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הלכות נדה

זה השלהן הטהור לפני ה׳
אשר ערך האשל הנדול הנאון רשכםדג רביני יוסף לןארו מללדדה ריס ברן׳ק צפת ת״ו ,ועליו מפה *רישח
וצהות וחמשי דינים םאת האשל ת ח ל רשכבהיג דגאון רביני משה איכדלש זמילדדה אב״ד דקיק קראקא .
ועל דגליהם

באר הגולה מחרב מאון חסובהק סוחרי משה רבקש
באי" היטב מהרב הגאון ובו׳ מית־״י־ זכריה מענדל זצ״ל אב״ד ודים בק״ק בעלז.
)nX&T־ /1ונהלת צבי מהרב הגאון מ ח ד ר צבי הירש איידנשטאדט מיל
מרל ם ו ו י ל נ א .

א ב ד ק אוםיאן,
עם ההוספות החדשות מהמחבר )הכל כסי סד שנדפס כסת סמים טוילגא(.

ובחמלת ה׳ בזכות אבותי הקדושים ,אראלים וחרשישים ,תניחי

ד ר כ י
yyp

ת ש ו ב ה

גדול מאסף חו־יושי דינים ,מכמה מאות שו׳׳ת וספרים שונים ,ראשונים ואחרונים ,את שלפני
ה ב א ר ה י ט ב ו פ ת ח י ת ש ו ב ה ואת שלאחריהם׳ א ש ר ל א ה ו כ א ו בדבריהם
אני שפל אנשים חדל אושיס

צבי הירש שפירא

אבד״ק מונקאטש והגליל )בעד&״ת נטר באי לחי רואי על התקיני ייייק( בלאאטיו הג*ן
הקדוש נר ישראל טוהר״ר שלמה זצללהיה זי״ע אבד׳׳ק וע״ל יצ״ו.

וזה החלק <הל׳ נדה> נשלם ע• י בנו יהירי

דדיש

אדעזר

שפירא

אבדק״ק ה;״ל והגלילות יצ״ו

זבעהמה״ס שרית מנחת אלעזר ב״ח ־שאי״ ה״> נ ט ב ו א י בזה בהקדמתו כעה״י.
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אשד שתאה מפת דפ צריפה לישכ ז׳ נקייפ) ,פעיף אחד(
קפג.
•3
שצייד לפרוש מהאשה קודש ופתה) ,י׳׳כ פעיפיפ(
ר,פד
ז
דין אשה שאמדה טמאה אני ואח״כ מהורה אני) ,ד׳ פעיפיפ(
קפה.
דיני בדיקת האשה פיז יפני תשמיש פין לאחר תשמיש) ,ה׳ סעיפיפ( י 3
קפו.
יג.
דיני האשה הרואה דפ מחמת תשמוש) ,י׳׳ד פעיפיפ(
קסז
לנ.
קפח .דיני מראות הדפ) ,ו׳ סעיפים(
.to
קפט .דיני אשה שיש לה ופת קבוע ושאין ייה וסת קמיע) ,ל״ד פעיפיפ(
j
דיני כתמיפ ובדיקת אשד) ,נ״ד שעיפיפ(
קצ
עא:
קצא .דיו אשה שמצאה דפ פהשמנה) ,סעיף אחד(
עז.
קצב .דיני כלה הנכנפת לחופה) ,ה׳ סעיפיפ(
פא:
דין דפ בתוליפ) ,סעיף אחד(
ר,צג.
מ3
קצד .דיני יולדת ומפלת )י׳׳ד פעיפיפ(
פז
קצה .דבריפ-האפוריפ מ מ ן נדתה) ,י׳׳ז פיעפיפ(
an
דיני לבישת הלכון ובדיקתה) ,י״ג פעיפיפ(
קצו.
ק.
שלא תטבול האשה פיופ) ,ה׳ פעיפיפ(
קצז
<•X
קצח .דיני טבילתה וחציצתה) ,מ״ח פעיפיפ(
קצט .שצריכה האשה לבדוק פית הפתריפ ודיני חפיפה בשבת »חול,
קטז.
)י׳׳ג פעיפיפ(
קיט.
אימתי תעשה ברכת הטבילה) ,פעי!* אחד(
ר.

בעזודי

אקדמות מילין)הקדמה לדרכי תשובה(
דרכי המורים .ראשי ההורים .טרם יכינו סירותיהם .ישפתו טעם חיבודהם .ראריכו בהקדמותיהם
על מה ת ט ב ע ו אדניהם .לא כן עמדי .בהך דאתי לידי .כבר הקדים מחברו אאמדר הנאוה״ק איא
מאור הנולד .ציס״ע זצללה״ה ד׳ע בהקדמתו בחלק הראשון זה יצא ראשונה .ושם תמצאנה .תוכן מ ד ב ו ר
ומעשהו .אשי־ י ד ו כוננת .והקדמתו)הנד( על כלההלקים הכינהו .ומה נם אשר המפורסם א״צראי׳ הסי
הנדול ׳חייכי תשובה״אשר נתפשט בכל נבול ישראל .בערי תפוצות נולת אריאל .נונה לו קדנים .עשה
כנפים בכל המדינות .בץ כל המפלנות ו ד ע ו ת שונות .דודו המודם מתוך ספרו רהבת ידם .ברוהו פ־
ש נ י ם עד אשר עוד לפני עשרים שנה )בערך( א ה ד צאת לאורה .הה׳׳א מהליך זאת התורה .ודבורו
הנורא .מ* כמוהו מורה .אז כתב הנאון המובהק עמוד ההוראה מוהדר שלמה הכהן ד ל מנוילנא )כתוך
מכתבו( למדן אאמו״ר תשואת  pויישר כח על פעולתו הנשגבה ונעלה .בספרו הנפלא .בפז לא יסולא.
וכי זה בשם כל המרצ דמדינתו .ותארו שם לרבינו חמחבר בשם ׳׳מרא דתלמודא׳ וכדומה בשבחי
המעלה .ביותרת הכבוד והכנעה מעולה .וכן הנאון המובהק שר התורה ד ל מלבוב )בע-ס ש ר ת בית
יצחק( הגיד פעמים רכות כי ספר דרכ* תשובה לא זז מעל שלהנו י ק מבלעדו לא יובל להורות .בדבר•
חכמים כדרבונות .בשאלות שונות .אשר באו לפניו בעיר הנדולח לאלקים רבת* ע ם ובן כל נאוני ונדולי
ישראל הרבנים ומרצ רובם ככולם לא זזו מחיבתו .ויהי השמש יצא על הארץ וימררוהו ורבו איזה בעלי
חצים .ראשי עברים וגצים .רצים ומתקבצים אך לא יוכלו להעליט אור הצהדס .אשר תזרה השמש
ב ש מ ע  .ומן השמים הסכימו לפעולתו .וגודל עבודתו .ברוב שקידתו .ותום צדקתו  pכצב״י וגבור כארי
לעשות רצון אביו שבשמים ולזכות את הרבים וגם כבר אבדה שגאתם תולדה ד ק ג א ת ם א ו קגאתם
תולדה דשגאתם ותשב באיתן קסת׳ז ויפוזו זרועי ידו .יפוצו מעינותיו .מידי ברכות אביר אביו ת ע ה
ישראל )הוא אאזמדר הגאחדק מאור הגולה ציס״ע איא אור צח ונערב מוהדד שלמה זצללה״ה ד״ע
אבדפה״ק ומליל( ברכת אביו גברו עם זכות גבעות ע ו ל ם אשר הגיד אביו עוד טרס צאת לאורה .ספרו
ד ק ר ה  .כ* ל ג ד ל ו ת וגצורות ת א מוכן כמו ס פ ד רבותיגו ז״ל הפוסקים הקדמוגים .גמלי החכמים ונבוגים.
אשד מבלעדי ל א י ו ת הרבנים .וכאשר העד העיד כנו .הגאון המפורסם המובהק מוהרי׳׳א איטיגגא הדל
תשובה׳
מלבוכ בהסכמתו או על הדררדש דדא כי כמעט לא תמצא שאלה שלא ימצאו כי
דרכי אאמו״ד בעת עסק במלאכת חיבורו הלזה .בכל החלקים עשה כזד -מהזה מול מחזה .מהדורא אחר
מהדודא .בנה זה הבירה .סדר מעשהו ככד״ בראשונה סיד־ מערכד -רק״מהספדם״אשר נתחברו
על זאת ההלכה .ומהם העלה פנינים תמצית ה ד נ י ם ואה׳׳כ הזר ושנה פרק זה והלכה זו במהדורא ממי׳
הכניס בו ד ב ד ״השרית״ במקום שבעלי תשובח עומדים עם יתר דברי חס׳ חנחמדים ואז ברך על
המוגמר .בחלק מ ג מ ר  .אמנם בהלה הלזה) .הלי נדה( לאשר )סמוך לסוף הלי נדה( בסי׳ קצ׳׳ט סעי׳ ד
במהדורא הראשונה בעת כתבו נ ו ל ה בעוה׳׳ר רבעון הדור ונסע למקומות התרופה .ואחר שובנו אתו
מברלי׳׳ן בחודש אלול )תרע׳׳נ( קרוב לימי הסליחות ותקפה חולשתו ומיד כתקופת השנה תרע״ד ארץ
ויושביה בפחד מ ח ק ) י ו ם ב׳ דסוכות(ה׳אמרלו עלה והלך למנוחות .ואותנו עזב לאנחות .ונשאר עמד שם
בההיבור במקום הגד .ואהרי דברו ורצונו הלכתי .וכדרכו דרכתי .לנמוד בעזה׳׳י את אש־ החל כהלכה זו
ובאתי)במהדורא שניי( בשניות מדברי סופרים ללקט אמרים וציינתי א ת דבריי בשני דמאי אדיה .נכזוש
למען להשים דוה .בץ א׳׳ב מלאכ׳׳ה למלאכת התולדות .ואת אשר איננו מצרין ובצידו)כתבנית ה נ מ
אינו מזמין .הוא מדברי אאמר׳ר המחבד .במלין ידבר ,ודבריי המצויינים .כאשר עיניך תחדנה מסומנים
תשובה׳
על הרוב נבנים ונאספו ממקום שעומדים כעלי

אקדמות מי?!ין
דרכי הפתהי תשובה בכמה מקומות כתב כספר פלוני ״עיין״ .את מקומו ציין .ולא כ ת כ מה נאמר שמה.
אזלינן בתר טעמא .אשר ביאר שם בהקדמה -עיין עליו בנואמו .ונימוקו עמו .כי הרבה פעכדס
שכ׳ בסי או ש ר ת הנד אך לפלפולא בנה סוללה .ולהלכה לא העלה .וכן כיוצאו מכללו לא יצא .ובדרך
זה דרך נם אאמרר הנאוה׳ק זצללה״ה המהבר בדרכי תשובה .ונס לפעמים מפני שלא הומב ומיהוור
דברי המהכר או התשו• ההוא בעיניו .ולא סיפק העת לפי רוב עניניו .לבנות בניניו .בקובץ כזה אשר
רבו הלכותיו ודיניו .לפלפל עם כיא וא׳ אשרחרטטשתווניו .אם לא לשוא עמלו בוניו .או העלה פנינים
בקניניו .ולהביא דברי ביא ואי בכור הבהינה .הוא מן הנמנע .כאשר יבק החכם ומבין מדעתו .את טיב
ערך החיבור אשר נחוץ לשעתו .וגם אני הצעיר .קטן תעיר .בהלכה זו נהנת׳ כמוהו ולדונמא אזכיר.
במי בסי׳ קפ״ח בענין השבר)פארפאל( ונם בס״ ההוא ובסי׳ קציא לענק המרטי״ן אשר גדולי האהרוניס
ז״ל האריכו למעניתס .הלא הוא בספרותם ובתשובותם וכמעט רוכס כבולם בסנטן א׳ כ״א בונד ,מערכה.
ולפעמים בא כארוכה .ולבסוף לא העלה להלכה .דק בפלפול יתכבד .אותו המחבר .וחניח בציע מפנ*
חומר הדבר .ועל נודל האיסור איים .ולמעשה לא סיים .עיכ ציינתי רק ״•עיין״ )כנד( .ובראות המעיק
במקומות כאלו מלא עייני״ן אל יתמה על החפץ .ולמי אשר דרכ״ו יחפץ .ושואל בענק באהבה .יספיקו
בתגובה.
דברינו אלו בחיבד״ לרוצה
דרכי חלקט חקמז /שערי תשובד -ופתח• תשובה .ועוד בהנד -העמידו בחקדמותיחם שמות התשובות
וספרים .אשר מהם לקטו אמרים וחיברו הדיבורים וכן ייעד אאמרר זצללה׳ה בסוף ההקדמה
לחלק אי נהרתה .והיא ליו נדפסיד -ומצודתו פרוסה .להליךם הבאים אייה להציע שמות התשר וסי
המובאים אולם ניחם אה״ז באמריו .ומובן לכל וכן רואה אני בדבריו .כ* אינו דומה גדול* חמלקטיס
שקדסוהו .אשר דבריהם הוציאו .משרת וספרים עולה למאה או לשני מאות כמספרים היי ענק ודרך.
לחשוב בערך .את המיעוט במציאות .ובדבריהם הובאות .כדרך א ת שדרכו למנות בחשיבות .שמות
הס׳ ותשובות .לא כן הקובץ הנדול של ״ודכי תשובה־ מכל חלקים והלכות .העמיד רווחות .באסיפת
המון ספרים ושרת במספר לאלפים לאין תכלית .ובכל היכולת .חיפש בנרות .ללקט אורות .היי דינים
וחערות) .וכ״פ נם מספרי דרוש ודד מדס באיזהו מקומן של ש ב ת ם וכהנה( ואיך יחשבו את המרובה
להדפיס בזה כמו פנקס הספרים אשר כמעט רוב רשימת עקד הספרים אשר אאמרר הניח אחריו ברכה
נשארים בו יהיו מבוארים רכיל דפיס רבים לבלי תועלת הרבים ח ת די השב למי שיתמה וישאל על
תשובה.
אשר נפקד מקום רשימת הספרים וכזה ימצא
דרכי כותבי הקדמות .יעמידו בנויות ברמות .בשבחי הזכרונות .ת כ ך קדמונות .לבעלי מחבריהם
ובשבה קהלותיהם ידידיהם ותומכיהם מעתיקי ספריהם המה סופריהם ואת מניחם יזכירו
בשמותיהם יאריכו למעניהם ונס לזקניהם יביאו ספר יחוסיהם וככר הקדמתי להשמיע באקדמות ספר
דכי רב מ ק אבא הנאוה״ק זצללדדה )תפארת כנים דרבי *אמונה וכהנה( בי לא באלה חפצנו .ולא זה
דרכינו .אמנם מוצא שפתי לא אשנה .ואבוא באחרונה ת#ואת הן טוב להחריף ובקי מ׳ שלמה שיח״
בן ידידי חרב חגאון ותיק וחסיד מרה אליעזר צוקער ת״ו נחדל[ רביד דק״ק בעדעגסאס והגליל אשר
טרח ועמל בהעתקת חלק הגוכת .בכתיבתו .וגם בהגהתו .דייק בבחינתו .רהי׳ לו למזכרת נצח ואהבה

תשובה.

בתמי יי־
דרכי דמקדימים ל ת ו ת דבריהם נחתמים בדבר• ברכות וניחומים )ועלי בתוס׳ בסוף וסיום טסי נדד(.
ומה אעידה ומה אדמה לחבל• משיח בזמנינו מכל «בר .אשר כעוונותינו עלינו עבר .לבל בני
עבר .באו בניס עד משבר .וכח ללידה •תןהאי״ן סוף ביה בחסדו .רקויים נבואית הנכאות ילד יולד לנו
ונר ותהי המשלה על שכמו ולעבדו ית׳ שבם א׳ באהבה .הצילנו מכל פחד ודיבה• ונזכה לנאולת עולם.
תשובה.
תוך יהידא וישראל כולם השיבנו ה׳ *ליד משובר -בדרכי
כותב וחותם בחודש שבט .שנת העודר לפ״ר מונקאטש.
ף

חייפ אלעזר שפירא.

יורה דעה ספג הלכות נדה סעיף א
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נזה ויאיןה ופי׳ נרנין שראיוה מסמת מלמה( במימרא דשמואל סס דן י ו

פתחי תשובה

באד היטב

) Jgpא( ממקורה מדנה ג והיא ננחה מקור די״ה נמדו חינ שאינה ) jfiflא( שחרניש  wsjsודע דשלשה מיני הרנשוח •ס נענץ  reהא
סדאה מדאורייתא * שנזדעזע נופה מיש הרמניס פיה
י
י " :ומאה אנא גדם הנא מן המקור )נ( גאונס  y nע״ קפיצה
נין גרצון נפי מ ע האשה י־יזמח עצמה פיז )נ( שתרניש היינו מדאורייתא ייהלנות < ytדץ ״י נ׳ שנפתח מקידה כמבואר נסי׳ קפ״ת וגס״ קיץ
שיא והשלישית נמצא גשמו הא8רינ*ס י ל נשממשת שדנר לי! זנ מינה
אננ מדרננן די־אה אפפ״ גלא הרנ שה כדלקמן פ״ קפ«ז •כמה מנת•

דרכי
ס ן ז י ף א )א( אשד״ ואין הפי־ש)נענין;־וראה( ביןגדונה
צקנונה שהבה מנומאה בנדה אכי׳ ביוס נידתה ובין
שהיא ישיאציה נין שהיא שכחה או משוחרי־ה או גיוי־ת
הכצ בכייה קדרי נוהרה קק״א ובאר מים הי־ס ap״ א׳
וכיכ בכו׳כ קק״ג לאכ״ שכחה שצא כשהחי־יה שא־ן בה
צד אישוה כנכ הבא כניו בנדתה חייב כי•־־ .כי  -ןופ״׳
בברכיי מ״שלהיב ג! היננך כ׳ בשם ההוקי דשכיזה שאיכה
משוחררת אינה מטמאה בנדה אנא אסמכתא בכנייא והשיגו
כניו דכא לק שפיד דהתוס׳ הכנו להוא דג״ש וכ״כ
הרמביס דש״ך בה איpר כדה בעונש כי־ת כי״ש I
<ב> שיצא דם כ׳־נ ק״ קכ״ח קעי׳ ג׳ דבכינ; ש־צא הדכ
לרך בשרה אבנ אס ינא דם במוך השכופרת שהככיקה
בקרבה אז טהוי־הכ״״ש בט״ז סקיה מיש נעכץ אס נעקי
המקור עצמו ונפכ כמנוה והונך דם עמו וכיי ,בדברינו
שם )קיק כיז( )ג( בק באונם .כבאה׳ :והיה אס ־אתה
מזדר קץ זנ׳׳ז וחמדה ויאהה זה הקמה
בני אדם חיה
חימוד תשמיש הוי גיכ מחמת אונק שיכ התכיא קק״ב
ושאר אחרונים מהלמב״ס ועיי; בכרדק י־־מוניס במקשה
זהב קק״א שיש נימ בזה גכנץ קביעת וקת דכנ שבא
מחמת אונק אינו וקר .ואיכ גס אס ראהה ייחרת חימול
תשמיש מקרי אונק ואינה קובכת וקת פ״״ש ) 0והוא
שתרגיש ביציאתו .עבאהיט מיש היינו דלאור״תא אבנ
מדרבנן נומאה אפי׳ בנא הרגשת אמנם איכא באמת ptf
לאפי׳ מדרבנן אינה נומאה במקום דכא שייך כתם להיינו
קרקע כוצס או בבגלי צבעונים כלנקמן סימן ק״ :כרכ
סק״א )ד] (,שתרגיש .עיין בשרת משיבת נכש קיק צ׳
שט למפירש״ ורמביס משמע להרגשה איכה הי־גפת פתיחת
המקור רק הרגשת צער כיי״ב וכיין בסו״ת דהיי״ח אור
למנ סימן קייב בשם מורו הי־יי עובלי• זיג שכיי־כ שתי־גיפ
בבשרה שמצאה לס בבשרה אפילו אינה מרגשת ביציאתו
כגון לס הנמצא בפרוזלר שחייבים עכי׳ אעפ״ שנא הרגישה
נו ביציאחו קה«רוו עכ״נ! < oןשתרנ־ש .כיי׳ בחידוש•
הלמב׳ןר״פ המפצה וכבר הוגל צ־ מכי נשים זקנוה שעכשיו
אין מרגישות פהיחת פי המקור כצצ וכיכ בשרה שב יעקב
ס״ מ׳ לשאכ כנשים אס מרגישות פתיחת המקור ואץ
פותר י ק שמרגישות שזב מהן לבר צח ועי׳ בשרת תשורת
ש׳ סי׳ תניז שביאר טעמו משוס לכחנשו עתה החושים
והלפת עיייש ן )ך( ביציאתו .ועיין מזה בקלרי טהרה
סידג וגס׳ לגנון צפע סק״ג וגנן פרלס רימונים בפסיחה
הכוללת מדן> י׳ על דן> י״ד וגפנים הע נשפתי חכם
1

1

(

ז

סק״ב וננחם ושמנה בשמנה סק׳יא וב׳ וכיין מזה בדברינו
להלן סימן קפיז וקיק ר(
וט״ש הכת״ ש בענץ הרגשה השנישית שמרגשת הזב ממנה
דבר נח בפנים עיין בתפארת צבי סקיא מה שהאריך
בזה ומבאר לשון המחבר במיש והוא שהרגיש ביציאתו
דאע• :להדגשה שהזכיר המחבר הוא לענין נדה דאורייתא
לוקא וכמ״ש השיך ידמ יש נ*מ גס לדידן אס הרגישה
או נא הרגישה דאעיפ שאט מנומאין מדרבנן גס בלא
הי־גשהדימ מציני נפעמים שחמור יותר כיי הרגשה מהיכא
דנית הרגשה והיינו אס הרגישה שיצא מגופה מענו דבר
נח ואיכה יודעת מה הוא אס דם או ניחה לבינה או מי
יגניס ונא יכלה לבדוק עצמה נאלתר כגון שהיא במרת
נשים בבהכניק בין הרבה נשים או בספינה עם שאר בני
אדם ואחיכ בדקה עצמה ולא מצאה דם כל עד הבדוקה
אנא בחטקהראתה כתם קנון פחות מכגריק אעיגדבעלמא
הואיל והכהס הוא פחות מכגריק ועוד צא הוה טמאת
אבנ הכא הואיל והרגישה שנפק ממנת מענו ליחה אמלינן
שדם הוה ונתקכחבחטקה וזה הוא הכתם שמצאה וצריכה
ז׳ נקיים שאס נא הי׳ מצאה הכתם קנון מדם הייטהולץ
שיצא ממנה מי רגניס או שאי• ליחה לבנה ונתייבש על
חלוקה אבל בניד כיון שמצאה כתם של דס אפ״ הוא
אומה ההרגשה בההיא כתם
פחות מכגריק אפיה
וכומאה ע ר פ »7ר33ך והגיא מ»שר שב יעקב קימן לדד
בגנובדא כעין זו באשה שתיתה מתענושת בחוזק בתכת
ועייז הרגישה שניתז ממנה למנות כמה נויפץ מי כגלים
לפי דעתה ולאהיתה יכולה לבדוק עצמה תיכ qכיהיתה
אז בעזרת נשים בבתכניק בתפלה שחרית בין שאר נשים
ולא בדקה עצמה עד הלילה בפת השכיבה ראתה כמטה
בהכתונת כתם קנון פחות מכגריק והשיב דאין לחוש לכתם
זה כננ דאעיג דהרגישה שיצא ממנה כמה נופץ איןנחוס
כיון שהוא שכיח נוובא בהרבה נשים אשר עיי העיכווש
נכח ניהז מהם נויפין של מי רגלים ואמרינן שאס היתה
בודקת  qn^r'tאז ראתה טדאי עדיין נופת הצחצוחות
של המי רגלים בחלוקה ועתה נתיינש ואינו ניכר המפץ
של תמי הרגלים ומתיכא תיתי נחזיק לאסול שראתה דם
ואדרינן שזה הכתם קנון כאן שהוא פחות מכגריק תולין
במאכונת עכיד הגדי וכי המחבר הניצ שדברי הש״ איט
סותר כדבריו הנדל דדוקא בנידת שנ הגדי שיצא ממנה
כמה נופץ לדעתה וא״כ מדתה מזה יש אומדנא כעןשצא
מצאת אצא כתם קנון אמד  rawדבגניכ למה שהרגישה
בבוקל
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באר היםב

שי׳
חלק rr׳j
ניהודא חצק
נודע ניהודא
בתשובת נודע
נזה בתשובת
<פניס יעי נזה
ונספר ייד )ד( נחרדנ .וכיה פחות )הי( נק-ס היינו יידאמן אבנ מדאורייתא איצ
rr׳ jשי׳
סי׳ גףצ סיףא ]אמנס ;חי סיס חולק מיז בנייה חשובות והאריך לנאר « אלא זיה נדזלה אנא היינ ,החדירו שנא תנא לידי כעוח )ו( נדה
דיבת דבר לח נאו התשה הוא
נסי׳ קמיה וןנ״ג וקשיז וקניא וכחב אגל איצ מיננ י־בוס דנהסתנק ממנה איסור חדור הנדה תנא ליד׳ זנוח
כס שכן הוא מורה ונא הלנה למעשה וכ ,קיבל ממודו הנאון מוהר*־ •תן בהוא אישור קנ  Bioשי׳ ! yitהבא ״נ הפנויה דדן ז.ויו והיא נדולה
אדלער ינ[ ואס הנאה דס בבדיקה בלא התשה או אסר תשמיש בלא שהניע זמנה נראוח ובא לעבוח תבמ׳ צריך כעבות חבובה כנועצ נדה
מהריסהדנב
נוהאידשברה
שמצכ מכוס
נא האmמא ו אתבה
התשה אי הוי •ספק דאורייתאאכוטמא
•
היק שי׳צ2.
כד או שמב הוא או לא ע׳ נשו״ח שב •עקב ובתשובת נתר נהונה ס״
י״ח שהאריכו נזה ועי בדברי השליה שהבאתי לקמן שי׳ קפיח סיא אמנס הכייס והשיכ •חיי כתבו דהוא דאורייתא אננ בקינוח או בנא המיסה
העד בעומק אלא מהפדוזדור ול^ pאינו אלא מדרנק נכלא כתיבה ונן סמוך להענת מ• תניס הוא גינ דאזי-תא ח»ד עיב )ב( בנא יצא נחת•
נדי בתשר ברית אנרהכ סייד סי׳ מיב כיב אמד נסתפק אס טמא דזדקר הטומאה בעקידת הדס מנית הפריד ינהייז אבנ יציאת הדס מבית הידצון
כסון נא מעכה ולא מוריד וחונל לספוד אותו לז׳< או דיציאת הדס מנהייו  pwיחשב ניכ נראית פומאה ובא תומ לצרפו נממן י נ והביא כנס
בחשובח מעינ צדקה )הוא נשי׳ ניד( נסתפק נזה והוא י נ הביב נ• יהרבכ להוניח דאץ שוס פומאה נוספת נינאח הדס תנהיס נסון אן אין נימ
בזה למיש הרב השואל אס חונל לספור אוחו ל מ דכיון שציינה נייקח הפסק סהיה ! מ ל שתדע בנא •היה בוס דס אפי״ ננהייו דא $דאילו הו•
יתנינן מיתר שלא יצא ע rדס מפנימי לנה״ס לא עפמא חו הדס הנשאר גנהימ יימ נל זרן שאינה בודקת בכל נהייו שלא תמצא פוס דס חיישמן
שמא יצא עוד מפנימי כיון דהוחזק מעינה פתוה אלא דייי הינא *עקר מן המקוי שלא כדין ראיה לא איכפח כן כלוס ביציאת חין דרן ראיה
?•ש שהאריך נזה )נ( נסרמ עגהיט זע״ במשובת ש• 3עקב סי׳ ניח וכיפ ובתשובת נתי כהונה נד׳ ייח וכ׳ בתבונת אדט  reס•׳ -ח מיש בבטן
דס יבש 1ד> נקייס פ׳ ביך סקיי •ע׳ נת׳ נתי כהונה שס

דרכי תשובה
מוקר היו נופץ של זד רגלים שיצא המנה מלה -הוא אשמב• הרמבץ דטמאה ואין כהקנ דנזהיז אין בקיאץ
שכיח נצאת מחמת חננינויש בחזקה לאניכ נוובא הוי :בדבר כ״״ש ]ונדי׳ בשרה השורה שי ס״ קק״ו מזה {
למצוא על חלוקה להא הרגישה שיצא ממנה טובא וכד׳ <י( מפת -ש כחדרי* .עבאהיט ודש והיה כחוה מיץ
משא״כ בניד שהרגישה כ6ילו יצא ממנה רק מענו ל־חה בהוה״כ קק׳׳א דזה דוקא כשתרגיש ביציאתו אבל אס לא
וצא ילעה מה היא אעפ״שיש נהנות גם מ ד לכביש ידי• הרגיש אז גס משוס כהה ניכא עיייש ימיין כרפ קיףא
הבה יכול להיות ג*כ שהי׳ לס כשיעור קנון בזה בולאי בהביאו ־ה:ךכ כניו דכנ שנודע לה שבא מגופה אנביפ
^  pיותר כתם זה של לס בהרגשה וטמאה וקייס שבזה שבא בנא הרגשה אפי׳ טפת דם כחרדל טמאה משוס כתם
גס השב יעקב מודה להחמיר עיייש באריכות ]ועיין בשדה כמיה נהנ ,ק* ק״צ דכא צי־יכץ גריס וכור רק להוציא
תפארה צבי להגהיצ מריה צדוק זיל מלובלין חיג ה׳ כדה מקפק מאכונהמשאיכבדניכא משום קפק מאכולת פנדטא
קיק א׳ משיכ בזה בארוכה ועי״ בפסיש קי׳ יךצ נדק ף דאפי׳ בכנ שהוא טמאה משוס כהם עכיד )יא( כחרדל
)דש בשם חחהיק לענין אס מצאה ליחה לבנה ובהוכה עפיד׳ש מ׳׳שככיץ בהרה שב ׳כקב ק י ק כיח וליט וכי״ש
נויפת דם ובקד״ט שם קיק ג׳ בדיה בשרת אמיו בכנשב בתשר ההיא שכ׳ דנם חומי־א זו דטפת דם כחרדל היא
יעקנ ע״״ש [ )ה( ביציאתו .עיין ב-״וה״ש שכ׳ דכיונת ככלב בחומרא דר׳ זירא כי״ש וכיין בקדד׳ טהרה סיףד
המחבר בזה הוא אס רואות נופת דס אפי׳ רק כחרלנ שהביא דבי״ הרב שב יכקב בזה ותביא מדברי רגףי דפחוה
ואיט כשיעור גריק ועוד אפיה אם מרגישה ביציאתו אקוד מכחרדנ מדינא טמאה וכא משוס חומרא דריז ום ד9דמ
מחית עי״ש ]ועי״ לקק בע׳ק נו׳ מדברי הכו״כ מה דברי השב יכקב נכונים דגם זה נכלל בחומרא דריז
שהשיג ענ דברי ההוהיש [ )ט( JW־ Bשייא יצא לדוק .דמשורה הדין מנאה רק היכא דידוע בולאי שבא p
ננפחיש גדש מתשר ברית אברהם וכיין בס־י׳ טהרה המקור אבל בקכיקא ר״לינן שבא וץ הצדדים כיץ דלא
קיךג שפ דמיש המחבר דאס נעקר הדם מן המקור אנרפ שכיח שיצא דם י־ק טפה אחה  pהמקור ולזה הוקיף
שלא יצא לחח נומאה היינו דוקא תם נערך מן המקור —ז בחומרא רבנות ישראל החמירו כל ע צ ק דגם גטפה
ויצא מבין השיניים ולחון אבל מבין השיניים ונפניס נוהוי אחת כחרדנ היא טמא אבנ באמת תיכא שיש עוד קפיקא
ובין השיניים עצמו הוא כלפנים וכ״ז דוקא כשנא יכא יש לצרף לסיק הך ספיקא ד ק הצדדים עיש וכיין מזה
<*חיכ לחוץ אבל כל שיצא אחיכ לחון כגון כי• בדיקה בשרה כודכ ביהודא קמא שיק מיב ובנך לחו״ש בשמלה
תעד וכיוצא הרי יצא לחח ונומאה עביכ וכיין בשמנה קיףג זבק׳ נבנון נטע אות ה׳ באורך מזה <יב( ז׳ נקיים.
קקיג מיש בדברי הקינו בזה ובהקבד לברי הךמבץ דייל כבאהיט <דש מהנףך וריללמהית אץ צריך ז׳ נקיים אלא
דקיל דהא דאס ראתה ע״ בדיקה עד נמנאה מד*׳ משוס נזבה גדונה היינו שראתה ג׳ ראיות בג• ימים רצופים
לרוב דמים באים בהרגשה ואמר״ ארגשה וקסנרה בדיקה בתוך ״א יום שבין נדה כנדה לק ח ד ל החמילו שלעולם
»ד הוא ולפ״ז כשנתנה דעתה ולבה ויודעת בביתר שנא תשב ז׳נ אפ״ בטפס דם כחרדכ <יג( ]בק פנוי׳ .עיי׳
תרגישה ״ נ דאינה טמאה רק מדרבנן וא׳יכ אס אירע בתוהיש מיש דלפי לישת רימ מפגי מה אמרה תורה
שבדקה עצמה בפד שאינו מקבל נוומאה או בבגד צבוכ נ־ה לז׳ מפני שרגינ בה וכר משמע דבפנו״ לינן זה מיי׳
והוציאה דם )מין השיניים ולמעלם אפי :דמשורה הדץ בכרפ מה שהשיג עליו וגד״ בבלכ׳  qpvשהביא מ ה
ת״ מהלארלפ״ז לומר לאפ״ מדרבנן אינה טמאה אפיה מזהיר בפסקים וכתבים קיק קיח דכה דאמליק בשיק
מפני

יורד׳ דעה קפד הלכות נדה סעיף א כ

באד הטלה
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באר היטב
 5פ ד )א( יסתה ידור כתב בה מליה כרי ביי־כ ור״נ נץ שהיא ערה
־; בינה פירוב באינה יבי״ה יגי ר יאיכ אסור נשמש מפתו
י
תוספית בנדה • i tב ע-א
נשנתי״קה יאץ נה ושת ציינה נ_ונס נליקה )ב> ציין לפרוש ואס
בתיי״ב שק״ג ו ( נפ־יב ממנה -י בתבונת :ידע ייהודא מי״ד ס״ »

פתחי תשובה

ל!פד )«( או משלשים לל׳  orעבץ• דאם לא קבעה וסת דקרי נתון
לניד שלא בשעת וסתה משמע דא״צ נדיקה תון נ׳ וע גכויפ שסנק
י
עליו אמנס הסיע ונול קיימו דבריו וכתבו דנתסנת ראייתה שנא נודכ
למתי תקבע וסת מקרי נתון ל׳ שלא נשפת יסתק ואיצ בדיקה אמ
ענת ושימשו האיש והאישה שניהס צריכים נפרה > yrהביך נס״ י ועי
ויו שהעלה דמה שאמרו וסתות דדנק ה״נו נענין שלא אמייק שננר ראתה

דרכי תשובה
מפכ מה אידיה תוי־ה ובר הוא דרשה בגנמא ולא לדון צליבה בדיקה אבל אס רצתה להחמיר תחמיי־ ובאחי־
 rraכלב נהקנ בפנר׳ כ״יש׳ וכיי׳ בק׳ החיכוך נהראיה התשמיש כיב צריכה בדיקה ודעת הרמיא דבכנ עמן
זצינ מצוה ציה )והובא בסדינו בזה( ודל וכדומה נזה אינה לשאת כהימדל ולבדוק כלל .שיך קק״ד ו ה ד י ה
אמרו זינ בכנין תנדה מ״מ אמרה תוית שתשב ז׳ יידם קקיב ועי׳ בכויפ להלן p״ קפיו ונש״ע ההניא כאןקקיכ
שתהא חביבה כביו ביותר ונאדה שאין זה בדעתם הכצית שכ׳ לקודם התשמיש בל אלם רשאי להחמיר כל עצמו
הכונה בדברים רק נהודיכ כ׳ מכין המצוה יסטנ הרבה לצוות באשתו נבמק קודם התשמיש ר כ ק שאיכה בודקה
רמזיס מנגד עקרים נדונים וחזקים בכניה וכן בספר א«ע אלא מפני ציריו לא יהי׳ לבו נקפו אבל לאחר התשמיש
ככי באלן נהגיה ידדיא זצינ קי׳ ר וגקון> ס׳ אדרה אלי׳ גס ע«פ ציריו אינה רשאה לבלוק שאם תמצא לס יה״
)להגהיר ,בכנ משנה חסידים; זיג( הנקרא לד נלח וגס׳ לבו נקפו ששימש עם ממאה ופוי־שממנה נהק כול כיש
עיי״צן[
רוח חיים להמליח פלאגי זיל צל הידד «p
  T O Pפ  3י 3כ3ה כדמןמן נ ך ק קפץ* נףכ3
)ב( pfלבדוק
<יד> כל הב* ז י הנדה• אכי׳ נא כדי־ ביאתו רק הערה התניא סשיג ) 0היז משובחות אע*פ מיש לה וסת קבוע
בה אפי׳ הוא קנונה בה ג׳ שנים דוס אחר ח״נ כרה אפשר שינא לח רם שלא בשעת וקהה :ףפ התדא
כשמעדה בה כשאר כריות ,במיח קצי׳ א׳ ועיין בלחדש
קיףל מהרמלן
נלחם קק״נו לחיוב כרה בביאור .או בהערות נלה היא סעיף ב ) 0בשעת וסתה• כל זה הוא רק ברואה
לשניהם הוא והיא וכמיש ואיש אשר יככב אה אשה לוה
דם או שמצאה דם ע ״ בדיקה מד תבדוק
י
)הינו נלה או זבה( וגלה אה כלותה אה דקורה הערה אבל אס מצאת כתם אץ לחוש בזה משום פרישה קמוך
וגר ונכרתו שניהם מקרב עדם ודלכתיב את מקורה הערה לוסתה לאין בכתמים משוס וסת וכמשיב סוף קימן יףצ
לומר שאפ־׳ לא גדי־ ביאתו אכא שהערת בת נבר חייבים ועי״ש בהוהיש קיק נ״ח ובדברינו שם )קיק רקיל(
שניתם כי־ת ככיד ) ט  0הבא על נדה ואפ״ בנגיעה )ה( צריך לפדזש מבגד״ עפהיש מיש מהשיך ראם כבמ
לרך חיבה איכא כאו רה״ה וחיוב מנקות כמ״ש הרמנים ושימשו בתוך הכונח האיש והאשה שניהם צדיכץ כפרה
בק׳ המצור .מצוה שנ״ג וזיל תזהיר הכתוב מהקרב אל וציין להוהיש וה״ט כ׳ בתוייה כ׳ לאכיג״רמשמכ מה״שד
אחת מהכריוה אפ״ בלא ביאה כגון לדבוק ונישוק וכרומה דקוגל דוקסות דאולייתא מימ גס לדידן דק״יל דוקהות
להם מן הכעוטה הזמת וכר ככ״נ וכתב בכרפ להלן דרבנן צריכץ תשמה בכ״כ כעוברי פב־רה דרבנן וכר
ק י ק קציה קק״ו ח״נ מלכנ זה יצא נכו עכ״פ הוכחה ואנרג דפקק תמדא נהק קון> p״ קפית דהאשה *בה
מגינה ענ רנהג הרע ולכי־ אוי לנו כל שנרי ואד ל ט מ צריכה כפרה שאני ההם דאונק הוא וגס נא כברה כטס
חנואט כ• ישק ויחבק החהן נתכנה דבבו אל הקערה משאיכ הכא ככיד )) 0לפרוש ססנה• פ״ן פהיש בשם
והוא לא נותויית ימזומאהה ואבי׳ ואליה רואים ושמחים הנדב כבנין וקתוה דרבנן או דאו׳ וב״ בבינה אדם
אוי ליו וינבל איסור קשר נדכה וגי.״ היצהיר ופון קרי בפתיחה בבית הנשים דמה דיך׳׳ל וקהות דרבנן היינו
והוצאה ז״נ ר״נ בעותיר אף כ׳ איסור חמור של חורה דוקא * ת ו כונה יום או ניבה שאמרו חכמיה שצריך
 p'tfנהיות ׳הרג ואנ יכבול ובפוה״ל חכמי הרול מחשים לפלוש אגג שכת הוסת ממש היינו השכח שהיא רגילה
חו אשר טרם אריכות הגנות ואבדן הוד ׳שלאל ופיני לראות זה היא דמאולייהא כי״ש וכיין בשדה בנץ פולס
?נוצה כנפשי לככ בני ישראל וכר כביב והביאו הלחם חידד סי׳ ליח מה שהנףג כניו בזה נני״ש וכ״׳ במי נדת
מה׳מ ובשדה שירי מחרה בק״ זה ובכףק קפיז ת?ד
ישמנה בלחם קקינו
•.עיף א )א( נ 0אין לה להחשיד בתלה• פניג הלמ״א כ״א מה שפבפל ותנףב בדבר• הבדב המ׳! ] mםםגד.
על ממלמל לדלשון המחבר משמע דא״בה עיין בקיצור נ ד פ נ ך ק0ח שכמי דיוס שיןבכה וקה אקורה
,
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באד ועולה

« )י(  <roשינה<ט> אחת

דן> ״ס ונדמפר*
רנא שם

פתחי תשובה

באר הי8זב
)נ( עונה היינו מדמיו יוסתוא ייננן <סנמא הפוסקים

נשמת וסתה משוס דנני פזקה אויס ממט י 6יש חזקת סהרה אנל לענץ
נפרוש מאשתו שמון לוסתה הוא »ן הפודה דסיישמן שמא תראה ולא
אמרינן על להנא נוקיס לה בחזקת נוהרה יאפו לעולם לא תראה .ידעי להא דאמרו שמא מת לא סיישינן ושמא ימות איישינן עיש ועי׳ ננויג תניינא
ש״ קינ מיש נזה יעמשיל סי׳ קפ»ז  rr> pvגשמו ]ועי בתשובת תמס סופר סי׳ יףע וסיס קעיט שכתב דהנוינ *יו סברא ז 1מדעתו ובאמת היא
קזזמה נבדיה להראיה וכן קינל ממורו הגאון יל לסלק נ  pולק תושש מאוד לסמא זו ומשוי לה ספק דאורייתא עיש .וכיב עוד בכמה תשתית שם
נסי׳ קילה שס הניא דברי הראיה יל קצפ נאו׳רן ולפי האמור שם נראה דרק  2הסנרא ליולק נץ ראתה לשמא *לאה קדומה נהראיה אנל
נז*»א יש מרסק רב ניניהם ואלו דנריו שס נשם הראיה א»« דיסמות לאו דאורייתא מי שנסזיק אותה נודאי ממאה אסר שענד רגע הוסת מימ
 » wאסורה לשמש בעונה הסמון ליסמה אסר תע היסת לודאי אם תילה לראות באמצע היום ואנו אוסרים אותה לשמש מת&לת הק קודם שתניע
רנע סוסת משום שמא עיי סימום התשמיש יקדים האידס זהו דרבנן אנל אסר אמצע היום שננר עברה )גע הוסת אנמ דלא ממזקינן לה בודאי
ראתה ניון דוסתויו דרננן ולא אמרינן ננר ראתה אנל מנית אסורה לשמש חייה של עונה זו מסצי יום ואילן דשמא תראה עתה מממת מוס התשמיש
כמן שכנר הגיע התע שהיתה ראויה לראות נהם עניד עיש[ )ד( עונה אסת .ענהיפ וע׳ נספר תפארת למשה שכתנ יאשה שקנעה וסת נליל מילתה
 Wnלה לפגול פד ליל וסתה בנון שקנעה יסת מליל  yvלליל ס״ו ודרכה לראות כל ז׳ ימים וצרינה למנות שנעה נקייס שני שנועות וטובלת ליל
 vtדמותר לשמש  qbשהוא שעת וסתה דוסתות דרבק )עי נסיק שלפני זה( ולא הסמירו לאוסרה על נעלה עולמית ומכיש אם -רנה לראות ניוס
« דאץ להחמיר ננינ טבילתה ליל נחו משוס עונה שלעני עונת וסתה מעת האיז עיש ראייתו ומשמע דדוקא ננהיג פדרנה ליאות נל ז׳ ימים
יאיכ איא להקדים הסנילה מליל  •mאנל אליב וקבעה וסת מליל ״ג לליל ״ג א!( שכתנ הרימא נסי׳ קצ״י סעץ> *א דאין מתסלת למנות שנעה
נקיים אלא מיום ף וא*כ ליל המילה הוא שעת וסתה מימ יוסר עדין שהתחיל למטת מיום ה׳ או יום ד׳ )היינו נקנעא לליל י*נ( דזה אינו אלא
חימיא אכן אם וסתה ליום ״נ נזה ״ל דיותר סונ לסוש לסומדין הימיא יל מלחוש לחומרת האיז שלא נזכר נשיע צלל ]ועי נ * סיס גלש קעיפ
שאלה כעין זו נאשה ששינתה יסתה פעמיס ננל סודש באופן שקשה ידפוק שתזדמן שתמול לנדתה כי פד שהראשונה פקודה שניה ממהרת לנא אם

דרכי תשובה
לרחוץ וכן בעונה בינונית ופי״ כשרה פני מבין חידד סי׳ ואמאי יגרשה הא מוהר לשמש בליל נובילהה ע״ב המה
קליז שביאר טעמו הפשוט דילמא ראתה והנדפה נאבד על הגי שד*ט בזה עיי״ש )ועיי׳ לקק בדברינו סיר! ניז
במים וב׳ שם דלאו דוקא רחיצה באותו מקום בעומק היטב כניל( והעירנו ההיג מהרגףז בחנא כי׳)זצ׳׳ל( דומ׳׳ז דפהקיק
שם יש לאקור אלא גס ברחצה פני׳ שלמטה ייל דלא מהני דלפייד הבאר מיס חיים הניל בכף זה דהיכא שהוא
אידכ בדיקה והביא ראי׳ מלשון הפרישה קיק קפיד קקי״ח בשעה קבוע אין להתיר כלל וה״נ הוא שעה קטע שרואה
דגס ברחצה ״ל נשתניח ענינה ולא מהני בדיקה אחיכ בשעת תשמיש ולא דמי להיכא שהוא עונת הסמיך לוקתה
פי״ש ועיץ בלח ק״ קפיח דנהגו משוס זה שלא לי־חח היינו כל הלילה ולפ״ז ליק קר הבית דוד בזה על הסדיט
בימי ניבון פן תראה דם ויחלק דמעו לטהרה ועיי׳ דאץ להתירה שלא לגרשה ולשמש בליט כיון שהוא בשעה
בדברינו שם סי׳ קולח נףק נד ובקי׳ קצץ קיק ק׳׳כ[
ידיעה נשעה השמיש כנד[ )ט( אחת .ע ״ ׳ בנףז ובפס׳ש
>ה( עונה אחת• עיץ נדז קקיה ופחיש בשם ההפארה נמשה ועיי׳ במלטש׳ טהרה שקיא שהאריך בזה וקייס העולה
ועיי׳ בקיט דברי ההפלימ בזה וכ׳ דאף שיש לדחוה לענץ דינא לעניד באשה שיש נה וקת קבוע לראות בחחלת
רא״הו של ההפאלימ מימ לדינא דבריו נכונים דכד׳ שלא חיום או בקוף היום הן אס היוס אמך או קצר תמיד
חאקור עולמיה יש להקל כדבריו ע״יש ועי׳ במלבושי היא תראה או בחחלת היוס או בקופו בודאי דלית מאן
טהרה קקיז ובבאר מיס חיים קע״ ג׳ שפ בזה חיל אשה דפליג דאין צריך לפרוש אלן( או ביום שרגילה לראות
שקבעה וקה מלילה נדו לליל נדו ודרכה לראוח דם כל בו כל היוס או בלילה שרגילה לראות כל הלילה וכן במי
ז׳ ימים וצריכה למטה ז׳ נקיים של שנוע שני׳ וטובלוה אס תראה ביום או בלילה שלא בזק קבוע שהרבה פעמים
ליל נדו מוהרה לשמש בעונה הוקם שהוא ליל נדו לעולם היא תראה בחחלת היום והרבה פעמים היא תראה באמצע
ואץ בזה אפי׳ חומרא ויימ כשיש לה שעה קבועה בעונה והרבה פעמים תזדק בקוף היום אבל לעולם לא שינתה
הזאה והוא יבא על״ קודם השעה הזאה או אפי׳ כשאין לראות בלילה וכך תתנהג הן בימים ארוכים הן בימים
לה שעה קבוע נמי קהר לשמש בעונה זאה אנל אס הקצרים ג״כ מלינא איצ לפרוש או ביום או בלילה כדרך
האשה הזאה קבעה לה וקה בשעה קבועה והשעה הזאה ראייתה אלא שהרוצה להחמיר על עצמו יפרוש עצמו יום
יגיע המיל ממש בשעה שהיא אחר הטבילה אין גידי ולילה כפי הבנת השיך בדברי האיז אמנם יצא לנו גיכ
להתיר האשה הזאה כלל עכיל ]והנה מה שהקכיס הקיט דין חדש שאשה שהתחילה לראות מימי הקץ שהימים
להתפאלימ שהשמש בליל טבילהה שהוא ליל טיו אף דהקיט ארוכים והיא תראה בחחלח יום כך גיכ מדינא לפרוש
אוקי־ לשמש בליל מגילהה שהוא פה וקהה )וכנז׳ להלן לילה הקודמת ליום ראייתה י ק כי עדיין לא ידעיק קדר
בקיק ליז בדברים( פיי״ש בקיט קוף קיק ח׳ שכ׳ דהכי קביעתה אס גס בימים הקצרים תראה בחחלת היום או
שאני משוס חיכא דלא האקר עולמית 1«.כ לא אקרו א *שר שבימים הקצרים הראה בלילה כי קביעהה היא כפי
חדל בנהיג אולם בקי ביה דוד על הידד )להגימ דוד ש.נות שבמעליע ומדש לפי דעה אביאקף נמצא שצריכה
ממילכדארף זיל( הקשה על הקליט שמסיק בקי׳ קפ* ל1תש כל חלילה 0קודמה מקפיקא וכר ונשי דידן כטועוה
דאיחהא דקלקא מטבילה מצוה וכוי היהה גאקרה עלו חשיבות וכד וראד לפרוש קודס לילה דוס ובפרט כי רוב
עולמיה וא׳׳כ מה ראי׳ מגיא הראביד והדין וחרמגץ בחר נשים קדר ראייהס היא הו ביום או בלילה אפי׳ אשה
מהאי )מנשה דאינה חוששת בהאי וסת לעונה הוקת הרי שיש לה וקה קבוע הילכך אץ לזוז מפקק האיז והכי
היכא דנאסרה עליו עולמות מוהרה לשמש בעונת הוקש קיי״ל ואץ להקל ע כ < ]ועיי׳ לקמן בדברינו קי׳ הפיה
 pקשיא עליו דסיל כל רואה דידה הוא דק משום וקה קיק ניז נשם ההשורה שי כי בושת שאינו קבוע *צ לחוש
לדברי

ג

יודה דעה קפד הלכות נדה סעיף ב

כ ל ב ד -אם הוא כיום ) 0פורש ממנה
<י> ולא משאר )!( < nקריבות אלא מתשמיש
»״ <יא( אותו היום כולו אפילו אם הוסת <יב> בסופו מותר מיד בלילה שלאהריו וכן אם
הוא <ינ> כתחלתו <יד> פ ו ר ש » ט  0כל ודום ומיתר בל הלילה שלפניו וכן הדין אם הוא
ג ל י ל ה <טז> פורש כל הלילה ומותר כיום שלפניו ולאהריו בק שקבעה וסת כנ׳פ׳)מ> או
כפ״אן הגה וננ זה לא מ״רי אנא נוסת התנד נייייס )יה( אנכ •.א נוסת התנד בשינוי הנון> )ג״ גשם היאניד( יעיל שי׳
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פתחי תשובה

)גן קרינ״ת משמע תינוי! יכישיק שרי מיהו נראה המחמיר באלה תכינ p7r .נ? ניל בנינה •היה נעינה שוסתה מתי ניימו וללעת השץ־ יס
נהחיייר כראנץ כפרוש כינה שלפני אותה סעונס * כ אשה זו סופה
ניס יעיז נתב שאסור מן הלץ מיש
כהיזגדש מנענה סיו אס •ש כמצוא לה נ׳ התיייס א׳ לשמש בליל הסמוך
נייס בעייתה בי ב׳ אם •ארע שתראה מיד אסר בבינה פרס שבימשי• נהקנ בנא תצברו נהמתי] שש עונות ותספור י נ מיד שמפסוק נראות והשיב
נענץ דין האי אם צרץ־ ננהיג כסימדת האיז ודאנץ נראה נלקצ כיון דכנ פיקד פעמס אינו אנא משיס לא פלינ בעם וסתות דרבנן ואפ״ להדאיה
־־כ״נ פינה הסייח־ ניסתה יזממ־א מיסת גיפ״ )עסיק הקידס( ״ י הייני בוסת קבוע גיפ אבל וסת שאיט קבוע כגון אייוסא דא שמשנית יסתס
תמיד וחוששת כיוס ראיה שכה הוה עונה סמק־ ליסתה דרבנן איכ יש כהקל ננא פנונ ריד״ ונהתיר בעונה הסמוכה לעונת ראיה כדי בלא תתגרש
ייקייס הנענ  rrינס נדץ הב׳ פשופ דיש להקנ כיון דהא דנהינץ כהמתין בשה עינית אעפ״ בנא שמשה הוא רק משוס לא פלונ נץ שמשה לנא
סמשה ואין כההמיי ננא פכונ כמי בנין> הדין עצמי נמיש תהיד וי־״ת• י״.״א י״ס תמיז כיכ יש נהקל ננטיב ולנל הפחות תמתץ נ׳ עונות דהרי
להדמים דפסק כרבנן ידי •וסי נו׳ ורק •שיאל קדושים הס אן• ה כא דא כא נידתש כתצא אבה יייד נעלה ע״ז פשיפא !יש להקל לככ הפחות אמר
נ׳ מנות יאס בבלה נמש-ק וראתה אסר הסביכה קודס תשמיש תחנ נספוי שנעה גקייס ניוס נ׳ ותפסוק נפהרה נהיש דיוס נ׳ נגה• נ׳ עניד עיש
יעייש נקמן סי׳ קציו שין> שיק ״נ נגס כמה נדונים יגכזינ גראתה אמי־ בבינה קידס ששמשה •ב נהקנ בכל אופן יאן> לספור מיד עיש )ה( קרינות.
)מסיב ובי גתשונת רדנ» 1החדשות ס״ קסינ שפסק דחנוין ינשיק שיי ניעת י.״ יכתנ דאין כחדש סומרות על ׳שדאנ והלוא׳ שישמרו מה שמופל
עניה ס עיש הידנ| )ו( פורש .פי׳ אפי׳ גבית אפנ או מכס שמאפיל בבלית׳ ־אניכ ננאיה אסיר כדאיתא נאיס סי׳  j > nתוהיש ופשוב הוא.
)ז( איתי המם נויי ואץ מיניק גץ יומי ניסן ותמי נימד תמיז יבבת נ״ נר״ז ואסרוניס יכא כשין יעשין שנתג דאם אין לה שעה קטע ניום
אנא פעמיס ריאה נתסנתי ופעמים גסופו הד כל העם שעת וסתה וצריכה כפרוב נצייה בכפניו משוס עונה הסמוכה לוסת עיש וננהיכ כתג דנשי
דמן אץ להס שעה קבועה וצריכה לפרוש כנ היום וסנ נה שנפניו יענוד בכתנ דייסנרא נראה שאין נהסמיר נזה עיש וענמו ומיי )ח( שמשנימ
יסתה עשץ־ ס״ קכיכ צדק נייד יעי נתשונת נו׳׳נ סי׳׳ד ס״ מ״ו שפירש דניי הרנ דהיינו בנן הוא קניעת יסתס שנתון אלו הנ׳ ונ׳ •מיס תראה
תגץ> אנו היידס אין לה זמן קבוע אימת לפעמים נזה ונפעמים נזה ופכ״פ נא •כנרי אנו הנ׳ •מיס נלא ראיה א״נ נל הנ׳ ימים יסת הן יצרין
לפיוש ננונס ימכח זה המציא דין סדש נאבה שהיחזקה באינה מספקת כספיר ז׳׳נ כל ז׳ וז׳ הס אצלה כוסת קנוכ וצריכה נדיקה כצ ז׳ ננוקר ועת
מאמצע הייס כמה פעמיס ונמד זה מס״ קפ״י ס׳׳נ דעד י״ד יוס דינה כדין אבה שיש נה וסת ואס לקולא אמרינן pp«1לסומדא כו׳ ע״ש ואיני
מנץ יא״תו דשס הוחזקה נוראי בנא תיאה נאותן ״<ד יירס משא׳׳כ ננ׳׳ד שלא הוחזק יוס א׳ מאותן הז׳ ימים שתראה נו בודאי מיצאתי נס״ד שהשיג
סליי גזה יפייש הוא ז׳׳צ דגלי הרמ״א נאופן אסר דמשנית וסתה נהקדים הייט כגון שהיה נה וסת ננ׳ לידס ועתה הקדימה וראתה נ״פ ננ׳ נירסא

דרכי תשובה
לדגי־י השיך לפרוש כיל שכוה כי״ש נופמו[ <י( ולא כרך י״ז יום נמצא כשאי מהמגילה כד הוסת הבא רק
משאר קריבות• כבאה״נו ופת* ש )י״ש נכנץ חיבוק ונישוק ז׳ ימיס ואף אלו איק נוהוריס כי מוצאה גיוס הד׳ אחרי
מדי׳ בשנחן גבוה סוף סקיה שכ׳ בפשיעות להלכה בחיבוק מינתה לכלוכית דס גענינ נועה לאדמתרה ואס תחוס
ודשוק מותר ואפי׳ נישן כמה גמעה אחה גקימג בשר לכל העונה של וסת שאינו קבוכ גיכ נמצא שלא הוכל
מתר כד שתפרוק נדה כי״ ש אמנם יכ״ן גק׳ כידכ ננוהי־  t r oיוס א׳ או ב׳ בחדש והעלה להיןל דכיץ דהוא
י־מוניס גמקשה סי׳ זה סיק י׳ שהאריך והכלה ):דיכא פלוגתי״ .י׳ יהודא וי׳ יונך בנדה כףג כיב שלר׳ יוסי
דאסור גידגוק ונישוק מנו תש)דש וכי״ש בשפתי חכם אינה חוששה י־ק נשכוה ובא לכל העונה אף דאק פסקיק
סק״ו שס״ס שכל שויני נפשו ירחק )וזה כ״״ש וכי״ גש׳׳ע גזה גשיב כ י ״ דצי״בה לחוש לכל היוס מ״מ מוראה
התניא סק׳יז שכ׳ ג״כ שיש נהחידי לאסור ידגוק ונישוק גצניב שדק בוכות לאדמומית ובשפה הדחק כזה יש להקל
כ״ש שאץ ליק כמה גמעה אחה וכי״ש גקדא אות א׳ כ י ״ שנא תחום רק נשכוה ונא לכל הכובה וגצירוף
שמגואי מדגייו שיש לאסור נישן אהה גמעה אחה בכוכה שתבדוק איכ אחר השעה הזאה ולא המצא כיי״ש>TD) 1
הקמוך לוסתה אפי׳ הוא גגגדו והיא בבגדה כיייש וכיי׳ פורש כל הלילה׳ כד  prהחמה ש״ע ההניא סיק ״א
גק׳):לגושי נותרה סתיו וגגאר )דם חיים סכי׳ נדו שהוכיח .״״ב <יז( או בפיא• כ״ שאז לא קננגה לה וסת אלא
שיש כהחידי־ גס מלדבר מנה בדבי־י הרגב אגנ שאי• שחוששת כיוס זה בחודש שלאחריו וצריכה נפרוש )נבעלה
קי־יבות כגון מזיגות הבוס ובו׳ וכיוצא אץ כהחידי־ כיי״ש אותה כונה שראתה בו בחודש זה כדבקק סי׳ קפ״נו סעי׳•
)יא> אותו המש כיייו•) pwהחינה דוקא ש׳־כ התגיא ב׳ שס קירן ״ג )יה( אבל לא בוסת התלוי בשינוי הנוף.
ס״ק ז׳ )יב> י סמוך לשקיבת הימנה׳ שם ס״ק ח׳ כיי׳ גס׳ נגנץ ננוע הוף אוה ד׳ שכ׳ דר״ל שינוי הגוף.
) >Tבלא יידם וכ׳׳ז א):ד המדא ואשה שמשניה וסתה היינו
<ינ> בתחייתו .מהק החמה ואילך׳ שם ס״ק נו׳
פורש ביי המם• אף שלא דאתה בשכה שהיא רגילה כרתות וקת הנמשך ניירס ושיכר הגוף אע׳׳ג דגיוס א׳ של וסה
בהחלת היום תו5שץ ש)נא נתככנ )נענו האודא וביתר לה יאתה ידי :כיה דאץ וסה למרס לגי לא שייך לומר
יבא שכל היום זמנו הוא וחזקה דאולח בזמנו בא שם דגהסתלק הכיקר נסהגק הנופל אלא כשיש ביוס ב׳ של
שיק י׳ <טו> ןכל המם• פ״׳ בשו״ח צמח צדק להגתיק הוסה שינד הגוף חוששה נאותה פונה וסיים הגס שזה
מליבאווינוש זיל חידל p״ קל״א ב״ד אשה שיש לה וקה דוחק גדגדי המניא מימ כדאה  pנכון לדינא ודדק עכ׳ל
הפלגות מכיה יום לכ״ה וינתחלת הוסת עד מילתה שיהיה )ימ( ואשד .שמשנית וכתה׳ כיי׳ גתוה״ש להלן סימן קפינו
סקכ״י
0 3

1 6

יודה דעה קפד הלכות נדה סעיף ב ג
)כ( שמשנית

<כא( וסתה

כאר הנדיד.

) : Q 3הקדיש :׳ או !׳ אי נאסר כבמנ־כ זמן ושתה צרין לפיוש ממנה ל * ג י קודס
5

ןסדל  063יישנ א

5

או אסריו)הני׳יי י־א יי־נייי׳ איסיי י א ^ יע׳׳י־ ־׳ ידי׳ ג י ב ד ״ א ב נ מ ל ה א כ ל כ ק ט נ ה ש ל א ה ג ת ה
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פתה׳ תשובה

)י( הנעוריס ה״ט י״ב שנים דוס אסד )ה( ולא וא״ו מפנקת ה,א
נליימ• או לא הניאה סימניס נ״ה לקמן סימן קפ׳׳פ סכ׳׳ז )ו( נוסתה.
נראה פשוט דה״ה נשפת וסתה עצמה דסד פעמא הוא נו׳יז

ת׳ לירסי! וסזרה וראתה נ״פ בריש •רסא ובני :ירסא דאז סוששה :שנבת,
דהימיס שהיו נתסלת וסת אן> שהן כתה נאמצע ישת נא אנדו י כנתן ינ,
נמאסרס נבון שהיה לה וסת קנוע נר ג רסא ואס״נ דאת הנ׳׳פ ננ׳
נירסא דנא נעקר הושת דריש •רסא עדיי ,דאין הושת נעקר עד נ׳׳פ ונפעס
הנ׳ ראתה נמש •רסא וננ׳ נירסא דאז נקבעו שני היסתות דנ׳ נrחא נ״כ הוקננ .כיין שנ״פ הראשונים הוסזק ייייעץ סתוס ואס׳׳כ ראתה נ״פ רק
ננ׳ נירסא ונפעם הנ׳ לאתה בריש •רסא ונב׳ בירמא ובני נירסא דאז הוקנעי שנשתן וטון שמשנית וסתה פעידס מקדמת ופעמים עאסרת ס״שינן
שמא היא באופן ששלשתן הוקנעו מש׳׳ה סוששת נשי.שת ע׳׳ש ) (Bשצא קיעתו משמכיאפילו לאתה הרנה פעמים נל זמן שנא קבעה ושת אינה
(

דרכי תשובה

סקכיו שמפלש דברי הלמ״א כאן דקאי כל אשה שאין
לה וסח קבוע דחוששת ליוס לאייה אחימה ולכונה בינונית
עיש אמנם יכיין במקול חיים שקי״ :שהניא והשיג כליו
דנכי כרושו אץ שייכות והתקשיות כלנ לדבדי הלמיא
עס הש״ע והכלה דבכ״כ שדברי הימ״א קאי כיד המחבר
שקיים בץ שקבכה וסת בשלשה כבמיס או בפכם א׳
צריכה לפרוש אותו כונה בחודש הבא וכ׳־ז הביא הרמיא
דין זה דאשה שמשנית ושתה וכר כלויני שהי׳ לה ושת
קבוע כנ כינו יום היינו מיום ליוכ אחי ד׳ שבוכות כי־וב
נשים ומשנית והתה נהקדיס ניוס כיז או ליום כיו אזי
בחודש הבא צריכה לפרוש ביוכ כיו כיאי׳ אחרונה משוס
אוהה חד ראויה אחרונה ואס לא ראתה אוהו היוס צליכה
לפלוש ביום כ״ט משוס קביכת ושתה שהיה לה ביום כינו
ו ק הדץ אס היתה מאחריה לאיתה בכהיג ולא מוקיף
הללר׳א בזה ולא מחיש דבי אנא כנ לדש המחבל בץ
שקובעת בגיפ או בפעם א׳ היאה לנו הימ״א דתי״ חששות
ופרישות האלה ש״ך באשה אחת ובראיה אחת עכיד
וכי״ש בתפארת צבי סק״ג ולהלן קי׳ קפ״ט סיךט באורך
<כ( שסשנית וסתה עפידש לדש מהכדב נדד השיך דלהלן
קי׳ קפיט 'סיק ליט והנה בשץ־ שם הקשה הא טקה
הנמשך קי״ל דאין חוששץ רק לתחנה הוקת וכי׳ בכדפ
קיףח מיש עיד הכףך בזה וב׳ לחלק בזה דבהיה לה
וקח קבוע בריש ירחא ואקדים ואהא בכיה לחודש שלפניו
דאמרינן דדמיס יהירים הוא דאיהוקפי בה מדש גנדק
נדה דן> ליט דאז צריכה לחוש לכל הימים מכיה פד
ריח עיש אמנם יפיץ נגףכ ההרא להלן קי׳ קפיט בקדא
אות ה׳ שהניא דברי הכו״פ והשיג עליו כיי״ ש ועיי׳ בחוו״ד
בביאורים קקיד שהשיג על הנדב וכ׳ שדינו תמוה הוא
בזה והעלה להקל ועיי׳ נק׳ נבנון נטע אוה ד׳ ןוםיי׳
בשדה אבני צדק )להגהיצ מקיגוט זיל( חיו׳ד קי׳ כ״ג
שנשאל בזה באשה שאין לה יום קבוע לווקהה לק בהוך
שלשה ילדם לגילה ללאוה בודאי פעם בזה ופכס בזה
ואז הוא מצוה להחמיל להפליש כל הג׳ ימים כדעה הנדב
אבל ל ע ת זמן לב שלגילה ללאוה לדוס נדז כד כיח בל*
קביעומ היום ובזק לב כזה הדבל קשה להמוני עם לק
לאד להשיב לשואל להודיע כי בכל נפש לאד להחמיל
נדע ומי שרוצה להקל ולסמוך כל החודד גדול האחלוניס
כזה שירגילו ע
* 5 p s
למוד
לכתוב ז ק דוס ראיהס באותן הימים אולי ממצא בהם
ע ת קביעות או עכיפ תדע באיזו עם יוחל מצד ללאוה

ואז הפמש באוהו ז ק עכיד צ״״ש) 1כא> ןוםתד -כיי׳
פח״ש קקיח בשם הבדב ומחודד שנחלקו בפ״ דברי הרמיא
אלו וכיי׳ בק׳ מקור לדם ידים על הידד )להגאץ דבליקק
זיל( מיש כל החודד והביא ק מ ו  pלד׳ הנדב מהשלטי
גנוריס פיב דשבועוה והיז כדברי הכדב שפי׳ בד׳ הרמ״א
אולם מקיים שם בשלטי גבוליס שאלתי אה פי מהריך ז״נ
ודלך משא ומהן אמל ל׳ שיש להקל בזה היי דמ«מ קייס
להקל גזה •וציכ לדינא עכיד עיי״ש עיי׳ בפלדק דמונים
בשפתי חכם סק״ט שהשיג על חחודד בזה אמנם כ״׳
נכלך חשלחן )לההיג מנאוואלדאק( גס״ זה שכ׳ לבלל
בי נכונים לגלי חחודד וגס מיישג הגןגוה חפלדק רמוניס
הנז׳ כל החודד וכי דגלי חחודד גלויים כ״״ש < 1כ 0
 הקייס ב׳ או נ׳ יםים• עיי׳ גלג״ש בחדושי דינים שבסון>הס׳ להלכוה נדה אוה עיו שכ׳ דכיון שיש הדגה מיני
וקהוה ואץ כל אדם גיך גהס וגמשגנוהיהס בכן כל ילא
שלרס צליך לפלוש כמה עונוה קודם הזק כדי שאס לדו
יארע איזה דגר לא יהי׳ ט שוס קפק וחשש של וקח או
ס מ ך לוסח עי״ש ועיי׳ גמלטש׳ נוהלה סק״ג שכ׳ שמצוה
לשמוע דבלי החסיד חלב״ש בזה ע״״ש
 *VCDג )כ 0ולא הכיאה .עגאה״ט מיש כלומד או לא
הגיאה קימניס וענףז סקיה דליל דכשלא
הגיבה ל״ב שנים דוס א׳ אפי אם הגיאה קימניס כדיץ
קטנה היא דשומא בעלמא הס ואס לא הגיאה סימנים
אפי׳ הגיעה נייג שנים דוס א׳ קטנה היא וכי״ במקור
חיים סקט׳יז דאו או קהנ• אס הגיעה לייג שנים רום א׳
גפיק דוקא בדקה אוהח ולא יש לח סימנים אגל ק
הסהס מחזקיק לה לגדולה וצליכה פלישה עיש ולהלן
סי׳ לךצ קק״ב וקיק י״ד ונדו ועיי׳ גפללק לקנים במקשה
זהב סק״ה לדש בביאור דבלי הנף׳ז גזה ונדי׳ גס׳ לגנון
נטע קקיה מה שמעורר גזה וכ׳ דאס הגיעה ל״׳ג שנים
דום א׳ ולא גדקוה גסימניס ייל דאמריק חזקה הביאה
קימניס כמבואר גאהיע ס״ קניה קע״ ״ ט אך כאן אץ
נימ בזה כ״כ דהא אפשר לבודקה עכשיו וכשיהי׳ לה
כףמכיס מחזייףן אותה בגדולה למפלע וכשלא יה״ לה
סימנים לא ח״שיק שמא נשמ כיון דוקתומ דרנק מיש
עוד במה שציץ להאהיע ק״ קניה קנדי ״ ג וסע״ כ׳
לעת קפק אס הגיעה לכלל שטס והביאה סיממם וכ׳
דהכא גדלמן בודאי דאזלינן לקולא פ״״ש <כד(כל
? jtשלא קבזנתו גיפ• עפמ״ש מני״ בקי ל^נון נטכ קוף
קקיה שכ׳ דלדעמ המחבל והנקידכ לאיכה חמשת לעופה
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) (rניוס יניוס תאי פמאה היא יאפי׳ ראתה קויס הנן הסמה מ״מ
התם היה ולאי נימי ניה משא״כ הלילה היה נספק הרא״ע .וכי שיין
לפ״ז אס לגילה נלאות נץ השמשות וצא קיס לן אי קולס הנילה או
לאסל הלילה איט אשולה אלא נלילה והנ״ה נתנ לראוי להסמיל מנס
ספק לאסיל ניוס ונלינה והסכים עמו הש״ן )ס( הנמשך ניון לודאי
לאתה נסון> הלילה אזלינן נתל תסצת הוסת יאממנן שעיקל הוסת נלינה
אלא שנמשן זמני עת נמקצת הייס ע״כ אסור נס נאותו מקצת היום
לפ׳׳ז אס רנילה ללאות מקתס הלילה על הלילה אסורה נל היום ונלינה
מיעול הנמשן נו וט ש״ן לפי מש״ל ס׳׳ק ז׳ א״כ נהק הסמה אסולה

מיששת כלל יעי  TOלקמן ם״ קפ״פ  p«pמ״נ שלמתי לאם לאתה נ״פ
אעפ׳״ שלא נקבע יספ מ»» היששת כיין ימוסזקת ללאות וננס״ן שם
סילק עליו ועי גס״ס ונת׳׳י שם שהסכימו ללעת הנף׳ז )י( ניוס .עבה״פ
ומ׳׳ש גשם שיין ולא קיס לן אי קולס הלילה כר י״ל אי קויס שקיעת
הסעה או לאסל שקיעה ללענץ וסתות סשנינן משקיעת הסמס על צ״ה
רכן מעלות השסר על  pהסמה ללילה .ס״ל ע״ש )*א( הנמשן בו.
עבה״פ ומ׳יש נשם ש׳׳ן לפמש׳׳ל מ׳ צ׳׳פ יהא גס׳׳ק ז׳ כתב הש׳׳ן לאס
יש לה שעה קבוע יי נאותה עונה וכאן הרי יש שעה קבוע יצ׳׳ל יס-ין
עצמו עמ״ש ננה׳׳כ הבאתיו לעיל משי ייין אץ להס שעה קבוע וק

דרכי ת ש ו ב ה

טקה שאינה קבוע ג״פ גס בקמה שיש קפק במקפר
שנוחיה ויש לה קיגנניס אינה חוששת לעונה פ״״ש
ס ע י ף ך <כר (,אי־א ביום עבאת׳׳נו ועי׳ בחורד בב:אורים
קק״ד ש:׳ אגב אורחיה בפשינוות דאשה שיש
לה וקת קגוע ביוס ידוע ושכחה באיזה יום הר קפיקא
דרבנן ונקונא עי״ש נדרכו וכי״ גק׳ גבנון ננוע קק׳׳ו
באמצכ הקיק שהביאו וכ׳ ודל ונאוות כשהקפק הוי בץ
היוס ומחר או אפי׳ בין היום עד שבעה ׳מיס יש לאקור
ודוס האחרון מהימים אמנם כשהקפק הוא בץ היום כד
יוהד לשבכה מדם דנא שייך לומר גיוס האחרון היחה
דאי כדה דהא אפשר ביום האחרון כבי היהה כבונה
לנדתה גס עכשיו בנא מ י נ ה אץ נאקוי־ יום האחרון
בודאי והד קפק כשאר הימים מנדלא תו׳ בתערובות חד
נח־ דהכל אקור נדהו נפי מ״ש המג׳א גסי׳ שדיו :בהולך
בכלבי ושבח איזה יוס הוא שני־ .דאסור במנאכה בכנ
המדכ ביוחר מכדי חייו ונא אזליבן בתר רוב ׳נדם שהן
חוב דהר קבוע )נשום דיוס השבה ידוע נישוב ומבאי
דבכגון דניד שאץ ידוע נשום אדם יום קביעת וסתה
מהיי רוב ואיכ כה׳ דבקפק ב׳ ,היוס נאחר משבעה ׳מיס
י .,״>־ דדי*״כ
יי״.,
,
איכא רוב ימים נוהוריס וכר וכיש נמ״ש עוד בזה ובמ״ש
בזה בדי:א )ועיין לקוץ בדביינו נסימ! קפינו קיק ב׳
מ׳׳ש בזה(
ס ע י ף ך <כו( כבדזגור הנמשך בו ואס נא ראתה
כשיכור זה בודקה עצמה ומותרת נבעלה
י
דבהי תחני! וסמ אזבינן לאסור אותה עונה נבדה אלא
דנשיכור הנמשך ביוס הוא שכת הוסה עצמה ואסורה ג״
אכ״פ שהוא בעונה שניה ש״ע התניא סקיב מהראב׳׳ד
וה־־א״ב )בז( הנמשך בו כפת״ש הנה שס״ס שזה דוחק
הנה כדבריו אלו כ׳ גס בקדר׳ נזהרה סקיח ועי׳ בס׳
פרדק רימונים בשפתי חכה סוף סקכ׳ו שכ׳ שדברי הק״נו
עפ״ד הנקה״כ חם מוכרחים וכדברי ה5דך ע״׳ש וסיים
אמנם לדינא הסבירו האחרונים דאץ לזוז )נפסק הנףע
כי״ש ונתוהיש סקי״ג
ס ע י ף ו ) כ ח ( >לא עינה הראשונה .עפת״שמ״שמהחודד
דוקא שופכת אבל בפוסקת צריכה לחוש בכל
הג׳ ׳)דם וכיי׳ בקדר־ נוהיה סק׳׳כ )סוף דיה ונחזור
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לעכיננו( שעמד בזה וע׳י׳״ש במה שהארץ־ בפלפולו ובסוף
קייס ועוד אס נימא דקיל להנווהמיח לחלק בין ראתה
ימים רצופים או לאו איכ הי׳ חמודה צריך לחקור ב מ ק
כזה כשעברה עונה הראשונה ולא ראתה אס ראתה בימי
וקמה ימים רצופים אם לאו כדי שנדב אס צריך לפלוש
גס בשאר ימי משך וקחה דשמא לאו רצופים ראמה וקוגיא
דעלמא נ * הכי הוא ונס מהעור והפי־ישה מוכח דקיל
דאץ לחלק בזה אס ראהה ימים רצופים או לא עיש
איברא כ׳ בשףע החםא קקכ״א כתב לדינא לחנק בכך
בין ראתה ימים רצופים או נא וכ׳ לדינא דדוקא בשוככה
או מזלפת עיף אחר <זיף אבל אס פקק הדס וחזרה ויאהה
ה״ז קובעת לח יקה במד נדתהכדלקק קוף קימן קפ״גן
וצריכה לפרוש גס תכונה שחזרה וראתה בה אחר שפקק
הדם והוא שפסק ביזם זה וחזרה וראתה ביוס שלאחריו
שאז יש לחוש שמא לאיה הלאשונה היהה במד זיבה והשניה
הוא ההחלה כדה כללקמן שם א ק אס חזרה וראתה
באוהו יום שפקקה אינה חוששת אנא לכונה ראשונה שנ
תוקח מיהו אף אם פקקה וחזרה וראתה בעם שנאחריו
אפשר שאףצ לפרוס העונה שחזרה וראתה בה חא׳יכ כבר
קבעה נה וקת גיפ בעונה זו אבנ קודס שקבכה נגיפ
איבה חוששת לח וכמשיל קי׳ קפינו כביד וכי׳ בק׳ מננושי
עהרה קקנו״ו ובבאר מים חיים קכי׳ כיב שכתב  pלדיכא
וכ׳ בריא דשענרה פונה ראשונה ובא יאתה מותרה
דוקא כשכבר קבעה גיפ נראויז ויש נה וקת החודש או
וקה הפנגה ודרכה לראות ג׳ או ד׳ יורם אז דנא חיישינן
אלא להחחלת ראיהה י^נל אס כדי־ן נא קבכה כך ג״כ
לראוה כקדל הזח צריכה לחוש בכנ היידס אשר נמשך
בהם ראיהה כמן בגמלה שי־אתה ככס ראשון באחד
לחודש ונמשך ראיחח עד ד׳ בחודש אזי בחודש השני אש
לא ראחה בא׳ לחודש צריך נחוש נב׳ בחודש וכן בג׳ ו ק
לד וכן טקה הפלגה הדין כן ו ק באשה שיש לה וקה
קבוע מל׳ בל׳ יום וכיוצא אנא שדרכה בשנות ולהקדים
ראיחה לראות לכיז ולפעמים נפיח ופכידס לכ״ע וחחרה
למקומה שוקתה הקבוע ג*כ אינו נכקל וכשמקדמה לראוה
לכיז נמשך כמה ימים ו ק כשהיא רואה לכ«ח וכוי ואץ
לה וקח קבוע לימים אלו אז אס ראתה נכ״ז •ומשכת
ראיהה ומדש בפעם השני׳ כשמגיכ יום כיז ולא ראמת
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יורה דעה קפד הלסת נדה סעיף ו ז

כאד המלה

<כפ« ע ו נ ה ו־) 0יכ( ה ר א ש ו נ ה ש ל ה ו ס ת וכיון ש ע ב ר ה ע ו נ ה ו ל א ד א ת ה מ ו ת ר ת  $ץ נאם ה ג י ע

כ גרי oe pur
 q7י׳

ו ס ת ה ) ל ( בימי ע י ב ו ר ה ) ל א ( מ ש ת ב ר )לב( ע ו ב ר ה א ו בימי מ נ י ק ת ה

באר היטכ
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כאן כל הלילה ונל היום וניום שאחריו נשיעור המנשן ני ונקיים הליל?
אסורה כל היום וכל הלילה שלפניו ובלילה שאחריו כשיעור הנמשך גו
ע״ש )פ( הראשונה ול״י לסעין( ה׳ יצריך לפייש ניום כשיעור הנמשך
נו יהתם ינר מועפ שנמשך ניום משינ כוסת עצמו מפא׳׳כ כאן שא״צ
שתהיה הכל קאיה אמת אלא תוספית ימים יטו! שנסתלק עיקר הרא»9
נסתלק נ״כ התוספת אחרינים

מצאתי נח׳׳י ודוחק )״ב( הראשונה ענה״פ ולפ׳׳ז אשה שראתה נ״פ נר״ח
יצמשן יאייתה עי ב׳ או ג׳ לחויש תפעם הג׳ לא ראתה נר״פ יק בב׳
או נ׳ לחויש לא קבעה וסת לב׳ או נ׳ לחודש לאזליצן תמיי בתי תחלת
ראיה יננ׳׳פ ראשונים היו ני״ח ועי מ׳׳י שכתב ייברי המחבר כאן יווקא
נשופעת )או זולפת( דודאי ראיה אחת היא אנל נפיסקת צריכה לחיש
לכל הנ׳ ימים וכן ננדין הנ״ל קנעה לה יסת לני או לני דמ״שיק אילי
ראיית יום נ׳ אי ג׳ הוא עיקר אמנם זה דיקא נכה נ שהימים שנתסלת
ראייתה לא היקנעי אנל אם היקנעי כנץ שראתה ניפ נדיח ונמשך עד נ׳ או נ׳ לחויש אינה חיששת להראיות שנתין מתה ימיי שעברה עונה
ראשונה מותרת  cjbנפיסקת יכן כקהראיית שבתיך נדתה לא היקנעי עדיין אינה מיששת לי ילא לעינה בימנית ממנה עיש היפנ
דרבי ת ש ו ב ה

צריך נחוש ליום כיח ואף שנפעס היא לא התחיל ראיתה
ביום הזה אעפיכ כיון שיום הזה הוה נמשך ראיתה צריך
לחוש לפרוש גס ביום הכיח וכן לשאר הימים וכן הידר
מד כשמאחרת לוסת הקבוע נראות ברוב פעמים ביום
ליא או ניב או ליג וע״׳׳ש עול בסי׳ כיג וכיל כמה חלוקי
ליניס בזה ובביאורו באייכות <כט( עונה הראשונה.
ענאתינו מיש כיון שנסתלק עיקר הראיה נסתלק ג״כ
המוספות ועיין נש״ע המניא סקכ״ג שתביא לנרי הנדז
בזה .וכ׳ ומיהו לא אזניק נמר מחלה הוסת אלא לענין
פרישה העונה אס לא ראהה בעונה חחלמ וסמה ומשוס
לבהסתלק העיקר נסתלק ג״כ המוספוח אבל אס
לא נסתלק העיקר לא אזליק בתר חחלמ הוסמ לענין
וקח חהפנגה לשער ההפלגה ממחלת ראית לחחלח ראיה
אלא מסוף ראיה למחלת ראיה ומדש במשד מהרי״ל
ס״ קנדג וכד כגון אס טסת א׳ המשיכה ׳ראימה ג׳
ימים ובסוף כ׳ ימים מסוף ראיה זו שהוא יום כיג למחלה
ראיה ראתה ב׳ ימים חוששת ליום כ׳ מסוף ראיה זו
השנית אע״פ שהוא יום כיב לתחלת ראיה לפי שבנין
וסת ההפלגה הוא שמפלגת ראיהת לזק ׳לוע ואינה רואה
במוך הזק ואס הזק שמפלגת ואינה רואה בו הוא שוה
ג״פ ה״ז וסח קבוע כללקק סי׳ קפ״נו וכאן שההבלגה
הוא מה שאינה רואה אין מחמבין אותה נעולס אנא מסוף
ראי׳ לחיינו מתחנמ הנק״ס שלח או מלינ עגינתה שהכל
חשבון א׳ בללקק קי׳ קפ״ו ]וע־י׳ש בקי קכ״ו נש״ע הרב
המניא ק״ק ח׳[ ועיי׳ נקי׳ קפ״ע לרוב נשים יש להם
וסח שוה כך וכך יורם והוא המציץ סמוס משנסמס
נקוף ראיה ע־ שיחזור ויפתח נמחלת ראיה שניה ואף
שהנלה מעיינה פתוח כנ ז׳ ימי נלהה ודמ עכשיו שהעילו
עליהן לין זטה יש לה לץ זטת אף לזו משהפסיקה
בעהרה ע כ < ועיין נס׳ נננון ננוע סק״ז ]ועיי׳ בשדח
בית שלמה ח״ב מידד סיק נדו מ״ש בלבר׳ הרב נש״ע
המניא בזה וכ׳ אף שהגאץ )בכל התכיא( ז״נ רב גובר״
אמנם מלבר׳ כרדפ משמע שלא כלנריו אנא למחשנין
וקח הפנגה ממחלת ראי׳ לתחנה ראי׳ השנימ וכר
והרואה לחוש לדברי הרב המניא הגאון ז״נ יחמיר לעצמו
אבל נח להקל עי״ז ח״ו כי הוראה הפשועה הוא מד׳
הפוסקים יוסח הפלגה היינו לתחנת ראי" למחלה ראיי׳
אך הרוצה נחוש לדברי הג׳ הניל ככ״כ ודאי שאץ להסתכל
על המחלמ ספירת ז״נ רק ענ סוף הרא״ ממש כניל
עכ״ל עיי״ש ועי״ נק׳ ערך ש׳ כל הידד סי׳ קפיע שהניח

ג״כ בצ״ע דברי הרב החד׳ הכז׳ כ״״ש[ )וביין לקמן "P
קפ״נו סיק ז׳(
ס ע י ף ץ )ל( ]בימי עיבורה .ולפנץ אס נופו וחשבו שהוי*
מעוברת ולא קייסמצוח פרישה גס קודס שהוכר
י
עוברה עיין נקמן שימן קכ״ע שעי׳ ל״ל ובדברינו שס קיק
קל״געיי״ש [ )לא( משהוכר עוברה• עע״זסק״ו וש״ךקרףז
שציינו ט ה לדלקק שיק קפ״ע והיינו כי שס בקעי׳ ל״ג
מבואר שהוא ז ק ג׳ חדשים אחר שנתעברה ועי׳ בס׳ פרדס
רימונים במקשה זהב סק״י שהרחיב הדיבור נזה והעלה
בראיות מהגמ׳ דבאשה היושבת תחת נפלה אין ידוע לנו
אימת כלו הגיח כיא כשבעל ופורש ובאמת ניכר בהאשה
אס היא מעוברת אכן אס ידוע בודאי שעדיין הוא קוד©
גיח לא מהני הכרת העיבור אלא לביושנת תחת בכלה
אס הוכר עוברה אמרינן דמסתמא הוא אחר גיח עיש
באריכות )לב( ]עוברה עיין נשרת הב״ח סיק ק׳ שכ׳
דמדפירסה נדה נכ״כ דאינה מעוברת ופ״ז כ׳ דעכיפאינו
דבר נרורעיי״ש ובשדת נדנ קמא חאהיע  "Pס״עשחמה
על הרב השואל שחשנו לספק וללכתו גס ספק אינועיי״ש
ובשרת שואל ומשיב מהדורא שהיחאה סי׳ נו׳ תמה עליהם
מש׳׳ס פסחים דף כ״ג דאמר״ נאששו נדה בעל ומשני׳
נאשתו מעונרת ומתק שם בשדמ דמ״רי הש״ס נתחלש
עבורה נג׳ חדשים הראשונים עיש מה שפלפל עוד נזה
ובאמח כיל דליק כל הנדנ שלא רצה נחמנו לקפק אף
דעינינו רואות דהוא יארע כיפ בזמנינו במעוברות דיש
להם הוסת גס משהופר פוברן עכ״פ מיפועא הוא לגלי
העולם כולו שאינן רואות כלל נימי עבורן ע״כ שפיר
אזלינן נתר רונא דנחשנ נזה כודאי ושפיר כ׳ הנדנ דלא
הוי ספק אנל הש׳׳סלכסחיס שפיר קממח למייר׳ הלכה
זאת נאותן מיפונוא שהם רואות גס נימי פנורן ויש מציאות
נכה״ג ונכון וגס שפיר כ׳ הניח נהשד לאינו לנר נרור
כיץ להרוב אינן מאות כנז׳ ועיין נשדת שואל ומשינ
מהלורא תנ״נא חיג p׳׳ כיא לפני! מעוברת מתי הד
בחזקת מסולקת למיס ע״״ש ועשה העירנו הה״ג
מהרצדז כהנא כ״ )זיל( דומ״צ לפה״ק לנאמת ננו״נ שם
כ׳ לאין זה ריכומא כלל מה שפירשה נלה תוך גיח
הראשונים והיינו שי״ל עכיז שהיא מענרמ וכמו שכ׳ שס
הנדב אחיכ מעלות הרופאים שהיא שכיח כיפ גס בכל
הירחים )וכמו שהניאו אח׳׳כ באותו משד בשדמ בעצמו( ואיכ
ביק כלל קד השדמ עלהנדנוהוא נפנאעלהגאץשדמ זיל׳[
)לג(שהס
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)ינ( <*י סישים יאץ סייש העיבור עולה למנץ שין וע״ נויפ שסולק
ופסק יסויש העיבור עולה למנין ואץ לה אלא י י סישים הן נשנה
פשופה או מעוברת ) (Tלפרוש כתב השין מצאתי נהנהת רשיל ימיירי
שלא קבעת וסת ניפ נימי עיבורה או מציקתה אלא שסושש לוסת הראשון
וניל סי׳ קיפ סלינ עיכ '.ודיל ישם מבואי יאפי׳ אם ראתה רק פעס א׳
נימי עיטרה או מציקתה צריכה לסוש לו כיין וסת שאינו קבוע וכינ
הסיפ וס״ו יתימא על המי• נתייאש שכתנ יינ ואס ראתה ניפ נימי
עיטרה אי מניקתה יתנאר לקמן ס״ קפיפ יסוששת עכיפ לוסת שאיני
קטע וכן כתנ השין עכיל חה איני וכעיש )טו( צריכם נייקה כמי שאר נשיס
נסעין> פ׳ יהיה שאסיר לשמש אפי׳ נשעת סייה ישמא נעת תשמיש יצא
הפסי מננה נףז יאם ראתה נמסנא איצי מצפקו לפנץ קניעית ישת
סיד )טו( נייקה הייני נייקת סירץ יסיקין ס»ו )מ( כשיניע היסת
ואס יש נה שעה קטעה ניים הוסת א׳צ בדיקה רק איתה השעה ואס
אץ נה שעה קבוע ימ בעינה גינינית צריכה בדיקה כנ העינה דהייני
שתשים מון דסוק ויהיה שם כל העונה ונשי דיין אין נהם שעה קנוניה
כמ»ש נשס הנהיכ ינמשנית ויסתה נ׳ או נ׳ ימים הענואר נסעין> נ׳ צר ך

