה היות ויש שם מעגל סגור וכן שעוברים ליד המצלמה 

 בכניסה נדלקת נורה אדומה.
 תשובה:

ם כסא מיטה וספסל ובלבד ז"ל הגמ' שבת )מו' ע"ב( "רבי שמעון אומר גורר אד
שלא יתכוון לעשות חריץ כל היכא דכי מיכוין איכא איסור דאוריתא כי לא מיכוין 
גזר ר"ש מדרבנן, כל היכא דכי מיכוין איכא איסור דרבנן כי לא מיכוין שרי ר"ש 

 לכתחילה" עכ"ל.
מבואר מהגמ' שלפי שיטת ר' שמעון שאם אדם עושה מלאכה המותרת בשבת 
וע"י כך אולי תעשה מלאכה אחרת האסורה מהתורה כגון מלאכת חורש )ע"י 
גרירת המיטה( אז יש איסור מדרבנן לעשות את המלאכה המותרת )כגון לגרור 



ז בזה מיטה כנ"ל(. אך אם ע"י עשית פעולה המותרת אולי יעשה איסור דרבנן א
 ר"ש לא גזר ומותרת אותה פעולה. והגמ' )שם צה ע"א( פסקה הלכה כר' שמעון.

פסק הרמב"ם )פ"א מהלכות שבת הלכה ה'( שאם יש ספק אם תעשה המלאכה או 
לא אפי' בדאורייתא מותר כ"כ הטור והשולחן ערוך ס' שלז' ס"ק א' )ע"ש משנה 

 ברורה אות א' וג'(.
 דה ר"ש בפסיק רישא ולא ימות" עכ"ל.וז"ל הגמ' שבת )עה' ע"א( "מו

 וכך פסק הרמב"ם )שם הלכה ו'(.
כלומר אם אדם יעשה מעשה המותר בשבת וע"י כך ודאי תעשה מלאכה האסורה 
בשבת אז בזה ר"ש מודה שאסור לעשות אותה מלאכה, ובדוגמא של הגמ' זה 

ר שאדם חותך ראש של תרנגול בכדי לתת אותו לקטן שישחק בו, בזה ר"ש אוס
 כיון שודאי שהתרנגול ימות ויש כאן איסור תורה של נטילת נשמה.

כתב הרשב"א בחידושיו )שבת קז' ע"א( שאם אדם נועל את ביתו כדי לשמור את 
הבית והצבי שבתוכו )שע"י כך יש כאן פסיק רישא של מלאכת צד( מותר. כתב 

ר"ש  השלטי גיבורים )סוף פרק האורג( להסביר דברי הרשב"א שהבין בדברי
שמודה בפסיק רישא דווקא איפה שלא עושה מלאכה המותרת יחד עם האיסור, 
אבל היכן שנעשה דבר היתר יחד עם האיסור סובר הרשב"א שבזה ר"ש לא מודה. 

 ע"ש.
אולם הר"ן)סוף פרק האורג( והרב המגיד)פ"ה ה' שבת ה"יב( כתבו לחלוק על 

 הרשב"א ע"ש.
ד בבית המדרש בשבת וע"י כך הוא מ"מ למדנו מדברי הרשב"א שאם אדם לומ

גורם להפעלת מנורה אין חשש. וכל האמור במנורה שהיא ע"י חוט להט שזה 
מלאכה דאוריתא,אך כוון שמה שמצוי היום זה מנורה הנקראת לידים שזה איסור 
דרבנן אז אפשר להקל לכתחילה כמו שכתבו התוס' )שבת קג ע"א(, וכן כתב 

יא'(בדעת השו"ע שפסיק רישא בדרבנן מותר המשנה ברורה )סימן שיד' ס"ק 
לכתחילה אולם הסביר בדעת רמ"א שאסור.)עיין באורך וברוחב בזה בספר לוית 

 חן ס' לט' עמ' מז'(.
העולה מכל האמור לבני ספרד ההולכים אחרי פסק השולחן ערוך שמותר פסיק 

מותר  רישא במלאכה דרבנן כ"ש כאן שזה פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן, לכן
לכתחילה ללמוד בבית המדרש הנ"ל וכ"ש שאם לא ברור שתידלק המנורה שאין 

 כאן כלל פסיק רישא כלל, שבזה כו"ע מודו שמותר)כנ"ל משו"ע שלז' ס"ק א'(.
אולם לבני אשכנז אסור כמו שהסביר המשנה ברורה בדעת הרמ"א וכן פסק המגן 

אולם בשעת הדחק  אברהם ורע"א,לכן חל איסור ללמוד בבית המדרש הנ"ל.
יכולים לסמוך על מרן וכן על הרשב"א שמתיר אפילו במלאכה דאוריתא כ"ש 

 בדרבנן.
 

 בכבוד והדר שמעון יחיא.
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 הולדת בהמה בשבת
נשאלתי ע"י הרב ישראל רפאל שליט"א האם מותר לילד כבשים בשבת היות וכבר 

לא טיפלו בכבשים והם שני שבתות יוצא להם לילד בשבת והם חששו לאיסור לכן 
מתו. יש לציין שכל לידה כרוכה בהפסד כספי גדול היות שזה נעשה ע"י הפריה 

 מלאכותית וכל כבש נושא עימו שלישית עוברים בכרס אחת. 
 תשובה:

 לכבוד הרב הגאון הרב צחיאל וקנין שליט"א רב הישוב מלאה ת"ו 
 "י תלמידו הנ"ל.אחרי דרישת שלום ההנני להשיב לכבודו תשובה שנשאלתי ע

וז"ל: משנה שבת )קכח' ע"ב( "אין מילדים את הבהמה ביום טוב אבל מסעדים" 
 ע"כ.

מבואר מהמשנה שיש איסור ביו"ט לילד בהמה אבל המשנה מתירה לסייע ובגמ' 
שם נחלקו האמוראים באיזה אופן מותר לסייע שלפי ר' יהודה מחזיקים את הוולד 

שמותר ללחוץ בבשר הבהמה בכדי שיצא הוולד שלא יפול לארץ, ורב נחמן סובר 
לחוץ. והגמ' הביאה סיוע לרב יהודה לכן נפסק הלכה כמותו ולא עוד שמותר לקחת 

 את דד אימו ולתת לתוך פיו כדי שינק, ע"ש.
כתב הרא"ש שר"י הסתפק אם דווקא ביו"ט כלשון המשנה או הוא הדין שבת , 

 ע"ש.
שאסור בשבת לילד בהמה אבל מותר הטור כתב בחאו"ח סימן שלב)ס"ק א'( 

 לסייע לה לתפוס את הוולד שלא יפול לארץ.
הב"י תמה על הטור כוון שר"י הסתפק אם מדובר לענין שבת שמותר לסייע לוולד 
איך פסק זה להלכה, אולם תירץ זאת בחידושי מהרל"ח )שם ס"ק א'( שמה שר"י 

ו לתנא לשנות זאת הסתפק לטור זה פשיטא כוון שאם מדובר רק ביו"ט היה ל
במסכת יו"ט )דהיינו ביצה( מזה ששנה במסכת שבת משמע שמדובר גם לענין 

 שבת, ע"ש.
 וז"ל השו"ע  סימן שלב )ס"ק א( "אין מילדין את הבהמה בשבת " ע"כ.

מבואר שמרן פסק שלא כטור אלא יש איסור לילד וכן לסייע לבהמה לצאת )כוון 
 וכתמיהתו על הטור(.שר"י הסתפק אם מדובר לענין שבת 

כתב המשנה ברורה )שם ס"ק א'(שאסור למשוך הוולד לסייעו לצאת כוון שיש 
טירחה יתרה וכן אסור לסעוד דהיינו לתפוס את הוולד שלא יפול לארץ והוסיף 

 שכל צרכי לידה אסור. 
כתב הביאור הלכה שם שאם יש חשש לחיי הבהמה הפרי מגדים הסתפק בזה אך 

 גוי.מ"מ יש להקל ע"י 
הביא הב"י בסימן שז' )ס"ק יט'( בשם הרשב"א שיש איסור לומר לנכרי להציל 
סחורה העומדת בגשם כוון שמה שהתירו לומר בדליקה המציל אינו מפסיד זה 
דווקא במקרה הזה כיון שאדם בהול על ממונו יבוא לכבות בידיים אך שאר דברים 

 אגור הביא דבריו.אסור, ע"ש והסכימו עם הרשב"א הסמ"ג התרומה וכן ה



אולם בה"ג והרא"ש כתבו לחלוק על הרשב"א )הרשב"א עצמו הביא את בה"ג 
וחלק עליו( ולהתיר בכל הפסד ממון כתב הב"י כיון שזה איסור דרבנן )אמירה לגוי( 

 יש לסמוך עליהם.
ובאמת כך פסק מרן בסימן שז' )ס"קיט'( בסתם כדברי בה"ג והרא"ש והביא בי"א 

התירו אלא בדלקה וקיי"ל סתם ויש הלכה כסתם וכו שכתב את הרשב"א שלא 
 בב"י עצמו לסמוך על בה"ג. )וכן פסק מרן בס' שלד' ס"ק כו'(.

כתב במשנה ברורה שם ס"ק סח' שמותר אפילו לומר לאינו יהודי לעשות מלאכה 
 דאורייתא, ע"ש.

ן מה עוד כתב שם המשנה ברורה ס"ק עא' שלכו"ע מותר לקרוא לגוי והוא לבד יבי
 לעשות.

מבואר מכל הנ"ל שיש היתר לקרוא לגוי לילד את הבהמה בשבת אמנם מהיות טוב 
לא לומר לו בפרוש אלא רק לקרוא לו והוא יבין לבד  כמו שכתב המשנה ברורה 

 הנ"ל.
אמנם יש לדון אם מה שכתב המשנה ברורה להתיר אמירה לגוי אפי' במלאכה 

יטור או אפילו לדידן שמרן התיר דאורייתא זה דווקא לשיטתם שפוסקים כע
 דווקא ע"י אמירה לאמירה.

 כבר ביארנו בסימן א' את דין אמירה לגוי ע"ש, ואין צורך לכפול הדברים.
מ"מ נראה שמה שכתב המשנה ברורה זה לפי פסק הרמ"א בסימן שז' ס"ק 
ה',)ובאמת כך כתב בילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' רסא' אות לו( לכן לדידן הספרדים 

יך דווקא אמירה ע"י שני נכרים או אשכנזי יאמר לגוי או בדיעבד קטן )עיין צר
 בסימן א' שכל הנ"ל התבאר באורך וברוחב, ע"ש(.

עיין בחזון עובדיה )שבת ח"ג עמ' תנא'( שהתיר דווקא בשבות דשבות היכן שיש 
 הפסד )ע"ש באורך( ,וכך כתב בילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' רסא' אות לו'

ר לקרוא לגוי בעת שבהמה כורעת ללדת מ"מ נכון להחמיר שגוי יאמר להלכה: מות
 לחברו הגוי לילד את הבהמה ובשעת הדחק יש לסמוך על העיטור והרמ"א הנ"ל.

יש לציין שאין חשש פה למראית עין כמו שהביא בילקוט יוסף )שבת ח"ב עמ' 
 רסא', באות לה(ע"ש.

סוף המשנה ברורה על ס' עוד ראיתי בחזון איש)סימן נט'הלכה ה' הובא ב
 שלב'(שכתב להתיר ליהודי ליילד אם אין אפשרות ע"י גוי,ע"ש

 
 בכבוד והדר בברכת התורה, שמעון יחיא
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 עוסק בדין מלאכת כותב וצובע 
נשאלתי האם מותר בשבת לעשות בדיקת ביוץ ע"י מקלון שהאשה מניחה אותו 

חיובית או שלילית ע"י שנכתב פס אדום ע"י על מי רגליה וע"י כך מראה תשובה 
אחד מהאפשרויות, וידוע שאמיתות הבדיקה הזאת היא דווקא כשהאשה קמה 
ממיטתה לאחר שנת לילה. וכיון שכל יום חשוב לדעת אם הגיע שעת הביוץ בכדי 
שהזווג יהיו ביחד לכן היא צריכה להעשות זאת גם בשבת ושאלתה בפיה האם 

ואם כן באיזה אופן)הזוג השואל חשוך ילדים י"ה(, ובכלל  מותר לעשות זאת בשבת
 שאלה זאת האם מותר לעשות כנ"ל בדיקת הריון.

 תשובה:
וז"ל: המשנה שבת )קג' ע"א( "הכותב שתי אותיות בין בימינו בין בשמאלו בין משם 

 אחד בין משני שמות וכו' ...ובכל לשון חייב" ע"ש.
משום דדרך כתיבה בכך אלא אשמאל אמאי  וז"ל הגמ':)שם( "בשלמא הימין לחייב

 הא אין דרך כתיבה בכך א"ר ירמיה באיטר יד שנו..אמר אביי בשולט בשתי ידיו".
מבואר מהגמ' הנ"ל שיש חיוב של מלאכת כותב מהתורה דווקא בכותב שני אותיות 
וביד שהוא רגיל לכתוב בה אבל בידו החלשה שאינו רגיל לכתוב בה אין חייב 

 מהתורה.
ך פסק הרמב"ם )הלכות שבת פרק יא',ה' יד'(, וז"ל:"הכותב בשמאלו או לאחר וכ

ידו, ברגלו, בפיו, ובמרפקו, פטור והשולט בשתי ידיו בשווה וכתב בין בימינו בין 
 בשמאלו חייב".

מבואר שהרמב"ם פסק את הגמ' הנ"ל להלכה וכבר כתב הרמב"ם )שם פרק א', ה' 
 זה פטור אבל אסור מדרבנן. יעו"ש. ג'( שכל חייב זה מהתורה וכל פטור

אולם אין הדין הנ"ל נוגע לשאלה כיוון שאין ציור אותיות על המקלון אלא רושם 
 של פס אחד.

וז"ל המשנה: )שם( "אמר רבי יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם שכך 
 כותבין על קרשי המשכן לידע איזהו בן זוגו" ע"כ.

א לחלוק על ת"ק )לעיל שחייב רק על כותב שני פרש"י את דברי ר' יוסי  שב
 אותיות( ואמר ר' יוסי שגם אם רושם שני רשמים חייב שגם כך היו עושים במשכן.

 יוצא לפי דברי רש"י שאם רשם שני צורות חייב מהתורה אבל אחת פטור.
רושם תולדת כותב הוא. כיצד אולם הרמב"ם ביאר אחרת )שם ה' יז'(, וז"ל: "

וצורות בכותל ובששר וכיוצא בהן כדרך שהציירין רושמים הרי זה  הרושם רשמים
 " ע"כ.חייב משום כותב. וכן המוחק את הרשום לתקן הרי זה תולדת מוחק וחייב

משנה בהבונה )שבת ק"ג( .'רושם תולדת כותב וכווכתב המגיד משנה )שם(, וז"ל: "
כותבין על קרשי המשכן אמר ר' יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם שכן 

ופירש רבינו בפירוש המשנה שדעת ר"י היא שהרושם הוא אב  .לידע אי זהו בן זוגו
בפני עצמו. וכתיבת שתי אותיות בלבד הוא משום רושם לפי שכך היו עושין 



במשכן. ואין הלכה כמותו אלא תולדת הכותב הוא והאריך בזה שם ורש"י ז"ל פירש 

 עכ"ל. "פירוש אחר
א לכו"ע ברושם אחד אין איסור תורה אלא דרבנן וידוע מה שאמרה הגמ' מ"מ יוצ

שבת )קכ ע"ב( לא תעשה כל מלאכה עשיה אסור גרמא מותר לכן ע"י שהאישה 
תתן מי רגליה על המקלון אין זה מיד נרשם אלא רק כעבור דקות מספר לכן זה 

 חשיב גרמא ומותר.
כלי מהיכנו)לכן יעצתי לה  אך יש להעיר שלא תתן לתוך כוס שלא יהיה מבטל

שתסתום האמבטיה ע"י הפקק ותתן שם מי רגליה ואז תניח את המקלון הנ"ל מ"מ 
לרווחא דמילתא תניח את המקלון עוד לפני עשיית צרכיה ואז זה גם כלאחר יד וגם 

 גרמא ויש כאן תרתי לטיבותא(.
אם מותר ועיין בהרחבה בשו"ת "יחוה דעת")ח"ד סימן כט'( שנשאל שאלה דומה ה

להניח על מצח החולה סרט שעל ידי החום נרשמות אותיות, והעלה שם להקל הוא 
 הדין בענייננו.

אע"פ שיש לבעל דין לחלוק ולומר ששם התיר לצורך חולה וכאן אין שום חולי אז 
צריך להחמיר. אין זה נכון כוון שזו חומרה דאתיא לידי קולא כיון שאם לא יעשו 

לעבור בדיקות זרע ויש בכך הרבה עיקולי ופשורי )אולי  זאת בהמשך הבעל יצטרך
נעסוק בזה באחד מן הימים וכעת אני אומר עוד חזון למועד(. מ"מ גרמא במידי 

 דרבנן מותרת לכו"ע.
ולעניין מלאכת צובע אין לחוש כוון שחיוב מלאכת צובע היא רק כאשר נצבע 

 ח"ה עמ' א'(.מקום שיעור חוט ד' טפחים )עיין באורך חזון עובדיה 
וכן עיין בשמירת שבת כהלכתה )בסימן לג' ס"ק כ' בהערה שם אות פא'( שכתב 
בשם שו"ע הרב שכל דבר שאין לו חפץ בו כלל ואין דרך העולם לחפוץ בו לית לן 

 בה ומותרת המלאכה כוון שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ע"ש.
תינת השתן ישירות על להלכה: מותרת האשה לעשות בדיקת ביוץ בשבת על ידי נ

המקלון ובלבד שלא תתן בכוס את המי רגלים)עיין בתוכן התשובה שנתתי לה עצה 
 לכך( ובדיקת הריון טוב להחמיר וכן הסכים עימי הגאון הרב יהודה מוסאי שליט"א.

 
 בברכת בניי חיי ומזוני שמעון יחיא
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 בדין מוקצה  
 

 ט"אלכבוד הגה"צ רבינו שמעון יחייא שלי
הנחתי בקבוק זכוכית ריק מאחורי הדלת, ובאים לקחת זאת לשיחזור בקבוקים, 
אולם אני חושש בשבת שיש ילדים שמשחקים בחדר מדריגות, לכן אני רוצה 



לטלטל בקבוק זה ולהצניעו בארון בחדר מדריגות, האם מותר לי, או שזה מוקצה 
 מאחר שכבר הנחתי מחוץ לדלת למיחזור?

 באהבה כעתירתבברכת כהנים 
 גמליאל הכהן רבינוביץ )בני ברק(
 מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 
 תשובה:

 
אחרי דרישת שלום כבוד תורתו אבקש את מחילתו על איחור התשובה כיון שלא 

 היה לי פנאי לכתוב והנני בזאת כעת להשיב לכבודו, ב"ה.
ערב שבת )יום חול( ורוצה להוציאם נראה מדברי כת"ר שהניח את הבקבוקים ב

 בשבת, האם מותר או לא.
ראשית צריך להבין מה הבעיה בטלטול הבקבוקים האם לדמות זאת למוקצה 
מחמת חסרון כיס או אולי כלי שמלאכתו להיתר וממילא יהיה מותר לטלטלם 

 אפילו אם הם נשברו כדלהלן: 
דין תורת כלי עליו ראשית נדון בכלי שמלאכתו להיתר ונדמה זאת כיון שע

 בקבוקים היו ובקבוקים נשארו עדיין.
וז"ל המשנה שבת )קכד' ע"ב( "כל הכלים הניטלין בשבת שבריהן ניטלין עמהן 
ובלבד שיהו עושין מעין מלאכה שברי עריבה לכסות בהן את פי החבית שברי 
 זכוכית לכסות בהן את פי הפך רבי יהודה אומר בלבד שיהיו עושין מעין מלאכתן

 שברי עריבה לצוק לתוכן מקפה ושל זכוכית לצוק לתוכן שמן".
מבואר מהמשנה הנ"ל ששברי כלי זכוכית וכדומה מותר לטלטל אותם בשבת כוון 
שהם עדין ראויים למלאכה ונחלקו התנאים האם צריך שיהיו ראויים למלאכתן 

 הראשונה או אפילו למלאכה אחרת.
ואל מחלוקת שנשברו בשבת דמר סבר וז"ל הגמ' )שם( "אמר רב יהודה אמר שמ

מוכן הוא ומר סבר נולד הוא אבל מערב שבת דברי הכל מותרין הואיל והוכנו 
 למלאכה מבעוד יום" עכ"ל הגמ'.

מבואר מהגמ' הנ"ל שכל מחלוקת ת"ק ור"י דווקא שנישבר הכלי בשבת אולם אם 
 נישבר בערב שבת כולם מודים שמותר לטלטל את השברים.

)הלכות שבת פרק כה הלכה יב( "כל הכלים הניטלין בשבת שנתפרקו  וז"ל הרמב"ם
דלתותיהן כגון דלתות שידה תיבה ומגדל בין שנתפרקו בשבת בין שנתפרקו קודם 
השבת מותר לטלטל אותן דלתות. וכן כל הכלים הניטלין בשבת שנשברו בין קודם 

לאכתן. כיצד השבת בין בשבת שבריהן נטלין והוא שיהיו שבריהן עושין מעין מ
שברי עריבה לכסות בהן את פי החבית. שברי זכוכית לכסות בהן את פי הפך וכן כל 

 כיוצא בזה. אבל אם אין השברים ראויין למלאכה כלל אסור לטלטלן" עכ"ל.
מבואר מדברי הרמב"ם שפסק כתנא קמא שמותר לטלטל שברי כלים בשבת ולא 

אלא אפילו כל מלאכה. וכתב דווקא מתי שהם עושים מעין מלאכתם הראשונה, 
הב"י )או"ח סימן ש"ח ס"ק ו'( שכך פסקו הרא"ש והרי"ף, ע"ש. וכך פסק מרן 



השו"ע )או"ח סימן ש"ח ס"ק ו'(. וכתב הרמ"א שם שאם יש חשש שינזקו בהם 
 רבים מותר לטלטלם ולהוזיזם בכדי שלא ינזקו בהם, ע"ש.

להיתר אין שום חשש  העולה מכל האמור שאם אנו מדמים זאת לכלי שמלאכתו
לטלטל אותם אפילו אם כבר נשברו כוון שיכולים להזיק לרבים כ"ש שיש חיוב 

 להוזיזם לפני שישברו.
אולם כלל גדול בהלכות מוקצה שהכלי הופך להיות מוקצה לפי דעת הבעלים שלו 
וכיון שבעל הבית הוציאם מביתו על מנת לקבל את הפיקדון יש לדמות זאת יותר 

מת חסרון כיס)עיין זאת במגן אברהם ס' שח' ס"ק ג' וכן פסק זאת למוקצה מח
 המשנ"ב שם ס"ק ו' וכן עיין בילקוט יוסף ס' שח הלכה ד', עמ' שלח( 

וז"ל המשנה שבת )קכג' ע"ב( "ר' יוסי אומר כל הכלים ניטלין חוץ מן המסר הגדול 
 ויתד של מחרישה" עכ"ל.

הרסו כיון שלא ראויים למלאכה ביאר רש"י )שם( כיון שמקפיד עליהם שלא י
 אחרת.

וז"ל הגמ' בשבת )קנז' ע"א( "אבל מוקצה מחמת חסרון כיס אפילו ר"ש מודה דתנן 
 כל הכלים ניטלין בשבת חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרישה" עכ"ל.

מבואר מהגמ' הנ"ל שמה שאמר רבי יוסי במשנה שאסור לטלטל את המסר הגדול 
בגדר מוקצה מחמת חסרון כיס ובזה אפילו ר'  ויתד של מחרשה זה בגלל שהם

 שמעון שאין לו דין מוקצה כלל בזה הוא מודה.
כל כלי שמקפיד עליו שמא יפחתו וז"ל הרמב"ם )הלכות שבת פרק כה' הלכה ט'( "

דמיו כגון כלים המוקצים לסחורה וכלים היקרים ביותר שמקפיד עליהן שמא 
מוקצה מחמת חסרון כיס. כגון המסר יפסדו אסור לטלטלן בשבת וזה הוא הנקרא 

הגדול ויתד של מחרישה וסכין של טבחים וחרב של אושכפים וחצין החרשים 
 וקורנס של בשמים וכיוצא בהן" עכ"ל.

מבואר מדברי הרמב"ם שכלים שאדם מקפיד עלהם שלא יפחתו או יפסדו הם 
 . נכנסים לגדר מוקצה מחמת חסרון כיס

א את הגמ' הנ"ל ודברי הרמב"ם וכתב שם הרב עיין בב"י ריש סימן ש"ח שהבי
המגיד והתוס' והרא"ש שמוקצה מחמת חסרון כיס אין לטלטלו כלל אפילו לצורך 

 גופו וכ"ש לצורך מקומו וכן כתב בד"מ בשם רי"ו, ע"ש.
וכך פסק השו"ע )באו"ח ס' שח' ס"ק א'( שמוקצה מחמת חסרון כיס אסור 

 לטלטלו כלל.
ווים כסף אדם מקפיד עליהם שלא יגנבו או ישברו לכן יש וכיון שהבקבוקים הנ"ל ש

איסור להוזיזם ממקומם.)אולם עיין באור לציון ח"ב עמ' ריב' שדווקא אם יחד 
מקום אז חשיב מוקצה מחמת חסרון כיס והביא שם בשם גדול אחד שכתב כנ"ל 

 וחלק עליו ע"ש בהערה(
למלא בהם מים או אולם יש לדון אם נמלך עליהם בשבת להשתמש בהם כגון 

לצורך אחר כמו בשאלה להוזיזם בכדי שלא ישברו האם מועיל מחשבתו לבטל 
 אותם מתורת מוקצה מחמת חסרון כיס ולהופכם לכלי שמלאכתו להיתר.



נראה שיהיה אסור עדין לטלטלם כוון שהוקצו בבין השמשות הוקצו לכל השבת כך 
כהלכתה )פרק כ' ס"ק כד'  פסקו בחזון עובדיה )שבת ח"ג עמ' צה'( שמירת שבת

 עיין בהערה שם אות עח'(.
יוצא שאין שום היתר להרים את הבקבוקים הנ"ל כיון שיש להם דין מוקצה מחמת 

 חסרון כיס אולם בגלל חשש שינזקו רבים יש היתר להרימם כדלהלן.
וז"ל הגמ' שבת )מב' ע"א( "אמר רבינא הלכך קוץ ברשות הרבים מוליכו פחות 

 ות ובכרמלית אפילו טובא" עכ"ל הגמ'.פחות מד' אמ
מבואר שאם יש קוץ ברשות הרבים מותר להרימו פחות מד' אמות כוון שלא ינזקו 

 בו רבים, ובכרמלית אפילו יותר מד' אמות.
כתב הב"י )או"ח ס' שח' ס"ק יח'( כוון שיש חשש שינזקו רבים לא גזרו חכמים 

ת דברי הרמ"א )ס' שח' ס"ק ו'( שבות על זה, וכך פסק השו"ע )שם( וכן הבאנו א
 שגם סובר כך, עוד ראיתי בילקוט יוסף )ס' שח' הלכהו', עמ' שלו( כנ"ל, ע"ש.

וידע שכל דיני המוקצה הוא מדברי חז"ל לכן גם במוקצה מחמת חסרון כיס יהיה 
מותר לטלטלו בכדי שלא ינזקו הרבים וכיון שכיום יש עירוב מותר לטלטל אפילו 

י אין לנו רשות הרבים ולמחמירים לא לסמוך על העירוב מבואר יותר מד' אמות כ
להדיה מהגמ' הנ"ל והשו"ע שבכרמלית מותר להרים את הנזק אפילו יותר מד' 

 אמות. )עיין בהרחבת העניין בחזון עובדיה שבת ח"ג עמ' קכט'(.
לבקבוקים הנ"ל לכאורה יש דין מוקצה מחמת חסרון כיס ואין היתר  לסיכום:

להוציאם מחדר המדרגות. אולם אם יש חשש אמיתי שינזקו בהם רבים יש להתיר 
 בשופי להוציאם ולהניחם בארון חשמל.

 
 בברכת התורה, שמעון יחיא ס"ט

 
 סימן יב

 
 עוסק בדין הכנה מקודש לחול

 
 רבי שמעון יחייא שליט"אלכבוד הגה"צ מורינו ורבינו 

רציתי לשאול בס"ד בשבת בצהריים שזה ערב ל"ג בעומר,  אם יש ילד שלא רוצה 
ללכת לישון צהריים, ויודע האבא שאם ישאר הבן ער, ולא יישן עתה בצהריים, 
יהיה עייף מפני ההדלקה לכבוד רשב"י ונסיעה למירון, ויהיה לילד צער גדול שלא 

לו לומר בשבת לילד שישן עתה שיהיה לו כח למוצאי ישן בצהריים, האם מותר 
 שבת, או שזה הכנה משבת לחול, ולא הותר גם במקום צער?

 בברכת כהנים באהבה כעתירת
 גמליאל הכהן רבינוביץ )בני ברק(
 מח"ס "גם אני אודך",ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 
 



 
 תשובה:

יאל הכהן רבינוביץ שליט"א שלום וברכה למגדיל תורה ומאדירה הרב החשוב גמל
 מח"ס "גם אני אודך" ועוש"ס!

 הנני לענות בשמחת התורה לשאלת כבודו:
ז"ל הגמ' שבת )קיג' ע"א( "מקפלין את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים 

 ומציעין את המטות מלילי שבת לשבת אבל לא משבת למוצאי שבת", עכ"ל.
חול וכן מבואר בעוד כמה מקומות מבואר מהגמ' הנ"ל שיש איסור להכין מקודש ל

 במסכת שבת )קיד' ע"ב, קיח' ע"א( ועוד, וכן במסכת פסחים )סה' ע"ב(, ע"ש.  
וכן פסק השו"ע )חאו"ח סימן שב ס"ק ג'( שיש איסור להציע את המיטות משבת 
למוצ"ש. וכן פסק עוד )סימן שכג' ס"ק ו'( לעניין שאין מדיחים כלים בשבת 

 שמכין משבת ליום חול, ע"ש.מהמנחה ולמעלה כיון 
כתב בספר חסידים  )סימן רסו( שלא יאמר אדם בשבת אלך לישון בכדי שיהיה לי 
כח לעשות מלאכה במוצ"ש, ע"ש )הביאו הבאר היטב בחאו"ח סימן רצ' ס"ק א, וכן 
השערי תשובה שם ס"ק ב', וכן כתב שם במקום המגן אברהם, וכן כתב המשנה 

 ברורה שם ס"ק ד'(.
האליה רבה על דברי הספר חסידים אפילו לדבר מצווה כגון שאומר אישן וכתב 

בכדי שיהיה לי כח לכתוב ספר תורה אסור לומר כן )הביאו השערי תשובה או"ח 
 סימן רצ' ס"ק ב'(. 

הראת לדעת שיש איסור לומר אלך לישון בכדי שיהיה לי כח למוצ"ש ונלמד מדברי 
 .האליה רבה שאפילו אם זה לצורך מצווה

אולם ראיתי לראשל"צ בספרו ילקוט יוסף )ח"ב דשבת עמ' ריז' הלכה י', הוצאת 
שנת תשנ"ב(, שאם ישן בשבת על מנת שיהיה לו כח להיות נעור במוצ"ש אין 
איסור בדבר, כיון שאין זה ניכר שמכין מקודש לחול, אולם אם מוציא מפיו יש 

 איסור, ע"ש.
לבנו ללכת לישון כתב השו"ע )חאו"ח אולם מצאתי פתרון איך יוכל האב לומר 

סימן שז' ס"ק ח', וכן כתב המשנה ברורה שם ס"ק א' שדבר המותר לעשותו 
בשבת מותר לאומרו, ע"ש(, שמותר לומר בשבת למחר אלך למקום פלוני אע"פ 
שזה מחוץ לתחום שבת כוון שיכול להלך גם בשבת אם היה בורגנים )פרוש סוכות 

בעים אמה וד' טפחים עיין שם במשנה ברורה ס"ק שומרים המובלעים בתוך ש
 לא'(.

לסיכום: אם האב מורה לבנו לישון בשבת בכדי שיהיה לבן כח למוצ"ש ליסוע 
להילולת אדוננו הרשב"י זי"ע אין איסור בדבר מכיון שלא אומר הדבר בפיו, אך אם 

י כל האב מסביר לבן שילך לנוח בכדי שיהיה לו כח לנסיעה יש לאסור כנ"ל מדבר
האחרונים בשם ס"ח, אולם אם אומר לבן אם לא תישן לא תבוא איתי לרשב"י 
מותר כיון שיש אפשרות להלך לשם בשבת, וכן אינו אומר לו שרוצה לנסוע 

 במוצ"ש, כנ"ל.
 ברכה והצלחה שמעון יחיא



 
 
 
 
 

 חלק 
 יורה דעה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 סימן א
 

 דין תליה במכה
 

 לכבוד מו"ר הרב ריח"ם אבוחצירא שליט"א
ב"ה נדון בעניין תליה במכה כיון שראיתי כמה מורי הוראה נבוכים בדין זה וברוב 
המקרים פוסקים לחומרה ומטמאים את האשה, וכן יש כמה נשים ובעלים 
שמחמירים על עצמם לפעמים מחוסר ידיעה ולפעמים מחמת פחד שלא לעבור 

ור. וידוע שבדורנו צריכים לא להחמיר על בנות ישראל כיון שיכול לצמוח על איס
מכך כמה תקלות בין לגבר בין לאשה רח"ל, ואכמ"ל. לכן נתתי אל ליבי לבאר דעת 
הפוסקים ראשונים ואחרונים בכדי שדין תליה במכה תהיה ברורה לכל וזה החלי 

 ב"ה.
יש כאלה סבורים שזה לא מצוי ראשית נדון אם יש בזמננו דין וסת קבוע, כיון ש

היום, כמו שנראה זה מאוד מצוי ובפרט וסת הגוף.)ואין אני בא לבאר את הוסתות 
הידועים כגון החודש או הפלגה או דילוג כי אלה ידועים לכל ואולי באלו באמת לא 
מצוי בימינו וס"ק, אלא רצוני בעיקר לחדש שוסת הגוף מצוי מאוד בימינו ואין 

ב לזאת.וזה פרט חשוב בעניין תליה במכה כדלקמן, ובפרט אנשים שמים ל
 להולכים אחרי פסק הרמ"א(.

וז"ל: המשנה בנדה )סג ע"א(, "אלו הן הוסתות מפהקת ומעטשת וחוששת בפי 
כרסה ובשיפולי מעיה ושופעת וכמין צמרמורת אוחזין אותה וכן כיוצא בהן וכל 

 שקבע לה וסת ג' פעמים הרי זה וסת". ע"כ.
מהמשנה הנ"ל שאשה שיש לה מיקרים בגופה כגון מפהקת וכאבי בטן  מבואר

 וכדומה וראתה כך ג"פ קבעה וסת.
נחלקו הראשונים אם וסת הגוף צריך להיות מורכב עם ימים או מספיק שיבוא 

 המקרה ללא יום ידוע.
דעת רוב הראשונים שווסת הגוף אינו צריך הרכבת ימים, אך הרמב"ם חולק 

ים, וכתב הרב המגיד שהרמב"ם סובר שאין כלל וסת קבוע, אלא ומצריך הרכבת ימ
בהרכבת ימים ושינוי חושי הגוף כמשנה הנ"ל שבאה להודיע לנו שזה לא שני 

 וסתות חלוקים אלא כך דין הוסתות בהרכבת ימים וחושי הגוף.
מרן השו"ע סימן קפ"ט )ס"ק יט( פסק כרוב הראשונים שווסת הגוף נקבע גם ללא 

 ידוע. הרכבת יום
לכן מאוד מצוי היום שבאופן קבוע יש נשים שלפני הגעת הוסת מרגישות בגופן כל 
מיני הרגשות כל אחת וענינה היא. יש כאלה מרגישות כובד בגוף ויש כאלה עם 
כאבי גב או בטן ויש עוד כהנה וכהנה לכן המורה צריך לשאול ולברר אצל האשה 

עות לכך( וכמו שכתבנו לפי אם יש לה וסת הגוף )ברוב המקרים יש אך אינם מוד
דעת השו"ע אינו צריך לבוא עם הרכבת ימים אז בנקל זה יכול להיקבע רק צריך 
שימת לב. יש לציין שהתוס' והרא"ש והטור כתבו שאין מספיק פיהוק או עיטוש 
אחד כי כך לא ניכר הוסת אלה צריך כמה וכמה פעמים וכך פסק השו"ע )שם. עיין 



טו שהביא משם החת"ס אודות אשה שמרגישה כובד עוד ס' קפה בפת"ש ס"ק 
 באברים שזה בגדר וסת הגוף, ע"ש(.

 עכשיו נדון בעניין תליה במכה:
וז"ל: הגמ' בנדה )סו ע"א( "ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה, ואם יש לה 

 וסת תולה בוסתה, ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה". ע"כ.
 אור גמ' זאת וישנם ה' שיטות ועוד שיטת הנוב"י.נחלקו הראשונים בבי

א(הרמב"ם הרמב"ן הרשב"א והטור כתבו שאשה ששימשה בעונת פרישתה 
וראתה מחמת תשמיש אין דנים אותה כרמ"ת אלא תולים את הראיה בווסתה כי 

 אורח בזמנו בא כך פסק מרן השו"ע  סימן קפז ס"ק ד'.
כגון כל חצי שנה רמ"ת אז תולה ב( רש"י פירש אם יש לה וסת לקלקול הזה 

בווסתה ומותרת לשמש בין בוסת לוסת ופורשת כל חצי שנה)כי מוחזקת לראות 
 בתאריך הנ"ל מ"ת(.

ג(המרדכי כתב אשה שיש לה וס"ק אין לה דין רמ"ת כיון שתולה דם ראייתה 
בווסתה דהיינו שדם שראתה מחמת תשמיש טהור כיון שעדיין לא הגיע זמן הוסת 

ו את המרדכי הב"י והש"ך )ס"ק כ'( וכתב הש"ך שהוכיח כך בדברי תרומת כך פירש
 הדשן סימן מ"ז )הביאו הב"י סימן קפז ס"ק ז'(.        

ד(כתב הדרכי משה )סימן קפז ס"ק ו'*( בשם שערי דורא ומהרי"ל שאשה שיש לה 
וס"ק ויודעת שיש לה מכה אך אין ידוע לה שמוציאה דם תולה בווסתה, כך פירשו 
הב"ח והט"ז)סימן קפז ס"ק ח'(את דברי המרדכי הנ"ל, וכתב עוד הט"ז שכך 

 מפורש בדברי תרומת הדשן סימן מ"ז )הביאו הב"י סימן קפז ס"ק ז'(.
ה(הפת"ש סימן קפז ס"ק כ"א הביא את דעת הרז"ה  שאם יש לה וסת הגוף וראתה 

כדי  מחמת תשמיש תוך כדי שבא לה הוסת תולה בווסתה. כגון מפהקת ותוך
 תשמיש פיהקה אין זאת רמ"ת כי תלינן בווסתה.

( הפת"ש סימן קפז ס"ק א' הביא את הנוב"י שמצא היתר לרמ"ת שאם לא היה 6
לה וסת קבוע ורמ"ת ג"פ שהדין הוא שאסורה לבעלה ואם קבעה וסת, נעקר הוסת 
הלא קבוע של רמ"ת  ונקבע הוסת החדש וממילא מותרת לבעלה גם בלא בדיקת 

ע"ש. וכך הסביר את דברי הגמ' הנ"ל שאם יש לה וסת שקבעה אותו  שפופרת,
עכשיו תולה את ראיותיה מחמת תשמיש בוסת החדש שעקר את הישן )שהוא 

 בעצם מחמת תשמיש( ומותרת לבעלה.
וז"ל: הגמ' בנדה )סו ע"א( "ונאמנת אשה לומר מכה יש לי במקור שממנה דם 

 יוצא".ע"כ.
 זאת.נחלקו הראשונים בביאור גמ' 

הרשב"א כתב שהאשה צריכה לדעת בבירור שיש לה מכה במקור ואינה צריכה 
לדעת שמכתה מוציאה דם, כיון שבתוספתא )נדה פ"ח ה"ב( כתוב וז"ל: "ונאמנת 
אשה לומר מכה יש לי במקור" ודרך הגמ' לפרש ולהוסיף על התוספתא לכן 

לה במקור  התוספתא עיקר והגמ' פירשה אותה כשבאה האשה ואומרת מכה יש
 אנו החכמים תולים שהדם בא מהמכה.



הגמי"י בשם ספר התרומה כתב כדברי הגמ' הנ"ל שחייבת האשה לדעת בבירור 
שמכתה מוציאה דם,כ"כ המרדכי. ופירש הדרישה סימן קפז אות ב' שאינה צריכה 
כעת לדעת שהמכה  מוציאה דם אלא שבדרך כלל היא מוציאה דם וכתב שכך כתב 

 ימן מז' )הביאו ב"י סימן קפז ס"ק ז'(.תרומת הדשן ס
הש"ך סימן קפז ס"ק כב כתב שלא נחלקו הרשב"א וספר התרומה כלל אלא 
שניהם כיונו לדבר אחד שהאשה צריכה לדעת שיש לה מכה המוציאה דם אך לאו 

 דווקא עכשיו ודייק כך בלשון הרשב"א והתרומה, ע"ש.
 וסתה.עוד נחלקו הראשונים אם תולה במכתה בשעת 

התרומה הסמ"ג והסמ"ק כתבו שאינה תולה כי אם לא כן לא תטמא לעולם. 
 הרמ"א סימן קפז ס"ק ה' פסק כמותם.

הרמב"ם והרשב"א כתבו שכן תולה אפילו בשעת וסתה. השו"ע סימן קפז ס"ק ה' 
 סתם דבריו ולא חילק בין שעת וסתה או לא לכן נראה שפסק כמותם.

ר אשה שיש לה מכה ואין ידוע שמכתה מוציאה תרומת הדשן סימן מז כתב להתי
דם, אלא יש לה אומדנא שתמיד שבודקת מוצאת רק בצד אחד כתמים ושערות 
אדומות לכן מוכח שזה מהמכה שיש לה בצדדים, כ"ש אם מרגשת כאב בשעת 
בדיקה במקום שהיא מוצאת. וכתב לסמוך על דברי המרדכי הנ"ל שאם יש לה וסת 

אשה הנ"ל היה וס"ק וכן כתב כיון שהאשה לא רואה קבוע תולה בווסתה, ול
בהרגשה רק ע"י בדיקת עד נאמר הרגשת עד זו לכן זה דרבנן לכן יש להקל. מרן 
השו"ע פסק את דבריו בסימן קפז ס"ק ז' אך לא הצריך שיהיה לאשה וס"ק כ"כ 

 הפת"ש ס"ק לז.
בדם מכתה כתב השו"ע סימן קפז ס"ק ה' וז"ל "אם יש מכה באותו מקום תולין 

ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה בדם מכתה".ע"כ. מבואר שמרן 
פסק כרשב"א שאינה צריכה לדעת שמכתה מוציאה דם וכן השו"ע לא חילק אם 

 יש לה וסת קבוע אם לאו.
יש לציין שכל הסעיף הנ"ל עוסק ברואה מחמת תשמיש מכל מקום כתבו 

לטהרת אשה, כך כתבו ערוך השולחן  האחרונים שהוא הדין לענין תליה במכה
)סימן קפז ס"ק נה( וכן כתב הכו"פ )ס"ק ה( וכן עוד אחרונים )עיין אבני שוהם ח"א 
עמ' קיז( אולם הש"ך )ס"ק כ', כג'( כתב שהסעיף הנ"ל מדבר רק על רמ"ת ושלא 
נחזיק את האשה רואה מחמת תשמיש אך לענין טהרה היא תהיה טמאה ותצטרך 

 לה, ע"ש.ז' נקיים וטבי
כתב הפת"ש ס"ק כ"ד בשם הנוב"י שמה שכתב השו"ע זה דווקא בזמן שהאשה 
טהורה אך בימי ליבונה וכ"ש בטומאתה היא בחזקת טומאה לכן לא תולים במכה 
)מבואר שגם הנוב"י הבין שבסעיף הנ"ל מדבר לאו דווקא ברמ"ת אלא ה"ה לטהרת 

לקים על הנוב"י בעניין ימי אשה לכן עשה חילוק מתי ראתה(,יש לציין שרבו החו
ליבון כיון שעשתה הפסק בטהרה פקעה לה חזקת טומאה כ"כ חוו"ד סד"ט 

 והחת"ס והצריך לפחות ג' בדיקות ערבית שחרית וערבית,ע"ש בפת"ש הנ"ל.
 
 



 העולה מכל האמור לבני ספרד ועדות המזרח  ההולכים אחרי מרן השו"ע
בן )תחתון( שיש בו מראה טמא, אשה שבאה למורה עם עד בדיקה כ"ש עם בגד ל

ראשית צריך הרב לשאול אותה אם יש לה מכה או אפילו אינה יודעת בבירור שיש 
לה מכה אבל יש לה אומדנא )כמו שכתב מרן בסימן קפז ס"ק ז( כגון שיש דם רק 
בצד אחד של העד כ"ש אם הרגישה כאב בשעת בדיקה. ואפילו אם יש בכמה 

בדוק באיזה צורה האשה הכניסה את העד כי יש מקומות בעד דם, הרב צריך ל
פעמים שהעד מקופל על אותו מקום ושפותחים את העד זה נראה בכמה מקומות 
שונים אך בעצם זה ממקום אחד, ואז הרב יכול בשופי לטהרה לבעלה,)אם היא 
טהורה, ואם היא בספירת ז' נקיים אין זה סותר, אך מכאן ולהבא לא תבדוק.עיין 

בסימן ב' מה עליה לעשות( . וכל זה בימי טהרתה או בימי ליבונה, אך מה שכתבתי 
בדיקת הפסק טהרה צריך שיהיה נקי לגמרי כי היא מוציאה מחזקת טומאה.ואין 

קכ שכתב להחמיר  -חילוק אם יש לה וס"ק או לא )עיין באבני שוהם ח"א עמ' קיז
 בכל מקרה לשלוח לבודקת ולא סמך על כל הנ"ל(.

הרבה מיקרים אשה מניחה התקן תוך רחמי ובדרך כלל הוא לא מונח יש לציין שב
טוב וזה גורם לאשה לפצעים )שם( לכן גם זאת יברר המורה. ואם אין שום אחד 
מהתליות הנ"ל והרב רואה שהאשה לא מצליחה לבדוק בדיקה נקייה גם זאת 
אומדנא שיש מכה אך על כל פנים לא יעשה מעשה אלא אחרי שישלח את האשה 
הזאת לבודקת שתבדוק אם יש לה פצע או אפילו יש לסמוך על רופא אם יש ידיים 

 מוכיחות )עיין טהרת הבית עמ' רנג(.
 עכשיו נדון לגבי עדות אשכנז היוצאים ביד רמ"א

כתב הרמ"א סימן קפז ס"ק ה בהג"ה וז"ל: "וכל זה באשה שיש לה וסת קבוע ואז 
שאינה יודעת בודאי שמכתה יכולה לתלות שלא בשעת וסתה במכתה אע"פ 

 מוציאה דם".
הש"ך ס"ק כ' כתב כמרדכי שאפילו אינה יודעת שיש לה מכה כלל  כיון שיש לה 
וס"ק תולה את הדם מחמת מיעוך תשמיש כ"ש למה שכתב הרמ"א שיודעת שיש 
לה מכה אך אינה מוציאה דם.יוצא שהש"ך הבין שהרמ"א שילב בין המרדכי 

 לרשב"א. 
בה להקשות על הרמ"א והעלה שאפילו שיש לה וס"ק צריכה לדעת הט"ז ס"ק י' הר

שמכתה מוציאה דם אולם היקל במקרה שיש אומדנא שמכתה מוציאה דם כגון 
כאב או אם נמצא דם בצד מקום אחד בעד או שדרך מכה כזאת אצל נשים אחרות 

 כן מוציא דם. 
בא מהמקור או  המשך דברי הרמ"א וז"ל "וכן אם אין לה וס"ק והוא ספק אם הדם

מן הצדדים תלינן במכה מכוח ס"ס ספק מן הצדדים ספק מן המקור ואת"ל מן 
המקור שמא הוא מן המכה אבל אם ידוע שבא מן המקור אע"פ שיש לה מכה 
במקור אינה תולה במכתה אם אין לה וסת קבוע אלא אם כן יודעת בודאי שמכתה 

 מוציאה דם" ע"כ.



לה וס"ק כדברי ספר התרומה שצריכה לדעת  מבואר שהרמ"א החמיר באשה שאין
שמכתה מוציאה דם וכל זה באופן שיודעת שהמכה במקור. אך אם אינה יודעת 

 היכן המכה פסק כשערי דורא שיש ס"ס.
 העולה מכל האמור לבני אשכנז

אשה שבאה למורה עם עד בדיקה כ"ש עם בגד לבן )תחתון( שיש בו מראה טמא, 
ה אם יש לה מכה וכן לברר איתה אם יש לה וסת ראשית צריך הרב לשאול אות

קבוע אם לאו )ובפרט יחקור אותה על וסת הגוף כמו שהבאתי בתחילת דבריי(.אם 
יש לה וס"ק אז מספיק שתדע שיש לה מכה. אך אם אין לה וס"ק אך מוחזקת 
במספר ימים שבודאי לא רואה בהם )כמו שכתב תרומת הדשן וכך פסק מרן סימן 

יש לה דין בימים אלו כוס"ק, כ"כ הפת"ש סימן קפז ס"ק כו' בשם קפו ס"ק ג( 
החוו"ד. מ"מ בימים שהיא מוחזקת לראות )ואין לה וס"ק( אם אינה יודעת היכן 
מכתה יש לה ס"ס ואין צריכה לדעת אם מכתה מוציאה דם, אך אם ידוע לה 
שמכתה בצדדים או שיש לה אומדנה בהרגשת כאב וכדומה כנ"ל צריכה לדעת 

 שמכתה מוציאה דם בדרך כלל.
וכל זה דווקא שלא בשעת וסתה ולא בעונה בינונית כמו שסיים הרמ"א בסימן קפז 
ס"ק ה.וכן בתוך ג' ימים ראשונים של ז' נקיים אם לא ידוע לה שמכתה מוציאה דם 
אינה תולה במכתה אך אם ידועה לה שמכתה מוציאה דם תולה אפילו בג' ימים 

 "א בסימן קצו ס"ק י.ראשונים כמו שכתב רמ
עוד יש להוסיף את דברי הרמ"א)ס' קפח סעיף ה( שכתב שם על מה שכתב השו"ע 
אודות אישה המפלת כמין קליפות או שערות אדומות ופסק שם השו"ע שצריכה 
להטיל למים פושרים למשך כד' שעות ואם לא נימוח מוכח שזה בריה בפני עצמה 

מוכח שזה דם והיא טמאה. וכתב הרמ"א שאם ואין זה דם, לכן טהורה ,ואם נימוח 
יש לה וסת קבוע ובדקה ג' פעמים אינה צריכה לבדוק שוב, והוסיף דווקא שלא 

 בשעת ויסתה כמו דין המכה המבואר בס' קפז.
מבואר מדברי הרמ"א שאשה שיש לה וסת קבוע אם הוחזקה במראות טמאים 

זה דם אינה צריכה לבדוק )הקליפות הנ"ל( אם בדקה ג' פעמים וזה הוברר שאין 
 שוב.