שיהיה מין יסיק סס כל הגי אי ני ימי ס ינסמיו יסתה ייניץ .יציין צנמד
זה מון גיתו .סיד )יח( הרגישה יאם גדקה עצמה מאגי העי אסירה
ישיג ליכא ראיה מהא ילא התישה יסגרא התשה עי היא וכיש אם
השליכה או פשעה נאנידס העי יאסייה גיד ולפיז היה אס בשעת וסתה
ה<\לה מים נינ פמאה כשעגי היסס ולא ניקה ולא הרגישה יאימיי
ארגשה וסנרס הרגשת מי רגלים היא דמהיפ נתנתי לעיל < np wיאס
ראתה אפת הפלת מי רגלים אן> נלא הרגישה הוא יאורייתא * ע ופשופ
ינ»ז אפילו אם ניקה עצמה אפר הוסת ימצאה פהורה נינ פמאה כיין
w״^ pינשעת וסתה ראתה על העי או נפל לאלץ ולא אדגשה יסנרה
התשת עי אי מ• רגלים הוא עוי כתנ הס״ו אם ענר ניפ •וס וסתה
ולא ניקה ולא התישה נא מיעקר וסתה ובן אם באמצע הגיפ לא ביקה
ולא התישה ניום הוסת מצפדן* היאיות שאסיכ שראתה ניום הוסת לגיפ
לקניעת וסת )לש ונראה קצת דדוקא וסת קנופ לא מיפקר ננהיג נין
שהיה קנוע נתסלה נץ שכעשה קנוע ע״ צירון> הראיות שאסיכ וכייש
הס״ו יאמרינן מכח סזקה יוסתות שיאתה אפי׳ בלא הרגשה אבל וסת
שאיני קבוע ימיכקר נפיא אפשל ינעקר גס בכהינ ו*פ

דרכי ת ש ו ב ה

)לג( שהם כיד חדשים עפתיש מיש בפלוגתה השיך והכי׳כ
ל ע ת אס חודש העיבור עולה כמכין ועיין בחור׳ד שהעמיק
דבלי ה5ףך לאין חולש העיבור מן ה מ ק אמנם גשיע התניא
סקכיד פשק כהכדפ דהכא לכיע חודש העיבור עולה
למנין ביד חדשים עי״ש וע־ץ בפרלק רימונים נשכה׳
חכם קק״ח שהרחיב הדבור בזה ומהן פכים מקוברות
לדעה הגדך והעלה דנדינא יש לנו להחמיר לכל צד וככ
היכא לאיכא חומרא בזה יש לחוש לדעת השיך דקינ
דאין חדש העיבור לק המנץ עי״ש באורך ועיין בהפארת
צבי שקיו היש בביאור דברי הנדך באליכוח ) ל ד ( ״
לפרוש עיין פהיש מיש מהשיך שחולק על המהלש׳׳ל וכףנ
בי־א״ אחת חוששת ועי׳ p3׳ כרדש רימונים בשכה׳ חכש
שקי״נו מה שהאריך בביאור דץ זה
שעיר* ח ) ל ה ( ]בפחבא עיין במי נדה בקרא במחית
נקי׳ זה שכ׳ מדברי המגיא אדח p״ ג׳ שתמה
למה כ׳ שס הב״ דלא בקיאץ בשיעור ביעתותא וכאן ין״׳׳ל
בהיהה במחבא מותרה וכר ופלפל מס והעלה שעכ׳׳פ
מדינא ראד להחמיר שנא נהקל בשאר ביעתותא רק ברה
שמפורש בקיע היתה גמחבא ע״״ש[ ) מ ( ]מפני פחי•
עיין גשדח מהר׳׳י אקאד חיו׳ד קיק קניג שעמד השואל
גחקירה א׳ שייך גזה חיכוק גפחד וחרדה גץ ביד׳ אדם
נילי שמיסממ שמחלק׳ גצמקה גריאהדנוריפה רקגצמקה
ביד׳ אדם ולא בפחד ביד׳ שמיס ופלפל שם בזה והעלה
לולא׳ יש חיבוק בין פחל שאינו פחאוס לזהו הפיזל שמצוות
הדס וא״צ לחוש להוקה אבנ פחד פתאום ״ל דמרפ׳ עוד
כדאמריק מפורש בקיק כדה דף כיא על האי דותהחנחל
המלכה מאוד מלמל שפרקה נדה אולסגפחד גידי שמיס
שאינו פחאומי גזה מנוה לומר דאץ לחלק גזה דוקה לענץ
גילי שמיס לידי אדם עי״ש[ ) ל ז ( לכתחלה צריכה
"יקי׳• וגס בלא תשמיש דעת המדא שבשעת וקתה
א

0

צ

צריכה בדיקה נבהחלה נתתירה לאחר זמן כ׳ שמא פ״
איזה הישח הדעה יקיר פחדה כ מ ע מ רגע ותראה כדפ
ושיכ התכיא קקכיז ) ל ח ( צריכה בדיקה• עפידש מיש
מהפדז ועיין בחודד בגיאולים קקיח מיש בביאור לגרי
הנףז בזה ועיין בשפר לבנון נעפ קקיקוגק׳ פרדקרמוכיס
במקשה זהב קקייא מיש כיד הס׳ז מ ה ועי״ בק׳ מלבושי
כוהרה קלךח ובבאר מיס חיים *p׳ כיה מ״מ בזה והעלה
נדינא דאשה שהיחה נחבא גמחבא מפני הפחד אס היא
מר^ רגע אחת רשיר הפחד מלבה ותוכנ לשים על לבה
שתגיע זמן הושת וכי ההא צריכה לזקוק לבעלה בודאי
שצריכה כבלוק א״כ ואס לא בדקה א*ע צריכה לבדוק גס
אחרי צאחה מן המחבא אבב אס מחמה הפחד שנפל על״
נא ממה אנ לבה נזכור כלל שהגיע זמן ושהה וכי ההא
צריכה לזקוק לבענה אז אס עבר זמן הושת אינה צריכה
בדיקה עכ״ל ) ל ט ( ]בדיקה .עיין בשו״ת קנאת שופליס
להג׳ מהרש״ק זיל ממר כיח באשה מינקח עד תוך יגיח
ואירע לה ביום פחד פהאוס ע״ ריב מצה שהי׳ לפני
ביתה ובעלה לא הי׳ בעיר ובלילה בא בעלה ושמשה מעהה
בלא בדיקה ולמחר בבוקר מצאה כתונת שלה מלוכלך בדם
וגדקה עצמה והיחה נוהורה ואחרי איזה שעות פרקה נדה
וגרור לה שהי׳ הדס קודם השמיש ומחמח הפחד לא
הרגישה והשיג דהאשה צריכה השוגה וכפרה כי הפחד
פהאוס גרס הדס והי׳ בה לבדוק מקודם והנעל אס ידע
ההולס מהפחד מה״ לה גם הוא צריך כפרח ואס לא
ידע איצ כפרה עיי״ש [
ס ע י ף ע ׳ ) מ ( שאר נשים• בעלמא שאיק מעוברות
ומיניקות או גמחנא גדך קקכיג וגס לא
זקנה שנקהלקה דמיה ולא קנוכח שעייץ לא קבעה וקתה
ג״פ .מקוד חיים קיק ל״ג עיי׳׳ש <מא( ולא הרנישה.
פפה״ש מיש מהחודד לפנץ אס בדקה עצמה ונאבד ה ע ד
מני׳
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פתחי תשובה

מרהיטב

)יט( שתבדוק .ענה־ס בשה לח והאסרוניס נסבו שאין לפוש ל»מרא זו
וע׳ בחשובה ישב הכהן סי׳ ליד) .ב( אס יש לה  m a joqiצדק <r
ועי׳ בשמז השובה מאהבה <יא סי׳ ליב עיש נזה )בא( קבוע .ענהינו
 vnלכל זה מיילי בוסמ הקבוע ליפיס למייא אבל בוסהוה שפ -מקריים
שבגופה כיון שהרגישה במקריים הללו בדק? אפילו ניסח שאינו קבוע
xn
אסירה לשמש פד שסבדוק מיש סס*ו נס״ ק י ס ס״ק

)י( שסנמק .מה פוסקיה משמע לאפי׳ איפרה זיין מה אשר היסס כמן
שבדקה ומלאה סהורה שהוי .ימ״ס פסק דיש להחמיר דדדקא ננדקה עצמה
מיד לאפי וסיוס הון שיעוד וסיזה * ל לא י י ק סין מען אעפ״
שלאחיה בדקה עצמה ומצאה פהודה טמאה דפזקה אירח בזמנו גא מפל
לאלן )יא( קניע .אבל אס אין לה קבוע אעפ״י שלא בדקה כיין שלא
הרגישה פסילה .מיץ <דז
3

דרכי תשובה

מני׳ גס׳ פללס לימונים במקשה זהב קיק ״ב ו״ג שממל
על חקירה חחודל ק ה והאריך והעלה שדץ גדיקה זו יש
לדמותה לדין בדיקה הריאה נרכ כמו דקי״ל בנאבדה
הריאה לעיל ס״ ליע דאם ה״ במדד אסורה ק גס בניד
אס הוה במזיד עמאה אך אס נאבד העד בשוגג אעיג
דלגב׳ נאבדה הריאה יש פלוגהס הפוקקיס די״א דגם אס
נאבדה נשוגג אסורה מימ כאן  voמולי ליש להקל  1ש
וימיץ גשדמ משנה ר׳ אליעזר לההיג מפאלאצק זיל ירד
ס״ יי׳ז מיש בזה [ ) מ ט עד שתבדוק עגאה״ע ופסיש
<דש מהביחדאס איחרה לבדוק ז ק אחר הוסה יש להחמיר
ועי״ בהכארח צב־ סקיע ובמקור חיים סקליח שהעלה
דהעיקר כדעת העיז להקל בזה וללא כהביח והשיך ניש
ו נ ץ נ ס ׳ עללק ריעוניס נגןפלד ח כ ס קקכ-ג מיש » ח

וס״ס אמנם מדקל הלץ כגל כחנו האחרונים דאץ להחמיר
כיכ טסחות דלבק ובפלע כיון דרוג הפוסקים קיל כלמה
המחבל והלב דמהני בליקה אפי׳ אחל שיעול היסת ועוד
מוקפץ לומר דבזהיז גס »רא*מ מודה דלא חיישיק שמא
ראתה דעיפ ר ב הנשים שלט יש להם מיחושים גשעה
וסהן שראשן ואנריהןכבדץ וחוששה בעי כריסה וגשיפולי
מפי׳ ואיכ ככ שלא הוה נה מיחושים חללו אין ח ששין
לכלום וכד אך אס ה״ לה מיחושים הללו לדעה הראימ
והסהיה וכף צריכה בדיקה מיד דוקא לא מהנ» להנדיקה
דאחיכ דח״שיק שמא לאהה ונפל נאלץ ולדעה שארי
הפוסקים גס בכה״ג אץ לחוש אס בדקה אחיכ ומצאה
עהורה עכינ ) מ ג ( ]שתבדוק .עיץ פםיש סיךח גשם
החודד לווסה קבוע אינו כעקר בלי בדיקה ומה שנסחפק
הפידש אס גס טסה שאינו קבוע הדץ ק הנה ע״׳גשדה
גיה שלמה חיג מידל ס״ נדו גסוףהסשד שנסיזפק השואל
בזה והשיב לו דדיט של חחודד גזה מטאר גרמגץ
גהלכוה גפיה ושם מפורש דםוקמ קטע חוששה לו עד
שיעקר ג״פ וגנדיקה וטסה שאיט קטע מכיון שהגיע זמנו
ולא הראה אעפ״ שלא גדקה נעקר לגמרי ושוג אץ
חוששה לו ע״ש[ <מד> או שהוא יום ל׳ אעיפ שאינו קבוע.
מ״ בנאל מיס חיים סעץ( כיז שמבאל לץ זח גמרחג
וזיל וה״מ באשה שיש לה וקח קבוע או עלולה שעדיץ
לא הלגילה בלאיוח שאס לאחה שעם אחה אמליק שסחס
נשים דלק ללאוה טוס שלשים ללאייהה ולק אס עגל
ז ק זה ולא לאמה ולא הלגישה אעפיכ הקולה פד שתבדוק
אגל אס הגדולה הזאת התחילה ללאוח מיום כיח ליום
כיה או ששההה לראות נימי חולש ועדיין לא קבבחה
לאימה גיפ כדץ קביעס וסח שיתנאל להלן סיק קפ״ע
אז אס עבל ז ק זה ולא לאמה ולא הלגיסה שוב אינה

צריכה בדיקה אפיי לדעה  pnwwnומצליכיק גליקה ו ק
הדץ גס באשה שיש לה וסה קבוע אלא ששינהה עקגיעוה
וקהה לראוה מכ׳׳ה לכ׳׳ה פעס אחת או כיוצא בו והיא
צריכה לחוש כשיגיע אותו היוס מ ה נמי אמליק כיון שלא
הרגישה באותו היוס שהיא חוששה ועבר אוהו היוס ולא
בדקה אח״כ שהורה ולא בעי עוד בדיקה דהא לא
מוחזקה גיפ בראיה באוהו ז ק ודי בזה שחוששה לכחחלה
עכ׳׳ל
ם ע י ף י ) מ ה ( הרוצה לצאת לדדך עגאהיע קק״ד
ופס״ש קקכ׳׳ב מ״ש בדברי הכנסה יחזקאל
י
דייה אס הגיע ליל נוגילהה בליל סמוך לוסהה שייך ט
כל הקולוה כמו ביוצא נדרך והסיע והחודר והגבעה שאול
חלקו עלץ ועיין געלטקי עהרה קיךנ שהאריך נזה והעלה
שס ובבאר מיס חיים סעי׳ ״ב דהעיקר לדינא כדעת
הכנסה יחזקאל דכשאירמ לה ליל עבילהה בעונה הוקס
דיט שוה כמו ביוצא לדרך ואץ הפרש כלל גץ זה לזה
ומדחה בל ראיוה החולקים על הכנסה יחזקאל בזח עיי״ש
]ועיץ גשויה גברי כ ך כיז ושם השד הגאון מםלשיז דל
אבד״ק וואלרשעיץ שהעלו גפלפו^ באולך ונדמו לאסור
לשמש בעונה סמוך ל סהה בליל עבילה עיייש תני״ בשדה
שס ארי׳ )הנספח לס׳ ערוגה הטשס( להיג מזקלג דל
סי׳ מיג האריך גפלעולו והעלה דאץ להקל גליל שבילה
מגונה הסמוך לוסהה רק גכלה גגעילה מצוה יש להקל
ולדמוהו ליוצא לדרך עיי״ש ומיי׳ גשדם יאודה יעלה
הספרדי ידד סי׳ ״ח מיש גזה ועיי׳ גס׳ מקור מיס חיים
להגאון מגריסק זיל שהשיג על הכנסה יחזקאל בזה והוכיח
דדמה הראשונים זיל דליל עגילה אץ דינו כיוצא לדרך
ואסור אז גהשמיש עיייש ו ק גס׳ גיה דוד )להג״מ דוד
ממילכדארף זיל( הניא גיכ ראיוה דנליע אסור בזק
וסהה מיייש ו ק נסי מרוך השלק )לההג׳ מנאוואלדאק(
סי׳ זה סע״ מיג שכ׳ גיכ שאץ להקל בליש סמוך לווסהה
וכ׳ שיש מי שאומר שעכיז הלך למקוה למק יהי׳ ניכולחו
להחקרג אל״ גשאר מיני חינה וגס זה חלילה למשוח כי
בוראי לא ׳שלוע ביצרו דעבוי־ איסור דרבנן ולכמה פוסקים
הד איסור הורה עכיד ומיש גפידש גשם הנדג לעגץ אס
הגיע ליל ענילתה נעונה הסמוך לוקחה עיי׳ בשרת נעעי
נעמניס ידד כ ף מ מה שכחנ מ ה
ועיי* גחוהיש ק י ק קפיז קוף קיק קכיע  oדייל דוקח
שלא נקבע ג״פ יוכל לשמש בליל עגילה עיייש ועי״ גפלחי
ס י ק קפיז  <J Pקיףי שהביאו והשיג עליו וכ׳ שידו לומר
ק ולא מצינו קולא כזו בליל ענילח עיי׳׳ש ועיין גק׳ שערי דעה
נס״ קפ*פ סקיא שחמה על הפלח׳ במה שחמה  yoעל חהוהיש
דהא
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פתהי תשובה

)ע( שיי .כיון יוסתות דדנק נמקים מלוה לא גזרי )ינ( לפקיה נאים )ככ( »נון לוסתה .עי׳ נתםמוד כנסת יחזקאל ס״ ל״נ שפסק דאס אימנ
סי׳ ריפ כתנ הפור נשם הימנים ללא ימול לא נמס יציאת הדק• או ליל פנילס נסם סימן מסת? מותי גיכ והביאו המיס נסיק ״ י זמר
כיאה מן הליך שקש? לו עיש
חלקו עלע הסיע יהיד ינשאילס '» pי נ סי׳ יייי י ש יפי׳ במגמת
גבעת שאיל סי׳ נ « שהשיג נינ עליו והעלה לאסיר סבילה סמוך לוסתה
< cftהיכא להוי ראיה גמור? כגון אשה שיש לה יסס קבוע על׳ ללי •ים יראתה י א ל״ח יים יכשהגיע זמן סוסת דהייני ל׳ יום מראיה ראשונה שקודם
״ה אז הגיע זמן פנילסס מהראיה שראתה ל״ס יים אסירה לפטל ועיש ממצא כתם י ש וכן בתשובת נ^ב סגיינא סייד סי׳ קי•! פסק גיכ יאסוי
 qfriבכלה שאירע ליל פבילתה סמוך לוסתה כתב גיכ לאסור י ש ]ופי בחשיבת חמדת שלמס סי׳ » [ י י ׳ בחשיבת אבן שהם סי׳ ״ י שהעלה גינ
יאסוי אן נתב ד י ע עותרת לסבול אפילו בליל שבת < afשאין זקוק לה בעלה כיון דנל מיני קיינא שיי יק תשמיש אשיי ושאי מיני קויבא נמי
עצו? הן י ש ועי׳ עוד בשית שעי נפסל' בסון> ?ספי י ש על יני• הננ״ היל יע׳ בתשובת שיבת ציץ סי׳ י א ]וע׳ בתשובת י ס סי׳ קיפ שכתב
ששאל אשה שהגיע ליל סנילתס גיוס יציאת בעלה לדק־ והוא בעונה הסמין לוסתה אס נאמר שנצירון ב׳ מצות עונה דהייט ליל סבילה דוס יציאה
לידן לא נחוש כלל למצות פרישה ואסר בפספוס מחמת דיש ר י א לסוערא בעלמא לפרוש מתשמיש לדעתו היא מעיקר סדין דהניי וסשץ• נתנו
נזה משום דקיי״ל וסתות לאו דאורייתא ואני קבלתי מ י ו זיל יאפי׳ ל י ד יסתית ליי י מ פרישת ^עונה הסמון לוסתה דאזדייחא בו׳ )עמינ ססקינ
עזה( ימעתה כיין יאיכא ספק דאיר״תא בודאי אץ להקל בתשיש בעינה הסמין ליסתה אן בעינה יאניאסן  rtmבהאי יש לסקל קצת יש[
)כנ( שלא לפקדה י נתיהיש שנסנ דהינא דאפשד יש לנהוג במו שפירש מהדיל לדברי הסיג דהמסמיר ומונע עצמו מלילן גדרן סמין
לוסתה נדי שלא יניס עצמו נספק ת י נ י ש )כד( לפקדה ענהיס ו י נשחת תשונה מאהבה י א סי׳ ליל שנתב דשיעוד הדרן נזה נראה שהוא
שנים עשר מיל י ש
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דהא החוהיש גיכ הניחו בצ״ע למעשה ולדינא גיכ מקכיס והאשה שרגלה לראוה בלילה אד מנוכה הקודמת שהיא
ואן> שבעונה
בשערי דעה ומחליע כהפלה״ דאץ להקל בליעגס נכהיג ביום מוהר גיכ מדינא לשמש ליוצא
בוקה שלא נקבע גיפ ע״יש[ )ועי״ בדברינו בזה לעיל קיק חי( הלילה אץ לה שעה קבוע ואין בזה אפי׳ חומרא להחמיר
) מ ו ( ]לצאת לדרך צריך לפקוד את אשתו• הנה אס גס על עצ)מ ויימ אם לאיהה אינה אלא בלילה חמיד בץ
בבואו ק הדרך יש חיוב לפקוד אשהו הנה בשדה חוה בימים ארוכים ומן בימים קצרים אבל אס בימים קצרים
יאיר ק י ק קפיד ל ע ק השמיש גמיד5ה לספרים כ׳ להקל יאייזה בגילה וגימיס מ ר ו ס ס  vainב ע ם גיכ ׳ pנהחלדר
כשיוצא  -pniאו גגואו ק הדרך עיי״ש וגאמה גנדע לא שלא השמש גם בעונה הק דמם גס ביוצא לדרך וכר כנדל
נזכר גשום מקום רק יציאה ^  pועיץ גשדה מראה <מפ>]לוסתה .עיץ בשדה משיבה נפש להגאמ מפלאצק
יחזקאל קיק )דע )יש גזה ועיין גק׳ נחלה לישראל זציל ודא כך ״ד באשה שקבעה וקה המיז־ לינ נובילהה
)להרג מניזבוג זיל( גשדה הלכה למשה הלכה אי שנחעורר קודם אור העם אס )מהר לבא עלי׳ בליל נובילהה בהחלה
בזה ועיי״ש עוד גהלכה ג׳ שנקהפק אס האשה היא הלילה כית כדש בזה עיגון והעלה להתיר מפני עיגון
כאניוח קוחר ונוקעח לדרכה או לעייל למשפחהה אס דזה עדץ> מיוצא ^  pועי״ש עעמיו  Q ) [ p t oואשי׳
יש קצח חיוב פיךדה עי״ש אבל פקוע דלהקל למנץ וקה בתשמיש שרי• עבאהיע ועיץ בק׳ פרדס רימונים במקשה
נבא ק הדרך או כשהיא רוצימ לצאח ל ד  pכית שלא זהב קק״ד מיש בזה וקייס אולם אם כבר התחיל נה
נמצא גפוקקים ונשיע נוראי אץ להקל נכהיג[ ) מ ן ( אפי׳ המיחושיס שרגילץ להיוה לאשה נשעה וקהה שראשה ואבריה
סמוך לוסתה .עפה״ש )דש מהכנקח יחזקאל והנרב ועי׳ כבדים עליה או שחוששה בפי כריקה ושיפולי מעי׳ שידוע
בקי המקנה לקדושץ בקוא  q\p3pהיא נ ד קיא שכ׳ גיכ בודאי שמיד הראה דם בודאי אקורה בכה• ג אפי׳ ביוצא
דבעילה הראשונה בכלה שהיא בעילה מצוה ייל דמוהר לדרך עי?ס )גא( ומיס המחפיר• ענאה״נו שהביא ונדברי
קמוך לוקחה כ ק ביוצא לדרך עיי׳׳ש ועי׳ בפרדק רימונים השיך שמעורר מודש באדח שי׳ רימ דלא יגמול ביום
גשפחי חכם קקכיז שהביאו והעלה דהעיקר לדינא כדברי יציאה הדרךוכו׳ ועי׳ במוהיש קרךח שכ׳ דמהיע השמיע
גדולי המחברים המחקרים גזה עיייש ) מ ח ( סמוך לוסתה .הרמגיס כל הדץ שגגןעי׳ זה ועיין בנדז ארח קי׳ רימ
עפח״ש ועי׳ בגאר מיס חיים קעי׳ ע׳ י׳ ו״א ובמלבושי קקיא וגגליי כאן שכ׳ לחלק גזה גץ הולך גרגליו ל א  pל
עהרה קיךג שכ׳ חינ היוצא pib״ בעונה הוקח יש גזה לשמש גיוצא לדרך וגץ יושג גקמן או בקפינה או מ כ ג
כמה חלוקי דינים והוא דאס אשה הזאה אין דרכה לראוה דמוהי לשמש עיייש ) ג ב ( ]המחשיד שלא למקדה עיץ
 pע ה קבוע בעונה זאח אלא לפעמים בבוקר ולפעמים בתוה־ש גשם מהרנדל בביאוריו שהקשה דאיזו חומרא הוא
באמצע היום ולפעמים בקופו וכיוצא אז מדינא אקוד לשמש שלא לפקוד הא חייב לפקוד את אשמו כשיוצא לדרך
געונה הזאת אן> ביוצא לדרך ליכא מאן דפליג בהא)רלהא ומיס דודק המחמיר על עצמו ומונע מלצאת לדרך סמוך
אך גאשה כדש לה שעה קבוע לראוה בבל עונה הוקה לוקחה כדי שלא ליכנק בקפק סע״ב חה שלא כדברי
כגון שהראה חמיד בחצי היום או בשאר גווני באופן שלא הר)דא כאן שכ׳ דהמממיר ה9דב היינו סלא לפקדח אבל
תשנה גשום פעם משעה קבועה בעונה הזאת לראוח אז יוכל לצאמ לדרך אולם עיין בגדרי עיש נרד התוהיש
מדינא שלי ליוצא לדרך לשמש קמוץ קצת לשעה הזאה ותביא מיד המהרנדל ביגדש דבאמה לדינא נךל כהתרא
והלמה להחמיל גס בזה תבוא עליו גלכה אבל בשעת דהמחמיר ה נ מ היינו מלא לפקדה רק בדברי ריצוי ויוכל
וקחה ממס ודאי לאקור גיכ מדינא אפ״ ביס לה שעה לצאת לילך וכ׳ שגגדכ )דש נביז*ריו כ0ל היינו רק
קבוע ולא עוד אלא שכיש ה א כ ק שיש לה שעה קגוע בדרך שיןלא ועריא וזה שכ׳ בישיש הוא לדינא עי״ש[
)ננ( רק
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)כה( ופמול ע׳ נויפ שנפנ דאס נזדק שפנילפה יהיה סמון לוסתה )יי( שי* א י ג דנפנפ׳ לעיל גשם גיס דהמחמיר נחנוק ונישוק ת י נ
אץ ציין להעתץ י ש )כו( ציין להמתין] .ענהיס ועי נפשונפ ספס נראה יהכא אץ להסיר כלל ניץ י״א יאפי׳ גחשמיש סיוג וסצוה איכא
סופי סי׳ קסינ י י אשה העומית עונה סמון לפנילסה ויוצס ליסע עס שיו אשה שנזדמן ליל סגילחה גלילה סמון לוסחה יה״נו שמצאה כחם
אניה למצות סנדקאות נלי רצץ וישות נעלה לא נכץ לעשות כן מכמה פמא והניע זמן פגילסה גלילה שהוא וספה פמיי ליאופ פסק גפשוגפ
)בז( שישאלנה ואפ״ היא ערה ושוכנת אצלו י מ צרין ננ״ שאלה לינ ימוחימ לפנול כדי לקיים העונה אגל געח וסחה ממש
פעמים עיש[
פי׳ גשעה שרנילה לראופ אסורה אן גס״ון לוסתה מוחר והנאץ נעל
דוקא שישאלה ותוציא מפיה שהיא פהורה .י ד
י י נסיען ק י ז נסתפק גזה י ש )טו( להמפין מיהו אס הולן לדנר
מצוה איצ להמתין ואן לדגר הרשות אס הולן לצורך נדול איצ להמתץ י ן )פז( לשאול אפ״ אשה ילדה דנושה לסגול מעצמה והפעס דטנילת
ספק מוציא מידי ספק ראיה דוסתות דרננן אגל אס ודאי ראתה אסורה עד שישאלנה דאין ספק עגילה מוציא מידי ודאי ראתה .נמרא ויין ג ס י נ
דן ליז י נ דנתנ דאסור לאשה לעמוד נימי טומאתה אלא יש לה לפנול מיד וק נתנו האחרונים
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)נג( רק בדברי רצוי .עיין בש׳׳ע ההניא קקליג שכ׳ דר׳׳ל
שיפ״קנה ףרצה אותה וידבר אל לבה בלברי רצויופ״קה
עד שהמחול לו ובזה יוצא ״ח לכיע וכמיש המגיא בארח
קי׳ רימ קקכ״ע דאס יכול לפייקה עד שחמחונ לו אז
אינו מחויג לפקדה כלל עיש וגשפחי חכס קקכיו ובמרור
חיים קקליו והפארח צג׳ קיק ״א ) נ ד ( דכל מיני קורבא.
ענאה״נו מיש מהשיך שהשיג על הגיח וכ׳ דאין נהחמיר
כלל נחדנ ועי׳ בגל״ שכ׳ דלדעח הנרז לעיל קק״ג דחדנ
 pהדין אקור יש לאקור גס כאן ורק ברצוי דברים לבד
מחויב לעשוח ובפרע לפי מה דקי״ל דכנ הדרכים בזמנינו
הר דרך מצוה וא״צ לפקוד אוחה טלאי ליש לאקור חדנ
עיש אמנם יעיין גק׳ פרדק רימונים בשפה׳ חכם ריש
קקכ״ז שעמד בזה מדברי הנדז דלעיל שם וכ׳ דלרית גס
חו״נ אקור וקייס אולם לדינא נראה דאץ להחמיר בזה
בכאן מאחר דלרוב הפוקקיס גס בחשמיש שרי וגס הפעם
וכר לא שייך כאן דגם אס יטא עלי׳ ליכא אקורא כל
כך ולדעה רוב הפוקקיס אפי׳ מצוה איכא עכיל ופשינו
הוא שכיז הוא בדרך שאינו בכלל דרך מצוה אבל בדרך
שהוא דרך מצוה טדאי דחלילה להקל בשום צד בעניניס
אלו וכמנףל מהבל״ )נה( תוך עונה אי• עשיך שכ׳ דהיינו
יום או לילה ועונה זו הוא י״ג שעוח ועיי׳ גפרדק רימונים
גשפחי חכם קקכ״ח שעמד גדגרי הנן׳ך גזה גמיש דעונה
ההוא הוא או יום או לילה דלכאורה אימ מוגן דחא נדה
עגינתה גלילה ואיכ לאקה צורך ימתין לילה אחת ואס
עדיין לא הגיע ז  pעגילמה גלילה זו איכ ממילא לא
תוכל לעגול עד הלילה השניה וא׳כ ׳צערך להמתין לילה
דוס והרי ג׳ עוטה אינו מחויג להמתין וציל שיש מציאות
לדץ זה אס גימ העגילח רחוק מגיהה ולא הטא לגיהה
עד  qpהלילה מחויג להמהין ואינו רשאי לנקוע גלילה
זו ולענץ מיש השיך דעונה הוא י׳יג שעומ עמד על
המחקל מה הדין אס רוצה לבקוע גחחלח היום דהוא
׳והל מ׳״ג שעוה עד הלילה א׳צ להמהץ וגיומ׳ עגה
איט לשאי לנקוע אפי׳  qp3לילה להוא שייך להיום
לדעה אגיאקף ללעיל גש׳ך קקיז ו פ אך יש להקהפק

לדעת הש״ך בנקה׳׳כ לדעת האביאק qהה״צ שאס היום
הוא נד שעוח שייך שעה ומחצה מהטלת שקודס היוס
להיום ושעה ומחצה שאחר היום שייך נ״כ להיום א׳כ
אס רוצה לנקוע ערך ג׳ שעות קודם אור היום דנפי
דעת השיך הניל הוא מעונה אחרת ואינו שייך להיוס
הנ״ל אמנם על כל זה ליכא י׳יג שעות עד הלילה ואס
נאמר דכללא הוא דצריך להמתין י״ג שעות אינו יכול
לנקוע אז אכן לפי מיש הנףז קק״ג גם כאן העיקר הוא
העונה שקודם המגילה ואין נ״מ אס הוא יום ארוך או
קצר עיש )נו( צריך להמתין .עגאהיע מיש מהנךך דגהולך
לדגר מצוה איצ להמהין ועי״ גשיך שכ׳ שגס לדגר הרשות
אס הוא לצורך גדול איצ להמהין וכיכ גנףע המניא קקליח
ובפרדק דמונים בשפתי חכס קקכ״נו עיד השיך אלו pp׳q
לגאר דאס הוא צורך גדול לא מיקרי דבר הישות וה״ז
ממילא דומה לדגר מצוה דאיצ להמתין ע״״ש
סעיף יא )נז( ומת לימים .עיין להנן קפינו איזהו
וקה הימים )נח( לימים לכדי אגל אס
וקמה הוא נימים וגס יש להוקה הגוף כגון לקפיצה וכדומה
הדין מבואר גספ״ שאחיז ) נ ט ( אם־ר לבוא עליה• אחר
שעברה עונת הוקת אבל קודם שעת ושחה וכן באץ לה
עונת וקח קודם ל׳ <דצ שישאלנה כדך שידל ) ס ( י,ד
שישאלנה .אס בדקה עצמה ונוהורה היא ) ס א ( שיעור
שתספור ותטבול .פי׳ אס עוברת כל כך ימים שיכולה
לקפור ולנובול אס היתה רואות בזמן וקתה ) ס ב ( וא״צ
לשאול .עגאהיע וגדש מהקמיג דאקור לאשה לעמוד נימי
נוומאתה אלא יש לה לנוטל מיד ע״ להלן קי׳ קציז שעי׳
ב׳ שכ׳ המחבר דוקא אס בעלה בעיר מצוה למבול בזמנה
ועיי׳ש בדבריט )שיק ג׳ ול׳( ) ס נ ( ]וא־צ לשאול עיין
באהינו קקנדז דהעעס דעגילה ומציא מיד׳ קפק ראי׳
דוקתוה דרגק אבל אס טדא׳ ראתה אקורה עד שישאלנח
ופי׳ במי נדה בקדא מה״ח שנקתפק במצאה כתם שנאקלה
ובעלה ידע מזה כיון דכחמיס דלבק ומחמה קפק אז ״ל
כשה״ זמן לעבול" <דצ לשאלה כמו טקהות ופלפל ולא
הכליע בזה ע״״ש[ ) ס ד ( לשאול .עגאה״ע ועי׳ במלטגד
עהלה
1
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פתחי תשובה
)כח( וכיוצא נה משמע יהיינו פיהוק ועיפוש ויטוס״הו ועשץ• שפמה
 1*0ינכה•! מטאי לקמן סי׳ ק י פ יליט כוסס ימים לפח־ ועי נפוהיש
זס״פ וטיפ שנפט י י ש המסני ומילא » ייל מון אנלה שום או פלפל
»׳׳ש וע׳ י י שנפנ ילסזלס ידידי בפיהוק ועיפוש אלא מון שהיה לה

ת ו מ£מ ״ ה ד מ*taw*0
שהוסh

פתחי תשוכה
כמה  o nשלא פיהקה ולא יאחה יק שנן אייע לה ע׳ י״ס שלא נסדין
שפיסקה ויאפה ופיהקה כמה פ ע י ס שלא נייס ולא יאפה יאז לא הוי
וספ קטע יק לפנין שיל לפוש יק לפיהוק של ״ ס אנל לייס לסוד וי*
לאיל לסוש שמא תפהק יהא אלו הג׳ י»ס היי שלא נסיין ע י י
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נוהרה סקכ׳׳נ מיש בזת ועיי״ש בבאר מיס חיים סע״ כיח
בענין זה תיבנא לדינא כך דבהא דאמריק לבסההחה
כשיעור שתספור ותנונונ )מתר לטא עליה נלא שאלה
הנה נמקממת שדרך הננףס ללטש נגדים אחרים נעת
אשר תם טמאים ולא יסורו אותם עד אשר תנוטל ותמהר
איע לנעלה אז אס הוא נעיר או אס נא מן תדרך והוא
רואה שאין שוס תשתטת נמלטש׳ אשתו כמו שהניחה
שהיא מהורה אז מותר לטא עליה נלא שוס שאלה אנל
אס אין דרך אשקו לשטה כלל מלטשיה נעה נדתה אז
אסור לטא עליה לכחחלה נלא שוס שאלת וכן נ)ד אפי׳
אס אץ דרך אשהו לשטח נמלטשיה אכן נמקוס הזה
קבלו הנשים למצוה למבול בזמנם אף שבעלן אינס נניהס
אז נמי מוהר לנא עלי׳ נלא שוס שאלה וכן באשה שאין
לה וסה קטע אז קודם שלשים יום אס דרכה להחליף
נגדית נעת נוומאתה עד אשר תמהר )מהר לו לנוא על״
בלא שוס שאלת אס הוא רואה שלא לנשת בגדי נדותת
ואפ״ כשהיא ישנה דחזקה שבדקה איע וראתה שלא נמצא
דס נפרחדור ובזק הזה שהנשים אינן עובלוה אלא דוקא
כשבעליהן הס בביתם וגס לא ניכר כלל במלבושיה מימי
מהרה לימי מומאה ודאי דלכתחלה א  pר לטא על״ נעבר
ז ק הוסת אפ״ ששתתה נכדי שתוכל לספור ולסבול או
באשת שאין לה וסת קנוע עד שישאל אותה אס היא
מהורה והיא תאמר הן עכיד
ס ע י ף י ב ) ס ה ( וכיוצא בד -עפה״ש מיש מהשיך וחוה״ש
וס״מ וכרפ וחוו׳ד וע״ בהפארה צבי קקנףו
י
מה שהאריך לדחות דנרי השיך נמ״ש לחלק נץ וסת ע״
מעשה או שלא ע״ מעשה והעלה דהעיקר כפסק הש״ע
אס היה לה וסת לימים וגס וסתות הטף אס נא ראתה
נ ז ק קניעה הוסת מחוינת לחוש לעונה נינונית אנל אם
ראתה קניעת וסחה הפחוה מעונה ניטניה כגון מכיה
יוס לכיה יום וראתה ניוס הכית אז טדאי אין לחוש
לעונת בינונית עיש וכיכ במקור חיים שם סקמיח לדינא
עיש אמנם נפרדס רמוניס נשפתי חכס סקל״ב העלה
לדינא כך דאס יש לת וסת תגוף שאינו תלד נמעשת
קטע כוסה ימים הדל נכלל יש לת וסח קטע וא״צ לחוש
לעונה ניטניח ואם יש לה וסת הטף תתצוי נמעשת כגון
קפיצח או אכילת דנריס חמים או עיי מנילה נמים צוננים
דמיא כמי שאין לה וסת קבוע וחוששת לעונח נינונית
דאיעד לא קפצה ולא ראתה עיש ועיץ נמלטנף מהרה
סקיח ע׳ י׳ ר א ובבאר מיס חיים סעיף נףז ״ז ו״ח
שהרחיב לבאר דץ זה נאד היסב וחורף דבריו לדינא p
הוא אשח שיש לח ו ס ח הגוף כגון שלא תראה ע י שמפהקח
קודם הראייה הדנה פעמים או שאר וסתות הטף שיחנארו
להלן קי׳ קפימ יש נזה מוח חלוקי דינים לעמן הפרשה

קודס הוסת א( אס האסה הזאת אין לח סוס קביעות
לא לשעות ולא לימיס אלא שהרגילה ידע שכשהיא מפהקת
הרנה פיהוקים תראה נסוף הפהוקיס ואין לה שוס עת
קנוע לזאת פעס נתיזלת היום פעס באמצע פעם נסופו
וכהיג אזי כשהיא מתחלת לפהק צריכה לפרוש עד קוף
היום כולו ואפ״ פיהקה ולא ראתה אעפיכ צריכה לפרוש
כל היו/ס אנל קודם שתתחיל לפהק אץ לה לחוש כלל
וכיש הוא שכך דינה כשהיא הראה היכן נהתחלת וסת
הגוף נ( אס יש לה וסה הגוף קטע לשעות ולא לימים
כיצד היתה למודה במקרה הגוף נחצי היום ה).דד נלא
שוס שינר חוששח נהן שעה אחת והראה אס הרגילה
את עצמה לראות נסוף המקרים אלו אזי מותרה לשמש
עד סוף הפהוקיס וכה׳׳ג ואס עברו המקרים שלה נשעה
זו הקבוע לה ולא ראתה נודקת עצמה לאחר זמן הוסת
ממתרת כל שאר היום לא אירעו לה המקרים אלו אץ
לך נדיקה גדולה מזו ג( אס יש לה וסח מהמקר׳ הגוף
אלו והס ק ט ט ת לימים ולא נשעות כגץ שקנעה לה
לראוה מעשרים יום לבשרים יוס וכה״ג ולא תראה ניוס
העשרים כי אס עיי המקרים אלו אבל אין לה שעה קבוע
נזה היום לאוהס המקרים שפעם מראה נחחלה היום
ופעם נאמצע היום ופעם בקופו וכהיג כשיגיע יום עשרים
צריכה לפרוש כל היום )ונדעמ הא״ז כל הלילה שלפניה(
עשרים ואפי׳ אס פיהקה ונדקה א״ע ולא ראהה אעפיכ
צריכה לפרוש כל היום כולו מתחלהו ועד סופו ד( אס
יש לה וקת מהמקרים אלו והוא קנוע לימים ושעות שיש
לה שעה קטע ניוס העשרים בטן נחצי יום העשרים
תמיד יארע לה המקרים ובסוף המקרי וסת הזאת הראה
ולהלן מהוסה לא תראה אינה צריכה לחוש אנא לסוף
השעה הזאת ואס אירע לה המקרים אלי נעת הזאת ולא
ראתה אינה צריכה לפרוש אחיכ גס נאוהו יום ואס דרכה
לראות תיכף נהתחלת וסת הגוף צריכה לפרוש נ י ס
העשרים עד אשר ספהק ואס פיהקה נשעה שרגילה ולא
ראתה אינה צריכה לפרוש עוד ואס לא כיהקה כלל נא תו
יום צריכה לפרוש כל היום וכל זה הוא דעת כל הפוסקים
הראשונים מלבד הרמנים זיל שמחמיר ומחייב גס ניש לה
וסת הטף לימים ולשפות לפרוש כל אותו יום בכל טוני
והרוצה להחמיר על עצמו ולשמוע לדברי הרמניס זיל
תפיג ואשה שיש לה וסת לשעוה ולא לימים בלא שוס
וסת הגוף אלא שבכל פעם שתראה לא תראה אלא בחצי
היום דוקא או כהיג אז דץ האשה הזאת בכל יום בהאי
שעהא מ מ אשה שאץ לה וסת קטע שיתבאר להלן ס י ק
קפ״ו שצריכה בדיקת קורס החשמיש ולאחי־ תחשמיש
להרמבים והראיס והכי נקנףק אבל נשאר המס מוסרה
לשמש בלא שום בדיקה ואס אירע של־אחה פעם אחה
ביום
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גיוס קודם שעת זאת או לאחריה אז דינה מ מ אשה שאץ
לה שוס וסת קטע ואסורה לשמש בכל תיוס בלא בדיקת
ואס יש לת וסת לימים ולקפיצות כמו שנתבאר לקק סי׳
קפינו בין שיש לת וקת ליורם ידועים שבכל פעס שתקפוץ
ביום זה כגון בכ׳ לחודש או כת״ג תראת או כדש לת
וסת לקפיצות גרידא שצריכת לחוש לזה כמו לוסת שאיט
קבוע וכלו שיתבאר לתל! סי׳ קפ׳׳נו אז אס קפצת ביום
תקטע לה או בלא יוס תקטע צריכת לחוש אחר הקפיצה
לכל היום אס הוא ביום או לכל הלילה אס הוא בלילת עכ׳׳ד
)סו( אימור דא קפצה• עבאה״נו מ׳׳ש מהנףך דאפ״ לא
שהתת שיעור שתספור והמבול וא״צ לשאלה ועי׳ נשפתי
חכס סקליג שכ׳ דלכאורה אוה נראה דבישינה אסור לשמש
עמה כיון דאין כאן אלא ספק א׳ אימר לא קפצה ולא ראחה
אמנם ברשביא במשה״ב מבואר להד״ דמותר בכהיג אפי׳ בישינה
עי״ש )סז( לא קפצה .עבאה״ט מיש דאיצ שישאלנה ועיין
נמנטשי טהרה סקכיג מ׳׳ש בזה ולדינא העלה שם ובבאר
מים ח״ס סעי׳ כ״ט דכל זה דוקא כשדרכה שנ אשה זו
ללטש נגדיס נימי טומאהת ואינת מקירת אותם עד אחר
שחטהי ותטטל אז באופן זת אס אינו רואה שוס תשתטה
במלטשית א׳׳צ נשאונ אותה אלא בעונת בינונית כאמור
אננ אס אין דיכה נהתליף מנטשית בימ׳ טומאתת כנ״ל
אז גס בזה קקור נו נבוא עליה עד שישאלנה עיי׳׳ש
<סח( לעונה בינונית .עבאה״כ־ מ״ש מהש״ך שאקור לטא
עלי׳ אחר העונה בינונית ננ־ שישאלנת או ששהה שיעור
שתוכל כסכוי־ ולטבול וכ׳ בחדושי הגרעיא ודל לעכיד
באס הוה וסת המורכב בקפיצה מכ׳׳ת נכ״ה והבעל שהה
עד שכני־ ל״ג דשר׳ ויטעם ק״ק קכק נא ראתה כלנ ואת״ל
שראתה שמא קכנת ביוב כ״ה ו־־חתה והגיע עתה ז ק
טבינה נב׳׳ל
שעייף א <א( האשה שהיא כחוקת טמאה .עי׳ נק׳
נבנו! נטע נ^יל p׳׳ קפיד סק״ וכאן קוף
 c ,־אין תינוק בזל בין אס הימה טמאת דאורייתא
י*ש׳ 0כתם ע״ש וכ״ב בנאד י״ס חייס קעיף א׳
׳.זה־א בחזקת מהאי׳ גץ אס היה בכנה בעיר ואומרה
.ו ״•:את אני והוח כיי־ש ממנה כל כך ׳מיס שתוכל
כ?־ .־ ונטבונ ובין אם החי שאמרה ט טמאה א:׳ הלך
ל־רכי ימיס רבים כימיש שתוכל נספור ונטטל אפיה
כשבא אח״כ לביתו עדיין היא בחזקת טמאה דאין קפק
ניבנה מוציא מידי ודאי טומאה הרשב״א בחוהיב וביי
<ג( בחזקת טמאה• ע ׳ גחודד בביאורים סקיד שכ׳ אגב
אורחיה בפשיטות שאסור ננעל לשאול לאשמו הטמאה נדה
ונומר לה אוני טהורה אתת וטעית כדי שלא ינאו לידי
תרגל עבירה פ״יש ועי׳ נס׳ פילס רימונים נשפתי חכם

סק׳׳ד שהביאו וכ׳ דזה פשונו דאין שום סברא שיה״ גכצל
זה באם רואה הבעל באשמו נדה שהיא מקלה באתה דבר
שיאמר לה הנעל למה העשה מאה והלא כדה אס ואץ
בזה שוס איסור ואדרבה חובה עליו לומר  pעיייש לדרכו
) ך ( אסור לו לבוא עליה .עיין בס׳ לבנון נמע סידא שהביא
דה״ה גס לנגוע בה ומכיש שאר קריבות כגון חיבוק ונישוק
נ ^ אסור על שתאמר לו נובלת׳ ומדש הרמיא להלן סיק
קצ״ב סוף סעי׳ ב׳ דכל ח ק ישאל להכלה קודם שיגע בה
אס שמרת שבעה נקיים מבואר משם דאפי׳ נגיעה בעלמא
צ י ד שאלה והא דנקנוו הפוסקים כאן אסור לטא על״
ולא נקנוו רטהא יותר דאפי׳ ליגע בה אסור קודם שחאמר
לו נובלת׳ משוס שנא לאשמפינן דאפי׳ באה ושוכבת אצלו
בחיטק ונישוק לא אמריק שזה הוכחה מדאי נוהורה היא
דחא חו״נ בנדה הוא איסור דאורייתא עינ בדברינו סיק
קפ״ג סקנףו ואס איתא שלא נובלה לא עברה איסור הורה
אלא פל״ן אסור לנוא על" פל שתאמר נובלת׳ עיש
)ועי״ בדברינו להלן קיק ז׳( )ה( עד שתאמר לו .עיי׳
חורד בביאורים סק״א שכמד על המחקר באיא בחינתה
שמה״ אסורה לכל העולם כיון שנחשדה באיסור דאור׳״
אבדה נאמנותה נענין נדות וכ׳ דפכרה שזינתה אסדפ
שעברה במזיל פל איסור נדה מימ לחחר שנשאה לאיש
נאמנת דכיון שיש לה נעל שהוא פת בסלה אין יצרה
הוקפה כיכ ונחמנת אבל איא שהכשילה לבעלה באיסור
נדה שוב אינה נאמנת עד שתעשה תשובה עיש ]ועי״ש
עוד בחוו״ד שם שכ׳ דגס לעני! איא שזינתה אף דהר
רק לתיאבון והרי מקוה לפני׳ למבול דיל דנאמנת לומר
שנובלה מ״מ ״ל כיץ דנףרחא גדולה חוא בימות החורף
אפשר דלא מהימנא דהר כבדיקח הסכין בס״  <3עכ«ל
ועיי׳ נס׳ חדרי דעה על הידד נס״ זה דלפי מנהגיט
שאשה עומדת ע״ג בשעת נובילה כמבואר נסי׳ קצ״ח אס
לא נחשדה אלא למיאנון אס מאמר לנעל שם האשה
שעמדה עיג א״כ חד כפלוני)ממחה שחנו ל׳ דנאמן מומר
נתיאטן כמיש נסיק ד׳ ע״״ש[ ופי׳ נס׳ עצי לטנה להלן
סעי׳ נ׳ נהגה נעונדא שלו באשה שהכשילה אח נעלה
נספק נדת ועתה היא מקנלת כל" שתזהר מכאן ולהנא
אס מותר לנעל לקיימה שלא יצטרך לגרשה והאריך בזה
והניא דנרי החודד נזה והעלה דאינה אסורה נדור נממ
כל שמקננת עלי׳ נעשוה תשובה מהיום והלאה להיות
זתיר וזריז כאחת הנשים הצטעומ עיייש אמנם יעיין בס׳
פרלס רימונים בשפה׳ חכס סקיא שתביא גיכ לברי תחודד
בזה וכ׳ בפשינווה ־אס לא הכשילה את בעלה כי אס
באיסור דרבק סג׳ לה ניןגלח דברי חברוה שלא השיג
עוד לכסלה אמנם אס חכשילתו באיסול חורה חשובחה
1

גזה

יורה דעה קפה הלכות נדה סעיף א ב
<\ Vש ת א מ ר ל י )) 0א( ט ב ל ת י a» :

ךן באר הטלה

ומאחי )א( )ב( שעניו ימיה שאפשי לה למנוח ולמול )ב״( נאמנת
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ה  6ה )א( שפגרו הייט לאפוקי אס הוא יויע בודאי שלא עברו סיים
~ אבל אס הבעל איט יויע אס עברו או לא ממן עליה ינסיב
וספרה לה לעצמה:

מ ה )א( סבלת• יאפי שמנת אצלו לא מהני עי שתאמר לו בפירוש
~ פנלתי נדי )כ( שעביו עבהיס ונתב היז אילו אס מילה
ללבוש לגנים נידם ו׳ ליאייתה ופבשיו א־א גנן אלא שאם פנלה היתה

דרכי ת ש ו ב ה

בזה קשה לההקנל כיון דבעיק בכה׳יג שהעשה הך השובה
דפרק זיב והייט שהלך למקום שאץ מכירין אוהה רחברר
הדבר שנזדק לפרה איקור מ ה ולא עשהה האיקור חולה
זח ח״שיק שהערימה והלא השובה כזו הוא בלה׳ אפשר
באשה כזו לבררה בהיוחה החח בענה עיכ יש לעיין בזה
טובא עי״ש וציע לדינא ]ועיין בשו״ח רבינו דברי חיים
ידב ידד כףק קיט באשה ששמשה והכנףלהו לבעלה באיקור
נדה הנה ב דאי אץ להאמינה כי נחשדה לאוהו דבר אך
שלא בתוך יוד עונתה מותי לטא על״ כדין נשתטית
שמבואר בש״ע שחברוה״ טדקה אוחה בשעת וקתה יינ
תנדק ע״ נשים בשעת וקת ולאחר הוקת היכף רום
שפוקקת ט רום תא׳ מימי הנקיים רותר אין לחוש אכ״
אין לה וקת ומתרה נץ עונה לעונת ניטנית ל׳ יום רק
שצריכת נחוש גם לפעם ראשון מראי׳ שראתה ט מ מ
נוקת שאינו קנוכ הן וקת הפלגה ק וקת לימי החודש
ככ״ד עי״ש[ ׳ ) 0שתאמר י־יו טבלתי .והיה אם אמרת
טהורה אני וכדאיהא בגיד וכד אלא שבא לאפוק׳ אם
אמרה טהורה הייה׳ ונקודה ד א נאמני• יון שתיהה
בחזקת טמאה ביי וביח וכי׳ במקור ח״ס קיךב )ז( טבלתי
עפתיש מיש מתחוו״ד דשוכבת אצט לא מתני עד שהאמר
נו בפירש טבנת׳ ו־-י״ש נחורד שכ׳ שכן מוכח מדברי
ההוקי ועיין בנחרש בשמנת קקיא שתביא דברי החורד
בזת ותשיג עכיו כי לא מצא בשום מקום בתוק׳ שמשמע
כן מדבריהם והכנת שס ובלחם קק״א לדינא דאס באה
ושכבה אצלו גיכ מתני אע״פ שנא אמרה בפיה טבלתי
פ״ש אמנם יעיין בק׳ לבטן נטכ קקיא שהחזיק בדברי
החוו״ד בזה והביא מאיזה מקומות במד ובהוק׳ שמשמע
 pכמיש החודד ושק הוא משמעות לשין כנ הפוקקים
דאכי׳ באה ושוכבת אצבו בחדנ לא מהני עד שתאמר לו
טהורה אני עיייש )ח( ומאחד שעבדו .עבאהיט מיש מהש״ך
נאפוקי אם הבעל יודע בודאי שנא עברו וכר אבל אם
הבעל איט יודכ אם עברו או לא קומך עליה וכט״ז קיק
א׳ וכ״ בנקתיכ שמדחת דברי תט׳׳ז ועי״ בתפארת צבי
קקיא ומקור חיים קיףג מיש בזת וטתן פטם מקבירות
נדבר׳ תנדז ותביא רא״ מגמ׳ מפורשת דלא כחנףך ותעלת
שם דהיכי דהבעל לא ידע אלא שתוא מקופק אם עברו
ימים שאפשר לת למטת ולטבול או לא אינת נאמנת ואקורה
לשמש ע ק וינ״מ קייס ואע״פ שהוכחח׳ ברור דהדץ דלא
כהגףך מימ העולם טהגין וקוגיין דעלמא הוא בזה כהגןיך
דאפ״ אס הבעל לא ידע אס עברו ימים שאפשר לה למטח
ולטבול אם לא עברו נאמנח לומר טבלחי כדץ אחר ז׳
נק״ס ופ שם טעם הטן למנהג זה עיש באורך ]ועיי׳
נק׳ ק נדה )להגאון מהרנדק זיל( במה״ק קי׳ זה מה
י י ת
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שהקשה גיכ על דברי הנדן־ בזה ופלפל והרחם נציע עיייש!
) (0א6י־ רואה בנדים מלוכלכים בד* עיין בעצי נטנה
להלן קעי׳מג׳ נהגיה שכ׳ דלפמ״ש הנףך להלן קיךד נראה
דהיה כאן מחרב הבעל נשאול אותה מדוע בגדיה מלוכלכים
ותיא תשוב לו כשוק של נובחים עברתי ופו׳ עיי׳׳ש ומיי׳
בק׳ פרדק דמונים בשפתי חכם קוף קקיד שתביאו והשכים
עלמ דודא״ כל מה דאפשר לברור׳ מבררינן עי״ש באורך
ס ע י ף ב )י( היחזקה נדה בשכנותיה .עיץ בתנ״ש קיק
א׳ קקעיט שכ׳ דמשמכ דאין צריך כדים
י
כשרים נזת שהשכנים נאמנות דבכזה גס אשה נאמטת
דגילר מלהא בעלמא הוא כיש ופי׳ נלננון נטי -סיךד מה
שהאריך והעיר מכמה מקומות ומדש לחלק בענין זת
כלייא )יא( חשובה כודאי טמאה .עבאה״ע ופת״ש ודש
לענין אם מתני אמתלא אחיכ ]וביין בכח׳׳ש יוה שציץ
לשרת שק רקח ח״א ק״ ודג וכי״ש בשוק ייקח דהמעשת
הי׳ שהוחזקה נדה בשכנוה״ שהיתה כובשת בגדים המיוחדים
לימי נדותה ואידכ אמרה לבכלה כהורה אני ושימש עונה
ואידכ טדע לבעלה שהיהה מוחזקת לנדת ובא בעלת נביד
נכופת לתוציאת בלא כתובה והענה דא״י נכופה וליק
נע ולתפקיד כתובתת באשת שנתנת אמתלא ונחמת עינא
בישא עיייש מת שתשיג על תנףז ותקכים עמו לתנכת
בקי׳ מיד שם הגאון מ׳ ירוד׳ זצ״נ ינמאטערקדארף[ ועיץ
בהב״ש קי׳ א׳ קקע׳יח שכ׳ דכיון דאמרינן קוקלין ושורפין
מנ החזקוה כי כך אמרה התורה שהחזקה הוא כודאי
אפי׳ יאמ״ כמה אמהלאוה לא מהיי וכהב דאפי׳ אמרת
קברהי שהוא דם נדה ממאה פיכ לנשתי בגדים הללו
ואידכ נודכ לי שמעיה׳ בזה שאיט דם נית רק מחמה
מכת לא מהני עיי״ש וכ״כ בחוויד בביאורים קקיב וחדושיס
קק׳ג דלא מתני לה אמתלא אכי׳ במקום שיש לה מט
דטבלתי עי״ש ועיי׳ בקפרו נהימת המשפט על חחרמ קי׳
פ״א בביאורים קקיח עי״ש ועי׳ בראש אפרים כףק ליט
קיק קק״ח מ׳ש בענין זה ועי׳ בק׳ פרדק רילמנים במקשת
זהב קקיב מה שתאריך בזה והב א מכמת מקומות והוכיח
דהעיקר לדינא כדעת הקוברים דמהמ אמתלא על אמירתה
טמאה אני גם אס ראיט שלבשה בגדי נדות אלא שצריכה
ליק אמתלא גס על זה דמה שלבשה בגדי נדות הי׳
מטעם זה והביד מאין שהוא אמתלא טובה עיש באריכות
ועיין בבאר ק ם חיים קעי׳ ג׳ ובמלטשי טהרה קלףא
ובי שפ לחלק מ ה כך ראשה שיש לה וקח קבוע ודרכה
ללטש בגדים אחרים בעה אשר יבא האורח וראוה שכיטרדת
שלבשח הנגדי המיוחדים ליק נדחה אס אמרה לבעלה
טמאה אני חשובה כודאי טמאה ולא מהכי אמהלא אפ״
אם אמרה גס למה שלבשה בגדי נדהה וחימ שזה ה״
בוק

יורה דעה ספה הלכות נדד .סעיף ב ג
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פתרי תשובה

)נ( ממאה ולא מהנ• אמחלא א י כ כיש ג ס י ן שאיז דהתס לא עשתה

צו-ני צלנוש נמים ניוס ה והיא אומרת שגמלה נאמנת פיון שאפשר נ ע
 ש ואבה החשודה על איסור נדה א 0זינתה מדוח לא מקרי חשודהננעצה ונאמנת אפי׳ נשעת ושתה ואם הכשילה לנעלה באיסור נדות שוב אינה נאמנת לומר נשעת וסתה עהודה אני עד שתעשה תשונה אנל שלא
נשפת וסתה וכן נורד שטבלה נאמנת א־ל נימות המורן שהפנילה פירסא ידד ואפשר ממקום שנותנץ שנד נעד הסבילה אינה נאמנת וכיש ה ז ן
לעינ ס״ נ׳ י ק ״ד עיש ו י ננרנ תנ״צא ס׳ אהיע ריס י ו )נ( טמאה ענה״פ גשם י ז דאם אמרה נעני דנים ל«מ אמתלא ועי גתוהיש שסולק
י ז וכתב דאפילו אמרה בפני רביס הה ,אמתלא ונ״נ הבדפ ועיז שנשנ נאש? שהנידה האמתנא קודם שהחזיקה עצמה נלנישת ננדי נדות דמהני
כיון שהודיעה האייתצא קודס ועי ב׳ן שכתב דאס לא היה אפשר לה מסמח האמחלא רק ללבוש בנדי נדות מהני אמתלא ואפי׳ לא ידפ נעלה מזה
מותר כיון שא א נענין אמריש)ולפיז אם אמרה האי אמתלא שנתנ ה י ן נסק״נ סנורה היית• להיות נדה אנל עבשיו בדקתי עצי ומצאתי שמחמת
רנה נא אל• הדס רהני לעולס דהא לא שיין צומר שלא היה לה ללבוש ננדי נדות בהרי נאמת פעתה וסנרה שהיא נדה וכדין לנשה נגדי נדוי!
אמנס ראית• נכו׳פ שכתנ דאפ נו ארתלא זו לא עהנ• ]*ו0כ נס׳ תוהיש נשם עהרי״ק סי• י ז וצ״ע( .וע׳ עוד נתשונת שמן רוקח חיא סי׳ י ג
|ונתי ח ס סי׳ י י י ב נזה[ )ד( אינה נאיינת .עחיד שנחנ דאי׳ אם ענת עליה ימים שראויץ לספוד ולמנונ דש לה מנו דטבלתי ואמרם לא
טנצתי וטהוי־ס סייתי אינס נאמנת נלא אמתלא י ש
דרכי ת ש ו ב ה

בזיז וסתת הקטע לת אבנ יש לת וסת קבוע ותיא לבשת
עדי נדתת קודס ז ק וסתה כמת ימים או שאץ לת וסת
קבוע כנל אס חיא ):וחזקת לבעלת בחזקת כשרות ותיא
נותנת אמתלא בדבריה מכני מת לבשת בגדי נדתח אז
מפני שנא היהה יכונה נעשות באוק אחר נאמנת לומר
טהורה וסיים דמ״מ גס בכה״ג נא מלאני כבי להתיר
נהדיא עיכ די שרוצה נהחודר על עצמו שלא להאמין נה
גס בכה׳ג אעיכ שאמרה שלא הי׳ אפשר לה לעשומ באופן
אחר הדה חקידוה הוא כיש )יב( כו-אי ט=אה ואסור
נטא עלי׳ כד שהאמי־ נו טבנת׳ ב״ ושיע תתניא סק׳יג
)ינ( טפאה עיין באה״כ קי׳ קנדו סע״ ד׳ דאס הוחזקה
נדה בשכנותיה ושמשה עס בענה הר עוברה על דה ומ״מ
אס הבענ י־וצה ייותר ט לקיימה ועיש בביש סק״ז
וסק״ט
ס ע י ף ג׳ <יז־( ג.מ־ה לבעלה• כיין באהיט סקיב בשם
ועיין גס׳ פרלס רימונים נשכה׳ חכם
ככתיג
קוףג גאמצכ תדיבור מכ׳ ראם גת כד א׳ ואמר נהאשת
טמאה את והיא שותקה ונא תשיבת ״ ג דגתא לא אמריק
שתיקה כהודאה דודא ומדש השיך נכינ סי׳ קכ״ז סיךח
אמנם אס בא כ״אואמר להאשה טמאה אח והיא השיבה
תן נא מתני נת חמתלא ותביא  pמדברי תשו׳ מהר״ט
חלק את״צ סי׳ ח׳ ככ׳ וזינ ועוד מסתגר שאין מקבלץ
אמתנא אנא בשתוא אולי ימודת לעצמו אבנ תיכא דתית
שם מ׳ שמעיד ותוא מודה נדבריו אינייק דאי לאו דידע
רגניס לדבר נא היה דודה וקייס דכנ זה בתני אמתלאות
שלא הי׳ דבי בטכוה וכר אבנ אס יש לה אמתלא שה״
מ ו ת בדבר נכונס מהנ׳ אמתלא אב״ בשני עדיס מהנ־
אמתנא כזו כיי־ ש )טו> ייבעלה עיין בט*ז נעיל סקיב
בכ׳ דבמכוץ כ׳ הטוהודח אמרת לבעלת דבאמרת כרבים
נא מתני אחיכ אמתלא וכ״ בהוה״ש סקיג שהשיג על
תטרז בזת ותוכיח דלאו דוקא כקיט נבענת אלא שדבר
בתמת שאץ בדרך צניפות נגטת טומאתה וטתרתת אלא
כגענה כיש \  pהעלהגק תפארת צגי סקיב וייקורח״ס
סקיה נדינא דכא כהטיז עיש וע״ גס׳ כרלס מטניס
גמקשה זהגסיךג גאמצע הקיק )דף מ״ח עיד מהס׳(מה
שמצדד גזה וכ׳לחלק גזה דגאמרה אמתלא רקעלאמירהה
על גוף הדגר למה אמרה שהיא טמאה אגל אץ לה
1

אמהלא על מה שפרסמה הדבר ברבים אז נא מקגליק
האמתלא שנה אבל אס לפי האמתלא בולאי הוצרכה לפיסם
הדבר בפני רבים כהך עובדא דתשובה המלא שהביא
הנרז בזה גס המהר׳׳ל מפראג מודה דמהני האמתלא כיש
באריכות ועיין בדנבונף מהרה בפתיחה לס״ זה שהעלה
דהה שכהב הטיז דאס אמרה לפני השכנים שהיא ממאה
שוב לא מהנ׳ אמתלא זה דוקא כשאמרה לפני השכטת
שהיא ננומאה היום אבל באמרה לפניהם סתם ממאה אבי
בזה בודאי מהנ׳ אמתלא והביא ראיה לזה ומהימ פסק
בבאר מיס חיים סע״ ג׳ וז*נ אס בעה אשר הגיע pt
קביעה וסהה אמרה בפני שכנותיה שהיום נטמאה אפ״
בא לבשה בגדי נידהה נמי לא ההני לה אמהלא אבל אס
אמרה להם סתם טמאה אני ולא אמרה להם פמה נטמאה׳
מתני לת אמתלא בפני בפלה ומוהרה לשמש פ ק ע כ ל
אני עיין שדת שערי דעת מתיק ס״ מיב
)טז> ]
שנסתפק תשואל אס אמרת לבעלת שהיא סימל ליסתת
אם ג״כ נריכה אממלא כשחרורת אח׳׳כ בדבר״ או אולי
רק כשאמרה טמאה אני צריכה אמתלא והעלה שסדבאמרה
שהיא סמוך טסחה וחזרה מדבר״ א״צ אמתלא ע״*ש[
)ין( ואה״כ אמרה טהורה אני• דאינה נאמנת לומר דרך
שחוק אמרה׳ וע״גגיח שהביא מהקהית דהיה אם אמללה
משטה ה״ת׳ בך אינת נאמנה וע״ בס׳ קצות החושן בחדמ
ס״ פ׳ סקיאוגסי׳ פיא קק׳יח ובכףק ״ז מת שמעורר בזה
ועי׳ פרלס רמוניססק׳׳ב מיש בזה וסיים לדיכא דהכלחוא
לפ• ראוה פינ׳ המורה דאס הוא רואה לפי הענין שהיה
דרך שחוק והיתול נאמנה לומר משטה ה״מי אך ראד
נפנשה שלא השחוק כדברים הללו והכל לפי הענין עיש
)יה( אינה נאמנת פפתיש סקיד מ״ש מהחוףד דאפ״ עברו
ימים ובו׳ שיש לה מגו וכר אינה נאמנת ועי״ בכף מקור
חיים שתביא ראיות נדבר׳ החודד עיי״ש וע״ בכך פרדס
״ומכיס בשפתי חכם סוף סיףה שעמד בדברי החודלבזה
עיש מה שמצדד בזה והפלה דלא מהני לח מגו וקייס וכל
זה היכא דלא הוחזקה דבריה בביד לאין אסורה אלא
מפאת דשדא אבפשה חדיא אבל אס אמדה טמאה אני
בפני ביד לכיע איכה יכולה למזול אפ״ יש לה עדים
לחזירתה כמבואר בחרמ סימן פיט דהודאות ביד כמאה
עדים דור ומכיש דלא מחני מגו מיק ועי׳ בסי תפארת
צבי
 :ז מ א ה

ט
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מגבי רק שאותרה :וראי א :״נ רבוס נוב? אירי כך אננ כאן עשתה
רכבל ״ניב ננדיס שנ נדה אי,ה .אר.ת ונא-רהני אמתנא אמינ רשניא
•דיי ר«ר כ נ דפראנ r׳ pדבאני הוחזקה נדה דכאו כיע ידעי מן האמתלא
אינ כ; די סי־ני• .צרה :בהחזיקה עצמה נני כיע משא״כ נאמרה
צנעני דדאה א :אפבי בסרכי עיי־י באחיכ תאמר נו האמתלא וכתנ

)ד( אמחנא ואסר שלשיס יוס נא מהצי אמתצא נית במואצ ס״ •ב
סנינ עכיל דנמר ורינ שכל שנשיס יוס אמרה שהיא כמאה ענ״ש שס
]ונדרושי הוכסתי דאס האמסנא נאופן שהענין היה ציין נהאיין שנש ס
ייס מועינ האמתנא ושוב מצאתי נת׳ יי״ס סי׳  tשהסליגו כן לדינא עיש[
)ו( אחרת כיוצא נזה עי נזה נתשונת הרדניז ח״א ס״ יסיד

דרכי ת ש ו ב ה

צגי קק״ג ,הקור ח״כ קק״ח דה שמכככל גענין אס מהט
נהו מנו גכה־ג וכ׳ דמ׳׳ד אס הית ז ק גץ אמירה עמאה
אני נאריי־ח עתוי־ת כנ כך ירים שאכשר כת נהטת ולעגול
אפי׳ אמרת מתחנה ודאי ממאת אט ועכשיו איכת אומרת
עגנתי רק אדרה מתורה אני נאמנת דאמריק דמה שאמרה
עכשיו כתורת אט תיינו שעבכהי עצמי כדת כי  pדרך
הנשים שבשעת עומאמן אומרת עמאת אני ואחיכ כשעובלת
אומרה כתורת אני כי״ ש נארימה ]וע״ן נשדה חמדה
משה ירד סי׳ מ״מ ידש נדברי החוו״ד הנז׳ נזה ועיץ
נשרת שמנה נטהץ נהגימ וואלף האמנורג זיל סי׳ ע׳
שתכלת גיכ דכא מתני מגו תיכא דלא אמרת אמתלא
כי״ש ) 1י ט ( נאמנת• ביץ נס׳ פילס רידוניס נשפתי
תכס קיף סק׳׳ה שכ׳ חינ כוד זאת טל דאס מתחנה
כשחזרה ואמרה כהורה אני ושאנוה הלא מקודם אמרה
שמאת את וחשיבה כיז אמתכא שאיכת מקובנה כיפ הדין
כנץ שאמרת דרך שחוק אמרת וכדורת אז גס אסאחיכ
כתכת אמהנא אחרת תהתקגכת כ״כ חדץ שוב אץ מקבלין
כאמתלא דידה דכיון שלא אמרח אמתלא זו מיד תודית
שאין נת אמהנא אחרת והגיא ראי׳ כזת ביש ) כ ( ואם
תנה אמתלא• ככתיש ו-ש מתדגמיד גשס הבית שמאנדלאחר נ׳ יום נא מתני אמתלא ועי׳ גס׳ לגטן נעע קוף
קק״ו שהניא דגי־• הדגהיר גזת ותגיא מד־נרי זקיני תפטי
חכק את״כ ס״ א׳ דכל שנא כשתה ייעשה מהכי אמתלא
;ם נאחי־ נ׳ יום כיש ןוע״ן נשדת שאינה שטס יךא
סי׳ ק״ע דה שפנפנ והשף :גיכ ענ דנר׳ הניש נזה ותעלת
בטדון דיד״ שכנר שנשים יום מעומאתה והככה נעטל
ואידכ נודע כנא היתת ננית תענינה ושמשה עם בכנה
ואמרה ארי־״נא כ׳ מתחנה נא היהה עי־אה כננ כי היא
הניקת ומקונקת ־מיס רק מחמה שהנכנ מכה אותה
בכ״פ אמרה  pנכדי שכא יוככ לנטכ גת ואס תבעב
יודצ שיש ממש נאמהנא שנה כי היא עמדה נקעע דראה
ממכו ככז׳ יש נהתיי־ :האמינה ולמגדר מילהא נא הזקק
ננכלת כד שתקפור זינ ויחדש ותעטל עיי׳יש[ )ועי״
כק׳ק שכאחיז( ) כ א ( |אמתלא• כי־ן נשרה מתר״ח אור
זרוכ ק״ קייג אס יאחר תשמיש מתני אמתכא היינו
שאמרה כגכלת עמאת אט ואחרי אתת ־מיס אמרת שמלת
ואחרי שנודע שנא עגנה חזית ואמרה שכא תיתה נמלאה
כלל ואמרה א)להנא התשד עיז השאנה נא נדפקה שם
ועיי׳ נשוית מהיישים ידג ק־׳ יע״א מיש נזה[ )וכ״׳
נדני־ינו נקיק תקודם( )כב> ]לדבו-ה .כיין נשרת מתרי״ו
ק״ כינ נאמרה שיש נה כאנ נבט מכייס ויראת אנכי
נשינר וסת ואיל בכנה תככי ילגץ שמאת אניך כל זה

בהרחיקך ממני ובא אל״ אב״ וא״ל בתי אבקשך שתשכנ
אצלו מותרת נישכב כמה ככ״ד ומובא גשכנת״ג וביי׳ ב״ח1
) ע ( או טענה אחרת ביוצא בזה• וכ׳ במקור חיים קק״ח
וכיב לכיש הוא אס רואה כתם בלילה ואינה יםלה בהראות
נחכס ובעלת תבכה ואמרה ממאה אני ולמחר הראה
תכמס לחכס ועתרת ואמרת לבעלת מחורת אט ולא
אמרתי לך ממאת אט עד שתראיתי את תכתס לחכם
דנאמנת דבזה בודאי נא משקרת תואיל ליכול תגעל לשאונ
אחרת ביוצא בזה עיין נשרת
להחכס עכ׳ד ) כ ה (
עין יצחק )נהגאון מקאוונא זיל( ירד ס י ק נףז באסה א׳
בחטהת אה חני׳ תראתה כשכנתה שתכת נה שלה מלוכלך
בדם תרבת ותחלימו שתיתן שעיי הרפואות שלקחת נתקלקלה
ובא לה האורח מקודם לזמנה עוד תראתה לאשת א׳ וע״ז
ה חזקה בעיט -עצמה ושמנה״ הכלו לפמאה ואחר שחזרה
לבריאהה ראוה הנשים הנלו שהיא נוהגה איכ כנוהורה
כס נכלה וגס הרגישו כי שמשה עלמ גס הבענ אומר
 pוההידנו נצבוק כני׳ ואמרה להן שנהודע לה שהדס
ה״ מחמה המכה שנפנה ונפצכה נרגלה והנשים הכלדשוה
יפן המפשה שנפלה הי׳ ג׳ יידם אחר שהיא הראתה כהן
הדס והלכה ונוננה וכ״ז צעקו כני׳ לתא נא מנתה ה׳
ח׳ וגס נא תפקיקת געתרה וכר ותאשת תוריה על כל
תטל רק שאמרת אמהנא אחרת שאח״כ כשחזרת לבקיאהת
נתודכ כה שהדס ק תתחתונית ומת שאמרת לכט תכסיס
שנפצעה ברגלה כא רצתה נהגיד האמה וגס מה שעגלה
הוא להשקיע צעקת הנשים ותנעכאומר שאיט תצה לדור
ע:ת אס הכשיכהו באוכן הטל והשיג נאמכה והעלה
דאס יה״ יראה כהב״ד דהאו״תנא האחרונה אמת גפ״
אז ייסכיס הוא להאמיכה ונהתירה ע״״ש ) 1כ ה ( אחרת
ביוצא בזה• כיין נשרת אבני צדק )לתגת״צ מסיגכע זיכ(
חירל ס ״ ע׳׳ו מיז בייי שכנדותו נקנדקאות)קוואעכלשאפע(
כס אשתו וכשגילה נאשתו אמרה שאיכה עהולה ואחיז
אומרת עתירה אני שאמרה  pכדי שלא נהרנות נהוצאוה
שעולת הרנת נמדינת זו כל כבת ונסתפק השואנ אוני
אינת נאמנת כיון דק״״נ דניחא נ״ לאינש ללדכגד מצות
נממונ״ והכלה שס נתםר דנאמנת האשה ועפי׳׳ד המגיא
הי׳ "ד דרק בדבר מוכע שייך זה דטחא נ״ וכר ונא
גהוצאוה מרובות כאלו כיייש מה שכלפל כול בזה )כו(
יכיוצא בור -עיין פהיש סיףג גשם השיך וכרכ ותוה׳יש
אי מהני כשאמרה הגורה הייתי להיות כדת אגל ככנדו
גדקתי איכ ויוצאת׳ שמחמת מכה גא אכ־ הדס וכי״
גשדת כתכ סופר חידד ס ״ פיח שהכלה כהלכה דאמתנא
כזו שהייתי סגורה שהוא דס כדת אגל בנשיו גלקתי
וכר
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ד עוד נ 00הדימ׳׳ן
וכן נ6נ סי״ן נ י נ
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ניי» 9יי( דאוזןימגא
נכהובוח »־ hדחק
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באר היטב

פתחי תשובה

)ז( אבל מיינא נאמנת ]ע• נס׳ י ס סימן ק י ה י ד אשה שאמרה י ז ולמדתי מזה דאי׳ נאמדה יש סילוק דאס אמרה נפר רמס שה א
לבעלה ביוס ד׳ יניע זמן סנילתה ואסר זמן ביומו או ניוס שלאסריו אמדה פמאה לא מהצי א י נ אמתלא מ י ס כתנו הפוסקים אמרה לנעלה 5תאה
שפעתה נסשנון וגעס נ׳ •היה זמן פבילתה והאריו בזה ומסיק אס גיוס אני דאין הדץ  pאלא נאמרה לנעלה לסוד עיל י ז  .מעשה נאשה אסת
שילדה ג«פ נסדש השעיני וסוששת שעץ הרע גורס לה ורצתה להסתיר
עטרה מגני ביתה ושכונתה יהסניס געלה שתאמר ממאה אט גתסלת ענודה נדי להסתיר ינודה ונשאל ר י א אס נעלה מותר לנא עליה נסתר
יהשינ להתיר י ץ י ז י י ץ סשיבת ר י א סימן ג׳ הפועצת על בעלה ששכב עמה גנדותה והיא אומי למיס אץ להאינס מהר״ו סי׳  jnעד
אסר מ י ד שהיתה פמאס או שיל ולאד פמאה את יאמרה הן לא מהני לה אמתלא מיג נשם רבו )ג( נעלה י י ז נראה דהנמל סיינ לשאול איתה

דרבי ת ש ו ב ה

וכף לא מהד ע״״ש וגפייש הניא דגם ההוהיש כ׳ נשם
המהרי״ר) ,נהכדפ( דנלנשה נגדי נדות גס אס אמרה
קבורה הייתי שממאה אני לא מהני ואינה נאמנת והעTני
הרב הגאון מדה שלוס גיג כ״ ]זיל[ אבדיףק קוואליתע דנאמה
גמוהיש לא משמע  pלממפףכ נאות ז׳ נעעמו של
מהר״ק למק כשלא הי׳ אפשרי לה ג ע ק אחר לה״ט
רק שלא הלנש בגדי נדוה כיה שמשיאה לבעלה שס רע
נשכנותי׳ עיכ אס לנשה נגדי נלוה אינה נאמנה עוד
באמהלא אנל גכהיג שאמרה קבורה הייה׳ שממאה איכ
כדין לנשה נגדי נ מ ה נחחלה וליש למנדאה לנעלה שם
רע וכד עיכ שפיר ייל לסיל לההוייש דנאמנה אידכ
נאמהלא זו[ )בז> נ יי -נדץ נשדה שערי צדק )להגהיצ
מדעש זיל( ידד קימן קידח עיל אםה א׳ אשר לפי מחשנה
בעלה הגיע זמן נובילה ורצח ללכת לדרך למחרחו ואמרח
לו אשחו שביום מחר שרוצה לצאח לדרך הוא יום מבילה
וכאשר חשיב הנעל שלא יחוש לזה דלך לדרכו ואחר
אחה שעות חזרה האשה ואמרה שבאמת חיום ז ק נובילחה
רק שרצחה לנקות אותו אם ירצה לחמסין עוד יום א׳
וכשראמה שאמר שאיט רוצה להמתין נדכ אמרה האמה
וכאשר ידע בעלה החלה  pושאל הבעל אידכ אס צריך
השובה מל שהאמין לדבר״ ואס היהה עענל שנאמנה
לחזור מלבר״ ופלפל שס לחלק בזה מדברי החהס סופר
ס״ קפיה )המובא גפייש סק״ז( וסיים לאלו חי׳ בא הבעל
השואל לחחכס ה״ ספק בזה אולי אץ זה אמסלא עונה
מ ז לכמחלה אבנ בליעגל אשל סמך הבעל על דיבולה
וחשבה לאמחלא עובה אץ לט לחחמיר עליו אן סיללו
שס קצת תשובה לכפלה מספק עיייש[ ) ב ח ( ]נאמנת כיץ
בתשו׳ בשמים לאש וכסא להלסנא סיק קק״ו שיש שלצו
לומר דזהו לוקא שלא בשעת וסתה אבל בשעה וסתה גס
כשאומרמ אמתלא אינה נאמנת דהחזקח דאורח בזמט
בא מחזיק דיבורה הראשץ והעלה דהלכה דגס בכזה
נאמנת כשאומרה אמתלא טון להתורה האידנתח וספרה
לה עיכ ע״ אמתלא בכל גווני נאמנת עי״׳ש ולמעשה
מסהפינא להודות ולסמוך על דבליו מפני חשש cpf
שעוררו בצדק על ה ק המי כמו שכהבמי כיפ מזה וע״
בדלכי השובה קי׳ קכ״ז סקליז ועכשיו מצאתי אידכ בשדה
כחב קופל חידל קי׳ ידז שהעלה והביא במנוע בפלפולא
ולהלכה למעשה לגס בשעה וקהה נאמנה כשהחלה בלבל״
ע ״ אמהלא עי״ש ועיץ בשדה אהל אברהם )להג״מ אברהם
שאג זיל( סי׳ כיח נדל אשה שבא בעלה לביתה ביום וקהה
הקטע ואמלה לו שלא יגע נה ובלילה אמלח לו שנחפכב
ב

האורח ונתנה אמתלא כי ננוקר נפת שאמרה שנא הארח
היא שהלגישה זיבה לבל לח ובלילה בלקה ולא מצאה
מראה לס לק מלאה לבינה )שלייס( ותעלה שס לגס
געה הוסה נאמנה לחזול מלבל״ ע״ אמהנא וגס הזיבה
לבל לח העלה להד ללבנן עיכ אס מצאה לבן אידכיש
להקל בספיקו עיי״ש[ <בט( ]ם• ת הטירות היא• עיין בשדה
פני לד סיק א׳ אם יש לברך על העגילה אידכ מון
שהוא לק ממדה חסימה ולא מדינא והעלה לאשה שעובלה
עיז ו pאפי׳ על כהידס או ראייה לס אס אינו בלול
שהיא עמא אין לברך על עבילח זו ומי״ש גסי׳ ב׳ וג׳
מיש עול בזה ועי׳ בלבליט ס י ק קצ׳ל קיק נדו וגסיק
ר׳ קיק א׳ עי״ש[ )ל( ]חסידות הוא• מיץ בשדה פני אהלן
הספרדי ידד ק י ק ד׳ באשה שחכם נףהר לח הכהס
שה״ מעמיס ברורים להידר מדש שם ואידכ פעפעה
עם הנשים המחמירות עיכ פרשה איע להחמיר ולישב זינ
גס כששמשה עם טנלח אחרי הודאת החכם ובאה לשאול
עהה ועיז השיג הוכחה להאשה למה באה להחמיר אחרי
ששמשה עפ״ הגדה הנשים כיון שחחכס הורה כדה של
הולה עמז כיון שפילשה כבל יש לח לחחידר כד׳ המדא
לגס ביש אמחלא יש להחמיר בהוחזקח נלה וכף עי״ש
ולשוט יממה במכהיה דמון דלא לבשה בגלי נלוח ולא
הוחזקה נדה בשמנה״ אדרבא הוחזקה בעהרה עפ״
הוראה חכם כמו שקיפרה להנשים איכ מה שייך לדקהו
להוחזקה נדה אס היא עצמה מציה עהה להחמיר לחנם
ובאה לשאול ודע דגם מיש שס שצריכה נפרוש ד׳ יידם
ואחיכ זינ הוא רק לפי מנהג מקממ כמרן הב״ .אבל
בנ״ האשכנזים יוצאים ביד רמיא דטהג״ ה׳ יידם מלבד
הזינ כמיש נס״ קצ״ו סע״ ייא ח*פ ועיין בשדה יאודה
יעלה למחר״ קוט חידד ק ׳ נדז נאשה ששמשה עס נעלה
וננקר מצאה כחס ושלחה הכחס לאשה ניךאה נכחמיס
והשינה נמהילוה נמושכל לאשון שהיא טמא ועפ״ דיטרה
פילשה מבעלה ואמלה לו שחיא מחמה כהס זה ואחיכ
נהודע לה ע״ מיללה גקיאה ומפא• מומחה שהוא איט
מהמקור לק מהמכה מהצדדי׳ והלכה להאשה הכיז שממאה
מקולס הכחס וגס חאשח הבחינחולחקה במכה הנז׳דצא דם
באופן שיש לההיל׳ אס שייך בזה הוחזקה כלה כבר והעל׳ להחיל*
וליש גכהיג הוחזקה כלה וכר עי״ש ועיי׳ במלון מ ה בשדה אהל
יצחק הספלל׳ ק״ ״נו שהעלה גיכ לההיל ועי״ בקי סילי עהלה
עע׳ הטן סקמה שמ גיכ להחיל גכייג וכ׳״כ בקי זכלעו
לידים ידא מערכת הטן אות ׳ עיי׳׳ש[ )לא( אזנל מ ל ה .
ענאהיע מ*ש מהנדך מ ד מ חייג הבעל לשאול אוחה למת
אה
ג
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באר ד״שב
,מה אח גאה אצני הנא אמרת יטמאה אח לצריך ליו :א האדתנא דפיה שין
;י( נאמן דוקא החכס פצי י כיון שהיא סירכח עניו יאשתכח שיקרא
שאיכ אס אץ לחנס נפנינו ועי אחי מעיי שהחכס אסי נה אי,ו נאמןיכ; מקיס שהאמינה תודה עי אחד הרי הוא כשנים ואיכ אין אות• עי
:אמן •הכחיש אותה שהיא :שכיס פ»ז

פתד* תשובה
לגי נ,צדה אדיה היום נינ מילתה וטע ת־ אתמיכ יש להמיניי אעפ•
שלחייה האיי־ה נה מימ בענ נפש •הוש ינמא •ציה תקפה לגעינת
לנינה אבל אם הוא יום או יומ־ס קייס :א נפשיי בנות שיאל עכ כן
אעינ ינשאי כדעת אפי׳ על צי יסוקה ינפנאה הר נובע נעדות מיי־
לכא שהתידה האדינה אני דה כני עיש לימ[ )ח( יאמן עבהיפ נשם נ^-ז

דרכי תשובה

אץ החכם נאק נתכחיש כיש עי׳ נניש באהיב p״
קע״ז קיךד ונשיך נהלן *p׳ קפיח סקיז ולעיל ס״ קכ״ז
קקכיע ועי׳ בש׳ע התניא סקיע ובקי כבנון נעפ שק*ב־
)לן( ןהכתס• עיץ בשרת בית שלמה ידב מירד שי׳ ליח
כיד אשה שהביאה כהס לפני מכס והמכס מקפקא נ״
אי כתס מסור והאשה אמרת בפירוש שפלוני החכס נרהל
נה זה א׳ נאמנת והעלה דבכתס בול* יש לסמוך פלי׳
אס רק המכס הוא דאר לסמוך עליו שאומרת שהוא
מיהר נה זה כיי׳׳ש[ )לן( והחכם אוסר שהיא משקרת.
עיץ במלנונף מהרה סקיח ובאר מיס חיים qp2׳ ד דאין
חילוק בזה בין אס החכם אומר שלא שאלה אותו ענ
כחס זה כלל בין אס אומר שאלה * ס ו והוא * מ ל שהיא
ממאה עיש )לה( החכם נאפ?• עיץ בחורל בביאורים
סק*ו שמבאל לאפ״ אס הוא גאוק שנראה שכנים דנריה
ונאמץ לה ששמעה מפי החכם שאמל לה שהיא שתור
ויה אס החכם מכחיש אוהה מחה ואומר שאמר שהיא
ממאה היז ממאה דכא גרכ משאל כל שסחר ומגיד דיך׳׳ל
דכל שאמר מקולס שלא בפני ב״ד ה׳ז חוזר ומגיד וה׳׳נ
נאק חחכס בדבריו נגל האשה במגו לאי בעי אמר מבודה
ת״ה׳ או מעיה׳ ועכשיו אני חוזר ואומר שהיא ממאעיש
אמנם יעיין בפללס ממנים בשפחי חכם סק״ו באמצע
הסיק ) qiמיח פיג ממסי( שמ שלבר* החודל בזח במ׳׳ש
שימנ החכם לחזור נו בלי שוס אמהלא ולומל מבודה
הייה׳ הס הקהץ מאוד להרי כללא מ״ליה בכל לוכחא
דאץ אדס משים עצמו לשע ואיט באמן עיז אפ״ במט
וא״כ כאן הרי יודע שהאשה סומכת על הוראתו והעשה
מעשה עפ״ הוראתו ואץ• יוכל לומר מבודה ת״תי ובשלמא
כוכיה׳ שפיר ״ל שנאמן לה״ט כשאמר שמעה בדץ דזה
חשוב מגמה דעביד׳ איננך לממע׳ דאין אדם עומד כל
דברי הורה אאיכ וכד ובכה״ג הד שפיר אמחלא י*נכ
נףוכנ אלם למור מטלה ה״ת׳ מפאח שלא הגיל ק בפני
ב״ד הוא לבל שהמוה מאוד להלבל במל שכל חכס
הגמלה הולאוה גישלאל מון שהוא יודע שסומכץ עניו
אס לאסול או לההיל הלבל בלול כשמש שכל מה שאומר
בזה חשביק כאילו אמר בפני ״מל גלי שוס שיטי ואס
אומד מטלת ה״יד לפי לגמו הוא לשע גומד ולאו כל

את נאה אננ׳ וכ״׳ נבר״דק רמוכ־ס נשפת־ חכם סקיל
מיש בדברי השיך בזה והכנה למיל כיץ שאין זה מעיקר
הדין ־־ק משוס דכנ מה דאכשר נברר מבלרינן כיב נא
:.דין; דין זה מנליקת האשת קולס תשמיש שתיקנו חמינ
:אשת הכסוקת בשחרות דק־י״ל דדוקא בכרה נכי בדיקה
אבנ ׳שינה כיון שהוא עירחא בהקמה נא בפי בדיקה כ׳׳כ גס
בניד אם הי׳ י ק ונתעורר ומצאת מונחת אצנו והיא ׳שינה והיא
עירחא נהקיצת רשאי נבא כל״ אכ״ לא אמרת נו תאמתכא
בכי׳ אך כנ זה היא אכ תבככ יודע מתאמתלא אבנ אס
אינו יודכ מהאמהנא אכי׳ בינדכה אקור לו לבא ענ״ עד
:ךטוירה ותאמר לו בפ״ האמהלא כי״׳ש באורך ) ל ב (
שנתנה אםתלא• זהו מיידי כשהאשה אמרה ואח׳׳כ כהנה
אמתלא וכי״ בשרת אהנ אברהם נהגימ אברהם שאג
.צ*נ ס״ כיכ כיד שאמר תבכנ אמהכא דת״ט שתאשת
מצאת כתם והחזיקה עצמה בעמאת ובימי נטנה ביום ב׳
לקפירה כיךיס אירע שבכנת הוכרח לצאת נדרך רחוקה
והשתוקק נכקלה ההוא אמר כאשתו שבאמת מהורה היא
׳הוא נכצמו מלכנך כהונתה נלס שה״ מוצץ מנץ השיטס
כשה בן משוס שאשהו היתה מבקשת אה תפקידה
ע נח הע״נים ומחמה חולשה טפו אז עשה זה כדי נדה״
לו מנוחת וככשיו שקרה לו נצאה נדרך כנז׳ מגלה כה
האמה והאשה כבה נקפה בהאמתלא זו ופלפנ אס הבעל
נאק באינתנא וגס כיח שהיא לשוכבדה ט וחוכך בזה
נהחמיל שאין ר*״ נהורוה היתר בזה כשהאשה כבה
כקפה בפלע בלורוח האט פ״״שו ) ahאמרה פלמי חכם
כיץ ביד אברהס בגכיון היו׳ל שכ׳ חיל משמע לאס אין
החכם בפכיכו ואץ יד שיכחיש * ה ה כאמכה ו מ כ השיך
בקי׳ קפ״ח לנאמנה לומר דכזת תתיר ל׳ חכם ונראה
שאיצ לומר חכם פלוני ההיר להמ קיי׳ינ גבי בכור בסי׳
שי״ל סעי׳ ז׳ ומי פ״יש נעיז ללא כש״ך למשמע מלבמו
שצ׳׳ל חכם פלוט ע״״ש )לד( ]פלוני חכ •0עיץ בשרה
בית שלמת ת׳ב ירדד ס״ ייל באשה ששאלה לחכם כל
כתם ועיהא גה ואח״כ שלחה הכתם כהחכס שבמק׳א
ונדהי כת כהך לש׳׳ס נלה לן>כי בעובדא לילהא והפלת
דבזמטט ליש קבלה כיא בילו נכנץ המראות ואס נדמ/־,
לה חכס א׳ אין חבלו דשאי לההיר זה כ״״ש[ )לה(
טיהר לי הבתס .עיין באהיע ועי״ בתוה״ש סוף סקיח
כמיניה למשוי נפשי׳ לשיע וכד עי״ש
למשמעוה הלמ״א משמע דבליוק כ׳ לין זה בכחס שהוא ועיי״ש עוד בדברי חס׳ תכיל  ofcבפשיעות לגס כשיאמר
מללגק שנאמן החכם והיה בכל איסור ללבק המכס
עעיהי זה דוקא אס אומל בפירוש עעישי אבל
כאמן ובי״ ש עול נדבמו בממדי כלל כיח סקיל אמנם
־פיץ בכדפ שפ״ לגרי תמדא כאן למ״רי נ כ ח ק על אס מכחישה איט נ א ק במט לעמיחי עיש אמנם יעיץ
הבדוק ד מ י דאורייתא אבל נסתם כחס שהוא עללבק בס׳ מלטשי עהלה סקיל והי מה שהארץ־ טנגין זה ותכלת
לגס אס החכם מכחיש ללברי חא3זה החכם נאמץ נגד
האשה

יורד .דעה קפה הלכות נדה סעיף ד

באר !rfw

ד ־ ) ל פ « ה י ה מ ש מ ש ) מ ( ע ם <מא( ט ה ו ר ה ) ) 0 0ט( ו א מ ר ה ל ו ) מ ג ( נ ט מ א ת י ו פ י ר ש מ י ד
חייב כ ר ת ש י צ י א ת ו ה נ א ה ל ו כ ב י א ת ו ) מ ד ( ) י ( כ י צ ד )מה( י ע ש ה י נ ו ע ץ צ פ ר נ י רנליו ב א ר ץ
)יא( ו ש ו ה ה ב ל א ד י ש ה ע ד ש י מ ו ת ה א ב ר ו פ ו ר ש ב א ב ר מ ת  » :־ ) מ ו ( יימלא פהד יימת

" nומימי* י « וזינא
משילה דיני־  06י ן
"ח  fc"sימריר

פתחי תשובה

פתחי תשובה

עוד כתג ס י ז דהא דהסכס נאמן היינו לענין איסור אגנ לענין ממון כגון
להפסידה כתובתה אץ הסכם נאמן יותר משאר עד אסד )וק מבואר גאהיע
סי׳ ק י ז ס י • א׳ יעסימ וביש שם( ועיץ גתוהיש סקיס ו י גספר גני
אהוגה פ י ג מהלכות אישות הלכה ״א י ש גזה )ט( ואמרה לו נפמאת*
] י גתשוגת סתם סופר סי׳ קניה דאס הרגישה גאמצע תשיש ולא הנידה
ני ננוס עד אמד הפרישה הגעל ודאי אנוס גמור ופפור לגמרי אן לענין
האשה הוא ספק אס נקראת גיכ אמסה ניון ממסה נהיתר יצרה אלנשה
והייל תסלתה באונס וסיעה ברצין דהויל אונס נמוד כדק״ל כרנא נתונות
דן> 0א או אפשר דשאני התם שנאנסה מגברי אסרינא דיצרה תקפה מאוד
דאס לא עכשיו אימתי וקשה לה לפרוש משאיב נדה דמותרס לאפר זמן
אפשר לא י י ן תקפה יצרה ליחשנ באונס מה שלא הודיעה לבעלה ואדרבה

נסשנת מזידה מה ועיש עוד דהיכא דצרין כפרה אין תינוק אן> אס גא
הניע לעשרים שנה מדאי משנעשו נני מצוה נשנים וסימנים מתסייניס
ננל פיוני תודה בביר של מעלה ושל מפה .ומה שנמצא נמדרשות שנני כ׳
נעשו נ«ע למעלה לא נאמר זה אלא נענשים על חפאיס המסודשיס לשעה
כגון עונשי דור המדבר כוי י ש וקצת סידוש שלא הזניר הגמ׳ דשנת ד י פ
נוע ושם לא משמע הכי ועירש לקמן ס״ שיו סקיג[ )י( ניצד יעשה
ע י ד שכ׳ דה«ה כששימש סמון לוסתה בשוגג ומנר נאמצע תשמיש צדין
גיכ לפרוש באבר מת )ועיש לקמן סי• קציד י א ( ודוקא כשעוצאת דס
באמצע תשמיש אגל אס אמרה מרגשת אני י צ לפרוש באבר מת דאימוד
הרגשת שמש היא אס לא שאמרה מרגשת אני בביתר שהוא דם י ש
) א( ושוהה בלא דישה .י ץ גשיית תשיבה מאהנה י א סיס י ג

דרכי תשובה

האשה גס אם הוא שנלאה שכנים לגלי האשה ששאלה חטאה על הפרישה באבר חי ואיך נתיר צו קפיקא דאורייתא
אוהו והוא טיהל אפיה החכם נ א ק דח״נדק שמא לא בלי טעם כלל ולדעתי אץ לדבריו בזה שוס שולש ועיקר
דקדק החכם מהחלה וטעה גחולאהו ולזאה היא מכחיש עמל ו ע י בלחדש בשמלה שקיו ולחס קקיח שהשיג ג״כ
עיל חחורד בזה והוכיח דגס כשאמרח לו שמרגשת
עהה ׳  pמ טש לומר שטעה גהוראמו עיייש
סעיף ף )לט( היה משמש עם הטהורה .אגל גדם בפתיחת חמקור וכדומח מפניני חחרגשח חייב לפרוש <דע
בחולים איט ק כמנףל קיק קציג קנניףא׳ באבר מת עיש ]וכן בקי פרי דעה על ה׳ נדח בפתיחח
י
) מ ( עם הטהורה .עפח״ש ש י ד ל מיש מהנדב להממגר שעל החמישי השיג על המודד נ ז ה וכ׳ לדוקא 3מי רנציס
נקיט נשץ המשנה עם הטהורה גהיא היליעה הטהורה חליק משוס ליש חוכחה לליכא לס אחל לק מה שבא
מדאי דה״ט שגלקה לפני ההשמיש ואפיה אס פירש עס מי לגלים ואץ לרך לס מקול בא עס מי רגלים
גאגל יד ידיב על הפלישה ועי ג ק פללק למוניס גמקשה ונולא״ לס מכה הוא וכר אבל בתשמיש לליכא חוכחח
זהג קיךג גאמצע הקיק שכ׳  pללינא ללוקא גגלקה לאפשל לבאמת לאתה לס לא חליק בהלגשת שמשעי״ש
עצמה לפני ההשמיש אגל אס לא גלקה ידע קולס באורך וכן בערוך השלחן )לההיג מנאוואללאק( גק״ זה
חחשמיש יש ט חיוג חטאה גס על הכניקה גץ האיש השיג על החודל עיייש[ ) מ ד ( כיצד יעשה עפת״ש מיש
ובץ האשה עיש וכ״כ במקול חייס קקנדז ובבאר מיס מחחוויל לה״ה כששימש שמוך לוקתה בשוגג ונזכל באמצע
חייס קעי׳ ח׳ לדינא נדש ) מ א ( ]הטהורה .עיץ בעלוך התשמיש וכר ]וע״ן בשרת מהל״ס שיק חידד קי׳ קננ״ו
השלק )לההיג מנאהאווארדאק( בקי׳ זה שט דפשוט ח ה שהשיג על לבלי החורל אלו וכ׳  qp3התשר לאללבא
מ״ר׳ שלא גשעת וקהה אגל גשעה וקהה כששימש ומצא "ל שמא חראח מחמת הוקת עיכ לא ימתין ויפלוש באבל
לס צריכין שניהם כפרה והשוגה גלולה ואס פירש גאגל ח׳ ע״״ש[ ועיי׳ בפיר במקשה זהב ק  qקי׳ זה שהביא
ח׳ אז צריך שני כפמה עיי״ש[ ) מ ב ( ]ואמרה לו נטמאתי לברי החורל והשיג עליו וכ׳ חיל ולפע״ל אינו מחוור
עיי׳ פמ׳׳ש קק*ט גשס החמיק עיי׳ גערוך השלחן)להה״ג להא בקמוך לוקחה עיקל האיקול הוא מפאת לח״שיק
ענאוואללאק( שכ׳ על לגרי פידש אלו חיל ולפי מה שמא תלאה בשעת תשמיש אבל בגוף התשמיש ליכא איקול
שגיארנו לשלא גשעה וקמה היא לעולס איצ כפלה < qtוכר ולפיז אללבא נלאה שאס נזכל בשעת תשמיש ועליץ
כשפילשגאגל ח׳ ממילא רגכלענץ איצ כפרה אך אפשר לא ראתה מחריב לפלוש מיל ולא ימתין על שימיה האבל
לאס לש בה משעה הרגשה ואילך ובזה יש לה טלאי מחשש שמא תראה במשך זמן הזה ובמה שיפרוש ממנה
הנאה ואס אמלה לו הי׳ פוקק מללוש נלאה לצליבה עתה באבר חי ליכא איקור מאחל שעל״ן לא ראמח אך
כפרה עטל עיייש[ ) מ ג ( נטמאת״ .עפהיש קק״ מיש אס חושש שאס יפלוש מיל יוצא נךז לגמלה יש ללון בזה
מהחורל לוקא כשימצאמ לס באמצע המשמיש אבל אס שא״צ לפלוש מיל וגפלמ לפמש׳׳ל ק״ קפיל לכל עיקר
אמרה מרגשה אבי איצ לפרוש באבר מה והנה החודל האיקור לקימך לוקהה אינו רק מלרבק א״כ איקור זח
אזיל לטעמיה שם להלן קי׳ ק׳׳צ בביאורים קק״א וזיל ולע דהוצאומ גףז לגמלח חוא חמור מאוד וכו׳ ונהי דלכתחלה
דבשעה השמיש אץ שוס אפשרוה להבחין נץ הלגשה אין לההיר אפי׳ איקור לרבק לכחחלה מחשש זה דהוצאות
שמש להרגשה לס ול pאפי׳ אמרה לו בשעה משמיש מיז נבטלה וכד אך בדיעבד גזה יש לדון דא״צ לפרוש
מרגשמ אני איצ לפרוש באבר מה עיש ועיי׳ גשרה אמרי מיד כניל עטל ]ועיין גשדח פכי מבץ חידד קי׳ כדג
אש חידל קי׳ ק׳ג שהשיג על החורל בזה וכי׳ ב ק כללק מיש ליישב דברי חחורד גזה! ) מ ה ( ]יעשר -עיין בשדת
רמממס גמקשה זהג שהשיג גיכ עלהחורל בזה להעיקל שעלי צלק להגהיצ מלעש ד ל חידד קי׳ קליא )דש בזח
כלעח חחכס צג׳ לולא׳ ׳מלה לחגחין גזה וט לכאן גענץ השוגה שקילל להם עיי״ש[ ) ט  0רםייא פחד ורתת
אפ״ לנד לעה החודל אינו מחוול כלל למ״מ הא הוי וכר פ״ גשעה שקומך עצמו על ידיו ורגליו שלא ׳הנח
קפיקא לאור״שא דאס הוא הרגשה דס הרי הוא חייג ממנה וימלא פחל ולחם על העבילה שנאה כידו וע״ז
האבל
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מן( סל העגידה שגאה לידו )ג״ גשם ס י ג ( ולא יסמוך עליה רק יסמוך על רגליו רדיו שלא יהנה סמנה ואס פייס מענה
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י ד ע
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)) (TOמט( )יב( ' » )נ( יי )כא( יום ויצ להיות רצופיס רק כל שגוע שני ימים

.נין שני וחעישי )ינ( וגליל התענית אסוי גיץ וגשי ואס לא יוכל להתעמת יפיה כל יוס גמעון שיפן לצדקה נפי עין ממון שיש
ו

)נכ( כ• עשיי ימן יותי קצת מעיי )נג( ויש להממיי גתשוגתו

)נד( וכל )^ך״( המיגה לשונ זכות הוא לו )פסקי מהיא״

שי׳ סי( )נן( ) (Tוהאשה י צ כפיה
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)יב( יתענה י יוס ויין גאיח סי׳ תקנוס צוד גסנה דעגואר שס
דשלשה י י ם רצופים עם הנילוס סשינ כ י יום ונאדס חלש סגי ננ׳ ימים
והמניא כסג י י מ יוסי פוג שיצום מפוזייס שננל עת יהיה לנו נכנע
דהיו ספאיו עדו ת י י י ש ]ויין נתשונמ י ס סיס קניה שכתג
יסעקונליס נתט להמעטת י ג יום אן הם יניו גמזיי ואס ספא ג׳
פעידס נכניסה דציאה יתענה 0פ נכה .והאשה היכא יליינה כפיה מאחר
משים תשושי כס הן יש להקל עליהן גתעניסס ואן( אס אסי מהם פפזי

י ע יתענה גי יפיס או יפיה ילא יהא אלא נסנוין לנשר פלה ועלסה
נידו גשר סדר והיקר להתוודות ט׳ י ש [ )יג( וגליל התענית .עיין
גתויש שנסתפק אי הלילה שלפני הססנית קאמר או שאסר התענית משום
ת ק ד י ם הלילה הולך אסר העם והיי התענית גמקוס קרגן ומסיק נשס
מהדיל דראוי לנהוג שלא יאכל נשר ולא ישחה יין גליל שלפני התענית
וגליל שאסר התענית י ש )יד( והאשם *צ נפרה ואם שמשה שלא
גשעת וסתה כף .עיין גתשוגת מיג תניינא סימן י ה דשו׳אל אםד הקשה

דרכי תשובה
האגל מח ופולש ממנה מקול חייס כףק נרו )מז( ]על חפניוח הס נגד הקרבן ממא שנתחייב במה שפירש נקושי
העבירי׳
יי"" ידיו גשדח צמח צלק )להגהיק עיש וע״ בפיל במקשה זהב שס שהביא בזה ממ׳׳ש הרגדא
מהלימ מליגאודמש זיל( חידל סי׳ ק״ג ניל אשה מינקח באדח סוף p״ שליל למלבל היע חפניוה שמהענה המחלל
אשל מגעה שלא למאוח וסח נשיס גחוך ימי מניקהה שבח עול צליך ליחן לצלקה ״ח פשינויס מבול קלבן
וקודם שינה חפשימה אה הכתובת ולא גדקה אוחה וגם ממאח שנחחייב וכ׳ ולא ילענא לחלק בץ שס להבא
לא הי׳ לה הרגשה כלל ושימשה עה גמלה וגקומהמצאה דכמו שיש שס חיוב חמאח כמו כן חוא כאן ושיעול י״ח
דס המה עצ הכתונת שספשיעס קודס הסינה וגס עצ פנףנףס הוא כמו ט ז גרוסיץ עשיעיס סלט ע״ס )00
הכהונה שהלגישה לעה שינה ואשה הזאח יש לה מכגר ]יום^ עיץ בשכנידג בזה גשס פקקיס וכהבי׳ מהרי״א
כאג גדול גגמנה והנשים אמרו שזה הכאב מהעורר נדי בההיל p״  rpונאדח כך חקסיח לאס לצה ללחוח
עירחא סגידה והיא משהה מעשה מורח ג׳ וגי ימיס החעניח עד החולף שהימי׳ קצליס מוחל עיייש[ )נב>
קודם זה הסינה והשינ דלאו אטסה היא געגירה שגאה כי עשיד יתן יותר וכר עיין בפיל במקשה זהב שהביא
לידה נזה דהודל לאסוקה אדעהא כשהי׳ לה המורח נזה מהשר מהל״מ שבמללכי שיק עגול כל העניה ״ב
לבדוק ידע וצריכה כפרה ואס נדקה א״ע פיא אחר פשינדס לצדקה וכמיש הלמ׳׳א באדח קוף שי׳ שליל והס
״ח גרושיץ פשינדס שלט ומלשון הרידא כאן משמע דק״ל
המורח ומצאה מהורה א״צ כפרה עי״ש
הלי׳ נשדס שירי מהרה נסי׳ זה נדד מינקה הון־ כיד מרש הירא שי׳ חקס״ח סק״ב דהשיעור ״ב פשינויס הוא
חולש ששמשה ממחה ולמחר מצאה על הכהונה דס לק שלא לגלוע מהם אגל העשיל 5ר<ך להוסיף עליהם
ובידוע שהי׳ אחמול והעלה דנכה״ג אף דלא הי׳ מחריב כפי ערכו ומעמדו עיש )ננ( רש להחסיר בתשובתו.
לנמק מ״מ לא הד אונס רק שוגג וצריך כפרה רק יוכלו עיץ במג״א קי׳ חקכףח קקי׳׳ב ובק׳ הוקפוה שבה כך
להקל מעמ אגל סשוגה ודאי געי עיייש גאורך[ )מה( שליל סקניא ונמחציח השקל ארח נ ך חקקיח ועיץ
]יתענה ם׳ יום• עיץ גשדח רגיט דגרי חייס חיג חידד נשדח לנלי חיים חיא חאדח קי׳ ליל לנלאה מלנליו דקיל
ס״ ע׳ גענץ א׳ שהכשילתו אשתו נדה לסדר תשוגה לשיעול הפליון שוה לעשיל ולעני זולח כשאין ילו משגח עיייש
וכ׳ דעפ״י ש״ע גזה צריך לההעטס מ׳ יוס מכ״ש גמזידה ולענין אס צליך לפלש בשפתיו עתביש קי׳ ה׳ סקיז ובמגיא
ארח קי׳ תר״ז קק״א וניד אפרים וגשעלי תשובה
ובמהלייו כ׳ נשס הרמנין הנא על הנדה צריך לההעטה
שסיה יוס לצופין וגס שאל י ^ ס כמ״ש שס והאליזיל שם קק״א וגמחציח השקל שס וגפמרג שם וגאדח קי׳
כ׳ לההעטס ניט יוס וגלטל שלג זיפ מלנל שאל יסוליס שליל גלמ׳׳א קעי׳ כיו ובמחצהיש שם קקליל ובפמדג
וההורה חמאה נרניס נער כל הנשיס וגס הוא יעשה pוגשדח חהס קופל הנלשס גפח״ש כאן )נד( ]וביי המרבד.
אלא כיון שהוא נכשל בשוגג איצ להתולות גרניס עיי״ש לשוב זבות הוא לי• עיין בשדה שילי עהלה )להנאון
עוד מיש בזה ועיי׳ עוד נדבלי חיים חינ ידל סי׳ ס״ח מהלש״ק זיל( השד ג׳ לקי׳ קפיה שיצא ללין באשה ששלשה
ועיי׳ בשדה שירי מהרה קי׳ זה השר י׳ מיש להשואל ממחה ולמחר מצאה על הכהונה דם שידוע לה שהי׳
בעובדא שבנחייס עבר אחר המעשה הזה יוהכיפ וכ׳ דלפי מקודם לשמוקה דצריכין שניהם הגעל והאשה השוגה
המגואל גש׳ע ובקפריס ענץ חשונח המשקל לא מהני ממעס דדגר שהי׳ אפשר לו לגדוק ולא גדק הגס שלא
יוהיכ לזה עיי* ש מעמיו[ )מט( מ מם עיי׳ במקור חיים הי׳ מחריב לעשוח ) pדמ לא נחשג אוכק רק סוגג
קקנדז שכ׳ ללפעמיס הבעל חייב חלי חנואח כמן שהי׳ עיי״ש ועיין בשרת חיי ארי׳ קי׳ נץ מה שהשיג מליו
שמוך לוקהה וילע דאקול לבעול ק)מך לוקהה אלא שקבל ופלפל נזה עיייש[ )נה( ]המרבה לשוב זכות הוא לו.
הוא לבעול מ ד ם שלאחה לס ואיט יולע לפלוש באבל עיין בשדה מהלייו סי׳ כיב עיד תמוענח על בעלה ששכב
חי לחייב על חחשמיש וחייב על הפלישה לפי מקקנה עמה בנדהה והוא אומל להלימ אץ להאעינה עיייש ושדת
משפמ צדק חיא סי׳ ניע ונשכנה״ג בזה ובכנה״ג אהגדז
הג*מ עחוייב להחעטח פ׳ יעים עכ«ל )יניל קיק tf׳(
)נ( a׳  •orעיין בלבלי זקיני הלטש שפ להני מ׳ יום סי׳ קנ״ל[ ע  0והאשה איצ כפרה עפסיש מיש מהנדז
לחלק
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.ו עצ דברי ר י א אלו דמדבתב ואס שמשה שלא בשעת וסתה משמע דעד
הנה מיידי נשעס וסתה ואיכ איך האשה איצ כפרה והנא מבואר מדה
״ד ושגועות ״ס דנסמוך לוסתה שניהם סייניס קרק ועת דאפי׳ נדסוק
דמיידי שלא נשעת וסתה אנתי קשה טון שפירש גאנר סי אעאי האשס
י צ בפרה והנא נשגועות שס מנואר דאפרישה גס האשס סיתת )עסיס
וסיד י ש נזה( ]ונספר הפלאס ננתובות י א י נ וגתשוגת פיס סי׳ ק י ז
וקניד ו ק י ג וקיח י ש נזה[ ונתב הוא י נ נבאר דנרי סריא דהצה
יש שלש סלוקיס בזה אשה יש לה וסת בשעת וסתה ובעונה הסמוכה
דאסויה נשמש אס עברה ושמשה ומלאה א י כ על עד שלו אילו בדקה
לפני תשיש צריכים שניהם כפרה ואין כאן אונס שהרי היה להס למנוע
מתשמיש ומזה לא יירי הריא ולא סמסבר כלל )יל הפעם כיץ דעתה
אין י ע לענץ קרבן רק לענץ אס צריכים כפרה ותשובה והרי גס אס
לא מצאה דם כלל צריכים גיכ נפרה כמיל סימן ק י ד סק״ב יש( ני.
אשה שאץ לה וסת כלל שלזו סרמנים והייש מצריכים אותה בדיקה
ת י ד לפני התשיש כמגואר גסימן ק י ו י נ ואס לא גדקה אץ זה אונס
אמנם אס בדקה *וסיס הס על תסלת התשיש אננ <ול הפרישה שירש

נאנר סי יש סילוק אס אמיה לו נפמאסי ופרוש ממני היי גס היא רצונה
גפרישס היי הרצון והמזה נסשגיס גס לה למעשה וקיו אס סייעה נספרישס
שנס היא נשמעת מסססיו ואן( היא סייגת ומזה מיייי אוקימסא ימס׳
שבועות היל אמנס אס אמרה לו יק צפמאסי ולא אסיה שמש ממני
אינ מה שהודיעה לו היינו שימתין עי שימות האבי ואס פייש באגי סי
היא נסשנת אנוסה ואיצה צריכה בפיה והוא צריך נפדה ומזה מייי<
המפבר והריא זיל ונקפ המסנר לשון העשנס היה משמש עס הפהויה
גה׳א הידיעה הפהויה גויאי יהיינו שניקה לפני תשמיש ואפים אס פירש
נאני שי איינ על הפיישה ו י ז כתג י י א שהאשה *צ נפרס שהיא
אנוסס ממש נץ על הנמסה שהיי ניקה נין על הפרישה שהיי לא אמיה
לו פיוש .ושונ קאמי ימ״א ואם שעשה שלא נשעס וסתה יהיינו שיש לס
וסת ושמשה שלא בשעת וסתה בזו אפי׳ לא בדקה תפלה מקרי אונס.
וההפרש בץ תפלת דברי ה י י א ובין סיום דבריו הוא שבתפלה מיידי
באץ לה וסת כלל אלא שבדקה וסיום דבריו הוא ביש לה וסת ושמשה
שלא בשעת וסתה י ש שהאריך בזה ועיש עוד בסימן vi

דרכי תשובה

לחלק דכשהאשה נשמעה מחחחיו או שאמרח פרוש ממני ומגרה ושמשה בפונה הסמוכה ומצאה אח״כ דס ד מ ע
גס חיא צריכה כפרה אבל אס האשה לא פשחח שהי׳ נשעה השמיש ממאה כגון שמצאה על עד שלו או
שוס מעשה ולא אמרח פרוש ממני אלא שאמרח נכמונה נקי שלבשה אהמול מזה לא מיירי המחבר ולמיא
הצומאחי

אין

האשה

צייגה

ב מ י ה גנצ

המיימה

m

גחורל גגיאוריס סיףח שכ׳  pלדינא וכ׳ חיל וכשם
שהוא צליך לשהוח בלא דישה כך חיא צליכח לשמג
בלא כיעטע טפה וכשהיא פולשה ממט בעול האבל חי
בע״כ ליליס היא חייבה בקלגן ולא הוא ולהיפך הוא
חייב ולא חיא ואס שניחם מלצונס פולשים עצמם זח)חה
שניהם חייבים לסלווייחו עגלו איקולא עיש אמנם בפיל
במקשה זהב שם השיג על הנרג וחחורל בזה כי
מלבלי הגמ׳ והלמביס מטאל להאשה אינה ידעה גשום
טוני על הפלישה ומטל לחלש לבל זח מלעחיכו בי מלבלי
הלמביס והמדא משמע ללק האיש חייב ולא האשה ובנניב
ללק לאיש יש הנאה ביציאמו אבל לגבי האשה ״ל אחה
משהי אלה או שאין לה שוס הנאה מזה * שלא חשוב
הנאה זו אצלה כביאה ועיכ אין על האשה שוס חיוב על
הפלישה עיש אולם יעיין בס׳ מי נלח בקרא מהליק בלף
ר מהיס שהלגה גיכ להשיב ע״ל הנרב במ׳׳ש לחייב אה
האשה על הפלישה כשהשמיעה * ע או שאמלה לו פלוש
כטל וחוכיח גכמה לאיומ מכ׳׳מ להאשה פעולה על
חפלישח מדמ סיים גלף ד ע״א לללינא נלאח לחחמיל
פהטיג להל  7אה האשה כפלח בכחיג וכ׳ שם קנלח
לזה עיש באליכוה ועיץ במלטשי עהלה סקעיז שהביא
לגלי הנדג בזח ללינא וקייס אמנם כל זה הוא לוקא
בששמשו שלא בעונה הקמוך לוסהה אז היא פעולה עקלק
כשלא היהה מקיימה בההפלשה ולא אמלה לו פלוש
ממני .כטל אגל אס שמשו בעונה הקמוך לוקהה ולאי
דהאשה חייגה גיכ קרבן על הכניסה אס פלסה נלה
גשעח חשמיש אף אס סילש לאחל מיהה האבל עכיד
)נז( ואם שמשה שלא בשעת וסתה• פפידש מיש' מהנו״ג
בענץ חגי זמנים חלוקים שיש בנשים ועיץ בעצי לבונה
סוף ס״ זח שכ׳ יבסלוקה גאשח שיש לח וקח ושמשח
בגנונח חסמוך לוקח אף שמשטח וקסח לפעמים להקלים
ב׳ או ג׳ ימים או לאחר לצליך עפיי לינא לממש ממנח
ג׳ או ג׳ ימים קולם או אחריו כמ״ש חמרא גסי׳ קפיל
ר

p

ח ה ו פשונו לשניהם צליכץ כ פ ר ח ט ח אע״ צא נ ז ק ה

עצמה קודס ההשמיש עיייש ]ועיי׳ גשרה השורה שי
קי׳ עריה גאשה שדרכה הי׳ לראוה פעמים ליוס ל׳ *
ליום ליא או לכיח ועהח גליל  0ח שימשה עם געלה
ובעד הקנומ מצאה דס ושמשה גלא בדיקה קודם החשמיש
אס צריכה כפרה והעלה כיון דהיהה צריכה לפרוש עונה
כיח אף אס יש להם וקס קטע ליום אחר כדאיהא בקי
קפיע קעי׳ ״ ד אך כיון דראהח רק ביום א״צ לפרוש
בלילה ונכח׳ג דהוי וקח שאינו קבוע לא מחייגיק לה לפרוש
כיד שמוה כשישה חאיז עיכ יש להקל דאיצ כפרה ועיייש
עוד מח ש פ בדברי חס״ב חרל לעיל בזח בחחלה הקיק[
)נד 0שמשה שלא מ מ ת וסתי׳ עפחיש מיש מהנדג
דגאשח שאין לח וקח אס גדקח לפני חחשמיש מיקרי
אנוקח ע״״ש בנרג דמשמע מלגריו לקאי אשניחס דגם
הוא * צ כפרה רעי״ במלבושי מהרה קק״ע שחשיג על
הגרב בזח ופקק דאם לא חי׳ לח וקס קבוע אס לא
בדקה עצמה קודם חשמיש או סיכף לאחר סשמיש או
גממא על עד שלו אפי׳ ) erfבדקה עצמת קודם השמיש
גיכ צריך האיש כפלה דכיון שהיי לו למש  pהראה
בשעה השמיש מקלי הבעל שוגג ולא אונק ובשוגג חייג
קלבן אבל האשה פעולה וא״צ כפלה להיא מקלי אנוסה
דמח חר לח למשוח דבשלמא לגני הבעל שייך לומר
שיגלשח דשא אשח אחרח שיש לח וסח קבוע אבל אצלח
לא שייך לומר כך אמנם בפנים ה ע מ א ל מיס חיים
סעי׳ ח׳ פקק לגס האשה צליכה כסרח גכייג עיייש
ועיי׳ געצי לגונה גקוף p״ זה שנקתפק במכיקח ו §
גמעוגרח חקינח שהם מקולקח למיס ואין לחם וסח כ
ששמשה עם בעלה ומצאה בכתונת שלבשה אחמול לס
וצא בלקה * ע קולם התשמיש לילע שהדם הנמצא בכתונת
הוא ממנה אס צלימן כפלה אס זה לומה לאשה שאין
כפלה או לילמא להיא
לח וקח המכל בנדב
יךל יוחר מחמח דמסולקח למיס אפשל שלומה צאגןח
שיש לה וסה ושמשה שלא בשעה וקסח שא*צ כפרח אף
׳יי*
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)ס( אונס .אבל א 0נתסל(> לו אשתו בערוה גדע והיה אס ניה היא ) (%אונס .פנהיס ועיין גשרס מאיי נתינים ס י ׳ י נ שנתב באשה שפשפה
וסובר סהורה היא ליין נפרס .נ״ה
שלוקה בלילה  070השמה וסיס שלא נשננת וסמה וקימה פס בסלה
באותה הלילה ולמסר לבשה סליקה בפמרה מעל משמה ומלאה נו נסם
דא״צ בפרס ולא ימי ליש סבה״ וה׳׳ס אס ניה היא כף מיינו בענץ שיש לומי הו״ל למידע אבל סגא לא שיין כלל החל לעייע ילא עצינו שתהא
האשה מסו״נת לביוק מלוקה שמא תמצא נו כתם כל שלא היגישה כלל ולק א׳צ כפיס בפיס באיסיי כתמיס אין להסעיר ע׳< ויש ]ועיין נתשונת
מסס סופי סימן קמה מי שבא על אשמו שלא בשעת וסתה גיוס ל«א לראייתה ואז הרגישה כתי בא73י 0חס ייבה בכל עת דבס ימה וכתב ?qfr
יסודו ימי יספה ישוב אץ לנעל לפוש כלל י פ מאפי שהיבישה סכתי וזהו וסמ הנון> היה לה לסוש לו ומה שפשבה מלמה למעתיס ולא םשסה
כלל לכובד אביים מסשנס שסוס הוא להסיי פספ לססאס י י ק גרכ אס קודם התפלת התשמיש הוייעה לבעלה שמינשס  .pשייהס בסויה על מנוס
פתים על הכניסה ועל הפרישה ו א י נ ילפנין ספאס אינם ייבץ לא בל * ספאס א׳ ד י ל נ׳ זיתי מלב בהעלם אסמ י מ תשובה וכפרה <דהא נעי
על כל נס וגס ואס לא סינישה עד מון המשי ש והוייעה לו הנעל שוע וסיא פפזיה יאטסה סיא ואס לא הודעה לו בלל הוא * נ ס ומסדי לג*1רי
והיא האשה קרובה למשמתתו נדה וציין לאיים עליס הרנה שלא תנוא להכשיל נעלה עוד י&ימץ אס ציינה כפיה יש ספק ניני )עמיל נל״ה
ואמרה לו( עוי יש .ושם בסימן ק י נ באשה שאייע לה פסי פסאוס ואיכ בלילה שמשה וגמסי מצאה סדיגה מלוכלך נדם ונס על פד שלו שבודאי

דרכי ת ש ו ב ה

שלא בדקה עצמת קולס התשמיש וכד שצזה חלפת ממת
ויש להקל עלי׳ ע ט פ להומה לה לק חשובה קלח ע״*ש
]ונפנץ דברי חנרב חנז׳ עי׳ לקק בדברינו ק״ קס׳ו
סק״ד פי״ש ו)דש נפידש ק״ק נדו נשם המאיל נתיבים
עיין בקי )ד כלה בקדא מייק על סי׳ זה עיד אשה
שלבשה חלוקה שהי׳ בלי לה שהוא נקי ופשמה ולא נלקחה
והניחה במקום לאין לחלוח סבא פלי׳ כ ס ק ס ממקום
אחר ושמשה עס מ נ צ ח כ מ ה יעים ואחיכ צקחח חצוקה

שפשמהה ומצאה עלי׳ כסמים גלולים שמוכח שממנה הי׳
בלא נודע לה ופלפל באורך וגס הביא מדברי המאיל
נהיביס והשיג עליו ומעלה דצריטס שניהם השובה דש
לקמוך עיל המאיר נסיביס לעגין להקל בחשונסה אבל
לא להקל בלא משונה ע״״ש וע״׳ עול שם במי נדה נחשד
שלפיז באשה שבלקה עצמה לאוי־ הנל על נגד פשק
ולאמת עליו מלאה ולקחת אותו לאול הנל ונדמה לה
שהוא מלאה כשילה והחביאה אוחה במקום מוצנע ולא
הגילה זה בלילה לבעלה תעלה היי אצלה ובבוקל מצאה
המלאה ממאה ופלפל שם בלבדי חחטצ המובא בפידש
בכך  mpהאץ־ כלץ במלאה אס כשעה מציאהו או כמו
שנשחנח אידכ אך ט ק שלא ראחח נ מ ל אז שה״ מראה
כשידה לק נדמה לה פיכ ק״ס שהאשה צליכה כפרח אך
בעלה איצ ועי״ש עוד מה שפלפל בלבלי הלמ׳יא נזה
והנדבבאולך )ועי״ נלנליכו לקק קיק ק״ב( ומיץ בשדה
מהרשיס חיא קי׳ קיפ באשה שלא ה״ לה וקח קבוע
ובג׳ חדשים לעיבורה אירע שמוקר * ז ר חקמיש שבלילה
נמצא על כהונה שלה כמה כחמים ולא נודע אם היו גס
מקולס אם צליכץ כפלח מ״״ש )דש בוה[
ועיי בסלל» מהלה להלן ס״ י1ז קקקיז תגאל ק ם ידים
סעי ״ ומלבוש׳ מהרה ק י ך נ לכל מיש לחלק באמה
שאין לה וסה קבוע בין אם בדקה עצמה  xmpההשמיש
או לא זהו לק אם מצאה לס חיכף לאחל החשמיש ולא
הרגישה בשעת החשמיש שעהה לאתה לאז אס לא בדקה
עצמה קולם חחשמיש יש לחוש ק קולס החשמיש מ ל
הי׳ הדס בהחדר אבל אם הרגישה בקמח חשמיש נמצא
סנהוולע שלאחת בשעת חחשמיש דייקא * כ מה הי׳ קמיל
לה אס חיחח בולקח לפני תתשמיש עיכ מ ה ל ט פ שטחם
ידצ כפלה עיי׳׳ש ) ] 0 Mשלא בשעת וסתר -עפייש סקנףו
בשם תחח״ק ק י קנףג באשת שאילע לח פחל פתאום
ולשעהת לא הרגישה אז וכד ועיי״ בשדה ממק שאצה
,

,

)צהגה״צ מהארטסעייפיל ז״ל( ידל קי׳ ט ב מיל מינקת
שאירפ לה פחד פתאום ובלילה שמשח ממחח ולמחר
מצאה כהונה שלה מלוכלך הרבה גלם וכפי הנראה הי׳
כשעת השמיש ופלפל הרבה בדברי חחידק אלו ולבסון!
סיים כיון דהיא מינקת ״ל למיקלי אונס וגס לא הי׳
לח לחוש לדם ממא אלא שלאיזה לס מתור ומטמ לצאה
״ש צוח להפריש לצדקה נמל מ׳ יום שקצב חלוקח דל
תעניתי׳ וכפי שיעול הקצוב נ מ ד א נאז״ח ק ו ף קי׳ שליל
עי״ש ועיי׳ נשדס מחלגדם ידל ק י קמיע ע*ל מי שחיבק
ונישק אה אשמו בימי מביקחח ופילסה נדה באמצע ולחפסו
בידים והעלה כיון דהוי מינקת שיש לחוש לוקחה אז רק
לד הלאניל והלשביא בההיא ט שנ״ל עיקל שאינה חוששת
וכיון להודל ספק אם החיבוק בחחלה ואם לק דלן•
מלבושה דאז גס לד הרעבים לא הד איסור קירוב מה״ס
רק מלרבק עיכ הוי ק׳ דרבנן ובשוגג * ל כפלה רק
שיחן איזה סך והעיקר עזיבח החמא שיזהר מעחה והלאה
בכל כה* ג פי״ש[ ) © ]בשעת וסתי -עיין נשדח עמק
שאלה )להגהיצ מהארינקנדיפיל דל( ירד סי׳ ט ג עיד
השאלה באשה בימי מניקחח ורואה דם נעח וקסה הרגילה
לה שהיא מ ט ה לנדה אך פעמים שינחת והקדמה מאייחה
ב׳ ימים מקודם והמשיכה ראייתה גס בזמן וסח שלה
תפעם הגי הקליעה ד* ימים והמשיכה גיכ ראייתה מען
הוסח ועסה עבר ז ק הוסת ולא לאתה ושימש עמה
בליל ליא ללאייחה ועקולס חשמיש נלקה עצמה ולא
מצאה כלום לק בעל שקנחה מצאה אידכ הלבה ונפקו
בשאלחו אס מחמה שהקדימה לאייחה היי צריך לחוש
שמא חקבע לח וסח מחדש והי ציל לפרוש ליל ל׳א או
לא הי׳ צמך לפלוש ואיכ אונס הוא ונדז הנףב להנה
ללי הגיח בקי  rspקעי׳ מ*ג בלפת הלמבץ
לצחזלה ולאחה ט־סחח הכנועה איצ לחוש למה שלא
קבעה אף שלא עקלה אוהו עליץ לפ״ו בליל דראחח
גס בזק וסח איצ כלל ל מ ס לוסח אחר והגס דבי)ד
מניקחה אינה קומגח וסח הא מ מ חנףע ללוקא לחומרא
לא אמל״ זה אבל לקולא אעליק לקובעה והפצה שם
לבימי עמלה וחנקחח א*צ לחוש למה שהקדימה ללאוח
ול״ח צליך לפרוש כלל מלינא ואיכ אץ להם לק לין אונס
)רי״» 0©):6מקרי אונס .פפחיש מיש מחשד מאיל נלדנים
במצאה כתם על חלוקה ועי׳ ימה בקי ק נלח שם ובמלבושי
מהלם קקייג נאולך ) ס כ ( אונם• פפידש בקוף ח ק
)דש
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נשעס השמיש היה ונסנד׳אין צריכים נפרה כיון יהיה שלא נשעה וספה
ו  #שקודם משיפ נספסיה והפשי עלול להניא ים מאימא נמה ע־א
היינו שהפסד מרפיא וממפלמלמ לשעה נרגפ הפסד ועינשפ נעלמה ואימי
נשאו מקריים שייישיק שמא לאהה סיפא דס נסידל או שמא אינש׳.
ולאו אמסה מיזמה ט אס יצא ממנה ים יצא נשפע ולשעתו ונהינשה ינה ני זה ענין סצסול יקיא וממסגסל המלכה ואס צשעתה לא המישה תו
לא שיישען לה להציעה מיקה או פיישה כלל וממילא ניד אינם צריכים כסי? יש .מסימן ק י ס שם אויזס אשה שמצא? נתס והיאתה לסמותה
ואמדה שהיא סמא ושמ הראתה למרשעת אמת ואמדה שאס הכתם סולן הולך י • מק הרי היא פהןר ) פ י פ סי׳ ק»צ י ק כיג י ש נזס( וסמנה
האי שיא על המקילה ושמשה עם נעלה ושונ נודע הדבר לסמותה וצופה כי בדוכיא .ובתנ דפיפא ימי״וייהו צריכים כפרה ומכיש המרשעת הזאת
שהודה רעה להכשיל אסריס שראויה לעונש ער ו י מ א(> שהם קרמים למזיי אין להסיר עליהם פפי מהמנואר נרמיא י ס ק י פ כיון דלינא אלא
איסור דימן י ש
) "Jjpא( וסת קנוע .כסב »׳ל ערמאה דאשה שלא ראתה מעולם דהיינו נסולס ד י ס בחזקתה קאי ואיצ מיקה לנעלה וכינ נתשונס י צ סי־ י א
ואינ דאערינן ג י ס משהגיעו לפרקן נשים בודקות אותן היינו לפסמס
י
דרכי תשובה
«3ן )א( נהמ .האי וק נהגו קאי פ»ז שאיצ לנדוק היא נפי אהד והוא
נער אפי אנל פנשיו נהגו לנמק אפ עצמן שלא נפנ׳ נענה קידה
י
משיש .ני«ה

)דש מהחיס באשה שמצאה כהס והלאהה בחמותה וכד
ושמשה עם בעצה וכד וכ׳ לפשימא שצליכין שניהם כפלה
ועי׳ בעצי נבונה בסוף סי׳ זה שכ׳ דהא דצליכין כפלה
במצאה כהס שידוע שהי׳ מאמ)דל היינו כשבממאה לאחל
החשמיש בולאי שהלבשה ומצאה לס משוס להבינן כהמה
בלאיימה אבל אס לא מצאה לאחל ההשמיש לס כלוה
ממש משוס הכמם לחול איצ כפלה ובהא קיי״ל לאינה
מפמאה אח בעלה עיש ) QDאפ״ לא בדקר״ עיין בס׳ מי
כדה שם בעובדא באשה שבדקה ידע בעד בפני המשמיש
לאור הנל והי׳ נלמה צה שמלאה מהולה היא והחביאה
סנגל במקום )מצנע וצא הגירה זה לבעלה ושמשה עם
געצה וגגקל צקחה על הבליקה זו ולאהה גו אלמומיה
בקצוהיו נענין שהיא ממאה ודאי וכד ]כמוגא צעיצ גקקכ׳ח
עי״ש[ ועיין  p3באל מיס חיים סעי׳ יינ דיג ובמלבושי
מהלה נףק ״ר ונדו שהעהיק השאצה שצ המי נלה הרצ
ופקק לשניהם צליכיס כפלה לכיון לבשעה שבא עצי׳
כבל נהגצה הספק שהלי החביאה אה העל ומן הסתם
ספק בצבה אס מלאה מהולח עיכ צא נחשב שוב לגג״
צאונס לק צשוגג וכףיס אבצ אס לאהה נציצה קילס
המשמיש נגילול שהוא מלאח לק אלא לאחל שנה״בש
גגוקל נלאה שכחאלם בזה שמהם איצ כפלה נדש באולך
]ועיין בשדה מחכה חיים ידב ידל כף׳ כיב באשה שאחל
החפיפה קורס העבילה כמלה הכהוכה שפשמה כדילקכח
לגלי״ ואחל הקכומ לאתה גו אתה מלאה והלכה אצל
הכל ולא לאסה לק לפש ומימ ממה שנהלכלך גביה
המגילה ועגלה משהגיעה לגיסה לא כףפלה לגעלה כלל
כי היחח עלולה ושמשה ואידכ גא הכהוכה לילה עפ״
קיבה והלאהה צגעצה אח המל* :וחללה כפלה עציו כי
ה״ מלאה אלום כהס גמל והעצה שם שהאשה צליכה
טלאי כפלה על שהכשיצתו צבעלה ושכחה לשאול ממט

קולס השמיש כסה ספק גלגה וגס הגעג אס יוכל
יהעכה ג׳ העכיהיס עיייש[ )סד( ]ואיצ בפרה .עיין פחיש
סק״ד גשם הנו׳׳ג מה שהקשה מד׳ הש״ס כדה דימכח
דחייג חמאה אפי׳ שלא גשעה וסהה ועיץ גשרה ארי׳
דגי עילאי חירד סי׳ ח׳ מה שהאריך גזה עיייש[
סעין* א )א( אשה•צ וכר נדב סימן קפ״ד סע״ א׳
)  Oניי י י י ו בלל גניין גשרה ריג״ס
שנייעוך זיל ידל סימן מיג גדגר הנשים שהיו נוהגה
לגדוק שחריה או צהרים או ערגיה גאיזה שעה שנגס
חפ׳ן ורגו השאצוה צהנשיס ומרה להם המורה שאיצ
גדיקה וכ׳ שיפה פסק המודה כמיש השיך גזה דאיצ
בדיקה כלל זוצמ גיש צהס וסת עי״ש[ )ג( בשעת ת^םיש.
היינו כפני המשמיש או לאחליו אבל שלא בשעה משמיש
אללגה כנ היל המלגה לבלוק בנשים משובחה וכמגואר
נביכ ריש  p pקפ״ד יתוהיש סקיא )  0והרמבים זיל
מצריך לבמק .אפי׳ מינקה ומעוגלה חקיכה וקעכה
חמשי הגרעיךא ) ה ( וכן נהנו עגאהיע מיש מהגיה
דעכנדו נהט.צגדוק איע שצא גפני געצה קודם משמיש
ועיי׳ בהפאלה צבי סקיא ומקור חיים סיףנ שכ׳ דעכשיו
נהט הנשים אפי׳ אוהן שיש צהס וסה קבוע צגדוק איכ
קודם משמיש אפי׳ אס הבעצ ירגיש שטדקח איע וכ׳
חעעם שנשהלבג המנהג כן אכיג לצפי הלין שגש״ע אינה
רשאי צגלוק ידע בפכי בעצה כלי שצא יהא נ ט נקפו
ופורש הכה הסגרה גזה היא כיה שרואה אשהו טרקה
מחשג הגעצ שאם צא הלגישה צא היהה טרקה צפי
שיודעים שחז׳צ צא היקכו צגלוק ומלהיא חוששמ וטלקמ
מן הקסם הדגישה הכה זה היה שייך גימיחס שההמון
מם היו לומדים ומדייקים הפסק ההלכה מג״מ ויודע
הבגנל שלא הקט לנמק קולס ההשמיש ומשגודקה חושש
הבעל לבנדכ תלגישה וכקפו לט אנל האילכא ללומליס
הלץ
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באר היטב

פתחי תשובה

)נ( ונמסר אעפ • שננילה לא ידע ואפשר שבאישור גא עניה ממ מקום )ב( נריכיס נבדוק קודם ף*ין פסק דא«צ מיקה וס״ם וק עעאתר
לממד ידע משאינ אס אנד העד שלעולם נא ידע מ י ה לא תשמש עד ועיץ בסויש שנסב דנמקוס שנהגו להקל אץ להסיר אבל נלא״ה אץ
שמנמק .ד י י
נכקל נגד פסק הממנו והריא .ועיר שבחג דאן האומרים דא«צ בדיקה
הייט גדיקס מורץ יסדקץ לא נ י אגל י » ציינה קנוס ולהשהות העד
ענ נופה כשיעור וסח המנואד נסימן קיצ ס0א ונמסר מ י ץ נו וראוי נננ אדם לעשומ  pלמוש לדמי ר*ס ורוב הפוסקים והמשני• והריא והקמין
צרין צהיומ נשעה שאינה שוכגח אפרקיד מיד עוד כמג שם דאס ראמה י א בליל משמיש אפי במוסלנ מהחשמיש מסוייגת שוב בדיקה אמר משיש
טון דאסייציד לה ריעותא י א ואס כיא אשל שאץ לה ופת צריכה ניס מיקה שתתמזק נאץרואה י ס וביש לה וסת איל בדיקה דק פעס א• א י נ
ואם לא מצאה שוב איצ נד קה י ש )נ( *••יחי צריכים ג״קה עיץ נשו׳ת תשונה מאהבה י א סימן נ«נ דציפ אי נס קודס התשיש תומ לנמק

דיני
הדין רובא דרובא רק מהשיע ונשיכ הרי נאמר דנדמה
הרמביס הצנונמת בודקה כפני ההשמיש איכ תו נא מחשב
הבמכ שתרגישה הואיכ דטדקה ומחשנ הנעל שבודקת א׳־מ
כדי נחחזיק עצמת גסגנון חבירות הצנונמת לדעת תרמביס
ונא נבו נקפו ומזה יצא המנהג ואין נמחות בידם עיש
חבנ קגרתו לא שייך רק לגני הקפרדייס אגל לנו בני
אשכנז שכנ יודע קפל יודע דכנ שהכריע הרמ׳׳א כדעה
הי־אשונה וקייס וק• נהט אין שוס אדם מרהיג עוז גנפשו
נשנות התוראה י ית מכ׳ הרמיא דהמנהג שלט גני אשכנז
הוא דנא כהרהב׳ס ימדנא שאס רואה שאשתו חוששה
נדמת הרמניס בודאי החשש דננו נקפו ופורש וכה
ראיה׳ ננאר מיס חיים קנני׳ ג׳ דנקימ דכה הרמבים
נקהס דהצנממה אץ משמשוה קודם השמיש ודעה הריח
והראג״ד והרמנין והרשניא דאיצ נדיקה ונראה נתכריכ
דתעיקר שהצטעוה צריכות ננדוק קודם התשמיש וכאמור
יעיי״ש נתפארת צני  1P3הסיק שסיים דכנ זה לענין
הבדיקה שקודם התשמיש אבל חדשים מקרוב נאו שרוצים
לפשות שמות לבדוק עצמם לאחר תתשמיש לאלתר שעומדים
מבעליהן ורואים העד הקיטח שלהם חת מחוייב חמורת
לגעור נהם ונמחות כמו שמיחה הריס נאשתו והביאו
הנ״ כטל
סעיף ב ) 0שלשה פעמים הראשונים ה״ט נשנשה
נילוה ראשוטה רצופים ב״ נשם הראשונים
מקור חיים סקיה <ז> צריכץ ל־גחק עפהיש מיש מהגדך
וההוהיש ועי׳ בנדע החניא קקיז דנקימ לדינא דברי
ההוייש וכמו שהמתיק הסידש אמנם ומיץ במלבושי מחרה
נפחיחה נסי׳ זה ובפנים סק״נ ובבאר מיס חייס קעי׳ ל׳
שכ׳ לחלק נץ נדיקה דלפכי החשמיש ובין נדיקה דלאחריו
דלמטן הגזייקה של נפט התשמיש טון שט חי־איש שבא
מנאו לט נתקל נגד דעה חריח שכל דבריו דנרי קבלה
הס יש להחמיר ג ט מ להצריך גדיקה אבל נמנץ הבדיקה
שלאחר התשמיש זת תנו׳ גמנהג המקממה ובמקומות
שטהגץ שנא נגדוק נאחר תתשמיש כלנ אין למחות גידם
אף באין לה וסה קטע אגנ כשאין ידוע המנהג יש להחמיר
לבדוק גס לאחר ההשמיש יביש ) ה ( לבדוק .עפלדש מיש
כ

1

תשובה

ילהחודד דגם האוללדים דאיצ נדיקה חייט בדיקת חורץ
וקדקץ אבל ל ט ע צריכת קמח *לנס יעיין 33ך גבנון נעע
שקיב שתנףג על תחודד כי מדברי תג״מ משמע דגם
בבדיקת קנוח אמריק לבו נקפו ושוי־ש יעי׳״ש במת בזה D)0
ואחר תשמיש .משמע קצת אפי׳ בתוך שיעור ושה דתא
בג׳פ הראשונים ודאי בתוך שיעור וקה לגגון מזע סק״ה •
)י( שאינה תאה דם מחמת תשמיש .עיץ בפייש מיש
ידתחורד דאם ראתה פיא בניל השמיש הגס דלא הוחזקה
בפ״א כלל מימ מחדיגת שוב בדיקה אחר תשמיש ועי״
בנדע ההניא בקורא לק״ ק ט ד שיףג ש 0דהרדה ושאר
פוקקיס חולקים על תראני־ וקוברים דכל שלא הוחזקה
מדינא לרואה מחמת תשמיש איצ בדיקה כלל עי״ש:
 Iו ר א י ת י בכת״ שדת בית שערים חידד )להגימ עמרם זיל
מאויפאלא( שנקתפק השואל באשה מינקת שלא
ראתה מיום לידת הולד עדיין רק עתה כמו רבע מנה
אחר החשמיש מצאה חלוקה מלוכלך גדם ולא הרגישה
כלל שיצא דם מגשרה ונקחפק השואל כיון דמגואר גקי׳
קפ״מ קעי׳ ליג דמניקח כל כדיח אחר לידה הולד אפי׳
גמלחו אינה קוגמח וקח אס יש לחוש כאן למיש החוות
דעה הנז׳ בפידש דאשה דאין לה וקה וראסה אחר
תשמיש אפי׳ מופלג צריכה גדיקה אחר תשמיש <דכ צריכה
בדיקה גיפ והשיג נו דזיא ולא אמרו למניקה נענץ זה
שיה״ כמי שאין לה וקח גמדה מיש מעמיו ונימוקיו[ נ
<יא> וא*צ לבדוק שנמס אחד בל תשמיש ותשמיש .זיז.
קא״ על דין של המחבר באשה שאין לה וקח קטע דבשלשת
פממיס הראשונים היינו בשלשה לילוה הראקוגים מחריג
נבדוק אחר החשמיש עקור חיים קקיע )י© ולמחר
צריכין בדיקד« מפחיש מיש מתשו׳ מאהבה דציע אס נם
קודם השמיש תוכל לבדוק על קמך שהראה למחר מג
העד וכר ומייבש׳ מקור מיס חיים מה שפצעלבזה ובידש
בזה לדינא ועי׳ בפרדק רימונים בשפתי ימס קוף קי׳ זה
בזה והעלה ללינא דבזה חילוק הנמקה הראשונה שקודם
תהשמיש משארי בדיקוח שבין חחשמישין שמשמשת בלילה
לגליקה הראשונה שלפר החשמיש ראשון צריך שתה״
בדיקה גמרה לאור הנר אבל שארי הבדיקה שבץ ההשידשין
א£

יודה דעה קפו הלכות נדה סעיף ב נ ד ה

באר הנוייה

<ינ( צייכין נמקה ואס נמצא ים טמאה ) נ  -נשם הימנים( קנחה עצמה בעי ואביה לא תשמש )ין*( על  proneעצמה הואיל • Bי י 9׳
)ד( יי׳ת
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קןןץ דיני אשה הרואה דם םחםת תשמיש .ובו ייד סעיפים:
א »)א( א ש ה ) ב ( ) נ ( ) א ( ש ר א ת ה

מתחי תשובה

פתח• תשובה
סל סמן שמיאה לעמי על העי או יוקא ננייקה שאמי תשריש יכונה
לעשות  pאנל קוי 0משמיש ציינה לנמק ולראות נאלמי עיש ועמיד
]״ועיש לקמן סימן קפימ סיףנ[ )ד( ואץ נה וסמ עיץ נמשונת
מהרים פדואיה סימן י ה שכתנ דאפילו אשכ שאין יה וסת אס היא
דרכי

מעוניה שמסונקת ימיס איצ נייקה כיכ המ״ והסיע נשמו וניאה פשוע
יהיה למניקה יסי עעמא הוא
קשן )א( שראמה יס מימ ע״ן נמשונמ נדנ ידיי סימן סיא שהמציא
היתר ניואה מימ נאם נשעה שדאתה מ ת עדיין לא היה נה וסת
י
תשובה

* צ לבלוק העלים מיל לאול הנר רק מניחתו כד הבוקר וכברה פונתה ונא ראתה מותרת בלא בדיקה ובקי׳ זה
עיש באריכות וכ״כ בנן״פ חתניא קקיז ובבאר )ניס חי־ס איתא לאשה שאין לה וקת קבוע כעולם אקורה בנא
קעי׳ ר ת׳ לדינא ביש )ינ( צריכץ בדיקה .עכת״ש ירש בדיקה ולפיד הההיד ״ל לנימ לפנין זה לאס על ״ל
מהתוהיש גשם תשר מתרמ״פ דהעוברת אעיכ שאין נה יום אחי־ המבינה אינה רגילה נראות ואירע לה פעס א׳
וקת קבוע איצ בדיקה והוקיף הפידש דהיה למביקה וכי׳ או שתי פעלים שראחת בימקדס כגון ביום עשירי נמבילתה
בנן׳ע תהניא קוף קקיז שכ׳  pלהדי בשס תשר הרמ״כ וצריכה נחוש ניוס זה פעס א׳ אס כבי־ ונא ראתה מוחרת
חינ ומעוברח משחובר עוברת ומניקת כנ כיד חודש יש בנא בדיקה כד יוס י״ד עכינ | וכיין בק׳ כרך השלחן
להקל בהן דאף אס אץ נהם וקת למרס מקונקיכ דהס ונהה• :מנאווארדאק( שהשיג ענ החורד בזה וכן בשרה
כדלעיל קי׳ קפ״ד ותנכך אף ששופכת דם וי־ואות אינו ביש ח׳׳ב מיו״ד ק־׳ ז׳ שהשיג כל החורד וגס בשרת שרמ
אלא מקרה ואף שחוששח לראייתן כדרך כחוששת לוקה מתלורא תליהאי ח׳׳ב קוף קי׳ )דו לחה דברי החוו״ד בזה
שאינו קטע נענץ בדיקח בשעת תוקת ונפי־וש ):בכנה וכיכ בשרת מהרכףל רויג קי׳ רנ״ח ע׳ל אשת שלרכת
עונה אחח כדלקמן קי׳ קפיע מיד נכנץ הבדיקה שכככ־ יראות ככידס ביום נ׳ או נניא או נכ״ח אך זת ב׳ חדשים
ההשמיש ואחריו שנא בעונח הוקת יב נהקנ הואינ רב י־אתה כיא בנד ביום כיה וכתה בנינ כיה שמשה בס
מקינין בכל ענץ עכינ )יד( שד שתבדוק עצמה .וחף בכנה ומצאה בבוקר בכד הקנוח דם ונא בדקה מקודם
שהתירו לשמש בנא בדיקת העד גאוי־ הנ ־ נא הת״־ו אס צריכה כפרה והנה נודב )ודברי הבדב תניינא קי׳
אלא כשהעד ק״ס וחבדוק נמחר אבנ כשיאבד אץ כאן פיה דבאשה שאץ נת וקח קבוע צריכה כפרה והנה
בדיקה כלנ וצריכה לבדוק עצמה שכיה ותניח הכד נמתי• בנידון זה שקודס כיח ימים הור׳ל כקבוכ שלא לראות דס
וחבדקיו חבנ אס נא אבדה אכיפ ששמשה כעס ב׳ אי :מרש בזה )קי׳ קפיו קכי׳ ג׳( והביא מדברי החודד
בדיקה נפבי משמיש הב׳ כ׳ די הבדיקה שנאחי־ השי״ש שכקפק בזה וכ׳ גיכ דלית מהאחרונים דחש לדברי חחודד
הראשון נהיות במקום בדיקת שנפני השידש הב׳ דנמה בזה וכי״ בשרת ביש הנז׳ שכ׳ גיכ שאין לזח מדברי
תבדוק ב׳ פעמים זה אחר זה ואעיפ שהכד שלאחי התשמיש המחבר בשם ההה״ד בזה דישב חמיהה תחודד ענ המחבר
הראשון אינה בדקהו אלא נמחר הרי זה מוציל גס בבדיקה בזת כי״ ש ועיין ודש בשרת מהריאץ )לחיג ממארגרעעפן
שלפני תשמיש הב׳ אבל הבדיקה שלפני תשמיש הראשון
זינ( חידד ק מ ן ציא בדברי החודד הנז׳1
מגימ
צריכה נבדקו נאור הנר קודם שהשמש ש*כ התנ־א
סעיף א ) א ( ]אשי־•• עיין פהיש קיךג בשם הנףבח ציון
רש״ הוקי ודין )עיכ קקיח(
צענין אס האשה נאמנת דילמא עיני׳ נחנה
סעיף ) jמן( כ  pאשה שיש לה ופר״ ואף שנכנ דיר באחי־ וכיץ בשדה שם ארי׳ להיג מזקלב זיל ירד קי׳ כיה
וקהות איט נקרא וקת קבוכ אאיכ ראתה ביום הה שפכפל גיכ וביאר המכס דהאשה נאמנה בזה עיי״ש
י
•ידוע וקבוע כדנקק קי׳ קפיע מימ לבנין בדיקה לפ :וכי•׳ בשדה כמק שאנה )להגידצ מהארניקמופיל זיל(
חשמיש ולאחריו יש נחקל יוחר נדע ההניא קיךח מהההיז ׳ויד קי׳ כיד )דש בזה) 1ועיי׳ לקק בזה קיק פיג אס
וחנה בחורר בביאורים קקיג כ׳ שנמ מגמגם מאול בדין תבעל נ א ק כשמבחישהו ע״״ש( ) ב ( שראתה דם .עיץ
זה ועי״ש ב<דש בזה אמנם יכ״ן במנטכף מהרה קק׳׳ג בשרת מדאה יחזקאל חידד קי׳ נ׳ באמצע תתמר שמצדד
ונס׳ סרלס רימונים גשפמי חכם סוף קי׳ זה ובשמלה באשת שראתת דם )דת במראות משונים ובכל פעם הי׳
קיךח שהביאו לנרמ והסיט עליו וכ׳ בפשיעות ללדינא במראת אחי־ה אכיפ ששניהם תם מראת ממא אעיג דלעק
אץ לזוז מדבר• המחבר בזה בימ ש pכ׳ התהיל ושכן זינ הכל דם עמא )•:מ י״ל דאץ בהחזיקה ברואה מחמת
הוא דעה הסייג וא״כ יש לט על )ד נקמוך להקל בזה חסמיש ומצלף סברא זו לקסק אחר להיות סיק 9ד3ן
ללינא עיק ונדס עול נשמלה בקוף הק״ שקיים בזה חיל לדרכו ועי׳ ג ק לבטן נמע קיךב שהביאו ומדחה דבליו
ועיפ לץ זה נלפעכ׳ל מה שנסלגעו האחרונים זיל בהא בשהי ׳דיס וכ׳ דפשומ אפי׳ הי׳ בכל פעם מראה אחלח
לאיסא נקי׳ קעיל ובקי׳ קפיע לאשה שאץ לה וקח קבוע כיון שהוא מראה ממא הוי חד מראה עיש <ג(שדאחה
דס
,
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פתח־ תשובה

פתחי תשוכה

קנוע כלל ו א י נ נקבע נן :וסת קבוע בץ ביעי הסודש נץ יסת הפננה
משוס דהא דרואה ניפ י ת אסורה היא מסעם וסת דאמדיק קנכה לה
וסח נמפשה התשיש והרי קי״ל נסימן ק י ס ס י ן ״ז דוסיו שנקבע
מסמת אמס כגון שקפצה וראתה אילו אירע נן נמה פ פ י ס איט נדין
וסח קבוע אם לא קנעה אותי לייס רק ד י מ סוששת לו אם אירע ניפ
נפי ליסח שאינו קבוע ומעתה זהו עצמז דין אשה הרואה י ת דהרי מה
נץ קפיצה לחשמיש יאינ ניין דהיא דק יסח שאיט קניע ל י ז מדין הנ׳׳ל
ניין שנקנפ לה יסח קניפ שונ אינה סוששח ליסח שאיט קניע ננל אפ״
לא נעקי עי״ן הוסח שאיט קנוע נמנואי בסימן ק י פ נ י ן שקימ
שאפי׳ לא הניע עי״ן ייס ל׳ מון שנקנע יום ך איצ נחוש ואיכ בונ
י צ לסוש ליסת התשמיש נלל ישינ נסתפק עוי ל י ז נאשה שיש לה יסח
קניע כני אס לאסיד איתה מסמת מאה מסמת תשמיש )ופעם הס׳ נזה
הוא י פ הספק שאנתוב נשיני נסימן ק י פ סל»נ יש( אי צא י ש יכן
הודה ננוינ תניינא סי׳ י ח הלנה למעשה נאשה הרואה מ״ת שלא ייה

נה ושיו אס יזקנע נה ישי! קבוע שיהא קטע נננ הפוסק ס אז היא
מוחית נשמש כס נענה ואם שונ תראה יניח פעם יאשון אז עעס השני
חפיוש ניל פנינה וחשמש נבילה שאינ יאס שינ חיאה מ»ח תסזוי
יתמיל ותשמש פפם שליש• ואם שונ חיאה אז חנא נשאול ננדול• הדיר
)ר»ל נ• •ש נזה הספק ה0ל כיין שאסר שנקנע לה וסת קנוע ראתה ניס(
וכעם הויאה זי ינץ וישכיל המשכיל י פ מה שנתנתי ננוינ קמא סימן
סיא יאן שנתנתי שס שעדיין לא מצאסי סמן נזה נינרי היאשיניס מימ
נאשה ילדה נזי ישלא לאיסדה לנל הפילם )יפשתה נייקת בפיפרת ונמצא
< ייייד( יין אני לנטס נפיצה יסיקה פ י ל יפיץ י ד סקינ שתינק
עניי יכתנ דסלילה לסמין עליי נזה מיא דיואה י ת לאי מנועם יסת
צפוד ׳אסרה יק מפעם סשש חולה הממלאה ונופצת יאפי׳ נ מ׳ פינוי
והנקה שאיכה מיששת ניסת סוששת נרואה י ת )נאמת ננוינ תניייא סי•
ציא נמה ורה שתמה העיר הוא נופיה י ל נזה •יינא לקיץ סקיד( ונם
ניש יאשה ביש לה וסת קנופ איח לוסת שאיט קנוע כתנת׳ נ י ׳ קפיכ
s
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דם .פפח״ש מיש נפלוגחח הנדנ והחיל אס לי! רואה
דס ידח הוא מעמם וקח מחמח מפשה ועשיך קקנ״ה
שכ׳ דוקת שמחמת תשמיש דידא לושח הקפיצוח ע״ש ועי׳
נקדרי מהרה קקכיג שהאריך להשיג ע׳׳ד הש״ך נזה ועי׳
נכדפ קק״ג ע״ל השיך נזה ועיי׳ נשרת גור אריה יהודה
חירל קי׳ צ׳ שהעמיל יקול נדל הנדנ להד כמו וקת
שאיט קטע עיש נדרכו ופי׳ נ ק פרדק רימונים נפתיחה
לקי׳ זה נחקירה הא׳ אוח ר ונחקירה הנ׳ אות ״ג
ובפנים נשפתי חכם קקלינ ועיש נקיק כיה י״ש כיד
השיך והכויפ וכ׳ שדנר זה תלוי נפלוגתת הראשונים
אמנם כפי תנראה מדנר׳ האחרונים שהחליטו דמדמינן
דין לרואת דם מ״ת לכל )דלי ללין ושתות מי״ש ועיין
נשרת נית אפרים חירל ש״ ידד שכ׳ נאמצע תתשר
לחלק נזת לאיכא תרי גווני רואת מידח חרא כשתיא
רואה היכף נשיפור וקח קמוך נניאה והנ׳ כשהיא רואה
נשעח השמיש ממש כאוחה ששנינו היה משמש עס עתורה
ואמרה ט נעמאחי ונהך לרואה שמוך לניאה משחנר
לומר להוי וקת לאכלה שוס להוא קובעת לה ושה לראות
תיכף לאחר התשידש אבל היכא שהיא יירגשת בשעת
חשמיש סנפחח מקורה וראחח ראז לא משוס קביעוח וקח
קא אחינן פלח כיא מעעס חזקה שהוחזקה זו לראות
נשעת תשמיש ע״־ש לדרכו ועי׳ בשמלה קק״ד מה שהאריך
נגננץ זה ומ״ש פיל הנית אפרים נזה ונמ״ש נזה לדינא
)ד( ]דם עי״ נשדת שערי לעה מהיין ש״ מיה ע׳׳ל
אשה שהפילה ואחר עתרתת אימרה שמצאה כנ העד שלו
גיפ מראה אלום אלא שבפיא תיכף בבוקר אמרה לנענה
כ׳ מצאה מראה שנצרך לשאול שאלה אך מפני שברקה
איע ומצאה גיכ מראה עמא לא שאלה עול להינורה וכפת
אומלת שהיא יראת לנפשת שגס באותה פעם שרצתה
לשאול ה״ מראה ממאה והפלה לאס מחזקת בלברי׳
האחרונים ושיוהר קרוב שהי׳ מראה עמאה כניל איכ
הוי גיפ נמצא על על שלו עיכ הר לה דין רומית דש
לעשות מבדיקת חא)מנת ש)מאל במכחול בלי שפופרת ואס
תמצא פל הצדדי׳ יה״ היהד פשוע עבמיד עיייש[ )ה(
מחמת תשמ־ש .עיין בעלטשי סהרה בפיה״ק שקיא ומאד
מיס ח״ס קמי׳ א׳ דאנדפ שהרגישה מ ע ת חשמיש שנפחח
מקולה אפיה לא נאקרה ע ל בעל אלא א ס נשלאחה הלם

 oתשמיש .עיין נשרה שואב
מיל קמוך כתשמיש עיש
ומשינ ר,מא חיג קי׳ קליו שכ׳ ל״ל לרואה מ ד ת נא הד
רק ברואה בחשמיש בגמר ביאח בעומק הרחם וכמו שנראה
מהב״ ק״ קפיז שצריך המכחול והמוך שבמכחול שיגע
בצואר הרחם וגס עפימשיכ בחשי בשמים ראש ק״ ניג
למעס מאח לירח שחשו שיש למעלה במקום כטק לס
נלוח במקום שהאבר מגיע ושאם ׳פחחט יורל לס לממה
חתו עיין החררה להפיכת והומהרה משוס לתלינן לאוהו
הדס תלך ט ולפ״ז כל שנא תגיע האבר על שס כח
יוכנ נהוציא ו״ל לנא )דקרי רואת למ״ת עי״ש עור
באורך[ < oמ־ד• עבאהיע מיש מתמיך לאס בדקת אחר
החשמיש מיל ולא מצאת כטס ואחיכ ראתת אפי׳ תוך
שיעור זה לא מקרי רואה מ״ח ועי׳ נקררי מהרה קק״א
שייחמה ע׳׳ל השיך נזה וכ׳ שלבריו חמוהין לממ״נ אס
כוונחו שמיל אחר החשמיש קנחה איפ ומצאה עהורת
ונליקה לנקימ נאו לוקא קשה מאי )מעיל נהחיר הקינוח
ללמא לפולס מקולס לק הוה ואלו נלקה שפיר היחה
מוצאח מיל וכיון שאחיכ ראחה חוך השיפור אחר החשידמ
מקרי רואה ירח ולא ץעינ ולא יציל הקנוח ואס כוונת
השיך שבדקה א׳ ע יניד נדיקה ממש לחורין וקדקין קשת
כיון שנלקת פצמת מיל לאחר תתשמיש נדיקה יפת ואחיכ
ראתח חו א׳ אפשר לאשכוח׳ שיתית הראית תוך שיעור
תאיקור לאשם תלוי ואיכ מה אייא שנלקה ננת״ס אפ״
נא נרקת ננת״ס נמי נא מיקרי רואת )דת כיון שתוא
אחר שיעור אשם מנר עיש נמ״ש נזת ופי׳ נמלנושי מחרה
קקיא שהראה פנים צתיז לברי השיך לי״ל שנעלה תיכף
לאחר התשמיש על מתחת הכר או אפי׳ שהיה בילה עד
נשעת תשמיש ותיכף נאחר התשמיש קינחח איע בהפל
ואפי׳ לא נלקה א״ע נחורץ וקלקין ולא מצאת על תעד
כלום ותיכף חזרה פפס נ׳ וקנחה איע ומצאת לס או
תיכף אחר שקינחה ידע הרגישה שיאחה דם לא מקרי
זאת רואה )דת אלא מופלג מההשמיש שהשיעור הוא רק
לקולא ולא לחומרא ואף שיש לחוש שהלם הי׳ עדיין
בחורין וגקלקץ בשער .חש)דש אעפיכ כא חשו נזח ולא
נאקרה על בעלה ע״ש ) ח ( ]ככדי שחושימ ידה .מיץ
בשי׳ת בנין של שמחה )להנימ שמחה ממקנדקלונ זיל(
ידד קי׳ ז׳ נדל אשה ת א ה ) ד ת ובכאב גדול נצללי הרחם
ונד״ס

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף א
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כ ו י נ  .ו י נ ת־ י.א כ ה
  :ת א .יניד וכמשינ שירן
vp׳ ״ נ ו 
)ב( משרשת ג»פ ] כ נ ה ״  .ש נ ת נ פ ״ ע ס היאשו,
נ ש י * ג ונסי׳ ציי
 י י ״ • פ ו י נ י פ והוא נשו ,הכ»ז וש״ן נשם פיישה ועיי! נמוהיש ס ק י נ :כ ת נ י ו ק א ק א ר י ה ר ס נ י נ״פ שנן ל ג ת הראנ״ל דקמייתא נ א ממנינא
ה י א כיון די ע י ק י א נ א נ ד ק ה ה״ש שכ! דעתו נ י ו ד ל ד ״ א ועיין נזה נ נ ו י פ
י ס י ע ס ק ״ י י נ ס מ ן ק פ י ו שקי־ ו נ ס כ ׳ א ריש נ נ  :צייו ועיין נתשונת <pn
ס י ס קס״ד ש נ ת נ לנראה כזה .״כ י פ ת הנאין נ ו י נ נ מ ה י א ס י מ ן פיז
) כ ד י ש י ז ה נ ק י  ,ס י ק ניס( א ן ה פ נ ה ׳ י ש י ד א ץ י ע ת ס להקל נ ז ה יל,:
י ס י ק נ• י י ן ־ י ה ) ש י נ א י ק ד  ,שסק״־( "איני היה השאלה א ס י נ י פ
 ,א י ית מק״ .שנא נצין ,רא ה ראשיגה א ן ראמר שננר ע נ י ג׳ תשמישיס
היד בכתג • א ס נ ד ק ה עצמה נ י פ ס מ י ן
) (.יציפיס
עיש|
^ ת ב י ; ורצאי • ה יאח״נ ב מ כ ה כ י י פ_ריס נ ל א נ ד י ק ה כלל י א ס ר כ ן
בי כ ־ פ־א י נ י ק י ומצאה ד ס היי כ.״פ י י ו פ י ס והוחזקה נרואה ר ח ר ה
״ צ ס ׳ קפיו סק״נ נכדו ועי!
ד י בנחניז
-בי

קיןן )א( נ״פ פ י ר ו  :ע ס הראשון דהיינו ע ו ד נ י פ י נ ת נ ה פ י ן א נ נ אסר
השיגור זה  .ה ו ר ה א ע י נ די«נ ק ו י ס לזה ראתה יצאה מכנל רואה
י
י״פעת תשמיש א נ נ א ס נ י ק ה ידד א פ ר ת ש מ י  :ילא מצאה נ נ ו ס יאחיכ
י א ח ה א פ ״ ת ו ן שיעור זה לא מיקרי רואה מ ס מ ת תשמיש ונפיז נ ד י ק
יקי״נ דכל ס מ ו ן לתשמיש מיקרי רואה מ פ ר ת תשמיש ו נ ד י ב ה ר נ היינו
 ו ק א נידוע נילאי שראתה ס מ ו ן נתשמיש א נ נ א ס נ מ י פ י נ אסר התשדישנ ד ק ה עצי.ה ומנאה ד ס א ע י נ דייל דראתה נ ג ע ת תשר ש ר ו ת ד ת כיש
נאשה שראתה נ י פ נ נ ק ר נלינ מ י נ ת ה כשקמה מ ד ט ת ה רצאה ע נ כתונת
שנה רינוי י ס למותרת שונ פשק ה נ א ץ א ד י ו זיי דאן> א ס תשמש אשה
זו ער־ פ*א או נ ״ פ ותמצא מ י י נ ש ע ת תשר ש ד ד ו ת י ת וניא דאיננאי
ר נ ת א נ מ פ ר ע שהיה נ ״ נ נשעת תשמ פ א נ א מ י ס יאשוניס יפלו ומכאן
והנאה מושננא ו ה ד נ י פשוט ד נ נ היכא דלא מ י ק י י ריאה מ ס מ ת תשמיש
א פ י נ ו ראיזה  :ר ה וכרה פ ע מ י ס מ ו ת י ת וכיכ נ ת ג ו נ ת ר י ר ״ ס מלוננין
ס ׳ ק ״ נ ־ א  ,תינוק נ ! ש מ ב י נ״פ או מ׳ ו״׳ פ ע מ י ה ע י כ עכיכ
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ד_ ״ש ודש ביי:׳! שיכו!־ מיד והאותיום שהזכיר־ בכףק
ונ־ב אש בכד שהושיב ידה א די ואידי חד שיעורא הוא
בדתי•־־׳ בי״י־ ונדבתו שיעוי חמשה מינונ״ן מיקרי י־ופנג
נאת־ תשו־יש  -י י כ | <ט(-״ Eכבאה״ :ופת״ש וכי׳
בתפארת צבי קק״ב שהשיג ע׳׳ד התוה״ש בזת ומדחה
־א תו והוכיח דכיקי כדעת הנו״ז והשייך דהיינו כוד
יניב דהוי ככ היא׳ תי־אשונה מאות :״ב מ״ת וכי׳ בפידק
־׳רוניכ בשפת חבכ קק״ב מה שכ׳ בזה ומדחה דבי׳
מ וצי׳
 ;•prוכו׳פ נלזיכ :השי; 1״ר סהוה״ש נזה
ביינבושי •:היה קק׳׳ב שהאריך בזה והכנה דהכיקר לדיכא
בכ־׳ הב׳ שנ הק׳ימ דאס נא בדקה כצמה בכ:י תתשודש
קרוך נתבי• ב הי־אשו ,בזת בודאי נא חשבי !:פעם הזאה
נציבו בג״פ ובכ ,:כיב חח מפעם הראשון מיש |וכיין
בש ? .בי• ג ואי ה ף׳ד ק ׳ י״:׳ נעהין כנוגהא תנ״נ דג״ב
שכ׳ דנדיד ׳ פביכוא כי׳ שגם פעם הראשון מן תמני!
עי«־ן )י( ר».ופיס ,עכת״ש מיש מתמודד דאס בדקה
.׳צדה ב״פ אחי וקמוך כתשמיש ודצאה דם ואחייב שמשת
בי-ה בכדיס בבא בדיקה ואח״כ שמשה פכם א׳ ומצאה
־  :הוי כג׳כ יצוכין וכי׳ בפרדק ריומניס גשפהי חכם
קק״ב שהביא דבי׳ החריד בזה יכ׳ש במה שכלפב בזה
ושיכ ונכי! אכ בבי ככרים היאשוניס ראתה בהרגשה
ואחייב שמשה במה פעמים ובא בדקה א׳׳• -ונא הרגישה
ה״ב בודאי נעקר דת שראתה מקודם במה שבא הרגישה
אח״כ שהיי אנו רואץשנשהנה ענינה ממה שה•׳ מקודם
איינס גס אס ראתת מתחנה שלא בהרגשה :״ב יש לעיין
,:יבא יכו׳ ע*כ בדעתי יש בהתיישב בזה תרבת שנא נתוציא
אשה ויבככה והרגה שקדו חז״ב כנ תק״כ בברנו כאן
דשורש איקורו אייו רק מדרבנן כ׳״׳ ש עכ׳׳ל ןועיי׳ גשרה
ב־ת בלדה ח״ב קי׳ כ״ז שהשיג עב דברי החודד והוכיח
בראיות דמותרת לבעבת בכת״ג ועיין בשרת תשורת שי׳
ק•׳ קק׳׳ת ובמנחת פתים ענ היו״ד בזת
וע ד אבה כראתת ביפ ירית ובפעם ג׳ שמשת עם בכלה
ב״פ בכיכה א׳ בהפסק מענו כ׳ בשרת שואנ ומשיב
תנ־ינא חיב קנ״ב דיש להקל ולתלות דכיון ששימש גיכ
בנילה א׳ )בבעכ תגי( עיכ בפעם תשני אז בא תחיימד
.־תי ונדב י־אתה ושוב מותר לשמש אח״ב ביאה א׳ עיייש

וטי׳׳ בשרת רבי:ו דבי״ ח״ס ת׳׳ב חירד קי׳ כ״ח באשה
שראתה פ״א מחמת השמיש שנמצא כנ כד שט ופצס ב׳
שמשה ונא בדקה כציית ולא ראתה ובפעס תג׳ ראתה
מ״ת בניל כבילה וכן בפכס הד׳ והורה נה היג שהברוש
והיא כבלת וראתת אחי־ תנוביבה בלא תשריש ובכפל בדברי
החורד קי׳ קפ״ד אם עברו עלי׳׳ג״פ יום הוקה ובא הרגישה
אם נעקר בכך וכן אס באמצכ הגיב בא בדקה איכ ביום תוקת
ואיז׳כ בדקה א״כ ביוכ הוקת ה״ד וראסה אס מצנןרפץ או הר
הפסק נין הג״ 5והמנה להחייא מכמה מעמים עיש וכיין בשדת
תשורת שי׳ קי׳ קקית תנז׳ וכיין כוד בשדה שואב ומשיב
מתדורא תניהאי ח״א קי׳ קב״ג באשה שראתה דם מ״ת
כנ פד שלו ושנה שקינחה א״כ אוהיום וככה הי׳ ד״פ
בנינ ב׳ שאחר נובילתה ולא הי׳ זמן מוגבל רק כנ פעם
איזה כילות קמוך לנינ מילתה וד׳ פעמים בנת״ס בתשמיש
נינ מילהה תיתה :והורה בלי דם ותעלת נתתיר דליק
באקור ברואה מ ד ת טקת הקירוגין כזה עיש[ )יא(
רצופים .עפתיש וכ׳ בשמנה קק״ג נקתפקה׳ אם שמשה
בנהיים בידי זיבה ובא ראתה אי חשוב הפסק דייל כיון
דאיתא במשנת כב אחד כשר יום בחזקת :והרה א׳׳כ אין
ראי׳ ממת שלא יאתה אז וכר ככ״ל )יב( ]ראתה דם
כיי׳ בשו״ת שירי כהדה קי׳ י׳׳ז ע״ד אשה אחת שראתת
דמ״ת ד״פ ובכ׳א בא כודפ לה פ־ תנוקר שמצאת צל
בחונת שלה ושנ ,דס והי׳ אחר מילת שאחר נידתה ואחר
מלאה וא״ אם קינח האבר בהכתונת והג׳׳פ שאידכ הי׳
ג׳י בדיקה שבדקה ב׳ או ג׳ מינומין אחר התשמיש נמצא
ד כ בעד תבדיקת ובפכס תד׳ ראתה ב׳ או ג׳ שעות אחיכ
דכ בשפכ והי׳ לה וקת והנה הי׳ פשינוא ני׳ לתשואל
דפעס הא׳ לא נחשב ולדידי׳ מיבכי׳ מובא דנ״ש לדמותו
נכתס גם אם תאמר דכתס נא תלינן ט דבכתמים תולץ
נהקנ אבב לבנין מ ד ת כתאי דאמרו בשיק כיון דבשוק
של מחים לא עברת בכהודס נא נתעקק׳ האי דש מהיכא
נכן אנן קהדי שקינח בו וכיון דהיא מצאה גיכ כל כדי
שבת אק קתדי דממקום א׳ תוא בא וקיי״נ תולין במצוי
בין בהקל בץ להחמיר וגם דראתח ביפ אחר תשמיש
ואגלאי מילתא דמדת חגם רגשני פעמים לא איהחזק עכ״פ
מצוי יקרא אף גשכי פעמים כמ״ש שם ראיותיו ותאריך
בפלפיייו

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף א
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*תחי תשובה