אולם הש"ך )ס' קפח ס"ק טז( חלק והקשה על דברי הרמ"א הנ"ל וכתב אפילו 
בשעת ויסתה תיהיה טהורה, כיון שאין זה דם אלא דברים יבשים, ע"ש שהביא כן 

 גם בשם ספר אפי רברבי, ע"ש.
ם הפת"ש)ס' קפח ס"ק יא( הביא בשם ספר עמודי כסף שאחרי שהוחזקה ג' פעמי

ע"י הבדיקה הנ"ל של שריית מים פושרים שהקליפות הנ"ל לא נימוחו אפילו אם 
תראה אח"כ עליהם דם תיהיה טהורה, עיין שם שכתב שבכך מתורצת קושית 
הש"ך על הרמ"א.)יש לציין שמרן כתב שם שאם יש דם על הקליפות הנ"ל תיהיה 

חילק כמו  טמאה ולא יעזור לה שרייתם במים פושרים במשך מעת לעת. ולא
 העמודי כסף הנ"ל לאחר ג' פעמים שתיהיה טהור(

 
 ס"ט שמעון יחיא



 סימן ב
 

 דין אשה שאינה יכולה להטהר
נשאלתי אודות אשה שאין באפשרותה לבדוק בדיקה פנימית בשבעה ימי הנקיים 
וכן לעשות הפסק טהרה כיון שיש לה מכה באותו מקום וכל פעם שבודקת העד 

 אפשרותה להיטהר האם יש תקנה לאשה הנ"ל?יוצא עם דם לכן אין ב
ראשית נברר את גודל חיוב ההפסק טהרה והבדיקות של שבעה ימי הנקיים ונראה 

 עד כמה הם מעכבים וזה החלי ב"ה:
וז"ל: המשנה נדה )סח ע"א( "נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה 

הרי היא בחזקת טהרה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר ימים בדקה ומצאה טמא 
עד שעת מציאה ר' יהודה אומר כל שלא הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה הרי 

 זו בחזקת טמאה, וחכמים אומרים אפילו בשני  וכו'...".ע"ש.
עוד מבואר )שם( בגמ' )סח ע"ב( דעת רבי שיכולה לפסוק בטהרה אפילו בראשון 

 בשחרית.
רה מוציאה את האשה מחזקת מבואר מהמשנה והגמ' הנ"ל שבדיקת הפסק טה

 טומאה לחזקת טהרה ונחלקו התנאים מתי בדיקה זאת צריכה להעשות.
 ת"ק דווקא ביום השביעי לראייתה אפילו שחרית.

 ר' יהודה דווקא ביום השביעי אבל רק מן המנחה ולמעלה.
 חכמים אפילו ביום השני ואפילו שחרית.

 רבי אפילו ביום הראשון שחרית.
)סח ע"א( שאע"פ שמשנה זאת עוסקת בטהרות למדו ממנה  כתב המאירי נדה

 חז"ל לעניין זמן הפסק טהרה לאשה לבעלה.
 נחלקו הראשונים מתי יכולה האשה לעשות הפסק טהרה.

הרשב"א כתב כדברי רבי שיכולה אפילו ביום הראשון שחרית אולם כתב שיש 
 מחמירים בדבר.

ת בין השמשות תועיל ביום הרמב"ן וכך הבין הב"י ברמב"ם וברא"ש שרק בדיק
 הראשון אך מכאן ולהבא גם בדיקת שחרית תועיל.

שו"ע סימן קצו ס"ק א פסק כרמב"ן וסיעתו שבדיקת הפסק טהרה תהיה בין 
 השמשות.

הרמ"א כתב שבדיעבד אם בדקה שחרית תועיל, בס"ק ב כתב שאם עושה הפסק 
 ביום שראתה לא יועיל בדיקת שחרית.

בטהרה צריכה להעשות עם מוך דחוק כל משך בין  יש לציין שבדיקת הפסק
 השמשות כ"כ מרן )שם( ס"ק ב. 

 והרמ"א כתב שבדיעבד אם לא הניחה מוך דחוק אלא עשתה רק בדיקה מהני. 
החוו"ד כתב להשיג על הרמ"א וכתב שנתינת מוך כל משך בין השמשות זה 

 לעיכובא.
אשה שאינה יכולה  הפת"ש סימן קצו ס"ק ה' הביא מחלוקת אחרונים בעניין

 לעשות הפסק טהרה כיון שיש לה מכה באותו מקום והביא ג שיטות בדבר:



א(דעת האבני מילואים שיכולה לעשות הפסק טהרה ע"י מחשבה דהיינו שתתרכז 
כל משך בין השמשות ותיתן דעתה שלא נפתח מקורה וע"י כך יוצאת מחזקת 

 טומאה.
פסק בטהרה ע"י עד בדיקה החוו"ד והחת"ס כתבו שחייבת האשה לעשות ה

ושיהיה )שם( משך כל בין השמשות כי זה מוציא את האשה לחזקת טהרה ומוכיח 
 שנסתם מעיינה. אולם נחלקו החוו"ד והחת"ס אם נולדה לה המכה בהיותה טהורה.

ב(החת"ס מודה לאבני מילואים שאם נולדה לה מכה בהיותה טהורה יכולה 
רק ע"י שתחשב מספר ימים שהייתה להפסיק בטהרה ע"י מחשבה בלבד וזה 

רגילה לראות ומתי שתחשב שעברו מספר הימים שהייתה למודה לראות ולהפסיק 
 בטהרה בהיותה ללא המכה תעשה את עצת האבני מילואים.

ג(החוו"ד סימן קצו ס"ק ג חלק עליו ולא חילק מתי נולדה בה המכה תמיד צריכה 
 מוך דחוק כנ"ל.

 נולד לה מכה בהיותה טמאה שצריך מוך דחוק. מ"מ מודה החת"ס לחוו"ד אם
כתב בטהרת הבית ח"א עמ' רנב שיש לסמוך על האבני מילואים והביא עוד מספר 

 פוסקים שכתבו כמותו,ע"ש.
: אפשר באין ברירה אחרת לעשות הפסק בטהרה ע"י מחשבה ואין חילוק להלכה

 מתי נולד בה המכה.
 עכשיו נעסוק בדין השבעה נקיים

ה נדה )סח ע"ב( "הזב והזבה שבדקו עצמן ביום הראשון ומצאו טהור וז"ל המשנ
וביום השביעי מצאו טהור ושאר ימים שבינתיים לא בדקו, ר' אליעזר אומר הרי הן 
בחזקת טהרה, ר' יהושע אומר אין להם יום ראשון ושביעי בלבד, ר"ע אומר אין 

 להם יום שביעי בלבד". ע"כ.
 יעזר וכן בדף ז'.בגמ' )שם( נפסקה הלכה כר' אל

מבואר מהמשנה הנ"ל שלפי שיטת ר' אליעזר שאם אשה בדקה עצמה רק ביום 
 הראשון והיום השביעי עלו הימים שבינתיים לספירתה.

בגמ' )שם( נחלקו רב ור' חנינא בדעת ר"א אם צריך גם תחילתן וסופן )ראשון 
פן, וכן סופן ושביעי( או מספיק תחילתן או סופן רב אמר תחילתן אע"פ שאין סו

 אע"פ שאין תחילתם. ור' חנינא הצריך כמו פשט המשנה תחילתן וסופן. ע"ש.
 נחלקו הראשונים כמי הלכה  

הרמב"ם הרא"ש הראב"ד הרז"ה הרשב"א פסקו כרב שמספיק בדיקה אחת או 
בהתחלה או בסוף. הוסיפו הראב"ד והרא"ש שאפילו בדיקה אחת באמצע בז' 

 ביעי בלבד ע"ש.נקיים מועילה מכ"ש מיום ש
הסמ"ג והסמ"ק כתבו לחוש לר' חנינא כתב הב"י לחוש לדבריהם מכיון שזה חשש 
איסור כרת והביא עוד ראשונים שפסקו כמותם והם הרמב"ן התרומה והגמי"י 

 בשם רבנו שמחה.
כתב הב"י כל האמור זה בדיעבד ולעיכובא  אך לכתחילה נחלקו הראשונים כמה 

 בז' נקיים. בדיקות צריכה האשה לעשות



התוס' הרמב"ן הרשב"א והרא"ש צריכה לעשות בדיקה אחת כל יום מהשבע 
 נקיים.

הסמ"ג הסמ"ק התרומה והמרדכי בשם הרוקח כתבו שצריכה לעשות כל יום מהז' 
נקיים שתי בדיקות אחת שחרית ואחת שהולכת לב"ה להתפלל ערבית. כתב הב"י 

"ופעמיים צריכה להיות בודקת שחרית אולי למדו זאת מהמשנה )יא ע"א( וז"ל: 
ובין השמשות". ע"כ. הב"ח כתב טעם כיון שבדיקת שחרית זה להוציאה מספק 

 אולי ראתה בלילה ובדיקת ערבית כדי להוציאה מספק אולי ראתה ביום, ע"ש.
השו"ע סימן קצו ס"ק ד' פסק לכתחילה כדברי הסמ"ג וסיעתו שצריך בדיקה 

בסתם כדברי הרא"ש וסיעתו שמספיק בדיקת ראשון פעמיים ביום, ובדיעבד פסק 
או שביעי או אחד מהאמצעיים, ובי"א פסק כדברי הסמ"ג וסיעתו שצריך ראשון 

 ושביעי וכתב שאין להקל .
הפת"ש סימן קצו ס"ק ה' הביא מחלוקת אחרונים בעניין אשה שאינה יכולה 

 שיטות בדבר לעשות בדיקות ז' נקיים כיון שיש לה מכה באותו מקום והביא ב
א(החוו"ד החמיר שצריכה בדיקת עד ושיהיה נקי כמו שפסק מרן "שבדוקים 

 בעינן".
ב(החת"ס הודה לאבני מילואים הנ"ל מכוח כ"ש שיועיל בדיקה ע"י מחשבה כיון 
שעשתה הפסק פקעה לה חזקת טומאה ואין חילוק מתי נולדה לה המכה אם בימי 

מה שכתבנו לעיל בעניין הפסק  טהרה או טומאה )כיון שעשתה הפסק ]עיין
 טהרה[(.

עוד ראתה עיני בטהרת הבית ח"ב עמ' תעט שנשאל אודות אשה שהגיעה למקווה 
והבלנית שאלה אותה אם עשתה הפסק טהרה ובדיקות בז' נקיים וענתה בשלילה 
והרב הורה לה לטבול כיון שיש חזקה של רוב נשים שפוסקות לראות אחרי ארבעה 

 יעו"ש כך בנידון דידן יש לצרף זאת לדברי החת"ס ואבני מילואים.או חמישה ימים 
אשה שעשתה הפסק טהרה ואין באפשרותה לעשות בדיקות לכתחילה  להלכה:

כדעת מרן השו"ע תשתדל לעשות בדיקה אחת ביום הראשון והשביעי ואם גם 
זאת אין באפשרותה )כיון שיש לה מכה והבדיקה תצא עם דם( תעשה בדיקה 

אחד הימים אך עדיף ביום הראשון שאם לא הצליחה לא תפסיד למפרע אחת, ב
כמה ימים ואם יודעת בבירור שגם בדיקה אחת אינה יכולה לעשות תסמוך בדיעבד 
על החת"ס והאבני מילואים הנ"ל ותעשה בדיקה כל יום ע"י המחשבה כנ"ל. וכן לא 

ו שכתב תלבש לבנים בצבע לבן ובהיר כדי של תכנס לבעיה של כתמים כמ
 הרמב"ם הביאו הרמ"א סימן קצ ס"ק י. ע"ש.

 
   

 בברכת רפואה שלמה שמעון יחיא
 
 
 
 



 סימן ג
 

 צניחת רחם
נשאלתי ע"י אשה שמדממת ע"י בדיקות או כל נגיעה אחרת באותו מקום והרופא 
אמר לה שיש לה צניחת רחם מה דין המראות ואם היא צריכה בכלל לעשות הפסק 

ם, ועוד אמרה שהרופא המליץ לה לעבור ניתוח ל"ע לכריתת טהרה ובדיקות ז' נקיי
 רחם מה הדין יהיה אחרי הניתוח.

 תשובה:
וז"ל הגמ' בנדה )כא ע"א( "תניא המפלת חתיכה אף על פי שמלאה דם, אם יש 

 עמה דם טמאה ואם לאו טהורה, ר' אליעזר אומר וכו'.." עכ"ל, ע"ש.
המפלת כמין חתיכות בשר  מבואר מהגמ' הנ"ל שנחלקו חכמים ור"א באשה

מבוקעות )פלי פלוי( ויש דם בבקעים ונוגע בבשרה שלפי ר"א טמאה וחכמים 
 טהורה ע"ש בגמ' הנ"ל.

 נחלקו הראשונים בביאור דברי חכמים שטהרו מה הטעמים וכן מה טעמו של ר"א.
פרש"י שר"א מטמא כיון שיש פסוק "בבשרה" למדו מכך שהאשה טמאה מתי 

)כלומר ביציאתו לבית החיצון( וכיון שהחתיכה מבוקעת ויש דם שיגע הדם בבשרה 
בבקעים זה נוגע בבשרה לכן טמאה. אולם חכמים סוברים שאין זה דם נדה אלא 

 דם חתיכה.
הרא"ש הרבה להקשות על פרש"י והביא את פרוש הר"ש שטעם חכמים 
המטהרים כיון שראתה דם שלא כדרך שנשים רואות וכן הביא מעשה שהר"ש 

הר אשה שנעקר מקורה וכמין חתיכות בשר נופלות לה בבית החיצון ולא היתה טי
 פוסקת לראות כל זמן שהחתיכות שם.

הרמב"ן פירש את הסוגיה שמפלת חתיכה עם דם אגור בתוכה שלר"א טמאה כיון 
 שדרכה בכך ולחכמים טהורה כי אין דרכה בכך.

א כיון שדרכה התוס' פירשו שמפלת כמין חתיכה בצורת שפופרת ר"א מטמ
 לראות כך וחכמים מטהרים כיון שלא נוגע דם בבשרה.ע"ש.

הב"י )סימן קפח ס"ק ג( הבין ברא"ש שבמעשה דר"ש היה נופל חתיכות בשר ללא 
דם לכן טיהר אותה הר"ש אך אם היה יוצא דם היתה טמאה וכתב הב"י אע"פ שאנו 

ם היתה רואה דם תולים במכה דווקא שהיא בצדדים אבל כאן המכה במקור לכן א
טמאה לכן כתב הב"י בדברי הרא"ש הטור ור"י שנפלה חתיכה לבית החיצון ולא 

 היתה פוסקת לראות אין הכוונה דם אלא חתיכות קטנות מאותה חתיכה.
הדרכי משה תמה על הבנת הב"י כי מפורש בגמ' נדה )סו ע"א(  "נאמנת אשה לומר 

 מכה יש לי במקור שממנה יוצא דם".
"ם מלובלין )סימן קיא( תירץ את קושיית הרמ"א והסביר שיש הבדל  אולם המהר

כי מה שדיברה הגמ' זה במכה שבצדדי המקור אך במעשה דר"ש המקור עצמו 
נשחת ונרקב ודם הנדה עצמו נעשה מכה וחתיכות.)עיין אבני שוהם ח"א שהביאו 

 ם הנ"ל(.עמ' קסג, וכן הנשמת אברהם. אולם קדם להם הש"ך ס"ק י' בציונו למהר"



השו"ע סימן קפח ס"ק ג' פסק כמו שכתב בב"י שאשה שנעקר מקורה וכמין 
חתיכות נופלות לה בבית החיצון טהורה, והוסיף והוא שהטילה את החתיכות במים 
פושרים מעת לעת ולא נימוחו וכן שדווקא החתיכות קטנות כי קיי"ל אין פתיחת 

 הקבר ללא דם.
מ שאפילו רואה דם ממש טהורה כל עוד יש הרמ"א חלק על השו"ע כפירושו בד"

 חתיכות בבית החיצון ותולים את הדם במכה כיון שידענו שנעקר מקורה.
מבואר שיש מחלוקת בין השו"ע לרמ"א אם האשה שנעקר מקורה מדממת שלפי 

 הרמ"א היא טהורה ולפי השו"ע היא טמאה.
תולים זאת הט"ז )ס' קפח ס"ק ג(הקשה על הרמ"א מה התחדש לפי דבריו אם 

במכה הרי כבר למדו דין זה לעיל לכן חידש הט"ז שאפילו שזה דם נדות ממש 
האשה טהורה אע"פ שאין זה דם מכה כיון שאין דרך דם נדות לבוא בזה העניין 

 ודייק דבריו מהרא"ש, יעו"ש.
נמצא שנחלקו הרמ"א והט"ז שלדעת הרמ"א דווקא דם מכה טהור אך דם נדות 

 עניין טהורה כיון שאין דרך דם נדות לבוא בזה העניין.טמא ולפי הט"ז בכל 
הב"ח ביאר את המעשה של רבנו שמשון בצורה שונה שהיה ידוע לאשה בשעת 
נפילת החתיכות שלא היה עמם דם ואח"כ שהחתיכות היו בבית החיצון היתה 
מדממת לכן רבנו שמשון טיהרה וכתב הב"ח צ"ע למעשה כיון שרש"י והתוס' 

 וגיא בעניין אחר וכ"כ הש"ך )ס' קפח ס"ק ח( בשמו.פירשו את הס
עוד נחלקו הט"ז והב"ח אם האשה בשעת וסתה טהורה או טמאה ושלפי הט"ז היא 
טהורה כי אין דרך דם נדות לבוא בזה בעניין כנ"ל. אך לפי הב"ח טמאה כיון שכתב 

 שדווקא שהפילה את החתיכה שלא בשעת וסתה.
החוו"ד שסייג את דברי הט"ז וכתב שדווקא אם  הפת"ש )ס' קפח ס"ק ח( הביא את

נפלה החתיכה בשעת וסתה אז טהורה אך אם נפלה החתיכה לפני שעת וסתה 
 ורואה דם בשעת וסתה ודאי טמאה.

המעיל צדקה סימן לד והכרתי ופלתי ס"ק ב כתבו על כל פירוש האחרונים הנ"ל 
הוא כעין שבר במעשה דר"ש שהם דחוקים מאוד לכן פירשו את המעשה הנ"ל ש

המצוי יותר בימי הזקנה ונובע מחולשת הרחם שהרחם נופל ומגיע עד לבין רגליה 
 ומרגישים את הרחם בהכנסת אצבע וכל נגיעה קטנה גורמת לדימום.

מבואר שהכו"פ והמעיל צדקה הבינו שמדובר במעשה דר"ש בצניחת רחם וכתב 
ו"פ והמעיל צדקה בשבט הלוי)סוף ס"ק ג'( בשם החת"ס)סימן קמה,קעא( שהכ

ממש האירו את עינינו בפירוש זה וכל המעיין ישפוט שהר"ש התכוון לזה וכן גם 
 הנוב"י הביא פירוש הכו"פ.

כתב האבני שוהם עמ' קסו שיש אפשרות לבדוק בשכיבה וכך לא תדמם וכן ע"י 
הכנסת עד בנחת סביב צוואר הרחם ולא בדיקה ישירה  וכתב שכך כתב בשבט 

 הלוי יעו"ש.
אולם העליתי בתשובה הקודמת על דין אשה שיש לה מכה ואינה יכולה לעשות 
בדיקות והפסק טהרה כיון שהם יוצאות עם כתמים שתסמוך על האבני מילואים 



ותבדוק ע"י מחשבתה שתתרכז שלא נפתח מקורה הוא הדין לנידון דידן כי אין לך 
 מכה גדולה מזאת,עיין שם בתשובה) חיור"ד ס' ב(.

שהאשה הנ"ל תעשה הפסק טהרה אחרי כמה ימים שהייתה  כל האמורהעולה מ
רגילה לראות בהיותה בריאה ע"י שתתרכז משך כל בין השמשות שלא נפתח 

 מקורה וכן תעשה בז' נקיים.
 מ"מ הדם שראתה יכולה לסמוך על הט"ז וכו"פ והמעיל צדקה שהוא טהור.

הרבה ציונים לשו"ת הוצרכתי להאריך כיון שהפת"ש סימן קפח ס"ק ז' הביא 
האחרונים וסיים בדברי הנוב"י  שלא ניתן רשות לכל מורה לפסוק בזה אלא לגדולי 

 הדור ע"ש.
 לעניין כריתת רחם 

כבר האריך בזה הנשמת אברהם חיו"ד סימן קפח ס"ק ג' וכן הביאו אבני שוהם ח"א 
 עמ' קסו ע"ש.

 ס"ט שמעון יחיא
 
 

 סימן ד
 

 טבילה בליל ז'
בעלת תשובה העומדת ביום השישי לז' נקיים ובעלה בדרך כלל נשאלתי מאת 

מכבדה ושומר איתה את טהרת המשפחה אבל עכשיו אין לו יותר כח להתאפק 
ושבערב הוא יבוא עליה )רח"ל(ולא איכפת לו אם היא טהורה או לו ושאלתה האם 

 מותר לה לטבול בליל שביעי.
 תשובה:

דה שופעת דם כל שבעה לערב פוסקת כתב הטור בסימן קפג שמדין תורה אשה נ
 בטהרה וטובלת.

וז"ל: הגמ' נדה )סו ע"א( "אמר ר' יוסף אמר ר' יהודה אמר רב התקין רבי בשדות 
ראתה יום אחד תשב ששה והוא שנים תשב ששה והם שלושה תשב ז' נקיים". 

 ע"כ.
מן לאחר תקנת רבי בא ר' זירא ואמר )בגמ' שם( וז"ל "בנות ישראל החמירו על עצ

 שעל כל טיפת דם כחרדל יושבות עליו ז' נקיים " ע"כ. 
מבואר שיש חיוב מר' זירא לספור ז' נקיים על כל טיפת דם שהאשה רואה ומבואר 
בגמ' ברכות )כ ע"ב( שזה הלכה פסוקה שאין עליה חולק וכך פסק מרן שו"ע סימן 

' זירא, קפג ס"ק א )עיין ס"ס קפג בב"י שהביא כמה ראשונים להסביר חומרת ר
 ואכמ"ל(.

אמר ליה רב פפא לרבא ולאביי מכדי האידנא וכן מבואר בגמ'  נדה )סז ע"ב( וז"ל: "
כולהו ספק זבות שוינהו רבנן ליטבלינהו ביממא דשביעאה משום דרבי שמעון 
דתניא אחר תטהר אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביניהן ר' שמעון 



אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא אומר אחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל 
 ". ע"כ.תבא לידי ספק

מבואר שהנשים כיום ספק זבות לכן מצריכים אותם ז' נקיים וכן מביאה )שם( הגמ' 
דרשה של ר' שמעון על הפסוק "אחר תטהר" שרק אחרי ז' ימים נקיים שלמים 
יכולה האשה לטבול ולטהר לבעלה,ע"ש. וכל הפוסקים פסקו זאת להלכה שיש 

ור לטבול ביום השביעי )לא מיבעיא לתוס' ורש"י התרומה והסמ"ג, אלא אפילו איס
לרי"ף והרמב"ם כמו שכתב הב"י בסימן קפג ע"ש( וכן פסק השו"ע סימן קצז ס"ק 

 ג כ"ש שאין להתיר בליל ז'.  
לכן אין שום היתר לאשה הנ"ל לטבול בליל שביעי לכן תנסה בכל דרך אפשרית 

אפשר להתיר לה איסור של ספירת ז' נקיים, כיון שהנשים לדחות את בעלה,וכן אי 
היום ספק זבות ומהתורה זבה צריכה לספור ז' נקיים, וכן לא נתיר לה איסור של 

 ספק שלא יהיה בעיניה כהיתר לשאר פעמים שאינה אנוסה. 
ואם ח"ו לא הצליחה האשה להתחמק מבעלה ושמשו, היא נכנסת לבעיה אחרת 

 ול גם בליל ח' ואבאר דברי:ולא תהיה יכולה לטב
וז"ל הגמ' נדה )מב ע"א( "בעא מיניה ר' שמואל בר ביסנא מאביי פולטת שכבת 
זרע רואה הויא או נוגעת הויא נפקא מינה לסתור .. אמר ליה רואה הויה וסותרת" 

 ע"כ. 
מבואר מהגמ' הנ"ל שאשה שפולטת שכבת זרע בספירת ז' נקיים סותרת את היום 

 .בו פלטה את ש"ז
 נחלקו הראשונים אם הגמ' הנ"ל דווקא לטהרות או גם לגבי אשה לבעלה.

הראב"ד כתב שהגמ' מדברת דווקא לטהרות לכן אשה ששמשה פוסקת בטהרה 
מיד וסופרת ז' נקיים, הרשב"א הסכים לראב"ד וכתב שגם הרי"ף והגאונים 

 השמיטו דין זה, אך מ"מ בעל נפש יחמיר על עצמו.
 הנ"ל שמדובר שדווקא זב שבעל ש"ז שלו סותרת , ע"ש.ר"ת פירש את הגמ' 

רוב הראשונים פסקו שהגמ' הנ"ל מדברת בסתם אשה לבעלה אולם נחלקו עד 
 כמה זמן ש"ז מסרחת ויש לה דין פולטת ש"ז.

הרמב"ם )אבות הטומאה פ"ה ה"יא( כתב דווקא אם פלטה תוך ג' עונות סותרת 
 וכ"כ האור זרוע.

מ"ק הרא"ש והטור כתבו דווקא אם פלטה תוך שש התוס' הרמב"ן הסמ"ג הס
 עונות סותרת. וכך פסק מרן השו"ע סימן קצו ס"ק יא.

עוד כתב מרן )שם( בס"ק יב' בשם הסמ"ק וז"ל אם טעתה במניין יום אחד וטבלה 
ושימשה, צריכה להמתין שש עונות שלימות ואחר כך תמנה יום אחד נקי 

 ותטבול.." ע"כ.
ח"ו שמשו בליל ז' האשה עדין בספירת הז' נקיים ויש לה מכל האמור עולה שאם 

דין של פולטת ש"ז שסותרת יום אחד וצריכה להשלימו אחרי שיעברו עליה שש 
עונות דהיינו שאם ליל ז' הנקיים היה במוצ"ש צריכה להמתין עד ליל חמישי שאז 

ל נגמר שש עונות ואז תשלים את יום חמישי לספירת היום השביעי ותטבול בלי
 ששי.)עיין שו"ע חיו"ד ס' קצו סעיף יא( 



אולם יכולה להקל השואלת )היותה מבנות ספרד( לפלוט את ש"ז ע"י רחיצה במים 
חמים כמו שכתב מרן סימן קצו ס"ק יג ע"ש, ותשלים עוד יום אחד נקי למניין הז' 

 נקיים ותטבול לערב.
את ש"ז כמו אך אם היתה השואלת מבנות אשכנז יש להחמיר עליה לא לפלוט 

שכתב ברמ"א )שם(, ע"ש. וכן צריכה להוסיף עוד יום אחד כמבואר ברמ"א )שם( 
ס"ק יא )מדין תרומת הדשן של חשש ששימשה בבין השמשות( אע"פ שלפי 
הדוגמא הנ"ל טבילתה תצא בליל שבת אין להחשיב אותה כדחתה טבילתה לליל 

סורה לטבול בליל שבת )שפסק הרמ"א בסימן קצז' ס"ק ב' שקונסים אותה שא
שבת ומוצ"ש אלא תטבול בליל ראשון יעו"ש(. כיון שהיא נאנסה אפילו הרמ"א 

 מודה שמותרת לטבול בליל שבת .
ואם ח"ו שמשו ביום השביעי העלה הב"י סימן קצו ס"ק יב בשם הסמ"ק והרא"ש 

 שמקצת היום ככולו לכן יכולה לטבול לערב.
 ה שלימה מתוך שלום ונחת אכי"ריהי רצון שהזוג הנ"ל יזכו לחזור בתשוב

 בברכת התורה  שמעון יחיא.
 
אחרי כותבי זאת הראני האברך החשוב אבן יקרה לשם שבו ואחלמה הלא שמו 

( 82הרב יקיר שמו נר"ו במבוא למשנה ברורה ח"ג של מכון כסא רחמים )בעמ' 
שהובא מעשה דומה לשאלה הנ"ל בבעל אלים חילוני גמור שתובע את אשתו 

תשובה לשמש בימי נדה והרב )שם( העלה שתדחה אותו עד יעבור ז' ימים  הבעלת
מראייתה ואז תטבול ושיעברו הז' נקיים תטבול שוב בברכה והביא סימוכין לדבריו 
שרוב הפוסקים חלוקין על הרמב"ם בחישוב ימי נדה וזיבה ]שורות אלו הוספת 

ז' נדה ואח"כ י"א  הכותב כדי להבין מה כתב שם[שלרמב"ם זה מחזוריות קבועה
ימי זיבה אז בקל יכולה להיות זבה אבל שאר פוסקים רש"י רמב"ן ר' יונה ועוד 
סוברים שלא מתחיל ימי זיבה אלא אחרי ז' ימי נדה שראתה בפועל לכן חשש 
רחוק שבימינו תיהיה אשה זבה שאחרי שתראה בז' נדה תראה ג' ימים רצופים כדי 

ל"ע. )עיין ב"י חיו"ד סימן קפג(, יעו"ש ועוד  שתהה זבה גדולה אלא רק ע"י מחלה
כתב )שם( הרב נאמ"ן שלמד זאת ממעשה של ר' ישראל סלנט ואולי ע"י כך הבעל 

 יחזור בתשובה.
אע"פ שאין משיבין את הארי, דבריו פלא גדול כיון שכבר כתבו הראשונים הרמב"ן 

נדה וזיבה לכן הרי"ף ועוד)הביאם ב"י ס"ס קפג( שאין אנו היום בקיאים בפתחי 
קיבלו את חומרת ר' זירא שעל כל טיפת דם תשב ז' נקיים וכן כבר כתבתי בתחילת 
התשובה הנ"ל את הגמ' בנדה )סז ע"ב( שאמר רב פפא לאביי ורבא שהנשים שלנו 
ספק זבות, אז איך אפשר לומר בוא נתיר את חומרת ר' זירא כדי שלא תעבור על 

ריכה ז' נקיים מהתורה, ומידי ספק לא יצאנו איסור תורה אולי היא באמת זבה וצ
 וספקא דאורייתא לחומרא.

עוד אפשר להביא ראיה לאסור את הנ"ל מהמעשה המובא בגמ' דשבת )יג' ע"א( 
תני דבי אליהו מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש וז"ל הגמ' שם "

ומחזרתם בבתי תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו 



כי הוא חייך ואורך ימיך בעלי  כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה
ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה מת בחצי ימיו ולא 
היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע 

רה לי חס ושלום אפי' באצבע קטנה ואמרתי לה בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמ
לא נגע ]בי[ בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר ולא 
עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה 

 " עכ"ל הגמ'אל אשה בנדת טומאתה לא תקרב  שהרי אמרה תורה
ענש כיון שלא ניזהר בהרחקת אישתו בימי מבואר מהגמ' הנ"ל שאותו תלמיד נ

הליבון. ור"ת )ספר הישר וכן כתבו התוס' שם( פירש שהיו נוהגים לטבול שני 
טבילות אחת אחרי ז' ימי נדה כדין תורה, ואחת אחרי ימי הלבנים, לכן אותו תלמיד 

 נענש כיון שהורה היתר לעצמו, ע"ש)הביאו הב"י תחילת ס' קצה ס"ק א(
ישתו של אותו תלמיד עשתה כעצת הרב הנ"ל לטבול אחרי ימי הרי מבואר שא

 נידה. ואמר לה אליהו הנביא "ברוך המקום שהרגו". וק"ל 
ועל מה שכתב )שם( שלמד זאת ממעשה של ר' ישראל סלנט מחילה מכת"ר אין 
פוסקים הלכה ממעשיות וסיפורים )עיין בגמ' ב"ב ק"ל, הבאתי זאת בהקדמה(. וכן 

יחזור הבעל בתשובה ע"י כך, כבר כתבה הגמ' בשבת )ד ע"א( לא   כתב )שם( שאולי
אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, כך איך נאמר לאשה תעברי איסורים כי אולי 

בעלך ישוב בתשובה וכ"כ פסקו הטור והשו"ע חאו"ח סימן רנד ס"ק ו' )עיין משנה  
לאחר ז' ימים  ברורה )שם( אות מ' ובשערי ציון שם(, וכן כמו שאונסה הבעל

מראייתה, בסוף האשה עצמה תורה היתר לעצמה גם בימי נדות)כ"ש שבעלה יכפה 
 אותה לכך( כמאמר הגמ' אדם שנה בעברה ושילש בה, נעשתה לו כהיתר.

וכן כתב הט"ז )יו"ד ס' קצה ס"ק ט( בשם הב"ח ורש"ל והדרישה שאין להקל 
בכדי שיהיה קירוב דעת  כראבי"ה שהתיר לאכול עם האישה ביום השביעי לנקיים

בכדי שתתפייס ותתרצה ללכת לטבול)עיין ש"ך שם ס"ק יז, שהביאו(. וכתב הט"ז 
שם שיש להחמיר יותר בימי ליבון, כיון שאם נתיר לו איזה קולה יש יותר חשש 
שיורה התר לעצמו כיון שרואה שאינה טמאה כל כך, וכן הוסיף הט"ז שמצא סברה 

 בית משם הראב"ד, ע"ש.זאת בדברי הרשב"א בתורת ה
לכן אבקש שוב את מחילת כת"ר ואומר אני על משמרתי אעמודה, כדרך הנביא 

 חבקוק ע"ה.
אלא שבכתבי זאת עלה לי עניין שלא כתבתי בתשובה למרות שאין להורות זאת 
לאשה הנ"ל כלל אבל אם יש אופן שיכולה לדחות את בעלה עד עלות השחר 

כולו )כבר העליתי בתשובה )סימן ה( לזוג ולטבול אז אמרינן מקצת היום כ
שצריכים לטוס היתר לטבול ביום השביעי ע"ש( ויכולה בדיעבד לטבול ואין אני 

 מורה לשמש.
אבל אם ח"ו שמשו אחרי עלות השחר בנדה רח"ל צריך להסביר לאשה את חומרת 
המעשה וגודל עונש כרת אך מ"מ מותרת לטבול בערב בברכה כיון שכתבו הסמ"ק 

ם כך הבין הב"י)סימן קצו ס"ק יב( בדעת הרא"ש שמקצת היום ככולו ואין זה וג



נחשב פולטת ש"ז בז' נקיים שצריכה להשלים יום על הז' נקיים אלא טובלת בערב 
 מיד. 

 בברכת התורה שמעון יחיא 
אחרי כותבי זאת כתב לי הרב מאיר מזוז שאני צודק. אך באופן ספציפי זה, האשה 

 הנ"ל בין כך כבר מורה היתר לעצמה, לכן הורה לה להפחית באיסור. 
 

 סימן ה
 

 טבילה בליל ז'
פנה אלי זוג צעיר ובפיו שאלה היות והם צריכים לטוס לחו"ל למשך כמה חודשים 

ש אחרי הצהריים, דא עקא שזה יוצא ביום לרגל פרנסה וזמן הטיסה בשעה חמ
השביעי לז' נקיים ושאלתם אם יש איזה היתר לטבול לילה קודם או אם יש פתרון 
אחר כי היות ואינם יודעים אם במקום נסיעתם יש אפשרות לטבול בכלל ויתכן 

 שהאשה תישאר ללא טבילה כמה חודשים.
 תשובה:

שבעלה תובע אותה לטבול בליל ששי כבר עניתי בתשובה )לעיל ס' ד'( על אשה 
 לז' נקיים, והעלתי לאסור טבילה בליל ז' לנקיים, יעו"ש.

אולם מצאתי לזוג הנ"ל פתרון שאשה יכולה לטבול ביום השביעי )יום הטיסה( 
 מבעוד יום אך לא ישמשו אלא לערב ואבאר דברי.

ת טיפת דם וז"ל הגמ' נדה )סו ע"א( "בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואו
 כחרדל יושבות עליו ז' נקיים ". ע"כ. 

מבואר שיש חיוב מר' זירא לספור ז' נקיים על כל טיפת דם ומבואר בגמ' ברכות )כ 
 ע"ב( שזה הלכה פסוקה שאין עליה חולק וכך פסק מרן שו"ע סימן קפג ס"ק א.
ספק וז"ל הגמ' נדה )סז ע"ב( "אמר ליה רב פפא לרבא ואביי מכדי האידנא כולהו 

זבות שוינהו רבנן ליטבלינהו ביממא דשביעאה משום דר' שמעון ...וכו'..רבי שמעון 
אומר אחר תטהר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא 

 תבוא לידי ספק". ע"כ.
 בביאור גמ' זאת נחלקו הראשונים.

ום רש"י תוס' סמ"ג והתרומה כתבו  שמדין תורה אשה יכולה לטבול ולשמש בי
השביעי אך חכמים אסרו זאת, כיון שאם תראה דם אחר שתשמש תסתור למפרע 

 את הז' נקיים ונמצאו מחויבים כרת ע"י ששמשו בזיבה.
אולם הרי"ף והרמב"ם פירשו שחכמים אסרו את התשמיש שמא תשמש ותראה 

 ונמצא שבעל זבה, אך את הטבילה לא אסרו ומותרת לטבול ביום השביעי.
מן קפג כתב כדברי הרי"ף והרמב"ם שמותרת לטבול ביום ובסימן הטור בחיו"ד סי

 קצז כתב כדברי רש"י וסיעתו שאסורה לטבול.
הב"י בסימן קפג תירץ את דברי הטור והעלה )שם( שמה שכתב הטור בסימן קפג 
זה דין תורה ובסימן קצז כתב את הדין וכן העלה שגם הרמב"ם והרי"ף סוברים 



ביעי אע"פ שזה גזרה לגזרה מפני חומרת כרת חששו שיש איסור לטבול ביום הש
 וכתב שכך כתבו הרשב"א והר"ן.

יוצא לנו שלפי דברי הב"י יש איסור לכו"ע לטבול ביום השביעי כיון שקבלנו את 
 חומרת ר' זירא וכן שהנשים היום ספק זבות כמו שאמר ר' פפא לרבא ואביי כנ"ל. 

 לטבול ביום השביעי ...". ע"כ. וכן פסק מרן בשו"ע סימן קצז ז"ל: "אסורה
אולם מבואר ברז"ה שכיום שהנשים סופרות ז' נקיים מותרת לטבול ביום השביעי 
ממה נפשך אם היא נדה אז עברו להם ז' ימי נדות ואם היא זבה מדין תורה מותרת 
לטבול ביום השביעי אך לא תשמש אע"פ שיש חשש שתראה כתב הב"י סימן קצז 

שגם אולי תשמש ואולי תראה ותסתור יעו"ש. ואני  ס"ק ג שזה חשש רחוק
)הכותב( מוסיף שזה כלל לא ביום השביעי כיון שמימלא ממתינות הנשים חמישה 
ימים או ארבעה ימים מדין פולטת ש"ז )כמובא סימן קצו ס"ק יא( ורק אז 

 מתחילות את מניין הז' נקיים אז כ"ש שמותרת לדברי הרז"ה לטבול ביום השביעי.
התוס' התרומה הגמי"י הרשב"א ורי"ו כתבו שחל איסור לטבול ביום השביעי אולם 

וכן ביום השמיני משום סרח בתה )פרוש שבתה של האשה תחשוב שאימה טבלה 
 ביום השביעי ותלמד ממנה לעשות כן לכתחילה(.

הראבי"ה ורבנו שמחה כתבו שאסורה לטבול ביום השביעי מבעוד יום מדין ר' 
סוברים כרש"י וסיעתו( אך ביום השמיני מותרת לטבול כיון  שמעון )מבואר שהם

שאין היום חשש של סרח בתה,ואם תטבול )הבת( ביום השביעי מ"מ עלתה לה 
 טבילה.

הראב"ד בשם השאילתות כתב אם טבלה ביום השביעי גם בדיעבד לא עלתה לה 
 טבילה וצריכה לשוב ולטבול.

בשם מהר"ם שכתבו כדברי הב"ח כתב בשם מהרי"ל והגמי"י ושערי דורא 
 השאילתות והב"ח הסכים להם.

 הש"ך ס"ק יא' כתב טוב להחמיר כמותם היכא דאפשר.
יוצא ד' שיטות בראשונים א(הרז"ה לכתחילה יכולה לטבול ביום השביעי.  לסיכום

ב(תוס' וסיעתו אסורה לטבול ביום השביעי וכן בשאר ימים משום סרח בתה.  ג( 
רה ביום השביעי ובדיעבד עלתה לה טבילה )נראה שגם ראבי"ה ורבנו שמחה אסו

התוס' וסיעתם יודו להם( אך ביום השמיני והלאה מותר לטבול ביום. ד'( הראב"ד 
 בשם השאילתות הטובלת ביום השביעי לא עשתה כלום וצריכה לשוב לטבול.
 עוד נחלקו הראשונים )ר"ת ורשב"ם( אם מותר לאשה לטבול סמוך לחשיכה.

 לטבול סמוך לחשיכה אלא רק בלילה. רשב"ם אסר
 ר"ת התיר סמוך לחשיכה.

 נחלקו האחרונים בדעת ר"ת האם מותר גם מבעוד יום או דווקא סמוך לחשיכה.
הב"י סימן קצז ס"ק ג כתב שלאו דווקא סמוך אלא הוא הדין לפני אלא אורחא 

 דמילתא נקט אך מ"מ לא תבוא לביתה עד שתחשך.
 דווקא סמוך לחשיכה ולא לפני.הב"ח חלק על הב"י וכתב 

הש"ך ס"ק ו כתב שמה שהתיר ר"ת זה דווקא ביום השמיני אך ביום השביעי לא 
 וכתב למחות בנשים הטובלות ביום השביעי מבעוד יום.



אולם הפת"ש ס"ק ט הביא כמה אחרונים  שר"ת התיר גם ביום השביעי)כתב 
מחלוקת רשב"ם הסד"ט ס"ק ט שהש"ך נמשך אחרי לשון הטור שהעמיד את 

 ור"ת ביום השמיני ולא היא אלא רבנו תם התיר אף ביום השביעי יעו"ש(.
מרן השו"ע פסק בסימן קצז ס"ק ג' כרוב הראשונים שאסורה לטבול כלל ביום בין 
ביום השביעי בין שאר ימים משום סרח בתה אולם הרמ"א פסק כמו מרן אלא 

כיון שאין באים לחתן עד שהוסיף שהכלות טובלות קודם החופה מבעוד יום 
 הלילה.

הש"ך ס"ק ט' כתב על דברי הרמ"א דווקא ביום השמיני אך ביום השביעי אסור 
 שמא תשמש ותראה ונמצא שבעל זבה יעו"ש.

אולם הפת"ש ס"ק י הביא שדגול מרבבה תמה על הש"ך הרי הרמ"א נתן טעם 
תשמש ותסתור, לדבריו כיון  שהיא לא באה עד הלילה לחתן אז איך נאמר שמא 

על כן כתב הנוב"י להתיר לכלה לטבול ביום השביעי ובתנאי שלא יתייחדו עד 
 הלילה.

הפת"ש ס"ק ט כתב בשם הסד"ט שאשה אם לא תטבול ביום השביעי תדחה 
טבילתה כמה ימים יש להתיר לה לטבול ביום השביעי סמוך לחשכה דיש לסמוך 

ס שלא תלך לביתה עד חשכה על דעת ר"ת. ועוד הביא )שם( הפת"ש בשם החת"
 וכן לא לבית חברתה יעו"ש.

כתב הרמב"ם איסורי ביאה )פרק יא הלכה יז( וז"ל: ...אם טבלה בשביעי אע"פ 
שאסור לעשות כן לכתחילה שמא יבוא לבעול בשביעי אחר הטבילה הואיל וטבלה 

 בזמנה אפילו היתה זבה ודאית הרי זו עלתה לה טבילה".ע"כ.
רמב"ם שאם טבלה ביום השביעי בדיעבד עלתה לה טבילה כך מבואר לפי דברי ה

 פסקו הרשב"א הרמב"ן ורי"ו.
מרן השו"ע סימן קצז ס"ק ה פסק כרמב"ם ורוב הראשונים שאם עברה וטבלה 
ביום השביעי עלתה לה טבילה וכתב הרמ"א שלא תשמש עד הלילה ותסתיר 

 טבילתה מבעלה.
כן יכולה האשה הנ"ל לטבול ביום שעת הדחק כדיעבד דמי להעולה מכל האמור: 

השביעי לפני נסיעתם לנמל התעופה כמו שכתב הסד"ט בדעת רבנו תם שאם 
תדחה טבילתה כמה ימים יכולה לטבול ביום השביעי כ"ש בנידון דידן שיתכן שלא 
יהיה באפשרותה כלל לטבול בחצי שנה הקרובה וכן סמכינן על הרמב"ם וסיעתו 

לה ביום השביעי עלתה לה טבילה וכן פסק הרמ"א וכן פסק מרן שאם עברה וטב
לענין כלה שמותרת לטבול ביום השביעי כיון שלא באה לחתן עד הערב מ"מ 

 יתנהגו הבעל והאשה בהרחקות )כדין נדה גמורה( עד הלילה.
 
 ועליהם תבוא ברכת טוב 
 ס"ט שמעון יחיא.

 
 

 



 סימן ו
 

 דיני מראות דמים
להם רב לשאול במראות דמים ויקר מקרה והאשה נשאלתי מזוג שנסעו לחו"ל ואין 

ראתה כתם שמסופקת בו ואין לה למי להראותו, ולהחמיר קשה לה כיון שהמקווה 
מרוחק מאוד מביתה )צריכה טיסה( האם יכולה לסרוק את המראה ע"י מחשב 

 ולשלוח לי למייל ואני אפסוק לה מה דין המראה.
 תשובה:

 ה דמים טמאים באשה האדום והשחור וכו'..".וז"ל: המשנה בנדה )יט ע"ב( "חמיש
בגמ' )שם כ ע"ב( וז"ל: "אמר ר' יוחנן חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא 

 וכו' .. אמר ר' זירא טבעא דבבל גרמא לי דלא אחזי דמא וכו'.." ע"ש.
כתב הרי"ף פ"ב דשבועות כיון שנתמעטו החכמים הבקיאים במראות דמים 

 ראה אודם.החמירו לטמא כל מ
וכן כתב הרא"ש שבימינו שאין אנו בקיאים במראות דמים מחמירים לטמא כל 
מראה הדומה לאדום כ"כ הטור חיו"ד סימן קפח ס"ק א וכן פסק מרן השו"ע )שם( 

 שאין טהור אלא מראה לבן וירוק והוסיף הרמ"א שגם הכחול  בכלל ירוק.
 ו צהוב כ"כ הרא"ש והרשב"א.הב"י כתב שירוק היינו כחלמון ביצה וכאתרוג דהיינ

 כתב הפת"ש בשם הסד"ט והיעב"ץ שמראה חום כמו קפה טהור.
נחלקו האחרונים האם המורה צריך להורות בעד בדיקה ישר ביציאתו בעודו לח או 

 אפשר גם אחרי שיבש העד.
 הב"ח סימן קפח כתב שאסור למורה להורות בעד בדיקה שהוא לח עד שייבש.

הרבה לחלוק על הב"ח והעלה שמותר לרב להורות אף  הט"ז סימן קפח ס"ק א
 בעוד העד לח וכ"כ הש"ך ס"ק ג.

הפת"ש ס"ק ג' הביא בשם החכם צבי והחוו"ד שתמיד הולכים בתר יציאה מהגוף 
הן לטמא הן לטהר ולכן אפילו היה המראה בשעת יציאה מהגוף טהור ואח"כ נהיה 

 מראה טמא, העד טהור וכן האשה.
אביו)החכם צבי( ואמר שהולכים לפי מראה דעכשיו ולא חוששים היעב"ץ חלק על 

 לזילות ב"ד.
עוד הביא הפת"ש ס"ק א מחלוקת אחרונים לגבי כתם שבלילה נראה לטמא וביום 

 שנתייבש מראהו טהור.
 הגבעת שאול כתב להקל בזה וכ"כ בטהרת הבית ח"א עמ' שטו.

 להקל וטמא.לבושי שרד כתב להקל אך אם שוב נשתנה מראהו אין 
 סד"ט כתב להקל דווקא אם בלילה החכם היה מסופק.

שאין אנו בקיאים היום במראות דמים אלא רק מה שאינו נוטה  העולה מכל האמור
לאדום אנו מטהרים וכן יש מחלוקת אחרונים מתי צריך החכם לראות את הכתם 

להורות שלפי דעת הב"ח דווקא שהוא יבש, ולפי שאר פוסקים אף בעודו לח יכול 
 בו החכם.

 עוד כתבה הגמ' נדה )כ ע"ב( וז"ל: "נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואיבדתיו". ע"כ. 



פרש"י וז"ל: "מביאה דם אחר שלה או של חברתה ואומרת כזה ראיתי ואיבדתיו, 
 אם דם זה טהור לא מספקינן ליה בטומאה משום דם האבוד וכו'.." ע"כ.