נשו״ת שינת ציון ס ״ נ י ס שנשאל באשה שאמרה שראתה ג״פ רצופים ד0
) נ ( ע ד ו נ נ ה י ג א פ ״ מצאה זמן מופלג אמר התשמיש מיקרי רואה מ ס מ ת
מ ס מ ת תשמיש ואסר כ ן כשסקר ה ר נ אימת ה י ס ה ה נ ד י ק ה א ס היה יכל
תשמיש ) ו א ס בעלה שותת ד ס מ פ י ה א מ ה עיין מ ה ר ״ פ י א נ ׳ יו»ד ס ״ למיד(
נ י פ תינן> אסר תשעיש אמרה נ פ ע ם שניה לא נ ד ק ה עצמה תיק> עסעס
שלא הרנישה נ נ ו ס ר ק נ י ו ס שלאחר ה פ נ י ל ה בדקה ומצאה ד ס מ ה דינה ו א ס האשה נאמנת ע«ז א ס אין זה מזרה מדבריה הראשונים שאעכה ס ת ם
שגיפ ראתה אסר תשמיש והשינ דזה ודאי שאין זו נגדר רואה מ ס מ ת תשמיש כיון ד נ פ ע ס נ ׳ נ א נ ד ק ה חיכן> ו נ א א מ ר י ק איגלאי מ ל ת א נ ו ׳ נ מ י ש
השיך הובא ננה»״׳ שקיא ) א מ נ ם א ס יש נ״פ ל נ י זה אסורה כניל נ ש ס מ « ל ( ו ל ע נ ץ א ס ה י א נאמנת פשיפא דנאמנת שהרי אין כאן סזרה כיון שינולה
לחלץ דבריה ו נ א י י ה במשמעות דנריה ענין איסור ברור ועיש ע ו ד שאגןר ע ל ע י ק ר דין רואה מ י ת שנאסרת עצ נ ע ל ה א ס אומרת שראתה נ י ס * ק מ ח
תשמיש אמא נ א  .י מ א שאינה נאמנת שמא עיניה נ ת נ ה גאסר כמו נ א מ ד ה ט מ א ה אני ל ן והאריך ה ר נ ה נזה ו ה ע ל ה דלהכ• נאמנת נ ו ן דהיא מ ל ת א
דענידא לנצר׳ שהרי ניד ה נ ע צ תיכ!( כשאמרה לו שנפמאת לראות ב ע ד הבדיקה א כ ה ו א א מ ת וכתב דלפ• זה דווקא א ס האשה א מ ר ה נ נ ע ל ה בכל
נ י פ תיכן( אחר יתשמיש שראתה ד ס שיין נ ו מלתא דענידא לגלויי א נ ל א ס א ס ר התשמיש לא א ׳ רה לנעל ר ק נ י ו ס שנאפר י ת ש ע י ש א מ ר י כן אפשר
לומר שאינה נאמנת עיש ינע״ד אינ מ נ י ן מ ה שהצרין דנכל נ י פ אמרה לבעלה ת • ^ דלכאורב נראה דנשנ׳ פ ע מ ס הראשונים א פ י ל ו ח ס •זמרה א ח י
זמן י י יי^מנח כיון שאינה א ס ר ת מ י י ע י שתראה נ י פ ועיקר ה ק פ י ד ה ה י א ר ק ע ל פ ע ס הנ׳ נ ס צ׳׳פ ע ל ע י ק י סקירתו נ ו ן י א ז י ל ו ל נ ע ל ראשון
מותרת ע• נ י ק ת ב פ ו פ י ת כדעת רוב ' ה פ ו ס ק י ם לקמן סעי!( נ׳ א״כ לא דמי לאומרח כ מ א ה אני נ ן שאסורה עליו ב א ץ מזור ו ח מ פ ה משאיכ ה כ א
לא שיין נזה ימוש שמא ע י נ י נ ח נ ה באחר ] * נ ע ח ראיח• שדבריו נכונים בחקירה זו למשמעות ה ש י ע י ה פ י ס ק ס צקמן ס׳׳נ לגדידה תליא מ ל ת א א ס
האשה רויה י נ מ ק 1צמה ת ח ת י ר א ש ו ן הרשוח נידה אנל ה נ ע ל אינו יכול לכופה ע ל זה ו מ מ י ל א יגרשה פ י ל סי״׳׳ ״ נ א י כ שפיר יש למוש שמא עיניה
נ ת נ ה נ א ח ר ועול ״ צ נ פ י ל הנו׳׳נ שהונא לקי ס»ק י»ח דאן> המתירין לנעל הא׳ ב נ מ ק ה היינו א ס תמצא ל ס נצדד• השפופרת א נ נ א ס לח תמלא
כ נ י לא ד ה ״ ע״ש י ק הוא ד ע ת ה ס י ! ש ס א׳׳כ שפיר סקר נזה ה ר נ שינת ציון הנ׳׳ל דלמה נ א מ נ ת נ א ו מ י ח שראחה נ י פ מ י ח נימא עינה נ ח נ ה נאשר
ובאמת לא ר א ח ה נ נ צ י ית יאיכ נ ס ע•• נ ד י ק ח שפופרח לא חמצא כלל וחהיה אסורה לו וממילא ׳נרשה וחשא נאמר[ ויש לעיין נ ז ה  ( ) .ע ד שלו
מ נ ה י ד וכיין נשוית אאיז פ ס י,אירוח מלק נ ס י מ ן קכיו לכיז מ ״ ר ׳ שנמצא נ ע ד שצו שהוכן נ ק נ ח נ ו אחר תשמיש ו ק נ ח עצמו נ ו א נ נ א ם לא
ק נ ח נ ע ל בנו י ק בכדיא י כ ו ת תו א«י נ א היי רק כמי שאר כ ת ס הנמצא ולא מציני בנהיכ נ כ ת ד י ס ני^ל ה א ב כיא י ע ל י אשה עיש ו נ ח נ ה ס י ע
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נפלפונו ותענה בקוך .נהקנ שתנובונ ונא תשמש נל״ס דגם נבגד בנה וכנ אדם שייך כתמים י -״ש וכיין נשו׳ת
רק בליגה ב׳ וקייס כ״ז ואס אח׳׳כ תמצא עול תפעם עמודי אור )מה שכתב להיג נככ פתחי תשונה ז.ל( כף
שוב אינו ):תירה כננ דגם זת קונת גדולת אצלי וכף נ״מ שתשיג ג״כ עכ תפנמ׳־א ודעתו דגם כנ כתונת שלו
ן ך ן״ןין <י;> ן .פ דם• עיי׳ נשרת יבינו לברי חיים שייך דין כתם כמו קדין תמונת נמשתה בי״ש ועי״
חינ חידד קי׳ ע״נו נאשה שתי׳ לת וקת קבוע וזה לי 1בפת״ש סי׳ ק״ל גןין״נ מה שהניא נשס הג״מ ?חיאצ מקונאצלו
כניד שקיה כה שנככם ו׳ או ז׳ להשמישה אחר מניכתה זיל שהוא ניהו הגאון נעכ כתודי אור תכו׳ ועיי׳ נניח
דמית ומרגשת בשעתה ששוכב דס ממקויה ולאח׳׳ז שינהה מאיר קי׳ קיצ קעי׳ ל״ע בתשר כ׳ ככ דנרי הפנמיא אף
שנפעס ת׳ אחי נונילתת רמ״ת אך תיכף אחר נונילתת שהקכיס על ידו הק״מ <כנ״ל( מימ לני מהקק מאוד
אינה רואה דה רק כשאר נשים דש לה וקח קנוע גס בתוראת זו וכו׳ ותשיג עליו ע״״ש ועיי׳ נשרת הר המור
יש לה שבי ומיגשת קצה כאנ והעלה דלא מצינו נש״ק להגאון מחרים בנעמ זיל קי׳ ״ח מת שפלפל נדנר׳
ופוקקיכ למוש לרואת ד״ה י ק נשלשת פכמיס רצופים תפנמיא והק״כי הנז׳ ועיי׳ בשדה ארי׳ דבי עיכא׳ ,חידד
ונאס נא ראתה ג״פ דצופין י ק למקומעין אין לחוש וכ״כ קי׳ מ׳ בקוף ד״ת ועתת נעיין וכו׳ שכ׳ דתדין פס תפנמיא
נשו״ת מתרקיך חיא קי׳ ק״א ונמהלי״ו עיש שקיים מדינא בזת אך מיש )בארי׳ דבי עילאי( דבנמצא פנ הכתונת שלו
להתירה אך אס לנ האשה ותנעל נוקפים נזת מאיקור אין ט רק משוס כתס ממש לא תבנה׳ כונתו אס עכיפ
כרת תנדוק עצמת ע״ שפופרת קודם תשמיש בליל נונילהה לענין כתם צריכה נחוש גם כשנמצא ע :כתונת תבעל
ואס תמנא נראשו תת״ אקוית נו ולככ רע לס ואס לא וי־ק לענין שלא נאוקרת יומעס ימית יש לתקל כשלא
תמצא מותרת לו ולככ תעונס אפי׳ לא תמצא גס על נמצא עכ עד שנו שקיכח כ־ אס כל כתונתו או מנתו
הצדדים וכיד תתשו׳ אמונת שמואל עיי״ש )יד( דם .עי׳ דגס לעצין בתמינז יש נהקנ לגמרי בדי הימגדא דליש
בקינו בקוף קק״ג שכ׳ מהפמ״א דדוקא בנמצא על עד בלל בבגד שלו דין התורם ולשוני בלתי מובן שס ועי״
שלה או עד שלו שקנחו עצמם לאחר תשמיש אבל אס דס נשרת שואל ומשיב מהלורא תלית אי חיא קי׳ שכימשכ׳
על הכתונת שלה שלא ע״ בדיקה אפי׳ מיד אחר התשמיש כהפנמ״א דל״ש כתכ נכד בנו כיי* ש וכן״ נשיית נית
אין נה אלא דין כתם כיון שמצאה שלא ע״ בדיקה ועיי׳ יצחק )להג״מ מכנונ זיל( ח*נ מירד קי׳ כריו שכ׳ שמסתפ׳
נמלנושי נוהלה בפיה״ק קקיד שהביאו וכ׳ ד ק פשומ לדינא כתקב כיון שעכ׳׳פ מכויש בתוקפתא דגם עכ נגד ננח
יון שדין זה דרואח ג״פ דם מחמת תשמיש שתתא אקורה שייך כתמים כנ״נ מתנחם ושמכת אך אס יש צד להקל
לנעלה היא גזירה דרננן וקייס אמנם זה פשומ שצריכה או לצורך גלונ יש לצרף דכה תמקיליס דננגד נעלח <4ן
זינ גס נמצאת כתם אלא שאינה אקורה לנעלה נכתמיס איקור כתמים עיי״ש ועיי׳ נשרת עמק שאגת )לתגח^צ
מכיל  0 0על עד שלי עפת״ש מיש מתק״מ נשם תפמיא מהאלניקמאפיל זיל( ירד ק״ כ״ז מ״ש נד׳ תפנמ״א חכז׳
לנבחונת תנענליכא משוס כתם והכףמ נקיק ג׳ תקכיס לענין כתם נעד תנכנ ע״יש ועיי׳ נקרה מהרשיס ח*א
על ידו ועיי׳ בפללס לי)מכיס נקפח׳ חכם סק״ל שהניא ק״ קכףג לענין נמצא דם על חלוק תנענ בנקר אחר
״בל״ הסיע נזה וסיים ולפי״ז אפ״ ז״נ ומנילה איצ ללא תשמיש אבל נשמת תשמיש שימש בכד ומהי מנגיעת
גזלו חזיל על כחמים שנמצאים ננגל האיש ע״״ש ]ועי״ הכהונה מחמה לכלוך ש״ז והאשה מינקת תוך כיד חדשים
נשמלח סו 0קי׳ קיצ סקיד דהניא מהתוספתא מפולש ומסולקת למיס והחיל מכח צילוף תלץ מעמי שהיא מקולקת
למיס
ע

כ

נ
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פתחי תשובה

יאילו אם נמצא נמ• בכתונת שלה ״ל יבא לאפי זמן יעמ• אשם תלד
ומס שנמצא בשלו יילמא מעלמא אתי י ש )ומיץ י ש לקמן סיק ליס
יייל שכן גיכ דעת ה י נ נמה •ח סי׳ י ז ו י ץ בתשובת ממית שלמה סי׳
י א נעעשה שאייע אשה אמס שלמה לשאול על סיץ נתוית כתס שהיה
גו ממה מקיימת נממיס ולא היה נבל אסי כנייס והמראה שנינמיים היה
מקום ספק אם מצפי!( ונאשר שלמ המורה למקוי אס יש לה גמה למלוח
השינה ני יש למלומ ננעלה לפי ששיכן( אמד המשמיש קינס הנעל אמ
האבר בהס pוהסדץ סיה •דקי ובדוק וזה אירע ד׳ יה׳ פעמים יסמאמה
אס המראה נ• לא •דעה דנר שיהיה נזה דבר סמוד ובכל פעם היא בודקמ
עצמה בשסרימ אמר המשמיש ואינה מוצאת שום מד ולבעלה נאנ נצידו
והנאג נמשן לפפמיס לפניי סמיך לאבר יבשמן לא נמצא שום אודם גס
לא שוס כאג רק זה מקרוג נראה פל סדיני שהיה מלינלן ג י ז נעץ
מיאומ אדימים ששלסה לשאול ולאשה הניל יש לה יסמ קבוע וסארין גזס
דיש לצדד להקל דאין זה נגדר יואה מסממ משיש ל י מה שגא השאלה
דאץ הדנר נדוד שהיה •וסד מנגייס גס הוא מקים שהפישפשץ מצויץ
שמכל לחלות כתודמס נס נראה שלא היה ננידוד נמקים שהנעל קינס
»צ»ז רק שתיל לקנח שס גס ל י הנראה לא מצאה תיק( בלילה אמי
קמח נעלה ולא דאתה הכתם עד הבוקר מעתה אינו בנדר עי הנייק כיון

שנוכל לתלות שאיכ נעשה י י מאמלס ונדאיתא בסימן קיצ סליי י א »
שנמצא איזה עעמיס עיז ניאה ילא יצא מיץ כחם שחולין גמה שינולץ
לחלוח ואפי הוי גניי ספק מימ מכל לצין בזה יעח המייכי שהקע
ה י י א גאשה יש לה וסח אם יש מקום לחלוח גמכה אפיי שאינה
יויעח שמכחה מוציאה ים וניאה יחליה זו גמאכולח עדץ> גיץ י פ י ס
אינו גיוי שהיה יוחי מכגייס כו׳ וגפרמ שיש גיכ מקום לסלוח בנ$ל
י כ יעחי להקל אם יסכים עוי יג מוסמן להחייא לשמש פוי פ י ס
פעם אחי ושחנייק א י כ היא ובעלה כיי לעמוי על הבירור ונויאי <סן
להחיי לחקן מה יאפשי לשמש נליל שנה ויותר ננץ להחיי לה לפבמ
ניוס השמיני קולס מנחה וחלן לניחה נלילה ומוחיח לשמש מיי
יהד לאפי עונס היסח גם ״ל ימלילה ליום לא קבעה ואם ח-זנול נלילה
אולי חדש חיאה עייז י כ ניאה יהד לצייד יק גזה לא •היה עקייס
וסח אס לא חראה כיץ שלא סבלה גלילה ונחיישג גזה איכ .נס יש
לפשות מאי יאפשי לבוא למי גייוי אם הוא מהבעל ליאוח אחי קיצוס
אולי נשאי בפ• האמה ונם לבדוק י י שלו שמיל פעם יאשון אסי
ססשיש נד יש( )ה( אסויה לשמש עם נעל זה .אילו ביי י ב ו י
והנקה ונן אס יאתה גיפ נ י י עינוי והנקה אסויה י י י ש  pbנתשונא
נדב תניינא סייי סי׳ צינ נ»7ה ונסזוי ונסי׳ ציה נתנ נפיפות יאס

דרכי ת ש ו ב ה

דמים וגס שנזהל מנגיעה הכהונה כנז׳ וכחג שם ששמע
מלג א׳ גשם הגהיק גמל לגלי חיים זצלנחיה ששחק על
המחמיר כחומרח הלחם ושמלה גודש ליזהל גכחס האיש
וקסל דבליו עי״ש וכ׳׳כ בשרת אמלי יושר ח׳׳א קי׳ קקיד
ששמע  pגשם מלן געל לגלי חיים זייע ולא ילעחי אם
גלול השימעה ושכ׳ גמהרצדס וגאמרי יושר גזה גשם לביני
בדגרי חיים כי לריחוק המקממח ולא הכילו אח מ ק
הדיח וכ׳ רק מפי השמועה איש מפי איש ואולי שמעו
נמחכחיה ממאן דלא חש ליףמחי׳ ולא דייק שמועח מפי
לני׳ רגשכגהיג זצללה׳ה ואנו לא שמעט זה מפי אטהיט
ולגוחיט הקלושים זיל גלולי הלול שהקחופפו הרגת בצל
מרן הליח זציל וגם חחנו הגה׳יצ זיל גשרח עמק שאלח
מיל לא ילע יחה עיכ אץ שוס יקול ממש בשמועה הכז׳
ואללגא נלאה מלשון יגינו הלגלי חיים ח׳׳ג חידל שי׳
מיו גאמצכ התמר תיל אך גאמח זה לא הד נגגי׳ לק
מ מ כחס ויכול לחטח גאיזה לגל וכו׳ כ׳׳ז שאילו רואה
בגופו לא הוי לק כחס כמו אשה מכיל הגס למיילי בחשד
השאנה שם נענין אס יש לחלוח שיצא דס מש״ז שלו עכ״פ משמח
נשוט דרך אגג כ׳ גפירוש דגם גגגד נכל שייך דין כהס כמו
גאשה עיי״מ מזה נראה דלא שיל להדיח כהפנמ׳׳א הנז׳ דאיכ
הודנ נמימר דנא שייך כלל  pכחס גגגד איש דש עוד
לפלפנ בזה אבנ עכיפ נראה גליח ללא כהשימעח חנז׳
שהעירו מפיו איש מפי איש ועיין גשדח מלחימת ארי)לברי
משה! גמנאה דס מ״ח ג״פ עיי גליקח העל הייט עעס
הנ׳ ע״ גדיקח העד ושחי פעמים הראשונים מצא
הבענ גכתונח שלו רק כחס קטן כעדשה דיש לדון אפ״
אם לא נדון שהקולא של חפנים מאירוח לתקל נשל געל
מ״מ אפי׳ באשה אס נדקה נעד שאיט נ מ ק מהורה
כשהיא פחות יוגריק אמנם חש לה במיש החמיק בקי׳
ק־ג וקי׳ קפ״ב נענין מאכילה שנזמניט )כנז׳ בפח״ש ק״
ק׳צ שק״ וע״״ש בדברינו קיק מי( אמנם העלת דעד כאן
נא תחמיר הגאון חחקיד חחמיק זיל אלא לענץ זינ * ל
לא לענין מרח דמחמח וקח קאחיק עלה )לדעח כמה
פוסקים( מישייס לתיתרא ושחקכיס עימ חגאון חחקיד

עהריש קנוגער זיל ונקחה ונזרעה זרע עיייש ועיי׳ בפרת
שאילח יעקב להרג דקיק אדא קי׳ יךח בקופו שהביא נשם
חוחבו הגאון מהרים שיק זציל שאמד לו שאין דין כסמים
במד איש עיייש ועיי׳ נק׳ ערך 5ףי על חידד נזה שהביא
ראי׳ מירושלמי פ׳ המדיר הלכה ו׳ דגם בעד שלו שייך
כהס עי״׳ש ועיי׳ בשדה לטש׳ מרדכי חידד קי׳ ק״ז בא׳
שביום השני אחר הנמנה מצא על האונמערציג prw
)מכנקיס( שלו שומה שומה אדומים שהי׳ בכיא כשיעור
מאכולח שבזמנינו ופלפל בפי׳ דברי חסוספמא ודברי הפנמיא
והס״מ והעלה להקל ובהשכמוח הגאון עבראדי נ״ בצירוף
חחיריס כיון שלא הי׳ בכ״א שיעור גייס ועוד רק כמאכולח
שבזמנינו וגס עוד סניפי חיחר מי״ש ועיין גשדח אמרי
יושר שס שכ׳ גיכ דעכ״פ יש לצרף להיהרא בכה״ג כשיש
נמד שניף הייט שהי׳ חכחס פחומ ממנונע קרייצער ולפי
שיעור המעיל צדקח וחחה״ש שהעחיק בלחם קי׳ קיצ
קקי״מ השיעור יוחד וגס נאבד חבחס וליה נאפשלי לבלוק
אס הי׳ מראה ממאה בכהיג יש להקל בודאי עי״ש ועי׳
בשדה פרי השדה חיג ס״ קש״ד מיש ליישב דברי הפרם
מאירוח בזה שלא יוקשה עליו מהחוספחא פי״ש ומיין
בדברינו להלן )עי׳ ק׳׳צ ק״ין ר וקיק ז׳( גדש בזה לדינא!
) ט ז ( עד שלו• עיין בפרדש ריימניס בשפחי חכס קק״ד
שכ׳ דבנמצא על עד שלה או עד שלו לא הוי רמיח רק
אס אחזו העדים בידם או חניחוס במקום מכושה כמו
קופקא אבל אס הניחוהו חחח הכל לא הוה מאה ידה
רק בנמצא משוך אבל אס הוא פטל אפי׳ יש כגריק ועוד
עכיז אינה ממאה רק מפאה כהס ולא הד דינה כמאה
ידה עיי״ש )י] 0שלו׳ עיי׳ בשדה שואל ומשיב קמא חיג
קי׳ קליו בנמצא על על שלו וללבו שלא יוציא האבל חי
לק יוציאו לאחל שימיח חאבל לאחל שמינית שעה במלך
והעלה להקל עייז דאין זח כשינמר וקח ריל שמא אחלי
משמיש לאחה כי״ש ועי׳ בשדה חשורס שי׳ קיק קיק
שחשיג עליו בזח עיייש[ )יה( ]אפורה לממש  npבעל וד«
עיי׳ בשדה מחישים ידג קי׳ קימ גאשח שלבשה חלוק
בלוק pדס מנילה וגס הכינח חחח הכל שני עדים נקיים
ולגנים
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ת»יה »יאה שלישית שראתה מסמת משיש מעין עד יהיה הונר
עונדס ומומרת לנעלה כל • י ינודה ועניקסה ]ופעם מסלוקתן מנואד
1יל סקיא[ ונמנ עוד דאם נם נ י י ינודה מראה י מ מסזור ומיאסר
וא(> אס לא מראה י ע ניפסוק ימי הינור וההנקה ממזור לאיסורא
דמה שלא ראסס ג י י ינוד והנקה לא עהנ• לעקור היסמ הראשון שקנעה
נראומ י ס  j mמנה י ש דאם גס נ י י ינודה מראה י מ ממזור
ומיאסר י י ן נסימן ציא שם שהוסיף ניאור נזה דלכאודה אס מראה גיס
מסממ משיש  y-iמניקמה אי אסורה כל • י מניקמה זה מלד נרנוומא
דהיז נסי• ק י פ נדק י ס סונר דאילו ליסש שאיס קנוע קוששמ
מינרמ ומניקה אננ ה י ן נסימן ק י ד סק״פ מניא נשם הנהמ ריל
ודרישה דדוקא ניסמ קנוע סוששמ ואיכ טון דרואה י מ איני נסשנ וסס
קנוע לא היסה צריכה לסוש נל עשן ניד סודש אלא שאין רצוט למקוע
עצי נזה שנסלקו נו ה י ן והיז )עמיל סי׳ ק י ד י ק ייד י ה י ן
פצעו סונר גיכ דאפילו נפפם ראשון סוששס( וגס אפשר ןהא מסמ
שנמנע י • עונומ יפשנ איט קנופ הוא רק לענץ פקידה מפקדה נ י א
אנל לסוש לו נימי מניקמה אפשי שציינה ונם זה שמשיש מקיי אוצס
אינו מוסכם וגם יניי ימ»א נסי׳ ק י ז ס״ שכמנ וכנ זה אס נני עניה
ושמשה וכר לשץ ענר מודה לאסור לכן לא אקנע •תי נהימי זה עיכ

עיש ]ונששונמ מיס ס״ קסיי השיג אורות אשה שלאח ה דס החמת
חשמיש נ פעמים פיס שהוגי עוגיה ופעם ג׳ אסר שהוגי עוגיה ניא?
פשופ א• היר כנ הגי ס פ י ם גימ• פינוי אסי הכיס העוגי או נימי
הנקה היל תאה ים מ״ח ממש וכימוכס מחשוגס ר״ שגיירא p״ ק י ז
)ס״( ואינ דקיייל סיס ק י פ דאין אשה קונעס ושס ניע• פינויה
ומניקה היינו נהיות כוסס קנוע אנל מימש סוששח וא׳נ ניץ שיאיוה
גיפ מסמס חשיש ציינה שססוש ואסויה לשמש ואין הינ שנעקי נ י א
אס עניה ושמשה כו׳ וגם אשה זו שיאתה נ י ניפ קוים הוכי עוגיה
ופעס ג׳ א י כ כ א יואה מסמס תשמיש נמויה ועיש לפ• מה שסזנ
הרנ השואל שפנונסא דא רגילה לראות לפולם ו׳ חדשים היאשונים נימי
פינורה נזמן וסתה הר• אשה זו גרופה משאר נשים לפנץ זה שאץ
ע נורה מסנק דמים אן מאסר שכנר ענדו ג׳ תשמישים ואס נאסרה
תתגרש י וקשיס גירוש ן או שתנדוק ונפלץ נרנוותא יל להקנ ילסמון
הפעס אדעת הראניי )הונא לפינ נמה גיפ( שלא נצרן> ראיה יאשוגה
ניץ שלא נדקה תפנה ותידון כרואה ניפ י ת ופתה לא •שמש פמה עד
שמשאל ליופאיס ותעסוק נר»אות וכיון שאינה מוחזקת תנדיץ מימ
נהאמץ לרופאים שנמיפאמ ומשמש פעם נ׳ וסיאה נימות התשיש הנ
ההות כד אתר ה׳ או ד סדיס נכיידה שאינה עלונה ליאומ נאומן

דרכי ת ש ו ב ה

ולבנים והבענ שימש }•פ נלילה וקינח א»ע נאוהן עד
ובבקר במצאו הערים מלוכלכים נכחמיס אדהדס יותר
מכשיעור וגס על חלוקה מצאה  pואינו זוכר אס גס
נפעם הג׳ קינח ידע  ptf>Sערים וליכא רק רא״ נ״פ
אחר השמיש ותעלה להקל שלא הר רואה גיפ ייחמה
השמיש עי״ש[ <יט> ]יישסש פם בעל *־« כיין נחורר
בביאורים קקיג בכידון אס )מתרה לו נייד עינור והנקה
שהיא בחזקה מקובקת דמים והעלה נאקור והביאו בכידש
קקיה וע״ בקרח קנאת קופריס תשו׳ קימ שדכחו גיכ
לאקור בזה רק תכריע דאף לתאוקדיס ננענ א׳ בבדיקה
)דמ בימי עיבור והנקה מהני הבדיקה ואז כשיוכינ תבדיקת
הה״ מוהרח ע״ז גס אחרי ייד עיבור והנקה וכיייש י-ב
עוד נזה ועיין נשרה ראש משביר הקכרדי חיא ירד קי׳
ייג על א׳ שמצא דם אחר השידשו נמכנקיס שט ואבתו
ידחה מעונרה ונשק שם כיד חשד ניח יעקנ קי׳ קקינו
)המובא נ פ י ד ש ק״ קכיח קקיכ( שכ׳ נק״ רכז׳ כ ון
דמכוברת הוי נחזקה מקונקת דידס כ״כ יינ קיק קכק
אס הוא הדס מהאשה וקפק אס תוא דתמקוי־ או מתצדד״
ונמעונרה כיש לתור ירש הכרז דרונ דמי׳ הס יון תמקור
וקייס שס לזהו כומנ להלכה ולא נמכשת״ ע״״ש וכי׳
נשדח כנף רננה חינ מירד ק״ נ״מ כיד אשה שבינשה
עם בעלה ומצאה דם גיפ בגיל ענינה וננקר ונהכבי־ה
מאוחה ליל א׳ והענה שנכון שלא נחלק נץ מר הנקה
לאידכ ושלא הכמש רק נגיכ 3׳ של נן3יל כ׳׳ש וכיין
נלנריט להק נק״ זה קיק קייז וקיק קי*ח) 1כ( עט
בעל זד״ ע״ן נחנקת מחוקק אהע״ז קיק קייט קקכ׳נ
שחשב רואה למיח בץ הננףס הזקורים כל נעלה מדאורייתא
מ״״ש והכל המהו עניו מההשד הלשביא קי׳ ההליע םכ׳
בפשיעות דרואה גיפ דמית כשמעגול ליכא רק איקורא
למגן ליך״ל כחמיד וקתות דרנק ועיי נחודד נביאוריס
 yppמיי* בפרלק למוכים נפחיחח הכוללת שבריש הק׳
נחקירח ל  pליאה מחמה השמיש ובפחיחהו לק״ זת
י

v

ה

שתאריך נלץ זת והענת דאס לא ארגשת נשכת השמיש
ומצאת היכף אחר תחשמיש אינה אקורת רק מפאת קפיקא
לאורייתא ולפי רעה תרמביס בעלמא לכל קפיקא לאורייתא
הוא רק מררננן לחומרא א״כ תר׳ כנ כיקר מת לממאת
כלת היא רק מלרננן וכיש מה לאקריפן אותה עכ נעלת
אחר שראתה גיפ ראינו רק מררנק אך מת שיש לעיין
נזה הוא היכא שראהה כנ הגיפ נהרגשה נשכת השמיש
לנכהיג ממאה נרה מהיח וחיינץ נקרנן ועתה יש נבאוב
אס ראהה כך גיפ אם אשורה ננעלה מת״ת או לאם
נכהיג נא הוי אלא מלרנק ומצלר נזה נכנכונו והכלה
)נאוה ו׳ שס( נלעה הנףך ררלידת למי נוקה הקבוצות
ולאי לאיכה אקורה נבענה רק מדרבק נדידן לקיייל
וקהות ררננן אמנם נלבה ההוק׳ יינ לאשורה והיה
לבכנה מיש נאריכוה וכיין בשדה חחס קובר חיו׳ר ק״
קכיג מה שהאריך נזה וכ״ נשמנה קין׳ל רה שככפל
והפלה ללינא רהרשניא שכ׳ דררו״ת הוא רק רדרבנ!־
יחיד הוא בזת כי מדבי־ י התוק׳ והקידג ושיב כיאה דהר
איקור דאורייתא ומדש בחנקה מחוקק יכ״ש מ י ש נזה
) כ א ( ]:ם בעל י־ כ״ נכדה מונו •ד מהדורא ג׳ רדב
נך׳ נינ נדי! אשת שראתה גיפ מחרה השמיש אך הנעל
אמור שהי־גיש שאותן הנ׳ ניאות תי׳ נכח יותר מהניאוה
תיתי־ תאהרות ופלפכ אם יש נהתירה בידוי־ גמה דשמש
עמת נני כח כיב עי״ש שק״פ נציע{ ) כ ב ( איא הרינדש.
כיי׳ נמקור חיים קק׳מ שהעתיק דנרי נשון תרשביא
נהשו׳ קי׳ המניע אפי׳ אס אמר הנמל הראשון שלא רצה
נשמש ממה אסור נהשחותה אצנו הואיל דאם שובלה
אינה אקורה אלא איקור דרבק דקיי״ל וקהוה דרבק
ח״ש־ק שמא ינעונ אומה כיש ומעהה נפמשיל בקיק כ׳
שדעה הישביא דרדמיה הוא רק מלרנק אינו נהחלס־
וממילא לנדעח החלקת מחוקק דהר *־אור״חא כשאומר
שאינו רוצה לשמש עמה מוהר להשהוחה וא־צ לגישה
ואיכ הלר הרנר להלוה נפלוגהה הפוק׳ נזה והמע״ן
׳שפומ

יורד .דעה קפז הלכות נדד ,סעיף א
< כ « )ג( ת ת נ י ש ) כ ד ( ר ( ו ת נ ש א ל א ח ר נ ש א ת ל א ח ר ו ר א ת ה ד ם מ ח מ ת ת ש מ י ש נ ׳ פ ע מ י ם
חנוסים אסורה ל ש מ ש נס עם אותו ב ע ל א ל א ת ת נ ר ש ו ת נ ש א )כה()י( לשלישי ואם נ ם ?ס
ה ש ל י ש י ר א ת ה ד ם מ ה מ ת ת ש מ י ש נ ״ פ ח ט י פ י ם ל א ת נ ש א ל א ה ד א ל א א ס ו ר ה ל כ ל ) < 0 0ח>
ע ד )י( ו ת ב ד ו ק  :הנה ו״א שאין אנו )ה( נקיאין איזה מקרי משמח תשמיש ני אין נקיאץ ניעור הנזני

באו־ הישכ

פתחי תשובה
יננ ;וצדק׳ שנוננ נעשות שלא תקלקנ עצמה נעשה לה יש[
)ו( ותנשא לאסי י ׳ נתשונת נו״נ תניינא ס״י סי׳ צ״נ שנתנ יאס ראתה
שסע ים אץ להתירה להנשא לאסר שיקר ההיתי שמותית לשני נתנ
ס ק י נ יאיכא ספק סיקא שמא מהציייס ושמא אצנע שנ השני לא תהיה
»ס ליאשון אנל נ י ו י י נשפע והוא ויאי מן המקיי אין כאן י ס וא^
אס ננ׳ פ ע י ס יאשוניס לא יאתה״נשפע יק נפעם הגי אין היני ניוי לסייס לאיש אסי ואילו נייקת שפופית יש לפקפק נה טין שיי שפע
י 0יצא יממה נתנרר שהוא מן המקור הרי היא ננלצ כל הממלאה מופצת י ש )ו( לשלישי נתונ ננ* :היסנ של הינ מהי״ס יל זקינה שפסקה
מליאות זמן רנ יהמסיל* ליאית מסממ תשמיש ימינשת צעי ינאנ אינה ציינה נייקת שפיסית שנויי שאלה י ס ע י ל וכתנ עוי נשנות יעקנ שס
אן אס יאתה נילדיסה ניפ מסמת תשיש לא מהני מה שהזקינה אסי כן י י ן שס יעיין נסין> פ י ק י י שפקפק• נזה יסייס יציץ• עיין ליינא.
»ד נתנ הסלרי סהרה יאשה שיאתה נ׳ סעיס מסמת תשיש ינתעניה דליה ימיתימ לשמש אסי נן לאפי שתפנול נ י י פוהי שלה יאס אינה
ויאה יש לימי ימוחית לשמש אסי כן אפילי לאסי שעניו ימי פוהי אפי יקיימא לן מעיץ אפי ?יא ון»נ הכויפ י ש אכן נתשינת נדנ תנ״נא
ס״י סי־ ציה סילק על זה משיס י י י פהיה לימי ימאה נשס שאינה קינעת כן אינה עוקית ונס אפילו לאפי י י סוהי כל ימי משן ההנקה
לא מהני מה שימשה ולא יאחה נילעיל י ק י׳ י ש )ח( עי שתנייק .י נתשינת טיפ ניהייה ס״י סי׳ י נ שנתנ יאשה שיאתה גיפ מסמי!

)נ( תתניש .ולענין נתינה עיין נאיע סימן ק י ז )ל( שתנייק .מליקת
סשפופית הנזנר נ ס י ן נ׳ ויין נאיע שימן י ) (0נסיאץ .נתנ ה י ן
יציע אי מחמרינץ מהאי פעמא דאין אנו נקיאין לאוסרה לכל העולם הינא
שהוסזקה ננ׳ אנשיס נן עניל

דרכי תשובה

׳שפומ בזה )כג( ]תהנדש .עיי׳ באה״נו מה שציין מיד
חכהובח וכי״ בישועוה יעקב ס״ זה קק״ז שנומה דעהו
שאיבת מפקדה כהובמה כיון דנוכל לומר דלא כל אצבעוה
שווה ואצבע תבעל גרס שמאית דמית וגס בקמפק בדין
באס נשאה נאחר ואינה מאה הרי נמברר למפרע שמגיע
לה כחובה מהבעל הראשון שהחקרון הי׳ ממנו בזה ופלפל
מ ה וגס כ׳ דאין זה דומה נאשה שאין לה'וקח לרימ
דקיל דאקורה נשמש דאין לה כהובה דהמס המוס שבה
גרס אבל הכא נא נחברר במי תחקרון בזה כנז׳ עיייש[
) כ ד ( ]ותנשא לאחר .ע״׳ בק׳ מי נדה בקדא על ה׳ נדה
עידק שבקחפק בזה לדעח הפוקקיס דאקה איצ כלל
בדיקה לא לפני חשמיש ולא לאחר חשמיש אס בכה׳ג
שנשאה לבעל אחר אס צריכה בדיקה קודם חשמיש ולאחריו
כיון דהוחזקה גיפ חחח הראשון אלא שאנו ההרבוה מפני
שלא כל האצבעות שווה והעלה שס דודאי צריכה בדיקה
גכהיג גס לד׳ הפוקקיס דזיז איצ בדיקה כנז׳ עי״ש [
) כ ה ( ]לשלישי עי״ באהימ של מהריימ ופהיש קקיז
גדיה לשנישי גשם השבדי לענין זקינה שפקקה לראומ
מזמן רב וחחחילח לראוח מחמש משמיש ומרגשמ צער
וכאג ידצגדיקה שפופרה עיי׳ש וע״ גשדח מהריי אקאד
חידד קי׳ קפיח גאשה זקינה גה נ״ו שנים אשר זה ף
שמס שפקקה לראוח נדי גדיקח ואחיכ מצאה הרבה
כחמים חה שחי שנים שמרגשח כאג גחדרי גמנה חמיד
מלפני׳ גס גפרקי חוליוח״ מאחר״ עד שגכל גדיקוהי׳
אינה יכולה להכניק העד געומק יוחר משיעור חצי אצגע
שמגיע שם סעד למקום הכאג חה יומר משנה ממימה
שמאח דם אגל רק מחמה משמיש ולא זולה ואומרה כ׳
בשעה משמיש ירד גהכנקה השמש כחצי אצגע כואג נח
לומר אוחו המקום כאג ׳שממנה ואחיכ גהכנסה כל
השמש גצואר הרחם קימך ני־&מ השמש מן הצד מרגשח
שם כאג גדול וחזק מאוד ומיד שפירש ממנה אוחו יום
היא שופעח דם ובמשך הזק הכאב גשנ׳ מקומוח הניל
הוא־ וחזק על״ והעלה דיש לה דין זקינה ובכאב גדול
שה בודאי א* 5אפ״ ז׳ נקיים עי״ש

ולענין זקינה שראהה גיפ דמיה ע׳״ גביה מאיר גאהע״ז
בקור צלעוה הביה ק״ ״ג ועי״ גשדה רשמי
שאלה p״ ליו עיד אשה זקינה שיש לה כאב בצד שמאלה
באוחו מקום כמו מחמין בבשר חחי ואידז הניח לה
מכאבה וה״ לה קצח כאב כמו ברענין ואידכ מבלה ובשעת
חשמיש כשהגיע האבר לשם בצד שמאל הרגישה צעי
וכאב והבדיקוח המה נקיים ומציאח הכחמיס עיי בדיקה
לפייד האשה רק מצד משמאל והאריך בצדדי היהר דאם
הראה כן גיפ בשעה משמיש אינה בכלל דץ רואה דמיה
פי״ש ועיי׳ בשדה אבני צדק )לתגידצ מקיגעמ זינ( חידד
קי׳ ע״ח דאס פעם ראשונה לא בדקי^עצמה לפני תשמיש
אז יש להקל בזקנה לשמש עוד פעם א׳ אבל אס תשוג
עוד וחראה ידו אין נההיר והיינו באין לה מכה וכאב
ופי״ש עוד בקי׳ ע״מ שם ועי״ בשדח מהרים שיק חידד
קי׳ קיפ לענין זקינה או מינקח עי״ש ועיי׳ עוד שס
בקי׳ קפ״א וקפיב לענין זקינה שאיי למהר שכיפ שופעי׳
ממנה דמים בלי הרגשה וקודם שישאמ בימי נעור״ הי׳
לה מכה וכאב שצבהה במנה ואח״כ נמרפאה וה״ לה
ז ק וקח כשאר נשים ועחה זה אתה חדשים נפלה מן
הקולס וחזרה להיוה שופעה דם וידי למהר לבעלה ולא
מצא ה הר בהאשה ומן השמים ירחימ עיי״ש
ועיין בפמיש קקיו גשם הגאהינו של מהרי״מ נשם השבדי
לענין זקינה ועי״ בשדח חומ המשולש להגאת מהריח
ימולאזין זיל בחשר הגאון מדה אליעזר יצחק זיל ק״ כיו
שהביא דברי השבו״י אלו והעלה להקל כדבריו בזקינה
גס בכאב בלי מכה אך כ׳ אולי יש להחמיר להצריכה
מגילה בכל פעם שהראה ואס יבדקו אומה ננךס בקיאומ
או עיי מוך ארוך כמיש הסדרי מהרה דמצאו מכה שיש
להלומ אז תה״ מהורה לגמרי גס בשעה ראיימה עיי״ס
ועיי׳ בשדה שערי רחמים הקפרדי )להגימ רחמים qpv
פראנקו( ידד ק״ ס מה שפלפל גרגרי השבדי הנז׳ וחקיז
ק״ קפיז קיק כיו עי״ש[ ) כ ח עד שתבדוק עיין נשדת
נדב הניינא חידד קי׳ צ״ג דבראחה דם בשפע ידוע שהוא
מהמקור ואין לההירה גס לבעל שני בלא בדיקה שפוסרה
נדע
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נ ו ה ל ת ש פ ו פ ר ת ) י ׳ קנה שנ עיפיי׳()לב( ש ל ; י ( ) י ( א ב ר ו פ י ה ' ר צ ו ף ל ת ו מ ה
באו־ היטב
)ו( אני נמנ נמשינמ י נ שץ> סימן ריפ יהיה גה נשאי מיני רתכות תשמיש והווקקה לנייקמ שפופרת אם נמענים נמשיש סאמיון לא מהנ•
לה מיקס שפוסימ נל יעי פי&יה דמי מניקסה אק ניז אם ניקה ולא
מצאה נלנ נא מהנ• אנצ אס מצאה נצייי השפיפימ שההיסי היא רשים יים מצילים קאסי מהצי י ש נל״ה אמנם פיישסי פעמו .שנמנ שאם
מנייק נשפיפימ ציינה ממסלס נקיים יסנילה י ש )טי( ימימימ לי ע י י שכמנ ל י * אסייה מכאן יאילן לשמש שני מ ש י י ן נלילה אמס משים
עונה הסמיכה ניסת עי שתעקר גיפ דהייני שתשמש :׳ש ילא מראה עיש )י( שצ אני ענהיפ וצליע לעת ייעגי שניקה נשל עץ אי מהני הנייקה

פתחי תשובה

דרכי ת ש ו ב ה

עיש ועי׳ במלבושי מהרה בפיה״מ שקנףז ונבאר מיס ח״ס
קוף קי׳ זה שהאריך בדברי הנו ב גזה והגיא ראי׳ נהקנ
נחתירח לבענ שני בנא בדיקת שעופרה גס בשופעה דס
הרבה וקייס דהקומך נהקנ בזה אין מזחיחין אותו עיש
)כז( כל שרואה .״ cשמוך  r h״  -ש .ע״ במלטש׳ מהרה
בביתיק אנה ב׳ שכ׳ דשיכור קמוך בתשמיש אף דמדבי־׳
השיק ותכוקקיס כראת דכנ שנא שתת רק במה שקינחה
א״ע זה נקרא קמוך לתשמיש אבנ יוחל מזה כקרא אחי•
זמן ודה לדברי המדא נראה דגם אם מצאה ע״ בריקה
דלאחר התשמיש נקרא נדי רימית עיש ובפיהיא שם קק׳א
אמנם יע״! גהוה׳יש קק״ו שתעתיק דברי השיך שנקקיא
בשם אביו הגאון דאס מנאה נאחר התשמיש כ ״ בדיקה
לא הוי רדמיה ומדהביא זה כיד המלא דבואר דעתו
לדעת המלא כשמצאה :אהד הבדיקה הר מוכנג ונא
ח״שינן דלתו׳ בכנל קמוך בתשמיש וכת ראיתי בדקוי•
חיים קיק ״ג שעמל ענ המחקר בזת מת תוא השיכור
קמוך לתשמיש שכ׳ הרמיא נהחריר בזה ומח חוא חשיכוד
מופנג ללכיע גס נלידן אין נחחמיר ומפשע טת מלמציכו
בעלמא בגמ׳ לקמוץ חייט חצי שכה קמכיכן נמ׳ בזה
טמר דתואינ ומקהס ק קחיס ואדריכן להשיכור קמוך
חוא חני שכה דאס ראחה תוך חני שכה אחר התשמיש
אקורה משוס י־דןנ״ת ולאחר חצ שגה אין דינה כרואה
דמית עיש אמנם יעיין כשפתי חכס קק״ז שהרחיב הדיבוי־
בזת וכ׳ לזת ברול נלעתו דקמוך נתשמיש ת״ט לאחר
הקיטח אבל אס לא מצאה רק לאחד הבדיקה תיעב טלאי
לגס ללילן אין להחמיר לאז טלאי כבי השיעור דאשס
הלוי דהא השיעור דאשס חלו׳ משמרין בזה מעה שהיה
האבר גקישר דלאחר שמת האבר אין כאן תשמיש וכר
דשוב אינו טגע במקור וגס אינו דוחק 5צדדיס וגס אין
כאן איקור כרת אפי׳ אס ראתה אז דבשמש באבר מה
פעור ולפיז כיון דגקהס הביאה מהדרך שאץ הבעל פורש
ממנה על אחל שימיה האגר ואולי השהה עוד אידכ גס
משוס ניצוצות איכ אס נא מצאח אחיכ חיכף נהקנוח
רק לאחר הבדיקח חימנ אץ כאן ספק כלל מלאי כגל
עבר השיעור לאשם חלד וקייס אך כל זח כשלא הרגישה
בשעת תשמיש אגל אס הרגישה גשעה השמיש ואידכ
בלקה ומצאה גזה יש ללון לחחמיל גס גמצאח נדי גליקה
סמוך לתשמיש אבל אס מצאה מופלג מן התשמיש אפי׳
אש אלגשח לא דייניק לח כלץ מאח מחמה תשמיע

לאמרינן הרגשת שמש חוא פיס ) כ ה ( ]ממוך לתשמיש
כ״׳ בשרת נפש חי ידל ס״ כיע נדל אשה שמצאה ג״פ
סמוך לתשמיש אך בפעס חג׳ לא ח״ סמוך לתשמיש אך
להוי קפק אס מצא הבעל לס על הכתונת שלו חייכו על
צל שלו והעלה דבקפק רואה מידת כל להוי קפק אינו
כבנס בגלר רירה ומוסרה עי״ש[ ) כ ט ( ונאסרה על בעלי־•
כבאהינ־ מיש מהשי! שציפ אס מחממק מידע לאין אנו
בקיאין נאוסלה גס לכל הכולס היכא שהוחזקח בג׳ אנשיס
כן ועי׳ בהוהיש סקיה שב׳ לגס׳ בעידנ משמע לגס לעני;
לאיסרח נכנ העולם כשחוחזקה בג׳ אנבףס אמריק לאין
אנו גקיאין עיש ועי׳ בסדרי מהלה סקיל שחסיג על
ההוהיש כי,בבעה״נ אין שוס משמפוח לפשוע ספיקו של
השיך בזה כיש וכי׳ בשפה׳ חכס סק׳־ז)לש בלבר׳ החוהיש
והס״״ בזה וכ׳ לאס באנו נל״ק בלשון הבננהינ נראה
לדבריו לנףל דרק לענין בעל הראשון הוא דמחמריק
בזה אבנ לענין לאוסרה על כל העולס בהוחזקה בג׳
אנשים אין נחוש להחמיר בזה מיש )ל( ובין נתקלקלה
אח׳כ -כ׳ גשמניז סקיח חיל לכאורח נראח דח״נו דוקא
בבכנ הראשון אבל אס בבעל השני או השלישי לא ראתה
להחלה י ק אידכ :הקלקלה אז לא מצערפ׳ הראשונוח
רק לכאן ולהלאה חושבנא עכ״נ
סעיף ב )לא( ]כיצד בודקח כיי׳ בנעיח צמח צדק
להגהיק מליבאודעש ז׳ל חידד קי׳ קץ באשה שיש
נה כמה גנים ונתעגלה עהח גיכ ואחל ג׳ חדשיכ
שנחענרה היסה הנילה לאיש ומצאה בטקר על מקומוה
הפליעח אודם ואחר עהרתה שוב מצחה גיכ  pהי׳ ד׳
כעמים ובפעם הד׳ כשחה מעצמת וקנחה בהקדץ חיכף
אחר החיטר ומצאח בבוקר על מקום חקינוח אודם וכו׳
שהעלה להצמכה בדיקח ניקח עז קען חלק ולמפלח במקום
שאיט חלק יש לכרוך כליו )מך הרבה שנא ׳סלוע וגס
במקום שהוא חלק אפשר יש לכורכו במוך ואס לא המצא
כלום חד בדיקה לההירה לבעלח כ*ז שלא המחזק בגיפ
רצופים אחיכ או אס ירצו לתמהץ על שהלל אז כשהעהל
מ״ ספירה זינ יש לחתירת לבעלת תוך ימי עוחר שלה
וגס  oשם בציע אולי יועיל תכנסח נר חנקלא ליכדע
חנעשח מגולב״ע שחוא חלקת יותר מען ועבת כעובי
חאגל וחגס שקלוג יותל שלא תוציא לס ׳ותל מ  pחלק
וגס שחלוקה יוהל מן האגל עכיז י״ל למהני והניח זח
גציע עי״שז )לב( של אבר עגאהיע ועי׳ גהוהיש סיךז
שכ׳
1

יורה דעה קפז הרכות נדה סעיף ב
)לנ>) 0מכהול ובראשו מ ו ך ) ל ד ( ) י א ( ומכנסת אותו כאותו מ ק ו ם ) ל ה ( ) י ב ( ע ד ) ל ו ( מקוש
) ל  ) 0י נ ( שהשמש דש )לה( נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור )לט()יי( ואמירה
»  ) 0ט י ( ואס

פתהי תשובה

באר הענב
לאפוק* * < pנא למסי פגז ובחג ה י ן וניל יהיה של גחל מ א דמסיטט
וסיץ עור שם כמה סילוקי ליניס )ז( מכסול .פירוש קיסם ונהג נחשונת
י נ שם שאיצ להכניס השפופרס פס המכסונ והמון רק על מקום שהיא
יכולה ומשעיס נעציגה נפי אומי יעסה שהניפה עי מקום שהשמש יש
והאשה נעצמה נאמנת י ז * צ כלל ליסוק השפופיח למקום צי ויסיק ואין
לנו למוש שמא נא הכניסה כשיעוי יישה ילא ניתנה חורה למלאכי השיח עניצ

ולכאורה ניאה ימהני שהיי הסעס ימסיס הוא ישמא נאממ לא •הא לס
יק עיי הסימפ ייציא יס וממצא על ראשו ונפמא אומה נמנם ואיכ הוא
יק להקל סליה אנל אס ניקה נשל ע^ ואיה לא נמצא• על יאשו מהני
אמנם ניאה לפיש ליל סקיז ולקמן סיק ״י ו״ז יאס מצאה נצייי
השפיפימ קיל יומי מאם לא מצאה כלל י מ נ י י לא ניסן לה הקולא
של מצאה נציייס יק יינה כ י שלא מצאה כככ י י י י ק ימה שנמצא
הוא י י הסירופ וצ״ע )־א( וממסמ אומו ע נמוהיש שיקיק מיני•
הרמנ ס שממסלה ממסש השפיפרש עי מקים שהיא יכילה יאיכ מכנסת המכמונ נתין השפיפית יניא* מון ומסקס אותו עי שמניע המון נצוארי
היסס ויש הפעם וכמנ הסיפ יהיה כשהיא מוציאה מיציאה ממלה המכמול מתון השפופית י ש )יב( עי מקום שהשמש .י יושינמ י ת המישימ
סי• ליי וליה )י (:שהשמש יש .ענהיפ סקיז נשם י נ עו־ כתנ שם ייש לעשופ כשפופרת כיעור אני נינוני וכיכ נתשונת אמונת שמואל צ־׳
ניז י ש ) (Tואסויה ע׳ נמשונמ ס״נ סי•־ ס״ י ו שכמנ ישינ אץ מייל לה שוס נל־קח שפיפית אילו ששונ תניוק ותמלא נצייי השפופית
אי שלא ממצא כלל נשארה לעילם נאיסויס ינ& ענ רפיאמ יריבים אץ לסמין אסר נדיקה זולמי אס מ י ל סירת ים אזי חמזוד להמייא י ?
י י נ נ י י יאילו ניקה שונ א י כ כמה פעמים ונמצא נצדיין אשירה י י י י נ ן שמא היא רואה מממש ימול משיש ואס ענרה ישמשה ניפ ולא
מצאה יס הומיה י ש י ה י זה יוקא ננייקה שאמי נענ הנ׳ אננ ננייקה שאתר נענ היאשון יש לה מקצה כדנקמן י ק ״ס )בזו( יאס ל*
ענהיפ סקיס ינץ שנמצא נצייי השפופרת ינץ צא נמצא כצנ ייישמפ ־נס אס נא ימצא כל; אי׳ ראתה א י כ כמה פ ע י ס מומימ יחליק שהוא

דרבי תשובה
שכ׳ דאס כ׳ מגואר גתשד מיב דנאו דוקא בשנ אבי־ בפתיש מ׳-ש )»זשד <דב ואמונת שמואנ שצריך נעשות
דהיה גכל שאר מיני מהמת שפיר דמי ימו היבא לאפם״ הספופי־ת כשיעור אבר בינוני ועי״ בנףע התניא סקייב
גשנ אגר יותר מוג נעשות הגדיקה גשכופרת שנ אב< -באמנב הש׳׳ק( שכ׳ דבכ־ון השירש־ השיך ונא העתיק
דוקא דנא נרנס נקעו תנףס והפוסקים גשנ אבר דוקא דב— הינ׳׳ב אנו ובכ״כ דק׳נ כידש תקמ׳׳כ בהשו׳ ודג
ותעכס ניל משוס דמתכות מרזיף זריף כיש ועיי׳ גהפארת שכ שהשפופרת אין צ״כ עבה י־ק ארוכה ובכ׳׳כ דקיל
צבי קקיה ועקור ח״ס נו״ז שהעלה ללא מכוס מהירת כתסודכ והשיך דנאויך דוקא איכא נידמי דאס היתה
עוג יש נזהר ניקח של אבר אבה שבן הוא מכ־קר תרץ אי־וכה בהאבר היהה מגעת קרוב למקוי־ יותר וכייז הוי
דצ״ל שנ אגר דוקא ולא שב שאר מחמה וכיש דשנ עץ בא דם מן העקוי־ אבנ לס הבא מחמת העובי הוא בא
ושל גרזנ חע״פ שהוא חלק היעג דנא כיש ) ל  0מב־וי• מרותק הצדדים בעובי האבר והכיקי־ באורך האבר וכחו
ובראשו בור• או שתשים את המוך בתוך תשפוברת ולא תל־א לילתא כ״״ש ]ועיי׳ גשר׳ה ביה יצחק חיב ודרד
יגיע המוך נראש חנל תשפופית בכת אשי־ תכניק את p״ י׳ בדין יואח מחית גיפ ומיגשת כאב והתירה עפ״
השפופרת עם המוך למקום לישת ואחיכ כאשר נכנק בדיקה שפופרת מדק בתשר אמונת שמואל בזה כי״ש1
השכוכית תגמור מצל השני נרחוק אה המוך שיגיע לייאש )לח( נמצא דם על ראכזד• עי״ במלבושי מהרה בפיתיק
השפופרת ואחיכ תוציא אה המוך מתוך השפוכרה ואס סין׳ח דהיה אס נמצא דס במוך השפופרה אן> שהמוך
נמצא דס על ראש המוך בידוע שהוא מן המקור באר הוא נקי ידמ אכפיכ אpרה שיכול להיות שהדס כבלע
מיס ח״ס סע״ ח׳ וכי שס במלטש׳ מהרה בפיה׳ק סק״ז בהוד המוך ואינו ניכר ואס נא נמצא דם על השפופרה
כ׳ גס  p t oזה אין שוס חשש להא המוך הוא מליץ ככל רק שנמצא דם כל בשרה גאוהו מקום בודאי נמי
בפנים קורס גמר כניסת השפופרה איכ אץ לחוש סן אמרינן שהוא מן הצדדים וסיים שהיס פי״ש )לט(
׳תנכלך בצדל״ עכ״ל )לד( ומכנסת אותו• עי״ במקור ואפורה• עי״ בשדה נדב הנ״נא חידד p״ ציג שט.לאם
ח״ס סוף סק״ח שכ׳ שעוג שאשח אחרת תסייע לה לא ה״ נה וסת כשלאחה גיכ דמיה ונבדקה גשפופרה
ע״ש )לה( עד מקום• עפחיש מיש מהחוה״ש שלקדק מנשון ולאתה דם ענ לאש המוך אס כקבכ נה אנדכ וקס
הרמביס שמכנקת השפופרח מתחנה עד מקום שהיא מוסרה לשמש כס בכלה ללמדה מ י וסה שאיט קבוע
יכולה וכו׳ ועי׳ בשרת חמדת שלמה סי׳ כיא שדקדק ומנקר הוקה שאינו קבוע עיי וקח הקבוע אם נא תשוב
מלשון תרמנ״ס דגשטפרס כתב שתכניס עד עקום שהיא לראות גיפ )דת עיייש וגס״ פיח שם סמך על זה למנא
יכולת כי השפופרת מתוך שה־א לחב אינת יכולת להכניס להלכה ולמעשה עי״ש אמנם במקשה זהב קוף סקיח
עד צואר תרחם מקום שתשמש דש רק המכחול כקב הביאו וכי להטיב לשיעמו לאזיל גשימת הנףך לרמדמ
שתכניקו עד מקום שתשמש לש כ״׳׳ש ועי״ בפרדק רמוכיס הוי מעעם יסמ לקפיצות עיכ בודאי יש מקום לליט הניל
במקשה זהב סק״ח וקק״ז ובשכת׳ חכם סק״ ובפתיחת אגב לעי דעות החולקים ענ השיך בזה וס*ל מ ס ח לרדמימ
נס״ זח בחקירה הב׳ בביאוי־ הדבר־ס בזה )לו( מקום הר גכלל וסת קגוע ממינא שליט של הנדג בזה ציע
•״השםש דש• ענאת״ע מיש מהשר <רנ ועיייש בתשר למעשה עי״ש .ועי״ גגאר מיס ח״ס סעי׳ נדז ממלבושי
ההוא שכ׳ דלא תכניס תמכחונ עד תוך תאם דאז ודאי מהלה גפיייק קקי״ז שפ גיכ לללינא אין לסמוך גדל
ימצא דס על המוך כי חאס של כל הנשים הוא המיד הנדנ שם גזה כי תמעיץ גנדג שם ילאה שלא כמג כל
מלאה דם רק עד מקום מחיא משערת בעצמה נסי אומד דגליו גזח גהחלמ ולהלכה גם הוא לא סיל להומה p
דעתה שעד שס השמש דש עיי׳׳ש )לז( שהשמש דש .כ״״ ש )מ( ואס לאו• עש״ד סיךא שט מחשד מ״מ׳ נשם
,
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פתחי תשובה
פתחי תשובה
»ן הצדדים ויכ ה י י נהדיא אמנם הינו מלק י ז יש שהאיץ־ וסיים ג״נ דיש יכוק נץ נא נמצא דם כלל נשפוסיס תץ נמצא נצייץ שאם
י ירצה לסקל אן אס יאחה ניס איכ •סמוי כל היאיוח שהנאת• מלא נצזדים < >$ששונ מראה ניס מסיו משיש לא שהים נאסימ אנל
ואיכ •ירה להקל ויי י שמקיל עי ניס יש וצף מי׳נ ס״ י י שנחנ אס לא מצאה כלל אס שונ תראה ג-ם מייי לאיסורה דלא כדעמ »*ון
דרכי ת ש ו ב ה

הריצניא דאפי׳ לא נמצא דס על השפוסלה מבחון ונותרת
לשמש אידכ דדילמא נתרפאה ועיי׳ בתפארת צבי סקיו
ובמקור חיים סקיימ שהמנה דאס נא מצאה דם ע נ
תשפופרה מבחוץ כלל וצריכץ להלוה שנהרפאה אץ נסמוך
נהקל אלא אס בדיקה השפופרת היהה פכ׳פ בערך שכשה
חדשים לאחר ראי״ האחרונה שבשעה השמיש או גס אס
נא הי׳ המשך זמן ג׳ חדשים אלא שהיחה עוסקה ברפואוה
בנהייס שאז יש סברה נתלות שנתרסאה עיכ מתירץ גס
אס לא ראהה עב השפופרה דס כלל אבל אס לא שהה
ננהייס כשיעור ג׳ חדשים ולא היהה עוקקה גרפואות
אנא הוך ז ק )דעונו אחר ראייח משמיש האחרץ בדקה
עצמה נשפופרה ולא מצאה דם כלל ׳אין מועיל בדיקה זו
לההירה לנכנה וצריכה לבדוק איע עוד אחר שט־סקה
ברפואות או אחר שתמהץ ג׳ חדשים ואס גס אידכ נא
הראה דם כלנ בבדיקה מוהרה לבעלה עי״ש באריכות
אינרא כי בשרה הרדניז חלק א׳ סי׳ ידי נשאל באשה
שהרגישה צכר וכאב ישעה משמיש וראחת גיפ דמית
ולצמה לבמק כצמת מליקת שפועלת ולא מלאו נבו לעשוח
מעשה כ׳ אס נאוען שקדם שחהרפא ידע ע״ בקיאוס
ואאיכ הבדוק א׳כ ואם תמצא מן הצד החזור לההרפאוה
איע והבדוק עוד הפעם גשפופרח סעס ב׳ ואס החזור
וממצא ק הצד החזור לההרפאומ ידע וחבמק עוד פעם
ג׳ נשפופרה מי״ש ופי״ במקשה זהב סיךג שהביאו והתפלא
עליו דמנינ הא שצי־יכח לההלפאות ידע בלפואות למה
לט בכך דהא לא נזכר כלל גשום מוסק מפוסקים ראשונים
פ ס זה דבדיקה שפופרת אינה מועלת על שתעסוק
חחלה ברפואוה ואלו הד נךל הכי לא הוי שהקו מלהוליעימ
את כל אלה עי״ש מיש נזה אמלס דברי הלדב״ז מססבריס
כי מפני מהיהה מלגישה כאב נשעה חשמיש נדכ חשש
שמא ה״ הכאג הסיגה שמחמה היקוליס נפתח מקורה
ובשעה השמיש יוצא לס מן המקול וכעעס וסח הקפיצות
ולא לצה לסמוך ידע על בליקח שיצפרס ל״ל מון
לבהשפוסלה אינה מרגישה צמר עיכ לא נלאה לק גהצלמס
ועי״ בדברינו להלן )סיק מ״ח( מיש עוד מדבלי הלב
מקשה זהב נול הללג״ז בזח )&א( ]לאו• נדי סידס
קקעיו גשם הנדב והסדרי עהרה שכ׳ לאס לא מצאה
כלום לא בצללים ולא גלאשו אז לי אם ניקל נשלאתח
גיס אח׳כ ולא יומר כלל מי״ש ועיי׳ מ י ה מאיר שתאליך
בזת וכ׳ חיל ומעתה אכתוב מה דנלעיד לנהוג להלכה
נעסק זה אשה הרואה מחיה ידי שנמצא מל עד שלו
שגזה אין ספק שרואה מחמה חשמיש יש לנהוג כדעה
קדרי עהרה שלא לההירה ע ״ הבליקה לעולמים זולה
ממצא על צדדי השפופרה ולא מעמם נעל ספר המל
שזה מעיקלא ללינא כי לעיל העיקל כלנללתי שהבדיקה
היא מעל״סא אפילו בלא נמצא כלל שבימע שמן הצדדים
אלא מפגי סנליז ג ל * חלאשוניס הלאב״ל והמלבין לעהייתו

דלא נקיאץ מדיקח  vאנן יהעי דיחמי אף דמפני דוחק
חשגיק כצמיכו לבקיאים מימ עכ״פ יש לט לחוש לדעת
התוספמא דמשמעוהה י-ליך להיוה נמצא מן הצד וכו׳
וכיז בנמצא על עד שלו אבל בנמצא על עד שלה דאך
מצד חסרון גקיאמיט מחזקיק אותת ברואה מידת מ מ
הסומך ענ משמעוק מלמודן וכל נמלי הפוסקים' לסתירה
לעולמים עיי בדיקה שעופרח ואפ״ בלא נמצא כלום לנדד
בא הפסיד דהייט שמשמש סעס א׳ והספור ד נ והמבול
כ נ דס הנמצא ע0כ ועי״ש באורך[ )מכ( בידוע שהו*
 pהצדי״ן .כ׳ בקי לבטן נעע קק״ה ודל ונראה לי לאם
בחחנה כשהוחזקה במאה דם מחמס השמיש לא הי׳ הדם
נמצא על עד שלו רק על עד שלה נמצא , T>nשיעור
אשם הלוי כדלעיל סע״ א׳ וכיון ללא נמצא על עד שלו
״ נ שהשמש עכטהו לדם מלנאת כדאיהא בגמ׳ דף ס׳
דהייט כשהשמש היי בץ השיניים עוד לא הי׳ שס דם
וכשזז השמש יורד חדס אחריו וכשהשמש מ י ה החיצון
למעה הגיע הדס לביה החיצון למעלה ולא נקלע על
תאבל איכ בבדיקת שפועלת כשלא נמצא עליו לס כלנ
אכה׳ אפשל שיצא לס מ י ת החיצון ולא נקלע כל מ מ ך
שהוא כמו אצבע השמש המעכב בלס)משידכ כל הבדיקות
לראוה אם יש דם מ י ת חידצון נקלע על תעד( וצריכה
לבלוק עצמת נעל תיד שיעור אשם הלוי להוצאוה חעכחול
בשפופרה כמו מבלקה עצמה היד שיעול אשם מלוי למשמיס
וכשלא המצא על העל נחגלל שאינח מ ד ת אבל בלא
בדיקת עד אין ראי׳ עזה שלא נמצא על המכחול כיון
שגס בתשמיש לא נמצא על על שלו רק על שלה וס״ם
והגס שלא לאיה׳  pגשום ספר )דמ לבר הגץ הוא בק*7
< «0סן ומנדדין עפידש )דש עחנדב והחוויל
עמל
לעמן אם צריכה זינ היכא דהליק שהוא מן הצדדים ועי׳-
בש״ע ההמא קק״ג תקרא סלףא מחביא לא״ מלשון
לש״ והימגץ ו ה ק דבנמצא שמא מן הצדדים אמליק
דלס עהור ואיצ ספירח ז״נ כיי״ש גארימס ועיי׳ בשמלה
סק״ שכחב גיכ לסחול לעוה המחמיליס מ ה והעלה
מלשון הלבינו ירוחם שמבואר *:כ מדבריו לבדיקה  vהוא
הוכחה גמולה מדאי לס צלמם הוא ועהולה היא לגמרי
ואיצ זיי ואפ״ על הלם שראתה מחמה השמיש קודם
שנבדקה אם אידכ נבדקה• ועלהה הבליקה העהרה איגלאי
מילתא לגם הך שראתה )וחמה משמיש הוי דם צדד׳ז
מדל עליו־ לא זיכ ולא מ י ל ה מי״ש *ובם יעיין במקור
ידים שכ׳ דלשיעח חגדך שיךג שחחמיר כדכח רש״ דאינו
מועיל בליין* אצל הבעל הראשון מגואל לבדיקה זו לאו
לבל במר הוא וכן נראה מכמן רש״ דהבדיקה ל * לגל
גלול הוא פשיעא לנכי ד נ ביי״ש ]וכיכ במרס נףרי עחלח
p״ ה׳ שאין לט כח להקנ גחשס איסור הורה וצריכה
ז׳נ מורגשת צער וכאב אף מקינה שאין לת ארח כנשים
גכידג שאיצ להתגרש מבעלה ידמ ז׳ כיךס מני ע״״ש!
ונד״

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף ב
)מד()ס()פי( ומותרת)) (!10ו*)) (10ת( ג״נן י*.

פתחי תשובה

באר היטב
)פ( ומומיס מבמפ אפינו לבעל ?נ׳ ואס לא נמצא על המון בין שנמלא
בצדדי השפומיח נץ שלא נמצא עליו סלל מוסר* וט ה י ז ולא אעיינן
דאין האצבעות שוות פטש שאץ השפופרת שוות לאצבע משוס ילפוערא
ניא כן וכתב י י א בסעץ« יו״י שאם עבר סבעל ונא עליה נאיסוי ולא
ראתה פדץ> נופי מבטקס השפופרת ומסני

עהטי סייס צמר ילשיעסו ת ם נזה אינה נאסרס לעולם דליסא עיש
)פד( ומוסרת .עי נסשונס »  H « Pומיד וסי׳ י ו לענץ אס מצאה
דם בצדדי השפופרת ושוב ראתה מסמס סשעיש ימומיפ .אם מוסרת אפינו
בלא נקיים או ע י ס צריכה נקיים )וכן על הדס עצמו שנמצא נצדד׳
השפופרת יש ספק זה ודעם הגאון מכריי הויווץ זיל שאינה צריכה נקיים
והגאון המסגר י ל מדאה פנים לכאן ולכאן והביא דמסשונס הרי; סי׳ י פ
משמע להדיא שאפילו שנעה נקייס אינה צריכה וסיים י מ אט נבוך נזה עיש וע נסשונת ניס אפרים סייד סימן טא י כ נזה אכן ג י ד נסב
דצריכס ז׳ נקיים תמיד אסר כל דס שמוצאת נשעס ששעיש ואפילו על הדס שמוצאת נצידי השפופרת צריכה שנעה נקיים ונסנ עוד דנדיקס שפופרת
ציין להיות דוקא שלא ניעי עימד והנקה )וכן כתנסי לעינ סקיז נשס נטנ עיש( ובשנדקה עצמה בימי עינוי והנקה לא מהני להסירה רק בימי
עיבור והנקה ולא ב1אי יעים ע ט י וניאס יאס ביקה עצעה בימי עינוי עהני אן לימי הנקה וטע )יז( נזהיז .נתנ נתשונמ אמונת שמואל סימן
טז בשם סכם אסד שנתסלס בדק שלא בשפופרת רק בעון וסן כעובי ואורן האבר אוני יהיה דם מן הצד ואז איל תו לביוק בשפופרת ובאם נמצא
נראש המון אזי לא תועיל הבדיקה לסומרא וסזר ובדק בשפופרת משר בעיני והנון עכ< וע׳ גתוהיש שכתב י ז מ י י הוא בדיקה שלא ללוין יאן
י י '  pn Tולא נמצא
יק
ציי *
שסוא מן סצידיס בודאי יסלנלן ראש סמכסונ ועוד דאין להרנות ננייקה טי י ש ו י י י י ל
בראשו או לא נמצא כלל דמותרת ו י נתשונת זכדץ יוסן סלק יודיע סי׳ י נ ונסיע] .ונתשונת סתם סופי סי׳ קטס האיץ• נזה והוא מסכים גיכ
עם משובת אמונת שמואל הטל ונזכר שם דה ט עניד עינדא ועלסה נידן י ש עוד ג י ס קנינ וקטד ובריס קיס י נ י ס ק י ה מזה ושם נסי׳ ק י א
כמג דצריכה שסנטסמו נכל האפשרי עד יניע לפממ נימ הרסס ודלא כיש ה י ן נשס י נ )ננהיט סקיז( ש י נ נדמוק כיכ אילו נשעע לי
נשסופרמ י ע ננדיקכ זי לא נקנל י ש עוד נעטן אם לא נמצא כלל[ יע׳ עוד נ י ס שנמנ שמעשה נא לידו נאשה ביאמה ניע מממש משיש אמר
לידה ולוה לעשומ ניס מבגד פשתן ארון וקצר כעדס אנד ולמלאות הטס נעוכץ ניזסק עד שנעשה עגוכ וענ וה ה דק מלמעלה וענ מלעפה נדקוה
גו ונמצא ים מן הצי והיד לשמש עם נעלה י ס ו אם לא נמצא ים כלל אץ להסיי אמי נדיקה זו כ• קשי נהנטס יגר רן טכ נעותק ושמא
לא הכניסה עי מקים שהשמש יש יאילי היה שס היסה עוצאס ים י ג ]וי נמ׳ ממית שנמה  PT:טא ריב יזה|
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דרכי תשובה
ועיי׳ גגאל מיס ח״ס ספי׳ ״ ג וגמנטשי מהלה גפיהיק מנה חיחיק ענמו הי־ב החשיד־ השואל מבדיקת זו הואיל
ס י ך ג דיל שט לחלק בזה כך לאס לא בלקה כצמה לציץ הרגה הבינוה חרתוה נשפופרה איך ההי׳ נעשית
קולס שחסימה חשפופלח לפנים באותו מקום ואחיכ מצאה ובנשים המלקה אותה האמה כיכ נראה להאילנא אין
בצללי השפופלה לס אין למהלה בלא בדיקה זינ בין אחל לקמוך נהתיר ביי בליקה זו אאיכ יש כול סניף כהיתל
שמצאה על השפופלה לס בצלליו או נאחר בליקר .השפוכיה גאשה מנגל הגריקה שגשפופרה אז ׳כוכץ נהורוה נעשות
בששמשה עס געלה ומצאה גכימ צריכה לישב זינ מספק גגליקה נסיוכ לההיהי־ כ״יש ןוכיי׳ גשדה בשורם לאש
אמנם  pאס ברקהאיע הימב בפנים בכנ חולין והסלקין וכסא רהרקנא שי׳ ניג שגב נגעלה הראשון יש נההילה
קודם שהשימה השפופלה באוהו מקום ולא הי׳ ענ העד גגדיקת שפופרת וגדונ־ חסיד־ אשבנז ,־צרפת בשו מעשה
שוס לס יש לצלל להקל גס בלא זע במצאה ענ השפופלס להתיר בבדיקת שפופרת כי־יש אך מסהכינא נהעמיד
בצלו אבל אס מצאה אידכ פעם או שהייס או פעמיס יסוד על דברי הק׳ תנז׳ )זולת כשיש עוד סניף נהתיר(
רגות גשעת תשמיש איא לתתיר אותה גלא שבעה נקיים ועי״ מיש גזה גדלכ־ תסוגה p״ קנ••• סקניא ויפן שתעידש
עי״ש ועיי׳ גלבטן נמע סקיח שחוכיח אפי׳ יש לה צער ו^אחלוניס מגיאיס לגרי הכף הנז׳ להלכה עיכ הבאתיו
וכאג גשעח חשמיש והגריקה שפופרח לא כאג לח כלל גיכ[ )מו( בזה׳־ז• בפת׳׳ש ירש מהכר אמונה שמואל וחנףנו
תמכח מזה דהלס  pהצללים שמאג לה האגר כשלוחק וחחהיס ומ״׳ בשרת חמלת שלמה ס״ כ״א שהגיא לגלי
גצלליס גכח אפיה כשהלאה לס צליכה ז׳ נקייס עיי׳יס הא)מנח ממאל והסיב בזה והביא מלבר׳ הגלעיךא שהקשה
ודלא כ ק אול ישלאל קי׳ ניה שהעלה לכשיש לה כאג עיז ממ״ש הראשונים שעיכ יא החכרה הבליקה אצל הא׳
שהוא טלאי  pהצדדים א״צ ז׳ נקיים דזה ליקא כיייש )ועי׳ שהוא לעוגהה שלא תקלקל אה כנמה שאס המצא על
גלגליט לקמן סיק קיו( )מד( ומוחרם עגאהיע מיש ראש המוך היאסר מיד והרי אפשי שהגדוק גליקההאיש
מהנףז והמדא להל! סע״ ״ שאם עגל הגעל וגא עני׳ והסיס שלא מקלקל איכ וכ*כ דגדיקה זו לא מהני לק
גאיסול וכר עליף מגליקה שפופלה ועי״ גמקשה זהג גשפופרה דייקאוהג׳ המחגר חמדה שלמה ט ל ה ח מ ד ש
סיףו שט חהו ל ע  pאס נגלקת גשפופלה ולא מצאה האיש והנףמ דאס נמצא על ייאש הימן־ לא תועיל בדיקה
כלום גזה עדיף עגלה ושימשה לגזה ליכא למימל לילמא  tלחומרא ושפיר מחר נה כול שהחזור והגדוק * ע
אין כל האצבעוה שווה משידכ גגליקה שפופלה אגל לענין גשפופרה מונהו הוא דמהדיבה נגדוק דוקא גשפופרח
אם מלקה בשעיפלה ונמצא על צללי השפופלה דתגס ד״ל דמה שנמצא ענ המוך הוא מפאת שנתלכלך
בזה ״ל דבדיקה שפופלה עליף לכיס לנמצא על צללי
הספופלה )חת לא״ שיש לס בצדדים וע׳׳כ אס שימשה גצדדיס עכ״ז דגר רחוק הוא ולהקנ מפאמ זה שתכסא
אידכ והמצא לס סליק בלס שגצלליס משאיכ במלה לאחל בלא בדיקה שפוסלת הוא לגל שאינו מקחגר וע״כ
ושימשה ולא מצאה לאץ לט לההילה לק מפאה לאממי׳ שפיל כמבו הלאשוניס לעצה מובה הוא שלא הבלוק סחס
שנהלפאה ועקלה מה שהוחזקה מר\לס ואיכ אס אידכ האי אפי׳ אס חגלוק * ע גנליקח האיש והסיע עכיזאס
שימשה ולאהה ״׳ל דמזלה לאיסולה ועיי״ש מה שמצלל המצא על לאש המוך שוגהאקל לכל מל שתבדוק גשמוסלס
עול בזה )מה( ואף מהיי• עי״ במקול ידים סקטא ושמא גס גשפופרת תמצא לס על לאש המוך וחאסל ל ט ע
שלוה לעיין בשדה שב ׳כקב סי׳ מיל ומגואל שם עד וכד ״עיש במ״ש עול בזת ועיי מקשה זתב  T Pשתביא
לגלי האיש והסינר וחמלה שלמיו בזה ומפקפק על Cipro
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מתחי תשובה

)יח( הרשות ע׳ בתשובת נדנ ס״ מינ שכסנ ראן המתירץ גס ננסלה
 (ttסרשיס .מיהי אס נדקה לראשון ונמצא על המין אסויה נכל שין
)י( לסמין .יהשין נתנ טל דאין להורות נדיקס ננעל הראשין ומימ ראשון בבדיקה הייני אס ממצא דם בצדדי השפופרת אנל אס לא סמצא
כלל לטע לא מהני נטש )יט( נידה ענסיפ ועי סיד שנתנ דאס נד״ס
הגיח ומהטם מלונלין ושאר אסרתים מקילץ עטל
עצמה ססס בעל הראשון ומצאה דם על ראש המון ואחיכ בדקה ולא
מלאה על ראשו מוסרס לנענ שט ואסורה לנכל הראשון עיש )כ( דש למלון אסנרא ראשונה ו ק פסק הטס ונששונת בשמים רא? סי׳ ט<
ממשונח  e mהסדשומ סי׳ חיי ונסשוגת מהרים מלובלין סי׳ ט נ ונתשונת כנסת יסזקאנ סון> סי׳ לינ ונסשונס אמונת שמואל סי׳ ני( והשיג על
סשץ• שמפקפק קצת להסמיר בזה עיש יע׳ בחשיבת מהטס זיסקיכי ס״ י ]וגתשונת ידש סי׳ קיס וקפיא ובתשובת סמדיו שלמה ס״ ניא[

דרכי תשובה
זו כי הוא קרובה להפסד ורחוקה משכר דהא לסי הסברא מעמת כ*א שתתרפא מקולס נדי מזים בקיאים ברפואות
גס אס הדס הוא בצדדים והלכלך ראש המוך נדי הדס ואידז תברוק ידע בבדיקת שפופרת ואס תאצא על ראש
שנצדדיס ואס ימצא דם על ראש המוך הר• לא הוהרה חמכחול אין לה תקנח ואס לא תמצא כלל ה״ז מותרת
לנפל זה ונצמרך לההגרש ובקושי המצא איש אחר שירצה לבעלה ואס תמצא מן חצד תחזור לרפאות ידע ותחזור
לישא אוהה כי יצא הקול שכנר נבדקה ונמצא על ראש פעס ב׳ לבדוק גשפופרח ואס תמצא גס בפעס הבי מן
חמץ ונפרע כשיראו שאחר הבדיקה הצריכוה לההגרש תצדדיס תחזור נפסוק ברפואות ויזבדוק ידע בפכס הגי
מבעלה וחחזק הקול ולא המצא יד נדשאנה ועיכ עדיף ואז אס גס בפעס הג׳ המצא בצדדי השפופרת )מימית
יוהד לפניה שלא הנדוקידע ננדיקה כזו וגס נגוףנדיקה לבעלה ע*ש ועי׳ במקשה זהב קקיז שהוכיח מדברי הללביז
זו כמנ שהוא מסחפק מאוד בעיקר הדן אס מהר בדקה בזה שנא החמיר לבודקה ניפ כיא כשמוצא דס בצדדי
זו ולדעחו שאץ לסמוך פל בדיקת זו לא לאיקור ולא השפוסרה אבנ אס לא נמצא דס כלל הוהרה בבדיקה
למיחר ועי״ש במה שהאריך בזה וסייס דנחשר איש שסמך הראשונה וידצ שוב לחזור ולבמק ובראה מזה לקיל
עצ)מ על נדיקה זו ״ל שתכניס נתוך הכיס קנה דק דהפוקקיס המחמיריס שלא לסמוך ענ בדיקה שפופרת
ומילא סניטהיו )מכין וע״ תקנה שפיר הוכל להכניס בנעל הראשון זה הוא דוקא באס נמצא דס על צדדי
מעמק עד מקום שהשמש דש אמנם מלשק הנףע שנראה השפופרה בהא סינ דכאו בדיקת מעלייתא הוא דאיכא
מדבריו שבדק בכיס מלאמוכין לנד שזה טלאי איא להכפיק למיחש שמא ירד הדס מן המקור לפרחדור ונדב נךלדאץ
בעומק עד מקום שהשמש דש בכה״ג טלאי אץ לסמוך לסמוך ענ בדיקה  vכ״א כשנשאח לג׳ אנשיס דנאקרה
על בדיקה זו כלל עיש באריכוח )מז( ]יש לסבוך עיי לכיע ואיכא מקוס ניגון אבל בבעל הא׳ לא קמכיבןאא״כ
מדק שלפיז )דש בסידש גשם אעונה שמואל והסיע ומ״ש בדקה איפ גיפ בשפוסרה אבל אם לא נמצא כלוס על
נגדע על בדיקת האמונח שמואל שיש לחוש כי קשה השפופרה לכיבסמכיק לההירה אפי׳ בבעל הא׳ וכו׳ חה
להכניס דבר מך )הייט)מך( כיכ בעומק ושמא לא הכניסה דלא כהכדב דקיל דאס נמצא על צדדי השפופרה זה הוי
עד מיץס שהשמש לש עי״ש ע״׳ בשדה שערי דעה סי׳ ודאי בדיקה יפה משאיכ כשלא נמצא כלום ע״ש )CCD
קיא מה שהביא גשם הגייק מליבאודעש דל בעל ציצ כידו־״ כסה״ש מיש מהחודד דאס בדקה נפעם א׳ ומצאה
שהגיל לו והמה על הקליע כי הלא מפולש בלשון אמונה דם בראש חמוץ ואידכבדקה ולא מצאה על ראשומוחרס
שמואל ידי מוך ונק כעובי האבר )והלי לבל קשה דוכנס לבעל שני ועי׳ בבאי־ מיס חייס קמי׳ ״ ג ובמלבושי מהרס
בעומק( והמה על הלב סליע שהשמיע היבה ען ועי׳׳ז קיךה שהשיב על דברי החודד בזה והעלה דלדיבא אץ
פקפק גסליעלחנס על בליקה הא)מנה שמואל כנז׳ אלא לסמוך להקנ ל?ה ואין בידינו להסיר אה האשה הזאת
ש 0בשעלי לעה סס בהשו׳ לצליבה לבחול במן לכה ולא אפי׳ לבעל אחר עיש ) 0רש לסמוך אםברא ראשונה.
קשה כ  pסהס דאז אם המצא ענ הלאש האיך הוכל עבאתימ ופתיש ועי׳ נהפארח צבי סיךז ומקור חייס 30
לחלוה שהעהה לצללים ידו שיהי׳  pלכה ופלפל מ ה שהוכיח מלשון הרמ״א ב!ה דאין כווכהו להתיר להליא
עול והעלה שעוב לעשוחבליקח האיש כסי <$־לס שהלאה כדעת הקברא הראשונה אלא שכוונהו שיש לצרף דכה זו
ממס ג׳ אם לא סמצא כלל יש להתיר אז עיי בליקה לסניף ייכאנדש עוד קבראלהקל דאז גס רשיי והרמים
 vנניי״קן
עודה להקל דאליכ יוקשה לשוןהר)דא שכהב ואס הרגישה
)מה( הרשות כידה .פסחי ש מיש מהשר נדב צער וכר יכימ שכחב בהחנמ דהעיקר כדעה הלאשופה
סעיף
לוקא אס גמצא דם בצדדי השפופרה אבל אס להסיר בבדיקה שפופרה בנענה הי״אש1ן איכ מה נימ עוד
י
צא נמצא כלוסלנדע לא מהני בבעל הראשון ועי׳נמלטנד גמיש להקל אם הדגישה צער וכו׳ הא לפי הכרעתו מותרח
עמלה סיךל מיש ללמיח דבר• הטיב בזה ועי׳ בשדה ל*מק לבעל הראשון אפי נא הרגישה שוס צער וכאב
חלדניז חלק א׳ קי׳ ידי נפונלא כזו והחילה שהבמק ובנדכ להלמ״או לא הכריע דעהו לגמרי וכדעה הקברא
בל״קח שמועלת תחת בעלה הראשון ולא מלאו למ לעשור .הראשונה אלא היכא מדכא עוד צז להקל וממילא דס״ח
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דרכי ת ש ו ג ה
חיכא שיש צד אחר לסניף להקל אנל נלאיה אץ לסמוך
על הקנרא הראשונה לההירלהדיא עיש וע״ נשפהיחכם
סקי״ד שהאריך נפלפל נשוי־ש פלוגהה הפוסקים נזה ומבאר
שימה הפוסקים דסינ לעיקר כסנרא הראשונה וסיים תדמ
לדינא אס אפשר לעשוהמדש הרדניז נחשד חלק איסיי
ידי מאם נמצא על צדדי השפופרה העשה הנמקה
בהשפופרמ עוד ב׳ פפמיס כדי שיה״ הבדיקה בגיפ וגס
תעסוק ברפואוה קודס כל בדיקה ובדיקה טדאי ראד
להחמיר כדנריו כדי להחזיקה בגיכ בחזקה שאינה רואה
דמיה עיש )ועי״ מיש לעינ סיק )דח נד׳ הרדניז הנוי(
00
שב יעקב סי׳ מינ דהר)דא מיידי נעיכ נאשה שאין לה
וסה קטע חבנ באשה שיש וסה קטע דעה הר)דא נהלן
יאשה שיש נה וסה קטע איצ שהרע שמכהה )מציאה דס
* כ כיון שיש נה כאב הרי הוא כמכה שאיט יודע אס
עוציאח דס וא-צ בדיקחכלנ וכ׳נחלק בזה בץ כאב נכאב
דכאב גדול הוא כמכהנענץ רמיח משאיכ רק נכאבקק
וסוא הרבה נהשיב נדד והביא מדברי החיצ בהשר סי׳ע׳ג
שפסק דצער וכאב איבה נחשב כמכה כלב גס באשה שיש
לה וסח קטע צריכה בדיקה והביא ראי׳ דאפי׳ צפר וכאב
גדול איטכככה לעניןזה וקייס דמ״מ אף דמסמבר מעמיה
דהחיצ דכאב אינה כמכה נענין זה מ״מ הכנ נכי הענין
ובבהמיס דרנק רש עוד צדדים נההיר יש נס)דך לצדד
להקל אמנס מה שהראה נהרגשה איא נההיר מחמה
הרגשה כאנ וצער נדש וע״ נשפהי מכס סקנדו ובמקשה
זהנ להלן סוף ס״ קצ״א מיש נזה באורך ועי״ נלנטן
נעע סקיח ]ועי״ נס׳ נאר אנרהס להגימ אנרהס אנני
דל מחערסאן נשרה נסי׳ זה נדד אשה שיש לה וסח
כדרך הנשים ואיי למהר עצמה כי מוצאה כחמים אדומים
והאשה יש לה כאנ קצה ולא נשעה שמוצאה הדמים
ננדיקחה אנא לפריךס והאריך שם נהשר אי כאנ הר
כדין מכה לזה והניא מדנרי הש״ והסדרי מחרה אלו
ומבלה להחמיר דדוקא נהארין ורנד שאין נא אלא אמר
מי רגליס כינ״ש הרידא נס״ קציא אנל כאנ לחודא איט
כמכה והאריך שס נזה וקייס לחומרא ומן השמים ירחמו
ע״יש[
ס ע י ף ד )נב( ככ ך לוסתה• ענאהינו ופחיש ועי״
קקיד שב׳ להוכיח נרא״ דעיקר
נכדפ
לדינא כדעה הפרישה נזה עיש ועי״ נשפה׳ חכם סקנדז
שכ׳ דנדינא כיון שהפרישה וההוה״ש והכרפ והסיע הסכימו
להטה טסהה גס נעונה שלפני נענה הוסה שפיר יש
לסמוך עניהס נמעשה כ׳׳ש ]וכן הניא נס׳ מנחה פהיס
ש pנמצא נהאשכונ נהראנ״ד נראה כד׳ הפרישה עי״ש[
וכיכ ננאר יניס ח״ס ספי׳ נדו ונמלטשי מהרה נפיהיא
סיףו ונפיהיק סקנדז ו 0שס מ ד מ נראה דחא ודאי
אס כל הג״פ היה המקרה הזה ממן הזה דוקא ניוס
שקורס הלילה שדרך ראייהה היה נלילה ודאי שיש לסלוח
1

ט ס ה וכן אפי׳ לא ראהה אלא פעם אי באומו זמן אמנם
ששוב לא ראתח בלילח בעונת רא״תח גיכ תלינן שאוהה
ראייה הי׳ דווקא מהמה הוקת אבל אס לא ראתה רק
פעס א׳ או גיפ באוהו זמן ואידכ שוב ראהה פעם שניה
גס בלילה ופעס ג׳ שראהה מחמה משמיש הוה רחוק
מהוקח יש לחחמיר שלא לההירה לבעלה בלא בדיקה אך
)דמ הרוצה להקל אץ מזחיחין אוהו כ׳ יש על מי לסמוך
רפח כחו דההירה ע״
ומ״ש הפח״ש מהשיך דמיירי בקמבה עיי׳ בחוויד וגשמלח
סקייא ובשפחי חכס שכ׳ דה*ה דהוי מצי נמימר
מרירי גס נגדולח ומשכחה לה נהיחר כגון ששמשח נה׳
לחודש נהיהר וראחח דמית ואחיכ שמשה עוד ביד לחודש
וגיכ נהיהר וראהה דמיה ואידכ שמשה עוד נריח וגיכ
נהיהר וראתה פמס ג׳ דמיה ושונ לא שמשה ואידה
ראהה כוד נשבי ריח דקבעה וסח לריח ואיגלאי מלהא
למפרכ דכמס השנישי הוה סמוך לוסהה דהנינן טסהה
ואץ כאן שלשח פעמיס מחמה השמיש ועיש נמיש נזה
וידש הפהיש מהנדך שסייס דהיינו שאח׳ין נקנע הוסר.
נאוהו זמן וכמה ^עמיס עיי׳ נכדך שב׳ כלשוט נזה
דהייט שראהה אחר ההש)רש עוד א׳ או ב׳ פעמים נאוהו
 Pfשנמצא שקנעה וסה בגיפ הולה טסחה ועי׳ נשמלה
שם גיכ נניאור נשון השיך נזה ועיי׳ נשפחי חכם שם
שכ׳ מדש הנדך בלשונו פעם א׳ או נ׳ שנראה מנשוט
דלא נרירה ני׳ דנפעס א׳ סגי משוס יכיון דראהה עוד
ניפ )רה שלא ניוס זה דהא עיכ מיירי שראהה גיפ מיה
ואיכ אס נאמר שלא ראהה ניוס זה שלא נשעה השמיש
רק ניפ הייט שראיה הראשונה היהה קודס התשמיש
וראיה הג׳ היה לאחר ההשמיש כניל וראיה השניה הי׳
נשעה השמיש אכהי היכא לאסחפוקי אי שדיק ראיה זו
דנשעה השמיש אוסר .היוס של החודש או אוקה דמחממ
השמיש מאחר דשניהם שרם נזה כי ראהה ניפ ניוס זה
שלא נשעה השמיש וכמו כן ראהה ניפ נשעה השמים
שלא ניוס זה והראיה החמישיה היהה נ ז ם זה נשעה
השמיש ועיכ דייק השיך נלשוט וכ׳ נאוהו ז ק ור״נ שאחר
התשמיש ר$תה עול ביפ ביום זה שלא בשעה תשמיש
דהםהא ראהה גיפ ביוס זה שנא בשער .השמיש הראיה
הראשונה היהה קודס ההשמיש ונ׳ ראיוה חי׳ אחר ההשמיש
דהשהא ודאי הוקנע וקהה ניוס זה ועיכ הלינן גם הראיה
השניה שהי ניוס זה נשעה השמיש טסה היום עיש
ועיי נכףמ קקיי שכ׳ דייל עוד דמשכחה נה שהי׳ לה
וסה נ מ ס וענרו עניה ג׳ דריח ונא ראהה דשונ
א״צ לחוש לריח ושמשה נריח וראהה מחמה השמיש ואידכ
ראהה עוד נריח דהדרא לוסה קמייחא והולה חדס
שעחמה השמיש ט ס ה עכיל ועי׳ נשמלה סיךא שהניאו
וכ׳ דלא ניחא להו נהש׳ך והפוסקים לפרש  pמשוס דסינ
דתא דאעריק ראם חזרה לראוח נריח הלרא לוסח קע״חא
זהו רק כשאי אפשר לצרף ראיה זו לוסח אחת אבל אס
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)יג( לוססה ואעינ יאסיי לשמש שמון לושסה מ״מ עיילי כאן ב»לס )בא( לוססה] .ענה׳ס מנ׳ נתוהיש תסיע שיעסם לסקל מ ס ס הפרישה
ושעשה והפרישה נתב יעשנשס לה אם יאיישה ססלס היום ימומי כל מ ׳ עול נשץ־ שנסב למימי נקפנס ושלא קנעסה הוסס בגי פעמים ו6ינ
שלילה שלפניו כילעיל שיען ק י ד  .וסשץ־ השיג עליו י ש ) .ינ( עקוס .נסנרי ששימשה שמון לוססה דהיינו שאיג נקבע הוסת נאותו זמן כפה
פירוש באותו מקום עצמו שמשם יצא הים שם יש לה ענה אבל שאר פעמים ט  1ולשי מה שכתנסי לעיל סי׳ ק י י סיב נטה עונה א׳ בשם
מקים באותו פקןס לא מהצי ניס )יי( ענתה .אפילו ניקה עצמה ספליפ משכמת לה מני נכהיג .וע׳ בנדב סניינא נד׳  & iוסי נסשנת
ס י י ס על .ס׳ בעהינ שכסב וזיל א 0יש לה וסת כגון שפיהקס או עפשה
בשפופרת ומצאה על המון תולין במכס ביס 1ש«ך בשם אביו הגאון זיל
וכאותה ששנינו אלו סן וסתות כו׳ סיז תולס בפיהוקה או בעיכושס ולא
נסשמיש ואין זו רואה י ת עי שנתנרר שוסת עיסוקה או עיצתשס עורמס נששעישה ע0ל וסביאה הצדע וסמה על סאסיונים שלא הביאוהו מוי
מונ סצדע וציאה אס י א שימשה סמון לוססה אילו אם א י כ יאפה גיס מסמס סשיש מופלג מוסתה לא מצסרינן לראיה ראשונה נסיייהו
על שתראה עוי סעס שלישי פופלי עיסתה ט׳ י ש )כב( באותו מקום .מנסיס נשם י ס ו ע י י שב׳ דזה דוקא נאם מרגשת שהדס נא מעקויה
 mבעיק שפיע שהמכה במקוי אבל ברואה שלא נסמשס ואילר י י ביקס סולס נמנה ידוע שמוציאה י ס אפילו אס המנה בודאי בצירין י ש וע׳
נסשובס אא»ז פנים מאימת י א סיס יינ שנסב יהא ימססייק י ס מבס יוקא אס יב לס מכה נ מ י י ס יכול הים לבוא שם בלתי יצפין ססלה
ליבלע נשאר אברים אבל אם יש לה מכה נשאר אנייס ססניים שא׳׳א לזוג י י ן סמקיר אס לא יבלע ססלה נשאר אברים זה דם נדה גמור היא
י ש ]מני נמשובס סתם סוסי סי׳ קניי[ ו י נתשמס מ ה י ם מלונלין שי׳ קי״א שכסנ לאילו אס המנה היא נניס רסס נמקיר עצמו שמשם נונע
הדם נדה י מ מהודה היא ותלינן בדם מכתה י ש י ק מבואר בשין י ק ״ ס וניגיי ס י ד שהבאת• ר י ק זה ו י בתשובת צמת ציק י ׳ י י

ד ר כ י תשובה
ראיה זו הוא נפנין דאפשר לצרפה לוסח אחר מקחנר )למהליש אגוהב דל( p״ עיא שפ דשומא ועחמייס אף
יוהר לצרפה לוסח אחר מלמישדה לוסה שכבר עבלה שללעה הרופאים הם באים מעצירה לס הנדות )דמ אין
ועקלהו גיפ ולכן אס לאהה עול שני פעמים מחמה השמיש להם לץ דם מקור אלא לס מכה עיש ) נ ] 0מכה .עיי׳
מצרפץגס הראיה של ריח לאלו הנ׳ ולא אמרינן להללא בשדה נפש ח י ״ ד ל קי׳כףג נדל אשה שיש לה אבעבועות
לוסה קמ״הא שכבר מקרהו מיש )גג( ]לוסתה .פיי׳ במקורה שהלם טבע מהם והמה קעניס מאוד ונראים
נשדמ שירי עהרה בסי׳ קפיז חשד כיג באשה שראתה לרופאים ע ״ כלי הבמה אשר רואים בעיניהם והאשה א״
מ״ח נוש לה וסס קבוע מל׳ יום לל׳ יום ולפעמים מקדמה נמהר עצמה כמה שנים אך בימי וקהה רואיה כשארננףם
אתה ימים וגס עמת מסועקח אס שינסה מקודם ועבלה והעלה לדינא דאס רואים ע״י כלי ההבעה שדם ממש יוצא
וראהה מחר ולאחי שני ימים ראתה דם כדרך כל תנשים מהמכה שהוכל להלוה הדס מהמכה אז יש לההירה»דמ
ונסחפק השואל עסייד ה ת ד א בסי׳ קפיר סעי׳ נ׳ אשה בשעה וסתה עמאה ואחר עטר ימי ושהה כפי שרגילה
ממשניח וסהה לתקליס נ׳ או ג׳ ימים שצליך לפלוש מענה תוכללהחחיל לספור זיב אף שאי אפשר לה לפקוק בעהלה
..׳ או ג׳ קולס או אחריו וממילא י׳״ל להד גס זה שימשה ואס רואה בימי וסהה ראי׳ מרובה שטלאי אין לתלות
שמוך לוסהה דאין לצרפו בהוך ג״פ למיס מדז השיג במכה אז יש חשש גס לזבה וצמכה להפקיק בעהלה ואס
להחמיר דכיון דרוב פעמים אינה משניח וסחה מל׳ יום אי אפשל אז א( היכא שלם •מכהה משונה מלם מאייתה
ואין מחייבי׳ אותו לפרוש ג׳ ימים מקודם ידכ האץ• כיזול ובסלע היכא שמעורב ט מוגלא אפשל לומל לזה הד
לקולא לגבי זה שלא נחשבה למדה לומל להד זמן וסהה הפסק עהלהכיוןשאיט רואה כדרך ראייה דם אך בשינוי
ושני קולוה לסהל׳ אהלל׳ לא אמלי׳ אפ״ נללבנן ע״כ כמו לס מכה ב( וקהיכא שבולקה עצמה בכל המקומות
אין לסלוה נזה לקולא רק ט ס ה ממש ולא בכהיג לק ולא המצא דם רק במקום א׳ גיכ מוהר דזה הוי הפסק
זאס כ׳ להכליע ראם אחיכ קבעה לו אוחו הוסח אף מהרה ודנ ואס א׳ משד אלה הידל גיכ לא יהי׳ לה צדמ
לחחלה מ י איט קבוע כיון לאיגלאי מילהא למפלע לאיקבע כיון שאיא לה לעהל לבעלה עיכ יש להחילה כיוןשלואין
הולץ ט שלא היד׳ מ ד ת אבנ אס לא נקבע הוקס לגמל׳ בכלי הבעה שהלם ממקום א׳ אך מהחלה צמכה לבלוק
אין הולץ ט לקולא עיייש[ ) נ ד ( משום וסתה• עברפ שחלחון אותו מקום היעב והכניק המוך לחוק ואיז׳כ
סיךד שנסתפק באשת שאין לה וקס קטע וממשה סמוך חרמון אומו המקוס הינןנ ומוציא תמוך ואם יהי׳ המוך
לעונה גינוניה ולאהה אס הליק ט ס ת לעונה ביטניה או ניך אז לבדיקה יחשב עכיפ בא׳ מהאופנים הללו *ש
לא עיש ועט גשסחי חכם סוף קקע׳יז שהגיאו וכ׳ ולדידי להסירה רק  p*3כשאינה מרגשח פחיחה המקור בי)דס
מיפשע עשיעא לי דסלינן גס בעונה גיטנית גכידג דמאחר תנגךס עיי״ש[) .נז( כ(«תו מקים פגאהיע ופתיש מדש
דאקמנן לה לשמש בעונה ביניטח מכלל דעלולה ללאוה הפפישמחחודל לבאינה מלגשת שהלם בא ממקורה ורואה
בעם זה והגס דבוקה שאינה קבוע גיכ אקולה לשמש שלא בהרגשה שלה במכה שמוציאה לס אכי׳ אס המכה
ועכיז לא תליק כשמשה קמו}״ לוסח שאיט קבוע וכר בהצרדיס ע י בשפתי מכסקקי׳ז מה שהאריך בדברי תחודד
אך מ״מ עונה ביטניה עדיעא ל מ ת זה מוקת שאינה מ ס ומדחה לאייש ותוכיח דהכ׳ הודל להחודד לומל
קבוע ודינה כוקת ק ט ע וכמנדל קי׳ קפיע קמי׳ ד׳ וכר דסנ׳ח והנדך מייל* כשנודע שהדם ודאז הוא בא מן
ואיכ פשיעא דלא חקביק לה למאה )דה מה שראתה ממקור אז לא תליקבמכה על שתדע טלאי שהמכה הוא
במקום תעקור אבל אס איבה יודעת אס הלם בא ממקום
בשעח השמיש בעונה זו עי״ ש
םמקור או מתצדליס סליק קסיל במכה שמוציאה דסאעי׳
במקור
שם
לה
יש
)נה( אס יש מכה• ולעניו
המכה הוא בצדדים הדש עוד מ ל ס קם צל יהל לבלי
שומא ועחוליס ע״׳ בשרת לבל שמואל
י
הידד

סעיף ה׳

יורה דעה קמו הלכות נדה סעיף ה
<נח>

<»> ו א ם <נג« ד ם מ כ ת ה ) ג « )־י( יעי( מ ה ז ו נ ה מ ר ס ר א י י ת ה א י נ ה ת ו ל ה ב ד ם ס כ ת ה :

« * יגל זה )כה( גאשה׳ שיש לה )כו( יסיז קנוע ואו יכולים לתלות שלא ממת וסתה נמנמ׳ ) ס א ( איש שאינה •ודעת נידא•
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פתחי תשובה

) » ( מסוכה דוקא שנתניי שהיא משינה סא לאו הכי תולץ נמנה לפי
שהאשה נסזקמ סהרה עומדת וכתבי ני• והאמייניס שא»צ להראות לסכם
אס היא י משמה והפלישה כתב אס שניהם לפניו לא נתול לקולא כיין
שאפשר לנמלי והסכים עמו הפ״ז

ו3נ( ואס דם מנתה משונה ע׳ נתשונת נודע ניהויא סלק יויי סי 4סי׳
מ שכסנ יעל כאן לא אמלו שאס ים מכתה משונה אינה תולה נמגה
אלא 9שיצא סיס מעצמו מן המכה כידכו אנל כסובדא דיין שע״ שיםקה
אצנע נ מ הוציאה סיס מן המנה שלא נעינתו קיים שעמי בישולו ומן
סיס משונה תולה ני י י מ שונ לא נקרא מכס שייא• מוציאה ים יק יינו
מ נ ה שא*י שמוציא דם ייש עוד ) כד( משונה ענה״פ י ש דוקא כי יעי נמול ממנה שכסנ ייין זה היא פשיפ במאה מסמי! תשמיש שא( ודא•
סאשה נסזקת נהיה שהיי שמשה עם נ»1ה אבל נמאס שלא מסמס תשמיש ואייע לס נימי פומאה ונימי ליבונה סדני ציין תלמוד עיש נס נספיו
נוינ י ׳ י ס אניאנו נסמוך ועוי בכתה יוכתי ונתב יניע• לינינס היא נסזקת פומאה ופ׳ בתשובת ברית אבדהס נקונסיס סתסי נדה שהאיין לסלוק
»ל הנד׳נ בזה מס נימי לינינה נסזקת פהיס עימיס יהניא שנם בתשובת מאיי נתינים סי׳ ניז נסב צן )הוא מה שאביא לקמן ס״ קיז סליי בייס
לסלוס נו( נטש נס הסיד בסקיה יסס ינמ הנדיב נזה וסעלה יאפילו נססיית שנעה נקיים היא בסזקת פהיה ]וכן העלה בתשובת סיס נבמה
תשובות עיש גסי׳ קייב ובסיס ק י ר וקיה וכתב שס יבניה יאיד״סא הא שגי אפילו לא פסןןה בפסיה כל שע9רו עליה יעים היאיים לדגת דמי
נדמה על הרוב פסקה לס סזקת ראיה אלא משוס ימי דלן ספק זנתו גינהו נעינן שעסקה נפהדה לפנינו ע י ס ודעת המרדני )סובא לקמן ס י
קטי י י נהנה( ינעינן נ׳ ימים לאסזוק׳ נפהיס אן הוא יל האיץ• להקשות עיז ודעתו לדינא דנני בייקות סגי פרטת ישפיית וערנית ומר מי
מה הפלמי ב י ׳ קטי ו נ י ס שם יע׳ שס בסי׳ ק י ה [ אמנם נעיקר דין זה אי נעינן דיקא נתנרר שהיא משונה דעת ה י ד דדוקא ניאתה אסר
יושמיש י צ בדיקה אס הוא משונה אילו לעמן שבעה נקיים כיון דאינא עיי ספק איימי שמש עכק אבל גדאמה שלא בשעת משמיש צריכה בדיקה
ל»ץ נקיים אס היא משונה אי לא י ש יע׳ בתשיבת טל סי׳ י ז יבסויש י ק ״ז ויש הבסיס גשם הפרישה י נמניא סי׳ תליז סקיד
)כה( באשה יש לה יסת קנוע ע׳ נספר צלעות הנית להנאון ניס מאיי ס״ ״נ שנתנ דיש נזקינה שיכולה לתלות נמנה שא״ שיד אן דנסשובת
י ' סימן ף לא כמב  pדנמו תמוהים י ש )כו( וסת קבוע .ואס אץ לס וסס קבוע רק שאינה מאה עד אמד ״ד ייס אמי שבילתה נראה דעד
י»י יום דינה כדץ אשה שיש לה וסמ נס לעצץ זה כמי בסימן ק י ו סעין 1נ׳ יכן כמנ ה י י ו י ב י ס שנסמפק אס עבי עליה שעמ וסתה ולא
ניקה ולא הרגישה ואיכ נדקה עצמה ומצאה נומאה מה דינה )ייל אי מילה נמכה שאיי שמוציאה דס( יאן עינ יכתב הר י א דשלא גשעמ יסמה
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הידד בענץ זה באורך <נח> ואם דם םכתח סשוני.
עגאהיע וע״ בשרס ציצ סי׳ פיו שנשאל באשה שיש לה
מכה גאוחו מקום שמוציא דם אך דם מכסה אינו דומה
לדם נדסה שדם מכסה אינו אדום כיכ אלא כמי שלייה
בסל ופלכיץ גכהיג צמך דקדוק גדולגגחי׳ מלאוחהדס
ססהא שוה כמלאוס לס מכמה ולא כמלאוס לס לאייה
נדחה ואעיג דגססס קיי־נ דאמרינן שאינו משונה שאני
חכא דחזינן לפנינו שהיא השונה נדש ועי״ גשדס ידצ
בך׳ י ו שהגיאו והשיג עליו ו פ דמעיקר הדין אפי׳ אץ
הדס של המכה דומה להדס שראהה בשעה השמיש שפיר
סובין גדם מכהה עי״ש ומ״׳ במקשה זהי סק״מ שהביא
דבריהם בזה והחפלא מאוד על הידצ בזה והעלה דגכ״כ
אץ להקל גזה אלא אס דס מכהה ודש נדהה שורן ואיא
להגחין כי למראה עיניס נפניהס שניהם שוויס אז אמדיכן
כיון דליכא למיקם עלה דמלהא אס הוא דס מכה או
דס נדה מליק גמכס דאניכ נאקרוה על געלה לעולם
ומדש הלשגיא משאיכ אס נהגלר דדס מכמה משונה
מלס נלהה לאיכא למיקס עלה למנסא שפיל מחדיגיס
להגמץ אס יש שינוי גץ דס מכהה נדס נדהה מהיכא
חיחי נאמל שאיצ להגחין גזה ומכיש אס מאין לה׳ויא
שלס מכחה הוא משונה מלס נלחה ואיצ נעיין הימג גזה
כלל אס הוא לומה ללס מכחה או נאו אלא שניכל להליא
שאינו דומה מאין נמצא מקום נהקל כ״כ גקפק איקול
כלח ובנדכ שלברי הציצ הס בלולים לדינא לדש גאולך
ע ט ( דם סבתה סשתה• עגאהיע)דש מהגיי שא׳יצ להלאוס
לחכם אם הוא משונה ועיי נסיע סק״ג שפ דמפי׳ לש״
נראה דלא סמכינן גזה מנ האשה רק היכא שאין הדס לפנינו
אגל אם שניהם לפנינו צריכה להגיא שניהם לפני החכם ונחזי
אנן ולא סמכיק מל נאמנוח האשה גזה אגל מדגלי הלשביא
והעול נלאה לכאולה לאפי׳ שניהם לפנינו איצ להלאוס לחכם
ע״יש ועיי׳ גשדמ ציצ שם געו?לא שלאחת גיפ מ ד ח רש

לה מכה וצריך עיון נדמוחו אס הוא שוה נדם נדחה
וחשיב כיון שצריך דקדוק גדול להבחין מראוח הדס אס
יש לדמוהו להדם שראהה ידה ע״כ לא חקמוך האשח
גזה על עצמה להכיר במראוה אס דומה לדם המכה או
לדם נ מ ה לאף שם חראיש דכל אדס יכול לחגחץ מ״מ
גכהיג שיש לה מכה גגופה ומלגשח כאג געצמה אע״פ
שלא הכיר יפה שזה שהוא מלס מכחה הוא לק גמעמ
למיון נלס שלאהה ידה המעה להלוה גרס מכהה נדש
ועי׳ גסוהיש קק״ז ןהגיאו והספלא מליו כי מלגלי הלא״ש
משמע לגס גכחיג נאמנח חאשח געצמח לחגחין ל מ ק
זה והניח גצ׳ע למעשה כיייש )ס( ]משוט־״ מיי גשרס
לבל שמואל למהליש אבוהג זיל סי׳ -של׳א באשה שמחמח
חולשה השללה גאה בלמיס חון• זמן כלאחל זמן וע״׳ש
עוד נס״ שליז )דש בזה ועיי׳ בשדה זלע אמה ידנ ס״
נדע באשח שמחמה יגיעח חדרכיס אחזה כאב בשפולי
שללסה ועיי חולי זה מאח לס אחר חשמיש פעם סמוך
וסעס לאוק וג׳ לופאיס העילו שאין זה לס מקול אלא
וורידי שפולי שללחח שנחפלקו ובשעח חשמיש עיי לוחק
מספלקי׳ יוהל ולס זה משונה מלס וקהה שהוא אלוס
ולס זה הוא שחול והביא משדה לגל שמואל הנז׳ עכ״ז
סייס כית שגס מהלופאיס ייא שהוא לס מן המקול לק
בלחי מבושל ע״כ הוא מחמיל אס לאחה גיפ סמוך לסשמיש
עיייש[ ) ס א ( אעי 6שאינה יודעת בודאי שסבתה התיאה
דם• עגאה׳׳ע ופהיש מיש מהנדך מ ד ע צריכה ז׳ נקיים
והגיח מסיר גס גלא ז׳ נקיים וגמיש מהנדג ועי״ גמלבושי
מהלה סק«ז שהחזיק לעח השיך יגל הנויג ל ע ת מהלהה
בלא ז׳ נקיים יוסייס ד)דמ המקיל בלואי! ידה ביש לה
מכה ואינה יודעח שמוציא דם גס גלא זינ ידכא שיש
$ה וסס קבומ יש לו על עה לסמוך גדש ]ועיי׳ גשדח
לבינו לגלי חיים כףב חידד ס״ נדז באשה גדש לה מכה
לחמיללה אמרה שראהה במשמוש היד או גלאייח המינים
ממש
(

,

יורד ,דעה קפז הלכות נדד ,סעיף ה
שמגמה

כא

)סב( הודאה ) י ( )מ( יס ) י מ בפסקי מהיא -י מ ן י ז מהגהות י י ( יק אס אץ לה וספ

sap
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) י ( יס .היימ שלא להסזיקה במאה מסמס תשיש אבל י מ ציינה פהויה הייט הינא שניקה נשפת וסתה ומצאה סהויה אבל זו שלא בדקה
נשפת וסתה י׳יל יכני ראתה בשפת וסתה נוי יש .י ס ו נל י ק י ס י ק ו
לישנ זי נקיים טע מיין .וסיס מ ס • בכל מנץ
לא י י ן אלא לימת ה י י א י׳יל יסהויה אן לענץ שבס? נקיי© 6נל
למס ה י ן שהביא הביע נ י ק ״ז י י מ ציינה לישנ שנעה נקיים לא י י ן ספיקו נלל יהא אן אס ניגף נשמת וסתה ומאה פסויה ויאסה
שלא נשפת וסתה ציינה שנפה נקיים ואינה תולה מ נ ה שא -שיי ולענץ יזאה מסמס תשיש גיכ לינא לספוקי י מ י נ אי ים זה שלא מיסתס
תולץ מ נ ה ואן שנפה נקיים אינה צייכס ואי ניסוש שהוא מוסתה א״כ פשיסא יאייה יזאה י ת ומוסית לנפלה י י ז«נ פ י ס  .אכן מכה פיזז*
שמייד תולה אן נ כ י נ דהא נתנ הדודא נסין הנס זו ינשעת וסתה אינה תולה נמנה סלל ממס יאלינ לא תסמא לעולם וזה לא ש*ץ הכא ום
ניאה מבואי מדברי ה י פ י ש )בז( דם .ע ב י פ בשם י ן  .ועיר שכתב הפעם ידוקא ברואה מסמס תשמיש מקילינן דהוי נמו וסתות יק״ל
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ממש שיש לה באימ מכה שבשרה נהבקע והעור נישל
ומשם יוצא הדס במשמוש היד וגס כואב לה והעלה דמומרת
וגס מגילה איצ רק ודמ הואיל והחזיקה עצמה לממאה
ראוי שחחעיר עלי׳ והעשה זינ ע״י שהעשה גדיקה בראשונה
ואחרונה וגהססק מהרה נדי שמרחן מקודם אוהו מקום
אחיכ חגדוק גנחח וחזהר שלא חגע גאוחו מקום פיי״ש[
ופי׳ בש״ע ההניא סיק כיג מה שהאריך גזה והעלה דגאינה
יודעה שמכהה הוציאה דם אץ לסמוך למעשה על המהירין
להקל גאיסור כרה נגד דעה הנדך אס לא שיש עוד
צדדים אחרים להקל והוא שעה הדחק הגדול שלא להוציא
אשה מגמלה כטן אשה שיש לה מכה גמקור או גגיה
החיצון שיש גה דם נצרר ואיט ידוע אס <מציא דם לחון
לפעמים ואינה יכולה למחר לגעלה זה ימים רגיס מפני
שמוצאה דם על העד שבודקת ט בימי ליגונה ואיט ידוכ
אס דם זה הוא מן המקור * מן הצדדין או מן המכה
שגמקור או בצדדין אז אס יש לה וסס קבוע יש להקל
שלא גשעח וקיזה כדעה המדא וקיימהו לסהרה גלא
ספירה זינ אגל גאשה שאץ לה וסת אין להקל ואפ״
אס ממשה גשמה הוצאוה הדס מימ כ  Fשאינה מרגשה
גשמה הוצאוה הדס אס הוא מן המקור או מן הצדדים
והמכה הוא גמקור ואינה יודעת אס מו^א דם או לאו
ביון שהוא שעה הדחק הגדול שלא להוציא אשה מגמלה
מפני שאינה יכולה למהר * מ זה ימים דגים יש לקמוך
לעמרה בלא ספירה דנ ובלא נובילה ואף באץ לה וקה
קגוע ציפ אס יש להחמיר גזה * ל ביש לה וסה שלא
גשפה וסהה יש להקל אפי׳ שלא גשעה הדחק כדעה
הרמ״א וק״עהו ואחר שיש עוד צד להקל דהוי סיק וכ׳
דזה דוקא כשהמכה הוא במpר דאז הד שפיר סיס מעליא

קפק שמא הוא מן הצדדים ואח״ל מן המקור שמא תוא
מן המכה אשר שם במקור אבל אס הוא מן הצדדים אין
להקל דאין כאן סיס דהכל שם קפק א׳ דהא המכה היא
גיכ בצדדים ולא במקור אידכ מוצאה הדס בבדיקה המד
דאז איכא גיכ סיס ספק ארגשה וספק מן הצדדים ורז
ברואה שלא מחמה משמיש כנזכר אבל ברואה מחמס משמיש
אס המכה הוא במקור ואינה יודפמ אס מוציאה דס אז
אס ידוע שהדס הוא מן המקור אין להקל בלא זינ ומבילה
אפי׳ ביש לה וסח קטע ושלא בשעה וסמה נגד השיך
וקיימהו אפי׳ מוצאה בבדיקה על העד בלא הרגשה ואם
אינו ידוע שהוא מן המקור אפי׳ רואה בהרגשה אלא
שאינה מרגשס אס הוא מן המקור או מן הצדדים יש
להקל אפי׳ באשה שאין לה וסה קבוע וכו׳ והיינו גם
בלא ספירה ז״כ ומילה ואס המכה הוא בניה החיצון
אן> שאינה יודעה אס הדס מן המקור מאחר שאין כאן
סיס אין להקל אפי׳ ביש נה וסה קטע ושלא בשעה וקחה
לההירה בלא ספירת זינ ומגילה נגד הנדך וסייעסו אס״
ומצאת דם על תעד בלא הרגשה אפיג דהואספק הרגשה
ודמ לא הוי סיס כיץ דלהרמביס לא הד ספק בזת ועוד
דאיכא לברורי פ ״ בדיקה שפופרה אס הוא מן המקור
או מן הצדדים וכו׳ ואס נמצא דם על המוך בידוע שהדם
שראהה מחמה תשמיש הוא מן המקור ואעפיכ הה״
מותרה לינשא נאחר מאחר שהמכה הוא בביה החיצון
משא״כ כשהמכה הוא במר^ר איא לברר שהדס איט מן
המכה במה שנמצאה על המוך מנדה איצ לבדוק כלל
עכמ״ד )ועיי׳ גדגריט לקמן סיק ס*ו מזה( )CJD
התראה דם• כשיך סקכיא שכ׳ פי׳ אפי׳ אינה יודעה כלל
שדרכה של המכה נהוציא דם עכיל וכ׳ בפיר בשפתי חכם

נחלת צבי
 fgpפעיף ד בהגה ובן אס אץ לה וסת קבוע כו׳ תליק במכה מבס י ס  .שמעתי להקשות גשם ס״און מהי״יו ננדא י נ דאמאי ממירין מ י ס
איי נלא י נ דהא הוא מ ר ילימ שתספור ותסבול וניילימ לא מהי י ס לדעת "א ליל ס״ ק״ שי׳ י בסנה .ואני *מר
י
השומע שמע ופעה יכאן ליכא קויא בלל יהא מבואי ל י ל סי׳ ק»ב יאם אין יידע בולאי יבא המתיר לא היי ברץ דילימ ובאן נ י מאסי י ש
לס מנס נאימ אינו ייוע נויאי אס לא שנאמי שתמתץ עי יתיפא המכה ועי ״מי יתיפא כלל אן אי׳לקמן סי׳ <ףצ אינא לאקשויי דמנואי שס
כמה פעמים דננתיס מקילין אס יש ספק מאסר שאיט אלא דימן והא נדיל״מ לא מסכי ס׳ יינק לכי ע כמנואי נ י ן י ׳ ק״ שם וכן איין
יאיש ואשה שהילו מיס בספל ונמצא לס בספל מוהויה מסעם גיס כמבואר ג י ס נדה ד׳ ניס י נ ולקמן סי׳ קי״א בהגה ו נ י ן שם סיףו וסת*
גס ליל נ י ס ק״ נדינ׳ סיס אוח אי .י ה ו למנת הפוסקים ידבר שסחר ונאסר לא יקרי דשילימ לקימ אן הרי דעת כמה פוסקים ומכללם
יימניס ד י מ הוי דשילימ ומצאתי בספרו תשובת נדב סניינא סלק אסיע סימן ליס לענץ מעוברת ומציקה מנוס י ש מקום להקל להנשא תון כיד
סידש אס יש ספק מעי נסענרה אם ישראל או עף* מסעם סי דיננן וכתנ דלכאודה לא אמרינן נזה סטר לקולא מאסר שהוא דיל * שאסר כיד
תייש היא מיתרת אן ליטש נצליס דה א דדשילימ לא נ י ל הייני לעגין אטלס דהפעם היא עד יאכלנו נאי סוד י י ניפול ימתץ עד למסר ד מ י נ
מה יאכל היום לא יאכל למסר  vbאטלה זו שרוצה לאכול היום נאיסוי־ יאכל למומי בהיתי ולק אינו בסל אנל לענץ סלסול לאיזה צורן לא י י ן
דשיל׳מ שסט ייכל לפלפלי היום יגס למסר ואיכ לענץ נ י ל ת אשסניכ נא י י ן ילימ שהרי כישאנה יכול לנעול תיכן ונס לאסל• זמן ואינ נ י ל ה
זי אין לה מתייץ ומוי לעיש בצליס נשיפת יבי סטנא י ס סי׳ קיס ינא אמייק דילימ אילו  prroשיקי אסיי אלא בדבר שלא היה לי סזקת
היתי כו׳ ואיכ הט זונה זי היה לס סזקת היסי ט׳ ע י י י ש והינייס הנסמדיס האלה הם ציי ויסיר נס לקויא הטל ועמיל סימן יףב סינ ב י ת שם סיק סי.
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)©) Gכח( יהיא ספק אס הדס גא מן המקור אי יץ ל*יי*ז ״ ׳ יייי <סד> מכפ סיפ ספק ית

הצידץ או מן המקיי יאינ

מן המקוי שמא הוא מן המכה .אגנ אס •דיי־ ) (HDםגא מן המקור

פתחי תשומה
שהוא מדרנק אננ למטן נקיים איט תונה טץ שהוא דאויייתא אינו
איט יכולה ליפהי לנעלה לעולם עד שתדע שמנתה מיד י ש ו י נשטח
ננסס יעזקאל ס״ ליי שנסב יינ סון ינר לעמן ננעלה י צ לידע שמכסה
מיד ליז טץ דאשה יטי מוציאה ים נשעס תשיש יפניט מופנ להסייה
לנעלה ולומר מכתה י י אינ אן מה שרואה שלא נשעת תשמיש מיתר
ויש אסרוניס לסרשטא צדין שתדע שמכסה י ד ה״מ שלא ראתה נעת
התשיש גיפ כד עיר הטן י ש ה י ן אננ מיי• צריכה שנעה נקיים
הייט נלא יאתה מספת תשיש אבל נראתה י ת טון דלענין ננעלה אתה
ציל שהמכה י י איכ אץ סהיה לחצאין תם שנעה נקיים י צ ונאתת קצת
נראה  pמינט ה י ן שהניא ה נ י ד י ק ״ז נעה שנתנ י מ שנא נשפת
סשיש בוי ידוק .א pכ י ס השיג עניו והעלה ראן לאותו -ס שיאיו ה
מחמת תשיש צטכה שנעה נקיים ינא תנינן נמכה שא״ שת ד י ש וטב
נשטת טצ סימן  vsו י נתשונת איש סימן כיז ו י נתשונת נטנ פ״ד
ס״ י א שהוטס ייעת ה י י א לפהר נגמר• אן ננא שנפה נקייס ־נא
כ י ן ו י מ לא הסליפ למעשה טין שהין פכינ י ש | ו י ץ נתשונת
סתם סופד י ׳ ק י נ ק י ד וקטג י ש נזה| ויענין אם נאנ נה כאנ
נשפת תשיש אי תונה נה נני יניו בוה נשטת הינה והשכרת אסדיניס
דכאנ איט כמנה יאיני תינה נה פד שיברר נויאי שכאנ זה ני י י ס היא
י י ץ נ י נ ו שכתנ דאן דכאנ א־ני כמכ~ י ת נפנין זה מהני הכאנ היכא
טדעה מדאי יש לה תכה רק שי• אס י ד אס נככ פעס כטאנ נה
המכה עיטאל דס אז מסתמא המכה הוא י ד יטכ בתשינת כנסת •סזקאנ

פתחי תשובה
סי׳ טה יש| .יעיץ גתשיגת תתס מ פ י סי׳ קיס שכתנ דאסי כל הקולית
נריאה מחמת תשמיש להתירה כנסנה נספידס נקיים מימ צרין היא לפרוש
נאנר מת וניסוש שמא ראתה ינא הסיט אלא שלא תתגרש ומטין שסתמו
ני ה כנישה ט ונח י ש וטכ עוד ננמה תשתית שס[ )כח( והיא ספק.
עשין שסנק פנ דין ןה ועי׳ גסשונת טדע ניהודא סי׳ יטיו שהשיג עליו
הסטם להדייא דשפיר מתידין כאן משוס סיס ומנה לא תזוע )וטנ שס
נסי׳ י-ז יכן דעת טסה נתשינת ה5ינ ט אליעזר סי• נ׳ נטש גס נתשתת
נרית אנרהס ״ד סי׳ יטד יסי׳ טנ יניד האדין לקי• ם דנרי הרמיא מה(
יאמנס זה משוס חזקת טהרה אני .אס היא פמאס ניס יאידע גה p
ניר* נינינה תניק נפנינתא א• מתיר ן י ס נסזקת אישור )ועמיל י ק
ט (.ידעת הרנה מאתריניס נ י נ שי ק״ דלא מהט י ס  .ינטש נהגה
שכתנ -אס כנר ספרה נה נ׳ או ט י י ס שנ י י נינונה נסלקו ני ד י י
יתיספית אס היא אז נסזקת פהרה וצליע מ ז י משמע דמיש נפנים
ואייכ נה כן נ י י ׳.׳נינה ט< קיים שספדה ג אי ט ימים והרי ננ׳
־ י ם היאשינ  cיא תטנן נסכה כיש נ י ־ קטי י • ינגהימ כאן י ק
ך י י ב נס׳ טז י ש טה ועיין נ י ד שנתנ גיכ לקיים דנרי הייטא
הטנ אן כתנ דהרמ׳א ייייט נראתה שלא נהרנשה דמדדמן היא שהורה
״לכס י ס אמ אס ננטקה אי נשכת תשמיש ראסה דאיכא ספק המשה
יגי־א סניה הרגשת עד ישמש ה י נא מיינ י ס זי יאינה תינה עד
בתדע שהמכה י ד אמנם אשה זו אץ לה לבדוק מימה כלל שאם תמצא
תהיה כמאה ולמה לה נטיית עצמה בפנס תיית ן עי שסיגיש ותפמא

דרכי ומזוכד.
אך גס נפיד תש״ך עכיז בפיק שתדכ שיכול לתיות שיתי׳ ןא ״ <יצא לאחד התשמיש דהא לא שייך כאן ההיתל
לס במכת כזו ללא פדיפא מכממיס דבכינן כהדכ לשוס דרוג כשיסאין מאים)דה דהא אדרבא בשמת וקהה
שיכולת לתהגלכ ולהוציא לס ומדש בנדז קק״׳א )צ״נ היא מוחזקה לראוה והו אין כאן שפק צדדים ואץ כאן
סוף סק״( ככיל ופי׳ בתותיש קקכיב ) rrr CDספל .,אלא קפק אי שמא הוא מן המכה וטון שאינה יודעה
עפחיש מיש מחנדב שחלק ענ השיך ותסכים לתמדא אס המכה מוציאה דם הרי הרב לא קמך להקל בזה רק
וע״׳ בתוהיש קקיכ שכ׳ גיכ שאץ דברי תגדך מוכרחין ביש לה וסת קבוכ שנא בשפה וקהה או באץ לה וקת
נגד דגרי תרודא ועיין גמלבושי עתרת קקיז ובבאי מיס קבוע היכא דאיכא קיק משא׳׳כ בשעה וקהה אץ מקום
ח״ס קפי׳ ״ח וגפיהיק קק״ח שפקק  pנדינא כדכה כהקל בזה בשוס אופן אך אס ראהה דם להדיא בלא
הרמיא דאס יש לה מכה שמוציאה דם לא געינן שיתא תשמיש ובלא בדיקה מד  pfoדליכא למיחש שמעתה
לה וקה קגוע נענץ שההא מוהרה נגכנת גיאתה גיפ נתרגשה רדוכ לת בודאי דנאארגשת בזת יש מקום לדברי
)דח עיש ופי״ בפיר בשפח׳ חכם קקיב מה שהאי 7הנדנ כיון דנודאי לא ארגשת היז דומה לכתמים דתלינן
לדחוה דברי הנדבבזה והמלה שדבי־יהשיך במרים מאו־ נמכה אפי׳ א•׳ אס מוציא לס עיי״ש נאריכות ]ועיי׳
דאין כאן סיס בניד אמנם כנ זה הוא יק במאה שנא לשדה שער• צדק )נחגחיצ מדעש זיל( חידד שי׳ קכימ
מחמת משידש אמנם נפמ״ש הסוה״ש נהק ייש p׳׳ קי :מיש לכנץ  p*pנזה אס אינה ׳ודמה שמכהה מוציאה דס
שלא הקיר הרמ״א כאן מפאת סיק רק במאת )דת מנוכס כי״ש[ <סד1 0טכ  Pיקא• פי״ ננךק הקודם ומ*ש*
דמב :שים אינם רואים מיה בזת נכ,־ תכנ ןךגי״ זי־י״א ננאהימ נדני• השיך והנרנ לענץ הקיס נזה ועי״ בשדה
הס עיקי נדינא דבריד )״ה שפיל יזו׳ ס״ה מכליא רבונץ חתן קופי p״ נדו נדד אשה שא״ למהר לנעלה היינו
נקמוך נתקנ אכ״ באי! נה וקה קבוע כ״ש וירש תכת״ש שביום ד׳ או ת׳ לנקיים יוצא ממנה זיבה ליחח לננת
מתנדב לתא למת יין ינמעס סיק תוא יק אם תדכה ובתוכן כדו חונרן אלומיס ובכל מת שיוצאה ממנת כנז׳
היא במקוכ תמקול כצמו וכו׳ ע״׳ בכי׳־ שכ שתש״ .כנ מי־כשת מקולס כאב :לול ואחר הרגשת הכאב יוצא ממנה
תנדב בזת ותכנת לאדרנת כשתמכת תוא במקום תמקוי :׳חת הנז׳ כס חומי׳ האלומיס והרופא״ מומחים בלקו
גי־כ ככ ־כשהמכה תוא במקוס תינקוי טלאי היגישת ואמרו שהוא שתאס )גפגעממממער( צבה וחאשח אינח
זיבת לגר נח ממקום מקורת נין אס הוא לס מכת או ׳ולכת מתיק בא תדס ואיזח פנמדס אחר הרגשה הכאב
דם מקוי ת״כ הד קכק איסור תורת וקכק :זדים נא יוצא המנה סמיכה כב כמו עור לק עב מימ קמיכה
תר קכק כנ* .כיח שתמכה אינה בהצדמכ כלנ משאיכ תכנ כמו מיחת אולם וכיז היא שלא נשעה וקהה וחעלה
כשהמכה חות בצללים ״נ ללא הרגישת כנל ול־ כי־־חנ־ נתת־רת יק לא נג׳ ימים הראשוני׳ ופלפל שם נכףק נהשו׳
טמי שמ.תת בתיכשת עד ללא שכיח׳ נמעות בזה יותר תלז בדין p״ Pשכ׳ הרמיא נזה והשיך ותנדנ כנז׳ פיי*ש1
יש נתנו־ .כמכה שבצלליס דסהס מכה יש נה דם וגס )סד] (,שבא מן המקורי מיי׳ בשדה צמח צדק להגת״ק
יי׳ש הנרב לככהמכה הוא במקום המקור ונא אלגשה יש מניבאווימש זיל חידד סי׳ קרא באשה שיש לה כהמיס
בהתירה אפי׳ בשעת וסתה מפאת ק״ס גם זה טלאיליתא לביס בימי עגולה ותדקעוריס אומרים שזהו מחולי מועעיר
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יורה חך ,קפז הלכות נדה סעיף ד•
אפים יש לה מנה במקור אינה תילה במכה אס אץ לה ושת קגיפ )סל( א*? ) כ ס ( יידעת

*תחי תשובה

פתח* תשובה

ע י י עיש .ונתב עול נגו״נ  06מ  6יאט ממייץ מכעס י ש היינו אם
המנה במקור עצמו אבל אש המכה תאי * נ ס נמקוי יק יק הצדדים
אגזיה אן ביי פהיה דאז לינא ניס ) י י נ ב י ׳ י ז שס ועוד בכמה
יובמי ו י ץ נט״נ יאיינא י ׳ קףו וקיפ י ש נזה יציאה יבזה שהמנה
נמקוי אס שי אי׳ אס יש לה וסת קבוע ורואה  pנשפת ושמה ממש
ואיי אס סמנה י ל יק שלא התישה אס היא מהמקוי או »ן י־צדדיס
מולה להקל מ י ס ילא י י ן כאן נימי י*כ נא תסמא נעולם שהרי
נשממיש ניס הנא מן המקור תהיה פמאה י ש יפיץ נמשיבמ שמן יוקס
י א סי־ מ׳ שפלפל בינרי הטב הינ נעה שהיג על ה י ן ילנסין הענה
דשיד ה י נ ה י ן על ה י י א ילא ס י נ אנא ספק א׳ י ש )ורהו
נראתה שלא בהינשה «ל דמודה לדברי היד הטל( גש בשדיו תשונה
תאהבה י א ס״ קטה ה י נ על הנדנ נזה ) כ  ( 0׳•דפמ נוודא• כיין
נמשונס נטנ שם שכסנ לגם בזה ייקא ט י להיכ אננ אם היא כני
למאה אינה מולה במנה אמנם •ש קילא ימס •כ נה וסמ קנוע וראתה
שנ  fנשעת יסמה דש נה מכה שיטי אן אס כני היא נדה תינה נהקנ

תונין נמצוי ועיץ ננו-נ פניינא שי׳ ק״נ לידו שיש נהקל נ י נ נימימטקסס & שאין נה וסם קבוע אלא שכנ זה נשמר פסק מומאסס איזה
זמן אבל אש מיום לידתה היא רואה קשה לימן לה י^לא של מניקה
יסזיק נשים הרבה הריאות איזה שבועות אסר למה יש .ונתב טל ננטנ
קמא שם ייוקא אס המכה גיכ במקוי אגל אס המגה נציליס לא שיין
נפהרה ימיגשת ניס המקור אננ אס אינה מינשת אש הים מן המקת־
או דן הציי״ס אן שכתבנו ליל יבנהינ אינה תולה נמכה י ת כאן שיק•
המכה נהוציא דם בהורה אם עומדת בימי טהרה דכאן אן בספק אסד
תפהרינן י־ינ נזה אפינו אם יש לס וסמ קנוע ייאסס נשפת וסמה תולה
נהק; יכאן ניש נומי איכ נא תסמא לעולם שהיי נשסרניש ניס הנא
ימקיי תהיה כמאה י ש יפיץ בתשובת ניימ אניהס ס״י י ׳ נוץ שנתב
ניודעת נויאי ש י י לתולה אן באץ נה ושיו יינו אן אם קוים שנוני
היכה היתה מינה ניאיות משונות נכי שיפוי א י ה תולה רק י ו ם ל י י
כראייתה האמרונה מקויס שנולד המנה אינה מינה דלא כדמשמע מדברי
שטת כנסת •מזקאנ ס״ ניד היפן זה עיש

דרכי ת ש ו כ ה

קראמנדף וכשאינה מעוגדה יש לה וכד״ כאשד תנשים
והעלה גענין מוענדר קראמפיף הר גא דס  pהמר^ר
בימ נדי אונס דקיי״ל דעמא ואין נו שוס דמיון נפארפאנ
נדכ אין להקל ומן השמים ירחמו פכידל ?י״ש) 1סו>
אאיכ מדעת בודאי שסבתה סהגי־אה דם• כשייך סקכ״ג שכ׳
דאז אעפ״ שאין לה וקה קגוכ הונץ גמכתה ועהורה
וא*צ לישב זינ כמן שחיא תוך נ׳ ]וכיכ בחוד ל בחידושים
סקנדו וחמהני על הגאון בשואל ומשיב מהלורא חליחאי
ידא סי׳ שעיע שהניא להיפך שהחודל מחמיר שצייך עכ״פ
זינ עי״ס ועיי׳ נכףע התניא קקכיג ובנדל בדבייט קיק
נךא ידייש[ ועי״ בשפתי חכם דבדץ זח שיודעת שמכהה
ימציא דס גס במוצאת על על הבדיקה שלא בשמח תשמיש
גיכ תולה נעכמה מון שיודעח ממציא דם והיא שנא
בשעת וסתה עיי• ס ועי״ בלבליט לנדל )סיק סיב( וכ״׳
בס׳ מלטשי עהלה נבאר מיס חיים סכי׳ •*ח אוה נו׳
ונפיה״ק קיק ליד וליה שכ• דמיה אס״ אס היא מלגשת
שיש לה מכה מ ה נאותו מקום וכשהוא טגעה באוהו
מקום )מצאת כל המקום כולו מלוכלך נלס והאשה אינה
מנחנה חילוק נץ ראייה דס זה בראיית לס נלוה אף
שיש לה וקה קטע אעפייכ גס זה מיקמ הכה שאינה
יודעה ננירור ש)מציאה לס וא״א לעהל אוהה נבעלה נבא
ספירה זינ אלא לענין לההיר אוהה בראייהה גיפ )דה
ו ק אפי׳ ניש לה מכה והיא אינה מוצאה נשום מקוס
נעה נדיקחה כ׳ אס נצד המכה אעפייכ אס נפעם א
מצאה כל המקום מלאה דס או שמצאה גסעס א׳ נמקוכ
אחר גיכ לס איא לעתר אוהה נלא זינ וכן היה אכ״
ביש לה מכה נףולעח בולאי שמוציאה לס כגון שמחנה
ומרגשה חיענ שחילק ראי׳ זאמ מלא״ה לס נ מ ה וכר
ואינה יולעת בבירור בלס זה מהיק הוא כי לא הבחינה
אס הלס מ ה אס ק המכה או מלאייה דם נדוה והיא
מקוסקה בדבר נמ׳ צליכה לישנ זינ אבל במצאה כל חלוקה
לס טלאי סשיעא שהיא הולת במכתה )ועי בלבליט להלן
ס״ יךצ קיק קיז( ]ובדבמ השיד קקכ׳׳ג הביל ע״׳ בשדח
אור נעלס קי׳ כיד באשה שיס לה מכה דודעה זה בבירור
ונדע כשכורעה  - p t bרגל״ נופלים כעס עפי דמיס ומשונה
מדם לאייתה והולה להתיר כדעה השיך שאיצ לישב נק״ס

כנ זה כיון סאיגו שעה וקהה וגס יש לחלות מלכתה
שבאה לה ונדש לה שבל פ״׳יש ולענץ רודפת טלאי שמכתת
ויוציאה לס עיי׳ בשרת בשמים לאם בכסא לתלקבא סיי
קיו שהעלה :החמיר ־כריכה דנ ועיי׳ בשדה הסיב ר׳
אניכזל ו5ךח השדה סי׳ תי תשר בט הה׳׳ג מי ׳שלאל דל
באשה שמכאה לס בעל שקגחה א׳פ לאחר השמיש גיס
ויש נה כאב :לוב בשעה שמושה וגס אמדה שבכי מע״
נכוידן שקולי! ככשמאליץ וגם ־ש לה כאב בשעה המלת
ידר וכר וכיד שתתי־יך שם וההילה גס בלי זיכ ושם השד
אביו ההיג ז׳נ הלחבי הנ״ל שבכנין הזינ אין רעהו מסכמת
ונדיכה ככיפ ז*נ כ״״ש וכי״ בשדה כהל כהונה סי׳ )דו
שהכנה נהקנ בזה גס נכנץ זי :ופי״ בשרה צמח צדק
נהגה׳׳ק מניבאווימש ז׳׳ל חיו״־ קי׳ ק״כ נדל אשה מ ד ת
וכנןהרהכי׳י בדיקת שכופרת שמוצא לס בצללי השפופרת
ונא בראשו דמחרת נבעלת אף שתראה מחמת השמיש
אס צי־יכה ז׳׳נ כיש באורך וכי״ בשדה מהלש״ס חיא p״
כ״ג כי״ש וכ״ז ביודעה שמכתה מוציאה דס אבל בא״י
נהיא״ אס מכהה מוציאה דם אף שיש לה וקס דכולץ
נתטת שנא בשעה וסהה בההיר אף נס א*׳ בבירור שמכהה
)מציאה דס ומדש המדא בסס פסקי מתרא״ מ״מ ז״נ
צריכה וגס מבינה כיכ הש״ך סקיכ אבל הפלמי ושאר
אחרונים כ׳ בדעה הרמ׳׳א גס בכה״ג לההירה לגמרי ועי׳
בשמנה הקייג כ״ש )ועי״ נפינ קקמיג וכףק כףא בדברינו
בזה( ועיי׳ בשדה כץ ינחק לה׳יג מקאוונא זיל ידד קי׳
״ז נהוכיח כשי׳ הסוברים דגס בא״ אס מכתה טדאי
מוציאה דם יש לתתיר בלא ספירה זי :וננ״׳ש כוד בהשד
הנד שכ׳ לנידון שאלהו שהרופאיס אממ שיש לה מכה
בביה החיצון בצידו ועשו נה כיס אמך כמלה אצבע ניטני
ומנאהה במוך והכניסהו בעומק נאומו מקום ומצאה הכהם
בצד הנמוך וכנ ראשו לא מצאה כלל עכיז לכתו שעל
הבדיקה קשה לסמוך וכיד ש בתשר אמונת שמואנ חכרון
יוסף ובהשר חמדה שגמה ת־דד ס״ כיא וגס מהטביק
חידד סי׳ מיג מיד ומ״ו דאכ י״אה דס בצדדי השפופרת
אץ זח חוכחה שהדס מצא /לנדרים נמהלה גלי זינ כיכ
כ׳ כ׳ יותר עוג שלא תגלוק וגס תנדיק־ת העשה רק
גשאר׳ המקומות שאץ שש המכה כפ״ל ת י ו מ וכיון שכגל
פקק

?רה דעה קפז הלכות נדה סעיף ה
<סז( נייא)-סח( שמפתה )סט (.י־וציאה
דרכ• תשובה
פקק וקתז נימי זקנתת ואינת מרגשת פתיחת תינקוי־ כיכ הדס שהי׳ נסעה הכאב נשאר זה עכינ ועיי׳ בשדה ע ק ת
העלה לתיתרא עי״ש
יחזקאל נד׳ נ״ר שכ׳ באמצע החשד וזיל עול לבי אומר
ועיין נשרת מלטש׳ »ו«מ להה״ג דק׳ מיר חנק יו״ד קי׳ אף שמוקכס בכנ האחרונים לאף לכאב לה כאב בשעה
ר נאשת גדש נח כאנ ומכת שמוציאת דס נתתייה השמיש אץ היעינ נהיהר ״ל שלא ריברו כ״א כאין לה
לנעלה ושהאריך נפלפולא ולענין עדות הרופאים ע״״ש מכה כננ רק נההירה מכח הכאב אמנם אס יש לה מכה
ועיי׳ נשרת צמח צלק להגהיק יללינאווינוש ז״נ חידד ק״ ודאי הבינן הכאב יוכח המכה וגס הלם מכח המכה עכ״ל
קכ״נ נלין אשה שמצאה גיפ אחר תשמיש ויש לה כאנ וכיונא נזה כהב ג״כ נסלרי מהרה י״ל וז״ל ולע לאעיג
בשעת תשמיש והנשים תנקיאות אומרות שמצאו נצל א׳ שבחנתי לכינ לכאב אינו כמכה מ״מ לענץ זה מהני הכאב
בכותלי חרחס מקום א׳ שתוא משונת במשמוש שיש בו ה־כא ד־דביין בודאי שיש לה מכה וכמ״ש נתשו׳ אמונה
כמין גומא וקדק ונכל פעם שנוגכ הכד שס נכד בליקת שמואנ שהי־גשה בהילוכה ובישיבתה או כרומה לזה רק
כאנ לה מאול ומוציאי׳ לס והשינ רזה נקרא כדי! מנה שא״ אס מכהה מוציאה לס אס בכנ פעם שכואב נה
שמוציאה לס ע״״ש נאורך וכ״׳ שם ננ״צ נקי׳ שלאחריו המכה מוציאה דכ אז מקתמח המכה הוא שמוציאה את
p׳׳ קכ״ג עי״ש ועי״ נשרת אלנ׳ בז  p׳ א׳ כ״ל אשה תלם וכרככ״נ ןוכ״׳בשו״ת צמחצלק להגה״ק מליבאווימש
שמצאת ?מוך נתשמיש כתידס גלולים גיכ ויש נה באב ,׳׳נ חיו״־ קי׳ ק״ז כד סי׳ קי״ב האריך בפלפולו להלכה
גלול וגס מכה ושיוצא לפעדיס ב׳׳א האכ נח1ץ בבי כלות
הרופאים גדולים והמיללות ונשים זקינות כולס בא׳ כו :כ א׳ כאב באותו רקוס או בכניוה לינו כמכה לענין זה
ומוליס נזה והענה בהתירה לבעלת שלא נשכת וקהה גכ נ\״ש וכ״׳ בשרת שם ארי׳ נהג׳ מזקננ ז״ל סי׳ מ׳ באשת
נלי ?פ״־ת זינ נבת״ג וצירף נזה גס יית שב״נ ולוצאת שש נה וסת קטב ומוצאת תמיל כתמים גלולים גס
בבל קתה יכככיליס י־ואה רמש ותוא משוכת מלס וקתת
הרנה כתמים ננניס ננ׳ מראה אלמומית ובו׳ כ־״ש
ונלקה א״ג כאננכה ואומרה כ׳ בהכנסה אצנעת נעומק
שהכמילו
ועיי׳ נשרה שערי דעה מה״ק ק״ סינר כ״ד אשה
ובכת כל בי תאב היא מרגשת נצל ימין כמין אנענועוה
נה עלוקות נאותו מקוס ־.ציו׳ היוכאיס מלא ,היא ובאשר מתחככת שס או לוחקה נכח מוציאה ענ האצבע
מוצאת נתמידיוה כתמים ענ חלוקה ואין יכונה נמתי־ לס קצת מעורב נביחה ומרגשת קצת כאנ ע״י חיכוך
לנעלה והעלה דכנ שלא פקקה למצוא כתמיה איזה ,ק
אחר תערלת העלוקות הונה נזה אך כ׳ נה כצה בכת״ג אננכה ונשאי ׳ :־־׳ס אינה מרגשת וכ׳ שתעשה  pג״פ
שתלנש ענ גופת נגדי צבעונין שאין מקננים נתמיכ כהנואי־ ואס בכנ ה.״כ תיניח רם ילינקום זה ע״י חיכוך נאצנעה
נרמ״א נקי׳ קיצ על שתחיי הכתה מבנ וכנ ונא תשוב קנה בדוחק אז יש כתתירת ונתנות תכממיס והדס שתראה
כ״׳ נליקת !ו ונכרות ענ״ שנא תנלוק נעל כלל כדי שלא
למצוא עור ע״ש
תככק נא קור הרגשה מן ההורה וגס צוה לה לררוש
שמוכאת
אשת
כ״ל
כ״א
דבשו״ת חמדת שנמת חיו״ל קי׳
נמבאיס ואס נא יוכינ שוס רפואה הוא מתירה לבעלת
כתמים בל״נו ונא הי׳ בכ״א כנרי? והמראה שננה״ס יק שתעשה בדיקת יוס הא׳ והז׳ במהרה ונשעת הלחק
הי׳ קפק אס יש להצמרף רש גת לתטת בבעלת נכי שתיכף קג נהבקק מהרה ונריקת יוס ראשון בלנד עיש [ )ועיי׳
אחר התשמיש קינח תנכנ את תאבר בתסלין והסלין הי׳ בדבי־ ,:נס״ק שנאח״ז( )סט( ]מוציאה דם• עיי׳ .פתיש
נקי ונתק חה אירע ל׳ וה׳ פעמים ומדאתה המראה ב־
לא ילעה לנר שיה״ נזה שוס דנר חילור וכי ׳ז נתרחק קק״נ דה שצץ נשם שו״ת מתרים לוננין ותחכיצ סי׳מ״ן
זמן הניבינה כי קורם ׳״נ יום שיכור הנוהרה תגיכ זמן וכ״׳ נשרה שאינה שמואנ ;נהג״מ שמואל אניגדור זיל
ווסתה ווסת הקטע ית ובכנ פעם נודקה אחר ההשמיש מקארני-p (,׳ כינ נאשה שנשאה לנעל ומשעה ראשונה
ואיכה מוכאת לנר וננעלה כאנ נצלו ותכאנ נמשך נכעמיס א״ נמהר כנמה כי מוצאת כהידס נין וקת לוקה וישלה
קרוך נא3ר ובשתן נא נמצא שוס אולס רק זה מקרוב באנ ננטן והכנה נהקנ נתתיי־ת ע״ נדיקת הנו״נ נמוך
נראה ענ ?דינו שהי׳ מטכלך בש״ז והי׳ כקותו כעין לחוק ג״פ ואס נא ימצא ענ המוך רק עי הצדדים יש
הראות אדמדם והעבה נתקנה בה ישיאנ שנא ההעג ,נתקנ נקכק מכת עי״ש ועיי׳ בשרית אמרי אש ק״ קיח
לתתירה נשמש עול כ״א ושהנדוק היא ובענת כדי נעמול כ״ד אשת שראתה כיפ דם מחמת תשמיש ולא שאלת פי
ענ הבירור ולתקן דת לאפשר שתנעול בנינ ש:־׳ וגס כדן המורה רק דרשת נרופאיס ונתנו לה רפואות ונתרפאה
לנמרים אונק מותרת לנוטל ביום שידב ב וס י-״כ תכ־טנ ע״ז ואח״כ שונ ראתה מ״ת על עד שלו ושלה והשינ כי
ביום השמיני ותנך בביתה בלינה ומותרת נשמש מיל כיון ירש הרופא שאץ זה נרה רק קלקול האס לשוא רנריו
לאס המבול בלילה אולי ח״ו תראה כ״ז וגס צירף שם כי כנ היוצא מהמעיין ממא רק התירה ננריקת שפופרת
גס נבעל הא׳ עיי״ש וכ״כ בשרת לרך ינסר p״ ל״ז שהוא
להניף בזה דעת הרופא שאמר שנתרפאה כיי״ש[
) ס  0בודאי עיי׳ נשרת שט״ חיג p״  vpדאומדטה הי׳ השואנ ומפלכל עס הגאון אמרי אש נזה מיש ועיי׳
ותוכחות גלולות מיקרי יולעת טלאי לענין זה עיש והניאו נשרה מומויל מחרורא ג׳ ח״נ קי ניה לעיז עכיפ מהני
נגליון מתרש׳א )סח( שמעתה מוציאה דם עיי׳ נףז קק«• עלות הרופאים שיש לה מכה אף שדעהו לנשאר פרנרס
שכ׳ וזיל ועול נלפע״ל לאס נשעה תכאנ מוצאת לס שקר ניידנס ואין לתאמינס זולה זה ועיכ תורת באשה
מוכח ילילתא רממנת)מתמכת( תוא נא וכיכ מומרת ואף זקינה )יותר מחמשים שנת( שהעידו הרופאים כניל וצות
אם נאחר שנפקק הכאנ מוצאת לס נראה דמהמציה אוהו שלא הבדוק א״ע כלל גס אס הרגיש רק אם הראהנמקרה
דם אז תמתין ז׳ ימים ותפרוש מבעלה וגיוס הז׳ לערב
סעבול
,

,
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)יז( דם דאי א י פ שאץ לה וסח קנופ אינה ממחקס במאה מסמת )ל( דש .ע נ י ס ויש נענץ לשין על המסאים כנר דנרו מזה eta
משמיש דיוולץ גמבה מס היא סימלה ו*צ לישב ז׳ נקיים ניץ יהואסזן הרגה ומהם נמנן נ ג י ס ה י נ יי *!•עזר ש״  0הלא המה נחשונת » י נ
ליד אס•׳ שאינה ממשמ עמה שדם זה הוא נא מסכמה pi .גאשה שיש י •  jnונמשונמ מהטס לובלץ שי׳ ק״א .ונסשו׳ ניס סי׳ י נ ו י ל ו י ה .
לה וסת ומלאה דם שלא נשעמ יסמה א י ג דלעגץ מאס ממממ משמיש ונתשונם משאא מ י י ן סי׳ י מ  .ונמשונמ שעי אפרים סי׳ י ם  .מ מ י
סנ׳ א י פ שאינה •ודעמ שמכמה מוציא דם נששמשה שלא נשעמ וססה שימאל סי׳ עיא .ונסשונמ עסי״ס פדוא סי׳ י ה ונמשונמ ציצ י ׳ י י
כמו שנמנאר י מ שלא נשעמ משמיש אס נדקה עצמה ומצאה דם מעיק ונמשונמ הר• ש כהן סי׳ י י וסי• ״ס ונמשונמ הישטס לאהיע י ׳ ק״ס
שמדע שמכמה מוציא דם סני כשיודעמ שדרן מכסה לסוציא-לס א י פ ונמשונמ אמונת *מאל סי׳ א׳ ושי׳ נינ ושי טי וכממור ופרס י ׳ טס.
שלא המישה עמה שדם זה הוא ממכמה י ן ו י ה אס מילים הנשים ורדטז שי! דיד .ונמשונת שנויי י א י ׳ י ה ונסלק נ׳ י ׳ י י ו י ק
לדאומ דס ממכה נזה א י פ שזו אינה יודעס •ש לסלוס נענן; J n ,אשה ונטי ונמשונמ י צ שי׳ י ו ונתשונמ שינון טס יהויה י ׳ י י ונדה
שיש לה וסמ קבוע ונמסדש לה מקרה רעה שרואה דס דדן שיכה איזה י י י ונמשונס כנשמ •סיקאל י ׳ ליי ימשונס הלנימ קסנימ ש״ ט נ
•יה אמר פנילמה והרופאים עונדי כוננים אומרים שנא לה־מנאנהאם יעוד זכר נשטמ סשינ טא כמה פיסקיס ישטס ימינייס מעטן זה יעיין
ש לסמון על הרופאים שלא נשעמ ושמי ואץ לסמון י ז עד יסכים עוד גתשונת נויע ניהויא סי י פ ]ונתשונמ י ס סי׳ קטמ וסי ק י נ
עוד אמד מנעלי הוראה למעשה משונמ י • שאלה סיה  jwtועיין וקיה ו ק י י ושס העלה דלא האידנו לרופאים על נון ידוע לועי נון
נתשונת י סימן ל»נ וסימן ליד שפסק נינ על שכיוצא בהן יסמטנן זה מפינ שימימ ושי־וס ט אין מפאיס נאמטס פנ גון ידוע מח לעטן
איוסאים ומותרת לנענה י ש
פינ לפשות אומו סמק י נ ילושה איסור מסיקא אננ נפבומן ודא• ל•*
אן האיני ייל נכלל הפנס למעיל שיש מציאות בעינם שתפינ אשה שומא
ישערית וטץ שזה הוא נמציאומ אמזיל מה ט נ כל אשה שמפיל ש מא ושעדומ מיל למיס דאי לאי עדומ הרופאים נמ היי שומכיס על נטקה זי
נד י ש עוד[ יעיין נתשינת מעיל צדקה ס י י י ד האשה קשת ריס שטמ׳ נינונה תמצא על העד נקוטס קפניס אי קליס איומיה אי שומרים
תנדקה י י אשה ומצאה לה נעימק הפרוזדור נקנ קפן כמו ראש מספ והכניסה לתוכו מד מקופל דק ולא נכנס נעומק תה נא מצאה עליו משם
דם יהידה הסכמה הזאת שנדקה י א נאשה אסרת ימצאה ניכ איתי הנקנ ימצאה גיכ דס נתון הנקנ וכתנ להתירה עד סשנון •י״ס שנ • י וסתה
ט אותו ה;קנ הוא פי ידיד כאשר •מצא נספר• ימסאיס יש שרינ אסד המשתמ למקום הזה ואפשר יולץ דם ומיתרי השסורה נשס יאן שאינו
נפתס נכל הנשים עניז •מצא כן נ פ ע י ס יהנאין י צ זיל שס נסי׳ סיז סלק עליו יסוא זיל נס״ סיס כתנ להעידד דנריו אנא ש י ס שגונ להסיל
י ש וע״ן נמשונמ שמש צדקה מלק ודיפ ס״ ט נ ]יעיין נמשינמ מיס י ס ק י ה אודית אשה שקפס עליה לפהר ננעלה ימינשיו באנ באמירי נופה
ולפפמיס רואה דם מפי הפנעמ כאשר היא שטס נסוששיס נעודק זהנ שקורץ גילדנ• אדר ורצה המסא למלומ נס דס היוצא מאומו מקוס נדס עורק
זהנ והשינ עויק זהנ י ק י מקומו יין פ• הפנעמ ולפפיס פודן גדרו ונסמס שנילו נמקומו ויוצא דדן הפי מסירים אי דרך י האמה נאיש אי
דלן אומו מקוש נאשה אנל נ י שלא נסמס השניל נמקוימ לא שכיס נלל שיצא גס דלן מקום אמר מעמה מיד אס יס עויק זהנ נא נעקועי
נפרקים פשיסא דאין למלומ נדס היוצא מ י מ והיא ממאה נדה נל' סמק אן אס גסמס נמקומי הנה נזכר טוצא נו אס וצא יה מהאמה טע שמא
דם עורק (הנ אנל נאשה מאן מפיס דילמא נסתם לגמר• והא• דס מקוד הוא ואס שנסעון על נקיאת הרופא כני נתנת׳ שאין ,האמינו על נון
פרזי עיכ אין להמיר הנטקות נעדיס אנא להקל נ נ ת י ס יש .וטז שלא כדנט הגאון נדנ נסי• מיפ ונס״ ס׳ שכתנ שאילי נגוס אופן שינא דם
נילמ• אדר ידן מקום הזה כלל פ ש וננר נתנ נתשונת י ס י ׳ קטד מראה ט ראש המסאים וגדול המוריס הרמניס זינ יכיל י.יז ש pהיא
י ט ל לנא דדן אומו מקום שנמנ נמאה ניטר שהוא ממנה שנמלמולת או ננליומ )הועתק לשונו נ י ע נקמן ס״ קטא( ייפנא ננאורי כ• המלמולמ
הוא ה מ י שהרע• •יצא ממנה יינו אצל היטר ונוודא• כוונמו על נילדט אדר כר וכמנ עוד שם נ י ס ק י ה הניל אן היות כ׳ פי המעמ ו י
שפת הרסס סמוטס מאד ובשעת הורקת דם העורק מפ• הפנפת •תלכלן נס מקום שפת הרסס י כ יש להקנ ונאותו זמן אס תצערן נבדוק עצמה
תקנח ממ.ה מיצו •,הרסס נמ ן ותשליכהו ולא תע••] עצ״ כלל ואיכ תכניס העד לסורין ולסדקץ וספהר פצמה י ש ופמיצ כ׳ קי״ו סיק "א
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המבול ולא הבלוק כלל גס באלו הזינ וההי׳ מוהלה לבעלה וכ׳ שכןתחכיצ לאשהמחמיליס בזת בקי׳ ידו כ׳ גיכ לאס
עי״ש מכהו[ )ע( ]דם עיי׳ נלנלינו בקיק שלפ״ז ושלאחיז איא לח במכין אחר אאיכ כשתהגרש חתו כשאינה מוצאת
ועי״ בביה מאיל קע״ זה במעשה שבא לידו באשה שא״ זיכ אז יש להקל אך אס לס מכתה משוכה מלס ראייתה
למתל זת שחי שנים מחמת שיש לת וקה קבוע ללאוהלס אז אץ לתלות בזה בזינ ולא תלינן אס לא עפ״ ראייה
נשפעוכדלך כל תנשים ובתפקק תוקח יכולת למנוח אתת חכס ומדש בשרת ציצ p״ פיו עכת־״ד ע״׳׳ש באורך[
יידם מהולים אלא שבאחלית ימי הנקיים שופע ממנה אלום ) ע א ( ]דפ .עיי׳ באתימ סקי״ז מת שציין נתשי׳ כני יחושב
עב ונראה המלאיה כאלו נשחק לבינה ונהעלב בידם על ובפידש קקיל ועיי׳ נשדת תפארת צבי חיי״ד סי׳ כינו
שנמשח בתחבושת אלום ורך אמנם אינו תעליל ראנדה רק באשה שרואה שלא נשעה וקהה באופן שלא ־.וכל לקפול
ליחה מראהו )לונקעיל( קרוב למלאה בררין אבל בקצותיו זינ בלי ליחהמוגלא וחוכהאלמימוה והרופא אומר שבראה
:שארו ענ הכל כהמיס מחובלים אל גוף חנשפע חניל מהמוגלא כדש שס מכה ואינו לס מהמקור ונמשך שס
אדומים כמראה לס פשומ והאשה אמרה שזה נרו שנה פ״ד שדה פניי חנז׳ והעלה להלכה למעשה כיון שאשת
שנולל לה כאב בבמנה נצל ימין בץ ילכוהי׳ חה ב׳ ש:יס זו יכולה להיוה נקי׳ עכיפ ג׳ ׳מיס הלאשוניס לקפ־להה
שנשאה משאכנל על שמכח זה הוכבל כאבה ביוהלהאול מת שתלאת המלה במכהה כשהלאה נדי תכאב כלדכה
על שצנתה נמנה נין ׳לכוה״ והלוסאיס אומליס שיש לה עד כת ועי״ש נמל בכף׳ ליא שאלת כעץ זו ונושף עול
געשורלין ונעשה מחמת מת שקולין פעלוויקלוניג לעיל שהלופא אומל שהוא גיד תזתב )גאללענע אלעל( וכיוצא
מוממע״ר והיא ג״כ אמרה שמרגשת כאלו האס אזלה ונאה וממיל גיכ אחלי ג׳ ׳מיס נקייס לקפילתד ועוד שס מ ך
לאוהו מקום תכאנ וגס מרגשת הכאנ כמעלה נא אצלה ליג באשת שיש לה כאב גדול בצל שמאלית ריצא ממכה
וגס כשמגבהה איזה לבר והאריך בזה והעלה להקל בשעה לס ולפעמים יוצא מחוממת לס מנחילה ודס זת משוכה
חלחק גלול כזה שלא להוציא אשה מנמלה לקמוך נדזגס מלס נדהה שהוא שחור ותתירת לבעלת כשתראה לס
נייד ז׳ נקיים ורק בבדיקה יזפקקמהלה נלך׳ יהי׳ לי בזה חשחול שנא בשעת וקהה ותפpל ,במתלה בעת כדתה
עיייש
ז

tC

ה

P
יייי׳ י ע י ״
חרכי
)י״ש ועיי׳ בשרה קנאה סופרים בהשמעומ לשירי עהרה
חשו׳ ״ח עי״שתני״ בשדה * ר נעלם כך׳ ייע באשה שיש
לה מכח באוחו מקום ו0פ מוצאח ממרס אלמדם )המלל
לדעה( ולס זה משונה מלס ראייתה בעת וקהה והחילה
86נה עיי בדיקה מהרייו הכד להנן ברמ״א ס״ קציא
ובנימן דיל״צוח שתלהןאיע באוהומקוס בחורין ובקדקץ
וכשהמצא שהיא מהורה הכניס מוך דחוק במקור עד
שמרגיש הכאב  pהצד או הראה מראה )העילל רוייעה(
ה0ל והדיח פנ״ שגמעה והוציא המוך ואס המצאו נקי
אז טלאי הלם מן המכה שבצלליס עי״ש ועיי׳  paבית
אברהם להגימ אבלהס אבלי זילמחעלסאן בשרת בסי׳ זה
 TJHשציין בפהיש גשם השר מהד׳ס טבלץ עי״ בשו״ה
גבעח פנחס)לבעל הפלאה זצ׳ל( ס״ ניה ע״ל אשה
אשל איזה ימים נסני וקהה הקטע לגילח נמצוא כחמים
וגס מרגשת ממצאה בבליקח רמים ואידכבא וקהה בשפעת
לס בפעמים עשרת ימים ואלףכ פוסקת איזה ימים ואחיכ
חוזרת ומרגשת ממצאת בבדיקה איזה ימים שכהה מראיתו
שקורץ בלאיק וכמה פעמים מעורב בליחה קרוחה שקורין
מאעערי׳׳ע והמיד היא מרגשח כאב נגד חגורה ובגבה
והרגשה שמרגשהשלא בשעה וקהה איט רק כאב בעלמא
משא׳׳כ בשעה וקהה היא מרגשה פהיק ממש והלופאיס
נמלר^ א׳ אומר שהוא מכה שמוציאה לס והוא מכה שקורץ
שערו״ס בלשון נאעייץ רש בחוש שלא יבא לידי קרעב״ס
ידו ומאנו חממה יוצאים ביחח ודם וחרופא חב׳ אומר
שהמכה הקשה מעבה מעכב ומצא הדס שבמקור ומבקש
הדס דרכיס אחרים חהו שמוצאה בין וקה נוקה ופנפנ
והביא דברי המהריס טבלין והשב יעקב והעלה נההיר
אך בג׳ מדם הראשונים אין בהקל וגס צריכה לראות בכנ
פעם שתראה ומרגשת שוב הימנה דס אס אולי מראה
הדס ממת נדם וסתת אך איצ להראות לחכם בכנ פעם
שהראה הדס ויכולה להבחץ בעצמה בץ שני מראות תדמיס
ונאמנה עיז ע״״ש ועיי׳ בשרה בבין עולם חידד סי׳ כיה
ע*ל אשת שביוס ב׳ נקפילתה זינ היא רואה דם משונה
מלס וסתה עש ניחה בבינה ומרגשת אז כאב בגבת ותוא
כעץ גיל הזהב וגס כאב בהאס שקורץ היייב מועעער
והמיללת אומרת שיש לה מכה נפוח ויש שס בועות ומשם
יוצא הלם וגס האשה בעצמת אומרת שמרגשת שלם זת
איט מן המקור והכלה כיון שרואה האשה זו בג׳ ימים
תראשוניס נקכירת זינ אין נתתיר לקמוך עיז הכאב זונה
אס היא רואת אחיכ בשאר הימיס יש לתקל ולרווחא
תרלתא תעשה הבדיקה שכ׳ הגאון נדב בק״ ס׳ היינו
שהחלת ספירת ז׳ינ קולס שתתחינ להרגיש תכאב חמורגנ
לה חכניס מוך לחוק בקי בעומק הרחס על פ׳ הרחם
רשאל המוך שם בכלך ב׳ ימים על שיגיע יוס הכאב ואז
הבלוק כיי על ותמיד ישאל שס עליץ בעומק ואס תמצא
לס כל העל וממך תוציא אידכ רהי׳ נקי אז ראי׳ שלם
זח שרואה אינו מן המקור רק ממכה שבצלליס למעה וגס
תנהוג נעטנ אחל בלהה באומ שתצא מכלנ ולאי איסור
הולה ע״״ש מה שהאליך בפלפולו לחנכה ועי׳ בלברי
חיים )נהגאון מהל״ אויפרבאך זיל( חירל קי׳ נ״ה ביו
גלל אשה חונניה שיש נה חולי הכקרא גאנלענ״ע אלעיר
וגס הוגי בהאם שלת )געבער מועעער( ממצאה כנ הבליקת
מ ד א ה  ciילה וגס תוך ימי וקתה והרוכא אמלר שהוא
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תשובה

מחולי הגאלדערע אדעיר ומדללה )תעבאממיע( אתגרה
שחיא ממה שיש לה אבפבופוה גאוהו מקום וחעלח לאם
נהברר שיש לה מכס בהמקור כפץ אמנבומוה אף שאיי
גגיתר שמכהה מוציאה לס יש להקל רק שלא הבלוק
איע לק ביוס הא׳ ביום שחחגדל לקסול זיכ ולא בשאר
הימים מדנ זולה אס סלגיש ממקול או ס3לוק איע ואם
המצא לס על הפל אין היהל ואס לא כהבלל ממכח מדל
בהאס אף שיש להלוה בחולשה חאס או שאל חולי בהאס
כניל ביון שאינו ממכה או אנעבועוה אץ זה כלאי להתיר
עכהיד ע״״ש ועי״ בשו״ח גול אל״ יהולא חידל סי׳ ציג
עיר אשה שיש לה מכה במקורה על שנלאיה לחון חב
 pהמכה למיס ובכל עת ועונה כשהיא מרגשה שלמיס
שוהת ממנת מרגשת שמן המכה זב המדס חה ימיס
כבירים אשר אינה יולעה חוכרה לזמן וסהת שת״ לה
מקורס נזה וגס לא הוכל נקטע לה עובה בינוניה שאין
בת בירור אחו זמן תיא רואות מן המקול ולאי שתוכל
נתחחינ למנות מזמן ההוא והיא משבת גלמולת והפנה
נחחילה וליחל שאח לצווח נה שהראה בעץ סקיחא באתו
עח אשר חלמה בנפשה שהלס מן המקול ולא מן המכה
נחיד או כיי ס״ שיהי׳ לה בעח ראי״ וחחשוב לעונס
עונה גינוניה מיום ההוא שחממא מצולת בימי נלה חיבה
וספירת זינ ותמבול ותמהר לבעלה בכל יתר הימים זונה
בכת אשר תרגיש בנפשה א׳ מהסימנים בגוכה שיש נת
כול מקולס בעת שראתה נלה תנמלא ג״כ ונזונת זת
המהל עי״׳ש ועיי׳ בשרת שואל ומשיב קמא ח״א ס״ קניו
באשת קלוב לימי זקנתה החחילה לשכוח וקחה והלחיקת
וסתה לג׳ חלשים דוהר והי׳ לת כיפ  pוכעת מקלוב
התחילה נהיות שופכת לס כפעם בפכס והיתה מרגשת
כמו לבר טננו מן המקור וכואב נה מאול ומשם הלס
יוצא אמנם אץ לה שוס חבחבה תוסה רק כאשר תרבה
בתינוך שופעת למיס בלי תפסק וכף ושאלו מאיולת תתחוכ
נמנות הוסת ותשיב לתחשוב עונת בעיטת ותתחינ נמנות
מיום שראתה ערס חקלקול על כיח ואס שינתה איזת
ימים חחמיר כל *  pהימים עיי״ש ועי״ בשרת יל יוסף
)בהרב המרצ מקאסוב( חירל סי׳ עיז ע״ל אשח !קינח
שזב ממנה לס בכל פעס ולופא ככרס אמל שיש נה מכה
באותו מקום וצליכץ לחתוך תמכה ו כ נ ז ק שההי׳ המכה
א׳׳א לה להסלפאות לגמל׳ ע׳׳י קורס וככ׳״ז נא אמל לת
בפילוש שהלם בא מהמכה וגס מילדה ישלאנית בלקה
אוהה באימ ואמרח שמרגשה באצנכה כמו וואלצנ :דול
ארכו כמו חצי אצבע אך זאת א׳׳א נילכ אס דם נצרר
באותו מקוס רק בכל פעס שנגכה באצבכה בהמכה נהלכלך
אצנכה ברם ואיא נהאשה נמהר נבבנה ורוצה לגרשה
והעלה נההירה והסכים מנו הגאון מרה יוסף שאונ זיל
מנטב ועיי״ש עול נקי׳ כףח באשה מטבלה שראהה גיפ
החיה ולא עשתה שאלת חכם ואחיכ הביאה הכחונח למגי
המורה והיהה מלאה לס ואמלה שהיא מלגשה בכל סעס
ש!ב מטפה ניחה נבנה ויש נה כאב בביה הרחם וא*י אס
יש נה מכה באוהו מקום רק בצל א׳ כואב לה הלבה
ובכל עה שהיא טלקה פנמה ונוגעה שם בהכל מוצאה
דם ואס נזהרה שנא ניגע שם אז הכד נקי •בשעת תשמיש
הרגשה כאב גלול ותמילדה בדקת אותה ואמרה שאינה
מרגשת שס שוס מכה ואמרה שנפ׳ לעתה הלם בא )לחונת
שזב
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)יס( וסתה .זה איייי שלא בשעמ משמיש לפנין אס צייים לישנ ז׳נקיים )לא( בשעת וסתה .ואש״ במאה ממש שלא בהתשה ממאה ]*ממים
אגל לענץ מאה ים ממממ משמיש סשיסא משעת וססה לא הוגמקה לקמן נדק ל׳נ בשם נדב[ האנמ וסמה מקי־ כל אומה העונה שרגילה
להיוס מאה ים ממממ משיש מהי ילא תלינן במכה י מ תלינן בוססה ליאוס ט .י י י ש )לב( * מל׳ יום .במג ה י י ואילו אס לא יאסס
י ן )יס( בעכמה .אעימ יויעמ שמכסה מוציאה יס אבל אס מינשמ ניוס הליד י מ מאיה סיאשונה שרואה אמי יים הל׳ ממאה .ייפ •wte
עכש vשים זה גא מן המכה אי׳ נשעס יסמה עהויה ולא שיין לימי שממאה משוס ניה אינה פולס מסומאסה עי יהיה לס נייקה והססק
נכה״נ יאליכ לא מיעמא לעולם יהלא מהיה ממאה כשלא סיגיש י ן
סהרה יום א׳ מהשנעה נקיים ותמלא נקי מיס לוקא ע י י י ש )והאמן•
נ מ נניאוייס לקמן י ׳ קציי סיףג ועיש שס י י נמה אבל אס לא
ניקה נשם משינמ ' י ס שמונק עליו( עיש )לנ( אינה מולה נמכמה .גס מה נתנ נתשונמ ני< שם סין ה י ׳ ידוקא אס ממשס שים נא עמקה־
אבל אליכ מולה אן נשעס וסמה וכל זה נ י י מסיה יזקא י ש

דרכי
שזב ממכה ליחה לבנה והליחה הוא לבל חליף וע״ז נתבקננ
מהלי בודל ומחמה זה אס נגעה באומו המקום מוצאה
לס וימדללמ אמלה שאיא לעשוה הגליקה של מהל״ו
ומתרי׳׳ל המגואל גס״ קציא מחמה שהלם נמצא גמקוס
עומקו סמוך להמקול והגאון מ׳ יוקף שאול זיל השיג לו
שס להידלא ולעחו משוס לגמעובלח גחזקה מpלקס
למיס עיכ גכהיג יש להקל ולומל לכאג הד כמכה וגס
יש להאמץ לסגלה לבלי המיללמ כמ׳ מ״יש
ועיין בשדה הר המור נהגאון מהל׳ימ גנעמ זיל ס״ י׳׳ח
שמצאה כיפ אחר ההשמיש כשקמה מממהה כסמים
בחלוקה מלאיהן אלוס ומקצק מעולבץ בהם כמו מכה
מר״ ואין באשה כאב כלל והעלה להידלה דלא הר לואה
)דה אך נמהלה לגמל׳ אין נ ט למס שקבלו שהוא מפי
האמה של הבעל כמיש נקי׳ יףצ )וק לקמן בסימן זה
סעי׳ ״ג ועיייש נלבליט( ה״ט היכא שיש מקום להלוה
שלואין ידל או שיז שלו אלום וכיוצא אבל בלאיה אץ לסלוס
לקולא וזח פשומ[ )עב( ומים בשעת וסתה• עפת״ש )דש
מהחודל לאפי׳ בלואה ממש שלא בהרגשה ממאה וציץ
למשיל קקל״ג גשם תנדב ומי״ש גבדנ p״ )דא שכ׳
לגלואה להליא גלי הלגשה סליק במכה אפי׳ *שעה וסתה
ואפי׳ אץ ילוע שמכתה מוציא לם ואפ״ במוצאה ע״
בדיקה עד ואץ ידוע אס היא  pהמקור או מן הצדדים
יש לתהיל מנועם סיס ע״יש ועיי׳ נעיר כשעמי ימס
קקכיב וקקמו שהביא מרבדי הנדנ והסודר בזה ועי״ש
נמה שכ׳ גדבליהס בזה והעלה לליכא לנעצאה ע ״ בליקה
ולאי אין תולין במכת בשעת וקסס אפ״ ׳ולעס שהמכה
מוציא דס ואס איט ידוע שמוציא לס אפ״ שלא בשעה
וקהה אין הולץ אס איכה רואה בשעמ תשמיש לק שמוצאה
על על הבליקה שלא בשעה השמיש אך ברואה להליא
בלא הדגשה דודא׳ לה דלא אלגשה למיא לכתמים דהליק
במכה אפי׳ איט ילוכ שמוציא לס ואפ״ נשעה וקסת
עיי׳ש ]ועי״ בשדת עמק שאלה להגה״צ מסאמיסגואפיל
זיל ידי סי׳ מ מ שב׳ עיי אשה שה״ לה וסת קבופ הה
עדך ד׳ או ה׳ שנה שטלד לה מכה מסבה והפכה הולך
אנה ואנה והיא ממשמשת אה המכה בידה מצד חון
ובבה שיוצא ):מנה הדס והכוגלא המכה מתקמבה ובמחלה
הי׳ לה הרגשה ולהבין בין דם וסתה לדם הזוצא מהמכה
•1הה זה נ׳ שנים שאינה מלגשת הפלש לק שופעה זינח
לנל לח ממקום שמאג לה׳ וגס זה שנה א׳ שא״ לימהל
כלל והעלה דזה ולאי מיקרי מכה המוציאה לס כיp

ת#ובה
שמלגשח תמכה במישמוש וגם כשיוצא הלם והמוגלא מסקמנמ
כנז׳ עיכ יש להתילה אך מ״מ אס זוכלמ עול זיקיססה
צריכה לפלוש אז ואס נא הלגיש בזק הלז שהלס בא
ממקום כאב המכה יש להחמיר ואס אינה זוכרה יש נחחמיר
עלי׳ מל׳ יום לל׳ מס ועול חביא לפני המורה גיפ כל זמן
משך וקהה או עונת בינוניח אולי יש אז שינד בלס לאייחה
מדיד מכהה ואז לא מליק במכת פי״׳ש[ )עג> אינד.
תויד• בסבתה• עגאהימ ועי׳ בשמלה סקי״ז שכ׳ למק
ל מ א משוס לאליכ לא חממא לעולם נלאה נכאולה ללא
תברך על המגילה בזת וקייס בציע )עד( ]תולה בםכתד-
עיי׳ נדך וגאה״מ לכשערגשה שגא מהמכה אפי׳ בשעה
וסהה מהורה ועיי׳ גשרה חתי ס חידל קי׳ קסיז ועיי׳
בשדה איילי איש חידד סי׳ סיג מה שפלפל גלגריהס
גזח עיי״ש ועי״ גס׳ חללי לעה שכ׳ בזה לכוונה השיך
לאיצ שהרגיש כל  p tהלאי׳ שהיא שוהה מהמכה אלא
כל שהלגישה בחחלח הלאי׳ שהיא שוהה מהמכה הו מהול
מ ז ששופעת עיייש לאיותיו[ )עד!( ]בסבתה עי״ גפס״ס
ק״ קציח סקגדז גשם תשר לעיךא גמה שידקל מ כ מ ן
יוקף באשת שעשו לה מגפה במקור וידי לעשות הפרשה
מסלה שא״ כבלוק בחולץ וקלקין ל״נ ר סומכת למטה
הכקייס בזמן שלגילה להפקיק והק״מ קהל זה נרייש ו ק
היג רעק״א לא הסכים לתקל כלבליו עי״ש ועיי׳ בס׳
חדלי דעה p״ זח מה שפלפל בדבריהם[ )ע!־( וכתבים•
נד״ בהגהות יד אברהם שמ נלאה לידה כמי ראי״ למנוסה
בלי הלגשה לא הר אלא מדרנק ואף שלא בשעה השמיש
עיייש ועי״ בשפתי חכם קקמז שעמל גיכ בזה וכ׳ שהלבל
הלר בפלוגהה הפוסקים והביא מהשד הגלעקיא p״ נדא
שהומס מלשון הסייס לדוקא נכימדס שנבגלה הולץ אבל
בכחס שמשרח לממיר מפי אץ סולץ גמכהה להקל באינו
יולע אס מוציא לס והשיג עליו והביא מהא ללהלן ק״
»ףצ קעי׳  r rשמבואל בהליא לאפ״ גכמצא כתם על בשלה
חולץ מוכה הגס שאינו ידוכ אס מוציא דם והעלה לכל
היכא לחזיא נצא הלגשה יימע לא בעינן שהדע שמכסה
מוציא דם עיייש • )עז( ]חולה כד -עי״ בשדה  Tpnמ ע ר
p״ כיג ניד עיל אשה מעוברה שיש לה מכה במצל הרחם
לא בעומק ממש מ א כשחי אצבעות ממקום שכלין שפיות
הלחם ואם בדקה ב״פ בפעם הב׳ נתגלעה המכה ומצאה
לס על העל אולם גלח לא תלגישה שמצא לס ועקלוב
הלגישה כאלו יצא לס וידא לגלוק געומק בחולץ וגקלקץ
עיכ מיל בלקה לק קצה בעומק ולא מצאה כלוס רק
אחל
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•תחי תשובה

)נ( מנץ .אס״ נשמח וסתה אש״ אינה יודעמ שמחה דינה להוציא יס.
מוסקים .וסון ג״ היאשוניס של ספייח  1נקיים לא סליק נימה .ו ע י ן
י מ ן  vipי ק ״נ

)לד( נכל »ץ .פ נ י פ ויין נסשונמ ט»נ סיייא סי׳ ק׳ שנסנ אן>
יגאנ אינו נמנה י » לפנין נ ח י ס סזלה נס שלא נשפת יסמה אי׳
איומים הרנה נס גמלים יומי מגייס י ה י נשפת וסתה אסורה ויז
טפי פהרתה * מ׳ יפיס אסיינים של שנפה גקיי׳ס אנל ננ• ימים
היאשוגיס אס תמצא גסס הנמל מנרי ס מסאה יש .ויין נששונס אא״ז פרס מאימת י נ י ׳ ק י ו שנסנ להקל באשה ששמשה פס נפנה ו י ס
לס מנה נא״מ ונתרפאה ואסר התשמיש מלאה גסס מגיים יפהייה מ נ ת י ס מולץ להקל י י י סשמיש צסנלפ המגה והוציא ים נ < ״־היה לס כאנ
גשפח משיש י ש ועיין נסינו נסי• ק י נ שפקפק מס