 בסימן קפח ס"ק ב' יעו"ש.כך פסקו הרשב"א הטור והשולחן ערוך 
נמצא שאם האשה איבדה את העד ומביאה לחכם מראה דומה החכם יכול לפסוק 
לה ע"פ העד הנוכחי כמו שכתב רש"י אע"פ שאין העד לפנינו, כך גם בנידון דידן 
שמראה שעבר סריקה במחשב והוא ממש דומה לעד האמיתי אפשר לסמוך על זה 

 בדיעבד גמור.
ולה לסרוק את המראה והוא לא יאבד את תכונתו שפיר דמי, אם האשה יכ להלכה:

אך לכתחילה עדיף שתתאר לרב את מראהו כיון שיש עוד כמה צדדים בטהרת 
כתם לפי שיקול דעת הרב כמובא מכל האחרונים הנ"ל. שמעתי שקרה מקרה 
דומה והרב שכנזי הורה לאשה לקחת תיון להרטיב אותו ולהניח על העד שתגיד אם 

ו צבע כמו הכתם שראתה והרב והאשה עשו אותם פעולות יחד כדי לוודות זה אות
שאכן זה דומה, אולם יש יותר להקל בכתמים כיון שזה דרבנן אך בבדיקה של 
הפסק טהרה וכן ז' נקיים צ"ע )עיין סימן קפג בפת"ש ס"ק א וכן עיין בטהרת הבית 

אין ברירה אחרת ח"א עמ' כא( שבדיקה פנימית חשיב הרגשה דאורייתא, מ"מ ב
 יש להקל.

 ס"ט שמעון יחיא
 
 

 סימן ז
 

 טבילה בים
נשאלתי ע"י זוג שחיים בחו"ל ואין להם בקרבת מקום מקווה, האם האשה יכולה 

 לטבול בים.
 תשובה:

וז"ל הגמ' בנדה )סו ע"ב( " אמר רב שמואל בר רב יצחק אשה לא תטבול בנמל 
 ומפצי ביומי תשרי" ע"כ. אבוה דשמואל עבד לבינתי מקוואות ביומי ניסן 

 נחלקו הראשונים בביאור הגמ' הנ"ל:
פרש"י אסור לטבול בנמל כיון שיש שם טיט הנוצר מהספינות ונדבק ברגלים 
וחוצץ. ופירש את מעשה של אבוה דשמואל כיון שבימי תשרי יש מעט מים 
בנהרות וחשש שמא ידבק ברגלי בנותיו טיט לכן הניח מחצלת שידרכו עליהם ולא 

 ידבק בהם הטיט.
ר"ת הרא"ש והרמב"ם )מקוואות פ"א הלכה יא( כתבו לא תטבול בנהר כיון שבושה 
שיראו אותה לכן לא תטבול יפה, ופירשו את מעשה אבוה דשמואל שהיה עושה 
לבנותיו מחיצות להסתירם מבני אדם )לענ"ד הכותב קשה למה דווקא בתשרי הרי 

רף כמעט שאין מצויים בני אדם החשש הוא כל השנה לענ"ד לתרץ אולי בחו
בנהרות לכן אולי לא חשש שיתבישו, אולם עיין בס' רא בב"י ס"ק ב' שכתב בענין 

 אחר לגמרי(.



 הרי"ף הר"ן והרשב"א פסקו כמו פרוש ר"ת.
 ר"ח כתב למחות בנשים שטובלות בנהר או בשפת הים במקום שייראות מן הגויים.

ב שיראות מן הגויים הרי בושה שייכת הב"י סימן קצח ס"ק לד' תמה על ר"ח שכת
 אפילו אם ישראל יראה אותה.

תירץ הדרכי משה ס"ק יד שר"ח לא דיבר מחמת בושה אלא מחשש שהגויים יזיקו 
 לה.

הטור פסק כר"ת וכתב שאם עשתה גדר טובלת לכתחילה ועל פרש"י כתב "ולא 
 נהירא". 

היוצרים חוצץ רק שהוא הב"ח כתב הטור הולך לשיטתו בס"ק יד שטיט היוון וטיט 
 יבש, יעו"ש.

נפקא מינה בין פרש"י לר"ת אם עברה וטבלה שלר"ת עלתה לה טבילה בדיעבד 
אם יודעת שנזהרה  לטבול כראוי ולרש"י לא עלתה לה טבילה כיון שהיה עליה 

 חציצה.
מרן השו"ע סימן קצח ס"ק לג פסק כרש"י וכתב שאם נתנה זמורות וטבלה עלתה 

שלא עלתה לה טבילה. וקיי"ל סתם ויש הלכה כסתם לכן אם נתנה  לה טבילה  וי"א
 זמורות עלתה לה טבילה בדיעבד.

 והרמ"א כתב שרוב הפוסקים מתירים לטבול בטיט וס"ל שטיט לא חוצץ.
 מבואר שברמ"א פסק כר"ת.

הש"ך ס"ק מז כתב שדווקא טיט עבה חוצץ אך טיט שאינו עבה אינו חוצץ לכן 
במקווה שיש שם טיט כי סתם טיט אינו כטיט היוון וטיט סמכו הנשים לטבול 

 היוצרים,ע"ש.
כתב הפת"ש ס"ק כ בשם הנוב"י לבאר דברי הש"ך דווקא שמגביהה רגליה כמובא 

 בשו"ע סעיף ל. אולם הנוב"י כתב שאם יש מקווה אחר עדיף לטבול שם
עות ובסעיף לד פסק השו"ע כר"ת וכתב שבדיעבד אם טבלה ללא גדר העשוי לצני

 עלתה לה טבילה.
וצ"ע למה מרן לא כתב כטור שאם פרסה מחצלת לצניעות יכולה לכתחילה לטבול 
ולענ"ד לתרץ שהטור כתב כך כי חולק על פרש"י אך כיון שהשו"ע הסכים לשני 
הפרושים לכן לא כתב דין שלכתחילה כיון שסובר גם כמו רש"י שיש בעיית חציצה 

 לכן אין זה לכתחילה.
כיון שמרן בס"ק לג פסק בסתם כרש"י שבהניחה זמורות האמור:העולה מכל 

עלתה לה טבילה וכן בס"ק לד שבעברה וטבלה עלתה לה טבילה בדיעבד ולפי 
 הטור אם הניחה מחצלת יכולה אפילו לכתחילה יכולה לטבול.

לכן תנסה האשה הנ"ל לחפש מקום שומם מאדם וכן מקום שאין )שם( טיט וכן 
יכול להוות בעיה)כמו שכתב מרן סימן קצח ס"ק מב, מח( חול ים שגם נידבק ו

 ותטבול שם כי שעת הדחק כדיעבד דמי.
אולם ראיתי בשערי מקואות )בחלק הנקרה אוצר המקוה פ"ג הלכה כ'( שכתב 
בכדי לפתור את בעית ר"ת של בושה תטבול עם חלוק רחב שהמים נכנסים בו. וכן 

 ד(, ע"שכתב ביביע אומר )ח"א יור"ד ס' יט ס"ק י



אולי היה נראה כך לפטור גם בעית רש"י שחשש לטיט הנדבק ברגליה ע"י שתלך 
 עם נעלי פלסטיק רפויות מאוד ובכך לא ידבק לה דברי חציצה ברגליה.

אולם ראיתי שכתב השערי מקואות)שם הלכה כב( שיש חשש בזה לטבילה על גבי 
 כלים. 

" צריך להעמיד על גבה יהודית עוד יש לדון בדברי מרן סימן קצח ס"ק מ' וז"ל: 
יב' שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת שתראה שלא יישאר משער -גדולה יותר מ

ראשה צף על גבי המים, ואם אין לה מי שיעמוד על גבה או שהוא בלילה תכרוך 
שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה שבראשה ובלבד שתרפם או בשרשרות 

 רפוי על שערותיה" ע"כ.של חוטים חלולות או קושרת בגד 
מבואר מדברי השו"ע שלכתחילה צריכה האישה הטובלת להעמיד על גבה אישה 
שתשגיח עליה בזמן הטבילה שלא יצא שערותיה מחוץ למים, ואם אין לה אישה 
אז תכרוך על שערותיה חוטים רפויים או דבר אחר בכדי ששערה לא יצא חוץ 

 למים בשעת טבילה.
מחלוקת הפוסקים בדין אשה שטבלה ללא אשה העומדת הפת"ש ס"ק כב' הביא 

 על גבה ובלא כרכה דבר על שערה.
 רע"א כתב שלא עלתה לה טבילה.

סד"ט כתב בשם מהרש"ק שאם האשה זריזה ואינה מפחדת מהמים ותופסת 
שערה שפיר דמי ויש לסמוך על כך בשעת הדחק, אך אם היא נבהלת מהמים לא 

לוי והרב עובדיה יוסף זצ"ל בטהרת הבית ח"ב עלתה לה טבילה כך פסקו שבט ה
 עמ' קעד. יעו"ש.

כתב הפת"ש בסימן קצה ס"ק ב בשם הנוב"י שאיש ואשה הגרים בכפר של גויים 
ואין מי שיעמוד על גבי האשה מותר לבעל לעמוד על גבה וכן לתומכה להורידה 

רא, למקווה כיון שלא שביק היתר שתהיה מותרת לו אחרי הטבילה ואכיל איסו
ע"ש. )וכן עיין עוד בטהרת הבית ח"ב עמ' נח שכתב כן בשם עוד כמה פוסקים, וכן 
עיין עוד בשו"ע חיו"ד ס' רא ס"ק ה לענין טבילה בים שמרן התיר זאת,וכן עיין שם 
בב"י ס"ק ב' שהסביר את מעשה דאבוה דשמואל ע"פ הרמב"ם באופן אחר 

 מהנ"ל(.
מותרת האשה לטבול בים )מ"מ בשבת אסור עיין חאו"ח סימן שלט ס"ק  להלכה:

ב'( אך מ"מ תלך למקום שומם מאדם וכן מקום שאין שם חשש לטיט או חול דביק 
או זפת וכד' ומ"מ עדיף שתיכנס למים עם בגד רחב שהוא רופף ולא מהודק )עיין 

שכתבתי לקמן סימן ל  בשו"ת יביע אומר ח"א חיו"ד ס' יט אות יד, וכן עיין עוד מה
דעת השו"ע שאם טובלת עם דבר רפוי אינו מהווה חציצה, ע"ש באורך. ולענין 
לטבול עם נעלי פלסטיק כדי למנוע חציצה ברגלים ראיתי בספר שערי 
מקואות]חלק הנקרה "אוצר המקוה" פ"ג אות כב, עמ' רעט[ שאסר זאת משום 

יו, יעו"ש (, ותלך עם בעלה או גזירה שמה תטבול בכלי, אולם יש מקום לחלוק על
מישהי אחרת שהיא בוטחת בה כדי שלא תפחד וגם כדי שתעמוד על גבה, ומ"מ 
תחמיר ותכרוך את שערותיה בדבר רפוי כך שודאי כל שערה יהיה במים בשעת 



טבילה ואם קשה לה להכנס למים בעלה יוכל לעזור לה אע"פ שהיא עדין טמאה 
 כמובא בנוב"י הנ"ל.

 
 חה שמעון יחיא ברכת הצל

 
 סימן ח

 
 דיני חפיפה וחציצה

לכבוד ידידי היקר מזכה הרבים פה עירנו עפולה והסביבה הרב הגאון האדיר מו"ר 
 רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא שליט"א.

אודות השאלה שנשאלה בבית מדרשנו על כלה אתיופית שעשתה לפני הטבילה 
לתה אם מותרת לטבול כך צמות מהודקות כמנהג העדה האתיופית ונפשה בשא

 ללא הסרת הצמות כיון שטורח מרובה להסירן כ"ש לקולען מחדש.
 הנני לבאר ראשית כל גדר חציצה:

הגמ' בנדה )סז ע"ב( כתבה שדבר תורה רק רובו המקפיד חוצץ ובאו חז"ל וגזרו על 
מיעוט המקפיד משום רובו המקפיד וכן גזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו 

 ,אך לעניין מיעוט שאינו מקפיד לא גזרו כיון שזה גזרה לגזרה.המקפיד
נחלקו הראשונים אם הקפדה תלויה באשה עצמה או הולכים אחרי רוב העולם 

 וממילא בטלה דעתה של האשה אף על פי שאינה מקפדת.
 הרמב"ם כתב )מקוואות פ"ב הלכה טו( שהולכים אחרי הקפדת האשה.

ת רוב העולם ובטלה דעת האשה אפילו הרשב"א כתב שהולכים אחרי הקפד
 שאינה מקפדת.

כך כתב הב"י בתחילת סימן קצח בפשיטות שנחלקו הרמב"ם והרשב"א בין להקל 
בין להחמיר אלא שהב"ח כתב שאין מחלוקת כלל, וכך כתב הט"ז והביא שכן דעת 

 הד"מ בשם המרדכי.
פסק  הטור בריש סימן קצח משמע שפוסק כרשב"א, אך בסימן קצח ס"ק יח

 כרמב"ם)לעניין לכלוך שתחת הציפורן(.
וכן השו"ע פסק סימן קצח בסעיף א כרשב"א ובסעיף ה' כתב, וז"ל: "שערה אחת 
חוצצת והוא שתהא מקפדת עליה אבל אם אינה מקפדת עליה עלתה לה טבילה", 

 ע"כ. מבואר שלעניין הקפדת השער פסק כרמב"ם.שתלוי באשה עצמה.
 השער עצמו אם הוא קשור אם מהווה חציצה או לא.עכשיו נבוא לדון בעניין 

וז"ל הגמ' נדה )סז ע"א( "אמר רבה בר בר חנא נימה אחת קשורה חוצצת שלוש 
 אינם חוצצות שתים איני יודע, ר' יוחנן אמר אנו אין לנו אלא אחת". ע"כ.

 נחלקו הראשונים כמי ההלכה ואם רבה בר בר חנה חולק על ר' יוחנן.
רא"ש כתבו שנחלקו האמוראים הנ"ל ולפי ר"י ב שערות אינם הרמב"ם הסמ"ג וה

חוצצות ואחת חוצצת, ורבה בר בר חנה סובר ב שערות חוצצות ורק שלוש לא 
 חוצצות, והלכה כר"י.



הרשב"א הר"ן ורי"ו כתבו ב שערות חוצצות ושלוש אינם חוצצות )הב"י כתב שני 
 אופנים לבאר את דבריהם ע"ש(.

אינם חוצצים כך פסק השו"ע וידוע שבכדי לעשות צמה  יוצא שלכו"ע ג שערות
צריכים לפחות ג שערות לכן נראה להתיר בשופי לכלה הנ"ל לטבול עם צמתה, רק 
אם יש לה גומיות מהודקות לשערה תוציאם כיון שהם מהווים חציצה כמו שכתב 
מרן סימן קצח ס"ק ב, וז"ל: "רצועות שכורכים בהם השער לא תטבול בהם עד 

 פם".  שתר
 א(כיון שיש יותר משלוש שערות בקליעת שערה.

ב(כיון שמרן פסק בסימן קצח בסעיף ס"ק ה העוסק בחציצת השער כרמב"ם שזה 
תלוי בהקפדת האשה, וכיון שהיא מאוד חפצה בכך ליום חתונתה וכן יש טורח גדול 

 לפרק זאת ולעשות חדש לכן רשאית לטבול ללא פרוק הצמה.
שהמרדכי כתב בשם הראבי"ה שאשה שנעשה לה קליעות בשערה ג(הב"י הביא 

ע"י שד והם דבוקות זה בזה אינם חוצצים והביא את שני הטעמים הנ"ל שהיא 
חפצה בזה כיון שאם תסירם היא תמות, וכן שזה יותר משערה אחת לכן אין זה 
חציצה.וכן כתב הפת"ש ס"ק ה בשם הפנים מאירות שיכולה לטבול כך ללא צורך 

 סירם כיון שיש בזה סכנה.לה
כתב הרמ"א סימן קצח ס"ק א, וז"ל:  "ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברים שאין 

 חוצצים גזרה אטו דברים החוצצים", ע"כ.
 נחלקו האחרונים בדברי הרמ"א הנ"ל.

הט"ז ס"ק ד' ביאר כוונת הרמ"א שלכתחילה לא תטבול אפילו בדבר  שאינה 
ו "מיעוט שלא מקפיד" אע"פ שזה גזרה לגזרה היינו מקפידה שאינו חוצץ כלל דהיינ

 בדיעבד אך לכתחילה תסיר כל חוצץ ממנה, ע"ש.
אולם הסד"ט ס"ק ו' פירש, וז"ל: "שלא תטבול בדברים שאינם מהודקים אע"פ 

 שנכנסים מים". ע"כ. והביא ראיה משערי דורא שהוא המקור לרמ"א. ע"ש.
 עבד.יוצא שלפי הסבר הסד"ט ברמ"א דין זה בדי

 עוד אומר חלקי בענין  החפיפה לפני הטבילה.
הגמ' בב"ק )פב ע"א( כתבה שאחד מעשר תקנות שתיקן עזרא הסופר לחפוף לפני 

 הטבילה)וכתבה שם הגמ' שעיון הגוף זה דבר תורה(.
 נחלקו הראשונים היכן צריכה להיות החפיפה.

שייכת בכל הטור חיו"ד סימן קצט כתב שרבנו שמעיה כתב בשם רש"י שחפיפה 
הגוף, ושר"ת סובר שבמקום שער שבראש, וכן הביא הטור את דעת הרמב"ן 

 שחפיפה היא בכל מקום שער בגוף והרא"ש כתב שהמנהג לחוף כל גופן כרש"י.
 נמצאנו למדים מדברי הטור שישנם ג שיטות והם:

 א(רש"י עזרא תקן חפיפה בכל הגוף והרא"ש כתב שכך מנהג בנות ישראל.
 פיפה בכל מקום שער בגוף וכן דעת הר"ן והרשב"א)הובאו בב"י(.ב(הרמב"ן ח

ג(ר"ת חפיפה במקום שער שבראש)אלא שהב"י השווה את רבנו תם לדעת 
 הרשב"א והר"ן, צ"ע(.



יוצא שלכו"ע צריכה האשה לחפוף ראשה לפני טבילתה כדי שלא ימצא עליה דבר 
 תורה.חוצץ וזה נלמד מתקנת עזרא וכן לעיין בגופה מחוייבת מה

מרן השו"ע כתב סימן קצט ס"ק א, וז"ל" "...ותחוף כל גופה ותשטוף במים בחמין 
 בשעת חפיפת גופה ושערה" ע"כ.  מבואר שמרן פסק כרש"י והרא"ש.

לכן מהיות טוב שתשרה האשה הנ"ל את שערה במים חמים לפני הטבילה כדי 
חפפה לפני  שיכנס מים בכל חלק השער וכך תצא ידי חפיפה כי מבואר שאם לא

טבילה לדעת הרמב"ם צריכה לחזור ולטבול אע"פ שלא נמצא עליה חציצה והביאו 
 מרן בסימן קצט ס"ק י.

יכולה האשה הנ"ל לטבול בדיעבד עם הצמות הנ"ל ואין צורך לפרקם. אך  לסיכום:
חייבת להוציא את הגומיות שמחזיקים את הצמות כיון שהם מהווים חציצה,  וכן 

 אשה בחמין עד שתשער שכל שערותיה רטובות.צריכה  לשטוף ר
 

 בברכת התורה שמעון יחיא ס"ט
 
 

 סימן ט
 

 בדיקה לפני תשמיש ואחריו
נשאלתי ע"י זוג חוזרים בתשובה שהתחילו ללמוד הלכות נדה וראו שבתחילת 
הנישואים צריכים לעשות ג' פעמים בדיקות לפני ואחרי תשמיש ושאלתם האם זה 

 שנות נישואים. נוגע להם גם אחרי כמה
 תשובה:

וז"ל הגמ' נדה )יב ע"ב( "ת"ר אשה שאין לה וסת אסורה )לשמש עולמית( ...דברי 
ר' מאיר, ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר משמשת בשני עדים הן עיותוה הן תקנוה 

 וכו'.. אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס..וכו'.." ע"כ. ע"ש.
בביאור הגמ' )עיין באריכות בב"י סימן קפו ס"ק ב)א( לא הבאתי נחלקו הראשונים 

 את לימוד הגמ' לפי הראשונים כי אין זה עניין לנדוננו(
רש"י כתב שהגמ' הנ"ל עוסקת בעניין טהרות לכן אשה שאין לה וס"ק אינה צריכה 

 כלל בדיקה לבעלה.
חייבת לפני  ר"ח פירש שמדובר בגמ' בעניין אשה לבעלה לכן אשה שאין לה וס"ק

 ואחרי כל תשמיש בדיקה.
 הרא"ש כתב שנראה לו הסוגיה כפרש"י אך לא מלאו ליבו לחלוק על ר"ח.

הרמב"ם איסורי ביאה )פ"ד ס"ק טז( כתב כר"ח שצריכה אשה בדיקה לעולם לפני 
 ואחרי תשמיש והוסיף שגם הבעל צריך בדיקה אחרי תשמיש לעולם.

 בדעת הרי"ף ישנה מחלוקת.
ב שלמד הרי"ף כרש"י והסוגיה  לעניין טהרות אך סמך את דבריו על הראב"ד כת

 הדומה לו ודעתו שצריכה ג"פ בדיקה לאחר תשמיש והסכים לו הראב"ד.



הר"ן כתב כראב"ד והסביר את טעמו של הרי"ף כיון שאין לה וסת קבוע וראיותיה 
 לפי המיקרים המזדמנים לה לכן חוששים שתראה מחמת תשמיש לכן אחרי ג"פ

 יצאה מחשש זה.
המרדכי כתב בדעת הרי"ף שצריכה בדיקה אחרי תשמיש ולא חילק בין מספר 

 הפעמים )הבין שהרי"ף כמו ר"ח(.
הרא"ש הבין ברי"ף שצריכה היא ובעלה ג"פ בדיקה אחרי תשמיש ולא לפני והקשה 

 על הרי"ף ד' קושיות )עיין בב"י שם(.
לפני ואחרי תשמיש היא ובעלה  הב"י והב"ח כתב שהרי"ף סובר ג"פ צריכה בדיקה

 )וזה אחר הקושיות שהקשה הרא"ש לכן תרץ כך( כ"כ הרמב"ן.
הד"מ ס"ק א' כתב שהרי"ף כמו הראב"ד שאינה צריכה בדיקה לפני, אלא רק אחרי 

 תשמיש.
הש"ך סימן קפו ס"ק א כתב לחלוק על כל הראשונים וכתב שהרי"ף דבר בכלל 

צריכה ג"פ בדיקה אך לעולם הרי"ף לעניין כתובה ורק אחרי שיש רעותא 
 כרש"י.ע"ש.

מרן השו"ע סימן קפו ס"ק ב כתב בסתם כהבנתו בב"י בדברי הרי"ף וכרמב"ן, 
ואח"כ הביא את הרא"ש והרמב"ם. יעו"ש. )מה היא דעת השו"ע עיין בהרחבה אבני 

 שוהם ח"א עמ' צב אות ב(.
למחות בידם  כתב הפת"ש ס"ק ב בשם התוה"ש במקום שנהגו להקל כש"ך אין

ובמקום שאין מנהג אין להקל וצריכה ג"פ בדיקה כשו"ע וכן כתב בשם החוו"ד שגם 
 הסוברים כשו"ע מ"מ יחושו לשיטת ר"ח ותעשה קינוח.

עוד כתב הפת"ש ס"ק ד בשם מהר"ם פדואה שמעוברת לא צריכה בדיקה כיון 
 שמסולקת דמים וה"ה למינקת.

לבדוק כלל )אין בידי את הספר כרגע אבל ראיתי בזבחי צדק שכתב בבגדד לא נהגו 
 עיין בשו"ע הספרדי סימן קפו ס"ק ג שמביאו(.

כתב האבני שוהם )ח"א עמ' צה( בשם שבט הלוי שבנידון דידן אין צריכים לבדוק 
 ג"פ וכן הביא את דעת הגאון עמק התשובה להחמיר ולהצריך ג"פ בדיקה  

' קי'( שדן בשאלה הנ"ל עוד ראיתי בספר פתחי טהרה )שנת תשע"ב ח"א עמ
והביא כמה פוסקים שהורו שאינה צריכה בדיקה יותר, וכן הביא כמה דעות מפוסקי 

 זמננו שכתבו להחמיר ולבדוק אפילו כמה שנים לאחר הנישואים, ע"ש.
בשעת הדחק אין הבעל והאשה צריכים לבדוק את עצמם ג"פ ויסמוכו על  להלכה:

וי, אך מהיות טוב )בלי שום חשש שתמצא דברי הש"ך ותוה"ש זבחי צדק ושבט הל
כתמים על העד( יחמירו לבדוק ג"פ ותע"ב  מ"מ מספיק קינוח מבחוץ כמו שכתב 

 בטהרת הבית )ח"א עמ' קמה ע"ש(.
 ברכה והצלחה שמעון יחיא
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 ספירת ז' נקיים בפה
 נשאלתי מריח"ם אבוחצירא הי"ו למה אשה לא מצווה לספור את הז' נקיים כמו

 שאנו חייבים בספירת העומר.
 תשובה:

באמת הפת"ש סימן קצו ס"ק ד כתב בשם השל"ה הקדוש שצריכה האשה לספור 
בפיה את הז' נקיים כדכתיב "וספרה לה" וכן בספירת העומר נאמר "וספרתם 

 לכם".ע"ש.
אולם הנוב"י והרדב"ז ומהר"ם בר ברוך חלקו עליו וכתבו שאינה צריכה להוציא את 

 בפיה.הספירה 
אע"פ שלפי האריז"ל יש לדמות ספירת ז' נקיים של אשה לספירת העומר. שכתב 
בפרי עץ חיים שבבדיקת חמץ אנו בודקים בחורים והסדקים עד מקום שידו מגעת 
כמו שאשה עושה בדיקה בחורים וסדקים עד מקום שידה מגעת. וכן הנדה סופרת 

קווה)לאחר תיקון ליל שבועות ז' נקיים, ואנו שבעה שבועות בסוף אנו טובלים במ
 כידוע( ממש כמו הנדה יעו"ש איך טהרת האשה דומה לשכינה כנ"ל.

אולם בספירת העומר ע"י הברכה אנו ממשיכים את האור המקיף של אותו יום מה 
שאין כן הנדה לכן אינה מצווה לספור בפה ולכן לא תקנו ברכה לסופרת ז' נקיים כי 

א התרחקות האשה מהס"א כי רגליה יורדות מוות, אין עניין שם להמשכת או"מ אל
 מה שאין כן בספירת העומר. וק"ל.

 ברכת התורה שמעון יחיא
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 דין מסולקת דמים )מניקת( ודין אי אפשר לפתיחת הקבר ללא דם
 

פנו אלי זוג בשאלה האשה אחרי לידה, והיום בבוקר היא עשתה בדיקה פנימית 
ז' נקיים היות -זאת לספירת היום הראשון של ספירת הרגילה. האם יכולה להחשיב 

והאשה מינקת וקיי"ל שהיא מסולקת דמים. יש לציין שהיא לא עשתה כלל הפסק 
 טהרה רק את הבדיקה הנ"ל. 

 תשובה:
וז"ל הגמ' נדה )כא ע"א( "המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה 

. אמר רב נחמן בר יצחק באפשר לפתיחת ר' יהודה אומר בין כך ובין כך טמאה וכו'..
 הקבר בלא דם קמיפלגי". ע"כ.

מבואר מהגמ' הנ"ל שנחלקו ת"ק ורבי יהודה אם אפשר לפתיחת מקור האשה ללא 
דם שרבי יהודה סובר אי אפשר ובכל מקרה שנפתח המקור האשה טמאה ולפי 

 ת"ק אפשר לפתיחת המקור ללא דם.



הרמב"ן הרא"ש והטור  פסקו כר' יהודה שאי נחלקו הראשונים כמי הלכה הראב"ד 
 אפשר לפתיחת הקבר ללא דם.

 אולם הרמב"ם והשאילתות כתבו כת"ק שאפשר לפתיחת הקבר ללא דם.
אולם כתב הב"י )חיו"ד סימן קפח ס"ק ג'( שגם בלידה הרמב"ם מודה שהאשה 

 טמאה משום לידה )כך כתוב בתורה ריש פרשת תזריע(.
 אשונים שאי אפשר לפתיחת הקבר ללא דם.מרן השו"ע פסק כרוב הר

נמצאת למד שלכו"ע אשה אחרי לידה טמאה מהתורה וכל עוד לא טבלה פעם 
 אחת אין מתחשבים בזה שהיא מינקת.

 דין מינקת
וז"ל הגמ' בנדה )ט ע"א( "ת"ר מניקה שמת בנה בתוך כד' חודש הרי היא ככל 

' שמעון אומרים דיין כל כד' חודש הנשים...וכו' דברי ר' מאיר, ר' יהודה ור' יוסי ור
 וכו'.." ע"כ.

מבואר מהגמ' הנ"ל שנחלקו ר' מאיר וחכמים עד מתי אשה נחשבת למינקת שהיא 
בגדר מסולקת דמים שר"מ סובר שהכל תלוי ביניקת הוולד לכן אם ח"ו הוא מת 
היא כבר לא בגדר מינקת ואם מניקה אותו אפילו חמש שנים יש לה דין 

כיון שסובר ר"מ שדם נעכר ונעשה חלב לכן אם היא לא מניקה מינקת,ופרש"י 
 בפועל חוזר לה הדמים.

חכמים סוברים שלא משנה אם מניקה בפועל או לא תמיד נותנים לה כד' חודש, 
ופרש"י כיון שהם סוברים שמחמת לידה איברי מתפרקים ואין דמה חוזר עד כד' 

 חודש.
ודש האשה בגדר מינקת, מבואר הרשב"א והרמב"ם כתבו משעת לידה עד כד' ח

 שהם סוברים כחכמים. כן פסק מרן השו"ע סימן קפט ס"ק לג.
כתבו שבט הלוי וטהרת הבית )ח"א עמ' פה( שכיום נשתנו הטבעים והנשים רואות 

 ישר בהפסקת ההנקה וכן עוד לפני סיום הכד' חודש, ע"ש.
ה אם היתה שאשה אחרי לידה היא טמאה טומאת לידה מהתור מכל האמור עולה

לידה רגילה שנפתח מקורה ביציאת הוולד וקיי"ל שאין פתיחת הקבר ללא דם לכן 
אין להקל בטבילתה הראשונה )אולם אם אחרי הטבילה הראשונה מתעוררות 

 שאלות, יש להקל על פי הוראת חכם(.
אולם בדיעבד אפשר להקל לאשה הנ"ל שעשתה הפסק טהרה ביום שממחרת 

 נקיים ואבאר דברי:תתחיל את מניין הז' 
וז"ל המשנה נדה )סח ע"א( "נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה 
ובין השמשות לא הפרישה ולאחר ימים בדקה ומצאה טמא הרי היא בחזקת טהרה 
עד שעת מציאה ר' יהודה אומר כל שלא הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה הרי 

 שני וכו'...".ע"ש.זו בחזקת טמאה, וחכמים אומרים אפילו ב
עוד  מבואר )שם( בגמ')סח ע"ב( דעת רבי שיכולה לפסוק בטהרה אפילו בראשון 

 בשחרית.
מבואר מהמשנה והגמ' הנ"ל שבדיקת הפסק טהרה מוציא את האשה מחזקת 

 טומאה לחזקת טהרה ונחלקו התנאים מתי בדיקה זו צריכה להעשות.



 ו שחרית.לפי דעת ת"ק דווקא ביום השביעי לראייתה אפיל
 ולפי דעת ר' יהודה דווקא ביום השביעי אבל רק מן המנחה ולמעלה.

 ולפי דעת חכמים אפילו ביום השני ואפילו שחרית.
 ולפי דעת רבי אפילו ביום הראשון שחרית.

כתב המאירי נדה )סח ע"א( שאע"פ שמשנה זו עוסקת בטהרות למדו ממנה חז"ל 
 לעניין זמן הפסק טהרה לאשה לבעלה.

 ו הראשונים מתי יכולה האשה לעשות הפסק טהרה.נחלק
הרשב"א כתב כדברי רבי שיכולה אפילו ביום הראשון שחרית אולם כתב שיש 

 מחמירים בדבר.
הרמב"ן וכך הבין הב"י ברמב"ם וברא"ש שרק בדיקת בין השמשות יועיל ביום 

 הראשון אך מכאן ולהבא גם בדיקת שחרית תועיל.
כהרמב"ן וסיעתו שבדיקת הפסק טהרה תהיה בין  שו"ע סימן קצו סעיף א פסק

 השמשות.
הרמ"א כתב שבדיעבד אם בדקה שחרית יועיל, בס"ק ב כתב שאם עושה הפסק 

 ביום שראתה לא יועיל בדיקת שחרית.
יש לציין שבדיקת הפסק בטהרה צריכה להיות עם מוך דחוק כל משך בין 

 השמשות כ"כ מרן )שם( ס"ק ב. 
 והרמ"א כתב שבדיעבד אם לא הניחה מוך דחוק אלא עשתה רק בדיקה מהני. 

החוו"ד כתב להשיג על הרמ"א וכתב שנתינת מוך כל משך בין השמשות זה 
 לעיכובא.

עוד מובא בגמ' נדה )סט ע"א( שיום הפסק בטהרה אינו עולה למניין ז' נקיים, 
 יעו"ש.

בעת ימים שהזבה סופרת מתחילין וכך פסק מרן השו"ע סימן קצו ס"ק א, וז"ל: "ש
 ממחרת יום שפסקה בו", ע"כ.

נראה לסמוך על הרמ"א הנ"ל שבדיקת שחרית מועילה להפסק טהרה וכן  להלכה:
שבדיעבד אם לא הניחה מוך דחוק כל משך בין השמשות מועילה הבדיקה 
בלבד)יש לציין שהשואלת היא מיוצאי אשכנז, לכן הורתי לה לסמוך על הרמ"א 

 (. לכן תתחיל רק ממחרת את מנין הז' נקיים כמובא בשו"ע הנ"ל.בשופי
 ס"ט שמעון יחיא  
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 תיקון עוונות

בהיותי עוסק בקרוב לבבות לאבינו שבשמים נשאלתי לא פעם איך חוזרים 
בתשובה באמת דהיינו לתקן את העבר. וכן נשאלתי אם יש מקור בש"ס לכל מה 

תיקון העוונות ע"י צומות וסיגופים והאם בדורנו  שמובא בדברי האר"י ז"ל בעניני
 אנו אנו מחויבים בהם, וכן אם צריך תיקון על כל עוון כמספר הפעמים.

 



 תשובה:
הגמ' ביומא )פו ע"א( כותבת שיש שלושה חלוקי כפרה ותשובה לכל אחד ואחד 

 מהם.
ין לו א( עבר על עשה )כגון: לא קרא ק"ש או לא הניח תפילין( ועשה תשובה מוחל

 מיד.
ב( עבר על לא תעשה שאין בו מיתת ב"ד או מיתה בידי שמים )כגון: לשון הרע 

 אכילת בשר וחלב( תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר.
ג'( עבר על כריתות ומיתות בית דין )כגון: הוצאת זרע לבטלה או חילול שבת( 

 תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין ממרקים.
תשובה )פ"א ה"ד( פסק את הגמ' הנ"ל להלכה וז"ל "אף על פי הרמב"ם בהלכות 

שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכפורים מכפר. יש עבירות שהן 
מתכפרים לשעתן ויש עבירות שאין מתכפרים אלא לאחר זמן. כיצד עבר אדם על 
מצות עשה שאין בה כרת ועשה תשובה אינו זז משם עד שמוחלין לו ובאלו נאמר 

ו בנים שובבים ארפא משובותיכם וגו'. עבר על מצות לא תעשה שאין בה כרת שוב
ולא מיתת בית דין ועשה תשובה. תשובה תולה ויום הכפורים מכפר ובאלו נאמר כי 
ביום הזה יכפר עליכם. עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה. תשובה ויום 

כפרה. ולעולם אין מתכפר לו כפרה הכפורים תולין ויסורין הבאין עליו גומרין לו ה
גמורה עד שיבואו עליו יסורין ובאלו נאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. 
במה דברים אמורים בשלא חילל את השם בשעה שעבר אבל המחלל את השם 
אע"פ שעשה תשובה והגיע יום הכפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו יסורין 

עד שימות. אלא תשובה יום הכפורים ויסורין שלשתן אינו מתכפר לו כפרה גמורה 
תולין ומיתה מכפרת שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות וגו' אם יכופר העון הזה לכם 

 עד תמותון" עכ"ל
ועוד כתב הרמב"ם )שם פ"ב ה"ב( שעיקר התשובה היא חרטה עזיבת החטא 

ה הוא וקבלה לעתיד, ולא לשוב עוד הפעם אותו מעשה וז"ל "ומה היא התשוב
שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב 
רשע דרכו וגו'. וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי. ויעיד עליו יודע 
תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה 

 ניינות אלו שגמר בלבו" עכ"לידינו וגו'. וצריך להתודות בשפתיו ולומר ע
כתב בעל התניא באגרת התשובה )סוף פ"א( שכל הצומות שנתן האר"י זי"ע זה 
כדי לקרב את הכפרה ולזרזה, וכן להינצל מעונשים של מעלה, או אולי לא שב אל 
ה' בכל לבו מאהבה אלא מיראה שהגמ' ביומא כתבה שזדונות נעשים לו לשגגות 

ן כתב בפ"ב )שם( שעניין הצומות הם כנגד הקורבן שאדם לכן צריך עדיין כפרה, וכ
היה צריך להקריב כגון עובר על כריתות צריך להקריב חטאת או על עשה צריך 

 להקריב עולה וכדומה. יעו"ש.
( שכתב עניין 424אולם ראיתי במנחת יהודה לרב החסיד ר' יהודה פתיה )עמ' 

על החוטא כנזכר בגמ' הנ"ל  הצומות הם חלף ותמורת היסורין שהיה צריך לבוא
 שיש חטאים שרק יסורין מכפרים עליהם.



ולעניין מספר תיקון העברות האם צריך על כל עוון תיקון אחד או לתקן כמה 
 פעמים כמספר פעמים שחטא.

 ( להחמיר לתקן כל עוון כמספר החטא.422כתב במנחת יהודה )שם עמ' 
קפה ס"ק טו( שהיכא ששמשו וכן כתב החת"ס סימן קנה )הובא בפת"ש סימן 

הבעל והאשה בנדה צריכים תיקון על כל כח וכח של ביאה)כלומר על כל כניסה 
ויציאה של האבר, כיון שכל כניסה ויציאה זה הנאה בפני עצמה, לכן נחשב כל כוח 

 וכוח לעבירה ניפרדת, ע"ש(.
ם בספר חמדת ימים ח"ד פ"א בעניין עשרת ימי תשובה העלה שדי בג' פעמים א

הרבה לחטוא באבר ההוא. וכך העלה בספר התניא )שם( פרק ג' והביא ראיה 
 מהזוהר יעו"ש.

רבנו יוסף חיים ברב פעלים )ח"ג או"ח סימן לה( העלה שדי בתיקון אחד לכל עוון 
 אפילו שנה ושילש וחזר עליו כמה פעמים יעו"ש.

ן כפי שיעור עוד העלה ר' יוסף חיים )שם( שאפשר לפדות את התעניות הנ"ל בממו
 אכילת האדם. 

וכן כתב הרמ"א בחיו"ד סימן קפה ס"ק ד שאדם ששימש עם נדה שצריך להתענות 
 יפדה זאת ע"י ממון, העשיר כפי עושרו,וכו'... ע"ש.

 וכן כתב בספר טהרת הקודש מאמר הצדקה פ"ב )עמ' צט(.
וכן ראיתי שכתב הראשל"צ בילקוט יוסף )שבת ח"ג עמ' רמד']הוצאת שנת 

"ג[( לעניין שאם נטף על הפלטה בשבת מים ע"י לוקחו קומקום או שפתח תשנ
קדירה ונטפו שם מים כתב הרב )שם( שצריך להתענות לכפר על חילול השבת 
ואפשר לפדות זאת ע"י ממון שישער סכום אכילתו של יום יעו"ש )סימן שיח 

חסידות  הלכה עו(. וכתב שכן הורה מרן הרב עובדיה זצ"ל, אע"פ ששם שזה מידת
כי זה דבר שאינו מתכוין וכן זה שוגג גמור אך משם נדון לעובר על עברות שחייב 

 לתקנם כנ"ל(.
 אולם בספר מנחת יהודה חלק עליהם והעלה שצריך תיקון דווקא ע"י צום.

 לסיכום:
בדורנו אנו צריך לתקן את העבר ועדיף קודם כל שירגיל עצמו בתורה ומצוות כדי 

ה שממלא מים מהבאר בדליים מנוקבים שלא עשה ולא שלא יהיה כאותו שוט
כלום, כי אם יתקן עוון כל שהוא וחוזר עליו הרי זה טובל ושרץ בידו ולא תקן כלום, 

 )עיין רמב"ם שם פ"ב ה"ג(.
לכן מתי שיהיה ברור לו שנגמל מהעון יתחרט וישוב בתשובה ע"י וידוי דברים ויכול 

ר זאת לפי הממון שרגיל לאכול באותו לפדות את מספר הצומות ע"י צדקה וישע
 יום וייתן לצדקה ובפרט לעמלי תורה שיהיה לו זכות בתורתם שתגן בעדו.

וכן מספיק תיקון אחד על אותו עוון אע"פ שחטא מספר פעמים, וכן יעשה לכל 
העוון ועוון שיש בידו ומובטח לו שיבוא על תיקונו בשלום אך לא יערבב תיקון 

ו אפילו לא יפדה כמה עוונות בפעם אחת כמובא באר"י בשער בתיקון באותו יום א
 רוח הקודש.



יש לציין שאין לאדם להחמיר יתר על המידה בתשובה כי זה אחת מתחבולות היצר 
 הרע להפיל את האדם לכן יעשה הכל בשיקול דעת והתייעצות עם חכם.

 יהי רצון שנזכה לחזור כולו בתשובה שלימה 
 שמעון יחיא

 
זאת נשאלתי ע"י הרב החשוב ריח"ם אבוחצירא הי"ו למה לא נזכר  אחרי כותבי

 בדברי האריז"ל תקון עוונות לנשים וכי גברי בעי חיי, ונשיי לא?!
 

 תשובה:
ראשית מצאנו שגם האשה צריכה לתיקון עוונות כמובא בחיו"ד סימן קפה בפת"ש 

התענות אות יב' שאם שמש עם אשתו ואמרה לו נטמאתי ופרש באבר חי שצריך ל
כתב החת"ס שגם האשה צריכה כפרה כיון שזה דומה לאוכל בשר טלה ועלה בידו 

 בשר חזיר שצריך כפרה, ע"ש.
ועוד כתב )שם( החת"ס שאם האשה לא אמרה לבעלה שנטמאה חייבת תיקון אך 

 אין להחמיר עליה כיון שנשים תשושי כח.
עלה נחשבת עוד הביא הפת"ש ס"ק יג בשם הנוב"י שאם האשה נשמטה תחת ב

 למזידה וצריכה כפרה או שלא הודיעה לו גם נחשבת למזידה וצריכה כפרה, ע"ש.
 וכן הביא עוד הפת"ש ס"ק טו בשם החת"ס שהאשה צריכה כפרה ע"ש.

ממוצא דבר תבין שגם האשה צריכה תיקון וכפרה ועיין עוד בספר מנחת יהודה 
 ( אודות אשה שחטאה ואיך שהייתה צריכה תיקון.442)עמ' 

ולשאלתך למה האר"י לא נתן תיקון לנשים בספרו רוח הקודש כיון ששם מובא 
תיקוני עוונות לתלמידיו כדי לתקן את נפשם על מנת להתחיל להשיג רוח הקודש 
והבנה יתרה בסודות התורה וכן כתב )שם( מהרח"ו בדף לט שאחרי שתיקן אדם 

אינה מלוטשת אך על עוונות יוכל להשיג רוח הקודש ונתן שם משל יפה למראה ש
ידי התיקונים המראה נהיית בוהקת, כך נפשו של האדם ע"י עוונותיו נשמתו מלאה 
חלודה וע"י התיקונים נפשו מצוחצחת ויכולה להסיג מראות עליונים, ע"ש. ורק 

 אח"כ כתב את עניין היחודים )כלומר קודם תיקון עוונות ואח"כ יחודים(.
ות צריכות תיקון אולם מדברי החת"ס יש ממוצא דבר גם נשים שנכשלו בעביר

להקל להם כיון שהן תשושי כח ולענ"ד כיון שפודה בממון ואין כאן תשישות כח 
 תעשה תיקון כמו גבר והכל ע"פ הוראת חכם הבקי בתורת הסוד ותיקוני הנפש.

 
עוד נשאלתי אם כל הכונות והיחודים שנתן האר"י ז"ל לתלמידיו לכוון בעת שהם 

 מעכבים וצריך לעשותם או מספיק בתמימות לעשות את התיקון.מתענים 
 תשובה:

הגמ' במסכת ע"ז ג' כתבה שאין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו דהיינו ה' יתברך 
לא בא בטענה על יהודי בדבר שאינו יכול לעשותו. )מכאן למדו חכמי המוסר שאם 

 ה' זימן ניסיון לאדם ודאי שיכול לעמוד בו(.



ין אדם בכדי שיכנס בחכמת האמת כדי לתקן מובטח הוא שלא יתקן לכן אם ימת
לעולם כמו שאמר התנא באבות "אל תאמר לכשאפנה אשנה  שמא לא תפנה", וכן 
מאמר רז"ל שוב יום אחד לפני מיתתך וכי אדם יודע מתי ימות אלא יחזור מיד 

 בתשובה שמא נמצא מחר מת ועוונו בידו.
הוראת חכם כנ"ל וה' ישלים את החסרון בצורה לכן יעשה דברים כפשוטם ע"י 

הטובה ביותר כמו שאמרו חז"ל חשב לעשות מצוה ונאנס מעלה עליו הכתוב כאילו 
 עשאה.

 ס"ט שמעון יחיא
 
 

 סימן יג
 

 לקיחת גלולות לדחית הווסת
נשאלתי אודות כלה שליל חופתה חל בעונת הווסת האם מותר לחתן לבעול כלתו. 

לוקחת גלולות לדחיית הווסת בכדי שלא יהיה ח"ו חופת נדה  יש לציין שהכלה הנ"ל
וכן נעסוק באופן כללי האם אשה המשתמשת בגלולות הנ"ל צריכה לחשוש בעונת 
ווסתה)כיון שיש גלולות למניעת הריון שגם דוחות את הגעת הווסת,יש לציין שרק 

 ע"י היתר מרב מותר לאשה לקחת את הגלולות הנ"ל(. 
 לקיחת הגלולות שמונעות את הגעת הוסת.ראשית נבאר גדר 

אולם לפני כן נציין לפת"ש )סימן קפד ס"ק ד( שדן באשה שליל טבילתה יוצא 
בעונת הווסת וכן )שם בס"ק כב( דן לענין כלה, ואדם היוצא לדרך שחל טבילה 
בעונת הווסת, ע"ש. אך אין זה ענין לנדון דידן כיון שכאן יש את לקיחת הגלולות 

 בות את הווסת.הנ"ל שמעכ
 דין לקיחת הגלולות.

לכאורה יש לדמות זאת לדין "האשה שהיתה במחבוא" שע"י דבר חיצוני מסתלק 
מהאשה הדמים והיא בגדר מסולקת דמים ממש כמו הגלולות הנ"ל שמוחזקות 
כמסולקות דמים . )כך כתבו שבט הלוי, הגרש"ז ]הביאו "מראה כהן" בסוף הספר[, 

 –קטז[ עיין עוד בהרחבה בספר פתחי טהרה ח"א עמ' סא "טהרת הבית" ]ח"א עמ'
סה(. או לכאורה יש לדמות זאת לדין אכלה שום וראתה שע"י דבר חיצוני נגרם 
לאשה לראות דם, כך אפקט הגלולות שברגע שהאשה מפסיקה לקחת אותם היא 

 רואה דם לאחר פרק זמן.
ה נחבאת במחבוא דין הייתה במחבוא מבואר במשנה נדה)לט ע"א( "האשה שהיית

 הגיע שעת וסתה ולא בדקה טהורה שחרדה מסלקת את הדמים",ע"כ.
מבואר מהמשנה הנ"ל שאשה הנמצאת בפחד ממושך יש לה דין מסולקת דמים 

 אע"פ שיש לה וסת קבוע שחזקה אורח בזמנו בא אפילו הכי לא חוששת לוסתה.
ת במחבוא מפני כתב הטור בחיו"ד סימן קפד ס"ק ח, וז"ל: "האשה שהייתה נחבא

פחד והגיע וסתה חוששת לו אפילו לא היה לה וסת קבוע, עבר היום ולא בדקה 
 מותרת שחרדה מסלקת את הדמים",ע"כ.



מבואר מהטור שבשעת החרדה האשה חוששת לוסתה והיא לא בגדר מסולקת 
דמים, רק אחרי זמן החרדה לא חוששת  לוסתה וכך פירש את המשנה הנ"ל 

 חרדה.שמדובר בעבר זמן ה
אולם הרשב"א פירש את המשנה הזאת על עת החרדה עצמה שהיא בגדר 
מסולקת דמים. )יש לציין שהמשנה הנ"ל אליבא דרבי מאיר שסובר וסתות 

 דאורייתא כל שכן לדידן שקיי"ל וסתות דרבנן(.
הב"י הקשה על הטור כי בעניין מעוברת פסק שלכתחילה אינה צריכה לחוש  לוסת 

( לומדת דין מעוברת מהייתה במחבוא אז היה צריך הטור והגמ' בדף )ט ע"א
לפסוק גם בהייתה במחבוא שלכתחילה לא חוששת לוסתה, תירץ הב"י שכיון שלא 
ברור לן מילתא שהנחבאת מסולקת דמים לכן כתב לשון דיעבד, אך מעוברת חזינן 
כמה וכמה נשים שלא ישנו את תפקידם והן תמיד מסולקות דמים לכן במעוברת 

 סק לכתחילה.פ
הט"ז ס"ק יא תירץ שנחבאת במחבוא יש חשש שתזדקק לבעלה ויפוג הפחד 
מליבה ותראה בשעת תשמיש, לכן כתב הטור לשון דיעבד, מה שאין כן המעוברת 
שהיא בטבעה מסולקת דמים ואין חשש שתראה אפילו בשעת וסתה כל זמן משך 

 ההריון, לכן לא דומה מעוברת לנחבאת.
שהייתה לרא"ש ולטור גירסא אחרת בגמרא לכן במעוברת כתבו הב"ח כתב 

 לכתחילה ובנחבאת דיעבד.
פסק כרשב"א שלכתחילה אינה חוששת לוסתה אפילו בשעה שהיא  השו"ע

פסק כרא"ש והטור שרק בעבר זמן החרדה אינה חוששת  הרמ"אנחבאת. אולם 
 לוסתה והוסיף הרמ"א שלכתחילה צריכה בדיקה.

רן השו"ע אפשר להסתמך לכתחילה על הגלולות שהם יוצא איפה שלפי מ
מסלקות דמים ואז האשה הנ"ל היא בגדר מסולקת דמים ואינה צריכה לפרוש 

 בעונת וסתה וכן אינה חוששת לוסת קבוע.
אלא שיש לדון במקרה שהפסיקה לקחת את הכדורים שלאחר זמן היא שוב  

או אולי זה דומה לוסת תראה האם זה דומה לעבר זמן החרדה שעדיין לא חוששת 
אכילת שום כמו שכתבנו למעלה. לכאורה כיון שמוחזקים הכדורים הנ"ל שבעת 
שמפסיקים לקחתן חוזרים הדמים באשה אין לדמות זאת לדין הייתה במחבוא 

 שעדיין היא מסולקת אלא לדין אכילת דברים חריפים שגורמים לראיית דם.
 ביאור וסת אכילת דברים חריפים

נדה)סג ע"ב( "אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל...אכלה שום וראתה  וז"ל הגמ'
 אכלה בצלים וראתה כססה פלפלים וראתה",ע"כ.

הב"י כתב שהטור השמיט דין אכילת דברים חריפים. משמע שאינו סובר זאת כיון 
שדברי רב הונא בר חייא נדחו אז גם דין אכילת דברים חריפים נדחה. אולם הרא"ש 

 ו פסקו זאת להלכה.המרדכי ורי"
כתב הב"י שגם הרשב"א השמיט דין אכילת דברים חריפים כי אולי מדמה זאת 
לוסת הקפיצות שלשיטתו צריך הרכבת יום קבוע יחד עם הקפיצה אך התוס' דימו 

 זאת לוסת הגוף שנקבע גם ללא הרכבת יום ידוע.



סימן קפט ס"ק כג השמיט דין וסת אכילת דברים חריפים משמע  השו"עמרן 
הביא את שיטת הרא"ש וכן שיטת התוס'  . הרמ"אשסובר כמו הטור והרשב"א

 ע"ש.
יוצא שגם אם נחוש לדין וסת אכילת דברים חריפים בהפסיקה את לקיחת 
הכדורים הנ"ל אינה חוששת לפי השו"ע שפסק כרשב"א שדימה זאת לוסת 

וגם אם נאמר שהפסקת הכדורים עצמה דומה יותר לוסת הקפיצה גופא הקפיצות. 
יותר מאכילת דברים חריפים שבה גם מרן)סימן קפ"ט ס"ק יז( פסק כרשב"א 
והרמב"ם שצריכה הרכבה של יום וקפיצה ואז גם בהפסקה של פעם או פעמים לא 
תחוש כלל, אך אם הפסיקה ג"פ ואח"כ ראתה בכל הג"פ באופן שווה תחוש 

 קביעת וסת של הרכבת יום ידוע וקפיצה )שהיא בעצם הפסקת הכדורים(.  ל
אך לפי דעת  הרמ"א שכתב כתוס' שיש לדמות את אכילת דברים חריפים לוסת 
הגוף ולכו"ע וסת הגוף נקבע גם ללא הרכבת יום ידוע )למעט הרמב"ם שהצריך 

כדין וסת הגוף בכל סוגי הוסתות הרכבת יום ידוע( לכן תחוש כבר בפעם הראשונה 
 כמו שפסק מרן סימן קפט ס"ק כא, כ"ש אם ראתה כך ג"פ שווים.

שהולכים אחרי פסק השו"ע  יש  העולה מכל האמור לבנות ספרד ועדות המזרח
לאשה הלוקחת הכדורים הנ"ל דין מסולקת דמים ואינה צריכה לפרוש בשעת 

ע, ובהפסיקה וסתה וכן לא חוששת לו"ק ולעונה בינונית כ"ש לוסת שאינו קבו
לקחת הגלולות נראה לכתחילה לחוש לדעת התוס' והרמ"א)שדימו זאת לוסת 
הגוף( לכן תפרוש בעונתה ותחוש לוסתה בין בפעם אחת ובין הפסיקה ג"פ ובא 
האורח בזמנו לאחר פרק זמן שווה. אך בדיעבד אם יש לה וס"ק ולא בדקה מותרת 

הפת"ש סימן קפד ס"ק ט"ז לבעלה כשתבדוק בדיקת חורים וסדקים כמו שכתב 
 בשם החוו"ד וכל זה כיון שמוחזקים הכדורים הנ"ל )בין לסילוק בין להחזרת הוסת(.

 עכשיו יש לדון בעניין הכדורים הנ"ל לבנות אשכנז היוצאות ביד רמ"א
כבר כתבנו לעיל שהרמ"א  בסימן קפד ס"ק ח פסק כטור שבשעת חרדה חוששת 

"פ שלוקחת הכדורים הנ"ל וכן שתפרוש לוסתה. לכן נראה שתחוש לוסתה אע
 בעונת הוסת.

אולם יש לצרף לזה דעת הט"ז שהבאנו לעיל שתירץ את קושית הב"י על הטור 
שאין לדמות חרדה למעוברת כיון שיש חשש שתזדקק לבעלה יפוג הפחד מליבה 
ותראה, אך בנידון דידן לא שייך עניין של יפוג הפחד בעת שתהיה עם בעלה לכן 

לדמות זאת למעוברת שחזקת דמים מסולקים ממנה, וכן יעלה שפיר לפי  שפיר יש
תרוץ הב"י שכתב שנחבאת לא ברור לנו שהיא מסולקת דמים אך בנידון דידן 
מוחזקים אלו הכדורים שהם מסלקים דמים וברור לנו שהיא לא תראה )כמו שכתב 

 בשו"ת באר משה(.
כן צריכה לפרוש בעונתה וכן שלכתחילה תחוש לשעת וסתה ו העולה לבנות אשכנז

בעונה בינונית אך בדיעבד לפי ראות עיני המורה יסמוך על מה שהעליתי מדברי 
הט"ז והב"י. ובהפסיקה אחרי פעם אחת וראתה תחוש בפעם הבאה שתפסיק מדין 
וסת הגוף שאינו קבוע ואם קרה אותה כך ג"פ תחוש מדין וסת קבוע)ע"פ שיטת 

 .   התוס' כנ"ל(



 סימן יד                                               
 

 דיני הרחקות )ישיבה על מיטת אשתו(
 לכבוד הגה"צ רבינו שמעון יחיא שליט"א

רציתי לשאול בס"ד, אדם שהכין הדירה בערב שבת לאורחים והכין להם המיטות 
שלו לשינה, האם מותר לו לשבת על מיטת אשתו נדה, כיון שכבר ייחד מיטה זו 

 רחים, או לא וכן אשמח לקבל טעם?לאו
לכבוד הרב הגאון מזכה הרבים מו"ר החשוב ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א 

 אחרי דרישת שלום הנני לענות על שאלת כבודו.
וז"ל הגמ' כתובות )סא ע"א( "אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה 

פניו ידיו ורגליו.."  עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה ורחיצת
 ע"כ.ע"ש.

מבואר מהגמ' הנ"ל שאסור לאשה נדה להציע מיטת בעלה כיון שזה דבר חיבה ויש 
 חשש שע"י כך יבואו להרגל דבר.

וז"ל הראב"ד)הביאו ב"י סימן קצה ס"ק ה( "מדברי רב האי גאון ז"ל נראה שאסור 
ני הרגל עבירה לישון על מיטת אשתו בימי טומאתה אפילו אינה עימו במיטה מפ

ונראים הדברים שאפילו להציע מיטתו בפניו אסור מפני הרגל עבירה לשכב על 
 מיטתה ממש שיש הרגל יותר לא כל שכן",ע"כ.

מבואר מהראב"ד שלמד ק"ו מהגמ' הנ"ל שיש חשש לעבירה ע"י שהבעל ישן על 
 מיטת אשתו.

אפילו שלא הטור סימן קצה ס"ק ה כתב, וז"ל: "לא ישב  במטה המיוחדת לה 
 בפניה",ע"כ.

הב"י )שם( הסביר את דברי הטור שלמד זאת מדברי הראב"ד הנ"ל, אע"פ שהוסיף 
כאן הטור שני דברים על דברי הראב"ד והם א' שאסור לישב )והראב"ד כתב 
לישון(, ב' אפילו שלא בפניה )הראב"ד משמע ממנו דווקא בפניה שכתב אפילו לא 

ב הב"י משום חשש הרהור החמיר הטור על ישנה עמו משמע שהיא בפניו(. כת
 הראב"ד, יעו"ש.

השו"ע סימן קצה ס"ק ה פסק כדברי הטור שאסור לישב על מיטה המיוחדת 
 לאשתו אפילו שלא בפניה.

אולם הב"ח )הובא בט"ז ס"ק ו( כתב לחלוק על הטור והשו"ע וכתב דווקא לשכב 
בוש בבגדיו מותר, ולישון שהוא פושט בגדיו אסור אך ישיבה בעלמא כשהוא ל

וכתב על הטור ושו"ע שנזדמן להם גירסא מוטעית.)כתב בנקוה"כ ס"ק א' שלמד 
 זאת מהראב"ד הנ"ל(.

אולם בחידושי הגהות על הטור )שם(כתב בשם רבנו יונה )ספר היראה( שאסור 
 לישב על מיטת אשתו אפילו אינה עמו בבית.

דבריו, יעו"ש. וכן פסק הט"ז )שם ס"ק ו( הרבה להוכיח כדברי השו"ע ופסק כ
שאסור לאשה לשכב על מיטת בעלה בפניו שלא יבוא ע"י כך להרהור אך ישיבה 
מותר, כיון שהיא לא מרגלת אותו לעבירה, כ"כ הסד"ט ס"ק יא. ועוד משמע 



מהט"ז כ"ש אשה אחרת שיש חשש להרהור טפי אולם הביא בסוף דבריו את דברי 
יש חשש שמא תתעבר משכבת זרע הסמ"ג שאשה לא תשב על מיטת גבר זר ש

 שלו ויהי הולד ממזר, ע"ש.
תוה"ש ס"ק ז כתב לחלוק על הט"ז הנ"ל שמותר גם לאשה לישון על מיטת בעלה 
אפילו בפניו כיון שלא מרגילתו לעבירה. )עיין בטהרת הבית ח"ב עמ' קלא שהעלה 

 (.להחמיר כט"ז אולם בעמ' קלד העלה שבמקום הצורך יש להקל כדברי התוה"ש
הפת"ש ס"ק ט כתב שאם האשה לא בעיר מותר לשכב על מיטתה וכ"כ בטהרת 

 הבית )ח"ב עמ' קלד(.
האבני שוהם )ח"א עמ' תקיט( הביא להקת פוסקים שפסקו כשו"ע, ע"ש. וכן הביא 
בשם כמה פוסקים שדווקא מיטה המיוחדת לשנת לילה של אשתו חל איסור אך 

ר,יעו"ש. וכן העלה)עמ' תקכא( שאם ספה או מיטה שרק יושנת שנת צהרים מות
דרכם להחליף מיטות אין זה נחשב למיטה המיוחדת, אלא אם הם קבועות 

 בתמידות, ע"ש
ראשית יש להחמיר שהאורחת לא תישן במיטת בעל הדירה בכדי שלא  לסיכום:

יבוא לידי הרהור )כבר אמרו חז"ל קשים הרהורי עבירה מעבירה עצמה(. אך אם 
אינו יודע בברור שהאשה ישנה במיטתו  לית לה בה כיון שלא יגיע ע"י כך להרהור, 

ואין חשש ונראה שאין לחשוש לדברי הסמ"ג כיון שהיום ישנים עם בגדים 
 שתתעבר מש"ז. כ"ש אם הם בבית נפרד.

וכן לכתחילה יש להחמיר כשו"ע והטור ושאר פוסקים שיש איסור לשבת על מיטה 
המיוחדת לאשתו )ונתינת המיטה באופן חד פעמי אינה מפקיעה את זה(. אולם 
בשעת הדחק ודיעבד גמור יש להרשות לבעל רק לישב על מיטתה כיון שלראב"ד 

א שרי,אך אין התר לישון כיון שמרן אסר זאת וכן מטעם הט"ז שיגיע והב"ח מישר
 להרהור.

אולם ראיתי בדרכי תשובה)ס' קצה ס"ק כה( אודות המנהג אצל חסידים ואנשי 
מעשה שאם בא אליהם אורח בעל הבית שולח אשתו ללון אצל קרוב או שכן ונותן 

דה. וכתב השערי את מיטתו לאורח והבעל יושן על מיטת אישתו אע"פ שהיא נ
תשובה שלכל הפחות יחליפו הסדינים והכר ממיטת אישתו, כמו שכתב הפת"ש 
ס"ק ח בשם החוכמת אדם שיש איסור לבעל לשכב על כרים וכסתות המיוחדים 
לאשתו, אולם כתב הפת"ש שם וכן הדרכי תשובה הנ"ל שלפי דעת הט"ז שתלה 

דרכי תשובה נשאר בצריך את האיסור מטעם הרהור חל איסור לעשות כך, אולם ה
 עיון. 

וראיתי לפאר הדור הגר"ע יוסף זצ"ל )טהרת הבית ח"ב עמ' קלה( שכתב על דברי 
הדרכי תשובה הנ"ל שיש איסור לבעל לישון על מיטת אישתו, אלא האורח ישן על 

 מיטת האישה לאחר שיחליפו סדינים חדשים, והבעל ישן על מיטתו הקבוע לו. 
ן סרוסי שליט"א )רב קהילת ברסלב פה עפולה( אודות עוד נשאלתי מהרב שרו

אשה שהניחה את אמבטיה של התינוק על מיטתה ולא שמה לב שהפקק אינו סגור 
היטב וע"י כך כל המזרן נרטב במים. והשאלה אם מותר לבעל לתת את מזרן 

 המיטה שלו לאשתו והוא יישן במיטה שלו ע"י מזרון אחר )פחות איכותי(.



ור מה נאסר האם המיטה עצמה או אולי המזרן ויש צדדים לכאן ראשית יש לחק
ולכאן כיון שהמיטה עצמה היא במקום קבוע לכן ניכר מה שייך לכל אחד מבני הזוג 
או כיון שהבעל ישן על המזרן יש יותר קרוב דעת. מכל מקום השבתי לו כיון 

זוג הנ"ל שהמזרן מיוחד לבעל יש איסור לתת לאשתו לשכב עליו. אולם מצאתי ל
פתרון בכך שייחד לאשה מכאן ולהבא את המזרן וכך אין זה נחשב מזרן המיוחד 
לבעל ומותרת האשה לישון עליו אפילו בפני בעלה)עיין בשיעורי שבט הלוי סימן 
קצה ס"ק ה אות ג עמ' רס שכתב לכתחילה צריך להחליף המזרנים בימי טהרת 

 ש(.האשה אך בצורך גדול התיר גם בימי טומאה, ע"
עוד פנה אלי זוג עם בעיית שלום בית, כיון שבחדר השינה שלהם ישנו חלון אחד 
וגם הבעל ואשה חפצים לישון ליד החלון ואין אחד מוכן לוותר לשני והגעתי איתם 
לפשרה שיעשו תורנות שבוע אחד האשה תישן ליד החלון ושבוע אח"כ הבעל יישן 

חת מהם מיוחדת לאחד מבני הזוג שם. ומכל האמור אין חשש כיון שאין מיטה א
)כמו שכתב האבני שוהם הנ"ל עמ' תקכא ע"ש, וכן כתב בשיעורי שבט הלוי 

 הנ"ל,אות א ע"ש(.
 בברכת התורה ולומדיה שמעון יחיא

 
 

 סימן טו
 

 עוסק בדיני הרחקות בענין היכר בין בני הזוג
הזוג בימי אודות השאלה הקודמת נשאלתי כיון שקיי"ל שיש להניח היכר בין בני 

נדותה האם יש היתר לאכול ללא היכר מתי שיש אורחים בכדי שלא ישימו לב וכן 
האם מותר לתת לאשה מכוס הקידוש כנהוג ואם יש חשש שהאשה תגיש את 

 המאכלים לשולחן.
 תשובה:

 נתחיל בעניין מזיגת הכוס. 
נדה וז"ל: הגמ' כתובות )סא ע"א( "אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה 

עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה ורחיצת פניו ידיו ורגליו..שמואל 
 מחלפא ביתהו בידא דשמאלא וכו.." ע"כ. ע"ש.

מבואר שיש איסור לאשה בימי טומאתה למזוג כוס יין לבעלה.אבל מצאנו 
אמוראים שהנשים שלהם נתנו להם הכוס בשינוי.)עיין בב"י סימן קצה ס"ק י 

 נים אופן המזיגה וכן האם זה יין דווקא או שאר משקים, ואכמ"ל(.מחלוקת ראשו
כתב הרשב"א )הובא בב"י סימן קצה ס"ק יג( כשם שהאשה אסורה למזוג לבעלה 
כוס יין הוא הדין שיש איסור לבעל למזוג לאשתו נדה כוס יין. וכתב הב"י כיון שהוא 

 מוזג יש לחוש להרגל עבירה.
וז"ל: "והכי תניא במסכת כלה המשגר כוס של  כתב הראב"ד )הובא בב"י שם( 

ברכה לאשה שלא מדעת בעלה חייב מיתה וכו'..ונדה לבעלה נמי להא מילתא 
 דמיא, ומסתברא לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר וכו' .." ע"כ. ע"ש.



וכן כתב בספר האשכול )סימן מט(שהוא הדין שמה שאשה אסורה לעשות לבעלה 
 ה.אסור לבעל לעשות ל

וכן פסק ערוך השולחן )חיו"ד סימן קצה ס"ק יד( לעניין רחיצת, ע"ש. וכ"כ החיי 
 אדם)כלל קטז(.

מבואר מדברי הרשב"א והראב"ד שיש איסור לבעל לתת כוס יין לאשתו נדה 
והוסיף הראב"ד ה"ה כוס של ברכה )דהיינו קידוש או ברכת המזון(וכן אסור שאר 

ים הראב"ד שאם אדם אחר מפסיק מותר וכן משקים לאו דווקא כוס יין אלא שסי
כתב הטור )שם ס"ק ד( בשם הסמ"ג וכן פסק הרמ"א )בסימן קצה ס"ק ד'(. כ"כ 

 הטור אלא שהשמיט שאם אדם אחר הפסיק שמותר.
השו"ע סימן קצה ס"ק יג פסק כראב"ד שיש איסור לבעל לשגר לאשתו כוס יין 

 יקים מותר.והוא הדין כוס של ברכה וכתב שאם יש אנשים מפס
הפת"ש ס"ק יד כתב בשם היעב"ץ שיש להחמיר כשאילתות שאפילו שלא מייחד 
לה כוס אסור לתת לה כוס יין, אע"פ שהראב"ד הצריך גם יחוד וגם שיגור,ראוי 

 להחמיר כשאילתות, ע"ש.
אחרוני זמננו נחלקו האם מותר לתת לאשתו ישירות ללא הפסקת אדם 

חן,  בטהרת הבית)ח"ב עמ' קצא( התיר, אולם אחר,באופן שיש עוד מסובים בשול
 שבט הלוי )עמ' ער'( אסר.

כתב הב"י )שם ס"ק ד(בשם רא"ם שאם הורק הכוס לכלי אחר מותר לבעל לשתות 
משיורי הכוס, והרמ"א פסק זאת להלכה )שם ס"ק ד(. וכמו שראינו בשם הרשב"א 

לכן אם מוזגים זה נלמד איסור הכוס הבעל לאשה מדין איסור האשה למזוג לבעל 
 את היין לבני הבית כל אחד בנפרד אין חשש.

שיש להקל לתת לאשה מכוס הקידוש ולרווחא דמילתא עדיף שיפסיק  המורם
אדם אחר ביניהם ואם מוזגים לכל אחד בכוס בנפרד אין שום חשש כדברי הרא"ם, 

 והרמ"א.
 עכשיו נעסוק בעניין הגשת התבשילים.

ך לאסור לאשה נדה להגיש תבשילים לבעלה הב"ח כתב בשם מהר"ש מאוסטריי
ולבני ביתה, אולם הב"ח הרבה להקשות עליו, והעלה שמותר לתת קערה מרכזית 
לשולחן, אך להגיש לבעלה בלבד אע"פ שיש בני הבית עמהם אסור כיון שיש בכך 

 חיבה וקרוב דעת, ודמי למזיגת הכוס.
"פ שיש חולקים עיין הש"ך ס"ק יג הביא דברי הב"ח ונראה שסובר כמותו )אע

 באבני שוהם ח"א עמ' תקפט(.
הט"ז )שם( ס"ק ג כתב שמה שאסרו זה דווקא מזיגת יין, אך מזיגת והגשת 

 תבשילין מותר כי אין זה חיבה אלא עבדות, ע"ש.
 גם בזה נחלקו אחרוני זמננו כמי הלכה.

עליו בטהרת הבית )ח"ב עמ' קפח( כתב להתיר לתת לבעל את צלחתו, אולם נחלק 
 בשבט הלוי )עמ' רסז( ופסק כב"ח, ע"ש.



להלכה: נראה להקל כדברי הט""ז אלא עדיף לכתחילה להגיש בצלחת מרכזית, 
שאז לכו"ע אין חשש. )וגם כך תפתר בעיית הצניעות שהאשה מגישה לכל אחד 

 בנפרד כמובא באבן העזר סימן כא ס"ק ה, יעו"ש(.
 עכשיו נעסוק בענין נתינת היכר.

 מ' בשבת )יא ע"א( "לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה" ע"כ.וז"ל: הג
כתב הב"י )שם( ס"ק ג' אע"פ שאין חשש אם יגע הזב בזבה כיון שהוא כבר טמא 

 מ"מ יש איסור מפני הרגל עבירה כ"ש נדה. ע"ש.
 נחלקו הראשונים מהו גדר איסור אכילה 

 ווקא בקערה אחת.הרמב"ם כתב )איסורי ביאה פ"יא ה"יח( שהאיסור הוא ד
הרא"ש והטור)שם ס"ק ג( כתבו דווקא בזמן התלמוד שכל אחד היה אוכל על 
שולחן אחד קטן ויש בכל חיבה אבל עכשיו שאוכלים על שולחן גדול כל בני הבית 

 אין צורך בהיכר.
הראב"ד, הרמב"ן. הרשב"א, הר"ן, התרומה, והסמ"ג כתבו שיש צורך בהיכר גם 

 איתם. בזמננו וגם שבני הבית
שו"ע סימן קצה ס"ק ג פסק כרוב הראשונים שצריך היכר. אלא שהרמ"א הוסיף 
שאם רגילים לאכול בזמן טהרתה בקערה אחת מותרים בימי נדותה לאכול כל אחד 

 בקערה נפרדת ללא היכר.
הש"ך ס"ק ז כתב בשם הב"ח שגם האומרים )הרמב"ם הרא"ש והטור( שאין צריך 

איתם אך אם אוכלים לבד אז לכו"ע צריך היכר, כתב היכר זה דווקא שבני הבית 
עליו הש"ך אין דבריו מוכרחים,ע"ש.)אומנם כך פסק בשבט הלוי עמ' רנח שגם בני 

 הבית יושבים עמם צריך היכר(.
כתב הט"ז )שם( ס"ק ב שאם מניחים צלחת מרכזית וכל אחד לוקח לצלחתו אין 

 צורך בהיכר.
ן  שאפילו בקערה אחת מותר אם בני כתב הפת"ש ס"ק ה בשם המשאת בנימי

הבית אוכלים עימהם, כיון שאין לך הפסק גדול מזה.אולם הפת"ש )שם(כתב 
 לחלוק עליו, יעו"ש.

מותרים לאכול ללא היכר כאשר יש אורחים כיון שלרמב"ם הטור והרא"ש  להלכה:
אין זה נוהג בזמננו, וכן ע"פ הט"ז שיש בני הבית אין צורך בהיכר כ"ש לדברי 

 המשאת בנימין.
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 עוד בדיני הרחקות
נשאלתי ע"י הרב הגאון מזכה הרבים הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס 

 'גם אני אודך')בני ברק(, האם מותר לבעל לצחצח נעלי אשתו נדה.
 תשובה:

וז"ל: הגמ' כתובות )סא ע"א( "אמר רב הונא כל מלאכות שאשה עושה לבעלה נדה 
שה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה ורחיצת פניו ידיו ורגליו.." ע"כ. עו

 ע"ש.
מבואר מהגמ' הנ"ל שיש דברים הגורמים לחיבה יתרה בין הבעל לאשה לכן אסור 

 לאשה לעשות זאת לבעלה.
כתב הרשב"א )הובא בב"י סימן קצה ס"ק יג( כשם שהאשה אסורה למזוג לבעלה 

ור לבעל למזוג לאשתו נדה כוס יין. וכתב הב"י כיון שהוא כוס יין הוא הדין שיש איס
 מוזג יש לחוש להרגל עבירה.

כתב הראב"ד )הובא בב"י שם( וז"ל: "והכי תניא במסכת כלה המשגר כוס של ברכה 
לאשה שלא מדעת בעלה חייב מיתה וכו..ונדה לבעלה נמי להא מילתא דמיא, 

 וכו' .." ע"כ.ע"ש. ומסתברא לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר
וכן כתב בספר האשכול )סימן מט( שהוא הדין שמה שאשה אסורה לעשות 

 לבעלה אסור לבעל לעשות לה.
וכן פסק ערוך השולחן )חיו"ד סימן קצה ס"ק יד( לעניין רחיצה, ע"ש. וכ"כ החיי 

 אדם)כלל קטז(.
ות אומנם האבני שוהם)ח"א עמ' תקנא( כתב לחלוק עליהם וכתב בראיות ברור

שאין לדמות זה לזה, ע"ש)ואין רצוני להאריך בזה רק אומר שכתבנו בתשובות 
הקודמות שכמה פוסקים באמת כתבו שהאשה לא מרגלת את האיש לאיסור, ולא 

 נראה שע"י צחצוח נעלים יגיע לידי הרהור עבירה(.
מכל האמור עולה שנראה להקל שלא בפניה, כמו שכתבו הטור והשו"ע סימן קצה 

לעניין הצעת המיטה שמותרת שלא בפניו. אך מ"מ בפניה ראוי להחמיר  ס"ק יא
כשיטת הפוסקים שמדמים מילתא למילתא, או כלך לדרך אחרת ע"פ דברי הט"ז 
סימן קצה ס"ק ג שבהגשת תבשיל אין זה מעשה חיבה אלא עבדות ה"ה שאין 
 בצחצוח הנעלים חיבה אלא מעשה עבדות. מ"מ כיון שהגמ' הנ"ל אומרת שכל

מעשים שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ מג' דברים נראה שאין לנו 
 לחדש גזרות מדעתנו וגם האשה מותרת לצחצח וה"ה לבעל.

: מותרת האשה בימי נדותה לצחצח נעלי בעלה מכ"ש שהבעל מותר להלכה
לצחצח נעליה ואין בזה שום חיבה וכן אין לנו לחדש גזרות מדעתנו שלא כתובים 

 בתלמוד.  
 בברכת התורה שמעון יחיא.
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 בדיקת ז' נקיים
נשאלתי לא אחת מנשים ששכחו לעשות בדיקה באחד הימים של הז' נקיים לכן 

 א במגילת ספר לבאר אלו בדיקות מעכבות וזה החלי ב"ה:אבו
וז"ל: המשנה נדה )סח ע"ב( "הזב והזבה שבדקו עצמן ביום הראשון ומצאו טהור 
וביום השביעי מצאו טהור ושאר ימים שבינתיים לא בדקו, ר' אליעזר אומר הרי הן 

ע אומר בחזקת טהרה, ר' יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ושביעי בלבד, ר"
 אין להם אלא יום שביעי בלבד". ע"כ.

 בגמ' )שם( נפסקה הלכה כר' אליעזר וכן בדף ז.
מבואר מהמשנה הנ"ל שלפי שיטת ר' אליעזר שאם אשה בדקה עצמה רק ביום 

 הראשון והיום השביעי עלו הימים שבינתיים לספירתה.
וסופן )ראשון בגמ' )שם( נחלקו רב ור' חנינא בדעת ר"א אם צריך גם תחילתן 

ושביעי( או מספיק תחילתן או סופן רב אמר תחילתן אע"פ שאין סופן, וכן סופן 
 אע"פ שאין תחילתם. ור' חנינא הצריך כמו פשט המשנה תחילתן וסופן. ע"ש.

 נחלקו הראשונים כמי הלכה  
הרמב"ם הרא"ש הראב"ד הרז"ה הרשב"א פסקו כרב שמספיק בדיקה אחת או 

וסיפו הראב"ד והרא"ש שאפילו בדיקה אחת באמצע הז' בהתחלה או בסוף. ה
 נקיים מועילה מכ"ש מיום שביעי בלבד, ע"ש.

הסמ"ג והסמ"ק כתבו לחוש לר' חנינא כתב הב"י לחוש לדבריהם מכיון שזה חשש 
איסור כרת והביא עוד ראשונים שפסקו כמותם והם הרמב"ן התרומה והגמי"י 

 בשם רבנו שמחה.
ה בדיעבד ולעיכובא אך לכתחילה נחלקו הראשונים כמה כתב הב"י כל האמור ז

 בדיקות צריכה האשה לעשות בז' נקיים.
התוס' הרמב"ן הרשב"א והרא"ש צריכה לעשות בדיקה אחת כל יום מהשבע 

 נקיים.
הסמ"ג הסמ"ק התרומה והמרדכי בשם הרוקח כתבו שצריכה לעשות כל יום מהז' 

ת לב"ה להתפלל ערבית. כתב הב"י נקיים שתי בדיקות אחת שחרית ואחת שהולכ
אולי למדו זאת מהמשנה נדה )יא ע"א( וז"ל: "ופעמיים צריכה להיות בודקת 
שחרית ובין השמשות". ע"כ. הב"ח כתב טעם כיון שבדיקת שחרית זה להוציאה 
מספק אולי ראתה בלילה ובדיקת ערבית כדי להוציאה מספק אולי ראתה ביום, 

 ע"ש.
פסק לכתחילה כדברי הסמ"ג וסיעתו שצריך בדיקה  השו"ע סימן קצו ס"ק ד

פעמיים ביום, ובדיעבד פסק בסתם כדברי הרא"ש וסיעתו שמספיק בדיקת ראשון 
או שביעי או אחד מהאמצעיים, ובי"א פסק כדברי הסמ"ג וסיעתו שצריך ראשון 

 ושביעי וכתב שאין להקל.
יץ על בני עירו שאין אולם ראיתי לרי"ח ברב פעלים )ח"ב יו"ד ס' טז( שכתב להמל
 עושים את כל בדיקות הנקיים כיון שחוששים שמא יתקלקלו. 



וע"ש שהביא משם הרב "בית דוד טעביל" שפסק להקל כדברי הרמב"ם והרא"ש 
והרשב"א והרמב"ן והטור שפסקו כדברי רב שמספיק בדיקה אחת בלבד בימי 

פיק בדיקה אחת השבע נקיים )צ"ע כיון שזה רק דעת הראב"ד והרא"ש כנ"ל שמס
בז' נקיים אולם הרז"ה דחה דברי הראב"ד וכן פסק הרמב"ם והרשב"א שרק יום 
הראשון או השביעי כפשט דברי רב, אך לא אחד מהימים האמצעים, ודוק'( וכתב 
שם רבי דוד טעביל שכך עולה פשט דברי הגמרא ושיטת המחמירים דחוקה ביותר, 

שם לסמוך על דברי המקלים בשעת וגם שדבריהם הם רק חשש דרבנן לכן כתב 
הדחק וכתב שכך הסכימו כל האחרונים וציין לס"ט )ס' קצו ס"ק טו בסופו( וכן 

 כתב בשו"ת שב יעקב )ח"א ס' לו(
עוד הביא רבנו יוסף חיים )שם( את דברי רבי חיים פלאג'י )חיים ביד ס' מח( שכתב 

ושות הפסק טהרה בשם חסד לאברהם תאומים)יו"ד ס' סב( שכיון שנשים דידן ע
ביום השישי לראייתן וכבר ביום זה פוסקות מלראות לכן קמה לה חזקת טהרה 
והרי הימים הבאים של הנקיים נחשבים כספורים לפננו אע"פ שלא בדקה, ועוד 
הביא את דברי הרז"ה הנ"ל שכיום בנות ישראל החמירו על עצמן חומרת דרבי 

הם ספק זבות ולא ודאי, לכן שפיר  זירא שעל כל טיפת דם יושבות ז' נקיים לכן
 סומכין על דברי רב, ע"ש

עוד ראיתי למרן הגר"ע יוסף )טהרת הבית ח"ב עמ' שא. וכן עיין שם במשמרת 
שלח' שהרחיב שם בכל הסוגיה הנ"ל ועוד כמה מקרים  –הטהרה עמ' שא' 

ספציפים, ע"ש( שפסק לכתחילה צריכה האישה לבדוק עצמה פעמים בכל ימי הז' 
ים  ובדיעבד אם בדקה עצמה פעם אחת בלבד בכל ימי הנקיים עלתה לה נקי

הספירה בדיעבד. אולם אם לא בדקה בראשון ושביעי לא עלו הז' נקיים. אך הקל 
אם הכניסה מוך דחוק והיה שם במשך כל בין השמשות שזה יעלה לה לבדיקת 

קצו בפת"ש היום הראשון ואם עשתה בדיקה ביום השביעי יכולה לטבול)עיין בס' 
ס"ק ט שהביא שכך דעת הנוב"י שסמך על דברי הרמב"ן שכיון שהמוך היה בלילה 
זה עולה לה לבדיקת יום הראשון אע"פ שצריך דווקא בדיקה ביום כיון שאינה 
יכולה לבדוק בעומק יש להקל, ע"ש. אע"פ ששם זה לענין עומק הבדיקה של ימי 

ק"ל. עיין שם במשמרת הטהרה עמ' הנקיים שפיר העמיד זאת הרב לנידון דידן, ו
 שיב' ד"ה "ונראה" (  

עוד ראיתי באבני שוהם )ח"ב ס' קצו סעיף ד. בסיכום הלכה י'( שפסק להקל בזוג 
חילוני שהאישה עשתה בדיקה של היום הראשון או של היום השביעי בלבד אפילו 

ן עמ' בטומאה דאורייתא עלו ספירת הז' נקיים על ידי כך, ע"ש )עמ' תרמה' וכ
 תרלב'( -תריז'

 ועיין עוד באורך בשו"ת באר שרים )ס' מו( שדן בנדון דידן.
וכן עיין בספר שיעורי שבט הלוי בסיכום הלכות ס' קצו סעיף ד' )עמ' תכו'( אותיות 

 ח, ע"ש-א
שאין להקל בבדיקת היום הראשון והשביעי לכל הפחות בדיקה  העולה מכל האמור

אחת ביום הראשון וביום השביעי, ובדיעבד גמור לפי ראות עיני המורה מספיק 



בדיקה אחת מהז' ימים וכל האמור שהאשה עשתה הפסק בטהרה כיון שצריכה 
 לצאת ע"י כך מחזקת טומאה.

נית שאינה יכולה לעשות עוד נשאלתי בענין הנ"ל אודות אשה עם מגבלה גופ
בדיקה פנימית בכוחות עצמה ובדרך כלל אמא שלה עושה לה את הבדיקות. ויקר 
מקרה שאימה עשתה לה את ההפסק טהרה ואח"כ הייתה צריכה לנסוע לכמה 
ימים וחזרה רק ביום השביעי לז' נקיים ובדקה אותה והבדיקה הייתה טובה 

"פ שעשתה בדיקה רק ביום ושאלתה הייתה האם מותר לה לטבול בערב אע
 השביעי.

 מכל האמור יכולה האשה הנ"ל בדיעבד גמור לטבול לערב. 
 

 בברכה שמעון יחיא.
 סימן יח

 
 עוד בדיני הרחקות

 לכבוד הגה"צ המקובל רבי שמעון יחיא שליט"א 
 רציתי לשאול בס"ד

נהוג אצלנו בשבת חתן, בעליית החתן לתורה, זורקים מעזרת נשים מיני מתיקה על 
החתן והאנשים והילדים שנמצאים בבית הכנסת,ושאלתי האם מותר לאשה נדה 
לזרוק מיני מתיקה מעזרת נשים, ולכוון שבעלה יתפוס זאת, ]בעלה לא יודע מי 

 זורק[,והטעם,? 
 בברכת כהנים באהבה כעתירת 

 כהן רבינוביץ )בני ברק(גמליאל ה
 מח"ס "גם אני אודך",ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 
לכבוד הגה"צ מזכה הרבים בארץ הקודש ובכל העולם אחרי דרישת שלום הנני 
להשיב על שאלת כבודו, אך לפני כן אציין שגם אצלנו הספרדים נהוג זאת בשבת 

קרים הכלה כבר טמאה חתן אמנם אנו עושים שבת חתן אחרי החתונה וברוב המ
משום דם בתולים, ויתכן שגם זורקת על החתן משום חיבתה אליו אז נשאלת 

 השאלה גם הפוך אם הכלה מותרת  לזרוק סוכריות על אלוף נעוריה.

וז"ל הגמ' שבת )יג ע"א( "תנא דבי אליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה, וקרא 
ו, והייתה אשתו נוטלת תפיליו הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימי

ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם: כתיב בתורה "כי הוא חייך 
ואורך ימיך" בעלי, ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה 
מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר. פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה 

רתי לה בתי בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס משיחה כל אותו מאורע, ואמ
ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע בי בימי לבוניך מהו אצלך, אכל עמי ושתה עמי 
וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום 



שהרגו, שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה "ואל אשה בנדת טומאתה לא 
 "כ.תקרב". ע

מבואר מהגמ' הנ"ל שיש חיוב לאדם לפרוש מאשתו בימי נדתה וכן בימי ליבון 
 כלומר אחרי שעשתה הפסק טהרה והתחילה את ספירת הז' נקיים.

כתב הרמב"ם )איסורי ביאה פ"יא הלכה יח' וז"ל: "ואסור לאדם שידבק באשתו 
ה ולא יגע בשבעת ימים נקיים אלו ואע"פ שהיא בכסותה והוא בכסותו ולא יקרב ל

בה אפילו באצבע קטנה. ולא יאכל עמה בקערה אחת. כללו של דבר ינהוג עמה 
בימי ספירה כמו שינהוג בימי נדה שעדיין היא בכרת עד שתטבול כמו שביארנו" 

 ע"כ.
ועוד כתב הרמב"ם )שם פ"כא הלכה ד( וז"ל: "ומותר לאדם להביט באשתו כשהיא 

נאת לב ממנה בראייה הואיל והיא מותרת נדה ואע"פ שהיא ערוה. ואע"פ שיש לו ה
לו לאחר זמן אינו בא בזה לדבר מכשול. אבל לא ישחוק ולא יקל ראש עמה שמא 

 ירגיל לעבירה".
 מבואר מהרמב"ם טעם איסור ההרחקות הנ"ל שמה ירגיל לעבירה.

 פסק הטור בחיו"ד סימן קצה  "ולא  יגע בה אפילו באצבע קטנה". ע"כ.
)סימן קצה ס"ק א( בשם בנימין זאב והשערי דורא שיש לגעור כתב הדרכי משה 

 במי שזורק מפתח או דבר אחר מידו לידה, ע"ש.
וכך פסק הרמ"א להלכה )סימן קצה ס"ק ב( שיש איסור לזרוק מידו לידה אולם 
השו"ע השמיט דין זה משמע שלא סבירה ליה כלל לכן לפי השו"ע יהיה מותר 

 דר נגיעה כלל.לזרוק מידו לידה ואין זה בג
אולם הפת"ש )שם( ס"ק ד' הביא מחלוקת אחרונים אם מותר לזרוק חפץ כלפי 
מעלה שלא כנגד האשה, והאשה תפשוט ידה לקבלנו. הגאון ר' יהונתן אייבשיץ 
הכו"פ כתב להקל אולם הסד"ט כתב שמעיקר הדין אפשר להקל אך המחמיר 

סק זאת להלכה שיש איסור תע"ב)יש לציין שבשיעורי שבט הלוי בסיכום הלכות פ
לזרוק מידו לידה, וכן פסק באבני שוהם ח"א עמ' תצו ה"יז,אולם הקל בנידון 

 הפת"ש וכתב כמו הכו"פ, ע"ש( ועיין עוד בתוה"ש )שם(.
שכל איסור הנגיעה וכן הזריקה מידו לידה הוא משום חיבה  העולה מכל האמור

כלה להיזהר לא לזרוק כלפי שמה ירגילו לעברה )ע"פ הרמב"ם הנ"ל( לכן צריכה ה
בעלה את הסוכריות)אע"פ שמרן לא פסק כך ראוי להחמיר( אלא תזרוק לכיוון 
אחר, ואם זרקה ואין בעלה יודע שהיא זרקה ותפס את המיני מתיקה לית לן בה 

 ואין חילוק בין ספרדים לאשכנזים.
 

 
 
 
 
 



 סימן יט
 

 טבילה בליל שבת
תשיעי להריונה האם מותר לה לטבול נשאלתי ע"י אשה אחת העומדת בחודש ה

בערב שבת )כיון שיש סגולה לטבול בחודש התשיעי ללידה קלה. כמובא בבית 
(, ושאלתיה למה לא טובלת בחול, השיבה כיון שקשה לה 462היהודי חלק י' עמ' 

כיון שמטופלת  בילדים ובעלה אברך ואין רצונה לבטלו מן התורה, וסיבתה היא 
לכן בנקל יכולה לטבול בערב שבת כיון שאימה תשמור  שהשבת היא אצל אימה

 על הילדים.
 תשובה:

 ראשית נעסוק אם בכלל מותרת הטבילה בשבת 
בגמ' נדה )ל ע"א( מבואר שנחלקו התנאים אם טבילה בזמנה מצווה או לאו, שב"ה 
וב"ש סוברים טבילה בזמנה מצוה ור' יוסי בר ר' יהודה סבר שלא. ונפקא מינה אם 

 לטבול בשבת ויום הכיפורים.מותרת 
 נחלקו הראשונים האם בזמננו אמרינן טבילה בזמנה מצווה או לאו.

ר"ח, בה"ג, סמ"ג, או"ז,ספר התרומה, הגמי"י, והמרדכי כתבו שטבילה בזמנה 
מצווה כ"כ הטור )סימן חיו"ד קצז' ס"ק ב'(והביא סיוע לכך מהירושלמי )אולם 

ט"ז ס"ק ג' שדחה דברי הב"ח וישב דברי  הב"ח דחה ראייתו של הטור ע"ש ועיין
 הטור(.

 ר"ת ומהרי"ק כתבו שטבילה בזמנה לא מצוה. 
הב"י )שם(כתב דמסוגיין דעלמא עולה שטבילה בזמנה אינה מצוה כיון שאין אשה 
טובלת מתי שבעלה אינו בעיר, אולם כתב הב"י שגם ר"ת ומהרי"ק שכתבו 

טבול מתי שבעלה בעיר כיון שיש שטבילה שלא בזמנה אינה מצוה יודו שמצוה ל
מצוות פריה ורביה, והביא את הגמ' בעירובין )סג ע"ב( על יהושע בן נון שנענש 

 שביטל את ישראל לילה אחד מפריה ורביה, וכן הביא זוהר על כך, ע"ש.
וכך פסק השו"ע חיו"ד סימן קצז ס"ק ב שאם בעלה בעיר מצווה לטבול בכדי שלא 

 אפילו לילה אחד. לבטל ממצוות פריה ורביה
הב"י סימן קצט ס"ק ו הביא את דעת הכל בו והראב"ד שאסור לטבול בשבת כיון 
שיש חשש איסור של סחיטת השיער אולם הב"י כתב לדחות דבריהם כיון שכתב 
הרמב"ם שמהתורה אין דין סחיטה בשיער כלל לכן העלה )שם( הב"י להתיר לאשה 

בחאו"ח סימן שכו ס"ק ג והמשנה  לטבול בשבת, ע"ש. מ"מ כתב המגן אברהם
ברורה )שם( ס"ק כד שיש איסור דרבנן בסחיטת השיער. מ"מ כתבו האחרונים 
שאין שום חשש )עיין באבני שוהם ח"ב עמ' תשיב, וכן עיין עוד בלוית חן סימן פ 

סב וכן כתב בשמירת שבת  -עמ' קכד, וכן בילקוט יוסף שבת ח"ד עמ' סימן 
 סד(.כהלכתה ח"א פ"יד הערה 

עולה שמותרת אשה לטבול בערב שבת בכדי שלא לבטל את בעלה מפריה ורביה. 
אולם אין זה דומה לנדוננו כיון שבמקרה הנ"ל יש לה אפשרות לטבול בחול, לכן 



נבאר את הדין אודות אשה שיש באפשרותה לטבול בחול ודחתה זאת לערב שבת 
 האם מותרת לטבול.

להיות אחר השבת ב"ש אומרים מטבילין את הכל וז"ל משנה ביצה )יז ע"ב( "חל 
 מלפני השבת, וב"ה אומרים כלים לפני השבת ואדם בשבת" ע"כ.

מבואר מהמשנה הנ"ל שאם יו"ט חל להיות במוצ"ש נחלקו ב"ש וב"ה אם מותר 
לאדם לטבול בשבת ושם בגמ' אמרו טעם מחלוקתם כיון שכלי אם יטבלנו זה 

לין כלים בשבת אך יסוד מחלוקתן אם גם אדם מלאכת מתקן לכן לכו"ע אין מטבי
נחשב למתקן, לפי ב"ש כן, אך ב"ה סוברים שאדם זה לא נראה כמתקן אלא כמקר 

 )דהיינו ירד לטבול בכדי להפיג את החום(, ע"ש.
כתב תרומת הדשן כיון שהיום אין אדם רוחץ בשבת וכן אין אדם שמקר לכן אין 

כמקר אלא כמתקן, ע"ש )הובא בב"י שם(. לאשה לטבול בשבת כיון שאין זה נראה 
מ"מ יש לציין שמ"ד טבילה בזמנה מצוה מותרת לטבול )כיון שזה כל הנפקא מינה 

 בין מ"ד שלא מצוה למ"ד שמצוה, כנ"ל(.
 אולם נחלקו הראשונים אם דחתה טבילתה האם מותרת לטבול בשבת.

האם  כתב האגור בשם אביו על אודות אשה שלא טבלה בזמנה מחמת אונס
מותרת לטבול בשבת והעלה שאסורה כיון שזה לא בזמנה והביא שכך פסקו 

 המהרי"ל והר"י הלוי.
הדרכי משה )ס"ק ג( הביא את דברי תרומת הדשן שכתב שאם בעלה בעיר ולא 

 טבלה מחמת אונס מותרת לטבול בשבת וכתב שכן דעת ר"ת, ע"ש.
כיון שקבלו את חומרת ר' הב"י כתב כיון שהנשים שלנו לעולם לא טובלות בזמנן 

זירא שעל כל טיפת דם סופרות ז' נקיים וכן מחמירים  שש עונות לפני שמתחילות 
את הז' נקיים מחשש של פליטת ש"ז לכן תמיד מותרת לטבול  ומשמע שאפילו 

 הזידה ודחתה טבילתה.
נמצא שיש ג' שיטות בפוסקים לגבי טבילה בשבת )בלי אונס או פשיעה כו"ע 

 תרת לטבול כמו שביאר הב"י כנ"ל(.מודים שמו
 א[ האגור וסיעתו אם נאנסה אסורה לטבול בשבת

ב[ ר"ת ותרומת הדשן אם נאנסה מותרת לטבול בשבת אם בעלה בעיר, כך פסקו 
הט"ז )ס"ק ד( והש"ך )ס"ק ג(. אולם נחלקו בדעת תרומת הדשן אם בעלה לא היה 

ז לא חשיב אונס אולם לב"ח בעיר והגיע בערב שבת האם חשיב אונס או לא, שלט"
 ולש"ך חשיב אונס ומותרת לטבול, ע"ש.

ג[ דעת הב"י אפילו הזידה ולא טבלה בימות החול מותרת לטבול בשבת, כ"ש אם 
 נאנסה, כ"כ סד"ט.

בדעת הרמ"א נחלקו הט"ז והש"ך בפשעה הט"ז )שם( הבין ברמ"א שמותרת 
שאסורה אם דחתה בפשעה כמו הב"י אולם הש"ך )ס"ק ב( כתב בדעת הרמ"א 

טבילתה לליל שבת )כך הסביר דבריו הסד"ט ס"ק ד, אולם מחצית השקל הבין 
 שדעת הש"ך שמותרת לטבול אפילו בפשעה וכן יש לציין שכך דעת הסד"ט(.

כתב השו"ע חאו"ח סימן שכו ס"ק שמותר אדם לטבול בשבת והמשנה ברורה 
ת מתי שאין זה זמנה כיון )שם( ס"ק כד' כתב שכיום הנשים נוהגות לא לטבול בשב



שהמנהג כיום שלא רוחצים כל הגוף אפילו בצונן ובשערי ציון )שם(כתב שמקורו 
מתרומת הדשן, ע"ש. עיין בשיעורי שבט הלוי )עמ' דש( חלק על המשנה ברורה 

 הנ"ל. )עיין לוית חן סימן פ עמ' קכב שכתב לחלוק על המשנה ברורה הנ"ל(.
לטבול בימות החול ופשע ודחתה טבילתה לליל  העולה מכל האמור באשה שיכלה

שבת מותרת לטבול בשבת כיון שכך היא דעת השו"ע וכן כך הבין הט"ז בדעת 
הרמ"א )אע"פ שהט"ז סבירה ליה שרק בנאנסה מותר( וכן מחצית השקל בדעת 
הש"ך וכך דעת הסד"ט וכן כתב בשיעורי שבט הלוי )הנ"ל( כיון שרבים המכשולים 

 המצויים כיום.
אולם עדיין  אין זה עניין לשאלה הנ"ל כיון שכאן האשה היא כבר טהורה ורק 

 מחמת סגולה רוצה לטבול לכן יש לדון האם אע"פ כן יש איסור בטבילתה.
כתב בש"ך בסימן קצז ס"ק א אודות אשה ששכחה לגזור ציפורניה וטבלה בליל 

וכתב שמהר"ם שישי )דהיינו יום חמישי בלילה( האם מותרת לטבול בערב שבת 
מלובלין אסר אך הש"ך כתב לחלוק עליו כיון שממה נפשך אין איסור כיון שלפי 
דעת הראב"ן ציפורן ארוכה חוצצת לכן מן הדין לא עלתה לה טבילה ועכשיו בערב 
שבת זה נחשב אונס ומותרת לטבול, ואם אינה צריכה טבילה )כך שיטת כל 

כיון שאין זה מתקן אלא כמקר. הפוסקים למעט הראב"ן( אז גם מותרת לטבול 
 ע"ש.