דרכי תשובה
אחר אחה שמוה מצאה על מלוקה כממיס  pאירע לה גשרה הפארח צגי סי׳ ל׳ בדץ מניקה שמצאה כתם אי
ר פ וראשיה דגרו גד׳ הדודא בזה דכהעיס חולח בכחיג הולה גמה שעלו?ה לצאה ממנה דס מגיד הזהנ והכלה
לההיר להלוה גזה גמינקה ואס רואה הרגה דמי הגיד
גכל ענין והאמן• גזה גפלפולו וסיים לההירת פיי״סן
<ען] 0בד -עיי׳ גשו״ח הרדים חיו״ד p״ ליז ל*ח ליע זהג כמו דס נדוה נראה דאף גאינה מניקה הולץ להקל
נרד אשה שחהך לה הרופא בעומק *)5חו מקום ט נהקמעו עיש ועיי׳ בשדה רגינו חייס כהן ראפפורע זיל קי׳ כיא
ובמחברו מקומוה הסחוחיס וכדי שלא יחזור דקמע דחחגר ועיי׳ בשדה שמש צדקה חידד סי׳ כי? גענץ הכתמים
הוצרכח לחניח סס במקום חממן; ממון הנקרא ספוג שגאיס לאשה שיש לה כאג גחומ השדרה וגענין כ מ ה
הנקרא שוואים שעבעלסוכו דס וכל משקה היוצא ממנה הרופאים ומקירוה גמכמה הנהומ ורפואה גזה עיי״ש וכיץ
וצרה הרופא להוציא הקפוג גכל פעס ולהניח קפוג אחר גשרח הגרעקיא פקיךס לחירד סי׳ נ״ו דאף אס אינה
וכשמוציאהו יש לה כאג גדול וטרא ומוציאחה מלאה דם מעוגרה י״ל דיכולה לחלוח גגאלדענ״ע אדע׳׳ר פיייש ועיי׳
והאריך גכחא דההירא דיש להלוה ט אך גגמקה הפקק גשרח חחיס חירד קי׳ קניד גאשה שיש לה וקה קטע
מהרה דוס א׳  mדצריכח לגדוק נ מ ק וגקדקין נר״ ושלא גשמה וסהה רגילה כיכ נראוה דס המשונה מדם
5ףע סי׳ קציו סע״ ף לא מהד להלומ גזה וצריכה להוציא ראייהה שגימי וקהה רש לה קרכמכוניג גלגה ונזרכוה״
הקפוג מטפה אז גגדיקה הפקק עהרה רום א׳ דדנ ע״״ש וגמע״ ושפמו הרופאים שהוא גאלדכניע אדנדר שנקהמו
ועיין גשרה פני מגץ חירד כך׳ קליח נדד אשה שפשי שגילי׳ ולקחה דרך לעצמה גאוהו מקום ועקקה גרפואות
לה הרופאים נח ח )אפפראציאן( גמקור גיה רחס וחחזירו שגיל גאלדעניע אדנדר למקממ הראד ואחיכ
ולא הה״ מעוברה פקקה לפקוק גרפואוח וחזרו ונקהמו שבילי הגאלדעדפ
ואמרו שלא יה״ לה אורח כנשים
ואם השמור עצמה מעע ועורמ ויגיעה ההרפא המכה אדעיר ושוב לא יכלה להמהר כצמה כניב וגס מרגשה
ועחה נחחדש אצלה לאחר שעבר חצי שנה ולא ראהה מקום א׳ משאר המקומוה שמוציא דס והכלה להחייה
החחילה לראוה דם ומרגשח כאג ואומרח גרי לי שדם ומהיוה מוג הוכל לבדוק איע כיי כיס ארוך כאצבכ מכשהן
זה מהמכה ואין לה וקס קבוע וגס שכמה זמן וסהה לק ונקי וסמלאט מוכים רגים וכשהרגיש כאג הקרעמפי׳׳ן
שה״ לה קודס חל״ והעלה לההירה ואפי׳ אס נימא דאינו חכניקחו גנחה ובדרך ישר עד שיעבור מורקא שמרגשת
ג מ שהמכה מוציא הדס יש לסימך מל סיק שפ המדא והזהר שלא יגע הכיס גראשו אל המורסא רה״ תחוג
אמנם הה״ חוששה לעונה גיניטה עי״ש[ <עט( ככל גטפה שעה א׳ או ג׳ ואח״כ הוציאנו וכשתמצא דס ענ
מק• עפידש מיש מהנדג ועיי׳ גשפמי חכם קיק כיז צד הכיק מקום שנגע גמורקא ולא געליונו שב כיס הי״
]והוגא גדגמנו לעיל קיק קיג[
מה שגקשנו וגדיקה זו אינה קשה כמו גדיקה מהי־יי׳נ
וכתב שס עוד גשפחי חכס מדש דגכהמיס הולץ גמכה ומהרייו שגקי׳ קצ״א ואין הפקד גגדיקה זו כי אס •מד
לאו דוקא גמכה שיש לה מגחון אלא אפ״ יש לה המצא נעליוט של כיס נא נאמר שהוברי שגא הדס מן
מכה נמקור ואינה יודפה אס )מציא דם גיכ הולין להקל המקור כי אולי לא היהה בקיאה בהנריי׳ ונהנכלך גכניקהו
נכחמיס עיייש
או גיציאתו פיייש ועי״ גשוית חמדת משה חידד קי׳:״ד
]ועיין נשרה שואל ומשינ מהדורא הליחאי ידנ ק״ ז׳ שהמה על השר הגרכקיא הנ״נ שכ׳ לתנות ב:אנדכ:כ
נדד אשה אשר זה רנוה נשנים שלא הוכל לעהר אדער וכן בהשר הכארה צבי מירד סי׳ נ׳ שכ׳ שאס רגילה
ידע שמצאה כחמים ודרשה נמפאיס ואמרו כי המקור לראוה דמי גיד הזהב הרבה הונה בה אף שבא בשעת
ניד ושפעו כי  pהמאמדין)גאלדעדע אדעיר( נא זה אנל וקהה של גיד תזהב ותמה כ׳ז מהמפורש בתשר הרשב׳א
זה מקרת מצא רופא )ממחה נצד המקור רחוק מהמקור חלק חמישי קי׳ ביח שכ׳ דאפ״ במפוברה והניקה וזקנה
בלאע״ר א׳ ושפה לפיו אדום ושופע הרופא כי מזה נא אינה הולה בזה אא״ב יש בה עכשיו כי החולי וקח פעמים
הדס והמקור נקי רש לה וקה קטע וגס הגידה כי נעה בא פעמים לא בא וכנ שיודע שנא כמגלע דס הולה ואס
נא הווסה ראשה ואנריה כנמס וכר והעלה לההירה לאו אינה הולה עכיד הרשגיא בהשו׳ כיייש וכי״ בשרה
באופן שסשאל שד לרופא א׳ אס גס הוא יאמר כן ההלה אמרי איש חידד ס״ ע׳׳ז שהוא ה״ הגאון השואכ מרגו
נמכהה פיייש ועי״ עוד נשדה שואל ומשינ מהדורא הליהאי הגאון החח״ס גמח״ק ירד קי׳ קניד עיייש וע״ גשדת
ידנ ק״ מיו וידג קימן א׳ ר ח׳ וסי׳ ידה עיש ונמהדורא מאמר מלדכי)נהגימ מרדכי זאב מלבוזנ זיכ( ס״ ליה כיד
חניינא חיב סימן ליב וידיד סי׳ א׳ עיי״ש[ ) pp] (Cאשה שמוצאה כחמים ואיא לה ליכקק במהרה והרופאים
עפידש קק״ל )דש בעס גיד הזהב גאלדעמנ אדע׳יר ועי״ והמילדה אוממס שיש לה כנעצינדונג גס גהבמידאדיאיל
געפעססע
T
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דרכי תשוכה
געפע?קע דע׳׳ר האררענ״ראהר והעלה להתירה כ״י בדיקה
אמנם אם המצא על המוץ־ כהס זה בשעת הפקק עהי־ה
חנילה לקימך על היהריס אשר כ׳ שס כ׳ אס כאשר
חח״ כחס זה ענ הצד שיש שס חענעצינידיג אז תבלוק
עצמה ע״ חמילדח גיפ ובכל פעס תכניק ומך אחי־ ואס
חמצא שנשק נאוחו צד שיש הכחס אז אפשר נחכה
צחתירת אמנם ק״ס נציע עי״ש ועיי׳ נשרת צמח צדק
להגת״ק מלינאוויעש זיל חידד p״ קי״ח עיד אשה שיוצא
ממנה דם כמין שריית נשר והחכמה אמרה שזהו מגאלדיענכ
אד״ער וגס מצאת נתאם נליעוה והאשה הי׳ נה מקודם
חולי גאלדענע אדער ותתירת שנא נשכת וקהת וגס
מפני שמראת שריית נשר יש לומר דנא חוי לס טמא
מדאורייתא ועי״ש עוד בנך קי״ע באורך נככין חונ
תטחוריס שנקרא גאלדענע אדער פיייש ועיי׳ נשרה ריס
לניס )נחג״מ רפאל מילדולא ז״נ( חיו״ל קי׳ ד׳ כ״ל אשת
שיש לה וקת קנוע ואיי לעתר ננגגנת זת כמת שנים כי
היא מוצאת חמיד על חנוקה שנא נשעה וקהה ונימי
לנונח כחמים לחים פעמים תן אדממה כמראה לס
ופעמים כשהן נחות נראות אדומות וכשמה״נשות התאלויות
קנינוהיתן ואינת מרגשת נזינתה כננ והרוכאיס חהמ
שאינו נא מן תמקור רק  pתצדדיס ששס גידין
קטנים ודקים כחוע תשערת ושופעים זת ותכנת לדעתו
שאין נקמוך כל דנרי תרופאיס נזת רק כיון שתוא יק
כתמים דרננן נלי תרגשת עיכ תתיר אחר ג׳ ׳מיס הראשונים
כשתראת נתחכם הכהמיס כשיתיו מראת ירוק או שאי
מראה כשירה אף שיחהפכו אח״כ לאלוס נכת״ג נא יחושו
נחומרק הג׳׳ח הנד גנך׳ קפ״ח ונזה ׳ pלהתירה מאט
תכהודס וכן ת?כיס עמו שם נקי׳ ודא כמת רנכיס חכמים
זיל עי״ש עיי׳ נשדח זרע אמח ח״ג ידר קי׳ קי״ג נאשה
שיש לת חולי חעחוריס שמוציאות לס ותהירה ננענה שנא
האקור לנעלם למנות זינ אף שתיא יללת נה כיה שנים
כיון שענרו עלי׳ מקודם ג׳ עוטת שלא ראתת הרי תיא
נזה כמו זקינה מקולקה דמים נדכ העלה נתיתרא כ״״ש
עוד נק״ ק״ד שלאחיז ועי׳ נשרה עועדד קמא נקרא
תשר ע׳ נכשיס שיש לתס חולי תעחוריס אשי־ נכתים
רואות לס ולעתים לא שתתירה להוי כמכה תילוכ למוציאת
דם אף לתר רק נעמיס רחוקים הוי כמכה העשוי׳ נתתגלכ
ולצאת ממנת לס רתלינן נתכתס אך לא נג״ תראשוכיס
עיייש ועי׳ נשדת נית שלמה ח״נ מידל p־׳ כ׳ נאשה
שאירע נה כ״פ שמצאה לס על הקרין שקנחו בו האשה
והאיש והיתת מרגשת כאנ גדול נשעה תשמיש והאשה
הזו יש לה חולי מולידיץ ושפמו חרופאיס מודחים שזה
נא מחמה שהמורידיין דוחפ״ עצ pענ האס והחמיר מאוד
נזת ותמה על מה שכתבו האחרונים כהקל וקמכו מנ
תרוכאיס ומדוע לא נאמין נרופא מומחה שהבא הנדנ
חייא  "Pכףמ שאמר שדנרי הרופאים תננ נ»ה שא׳׳א
נשוכ אופן שינא לס גאנדענ״כ אלצ״ר דרך רקום ההוא
כלל ילא חפן נהקנ נזת זונת אס נא ביינו בהכל ולא
בדקי( א״ע על סנוקי או עכ״כ כל זמן י־חוק י ,:התכו״ש
אז נא הו• -ואה מחמת תשייש בככ״נ ע״״ב ו 3״ בברת
עינת עחק  0׳ ק?״ח שנקתפק 0ס הגאו ,תג-וכז׳ל תנ נ

דעתו להתיר גש היכא שהקביעות  bpתגאלדעניע אדע״־
חוא נעחיס רחוקים קבועים כגון משנה נשנח או מחצי שנה לחצי
שנה א 0יש למלוח באמצע חקביעות או אולי תעועדל
איט מתיר כלנ רק בזמן שיש לה קביעות לזה וביי׳ בשדת
ביח שלמח חאתנדז קי׳ י*ב באשה שרגינה נראות דם
בתוך מ׳׳ר זה כמו חמשה חדשים ואינה מרגשת כאב
גשמה תמלת ודי־ וחי׳ נח מקודם חולי גאנלננניכ אדגדד
ותיתת רגיבת שיזוב ממנת דם דרך בית תרעי ותי׳ כואב
לת בעת עשיית צרכ״ לגדולים וכעת אינה מרגשת רק
באותת מקום כואב לח כשדוחקה עצמת לגדוביס ותרופאיס
מומחים שפמו כי החולי תנ״ל נקתס בדרך מתנכו תקדום
ומצא ט מקום בצאת לרך מ«ר דש כמת אומדנות שהוא
מחוני הניב והעלה להחירת עייז ע ״ בריקת מהר״ו תמבואר
נקי׳ קצ״א ג׳׳פ שנא בשעה וקהה לנוהר כל הדם שנענא
מדר לבד ע״״ש ועיי׳ בשדה ברכה רציה נה״ג מנבוב דל
p״ כיו כיז בכנין מכת יש לי באותו מקום ובדיקהה
כי״ש ועיי׳ בשדת נתר׳ אפרהמץ מהדורא תב״נא כף׳ ביו
באשת שיש בת וקת קטע וכמת פעמים יום קודם ז p
המבילת ראתת כתם ויש לח חוני גאלדעניע אדכ״ר ותעלת
בזה בד נא ג׳ חינוקיס א( אס כתמים שראתה הס שלא
כ׳״ קטח בכתונת באוהו מקום אז מהורה וכמ״ש בחחיק
קי׳ קק״ת שרק בג׳ ימיס חראשוניס שקופרה אין תולין
נו ב( אס באו הכתמים כיי קטח רק שתניחם תכתונת
נאיזה מקום אשר אפשר נהלוה שהכהמיס נאו מענמא
אז טהורה ואב־׳ נל׳ מכח אחרה מוהרה עיי גאנרעניננ
אמדי־ נחוד  uאס תכתמיס באו ע״ בדיקת שבדקה
וקנחה עצמה בחנוק זה שה״ כרך אז אם יש נה מכת
באותו מקוס ולא קבעה וקת לאותן הכתמים ת״ט שנא
תי׳ תכתמיס ג״פ ביום ידוע לחדש בכל חדש באותו יוס
א״כ תר שלא נשכת וקתת ותולין בתמכת אשר בת ותבדוק
עצמה אם יש נה רכה או מורשא גס מילדת נכרית נאמנת
לגני זת כיון שתיא דנר שיוכל לתתגלות אננ אס קנעה
וקה נכתמיס אלו ותו׳ כראיי׳ נשעת וקת שאין תונץ
נמכה כד״ש הדידא נזת תניח נציע כדת מת נעשות
מיי׳־ש ועיי׳ נשרת כמק שאלה להגה״צ מתארני?עאפיל
דנ p״ נ״ח כי״׳ש וכי״ נשדת דנר השה)להיג מהארדענקא
ז־נ( מתדורא קמא p־׳ כ״ג נאשת שיש לת ו?ת חת שכת״ס
שא״ נטהר נבכנה ותיא אומרת שמרגשת שדם יוצא
מהמקוי־ י־ק הוה משונה מלס  rnpiכי הדס הזה הוא
שחור ותי־־בא־כ ודינדות אמי־ו שהוא גאלדענ״ע אדע• ר
והכנה לההיי־ה נ־פקק טהרה וגס נג״י חראשוניס נא
תהנה בגאנדכנ׳כ אלב״י• אנל אחיכ תחלה נזה להסירא
וכ־י׳׳ש עוד בקי׳ ב״ד באשה בא בימים בה כיד שטס שיש
נה גאנדענכאדכי־ ׳שנחלית שהיתה שופעת דם רב מהגרון
ושפעו חרופאיפ כ־ זה גיכ ממיחוש הגאלדענע אדער
,׳תתחילה לדאות די־את דמים בלא עת כדתה וההירת גיכ
־ק שתפשה בדיקת רהר״ו ג״כ עיייש ועיי׳ בשדת תולדות
•צחק )לתי־ב י־קטאכיקבוב( ד׳כ־ כדת שתעלת כשתרופא
אמ:י־ שתוא צאילבנב אדכר ׳כובץ נהתירת במת שרואה
קנח נשכת וכתת ס־־׳ ש וכ•״ בשדת ־ ) qpvנתרבתמונ
יוקתכתו •ו ד c׳ כי־ בחכת א׳ כיתתה נ״פ אחרתשמ־ש
וכאשר
1

דעה קפז הלכות נדה סעיף ו
ו ) ) a f iלי!( מ א מ נ ת 0 0

אשהלוסר

בא -הטלה
C

ננר־״מא יכלזנ 00

פתחי תשובה

מתה־ תשובה

)לה( נאמנת אשה לימי] .עיץ נפשונק ס״ש שי׳ קטב שנתב ודנ מה
שאמרה האש שמששה טדים ומלאה בצדדים פבויוח ופצעים פשופ טש
לשעון ע•ז יעד אשי נאמן לסחיי העא דלא אימסזק אישמ־ ומטש באשה
שיש לה תזקת פקרה ויינ נשים אמן מאות 1טת וטנ אפי׳ להתגרד איצ
לש&ל לנשים אסרוס יכל מקוש שהאיצה פודה י א הרי כאן שנים מטכ
הרב השואל מספרה לה נמונ על האשה עצמה מקא דבריו תמוהים וני׳

וגט :נשי׳ קיטז מזה( .מטש הנא )בטי( * 6המפא פטפ אמי p
ויין• נשים להיות להס פצפיס אסר הלידה כמנואר מלשון הייטא י •
ואן טש ננעל יץ לשנוק ולימי אדדבא טין יאינא ננ הגי צדדים אין
נשמיד ענ שיזין האש דמויה החירא נענואי נייטא שין שי׳ קטז יננ
ביש נו ספ-קא או צידיס להקל אין נשמין אעיויו נשיס <טמ טי הנא
איכא נלא»ה שניות להקל ט׳ עטנ נטש[

דרבי ת ש ו ב ה

וכאשל נאתת לשאול פני המורה נתולב שכך אירע כנר
מ פ ואמרה שהיא מהת מעונלס חת ששת כנועות שלא
לאהח לס מחמה הריונה חה דרכה שבהחלת המונה רואה
דידה ובידא שנהענרה לאיזה מ פ ונחיה פד ה׳ חדשים
להריונה ואידכ פקקה מלראוה מידה \  pנפיש וכד גס
הנעל  Mmנשפע דס על חלוקו ואמרה מש נה מכי
גאלדעכע אדער והמיד חם פתוחים ומוציאים דם מפי
העבעתוטנס שחחענרנחחלת הי־יוכהכסתמו ואיןימציאיס
לס ואז מאה מידה וכן הי׳ בפעם ב׳ וג׳ והמפא לקבי
ככלי אומר שתרח( בחמין להוציא לס די-ך מ העגבת ונא
תלאה מידה והמילדח גלקה גיכ ואמדה שבית הלחם נקי
אך שמצאם כמו שני ווארצנץ אך אינם מוציאים דם והעד־
נקי מכל והעלה להידרה גשמה שהגאלדבנכ אדכר פהוחה
ובשעה שהגאללענע אלעל קהומה אסורה מלשמש לנא
גלע מלאהה מידת גליל עגילה לאסורה לשמש גלינ ענינה
ע מ פ א ף גלאראההרק פיא נמו וקה שאינה קבוע מ ״ ש
חךיז ביס מי נדה גקדא הידק גהשד ב׳ גאשה ששופעה
מ ל בבל ג׳ או ה׳ ימים ומעורב בתוכו בידן ליחה
ורופאים מומחים אמרו שיש נה חוט
מלצרף
הכחוליםז י ת
©
בזמהיז אך שהדמים הולכים דרך עקגתון והולכים דרך
כנים והיא בבר בה רב שכיס ומגנה שיי לסמוך בזה על
היתל שיש לה חולי העחוליםלר ,בנדי ש:־ מפאיסישי־אליס
שתם מומחים אף ש*מממ רק האומד וכר וכפ״ נכרים
אס אועדס מאומד דעתם אין נהאהינס גזה א5צ אס
בדקוהו ואומרים שיש בה מכה המוציאה דם א! מהני
לסמוך אף על נכרי אף על רופא או מומחה לנא מרכ
נפשי׳ ואומנה״ מ ״ ש עוד ק ת נאו־ך ועיי׳ מול שם במי
נדת בקי קציא תשר ג״כ נכנין אכה שיש לה מורילי״ן
שקיים אס נבדקה עיי מומחה או אשת פקחת שאמת שיש
לה חולי זה אז יש נצי־ף רעה הרופאים שאמרו בהשכרהס
שמחוני זה בא הרס ויש נהקל גס אכ אין נה כאב כיי
נדיקה המדא בק״ קציא ואז ומתדת שנא נשכה וקהח
כ׳ יש ועי״ נלנליו נזת נשדה שייי מתיה תשר נדז ״ח
וק״ ק״צ השר מ ה מענין אשה שיש נה חולי העחוליס עיייש
ונם כ׳ שם במי כלהנהשד הנז׳ נדלאשה שנשמה השהכה
כא לאהה לס והשתן :קי כבכ הנכףס לק נשעה
שמחקה מכמה לגלוכיס דושנה לעשוה צלכ״ יוצא ממכה
אז לס ואח״כ כשהיא נולקה א״כ מל המל הוא כקי׳ רש
כה וקה ככל הכשיס וגס נדקוה מיילדת מומחית ואמלו
שיודעי׳ שממקום חדר מי רגלים משם הדם מעפעף והשינ
לההירה ע״ נ מ ק ה ה מ ד א ונדד שב׳ נכונ״ק קי׳ )דגונככ
ג״י הראשוכיס כשתנך לעשות צרכי׳ תשים <מך נפכיס
לנמקה מ״יש ועי״ עוד במי נלה נקדא מהדורא תנייכא

ק״ זה מיש בכזה ובעת עלות הלופאיס ע״׳יש
הדיי בשדה שכרי לעה מהירp ,״ ק׳׳נ גיד אשה שיש לה
חולי הגאללערע אדע׳ר ולאחר ג״י ראשונים דרכה
להלוה נזה אמנם אירע שמצאה קמוץלחמראה אדום שהוא
תולה נהכ״ל מראה מהורה שברור לה שהוא ק המקור
לפי שרגילה למצוא מ א ה גס בשעה שאין לה מראה
השחורים והביא מפלוגהת ההשד רמיא יהע״ז בקוף קי׳
ק״צ  qpsinהפלה מון דחולי חעחומס מצוי אצלה יש
נתלות בזה למהרס עיי״ש ) Iועיי׳ בדברינו נקמן קי• vip
קיק פיא( )| (KCענין• עי״ בשדה מלחימת ארי )שנקוף
ק׳ דבר משח על ה׳ מילה( ק״ מ׳ בדבר אשת שבדקת
כצמה נימי מהרהה באצבע ומצאה קצה דם אס יש נהלוה
שבא משר׳מה הצפורן שצפורנה גדול וראוי לקרוע וכ׳
נפ״ד תחודד נק״ זה נניאוריס קק״ד נדד אשה שיק לה
מכה חוץ למקור מוצאה דס ע״ נדיקת מס״ד תנדז קי׳
קיצ קקכינ באשה שרגילה להוציא דס מניס הרע׳ וכר
דהוי ככד שאינו נ מ ק מייישוהינ יש מקום לחלות ובפרנו
שסייעה בצפו־ת בכק וס״ס בציכ להלכה עי״ש[
 » Q Cס נ ת • כ׳״ נשרה קנאה cnvv
) 3
בהשמעוה למי נדה השד ייע נדל אשת
י
שהנדקכל״ן שהיא המשגהס מהקהל מל עבילת הנשים
מצאה לס על חלוקסה ואמלה שהיהה האשה מלגשת
בשעה תשמיש ו ק ה״ ב*פ מקודם שהלנישה האעה כפי
מרי׳ וכן הגילה האשה בפני צולבא מ מ ק ואח״נ כאשל
שאלו השאלה לפני חמולה הכחישה האשה ואמלה שלא
אמלה נחחלה שהלגישה ביפ הלאשוכיס לק בפעם שלישיה
הלגישת ומצאת לס ובביפ הלאשוניס מצאה לק לס והעלה
להיהיא מוכנ הבעל בלול עמה אף כשהבעל מאמין
לחאשה מהשגחת הנז׳ לק כשיפלוש ממכה ילאה בעד
שלו ושלה אס יש דם ואס לא ימצא פיא די כי שמשה
עליף מבליקה שפופלת ומוהרה יע״ש] (2&) 1אשד .עיי׳
בשדה מהמא״ז ענזיל זיל מקעליא קי׳ פיב באשה שבעלה
אומר על״ שלואה לס מ״ה  ptsשנאסלה עליו והיא
רכחישהו דאץ הבעל נאק ע״״ש ועי״ בשדה עזרה ישראל
ס״ צ׳ בא׳ שאמר לפני הומרה שאמרה נו אשהו שראהה
ג״ס מחמה תשמיש ואשתו הכחישהו שלא ראהה ולא אמרה
כבל כן ועהה הזר האיש מדבריו ואמר שמהמה כעסו
א ר  pוהפלה דלא שייך נזה שאחדיא נפרע שהיא מכחישהו
והוא חוזל מלגליו עיייש ועיי׳ בשדה ביה שלמה ח״ב
מידל ק״ י׳ ע׳ל אשה שמצאה אחל ההשמיש כהמיס
והנכנ הלאה גיכ עב הכהונה שלו כהמיס כאלו וקראו
בי־ופאיס ושפעו שבולאי הבעל לקח איזה צנע ושפך על
הכהונה כלי לגלשה פ״ז כי מ פ תי׳ מחקועע ועיניו
נתן
מ

יורד ,דעה קמו הלכות נדה סעיף ו ז
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;ייו( נרי ני .גדין נתוהיש ו נ מ י ר יניד שפקפק בזה ו י מ כ נא יא• * :י י ה בכת* ווזרן ביע תכמ» 9ש «0דדם מנסה במי ננן ניא בסין*
זה אס כנ זמן כי• ה •יכו אילו איי שהילכה »« 9n « r «N3ה<• נט »א«
עוד לי כהקל ־ cלסמון עליה י י נ נשטת ננסיז •יזזקאג ס־י טי
האין לה יסז« ימה ייזשג  trvipה י  #נ ס ^ י י י • י מ
^לו> נל * .pי י ן בתשונס נוע ס״ י י שנת* דמן זה סובב יהמך
אדלעיל ובאשה י ש ל? מנה עשקיק מזה• איייי נסמ•^ ה> ד אנא -בס
,
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נהן בגירושין וצא ללה להחיל משוס מכס זה בכבל אפ ודפ המל* הוא בהול כל*• גנך* יןז ׳•ייוא^ לאמי״
נשפונז שהי מיאוס ממאות תאיקרות ו » מ כ מ פ שג־א ש 3ליינ למים הן המקור ידע היכא שי« להצו׳ה sn
אנפנד חהיכא דאיסודא ואינו נאמן נהפקיס כומתה מכהה באופן הנ* ימ כהסיר <ג״כ ציוה נסאו* ניופאיסג
בכה״ג אנל נאסרה כליו נאמן ואם נראין הדברים כן אט נא יבא  CTTמהמכה להמלןיד י ר ך שאיי»9נ9יסמ«
נוודא׳ ראוי לפונש הל שעשה מ א הרשמים וכד כ־״ש* שחב ;:הפניה מאימי; כנד ואג* • « * n wאמי נ מאיכג־
] nסבה יש < +באותו מקום -כ״׳ בפה• ש מה שהביא בא דיך האנייג  * 3 « vג • " *ני לסמוך  iprj Tripנ פ י ע־
מהחידס מה כאמרה האם שמשי* בימס ומצאה כנמה -ההוכתה מהמוגש* הנא מ י ד •של להפחזדיי ו<* " X
־ צהכמ.
וכי״ נשרה קנאי* סופיים נהשמעות מ ד כלה הכד כיב כאי* אבמכ> בי׳״פ וכי״ מ ד י *<arcrtt9EB3י י
*נדי אשה שים כה כ * נארזו הקוגז בצי שהאל ובכנודקת עכיאצין מ י י ~ ע« י״מ מ*ש] f%< 4םקוג> בדי 5OTS
כנמה ונוגעה נחויע מקום בעד  stercgrwגדננ.־*:ה ניי ניואי לרג חודי סד ״ כ מ אגןה•ג5מ  *0עסזגתדיז
יכולה נבהר נגבנת כ•  tpvאחר מבינה במכההרא^־כרג בכל ד י ס ויזעכיג פעזד* שמנשון במג נצאס״יי־  t mוסל*
<res:גיחה :י ם ונשמפ שהיא בזיקת־ *  * t n f oשצ*
c
t
i
r
אומריס -שיש לה חבולות קמנים נשם ומזה יוצא הים ו * הגב במכת א* הכד « ך וא 5עמנ© מ׳קומ ססכ* מ מ ג
אמר שהוא מחובי מומלץ והוכךפנ כוד שהוא מחמד ניז ומוצאה־ שס ~ נצדד* י ע י נבראס הפד י»א נוך מג*
תפיסמיל שיד׳ לה זה כשי שנים וחהכו בקרוב גאזתד והתיית ננעלה באופו שרקנעק בנוהלי!) *ftש*9ע1נגה(
מקום ונחקלקלג הגילין וט׳ ופלפג שס אי כאב הד כמכה :מ ן עכצ וגי • מ ע  to rpttתנדמן א׳ע כלצ  ; nשחמוךצ
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שריית נשל ורופא הביע נבל* הנעת ואומי מ יה נ ה ביביי המחבל לא נ ה ג * א ס האשת נעצמפי  0א נאמכיכ
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 1 6־ מ ר מ*נה
להקל אנל לא גקפירפ כאב ה י ג יהאמה עצמה כאומת
ז׳ נקיים פיי״ש[ )] C1Cבאותו מקום• עי״ בשדה פנים י פ נעול© י ק בצד ;יד כבי מוזה הוברר־ לי* שבודאי * ן
מאירות חיא p qp״ ״ב דמכה בדו^ נגד חלל הגוף  pהמקור ובאמת •המהראד יד׳ מכתוב הלב להגיה זנ
איך יעלה על רעתינו נומר שמיס המכה יולל למקוי* בקב״ שלאידז ולהגיה זאת מ י המחבל ש 0דהאשח כצעה
וזה איא להשיג בחוש שכננו ואף שהיופאיס אוממם דמי נאמנת כל זה אך השוס ישם לא כקיך <יץ זה מאמנות
ריטי דם בא נמר^ל אפשל שהוא ננלע תהנה בשאר האשת כיא געיקל הדץ אם יש לההיר מסאה נמקה זו
אברים ומשם בא למקור ויוצא לחת מ ׳ הלחן זו הדהק שאינה מוצאה דם רק גמקוס א לגי מ כ כהגה הרב
ואז דס נדה הוא לכל למי נלה הס כך הוא ולכן אממ נהגיה זו כאן דא״לי בדין נאהטת האשה וכד• וקיים
חכמים מכת יש לה שהדס טבע ממכה טפא דוקא עיי׳׳ש ומעמת נא ירמה׳ מה קונ הרעש שהלעישו האחלונים
ומובא 3p׳ vקק״א ובנחס סקליג ומי׳ בשדה שם א ר י ׳ מ ל הגיה זו להא ודאי דמע מודים מדש המחבר בקע״
)כמג מזקנג ז״כ( ק״ מיו מ ל אשה א׳ שגענה צגה וגי שאחיז חאשח עצמה נאמטה על זה ומעשים בכנ יום בכל
מכוס מג׳ ציל״ מימין ומשמאב והאקה אומרה שמרגשמ שאנה שצריך המויה לשאונ איך מוצאים הלם ובאיזה
נילשינוש ידי׳ המכות האנו גאגרים הפנימיים וגס געלה אופן הציד״ שואגים כהאשת נכצמה ומכוכס נא שמכט
שתגערך האשה נהגיא כמה נשים אחרוה וכו׳ מי״ש
אומר שעיניו לחו המכות מבחק ומזה :ועף המראות
 0ע י ף ז׳ )8ד« |בי אם בכקום א׳ בצח־ץ כ׳״ גשדת
אדמימות כס ניחה והוא משונה מלפ רא־
ב:ץ צען רת״ק ק״ כ׳ מ ד אשה גת שמב
י
נה וקה קגוע והגיא ־נרי הכנמ״א נזה וכ׳ שיש ב:לד
נתתיר דייל דהדס יורד דרך העני׳ ונא דרך המקור שנא ויותר שכקקת גתיות נה איח כנמפ זה ־״ג שנה
הה
ייזה

ו ג ס

י ב

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף ז
>&&( במקום אחד )צ( בצדדין)צא( יש ל ת ל ו ת ) צ ב ( שממכה שבאותו צד בא וכ״ש ) CMצג( מרגשת
בשעת בדיקה כשנוגעת בצד המקום ההוא
דרכי
חה כערך שכה מצאה כחס בחלוקה ולאחי שבדקה עצמה
מצאה גס בעד הבדיקה עפוה דמיס וקפרה ז״כ ועבלה
ומאז והנאה מצאה פעם בחדש ופעס בב׳ וג׳ חדשים עפה
דם בלא הי־גשה ובלא סימני וקה הרגיל״ בנשים ולפעמים
ה־גישה כאב בשעת הבדיקה והרופא אמר שהוא אבעטעוה
<^ prאויפלדף( ולדעהו מזה בא הדס עכ״ז לא ׳חליע
שאולי בא דם גם  pהמקור והעלה דאס מצאה כהמיס
שלא כ״י ב־יקה עז להלוה בזה אולם מה שמצאה כ ״
בדיקת אין נתטתישבא )מלכתת דהוי ספק דאור׳ והרופא
גיכ ייסידבק וצריכת בדיקת זינ ככ״ תבדיקת שהביא
הימ״א בהונאת בידר ואס עברו נ׳ יום ונא דאתת מטפת
כיון שזקנה היא טכב טמר שפקק וקהת ואיצ לבדוק
זעהדית ה־א לעולם מ״״ש[ )6ט( ןבםקוס א׳ טנדד״ן.
 T״ בשדה גיח שלמה ח׳׳ב מיד־ סי׳ ״ ג באשה שאמרה
שהובהה בכן באוחו מקום ומן אז מרגשה כאב בצד או
 pהצדדים ובכיפ שבודקה א״מ בכב המקומוה ומוצאה
הכד נקי רק בעת נגיעהה במקום הזה מלוכגך בדמים
וגם כואב נה שם והוא רחוק ק המקור והעלה שאין
תקנת בזק שצריכה נקפור זינ כיא שתעשת בעת הפקקה
סהרה וביום א׳ והיזמהכק״ס נדד תמבואר בנוביק קוקי׳
זדו ובשאר הימים לא הבדוק על מקום ההוא כ״״ש[
<ןןן ]בצדדין .עיי׳ גגףפ המניא ז״נ סקצינ למשמעות
תנדב והתדא לבהאי עעס לחול יש נתקב גס גמאה
כלא מחמה השמיש וגס באשת שאץ בת וסת עי״ש ופי״
בעדת טביק ק״ ודו דמתני תך דמוצאת דם רק מצד א׳
כס כוד תוכחת שיש ;ת מכת שמאב נת כיש ועי״ בקדר׳
בהלת ס״ קצ״ו קקכיג סוף דית וראיה׳ בשדה וכו׳ ונד״
בצ׳צ תחלשוס בפסקים בקי׳ זת ע״ד תשאלת ממרת א׳
פקק בהקל באשת סמצאת דם רק במקום א׳ ק תצל ונדז
תעענת בנד תמירה נציצ שנראה כלעה זקט בגףע הרב
ה:ינ דמדיכא מהר גם שכנת זו לגד נתהילת לבעלת
וכ״״ש )״ש נזה
ועי" בול שם בציצ בדיבור שנהח״ז נאשה שהוחזקת מכבר
ברמית ומרגשת כאב תמיד בשמיה רק מצד א׳
וכבי יצא מתרב ממרת זת מנפנ׳ ג׳ שנים בתתירה לבענה
בקפידה זינ ומבינת וכהת נתחדש בה א׳ שהוחזקה ננתייס
בהמדש היהר וכבה שלשה וראתה והוא גיב מצא בג
כד שלו שרךנח נאחיה 3׳ שהדקטר צוה לנ׳ מילדוה
בקיאות הא׳ ׳שראליה והש:״ נכריה נבדוק באצבעס לידכ
מקוס תמכאוב ושניתס תוציאו דם מאוהו ינקום שמרגשת
ט כאב נשנדה והכנ קו אצבעם בנחה ו)דמ תרגישת שם
כאב וגם הגידה האמה השואנמ שבפעמים בשפה בדיקת
בזינ מוצאה העד נקי בכב מקומות שתבדוק רק כשמבדוק
באוהו צד המצא עניו דם ירצה השואל טמר מכל זה
לההירה בלא ז״כ וכהב שם בהשר דכיון דאין לט מכה
הבוררה בהאומריס דכאג איט כמכה כמובא דעהס ב:דב
זקט הרב ההניא ק״ קגדז סקניד וגס עפייד זקט שם
סקכ׳׳ג עפ״ד הרשגיא דרק ע״ שפופרה יש לגרר דזולה
זה אף שנמצא גצדדים גרpס המכה אולי  pהמר^רגא

תשובה
עכשיו לצדדין א״כ ברד גס בהוציאם דם באומו מקוש
הכואב מן הצדד״ אינה ראי׳ ברורה שמכמה מוציאה דם
והאריך שם בפלפולו דעכיפ אץ להקל כיכ בזה לענין
ספירה ז׳״נ דצי״כה בכה״ג עי״ש[ )צא( יש לתלות
שפמכה שבאותו צד .עכדכ קקיח שב׳ רכי\ך דזה הוי כמו
מכה ידוע שמוציא ?ס כ׳׳כ מהני אפי׳ אין לה וקח קטע
עיי׳׳ש אמבס יעיין בכףמ קקיכ שעמד בזה וכ׳ שדץ זה
במחלוקה שטי״ דלדעה העיז קק״ דוקא באשה שיש נה
וקה קטע קמכיכן על זה אבל נא באשה שאין לה וקת
ולדעת השיך בנקה״כ אכ״ באשה שאץ בה וקה סמכיק
עיז מיהו נראה מלשונו דדוקא ביש לה כאב שכואב לה
קצה באותת מקום שמצאת תדס ודעת הציצ בהשר ק״ פיו
דהרווייהו בעינן שמאב לה קצת באוהו הר^ס שמוצאה
הדס וגס יש בה וקה קבוכ וקייס שכן נכון נחחגרר כדעה
הציצ כיש ומ״ במקשה זהב קק״נ שעמד בדברי הקיש
בידם בזח מחציצ והחנינו נז״נא כדבריו והוכיח דלדינא
אין נחביא ראי׳ נהחמיר מדברי הציצ בחשד זו ׳עישבידש
בזה והוכיח מ מ ד י הביח ובתשו׳ קי׳ ״ דגיש נח וקח
קבוכ ושנא בשעה וקהה מונץ א5״ אס אינה מרגשהשוס
כאב וגדש במה שהאריך בזה גס )דש עוד כמה חמשי
דיניכ בהבכה זו |ומיץ בכדה ביר ,יצחק בהיג מלטב זיל
( | שמסבה שבאותו {נו
ן ף ןךףך ק״  yי״שן
ע״׳ בשדה צמח צדק להגידק מכיבאודמש זינ חידד ס״
קי״ ג בדין אשת שיש בתוקס וידמ איא לה נימתרננענת
כ׳ כשבודקה איכ בעד מוצאת דם ותןא רק במקום אי
בהצדדיס והדם שמוצאת תוא נדכץ שיפץ וכשבא סבדוק
איע לא המצא דם וגס אינה מי־גשת כלב ביציאס דם
אפ״ בשכה שנויקה איכ ומוציאת דם ותידינדה אומרה
גיכ שזהו בא שהרחם היא :ערירים היינו שנועה הרסס
או צואר הרחם לצד א׳ רוצא יומט קצת והעלה להקנ
ולעהרה והורה,שלא הבדוק ידע כנל שנא בשעה וססה
רק תקנח איכ בח!ץ בכוהני ביה חרחס וכ״״ש עוד בס״
)קי״ד( שלאח׳׳ז ג י ד אשת שזב ):מכת ליחה לבנה ובמכה
רקודוה סיומות ואהי־ו כה תרוכאיס עבדם שראו מכת
באומו »  pם סמוך נשפת חי־חס וגס רופא יהודי א׳ כשר
בסובס הנדל זה ושממנה זב הניחה והאדמומיה והעלה
להגדרה גץ \קה לוקה וכו׳ מדש המעיל צדקה ולענץ
דנ ד׳ בג׳ בדיקות חייט הפסק מהרה דוס א׳ והז׳ ב״*ש1
)צג( )מרגשת בשפת ב־־קה כיי בשדה נוביק ק״ )דד
בדברי זקיני הגאון מהר״ הלוי מהמבורג זצינ דהכונה
דבמרגשה יש להתיר אפי׳ אינה מרגשה מכה עי״ש ועי״
בשדה ההרים גדה חידד ג ך קעיח שב׳ דאף שהנדז והשץ־
ושאי־י אחמניס לא פירשו  pבדברי מ ק המחנר מימ יש
להקל בזקנה דהיא בחזקת מקולקה דמיס ועי• בדיקח
)והרי״ו דר)דא בק״ קציא בית שהמודד דימה הך בכה׳׳ג
לרואה במיי־ מ ס יש לצרף לזה בעונדא דיד״ שמרנשח
זיבת דבר נח והשואב במהריס שיק כ׳ שס עוד ידהר כיון
שעב הכד מוצאה רק מן הצד ולא בראשו נדכ הואאומדכא
דבא ק הצדדי׳ ונדז כקהפק בתשר * ל ׳ זה ע״ תפיקחת
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 p nוםדקימאיינה שתשת כאב כלל* ח נ א ם תחנה נ a» •> n

» ו  0כואב)»־.>,לה קצת ו מ א י
להתרעאות צריך שיהיה קודם שתתחזק אבל לאחר שתתחזק ימז מםועקיס)צו( אם מותר
)צ 0לסמוך ע ל ) נ א ( ) ל ח ( הרפואה לשמש אה״כ

פתחי תשובה
באדהימכ
)נא( היסיאה .נמנ הממ מיהו כיאה יאס יומא זה עשה יסואה זילאשה ) ל ח ( היפואס .ענהיס נשם ניס ווזמיהא לי כיון יאשה זי שיימא הימא
חסמו קייס שהסמזקה ונסיפאס ימלה אשה אסיס לסמון עליו אן( לאמי אומה לא נסםזקה עייין נסילי * כ מנא ייעינן שמפא זה מימשה ילמא
שגמסזקס נג׳ מעמיס ומוסיס לשמש נפעם י׳ לאמי היפואה פ י ל
גלאיה מד סיס פוסק ימצאמי נשיי שממה נינ נ ״ ]*ומיץ בסשונס ODD
סופי סי׳ קעיה שנמנ קלס ליישנ ופיש עוד יסא יהוצין הבא לימי
שעשה ישיאה זו לאשס אממ קודם שממפזק ולא סיס בפי נמימי אס עשה ימואה זי לנניימ במי גיפ משוס יאץ יאיה מגיסים שלהס לגופיס שלט
גואמיימ נשבמ ס׳ץ אינהו יאנלי שקציס כו׳ עיש פוי[ .ובמג גשדס ייביז הסישימ סי׳ מיי יאס יש יגליס ליבי מון זי שכל ימיה הימה משמשמ
נלא לפי ועמה המשידש קשה לה קמנ נעיני שסומכמ על יומא מיממה שאמי־ שנמיפאמ ומשמש מפס י׳ עיש

דרכי תשובה
העל באצכקון מ כ יש ללץ לק על שאר ההיריס ואם יש
לו אומדכוה והוכחוה לבוה אז יש להחיל בבליקה לכך׳
)צד( ]כואב לה• עיי׳ בשדה לבינו
קציא ככז׳ עיייש[
חיים כהן לאפסולמ דל סי׳ מ מ ל׳ באשה שיש לה וקה
קטע ואיי לעהל לבעלה כשגולקה בימי לבוכה מוצאה על
העד לס ומלגשת צעל וכאב כשמכביסה בענעק וכשאיכה
מכניקה העל בעומק אץ לה צעל וגס משונה מלאה דם
זה משאל למיס שהלאה בשעח וסחה ופלפל הוא והשואל
הגאון מ׳ לול מעגלי זיל מליסא בלבלי המהלא״ והנח
צעיל קקינו והעלה לההיל לגכה׳׳ג גכאג שמלגשה שלא
בשעה השמש מ ע מולי צהיהל וגפלמ לנלאה ־משונה
מלאה דם זה מלס לאייהה מ״ש) 1צה> ]לה• ע״׳ בשדה
תינו דברי חיים ח־א ק י ציג מ ד אשה שעלולה צראוח
כסמים נככ המצעוס בממהה ובגדי׳ מצאיס כ ס מ ס רש
לה וקה קבוע צראייאה ועהה היא נתוך שני שנים להולידה
ולל ופסקה מצלאות ולק הכהמיס מוצאה ה מ ד והלופא
אמל שיש לה מכה בצלה וגס בבמקה מוצאס הלסבאוחו
צד והעלה כלגמ הציצ שאץ להקל לק כאס מלגשה כאנ
קצמ ובדקה ולא מצאה לק בצל א׳ ת מ ל וגס יש לה וקה
וגס נעה שהלאה הממא והצלך זינ כד׳ ה מ ך וחוכל
לקמוך על הבריקה נמוך היינו שחמק אוהו מקום הימנ
וחכרק אלדכ המוך גנחח נלא חיגמ נמקוס ששמח הלם
ואמ״כ שוב הנקה אוהו המקום וחוציאט משם ואס יה״
נלך יפלה לנליקס הפסק מהלה וככה העשה ג׳ ימס
ע ו ק ל ולאחל ג׳ י מ ס ד׳ במקה א בבל יום נמוך הכיל
אבל בג״ הלאשוכיס יהי׳ המק־ אצלה כל היום מעליע
שלם לק קולס שסוציאכו חלית אוחו מקום יפה ככ׳צ
ע כ מ ל למעשה בזה ע״יש[
ס^יף ח׳)צו( אם מותר לסמוך על הרפואה .עבאידמ
ופמש ועיי׳ נס׳ מ ר נספסי חכם סקמח
י
שעמד בקושיתו .החודר והממש בזה ו מ לכרי שלא יהי׳
ד נ מ הגיח והשיך מוקשים יש להמלק בעדם דהא כבל
נודע לללבי גם במאה ת מ זימכי כתחזקה למאה מ ס
רק דאכן קי״ל כלקמנ לבעיכן ג״ס וכמש הר שגיא דהוא
מקום דק״״ל ווקסומ ללגבן מ כ אזליק לקולא ולא נתחזק
בסלי זיעכי ומעתה למז אם •הי׳ לנו גזה צל קולא גזה
כשנפקיק כלבי שמל פקקיכן נתא כלבי ולפיז אס אשת
אמס שמשה ניפ ויאהה ד מ ה ונסן לה הרופא רפואה
ונתרפאה ושמשה אידכ ולא ראתה שוב ימלה אשהאחלה
של*זמ ג״* לסמוך על רפואה זו שעשתה חבילהה הנם

שחברתה לא ראתה רק ביפ ללקולא קיייל כרבי לגס בתרי
זימני הוי חזקה וממילא כהחזקה רפואה זו שחרפא לחולי
זו רכולה האשה האחרה שהוחזקה בגיפ לסמוך מ ז עיר
רבי והגס שמתחלה עשהה כרשנ׳ג ושמשה גיפ לא מקרי
הרי קוכא לקהרי אהלל׳ אחר שאינם בגח אחה מ ש
וכה ראייד בשדה חח*ס חירר קי׳ ק מ ה שכ׳  pרברופא
אשה ששמשה ביפ הר יממזק ללפאוה גס אשה ששמשה
ג׳פ מ ש ועי׳ בק׳ לנכון נמע קלךח שכ׳ שיש כימ בלבל!
הביח לענץ ממל סעי׳ י׳ שאס ראחה פעס א׳ בליל
מנילה אקורה נשמש פעס ב׳ בלינ מבילה רק בלילח
אחרה וכו׳ ולזה מהכי נשמפא כנר מפא אשה אחרח
כיוצא נזה אס אומר שנהרפאה ולא הראה עול מחמת
תשמיש דעותרמ לשמש פעס ט כציצ מיצה אמנם לקתךזמ
החודל ושאר האחמניס מ ד הגיח והנףך נזה כ׳ לתרץ
דהגףך דקדיק וכ׳ דעוהרה לשמש פעס ד׳ משוס לגלא׳מ
דעה הראב״ד דמוהרה לעולס לשמש פפס ד׳ דה״ט גיפ
חוץ מהפעם הראשון שאינו מן המכין דק שהש׳ך חולק
למל ומל להלאשת הוא מן המכין וכאן שיש עוד לצלף
דבמ הרופא יש לסמוך עציו צכצ הפתוח צמידות כהלאנ״ד
שמסיר השמיש ד׳ אבל בהשמיש ה׳ גולאי אי 1לקמוך על
הרופא כניל מ״ש )צ 0לסמוך על הרפואה .מי׳ נב״
שכ׳ מהקמ״ק דאמפ שהוא ישלאל ורופא מומחה אחזד
שכהלפאה אפיה לא קמכיק עליו ומבואר מדנמו לאמי׳
זה הלופא הוא מומחה ללסאוה לכמה תחלואים לק שלא
הוחזק ללפואה זו לא קעכינן עליו ובמכ גמיכן שגמנ
שכבל עשה לפואה זו לאשה אחלה ונהלפאה י ועי׳ נס׳
לנכון נמע שם שמעולל צפמש המהגל נאדח ק״ מ א
סע״ מ ה ללא הוי אתממי מפא למומחה אלא כשליסא
ג״פ ומצדד דהכא י׳׳ל דרךצ מ ק לאיכא קפק צדדים אפשל
דקג׳ נפיא עיייש רש לעיין עוד לפיממכ נארח שס
וב»דז סקנדו וגמגיא שס קיק ליז ליח ליס דמדכ מ ד ק
אחמחי גנלא ואחמח׳ ק מ ע מה יהי׳ אס מ פ א ממממ
לרניס לרפאוה החלואי נ מ ס המציא רפואה חלשה באתן
שלא נהבלל לנו עול שקמים הללו רפאו לאיזה אשת אס
ק מ מ ק עליו ו  pיש לעורר אס ראינו ג״פ ברופא שמחה
זה שכפקקה המחאהו אס יש למוות כל זה ל ע ס כל
החילוק* מביס שמבואר שם ל ע ס שבה ויאומץ יספו מ גזה ־
ועיי במושיע שם סעי׳ מ ו שס מאמן הרופא על «£9
לומר שהוא מומחה יע׳ייש בפרמ״ג »דז קון> קקשףו
שמ דה״ה לכאמן לומד שרפואה זו התמזה ו מ הממס
,
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איש מי שמתיר <צד » 0ם אמד לה־ <צ (0דזמא •ישהאל <ק( נתומאת י מ ם תראה הא#ה * סגממ•״ *|000י
למגל הרו•)( * s*vpס pwימ6מי<ז
הרמי מ ש ו ב ה

משוס דמא נאמן בידקומן נד״ש *מבואי ממילא להמפידס
ישראלים שהם מחללי שבח גפלחקיא שהם פסולים * נ ת ח
»ח״ת בודאי לאינם גאמניס על עצמם לומר סחם מומחים
לרפאות חשה זו או ?שיאמרו שיודעים שרפואת זו אסמיד
)ומי נדנרימ בגףק שלאידז( ומי׳ בק׳ לגנון ננוע סקי׳ע
שכ׳ למשמע דע״ל איצ הרופא לתלר על עצמו שהוא
מומחה לאפי׳ לא אמר עצמו שהוא מומחה ומוחזק לרפואה
*• אצא כל שאומר שיולע •שברפואה זי נחלפאת אשה א׳
סיד׳ לה חולי זו דמהבייאס צא ה״ אמת לא חי׳ •אומר
שסשמש פעם ד׳ ונדים בציע מ״ש )צד* 0»] (,מד rc%
חיטא ישראל• .מ״ בגןדח •פלשה מרדכי ידי כך׳ *׳ שדעסו
להחמר שלא לסמוך על עמה חמפאים בשאץ רואים
המכה דמקא בכת״ג שיש לה מכה ואמר בהרפאמ *ש
להאמ׳זס־ אנל הבא שאייל שיש לה נפכימומ מכה זמבלי
לאי׳ ומופמ אץ לסמק־ על דנריו ועיי׳ עול ברבדיו מס
ע ד ״ג מנונלא בזו שחמפא אומל מש לה •׳)וכת •ונם
היא מעוברה אעפיכ לא העלה להתירה על זה מ»״ש
באףרך ועיי׳ נשדה שירי עתרה p״ ״מ ממהרת לסמיך
»ל שד מסאים ישראלים < qtשהם אומרים רק מאומדן
מנתם שיש לה מכה אנל שני מפאיס ככרים או ישראל
חשומם )ידינו מחלל שניק נפרחקיא וכיוצא( מנס בנכרים
אץ להאידנס מאומדן דעהס רק אס בדקוה זאמיו שיש
לה מכה לא מרפ נפשי׳ רש נתאמץ נס ל א מ״־ש דמי׳
נשדח מהלגףס ח״א סי׳ ״ג מ ד אשה שכשאס )נהיוחה
גס ״ז שנים( זה ששת שכיס ולא ה״ כת שוס וקתכמת
בעלך שנה אחר תנשואין ראתת פיא זנמגה ואחר אחה
שטעות לאהה לס נשפע ואח״כ מצאה במע כסמים
ומראות של )מנלא נהערוגוה דם שמור ובח׳״׳ן ונא יכנה
ציעהר ונקעה לווימץ ופתן לתהפדאפפקאר הגדונ מכתב
להשפיעאל  propלה כמתז שהמ( צומח מכה שקולי,־ פוני׳׳פ
ואמב חסכו שם תמכה ופסק הוסת וגס המראוה ונשכה
הנ׳ אממ אלו הרופאים שחזר המכה וניקות שנית ומנתגת
כי בכל עלך ת׳ או ף שטעות נא לה וקת לס צנזל
נשפע ככל תנשיס ואחל שפקק תזנה תלם בשפכ ׳ונאים
נבל עת מראוח מוגלא וניחת מעורב בלס שחור ובמיין
ככה מוצאה חכהמס האלו וכו׳ ופלפל שם הרבת בעבץ
נאמנוה הרופאים שנמצא בפוקיףס לענץ כמה הלכוה
וכהב גיכ כהמרי עהרה הנ״ל לממ י״ל ללוקא רופאים
ישראלים אבל רופא ישראל שבזמניט שמחללים מ ק בפרהקיא
״ל לאינם נאמנים )ועי״ בקיק מקולס נ מ ה ועי״ נעימע(
מ מ כשעלומס זה שלא גפני  otמסוונח זגס לגליל יש
למאמינס וקייס שם למסילה עם מנה סניפים ופעמים
ועיי״ש ועיי׳ נשדה מלאה יחזקאל ס״ כ׳ שאין מת לסמוך
אפי על מפא מומחה שאין אומדים לק באומר » ״ ׳
בשדה מהלמס ח״ב קי מ ג כגנבין אמירה חמפאיס שיש
מכה במקול אם יש נקמוך עי״ש זבשו״ה מהלש״ס מיא
קי מ ד ועיי׳ בשדה אבני צדק להנמצ מיעש דב הידד
קי׳ קל״ג ע״יש ועיי׳ נמדת בימ שכמה ידב מדד p״
כ״ח ובשדה עמק שאנה )להגה״צ מתאלניקטאפינ ז״נ(
י
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ידל קי׳ ל׳ ליג ליח ידג למכץ כאמנות עחזז המסאים
3זה נדייס מדי בשדה שם אל״ קמוך לקי ערוגת הטקס
>צידג מזקלב דל( ידל קי׳ )דו מת מדיי גשדת אנן
יקרה דל ?ך׳ ליכד מיי׳ בשדת חשולח גד p״ ח מ ו
באשת גהה ״זחל »ן שנח גחקלקל חללי עונה ומוצאת
תמיר מחמים פפ״י לוג אחל התשמיש ולפעמים בלא תשמיש
זהמסאיס -אוממם סאיכז דם נרות י ק *ש לה על האס
שלה גלאעיל״ק מ ס גא אחר התשמיש משוס לישה האבי
•שדוחק שם פיי״ש מת שפלפל בדין כאילנות הרופאים זחעצה
דמל אהלדטח שלחם אץ לשילוך לק אס רואים גבל׳ המוח
)שפיעגגדל( זעמפ *והשיש לנרי־ מבלליס דש לשאול לשני
רופאים תלתדחיס זה שלא בפני זה ע״*ש ועי״ נשרת מי
באר )לחרב מנוקארעקע( סי׳ ג^ה לגננץ כאמנות ע מ ת
הנשים תנקיאות מה שאתללים שהבימדס איכס מהילקול
אס •יש לסמוך עיי״ש ונדי׳ געקלי •המו דיני גלה נ ך
מ א אות א בדיה זפל מה שש״ך לאמונה הרופא זכו׳
יאות  75בדיה ח מ ע מי״ש)ועיי׳ גדבריגו להלן בזת קיק
>ךנ וגס״ קצ״ר •בףק ״ע( וגדי *שדת שם אלי׳ לידג
מזקלב דל קי׳ כיא ש 0לעכץ כאמכוס מ ה ליש ללץ מ״ש
האחרוטס לעכין נאמנוה המסאים •באיסומס דשאכ׳ הכא
במועמד שמעגמכ תלי הוא נראה געיניס גס הלאה
להאשה המימכה על תעבינה המכה הזאת נדי השסיעגעל
ונס אח״כ אץ־ נהרפאה תת אעו עמי אומדנות שלהם
עיכ פשעו לתיתלא מ״ש ומב שם בקי׳ נ״ז זמי׳ בשדה
לבינו דברי חיים חייב ידל ס י מז מיי׳ בשרת
בית יצחק נדב מ ד ל ק״ מ ה רמה שרואים.בעיניהם מ י
כלי הנעה הנז׳ מש אבענועוח.על האס ומוצא <ש לתאמינם
יעי״ש ומכ נשדת אמרי יושר <דא p״ <ךק זמי׳גממזמ
פהי׳סעל חידד בקי׳ זה-ע״יש ומי׳ בשדה :חבלים גבממיס
ח״נ ידל קי׳ •כ״א ועי״ נשו״ת מהריזל להלנ מ׳ ליבוק
משאצנושען זיל קעלן כ ע מש מה! »נט«}רופאישד׳אל
עי״ מ ״ שכ׳ אנל משא ממיס אפ״ הוא מומחה לחיים
אץ לסמיך עליו יקמכן בהו אשל •מיהם מ נ ר שוא ובו׳
ומיי בשי לציץ גגזזע מס שכ׳ ל3ר6ה ־דהנ״י *דיל* שלא
תוחזק אצלנו ברפואה זו לרפאוחה חן שהרופא הוא*.ומחה
גרביס נשאר דזנדים אנל בהוחזק לרפואה  i tס מ ל »0ני
אפי׳ ברופא בכדם .ובמשייצ שי׳ צ״ח ישעמס אקמלא
ומס ליש לסמוך מ ה !לשוס עגונה  o r p tנצ״נג מי״ש.
]ולמגץ אץ־ גאמן גס רופא *שלאל 1דא במקום לכבל
איחחזק איקולא עי״ ביביי שאול  mr* qpnעל וידי
בהשממזם נממן זה ע״״ש{ )ר( כתיפאת .ג׳ במקור
זז״ ס סק״מ •חיל מואיל דלא הכריע »עףע והלמא bo
פ מ ע דםלבת בדיעה הראשונה למימרא יאפי׳ על מפי
ישראל אימז יבולה לקמדך אימי שהוחזקה לאיסור זכו׳
אכן מ נ עולים מ ה לאס הוחזקה םחס במלה הלאשס
למאה מדס זהמעא אומר לה שחסלפא יכולה לנמק
איע נשפופרה ואס אץ דם בראש המוך מ מ י ס יגתלפאוס
מ&־מלס לשמש ואפ״ להחולקיס נקמ׳ ג׳ זאומליס לאקול
הנמקה בבעל הלאשק והקמס המך עמהס )ומי׳ בלבייט
לעיל שס קקמיח( מ״מ בזה חנלון כיע מודים לקמכיק
אבמקה
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<קא> שפסק דפ ופתה וראייתה עיי הרפואות )קב( וניכר שהועילו <קג> יש לסמוך אף
נהפחידוה פתאום ת פ ל מכמה חרדת דפ נתרפאת ומותרת לבעלה ואם ו*־״* יי יי
)קד( על עו׳נ:
חזרה וראתה מחמת תשמיש אפיי פעם אחת בידוע שלא נתרפאת ו ב ז ק הזה<»> <קה( אין
»0< 7pק ע׳׳י רפואה זו

ט

באר הי»ב

בארהימב

)מ( אץ ימיייץ .כלומר אץ לעשמז ימואה זו לנספלה להסייה פ~ p
אינ שאס נסגישה ואשי כן עשתה יסואה יזו אץ מפירין אדחה לינשא

)אגל נייעני שעשסה יפואה זו מיוה ססמ נעלה אין מוציאי] אוסה
מנמלה( שין

דרכי תשובה
)קא( שפסק דם זסתה .עפחיש מ ש
אנמקה עמל
מתללביז לאם»ש רגלים לדבר כגון שכל ימיה הימה משמשת
שלא בצעד וכד ופרי בקיע קקמא סהביה דברי הרלניז
מה ל מ א עיש מנ״׳ במקור חיים ק ק מ א שט ודל ורל
דה״האם לא שקקה דם וקהה אלאדהאשה היהה'מרגשת
מכה וכאב במקור אבל לא היהה יודעה שמכהה מוציאה
דס וגס אין לה וקה קטע ואיכ האשה במזקה רדמי׳ה
והרופא אומד לה שיתרפאה והאשה איבת מרגשת תו הכאב
והמכה זחהן רפואה ואילך נזה ק מ מ ק ארדב״ז שהביאו
הכנמג שמא ע ״ דחיקה השמש המכה הוציאה דמית
ואמפ שהמכה אינה מוציאה דם בלא שעח חשמיש והלינן
במכה הואיל דעכ5ףו אחל הרפואה לא הרגישה כאב
מלכה ולאי אללת קאמל הלופא שימלפאה ומוהלה לשמש
כדל ואע״ג דבעיקר מ ה ר הרלביז שעהיר שם גם בלא
*דלה ה ל מ א שנהרסאה לא ראיה׳ שום אחרון שהקכיס
עמו אבל בהצגורפוה קנרא זו שעוקקמ ברפואה והלופא
אומר שכתרפאה ס מ מ ק עליו ומלחלח לשמש שעם ר׳
ונזה כייל ממלין לסמוך אפי׳ על מפא עכדם הואיל ליש
המזכה לדבריו דאינה מרגשת סו הכאב והמכה כ י ל ע מ ל
)קב( מ־פר •שהומרו .ע״׳ בבדפ קיףע שכ׳ שם אגב
אורחיה בפשיעות דבדץ זה דקי״ללאס עשה ל ה הרופא
רעואה ע ״ סמנים ע ד שנסימלו נאו׳פן שכיכל פעולתו ע ״
מעשיו אז לא זו בלבד סקמפיק עליז •כשאומר שלא תראה
עוד ד מ ה יכל זמן שהמעיין סחוס זחמליס נקחמו מבלי
באי מועל וקחה *אלא לפשוע הוא מ ם אס אידכ חזרה
לאחר  prלאיפנמ זקואתז יתדם בוקחה כשאר נגדם מ מ
סמכית גס אז מ ל הרופא שאמל שמזלפאס ולא חלאה
מדת כיון דחדפן דאז יממה פעוצחו נרסואתו מ כ חזק
לסתימת הדס על שאפי׳ דס וןןסה בפקק ממבה לזמן
מה מלאי דגם מ ה שלא״מחדס ודגו בעסק מ מ מ לשלם
מ ״ ס לללכו ) » • €ש לםמיד עברה סק׳גו זמףע הלב
החטא קקל״ז שמ דמה אף אם לא עסו לה שוס רפואה
כלל אלא שחזיןנת עד שפסק ישמח מולל לה אויה משים
אפשל שיש לחמרה לשמש פעם ל׳ עי״ש א מ מ ימין
בסדחשבות יעקב *יא ג ך  t r pשכ׳ בפמעומ לאס לאהה
רלמחה גיפ מ ם לא מהד מה שחזיףנה אמכ זל״ק p
מלשון סמל׳ וחממדס ומס שמשמע דלבולם לא תשמש
ואץ תקנח לקלקולה נמס שמממן ע י שתזקין ומפסוק
מלמות לה אומו כ נ מ ס מ ס ומי׳ < vpקקכ׳׳ו שהביאו
ומיחס רא״תו והוכיח למון שחמךנח ואינה חיששח שוב
לוקחה הלימון ידה ללעכץ זה מד איכה חוששת וסיים
נציע לדיכא ואידכ מ ח״ל ו ע מ פ כלאה דאשה שלאםח
גיפ ת ד ח וכחעברה וילדה דמומרח לשמש אידכ לאחי
שממול בימי מוחל שלה להא בכמה מקומות מהנין

למבול על לס עוהר כמש״ל ס״ קציי אלא י א ק מחמילי׳
מלליטה אלו עיכ ע מ פ נכהיג שאינה אלא חששאללבק
משוס וקתוה וכמש הרשניא אפשל ללא החמרו ואס
איכה רואה אז נאותו פעס ייל למוהרה שוב לשמש אפי׳
לאחר שעברו י מ העוהר דמה ששמשה ולא ראתה הוא
מ מ נדיקה שפופרח וכר עמל מ ש ]ומי׳ נשדס הפאלח
יוקף ידד קי׳ מ ד מ ד רואה ד מ ה שאמר הרופא שיודע
ננימר שאיט מן המקור רק  pהצדדץ וכ׳ כיון דהרופידס
נודע דרכם כי המה ממלדיס נאוהו דנר ורופא עבדם
הרי איט נאמן מכח אשר פיהה וכד אך ״ל כיןן דנמלהא
דענידא לגלויי נא משקרי מ כ נאומר נהרפאת הרי
ענידא לגט״ דנראה מ כ ף כאשר משמש אס מראה עוד
דם או לא משאיכ כשהרופא אומד דהוא מן הצדדי׳ נזה
לא יוכל לההנרר ע״ שוס איש דאין ביני האדם נאומו
מקום אונס התירה שס מעעס דניש לה וקה מ מ p
אפי׳ בספר ,הייט אס איי ט י א י שמכהה מוציאה י ם
ועוד־ קניף לההיי שמ שס מ ״ ש ולפי מה שכ׳ למל בזה
כףק ציח )ועי״ ברבמנו בקי׳ קציי מ י  ,״ע( כשמאץ
מ מ ר ט במועמד שמעגמל וגס כ מ ו י פ ששואצץ לשני
מפאיס זה שלא בפני זה ״ ל דהוי מלחא דעבידא לגלד
מ יורע שהאחר יראה גיכ במועמד שפיעגמל מה שיש
שס ועמין ציע{ )קד()גל זנכו״ש עי״ בשדת קנאת נךפמס
בהשעעדה שיר׳ עהרה תשר ס״ע שכנןהפק בפי׳ לברי
ממחבר אלו שמ דכקהומלו הרפואוה יש לקמוך על תשא
עכדם אס זהו לק להממית לסמוך על רופא יעראל
עיכ בהומט הרפואות ת מ ל ו לסמוך גס על רופא עכו״ם
או הכמה לאף האושר לסמוך כלל אס״ על מסא *שלאל
מ מ כשהומט למדה גס ברופא ככד 3עי״ש מ ש t o o
סעי' &׳ <קה> * Tםי/ירק• עבאה׳ע מש מ כ שאס
כמגרשה ואידב עשתה רפואה זו וכו׳ ועיי׳
במקשה זהב קק״ג שמ דלפי פי׳ זה ציל בע״כ דחכא
מ י מ בשכבר נשאם לגי אנגדס זעמה נמגדשה מגמל הגי
לאס לא נשאת כתג׳ רק לבעל א או ר אץ ר ע כלל מ ה
דלגפל בי או לגי מוסרת נס זולה הרפואה הזאה ואס צא
נשאה עור לנמל הב׳ לעבץ להסירם למזור להגעל שגייסה
מקולס נצמח אקולא א מ י תימא רקמכיק עצ רפואה
הזאת ומדש בשומע א מ ע ס״ ״ סעי׳ ד׳ אלא וראי
למ״ר׳ שכבל כמגרשה מבעלה הג׳ דהשהא שסיר קאעל
יצכסחצה ל א ק מ מ ק פ ל רפואת זו לתהילה שהכשא לגמל
ר׳ רק אס נשאה א ן מוציאץ אומה מבעלה אונם לעמק
ה מ ך כאן לגם קולס שנסגלשה אץ לעשוה לה רפואה
זו לכהחלה איכארמ גס ננעל ה א קולס שכהגרשהמש
ועיי׳ בחומש סקכ״ח )דש בכרן זה )קן( עיי רפואה ?ו.
עיי׳

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף & י

באר הטלה

מ י ה ו ) מ י ( אין ממיאין אותה מבעלה אחר הפואה זו עד שתבער ותחזור ?קלקולה:
י * (1ואוי* דפ בשעת תשמיש מותר לשמש <ק 0פעם שגית כשחננהד מיהו •» wvu Wד?,
חיישיק חרא ומגא אחר ראייתה כגון אם יראתה פעם אחת <קו 0אי פעכדס &מא(  >Bpגליל »י"ל eta
» ף ש ל טבילתה כשתגיע טבילה אחרת )טב()ציינה לסיים( ליל של טבילתה ואייצ לפרוש

*«ןו«»גיז
ניס »לי

מתחי תשובה
)ל (0אץ מוציאין .גוץ נפשוני! נדנ פניינא סי׳ צ«נ נעעשה נאשה
שנשמס תשמיש התישה זינס ינר לוז וקפלה ננהלה מן המסה והיס שופע
•ממה י 0המה וכוזנ דאן מ « כסנ נאם הפסייוה נד יאין מוציאי!
* ס ה מנמלה לעס היאשוניס לא ניאה ק ועכיפ אץ להקל יק מאי
 Dm tmnאנל הנהלה אינה ניעסיתא מ « שפע ים אינו נמו הייה
 ( v tמימש סיישינן חיא זימנא עיין נתשונח נוינ סניינא סין> סי׳
• (0
» לאס היא זקינה עי שאינה סוששת אם ק ו  pלה אימא נפמה יש
מקוס לסקל נזה »& ]ועמ״ש שם ויל וכיס שסעס יאשון ש*יע לה
מ י זס  wלה ז מ פתאום ולא המזה הנייקה סעון לתשמיש אין ראיה
יאשמה מן העין עגיל  xraהוא תמוה רון שנמצא על שלו מס נץ
גאון לעופלנ ענסיס לעיל סקינ .ומצאתי נסשונס סיס ניס קסיל שנס
מ י ר י יפלא ולסנ מדס הוא וציל ולא היתה נייקה נלא ה׳ היריעה
זקאי אנייקה ילפני תשמיש וסמן עצמו על היאביי )הובא לעיל אסי
» j»ppד«ס משמשת ניס( ומיס נראה מצסופ לשונו הואיל והיה הלני
* * ס  .שלא לסנס כ״נ אעיכ יוקא פיא אימ מן המנין אנל פעס שניי!
שמד אירע לה מקיה לא עונ ולא היה לה לשמש נלא נייקס לפני

»י»

פתחי  ownו
תשמיש ואם עניה ושמשה מימ מצ0י«  8כ < -ולע״י קשה להעמיס w
נטזנפ הטינ י ל שנל כן היה נימ נמיח אמש היאיי ושלא ניפס
האיישה ונו״ז ושין שיףנ ולא השמיענו מאש גסימש יק נימיזה .ואפל
קיזנ אצלי לומי שיעשו מ ע פ אאיז נמשונת »<יא שהתא לעיל rpp
ידוקא ממצא על עי שלו אנל אס נמצא נכוסנסו נר .והר׳ מנואי צלשון
השמה נ נ מ שם שנפיא מצאה יס על הסיין ועל שלוק שלה ועל שלוע
של נעלה אן נפעם הנ׳ ונפעם הנ׳ החני שם נשינו• לשק שמוצאה על
עי שלה ושל נעלה גרש .ואיכ שפיי קאמי לאין יאיה יאשונה מן המת
כיון שלא היפה הבייקה שמון .אן יאיס נ׳ וני שנמצא על עי שלו אין
סילוק נץ שמון למופלנ[ )םא( נליל של נונילפה .ממיס סון>  9ק
» • נשם תשמש איש ייש סיס כאן וציל נליל שני נו׳ יאלינ נלא הוגזזקי
ימלה לשמש אפילו נליל ס׳נילפה נו׳ מיוצא נזה הם מ י י שאילת יפנ*ז
 wפ״ י!נ פ׳) 6סב( לדינה לשמש ליל של גמילתה עגדי שנסב
יזה יוקא נאם יאפה נליל סנילסס אסר תשמיש אאילו שלא נשעס תשמיש
 pנאופה עוגה יושפ מוימ הוא לפנילה ולפשמיש אנל אם יאפה גליל
פנילה נלא תשמיש כלל איצ לפרוש >zn

דרכי תשובה
עי״ גחמאלח צגי קק״ל וכמקול חיים קיק מיג מיל
קהעלה דאפדג שפקק חמחגל לאנן אץ קומךן גזידז על
לפואה זו מינרבסיחל זה לגד אגל גלפואה גצילוף נדיקה
שפופלח אידכ ולאי קממק להחילה לשמש פעם ל׳ בכך
לאפ״ לדעה המחמירים כדעה הרמבץ והראביד שלא
לסמוך על בליקח שפופרה האידנא מימ בהצערפוה ב׳
החיהליס הללו טלאי למע יש לקמוך עיש
סעי׳ י' )לך(  tatשנית׳ וכדלנדל קני׳ א׳ ועשיךלהלן
סקל״ה למ״מ מוששה לימי החולש וכו׳ ואייה
צהצן בקעי׳ קאמ״ז יהבאל זה )מה( או ומכיס .פ״ שמי
מגעים דומא לפעם אחי* שלאמין גליל מגילה שמבלה
ללאייח נדהה טקהה הקטע לה או שאיט קטע לה ו p
ביאס ג׳ בליל עגילה שעגלה ללאייה וקהה ולא ללאיה
זו שלאחה מחמה השמיש נףע חחניא סיךמ ) ק ט ( בליל
של שבילתה עבאהיע כ^ף קקמל נשם איש וגפידש מ ס
מהשאילח ינמניז ועי״ נהוידש סקכיע ידש בזה ומצדד
ל״צ דדוקא ליל שני לאמלליצ ענינה צליכה למוש לפלוש
ענעלח אנצ בצילה היאשונה היכא ילא נקגכ ננייץ גיפ
אין צייכה צפיוש משוס מצוה נענה יצא גיע מיוצא צדרך
וגן״ס נ^ע צמעשה ועי״ כנסת יחזקאצ ס״ ציג שכ׳ p
ן־מחצע צדינא צהסיי בציצ היאשונה היכא שידהח קמק־
טקחה זוצס אם היי גשעס וקמה ממש אז אסוי וכ׳ שכן
נעשה על פיו מעשה צהחיל בציצ היאשונה מ ש אמנם
ימי׳ בחסאלח צגי קקמו ומקול חיים קקמה שהשיג על
סחומשוהכנקה יחזקאצ והעצה לגס בליל הלאשונהקאחל
המגילה נ מ מ ח ק ח ״ מ ק נ מ ל זענא לפלוש מבעלה מש
]ומי׳ בקדח ביח יצחק)להגאון מלבוב זיל( ידב מירל סי׳
מ באשה סלאחה גיס מ ה גליל עבילהה ולא הלגישה
שוס סאב וכעה אומלה שהיא עלגשה כאב קצה והביא
לעח החומש להמל בליל שאינה של עגילה אף גלא
חשמיש מ מ י ס מ כ ה מ ל שם גליל שאינה של עגילה

בצירוף היהר שמרגשת כאב וגס שלא בדקה ידע בסמוך
להשמיש הראשון דש לצרף דעה הפוקקימ דבכמג לא
מצרפיק ראי׳ ראשונה מימ ורק בצירוף מ  :התיל עוד
לנקות ביאה אמה עיי״ש[ )קי( של שבילתה .בנאומו
מ״ש מהשר איש שב׳ נדד ה מ ז דמעוה גדול הוא שהחוש
ללילה ראשונה דוקא ולא לביאה ראשונה דמי הגיד לנו
דדוקא לילה ראשונה גרמה לראוה לס ודילמא ביאס
הראשונה קא נימה לראוי! דס ומ״כ אסורה לסמנן vtn
ראשונה גם נלילוה אמרות ועיי׳ נשוייש שם שהניא דברי
איש בזה וכ׳ שאץ כאן מעות מדש דמי הגיד לט כניאוה
זו וכד איגה קושיא דזה דומה לוקה המורכב לקפוצוס
ולימים דקיייל לאיצלמוש לימים לחודייהו ולקפוצוחלמודייחו
ולא אמריק מי הגיד לט סדאוס זו דילעא לימים למולייסו
נקבע הוקה אלא ודאי דכל כ מ ג אזליק להקל טקמוס
דרבק כל דלא ידעיק בודאי דאיקבע לחדא מינייהו וידה
כאן כיון ללק ממעס קביעוח וקח אקריק לה אינה נאקלמ
על בעלה אם לא לאחה בכל הניפ כיא בליל מגילה
ומוהלה לשמש בליל בישל מבילהה נדש !עיי׳ נכדפונךנו•
וחודל שלחו לברי הלנ מומש נשהי יליס וכהנו נדל
לישחקע חלבל וחלילה לומל  pלגמח קולא מלבט ע0
שלא נמצא בשום פוקק קדמון או אחרון שיאמר  pוהוכיחו
דדוקא בעזת שנחגרר לט דימיס קא גלמו ולא סחשמיש
אגל גלאיה חליק יומר גמקרה חחשמיש ולא נעקלה
המגילה או במקרה הזמן דיותר שכיח שחימוד חחשמיש
טלס להוציא לס נדש גארימח ועיי׳ גמקשה זהג קקי״י
שהאליך בדגליהם והעלה שגחנס דחו הכדפ ו מ ש וחחודי
דברי התוסיק בזה ו 0ואחלי שהשקיע ה מ ל הזה לדעתי
הוא חוזר וכלאה והוכיח בלאיוה דהעיקר לדינא כלעס
התוידש ק ח עי״ש באליכות ]ועיי׳ בעלך חשלחן)להידג
ענאוואללאק( בסי׳ זה סעי׳ מ ה שלחה לבלי הפללס
רימונים במקשה זהב הכז׳ והחזיק לקיים לגלי החודלוכ׳
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פתחי תשובה

)סנ( ליל של טנילה גי •ms .שנסנ יה״נו יוקא כשעניה ושמשה נליצ
)נג( פפס ומייי• שלא היו יצופיס וננת״ס היו ניאות של היפי אפיה
מילה שניה ינעקי הוסס נהרכנה אגל כשלא שיעשה נליל מנילה שניה
לא מהנ• כאן מיז
אסויה יכל וסת אינו נעקי יק נעץ שנקנע ואינ נשיאסה נליל סנילס
אוןר תשמיש אסורה לעולס נשמש נליל סנילה אס לא שענרה ושימשה וגא יאפה מזרה להפייה ואס יאפה נליל שני של סנילה אשי תשמיש יעפ
הגהת מי״ שאסורה תמיד נליל שני יה״שינן שמא מנילה יאתמול גיס וכ! יעפ תשונת אמונת שמואל שהניא המיס סיק כיי ויעת שאילמ •ענ׳ץ
וכמיש לפיל וע״ן סיי שנתנ יאן> ליידהו אס יאפה נניל ג• וכיש י׳ שנ מנילה איצ לסוש אסיכ .וכסנ עוי דלא מועיל נדיקת שפיסית לססייס
גליל פנילה גדש )סד( פעס עטיז שכתנ יאפילו היה מופלג מליל מילה קנעה וסן יניאה יאשוגה שאסי סנילה ואפילו עניה ושמשה קויס
הגונילה ולא ראתה קנעה וסת ואסויה לשמש אמי פנילה וכתנ היו״י יגיעו! השיך ניאה ימומית יק עיקי עיש ועי תשונת איש סי׳ א׳ שיעתו
נהםיז הניאו המ״י וגדולה מזו כתנ שס נאשה שראתה גיפ ננל פעס נניאס ראשונה שאפי ?גילפה לוסת אנל נין וסת לוסת נשסנלה אפי מציאפ
כתם שימשה כמה לילות ולא ראתה ונתנ גיכ יהד כיצופיס עיש אכן גס הסיס סאיין למלוק על הגדז והאיש והעלה ילל שהיה שוס ניאס היפר
ניגיהס נא הו• נרצופיס עיש ועיין עוד נמיי שנסנ להקנ גאשה שראתה ניס מסמס תשמיש כל סעס גליל פגינסס מוסרת אסיכ נליל נ׳ של
נזנילתה ואינך וסלק על האיש הניאו הנהיגו סיק כיי שנתנ שסלינה להקל נזה והוא דל כתנ להקל ועוי המציא יאס ראתה נ׳ פעמים יצועי©
ניוס ידוע נפויש מיפ יאינה אסויס יק לאופו  ovהידוע עיש ועגדי שהשיג סליו והעלה לאסורה ככל מאה יס  mואינה פולה נליל סללסס
או ניוס הסויש נ ס הסיס הארין לסלוק עג זה ]גס נפשונפ נדס ס״ קפיג נפנ דסלילה נהקנ נזה שק משמע לסייא נסשונפ ישניא שהניא גכדע
וסיס אן צידד להקל גיית שנשאל עליו נאשה שאפי לירה ראשונה יאפה ים מממפ פשמיש עצ עי הקינוס נמס סעמיס ז׳היס כל פעס גליל מילה
אלא שפנלה נמיס קייס והאשה פתיה מאי מקרייופ המיס עד שננ סעס אסזסה יספ וכאנ המים שקורץ קיזעמץ עי שגאמרמה םממ מי המקוה
ומימ ראתה אס יש להפירה גליל שני אסר הנונילה וכפנ אמד• דיש נזה כמה צדדים להקל פדא ששהפה עמו נמה שרם ולא ראתה מסמס תשמיש
ואין זה מפלמ משמישה נ׳ שיש לה וספ וזו יאפה שלא נשעפ וספה ג׳ שהוא אשר לידה יאשונה דיל נתקלקלו צימס מיי הלייה ולא מן המקור
היא י׳ )והיא הנניקי( שהיפה תמפפ ע״ ניעתותא ימים קרים והתישה עייז נאנ נמנה וזה גויס נעייספ ניס כיאיפא גניה י׳  J nואיכ אפיי
אי מגינה דעלמא לא מציעיק נימית ליעפ ישגיא היל .ידמ היכא יסזינן ירפיא עי• גיעתופא כי הכא מלאי יש לםלוס נסכי )לסמ״ש סוא י ל
נעצמו נס״ קסיג והתא לעינ סי׳ קפיה סיק ״ נ יהפסד אין נפנעו להניא יס יק גאותו ת ע •עמש עיש אין זה מדסץ> סיסי( ו א « לאס»כ&ממו
המיס ואעיפ ק יאפה ״ל מכאן והלאה שושגנא דכולה לשמש אפילו גליל נתילה שנמיס סמים עוי נ׳ פעמים אלא שלא נסמוך על וס לסוי ועני פ
יש צהפיר נשמש נליל נ׳ אמי סנילפה גמיס ממין לוקא שאז מצסק> כל הקולוס האלו ועיב אומי אני שגאוסס גמילה •שחש נאגר עפ כי »ס לנו
להניס גספק נימ פנ מגן ואס לא סראה אז משמש פן לעולם גליצ ג׳ אסר שגילמה נםמזן יוקא .ואס מרצה לניוק נשפופרס גמי לסיזס ככל
הנשים צריכה לניוק יוקא אסר מילתה נמים קרים גאות נילה ולא תיא« עליו כיי שיתעקי כמו שנממזקה ־מכ״ייעיש(

דרבי תשובה
דאימברר דלאו תעבילה גורס אנח התשמיש ע״כאיצ
שס והפיר במיז סקי״ד המאמן לק״ס דברי המניי)בהוהיש(
ע׳פ לנרי 3עצ המאור נק׳ נעהיכ ועלויהכי צו יהי כן הלא לחוש צליל שביצה עוד גיכ פד״ש ועי״ נשרת גיח ?ף5מה
יחיל הואנגל כל הלאשוביסדלא משמממי לכתוב כןולת ידב מידד p״ ציג שכ׳גיכ כדברי הסד״נו מ ה דאפ״לא
חפיקל ללינא לאיקור וחליצה צהקל בזה עמל[ )קיא( שמשה איגה חוששת לק בפעם הבי ולא יוחל עי״ש ועי״
ליי של טבילה׳ עפתי ש ידש מתחורל לכשלאחה פעם א׳ בשדה קנאת סופריה )צהגאון מתי־נדק דל( בתשעמות
בציצה הלאשונהשצאחל מביצהה אסולה עצ בעצהפוצמיה לשירי טהרה השר ציג שכ׳ לציח מאן לחש צה לחומרת
גלילה הלאשוצה שלאחל המבילח עד שאירע שיעבדו חחורד וא״צ למוש עוד לליצ מביצה ג׳ נס אס צא עגלת
וישמשו בלילה זאמ ולא הלאה מ ד ה אז נעקלח הוקמ ושמשה גנהייס עי״ש[ )קיב( כל פעם בביאה הראשונה.
ועי״ במלבושי מהרה בפיח״ק קקמיל שהנףג עצ החודד עגאהימ ופידש מיש מהגדז לגד״לי שלא היו לצופים
בזח וכ׳ שההורל הפליז מאול צהחידל יא  p fרעה ובנה״ס חיו ביאוה שצ ידהר אפיה צא מ ה ד כאן ו  pה ו א
המגעיל והמחבל אצא דבחל זמנא או במלי זמנא טלאי לעה השיך בנקהיכ גכ״כ בתוהיש ממשד אמונה שמזאל
רחוק הדבר לומר שהענילה טלס וקייס א pאם אןלע שהביא הבאהיגו והפהיש וידי׳ בבדפ ובנדע שהשיט על
כן שכאמל פעס שניה פלשה ידע מבעבח ולא לאחח חנדז בזח וכתבו דמאץ לט לבלוח מלבבו חומדות באלו
ואחיכ בפעס הג׳ שוב שמשה עם בעלה בלילה לאשונה לאקול אשה על בעלה וכל הפוקקיס קממו וכתבו לנעיק
ולאהה בזה יש לפקפק ולהחמיל יען כי יצא מפי חחודל לצופים לוקא ו כ  #הלי הוחזקה בביאוה היחל גמדים ומה
להחמיר נדש ]ועי״ בקדימ קקכיד מה שה״ מה דידצ ע ת לומר לביאה הראשונה אחר ביאה מיס יהי׳ קלוב או
לפלוש ליל מגילה ג׳ אפ״ שלא פקלחו לאוחו וקח לליל לחוק מביאה מיס טלס הזלה למיס ממקורה אשל לבר
מביצת עי״ש ועיי׳ נשרת חקר לאגרהס )להגאון מהר׳׳א זה לא שמעט מעולם ואס לאיט שחדל עילה מצאו לומד
תאתדס זיל( ידל קי׳ ידל באשה שלאהת ידא <דה בביל נלץ זה נכמה קולומ לומר אץ כל אצנעוה וס*וות שמס
מנילה ותולה לה המולה לפלוש בליש כמן וקמ שאין מפד שמשו על הקטה עיגון ני^ס אכן לבמה קבלות
קגמג ואחיכ לאסה שטת מיה בגיל ב׳ שאחל עבילסה מלבנו להחמיר על בטח ישראל ובפלמ טקמות דלבנן
וקוב בפפס 5׳ לא לאהה מול רצאה מאיסור למדת אד והאחלון הכביד דלשימה זו ציל דאס רדודה בביאה לא
נקספק אס יפלוש נפולס נליל מנילה כלבייי המודל הנז׳ מהיד שוב במקה שפופלה)דל להא אפ״ לאת היתל לא
או כהקינו והעבה לנכה״גאחל שפילשה נלימ האלאהה מחט ננת״ס לק צמכה למנול מקולס ואס״כ לבלוק
ידה בלילה שני׳ של הענילה א״כ ״ל דגם תחודד יורה בשפופרה ואץ ע ת להצריך ענילת קודס נדיקמ שפופרת
ולא

יורה דעה קמז הלכות נדד .סעיף י

באר הגולה

<קי (3נגיאה יאשןנה ) (Tpשאפי »ילסס אסירה לנפלה )םה( כאילו ראתה
עמי שהיי היא יואס נל שפס אפי סילפה )תשונת ישיא שיגן תסליס( יאה • מ י לה שיאסס <ק©ן( גיס נלאה יאשזמSeeftV^t•TO
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פתחי תשובה

פחהי תשובו;

)מה( כאילו יאסה גיפ .עסמ  yciומיץ נש0פ מהי״ הלו• סי׳ ל»ל 4אלא דאה ניקה ממצא מן הליייס א״צ להיות יזקא אפי מילה עטי•
יכתג גספי סמויי כס »< $ויל ויס יאני יאתה גיס נניאס יאשומ ופידש למיל ס״א ני»ק פ י שפמזק )מו( להח״י׳ה לנעליה ומימ נקיים ודאי
וסירי  xnסוד כתנ הס״י דא0
שאסי »ילפ 8שאמי׳! עי שסניוק נשפופייז*] .חסו ילא כהפ״י שהנאת• ציינה ואינה שולה במכס למס »
לעיל סיק מ»נ[ ומיקה זו ציין להימו יוקא אשר פנינסה יאליה אפילו נניאה יאשמה שאפי ל י מ לא יאפה י ק אזמ יאחה ניס לא חלינן שוג
לא נמצא לל אננס פהייה לנעלה יסלינן כיון שלא נונלס משיה לא יאפה גמכס הליד׳ז יידלי סיס מסמס לידס אןונפעס ראשונה היה לה ליאות יפ־
כ