יוצא לפי שיטת הש"ך אשה שהיא טהורה מותרת לטבול בשבת כיון שזה נראה 
כמקר,וכן כתב הפת"ש )שם בס"ק ד( בשם הלבושי שרד )אמנם שם זה בנידון 
שונה מהש"ך מ"מ הדין שווה שאשה טהורה מותרת לטבול כנ"ל( וכן דעת השו"ע 

 ברורה החמיר.)בחאו"ח הנ"ל( אלא שהמשנה 
לכן נראה להתיר לאשה הנ"ל לטבול דווקא בצונן בשבת ותיזהר מסחיטת השיער 

 כמה שיכולה.
 אך לעניין טבילה במים חמים אני מסופק כדלקמן.

וז"ל: הגמ' בשבת )לט ע"ב(  "לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין בין בצונן דברי ר' 
ור בצונן מותר. אמר רבא בר בר מאיר, ר' שמעון מתיר, ר' יהודה אומר בחמין אס

 חנא אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה". ע"כ.
מבואר מהגמ' הנ"ל שיש איסור רחיצת כל גופו בשבת ונחלקו התנאים באיזה אופן 
ונפסק הלכה כר' יהודה שאמר בחמין אסור בצונן מותר. עוד )שם מ ע"א( מבואר 

ם על בית המרחץ( שאיסור רחיצה הוא משום גזירה שהיו הבלנים )הממוני
 מחממים את בית המרחץ בשבת.

הרי"ף )יח ע"ב( הרא"ש )סימן ו( והרמב"ם )פרק כב הלכה ב( פסקו הלכה כר' יהודה 
 שיש איסור לרחוץ כל גופו בחמין בשבת וכך פסק השו"ע באו"ח סימן  שכו ס"ק א. 
כתב הקרבן נתנאל בפ"ב דשבת סימן כב אות ק שטבילת אשה אינה בכלל גזרת 

רחצאות לכן מותרת לטבול בשבת בחמין)עיין בלוית חן סימן עט עמ' קיח שכתב מ
 שאפילו בפושרין אסור לטבול, ע"ש(.

 וכן כתב הסד"ט ס"ק ט שטבילה בקרקע לא היתה בכלל גזירת מרחצאות.



אלא שכתב הפת"ש סימן קצז ס"ק ב בשם החכם צבי שמי שטובלת בחמין שרי 
שה לטבול במים חמין בבין השמשות כיון שלא לקוראה עבריינית, אולם התיר לא

גזרו על שבות בבין השמשות ע"ש וכן העלה בטהרת הבית ח"ב עמ' תסד' לעשות 
כחכם צבי הנ"ל, וכן כתב בשו"ת אור לציון )ח"ב עמ' רנא( ובדיעבד התיר בחמין 
כיון שלא גזרו על המרחצאות במצטער )עיין חאו"ח סימן שכו' ס"ק א בביאור 

 ב כך בשם רע"א(.הלכה שכת
 בשיעורי שבט הלוי התיר לכתחילה לאשה לטבול בחמין בשבת.

אומנם בזה הסתפקתי שכל הנ"ל מדובר רק בטבילת מצווה אך אשה שהיא טהורה 
מניין לנו להתיר, אך לאחר עיון אפשר בדיעבד להתיר לה בבין השמשות מטעמו 

את הקרבן נתנאל  של החכם צבי שלא גזרו שבות בבין השמשות וכן אפשר לצרף
הנ"ל וכן את הסד"ט שלא גזרו על טבילה כלל וכן את דעת האור לציון שמים 

מעלות וידוע שהמקוואות היום אין  33פושרים הם דווקא כחמימות הגוף דהיינו 
 מגיעים לחום זה)עיין אבני שוהם ח"ב עמ' תשיז(.

מת אשה ספרדיה בחודש התשיעי להריונה שרוצה לטבול בשבת מח להלכה:
סגולה מותרת לטבול בצונן אולם באין אפשר )כיון שהמקוואות כיום חמים( מותר 
בבין השמשות לטבול בחמים. אולם אשה אשכנזיה ראוי שתחמיר לטבול בימות 

 החול.
 בברכת לידה  קלה שמעון יחיא

 
 
 
 
 
 

 סימן כ
 

 עוד בדיני הרחקות
 לכבוד פאר ישראל הגאון רבי שמעון יחיא שליט"א 

שאשתו הלכה לטבול במקווה וכשתחזור תהיה טהורה, האם מותר לו כבר אדם 
ממתי שהלכה מהבית לשבת על מיטתה, או שאסור לשבת על מיטת אשתו נדה 

 עד שתטבול, ?
 בברכת כהנים באהבה כעתירת
 גמליאל הכהן רבינוביץ "בני ברק"
 מח"ס "גם אני אודך", ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 
 
 
 



 שלומו הנני להשיב לכבודו תשובה. אחר דרישת
כבר הארכתי בתשובה אחרת )סימן יד( שיש איסור לבעל לשכב על מיטת אשתו 
וכל הפוסקים כתבו שהסיבה היא מחשש הרהור עבירה,אולם יש פוסקים )השו"ע, 

 הט"ז, הטור ועוד, ע"ש(שכתבו שאסור לשבת שגם בזה יש חשש הרהורי עבירה.
יר בשופי כיון שקיי"ל דלא שביק אדם היתרא ואכיל אלא שבנידון הנ"ל יש להת

 איסורא.
ועיין בפת"ש סימן קצה ס"ק ב שכתב בשם הנוב"י שזוג הגרים בכפר של נכרים 
ואין מי שיסייע לאשה לרדת למקווה לטבול מותר הבעל לגעת בה ולסעדה וכן 

שם מותר לבעל לראות אותה ללא בגדים ולוודא שנכנסה כולה לתוך המים. וע"פ ש
יש הרבה יותר חשש של הרהור )הרי נוגע בה שהיא לא לבושה, וכן רואה אותה כך( 
בכל אופן מהטעם הנ"ל התיר הנוב"י לעשות זאת, וכן לא חשש שאולי יזדמן אונס 
בטבילה והיא תישאר בטומאתה)עיין עוד בטהרת הבית ח"ב עמ' נח' שהביא עוד 

שאין המקרה דומה מיעוטה  כמה פוסקים שכתבו כנוב"י(. הוא הדין לכאן גם
דמיעוטה שכמעט לא שכיח חוזרות מהמקווה ללא טבילה כשרה או אונס אחר. וכן 
המקרה הנ"ל הרבה יותר קל כיון שהיא לא נמצאת בבית ואין חשש שירגיל אותה 
לעבירה )עיין שיעורי שבט הלוי עמ' סר'(. לכן נראה שאין כאן בית מיחוש.וכן 

צ"ל )בטהרת הבית ח"ב עמ' קלד, ע"ש שהביא את ראיתי שכתב הגר"ע יוסף ז
 שו"ת מהר"ם בריסק ח"ב ס' כ שכתב להחמיר בנידון דידן(

 מותר לבעל לשבת על מיטת אשתו כבר בצאתה מהבית לכיוון המקווה. להלכה:
ואביא עוד שאלה שקבלתי מהגאון הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "גם 

 אני אודך" )בני ברק(, וזה לשונו: 
 לכבוד הגה"צ המקובל רבינו הנפלא רבי שמעון יחיא שליט"א

 אלף תודות על מכתבו הבהיר ושכמ"ה
 רציתי לשאול בס"ד אם אין כלי מיטה כלל על מיטת אשתו נדה, האם מותר לשבת

 על מיטה זו או לא, והטעם?
 אחר ד"ש וכל טוב סלה הנני להשיב לכבודו בשמחה ואהבה רבה: 

כבר מבואר כל הצורך כנ"ל )סימן יד(  איסור ישיבה על מיטת אשתו נדה. ונראה 
שאין לחלק בין המיטה עם סדינים או לאו כיון שיודע שזה מיטת אשתו לכן יבוא 

ם שחילקו בכך רק אולי יש לחלק שעם הכיסוי בנקל לידי הרהור ולא מצינו לפוסקי
ויותר מזאת כתב  והסדינים יש יותר חשש להרהור והרגל עבירה אך מ"מ אין חילוק

בשיעורי שבט הלוי )עמ' סר אות ג( שיש איסור ישיבה על המיטה עצמה אפילו 
ללא מזרון )כך נשמע מדבריו שדן לגבי החלפת מזרונים בין בני הזוג, והתיר רק 

 ן שעדין כל אחד מבני הזוג ישכב במיטתו,ע"ש( כ"ש בנידון דידן.באופ
להלכה: יש איסור לשבת על מיטת אשתו בימי נדותה וימי ליבונה ואין חילוק אם 

 יש במיטה מצעים אם לאו.
 בברכת התורה ולומדיה שמעון יחיא ס"ט.

 
 סימן כא



 
 עיון הגוף לפני טבילה

ופה לפני טבילה האם צריכה לחזור נשאלתי אודות אשה ששכחה לעשות עיון בג
לטבול, אע"פ שאחר הטבילה עיינה בגופה ולא מצאה דבר, ואם יש הבדל בזה גם 

 לגבי חפיפה.
 תשובה:

וז"ל: הגמ' בב"ק )פב ע"א( "עשרה תקנות תיקן עזרא וכו'.. ושתהא אשה חופפת 
וטובלת דאורייתא היא דתניא "ורחץ את בשרו במים" שלא יהא דבר חוצץ בין 
בשרו למים את בשרו את הטפל לבשרו ומאי ניהו שער אמרי דאורייתא לעיוני 

 דלמא מיקטר אי נמי מאוס מידי משום חציצה ואתא איהו תיקן חפיפה",ע"כ.
מבואר מהגמ' הנ"ל שעיון הגוף לפני הטבילה הוא מהתורה ועזרא תיקן שאשה 

 חפיפה(.תחפוף לפני הטבילה.)כבר ביארנו בסימן ח היכן צריכה להיות ה
כתב הטור סימן קצט ס"ק ח בשם הרשב"א שאם לא חפפה לפני הטבילה לא 
עלתה לה טבילה וצריכה לשוב ולטבול וכ"ש אם לא עיינה בגופה שצריכה לשוב 

 ולטבול כיון שזה דאורייתא, וכך פסק מרן בשו"ע סימן קצט ס"ק ח.
 .כתב בשיעורי שבט הלוי)עמ' שע( שמשמע ממרן שצריכה לחזור ולברך

הש"ך ס' קצט ס"ק יג כתב שאם חפפה רק את ראשה ועיינה בגופה ובעלייתה לא 
 נמצא עליה דבר חציצה אין צריכה לשוב ולטבול, ע"ש.

וז"ל הגמ' קידושין )כה ע"א( "והאמר רבין אמר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה 
בשפחה של בית רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה 
אחרת נהי דביאת מים לא בעינן מקום הראוי לבוא בו מים בעינן כדרבי זירא דאמר 
 רבי זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו".

כתב הראב"ד ללמוד ממעשה הנ"ל שדווקא כשנמצא החציצה בבית הסתרים 
יתה צריכה לשוב ולטבול צריכה לשוב ולטבול אך אם לא היה נמצא חציצה לא ה

והטעם כנ"ל שבית הסתרים צריך להיות ראוי לביאת מים ולא לביאת מים ממש, 
ע"ש )הובא בב"י סימן קצט ס"ק ט( וכן הביא הטור )שם( את דברי הראב"ד. וכך 
פסק השו"ע. נמצא שאם לא עיינה בבית הסתרים כלל ולאחר טבילה לא נמצא 

 ולטבול.עליה דבר החוצץ אינה צריכה לשוב 
כתב הש"ך בסימן קצח ס"ק לב בשם הלבוש עוד טעם למה בבית הסתרים אינה 
צריכה לשוב ולטבול כיון שאם היה )שם( דבר חציצה היה נשאר גם אחרי הטבילה 

 וזה שלא מצאה כלום אחרי טבילתה מוכח שלא היה עליה בשעת הטבילה.
ך של חציצה לבוא עיין בט"ז סימן קצט ס"ק יא שכתב טעם נוסף כיון שאין דר

 למקום בית הסתרים אולם הסד"ט)ס"ק כה( חלק עליו עיין בדבריו.
כתב הפת"ש סימן קצט ס"ק ב בשם הנוב"י שאם האשה מסופקת אם עיינה 
בשערותיה לפני טבילה חייבת לשוב ולטבול כיון שספק דאורייתא לחומרה וכן 

בנות ישראל )עיין העלה גם לגבי החפיפה ואפילו על הסירוק שזה חומרה שנהגו 
סימן קצט ס"ק א בב"י שהביא בשם הרא"ש שכתב שהסירוק זה מנהג שבנות 
ישראל נהגו. כלומר זה אפילו לא מדרבנן אלא מנהג( שאם מסופקת אם סרקה 



שערה או לא תשוב ותטבול אע"פ שזה מנהג, כיון שזה דבר שיש לו מתירין וכן יש 
שוהם )ח"ב עמ' תתקל( כתב לחלוק  כאן חזקת איסור, ע"ש בדבריו. אולם באבני

 על הפת"ש וכתב שהנוב"י כתב בספק חפפה שאינה צריכה לטבול שנית, ע"ש.
מכל האמור עולה אשה ששכחה לבדוק גופה לפני טבילה צריכה לשוב ולטבול 
שנית ואפילו אם מסופקת צריכה לחזור ולטבול אולם לגבי עיון בית הסתרים כגון 

וכדו' אם אחרי הטבילה לא נמצא עליה דבר חציצה אינה שינים או בית הערווה 
 צריכה  לשוב ולטבול.

אולם אם לא חפפה גם הדין כנ"ל אך לגבי אם מסופקת יש להקל כאבני שוהם)ח"ב 
 עמ' תתקלא הלכה ד(.

 
 בברכה והצלחה שמעון יחיא ס"ט

 
 

 סימן כב
 

 מציאת חציצה אחרי הטבילה
 

רך לביתה מצאה בגופה  דבר החוצץ, נשאלתי אודות אשה שטבלה במקווה ובד
 האם צריכה  לשוב לטבול עם ברכה.

 תשובה:
וז"ל: הגמ' נדה)סו ע"ב( "ואמר רבא טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ אם סמוך 
לחפיפה טבלה אינה צריכה לחוף ולטבול ואם לאו צריכה לחוף ולטבול איכא 

טבול ואם לאו צריכה דאמרי אם באותו יום שחפפה טבלה אינה צריכה לחוף ול
לחוף ולטבול מאי בינייהו איכא בינייהו למסמך לחפיפה טבילה למיחף ביממא 

 ולמטבל בליליא". ע"כ.
מבואר מהגמ' הנ"ל שאם אשה אחרי טבילתה מצאה דבר חוצץ אז יש חילוק מתי 
עשתה את החפיפה )כבר ביארנו בסימן ח',חובת החפיפה ע"ש(ובגמ' יש שני 

א הראשונה אם סמוך לחפיפה טבלה אין צריכה לחזור ולטבול לשונות לפי הלישנ
אך אם לא סמוך אע"פ שזה באותו היום צריכה לשוב ולטבול. ולפי הלישנא השניה 
)איכא דאמרי( דווקא אם חפפה באותו היום אינה צריכה לשוב ולטבול אך אם 

 חפפה ביום וטבלה מיד בערב אע"פ שזה סמוך מאוד צריכה לשוב ולטבול.
לקו הראשונים כאיזה לשון ההלכה, יש לציין שלכו"ע הלכה כלישנא בתרא רק נח

 נחלקו מה היא לישנא בתרא )כלומר יש חילופי גירסאות(.
הראב"ד הרי"ף והר"ן גרסו בלישנא בתרא "אם סמוך לחפיפה טבלה אין צריכה 

 לחזור ולטבול".
רש זאת אולם הרמב"ם גרס בלישנא בתרא "אם באותו היום חפפה"  מ"מ פי

הרמב"ם לא לעניין שפטורה מהחפיפה כמו שפרשו הראשונים הנ"ל אלא לעניין 



הברכה ויוצא לפי שיטתו תמיד צריכה טבילה רק אם באותו היום חפפה תטבול 
 ללא ברכה.

 נחלקו הראשונים מהו גדר "סמוך" לחפיפה .
 הראב"ד כתב סמוך הוא זמן מועט.

ה "סמוך" זה בו ביום שכך נזהרת הרשב"א בתורת הבית הארוך כתב בשם הרז"
בחפיפה יותר,ובתורת הבית הקצר כתב גדר סמוך זה עונה )עיין סד"ט ס"ק כז איך 
הסביר את דברי הרשב"א,ע"ש( הטור כתב כרשב"א וכן כתב הרמ"א והשו"ע סימן 

 קצט ס"ק י וכן הביא בשם הרמב"ם מה שפסק.
ני שוהם ח"ב עמ' בש"ך ס"ק יד' כתב להחמיר ככל השיטות ע"ש )כ"כ האב

תתקלח( אולם בטהרת הבית )ח"ג עמ' רסו(כתב להקל  שאם חפפה מבעוד יום 
ונמשך מעט בחפיפתה בבין השמשות  וטבלה בלילה)שזה עונה אחרת( עלתה לה 

 טבילה, ע"ש וכן העיין בסד"ט ס"ק כט שחלק על הש"ך, ע"ש.
שאם חפפה בערב טבילתה אין צריכה לשוב ולטבול אם נמצא  העולה מכל האמור

עליה דבר חציצה,אולם אם חפפה ביום וטבלה לערב ומצא דבר חציצה צריכה 
לחזור ולחוף ולטבול אולם אם נמשך חפיפתה בבין השמשות יש להקל כמו 
שהעלה הגאון הרב עובדיה זצ"ל, ואין צריכה טבילה שנית. אולם אם לא חפפה כלל 

לא עיינה גופה צריכה טבילה שנית כמבואר סימן קצט ס"ק יא, וכן אם וכן 
נתעסקה בדברים החוצצים בין חפיפה לטבילה לא עלתה לה טבילה אפילו לא 
נמצא עליה דבר חציצה כמבואר )שם( ס"ק יג )עיין טהרת הבית ח"ג עמ' רעג 

תה שכתב מ"מ לא תברך(. אך אם לא קשה לאשה לחזור ולטבול וכן אם לא שה
עם בעלה טוב שתחמיר לחזור ולטבול ללא ברכה וזה רק לרווחה דמילתא לחוש 

 לדעת הרמב"ם והש"ך. 
 
 

 ברכה והצלחה שמעון יחיא ס"ט
 

 סימן כג
 

 מציאת דם בשתן
נשאלתי אודות אשה שעשתה בדיקת שתן כדי לוודא שהיא בהריון,והאחות אמרה 

האם היא טמאה או  לה שבבדיקת מעבדה נמצא דם בשתן שלה, ושאלתה בפיה
 טהורה?

 
תשובה:וז"ל: המשנה נדה)נט ע"ב( "האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם רבי 
מאיר אומר אם עומדת טמאה ואם יושבת טהורה ר' יוסי אומר בין כך ובין כך 
טהורה איש ואשה שעשו צרכיהן לתוך הספל ונמצא דם על המים רבי יוסי מטהר 

להוציא דם אלא שחזקת דמים מן ורבי שמעון מטמא שאין דרך האיש 
 האשה",ע"כ.



עוד כתבה )שם( הגמ' וז"ל: "מאי שנא עומדת דאמרינן מי רגלים הדור למקור 
ואייתי דם יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם אמר שמואל במזנקת 
מזנקת נמי דלמא בתר דתמו מיא אתא דם אמר ר' אבא ביושבת על שפת הספל 

הספל ונמצא דם בתוך הספל דאם איתא דבתר דתמו מיא אתא על ומזנקת בתוך 
שפת הספל איבעי ליה לאשתכוחי אמר שמואל ואמרי לה אמר רב יהודה אמר 

 שמואל הלכה כר' יוסי וכן אורי ליה רבי אבא לקלא הלכה כרבי יוסי" ע"כ.
 נחלקו הראשונים בביאור הגמ' באיזה אופן נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי.

ב"ם )איסורי ביאה פ"ה הלכה יז( וז"ל: "האשה שהשתינה מים ויצא דם כתב הרמ
עם מי רגלים. בין שהשתינה והיא עומדת בין שהשתינה והיא יושבת הרי זו טהורה. 
ואפילו הרגיש גופה ונזדעזעה אינה חוששת שהרגשת מי רגלים היא זו שאין מי 

 "כ.רגלים מן החדר ודם זה דם מכה הוא בחלחולת או בכוליא",ע
מבואר שהרמב"ם פסק כר' יוסי ובין שרבי יוסי טיהר בכל עניין וכל השקלא וטריא 
של שמואל ורבי אבא הם אליבא דרבי מאיר. כ"כ הרשב"א והרמב"ן וכן כך הבין 

 הב"י בדעת רש"י.
אולם התוס' והרא"ש כתבו שנחלקו ר"מ ור"י בעומדת ומזנקת או ביושבת 

ת ושותתת בין עומדת ומזנקת כיון שיש חדא ושותתת שלפי ר"י טהורה בין ביושב
לטיבותא )כלומר מזנקת זה מקלחת את השתן לכן אין חשש שיחזור השתן לרחם 
ויביא דם לכן במזנקת טיהר ר"י, וכן ביושבת המקור מתרחב והשתן יוצא בקילוח 
אע"פ ששותתת אין חשש שיחזור לרחם ויביא דם, לכן גם בזה טיהר ר"י. ע"פ 

לפי שיטת ר"מ צריך תרתי לטיבותא בכדי שתהיה טהורה לכן רק פרש"י( אולם 
 ביושבת ומזנקת טהורה מה שאין כן במקרים הנ"ל שטיהר ר"י.

הגמי"י )שם אות ב(בשם הר"ם והמרדכי כתבו ביושבת ומזנקת כו"ע טמאה כיון 
שיש רק תרתי לטיבותא אמנם היכן שיושבת ומזנקת לתוך הספל ונמצא דם בתוך 

ודים שהיא טהורה כיון שיש תלתא לטיבותא אולם נחלקו ר"מ ור"י הספל כו"ע מ
היכן שעומדת ומזנקת לתוך הספל ונמצא דם בתוך הספל שר"י מדמה זאת 

 ליושבת לכן טהורה ור"מ לא מדמה זאת ליושבת לכן לשיטתו טמאה. 
הר"ן כתב שלא יתכן שכל השקלא וטריא היא לא כהלכתא )דהיינו כר"מ( לכן כתב 

בשם הר"ם והמרדכי, אמנם כתב שאם ישבה ומזנקת לתוך הספל ונמצא  כהגמי"י
דם בתוך הספל ועל שפת הספל או בתוך הספל  ועל עד בדיקה לר"מ תהיה טמאה 
כיון שחושש למיעוט עד שלא יהיה הוכחה להיתר, לכן טמאה. ולפי ר"י תהיה 

 טהורה כיון שלא חושש למיעוט  עד שהיוודע לאיסור, היא טהורה.
ן בתוס' נדה)דף יד( וכן כתבו הגמי"י )שם אות ג( בשם ר"ח שכל מה שטיהר ר"י עיי

זה דווקא מנדה אך מ"מ טמאה לבעלה משום כתם. וכל מה שטיהר ר"י לגמרי זה 
כשיש ארבעה דברים לטיבותא יושבת על ספת הספל ומזנקת לתוך הספל ונמצא 

ס"ק ג הביא כמה וכמה  דם בתוך הספל )עיין באבני שוהם הנ"ל(. הש"ך בסימן קצא
ראיות לדברי ר"ח ופסק כמותו והכריח שגם הרמ"א פסק כמוהו )וכן כתב שם 

 בש"ך ס"ק ח(.



השו"ע בחיו"ד סימן קצא ס"ק א פסק כרמב"ם שבכל עניין אשה שהטילה מי 
רגליים ומצאה דם תהיה טהורה, וכן לא חילק בין שעת ווסתה או לא. וכתב האבני 

פי שיטת מרן אפילו מצאה על עד בדיקה אח"כ תהיה שוהם )ח"א עמ' שפה( ל
 טהורה כיון שנמצא גם במי רגליה.

אשה מעדות המזרח שמצאה דם בשתן תהיה טהורה בכל עניין  המורם מכל האמור
כ"ש בנידון השאלה כיון שזה רק ע"י בדיקת מעבדה וכבר אמרו חז"ל לא ניתנה 

 תורה למלאכי השרת.
ה שראתה דם בטישו וכשהביטה באסלה ראתה גם עוד נשאלתי בעניין דומה באש

 במים גוון אדום.
 

 מבואר מהאבני שוהם הנ"ל שלפי מרן תהיה טהורה. 
ומתי שראתה דם לאחר הטלת מי רגליה על הנייר ולא מצאה על המים שבאסלה 

 שום גוון או שמצאה רק על האסלה עצמה )בלא שום גוון במים(.
 

עיין פת"ש סימן קצ ס"ק יח שהביא מחלוקת בין הנוב"י לחת"ס מה דינו של נייר 
האם מקבל טומאה או לא, שלחת"ס אינו מקבל טומאה ואילו לנוב"י דינו כבגד 
שמקבל טומאה, ע"ש מ"מ בטהרת הבית ח"א עמ' תו פסק כחת"ס שנייר לא 

 מקבל טומאה. 
 

דם אחרי מי רגלים על דבר עוד הביא שם הפת"ש מחלוקת אחרונים אם נמצא 
שאינו מקבל טומאה וכתב שהסד"ט הסתפק בזה כיון שאולי הייתה הרגשה וסברה 
שזה הרגשת מי רגלים וספקא דאורייתא לחומרא אך מ"מ נשאר בצ"ע, אולם 
בס"ק צג' כתב להקל בזה וכן כתב החמדת שלמה להקל וכן פסק בטהרת הבית 

מצאה על הנייר דם תהיה טהורה, וכן )ח"א עמ' תיא'(. לכן גם במקרה הנ"ל ש
בנמצא על האסלה כיון שזה מחובר לקרקע ואין האסלה מקבלת טומאה )עיין 
פת"ש )שם( ס"ק יט' בשם הנוב"י(.עוד ראיתי בשיעורי שבט הלוי )בסוף הספר 
בסיכום הלכות סימן קפג ס"ק א אות א( שהביא בשם הש"ך שאם אין העין רואה 

 גדלת אין האשה טמאה ע"י כך, ע"ש.את הדם רק ע"י זכוכית מ
 

 : האשה הנ"ל טהורה בשופי ואין לה ממה לחשוש.להלכה
 

 בברכה שמעון יחיא
 
 

 
 
 
 



 סימן כד
 

 בדין דם חימוד
נשאלתי אודות מעשה שהיה באחד הישיבות בארץ הקודש. כאשר הכלה נכנסה 

יע שאינו לחופה והחתן עדיין לא הגיע והתקשרו לחתן ושאלו אותו היכן הוא, והוד
חפץ בכלה זאת להיות לו לאשה, לכן לא יגיע כלל לחתונה. ובראות ראש הישיבה 
את הנ"ל חש לעלבון הכלה מפאת המוזמנים ושאל אותה האם חפצה להינשא 
לבחור אחר מן הישיבה בכדי שלא יוודע שהחתן דנן ברח וכך לא יהיה לה הלבנת 

לקחתה ונישאו זה לזאת פנים. והכלה הסכימה וכן הרב מצא בחור אשר חפץ 
בשטו"מ, השאלה האם הכלה מותרת לחתן ללא ספירת ז' נקיים וטבילה, כיון 

 שכבר ספרה וטבלה לפני כניסתה לחופה?
 תשובה:

וז"ל: הגמ' נדה)סו ע"א( "אמר רבא תבעוה להינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה 
כתב כתובה נקיים רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חנינא א"ל סבר ליה מר למ

לארבעה יום א"ל אין כי מטא לארבעה נטר עד ארבעה אחרינא איעכב שבעה יומי 
בתר ההוא יומא א"ל מאי האי א"ל לא סבר לה מר להא דרבא דאמר רבא תבעוה 
להינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה נקיים א"ל אימר דאמר רבא בגדולה 

ירוש אמר רבא ל"ש דקחזיא דמא אבל בקטנה דלא חזיא דמא מי אמר א"ל בפ
 גדולה לא שנא קטנה גדולה טעמא מאי משום דמחמדא קטנה נמי מחמדא",ע"כ.

מבואר מהגמ' הנ"ל אשה שתבעוה להינשא צריכה לספור ז' נקיים מחשש שמה 
ראתה דם חימוד, אולם נחלקו הראשונים איך סופרת את הז' נקיים והאם צריכה 

 הפסק טהרה.
שאשה שתבעוה להינשא צריכה הפסק טהרה א( הר"ן כתב בשם יש מי שאומר 

ושבעה נקיים כיון שיש חזקה שכל אשה שתבעוה להנשא רואה דם. והגמ' הנ"ל לא 
 חשה לפרש שהפרישו את ביתו של ר"ח עוד ז' ימים.

ב( הרא"ש כתב שאינה צריכה הפסק טהרה אולם צריכה בכל יום מהז' נקיים 
ליבה הומה ומשתאה, הב"י )סימן  בדיקה כיון שכל יום שהיא קרובה לחופתה יותר

קצב ס"ק א( כתב שכל זה לכתחילה אולם בדיעבד דעת הרא"ש שמספיקה בדיקה 
אחת בכל הז' נקיים שלא יהיה יותר חמור מאשה שראתה וודאי ששם הרא"ש 
בדיעבד הצריך אותה בדיקה אחת כל ז', ע"ש )עוד כתב הב"י שלרא"ש היתה 

 גירסא שונה בגמ'(.
מב"ן כתבו שאינה צריכה הפסק טהרה וכן אינה צריכה בדיקה כל ז' ג( הראב"ד והר

אלא מספיק בדיקה פעם אחת תוך ז' נקיים )הב"ח כתב לבאר דברי הרמב"ן 
כרא"ש שלכתחילה צריכה כל ז' בדיקה ובדיעבד מספיק בדיקה אחת אולם הב"י 

 כתב כמו שכתבנו שהרמב"ן סבירה ליה כראב"ד(.
נפשך על הראב"ד והרמב"ן אם אינם חוששים  ד( הרשב"א כתב להקשות ממה

לדם חימוד אז גם בדיקה אחת לא יצריכו ואם כן חוששים אז תעשה הפסק טהרה 
ובדיקה כל ז', לכן כתב הרשב"א שאינה צריכה שום בדיקה כלל בז' נקיים והוכיח 



זאת שר"ח לא ידע מה שאמר רבא שגם קטנה צריכה ז' נקיים מ"מ רבינא עיכב 
ים בלא שידע שצריכה זאת משמע שהיא לא עשתה כלל בדיקות בז' אותו ז' ימ

 ימים אלו. מ"מ כתב הרשב"א לחוש לדברי הראב"ד והרמב"ן.
ה( הראבי"ה כתב שאשה שאומרת ברי לי וגם בדקתי את עצמי בשעת תביעה ולא 

 ראיתי דם אינה צריכה לשבת ז' נקיים ותיבעל מיד.
האיש את האשה ועבר חודש או ז' ימים ו(כתבו הגמי"י בשם ריב"א שאם קידש 

מאז ואח"כ תבעה להינשא אינה צריכה ז' נקיים כלל כיון שכבר מכירה אותו ושוב 
 אינה מחמדת.

ז( כתב הדגול מרבבה )אות ב' בתנינא( בשם הראב"ן שכל מה שאמר רבא בתבעוה 
אי להינשא זה עצה טובה, אך אם רוצה לכנוס יכול לאלתר, וכתב עליו הנוב"י שכד

 הראב"ן לסמוך עליו, ע"ש.
השו"ע בחיו"ד סימן קצב ס"ק א פסק שאשה שתבעוה להינשא צריכה לישב ז' 
נקיים מיום המחרת של התביעה וכתב שצריכה בדיקה תוך ז' והוסיף הרמ"א 

 לכתחילה כל יום ובדיעבד מספיקה בדיקה אחת תוך שבעה.
 נחלקו אחרוני זמננו כמי פסק השו"ע:

)עמ' רכו( כתב שמרן פסק כמו הרא"ש ואין מחלוקת בינו לבין  שיעורי שבט הלוי
 הרמ"א.

אולם האבני שוהם )ח"א עמ' שפח( כתב שמרן פסק כראב"ד. ושהרמ"א חולק 
 עליו וסבירא ליה כרא"ש, ע"ש.

הש"ך שם ס"ק א' כתב בשם הפרישה והב"ח בשם מהרש"ל שהיום נוהגים 
 להפסיק בטהרה גם לבתולה כ"כ התוה"ש אות ב.

הט"ז )שם ס"ק ו( והש"ך )שם ס"ק ו( כתבו שאם נתחלף החתן בחתן אחר אפילו 
 בדקה עצמה מיד ומצאה טהור צריכה לישב ז' נקיים מחדש, ע"ש.

 
וכן כתב הפת"ש )סימן קצב ס"ק ו( בשם החת"ס שאם נתחלף החתן צריכה שוב 

 לשבת ז' נקיים כיון שיש לה חימוד חדש, ע"ש.
 

כה מיום המחרת לספור ז' נקיים מחדש ולכתחילה לסיכום: שהכלה הנ"ל צרי
תבדוק פעם אחת ביום אולם אינה צריכה הפסק טהרה כיון שהיא טהורה )כך פסק 
מרן ס"ק א' ועיין עוד בטהרת הבית ח"א עמ' תעד(. וצריכים החתן והכלה לפרוש 
זה מזה כדין חופת נדה )עיין חיו"ד סימן קצב ס"ק ד, וכן טהרת הבית ח"א עמ' 

 ח, וכן עיין בסימן הבא(.תפ
 

 בברכת מזל טוב שמעון יחיא
 
 

 
 



 סימן כה
 

 חופת נדה
 נשאלתי אודות חופת נדה איך בני הזוג צריכים לנהוג

 תשובה:
וז"ל: הגמ' כתובות )ד ע"א( "וכן מי שפירסה אשתו נדה ולא בעל הוא ישן בין 

 האנשים ואשתו ישנה בין הנשים",ע"כ.
שפירסה נדה קודם שבעל בעילת מצוה האם איסור נחלקו הראשונים בדין כלה 

 הייחוד דווקא בלילה או אפילו ביום וכן נחלקו באיזה אופן אסורים בייחוד.
א( כתב הראב"ד כלה שפירסה נדה אסורים בייחוד החתן והכלה דווקא בלילה אך 
ביום מותרים בייחוד. ובלילה אם הם ישנים בבית אחד הבעל ישן בין האנשים 

עם עוד שני גברים( ואשה יושנת בין הנשים )דהיינו עם עוד שתי נשים, )דהיינו 
סה"כ ארבעה שומרים(, כ"כ הגמי"י והרשב"א לגבי השומרים )עיין באבני שוהם 

 ח"א עמ' תח(.
ב( הרא"ש כתב לחלוק על  הראב"ד בעניין השמירות שצריך ארבע שומרים כנ"ל, 

אסורים בייחוד כמו בלילה, ע"ש.  אלא די בשני שומרים. וכן חלק עליו שגם ביום
 )עיין באבני שוהם ח"א עמ' תח(.

 ג( הדרכי משה סימן קצב ס"ק ג כתב בשם המרדכי שמספיק בשומר אחד.
השו"ע פסק כראב"ד שצריך ארבע שומרים אמנם בעניין ייחוד ביום נראה שפסק 

עמ' כרא"ש )עיין באבני שוהם ח"א עמ' תט, וכן עיין באורך בטהרת הבית ח"א 
 תצז(. –תצה 

זוג הנישא והאשה פירסה נדה קודם שבעל בעילת מצוה אסורים בייחוד  להלכה:
וכ"ש בנגיעה וקורבה אלא האשה נוהגת כל דיני הרחקות. ואם ישנים בבית אחד 

 צריכים שיהיו עם הבעל שני גברים ועם האשה שתי נשים ואין חילוק בין יום לילה.
 
 

 בברכה שמעון יחיא
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 סימן כו
 

 דיני כתמים
 לכבוד מורינו ורבינו הגה"צ רבינו שמעון יחיא שליט"א

 אלפי תודות על מכתביו המתוקים מדבש בלעה"ר.
יש לי שאלה חשובה: אשה שעשתה הפסק בטהרה, ויצא הכל נקי, ולאחר כמה 
שעות התקלחה, ובאמצע היא רואה בתוך המים הפרשה מעורבת עם צבע שדומה 

יכלה לזהות בדיוק איזה צבע ראתה, וגם הרגשה לא יכלה להגיד לאדום, היא לא 
בדיוק שהרגישה, כי בשעה שמתקלחים קשה להבחין בהרגשות, אך כאמור היא 
ראתה הפרשה להדיא בתוך המים בצבעים שונים, ומיד הכניסה היד למקום, 

? וראתה שזה נקי, וכן בדקה אח"כ מיד עם עד בדיקה, ויצא לבן לגמרי, מה דינה, 
 והטעם?

 בברכת כהנים באהבה כעתירת
 גמליאל הכהן רבינוביץ )"בני ברק"(
 מח"ס "גם אני אודך", ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 
 תשובה:

 רוב תודות וברכות על המחמאות
 אחרי ד"ש וברכת שלום הנני להשיב על שאלת כבוד מעלת תורתו.

 ראשית נעסוק בעניין הפסק בטהרה וחיובו:
ה בנדה)סח ע"א( "נדה שבדקה עצמה יום שביעי שחרית ומצאה טהורה וז"ל המשנ

ובין השמשות לא הפרישה ולאחר ימים בדקה ומצאה טמאה הרי היא בחזקת 
טהורה בדקה עצמה ביום שביעי שחרית ומצאה טמאה ובין השמשות לא הפרישה 
ולאחר זמן בדקה ומצאה טהורה הרי זו בחזקת טמאה ומטמאה מעת לעת 

לפקידה ואם יש לה וסת דיה שעתה. ור' יהודה אומר כל שלא הפרישה ומפקידה 
בטהרה מן המנחה ולמעלה הרי זו בחזקת טמאה וחכמים אומרים אפילו בשנים 
לנדתה בדקה ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה ולאחר זמן בדקה ומצאה 

 טמאה הרי זו בחזקת טהורה",ע"כ.
רבי שאלתי את רבי יוסי ור' שמעון כשהיו  וז"ל: הגמ' )שם סח ע"ב( "והתניא אמר

מהלכים בדרך נדה שבדקה עצמה יום ז' שחרית ומצאה טהורה ובין השמשות לא 
הפרישה ולאחר הימים בדקה ומצאה טמאה מהו אמרו לו הרי זו בחזקת טהורה 
ששי חמישי רביעי שלישי שני מאי א"ל לא שנא בראשון לא שאלתי וטעיתי שלא 

לאו בחזקת טומאה קיימי וכיון דפסק פסק ראשון נמי כיון שאלתי אטו כולהו 
 דפסק פסק ומעיקרא מאי סבר הואיל והוחזק מעין פתוח" ע"כ.

מבואר מהמשנה והגמ' הנ"ל שבדיקת הפסק טהרה מוציא את האשה מחזקת 
 טומאה לחזקת טהרה ונחלקו התנאים מתי בדיקה זאת צריכה להעשות.

 יתה אפילו שחרית.דעת ת"ק דווקא ביום השביעי לראי
 דעת ר' יהודה דווקא ביום השביעי אבל רק מן המנחה ולמעלה.



 דעת חכמים אפילו ביום השני ואפילו שחרית.
 דעת רבי אפילו ביום הראשון שחרית.

כתב המאירי נדה )סח ע"א( שאע"פ שמשנה זאת עוסקת בטהרות למדו ממנה 
 א לענין טהרות.חז"ל לעניין זמן הפסק בטהרה לאשה לבעלה, ולאו דווק

הראת לדעת שבדיקת הפסק טהרה מוציאה את האשה מחזקת טומאה לחזקת 
טהרה, כלומר כאשר התחילה לראות דם אנו מחזיקים את מעיינה כפתוח ומתי 
שעשתה הפסק טהרה ויצא נקי אנו מחזיקים שנסתם מעיינה ואין חוששים שאולי 

ההפסק בטהרה איך  תראה דם)עיין סימן ב שעסקתי בהרחבת הביאור בעניין
נעשה ומתי(. אולם נחלקו הפוסקים אם יש רעותא כגון כתם או מכה וכדו' אם 

 עדיין אנו אומרים  שנסתם מעיינה.
הרמב"ן הר"ן האשכול והרשב"א כתבו שכל כתם שתולים אותו להקל)כמבואר 
בסימן קצ כגון פחות מכגריס, על בגדי צבעונים, על דבר שאינו מקבל טומאה ועוד, 

"ש( תולה בו כבר ביום הראשון של הז' נקיים שאנו מחזיקים שכבר נסתם מעיינה ע
לגמרי, אחרי שעשתה הפסק בטהרה. )הביאם הב"י סימן קצו' וכן בטהרת הבית 

 ח"ב עמ' שעט, ע"ש(.
כתב הב"י סימן קצ ס"ק מא' שאין חילוק בין אם האשה טהורה לגמרי בין אם היא 

שיש לתלות דהיינו שאין חילוק בין ג' ימים  בז' נקיים לעולם תולה כתם במה
 ראשונים לשאר הז' ימי הנקיים.

המרדכי ספר התרומה והגמי"י כתבו שג' ימים הראשונים של הז' נקיים צריכים 
להיות נקיים לגמרי ואין תולים בהם שום כתם אע"פ שיש במה לתלות כיון שאנו 

לחזקת טהרה )הובאו  צריכים לברר שנסתם מעיינה ויצאה האשה מחזקת טומאה
בב"י הנ"ל וכן בד"מ שם ס"ק א, אולם כתב בטהרת הבית )שם( שאם יושבת ז' 

 נקיים על כתם גם ספר התרומה יודה שתולה אף בג' ימים ראשונים של ז' נקיים(.
כתב תרומת הדשן )הביאו ב"י שם( שגם המרדכי מודה שאם הכתם פחות מכגריס 

נקיים כי אם לא אין אשה שיכולה להטהר  תולה גם בג' ימים ראשונים של הז'
 לבעלה.

הט"ז )סימן קצו ס"ק ג( כתב שכל עוד לא סיימה האשה לספור ז' נקיים היא 
בחזקת טומאה, אולם בס"ק ד העלה לגבי מכה שאם אינה יכולה להיזהר תולה אף 

 תוך ג' ימים אך אם יכלה להזהר אין תולה תוך ג' ימים כ"כ הב"ח ע"ש.
קצו ס"ק י השמיט דין זה, כתב בטהרת הבית )ח"ב עמ' שעט( שמרן השו"ע סימן 

השו"ע פסק כמו הרשב"א שאין חילוק בין ג' ימים לשאר ימי ספירת הז' הנקיים 
 תמיד יכולה לתלות אם יש לה במה.

אולם הרמ"א )שם( פסק לעניין תליה בכתם כמרדכי ואיך שהסביר תרומת הדשן 
ג' ימים ראשונים, אך פחות תולה אף בג' ימים שדווקא יותר מכגריס אינה תולה ב

ראשונים. )אמנם לגבי מכה נחלקו הרמ"א והש"ך ס"ק יג ואין רצוני להכנס לזה כי 
 אין זה מנידון השאלה(.

שאשה שעשתה הפסק בטהרה היא מוחזקת שמעיינה סתום  העולה מכל האמור
אולם אם וגם אם מוצאת כתם פחות מגריס לכו"ע אין תולים שזה בא ממנה. 



מ"מ( עיין אבני שוהם ח"א עמ' שג[ ישנה  42הכתם הוא יותר מגודל גריס ])
מחלוקת בין מרן לרמ"א שלפי הרמ"א תוך ג' ימים ראשונים אין תולה את הכתם 
להקל והאשה טמאה אך לאחר ג' ימים מההפסק בטהרה מחזיקים שנסתם מעיינה 

יעור הגריס. אך לפי השו"ע לכן תולים את הכתם להקל, אע"פ שהוא יותר גדול מש
כבר אחרי ההפסק בטהרה אנו מחזיקים אותה שנסתם מעיינה לכן בכל אין חילוק 

 עניין תולים להקל.
וז"ל הגמ' נדה)נז ע"ב( "אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם 
עליה טהורה שנאמר בבשרה עד שתרגיש בבשרה האי בבשרה מיבעי ליה 

ץ א"כ לימא קרא בבשר מאי בבשרה שמע מינה עד שמטמאה בפנים כבחו
 שתרגיש בבשרה וכו'..",ע"כ.

מבואר מהגמ' הנ"ל שאין האשה נטמאת מהתורה אלא עד שתרגיש שדם יוצא 
מבשרה אולם חכמים גזרו על כתמים שזה יהיה טמא מדרבנן והם סייגו את 

קצ ס"ק ה דבריהם שדווקא כתם שיש בו שיעור כגריס יהיה טמא )עיין ב"י סימן 
וכך פסק השו"ע שם( וכן שיהיה דווקא על דבר המקבל טומאה )כמובא בגמ' הנ"ל 
שקרקע אינה מקבלת טומאה וכן פסק השו"ע בסימן קצ ס"ק י(וכן אם נמצא על 

 בגד צבעוני אין האשה טמאה )עיין בב"י סימן קצ ס"ק י וכך פסק השו"ע שם(.
הכתם בא מגופה )הרי בדקה את בגמ' הנ"ל יש חידוש שאפילו יודעת בוודאות ש

 הקרקע לפני שישבה( אפילו הכי כיון שלא הרגישה היא טהורה.
אולם ראיתי לחת"ס )בחיו"ד סימן קסא,וכן הביאו הפת"ש סימן קצ ס"ק כא( 
שכתב שבגד הסמוך לבשרה )תחתון( אע"פ שהוא צבעוני וחז"ל לא גזרו עליו 

גופה יש להחמיר ולטמאה שיטמא משום כתם מ"מ כיון שיש ודאות שזה בא מ
והסכים עימו בשו"ת שבט הלוי )ח"ב סימן פז( כיון שיש בכתם יותר מגריס ועוד וכן 

 כיון שזה נראה דם,ע"ש.
שצד(  –שצ, וכן הניף ידו שנית בעמ' שצג  -אולם בטהרת הבית )ח"א עמ' שפח 

הרבה לחלוק על החת"ס בראיות ברורות והביא עוד הרבה פוסקים שלא סבירה 
ו כהחת"ס, )ע"ש באורך( וכן הביא האבני שוהם )ח"א עמ' שכ( כמה פוסקים לה

 שחלקו על החת"ס הנ"ל.
 לכן אע"פ שהאשה הנ"ל יודעת בברור שהדם בא מגופה תלינן להקל, כנ"ל. 

אולם אם היא מסופקת אם הרגישה פתיחת פי מקור )שזה הרגשה, ולפי תרומת 
צ ס"ק א וכן סימן קפג בפת"ש ס"ק הדשן היא טמאה מהתורה )עיין שו"ע סימן ק

א( כתב הנוב"י )תנינא סימן קיח(שיש להתירה כיון שכל חומרת תרומת הדשן 
לטמא זה מכוח ספק, וכאן יש ספק ספקא להקל, ע"ש )ועוד עיין באבני שוהם ח"א 

 עמ' רפט(.
וז"ל הרמב"ם )הלכות טומאת אוכלין פרק טו הלכה א( "מים שבכלים מטמאין בין 

ין שלא לרצון ומטמאין אוכלים וכלים בין שנפל עליהן ברצון בין שלא נפל לרצון ב
עליהן ברצון. אבל מים שבקרקעות כגון מי בורות שיחין ומערות ומי גבאים שאין 
בהם ארבעים סאה אין מטמאין אלא לרצון ואין מטמאין אלא ברצון. כיצד מים 



ינן שאובין שנפל לתוכן שבקרקע שאין בהן ארבעים סאה בין שהיו שאובין בין שא
 המת או שהלך בהן הטמא הרי אלו טהורין",ע"כ.

מבואר מהרמב"ם שמים שעל הקרקע הרי הם לא מקבלים טומאה לכן האשה הנ"ל 
שראתה דם במים היא טהורה כיון שלא גזרו חז"ל על כתם שנמצא על דבר שאינו 

כקרקע עיין  מקבל טומאה. )והוא הדין באמבטיה כיון שמחוברת לקרקע הרי היא
סימן קצב' פת"ש ס"ק יט' בשם הנוב"י שכל המחובר לקרקע הרי הוא נידון 

 כקרקע, ע"ש(.
אולם ראיתי בב"ח בסימן קפח' שכתב בשם מהר"י מרגלית אודות אשה שרחצה 
במרחץ ויצא ממנה הפרשה סמיכה בצבע לבן, וכתב שהיא טמאה כיון שע"י 

 המרחץ הדם התלבן, ע"ש.
קפח ס"ק א( תמה מאוד על דברי חמיו הב"ח וכתב שאין הכרח אולם הט"ז )סימן 

 שמהר"י מרגלית אמר זאת וכן דחה סברה זאת מכל וכל, ע"ש.
 לסיכום: 

האשה הנ"ל טהורה ויכולה להמשיך בספירת הז' נקיים כרגיל אולם אם היא מבנות 
אשכנז ההולכים אחרי הוראות הרמ"א אם המעשה הנ"ל קרה בתוך ג' ימים 

של הז' נקיים יש להחמיר ולהצריכה הפסק בטהרה מחדש וספירת ז'  ראשונים
נקיים אולם אם היא אחרי היום השלישי אינה צריכה לסתור את הז' נקיים ויכולה 

 להמשיך לספור כרגיל.
 
 ברכה תשא מאת ה', אני הקטן שמעון יחיא ס"ט 

 
 

 סימן כז
 

 בדיני אמתלא
שליט"א אודות אשה שאמרה לבעלה נשאלתי ע"י האברך החשוב הרב יקיר שמו 

שליל טבילה יוצא ביום רביעי בשבוע, וביום שלישי באה ואמרה לו שהיום ליל 
טבילה, וכאשר שאלה הבעל הרי אמרת שזה מחר השיבה אמת, ונכון הדבר רק 
רציתי לעשות הפתעה לכבודו. האם מותר לבעל להאמין לאשה או שמא צריך 

 לחוש שמא היא משקרת.
 תשובה:

"ל הגמ' כתובות "אמר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה שנאמר וספרה לה וז
 שבעת ימים, לה לעצמה", עכ"ל.

 מבואר מהגמ' הנ"ל שהתורה נתנה נאמנות לאשה בכל הנוגע לטהרתה.
אולם אם האשה אמרה שהיא טמאה וחזרה בה ממה שאמרה אין היא נאמנת ללא 

כיון שיש כאן רעותא כמובא  סיבה שתסביר ותצדיק את מה שאמרה שהיא טמאה
 בכתובות )כב ע"א(.