דרכו השוכר!
וצא נמצא זה גשום ממגי עיש באיימח ועי״ ביעדי מלידה השלישי ה ראתה בפעם הראשון מאחר חפניצה
גגיאוריס קקנדו שהשיג הרנה נדד הבדא והקיש וימה ואידכ סבלה ולא לאחת מ ד ת מתרח לבעלה אחר הלידמ
כצ דבריהם גמה שתמהו על חכר« וחגדך ס ה והעלה בלא סוס נ מ ק ה ואן> אס ראתה גיכ אחל לידת הרביעית
דהעיקי צדינא כדעת הנד! וסנדך וממד ידש והתוהיש 5פעס הראשונה שאחר הערצה שת מומלח לעולם בלידות
בזה ונכתיג צאמהמ גםבייקס ששערה נדש מדיי במקשה הגאים לשמש אחל חלילה נל׳ שוס נ מ ק ה לכיון דאמ
זהב סקייד שמיבה גיכ להשיב נדד ה נ ן א והכדש מ ה לואין שלוקא פעם * אחר הצילה לאתה ואידב ענצה
והסכים נדבר• המודד שלבמו נדקל צייכלו רק לאיהו ולא ראחה * ב אנו מ א ץ שלוקא תצמית « ל ס הראית
ממעם אחר אחא עצה נדס באריכות )קי!( בביאה ובולאי אמי״ שמחמם שהוכו הצדדים מחמת הלילה יאמת
הראשונה שאחד טב״לתד -פפידש קקמ״ג שכ׳ מהמודל חיכף אחל הלידה וידכ אץ כאן בית ודחוס כלג ואס
לאם צא ראתה לא בליל א או גליל זד אחי מ י צ ת ה לדלע לה שראתה אמר הלילה גיפ רצופים לאימי שגונלת
אצאגציצ ג׳ וכיש בציל י ׳ אמר מיצתה * צ לחוש אייכ פעם לאשון שאחי הלילה ושמשה ושגג שבלא ושמשא
אפיס שיאסה  pגיס רצופץ ועי״ נשדת חמס קופד ולאמה ו כ ן הוה שלשת פעמים וננתייס לא ה ״ קום
<דדל נ ך ק מ ג שדעתו להחמיר דגם נכה• ג קובעת ושת גיאות שצ היחד כצל אסורה לשמש ענז בעצת  105בייקה
»אקורה על נעלה עי״ש אמנם יעי״ מ א ל מים חיי© שפוסלת ואס לאסמ אמר הלילה גיע רצופים כ ר ל ויאחר
np״ נדו ובמלבושי כהרת נפיייק קיךנ שכי ל מ א ז נ י הג״פ שוב עגלה )שמשה ולא לאמה ואחר הלילה שנית
להקל נזה כדעה החגדי עי״ש] (TO) -שאחר טבילתה .גיכ אילצנ לה  pשראתה ג״כ אחל הלילה נ מ שגז&ומ
נד״ גחנדד התא נפת• ש סקגדג ע׳י״ש ועי״ נשדת קנאת ושת לא שמשא אלא סגאהת לשאול לחכם גיכ אסולת
סופרים השר לינ הובא בדברינו צ0יל < jrpךא{ ) OBpלשמש עם בעצה נלא 3י*קת שפוסלת ואס א ר ע לה שבשלשת
נימ בביאת ראשונה שאחד־ לידו/הי ענאה״גז ופייס ונדי -לידות היה בדלך זס שאחר הלילה לאחת גיס בשעת
?שפחי מכס קקציא מה שהאריך במן זה ומדש בזה משמיש אחל שלש מגילות ואידכ סגלה ושמשת וצא לאמה
צמכא ועיי במלבושי מהלא קי^ב ת א ל מיס• חיים קעי׳ ו ק בכל השלשה לילות שגס אחר הלילה השלישיה לאהה
כ״ז כיח כיש ל׳ ציא מה שהאריך בביאול דירם אצו גיס אחל ג׳ סבילות ומובילת היטעית לא לאהה מוחלח
ילהלכה למעקה העלה כך לאס לדלע £לאמה למיס אחל לשמש על הצילה הלביעימ ו  pאחל הצילה הלביעיח
לידתה ולאחל שמהרה לדע לנעלה ומביאה זאת נתעברה מוחלת צשמש עס בעצה ואס גס אחל הצילה הלביעימ
לאמה גיפ אחל שצשה מגיצות אסולה צשמש עם .בעצה
יושת לא שמשה עם נעלת על סיליה פעם שניח ומבלה על שהבלוק גקפופלת ואס בלקה איע גשסופלמ ומצאה
אחל לילהה ושמשה עם בעלת ושת יאהה ימית ונהעביה כ נ הצילי! ולאי שעוהלה לבעלה ואס מצאה על לאש
מביאה זאת גיכ ושת לא שמשת עם בעלה על אשל יללה המוך אקולה לשמש )ולענין נבל השני יש צעיין מתא אס
פעם שלישיה ועבגה אחר לילהת ושמשה עם גענה ושת היא )מהרה( ואם ביקה אחר הלילה הרניעיס שראתה
לאמה ל)דה אקולה לשמש עם געלה בלא גליקה ואם גיפ ת י ק ה בפעם רביעיח תשפופרח כאמור ולא מצאה
בלקה א״ע גשפוסלמ אס לא מצאה על לאש המוך אלא דס כלל מוהלמ לשמש על הלילה החמישים וגס אמי
על הצללים או שלא מצאה כלל שת מומרת לשמש עס הלילה החמישימ נמי מוהלה לשמש ואס לאהה שת גיפ
בעצה גס אחר צילה ממישיה גנתיצה הראשונה שלאחר אחל הצילה אחל ג׳ מביצות ובאתה לשאול צריכת.שוב
צילהה נצא שוס בליקה * צ אס בלקה עצמה גשסופרה בליקה שפוסלה ו ק להלן בשאל הצילומ נמי הלץ  pעל
ומצאה לס עצ לאש המוך אקולה צגעצה )ואס מוהלה אשל נא הלאה כצצ צאמל הצילה עיש באלימה )ק»ז>
לינשא לגננל שני יש לפקפק גהתילא להא מיצסא ואעמכ ]שאחד לידתה.עיי׳ גשרה שירי נותרת השר כיה עיי אשת
אס יש עול צל נהקל יש להתיל אותה שהנשא לגמל שני( שתפילה דויעה געצעו שהמייציח עשתה צה כאג גבית
ואס לא לאחה אלא פעם א אחל הגילה ושת נתלה היחס ומחמה זה כואג צה מכאוג גדול לעחיס ועד אוהו
ושמשה וצא לאתה ואחל הצילה שניה לאהה ל)דת פעס וצד שהפיצה הי׳ צה ג׳ ווצדוה וצא ה״ צה שוס כ *
א׳ אחל מגיצמה ושת מגצה ושמשה וצא לאמה ) pאחל
והיי

יורד ,דעה קמז הלכות נדה סעיף י
אנל  oftלאמה )קיץ(
באר הישב

ג׳

פעמים )נד( )פז(

^

באר הנולד,
ם6מר  Soל״וין ו<ן
הוא שסגהנהמ ש׳״ד(

יצופץ

מתח• תשובה
)פז( רצופי] ע נ ה י פ נ ש ס ; ד ן לדוקא א פ ר ל»נ כ ד ועיין נ ד ע שמלק
עליו ועיין נ נ ד נ פ נ י י נ א ס ״ י ס י ׳ ציה שהסכים ל ה ש י ן ו ע ס מ ] ו נ פ פ ו נ פ
מ ס ס ס ו פ י ס ״ ק מ י ג [ » vנ ז ה ועיין ע ו י נ מ י ג שס סי׳ ציא נ א ש ה
ש י א פ ה ממשה פ ע מ י ם א מ י תשמיש א מ ר ה ל מ ה ושג• פ ע מ י ם ה י א ש ו נ י ס
היו ת ו ן מ ל א ת ועל פ ע ס שלישי ה י א נ ס פ ק א ס ה י ה ת ו ן מצאת ו נ י פ
ה א ח י מ י ס נ ו י א י ה י ה אמר מ ל א ס ו נ ת נ ט י ן שעיקר איסור האשה שראשה
מ ח מ ס תשמיש מ ס ע ס ו ס פ נגעו נ ה וניארתי מ ס ס זה ה ת נ ו י נ מ ע ש ה
נוולאי ה ו א ל י מ ן )יאילו י ס פ שאינו תלוי נ מ ע ש ה ס י ל י ה ו א י א ו י י י מ א
וכמיש לעיל סי׳ ק פ ״ ל ס י נ משמו( ל ק כיון שיש ס פ ק שמא נ פ ע ם ג
ה י ה ת ו ן מלאת ו א י נ נ א ר א ס ה ר ק נ י ס אסר מלאת מ מ מ ת תשמיש לא
נ א ס ר ת עליין ומומרת לשמש עול פ ע ס שלישי א ן לא נליל מ נ י ל ה ר ק
נ נ י ל שניה עיש

)נל( רצופין .נ מ נ הש»ן כלומד ל א ם א י י ע לה ש י א פ ה פק> א פ ר לילתה
נ׳ פ ע מ י ם רצוסיס ו א י ד נ פ ג ר ה ושעשה נ נ פ י י ס ולא י א פ ה ו א ם י נ מזרה
ו י א פ  3א פ ל ל מ פ ה נ ׳ מ ע מ י ס רצופים ולא שמשה שונ מ ו פ ר מ וכן א פ ״
ראתה א פ י כל לילה ולילה נ׳ פ ע מ י ם רצופיס ר ק א מ י כ נ י ן נ ל לילה
ולידה שפשה נ ג פ י ם ולא ר א פ ה ואמר לילה נ א ו ר׳ פזרה וראמה נ י ע
יצופיס ושונ לא שמשה מ ו פ ר פ א נ ל א ס ר א פ ה נ«פ רצופים א ס ר ל מ ה
א ס ו י לה לשמש א מ ״ נ ל נ ס פ ל ה י א ץ מ י ד י י ן אלא כ ש א פ י נ ע נ ר ה ובמשה
י ה ו ס ז ק ו נ י א ו ת של ה י פ ר א פ ר נ י א ו ת של א י ש י ו פ ל י ק נחולשמ ה ל מ ה
א ן ע ל נ נ שסזיה א י ד כ ו י א ת ה ג׳ פ ע מ י ם א פ י ל מ ת ה ולא שמשה אשר
נ ן א נ ל א ס שמשה א י ד כ ולא י א ת ה אפיי י א ת ה מ ת פ ל ה ג־פ י צ ו פ י ס
שלא נ ע ת ל מ פ ה ע ה ן ל ה לעיין( מ נ י י ק ת ש פ ו פ י ס כ ן ה ס נ י א ו ל ל נ י • ה י נ
ע  0צ ו ה נ ד ז השינ ע ל ר ע י א ומניה נ י נ י י ו עיש אנל נ נ ה י כ ס ו פ י נ ל
דנריו נ א ר י נ ו ת ו כ ת נ ע מ ה ש י ן י ה א י ג י פ רצופים א ס ר ה ל מ ה ניל י י ו ק א
ראתה לאפר ליג לזכר וס«* ל נ ק נ * א נ ל פ ו ן הזמן ה ז ה נ י ו ן י מ ן ה ל ץ י ם פ ו ה ר ה ו א נ י נ ק מ ן ס י מ ן קצ׳׳ד נראה דאין גהוציא אשה מ נ ע ל ה נשניל כ ן
דנה• י ה מ ע י י ו ה א י ד נ א שלא לנעול ע ל ד ס סוהר היינו לעצמן א נ ל לא כ ה ו ד א ה מ נ ע כ ו נ ד ל ס״ יו״ז ס י  ymונת׳ אמוגת שמואל שאלה א כ ת ב
הואיל ושנו ה א ס י ו ג י ס נ נ י א ו י ה ג ה זו לכן אפרשנה י ע ״ ר * שאסר נ ל ל מ ה ראתה ג פ ע מ י ם מ ס מ ת תשמיש ראשו! שאסר ה פ נ י ל ה ד ה י י מ ס מ ו ן ל א מ י
ל מ ס ה נששמשה ראיזה מ ס מ ת תשמיש ושונ צא ראתה שוס ראיה ע י ש מ ל ה א ס ר ראיית תשמיש וסנלה וראתה שנית מ ס מ ת תשמיש וכן  5ע ס גי
ואידכ פ ר ס ה וראתה מ ע צ מ ה כ ד ד ן נשיס ו ס נ נ ה ולא ר א ת ה •ותר מ ס מ ת תשמיש וכן א י ר ע לנ׳ ו ל מ ת שאסר נ נ ל מ ה ראתה שלשה פ ע מ י ם מ ת מ ת
תשמיש א ס ל שאסר ה ס נ י ל ה והראיות היו רצוסץ אלא שאסר הראיות שלשי־ פ ע מ י ס רצופין ש ס מ ו ן לכל ל מ ה ראתה א ס ר כ ן נשאר נשים שנא מ ס מ ת
משמיש ו ס נ ל ה ושמשה ולא ר א מ ה מ ו ת ר מ לשמש א ס י ש ס ס נ ו נ אסר ראיות הנ׳ שראתה מ ס מ ת תשמיש ליש לתלות מ ס מ ס צ מ ה ו נ ס פ ר הריל״א ה ו א
פ י ס ונציל ו א ם א י י ע לה שראתה ג י פ נ נ י א ה ה י א ש ו נ ה שאמר ל מ ת ה וראתה אסר נצ ) ד ה ג י פ כו׳ ו פ י נ ת א ו ה ו א נ ד ס ואיל ה י א ן • ו נ נ ל מ ש מ ז
ל א פ היתר נ ג מ י י ס ל נ ס נ ר ע י א  .יאיירי ששמשה אסר מ נ י צ ת ה נ א ו ת ו לילה נ מ ה פ ע מ י ס ו נ נ ל משמיש ק נ ת ה עצמה נ ע ד מ י ו ס י ונשסריפ נ י ק ה ה ע י י ס
ומצאה ע ל ע ל א ס ל ל ס ונשאר לא מצאה ו נ ן ע ש פ ה נ׳ פ ע מ י ס נ ע מ י מ ת ו ד ש רמיא ו א ס ר א ת ה נ׳ <1עמיס ונו׳ כא ינ ו י א ת ה נ׳ פ ע מ י ס רצופים
נ ף ה ״ ט שקנסה עצמה נג׳ ע ד ם ושמשה ג׳ פ ע מ י ס נלילה א ח ת וצמחר נ ד ק י ומצאה רם ע ל ע ד ראשון וע״ז כ ת נ ר מ י א לגיפ א ח י כל נוניט־ ה ד
רצופים נ ע ו רצופים נג׳ משמישים נלילה א ס פ דלא כ ש י ן ס י ק נמ«ד ועיי ,ע ו ד שם שאלה כ»ג שכתנ שיש מיןוס צ ט ע ו מ נ מ ר י ש י ע ס י מ ן קפ״ז ש כ ת נ
ס י ו א ה ד ס מ ס מ מ משמיש נ ו י ע ז ן א ס ר א ת ה פ י א או נ ׳ פ ע מ י ם נליצ מ י ל ת ה כשהניע פ נ י ל ה אסרת צריכה לפרוש ציצ של ס נ י ל ה ומ שמ ע א•9׳ נג«
פ ע מ י ס אינה סוששת כ י א ליל של ס נ י ל ה ומוחלת נשמש נ ט ל נ ׳ ש א ח י מ י נ ת ה כיון 7צא ק נ ע ה אלא נ נ י צ מ י נ ה ו כ ן ה נ י ן ה ע י ז ס י ק -ר ו ה ו א
סעזת ג ח ל שסיסוש לילה ראשונה ד ו ק א ולא ל נ י א ה ראשונה יהיה נ א י ז ה ציצה שיהיה כיון דהוסזקה לדאות ג• ראיות אין נידי,ו להתיר לבמש ע מ ה
אפילו שלא נליל מ י ל פ ה ו ה א ת א י א ס לא הוסזקה י ו נ ל נשמש א פ ״ נליצ מ י  1ת ה כיון שהוסת אינו ליוס מ ו ע אצא מ ס מ ת תשמיש ו נ י נ ר ׳ ש״ע יש
ד ל ג י ס ת י ש י ע שנפנינו הויל גליל מ י נ י  -א י ו
סיס ונציל כ ל ו א ה דס  'Vכ נ ץ א ס ראמה י א א ו נ י פ נ ל י נ נ׳ של פ נ י נ ה וכו׳ ו נ י מ מ נ ש ק של
דאיירי שאסר הגמילה נ נ י ל ה א י נ ה רואה וגליל ב׳ רואה וא»כ כיון ד ק נ ע ה פ י א צריכה צסופ גליל שני נ מ י ל ה נ ׳ ע נ י ל

דרכי תעובד.
והי׳ לה וקת ונזמן עטרה לא הי׳ לה שוס וקת רק אחר לדינא• כך דמשורה הלץ העיקר כמ׳׳ש השיך דאס ראתה
שהפילח פינרח ולד אחר יייחר עטרה היהה רואה מחית ג״פ מח׳׳ה נהוך ימי מוהר היינו ציג לזכר וקיו לנקבה
דהיינו שמצאה על ׳פד שקנחה פצמה אחר חשילש דם דמוהרה אח״כ גס אחר שעברו יוד העהרה לשמש עם
והדס על העד חי׳ מופק שלא להמפיח ומנלה ואסר ניאה בעלה בלא שוס בדיקה שפופרה ומי שרוצה להחמיר על
ראשונה ו ק נכל ניאח ןזאחר המנילס נ ז ק עטרה ראחה עצמו ולחוש לדעה חחולקיס על השיך נזה יחוש ויבדוק
על העד אחר ההשמיש חיכ qאתר נדיקה ובדמיון הזה בשפופרה ואחר שיעברו ימי חמוחר ואס אירע שבדקה
הי׳ טלד הנ׳ וגס נעיטר חג׳ וכו׳ ואחר כל לידה נימי נשפופרח ומצאה דם פל ראש ממך אעפ״כ יש נצדד
מניקהה אינה רואה מידה ויש לה וקח כשאר הנמים ולהקל לההיר אוהה לשמש עוד שני פעמים ומי שלבו
עד ז ק עיטרה ולא עלהה על דעהה לשאול עד אז נקפו להחמיר על עצמו אינו מן המתמיהץ ע״יש ועי״
נעינור הג׳ והשינ בדינא דמעונרה או מניקה שהיא נחזקה נסימ שמהיץ גיכ דעה השיך והקכיס עומ להלכה ]ועי״
מקולקה מן הצדדי׳ ומודה גס הרמנץ דקיל דקונעה נשדה השונה מאהבה חיג בהגהוה הנדע נזה כ׳ גיכ
וקת נימי ענורה ומניקחח מכיש אנן דפקקיק )להק סי׳ להקל נזה כדעה השיך והשיג על הכדפ אמנם נמ״ש
קפימ קע״ ליג( דמפונרת לאחר גיח ומניקות אינן קונעה הכרפ דהשמיש נימי מוהר אס לא הראה הוהרה עי;
וקח נדכ יש לההירת וכל ז ק שלא תראח גיפ בזמן שאינח והנוניח חידד קי׳ ציה חולק על הכרפ נזה ולדעהו שיש
מעונרה ולא מניקה אין לה דין רואה מיה תדמ ז״נ להקל נזה כדעה הכרפ וכ״כ בקיע להקל נזה עי״ש
צריכה נכל $עס ע״יש[ )קיז( ניפ רצופץ אחר לידה ועיי׳ נשדח דנר׳ מנחם קי׳ פימ מה שפלפל כס תגימ
ענאחיע גדש נדנד׳ חש״ך דדוקא לאחר לינ בזכר וקיו נצלאל רנשנורג זיל נדנד׳ השיך הנז׳ נראחה נימ׳ מוהר
לנקבה ועי״ נסידש נשם הכדפ שחולק על חנדך נזח אחרי לידה עי״ש וכ״׳ נשדה נפש מי׳ ידד קי׳ ק׳ ע״ל
]ועי״ ננרכ״ נשם הרדיק נהגהוהיו שכ׳ שקברא נכונה אשת שראה גיפ לס מיד אחרי תשמיש ושני פעמים לא
הוא ד׳ חש׳ך נזה וראוי לקמוך עליו לאלכה למעשה הראהה לפני החכם רק נפעם ג׳ וה״ כמראה שריית
עיייש[ ועי״ נמלטשי מהרה קק״ג מה שהאריך נדנד׳ נשי• והיא אומרה שגס ננ״כ הראשונים ה״ כן והיא כעת
השיך והכדמ בזה והעלה שם ונבאר מיס ח״ס קע״ לינ מעונרה נחלש הג׳ ויילפל בדנר׳ הנדנ הנז׳ והמודד
והעלה

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף י יא
>OTp

א״י

)קי©( )ק(2

באר הנולד.

למה לא תלינן בנייה אצא צריכה נייקמ השפופרת )כן משמע שם( מיהו כימ שצריכה בדיקה

1

>קכא( א °עייי )קבב( )נה( ושמשה ולא ראתה

מומרת דתשעיש זה שלא לאתה נו עדין>

מבדיקת

onie B

סר*״*

השפופרת כיל

י א ־יאשה שראתה מהמת תשמיש ולאחר הצי שנה הזרה וראתה מחטת תעמיש מותרת
לבעלה שהרי ל א קבעה בג׳ וסתות שוים ולא בדילוג <קכג> מיהו)מ()טח( חוששת לאהרון
פעם אחד וכשיגיע חצי שנה מיום ראיית ד ס האהרק אסורה עונה אהת ואם קבעה וסת
פתחי תשובה

באר היטב

<םח( חוששת נאחרון ענהיע ועיין מיד שנתנ דהא דאינה סוששת לפיו
בסיץ היינו כשעברה ושמשה נ«5ו נאייר ולא ראתה דטזעקר נהרננה
אנל כשצא שמשה כלכ אסורה )וכמשיל סיק מיא נשמו נענין ליל סבילה(
ואיכ כבאשה מאה פיא מהמת תשמיש נאסרת לאותו יוסי של החודש של
ראיה שרה ונהפנגה לעונס כנ ימיה עי שעברה ושמשה ולא ראתה עיש

)נה( ושמשה נס אפי רנרני נתנ דדוקא שעברה ושעשה ג׳ פעמים ואין
כן לעוז השין אלא נפשע דנרי הרנ דנפעס אחד סג• לפי פעמו דעיי>
מנדיקת שפופרת וקיל )כו( חוששת כתנ הש״ן ויל ד י ה לוסת הסזפ
סוששת ננון אס שמשה פעס ני נכיו נניסן חוששת אידנ ל י ו נאייי
ואסורה לשמש נדיו נאייר ואס לא ראוזה נסיו נאייי סוששס להפלגה

דרכי תשובה
והפנה להחירח על אחר עטר ימי ענורה כיון שראהה עיי׳ בשדה תשורת שיי מהליה סי׳ קל״ח במינקח בחודגן
קולס שחוכר עונרח ואחיכ חוכר עונרח ואחר עטר ימי ז׳ אחרי לידתח ולא חוחזקה לראות דם בימי מניקתה
העטר או חציצה שהראה חוך ימי חעטר נכהיג אז ובליל שבח אמר תשמיש ירדח מממתח ובדקה לגבי חצי
יהיישנ עול נלנר וגם צירף לסניף מה שנא הי׳ רק כמי שחי׳ דולק וראחה מראח אדום לחים ולאחר שקפרח זיכ
שרייה נסר וצירפו לקפיקוה שב׳ שם ואולי צענין צאסור ונמלח ושימשה חיכ qאחיכ בדקח עצמח ורחמח דם אס
בל נענה נא חחמירו נמראה כזו הגס שאנו אוקרים כל יש לסמוך על חראביד שלא נחשוב ביאה א׳ מן המנץ
מראה אלום נכה״ג יש לצרף גיכ להיחרא כנז׳ עי״ש[
׳  pשלא בדקה עצמה לפני משמיש וכו׳ וחחירח עיש
ועיי׳׳ש עול נסיע שהוסיף עול נדל השיך נזה להיה מעמיו וחמהני שלא העיר במעמי ההיהר י ק שהיא מינקת
להיפך נאשה שראהה גיכ לנדה ונפעם הג׳ עיי׳ בקיק הקודם ונשלפניו מיש בזה[ )קכ( ]לידה .מי״
נתענרה ויצלה למוהרה לנעלה נימי המוהר שלה למאחל בשדה בר ליואי חידד קי׳ כיא באשה שראהה דם גיע
ל ק הלין צ!לם מהור הוא ונכמה מקומוה טתגין גם עתת מחמה השמיש כשהיהה מעוברה וחגממחה והחי׳ אומיה
לננמנ על לס מוהר רק לאנן נוהגין צהחמיר ונכהיג שעמדו על הבוחן וראו שהאם נדידה למעה מחמת חולי
שאינו רק חששא לוקהוח לרננן לא חחמירו ע**ש ועיי׳ ומחמה זה מוציא השמש דם בשעה השמיש והעלה לאשל
בשפה׳ חכם סוף קקל״נ שהניאו ומהמה כליו לאיכ יש בלא״ה הניח ושיפ ממילים במעובלח אף שלא מדע אם
להורוה לההיר גיכ נימי עיטר והנקה להא קיייל לנימי מכתה מוציאה דס ועול נועמיו להיהלא בזה עיכ יש להחילה
עיטרה ומניקחח אין חוששין לוקה הקולם אנל נאמה עוד תפעם לשמש עם בעלת עיי׳׳ש[ )קבא( אם עברה
ללינא יש לאקור נזח ונזח לחיישיק לילמא מקלקל׳ לי׳ ושמשה• עי״ בס״ע שם שכ׳ לתית אס בימי מותל ולא
נשאר יומי ומדש נש״ק נלה לף לימ נדא אניני׳ לר׳ןמ ראהה יכולה לסמוך ע״ז ולשמש אידכ גיכ למת שלא לאסם
עי״ש ]ועיי׳ נשוימ מחרשים חיא ק״ קליע נרואה )דת בימי מוהל חשיב גיכ מ מ בליקה שפוסלה ללב לסיל למעיין
יומר מג׳׳פ ולרשח נרופאים ועשח נח חרופא הנליקהא׳ הוא עי״ש וכיכ בכר׳ס אמנם בנוביה קי׳ ציה ונק״
המטאר נהשר אמונה שמואל וכעה פקק וקהה וכנראה צ״ג ובמהליק קי׳ מיג מולק נדז ופקק לבייל עוהל ו ק
שנהענרה ועליי! לא הוכר עונרה והענה להמירה לנענה בימי עיבור והנקה כשם שאינה קובעה כך אינה עוקלה
בימ׳ עינור והנקה נצירוף היהר נליקה הכז׳ אך שכאשר
יענרו ימ־ חעינור וחנקה המזור לאיקורה ע״׳יש מעמו[ עי״ש אמנם יעיין בשפח׳ חכם ישם )קקל״ב( ונבאר מים
)קיח( ]אחר לידה• עי״ נשדה רנד! חידל קי׳ ניו נדל חיים קכי׳ ניד שפקקו דכחא דהיחרא עדיף בזח ולחקל
אשח שאחרי הלידה ראהח ג״פ נליל מנילח אחר ההשמיש שומעין כדעה הכדס וק״מ עי״ש )רכב( ושמשה עבאה״ע
דם נעד שלה וגם נעד של הנעל נמצא גיכ דם ונשפה מ״ש בפלוגממ האיר והשיך אם צריכין שמשה גיפ ונד׳
השמיש היהה מרגשה כאנ קצה והרופא ישראל אומר במוהיש קקל׳׳ל שק עיקר כדעצ השיך דא״צ בזה עקירה
שקרונ אצלו שכנר חנריא חרחם ולא הראה עוד דם גיפ דכל שנעקר פעם א׳ סגי אמנם יעיץ בדגמ״ר ששק
בתשמישה וכ׳ שם דאף כי היא )דנקה חה עדיפא )לש פנים מקבילזה לדעה האפי רברבי דגיפ בפיק דלא מיעקר
לה וקה )ועי״ )דש לענין מינקה נדנרינו לקמן כך קנדה בפעם א׳ וכיכ בנוניק ק״ מיו ונדש בדברי בנו בהגה
סיק ליז נדיה ועי״ נשרה השינ משה ו ק מה שכמנהי ועיי׳ נשפמי מכם קקנ״ג מיש בזה והעצה ביק דמקמיעס
שם נשם הנאר יצמק עי״ש()דמ איא להקל משעם מיניןה הפוסקים נראה דנפעם א׳ נעקר הוקה נענדה ושמשה
דהא הל)דא בזה מיירי א ח ד צידה ומינקת שהיא מקולקה נדכ אין צתממיר נזה דש לסמוך עצ השיך ו ק הכריע
דמים ולא המירה רק מפני ניאה היהר שננהיים אך בבאל מיס חיים קעי׳ ליד ובמלבושי עמרס קקניי לדצא
לנפעס אי• קג׳ נדש
ממעם הכאנ ועוד מצדדי היהל אחרים הפלה להמירה
לשמש נליל נ׳ שאחל מנילהה ו ק עשה מעשה ולא מצאה סעיף י ״ א ) copמיהו מ ש ש ת לאחרון .ענאהיעופמיש
מריש הפמיש מהמודל לנמעקל בהלכבמ לק
י
פול לם עיי״ש ועי״ נקיק חקולם מיש נזח[ )קיט( ]לידיי
כשעברה ושמשה אבל כשלא שמשה כ ע לא נמעקל ואסור)*
•עיי׳
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באד היסב

פתחי תשובה

מצי שנה ושונ אינה סוששת לפיו נסיש והיה אסר ששמשה פעס ראשונה )מט( לשמש נין וספ לוסת] .עיין נתשונת פהס סופר ס״ קעיד אוח•
סיששס מיד לוסת הסיש אנל לוסת ההפלגה איא נלא ראיה שניה וע»ל אשה אמת אשר ראתה נמה שניס מחמת משמיש ממש ונהרגשס כאנ
ס״ קפיט ס״ט ישעין> כיב ונתנ העיז ואיל למה אמר נס״ נהגיה גיפ ואמנס נציל מינה אינה רואה רק איזה לילות אס״נ היא רואה מסמס
אפר מילתה והלא ננ׳ פעמיס צריכה גיכ לפרוש נמילה כמו הכא דהתס תשמיש וצפי גודנ הכאנ נהכנסת השמש היא תונה נכחו ני רנ והססננס
קאי לענין לאושיה על נעלה ומשוס סששא זו דלא הוסזקה נניפ לא לו שיכניס נצט ונמת ואז איצה מאה וצפעמיס איצו מעמיד על מצמו ואו
אסריצן לה פינמית על נעלה אצא יכנ היכא שאפשר לסוש לפי שעה היא רואה ונתנ דפשוט דאין חינוק נין וסת ניוס סודש ילה פלגה וכדזמס
סוששת כ ץ שיהיה לה אס״כ היתר עניל )נז( צהשהותה וכתנ נתשונמ או לומר שננל יוס  1אסר מינתה תראה מסמת תשמיש שמותרת עי
מהריס פדואה סימן י׳ דהיכא ^שנפרדו זה מזה שאינו די נפכוצתה א«צ אותו היוס ונמו אש< שרגיצה נראות ע״ קפיצה נהפלנה פצויי! דאמי״ק
עדיס דאי! לן שהדי יותר מזה שמרוסקין הס ואס לא ק״ס פריה כן מעה שאץ הקפיצה פועלת להפיק דס עד כן וכן ׳מיס ה״נ אץ
ורניה נופי; אותו נהוציא ועיין נאיע סימן ק״ט ס״ז וסימ! קניי ס״
חימוס י תשמיש פועל עד יוס ד אסר מינתה ואפשי נתסלה קומסי
עצניס שנה וסונניס התשמיש ואסר איזה סימוס תשידשיס נתרפו הפצגיס
ומיתרי המקור שלה ואינס סונליס התשמיש ועניפ אשה זו נניל ״נילה לא תסוב כצנ שירי זו נמה שניס שמשה ולא ראתה נליל מינה ואס קנעס
גיפ לראות ניוס ג׳ א ו ד׳ אז׳ ויותרת עד אותו יום ומאז אסורה ע ד שתראה מעצמה ותמול והמזור ותשדש יומ ס וכן נעונס ואס דרכה לאמי *
להקד״ס הרי דינה מנואר נשיו ס״  ftpסיק לינ ונסיט ס״ קפ«ד סקיד אמנם נהגיע התור ההיא פשיט שאסורה ולא ניתן לו תורתו נידו לומר
ש שמש נלט ונסת אן כל זה לפי ההנסה שזהו דס מקור וכיון שהיא מותרת לנעצה צפי הנינ אין ציכניס עצדנו נשאר• צדדיס אננ עונ ליוע84
שתשאוצ לנקיאות אוני ׳מצאי נצדדיס מקוס המש נאנ עיש[ )נ( שיעקר ניפ עידי שנתנ דאן> אס יק פיא ענד ולא ראתה תו לא ס״שא
דנתנפצ הפלגתה נמיש השין ס•׳ ק י פ סיק מיה רק דצמ לענין אס מזרה וראתה דחיישא שונ לסיש אחי ראיה זו אנל כשנעקד ג״פ איס סלל
והוא שנתעקר נהרננה פניד )נא( אסור להשהותה עיין נס צלעות הנית להנאון נית מאיר ס״ ״נ שיסתפק אס אשה ישא״ לסהר פוס לרואה
מסמת תשמיש לעני ,זה שנעלה ס״נ להוציאה מסשש איסור שמא ינא עניה והוא כנר ק יס פ״ו או דלמא רואה מסמת תשמיש שאני יהאיסוי i*p
ליה רנעידן שנא עליה היא טהורה גדש )נב( צהשהותה ענהיס וע״ נאהיע ס״ א׳ סע״ נ׳ נינה דנזמן הזה נהגו שנא לנון נפניני הזווניס אף
למי שלא קייס פ vעניש שס כטעס
דרכי תשובה

ועיי׳ גשפחי חכם קקליל וליה שהשיג על החורל גזה
 2כאורךp5H)"Pסותרת לשמש בק וםת לוסת ואפ״
אם אחיכ ראחה גיפ בימים הקטעיס רצופים גלי גיאוח
חיתר בינת״ס אפית מותרת לשמש בין וקה לוקח כיון
לילעינן שהוא מכח תקביעוה הראשון שיש לה וסת לכך
סלרי מהרה קיק כ״ג
סעיף י״כ )לגד (,אסור להשהותה בביתו ש״ע ההניא
קיק נ׳׳ג ]וכנראה רמיש תרב תתניא בביתו
י
לאו לוקא אלא חיח בחציו אסור ומדש שס חרב תתניא
בק״ק שלאח׳׳ז והובא בלבדיט לקמי קיק קכימ כ״״ש[
)קכן( להשהותה .עפחיש מיש מלגל׳ חלמיא באחיע
לבזהיז אץ כופיןבעניכ הזווגיס אף ליד שלא יףיס פדר
כיכ גחוח״ש כאן קקלימ ועיי׳ גשפה׳ חכס סיק ל״ו שחגיא
מלגלי המדא שציץ התוה׳׳ש י״ל ללוקא כשלא ק״ס פדל
היינו שאין לו  pוגח אגל עכיפ מצוח לשגח קייס שיש לו
זרע בן או גח אגל מדגרי הינדא גקי׳ קניי שס מביאר
דאפי׳ אץ להם זרע כלל עכיז נחט שלא לכוף ע״ש
) CKSSאם אינו רתנה למא עלי׳ עיי׳ בחודד גגיאוריס
קקנדל שמצדד וכי שלט מגמגם דאם היא עוקקת בלפואומ
,

נדי רופא ׳שלאל שיאמר שילפאנח שיכול להשהותה דהוי

כשאל חולי למוהל להשהותה משוס להד פה גקלו עיי״ש
ועיי׳ גס׳ *גנון נעע קקכיל שהניאו ו מ ת י ז דחגמחות
הלוסא על העתיד הוא רק אומדנא ולא דגל גלול וכשאין
מהיהר עתיד לבא טדא• לא חשיב פמ נסלו ואסור עיייש

לדרכו והביא מדברי המדא באהנדז קי׳ רךז שהעסיק
מסקר הרשניא אס רוצה לשהות אשתו עיי שליש נשגה
אחת והעמיס בדבריו דשיעוי־ שנת אחת ימלץ לדור בח5ל
א׳ בעדים שתפקוק ברפואות כי עסק הרופאחלכל מחלה
לשטח תמבע חולה בתקופות תשנת קק וחורף קור וחוס
אבל אחר שנת אץ לצפות נרכואת עי״ש לדרכו באורך.
)pקבה( אא״כ רמה להשהותה ע״ שליש עיי׳  3לבטן
נמע שכ׳ דלפימ״ש תב״ בקוף ק״ קפ״ג מהליביש דבדולוח
האחרונים גמלו המגילה דנדות פנדות כדי שלא יכשלו
גאיסור גיאות פנדות יראת דגם רמדת כשלא נתגרקס
אינה מוגלה מתימ וממילא שצריכה ניזהר גיכ שלא
תתקשמ כי הלא גקושי תתירו לנדה שתהקשמ שלא
תתגנה על געלה וכממ׳׳נ קי׳ קצית והכי לא שייך היתר
זה עיי״ש לדרמ <קכט( עיי שליש ט גש״ע תסכיא
קקניד פי׳ שיתן לח• ע״ שניש כל צרכה ולא משוש שמילא
ומדש גגיש גאהנדז קי׳ קי׳׳ז קיףו מדמ אקורה להיות
עומ גחצר א אגל גחצר אחרת גשכונה א מוהר ומדק
גח״מ שם ואס לא קייס מצוח פדר חייג לחוציאה ולישא
אחרח עכיד ועי״ גלגטן נמפ קקכיד שפלפל קצח נדן
זה וגדגלי הגאון הק׳ געל החטא וחניח נציע ותעלה
ללפמיש החלקת מחוקק בקי׳ קי״ס־ קלףז ומךק כ״נ דפצ
מת שהקילו שלא לאקור גאיקורי לרבנן לק חצל א מיייי
גלליכאאיקול נלה כגון גזקנה שאינה רואה או גמניקק
חגירו קחיא מ¥לקת דמים אגל כשיש איסור נדה געי
הלחקח שכונח גכפר קמו ממילא דאשח חרמדח דודא•
אנה
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באר הנולד!

>קל( הבתולה כמה פעמים וראתה דם מחמת תשמיש ) ) ק מ ) 0ננ( לעילם )קלב( מחזקינן Z ' b T ^ Z
^־־^׳יי^
)הלנ( שהם )קלד( דם בתולים )קלה( ״עד )ני( שתשמש
פתה* תשובה

)ותהי תשובה

)ננ( נעונס דסזקינן ע״! נחשונח נו״נ חניינא סי׳ ציד עיי נסולה
שנשאה וראחה כמה פעמים דם מסמח חשמיש ויש לה צעד ונאנ ונחונם
היה שני ניאוח שנא יאחה נהם ים אן אמר ניאוח הנלו ראחה גיפ
והיא אומרח דמה שנא ראסה אז נפי שלא היה ניאה גמויה ימוחרח
ננעצה אסר הטנינה יכאן נא נמשנ פסקה מנראוח כיון שנאוחן נ׳ פעמים
לא היה ניאה גמורה אמר״ן צנן לא ראחה ונפולס שעדיין לא כלו
הנחוצים יריד צא רצה נסמוך עיז נמוד רק נצירון> קולוח אמרות ונם
נלילה הראשונה בי הטניצה לא יזדקק נה נעני• עיש ומיץ נחשונח אאיז
פנים מאירוח סיג סי׳ י א שיתרפס ענ ר 3אמד שרצה לומר אודוח
נחולה נונרח שנשאת ונא פשקה לראות מניאה ראשונה ואילן דש לה
צער דמוחרח ננעצה אפיצו נלא טניצה דנא גזרו חכמים נדם נחולים

שיטמא אלא נמלסא דשכיס דהייגו הינא שהדמים מצויים נשיעוי השגוי
נריפ תינוקח אנל אמי אוסם זמנים דלא שניס נמנ נחולוח שימצא נהם
עוד דס לא גזדו נו׳ והוא יל השיג עליו ונחנ שלא לזוז מפסק הלנה
שהיא טמאה עד שממנה שנעה נקיים וגדולה מזו נראה דאפילו נדקס
עצמה נשפופרח ולא נמצא דם נראש -המנחול דאז נדור דלאו מן המקוי
הוא אלא מן הצייים איה סמאה לנעלה יהא גזרו על דם נחוליס שחהיס
אסויה לנעלה אן( שהוא מן הציייס ויי״מ יש לציי להקל נזה ניון יי6
לספק שמא נא מן הצייים משאי מכה ולא מיס נחולים והוי ספק ייננן
ולקולא עניי עיש עוי )נד( שהשמש פיא .ענדי שנחנ יהיה אם
החשמיש הראשון היה נלא ים שונ אינה חולה ונן אס לא ניקה עצמה
פיא גיכ שונ אינה חולה נדש

דרכי
אינה נוובצה צריכה ריחוק שיעור שכונה אצא שצריכין
לשער בכפר קנון עיש
סןיי״ף ו״י )קל( ]הבתולי כיי׳ פת״ש קקניג בשס
הנוביה ועיי׳ בשרת גבעה פנחק נהגה״ק
בעל הכנא״ה ז׳׳נ קי׳ נ״ג כיד גרושה שמענה כל בעלה
שאין נו גבורת אנשים ועתה כשאת נבעל שני ונמצא דס
לאחר התשמיש :׳ כעמים והיא אומרת שזהו דם בתולים
אס נאמנת והעבה דכאמנת רק כל ביאה א׳ שהוא דם
בהולים כ״״ש וכיי׳ בשדה מהרש״ס חיג ק״ ש״ח )ולא
ראת דברי תגבכת פנחק בזה( דבגרושת שנשאת ואומרה
שנעצה הראשון נא בא עני׳ מכונס רק שלא כדרכה לרך
נקב תרעי ומרגשת כעת כאב וגס בעלת תרגיש שתיא
בתולת וראתה דס ב*כ והענה שתיא נאמנת עיי׳׳ש ועיי׳
בשדת כין יצחק )להיג מקאוונא ז״נ( ירד סי׳ ״ח באשת
שנמגרשה משוסקנומוה שהיו ביניהם וניקה לשני וראתה
דמית ואומרת שהיהה בתונה ויש נה כאב בשעמ משמיש
ותעלת גיכ דנאמנת ומותרת לבענת עי״ש
ולענין אס יש הכחשה בין הבכללהאשה אס תי׳ תפקק
פיא ביאת בני ראי׳ כיי׳ בשרת ביה יצחק )להג׳
מלבוב ז״ל( ח״ב מידל קי׳ ״ג נדל תאשת שנשאה בה ״׳ג
שנים וראהת מחיה ל׳ חלשיס והי׳ לח כאב בשעת מעשת
ואיויכ פקקת מנראות וכפי לנר״ שמשה כיפ בנא רא״
והבעל אומר שפקקה מלראות פ״א אחר רם בתולים ואידכ
לא פקקת מלראות לס ידה ול׳ חלשים ראהה אחיכ
וכפייל הבכנ נא תי׳ אח״כ ביאות בלא ראי׳ וכלפל שס
אס יש להאמין להבעל לאקור עצמו עלי׳ אחרי כ׳ יש
חרל־יג שלא יגיש בע״כ ולבסוף תעלת נצרף לעת המקילים
בבתולה אפי׳ בלא כאב מכ״ש בהאשת בנילון ליל״ כשמרגשת
כאב וצער בשעת תשמיש ואז כשיחזור תבענ מרבריו ויתן
אמתלא רודת שלא ת״ תפסק בנתייס בלא רא״' אז יש
להתירת עיי׳׳ש[ <קלא( ]לעולם מחזקינן שהם דם בתולים
ע״׳ בק״מ קקכימ שכ׳ מלשון הרמביס שב׳ דאפ״ עד שנה
הולין שהוא דם בהולים משמע דעכיס יותר משנה לא
תלינן בזה עי״ש ועיי׳ בק׳ פרי דעת בעורי כקף׳ אוס ״ז
מה שהשיג בזה על הקינו עפימ״ש תבית אפרים בקונערק
הראיוה בקוף ה׳ עריפוה הריאה דלאו כללא הוא דמלת
אפילו יהי׳ משמע דוקא עיכ גס בזה הרמניס ״ל לאו
יוקא שנה כונמו אלא אפי׳ אמר שנה עיייש[ )קלב(

תשובה
סחוקינן שהם דם בתולים .עי״ בבאר מיס חיים קמי׳ לינו
ובמלנוש׳ מהרה בפית״ר ,קקקיז שכ׳ דאס ראתה שבביאה
הראשונה לא ה״ שוה הדס שמצאה לדס נדות ואחיכ
הלם שתמצא בשעת תשמיש היא שוה ללס נדות אפי׳ אס
מרגשת כאב בכל פעם ולא פסקה א׳׳א להתיר אוחה בצי
בדיקת שפופרת עיש )קלנ( ]שהם דס בתולים .עי״
בשרת מחרים שיק חידל סי׳ קעימ ע׳יל בתולה שנישאת
שלאחר נובילה שני׳ היתה עס בעלה ונא מצאה רם ואמרו
שכמרומה להס שלא ה״ ביאה גמורה ובליל ב׳ שוב בעל
ומצא לס על על שלו וסבלה ושוב מצאה לס בביאה בליל
נובילה ובשניהם הרגישה צער ושוב עכלה ונבעלה ומצאה
לס ולא הרגישה צער ורצה ללמותו למ״ש הנוביה חיף׳ד
סי׳ ציל וחילק בלבר להתס מיירי הנרב שאמרה ברי
בביאה שני׳ לא הי׳ ביאה גמורה משאיכ בזה רק ספק
אולם העלה לההיר בכהיג  poרהבוביה חידל ס״ ציא
ההיר היכא לאיכא קפק אס הי׳ בשעה ימי רמי מוהר
משוס לדמיה הוי וקח ווקהוה לרבנן וקפיקא לרבק הוא
להקל אס מקהפק בזה ובזה הר קיק כיון לבביאה השני
הר ספק דלא היהה ביאה גמורה עיכ יש לההיר ננךש
מעמיו שלא הוי נזה סיס דשם אונס מד הוא[ )קלד(
]דם בתולים עיי׳ בשדה מהר״ אקאד חידד קי׳ ע׳יע
דכםנהעברה הבהולה ועדיין מאית מידת ״ל דבעיכ אינו
דם בחולים כמ״ש בשבילי אומנה בהכונה הרחם עי״ש
ועיי׳ בשדה השורה שיי קי׳ אידה בבהולה שראהה המיד
דם בבעולה ומרגשה כאב גדול וניכר בה סימני מעוברה
עי״ש מכףכ בזה ומה שפלפל שם בדברי המהר״ אסאל
הבז׳ ועיי׳,בשדה לבושי מרדכי חידד קי׳ קי״ח במה שמלפל
בדברי הניל והעלה דלצורך ובמקום עיגץ אץ להחמיר
כד׳ המהריי אקאד ושלא לאקרה על בעלה ויש להתירה
שלא נציל  pj.jpן א ,ןךאון צ » עכ״ע ן .עיי״ס[
)קלה( ]עד שתשםש פיא׳ פפידש ודש מהמדד דאס לא
בדקה ידע פיא גיכ שוב צא תולה ועיי׳ בקימ ב ח ו ק י ו
עצ דף ״א גמיש ועוד ״צ קו׳ המהרשיא כיון 7אץ נימ
בבדיקה זו ומ׳ מיש ועי״ בבאר מיס חייס סע״ צ«<ן
ונמצנושי מהרה בפיהיק קהק״ח דאף אס מרגשה כ *
וצא פקקה צראוה צריכה בכל פעם לראות לאחר ההשמיש
אס צא פקקה ואס אירע פעם א׳ שלא בדקה צראוה אם
מצאה דס או צ* וקוב ראהה גיע דמ׳׳מ צריכה בדיקת
שסופרה
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לב

<קל 0פעם אחת ולא תראה דם מחמת תשמיש ואם אחר כך תראה ג׳ פעמים מחמת תשמיש הוחזקה
תשמיש הנה ואפילו אם לא פסקה ליאוס פעם א׳ )קלל( אם
להיות מ א ה דם
$

דרכי תשוכה
שפופלה ע״יש אמנם יפיץ במקשה זהב קוף סקייז שתביא גלול יש למלוח נההיל לענין מר<ז ולשמש סהבעילת ב׳
לבלי המודל בזה ומלחה לא״הו והביא לא״ להיפך והעלה בכת״ס לא הי׳ בכה כל כך עיכ לא לאהה אז ועכשיו
ללינא לכיון שנףעלו ממיל לאפשל שיה״ הכל לס בהולים מזל ונהגלה הלם בהולים עי״ש וע״׳ בקיק הקולס <דש
איכ כל זמן שלא נהבלל לה שפקקה עללאומ הליק בשם שדה הלי״ס מגול דל ולענין אס ה״ ביאה ג)מלה
מקהמא הכל בלס במוליס ע״׳׳ש ונד״ נשדמ מקל לאבלהס מקולס אס יש ללין בזה כמו מילהא ללא למיא על״
)להגאת מהליא מאתויס זיל( מידל ס״ ניל שהשיג על לאינש ללאו אלעהי׳ ע״׳ בשדה חבלים בנעימים מיב ידל
לבלי אבי זקנו הגאה מודל )3דש כשלא בלקה א״ע פיא קי׳ נ׳ מה שפלפל בזה והעלה להקל ע״״ש[ )מיז( אם
שוב אינו הולה וכן נמיש לאס לא ראהה לס בביאה אץ  mצער .עי״ בהוהיש קק״מ שכ׳ למשמע מלשון זה
ראשונה שאיט הולה והאריך בפלפולו עי״ש ועיי׳ בשדה לאס פקקה ני־אוח פעס א׳ אפ״ יש לה צעל נשעה
ניה שלמה אהיע ס״ קיח שהשיג גיכ על החודל והעלה השמיש הודל רואה לנדה ולא הליכן במכה אאיכ יש לה
לכשנא בלקה אץ לינה כפוקקה והעלה בנילן ליל" שנשא צער וכאב בבמנה אף שלא בשעה השמיש אבל הצער ו כ *
נהולה ונא עלי׳ ניאה לאסונה ולא מצאה דם ושמצאה שיש נשעה השמיש אינו מוכח שממכה בא הלס נדייק
רק קלנדן כעץ קליפוה ולא הנחינה על מלאיק ואחיכ ]וכן פקק נשרה מהל״ אסאל חידל קימן קע״מ לבנדכ
נא כני׳ נדס ונכולס מצאה לס וה״ לה כ * נשעה הרה׳ נפיק א( שלא פקקה פ׳א מנראוה נ(' וגס ליש
משמיש והעלה להמירה אס ״ל שלא גמר ניאמו נפעס לח צער וכאנ אנל נחל מני׳ לא סג׳ להיהלא ונעונלא
ראשון ונפרס אס האשה אומרמ כן עיייש ועיי׳ נשדה לילי׳ נמהר״ אסאל הי׳ שנחענרה ואחיכ ודל נפקק
אמרי יושר ס״ ציג נעונלא ליל״ ננהולה שנשאה וניאה והעלה שס נזה לגס נלעוס המחמירים נרואה למ*ת
לאסונה ה״ לק העלאה לסי לנליהס נדכ נלילה שאחליו נמעונלה ג״כ ה״ט כשכנל קנעה וסה אנל נניל שקולס
נעל גיכ ונטקר של ניאה ראשונה מצא על הסלץ והכהונה שנהענרה ופקק וקהה הימה הולה כל לאיוה״ נשעה
לס ובסלץ של ניאה נ׳ לא מצאה כלום וגס נניאה ג׳ השמיש נמכה נתוליס וכו׳ איכ נא קנעת וקה כלל נדכ
שהיהה גליל גי שלאמל המגילה מצאה לס וכ :סנכה״ג טלאי מעונלה לק צליכה לדנ ומנילה גס זיךנה גס במעובלה
אן( שבניאה נ׳ לא מצאה דם מימ ״ל לגס המודל מולה עיש[ ועי״ גלגלינו נעיל )קיק קליל( יעיי׳ גשדה כונית
לההירה כיון ללא ׳לעס גגילול אס מגיאה לאסונה ה״ מידד ס״ צ״ד גגמולה שנשאה ועדיין נא פקקת מלראות
הדס כיון שלא נמצא רק נטקל על הקלץ עיכ הולה דמית לה״ט שנפעס הראשונה נשכת הנשואין יאהה אמנס
להקל לההירה רק כיה שנמצא נניאה ג׳ נליל נ׳ שלאחר מעמ )חעיר ונפעס שני׳ פקקה לה״ט אחל שמנלה לראי״
המנילה כמ׳ עיכ השמש עחה פעס א׳ נליל ג׳ שאחל הראשונה אנל אומרה שלא ה״ ניאה גמורה רק מקצה
המנילה חהו לק לחומלא ע״׳׳ש ועי״ נשדה מהלש״ס למקצה וכמעמ שנל׳ לה שלא הי׳ ניאה כלל וגס הנעל
חיג קי׳ קליח מיש גלגלי החוויר הנז׳ נלא נלקה איע זוכל שלא ה״ ניאה גמולה לק שהיא זוכלה היענ יוהר
פיא וכשיש קפק שלא גדקה ידע פיא גנה״ס וכ׳ שדרך שכמעע לא הי׳ גיאה כלל ועכיפ לח ׳והר ממקצה למקצה
חנשיס גסהס לגדוק גכיע נדכ לא הר קפק השקול וגס והגיאה שלישית חזרת לראות מחמת השמיש וגיכ רק ראי״
הקיל שם נאס יש קפק שלא נעל נעילה גמורה ומרגשמ מועמה מעמ מזעיר ונגיאת רגיעימ שוג לאתה אמנם לא
צעל וכאנ עפ״ד שדת תר״ס )להגידק מגור זיל( חידד נדקת איע תיכף אחר ההשמיש רק נטקר מצאה על
ק״ "א שהעלה להלכה להקנ אפ״ בביאה שאינה גמולה הקלץ ונניאה חמישית ג׳׳כ פקקה ולא לאתה כלל אגב
ולא לאחה אז לס ואידכ נניאה ג׳ לאהה לס נניאה גיכ אומלמ שלא הי׳ ניאה כלל וה״ כמו ניאה שט׳
גומרה וכ׳ שגס ההס נניאה נ׳ יש לחלוה נהנףי׳ וגס והניאה ששיה והניאה שניעיה והניאה שמיניה לאיזה
״ל  pנסמס נשלא ילע אס ה״ ניאה ג)מלה ננתייס נכל פעם אמנס תי׳ כל פעם פוחת והונך על שגניאה
כשלא ראמה פיייש ועיי׳ נשדה מהרי״א הלר להגאון מלנונ שמיניה ראהה רק מיפה אחה ואוהה הנרפה לא הי׳
זיל שמנףג גיכ על החודד ננידח הכז׳ והעלה להקל כשלא מראה דס ממש רק נועה נמראה דם וגס אומי־ת שנכל
גדקה איפ פיא ננתייס עי״ש ועי״ נשרת מהרשיל לתריס ניאת וניאה יש לת צער וכאנ ונפעמים ת״ תכאנ גדול
לאנגסאס קי׳ )דח )דש גזה[ )קלו( ]פיא .ע״׳ גשרה על שכמעמ לא ת״ גיכולהה לסטל הגיאה וגס רחמה
קנאה סופרים גהשממומ לנףר׳ מהרה ק״ קפיז גגחולה צל מאוד לק גגיאה שמיניה ה״ קצה לווחה ומגיאה ששית
שנבעלה וראהה דם נמוליס ואלדכ פקקה פיא ולא ראחה ואילך מרגשה להעמיס גס שנא גשמה תשידש צער וכאג
ואח׳׳כ נבעלה כיס ומצאה לס ורצה השואל לומר להלוה וגס אומרה שברי לה שאין דמים הללו באים  pהמקור
לחקל דאותו פעם שלא ראתה דם מפני שה״ כהס נדז כי בכל פעם שהיא לואה לס נלה  pהמקור היא מרגשת
ואולי חופחו ש״ז לדם והעלה דאין להקל כלל ואס פקקה נצאהו  pהמקור ונדמים הללו לא הרגישה כלל והאשה
פיא שלא ראהה דס אין להלוח עוד שחפהו גףז עי״ש הזאה ה״ נה וקה קנוכ והשיב להקל לההירה לבעלה
ועיי׳ נשדה מהלש״ס חיג ק״ ליא נא׳ שנשא נהולה ופעם ובלנד שלא יזדקק לה נעלה נלילה הראשונה של שבילתה
א׳ לאהה נסוליס ופעס נ׳ לא מצאה לס ואידכ מצאה עי״ש ]ועי״ נשדמ קנאה סופליס נהשממוה לשיל׳ מהלה
על הסלץ לס וכד וכ׳ לאף שפקקה פיא מימ כיה שהכאנ השד יינ ננהולה שנשאת והי׳ לה וקה קטע ונביאה
הלאשנה

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף יג
)נה( אין לי )סלח( ) ל ו ל ט ( )כס( צעי כלל נשמת תשמיש הלי היא ננצ הנשיס וני( תלינן בלס נתוליס )משונת מהי׳ס פיואה סימן •י( מי
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באר היטב

)נה( אין לה צפי כלל .ונרץ נתשונת נולע ניהולה תנ״גא סי צינ )כס( צפל והניס רוצה להמיר אפילו אץ לה צמי כלל נשעמ תשמיש ואין
סטאל נאשה שמענה על נעלה נשען מנ נימי ולא יעמוי ונתגישה ונשאת כן לעמ המיז והשץ־ אלא ינףל למי• הלמיא להלכה מיקי המה מיש 1
לאלמון ולאמה יס ממממ משמיש נמה פעידס נליל מנילה ולא היה לה
צמי כלל נשעמ תשמיש והיא אומימ שהימה נמולה אס נאמנת ניי למלומ ננמוליס וגס אס מולץ כיון שלא היה לה צעי כלל והשינ יויאי נאמנת
י8יי נאמנמ נומי מכה יש לי ומה לי מכה אמית או מכמ נמוליס ומכיש אס גס הנעל השני אומי שמצאה נמולה יה •9אץ אנו יויעיס שיאסם
מסמס משמיש יק מפיהס והפה שאסי כו׳ אך כמן שלא היה לה צעי קשה להמיי יאן> שהניס ממיי נל האסיוניס לא הסכימו עמו ומימ )לאס
»אס אשה זו •ש לה וסמ קנוע אן> שננ הפוסקיס ימו רנרי המיינ• נזו שיש לתלות ננמוליס יש לצין> יעמו שלא להסיקה ניואה מסמת תשמיש
אן לא משמש נליל סנילה יק נליל שניה וש נ נתנ יאפילו אין לה וסת מימ כיון שניפ שיאמה היה נליל סנילמה יכולה לשמש עור אחי פנילסס
בליל שניה ואס לא תיאה אז תהיה מומימ לשמש גס נלינ פנינה ונאס מיאה נס נמשמיש הזה שהוא ליל שני לפנילה מזי יינה לסלק נץ יש לס
וסת או אס מינשמ צעי ואן> ינשאר נשיס שראו גיפ מסממ משמיש אין להקל אן אס היה כל הג»פ נליל סנילה )עמיל סיק יינ( מימ מו שיש
לפלות ננתוליס יש נהתיל ]ועיין נתשונת סתס סופל סי׳ קע״ו אולות נתוצה שאמי הנישואין לא פסקה עייין מניאות יס ממממ משמיש עס התשת
ראנ וצער מנת נתוליס אך היא אומרת שמרגשת שהיס •וצא מהמקול והנעל רוצה לפופרה נניפ כימית ונתנ לא ילעתי מקוס הספק לא מנעיא
אס מלגשת פתיסת פהיע שזה היא עיקי היגשה יאוי״תא פשיפא יזמאה ניה ממש וקונעת וסת ננן יאסילו אס נניס שהיס שהיא מוצאה הוא
מ נתוליס מימ א״א שלא נתערב נה יס ניה היוצא נפתיסת המקול להרגשה סנלא לאוי״תא היא כמיס מהיל ומונא נשיע ס״ קיצ ונסיז שס

דרכי תשובה
סראשונת לא ראתה דס בתוניס ומביאה שני׳ ואילך זה לה וכיון שלא ביאר השואל אס הי׳ עד הבדוק נה ע״כ
ה׳ פעמיס ראתה דס בעת תהשידש רש בת כאב נשעת אינה אקורה לו ומלנד זה יש לההיר שיש להלות 4ס
השמיש וגכ בעבה יודע מזה ותעלת נתתיר דלא תוי הלונן ננעל כנז׳ ורצה לכאורה להצריכה מנילה כיון
מאת דמית ע״׳׳ש ותנת בדברי תנדב תנז׳ תתיר ג״כ שראינו מקצה אדום ומקצה לנן יש לחשוש שגס המראה
בשרת דרך יבחר קי׳ ״ח בבתולת שנשאת וראתת דמית לנינה הי׳ מקודם נומה לאדידימת וכמו שכ׳ נהשר מהרים
כמת פעמיס ועתה אין לת צער ואשת זו יש בת ושת מרומננורג קי׳ שע״ח ולבסוף העלה לליש נזה להצריכה
והסירח נשמש בנינ נ׳ שאחר מנילתת כ״יש[ )קלה( מגילה דממ׳׳ב אס הוא אדום טודאי יש נהלוח ננעל
]צער עיי׳ בשרת אמרי א״ש חידד קי׳ קיו בחתן אשר שדרכו להוציא מפי האמה כנז׳ עיייש[)ועי״ נדנרינו לחלן
גלילה הראשונה הערה ולא גמר ביאתו וקפרת ותרגישת ס י ק קיצ קיק קיז( )קטב( ]פי אמדי עיי׳ בשוןמ בל
כאב גדונ וכן כיכ המצא בלינ המגילה בבוקר דס רב ניואי חיג חידד ק״ כ׳ נאשה שנשאה לאיש ואחר הנשואץ
ותאמר כי תי׳ בת גיכ כאב גדול ונמת לתהירת אך חשש ראהה מיה זה נ״פ הקיז שפולמח אחר המשולש ידכף
מפני שהי׳ הרבה ניאות בלא דס ושאל נזה דעת רבו והיהה אדומה ואחר הקינומ שקנחה איפ מכףז בדקה איע
הגאון חת״ק ז״נ ישס )נאמר׳ אש( השר קיז השר רבו ומצאה נקי והנעל אומר שנמצא לפעמים נכהונה שלו
תחתים שהתירה נל׳ חשש ע״׳ש[ )קלט( ]זגער .עיי׳ מקריים אדומוה כאלו וגס אומר שנפפס הנ׳ היתה הנףז
נשרה שירי מהרה תשר כ״מ ע״ד א׳ שכנק נתולת וראתה שפולמה יוהר אדום מקריו והעלה דנפעס הא׳ לא נקראה
דם אחר כנ ניאת וניאת מיד אחרי תשמיש זה חמשה דמיה דהלינן נשיז וקריו שדומה לזה רק פעם הנ׳ הד
פמידס ואמרה האשה דנניאות תראמונות תי׳ גת צער י־מ״ח כיון שאומר שח״ אדום יוחר מקריו ומוהדה לנקות
מאוד רק נשני ניאות תאחרונות נא הרגישה צער כנל עול לשמש פעם ג׳ עי״ש והנה טף השאלה מנואר נדנרי
והשואנ נמה נתהיר מכח ס״ק שמא ק הצדדי! ושמא השואל שהוא הה׳ג מקאסונ נספרו שדה יל יוקף ירד
כד׳ תב״ח דאף באין נת כאנ תולין ננתוליס וכלפל שס קי׳ קימ נדד אשה שראהה נ״פ אחר השמיש היינו הנףז
נמשר דאי הוי p״ pמשם א׳ וגס כ׳ דנא תר קפק שפלמה היכף תיהה אדומה ומפורנ נדם ואחר הקיטח
מחמת חקרון ידיעה כיון דהוא חקרון ידיעה נכל העולם שקנחת עצמת מנדז נדקת ידע ונמצא תעד נקי ותבעל
וידכ נמה בהיתר נדינא עי״ש ולמעשה דנריו ציכ נענ״ד[ אומר שנמצא לפעמים ענ כחמים שלו מקריים אדומים
)לט( ]דרך פי האמה• כיי׳ נשרה רניכו חיים כהן ראכפורע ורק שאומר כפי שראתת נפ׳׳א אפשר כתלות שש״ז אדומה
דל קי׳ נ״נ ניג ננהולה שראהה דם כיפ יוהד מג׳פ אך מה שראתת נפעם נ׳ ושלישי איא שנא ממנו מחמת
ואץ לה וקר ,קנוע ושיפרה שיש לה מכה נאוהו מקום שתי׳ אדום ניותר מכפי מת שנמצא על כהונה שלו מקריו
היינו כאנ וגס נעלה ראה כמה פיט דמים דרך כי האמה ותעלת שם לדינא דאף דנקיק יךצ קע״ כיג גני כתם
נעת הקרי והתירה ננעלה ע״*ש) 1קמא( |פי האמה .איהא ננהכקקה נאדוס תולין ט אדום אכ״ אינו ניכר
עי״ נשרת שואנ ומשינ מתדורא ג׳ ח״א קי׳ ר׳ נאשת ממש שדומה ט ידמ כ׳ שס נקד״ע היינו שיש קפק שדומץ
אחת שנדקת ענמת תיכף אית נכמונח שלה ולמחר מצאת לתדדי אז יש לתלות להקנ שס אנל הכא דליכא נידתלי
על מקום תנדיקת מראות נננות מעודנות עס מראות שהוא נל׳ קכק משונה ואלוס הרבה יותר עד שאיט
אדממת ונראית ככתם א׳ ודרך הגענ להוציא מפי תאמת מהש״ז הפעם נ׳ וג׳ ואס הראה עול פיא שיה״ אלום
דס ולפייד תי׳ לת זת גיפ רצוכיס אך נתכוררת נפעם ניותר כנז׳ ויתי׳ לכ״׳ז ג״פ רידה ומן הקמים יריממ על״
הגי לשאול ותנת כ׳ שס תשואל שיש לתלות גס המראת וכ׳ שכן תקטס אתו אז הגאון מקמאניסלוב זיל גדש
לנינה ממט והוא שהיא 5ףז והעלה נהשר דרואה דם והוא החשד תנז׳ נק׳ נר ליואי כנז׳) 1קמנ( ]אמה
ירה לא הוי דימדלא נ״ש רואה דמיה רק נעד הנדוק עי״ נשדח רנינו דנרי ידים חינ חידד ק״ נדו נאמה
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פתח• תשובה

פתחי תשובה

ו ע י •ש ש ה שקיז( ודוחק ; ה ק ל נ מ נ ו ת ה ד ס נ נ ת ו נ י ס ובפתיחת ה מ ק ו ר
ב מ ר א י  .ה ו ר ה ונמ״ש ת?;׳ד שם דלמראה טהורה נ מ ׳ נ פ ת ס המקור דזיא
ד נ נ .נצמו של י י ן תציה נ נ ת י נ י ס מ פ ו ק פ ק קצת כדיש י ״ ז ו ה נ ו דלא
צוסין )אפשר דכוונתו א ן א ס י,צאה ע ל ה ע ד גיכ מראה טהורה אי!
להקנ א ן אפילו א ם אינה מרגשת פ ת י ס ת פ ה י מ ממש רק ד נ ת דנר לס
יוצא יימקום ה מ ק ו ר שהיא נ מ ע ל ה י י מ ק ו ס ה נ ת ו ל י ס נ מ ׳ צא נראה צהקל
א ן דירגשה ז ה אינו ר ק איסור דרננ) ,כמו שניארו נתשונת אסרות ה ו נ א
לכיצ ס ״ ק פ י ג שקיס( ו ג ס ו ס ת התשמיש ה ו א < ק דרננ! ו י י • תר• דרבנן
ומצורן צזה ד י ו נ נשיס אינן רואות י ד ת י ד י י א י ן נ ה ק י ל י י ץ ד־וצא

מהמקור מזק? שיצא בהרגשה ממש אלא ללאו א ד ע ת ה משוס הרגשת שמש
והרי ס מ כ י נ ן א ס נ ר א זו ו מ ״ ח • ת ט א ת ע ל ה כ מ נ ו א ד ר י פ נ נ ו ח כ ו ת י ס
ומנ״ש שלא נוכל ל ה ק נ נ ה ח י ר נשמש ע מ ה ע י כ מ ש מ י ם •רחמו ע כ י ל ע י ש .
ולכאורה יש נ ה ע י ד לפי מ ה שכמנמ* לעיל ס ק » נ נ ש ם ח פ ו נ ח ש י נ י ציון
ללהכ׳ אשה נ א מ נ ח לומר שראסה ג י פ מ ס מ ס משמיש ולא א מ ר י ק ע י נ י ה
 :ח נ ה נ א ס ר היינו כיון ל ה י א מ ל ס א ל ע נ י ל א ל ג ל ד ׳ כ ר ואיכ ה כ א ב י י
י ל א ע נ י ל א לגלוי׳ שהרי נ ל א אמירתה ה ו ה ס ל י ק נ נ מ ו ל י ם ורק מ ש ו ס
א מ י י ת ה שמי-שת ש ה י ס יוצא מ מ ק ו ל ה לינינן לה כרואה מ ס מ ס מ ש מ י ע
ו כ ר א ו י נ ו ד ר דאינה נאמנת א ד לפי ס נ י ת י ש ם א ת י שפיי[

דרכ* תשובה
א׳ נאחר שגמלה בנה ופרקה נדה וניבניז בתמר תתשמיש אננ נא באקרה ענ בעלה לעולם ואין לה דין מ ד ת וכ׳•
או בקוף משמיש )כי גא זכרת הינוב( הרגישה דבי• זב שענהידמ ,אמר שינסו נשמש נתחלת הלילה קודם העיכול
מגופת ובדקת עצמת בקדין שתחת״ ובבוקר נמצא כעי שאז הממממץ הכניוה שמהם דההוה הזרע והמיר היוצקים
שרייה נשל מעורב מדס ומיס והמחינה כראוי וכובלת מכי האמה דאוני זה יועינ שנא יתחוס זה חחמימומ
ולאחי• תשמיש הנ׳ גיכ אירע לה כזה ע״ הרגשה זינה היוצא מן הזרע וזהו עפ״ מה שמצא נפסק הרנ בעל עפר
דנר נח ונדקת ננוקר וראתת כמי שריית נשר והדהיכה יעקב הנדפק נפחד יצחק באות איש עי״ש )ק9ד>
שונ כדין נדה הממהרת עצמת נזתיז וענלח ולאחר תשמיש ]ושמש האשד ,תולה בו עי״ בשרת צמח צדק ודויד׳ ק״
שלישי ג״כ ,מצאה כזה ננוקר ואמרה כי ללכו נראוה עס ק״ז עיר האשה שמוצאה כהמיס מריקה שאחר •תש)דמ
ש״ז שט דס מעורנ כי כן ראהה כיכ כנ קדיט בהציעה ונא ראתה עוד ג״פ מיה ואינה מרגשה מאץ בא הדס
נו הממה נמצא נפעמים כזה כיד שרייה נשר וראי׳ הראשונה וננעלת יש חוט תמורידיץ ומחמה זה היא מוצאת חעיד
נאחר תשמיש לפי השנונה היא עונה נינוניה ומקודם כתמים כנ חלוקו קמוך לאמתו דומים לכתמים ממ״ש ונמיךא
לידתה ה״ לה וקח כדרך כנ הנשים והנה כ׳ דאף שחולין אינו מוצא כתמים אך לא ראתה שיוצא דס מאמתו וחאשה
נקיז שג נעלה היינו נכהס אננ נא היכא שהרגישה דאז יש נת וקת קבוע והשיב גהלכת והעלה בארוכה שאץ
הוי הרגשה מה״ת ונדאור׳ לא תלינן נדנד שאין נ מ ר לתלות במה שהבעל מוצא כחמים ואגיד על חלו^ דסלי
לנו וגומר שגס הרגשה זינת דנר לח תי׳ ננועות כוני אכי׳ כתם אין הונין בכתם כשיכ שבדיקת עד ידן חולץ
תאי לא תליק לתקל ע׳׳כ לא תנינן ננענ נשיז שנו אך בכתם ואס משוס דכתמיס שלו עדיסף דנמצאיס לעולם
מה שאמרה שהיא בעונת של ל׳ יום אם וקתת תי׳ לראות נעונס במקום א׳ ודומת נגדש נ י ע ס״ קפיז סע* ז׳
מקל־ס ל׳ כגון כ״ז או כ״ח ועתה לא לאהה נוראי ״ נ עכ׳ז יינ דאין'־.ולין גס בכהיג זולח תמצת שבי שם נףעסה
דאוךח נזמנו נא ואינו מ״ת ויכולת ניסוה עוד תפעם אך הבעל כיס שיה״ קשוי קביב לאמחו רעשה לו שנצים ולולאומ
צריכת נדיקת תיכן> נאותו יום כדי ננרר חרבי• וצריכת כדי שיהי׳ נח ננובשו והכיק יה״ מעור ומבפכיס פשתן
נפרוש ט נ מנילח עכתיד עי״ש ועיי׳ נשיית חק־ נאנרתס נ ק ואז יחבמ־ אס בא הדס מאממו )כי יה״ לבוש בו
)לתגאון מתריא תאומים זיל( מהדורא תניינא ידד ק״ ידג המיד( ואז יוכל נמטה נו ע״ש [ )קמה( ]תולה בו עיי׳•
באשה אחי שגמנה בנת אחרי שמלאו לו כיד חדש פרקת גק״ק הקודמים לענין נתלוה בשיז של הבעל ועי״ בשדה
נדה ומבלה וראהה פעס א׳ מיה ופעם נ׳ ראתה גיכ ניה שנמה ידב מידד ק״ ״א עיד אשה אי שלעס זקגהס
בליל מבינה אך שם״ מכוון בעונה בינונית שראתה אחרי הפסיקה מבראוה קרוב לרנע שנה ואידכ מצאק כתם
שגמלת בנה ופרקה נדה ואחר יום או יומיס פרסה נדה ונובלה וראסה גיכ מידת בליש דהייט שכיפ בליש מצאה
נשפע דם וכשעבנת שלישית ראתת שנישיה וקודם שנתעברת דס ענ כד שנה שקינחה ט סמוך להשמיש ובכיפ הי-
ה״ לת וקת קנוע ׳ואומרת עתה שיודעת ננרי שזת ת״ הדס מעורב,כס השיז שלו והאשה שהיא שפעה בדעסה
מבדז של תנעל שתוא אדומת כי כן דאתה על קדינו כיפ שהדס הוא ממנו ונאמר שמבנה פעם ל׳ הכינה שני עדים
והעלה דיש לתלות נש״ז שלו כשינדקו וימצאו  pותצא א׳ לו וא׳ נה ובשעה השמיש שממה כר מתחתיו ובדקו
נתיתר נטלם אס צא תמצא כן אז תרשות נידה לשמש שניהם ונמצא על שלו דס מעורב עם שיז ועל שלה לא
עוד פיא כי חרא״ ב׳ שראחה נעונת ניכיניח לא מצשרף נמצא כטס וכ׳ שם כית דלא חנףל זרעו למרחוק על מ נ ד
פ״״ש )ועיי׳ נדנריט לקק קי׳ ק׳׳צ סיק ק״י( ועיי׳ נשדת רק קינח שו האבר יש לחוש שמא הדס מענת ובהלכלך
זרע אמת חיג ירד ק״ קייב נאםה ששמשה עם נענה בשמה השמיש והעלה לההירה נדי בדיקה של האמונמ
בלילה ומצאת בקדץ בתוך הזרע שבפלמ קצח אדמתדה שמואל במוך באורך ועוני האבר וגס שלא חשמש עמו
ואמרו שניהם שזה נפלמ מצד חמימות הזרע של איש שיש בליש והואיל והיא זקינה בלאיה עיכ חקכיס בקוגף צהנדרה
ט אדמומיח לפי שהיא בדקה י^ע ולא מצאה כלום ו ק ועכיז חוכך לחחמיר ולבקש מהג^ל שידמש נרוסאיס עצ
מחלתו עי״ש(
האיש אומר קגס בקרי שרואה בלילה לאונק כשהוא פרוש
מאשמו מוצא זה האדמומיח ושאלו לרופא מומחה ואמר סעיף י״ך״ ) י מ ו ( שאינה יכולה לעמי שהמיס קרי©
מדיךס לה וגס מקוה של מי פושרץ מזיקים
י
גיכ שהוא דבר שבע״ ענדז העלה להחמיר למצריכה שבילה
לה
1

יורה דעה קפז הלכות נדה סעיף יד
<קמ >7תצא מתחת בעלה בדי שלא יבטל מפריה ורביה:
ק ^ ך ן דיני פראות הדס ובו ר סעיפים:
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יטוס ללא נקי*״!

א )א(״כל
דרכי תשובה
לה אבל אס יטלה למבול במי פושלין הלא אפשל לעשוה אשל לפניו ולא יתי׳ לעתו קלח נתקל נאיקול כרת וגס
לח חקנה זו כמו שהיו עושין ל מ י ג ביוהיכ שהיו מחממין נלאת לגס חחולקיסעל הניח לא פליגו פניו אלא באשת
עששיות של בלזל ומנףלץ למוך המיס באחיג בשם חלשבץ עתולת שבלקת איפ ומצאת מלאת ליחת לבינת בזת קיל
ועי׳ בשיע התטא קקטז ) ק מ  0תצא פתחת בעלה ואס ללא ח״שינן שמא לאחל שיתייבש יהי׳ מלאותו אלום
אינה לוצה לקבל גע מסילץ לו אשה אחלה וכן בלואה לאחזיקי ליעוהא לא מהזקיק אבנ אשה נדה שמתחלת
למ״ה ש״ע ההניא שם ועיי׳ בלבטן נסע קקכיו ודש בענץ לקפור זיכ שהיא בחזקת ממאת ועיי בדיקח מחזקינן לח
זה אס מהילין לו בכה״ג לישא אשה על אשהו או שצליכה במהרה א״כ צריכין לידע בבירור שפקק דם המקור ״ל
גמ בנדכ ועיי״ש במיש בזה ללינא ואכימ ]ועיי׳ בבל״י דכ״ע מודים להניח עיי״ש ועיי׳ בהפארה צבי קיךא
בשם אמונת שמואל שחאילנא שחחליס לגמ״ה שלא לגלש שהאריך עונא נענין זה והעלה דלדינא נראה קנרה הניח
בנדכ אין כופץ אוהו אפי׳ בכהיג וכיכ בניה חילל שכן לעיקר דלעולס ימהין הומייה מלהורוה עד שיהיינש המראה
קסק הלכה למעשה אך גס להבעל אין לטף ללול עמה נץ לקולא נין לחומרא אמנם למעשה מה נעשה שכנר
וליסן לה )מוטה עכיל ועי״ בקי שעלי לעה על הידל נהט אטהיט ואטה אנוהינו כהמ׳׳ז והשיך וכאשר נא
שממה בזה על מיש הבה״ שאץ לכופו ללול עמה שאינו מלוקלק המראה לפני המודה החכם נין לח נין ינש הוא מורה
ונלאה לגס בכהיג א  pל לו לילך אצלה אלא בעלים כללעיל כאשר חוא לפניו נין לחקל ונין לחחמיר ומנהג אטהיט
קעי׳ יינ דהלי הלשגץ שהובא בניי מלמה זה ללמ״ה עיייש[ הורה שאס אין נה מראה אדום טהגץ למהר ולההיר
0ימ? ספףן סעיף א׳  00כל םראה אדום .ענאה״ע ואס אידכ נאהה האשה והראה שכההיינש המראה נעשה
ופידש מיש נפלוגהה הנימ נקצוות קנינמראה אדוסמעמאין מה שמהרו כנלעיי״ש
י
י י
והנדז והשיך ומיש מהשד גנעהשאול ומהלטשי שרד ועיי׳ תלי• נלנטן נעע  cppקקיאשנקהפק מה הדין אסכשנא
הדין לפני החכם הי׳ ינש ומהורה ואידכ נעודוינש
בהסאלה למשה שכ׳ שלנמי הגףזאינס מוכרחין ועיי׳נכדפ
ש ט ק פנים מקנילומ ללעה הנימ ומלמה השטה הנדז נהפך לאודם אס להלוה השינוי נארר וננגד או לומר
אך כ׳ אנל מ״מ כיון שאין להנימ לאי׳ מנלן נהממיל לנל הולי כשהי׳ נח הי׳ ממא וכ׳ שהי׳ ציע והעיר מלנרי
חיש שלא נמצא בפוסקים וסיים ומץוהכל לפי לאות עיט אדומדל נשרה דיח מיב חידד קי׳ פיא בחכם שנףמא
המולה ובץ יבין אה אשל לפניו שלא ההא לעהו קלה ככס ואחיכ נא חכם אחל ומיהל שכ׳ שם לי״ל שנשהנה
באיקול ממוד עסיל ועי״ בשדמ ידצ קי׳ מיו שהוכימ
אח״כ וצליכה מנילה עיש
ללעולס אזליק נהל שעה י/יאמ הלימה מן הטף אפ״ ]ועיין נשדה שאילה יעג׳ץ חיא קי׳ ייל שהשיג על חניח
לקולא ואס ראה המורה כשהיא למ והיה לו מלאה מהול
וחחזיק נגדש הכרז והנדך וכ/לליח לחש לחומלה
ואידכ כשנהיינש נמצאה המלאה שהוא ארוס לאמממאיק הניח נזה מיי״ש ועיי׳ נחוהיש שהשיג •גיכ על הניח נזח
לה לאליכ אץ זה ללכי טעם שהלי אהה מהילה חו מהנדק נלכוה גני לול ילי מלוכטה נלס עיייש ועיי׳
הולכה ומשמשוה עם בעלה ונהענלה ואידכ המצא נקצווה נלנליט נשדה מנחה אלעזל מ׳א קי׳ לינ נליה שולי
הכסס אלמומומ ומממאנה והלי ננה ונן ננה  pהנלה היליעה מיש עפ״ גי• הלקלוקי קופליס יישונ ללנלי
וכי זה הוא ללכי טעם אלא להליק לשינר האויל עם הניח נזה עיי״ש ועיי׳ נשדה צמח צלק )להגהיק מלינאגוימש
הגגל גממ לההאלס עיש ועיי״ נשדת שטה יעקנ מינ זיל( חידד קי׳ קכיה מיש נזה נדל הניח וכ׳ מיש הניח
ק״ נדל שהניאו ומולק עליו ופקק להממיל עיש ועי״ נזח עיכ נחט חנשיס שלא לילך חנשיס למלי.ן נץ לנישח
בקיע קיךב שהניא לנליהם וקייס שאין לנלי הקנדי לנניס למנילחח וחוא העלח בצ״צ לא« $לחחמיל כלל כמנחג
׳מוכלמץ בזה עיייש ועיי׳ במורל במילושיס קקיג שפקק הזח עיי״ש ועיי׳ עול שס )נקיי שלאידז( קי׳ קכיו מ״ש
ג״כ כלעה הידצ בזה לאזליק ממיל בהל יציאה מן הטף בפלוגהה חב״ח והחכ״צ נזה ועיי׳ נשד׳ח נחלה לול )להג״מ
הן לסמא והן למהל עיש ]ועיי׳ בשדה מיס מייס)להגאון לול מעבלי ז״ל ממינקק( קי׳ י״ג ע״ל אשה שיצא ממנה
מאוקמלאה זיל( ידא קי׳ לץ מה שפלפל בלבלי המנדצ כעין מיס שמלגשה ולואה היכף ואח״כ כשמהייבש נעשה
והשבדי הטל[ ועיי׳ בשמלה קוף סקיג שקיים בענץ זה שחלוליח ולא שחול ממש ופלפל בלי הב״ח והנף׳ז והחכ״צ
ודל ונלאה לפעטל לאם לאמה בהלגשה• יש להממיל והעלה להגס להאחלוניס פקקו לאץ אט בקיאין מהו
כהב״ח מכיל אמנם יעיין בק׳ פללק למוניס במקשה זהב ליהה ומממאץ הכל מימ כיון שנמצא  pבמלאה שנהייבש
סקיא ובשפחי חכם קקיג שהלבה להשיב נדל הידצוהקימ בולאי יש לקמוץ על החכיצ ולמהלה והכל לפי לאוס
בזה והעלה לבנדכ גס ללעה הנדז והשיך שחולקים נדל עיט המורח עכ*ל עי״ש )וכעץ זה כ׳ נמי נלה הנאתי
הניח מ״מ היכא לחזינן לפגיט שנחאלס אחל שנהייבש לקק כףק ה׳ עי״ש( ועיי׳ בישועה יעקנ כך ק״צ קיךז
גס הנדז והנדך מודים שהיא שמאה ובעיקל הלבל נלאה שכ׳ לבלל להעיקל כלעס הנדז מ ה עיייש ועיי׳ בקי מקול
שלנלי הניח הס נכוטס ללינא והמולה צליך להנץ אה מיס חיים להגאון מבליקק זיל מיש בל׳ הנדז והחודל בזה
ועיי׳

יורה דעה קפה הלכות נדה סעיף א
)ב>  00מראה )נ> אדום
מתחי תשובה

מתחי תשובה

הפח )א( פיאה איום עייןנסשובס נבסס שאול סי׳ ס»נ שכסנ
שבלילה ניעה למיאה פמא וביום שהוא יבש ניאה שהוא
י
סהוי יש להקל ולעהי גדש ]ובספי לגושי שיי ס״ נדפ כסב עליו אבל
אס אחישיאהו גיוס יאהו עוד הפפסאסי שעה ויואה שגשסנה ממיאימו
היאשוגה יש לאוסיו עיש וגדל סיךנ[ ]*ועי בסיס סי׳ גףצ סין> סיק
צינ שיעסו ייזקא אס בלילה מספקא ליה כ 1אבל היכא יאיסגהקא לתאי

פמא ע״ יאיימה גלילה אע«ג יסזיס ויאחו ביום דש לו מראה ססוי
אין להקל גדש[ ועי׳ בסיס בשם מ*כ שים הנוסע לצבע גידץ שסוא
נפץ קליפס עיעוניס ונעו עשקה הקאדי שהוא מהיי ואין צ״ל נ נ ס ס
לפ* שהוא אינו נוסה לאדמימום כו׳ גדש ונס אני מצאזוי זאמ נתונ והומ
בשאילמ יעניץ גדא סי• גדי גיש

יכסם
מיאה

דרכי תשובה
ועיי׳ בשדה חמדה שלמה חיול* קי׳ ניג מזה ועיי׳ בשדה שמלה שאול בכהס שבלילה נדמה למראה סמא וביום שהוא ינגן
ננימין להגימ וואלף המבולגזיל חידל ק״ ״ שב׳ שלאד לכהחלה נראה למראה מהול ועי״ בשרת השיב משה ס״ »*א
לחוש לדעה חניח נזה ולענין אס נשחנה ממהלה למומאה יש באשה שכבר פקקה לראוה וראהה בחלוקה קודם הלילה
להלוה נשיטי ארל דש למהרה כבחחלה כד׳ החכיצ זיל עי״ש שכבר ה״ אפל ונדמה לה קצה שצריכה שאלח חכם ומוקד
ועוררני ידידי הרנ הגאון מקוואליווע טי ]זצ״ל[ שלנליו המוהיס ראחח והנח אין כאן רק לק גמור ושפמה בדעהה שאהמול
נכאורה דאי׳כ למה יחוש לכחחלה עד שיתינש דהא אף אס הי׳ דמיון כוזב וכר והביא מדברי הגבעה שאול חנז׳ והעלה
׳שחנה נמהר אח״כ אולם טל ל״שנ לנרי הגאון שמלח נניידן דנכהיג שה״ לה לק קפק ולא בדיקה ממש עיכ בודאי
זיל למנתו שלא ישגיח כלל נעודו נח רק כשית״ ינש וזהו אין כאן ביה מיחוש כלל ומהולה היא פיייש ועיי׳ בערך
כמומרת תניח אננ אס לאח כנל נעולו לח שתוא מלאת כשילת השלחן )לחה״ג מנאוואלראק( p״ זה קע״ נדז מיש בלבלי
אז אף אס אילע שנשהנת למלאת ממיאת כשנמינש אץ הגבעה שאול הנז׳ והשיג עליו והעלה להעיקל כדבלי הסיס־
נחוש וחולץ נשיטי אויל כמ״ש חחכ״צ וכמ״ש שס ועיי׳ בשו״ה דאם נקהפק לו בנילה יכול למהלו ביום אבל אם בלילה
מהלש״ס חיג קי׳ ל״נ בענץ להמתין כל שיתייבש ועיל נלמה ט לאיקול איא לההיל מי״ש )ועי״ לעיל בלבלינו
חנ״ח נזה עיייש ובשרה תפארה צני )להגה״צ מ׳ צלוק ז״נ שקיא( ועי״ גשו יה שדמ מהדולא סנ״נא חיא p״׳ ליג
)דש ע״ל גגעה שאול הנל [ )  on* oעפידש )דש מהקימ
מלוננין( ח״נ קי׳ ״ מיש נזח
ובשו״ת חקד לאנרהס )להגמהר״א האומים זיל( חידר קי׳ שמראה הנומה נצנע גלו״ן מהול שהוא כעץ קליפס
כיה נשאב נפי שימה חחכס צני ז״ל לדנין נמלאה עררוניס וכעין המשכה קאפמ שמא מהור ועי״ גשמלה
לס כשעת יציאח מחטף אם אשה נאמנה נזה לומל שת״ קק׳ב שהגיא גגרי הס״מ גזה וקייס וזיל ולפענד לא נהירא
אז נבן נמהר עצמה ע״ז לנעלה והעלח נפנפולו לנאמנה דהא עיניט הלואוה למלאה בלוץ הוא מהול מאדום ושמיר
ונפייל החכיצ לנץ לק איך היא יודעת כשה״ המלאה ואיכ מקחבל לומל לאלוס הוא אלא שלקה קצה עכיל
נשעה מאהו ונא לנין איך הוא שהביאה נכני החכם עי״ש איגרא כי המעיין גקימ להלן ק״ יךצ קוף קקטנ ילאה
ועיי׳ נמ׳ נלת נקו״א מתיה מ׳׳ש נד׳ חנ״ח והנדז נזה שהסיע געצמו לא קמך עצאו על רעהו להקל גמראה
ועי״ עול נלנריו נשדת שיל׳ מתלה קי׳ זה תשר נ׳ בלדן כ״א גכהמיס דרבנן אגל גלא״ ג)מרה או ע ״ גדיקת
שהחזיק ונירר שהנכון כדעת תניח נזת ועי״ נזת עול על נמה נהחמיל כאשל ילאה המעיין שם ועי״ גשפחי
שם נשיר׳ מהרה קי׳ זה ד׳ ה׳ ז׳ ו  pנקי׳ קיצ השר ״א חכם קק״א שהאליך ללחוה דגלי הסיע גזה והעלה מלגלי
״ נ ושם כתנ לתשואל שרצת ליהן עצה נעונדא כזו שהיו הפוקקיס דלדידן טלאי יש לאקול מלאה בלדץ וללא
מראות נבטה ואח״כ כשנהיינשו נשהנו למראות הפקולוה כהמיכ קהגיא הק״מ גזה עיש )ועי״ מזה גלבליט להלן
ורצת נהורות עצת שתכנקנו קודם שיתייבש וישחנח נמראה קיק ה׳( ]ועיי׳ גחכיא כלל י ך א שלעחו להחמיל גמראה
הפקונה והשינ אס כי הוא מחזיק נדעה תניח כנז׳ עכיז ברד״ן ועיי׳ נשו• ח שמלה בנימין להגימ וואלף המבורג דל
ה״ט אחל שנהיינש ונראה כנר המראה פקולה אנל לכנקט חידל ס״ ״ שדעמו להסמיל למעשה נמלאם ג מ ץ כערמוטם
אחל שנמחל נעודו לח נזה הוא מקכיס לחיתלא פי״ש ומלאה קאפע והשיג ענ הסימ ע״״ש שהניא שחכמי פסלימ
נארוכה ועי״ נק׳ ניה דוד על הידד)להגימ לול ממילכלאלף פקפקו על הקל״מ גמה שההיל אז מלאה גלדץ * ל ס
זיל( מה שמפלפל נד׳ הנדז והחכיצ נזה עי״ש ועי״ כשדה הוא נכצ)מ ז״ל נקמלח נכימץ חידל ק״ ״נו גליי אולם
הרי נשמיס מה״ק ק״ צ״מ נדד אשה שמצאה ניוס הז׳ גנאה׳ וכו׳ כחג על לנרי הקליפ לעס מלאה בלוין
לקפילס ז״נ כהם על עד הבדיקה והניאהו לפני המורה ואעפ״ שלומליס לקיק פפל״מ פקפקו עליו הלין עמו וגפלמ
יבש וה״ כעין שביל קמן לק כחומ השפלה והמלאה כמו בכחמיס שומעים להקל ומ׳ ככיל ועיי׳ בכף כלם שלמה
נגד לנן שהוכהה מראיתו  pהאנק ואח״כ אמלה האשה על הידר השיג על הקליע גזה והטח בציע  ptגק׳ ניס
לפני חנרהה נמסל״ר .וגס כששאלה המורה כששמע זאה דוד להג׳ ממילכלאלף זיל השיג על חקדימ בזה ו pמ י פ
הודיה גס לו שראהה )קודם ששאנח( נעד הנדיקח כחס אפרים על הלי מליפוה נפלי הבואח ק״ ליח מ ת נימ
אדוס רק כשערה וגס ניוס ח׳ לספירח ז״נ ראהה ם ה הביא גיכ לברי סק״מ הטל וחלק עליו והעלה שיש לאקור
ופלפל בל׳ חסכיצ הנ״ל לרטן כאשר הובא לסט העולה במלאה בלד׳׳ן לק מ ה ם יש לתקל עי״ש וגדי׳ בשדה ביס
נין להקל נין להחמיר ותאריך בפלפולו והעלה להחמיר שלמה חיב מידל קי׳ ל׳ שלעמו להימדל במלאה גלדן
לבע׳ עול קפילס זינ וחמבול מחלש עי״ש ועי״ בשדה מון שטעה קצח לאולם עי״ש ונד״ בס׳ מנחה פודם מת
יעיין נשדת יל יצחק ח״ג
מהלש״ם ח״ד ס״ ״א נליה ואולם רדמ וכר מיש נ מ ל י שפלפל נדד הבית ש ל
ק״ קמיה עי״ ש
החכיצ הטל•[ <ב( ]מראה אדום עיי׳ נפמיש נשם הגנעה
והכה
מה