וז"ל הגמ' )שם( "ת"ר האשה שאמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני 
נאמנת והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא אמר רבא בר רב הונא כגון שנתנה 
אמתלא לדבריה תניא נמי הכי אמרה אשת איש אני וחזרה ואמרה פנויה אני אינה 

תנה אמתלא לדבריה נאמנת ומעשה נמי באשה אחת גדולה שהיתה נאמנת ואם נ
גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה ואמרה להם מקודשת אני לימים עמדה 
וקידשה את עצמה אמרו לה חכמים מה ראית לעשות כן אמרה להם בתחלה שבאו 

ם עלי אנשים שאינם מהוגנים אמרתי מקודשת אני עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגני
עמדתי וקדשתי את עצמי וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמים באושא 
ואמרו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת בעא מיניה שמואל מרב אמרה טמאה אני 
וחזרה ואמרה טהורה אני מהו אמר ליה אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת 

 פשיה" עכ"ל הגמ'.תנא מיניה ארבעים זימנין ואפ"ה לא עבד שמואל עובדא בנ
מבואר מהגמ' הנ"ל שאם האשה אמרה לבעלה שהיא טמאה ואח"כ אמרה שהיא 
טהורה אינה נאמנת אבל אם נתנה אמתלא לדבריה דהיינו תרוץ משכנע שמתקבל 
על הדעת למה שאמרה בתחילה נאמנת.וראיה לכך מאותו מעשה באשה שאמרה 

ה את עצמה, וששאלו אשת איש אני ונאסרה ע"י כך לכל העולם ואח"כ קידש
אותה חכמים למה עשתה כך נתנה אמתלא המתקבלת על הדעת והאמנו לה 

 חכמים.)עיין עוד בשיעורי שבט הלוי סימן קפה אות ה עמ' נ(.
 הר"ן והרשב"א כתבו שהלכה כרב שאשה שנתנה אמתלא לדבריה נאמנת.

הב"י חיו"ד סימן קפה' כתב שהרי"ף הביא ששמואל לא עשה מעשה משמע 
סק כך ולא כרב, והרי קיי"ל רב ושמואל הלכה כרב באיסורי. אלא שכתב הב"י שפ

לתרץ שכוונת הרי"ף אינה לפסוק כשמואל אלא לומר שבעל נפש יכול להחמיר 
לעצמו כשמואל ולא יחוש שמא זה חסידות של שטות כיון שגם שמואל החמיר על 

 עצמו, ע"ש.
( "האשה שאמרה לבעלה טמאה וז"ל הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פרק ד הלכה י

אני וחזרה ואמרה טהורה אני ודרך שחוק אמרתי לך תחלה אינה נאמנת. ואם נתנה 
אמתלא לדבריה נאמנת. כיצד תבעה בעלה ואחותו או אמו עמה בחצר ואמרה 
טמאה אני ואח"כ חזרה ואמרה טהורה אני ולא אמרתי לך טמאה אלא מפני אחותך 

 נאמנת וכן כל כיוצא בזה", עכ"ל.ואמך שמא יראו אותנו הרי זו 
כתבו התרומה והמרדכי בשם אור זרוע )הובאו בב"י חיו"ד סימן קפה' ס"ק ג'( אם 
אמרה האשה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני  ונתנה אמתלא לדברי שאמרה 
כך כיון שהייתה סבורה להיות נדה כגון הרגישה כאב וכדומה או שמצאה דם 

זה מחמת מכה נאמנת, ע"ש כ"כ הש"ך )שם ס"ק ג( ועכשיו נתברר לה הדבר ש
שאם אי אפשר לה בדבר אחר כמו שוחט שעשה סימן בראש הכבש ואמר 
ללקוחות שזה בשר טרף נאמן לומר ששמר זאת לעצמו כיון שחשש שמא לא 
ישאר לו בשר. הוא הדין כאן כיון שאמרה שהיא טמאה ולא היה לה בדבר אחר 

 נאמנת, ע"ש.
ין נתינת אמתלא וכתב שאם חזרה בה תוך כדי דיבור אינה  צריכה  רי"ו סייג את ד

 כלל אמתלא אבל לאחר כדי דיבור צריכה אמתלא כנ"ל.



הטור חיו"ד סימן קפה ס"ק ג וכן השו"ע כתבו ככל הראשונים הנ"ל, והרמ"א הוסיף 
 את דברי רי"ו.

 כתב הפת"ש )שם ס"ק ז( בשם החת"ס שנשאל אודות אשה שאמרה לבעלה ביום
ד' הוא יום טבילה, ואחרי זמן אומרת שטעתה בחשבון ויום ג' הוא ליל טבילה אם 
אמרה כן ביום ג' בעל נפש יחמיר כיון שיש לחוש שמא תקף אותה יצרה לבעילת 
הלילה, אך אם אמרה כן כמה ימים לפני נאמנת כיון שלא נחשדו בנות ישראל על 

 כך, ע"ש.
שהביא את החת"ס הנ"ל שאם האשה  אלא שראיתי בטהרת הבית )ח"א עמ' קסג(

אמינה ולא נמצא תחת ידה מעולם עוולה ואמרה כן ביום השלישי נאמנת וכתב 
ראיה מדברי התרומה והמרדכי הנ"ל שאם הייתה סבורה להיות נדה ואח"כ בדקה 
שהיא טהורה נאמנת עוד כתב הרב )שם(כיון שהאשה הנ"ל בדרך כלל אשה אמינה 

כשיו לא נאמין לה יערער את הנאמנות של האשה ויש לה חזקת כשרות ואם ע
ואחריתה מי ישורנו שזה יגרור בעיות נוספות ח"ו, ע"ש, כ"כ בשו"ת עולת יצחק 

 )ח"ב עמ' קסד( וכן כתב באבני שוהם )ח"א עמ' סז(.
הראת לדעת מדברי האחרונים הנ"ל שאם האשה מוחזקת ככשרה וצנועה, ויודע 

ום הבית. יכול להאמין לה, מ"מ אם יודע הבעל שאם לא יאמין לה יתערער של
שע"י הסבר נאות תבין ותסכים לדחות את הטבילה למחרת יחמיר כמו שכתב 
הב"י בדעת הרי"ף, וכן יש לדון את כל הנ"ל כאמתלא של משטה הייתי בך 

 שהרמב"ם כתב שאין מועיל אמתלא כנ"ל, ותע"ב .
ן ואין להאמין לה וינסה אמנם אם אמרה לו בערב שכבר טבלה יש להחמיר בכל אופ

להסביר לה את חומרת הדבר שאין ראוי בדברים כאלה להקל ראש, וידבר על ליבה 
 כיאה וכיאות שלא יתרופף שלום ביתם.  

אחרי כותבי זאת ראיתי שכבר שאל ידיד נפשי הרב החשוב ריחמ"א שאלה דומה 
 יהו ח"כ סימן כז(.את הגאון הרב בניהו דיין והורה כנ"ל )עיין בהרחבה שו"ת דברי בנ

 
 בברכה שמעון יחיא ס"ט

 
 
 

 סימן כח
 

 ווסתות דאורייתא או דרבנן וכן פרישה סמוך לווסת
 

 עוד נשאלתי בעניין הנ"ל וזה תוכן השאלה:
אשה שאמרה לבעלה שבערב זה עונת פרישה ולאחר כמה שעות הודיע שטעתה 

שמה תקפה בחשבונה וזה רק מחר עונת פרישה האם היא נאמנת או שחוששים 
 ייצרה לבעילת הלילה.

 



 תשובה:
 ראשית נברר האם וסתות הם דאורייתא או שמא דרבנן.

וז"ל הגמ' נדה )טז ע"א( "איתמר אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה 
ולבסוף בדקה אמר רב בדקה ומצאת טמאה טמאה טהורה טהורה ושמואל אמר 

רח בזמנו בא לימא בוסתות אפילו בדקה ומצאת טהורה נמי טמאה מפני שאו
קמיפלגי דמ"ס דאורייתא ומ"ס דרבנן אמר ר' זירא דכ"ע וסתות דאורייתא כאן 
שבדקה עצמה כשיעור וסת כאן שלא בדקה עצמה כשיעור וסת ר' נחמן בר יצחק 
אמר בוסתות גופייהו קמיפלגי דמ"ס וסתות דאורייתא ומר סבר וסתות דרבנן 

מר טמאה נדה ורבי יהושע אומר תבדק והני אמר רב ששת כתנאי ר' אליעזר או
 תנאי כי הני תנאי דתניא רבי מאיר אומר טמאה נדה וחכ"א תבדק" עכ"ל.

מבואר מהגמ' הנ"ל שיש מחלוקת בין ר' זירא לבין רב נחמן בר יצחק איך להעמיד 
את דברי רב ושמואל באשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אמנם לאחר זמן בדקה 

ר' זירא כו"ע סוברים וסתות דאורייתא ונחלקו אם בדקה  ומצאה טהורה שלפי
עצמה בזמן מועט הנקרא שיעור וסת )עיין נדה יד ע"א( לרב אם בדקה ומצאה 
טהורה אז דינה כטהורה ולשמואל הבדיקה לא תועיל לה לכן בכל מקרה היא 
טמאה. אבל לפי ר' נחמן בר יצחק רב ושמואל נחלקו בדיני וסתות לרב וסתות 

לכן אם מצאה בבדיקה שהיא טהורה אז היא טהורה ושמואל סבר שווסתות  דרבנן
דאורייתא לכן בכל אופן היא טמאה ור' נחמן תלה מחלוקת רב ושמואל במחלוקת 

 תנאים הנ"ל.
נחלקו הראשונים כמי ההלכה  הרי קיי"ל מחלוקת רב ושמואל באיסורים הלכה כרב 

י ר' זירא הוא סובר ווסתות אבל כיון שיש שתי דרכים לבאר את דברי רב לפ
 דאורייתא ולפי רב נחמן הוא סובר ווסתות דרבנן.

הב"י סימן קפד ס"ק ט הביא שרוב הראשונים סוברים כרב נחמן בר יצחק שנחלקו 
רב ושמואל לעניין ווסתות והלכה כרב שווסתות דרבנן וכן מחלוקת ר' אליעזר ור' 

 כה כחכמים, ע"ש.יהושע הלכה כר' יהושע וכן ר' מאיר וחכמים הל
אולם הביא הב"י את שכתב המרדכי בשם היראים והתרומה שחששו לדברי ר' 

 זירא וכן כתב בד"מ שכך פסק בשערי דורא.
השו"ע )סימן קפד ס"ק ט וכן בסימן קפט ס"ק ד, איני נכנס עכשיו לדברי השאלה 
של הגמ' שהגיע וסתה ולא בדקה רק לברר האם ווסתות דאורייתא או דרבנן, 

מלא לא נעסוק בדין השו"ע רק לפי העולה לעניינו( פסק כדברי רוב הראשונים מ
 שווסתות דרבנן.

הש"ך )סימן קפד ס"ק כג( כתב שהב"ח סובר כיראים אולם הט"ז )שם ס"ק יב( 
כתב כרוב הראשונים והשו"ע וכן כתב הפת"ש )שם ס"ק יט( שהסכמת רוב 

 האחרונים כשו"ע, ע"ש.
 רישה עצמה היא דאורייתא או דרבנן.עכשיו נעסוק אם עונת הפ

וז"ל בגמ' בשבועות )יח ע"ב( "ת"ר והזרתם את בני ישראל מטומאתם אמר רבי 
יאשיה מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן וכמה אמר רבה 
עונה א"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה 



ים כבני אהרן מתים דכתיב והזרתם את בני ישראל מטומאתם אפילו הויין לו בנ
והדוה בנדתה וסמיך ליה אחרי מות אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הפורש 
מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים דכתיב להבדיל בין הטמא ובין הטהור 

ו בנים ראויין וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר רבי יהושע בן לוי אמר הויין ל
 להוראה דכתיב להבדיל ולהורות" עכ"ל. 

מבואר מהגמ' הנ"ל שיש חיוב לאדם לפרוש מאשתו סמוך לווסת אולם נחלקו 
הראשונים אם לימוד זה שנלמד מן הפסוק הוא לימוד גמור ויוצא שעונת פרישה 

 היא דאורייתא או זה רק אסמכתא ואז החיוב של הפרישה הוא דרבנן.
כתבו כיון שקיי"ל וסתות דרבנן לכן גם חיוב הפרישה הוא דרבנן  הר"ן והרשב"א

 והפסוק זה אסמכתא בעלמא.
הרא"ש כתב אע"פ שוסתות דרבנן חיוב פרישה זה דאורייתא כיון שהלימוד של 

 הגמ' הנ"ל לימוד גמור.
ר"ת סובר וסתות דאורייתא לכן גם חיוב הפרישה דאורייתא והלימוד הנ"ל לימוד 

 תאגמור ולא אסמכ
הב"י סימן קפד ס"ק ב כתב בדעת הרא"ש ור"ת שגם הם מודים שחיוב פרישה הוא 

 דרבנן וכוונתם היא שיש לו מקור בתורה, ע"ש.
מדברי השו"ע והרמ"א מבואר שפרישה בעונת הוסת היא דרבנן )סימן קפד ס"ק ד, 
לעניין שאם מסופקת מתי ראתה בלילה או ביום, פורשת רק ביום ואם איתא שזה 

רייתא תחמיר לפרוש בלילה וביום קמ"ל שפרישה זה דרבנן לכן פורשת רק דאו
ביום. וכן שם בס"ק י בדין היוצא לדרך שהתירו תשמיש בעונת הוסת מובא 
באחרונים כיון שקיי"ל וסתות דרבנן לכן מקילים אך למ"ד וסתות דאורייתא אסור 

 בתשמיש, ע"ש(.
הנוב"י שסוברים שפרישה אלא שהפת"ש )שם( ס"ק ג הביא את דעת הרא"ה ו

סמוך לוסת זה דאורייתא )עיין שם שיש חילוק בדין בניהם( וכ"כ החת"ס. יש לציין 
שכתב בטהרת הבית )ח"א עמ' צא( שכל האמור זה באשה שיש לה וסת קבוע אך 
באשה שאין לה וס"ק מודים הרא"ה והנוב"י שחיוב פרישה הוא דרבנן. כ"כ 

 ק ג אות ב עמ' מט(.בשיעורי שבט הלוי )סימן קפה ס"
העולה מכל האמור שחובת הפרישה באשה שאין לה וסת קבוע היא מדרבנן, אולם 

 באשה שיש לה וס"ק יש מחלוקת כנ"ל.
עכשיו נעסוק לגוף השאלה, האם אשה שאמרה לבעלה שהערב ליל פרישה ואח"כ 

 חזרה בה ונתנה אמתלא לדבריה שטעתה בחשבון האם אפשר להאמינה או לא.
 בארנו בתשובה הקודמת דין אמתלא ע"ש.כבר 

ושם מבואר מדברי המרדכי והתרומה וכן מדברי הש"ך )ס"ק ג( שאם נתנה אמתלא 
לדבריה שהייתה סבורה להיות נדה ועכשיו יתברר לה שדם זה ממכה וכדו' כנ"ל 
נאמנת. נראה שהוא הדין לנידון דידן כיון שהבעל סומך עליה בחישוב עונות 

ה בחשבון והסבירה את הטעות ע"י אמתלא נכונה ומתקבלת הפרישה והיא טעת
 ראוי לסמוך עליה.



אלא שראיתי בשיעורי שבט הלוי )סימן קפה ס"ק ג אות ב עמ' מט( שהביא בשם 
 שו"ת שערי דעה שנאמנת כיון שיש כאן שתי דברים להיתר.

א( כיון שכל דין אמתלא זה מדין שויא אנפשא חתיכא דאיסורא ובדרבנן לא 
 נן הכי )כיון שקיי"ל וסתות דרבנן כנ"ל(.אמרי

 ב( כיון שלא שויא אנפשיא איסור של ממש אלא הרחקת איסור.
אולם הרב )שם(כתב לחלוק כיון שחשש לדעת האומרים וסתות דאורייתא 
)הרא"ה נוב"י וחת"ס( וכן חשש לפוסקים שאמרינן שויא אנפשיא אפילו באיסור 

 דרבנן, ע"ש.
 דרבנן כשו"ע שאנו הולכים אחרי הוראותיו. מ"מ אנו קיי"ל שווסתות

לסיכום: נראה שהבעל יכול לסמוך על אשתו ולשמש עימה כיון שנתנה אמתלא 
לדבריה ובפרט אם יודע שאם לא יאמין לה יתערער שלום ביתם ח"ו)כנ"ל 

 בתשובה הקודמת בשם טה"ב(.
 

 ברכה ישאו מאת ה' יתברך שמעון יחיא, ס"ט
 
 

 סימן כט
 

 של חתןבעילת מצוה 
פנה אלי חתן בשאלה היות וניסה לבעול את כלתו בעילת מצוה ומצא פתח סתום 
לכן לא הצליח לבעול בעילה גמורה אלא הערה בה )לפי דעתו נכנסה העטרה( 
אח"כ פרש ממנה והאשה עשתה בדיקה פנימית ולא ראתה בה כלום אח"כ הניחה 

וכך היה שגמר ביאתו. האשה וזלין באותו מקום בכדי שיוכל החתן להכנס בנקל 
ושאלתו בפיו האם נחשב שעבר איסור וצריך כפרה היות וקיי"ל בועל בעילת מצוה 

 ופורש וכאן הרי בעל פעמיים כיון שקיי"ל העראה בעריות כגמר ביאה.

 
 תשובה:

ראשית נברר את ההלכה שאמר השואל שקיי"ל בעריות שהעראה היא נחשבת 
 לגמר ביאה.

ביאה פרק א הלכה י( "המכניס ראש העטרה בלבד הוא וז"ל הרמב"ם )איסורי 
הנקרא מערה מלשון "את מקורה הערה". והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר. 
ובכל הביאות האסורות אחד המערה ואחד הגומר ואע"פ שלא הוציא שכבת זרע 
ואף ע"פ שפירש ולא גמר כיון שהכניס ראש העטרה נתחייבו שניהם מיתת ב"ד או 

לקות או מכת מרדות. )ואחד הבא על הערוה כדרכה ואחד הבא עליה כרת או מ
שלא כדרכה( משיערה בה יתחייבו שניהן מיתה או כרת או מלקות או מכת מרדות 

 בין שהיו שוכבין בין שהיו עומדים על הכנסת העטרה הוא החיוב" עכ"ל.
מר מבואר מדברי הרמב"ם שהעראה נחשבת לגמר ביאה ואין חילוק אם הערה או ג

ביאתו בהכנסת כל האבר או הוציא זרע או לאו הדין אותו דין, לכן מדברי הרמב"ם 



הנ"ל לומר שהחתן דנן עבר איסור.אולם צריך לבאר את הדין שבועל בעילת מצווה 
ופורש האם נאמר זאת דווקא על בעילה גמורה, ואם לא גמר ביאתו בהכנסת כל 

ות כנ"ל מדברי הרמב"ם שווה האבר לא נחשב לגמר ביאה  או שמא ההלכה בערי
 לדין בעילת מצווה של כלה. 

 נבאר דין הגמ'  "חתן בועל בעילת מצווה ופורש".
וז"ל הגמ' נדה )סד ע"ב( "מתני' תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונישאת ב"ש 
אומרים נותנין לה ארבע לילות וב"ה אומרים עד שתחיה המכה הגיע זמנה לראות 

נותנין לה לילה הראשון וב"ה אומרים עד מוצאי שבת ארבע ונישאת ב"ש אומרים 
לילות ראתה ועודה בבית אביה ב"ש אומרים נותנין לה בעילת מצוה וב"ה אומרים 

 כל הלילה כולה" עכ"ל.
ובגמ' )שם( אמרו וז"ל: "אמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון וה"מ שלא ראתה 

 כ"ל.אבל ראתה אין לה אלא בעילת מצוה ותו לא" ע
מבואר מהמשנה הנ"ל והגמ' שיש ה' חילוקים בכלה הנישאת כמה פעמים נותנים 
להם בעילת מצוה כלומר אע"פ שרואה דם אין נחשבת רמ"ת וגומר ביאתו אע"פ 

 שרואה דם.
א( קטנה בין ראתה בין לא ראתה לפי ב"ש נותנים לה ד' לילות ולב"ה עד שתחיה 

 דם.המכה כלומר שיבעול פעם אחת ולא תראה 
ב( נערה )היינו מגיל יב שנים עד יב וחצי שנים( שלא ראתה עדין מימיה לפי ב"ש 

 מותרת כל הלילה אפילו כמה פעמים וב"ה אומרים מותרת ד לילות.
ג( נערה שראתה כבר דם נדה לפי ב"ש נותנים לה בעילת מצוה וב"ה מותרת כל 

 הלילה.
 "ע גומר ביאתו ופורש.ד( בוגרת )היינו יב שנים וחצי( שראתה דם נדה לכו

 ה( בוגרת שעדיין לא ראתה דם נדה לפי שיטת רב מותרת כל הלילה.
וז"ל הגמ' נדה )סה ע"ב( "רב ושמואל דאמרי תרוייהו הלכה בועל בעילת מצוה 
ופורש מתיב רב חסדא מעשה ונתן לה רבי ד לילות מתוך יב חודש א"ל רבא הדורי 

עשה רב מ"מ לרב ושמואל קשיא אינהו אפירכא למה לי אותיב ממתני' הוא סבר מ
דעבדו כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש אמר עולא כי 
הוו בה ר' יוחנן ור"ל בתינוקת לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא מבי כרבא 
ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה ופורש א"ל ר' אבא לרב אשי אלא מעתה בעל 

 מור ביאתו א"ל א"כ לבו נוקפו ופורש", עכ"ל.נפש לא יג
נחלקו הראשונים בביאור הגמ' הנ"ל על מי מדובר בועל בעילת מצוה ופורש האם 

 מדובר בנערה או בקטנה.
הראב"ד הרשב"א הרא"ש והר"ן כתבו שמדובר בין לעניין קטנה בין לעניין נערה 

 .וכ"ש בוגרת )הראשונים הנ"ל הובאו בב"י חיו"ד סימן קצג(
כתב הרמב"ם )איסורי ביאה פרק ה הלכה יט( וז"ל: "נשאת כשהיא נערה אם לא 
ראתה מימיה דם הרי זו מותרת לבעלה ארבעה ימים ביום ובלילה אע"פ שהדם 
שותת והוא שלא חיתה המכה. ואם ראתה דם בבית אביה ואח"כ נשאת אין לו לבא 



ו היא תחלת נדה. עליה אלא בעילה ראשונה ופורש ויהיה דם בתולים זה כאיל
 ובוגרת שלא ראתה מימיה נותנין לה כל לילה הראשון" עכ"ל.

אולם בפרק יא הלכה ח' כתב וז"ל: "וכן דין דם בתולים בזמן הזה שאפילו היתה 
קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה דם מימיה בועל בעילת מצוה ופורש. וכל 

פסוק הדם סופרת ז' ימים זמן שתראה הדם מחמת המכה הרי היא טמאה. ואחר שי
 נקיים" עכ"ל.

לכאורה דברי הרמב"ם סותרים שבפרק ה' כתב שנערה וקטנה שלא ראו יש להם 
ד' לילות אך בפרק יא' כתב שנישאת כשהיא קטנה אע"פ שלא הגיע זמנה לראות 

 בועל בעילת מצוה ופורש.
ד  כתב הב"י )שם( לתרץ שהרמב"ם סובר שמעיקר הדין נערה שלא ראתה יש לה

לילות אך המנהג שהתפשט עוד בימי האמוראים הנ"ל שבועל בעילת מצוה ופורש 
 ולכן דקדק הרמב"ם בלשונו בפרק יא' לומר וכן דם בתולים בזמן הזה.

השו"ע סימן קצג ס"ק א' פסק כרוב הראשונים וז"ל:הכונס את הבתולה בועל 
 בעילת מצווה ופורש אפילו היא קטנה..וכו' ", עכ"ל.

שונים אם גמר ביאתו והאשה בדקה בדיקה פנימית ולא מצאה דבר נחלקו הרא
 האם מותר לו לבעול שנית כיון שהיא טהורה.

הראב"ד כתב בשם יש מי שאומר שאם נמצא העד בדיקה נקי האשה טהורה 
 ומותר לבעול אותה שנית.

אולם הגאונים הרשב"א הרא"ש והר"ן ועוד כמה ראשונים כתבו שהאשה טמאה 
 ה כיון שחוששים שמה ראתה דם ונאבד או שמה חיפהו שכבת זרע.ואסורה לבעל

הטור ושו"ע )שם( פסק כרוב הראשונים שאפילו לא מצאה דם טמאה ואסורה 
 לבעלה.

אולם הרמ"א )שם( הביא את דברי הראב"ד וכתב וז"ל: "שיש מקילים אם לא 
ם בא ראתה דם, ונהגו להקל אם לא גמר ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם, אבל א

 עליה ביאה ממש צריך לפרוש ממנה אע"פ שלא ראתה דם", עכ"ל.
 מבואר מדברי הרמ"א שאם רק הערה בה ולא נמצא דם האשה טהורה.

כתב הסד"ט )סימן קצג ס"ק ג( שמבואר בדברי הרמ"א שהכנסת העטרה בלבד 
היא הנקראת העראה ואין נחשב גמר ביאה אלא בהכנסת כל האבר. וכן מבואר 

ב"ם )איסורי ביאה פרק א הלכה י( וז"ל: "המכניס ראש העטרה בלבד מדברי הרמ
הוא הנקרא מערה מלשון את מקורה הערה. והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר", 

 עכ"ל.
כתב גאון עוזנו מאור הגולה הרב עובדיה יוסף זצ"ל )בטהרת הבית ח"א עמ' תקב( 

מותר לחתן לבעול שהמנהג כרמ"א שאם לא גמר ביאתו ובדקה ולא מצאה דם ש
שנית. )עיין שם עוד בהרחבת הביאור  בעמ' תקג שהביא כך עוד בשם הנוב"י 
והחת"ס, וכן הביא )שם( בעמ' תקד עוד להקת אחרונים שכתבו כך להגדיר מה זה 

 תקו להקהת פוסקים שפסקו כרמ"א(.–העראה וכן הביא )שם( מעמ' תקג 



יך כפרה כלל אע"פ שהוא ספרדי לסיכום: החתן הנ"ל לא עבר שום איסור ואין צר
ומרן לא פסק כדברי הראב"ד אולם כתבו כבר כמה גאוני ספרד שהמנהג בזה 

 כרמ"א )עיין בן איש חי שנה ב פרשת צו הלכה יט(.
 ברכה והצלחה שמעון יחיא ס"ט

 
 סימן ל

 
 דיני חציצה

נשאלתי ע"י הרב שרון סרוסי שליט"א אודות אשה שיש לה תחבושת בידה למשך 
שבוע ואינה יכולה להסירה האם יכולה לטבול איתה או שמא יש לדחות את 

 הטבילה.
 תשובה:

וז"ל הגמ' בסוכה )ו ע"א, ו ע"ב(  " דאמר רבי יצחק דבר תורה רובו ומקפיד עליו 
חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו 

המקפיד וליגזר נמי על מיעוטו שאינו  המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משום רובו
מקפיד משום מיעוטו המקפיד אי נמי משום רובו שאינו מקפיד היא גופא גזירה 

 ואנן ניקום ונגזר גזירה לגזירה" עכ"ל.
מבואר מדברי הגמ' הנ"ל שמהתורה אם יש על אשה דבר חציצה ברוב גופה והיא 

חוצץ אע"פ שאינה מקפדת מקפידה עליו זה חוצץ, אולם גזרו חז"ל שאם יש רוב 
 הינו חוצץ וכן גזרו על מיעוט דבר החוצץ שמקפדת עליו שיהיה חוצץ.

אולם נחלקו הראשונים אם הקפדה תלויה באשה עצמה או הולכים אחרי רוב 
העולם ומימלא בטלה דעתה של האשה אף על פי שאינה מקפדת הדבר בגדר 

 חוצץ אע"פ שזה על מיעוט גופה.
 ות פרק ב הלכה טו( שהולכים אחרי הקפדת האשה.הרמב"ם כתב )מקווא

הרשב"א כתב שהולכים אחרי רוב העולם ובטלה דעת האשה אפילו שאינה 
 מקפדת )הביאו הב"י בסימן קצח' בריש הסימן(.

כתב הב"י בתחילת סימן קצח בפשיטות שנחלקו הרמב"ם והרשב"א בין להקל בין 
ט"ז והביא שכן דעת הד"מ להחמיר אלא שהב"ח כתב שאין מחלוקת וכך כתב ה

 בשם המרדכי.
מדברי הטור בריש סימן קצח משמע שפוסק כרשב"א אך בסימן קצח ס"ק יח 

 פסק כרמב"ם)לעניין לכלוך שתחת הציפורן(.
וכן השו"ע פסק סימן קצח' בסעיף א כהרשב"א שתלוי בהקפדת רוב העולם, 

יה אבל אם ובסעיף ה' כתב, וז"ל: "שערה אחת חוצצת והוא שתהא מקפדת על
אינה מקפדת עליה עלתה לה טבילה" ע"כ. מבואר שלעניין הקפדת השער פסק 

 כרמב"ם.שתלוי באשה עצמה.
 וז"ל המשנה מקוואות )פ"ט משנה ב( "ואלו חוצצים..וכו' רטיה שעליה.." עכ"ל.

כתב הטור )סימן קצח ס"ק י( "רטיה שעל המכה חוצצת" עכ"ל. וכך פסק השו"ע 
 )שם(.



 שיש איסור לטבול עם התחבושת כיון שהיא מהווה חציצה.לכאורה עולה 
אולם ראיתי בספר נתיבות ההלכה )עמ' תקעג( שהקשה באיזה אופן מדובר אם 
הרטיה אינה מהודקת ונכנסים בתוכה המים למה תהיה חוצצת הרי השו"ע )סימן 
קצח ס"ק ב עיין שיעורי שבט הלוי )שם( אות ג עמ' שיב' שכתב שאם החוטים 

רים שם אם הם רפויים מותר לטבול לכתחילה, וכן בס"ק ג בעניין אריג, וכן המוזכ
בס"ק ד לעניין חוטי שער עיין בשיעורי שבט הלוי )שם( אות ב' עמ' שיג שהסביר 
כיון שאינם מהודקים אינם חוצצים, ע"ש( פסק שדבר שאינו מהודק אינו מהווה 

תהיה חציצה הרי זה חציצה, אע"פ שמקפדת ואם מדובר שהרטיה מהודקת למה 
 מיעוט שאינו מקפיד )כיון שהיא רוצה ברטיה לרפואתה(.

על כן כתב לתרץ שמדובר ברטיה מהודקת ומקפדת להורידה דהיינו שאין לה צער 
בהורדתה, לכן זה חוצץ, אך אם אינה מקפדת אע"פ שזה מהודק אמרינן שזה מעיט 

פידים והיא אינה מקפדת שאינו מקפיד ואינו חוצץ. וכן אע"פ שרוב העולם כן מק
לא אומרים בטלה דעתה אצל רוב העולם כיון שאם הם היו במצבה וזקוקים גם 

 לרטיה כמותה לא היו מקפידים, יעו"ש.
 וראיתי עוד כמה תרוצים נפלאים באבני שוהם )ח"ב עמ' תשעד'( כדלהלן:

כתב בשו"ת כתב סופר )סימן צא( כיון שמדי פעם מסירה את הרטיה כדי לראות 
 אם נתרפאה המכה, וגם כדי לתקנה זה מהווה חציצה מדין מיעוט המקפיד, ע"ש.

כתב בשו"ת חלקת יואב )סימן ל( לדמות זאת לדין מלאכת קושר שאם זה קשר 
של קיימא שנשאר לעולם יש חיוב דאורייתא אך אם נישאר רק פחות מז' ימים 

איסור דרבנן )עיין  פטור כיון שאין זה בגדר קיימא אך למעלה מז' ימים עובר על
באו"ח סימן שיז(, הוא הדין לתחבושת שאם מסירה אותה בתוך ז' ימים נחשב 

 שמקפדת וחוצצת אך אם מסירה יותר מז' ימים אינה חוצצת,ע"ש.
כתב בצמח צדק)סימן קעב( שזה נחשב דבר המקפיד עליו כיון שעתידה להורידה 

 בסוף כשתתרפא.
וץ בשם החכמת אדם וכן כתב את הנפקא עיין באבני שוהם )שם( שכתב עוד תר

מינה בין השיטות ע"ש וכן עיין )שם( שהרחיב הביאור והשיטות בחילוק זמן משך 
הרטיה, ע"ש. אך לעניין מסקנה )עמ' תשעז בסיכום אות א, ב( כתב לאסור לטבול 
עם רטיה בין אם היא זמנית בין אם היא למשך זמן ארוך, ע"ש)אולם הקל בדיעבד 

 עיני המורה אם הבעל יעבור איסור ח"ו, יוע"ש(.גמור לפי 
אולם ראיתי בטהרת הבית )ח"ג עמ' לז( שכתב לחלוק עליו והביא את דברי 
הסמ"ק )הביאו הב"י סימן קצח ס"ק ט( שכתב שאם יש צער לאשה להסיר את 
הגרב או השחין מין הדין אינו חוצץ, לכן יש חילוק אם יש צער בהורדת התחבושת 

אך מ"מ תדיח אותה במים חמים ככול האפשר. אך אם אין כאב אינה חוצצת 
בהורדת התחבושת הרי היא חוצצת ולכן אין לטבול בה עד שתסירה, ע"ש באורך 

 נט'.וכן עיין עוד בהליכות עולם ח"ה עמ' קמז(. –)ח"ג עמ'  לח' 
 
 
 



 לסיכום:
לה אם יש אפשרות לאשה להוריד את התחבושת בנקל ללא צער וכאב אין להתיר 

לטבול איתה עד שתורידה, וכן תנקה את רשמי הדבק והשמן שיש על גופה מחמת 
 הרטיה.

אך אם יש צער וכאב בהסרתה וכן אם זה תחבושת לזמן מרובה יש להתיר לה 
לטבול עימה אך מ"מ תדיח את הרטיה במים חמים עד שיתרכך.)כמובן כל ענין 

 לגופו. ותמיד ישאלו חכם מה לעשות, כנ"ל בהקדמה(
 

 בברכת רפואה שלימה שמעון יחיא ס"ט
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מצורף שו"ת ברכת שמעון ח"ב
 )אינו מוגה(

 שו"ת
 ברכת שמעון חלק ב'

 או"ח
 

 סימן א
נשאלתי מאת הרב החשוב רן אבוחצירא שליט"א אודות אדם שמכל סיבה שהיא 

לבית הכנסת צריך לשמור על ילדיו, האם יתפלל בבית יחידי או שיבוא עם ילידיו 
 אע"פ שיש חשש שילידיו יפריעו לשאר המתפללים בכוונה.

 תשובה:
 אחרי ד"ש וברכת כל טוב סלה הנני לענות לכת"ר על שאלתו החשובה

הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים וז"ל הגמ' חגיגה )ג ע"א( "
 "ל הגמ'ללמוד נשים באות לשמוע טף למה באין כדי ליתן שכר למביאיהן" עכ

מבואר מהגמ' הנ"ל שיש מצוה להביא את הקטנים להבית המקדש בכדי לחנכם 
במצוות וכן כתבו התוס' )שם ד"ה "כדי"( שמכאן סמכו להביא קטנים לבית 

 הכנסת.
אולם כבר ביאר  השל"ה הקדוש במה דברים אמורים)מסכת תמיד פרק נר מצוה( 

ת הכנסת, כי יפסיד בהביאו וז"ל "וראוי לאדם שלא להביא הטף הקטן מאוד לבי
ולא ירוויח. אך הטף הגדול קצת, יביאנו לבית הכנסת ולא יניחנו לזוז ממקומו. 

וילמדהו ויזרזהו לענות אמן וקדיש וקדושה, ולא יניחנו לדבר דברי הבאי, וילמדהו 
 לשבת שם באמיה ויראה. ובזה יהיה לו שכר טוב מעם ה' יתברך" עכ"ל השל"ה שם.

של"ה הקדוש שאם הילדים קטנים ביותר אין להביאם לבית מבואר מדברי ה
הכנסת וכן ילדים גדולים צריך להיזהר שמביאים אותם אלא צריך לחנכם לשבת 

 בבית הכנסת בשקט.
כתב בשו"ת אור לציון )ח"ב  פרק מה הלכה לא( שמותר להשתיק קטן בתפילת 

תפלל יחיד ולא עמידה אם מפריע לו להתפלל בכוונה. ועוד כתב )שם( שעדיף לה
להתפלל בציבור אם זה כרוך בהבאת ילדים לבית הכנסת שיפריעו למתפללים 

 בכוונה, )ע"ש בהערה שהביא את דברי השל"ה הנ"ל(.
וכן פסק הרשל"צ יצחק יוסף )ילקוט יוסף הלכות תפילה ח"א עמ' תקיא( שעדיף 

להתפלל יחיד בביתו ולא להביא ילדים לבית הכנסת שמפריעים לכוונת 
 מתפללים.ה

 בברכה שמעון יחיא ס"ט  
 



 סימן ב'
נשאלתי מאת הרב יורם זוהר על ענין התחנון הארוך שאומרים בימי שני וחמישי. 

האם זה מעיקר הדין או שזה מנהג, לכן שאלתו בפיו האם בעת הצורך כגון 
שאנשים ממהרים לעבודה מותר לדלג על התחנון הארוך או שחייב לאומרו ואין 

 ים.להתחשב בממהר
 תשובה:

כתב הטור )חאו"ח ס' קלד( שימי שני וחמישי ימי רצון כיון שבהם עלה משה 
למרום להביא את הלוחות)ביום חמישי( וכן בהם ירד)יום שני(. לכן נהגו להרבות 

 בתחנונים בימים אלו כיון שהם ימי רצון. וכן כתב הרמ"א )בס' קלד' סעיף א(
סף לאמירת תחנונים בימי שני וחמישי עוד כתב האורחות חיים, ובכל בו טעם נו

כיון שבימים אלו בית דין של מטה מתכנסים לדון וכן בית דין של מעלה לכן צריך 
להרבות בתחנונים לבטל רוע הגזירה)אם ח"ו ניגזר(, וכן זה כעיין עשרת ימי תשובה 

 שהקב"ה דן את האדם ושם נאמר "דירשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב", ע"ש. 
עוד כתב הטור )שם( בשם רב עמרם גאון שנהגו לומר יג' מידות הרחמים בימים 

אלו)וכן כתב המשנ"ב ס' קלד ס"ק א(. אומנם כתב הטור שבמדינתו נוהגים לומר 
 רק "והוא רחום" המובא בסידורים, ע"ש. 

אולם הב"י )שם( כתב שנוהגים לומר ג' פעמים ויעבור, ופעם אחת וידוי בניהם. 
 בכף החיים)שם ס"ק א, וכן בס' מח( שהביא משם האר"י איך לנהוג.. אולם עיין

כתב השו"ע )ס' קלד סעיף א( וזה לשונו "והוא רחום אומרים אותו בקול רם, ואם 
 לא אמרו מעומד עובר על התקנה ונקרא פורץ גדר" עכ"ל השו"ע

מבואר מהשו"ע שיש חובה לומר את סדר "והוא רחום" וכתב המשנה ברורה )שם 
ס"ק ג( שאם לו אומרו כלל נקרא פורץ גדר כמו שכתב מרן וכן כתב כך הלבוש )שם 

ס"ק א( וכן כתב האליה רבה )שם ס"ק ג( ועוד עיין בכף החיים)שם ס"ק ג( שכך 
ן היג' מידות והסליחות הסביר את דברי מרן. אולם מרן לא הזכיר כלל את עני

שנוהגים לומר לפני כן. לכן נראה שלכתחילה אין לשנות מהמנהג. כיון "שמנהג 
ישראל תורה הוא". אולם אם מתפללי בית הכנסת ממהרים ויש חשש שאם יגידו 

את כל סדר הוידוי יפסידו קריאה בתורה)כיון שלא יהיה מניין ןכדומה(. עדיף לדלג 
אמרו רק את סדר "והוא רחום" כיון שהוא מעיקר הדין את אמירת היג' מידות וי

וההלכה. אומנם "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" לכן בית כנסת שלא נהגו 
לאומרו אין לעורר על כך ח"ו מחלוקת ומריבה, אולם יסביר להם את הנ"ל וישראל 

 קדושים הם ובטוחני שישמעו, כי דברי חכמים בנחת נשמעים. 
והוא רחום" ניתקן עקב נס גדול שהיה שהיה לשלוש זקנים שהיון בזמן ודע שסדר "

חורבן הבית השני שהשליכו אותם לכבשן האש, וניצל.ו)עיין את הסיפור באורך 
בכול בו ס' יח וכן מביא זאת הרשל"צ בילקוט יוסף חלק תפילה כרך ב' עמ' תעב, 

דר "והוא רחום" עוד כתב שם הרשל"צ ר' יצחק יוסף שליט"א שאם לא אמר את ס
בתפילה, ישתדל לאומרו במשך היום בכדי שלא יהיה בגדר פורץ גדר כנ"ל, ע"ש. 
לכן גם הממהרים לצאת חייבים להשלים זאת, בזמנם הפנוי, ועליהם תבוא ברכת 

 טוב (.



 בברכה שמעון יחיא
 סימן ג'

נשאלתי אודות המניין של ערבית שעושים זאת עוד לפני צאת הכוכבים ובסיום 
פילה חוזרים על קריאת שמע האם אפשר לשבת או צריך להישאר עומד אחרי הת

 עלנו לשבח ואז לומר ק"ש?
 תשובה:

בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטה ויקרא וזה לשון המשנה ברכות )י' ע"ב( "

ובשכבך ובקומך ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו  ובבקר יעמוד שנאמר
ה נאמר ובשכבך ובקומך בשעה שבני אדם שוכבים שנאמר ובלכתך בדרך אם כן למ

ובשעה שבני אדם עומדים א"ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטתי לקרות כדברי 
ב"ש וסכנתי בעצמי מפני הלסטים אמרו לו כדי היית לחוב בעצמך שעברת על 

 " עכ"ל הגמ'דברי ב"ה
דווקא  מבואר מהגמרא הנ"ל שנחלקו ב"ש וב"ה איך צריך לקרא ק"ש מעומד או

מיושב או כל אחד איך שרוצה. שלפי דברי ב"ה כל אחד יכול לקרוא איך שהוא 
רוצה ולפי דברי ב"ש בלילה חייב לקרא מיושב )יטה בלשון המשנה( ובבוקר צריך 
לעמוד וידוע שמחלוקת ב"ש וב"ה הלכה כבית הלל, וכן אמרו חכמים לרבי טרפון 

ה)הסביר זאת המסילת ישרים שהיה כדי לחוב בנפשו בגלל שעבר על דברי ב"
]פרק כ'[ כיון שהמחלוקת שהיתה בין ב"ש לב"ה היתה קשה לישראל מאוד לכן 

 בזה שעשה כב"ש החזיק במחלוקת לכן נענש, ע"ש(.
רב יוסף אמר עשה כדברי ב"ש לא עשה ולא עוד כתבה שם הגמ' )יא' ע"א( וז"ל "

 כלום" עכ"ל הגמ'
 י חובה.מבואר שמי שעשה כדברי ב"ש לא יצא יד

כתב הטור )או"ח ס' סג ס"ק ב( בשם רב עמרם שאם היה יושב בשחרית ועמד 
 לקרא קריאת שמע ניקרה עבריין כיון שעשה כדברי ב"ש, ע"ש

וכן פסק השו"ע )או"ח סעיף ב'( אולם הסביר זאת המשנה ברורה)שם ס"ק ז( 
ברי שהוא הדין להפך שאם בערבית היה עומד אסור לו לשבת כי נראה שעושה כד

ב"ש)וכן חזר שנית המשנה ברורה וכתב זאת שם בס"ק י'(. אולם בשער הציון )אות 
 ז( כתב שזה דעת הב"ח והפרי מגדים אולם האליה רבה חולק בזה, ע"ש.

כתב בבאר היטב )שם אות ב( שאם מחמיר כדברי ב"ש ברבים חייב נידוי וכן אם 
 דוי, ע"ש.מחמיר בפני רבו אפילו שאין זה בפני רבים גם חייב ני

אולם ראיתי בהליכות עולם)ח"א עמ' קי( שאם עשה כדברי ב"ש נקרא עבריין 
כדברי רב עמרם גאון והשו"ע, אולם בדיעבד יצא ידי חובה וכן פסק בנו הרשל"צ 

קריאת שמע עמ' תקנז הלכה  -יצחק יוסף שליט"א)ילקוט יוסף חלק ברכות השחר
 ד' עיין שם בהערה שכת כמו המשנ"ב(.

 לסיכום:
אין ראוי לשבת אחרי תפילת עלינו לשבח דערבית ולקרא קריאת שמע בישיבה, 

כיון שעושים כבית שמאי. ואם אדם עושה זאת ברבים חייב נידוי כמו שכתב הבאר 
היטב, אולם אם ישב יצא ידי חובת ק"ש בדיעבד. לכן העצה שבבית הכנסת הנ"ל 



לכה ואח"כ יוכלו לומר ינהגו לומר הלכה אחת בכדי שהציבור ישב לשמוע את הה
 ק"ש בישיבה ועל ידי כך לא יראו כעושים כדברי ב"ש.

 בברכה שמעון יחיא     
 סימן ד'

נשאלתי מאת הרב רן אביחצרא שליט"א אודות שליח ציבור שטעה בימי החול 
וחשב שערב ראש חודש לכן לא אמר תחנון. ומיד אחרי שסיים את החזרה אמר 

האם אחרי אמירת הקדיש יכול הש"ץ לתקן טעותו קדיש תתקבל. ושאל הרב הנ"ל 
 ולומר יחד עם הציבור את התחנון

 תשובה:
לכאורה נראה שאין שום בעיה לומר תחנון אחרי אמירת הקדיש כיון שאם 

מתקבצים עשרה אנשים ורוצים לומר סליחות שבהם כידוע יש אמירת תחנון יג' 
ראה לומר כיון שנידחה התחנון מידות ונפילת אפים אין מי שימנע בעדם, לכן לא ני

 נידחה לגמרי.
אולם ראיתי בב"י )או"ח ס' קלא ס"ק א( שהביא משם תלמידי הרשב"א אודות 

המעשה של "תנורו של עכנאי")להלן אביא את הגמ' במלואה, לצורך הענין( 
שאשתו של רבי אליעזר לא נתנה לו ליפול על פניו, )דהיינו נפילת אפיים( בכדי 

לא ימות. והקשו תלמידי הרשב"א וכי אשתו של רבי אליעזר היתה שרבן גמליאל 
 משגיחה עליו כל היום כולו, ולא היתה נותנת לו לומר נפילת אפיים כל היום?! 

ותרצו כיון שהיתה מפסיקה אותו בדיבור בין תפילה לנפילת אפיים. ושוב לא היתה 
גמליאל. לכן הסיקו מעלת נפילת אפיים כל כך גדולה שיהיה בכוחה להרוג את רבן 

מכאן תלמידי הרשב"א שיש להיזהר לא להפסיק בין תפילת שמונה עשרה לנפילת 
 אפים.

וכן כתב רבו של הב"י מהר"י בירב בשם צרור החיים שאין להפסיק בין תפילת 
עמידה לנפילת אפיים, וכן כתב באורחות חיים בשם הגאונים וכן כתבו עוד 

בשער הכוונות )סוף דרוש ה' דחזרת העמידה( ראשונים, וכן כתב רבנו האר"י 
שמיד אחרי החזרת העמידה צריך לומר נפילת אפיים )ועיין עוד בילקוט יוסף 

תפילה ח"ב ס' קלא הלכה ב, עמ' שצ(, וכך פסק השו"ע )או"ח ס' קלא סעיף א( 
 וז"ל "אין לדבר בין תפילה לנפילת אפים" עכ"ל

נה עשרה לנפילת אפים ע"י אמירת לכן נראה שכיון שהפסיקו בין תפילת שמו
הקדיש הפסידו את המעלה של הנפילת אפיים. אך עדין אין זה מונע אותם מלומר 

 את התחנון ויג' מידות ונפילת אפים.
וכן ראיתי שכתב המשנה ברורה )חאו"ח ס' קלא ס"ק ב( שאם עבר ודבר פשוט 

 שצריך לומר עדיין נפילת אפיים, ע"ש
ם דבר בין תפילה לנפילת אפיים לא הפסיד את מעלת אולם המגן אברהם כתב שא

הנפילת אפיים. אלא רק אם הפסיק בדבר אחר שלא מן הענין)עיין במשנ"ב שם 
 ס"ק א שהביאו(

אולם בנידון דידן שהש"ץ אמר קדיש אין זה דומה להפסק בדיבור כנ"ל כיון 
יאו שאמירת קדיש היא כעין הפסקת הענין כמו שכתב שיבולי הלקט)ס' ח, הב



בילקוט יוסף שם עמ' שפט באורך ע"ש( בשם הראב"ד. וכן על פי הסוד)עיין שער 
הכוונות בתחילתו עניני הקדישים( ענין הקדיש להעלות העולמות מעשיה ליצירה 
ומיצירה לבריאה וכו', וכן אחרי העמידה מטרת הקדיש היא להוריד את העולמות 

ראה על פי הנ"ל שאין מקום מאצילות לבריאה ומבריאה ליצירה וכו'. לכן ני
לאמירת התחנון לאחר הקדיש, וכל שכן על פי מה שגילה רבנו האר"י ז"ל  בענין 

אמירת יג' מידות ונפילת אפיים לאחר התפילה שנעשה ע"י כך זיווגים עליונים.וכן 
העלאת ניצוצות קודש מהס"א וכל זה דווקא לפני הקדיש כיון שהמקום שנמצאים 

 ל הנ"ל כידוע ליודעי ח"ן.בו בתפילה גורם לכ
 לסיכום:

שב ואל תעשה עדיף וימשיכו בתפילה, אומנם אם הציבור מתעקש לחזור ולומר 
 וידוי ונפילת אפיים יש להם על מה שיסמוכו, כנ"ל ברא"ש התשובה.

 בברכה שמעון יחיא 
 לצורך הענין אביא את המעשה של "תנורו של עכנאי"

וא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה וזה ה וז"ל הגמ' בבא מציעא נט': "
אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר 

כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח 
נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין 

חרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת ראיה מן ה
המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה 

כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי 
ם יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכ
לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין 

ועומדין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה 

לא בשמים  מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר
תורה מהר סיני אין אנו  היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה

אחרי רבים להטות אשכחיה רבי  משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה
נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני 

נצחוני בני אמרו אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר ר"א ושרפום באש ונמנו עליו 
ודיעו אמר להם ר"ע אני אלך שמא ילך אדם שאינו הגון וברכוהו ואמרו מי ילך וי

ויודיעו ונמצא מחריב את כל העולם כולו מה עשה ר"ע לבש שחורים ונתעטף 
שחורים וישב לפניו ברחוק ארבע אמות אמר לו ר"א עקיבא מה יום מיומים אמר לו 

רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו ונשמט 
ישב על גבי קרקע זלגו עיניו דמעות לקה העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ו

ושליש בשעורים ויש אומרים אף בצק שבידי אשה טפח תנא אך גדול היה באותו 
היום שבכל מקום שנתן בו עיניו ר"א נשרף ואף ר"ג היה בא בספינה עמד עליו 

ורקנוס עמד על רגליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר"א בן ה
ואמר רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא 

עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל נח הים מזעפו אימא שלום 



דביתהו דר"א אחתיה דר"ג הואי מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א 
ה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הו

אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה 
קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא 
ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי 

 " עכ"ל הגמ' אונאה
 
 ה'סימן 

נשאלתי אודות סעודה רביעית , האם מותר לצאת ידי חובת שתית יין לאדם 
 שקשה לו לאכול אחרי שבת.

 תשובה:
ואמר ר' חנינא לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת וז"ל הגמ' שבת )קיט' ע"ב( "

אע"פ שאינו צריך אלא לכזית חמין במוצאי שבת מלוגמא פת חמה במוצאי שבת 
עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא הוה אכיל מיניה  מלוגמא ר' אבהו הוה

כולייתא כי גדל אבימי בריה א"ל למה לך לאפסודי כולי האי נשבוק כולייתא ממעלי 
 שבתא שבקוהו ואתא אריא אכליה" עכ"ל הגמ'

 מבואר מהגמ' הנ"ל גודל חיוב סעודה רביעית במוצאי שבת.
שולחנו בערב שבת ואף על פי וז"ל הרמב"ם )שבת פרק ל הלכה ה( "מסדר אדם 

שאינו צריך אלא לכזית. וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת ואף על פי שאינו צריך 
אלא לכזית. כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו. וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד 

" .השבת. ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך לאכול ומטה מוצעת שכל אלו לכבוד שבת הן
 עכ"ל הרמב"ם

בואר מדברי הרמב"ם שכבוד השבת הוא לכבדו גם ביציאתו ע"י קיום סעודה מ
 רביעית וכן פסקו הטור והשו"ע )או"ח ס' ש(

כתב המשנה ברורה )שם אות א'( שמשמע מהגמ' שלכתחילה יקבע סעודה זאת 
על הפת כמו שאר סעודות שבת וכן צריך להדר אותה בבשר ושאר תבשילים אולם 

כיון שחושש לאכילה גסה)הכוונה שאוכל בכוח כיון שיתמלא אם אינו יכול לאכול 
 מאכילת שבת( יכול לקיימה במזונות או אפילו בפירות.

יוצא מדברי המשנה ברורה שבדיעבד יכול לקיים רק בפירות אך לא הזכיר יין. אלא 
שניראה להשוות דין זה למה שפסק מרן בשם הגאונים )או"ח ס' רעג, סעיף ה'(  

יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה והוסיף מרן שם  ,ה רביעית ייןשאם קידש ושת
וכתב אבל אם אכל פירות לא חשיב סעודה ולכן לא יצא ידי חובה. אז לכאורה 

נראה שאפשר לומר שמכל שכן אם בקידוש שאינו יוצא ידי חובה בפירות יוצא ביין 
 בסעודה רביעית שכתב המשנ"ב שיוצא בפירות ביין לא כל שכן.

לם יש לדחות ולומר שמה שכתב מרן )רעג ס' ה( לענין קידוש במקום סעודה או
שיוצאים ידי חובת שתית יין)כיון שזה סועד( זה רק מדין חובת קידוש במקום 

סעודה אולם לענין לצאת ידי חובת הסעודה עצמה לא. וראיה לזה מדין סעודה 
ה דווקא בפת שלישית שכתב מרן )או"ח ס' רצא סעיף ה'( שצריך לעשות אות



אולם אם אינו יכול לאכול מחמת אכילת הבוקר יעשה אותה באחד מחמישה מיני 
דגן ויש אומרים  שיכול לעשות אותה בדבר שמלפתים בו את הפת כגון בשר 

וכן כתב באיגרות משה  ודגים, והביא עוד דעה שאפילו אפשר לעשותה בפירות.
שית ידי חובה ביין, אולם חלק )או"ח ח"ד ס' סג'( שלכו"ע לא יוצא בסעודה שלי

עליו בשמירת שבת כהלכתה )ח"ב  פרק נו הלכה ה', עמ' רה( שבשעת הדחק יוצא 
ידי חובה ביין, וכתב שם בהערה )אות כו( שלפי דברי קצות השולחן עדיף רביעית 

 יין מפירות, ע"ש. וכן פסק בילקוט יוסף )ח"א דשבת ס' רצא ס"ק יב עמ' תט'(.
שיין יותר חשוב מפירות ויכול בשעת הדחק לצאת ידי חובת לכן שפיר אמרינן 

סעודה רביעית ביין. אולם אם גם זה קשה לו )אם מדובר באדם חולה(אפשר 
לעשות מה שכתב הבאר היטב )או"ח ס' ש ס"ק א( שאם ממשיך סעודה שלישית 

עד לאחר שקיעת החמה יוצא גם ידי חובת סעודה רביעית. אולם יש לציין מה 
ער הכוונות שבסעודת רביעית ממשיך קדושה לאכילת ימי החול ואז שכתב בש

 נחשב שכל סעודותיו הם בקדושה, ע"ש. 
לכן יאזור אדם כוח לראות את הנולד ולא ימלא כרסו יתר על המידה בסעודה 

מיד שלישית בכדי שיוכל לקיים בנקל סעודה רביעית, או שיתפלל מנחה מוקדמת ו
בכדי שיהיה בכוחו לעשות במוצ"ש סעודה  יעשה סעודה שלישית לאחר מכן

רביעית)ואין כאן דין מכין מקודש לחול כיון שאינו אומר זאת בפה וכן לא עושה 
 ס' יב( או"ח"א בחמעשה שזה ניכר עיין בשו"ת ברכת שמעון ח

 בברכה שמעון יחיא
 סימן 

נשאלתי האם מותר בערב שבת )לפני כנסת שבת( להתקין תוכנה במחשב וסיום 
ביצוע הפעולה יסתיים בשבת קודש עצמה ללא נגיעת השואל )היות ולוקח הרבה 

 זמן ההתקנה השואל רוצה לחסוך מזמנו( 
 תשובה:

ב"ש אומרים אין שורין דיו וסמנים וכרשינין אלא כדי וז"ל הגמ' )שבת יז' ע"ב( "
שישורו מבעוד יום וב"ה מתירין ב"ש אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך 

התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין 
וב"ה מתירין ב"ש אומרים אין פורסין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו 

 מבעוד יום וב"ה מתירין וכו'...( עכ"ל הגמ'
ואר מהגמ' הנ"ל שנחלקו ב"ש וב"ה האם מותר להתחיל במלאכה שהתחילה מב

בהתר בערב שבת ומסתיימת בשבת עצמה ב"ש אוסרים כיון שהם לומדים שיש 
איסור של שביתת כלים בשבת וב"ה מתירים)כל זאת מבואר בגמ' שם יח' ע"א וכן 

 , יוע"ש(בתוספתא שבת פ"א ה"ט, וכן מבואר מחלוקתם בירושלמי שבת פ"א ה"ג 
מותר להתחיל מלאכה בערב שבת אע"פ שהיא וז"ל הרמב"ם )שבת פ"ג הלכה א( "

נגמרת מאליה בשבת. שלא נאסר עלינו לעשות מלאכה אלא בעצמו של יום. אבל 

" .כשתעשה המלאכה מעצמה בשבת מותר לנו ליהנות במה שנעשה בשבת מאליו
 עכ"ל הרמב"ם



מבואר מדברי הרמב"ם שפסק כדברי ב"ה שמותר להתחיל מלאכה בערב שבת 
)שם הלכה ב'( כל מיני דוגמאות אפי והיא נגמרת והולכת בשבת עצמה וכן כתב 

 המלאכות דאורייתא
וכך פסקו הטור והשו"ע )או"ח ס' רנב' סעיף א' ועיין שם סעיף ה' שאפילו מותרת 

ק וכתב להחמיר אלא במקום הפסד מלאכה שמשמיעה קול אולם הרמ"א שם חול
 מרובה הקל והתיר. אך אין זה נוגע לנידוננו כיון שאין השמעת קול ע"י כך(. 

וכן ראיתי לגר"ע יוסף זצ"ל )יחוה דעת ח"ג ס' חי'( שהתיר להפעיל מכונה בערב 
שבת אע"פ שגמר המלאכה נגמר בשבת, ע"ש. וכן ראיתי שפסק הרשל"צ )ילקוט 

 נב' עמ' עז' כשו"ע הנ"ל(יוסף  שבת ח"א ס' ר
יוצא איפה שמותר להתקין את התוכנה בערב שבת, והיא מתבצעת מאליה בשבת 

 עצמה ללא מגע ידי אדם.  
אולם אם ההתקנה כרוחה בהורדה מאתרי האינטרנט יש לכאורה לאסור כיון 
שמסייע לעוברי עבירה. )כיון שכל הורדה נרשמת לזכות האתר ומגדילה את 

אולם אם האתר הוא של גוים צריך עיון ולכאורה מותר גם  המוניטין שלו(
 בזאת)עיין ילקוט יוסף שם עמ' פה' הערה ט'(

אולם הראני הרב רן אבוחצרא שליט"א  בספר "רץ כצבי" )חלק שבת ס' כד( שדן 
בנ"ל באורך גדול ובהרחבה. וכתב שם כדברנו, אולם הוסיף שם שכיום רוב 

 גויים, לכן אין שום בעיה, כנ"להשרתים באינטרנט הם בבעלות של 
 לסיכום:

מותר להתחיל מלאכה בע"ש והיא הולכת ונגמרת בשבת עצמה לכן מותר להתחיל 
להתקין תוכנה במחשב מבעוד יום. אולם אם זה נעשה ע"י הורדה מאתר של חברה 

 או שרת של יהודים יש לאסור זאת , ובשרת או חברה של גוים נראה להתיר
 עון יחיא.בברכת שבת שלום שמ

אחרי כותבי זאת העיר לי הרב החשוב אלחנן פריינץ )בעל שו"ת אבני דרך( שראוי 
לכבות את המסך כיון שיש פעמים שיש תקלה או סתם יצר הרע או חשש של 

 ילדים שיגעו בזה, וח"ו יגיעו לחילול שבת, ודבריו נכונים וברורים.   
 

 
 



 חלק יורה דעה
 

 סימן א'
תה הפסק בטהרה והבדיקה היתה נקייה. אולם לאחר נשאלתי אודות אישה שעש

זמן ראתה על השרוול כתם דם )יש לציין שהחולצה היתה לבנה(ושאלתה בפיה 
האם היא טמאה ולמחרת צריכה עוד פעם הפסק בטהרה או שמה היא טהורה 

 ומחר יהיה היום הראשון לנקיים
 תשובה:

אם מגיע כנגד בית התורפה ראתה על בית יד של חלוק וז"ל הגמ' )נדה נז' ע"ב( "
 טמאה ואם לאו טהורה" עכ"ל הגמ'

מבואר מהגמ' הנ"ל שאם אישה ראתה כתם על השרוול אם השרוול מגיע עד אותו 
 מקום האישה הנ"ל טמאה אך אם מקום הכתם אינו מגיע לאותו מקום היא טהורה

גיע כתב הרשב"א )הביאו הב"י ס' קצ' ס"ק יג'( שאם אפילו ע"י שתקופף הרבה י
השרוול לאותו מקום תולם זאת שהכתם בא מאותו מקום ואישה טמאה אך אם 

לאו האישה טהורה ואין אומרים שמה ניתץ על מקום אחר ונגע בידה כיון שקיי"ל 
שאין מחזיקים טומאה ממקום למקום, כדברי הרשב"א כתב הטור וכן השו"ע 

 )שם(.
שנוהגים לקשור את  אולם כתב הפת"ש )שם ס"ק כח( בשם החוכמת אדם שכיום

השרוול מעל כף היד אע"פ שאם לא היתה קושרת אותו היה מגיע השרוול לאותו 
 מקום כיון שהוא קשור היא טהורה אע"פ שנימצא עליו כתם טמא.

 לסיכום:
כיון שנוהגות הנשים היום לסגור את כפתורי השרוולים ואין ביכולת השרוול להגיע 

 טהורה.לקשרי אצבעותיה האישה הנ"ל תהיה 
עוד נשאלתי בענין דומה ממש לנ"ל רק ההפרש הוא שמצאה כתם אחרי ההפסק 

 בטהרה )שיצא נקי לחלוטין( דם על הטבעת שביד.
 תשובה:

ולא מחזקינן טומאה ממקום למקום והתניא נמצאת על וז"ל הגמ' נדה )נח ע"א( "..
רינן קשרי אצבעותיה טמאה מפני שידים עסקניות הן מאי טעמא לאו משום דאמ

 עכ"ל הגמ'  "בדקה בחד ידא ונגעה באידך ידא לא שאני ידה דכולה עבידא דנגעה
מבואר מהגמ' הנ"ל שידים עסקניות הם וחוששים שמה נגעה האשה באותו מקום, 

 )כ"ש בנידון דידן שבוואדי נגע ע"י ההפסק בטהרה(
 כתב הרשב"א בשם רבו)הביאו ב"י ס' קצ' ס"ק יא( כתם הנימצא על ידה טמאה

במה דברים אמורים שבדקה עצמה באותו מקום ולא רחצה את ידיה. אך אם לא 
נגעה באותו מקום היא טהורה כיון שאין דרך האשה לגעת שם וכן לא אומרים 



שהיא נגעה בשוקה ומשם בא הדם כיון שאין מחזיקים טומאה ממקום למקום)כל 
לוי ס' קצ' ס"ק יב' שכן בזמננו שהאישה מניחה בגד צמוד לגוף עיין שיעורי שבט ה

 אות ב' עמ' קעה(, וכ"כ רבנו ירוחם.
אולם המגיד משנה כתב בשם הרמב"ן והרמב"ם כל כתם הנימצא על קישרי 

אצבעותיה טמא אע"פ שלא בדקה עצמה )ע"ש, בב"י שכתב שמה ניתז על ידה 
 מאותו מקום, אולם לפי דברי שבט הלוי הנ"ל אין חשש כזה( 

קצ' ס"ק יא( שאם נמצא דם על קישרי אצבעותיה  וכן פסק השו"ע )חיו"ד ס'
 טמאה.

לכן נראה שהאישה הנ"ל טמאה כיון שטבעת זה דבר המקבל טומאה ואין לה במה 
לתלות וכ"ש בנידוננו שהיא נגעה באותו מקום שגם הרשב"א ורי"ו שמקלים כנ"ל 

 .מודים בזה 
 סימן ב' 

ראתה דם באופן ברור נשאלתי אודות אישה שראת דם על הפד ללא הרגשה אולם 
 ושאלתה בפיה האם היא טמאה

 תשובה:
אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה דם עליה וז"ל הגמ' נדה נז': "

 " בבשרה עד שתרגיש בבשרה טהורה שנאמר
מבואר מהגמ' הנ"ל שאם האישה ראתה דם על הקרקע שהוא דבר שאינו מקבל 

טומאה )כדלקמן( אין היא טמאה מהתורה כיון שמהתורה אין האישה נטמאת אלא 
 אם כן רואה דם בהרגשה 

אולם נחלקו חכמים אם גזרו עליה טומאה מדרבנן או לא וז"ל הגמ' שם )בסוף הדף 
מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן רב אשי  אמר רב ירמיה מדפתיובדף נח'.( "

אמר שמואל הוא דאמר כר' נחמיה דתנן ר' נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל 
טומאה אינו מקבל כתמים בשלמא לרב אשי היינו דקאמר קרקע אלא לרב ירמיה 

מאי איריא קרקע אפילו גלימא נמי לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא גלימא דלא 
מעלמא אתא אלא אפילו קרקע דמבדק שפיר דאיכא  מבדק שפיר ואיכא למימר

  "למימר מגופה אתיא טהור
מבואר מהגמ' הנ"ל שקרקע זה דבר שאינו מקבל טומאה לכן היא טהורה אולם 

נחלקו חכמים אם היא טמאה מדרבנן שלפי רב אשי היא טהורה לגמרי ולפי רבי 
 ירמיה היא טמאה מדרבן 

מגוף האישה כמו הממריא של שמואל נחלקו הראשונים האם כתם הבא בודאי 
)שהיא בדקה קרקע עולם והיה נקי וישבה ואח"כ מצאה עליו כתם דם( האם היא 

 טמאה או שגם בזה אומרים שהיא טהורה
 רש"י )שם( כתב שאם בודאי יודעת שהדם בא מגופה היא טמאה 

 התוס )שם( חלוקו על רש"שאינו בהרגשה האשה טהורה
אין האשה מתטמאה מן התורה בנדה או ה פ"ט ה"א( "וז"ל הרמב"ם )איסורי ביא

בזיבה עד שתרגיש ותראה דם ויצא בבשרה כמו שביארנו ותהיה טמאה מעת 



שתראה ולהבא בלבד. ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים בפרוזדור ה"ז 
 "בחזקת שבא בהרגשה כמו שביארנו

ס' קצ' ס"ק א( וכן מבואר שהרמב"ם סובר כדברי התוס'  כך פסק הטור )יור"ד 
פסק השו"ע )שם( שדבר תורה אין האישה נטמאת אלא בהרגשה אולם חכמים 

 גזרו על כתב שבה מגופה שתהיה טמאה מדרבנן, ע"ש
אולם  בגמ' לעיל רב אשי העמיד ששמואל סובר כרבי נחמיה שכל דבר שאינו 

מקבל טומאה אינו מקבל כתמים אולם רבי יעקב חלק על רבי נחמיה וז"ל הגמ' שם 

ונקתה לארץ תשב כיון שישבה  אמר רב מתנה מ"ט דר' נחמיה דכתיב)ס' ע"ב( "
ניות שאין בהן שלש לארץ נקתה אמר וכו'..אמר אביי מטהר היה ר' נחמיה במטל

על שלש דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים דרש רב חייא בר רב מתנה משמיה 
דרב הלכה כר' נחמיה אמר ליה רב נחמן אבא תני מעשה בא לפני חכמים וטמאום 
ואת אמרת הלכה כרבי נחמיה מאי היא וכו'..תנאי היא דתניא ר' יעקב מטמא ורבי 

 עכ"ל הגמ' שם"חמיהנחמיה מטהר והורו חכמים כרבי נ
נחלקו הראשונים אם באמת הלכה כרבי נחמיה ואישה שראתה דם על דבר שאינו 

 מקבל טומאה ה יא טהורה או לאו שהלכה כרבי יעקב
כתם שנמצא ע"ד שאינו מקבל טומאה טהור ואינה וז"ל הרמב"ם )שם ה"ט( "

הדג או על  חוששת לו. כיצד ישבה על כלי אבנים כלי אדמה וכלי גללים או על עור
כלי חרש מגבו או על בגד שאין בו ג' אצבעות על ג' אצבעות ונמצא עליהן דם 

טהורה. אפילו בדקה הקרקע וישבה עליה ונמצא כתם על הקרקע כשעמדה הרי זו 
טהורה. שכל שאינו מקבל טומאה לא גזרו על כתם שימצא בו. ולא במקבל טומאה 

שין לכתם הנמצא בהן. לפיכך תקנו אלא א"כ היה לבן אבל כלי צבעונין אין חוש

 עכ"ל הרמב"ם "חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונין כדי להצילה מדין הכתמים
מבואר מהרמב"ם שפסק הלכה כרבי נחמיה וכך פסוקו ר"ח הרשב"א והרא"ש 

 הגמי"י והמרדכי בשם סמ"ג )הביאם בד"מ ס' קצ'ס"ק ד'(
שכתם הנמצא על דבר  אולם הראב"ד כתב לחלוק על הרמב"ם ופסק כרבי יעקב

שאינו מקבל טומאה יהיה טמא אך עיין ברא"ש )על דף ס' ע"ב( שדחה את דבריו 
 וכן הרשב"א

 הטור והשו"ע )יור"ד ס' קצ' ס"ק י'( פסקו כרמב"ם וסיעתו וכן כתב הרמ"א
כתב הפת"ש )שם ס"ק יז'( בשם הנוב"י שדבר שמקבל טומאה מדרבנן מקבל 

 כתמים 
הנ"ל מקבל טומאה, ואז האישה הנ"ל תהיה טמאה או שמה עכשיו נדון אם הפד 

 הפד הוא מהדברים שאינם מקבלים טומאה וממלא האישה הנ"ל תהיה טהורה.
כתב בטהרת הבית )ח"א עמ' תה( שצמר גפן הוא מהדברים שאינם מקבלים 

טומאה ולכן אישה שהניחה צמר גפן שטוח על הלבנים כנגד אותו מקום וראתה דם 
, וכן פסק שאם הניחה מתחת לאותו מקום תהיה טהורה)שם עמ' תו( תיהיה טהורה

וכן כתב בשיעורי שבט הלוי )ס' קצ' ס"ק י' אות ג' ד"ה צמר גפן עמ' קע ( שכיון 



שאין הצמר גפן ארוג אינו מקבל טומאה לכו אם הניחה אותו כנגד אותו מקום 
 וראתה עליו דם טהורה, אולם כתב למעשה להחמיר.

( כתב שצריכה שאלת חכם. ועוד  44הרה השלם )פרק ב' אות ג' עמ' אולם בדרכי ט
כתב )שם בשו"ת אות ט'( שפד זה כלי כיון שהוא עובר עיבוד,לכן האישה הנ"ל 

 טמאה, ע"ש.
שטז( שהביא הרבה אחרוני זמננו שכתבו  -עיין עוד באבני שוהם )ח"א עמ' שטו  

תחלת כטיפין טיפין לכן להחמיר וגם בדעת המקלים כתב לשיש נשים שראייתן מ
גם ראוי להחמיר וכתב שראה כמה מכשולים בענין הזה לכן המורה יחמיץ את הדין 
וימתין לפחות כד' שעות לראות מה מתרחש כי הרבה פעמים זה התחלת וסת לכן 

ראוי להחמיר לפי כל השיטות. ולענ"ד לפי דבריו כל שכן באישה שיש לה וס"ק 
בנידון דידן, וכן אם אין לה וסת קבוע והגיע עונת והגיע שעת ויסתה שאין להקל 

 הפרישה או עונה בנונית, צריכה לחוש.)עיין עוד בפתחי טהרה ח"ב עמ' עא(. 
 לסיכום:

נראה לפסוק להחמיר כיון שרוב גדולי הדור דנו בזה להחמיר. אולם אם המורה 
אות איך רואה לפי דעתו שמדובר בזווג מתחזק יורה להמתין לפחות כד' שעות ולר

מתפתח הענין וכדברי האבני שוהם הנ"ל יתחמק לא לענות )ע"ש( וכל הנ"ל שזה 
 לא בשעת הוסת או עונה בנונית כנ"ל

 סימן ג'
נשאלתי מאת הרב החשוב אליעזר הלוי נר"ו. אודות אדם שעבר ניתוח, והניחו לו 

 הרופאים תחבושת בגבו, וציוו אותו הרופאים להחליף את הרטיה  אחת לשבוע.
ושאלתו בפיו האם אשתו שאינה טהורה יכולה להחליף לו כיון שהוא מתבייש 

 לבקש זאת מאדם זר.
 תשובה:

וז"ל הרא"ש בתשובה )כלל כט( מי שהוא חולה ואשתו נדה ואין לו מי שישמשנו 
זולתה, מותרת לשמשו. רק שתיזהר ביותר שתוכל מהרחצת פניו ידיו ורגליו 

לו זולתה אי אפשר שלא תשמשנו" עכ"ל והצעת המיטה בפניו שמאחר שאין 
 הרא"ש בתשובה

מבואר מדברי הרא"ש בנ"ל שאדם שהוא חולה ואין אדם אחר שיעזור לו וישמש 
אותו אשתו מותרת לשמש אותו. אולם כתב הרא"ש לא כל תשמיש מותרת 

לעשות לבעלה לכן צריכה להזהר ככל האפשר מהרחצת פניו ידיו ורגליו, והצעת 
ש חיבה(. אולם דייק הב"י )חיו"ד ס' קצה ס"ק טו( שאם אי אפשר המיטה)כיון שי

בענין אחר מותרת גם במלאכות אלו כיון שכתב הרא"ש "שתזהר ביותר שתוכל" 
 כלומר צריכה להיזהר אך אם אי אפשר בענין אחר מותרת גם במלאכות אלו, ע"ש.

רי כל וכן דקדק הב"י באיזה מלאכות מדובר שמותרת לעשות לו שהוא חולה. ה
מלאכות שאישה עושה לבעלה נידה עושה חוץ  מהרחצת פניו ידיו ורגליו הצעת 

המיטה ומזיגת הכוס)לשון הגמ' כתובות סא' ע"א(וניסה הב"י  לדחוק שכוונת 
הרא"ש אולי למזיגת הכוס שלא הזכיר הרא"ש או שמה להושיט מידו לידה או כמו 

 כו, ע"ששכתב תרומת הדשן)ס' רנב( שמותרת להשכיבו ולסומ



אולם הטור ) יו"ד ס' קצה סעיף טו( העתיק את לשון הרא"ש אך השמיט את 
המילה "שתוכל" כלומר שבשום אופן אין התר לאישה נדה לעשות לבעלה אלו 

המלאכות, וכך דייק הב"י)שם( מדברי הטור וכן דייק זאת מדברי רבנו ירוחם, 
 יעו"ש.

בענין המלאכות הנ"ל שלפי נמצאנו למדים שישנה מחלוקת בין הרא"ש לרי"ו 
 הרא"ש אם אי אפשר בענין אחר מותרת, אך לפי רי"ו והטור אי שום התר.

מרן השו"ע )חיור"ד ס' קצה סעיף טו( פסק כדברי הרא"ש שאם אי אפשר בענין 
אחר מותרת אשה נדה לעשות לבעלה כל המלאכות שצריך )וסתם דברי ולא כתב 

להיזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת איזה מלאכות( אולם כתב שתוכל ביותר 
 המיטה בפניו. ע"ש

בשיעורי שבט הלוי)שם אות א( חקר באיזה חולה מדובר. אם זה בחולה שיש בו 
סכנה אז פשיטא שמותרת כיון שאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. אולם אם 
מדובר במיחוש בעלמא גם אי אפשר לומר כיון שכבר כתב בדרכי תשובה )ס"ק 

מט( שאסורה לשמשו. אלא מדובר כאן בחולה שאין לו סכנה, ובזה התירו לשמשו 
בדברים שאין בהם משום חיבה וציין שכך כתבו החיי אדם)כלל קטז סעיף יא( וכן 

 כתב בשערי תשובה)ס"ק נא(.
כתב הרדב"ז )ח"ד ס' ב( שאם הבעל חולה בחולי שאין בו סכנה ואין מי שישמשנו 

א תשמשנו יחמיר החולי מותרת לשמשו כיון שבענין זה זולת אשתו נדה, ואם ל
נחשב כחולה שיש בו סכנה והתורה התירה פיקוח נפש, אולם כתב שם שלכתחילה 
תעשה על ידי דבר המפסיק בינו לבינה כגון כפפות או דבר אחר בכדי שלא תיגע בו 

ה בהדיא. אולם כתב שתמיד צריך להשתדל לעשות על ידי אדם אחר, וכל הנ"ל בז
 היכן שאין לו זולת אשתו, ע"ש.

וכן כתב רבנו יוסף חיים ברב פעלים )ח"ג שאלה יב( שמותרת האשה לשמש בעלה 
כמו שכתב הרדב"ז הנ"ל)שם נשאל רי"ח אודות איש עני שנפל למשכב ואין 

 באפשרותו לשכור משרת שיסיענו, ע"ש(.
ד ימין מותרת כתב הגר"ע יוסף )טהרת הבית ח"ב עמ' ריב( שאם יש גבס לבעל בי

 האשה בהיותה נדה להניח לו תפילין, ע"ש
 לסיכום:

לכתחילה צריך האדם הנ"ל לא להשתמש באשתו כלל כיון שבנקל יכול לבקש 
עזרה מאחד ממכריו. אומנם אם אין לו אפשרות כלל מותר האשה לעזור לו להוריד 

. )עיין את התחבושת ע"י שתניח בידיה כפפות או דבר אחר בכדי שלא תיגע בבשרו
ריד, וכן עיין עוד בספר פתחי טהרה ח"ב על ס'  –באורך בטהרת הבית ח"ב עמ' רח 

 קצה סעיף טו(  
 סימן ד'

נזכרה אחרי הטבילה נשאלתי אודות אישה ספרדיה שטבלה במקוה ובעודה במים 
ושאלתה וחששה משום ברכה לבטלה לכן לא ברכה שלא בירכה לפני הטבילה 

 וטבול שוב לאחר מעשה האם צריכה לברך 
 תשובה:



דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן וז"ל הגמ' בפסחים )ז' ע"ב( "

בי רב אמרי חוץ מן הטבילה ושופר בשלמא טבילה דאכתי וכו'  עובר לעשייתן
טבל  גברא לא חזי וכו'.. אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה בלבד איתמר תניא נמי הכי

 " עכ"ל הגמ':ועלה בעלייתו אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה
מבואר מהגמ' הנ"ל שכל המצות מברך עלהם עובר לעשייתן חוץ מהטבילה כיון 

 שעדין האדם אינו ראוי לברך
ופרש"י )שם( הכוונה היא על בעל קרי שאסור בדברי תורה ובברכה מתקנת עזרא 

לפני ומשום כך לא חילקו חז"ל בין הטבילות ובכל טבילה  לכן הוא לא ראוי לברך
 קודם טובל ואח"כ מברך, ע"ש

ותוס' )שם( פרשו שלפני הטבילה אינו מברך כיון שיש חשש שלא יטבול כי אולי 
יפחד ואז נמצא ברך ברכה לבטלה וכן שכבר נכנס למים לא יברך כיון שאינו עם 

 ל שיברך לאחר הטבילהבגדים וליבו רואה את הערוה לכן תקנו חז"
 הטור )ביו"ד ס' ר'( כתב שבה"ג ור"י כתבו כרש"י 

אין לך מצוה שמברכין אחר עשייתה אלא וז"ל הרמב"ם )ה' ברכות פ"יא ה"ז( " 
טבילת הגר בלבד שאינו יכול לומר אשר קדשנו במצותיו וצונו שעדיין לא נתקדש 

לה מפני שהיה דחוי ולא נצטוה עד שיטבול. לפיכך אחר שיטבול מברך על הטבי
 "מעיקרו ולא היה ראוי לברך

מבואר שהרמב"ם פרש את הגמ' הנ"ל דווקא בגר אך שאר חייבי טבילות מברך 
ועובר לעשייתן וכדברי הרמב"ם הנ"ל כתבו הרי"ף בשם הגאונים הראב"ד הר"ן 

 והרא"ש
התוס' כתבו בשם ר"י שאין למחות במי שטובלת ואח"כ מברכת מכל מקום 

ברך תחילה ואח"כ תטבול אולם הטור כתב בשם ר"י שהוא סובר כמו לכתחילה ת
בה"ג אולם הב"י תמה עליו כיון שר"י אמר שאין למחות ביד הנוהגות כן אך 

 לכתחילה מודה לדברי הרמב"ם וסיעתו
השו"ע )יו"ד ס' ר'( פסק כדברי ג' עמודי הוראה הלו הם הרמב"ם והרא"ש והרי"ף 

ה לפני כניסתה למים תברך בהיותה במים לפני וסיעתם וכתב שם שאם לא בירכ
 הטבילה מכל מקום אם המים צלולים תעכור אותן ברגליה

 אולם הרמ"א כתב )שם( שהמנהג כדברי רש"י ובה"ג שקודם תטבול ואח"כ תברך
השל"ה הקדוש כתב )שער האותיות( שחסידים ואנשי מעשה מצוים לנשותהם 

תברך ותטבול שוב וכן פסק הגאון הרב לצאת ידי חובת כולם לכן תטבול ואח"כ 
וכן הביאו שם שכתב בשו"ת הרב  832מרדכי אליהו זצ"ל )דרכי טהרה השלם 

הראשי שע"י כך יוצאים ידי חובת כל הפוסקים וכן כתב שלא מצאנו שהספרדים 
וכן כתב החיד"א )בשיו"ב  נהגים לברך מחוץ למקוה אלא דווקא בעודה במים, ע"ש(

ה וכן עוד כמה אחרוני ספרד )עיין באבני שוהם ח"ב עמ' ס"ק ב( לעשות כשל"
 תתקנד'( 

מו"ר בטהרת הבית)ח"ג עמ' רב וכן בעמ' רכ'( כתב כדברי השו"ע וכתב שאין לזוז 
 רכ'( -מפסיקתו וכן האריך לדחות דברי השל"ה הנ"ל )ע"ש באורך עמ' רה'



דים אולם ראיתי בחיי אדם שכתב סעד וסמך לדברי השל"ה מדברי ספר חסי
שכתב שם שכל עוד לא נגמרה המצוה עדין זה בגדר עובר לעשיתן לכן כל עוד 

האישה במים אע"פ שכבר טבלה ויצאה ידי חובה טבילה והרי היא טהורה תברך 
 וטבול שוב )עיין באבני שוהם ח"ב עמ' תתקנה' שכתב לחלוק על דבריו(.

 אולם יש עוד בעיה נוספת לברך בתוך בור הטבילה ואבאר דברי
מבואר מהגמרא שבת )י' ע"א( שמקום שבני אדם עומדים ערומים אסור בשאילת 

 שלום ואין צריך לומר לענין מקרא ותפילה והנחת תפילין, ע"ש
 וכן פסק מרן השו"ע )או"ח ס' פד'(

אולם הט"ז )שם ס"ק ב', כך הבין בדבריו המשנ"ב שם ס"ק ד' וכן הפת"ש. אולם 
רל( וכן המגן אברהם )ס' מה' ס"ק ב'( -עמ' רכטעיין עוד באורך בטהרת הבית ח"ג 

כתבו שבמקוה מים צוננים מותר לברך אך במקוה מים חמים יש הבל וזוהמא חל 
 איסור לברך.

הפת"ש )חיו"ד ס' ר' ס"ק ג( הביא מחלוקת הפוסקים האם מותר לברך במקוה חם. 
ר וכתב שמחצית השקל והפמ"ג הסתפקו, אולם החת"ס הביא בשם היעב"ץ לאסו

 לברך במקוה חם והסכים עימו.  
וכן פסק בטהרת הבית )ח"ג עמ' רב( שהמקואות היום חמים ואסור לברך בתוך 

 חדר המקוה אלא בחדר צדדי, ע"ש
אולם בשיעורי שבט הלוי )עמ' שעו(.כתב שגדולי הדורות הסכימו למנהג 

 שמברכיםבמקום המקוה אע"פ שהוא חם, ע"ש 
קיי"ל בכל מקום ספק יכה לשוב ולטבול כיון שאין האישה צר העולה מכל האמור

ברכות להקל וכן קיי"ל שהברכות לא מעקבות את המצוות לכן טוב עשתה האישה 
אין מזניחים אותה כיון שיש לה על מי וטובלת הייתה מברכת  שלא ברכה אולם אם

 לסמוך כנ"ל
 בברכה שמעון יחיא

      
 סימן ה'

ג בענין הגשת התינוק לברית. כיון שדוע נשאלתי מאת אלירן סבח איך צריך לנהו
שהאישה אחרי לידה טמאה, והיא רוצה לזכות במצות הסנדקאות לתת את הוולד 

 לבעלה ושהוא יגיש זאת לסנדק. 
 תשובה:

תני דבי אליהו מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה וקרא יג':( "-וז"ל הגמ' שבת)יג'.
והיתה אשתו נוטלת תפיליו הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו 

כי הוא חייך  ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה
ואורך ימיך בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני מה 

מת בחצי ימיו ולא היה אדם מחזירה דבר פעם אחת נתארחתי אצלה והיתה 
בימי נדותך מה הוא אצלך אמרה לי חס מסיחה כל אותו מאורע ואמרתי לה בתי 

ושלום אפי' באצבע קטנה לא נגע ]בי[ בימי לבוניך מהו אצלך אכל עמי ושתה עמי 
וישן עמי בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר ואמרתי לה ברוך המקום 



אל אשה בנדת טומאתה לא   שהרגו שלא נשא פנים לתורה שהרי אמרה תורה
 " עכ"ל הגמ'תקרב

 מהגמ' הנ"ל גודל חיוב הרחקת הבעל מאשתו בזמן שאינה טהורה. מבואר
התוס')כתובות סא ע"ב( כתבו שמהגמ' הנ"ל רש"י היה ניזהר לתת לאישתו מפתח 

או דבר אחר בזמן שלא היתה טהורה. וכן כתב הרא"ש בשם רבנו שמעיה שהעיד 
 על רש"י כך)הובא בב"י חיו"ד ס' קצה ס"ק י(.

כל מלאכות שהאשה עושה שות פרק כא הלכה ח( "וז"ל הרמב"ם )הלכות אי
לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו 

גזירה משום הרהור שמא יבא לבעול. לפיכך מצעת מטתו כשהיא נדה שלא בפניו 
ומוזגת את הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד אלא מנחת אותו על הארץ 

 הכלי או על השלחן והוא נוטלו" עכ"ל הרמב"ם או על
מבואר בדברי הרמב"ם שכל דיני הרחקות בין בעל לאישתו נדה הם גזירה משום 

 הרהור וחשש שמה על ידי כך יגיעו לדבר עבירה בהיותה נדה.
ודע אולם המגיד משנה)שם( דקדק מלשון הרמב"ם שהוא חולק על רש"י וז"ל" 

ת אותו בידו כדרכה תמיד נראה ששאר הדברים שממה שכתב רבינו ואינה נותנ
יכולה היא להושיט מידה לידו וכן דעת קצת מפרשים ויש מחמירין בכל דבר" עכ"ל 

 הרב המגיד
שדווקא כוס יין אסורה האישה לתת לבעלה מבואר מדבריו שפירש דברי הרמב"ם 

 ביד אבל שאר דברים מותר. 
תת לאישתו חפץ מידו לידה וכל וכן כתבו הסמ"ג וכן כתב ספר התרומה שמותר ל

 מה שאסרו זה דווקא נתינת כוס יין )הובאו בב"י ס' קצה ס"ק י(.
אולם הרא"ש הרשב"א הרמב"ן ורי"ו החזיקו בשיטת רש"י, שיש איסור לתת חפץ 

 מיד הבעל ליד אישתו בהיותה טמאה וכן איסור לקבל מידה
ט חפץ מידו לידה וכן וכך פסק השו"ע )חיו"ד ס'קצה סעיף ב( שיש איסור להושי

 לקבל מידו לידה, וכתב שהסיבה שמה יגע בבשרה.
לכן נראה שיש איסור שהאישה תתן את התינוק לבעלה, כיון שיש איסור הושטה 

 מיד ליד בין בני זוג שהאשה איננה טהורה. 
 וכתב הב"ח שיש איסור הושטה מידו לידה אע"פ אם עושים זאת בשינוי .

הרה)ח"ב ס' קצה סעיף ב' אות ב( שהביא בשם השיטה אולם ראיתי בספר פתחי ט
מקובצת על כתובות דף סא' ע"א שהריטב"א מתיר הושטה מיד ליד על ידי שינוי, 

 אולם כתב בשם האחרונים להחמיר כב"ח
אולם ראיתי בפת"ש)חיו"ד ס' קצה ס"ק ג( שהביא משם התשב"ץ )ח"ג ס'נח אות 

ן שהחי נושא את עצמו ואין כאן שום ה( שמותר לבעל לקחת תינוק מחיק אימו כיו
 איסור של הושטה מיד ליד. לכן נראה להתיר זאת.

אולם כתב הפת"ש לדייק שדווקא בתינוק גדול שבא מחיק אימו לאביו אבל תינוק 
קטן או כפות לא שייך לומר החי נושא את עצמו, והביא הפת"ש ראיה לדבריו 

 עא(.ע"ש -מהמגן אברהם )חאו"ח ס' שח ס"ק ע



עוד ראיתי בערוך השולחן )ס' קצה סעיף ה( שתמה על התשב"ץ הנ"ל. וכן כתב 
בשו"ת שבט הלוי )ח"ב ס' צב, וכן בס' ק על השו"ע ס' קצה סעיף ב( שאין לתת את 

התינוק מיד האישה לאיש ואין לסמוך על התשב"ץ כיון שהוא מקל אפילו בזריקה 
זאת, ע"ש.וכן עיין באבני  מידו לידה והרי הרמ"א)ס' קצה סעיף ב בהג"ה( אסר

שוהם)ח"א ס' קצה סעיף ב עמ' תצב( שדן בדברי התשב"ץ הנ"ל והביא עוד 
 אחרונים שהקשו עליו, ע"ש 

אולם ראיתי שכבר דן זאת באורך הגר"ע יוסף)טהרת הבית ח"ב עמ' צו( ופסק 
להתיר באופן שיניחו שני כריות והאישה תחזיק בכרית התחתונה, והבעל ירים את 

ת העליונה, ובכך אין חשש נגיע, ע"ש במשמרת הטהרה שהביא משם החיד"א הכרי
בשו"ת יוסף אומץ )ס' פה( שאין חשש ברגע קטן ובאקראי לבוא ח"ו לעבירה, ע"ש 

 ק( באורך שהביא עוד כמה סניפים להתיר.-במשמרת הטהרה)עמ' צו
א באולם ואני הקטן מוסיף עוד על דברי החיד"א הנ"ל שגם יש איימת הציבור הנמצ

 לכן אין חשש שיגיעו להרהור וכ"ש לעבירה כמו שכתב הרמב"ם הנ"ל. 
 לסיכום:

כיון שכמה ראשונים כתבו שאין כלל איסור הושטה מיד האישה ליד האיש. וכן 
כתב הריטב"א שגם האוסרים יודו שמותר בשינוי להעביר מיד ליד ובצרוף דברי 

סף זצ"ל ועוד פוסקים אין שום החיד"א הנ"ל ופסיקתו של גאון עוזנו הגר"ע יו
איסור שהבעל יקח את הכר העליון שבו מונח התינוק, והכר השני הישאר ביד 

 האישה. 
אולם ליוצאי אשכנז ראוי להחמיר בנידון הנ"ל, ומתירים שאדם אחר יקח מאת 

האישה את התינוק והוא יעביר אותו לבעל) עיין דרכי תשובה ס' קצה ס"ק ט, וכן 
 קצה ס"ק כד( בדי השולחן ס'

 סימן ו
 לכבוד הגה"צ רבינו הנפלא ציס"ע רבי שמעון יחייא שליט"א

 האם יש הידור לטבול במקוה שאין שם פילטר, או אין צורך להדר בזה.
 אשמח לקבל תשובתו הרמה. ושכמ"ה

 בברכת כהנים באהבה כעתירת
 גמליאל הכהן רבינוביץ

 מח"ס "גם אני אודך"
 .המועדיםו"פרדס יוסף החדש" על 

 לכבוד הרב החשוב הרב גמליאל רבינוביץ שליט"א הנני לענות על שאלת כת"ר
 ראשית נבאר את ענין פסול הזוחלין במקוה 

איתא בתורת כהנים פרשת שמיני "אך מעין ובור מקוה מים" מעין מטהר בזוחלין 
 1ואין מקוה מטהר בזוחלין אלא באשבורן
הינו מדרבנן וקרא אסמכתא  2במקוהאולם נחלקו הראשונים אם פסול זחילה 

 בעלמא או פסול זוחלין הוא דאורייתא והלימוד בתורת כהנים לימוד גמור הוא
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 הביאו הט"ז ס' רא ס"ק ב, ע"ש 
2

 העשוי ממי גשמים 



)ס' רא' ס"ק ב'(  בדעת תרומת הדשן ומהרי"ק שפסול זוחלין הינו  כתב הב"י
מהתורה, אולם בדעת המרדכי כתב שפסול זוחלין הינו מדרבנן כיון שזה גזרה אטו 

. אולם בדרכי משה )ס' רא' ס"ק ז( חלק על דבריו והוכיח שגם 3חרדלית של גשמים
 המרדכי סובר שפסול זוחלין הינו מדאורייתא, ע"ש 

ס' רא סעיף ב'( שמעין מטהר אפילו בזוחלין ומי גשמים מטהרים רק  כתב השו"ע )
 .4באשבורן

משמע מדבריו של השו"ע שיש איסור זחילה במקוה לכן לכאורה נראה לאסור את 
 טר הנ"ל כיון שזה גורם תזוזה במים.הפיל

אולם הריב"ש )ס'  רצב(  כתב שאם המים יוצאים מן המקוה וחוזרין אליו אין זה 
)ס' רא ס"ק צג( כתב  )ס' רא ס"ק נ(. אולם הגר"א נקרה זחילה, הביא דבריו הב"י

)ס'  שמהרי"ק חולק על הריב"ש הנ"ל וסובר שיש כאן דין של זחילה, אלא שהרמ"א
 ף נ בהגה שם( פסק כדברי הריב"ש להלכה.רא סעי

)ח"א יו"ד ס' ק( על פי פסיקת הרמ"א  שאין שום פסול  כתב בשו"ת איגרות משה
 של זוחלין במקוה ע"י הנחת הפילטר, ע"ש

אולם בשו"ת בצל החוכמה )ח"ד ס' צח( כתב לחלוק על האגרות משה הנ"ל וכתב 
הם מהמקוה הוא דשרי אך כאן שהריב"ש התכוון דווקא בענין שהמים יוצאים מאלי

 זה נעשה ע"י כוח חשמלי שפיר נקרה זחילה.
אולם בשערי מקואות )עמ' צה' בביאורים על סעיף נ'( כתב עצה לזה שהאישה 

נכנסת לטבול יכבו את הפילטר. אומנם דן שם לענין שאובים כיון שבפילטר יש 
חשש לפי דעת נזרעים בחזרה במקוה יש  6, ואע"פ שהמים השאובים5בית קיבול

הראב"ד בנתן סאה ונטל סאה שמכשירים עד רובו ובמקרה דנן ודאי נשאבו יותר 
, אע"פ שמרן )ס' רא ס"ק כד'( פסק כשאר הראשונים שמותר 7מרובו במשך הזמן

 עד עולם כתב שקיי"ל כש"ך )ס"ק סג'( שצריך לכתחילה להחמיר כראב"ד.
ו"ד קעז'( שיש כאן חשש של עוד כתב בשערי מקואות )שם( בשם שו"ת הר צבי )י

הוייתו ע"י אדם בלחיצת הכפתור של הפעלת הפילטר, וכן כתב שם שיש עוד 
חשש שלך זריעה בזוחלין ע"י שהמים יחזרו מהפילטר לבור הטבילה וממלא גם 
לפי שיטת שאר פוסקים ומרן בראשם )סעיף כד'( נחשב הכל כזוחלין כיון שאין 

מקואות שאין כאן הוייתו ע"י אדם אלא  כאן זריע. אולם השיב עליו השערי
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פרוש חרדלית הוא מי גשמים היורדים מן ההר ואינם מכונסים ויש חשש שאם אדם יטבול בזוחלין יבוא להתיר לטבול  

בחרדלית שאין בה מ' סאה וידוע שאין המקוה מטהר אלא בארבעים סאה עיין חגיגה יא ע"ב שדרשו מהפסוק "ורחץ במים 

אה וכאן גם ישנה מחלוקת האם זה דאורייתא או דרבנן שדעת את כל בשרו" מים שכל גופו עולה בהם ושיערו חכמים מ' ס

הריב"ש ותלמידי רבנו יונה שארבעים סאה זה דאורייתא ולימוד גמור הוא וכן דעת החזו"א ולחם ושימלה ס"ק א וכן הדברי 

 חיים ועוד אולם הב"ח והלבוש כתבו שזה דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

4
שם ס"ק ד' שכתב פרוש אשבורן קערה ולענ"ד כוונתו שהמים עומדים במקום אחד  פרוש מים עומדים במקום אחד עיין ט"ז

 ללא תזוזה כמו בכערה שיש לה שפב והיא מעמדת את המים

 
5

 אולם עיין בטהרת הבית ח"ג עמ' שלז' שכתב שאין הפילטר נחשב לכלי 

6
 היוצאים מן הפילטר 
7
ס"ק כד' שסובר עד רובו גזירה משום מראית לענ"ד אפשר לומר שגם יש בעיה לדעת הרמב"ם שכתב הב"י  

 עין ופה ודאי שייך מראית עין, וכן כתב הרשב"ץ שיש לחוש לראב"ד הנ"ל וכן פסק הש"ך בס"ק סג', ע"ש



בלחיצת הכפתור בכוח ראשון אך מכאן ולהבא אין זה נחשב מכוח אדם)עיין שם 
 בביאורים( אולם בבעיה השניה של זריעה בזוחלין הודה לו, ע"ש

אולם הציע השערי מקואות )שם עמ' צו( שאם יש עוד אוצר השקה יפתחו את 
ע"י כך וכן יכבו את הפילטר בשעת  8יםנקב ההשקה ויטהרו את המים השאוב

טבילה כנ"ל. אולם כתב לחוש לדברי החת"ס )יו"ד ס 'ריז( שמה ישכחו לפתוח נקב 
ההשקה וכן ישכחו לכבות הפילטר בשעת טבילה ועד חשש גדול מאוד שהפילטר 
יפסול את בור ההשקה ע"י שישאב משם מים ויסננם ואז חוזר כל החששות הנ"ל 

שכתב  9'(באוצר המקוה פ"ט עמ' שגכתב יר בכל זאת )וכן לכן כתב שם להחמ
 10שלא לסמוך על הנחת הפילטר במקוה , ע"ש

אין שום  12שדן לגבי סוגי הפילטר. וכתב שבפילטר ישן 11עוד עיין בשערי מקואות 
, אולם כתב )שם עמ' צו בביאורים 13התר, וכן בחדש בעת שהוא פועל יש לאסור

היוצאים מהפילטר יעברו בבור הזריעה וכן כתב שם על סעיף נ'( התר ע"י שהמים 
עוד כמה תנאים, ע"ש. ולבסוף כתב שכיום יש פילטרים שאין להם בית קיבול 

 אולם גם בזה אסר לכתחילה ע"ש.
)ח"ג עמ'שלז( שכתב שאין הפילטר הנ"ל נחשב לכלי  אולם ראיתי בטהרת הבית

להתיר  15סק הגר"ע יוסף. לכן פ14כיון שאין לו בית קיבול וכן כתב בשבט הלוי
 .16בשופי הנחת הפילטר בתוך בור הטבילה ללא שם פקפוק

אולם כל הנ"ל לדעת האוסרים זה דווקא באישה שחיובה מדאורייתא ואיסורה 
 הנחת הפילטר. 18, אולם בטבילה במקוה של גברים אפשר להתיר17כרת

 . 19אולם גדולי האחרונים התירו זאת גם במקוה נשים
 לסיכום:
 21אולם בפילטרים החדשים יש להקל 20שים חל איסור להניח פילטר ישןבמקוה נ

 .22אולם המחמיר, תע"ב. אך לענין מקוה גברים אין שום חשש אלא מצד חסידות
 בברכת התורה ולומדיה שמעון יחיא 

 
 
 

                                                           
8
 היוצאים מן הפילטר 
9

 עמ' מהדורה חמישית שנת תשע"א  
10

 שם אות י' 
11

 שה  -שם עמ' שב 
12

 שם אות ד' 
13

 שם אות ו' 
14

 ח"ט ס' קפז 
15

 שלו שם עמ' 
16

 עיין שם בהערה שדם באורך בכל הנ"ל 
17

 שם אות יד' 
18

 שם אות טו 
19

וכן הגר"ע יוסף בטברת  עיין שם בעמ' דש' שהביא בערה ו' שכך פסקו הרב ואזנר והרב ניסים קרליץ וכן הרב מאיר פוזן 
 הבית ח"ג עמ' שלו', ע"ש

20
 עיין בשערי מקואות תיאור איך עובד הפילטר הנ"ל עמ' שב אות ג' 
21

בסיורי במקואות פה עפולה ראיתי שסומכים על זה בשופי ומתקינים לכתחילה פילטרים במקואות הנשים, אולי סומכים  
 על הגר"ע יוסף כמו שכתבנו משמו

22
אולם במקואות של גברים ישנם הרבה קולות בבניתם והבאת המים ושימורו והשקתו ועוד.. אז איני יודע מה חסידות יש  

 ן שלפי הרבה שיטות ראשונים ואחרונים המים במקוה הנ"ל שאוביםבחומרה הנ"ל כיו



 סימן ו'
נשאלתי מחסיד ברסלב הנוסע לאומן, אודות טבילה בנהרות האם זה עדיף 

מלטבול במקוה )ידוע שבאומן קרוב לציון הקדוש ישנו נהר וכן ישנו גם מקוה לכן 
 שאל מה עדיף( 

תניא רבי מאיר אומר יובל שמו שנאמר והיה כעץ שתול וז"ל הגמ' בבכורות נה': "
רא שמו פרת שמימיו פרים ורבים מסייע על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולמה נק

ליה לשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מיבריך ופליגא דרב דאמר רב אמי אמר 
רב מיטרא במערבא סהדא רבה פרת אבוה דשמואל עביד להו לבנאתיה מקוה 

ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי מקוה ביומי ניסן סבר לה כרב דאמר רב אמי אמר רב 
א רבה פרת שמא ירבו נוטפין על הזוחלין והוו להו מי גשמים מיטרא במערבא סהד

רובא ומפצי ביומי תשרי ופליגא דידיה אדידיה דאמר שמואל אין המים נטהרים 
 " עכ"ל הגמ'בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי

מבואר מהגמ' הנ"ל שנחלקו רב ושמואל איך נוצרים המים בנהר פרת שלפי 
שמואל הנהר גדל מאליו )עיין פרש"י( לכן מותר לטבול בנהרות כל השנה כולה, כיון 

שיש להם דין מעיין לכן מטהרים בזוחלין. ולרב הנהר גדל ומתרבה מהגשמים 
ול בנהרות אלא בימי שיורדים בארץ ישראל, לכן סבר אביו של שמואל שאין לטב

תשרי שאין חשש למי גשמים וכן אין חשש להפשרת שלגים, אך בשאר ימות 
השנה היה בונה לבנותיו מקואות כי חשש לדברי רב שירבו הנוטפים)מי גשמים( על 

הזוחלין)מי הנהר(. וידוע שממי גשמים מטהרים רק שהם מכונסים ולא זוחלים 
"ל "אך מעיין ובור מקוה יהיה טהור" מה כמבואר בתורת כהנים )פרשת שמיני( וז

מעיין מטהר בזוחלין אף מקוה יטהר בזוחלין תלמוד לומר אך )אך בא למעט( 
"מעין", מעיין מטהר בזוחלין ומקוה באשבורן"  וכ"כ השו"ע ס' רא' ס"ק ב' )פרוש 

 אשבורן הוא מים עומדים ולא זזים( 
 נחלקו הראשונים כמי הלכה 

תוס' )שבת סה':( הסמ"ג והסמ"ק פסקו כשמואל שהנהר ר"ת הר"ש בעל התרומה 
גדל מאליו לכן מותר לטבול בנהרות כיון שמעיין מטהר אף בזוחלין אע"פ שרבו 

הנוטפים)מיי גשמים( על הזוחלין לכן מותר בכל ימות השנה. ויש סיוע לדברי 
שמואל מהגמ' )תענית כה ע"ב( וז"ל "אין לך טפח היורד מלמעלה שאין תהום 

ה לקראתו טפחיים מלמטה" עכ"ל הגמ' ומבואר כיון שיורדים גשמים עולים עול
לקראתם מהאדמה מי תהום בכפל, לכן אין מציאות לפי דברי הגמ' שירבו הנוטפים 

 על הזוחלין.  
כתב רבנו ירוחם בדעת ר"ת שאע"פ שפסק כשמואל צריך להמתין כמה ימים 

"ק כתבו לחלוק עליו בדעת רבנו שירדו המים מריבוים וינוחו, אולם הרא"ש ומהרי
תם שבכל ענין מותר לטבול בריבוי הנוטפים)אע"פ שמהרי"ק והרא"ש פסקו כרב 

 הם הסבירו את דעת ר"ת, וק"ל שלא יהיה סתירה בדבריהם( 
אולם דעת הרי"ף הרמב"ם הרא"ש תרומת הדשן ומהרי"ק דהלכה כרב, אלא 

 שסיים מהרי"ק שאם נתפשט המנהג ימשיכו במנהגם.



ולם נחלקו הראשונים אם פסול של ריבוי הנוטפים על הזוחלין הינו דאורייתא או א
 דרבנן.

דעת הרא"ש מהר"ם מרוטמבוג והמרדכי שפסול זה הינו מדרבנן גזרה שמה יבוא 
לטבול בחרדלית של גשמים)פרוש שתף מי גשמים, וכבר הזכרנו לעיל שמי גשמים 

ך כתב טעם אחר כיון שאי מטהרים רק כשהם מכונסים(.וכן כתב הרשב"א א
 אפשר לברר היכן מי הנהר והיכן מי הגשמים לכן גזרו חז"ל בכך.

אולם הב"י הבין שדעת מהרי"ק ותרומת הדשן שפסול זה הינו מהתורה. אולם עיין 
בד"מ )ס' רא ס"ק ז( שחלק על דבריו וכתב ברבו הנוטפים על הזוחלין לכו"ע זה 

 דרבנן.
באיזה אופן אסור לטבול בנהר בזמן שהוא מתרבה  עוד נחלקו הראשונים בדעת רב

 ממי הגשמים.
הר"ן כתב בדעת הראב"ד וכך דעת הרשב"א)הובא בב"י ס' רא ס"ק ב' וכן בס"ק 

טו( שמקום שהיה זוחל בתחילה לפני בוא הגשם מטהר בזוחלין אולם מקום שלא 
גשמים( היה זוחל מתחילה ורק עכשיו הוא זוחל בגלל ריבוי הנוטפים)דהיינו מי 

אותו מקום מטהר רק בשיעור מ' סאה ובאשבורן, כדין מקוה)כי כך מטהר מקוה 
הנעשה ממי גשמים, וכן כאן הרוב מי גשמים, לכן נתן לו דין מקוה לכל דבר. עיין 

 בתחילת סעיף טו)א( בב"י(.
אולם בדעת הרמב"ם כתב הר"ן שאם ריבה בגומת המעין ורבו הנוטפים על הזוחלין 

כראב"ד שאין הנהר מטהר אלא באשבורן אולם אין צריך מ'  סובר הרמב"ם
סאה)כלשון הרמב"ם דין המקום משותף למעין ולמקוה(, אבל אם ריבה שאובין 

שלא בגומת המעין אסור כלל לטבול. אולם הב"י ]שם ס"ק טו)א([ חלק על הבנת 
 הר"ן ברמב"ם שלאו דווקא בריבה בגומת המעין הדין כך, אלא הוא הדין שריבה

בכל משך הנהר וזה כוונת הרמב"ם שכתב גומת המעין וכוונתו שאם שפך מים חוץ 
 למעין ונגעו במים הניגרים אינו מטהר בזחילה אלא באשבורן, ע"ש

דעת מהרי"ק )שורש קטו( ורי"ו בכל מקום שרבו הנוטפים על הזוחלין אין לטבול 
במקום שהיה זוחל שם כלל, ואם רבו הזוחלין מטהר רק באשבורן, או אף בזוחלין 

 תחילה. 
השו"ע ס' רא' ס"ק ב' פסק כג' עמודי הוראה שאסור לטבול בנהרות שרבו 

 הנוטפים על הזוחלין.
אולם הרמ"א שם כתב להחמיר כמרן אלא שכתב להקל במקום שאין מקוה  

 יעו"ש.
 וכן כתב הש"ך )שם ס"ק טו( במקום שיש מקוה אסור לטבול בנהר.

 ים היכן אסור לטבול בריבוי הנוטפים על הזוחלין.בדעת השו"ע נחלקו האחרונ
דעת הדברי חיים )ס"פ ח( שגם במקום שהיה זוחל בתחילה אין לטבול כלל בזוחלין 

 אלא באשבורן.
אולם בשערי מקואות)סעיף ב' ס"ק יד( כתב לחלוק על הדברי חיים והסביר שמרן 

זחילה אך אם פוסק כרמב"ם לכן אם היה זוחל בתחילה מטהר אף במקום החדש ב
 היה מעין עומד אין מטהר אלא באשבורן, ע"ש.



עוד ראיתי בשערי מקואות)אוצר המקוה פרק ג' הלכה יז( שכתב לסמוך על דברי 
 הרמ"א בשעת הדחק, ע"ש 

לסיכום: אין התר כלל לטבול בנהר אע"פ שיש דין מעין שמטהר בזוחלין כיון שיש 
הם מכונסים במקום חשש שרבו מי גשמים, והם אינם מטהרים אלא ש

אחד)אשבורן(. אולם במקום שאין מקוה כלל יש שסומכים על דברי הרמ"א 
שפסק כמהרי"ק. אך לענ"ד יש להחמיר כיון שיש ראשונים הפוסלים זאת מהתורה 

כנ"ל, ועוד ביארנו )ח"א חיו"ד ס' ז( שיש בעייה לטבול בנהר לפי ר"ת שלא תטבול 
"ד ס' קצח סעיף לד(אולם כתב השערי כראוי מחמת בושה וכן פסק השו"ע )יו

מקואות)שם הלכה כ'(שיכולה לטבול עם חלוק רחב וכך אין חשש של בושה. אולם 
לגבר יש מקום להקל כיון שאינו חייב לטבול אלא ממדת חסידות ותוספת קדושה. 
אך מ"מ עדיף שיטבול במקוה כשר לצאת ידי חובה לכו"ע, ויקבל ע"י יותר קדושה 

הפוסקים)וכתב הש"ך ס' רא ס"ק טו שבמקום שיש מקוה אין לפי שיטות כל 
 לטבול כלל בנהר, ע"ש(.

 בברכה שמעון יחיא ס"ט
 סימן ז'

פנה אלי יהודי ושאלתו בפיו, כיון שהוא רוצה לטבול כל בוקר ואין בכוחו וזמנו 
ללכת למקוה האם מותר לו לעשות בחצר ביתו מקוה, ע"י שיקבע כלי גדול העשוי 

 בקרקע וכו'..מפלסטיק 
 תשובה:

איתא בתורת כהנים )פרשת שמיני פ"י פרשה ט( וז"ל "אך מעין ובור מקוה יהיה 
טהור... אי בור יכול אף בור שבספינה? תלמוד לומר מעין, מה מעין שעיקרו 

 בקרקע אף בור שעיקרו בקרקע " עכ"ל התורת כהנים.
התורה למדה בור מבואר מהתורת כהנים הנ"ל שיש איסור לטבול בכלים כיון ש

)שזה המקוה( ממעין ודרשו חז"ל מה מעין שעיקרו הוא בקרקע אף בור צריך 
 להיות בקרקע ולא בכלי.

התוספות )בבא בתרא סו' ע"ב(  כתבו איסור טבילה בכלי הינו מדאורייתא אפילו 
למי שסובר כולו שאוב דרבנן.)וכן הביא הב"י ס' רא ס"ק ג, את דברי רבנו תם האלו 

 ע"ש(
ב הטור )ס' רא סעיף ו( וז"ל צריך שלא יהיו ארבעים סאה בתוך הכלי, שאין כת

 טובלים בכלים" עכ"ל הטור.
וכן פסק השו"ע )שם( וכתב הש"ך )שם ס"ק כא( כדברי הטור, ודייק שאם אין עליה 
שם כלי מותר לטבול בה כגון קבעו ולבסוף חקקו)פרוש כיון שקבע גולם של עץ או 

כ עשה לו בית קיבול אין זה נחשב ככלי כיון שקודם קבע אבן בתוך הקרקע ואח"
 זאת בקרקע לכן נחשב כקרקע(.

עיין בפת"ש )שם ס"ק ז( שהביא שלוש שיטות באחרונים בענין הנ"ל "שקבעו 
ולבסוף חקקו" כי מבואר בגמ' )ב"ב סו' עב( שכל דין קבעו ולבסוף חקקו הוא רק 

מו שכבר הקדמנו בשם ר"ת טבילה לענין שאובים דרבנן אך לא לאיסורי תורה)וכ
 בכלי היא מהתורה(



א(דעת הנוב"י היא כפשט הגמ' שדין קבעו ולבסוף חקקו הוא רק לדברים הצריכים 
 טבילה מדרבנן כגון טבילת כלים שנקנו מהגוי ככלי זכוכית וכדומה.

ב(דעת רע"א שרק לענין המשכת מים למקוה מועיל קבעו ולבסוף חקקו בכדי 
לכלי הנ"ל לא יחשבו כשאובים, אולם חל איסור לטבול בכלי הנ"ל  שהמים הנכנסים

 כיון שטבילת כלים היא דאורייתא) כנ"ל בשם ר"ת(.
ג(רוב האחרונים ובכללם ר' חיים שבתי, מרכבת המשנה, באר יעקב, וחת"ס כתבו 
כיון שהטור והשו"ע כתבו פסקו שמועיל לכל מילי ולא חילקו בין דאורייתא לרבנן 

 מפסיקתם.  אין לזוז
הוראתה לדעת לענין טבילה דאורייתא ישנה מחלוקת באחרונים אם מועיל לקחת 

כלי גולמי ולקבוע אותו בקרקע ולעשות ממנו מקוה, אולם טבילה גברים היא 
 משום חומר וחסידות לכן אפשר להקל.

אולם יש עצה יותר נוחה לעשות מקוה בחצר ע"י שיקח כלי מפלסטיק )כגון גיגית 
או אפי' פח זבל ( ויבטל אותו מתורת כלי ואז יוכל לטבול בו כיון שאין עליו גדולה 

תורת כלי, לכן אין כאן איסור טבילה בכלים. אולם נחלקו הראשונים איך מבטלים 
 כלי, והציג את השיטות כדלהלן:

ז( בכדי -דעת הרא"ש )סוף נדה הלכות מקואות ס' ח, וכן הביאו הב"י ס' רא ס"ק ו
די שיהי אפשר לטבול בתוכו צריך לנוקבו בשוליו )דהיינו תחתית לבטל כלי בכ

הכלי( כלשהו, ואם נוקב אותו מן הצד צריך שהנקב יהיה בגודל שפורפרת הנוד)הינו 
שני אצבעות ראשונות שבפס היד]אצבע ואמה[ לדעת הרמב"ם והשו"ע]סעיף טו[ 

אחרונים ולפי הרא"ש והר"ש שתי פעמים האצבע הראשונה שבכף היד ]כתבו ה
ארבע סמ'[( וכמובן צריך לנקוב את הנקב הנ"ל קרוב מאוד לשוליו בכדי שהכלי לא 

יקבל מים)כי כיון שמקבל מים נחשב עדין כלי(, וכתב הרא"ש שגם המהר"ם וכן 
רבנו שמחה והר"ש כתבו שבשולי הכלי מספיק נקב כלשהו ולא צריך כשפופרת 

ד כיון שזה משנה ערוכה פ"ד מ"ה הנוד)ופשוט שהם מודים לו גם לענין נקב מהצ
 דמקואות, ע"ש(. וכן כתב רי"ו בשם הגאונים כנ"ל.

אולם הרא"ש בתשובה סותר את דברי שבפסקים הנ"ל)כלל לא ס' א, הביאו הב"י 
שם( וזת"ד "שאם ניקב את הכלי למטה או מן הצד בענין שלא מקבל מים כלל 

)דהינו נקב כלשהו( אין פוסל את המים להקרה שאובים אך לא לענין לטבול בתוך 
שמע שאם ניקבה הכלי שזה לעולם אסור בנקב כלשהו" עכת"ד. ודייק הב"י מ

כשפופרת הנוד מן הצד או מלמטה כשר לטבול בתוכה, וכך באמת הטור הבין 
בדברי אביו וכן כך פסק להלכה)ס' רא סעיף ז. ולענין הסתירה בדברי הרא"ש, כתב 

הב"י בדעת הטור שתפס את דברי התשובה עיקר, ע"ש(. אומנם הב"י האריך 
לם נלמד מדברי הרא"ש בתשובה להקשות על זה וחלק על הבנת הטור וכתב שלעו

הנ"ל שאין התר לטבול כלל בתוך הכלי אפילו נקוב כשפופרת הנוד, וישב הב"י את 
הסתירה בדברי הרא"ש והוכיח שגם בפסקים לא דבר הרא"ש לענין טבילה בתוך 

 הכלי אלא לענין המים היוצאים ממנה, ע"ש בדברי הב"י)ס' רא סוף ס"ק ז(. 
השוקת שבסלע אינו פוסל את המקוה לפי  פ"ו ה"ג( " וז"ל הרמב"ם )ה' מקואות

שאינה כלי. אבל כלי שחיברו בסלע פוסל את המקוה אף ע"פ שחיברו בסיד. ניקבה 



" עכ"ל מלמטה או מן הצד כשפופרת הנוד כשירה ואינה פוסלת את המקוה
 הרמב"ם

מבואר בדברי הרמב"ם שבכדי לבטל כלי צריך לנקוב אותו כשפופרת הנוד ואין 
ילוק בין אם עושה זאת מלמטה או מן הצד. ועוד שנה זאת הרמב"ם בדבריו )שם ח

השידה והתיבה שבים אין מטבילין בהן אלא א"כ היו נקובים כשפופרת  ה"ח( וז"ל "
 " עכ"להנוד

הלוקח כלי גדול כגון חבית  אולם יש סתירה בדברי הרמב"ם )שם הלכה ד( וז"ל "
" מטהרו וקבעו בארץ ועשאהו מקוה ה"ז כשרגדולה או עריבה גדולה ונקבו נקב ה

 עכ"ל הרמב"ם
כלומר בכלי גדול אין צורך בשפופרת הנוד אלא בנקב המטהרו)וכבר כתב הרמב"ם 

בהלכות כלים פ"יט דיני ביטול כלים לענין טומאה וכנראה מדבריו בהלכה הנ"ל הוא 
 הדין לענין עשית מקוה(

דברי הרמב"ם הנ"ל ותרץ ג'  אולם כבר עמד הב"י )ס' רא ס"ק ז( על סתירת
 תרוצים.

א(אם לקח כלי שלם וקבע בארץ בעודו שלם לא יוצא מדין כלי עד שינקוב אותו 
כשפופרת הנוד, אולם אם בא לבטל אותו לפני שקובעו בארץ מספיק נקב 

 המטהרו)כלי חרס כמוציא זית )עיין הלכות כלים פ"יט ה"א(
כה הנ"ל)הלכה ד( צריך שפופרת ב(בכלי אבנים דומיה דשוקת שכתב בריש ההל

הנוד כיון שאינה מקבלת טומאה לא שייך לשער בה נקב המטהרו לכן פסק 
הרמב"ם כלים שאינם מקבלים טומאה צריך שפופרת הנוד, אך כלי שמקבלים 

 טומאה סגי בנקב המטהרו.
ג(החמיר בכלי שקבעו בסלע משום מראית עין שלא יבואו לטבול בכלי לא נקוב 

 נקב גדול כשפופרת הנוד. לכן הצריכו
עוד כתב הב"י )שם( שתיבה ושידה שבים נקב המטהרם זה שיעור גדול יותר 

משפופרת הנוד והוא שיעור כמוציא רימון, לכן ראו חכמים שמספיק בהם לענין 
 מקוה נקב כשפופרת הנוד, ע"ש.

 אולם הראב"ד חלק על דברי הרמב"ם לענין לטבול בתוך הכלי בשיעור הנקב הנ"ל.
אולם הסכים עימו שאין המים היצאים מהכלי הנ"ל נחשבים כשאובים עיין 

 בדבריו)הביאם הב"י שם(   
דעת התוס' )תמורה יב ע"ב ד"ה "יוסף"( וכן דעת הסמ"ג )ס' רצד( שבכדי לטהר 

כלי לענין מקוה מספיק בנקב בכונס משקה)דהינו שאם תניח את הכלי במים יכנס 
בב" ס' רא סוף ס"ק מ( ששיעור כעדשה אולם  לתוכו מים(וכתב מהרי"ק)הובא

 הב"י )שם( תמה עליו מהיכן למד זאת. 
השו"ע )ס' רא סעיף ז( פסק כדעת הרמב"ם שכלי שניקב נקב המטהרו מותר 

 לטבול בתוכו.
 אולם הרמ"א כתב שיש מחמירים לנקוב נקב כשפופרת הנוד.



כדברי הרא"ש הש"ך )שם ס"ק כג( הקשה על השו"ע כיון שבסעיף מ' פסק 
שמספיק נקב כל שהוא. ותרץ כאן לכתחילה ושם)סעיף מ( בדיעבד מספיק נקב כל 

 שהוא, ע"ש
אולם הפת"ש )שם ס"ק כו( הביא דברי רע"א שכתב שכאן זה ענין של 

דאורייתא)טבילה תוך כלי( לכן הצריך השו"ע נקב יותר גדול, אך לקמן סעיף מ' זה 
 ל שהוא, ע"ש.לענין מים שאובים לכן מספיק נקב כ

הוראת לדעת שבכדי לטבול בתוך כלי צריך לנקוב אותו לפי דעת השו"ע מספיק 
נקב המטהרו )אולם הסביר הלחם ושמלה שזה קאי על כלי חרס אך לכי עץ וכדומה 

צריך כמוציא רימון ע"ש אות מב, וכך כתב השערי מקואות בביאורים על סעיף 
 וד.ז(.אך לדברי הרמ"א צריך נקב כשפופרת הנ

אולם צריך לדון איך סותמים את הנקב לאחר קביעתו בקרקע)כי אם לא יצאו כל 
המים וכן אם לא יסתום המים יהיו זוחלין. וכבר כתב השו"ע ס' רא סעיף ב שמקוה 

 מטהר רק באשבורן ופסול בזחילה, ע"ש(.
קסטלין המחליק מים לכרכין אם היה נקוב וז"ל התוספתא  )מקואות פ"ד מ"ד( "]

פרת הנוד אין פוסל את המקוה ואם לאו פוסל את המקוה הלכה זו עלו עליה כשפו
אמר   ולרגל השלישי הכשירוהו אפי' נקוב כמחט. בני אסיא שלש רגלים )ביבנה(

ר"א בר' יוסי הלכה זו הוריתי ברומי לטהרה וכשבאתי אצל חבירי אמרו לי יפה 
הורית בד"א מן הצד אינו פוסל את המקוה ואם היה מקבל כל שהוא מן הנקב 

פקקו בסיד ובבנין אינו פוסל את המקוה בסיד  ---[ ולמטה פוסל את המקוה.

מן )בטיט(סל את המקוה על גבי הארץ ועל גבי סיד וגפסיס או שמירח ובגפסיס פו

 עכ"ל התוספתא  "הצדדין אינו פוסל את המקוה
מבואר מהסוף של התוספתא שאם פקק את הנקב שעשה בכלי בסיד ובבנין אין 

פוסל את המקוה דהיינו זה עדין לא נחשב כלי. אולם אם סתם בסיד וגפסיס)חומר 
את המקוה כיון שזה סתימה מעליה וחוזר הכלי המנוקב לדין יותר מתקיים( פוסל 

כלי המקבל טומאה. אולם אם לא סתם בסיד וגפסיס אלא מרח על הארץ אין זה 
 נחשב סתימה מעליה ולכן זה כשר כיון שאין על הכלי הנ"ל תורת כלי.

וכן אם פקק את הנקב בסיד ובבנין אינו וז"ל הרמב"ם )הלכות מקואות פ"ו ה"ד( " 
וסל והמים הנקוין בתוכו מקוה כשר. סתמו בסיד או בגפסיס עדיין הוא פוסל את פ

המקוה עד שיקבענו בארץ או יבנה. ואם הוליכו על גב הארץ ועל גב הסיד ומירח 
 " עכ"ל הרמב"םבטיט מן הצדדין הרי זה כשר

מבואר  .'וכן אם פקק את הנקב בסיד ובבניין אינו פוסל וכווז"ל הכסף משנה שם "
ל זה מהתוספתא שהבאתי לעיל אלא שרבינו ז"ל מפרש דתוספתא אשמעינן שכ

דלאכשורי מים שבחבית או עריבה של חרס הללו תרתי בעינן חדא דנוקב נקב 
המטהרו דהיינו במוציא זית ועוד צריך שיקבענו בארץ דומיא דקסטלין או שיהיה 

ש"ה קתני שאם בו הוכחה שהוא דבר של בניין ולא דבר של כלי או שיורי כלי ומ
פקקו בסיד ובבניין כלומר בצרורות וכיוצא בהן כעין בנין לא חשיב כלי כלל ולפיכך 
אינו פוסל את המקוה וה"ה דכשר לטבול בו אלא איידי דבעי למינקט סיפא פוסל 



נקט רישא אינו פוסל אבל כשסתמו בסיד או בגפסיס לבד כיון דאין דרך בנין באלו 
נמצא שחיסר אחד מהתנאים הצריכים לבנין הלכך  לבדם בלא אבנים או צרורות

עדיין שם כלי או שיורי כלי עליו ופוסל את המקוה כמו שהיה פוסל קודם שסתמו 
ובתר הכי קתני שאע"פ שלא קבעו בארץ דהיינו קבורה בארץ כדרך הקסטלין וגם 
לא בנאו בצרורות אלא שהושיבו על הארץ ומירח מן הצדדין בטיט להדביק הכלי 

כשר ולא מיבעיא אם הושיבו על הארץ אלא אפי' הושיבו על גבי סיד וגפסיס  לארץ
ומירח בטיט מן הצדדין להדביקו לסיד וגפסים כשר שמאחר שהסיד והגפסיס על 

הארץ הם עומדות כארעא סמיכתא נינהו וכל שמירח מן הצדדין בטיט חשיב 
אילו כתוב כקבוע וכשר ואע"פ שכתוב בתוספתא או שמירחו מפרש לה רבינו כ

ומירחו ואפשר שכך היתה גירסתו בתוספתא. ומ"מ איכא למידק אמאי כתב 
והוליכו על גבי הארץ וכו' ולא כתב והניחו על גבי הארץ ולפיכך נראה שאפשר 

לפרש דה"ק אם גרר על גבי הארץ או על גבי הסיד ונסתם הנקב מחמת שנדבק בו 
סביבות הנקב כדי להעמיד מה באותה גרירה ואח"כ מירח בטיט מן הצדדין כלומר 

שנדבק בו בשעת גרירה כשר והשתא הוי שפיר כהנון שמה שנדבק בו ע"י הגרירה 
הוי כצרורות ומירוח הטיט הוי במקום סיד שטחין בבנין ומש"ה כשר כנ"ל לפרש 

 " עכ"ל הכסף משנהלדעת רבינו
קרקע מבואר שהרמב"ם הצריך תרי לטיבותא א( לנקוב את הכלי ב( לקבוע אותו ב

כדרך בנין. וכן מבואר מדבריו שפרש בתוספתא שאם סתם הנקב בסיד או גפסיס 
 ולאו דווקא שנהם ביחד.

אולם הרא"ש והר"ש פרשו שאם סתם את הנקב בסיד וגבסיס ביחד פוסל אבל כל 
אחד בנפרד אין חשוב סתימה מעליה)עיין בכ"מ הנ"ל שפרש לפי הרמב"ם שאין 

 וסל .דרך לעשות בנין כך( לכן לא פ
רבי חיים מבריקס פרש את יסוד מחלוקתם של הראשונים הנ"ל. בתורת כהנים 

הנ"ל לומדים שיש איסור לטבול בכלים. ולומדים זאת ממעין, שמה מעין בקרקע 
 אף מקוה בקרקע. אולם יש שתי דרכים ללמוד את סוג הפסול 

 א(שיש איסור לטבול בכלי וכך הבינו הרא"ש והר"ש 
בכלי אינו טובל בקרקע וכך הבין הרמב"ם לכן הצריך שיקבע אותו ב(שאדם הטובל 

 בקרקע.
השו"ע )חיור"ד ס' רא סעיף ז( פסק כרמב"ם שצריך תרתי לטיבותא נקיבת הכלי 

 כנקב המטהרו וקביעות בארץ דרך בנין.
אולם נחלקו האחרונים בנידון דידן, שדעת הנוב"י שכל שנעשה הנקב על מנת 

קוב עדין תורת כלי עליו ואין שום אפשרות לטבול בתוכו. לסותמו, אע"פ שהכלי נ
אולם דעת הבית אפרים והחת"ס שאם ניקב הכלי אע"פ שנעשה על דעת לסותמו 

אח"כ, כיון שניקב נקב המבטלו מתורת כלי שפיר דמי, ואפשר לטבול בתוכו.)כל 
 הנ"ל הובא בפת"ש ס' רא ס"ק ז, ע"ש(   

 ה.עכשיו נדון לענין הבאת המים למקו



איתא בתורת כהנים )פ' שמיני( שמים שאובים פוסלים למקוה, שנאמר "אך מעין 
ובור מקוה מים יהיה טהור" ושאלו שם בתו"כ יכול ימלה בכתפו ויעשה מקוה 

 בתחילה תלמוד לומר "אך מעין" מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים.
ות וזה כרוך לכן מבואר שצריך מי גשמים למלאות את המקוה הנ"ל. אך הי

במשאבים רבים ואת זה השואל רוצה לחסוך, לכן עצתי לו היות וזה דווקא לטבילת 
גבר וזה משום חסידות ותוספת קדושה יכול למלא מים מהברז ויצא ידי חובה כיון 
שכבר כתב רבנו יוסף חיים בשו"ת תורה לשמה ס' שעה שטבילה בשאובים יועיל 

תב רבנו האר"י זי"ע. וכן יועיל לטבילת ערב לטבילת קרי למחוק את המזיק כמו שכ
שבת לקבל תוספת קדושה, ועוד כתב שם רי"ח שיכול לכוון את הכוונות של רבנו 

 האר"י במים שאובים ע"ש.  
וא"ת אם רבנו יוסף חיים התיר לגבר לטבול במים שאובים אז בא נתיר גם טבילה 

הרי קיי"ל שאובין בכלי ולא צריך את כל המשא ומתן הנ"ל. תשובתו בצידו 
דרבנן)כך פסק השו"ע סעיף ג', וכן מבואר בסעיף נג וכן בסעיף סט, אולם הרמ"א 

סובר שזה דאורייתא.עיין עוד בהליכות עולם ח"ה עמ' קמב(אך טבילה בכלי לכו"ע 
 זה דאורייתא לכן טוב להחמיר כנ"ל. 

שאובה  אולם כתב רי"ח )שם( שיש עצה הרבה יותר טובה והיא לפי שיטת הרי"ף
שהמשיכוה כולה כשרה לטבול בתוכה לכן יוליך את המים מהברז ג' טפחים על 
הקרקע)שו"ע ס' רא סעיף מה( ומשם ילכו למקוה ובכך יוצא לפי הרי"ף שטובל 

 במקוה כשר. 
ומה שכתב רי"ח ששאובה שהמשיכוה כולה כשרה לפי שיטת הרי"ף כך באמת 

:( הרשב"א בתשובה )ח"ג רכח( הבינו הרבה ראשונים ובכללם הר"ן)שבועות ה
הרמב"ן)בחידושיו לב"ב דף סה סוף ע"ב(. אולם הב"י )יור"ד ס' רא ס"ק מד( חולק 

עלהם וסובר בדעת הרי"ף שכוונתו היא דווקא ברביה והמשכה כשר לטבילה לדעת 
הרי"ף, אך לא בהמשכוה כולה. וכן כתב המרדכי)שבועות ס' תשמה( שדעת הרי"ף 

 שצריך רביה והמשכה.כדעת רוב הראשונים 
אולם באמת יש דעה הסוברת שהמשיכוה כולה כשרה והם חכמי המערב שהביא 

הורו מקצת חכמי מערב ואמרו הואיל ואמרו הרמב"ם)מקואות פ"ד ה"ט( וז"ל "
חכמים שאובה שהמשיכוה כולה טהורה אין אנו צריכין שיהיו שם רוב מים כשרין. 

וכבר נדחו שהרי אמרו בסוף שאובה וזה שהצריך רוב והמשכה דברי יחיד הן 
 " עכ"ל הרמב"ם, ע"ש שחלק עלהם.וכו'.. שהמשיכוה כולה טהורה

וכן הביא הר"ן )שבועות ה:(שדעת הר"ש ששאובה שהמשיכוה כולה כשרה לטבול 
 בה, ע"ש 

 לכן העצה הטובה ביותר היא להביא בלוקי קרח ולהניח בתוך המקוה, והסביר דברי.

פוסלין ולא   ,יש מעלין את המקוה ולא פוסלין"ז מ"א( "וז"ל המשנה מקואות )פ
אלו מעלין ולא פוסלין, השלג, והברד, והכפור, והגליד,  מעלין, לא מעלין ולא פוסלין

אמר רבי עקיבא, היה רבי ישמעאל דן כנגדי לומר, השלג אינו  והמלח, והטיט הנרוק

והביאו שלג ועשו שאמר להם, צאו  והעידו אנשי מידבא משמו מעלה את המקוה

כיצד מעלין ולא פוסלין,  .רבי יוחנן בן נורי אומר, אבן הברד, כמים .מקוה בתחלה



מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת, נפל מהם סאה לתוכו והעלהו, נמצאו 

 " עכ"ל המשנה.מעלין ולא פוסלין
מבואר מהמשנה הנ"ל שיש התר לעשות מקוה משלג דהיינו שיביא ארבעים סאה 

יתן לתוך בור  ואין זה בגדר מים שבאו למקוה ע"י אדם הנעשים שאובים ע"י שלג ו
מגע ידי אדם ובכך הם נפסלין לטבילה. וכן מותר לעשות מקוה כנ"ל משאר דברים 

שהמשנה מונה. אולם נחלקו הראשונים באיזה אופן מותר וכן נחלקו האם רק 
 ה.משלג מותר לעשות מקוה או אפילו משאר דברים שהמשנה מנת

דעת הרא"ש וכן דעת הטור )יור"ד ס' רא ס"ק ל( שמותר לעשות מקוה שלם משלג 
וכן משאר דברים שהמשנה נקטה חוץ מטיט הנרוק. והכוונה לעשות הוא ממש 

להביא בידיים או ע"י כלים ארבעים סאה שלג או שאר הדברים הנ"ל ולעשות ממנו 
יך למעך השלג או שלג)עיין בב"י שם בהסבר הרא"ש ושאר הראשונים אם צר

 משערים איך שהו את הארבעים סאה(.
דעת הרמב"ם )מקואות פ"ז ה"ג( שמותר לעשות מקוה רק ע"י שלג בלבד ולא 

משאר דברים המנוים במשנה וכמעשה שהיה, שהעידו אנשי מידבא משמו של רבי 
ישמעאל.)כך הבינו הב"י והב"ח בדעת הרמב"ם אולם הש"ך שם ס"ק עא' נחלק 

 ם וכתב שאין לעשות מקוה שלם משלג, יעו"ש(  בדעת הרמב"
ד, הובא בב"י שם( שהמשנה -דעת הראב"ד )בעלי הנפש "שער המים" ס' ב'הלכה ב

לא התירה לעשות מקוה שלם משלג אלא רק לענין צירוף דהינו שישלים לרוב 
סאה מים כשרים והשלג ישלים לארבעים  84מקוה)דהיינו שיש בבור של המקוה 

 המקוה יהיה כשר(.סאה, ובכך 
הרז"ה חלק על הראשונים הנ"ל, וכתב שאין שום התר לעשות מקוה משלג 

שמביאו בידים או ע"י כלים כיון שנעשה ע"י כך כשאובים וכל מה שהעידו אנשי 
מידבא משמו של רבי ישמעאל זה היה ע"י המשכה לכן כשר, ולעולם שלג ניפסל 

 בשאיבה, ע"ש)הובא בב"י הנ"ל(
סעיף ל פסק כדברי הרא"ש והטור שמותר לעשות מקוה שלם ע"י  השו"ע ס' רא

 שלג וכפור, דהיינו קרח מלאכותי וכן מותר משאר דברים למעט טיט הנרוק.
עוד מצינו מחלוקת בראשונים האם מותר לטבול בשלג בעודו קרח או שצריך 

 להמתין בכדי שיפשיר.
ו ואין צריך להמתין המרדכי הביא בשם רבנו שמריה שמותר לטבול בשלק כמו שה

שיפשיר, אולם הביא את דעת רבי אליעזר מביה"ם וכן את דעת רבנו שמחה 
שצריך להמתין שיפשיר השלג ואין לטבול בעודו קרח ואם טבחה בעודו קרח לא 

 עלתה לה טבילה. 
הב"י)שם( האריך להוכיח כדברי רבנו שמריה. אך למסכנה כתב שבמילי דרבנן כגון 

טבול ידיו בשלג בעודו קרח, אך לענין נדה ראוי להחמיר כרבי נטלת ידיים אפשר ל
 אליעזר ורבנו שמחה.

 בדעת השו"ע נחלקו האחרונים איך פסק.
המהריק"ש בערך לחם וכן הוכיח הפרי דעה)שפתי לוי ס"ק עא( שאסור לטבול 

 בשלג בעודו קרח, אלא שיופשר כמו שכתב מרן בפשיטות



 שהתיר אפילו בעודו שלג. אולם הש"ך שם ס"ק עא כתב בדעת מרן
הרמ"א)רא ס"ק ל( וכן הש"ך והב"ח כתבו להחמיר לטבול בשלג בעודו קרח, אלא 

צריך להמתין שיופשר, ואז מותר לטבול בו בעודו מים. אולם עיין בטהרת 
שכא( שהביא הרבה פסקים להתיר לטבול בשלג וכן דעת הרב -הבית)ח"ג עמ' שכ

ן שאנו עוסקים אך ורק בטביל איש שכל חיובו שם. מ"מ אין נפקא מינא לדידן כיו
מדרבנן משום חסידות. ובזה כתב הב"י בפרוש שבמילי דרבנן שרי לטבול בשלג 

 טרם הופשר.
ובענין להפשיר את השלג)אע"פ שהוכחנו שמותר לטבול בעודו קרח, אך מי זה 

 אשר חייל יגבר לטבול בשלג( נחלקו האחרונים. 
הפת"ש )שם ס"ק כא( כתב בשם שו"ת תולדות יצחק שאין לערות מים רותחים 

על השלג בכדי שימס כיון שאסור לטבול בשלג בעודו קרח)כנ"ל מחלוקת 
ראשונים וכן אחרונים( הוי השלג כעצים ואבנים, וקיי"ל ג' לוגין בתחילה פוסלים 

טבילה הרי הוא את המקוה, פרוש דבריו הוא כיון שהשלג בעוד קרח הוא פסול ל
כאינו והמים הרותחים שמערה הרי הם שאובים שפוסלים בג' לוגין. כ"כ הש"ך 

 והחת"ס. 
אולם בטהרת הבית )ח"ג עמ' שכח( כתב להכשיר הפשרת השלג ע"י עירוי מים 
רותחין וטעמו כיון שהשו"ע פסק כרא"ש והטור. וכן הסכימה דעתו לדעת רבנו 

י אליעזר ורבנו שמחה( שמותר לטבול שמריה)אלא שלמסכנה החמיר כדעת רב
בשלג בעודו קרח לכן מעיקר הדין אין עירוי המים הרותחים נחשבים לשאובין. 

ועוד הוסיף שם שגם למחמירים )הש"ך הב"ח והרמ"א( הדין כן, כיון שג' לוגין הם 
 דרבנן לכן שפיר יודו לסמוך על דעת המקלים.   

למקוה. אם בנקל יעשה את המקוה  ויש עוד אפשרות להביא מים שאינם שאובין
הנ"ל תחת המרזף ובכך יכנסו כל מי הגשמים לתוך המקוה, שפיר דמי.)עיין בשערי 

 מקואות חלק הנקרא אוצר המקוה פי"ג(
לסיכום: יקח כלי וינקב אותו לכתחילה בתחתיתו כנקב כשפופרת הנוד)ארבע או 

ועדיף לערב עם חמש סנטימטר( ויסתום הנקב היתב בבטון)שזה חשיב בניין 
הביטון אבנים שזה נחשב כצרורות(  ויקבע אותו בקרקע, ואז יעשה אחת משלוש 

העצות שאמרנו בכדי למלאות את המקוה במים.)והסדר הוא לכתחילה מהסוף 
להתחלה דהיינו הכי עדיף לעשות את המקוה תחת מרזב שאין לו בית קיבול, ואם 

ואם גם זה אין באפשרותו יעשה  אין אפשרות יעשה ע"י שלג או קרח מלאכותי,
 ע"י המשכה. 

)יש לציין שכל הנ"ל זה דווקא לטבילת גבר וכן לא יעצתי לו לעשות בור השקה 
 וזריעה כיון שזה הרבה עבודה וטורח ודי אם יעשה כל מה שכתבתי(.

 בברכה שמעון יחיא 
 סימן ח'

כנה ללכת נשאלתי ע"י זוג מתחזקים שהאישה מתבישת לטבול במקווה אך היא מו
 לנחל הקיבוצים)מעיין ליד בית שאן( לטבול שם ואלתם בפיהם אם זה בסדר.

 תשובה:



כבר העלתי בתשובה אחרת )ח"א סימן ז'( על זוג שחיים בחו"ל ואין לאישה היכן 
לטבול שיכולים לטבול בים ע"ש את המשא ומתן ההלכתי ואין צורך לכפול 

 הדברים.
אם הוא כשר בכלל לטבילה וכן אם לכתחילה  אך פה צריך לדון בעצם המקום עצמו

יש להורות לה לטבול שם כיון שיש מקוואות מצויים מה שאין כן בתשובה הנ"ל 
 שהיו ממש אנוסים.

תיאור המעיין שם)נחל הקיבוצים הנקרה המשולש( יש שם שלוש ברכות ובין אחת 
ונה לשנייה יש בניהם  צינור גדול מברזל שמחבר בין הברכות ובברכה האחר

)מהכביש(  יש משאבה ששואבת מים ישירות ממקור הנביעה, ומים שאין ביכולת 
המשאבה לקלוט)שזה רוב המים( היא פולטת לחוץ ובברכה הראשונה)מהכביש( 

יש תעלה גדולה בערך ברוחב מטר ששם המים זורמים במהירות לכוון משאבה 
 .שנייה  שנמצאת במרחק של קילומטר בערך ששם היא שואבת מים 

ראשית יש לדון בענין מעין העובר בתוך כלי האם נפסל מדין שאובים כיון 
 שהמשאבה הנ"ל היא כלי גמור כיון שיש לה בית קיבול.

וז"ל המשנה )מקואות פ"ה מ"א( "מעין שהעבירו על גבי השוקת פסול. העבירו על 
 גבי שפה כל שהוא כשר חוצה לה" עכ"ל המשנה.

נס בתוך כלי פסול כיון שהמים נהפכים מבואר מהמשנה הנ"ל שמעין שנכ
 לשאובים.)כל הראשונים בלי יוצא מן הכלל פרשו שהשוקת הנ"ל זה כלי (.

 אולם נחלקו הראשונים בביאור דברי המשנה הנ"ל.
דעת הרא"ש והרמב"ם)בפרוש המשנה הנ"ל( שמי המעין נכנסים לתוך השוקת 

היוצאים ממנה כיון שנעשו והיא כלי לכן אין טובלים לא בשוקת עצמה ולא במים 
שאובים. אולם בהמשך המשנה נאמר העבירו על גבי שפה כל שהוא כשר חוצה 

לה, דהיינו שמקצת המים עוברים על שפת השוקת ומקצתם נכנסים לתוכה מכל 
מקום כשר כיון שמקצת המים העוברים על שפת השוקת מטהרים גם את 

 הנכנסים לתוך השוקת מדין השקה למקור המעין.
הר"ש)בפרוש למשנה הנ"ל( הקשה הרי גם המים הנכנסים לתוך השוקת היו 
צריכים להיות כשרים כיון שהם מושקים למקור המעין , ולמה פסלה אותם 

המשנה? ותרץ כיון שיש חשש שמה יקבעו את השוקת במקום מוצה המים ואין 
כמו שם חיבור של השקה דהיינו כשפופרת הנוד לכן גזרו חז"ל בכלים קבועים 

השוקת הנ"ל שבמשנה אולם בכחלים תלושים לא גזרו לכן מעין העובר על כלי 
תלוש לא יפסול את המים הנכנסים בתוכו. אולם הרא"ש)בפרוש המשנה( תרץ 

תרוץ אחר על קושית הר"ש, כיון שהכלי)דהיינו השוקת( מפסיק בין המעין למים 
המים כשאובים ולא השאובים )אלו היוצאים מהשוקת( אין כלל השקה לכן דין 

נטהרים בהשקת המעין, ועוד תרץ הרא"ש )ס' יט בהלכות מקואות( שיש כאן 
 גזרית חכמים שמה יביא לטבול הכלים.

הרשב"א )בתשובות ח"ג ס' רכח( כתב כיון שהשוקת כלי לכן אסור לטבול בין 
בתוכה בין המים היוצאים ממנה כיון שהם נהפכים לשאובים. אולם אם יש ארבעים 



ה בין המעין לשוקת מותר לטבול בכל ענין דהיינו בין בתוך השוקת בין במים סא
 היצאים ממנה.

הב"י ומהרי"ט)הובא בב"י חיו"ד ס' רא ס"ק ח( נחלקו בדעת הרשב"א מה כוונתו 
 בפרוש המשנה הנ"ל.

דעת הב"י שכוונת הרשב"א במעין המקלח לתוך השוקת הוא שהמים נכנסים 
חל איסור לטבול בכלים, לכן אסור לטבול בתוך השוקת. לשוקת ואין יוצאים כלל ו

אולם בסיפא של המשנה נאמר העבירו על גבי שפה כל שהוא כשר חוצה לה פרש 
הרשב"א )לדעת הב"י( היינו שהמים נכנסים לתוך השוקת ויוצאים ממנה מותר 

 לטבול במים היוצאים ממנה, כיון שהם מחוברים למעין ונטהרים בהשקה.
ט פרש בדעת הרשב"א שהוא מודה לפרוש הרא"ש והרמב"ם אולם אולם מהרי"

שורש מחלוקתם הוא אם יש בשוקת נקב כשפופרת הנוד אולם לא בתחתית 
השוקת, והיא עדין יכולה לקבל מים מהנקב עד שוליה)כלומר עדין שם כלי עליה 

עיין ס' רא סעיף ז( שלדעת הרמב"ם והרא"ש שם כלי על השוקת לכן אסור לטבול 
וכה וכן המים היוצאים ממנה בגדר שאובים, אולם הרשב"א אין זה נכשב ככלי בת

 ושפיר מותר לטבול בתוכה כ"ש במים היוצאים ממנה.  
השו"ע )יו"ד ס' רא סעיף ח'( פסק כדברי הרא"ש והרמב"ם. וזת"ד שמעין המקלח 

לח לתוך כלי אסור לטבול בתוך הכלי וכן במים היוצאים מתוכו, אולם אם המעין מק
על שפת הכלי ולתוכו תוך הכלי אסור לטבול ובמים היוצאים מותר אע"פ שתוך 

 הכלי המים מרובים יתר על מה שעובר על שפתו, ע"ש 
כתב בשערי מקואות)סעיף ח' ס"ק  מז( על דברי בשו"ע בדין המין היצאים מן הכלי 

י אם עובר על שפתו שמותר לטבול במים היוצאים ואע"פ שהמים היוצאים מהכל
הם זוחלין אין חשש כיון שזה מעין, ע"ש שכתב עוד שאין חשש בזה שמה רבו 
 הנוטפים על הזוחלין כיון שאין כאן כלל נוטפים כי מעיקרה זה מי מעין, ע"ש. 
כתב הש"ך )ס' רא ס"ק כו( בשם הב"ח שם הכלי נקוב בשוליו כשפופרת הנוד 

עליו תורת כלי)עיין שו"ע מותר לטבול בתוכו וכן במים היוצאים ממנו כיון שאין 
 יו"ד ס' רא סעיף ז( וכן כתב מקוה ישראל אות ו'.

לסיכום: יוצא לפי התיאור של המעין הנ"ל שכל המים היוצאים מהנביעה נכנסים 
למשאבה ורק מה שאין בכוחה להכיל הם נפלטים ממנה, אין התר כלל לאישה 

לגבר אין בעיה כיון  לטבול בזה, כיון שיש דין למעין הנ"ל כמים שאובים אולם
שכבר כתב השו"ע )או"ח ס' פח( שבעל קרי יכול לטבול במים שאובים, וכן כתב 

שו"ת מנחת יצחק )ח"ג ס' סד( וכן בשו"ת חלקת יעקב )יו"ד ס' קיח( וכן כתב 
בשערי מקואות )בחלק אוצר המקוה עמ' שצו( וכן כתב בשו"ת תורה לשמה )ס' 

טהר את האדם מקרי וכן יכול לכוון שם שעה( שטבילה במים שאובים מועלת ל
 בכוונות הארי"זל ולקבל תוספת שבת ע"י טבילה במים שאובים, ע"ש  

 