ב ז ה

יורה דעה קפה הלכות נדד ,סעיף א
בין אם הוא בהה הרגה או עמוק <ד( טמאים <ה( וכן כל
דרכי תשובה
והנה נמראה נרר״ן כשיארע כך אשר נאס נחמיר נו המורה מראה גע״ל אננ״ג לבבי־ נתכש;• המנהג לנוהל
יגיע מנילתה נליל שנת שאחר ידנו עי״ נשרת מראה גע״ל מלש בנףך קק״ג מ״מ כיון שיש תרבה מחידריס
תשורת שיי קי׳ קל״ו שרצה השואב נלמותו נינ ש השניה כיון שיש נמחה גע״ל כנוי׳ באדמימות כיכ ככ׳׳כ :י־יך
הונא בתותיש ק״ קצ״ח קקיכ רחשת מותרת ננבוש לבנים המורה בהיות נזהר לראות מיראה רק ביוס לוקא וגס
ביוס ר׳ להחחינ נקפור מיום ת׳ לאס תי׳ מהמנת ניום צריך נכשוה צנ בילו כשרואה נגד החמה כ־י״ש ובריש
ר אז תי׳ חל נ״נו ננינ שנת שאחר ידנו וצי־יכ״ נקרנ קק״ב שס כו־ ווזה ועיי׳ במנבושי נ-יי־ה בכיהיק קקיג
החפיכה ננונילה ותעלת לאין נלמות זת נשס למראה מ״ש בזת ]ועיי׳ נשרת י־ יוקף )נהג׳ מקחקונ( יו״ל כי׳
בררין גס בכהס יש להחדיר גם כשיגיכ נונינתה בנינ כ״ג מיש בזה ונקוף הביא מק׳ האשכונ נהראב״ל חיא
שנת כנז׳ דאין אנו נקיאין כננ ואנחנו חנושי הראות קי׳ נינו שכ׳ ואנו חשכו עינינו מראות ונא נהוג ני־אות
נזמת״ז עיי׳׳ש
בלינה עכ״נ ע״כ קייס שיש ניזתד ונראות בגינה עב״כ
ובמראה נרוי״ן נאשת שא״ למתר עצייה ננכנת כיי במראת גנדכ כיי׳־ש ועיי׳ בשרת משיב לבריס חיו׳׳ר קי׳
בשדת אמרי יושר ח״א קי׳ צ״ז כ״ד אשת כרואת ק״נ מתשובת זקנו מרכבת ארי׳ כמ״ מיש בזת וכיי׳ בכי־ך
תמיר מראה נרוץ תנומת נשחור ענ הכתונת שנת ומיאה הסלחן )להה״ג מנאווארראק( קי׳ זה מ׳יש בזה ובקכי׳ כר׳־ז
זו היא נני הרגשה רק מרגשת שנהנחנחה ייושבה וברקת תכלה נלינא וזינ ונוראי גס עהת נכון נראות רווקא
תכתונת ותמצא מראות הניב והמכאיס אמרו שיש נה ניוס לכמת ככמיס ראיתי נחוש לאינו רומה המראה ניוס
יבלת עב האס שמוציא הנחלוח ואיי נמתי מציית נבכנת נתמראת לנינה אך נמקוס.התכרח יכול נראות ננינה
ותעלת שם נהיתרא ביון שאינו בהרגשה ואינו רק מדרבנן ולתורות כרו שעיניו רואוס עכ׳׳נ ע״״ש ) Iה( וכן כל
גס תמראת ברו״] יש לקמוך בודאי בכת״ג על תקד״מ מראה שחור ביי׳ נתניש קי׳ כיח קקיז שכ׳ נכשימוה רכמו
שמיקל במראת זו תנומת לשחור אמנם נענין בדיקת הפקק שהחמירו ננלה נאקוי• כנ מראת ארוס כן תחמירו לענין
עתרת חינ רעתו נהממיר גס בזת עיי״ש ) Iוכי״ ברברינו כל ויראת שחור אפי׳ ננומת רק קצת ,לשחור וכ׳ המכס
בתלן בקיק ו׳( )ד( טמאים במור כתב דברי תורת רק לאע״פ ללבנין ריאה קיי׳׳נ שלא נאקור מי־אה שחור אא״כ
ת׳ מיני למיס ממאיס באשת ותו נא ותאילנא שנממעמ מאין שהוא שחור כריו אבל ננועה קצה נשחור מכשירין
חבקיאות חזרו נממאות כל שיש בו מראת אלום וכו׳ לננלה משוס חומרא לכרת גזרו מכי ותו ללפעמיס מקוד
]ועי״ בשרת צמח צדק צהגה׳־ק מניבאוויעש זיל סי׳ קכ״ד הוא נ:שיס ננ״כ מסוס לא ענוג החמיר נאסור גס מראה
בעבי! תמראת ארוס שבתת אס תוא ממא מכח קפיקא הדיהה כ״ש ־ועיי׳ נסינו סוף סי׳ זה ונקי׳ קיצ קוף קיק
ראר״הא או מחומרא נלנל עיי״ש באורך ירש בזה וכי״ ק״נ ונחי׳ ננלת סוף פ׳ כנ תיל שתשיג על תתנ״ש נזה
עוד שס נצ״צ קי׳ קי׳׳ח לי״נ למראה ארוס כמי שריית לאין נחלק נענין זת נין איסור לאו נאיקור כרת וגס
נשר לא הוי ממא מת״ת עי״ש 1ועיי׳ נתוה״ש קק״א שתעתיק מ״ש תהנ״ש לנרה לפעמים מקור לנשיס תשיג תק׳׳מ
דנרי הטור נזה וקייס וזיל דממעס זה לא תכתיק המוהידח למעונס אין הוראה זו מקורה לנשים ורק לחכמים תנקיאיס
כיצד ינהג עצמו לראוה דם נדה דהיינו אם רואין דס וננות ישראנ אינם מורין לעצמן רק שואלין לחכם ותניא
בכילת ולעשות צל בידו על הדס כמבואר נקוף פרק כנ כן מתשו׳ חכם צני קי׳ ידו דננות ישראל אינן מורות
תיל וכף משוס דלדידן אינו מתור אלא מראת כבן וירוק נכצמן רק שואלים לחכם תנקי נריניס נדש ועיי׳ נראיף
חת איצ כיון ורקלוק תימב כי בקל יוכל לחבחין כל זת שם קקי״ל שלחת לנרי תק״מ ומחזק לנרי תתניש ועיי׳
לכן בכל ענין שירצח תחכם יוכל לראות כרי למתרת או נלנריו עול נקונמלס תראיות קי׳ נף מזח אינרא כי לחלן
לממאח וכו׳ מכיל איברא כי ברמ״א נהלן ק״ קצ״ו קעי׳ ס״ ק״ז סוף קקנ״נ תס״מ נעצמו לא רצת לקימך על
ד׳ כ׳ שתבדיקת ציל לכתחלה לאור היום דייקו ]ועיי׳ רעמו להקל נמראה ליתת כ״א נכתמיס ררננן אנל נראייה
בברכי יוקף מת שתאריך בזת[ ועיי׳ קק׳׳מ לתלן ק״ ק״ג קקציג גמורה או נדי נריקה גס הוא מחמיר להורות כלמת
>דש בדברי הרידא בזה ובדברי התותיש תניל ותעלת תתניש ועי״ נרנריו נ<1£נמרק תראיוח קי׳ מ׳ שהניא ראי׳
דבדיקת ז״נ שתיא בחזקת ממאה ציל הבדיקה לאור היום לרנר׳ תחכיצ והק״מ ע״*ש ועיי׳ נמלטשי מתרת שכתנ
אנל כשחיא בחזקת מתורת רשאי לראות המראה גס בלילה להקל נכל דס הממה לשחור ונאמה לא הקיל נקימ רק
כיון דנזת״ז מחמירים ומממאין כל מראת תנומת לאלמימוה נכחם נכה״ג ולא נרואה דס וכבר העיר גיכ עיז נק׳
איכ הרי אפשר נהנחין נדש !עיי׳ נשפתי חכם קקינ שכ׳ מנחת פתים עיייש[ ועיי׳ נשפתי חכם קקיא ובמקשה זתנ
דלדברי הקימ הץזכר מבואר דאס נא לפני החכם איזה קיק ג׳ ידש נזה והעלה דהעיקר לדינא להחמיר כדעת
!שאלה באשה הסופרות ז״ב צריך לראות המראה ביום תתניש לאקור נכ״מ כל מראה שחור אפ״ הדיהה מן
לכתמלה ולא ראינו נזהרים בזה וגס קשה דלפיז הדל הדיהה עיייש ]ועיי׳ נק׳ מי נדת נקדא מתיק בסי׳ זה
להפוקקיס להזכיר דץ זה כיון דאיכא נימ גס נזתיז וכו׳ שנשא ונהן ג״כ נהך למלאה שחול שדיהה מראהו והעלה
וקייס לכן דל לחרב לא תחמיר לכחחלה רק ננדיקח לעכ״פ היכא שיש צר להקל ממיךא יש לצלף זה לקכיף
תאשת ללכל מסולת ולא בלאיית חכם ומדש בעלמא וכו׳ אס אינו שחול ממש לק ליהה כגון נחתיכוה קממה
וחחכס יראת לעצמו אס יקחפק בתמראת יניחנח מל אול קלמץ גסלהמחמיל כשהן אלומומונכח״ג יש לצלף להחיל
היום וכו׳ עכיל ועי״ש בסוף קקיל שכ׳ ראם בא לפני עיייש [ )ועיי׳ נדבלימ לעיל סיףא גשם שדח נחלה לול
ונדברימ
,
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)ב( וכ; ייראה ייוק נשנ״ה י׳ ק׳ עינ נתנ ודל ורשיל נתנ נירוקציע
ני י-הריס י״נן נתנ נתשונה נשס הגיוליס יאסיינן גס נימק נדי אין
להקנ גי־הירות אס הוא כמראה השעוה ומכיש כמראה הזהנ אלא אינ יש
נינ נדדיס אסדיס וסנרות מוטסות שאינו נרות ואס מצאה מראה הירוק
הזה פ״ המשה 0ל להסמיר ואס נל׳ המשה מצאס נתס נזה יש להקל
ואס נקינוס ייענה נני המשה קנסה מראה זו אזי יש לציד כך ונך והנל
לעי ראות הפנץ עכיל] .ועיין נסיע שנתנ עליו והאסרוניס השמיעו זה
אנרא דכא סינ הכי מימ נענ נפש יסודר לעצמו לפי ראות הענין עגיל[.
ופי׳ נתשונת ידס ס״ קמיפ שנסתפק נאשס סנר שמצאה נער הנייקה

נ ,1מראה אדמדס ושאלה לחכם ופיהר א׳ שרי ננענה נהסי• ר ט«ע דנא
נרע מנהמה שהורה נה מכס )נעיל סיס קפיז( או יינמא נאי כנ ני יניה
להשקיע שענודו לאשמו והאריך נזה ומשיק דר־א רשאי נ״חי-יר ע«ע
נימ שק דרנן של פרושים ואן דנשעמ ניב אי ,נא היה כד• ן ממנלג
נפרישות מימ אמרינן מיל הוא זה שעתיד נהייה פרוש וססיד וזק י תיס
כל זיק שמזקינין וני ונשם שאמד״ אשיי ננכותיהן של אלדד ומ יד שזנו
,ננואה הוא היין כל מדרגות מענית עניית השס שממה י־א נאשתי
ואן אס לווסת אמרינן השתא היא יאיתרע• ומעילם נא נשתמד נה עיש
יכ ץ רה ככהית׳ נפית צאהיכ ס י עי• ס»ה

דרכי תשובה
ובדברינו נהגן בקיק שנאח״ז וקיק כיב( )] 0מראה בעומק כיאו׳ ע״״ש ועי״ ככץ שאגה זו p cp״ ר״נ
שדוד כ•״ בשרה שיי׳ מתרה ק״ קצ*א השר ב׳ שכ׳ ע״״ש ועי״ כשו׳יה מהרש״ס חייב p־׳ ע״ב באשה שא׳״
דפשימא ל״ דמראח גי־ו״א אינח בכננ שחור כלל גס נינוהר ויש נה וקת קבוע ושנא גשעת וקהה רואה תגרד
להמחמיר בנדה בדיהה ואינח שחור כדיו ובזח אין לחחידר מראות אלומות כמו וני שר יה בשר והרופאים אמרו שיה
טדא׳ עכ״ד עי״ש וחמהנ׳ מאוד על דבריו זינ דחא נה מכת במקף־ ואח״כ נשתנת הדני• ומרגשת זיבת לבר
מפו ש בשמיחק״ ניח ק ק א דבמראה גרו״א יש לאקור נח ממצאה מראה געה״ל בנא כאב והענה שס דנזמן
בריאה ושם בי־יאה כשר דיהה נביע מכיש בזה דאין שהיא בחזקת ;יתרת גס אס מוצאת נרפה אלומה נחטק
מפריש דדיהה כשר ונדכוה האוקריס זה אקור בודאי שאינו בלוק בתוך ונראה גיהור יש נהקנ ע״״ש) 1ט(
עיכ דבריו נסחרו במחכהיה עפ״ד השמ׳׳ח הנז׳ וההיג מראה לב ,ענאהימ ירש מהנ״ח ונדז לכנין אשת ש־צאת
מקוואנווע נ ״ בראוהו דבריט אלו פקפק דליק מדברי ממנה קורבות נק וענ נאחר שרחצת נמריק וכר עי״
השידח לשאנ׳ ההם )נשום דהדביקוה בריאה קשה לה נניח שכ׳ לנהגו הנשים שלא לילך נמי־חן ניוד ניטן פן
ככ׳׳ש נתב״ש אונס באמה אץ זה כדי השג כלל ובפרמ הראה לס ויתנק ותהיה ממאה והיא לא ילעה עיש ועי״
להקל ע״ז נאיסור כי־חומדש שס נתנ״ש קיק ז׳ דננדה נזכור נאני־הס חיג ערך נרה שהניא גיכ מנהג זה לנהגו
משום חומרא דכרה יחמירו מפי בזה וכמונא נעיל נדנריט הנשים שנא ניכך נמרמן ניוד הליבון וכ׳ המעס רמוששה
נקיק הקודם וכיון דטדע לנקיאיס וחכמי חנובע דמראה שמא יראו נ מ מ ק שלא יהא נראה שיחקנח ע״ הרחיצה
גרו״א נחקגתכמכולב מלאה שחול עם מראה נבן וכאשר ועי״ ננננון נמע שקיא שהאריך נזה והניא גס לנרי
נלאה בחוש וא׳׳כ כיון למלאה שחול היא ממאה עיכ ליק הזכור לאברהם נזה וללינא העלה לאין הנועם של המנהג
לפי דבריט למה נא מנה בשיק בה׳ מיני דמים ממאיס כמיש הזכניא דח״שינן שמא תראה לס דהקנח ללזה איצ
גס מראה גמ״א כמו שהקשה ההיג הגז׳ דהוא לפ״ז לחוש אנא דבנדב עיקר מעם חמחידי־יס הוא מדש הניח
בכננ מראה שחור ואט אין בקיאים וכניל )בקיק ג׳( שמא נחנק הדס ע״ הרחיצה וקייס ללרינא הנה כל
לדנר׳ המחודייס נמראה נ מ ״ ן והשהא דאהינא להכי ״ל הפוקקיס והאחרונים נא הזכירו מנהג זה ועיכ להוא
מלנל׳ השמיח הנז׳ לחשנ נחחמיל נמלאה גרו״א ונמיין מקום דהפקו דכה הנרז החונק ענ הניח לעיקר עיש ]וכ•״
איכ גס נמראה נרויץ יש לחחמיל מקפק לפייז וכד׳ נק׳ שעיי דיכה להגאון נענ שמן רקח זיל שדעתו לחחמיר
המחמירים כמונא נעינ נק״ק ג׳ וקיק ה׳ כרל[ )ז( כחניח ולהזהיר הנשים כל ככה פ״״ש ועי״ נשרה נטשי
]שחור ע״׳ נשויח נשמיס ראש וכקא דהרקנא ק״ שניד מרדכי חירד ק״ קב׳׳ג עי״ש׳וע״• נדנרינו לעינ נקי׳
נגד דעח השואל שרצה לומר דשמור איט רק מדרנק קפיד קיק ז׳ מיש נעיין רחיצה נימ הוקה כי״ש ונק״
והעלה נפשימוחלשמול הואאיקור כרה מידה ממאדוס קצ״ו קיק יךג עיש [ )י( לק• פי״ נשו׳ה נרכח יוקף להגימ
כדיש[ )ח( ]אלא• מראה לק• ע«׳ נשדה מהלש״ס חיג יוקף ננדא זצ״ל מיאק׳ ידרד כף׳ מ׳׳ד כ״ד אשה שמוצאה
ק״ מיא נאשה רכה נשנים שאיי למהר א«ע כ׳ אחר דס המיד נהוך יום נ׳ או ג׳ ללנונה ופעם יש ט מראה
שהפקוק נמהרה נאמצע זיכ מיום ג׳ ואילך מוצאה על עד לנינה מעורנ ט והעגה דקשה למצוא היהר כיון שאין לה
הנדיקה נקודה דקה  pהדקה פעמים נמראח געהיל כאנ ומה שהדס יש ט לננינוה הוא לס* שאין נכחה
ופעמים שחור או אדום ואחר קמהייבש מההפך ללונן לנשל הדס ופולמה קודם הזמן לכן איש אדוס נתכליהו
ואיט ניכר כלל ולפעמים נמצא כמו עפרוריח שמחלקמ וגס על הרופא שאומר שהוא ממורים אין דעהו לקמוך עיש
ומרוב דקוחו איא לבדקו על הצפורן והאשה יש לה וסח מעמו {)יא( מדאה יריק עפס״ש מגש מהשליה והקיש לענין
קטע ואינה מרגשה שוס כאנ ופלפל שס אי מצינו נדם מראה ירוק ושעות ומראה זהב ]ועי״ בביח שם משס מהרש״ל
נמול שיוכל להההפך ללק והעלה למעשה דטדא* הוא דגם נימק ציע כי נהשד מהרים מיק כ׳ נשם הגדולים
מחולשה האס או הצללים מההדס המלאוה ל ק הפקק דאוסריס גס בירוק ע״יש ומימ ירוק ככרח׳ אין להחמיר
בשהלה וסבלוק יום אי של זינ מליקה כלאוי וכל שאלי עביל [ ועי״ נחפארח צבי  Pף סיףא שכ׳ דבשבא לפניו
ז״נ חבלוק בקנוח לק מגחון ואם חלילה גס נקטח לא מראה ירוק כיון שיש הרנה מגדולי אחרונים שחוששץ
יעלה יפה אז ואקה לבלוק נקיטח ניום ז׳ עכ׳׳פ ולא למראה ירוק כזהב וכדומה הואיל וטעים לאדמימוה נדכ
מבלוק מידים אך הפקקהשהלה וגיוס א׳ של ז׳׳נחבלוק נהט איע כשבא לפניו שאלת שהרגישה זיבח ליחה שיק
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הס אתרוג או מלמון ביצה
שנם או
השעוה.
גמ״)א(
ועי׳ פ ה
)נ( השעוה ענהיס עיש עוד המציא הניס ני׳ ק
ובסיס
המיז דמנואי ננ«י דאפילו איט לק לנערי אלא כעראה עד לק
י
סלקו על הניס וגדולה מזו נתנ נסשונח <דצ סי׳ מיו דאפילו אם ראה
העולה כשהיה לח והיה לו מראה פהור ואסיכ נשנחיינש נמצא מראה עעא שנעל עליו אנק שהונהה לננוניחו עומר דאין שסיוייס מה נא ממראס
סהויה ואזליק ממיל נסי יציאה ען הגו^ הן לסמא או לסהר עיש ועיין אימומיח וכיכ השיך ונמנ הגיש שמצא כפונ שהאשה שיצאה מענה סמינוע
בתשובת שבות יעקב סע סי׳ צדי שחלק עליו נזה אן נסנ הסיפ שאין לק ועג לאחר שרשצה נמימן נמו נ׳ ינ׳ שעיש היא עעאה שדק• סלם
יאיימו מוכיסת גס הסיי הסכים עם הסיצ בזה ועיין בשאילת יעניןס״א להתלק ממממ רחיצה ונמנ הפיז שדנריו ממוהיס הם וסומרא ימירה קיא
סוסיי ״  Jשכתב יעסחפ• למעני עובלא כלעת אביו זיל ודעתו להסמיי זו שלא מציגו  pנשיס ופוסקים והמחמיר יסמיר לעצמו ולא יורה p
יני איתימי יהיר נמלאה פעא אימי שיבש יש להודות יפמאה ואע״ג י מ י לאסריס כלל עוד המציא הניח סועיא אסרס דכשינאו מראה ירוק ולנן
הורס נה נהיתרא ולזילותא לא סיישינן ועניא ראייה מלעיל סי׳ י נ סעין לפני המודה נעודו לס לא יורה נו ינר עד שיסיינש דלפעעים אסי
ג׳ גני הוריקו עיי שלק דאמרינן איגלי נהתתייהו וכש הכא דלא עניי שיתייבש ימצא אדום נקצוסיו והשיגו עליו העיז והשיך ופסקו דאין נוהנין
ביה מעשה עיש ועיש הבהיס לא המתי נו׳ עיין נספר נחלת עזייאל בן בלל עיש )ועיין נפיז סיק א׳ שנתנ יאןכ מה זה שאמרו נסיען ק*ו
במה ל׳ ף בליה לבי לאס שנסב דאיט השגה עיש אך לעיי נלאיה אין באשה שאין לה וסת שתבדוק עצמה לפני יממיש »* מועיל הנדיקהכיון

דרכי

לה מראה ירוק כזהב וכדומה שיש בה קמיכות ועב הוריה׳
להאשה לפרוש מבעלה אוהה הלילה באמרה לבעלה שיש
לה שאלה וחחכס אינו יכול להומה לה עד לממר כי
שכיח שלאחר שנראה מראח כזו שנדי חנחה גופה בלילה
וחומים גופה אחיכ על משכבה מאוח דס ממש או מראה
אדומה ואס ראיחי למחרה שלא בא דם ולא מראה אדומח
מהרהי המראה דאהמול והיל כוונתי כמה פעמים להאמה
כי כמה פעירס שהוריה כך נשאלח כזו שאחיכ למחרה
נא שפע דם ולא הוצרכה האשה לשאול עוד וזה שכיח
באשה שעוברה וקהן איזה מנונממ או אחה ימים וקונרמ
שהיא מעונרה ואס מעהה בדעהה באה מהחלה כמו מראה
ירוק ננדיקהה הנראה כשעוה או ם ח נ ואחיכ הוך עונה
ההוא נא מראה דס ממש נדכ כשנא שאלה מנדיקה
או מהרגשה זינה הליחה שנמראה ההוא יכוכ חחכס
לחקור אדר זה ואס הוא בזמן כזה כנזכר ואץ לפקפק
על מנהגי זה דהואיל מראה כזו מהולה פ״פ הדין איך
נפליש אוחח מנעלח עונח אחה ולא נחוש לעובדא דיהושע
ק נון קנימל עונה אחה זה אינו לאפ״ אס חחכס מממף
אוהה על מראה ילוק נזח אין מזחיחץ אוחו להא חזו
כמה גדולי עולם אוקרין אותה על מראה ירוק עכיד
]ועיי׳ נק׳ שערי דעה על הידד שהניא דנרי הניח נקם
מהרנן׳ל חנז׳ לחחמיר נמראה ירוק )געלנ( וקייס ע״ז
אנל כנר נוהגין כל נעלי הוראה להחיר כפקק השיע
עכ״ל ועי״ נשדה ניח שלמה חינ מידד קוף קי׳ מ׳ שצ׳
וזיל והנני נהודיע שאני מיקל לאחרים נמראה געהל נכל
ענין נפרע ננשיס שדרכן נכך רק שצריך להשגיח היענ
אס אינו נועה לאדמימוה עכיל וכן נשדה השונה מאהנה
ידג נק״ זח כ׳ שאלה׳ אה כי מורי הגאון כ״ע )נעל נודע
ניהודא( אס יש להומה כדעה השליה )נמראה געלנ(
והשינני נלשון זה אין לזוז מהנףע להחמיר לאחרים עכיל [
)ועי״ לקק קיק ״ ג נדנרינו לענין מראה געלנ( <יכ>
]כמראה השעוה ע״׳ באה״נו ופמ״ש קק״ג בדין דס שלאח
המורה כשה״ למ הי׳ מראה מהור וכשנמיינש נראה ממא
ומ״ש נשם השו׳ חכ״צ שתשיג על הניח והעיז והגףך ועי״
נקדה גנעח פנחק )להגהיק בעל חפלאיה זיל( ק״ כיא
נדד אשה שהיהה מקולקה דמים מדי החבושה ורפואוה
,

תשונה
נפמח מקורה בלמים מרובים ויש לה וקה ושלא נשעה וקהה
כפעם בפעם נמצא רמים מיונים משוכים במראיהס מלס וקהה
ופעמים מעורנין נמראה דם לק ואידכ נתקלקלו ניותר
רק שמרגשה קצה כאנ נראוהה שלא בשעמיוקחה ולפעמים
רואה מראה לק ואחיכ נשהנה לאולם והעלה לעל הכאנ
אץ להקל כיון ללא הוידוק מכה רק נענין המרס שהם
לק ואח׳כ משהניס לאולם פלפל ברנרי החכם צני הנד
והעלה להקל נאשח זו כיון שיש לה כאנ ועכ׳פ הוא קניף
והתיר נזה כהנו״ז והשיך ראץ למוש ולנלוק אח׳כ כלום
ומוהרמ ללחיץ אוהו הלונן מיל ולכנקו כלי שלא הנא
לידי קפק אמיכ כשהאלס עיי״ק[ )יג( השעוה .ענאה״ע
שהניא מהשיך שהוקיף או אהרוג או מלמון ועי נסיך
קקיד שציין להא דלעיל קי׳ לימ ועי״ש נקעי׳ א׳ ונשזדח
שס קע״ נ׳ ונשיך קקיא ונהביש קיק נ׳ ג׳ ול׳ ונראיפ
סקינ להיה נמלאה הכרכוס שקודן זאפעלק בליא וכן
נמלאה הלנריס הנצנעיס ממנו או כמלאה קישומ שקולץ
האפיץ בליא או ככנף של מווק או כחלקה אלס החולה
שקולין געליזוכמ הכל הוא נכלל מלאה ילוק מקולין גנרל
עיייש ועי׳ נל״מ ננלה קוף פרק כה״ שהניא מחל״
לכמלאה המללל שקולין זענעפימ או האל״ציצע עמא
והמה על זה שהלי אנו לואץ שאץ מלאיהו נועה למלאה
ארוס כלל והוא פחוה מנמיוה המראה זחנ למלאה אלום
וללינא ק״ס למ׳מ לענץ חלכח פשימא רחייניס אנחנו
להודוה ולהורוה כדעה ההר׳יי מיש ועיי׳ נשפחי חכם
קק״ל שהניא דנרי חליח נזה וקייס דלפ״ז נפל האי ההילא
דמראח גנדל ננירא דמאן הפיק לן לחלק נין מראה
החרדל לשארי המראוח שחקננו לעיל נקי׳ ליח שס דלפי
חנראח לעיניס גס מראח חחרדל חוא נחשנ למראה גנדל
ואוני נאממ דעח הליח להחמיר נכל מראח גנדל ומדש
נהגהוה דרישה נשם המהמךל דציע להקל נמראה גנרל
וכר וקייס נשם השר הניח קי׳ פ״ד דממינ נקנףנן כרוב
הפוקיןס דמתירין כל מראה ילוק בלי קום גמגום הדק
נקיק שאחיז שכ׳ למראה גנדל הנא לפני המורה יזהל
בזה לחיומ מחון בלבר ולעיין חימב עיש )ועיי׳ נלנלינו
לעיל קיק ״א לענין מראה גנדל( <יךי> הסראה שקידין
בלי״יי עגףך קקיח לכיש גייין שהוא כמראה עשבים
ועי״

לו

יורד ,דעה קפה הלבות נדה סעיף א

יואפילו יש בו <ט 0סמיכות דש והוא עב הרבה <טז> ואפילו הרגישה שנפחה מקורה )יז>
ובדקה)יה()ל( מיד ומצאה <יט()ה( מראות דללו טהורה » ה יק עיקל

באו־ הטלה
» .יי ישנ״כ היזמים
נ-«1

ז

באד היפב

פתח־ תשובה

שציינה נהמתין עי שתיינש ונעורו גע אינה ׳ולעי! כלום עניל ולא מובנים ל* יניי העיז נזה שהי• נס״ קפיו שס איצ ניאות ננילה נלל
כמיב הימיא שם אלא ינייקה היא שתיע למסי ענהיפ שם סיק נ׳
הננתי הלא הנייקה מהצי נאס שלא מצאה כלום וקיל(
ומצאמי נחיל שהיגיש נזה ]וציל יסיל להפיז יהימיא שם קאי יק אנדיקה
שלאסי תשמיש וכמיש שס סקיג נשם תשונה מאהנה שנסתפק נזה[ )ד( מיי הייט נתון שיעוי וסת )המניאי לקמן ס״ קיז סנ א(! ,סיד ]יעעשיל
סי׳ קיצ סקיה ויויק[ )ה( מיאות הצלו פהויה עיין נתשונת גנעת שאול סי׳ נףז נאשה שהיגישה שנפתס מקויה וניקה תינ^ נסנוקה ומצאה
בסס בדול ממיאה הפהוי רק שנתון הכתם היה כמו נקויה איומה קכנה כמו פיפת סייל והסלוק ההוא נא היה ניוק ויש לספק אס לתלות
הינשה נמראה פמא נמו במראה פהור או לתלות המראה פמא ניס מאכולת כיון שהוא פסות מנגייס והמשה נמיאה פהוי צני וכתנ יעהויה
יסלינן הרגשה נמיאה פהוי והים נמאכ לת עיש באורן ושס בסופו כתוב נשם הגאון מוהריד מידכי זיל מנרקטץ שפקפק נפסק זה ועמש׳ל שי׳ יףצ סיףו

דרבי תשובה
ועיי׳ בדברינו לעיל קימן ליח סיק ציה דבכלל מלאה ידוע לאיא לבדיקח בתיו שיפור וקח ודוחק לומר דל*
עשביס נכלל בין שהוא ליגדמ גר״ן בץ שהוא ריחה דוקא ניףמ בדיקח אלא דריל שקנחה עצמח דבל כי הא
גמלאיחו שקולין מיכקנדל גר״ן וע״״ש במה שהבאח׳ מהיס הדל לפרושי וט לי״ל לליל שהכניסה העד בפניס תוך
ל״ דהמלאה שכקלא הנדל גליץ צליך הח״שנוח אס שיעור וקת והגס ששהתה בבדיקתה יותר משיעור יסמ
אינו בכלל גנדל עיש )] 0Bססיכות דם .עי״ גשדה עכיז אס חיתא דהד דס הד נכתס על תעד ע״יש נירש
מינוך גיה יהודא גשס הגאון מדה געמשלק דל באשה בזה ולדינא סייס דמסהברין דברי הכדפ לחלן נך ק״צ
עינקה ודעי׳ מקולקיס וכשטדקה איע מצאה כמו מוגלא הניב דחשיכור בכדי שתושימ נידח לתחת הכר שהוא
לגנה ער״ וגהוכה נקודוה קמנוה אדומוה כמראה י־ס חשיעור דאשס תלד נדש )יה( ]סיד־ עיי׳ נחטיא כבל
ממש כן מצאה גכל ד׳ או ה׳ ׳מיס והסירה כי מהורה יףח נךג שט דאשח שרגילה לצאת ממכה חרבח מראות
היא עי״ש מעמו ובשדמ שאילמ יעניין ידא ס״ ״ג הרעיש לבכות חרבה וכ׳פ נדי הרגשה ומצאה רק כבכח ומראח
פולס על ההשר הזאה שאי! לסמוך על״ מפני הקולומ מהורה דאיצ לבדוק בכל פעס בהיותה בין אכנףס ובביתכיכ
גדולוה אשר שגה שם גכמה דגריס ואי מהס במה שהבץ ו ק פקק בשרה דברי ח״ס ידא ידד ק״ לינ עיייש ועי״
לשון המור ונדע ק״ קפימ גזה שאס״ יש ט סמיכוה דם בשדה ביה שלמח מיב עידד קי׳ ליו שט חדשים מקרת
וידא עג הרגה מהור וכסטר הפי שיש שס מראה דס באו לקמוך על החכיא בזה וישהקע הדבר ולא יאמר עיייש
אדום גמור וזהו מעיה גדול והכונה גפשימוה שאפ״ יש ועי״ בשרת המורה ש״ ק״ חרז שהשיג עליו והעלה והביא
ט גהרא׳״ הזאת של מראות כשמת סמיכות ועוג׳ ידמ כדעה המהירים החטא והדברי חייס תכז׳ עיייש ונד״
מהוד חיג ועוד משג מעוהיס גמעמ״ תהשר הנז׳ שנדכ בשדה שערי דעת מהיה סי׳ מדז נדד אשה שה״ כופל
אץ לסמוך ע״ז כלל לידהרא נדי״ש ועיי׳ גפס״ש גס״ זה ממט חהיכוה לק או מוגלא געהיל ובהוכה לפעמים מעורב
ק י ך ועי״ גשדת אגודת אזוג מדגר׳ מידד סי׳ ליד גס מראה ממאה ואיי למהר עצמה לבעלה וגסי עחה כשהועב
שחמה גיכ על ההשר הנד בחב״ ק״ הדל במ״ש דלא לה ע״ הרפואות שעשהה עכיז מרגשה נדפ ביוס וידי
ממא מומרה ריז דמיפה כמרדל גדולה משל מורה והמה לבדוק מיד אחר ההרגשה כי יקרה ליז גשמה שהולכה
מאוד הלא מומרח ריז ה״ רק על זינ אבל מיפה כמרדל בשוק והעלה דאף דמבואר ברמ״א בזה לבדוק נדד נדמ
בהרגשה הד מהיח כמו שפע דס הרבה ו ק הקשה מה כשבדקה כיפ ולא מצאה כלוס או מצאה על הרוב מראות
שממה עליו גיכ השאילה ׳עבין כנז׳ ועוד שס מזה עיש[ מהורות איצ שהבדוק ודד דוקא נד״ש ועי״ בשדה כמע
)טז( ואפי׳ התישה שנפתח מקורה• נד״ בס׳ הפארה שרק ירד ס״ כיא שהאריך בפלפולו בדין זה אס מוצאה
למשה שעמד בזה דהא קי״ל להלן סע״ ג׳ דידא לסמימת מראוה לביטה אס יש לקמוך שלא להצריכה בדיקה והעלה
הקבר בלא דס עיי״ש ועי״ במקשה זהב קקיב שהביאו להלכה שיש לסמוך בימ׳ קפרה עב חזקה שאיכה רואה
וט שנעלס ממט דברי הההיל שכ׳ שעמד בזח ודחה זה אס הפסיקה בעחרה כראד שהסכמח האחמכיס שיש לה
דכית דלוק דרוק גיכ אהא ממקור שפיר טכל לתלוה חזקה מהרה בימי ספרה אף שמרגשמ זיבת דבר לח ולא
מהרגשה גמלאוה העהוריס דכל מה דאפשר למהל׳ ההרגשה מיבעיא לשי׳ החודד שצריכה להרגיש שזב מהמקור אבל
גמיד׳ הליכן ולרךמ עיש )יז( ובדקה כיד•׳ עפידש מיש הרגשה זיבה חוזן למקור לאו הרגשה הוא ומקהמא אשה
מהחודד דהיינו גהוך שיעור וקח ועי״ גק״ש להלן ריש זו מרגשח זיבח דגר לח חח למקור איכ אכהי איה לה
ק״ יו*׳ קקיל שט שהדגר גקפק עד כמה ודקרי גדקה חזקה מהרה אלא אף אס גס לא ידעה האשה לחביון
ממי וקיים גציע נדש ולעדן מיש חחודד לה״ט בשיעול גזה או לש״ הכדב דכל חרגשח זיבח דבר לח היגשח הוא
וקה ע״ גכדפ להלן קי׳ קיצ קקיג ביל המחגל שם ואס ה ״ ט גראהה דס אנל נספק רואה לא ואיצ לחוש ככיד
הרגישה וכר ובלקח אחיכ ולא מצאה כלום וכד כחג נדז נרש[ )יט( ]מראות הללו .נד״ גשרה הרידא סי׳ ״ז
וזיל לה״ט כקיעול וקה המגואל לנדל ק״ קפיז קע״ א׳ באשה שרגילה לראוה כהמיס ממראות כשמה לק דרוק
עכיל והנה שם מטאל השיעול גכל׳ שמושמ ילה לתחת ובתוכן מלאות אדומות ומאמר שידוע שיפתח המקור 3למן
הכר והוא השיעול לאשם הלוי והוא יוהל משיעול וקה דלוק חוששין שגס האולם יצא משס והובא בנדז לקק
ועי״ נשפחי חכם קיךו מיש נ ע ת זה וכ׳ שלגלי החודד ס״ ק׳צ קק׳׳א ועי״ בפת״ש בזה קק״ה בשס הגבעה שאול
יממהין להא חמחנל כתב בלשוט ונלקה מיל והא זח ועי״ בקדח כר למאור סי׳ ליה כבין שאלה כזו ומת שפלפל
בזה
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ד כור וכ יכ הישנ״א
ניד׳י־ ילהא לאיגע״א פס ננתרא ס י נד־־ ר איש מלוי* חכס יכ* ולא א*1שמא י שם ללילמא כ* היכא דלליי ,לא איברר ל! ולא כל גן נת״קס ע.י־ אי< -כמי לא קיס לי• וסגלי־ גר

דרבי תשוקה
נזה[ )ב( ]ללא ביש סחמירץ היש מהמילין הוא לעמ )א״׳׳ן בלעכיכ״ג( והמלה לליכא להוי הכאב מוכיח לאתי
המהיל כנז׳ נלמיא ועי״ נשדמ מפאלמ צנ׳ מידל ס י מכאב צללי׳ ע״׳ לילה ויש לההילה היינו שגא בשמה
ניה נמה שרצה השואל נהחמיל כלעה המהיר כשרואה וקהה כיון שאיכה מיכקה מ״״ש וכן נמשו׳ ההוא נמהר׳״
האשה מראות נננות ונוטה לזהנ קצה אף שהס מראומ
אסאל נלנליו נמיו׳׳ל סי׳ קצ״ל ע׳׳שן
תמותרות כיון שררגשת אותן וקנעה לה וקת תוך וקה סעיף ב ׳  0 0נאמנת אשה .ועי״ נשר׳ה מהר׳׳׳ ודיל
והוא נא רצת לתקכיס למומלא ולעתו שגס ללעמ תההיל
סי׳ כ״ו שס ללוקא לעצמה נאמנת משוס
י
יש נתתיר נזה נד״ש מעמו ועי״ נשדה קנאה סופרים לכמינ וספרה לח אנל למנרמה אין נאמנה נמהר מנרהת
תשו׳ סיג נהשממוה לשירי מהרת נאשת שזנ ממנת מראות עי״׳ש ועיי׳ נמקור׳ מ״ס סק׳׳מ ונמפאלמ צבי סק״נ שהניאו
כשרות מתורות ומקצמן נמצאו על מלוקה אס יש למוש וכ׳ לאע״ג למלנל׳ הש׳׳ע משמע לאין חילוק נין לעצמה
ללס תנאנל שמא לס ממא ת״ ומניא מל׳ תמדא אלו ונין על מנלמח מ״מ כיון ללא מצינו לאחל מן האחלוניס
נאשה שהלגישה שנפממ מקולה וממלק לנשמה וססת יש שחולק על המהל״׳ו יש למוש ללנליו ע׳׳ש אמנס יעיין
נחחמיל ושלא נשעה וקהה מהולה ועי״ש נקנאמ סופליס נשפמ׳ מכס קק׳׳ז שכ׳ להמנהג שאין הנשים שואלוה
השי ס״ו ונשדה מומדל הליהא׳ ידנ סי׳ ק״ו נאשה שא״ נעצמס להמכס רק שלומומ ע׳״ הנשיס הממוטמ ע׳׳ז
)כב(
לימהל שלפעמים מצאה על הכמונת כהמיס קמניס לומים וסומכין עליהס נכל אשר יאמרו ע״״ש ללרכו
כמי שלייה נשל וכף וגס מצאה לפעמים נלא הלגשה אשה• עי״ נלנרינו לעיל ק״ק ה׳ ועי״ נשו׳׳מ אלומד׳ר
וגס לפעמים מלגשת מנמק זינת לנל למ ונולקה מיל לבלי מ״ס מ״נ ידיל סי׳ פ״א שכהנ לכנךס סקמומ לואומ
הכהונה ומצאה כמו לימה לבנה הלבה ובין הכהמיס נמצא לס נזמה״ז נדי״ש )בנ( ]או אפי׳ גסתפקנו אס לאמל
אלוס ולפעידס לא מצאה כלוס רק אמר איזה שעוה מצאה שנלקה א״ע נאנל העל ואי״ ננירול אחה מלאה הי׳ינו
הכממיס וגס אמר הזינה יש לה כאנ מנמק להיינו אי״ן אץ להקל כ״כ נק׳ שערי מוהר שער נ׳ ועליין זה צ״ע
מ י נ נ י מ והעצה דאין אופן להתירה רק סלא תראה הכתונת צפענ״ד כ* כ׳  opנןעמ״ מקוס להד אהיליל רינצוהא
שלה כלל לק כשהלגיש שזנ ממנה לנל למ אז הנלוק ע״כ לא ממזיקין אומה נמזקה מהולה והוי קפק איקול
הכמונמ ואס ממצא כהס מקצהו אלום ממאה ואס לא הולה עכ׳׳ד ועליין צ״ע כ; ״׳ל ללא הוי אמיליל ליעוסא
ממצא ט כלוס אז אח״כ לא מנלוק ׳והל או יש הקנה והד כקפק לא על הלולקכיון ללא לאההמלאה מומאה
לה שמלטש נממה מחכמונמ נגל צנעוניס ונכחיג לא כלל ואולי לא ה״ שוס מלאה כלל טלאי לא הוי ליעומא
גזרו מכידס עי״ש וגס לענץ אס הנער )נרענינ״ג( לינו אך כשה״ אחה מלאה אולי יש ללץ כ ש איהמזיק ליעוהא
כמכה עי״ נשדה מהרשיס מיג ק״ נימ שהענה לנרענינ״ג קצה זולה נג״י הלאשוניס דהוחזקו הלמיס ׳או נהפקק
ליט כמכה והולה להקל ע״ז עי״ש מעמו ועי״ נשדמ מהלה כיון לצליך נליקה ולאיה ומהולה אז טלאי אץ
נימ שלמח חינ מידל קי׳ ליו נשאלה כזו נאשה כשנורקה להקל מקפק אנל נשאל היודס ציע אס לממאה או למהלה[
מוצאה לימת לנינת ונמוכן מיפה קמנה אלומה כעין )בד( ]חכם פלוני• עי״ נשדה מהל״ אקאל חידל ק״
תנז׳ ותעלת לצליכת לנלוק נכהונהה )כניל נקיק ״מ קפיז אס לשאי אלם ללאומ כממי אשהו נשמה וסהה או
מרנל׳ חניש שחולק על תמכיא ותכא שאני שנמצא נתוך נייד ליטנה נג׳ יידם הלאשוניס והעלה להלכה כיון לגלול׳
המלאה כשירת נףפת קמנה ונזה ״ל מולי כולס לצליכח נליקת האמרוניס הנימ הילל לידל ס י ש״נ ונמשונמ מוה ׳איל
גס החולקים עמו נמוצאה מלאוה כשילוה וקנלו לאיצ ק י קכ״א וכהנה פקקו לגס נאיממזק איpלא שלי להורומ
בריקה( נשעה הלגשה זינה לנל לח ונג״ לאשוניס הנלוק לעצמו עיכ לשאי להולוה גס הנעל נכח״ג ועי״ נק׳ עי
לוקא נעל הנלוק כ׳ אס הנלוק בכהונחה אס ממצא נלה בסוף פ״נ נלה ונקדא נק״ קפימ מהיה מה שהעלה
נמוך המראה מהור מפה אלומה אף עטל קשה להקל בזה לחלק לאס היא בחזקת ממאה כטן שהוא קפק ושאלה
אנל אמר הג״ אס ממצא מראה מהור ונתוכו מפה אלומה על מנילהה אז לא יולה הנעל נזה משאיכ כשאינה בחזקס
אס לא עיינה נהמלוק קולס הנליקה אס משוך ממא ואס ממאה מוהר להורוה ועיי׳ נלנליו נשרה שילי עהלה ס י
עגול מהול עכיל ועיי׳ נשדמ מהל" אסאל ז״ל הלק זה משו׳ ד עה שפלפל נזה והחזיק נלנריו חנז׳ עיי׳׳ש[
אהע׳׳ז ומד׳מ סי׳ לנ״ל אומ נ׳ נאשה שאמל הלילה זמן )בה( כיוצא בזה עפהיש מיש מהקימ לאפ״ על עצמה
לנ מצאה על הכהונה כממיס לימה לננה כשליימ נשל אינה יטלח לסמוך נזה כמן נףולעה שכזה מיהר לה
וכמלאה השעוה אנל אץ ט שיעול כמס ולפעמים תוך המכס וצריכה להראוה גס עמה למכס ]ועיייש בקימ גןכ׳
הלימה לננה )וו״סעל שלאם( נמצא כמו נףפץ קעניס למלבל׳ הלשניא נלאה לאפשר האשה בעצמה יכולה
וגס מלגשמ לנל למ ואז ״ יש לה כאנ נאומו מקוס לקמוך ע״ז אמל׳ שיולעס שכזה מיהל לי מכס ועיי׳ בק׳
קעל׳
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פתחי תשובה

)נ( סומכין .מ ן אפה זו שמסוסנןס ביס שלה אין לה לסמוך על מגרשה )י( סוע pעדה .ענכיפ מ״ש  p iאפה בו׳ אין לה לסמון על סגיסס
שהראתה לה •ימס וא»דס לה סיס זה ש<ך היאיסי נס אט לפלוני סכס מ׳ זעי׳ בסיס שני דאפילו על עצמה אינה יכולה לסמוך נזה בגון שיויעס
ונףהר )מיהו אי-אומיפ יס זה או כסס זה טיהר לי הסכס נאמגס(זע«נ שכזה מיהר לה המכס וצריכה לסיאוס נס עסה לסכס .ועי׳ נסוהיש שכסנ
סימן קפיה גףג נהניכ •ובסנו -הסוססוס ייבול ליאוס ימי אשמו ומביאם יאעילו אס היא מביאה יש הראשון ואומרת זה שהוא כזה נדהר לי המכס
עהרשיל
יא 1ליכא לעיסש שמא סעסה גיעיונוס מימ אץ סומ pעליה עיש וירש
סבהיפ יכול לראוס יעי אשסו עיין בססי סבמס איס כלל ציה שכסנ.
׳יאס איי* לה שאלה ננגנין הפני1ה אינו יכול להוי׳וס מאמי יאיססזק איסורא עיש ועי׳ נחשונת סוס" יאיר ס״ קכיא

דרבי תשובה
שכרי דעה !מס שפלפל בזה ביד סקימ נדי״ש[ וכי״ בלבנון
ננוע קק״ב שסאיין להשיג על בל דברי חקימ בזה עי״׳ש
ועיי׳ במקשה זהב סק״ג שהרבה גיכ להשיב נדד הק״מ
בזה והוכיח מדברי הפוקקיס דאשה שראהה איזה מראה
והיא יודפס שבנר שאלה על מלאה כזו לחכם •ומיהר לה
שנב אינה צריבה לשאול עוד הפעם אל החכם ויטלה
לקמוך על מדונה מ ה אס ברור לס בתיא׳ שמראה זו
דומס להמראה ששאלה בבר שאי ],אנחנו מחזיקי! אוהה
נדממנוה אך נ ך ס דהגס שלהלכה בראת להקל בזה כידמ
עכ״ז אין לקעוך גדז למעשה ואין לה לאשת להומה לעצמה
בשום ענץ ננטזלם רק אם סבל סביא אל חחכס כידש
הסיע והוא יורם לה אס הדרך אשר הלך בס ע״״ש וכיכ
ננאר מיס ח״ס קני׳ ו׳ לדינא עיש ע ו ( אין םומכץ עלי׳
עפה״ש מיש מססוהיש דאפ״ אס מניאח חדס הראשון
ואומרה זה שהוא בוס נדהר לי החכם וכר ונדי׳ נהוהיש
שנקוף דנריו הביא לזה רא״ זדאץ מ/מכין על נאמנות
א&ס אפ״ נכהיג והבית נציע גד״ש ונד״ נמקשת זהנ
קוף סק״נ ונחפארס צבי סק״ג שמדמה ראיות הקממן
שס מהגימ ונוהגים פביס טקונמס דנכס״ג נאמגח פי״ש
ועי״ ננאר מיס ידים סעי׳ ד ונעלטשי שהרה בפיהיק
שקים שפקק שאשה שהניאה בסס לפניט ואנו מקופקיס
ט והביאה עוד כהס שהוא שוה לכתם וה ואומרה שהראהה
לחכם מויהר ולפ״ז גס כתם זה מהור אף שהקימ מקיל
לקמוך על״ נזה מימ נזה  fכיון שאנו מממאץ כל מראח
ששעה לאדמממס עיכ אס נראה לומדה אחד שהמראה
שנוה באדעימוה והאשה אומרה שחכם אחד נדהר 6ה
מראה כזה יש להת״שנ הרנה בזה פי״ש ]ועי״ נקף מי
נדה נקדא מהיק מיש על ד נ מ ההוידש הנ״ל וזיל ולפעניד
נראה דאינה צריכה כלל אפ״ לומר זה כזה כלל ואיצ
:נל לומר שחזינן שאינה מועה נדמיון רק אס רק מניאה
רם הראשון ואמרה זה מיהר לי החכם ועל זח הדס
נאמנה כמ״ש השיך יעיי*ש וכיון שנאמנה על הראשון
לומר שזה מיהר א״כ נחזי אנן אס הדס השני דומה ממש
לראשון פשימא דממהרינן לה אף שלט הוי קפק אס הוי
דס ממא מ״מ הרי חזינו שחכם מיהר הדס כזה והיא
נאמנה על הראשון עכ״ל וגס מה שהניא נהוהיש ראי׳
להיפך מדנדיו משיק נדה כודל זה מי׳ נמי נדה ע״״ש
בשדה קול ׳הודא להגימ ליטש מחאראקקונ זינ
ק״ ליא פי״ש[
 O W W p Dהכניסה שפופרות ה״טקהכניקההשפופרה
עד המקור ועד נכלל .ש״ע ההרא
נפרחדור
וכי״ בלנטן נשפ קקינ שהוטח דדוקא נהכניקה שפופדה
1

בתוך המקור והשפופרס הוציא דס מן המקור הוא שהתירו
אבנ אס הככיקה שפופרמ בפרוזדר והדס יוצא מעצמו p
סמpר פד התחלה הפרוזדור ונכנק שס לסוך השפופרת
גומא דהא הש״ק מדמה שפופרח לחמיכה וממדנחהיכה
תחלה יציאה הדס מן המקור ה״ בחמיכה טדאי דה״נ
גשפופרה בעינן שהשפופרה יוצא הדס מן המקור עצמו
גנ׳״ש עוד שעמד על המחקר נשפופרח קצרי שהכניקה
לעקור ואינו מגיע לממה לפרוזדור אך עומד למעלה
במקום בין השיניים שהוא המקום שבין המקור לפרוזדור
ונפל דם דרך השפופרה לפרוזדור אי הר כרואה דם
בשפופרת או דנפיק שיהא השפופרה משוך ומגיע גם
נמנוה אבל כשהדס בא להדיא לפרוזדור בני שפופרה ממא
וכ׳ דממשמעוה לשון המור והמחבר משמע שמיי השפופרת
הוציאה דס מן המקור עד לחיץ וצריך להיוה תחלסו
ממק1דו עד קופו בפרוזדור בשפופרה ורק אז נמהר הדם
אבל אס הוא בחחלה לבד או בקוף לבד לא מהני עיי״ש.
)כה( שפופרת כ׳ בב״ דהכא ידידי בקפופרה של קבה
מהוא דק באופן  topנפקח הקבר עצ ידה מקא״כ בשפופרת
עבה שהקבר בפתח גנ״ כיון שא״א לפתיחה הקבר בלי
דם ועי״ בחורד בביאורים קוף קק״ג שט דבראה דעפ
המחבר שנא העהיק בשיע דגעיק שהה״ השפופרח דק
שבדקים שחזר ט ומהיר גשפופרה אפ״ עב עיי׳׳ס ןעיי/
נלנטן במע קקיח שמדחה דברי החורד בזה נדי׳׳ש )לבנין
בדיקה שפופרמ עיי חרופא עיי׳ לקמן בדבריט ק״ קציד
ק׳׳ק ״׳מ( )כ©( שפופרת .נני״ בלבטן נמע קק״ג שעמד
על חמחקר אגב גררא פפיי הדין בהכייקה קיקס למקור
והוציא דם דלכאורה נראה דגס בזח אמריק שאין דרך
רא״ בכך שיצא הדס מן המקור ע״׳ דבר אחר ונא,מעצמו
ומחור וכמו דחהיכה בפל׳ פלד׳ דמהור מה״מ אך מדברי
הפוסקים דנקמו שפופרה ולא נקמו קיקס דהד מ ו ח א
מפי משמע דבקיקס נומא והניח בצ׳׳פ דמ׳׳ש מחחיכה
דפל׳ פלו״ ומהור עי״׳ש )ל( ]םהורד -פי״ גשר׳מ
מהרש״ס ח״ג ק״ שק״ח באשה שיש לה וקח קבוע אך
ימי מומאהה נמשכים ״׳ב או ״׳ג ׳מיס ולא יכלה לימהר
ושאלה לרופא מתוחה ונתן לה קמים וצוה שבכל לילה
המבול בקמים ימך עטל כביצה וחחחוב זאה בהרחס ו p
העשה שנה ומחצה ובכל בקר כשהוציא אה המוך נמצא
על תמוך בראשו חתיכה דם שחור ועב קצת ועוד כמה
נדפיס כעץ כימדס על מ מ ך והדס השחור משובת עדס
וקחה והרופא אמר שיש לה בצד הרחם מעמ נפוח והמוך
עם הקמים מושכים אה הדס משם והעלה לההירח וגס
ט דיש לקמוץ בימינו על ע מ ת הרופאים קרואים במראה
למושה

יורה דעה קפה הלכות נדה סעיף ג
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)ז( מ ק ו י שלה ,עיין מ ע נ י ן ז ה בסשונס שבוס י ע ק ב <יא ס י ׳ ס י ס ו ח י נ
ס י ׳ מ י ה ו נ ס ש ו נ ס צמס צ י ק ס י ׳  miונסצמנס ס י נ ו ן נ ״ ס י ׳ ה י ז ו נ ס ש ו נ מ
שב י ע ק ב סי״ ליז ו ב ס ס י ב א י י ע ק ב נ מ ה מ פ ו נ ו ת נ י ב י ובסשונס מיצ ס י ׳ מ י ו ו נ ס פ ו ב ס עני •הושע ס ל ק י ו י י סיי וי ונסשובס ז כ י ו ן י ו ס ן ס י ׳ י ס י ׳
»»ב ובשאילת יעגיץ ג ו נ ס י ׳ נ מ ו נ ט י ב ק מ א ס י ׳ נ י ס ונסניינא ס ״ פ ׳ ז וסי׳ ק ״ י ובמשונס נ י י ס א נ י ה ס נ ק ו נ ס י ס ע מ מ י נ י ס ו נ ס ש ו נ ס מ ע י ל צ י ק ה
ס י ׳ ל י י ובסשובס שען י ו ק ס סלק  0סיי כ י א  .ונסשובס מ מ א י ס צגי סלק י ו י י ס י ׳ ] J Oובסשובס ס ס ס ס ו ס י סי׳ ק מ י ס ו ק ע י א ו ק ע י ג ובסשונס
ס ש נ נ ו ס י ע ק ב ס י ׳ מ י נ ( ומסגי ש י נ י ז ס וכיוצא ג ו לא גיסן י ש ו ס נ נ ל מ ו י ס ל ע ס ו ק ה י י ן בזה כ י א לגלולי ס י ו י במבואי בתשובת ט ד ע ביהויא ס ו ף
ס י ׳ נ י ס לכן לא ס נ א ס י הכל נ א י י כ ו ס

דרכי תשובה
לעושה משוס להד מדלמא לעגילא לגלוי׳ ועיי׳יש עול חהיכוה שהיו טפלים ממיל מהמקור לפלחלול ולזה הוצרך
בעכץ זה לענין סמיכה עלוה הלופאיס במהלש׳׳ס ח״ג הביי להנףל החחיטח בפושרין ללאומ אס כמוחו במים
קי׳ כ״ה וקי׳ ק״ל עיי׳׳ש ו ק בשדיה מהלש״ס ח׳׳א ק״ לאלו במומים הוי כמו ראמה רם שזב מהרחס לאף להוי
כ״ג כ״ל ובשדיה מהלש׳׳ס
<p״  yןק״ ק ^  ,עי״׳ס[ כממממ מכה שקיבל המקול הפקד שם משוס ללוקא
)ועיי׳ בלבליט לעיל קי׳ קע״ז כף׳ק צ׳׳ח ע״ש( )לא( במכה אמלמ או מינלא שמענה יוצא הלם שאץ זה מעין
בחתיכה .הייט מהיכה קמכה וגס הנדלה למוך מיס פושרין כלה לק לס הנצלל ממכה בזה מסילין משאיכ בזה שנלקב
ולא כימומה כללקמן ועי״ בשפמי מכס קק׳׳מ ובלבטן כמע הלחם ואין הלס בא מהלקבץ ההזא לק מחמה שעייז
קק״ז )לב( אפי• הוא םבוקעה .פ״ לא מיבנניא אס הוא שנחלש ונפקד הלחם אץ ט כח לעצור הלם נלה דוצא
הדס נמוך מהיכה שאינה מבוקעה שאץ הדס טגע ננשלה הלם מן המקול עצומ בלי מעצול והדימ לא כן דעחו וקיל
בניה החיצון דמהורה אלא אפ״ אס החתיכה הוא מבוקעה לאפי׳ הוא למה ממש מוסל ללעח הליש לגס זה נקלא
והדס הוא בץ הבקעיס והוא טגע בבשרה ג״כ מהורה מחמה מכה והפליחי חולק ע״ל שניהם ופי׳ לבנדכ לא
ש״ע ההניא קק״ע )לנ( והדם בבקעים .פי׳ שהדס איט מייל* הל״ש שנלקב קצה מהלחם ונפל חחיכוח הלקבץ
על החהיכה ענחק רק נין הנקעים אנל אס נמצא דם של הלחס לביה החיצון אלא שטף הלחם נשמלבב דלל
גס ע״ג החהיכה שאיט בבקעיס ממאה וכדלקמן קע״ למעה לביה החיצון כי הלחס עומל למעלה מפלחלול
ה׳ ש״ע ההניא שס )לך( ]בבקעים .עיי׳ נשד׳ס משיב וכאשל נחלשה האשה אזן שיש בלאשו הלחם מ מ מעי
דנר להג׳ הנצי״נ ממלאזץ ז״ל ח״נ ק״ ל׳׳ד ע׳׳ד אשה טפל למעה קמוך למקום השס דש ט פה לצאח הלמיס
שנקרע כיק השהן שלה נהקשוהה נלדחה ועשה לה ומשם יוצא הלם והוא באמה מהמקול שבלחם אך הוא
הרופא אפעראציאן והפר הכיק ועשה המצאה שלא הלד שלא במקומו כי מקום הלחם הוא מחוללחו למעלה
מול ולא ח ק ח ק ע״כ הכניס פי הרחם שהוא המל^ר מהעלחלול והוא הנקלא פאלסאלל וגזה החיל הליש כל
בהון• הכיס והפלו ועהה ממפח לס חליל עם ההשחנה רם שהראה משם משוס שאין ללך לאי׳ בכך לללך לאיוח
ואינה ימלה לינוהר מפל כי מי הלנליס שנכיק המד הדס נדה הוא כקהוא נובע מהמקור שהוא לקנלס מביס
אינם מניחים לרפאוח אה הפצמ של פי המקור והוא לבל החיצון ונדז קומך שם הכרע להקל במקום עיטן עיייש
חלש שישחיה הלופא ביליס אס רמס האקה באופן זר
מ ה ופלמצ שם אי הוי כמו לס בחהיכה ושאץ הדלך באליטה ועי״ בבאל יעקב שהעחיק לבלי הכדפ לליפ*
ללאוה  pוהעלה להמילה כמו באשה שנפל מקול שלה מיייש באולך ]ועי״ בקדח צמח צדק להגהיק מליבאווימש
אעפ״כ למעשה צוה לשאול ט ל גאון אי שיהילה עיי״ש[ זיל חידל ק״ קנדע ויךל מיש בזה באליטח בפלוגחח
)לד (,אשה שנעסד מקור שלד״ עבאה״מ )ליש מהג״מ הכרס תקנו הלב בעל החניא ושאלי האחלוניס ז׳׳ל נדש
דצ׳׳ע לענץ מעשה אם יש להקל ונק׳׳ק שאמ׳׳ז הניא ועי״ בכף אילה שלוחה )להגהיצ מ׳ נפחלי דל בן אלומו״ל
הבאה׳׳מ מהנד׳ז שהשיג על הב׳׳ח ועי״ נש׳׳ך בקק״מ הקלוש משינאווע זיל ק״ ״ז( ונשדח משיב לבל להג׳
שכ׳ לכשהחסיכוס טפלות ממנה בלא לס מהולה אליב״ הנצי״ב ידב קי׳ ליה עיש[ ) א ( הסקור שלה עפש״ט
לכ״ע ועי״ -בהוה׳זש קק״ו שכ׳ להעיקל כהמ׳׳ז שכ׳ במה שציין לחשד גלולי המחבלים ומשם באלה בעני! אקה
דאין להחעיל כלל נליניס אלו וקייס וככלע״ל שאץ לזוז שיש לה פאלפאלל] .וגדש הפמ׳׳ש בשם השמן לוקח עיי׳
מפקק הגךיע לכלאי הוא הל״ש והלא׳׳ש והמול ול״׳ף ט ל בשרת שמן לוקח ידג ק״ ״ מידל ונד״ בשדה לוביק
לקמוך עליהס עכ״ל ועיי׳ נ  p׳ מ קק״ג נאמצע התקו׳ חידד ס״ ר ה  nבאורך וגשדס שאילס שמואל ק״ ניג
ש ק לאפשל לנמקוס הלחק ועיטן גס הנ׳׳ח מולה להקל ונשדמ אמרי אש חידל ס״ כףג ועי״ בספיי להכדפ
עי״׳ש ללרכו )לן( שנעקד מקור שלד -עש׳׳ז וש׳׳ך וע״ ובשדה הגיע עקיבא איגר דל בפקקים מירד ק״ סיב
בפלהי־קק׳׳ב שפירש לבלי הב״י והל׳׳עשהב׳׳י הנץ לבלי עי״שמה שהשיג על הכדפועל המעיל צלקה במה שהקילו
הל׳׳ש מקוצי שהביא הלא״ש שהמקול נלקב במקצתו ונפל גס כשמוצאס לס בגליקח העל ולעמו עכיפ נכת• ג להוי
<נן המקול חמיכוח בשל לפלחלול ומאוחן חתיטה זה הלם הפאלסאל כמכה שא״ אס מוציא דם ופמפ יש מקום
וההירה הליש להא זה לס ממיטס ולא לס בלוח שבמקור להקל בבליקה ונפרס שמוצאם קלעין להוי כמו ולאי שלא
ועיש המול ולא הימה שקקה מללאוה הייט ליל מאוס בהלגשה והולה באשה הזאמ בנילמ ליד׳ שלא מינה
גבלקחה ובעח מהלחה לא חבלוק כלל וכשהעהל חר
שיה״
ח ״ 3
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יורד .דעה קשייו הלכות נדדו סעיף ג
דרכי תשובה
שיהי׳ לה פקיקה מהרה ממש וכן יום א׳ יהי׳ גדוד
הקפידה ובמרס שננת״ס לא הנדוק כלל ואס המצא נלא
בדיקה עד יש צדדים להקל ע״יש ובענץ אס יש לתלות
בגאלדעניע אדנדר נרי׳ עוד שם בהשר רעקיא בפקקים
חירד קי׳ קיא עיייש ועיי׳ בשרה כח שור להגאון מ׳
יצחק שור זציל אבד״ק גוואזדק קי׳ כיב שחאריך בשאלה
כזו ופלפל באורך בדברי חביח ותלמידו הציצ הנז׳ נהפחיש
ותעלת דיש לדון דתדס בא מת שהיא רואות שלא בשעת
וקהה ותיא מתשנר אבל רק מאברים תפנימ״ס ולא מהמקור
כמו שהאריך שם וקייס שאס ברי לה מא׳ הקימניס שהדם
יוצא ממוך הנקב  pהצד והשבירה והנפילה הוא לק
נננ׳ מע״ס ולא נתאם אז הוא מקכיס להיתר ואס יכונ
להיות שהמקור עצמו לפעמים יזוז ממקומו אז דעתו נחחמיר
עי״ש ועי״ נשרת יל לול תספרד׳ קי׳ ליה כיד האשה
שמחמת חנל׳ לילת שענת עלי׳ נעקר תאם שלה ונפלת
למעה ממקומה ולפעמים מרגשת כאב גלונ בבמה ואחי
הכאנ מוצאת כמין שרייה נשר ואח״ז טדקת נחורי!
ובקדקין ומוצאה הבגד נקי ותמ״לדת אומיה בבירור שתאם
נפוחה ויש בת מ מ ה קמנוה וכיכ הוציאו ממנה חנודה
מן המכוה ומזה יוצא הדס "והיא מינקת ומקולקת למיס
ותעלה המכה בתאם עצמת אעכ״ שיודעת שמכתה מוציאה
דם א׳ אפשר לתהילה עי״ש ועי״ בשו״ת חקד לאביתכ
להגאון מהר״א תאומים זיל קי׳ נ׳׳ו שכ׳ בכיין הפארפאנ
קוף דבר דאס החלה רא״תה הוא עי״ שרבוב המקוי
נממה אף אס אין לה וקה יש לסהרה כ״״ש וכ״׳ גמדה
זית יענן ידב ידד סידן כ״א עי״ש
ועיין נשרת השיב משה חידד קי׳ נ״מ נאקה שזה נ׳ שניס
שיש נה חולי השני ר״נ ונשכה תיאשונה ת־תה
יכולת ליכיהר גס נסענרה וינדה רק נשעה נידה מחמת
קושי הלידה נתקלקלה ניוהר דתייכו שניקב אוהו הדני
שיצא ממנת )נשץ תשואנ מגומגם קצת וכנראה המנה
שהאם או החלחולת היינו ־אוהו תדבר מילא ממנה״ שכתנ
זת ניקב אחיכ וע״ז נתקלקנ ביותר שבי״ שניקב הוא מונא
כל שעת ניחת ודם ומוגלא כדמפרש בזת( ותוא מוציא כל
שעה דס ליחה ומוגלא ובפעם אחרת כשתיהת בתוכו נקב
ונראה נהדיא שהדס יוצא מן הנקב זה ולא ממקום אחי
כלל והפלת לתקל במכיקה כיץ דאחי השבי היהה מקונקה
דודם קודם שנתתות הנקב אך כקהכק אס נאהי כיעניו
ימי הנקה ויארע לה כזה אס נכתר א הה כיון דאיכא
רוב מרס שנאים מן המקור אימר אץ תונין ברכה ונוכה
גס נזת לתקל וקייס נצ״ע ע״״ש וגי״ נשרה נמכ שויק
ידל ק״ ד ג כיי״ש וכי״ בשדה יד יצחק ח״א קי׳ קנדה
נדד אשת שלקתה נחל ר׳ במנה בחונשה תאם שיצאת נתח
והרופאים עשו לת עיגול או מנעת ותעיגונ הזה נא יזוז
ממכת לעולס שמאב לה מאוד ננעדו והאשה הזאת תי׳
לה וקה קטע עד זה שנתיים שפקק וקתת ומקונקת דמים
לגמרי אך זת יותר משבה שזב ממנה ניחת כפמרכת ב־שב
וכיוצא והליחה טמהלמיאה ירוק גע״נ וככמיס-לאדמומית
וא׳׳י למהר והעלה להסירה באוכן שהעשה כמ׳׳ש הפוסקים
י ־ ׳ ־ * י בטהרה לעיב וכל וכ  -י ד ־ ת ג׳׳כ במהרה דהיינו
״ י ת וערבית זה־ ,י .ג׳ בדיקור .ותשמור כצמה

לח

אז מכריעת וכו׳ שגורס לת הזיבת ליחה ואח׳׳כ תשלים
עוד ו׳ ׳מיס לחז״נ וכמ׳׳ש חקד״מ ובענין מציצת תעשה
מריש בטב׳׳ק ק״ ק״ד ובסניינא ק״ קלייה ע״״ש ועי״
בשדיה נהר׳ אפרקמון חיד׳ד ק״ ע״ד באשת שיולדה לפני
ד׳ מדשיס ועי״ קושי לידה נההוה לה חולי השבירה כפי״ד
ההילדח החכמה ורופא כפרי דשס והיא אינה מרגשח
שוס זיבה דבר לח רק כשבודקה וחקנח באוחו מקוס
ודוחקח באצבע עס חחלוק אז ימצאה דס על העד עיי׳׳ש
מ׳׳ש נזה והשאלה וההשו׳ כפולים בזח שס קי׳ קנ׳׳ג
ע״״שו ועיי׳ מוריד נחידושיס קק״ח שכ׳ נענין חולי שנקרא
כארפאנ שהאריכו האחרונים ונראה דדינה כמכה שאין
ידוע אם מוציאה דם עכ׳׳ל ועיי׳ נלננמ נמע קוף קק״ה
שעמד בביאוי דנר׳ החוו״ד נזה שלא מצא פחמן אס
כונתו לדעה הנדיב משוס דיש לתלות בצדדי הפרוזדור
ובתיצוניוה המקור או אס כוונתו ראפ״ אס הדס הוא
נפנים שנ המקור וכו׳ ע״״ש ועיי׳ נשוי׳ת זכרון יוקף
חיר׳ד קי׳ ״נ שכ׳ נשם כמה גאונים להתיר נפארכאל
רש לה כאב דתולין שלא גשעמ וקמה במכתה שנ שנר
תכארפאל באס יש בת וקה קבוע אך באס אין נת וקמ
כ׳ לתחמיר ומצדד שס באתת אופן מוכל לקפור זינ עיי
בדיקת שפוכרת מל אבר ומכחול של  pדק ותכרוך אותו
בצמר גפן ותכניק אותו באומו מקום ומראה אס לא
המצא דם ניאש המכחול היז מהורה וככה מכשה גס
נהסקקת מתרה ע״״ש שכ׳ נזה כמה חילוקים וע״׳ נקימ
קיךג תשר ארוכה נכיוצא נזה נאשה שנפלה האס לממה
מחמה קישר לידה וא״א נה למהר לנעלה מחמת יציאות
דריס דרוניס ונשעת וקהה יש לה צער גדול ושלא נשעה
וקהה אין יה :ער גדול רק הדס יוצא מן החתיכה
תכאלכאל וכ״׳ נמ״ש שתי תשונות נדנר זה והעלה כללא
דהילתא קשת לתתיר כיון דלכ׳ תנ״ והניח נדבר׳ תר״ש
דקוצ׳ מנואר שלא תתיר הדיש נכהיג אמנם אס יש לה
וקה  Vלמצוא היתר להאשה שלא נשכת וקתת עפי״ד
הצ״צ דהבנימה מיקרי מכה נאוהו מקום וננ״ל שהננימה
גדולה ויוצאת  prנטפח לגמרי ואינה חוזרה מכצמה
אלא כ״׳ משמוש ידים ובנתינה עגולה לתוך גוכה בודאי
אין לך מכה גדולה מזו וכר וכל זה אס יש לה אומדכוה
־מוכחות נה כדש לה וקה אנל מה שנאמר בגשון השאלה
שההוכחה ש־ש לה וסת הוא משוס דנשעה וקהת יש לה
צבי /מדונה משאיכ שלא נשעה וסחה אין לה צער כיכ
זה אינו הוכחה גמורה דאיכא למתל נהל איפכא דנשמה
ושתה אין נה צער כיכ אלא כדרך שאר ננףס ושלא
כשעת וסתת יש לת צער אך אס יש לה שאר אומדטת
ואמתלאות דמוכיחות יש לסמזך למתרת שלא נשעת וסתה
כדי שלא לאוסרה על נעלת וכר  •pענדפ נעינן ספירות
ג׳ ׳מיס הראשונים נקיים לגמרי ונמקוס עיגון קגי ביום
א׳ נקי לגמרי מלבד מה שתפקוק במהרה אך ציע אימת
תדע שתתחיל קפירת זינ ועכ״פ בעינן בדיקת יום א׳
רום ז׳ מימי תקפירה עי״ש באריכות ועיי׳ בבאר מים
ח״ס קעי׳ ״ ריא ובמלבושי מהרה בפיהיא קקיב ונפיתיק
קקייא באשה שמחמה קישר הלידה נתקלקל חאס עיי
המילדוה שלא היהה בקיאה עד שמיום ההוא והלאה טלש
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דרכי תשובה
לה כמו חלחונה לממה נחותו מקוס נצד שמאנ ויכונה כ״ד אשת שיש לת חלחונת נופכ בת ברחמה ותמיד שופעת
למשמש וניגע נאומו נלימת ושס ונרגשת כאנ וכשהיא דס ומרגשת שיצא מתבנינות חנ״ל ובכל כעס כשבודקת
יודקת א״כ מוצהת דס תמיד במקום א׳ דהבנימה והאשת מוצאת וגס כואב נה ,ויש לה וקת קבוע וזת אינו בזמן
ההיא יש כת וקת קבוע אבן מחמת הכנימה הזאת א׳׳א וקתה ותאשת עשתת לת מבעת מל שעות כדי לעכב
לה למהר ננענת ויש לה כאנ נמקוס תבנימת הזאה יש הבנימת שנא תדנדל לח ץ חת ערך ג׳ מניס שא״י למהר
לתקל ומיתר האשת הזאת לנצלה רק נאוכן שתוכל נכשוה כצמה והאריך בזה והעלה דיש נמהר תאשת תזאה בץ
הפקק מהרה כמש״ל p־׳ קצ״ו אמנם אם נונמ נה חתיכות וקת לוסת ואופן בדיקחת מבמעת הפקק מהרה קודס
נשר א׳ כמו חלחונת שקויין פאי־כאל ויוצא ומה דס בית״מ תוציא תנחנעת ותבדוק במוך דחוק למעלת מתבלינות
ואינת מיגשת נזת שוס כאנ רק היוצא ממנת דם ונראה וכ׳ ולדעתי יהי׳ תמוך אצלת עד אור תבוקר כדי שיעלת
כמו דס נדות אף שיש לת וקס קבוג אי אכשי נמתי נת ג״כ זת בבדיקת יוס א׳ דנקייס דקפירה דלילה לרוב
את האשת הזאת לנעלה ומן תשמיס ירחמו וכ׳ שס כוד תפוקקיס אינת קפידת ואחיכ כשתשים מוך למעלת מתבלימת
בקע״ י׳׳ב ונכית״ק קקי״נ נעונדא שנא נככיו נאשת שנולמ יכולה נהשיס מבעת וכשתוציא תמוך באור תנוקר שתי׳
לת כדו חתיכות נשר מחק לנית רחמה וכונכ דס מתחתיכת אצל דקורת תדע אס פקק דס המקור עיי׳־ש באורך ועיי׳
תזאת ונכת שהדס נתעורר לצאת דתחתיכת הזאת תשיס במו״ת רבינו דברי חיים ח״ב מירד קי׳ כףג באשת שכופל
האשת תזאת מוך נקי נל׳ שוס נכלוך נכניס ננית רחמה האם נמנית בבית החיצון ואז תכתונמ שלת מלוכלך בכמת
ושוהה שם המוך יום או יומיס ואח״כ תוניא את תמוך מיני דמיס ובני תמשתת ובעת שכבת על ממתה ותמצא
ההוא והוא נקי נלי שום לכלוך כלי והי׳ להאשה וקה מרגוכ כנפשה אז עולת תאם למעלת וכל בדיקות״ נקיים
קנוע מתחנת גס בזמן שהי׳ נה מיחוש של הניינוה אך יקיים נחומרא אך אס כל תאם נעקרת אז כ׳ שיצמרף
עתה הנה חדנ לח אורח כ:ש־ם כי תיא כ נ י הגיבה נתיתר בשהכקה כבדיקה תחת״קכיי״ש ועיי׳ בשרת נרנמאור
כמכת המשים שכת חת שתי הניס שנפקק י־אתה תוקת ק״ ל״ה ל״ו ועי״ בשרת ישועת יעקב ירד ק״ כ״ד מ׳׳ש בענין זה
אלא שמננימה ההוא יוצא דם תדיי כמכגי נני הפקק ועיין בשרת שאילת שלום קמא ק״ ד׳ באשה זקינה שחדל
שא״א ג׳ א ד׳ יטיס שהנלימה ההוא נא תוציא דס ומיהי
כתיות נה אורח כנשים כבר ז׳ שנים ועתה נעקר
כמש״נ
את האמת ה!את ננענה ונלנד שתפקוק נמהר־
וככל מקורת וכמו חתיכת בשר תלוי לת בין רגל״ ובעת
קי׳ קצ״ו עיי״מ ןועיי׳ נמרה עמודי אור לתג״מ יחיאל
שיושבת נדבק בתכתונת ליחה ודם וגס בעת שבודקת
הצננער ז״צ מקונאנק p׳׳ נ״ז נ״ח ננננץ הפארפאנ עיי״ש כצמה והרופאים והגשים הניןיאומ אומרים שנעקר מקולה
וכן נשו״ת ננין עולם חיו״ד קי׳ ל״ו ונמרה מתריס מרומננורג ויש על תחתיכת בשר בלאמעלק וכשיושבת או בודקת
האחרונים ק״ נרו מ״ז י״ז ע״ש מ׳׳ש נזת ועי״ נשרת :קרכיס חונים דם ותעלת לתתירת ול־תר שאת העשה
זרע אמת תקפידי ח״נ סי׳ פ״א ע״״ש ונשו״ת נרכת יוקף תנדיקת תמנואר נרמ׳׳א ק״ קצ״א עיי״ש ועי״ גשרה
חיו״ד קי׳ מ״ג ינשו״ת מיס חיים )לתגאון מאוקנוראהא מהרמ׳׳ס ח״א קי׳ ק״ד נרד אשת זקנת נאת נימים זה
ז״ל( ח׳׳א קי׳ נ״נ ונשו״ת מנסוף תק׳ שארית יחודא )על מנת חדל לתיות לח אורח כנמיס מנעקרה האס מלה
ה׳ מליחה( להג׳ אחי הגה״ק נעל תתכיא קי׳ נדז ונשדת ותי׳ קמת לת תתילוך ותרופאיס עשו לת מנעת וזת אתה
עמדת חכמים חיו״ד ק״ ״ח עיי׳׳ש ונשו״ת הר המור חדמיס תתחיל לזוב ממנת ליחות לבנות ומעורב דם נתליחות
)לתגאון מתר״מ ננעמ ז״ל( סי׳ י״מ ונשדת מתרשים ח״א ו;׳ רופאים אמרו כי תוא מקיבת נפילת תאם והתירת
קי׳ כ״ג וכ״ת ע״״ש ונשו״מ יד יצחק חיא סי׳ פ״נ כיי״ס לבעלת נקניף תיתרא דתיא זקנת וחזקת מלא הראת ע״ס
ונשו״ת עמק שאלת לתגת״צ מחארניקמאפיל ז״ל ירד ק״ ועי״ בסו״ת ברכס חיים ק״ ע׳׳א באמה שימ לה סבל
ל״ד ביי״ש ונשרת שפת תיס )לתרנמסעלן( יו״ד קי׳ כ״א תנקרא פארפאל וראתת מראות ילקות ולאחר מעה נמצא
ונשו״ת משכת ר׳ אליעזר )להרנ מפאלאצק( יו״ד ק״ ״מ בתוכם מיפות אדומות ותעלה לתיתרא בצירוף מת מתיא
עיי״ש ונשו״ת דנרי מלכיאל ח״ג ק״ ק״נ ונשרה הרי זקינת וגס במכת מיוצאה מן הגוף לא תוי אדום עי״ש!
)לה( ]שלה עי״ במרת צמח צדק להגהיק מליבאורממ זיל
נשמיס מתדית קי׳ קכ״נ ע״ש
ועיין נשו׳ ת כאר יצחק לתג׳ מקאווגא ז״ל קי׳ י״ז מירד חירד קי׳ קנו׳ו בדין עקירת מקצת תרחם וגס חומממ
ע״ד אשה שיש לה פארפאל וא״י למהר לנעלה ותיא בשפולי הרחם עד מיוצאים מיפי דמים בתרגמת אז נפקק
כעת מינקת מקולקת דמים והעלה להקל כמ׳׳ש נכה״ג הכאב והבדיקות כקיים אך בימי עיבורה אינה מאה כלל
נתקל ננונ״ק ס״ נ״ת אף ניוד תקפירת נקיים דנעינן מוכרח שהוא מן המקור כי אלו היי מכה שבשיפולי מעי׳
נדוקיס לכל חפחות ניוס תא׳ והז׳ ואז אין להקל אס נא ישתנה נימי עינול ע״כ ממה נמעשה הלז להחמיר
תראה נתס דס ותצמרך לקפור ז״נ אנל זיז יש להקל ע״ש[ )לט( אפ״ ראתה דם׳ פי׳ אבל ודאי שבשעת נפילה
עיי״ש ועיי׳ נשדת נרכת יוסף חידד חידד ק״ מ״ת מ״ו תמpר לבית החיצון לא ראתה שוס דם דאל״כ האשת
ממאת

יורד ,דעה קפח הלבות נדה סעיף ג
) (JJנ :זמן שהחיזיבויז נניח החיצון שנה פהודה

לט

) (KSיתליק היס נססינה זו היאיל וייעה ולאי שיעקי ״קיי'

ז

)מב( """י" צו« נד^ ימח

» ה היא)נימ מ י י יי״מי •ריסס( והוא ) מ « שהטילה החתיכות כמים פושדק ולא נמוחי ודווקא
ח ת י ט ת קטנות  c mדומיא נדשפופרת
באר היטב

באר הגולה

%?15%!£5

פתחי תשובה
מ מ ק ו ר ה נ ש ע ת ו ס ת ה א נ נ נ ש ה ס ת י נ ו ת נופלות
לניע עיש ו ע מ ״ סקיז ויויק

ממנה

נ ל א י ס :והורה

נ נ זמן שאותן הסתיכוס נ נ י ת הסיצון ומיהר ריש ו נ ד ע י ש ועיין נ ת ש ו נ ת
מ ה ר י ס מלונלץ ס י מ ן ק ״ א והעיז השינ ע ל ה נ י ס נ ז ה ו נ ת נ לאין סילוק
נ ץ שעת נפילה לאסר נפילה ל מ ה שיעור •ש לימן נ ז ה אימת• מקרי נ ש ע ת
נפינה או אמריה ג ס פ ס ק להקל נ נ א ן אפי׳ ה י א שעת ו ס ת ה ללא א ס ר ה התורה אלא בשהמקיר נשאר נ מ ק ו מ ו ו י י ס יוצא ממנו מ ש א י נ כאן שהייקוי
עצמו מוליך ה ל ס ע מ ו ואין זה ד ר ן ראייה שאסרה התורה וללא מ נ י ס ש נ ת נ שאינה מ ו ת ר ת א נ א נ י ן י ס ת נ ו ס ת ע י ש

דרכי תשוכה
ממאה מקפק לכ׳׳ע דכל שבשעה בפילה המקור לבית החיצון בפלכוג בחליבות וכן בתשר ג׳ כתב כמו ב תשו א׳ נענין
לאתה לס ח״שינן ללמא תאי לס לראהת נאו נתון־ חוב תשבירת שיוצאים ונדבק״ בני מעי״ כניב כ״״ש1
החתיכה תיתה אלא שבא עם תחתיכת מן תחלל לבית )0א( דתיי -ן דדם בחת נ ׳ עקץ־ קקיו שצות נעיין בזת
החיצון וטלאי ממאה אבל אס נא ראתה בשעת נפילות בשדת מתרימ מלובלין ק״ ק״א ור״צ שכ׳ שם בתשו׳
החתיכה שוס רם רק אמ׳׳כ אמרינן לעיכ נאו עס תחחיכה ההוא ־נא תלינן במכה אלא כשהוא בבשר המקור אבל
בא הלס ומה שראתה אח״כ ע״כ תוך תחחיכה תיחה אס המקור עצמו שבפנימיות הרחם נשחה ונעשה מבשר
ועהורת מקור חיים קקי״ח וי״מ וקקכ״א ותפארת צבי המקור לס זת נחשב כמו דם נדת בעצמת ומנודאין נה
קק״ו ע״ש באריכות וכי״ במנטש׳ מהרה בפיהיא קק״א ע״ש ועי״ בכדפ שלכשל ג״כ לנא תניק במכה שטיקור
ופיהיק קק״ז וח׳ ובאידמ קע״ ח׳ שתאריך בזת ותעלת למחר הלם אלא כשהמקור הוא שלם אלא שיש בבשר
דהנניקר תלוי בהרגשת האשה אם משונה ראיית זאת ועורקים שנ המקור מכה ונוינרא שממנו יוצא הלם ואין
מראיית דס נדות או נאו דאס ראית זאת משונת מראיית הלם בא מן המקור אלא הוא לס ינכה משא״כ היכא
דם נדות הוי ממש כינו אשת שיש לה מכת שיודעת תימב ששלמ רקטן בהרחס אמריק שאין הלם בא מהרקטן
שהמכה )מציאת דס ולכן אפי׳ אס בשעת שטפלת תחתיכות ההוא רק מפאת שנחנש ונפקל הרחם אין ט כח להחזיק
ע ר מן המקור מרגשת האשת שיוצא גיכ דס מן המקור ט דס הנדה וע׳׳כ יוצא הדס מן המקור ואין זה בכלל
אמבס האשת הזאה מבחנת ומרגשת אשר משונה ראיה מכה שנמהר הדס בעבורו ע״ש באורך ועי״ בפרדס רימונים
זאת מראיות דס נדת הוא נאמנה ומתורת ואפי׳ בשעח בפתיחת פתחי כדה נחק״־ת הששיה אות ר ובשפה׳ חכס
וקהה אס אירע לת מקרת כזאת והיא מבחנת ויודעת קק״י ירש להשיב כיל תמחר״מ מלובלין ותכדכ בזת ועיש
שמשונה ראיה זאת וכאמור ג״כ יש למהית אכן אם עול ובפתיחת תבולנת אות .׳ ואות ״א במ״ש בזת ללינא
האשת אינת מרגשת ויודכת הימנ שמשונה ראיה זאת ע״ש )מב( ובהמת מכה היא כמיז שמבואר מלבריו
מלס נדות אלא שאינה יודעת שוס חילוק כלל טדא׳ יש דאפי׳ בדס נדה ממש היינו שהחתיכה הוליכה עמת אה
לתחמיר ולממא עיש באריכות ]ועי״ נשדת מתריא׳׳ן הדס שיש בה שהוא דם כדה ר! המקור נדי :אינה מדאה
חידד סי׳ i״ 3עיי״מ[ )נ« ]כל זמן שהחתימת בבית ללא נוימאה ההורה אנא מהמקור נשאל במקומו והדס
דחיצון שלה .עיי׳ בק׳ מי כלת בקרא מתיק להל׳ נדת יוצא משם משאיכ כחן כשהמקור כצמו מוניך את הדס
קי׳ קפ׳׳ז שכ׳ בחשו׳ נדל אשה שיש לה חולי השבירה עמו ואין זה דרך ראי׳ ונכי״ז אכ״ הוא בשעת וקהת
ונלבקין בני מעיים היוצאים ממנה בכתונת שלה בעת מהורה כיון שלא״הת )ישונה ואי! זה דרך ראייה ע״ש
שיושבת על תקכקל ומתוך כך נעשים כתיל אדומים אמנם יעיין בתותיש קק׳׳ז שתביא לכת הניח דדוקא שנא
בכהונה במקום תדטק וכ׳ דלחומרא העשת כך שנערם בשעת וקהת אבנ נשכת וקהת ממאה וכ׳ שכן הוא דעת
׳שינתת על תקפקל וכיוצא הבדוק לעצמת אס היא נקיי׳ הרידא שזה לוינה נהא רנכינ קי׳ קכ״ז קכ ׳ ת׳ רבשעה
נפנים ואז חקח מוך כק׳ וחכיח נפנים נעומק ותשנ על יקהה אינה הונה במכתה ולנא כנףז ע״ש וב״כ נש׳׳ע
תקפקל כדרכה ואס תמצא כתמים נכתונס שלה ותוציא תתניא קקי׳א ובתפארת צבי קקיו ומקור חיים קקכ״א
תמוך מבפנים ויחי׳ נקי אז )נוכח יותר דמן המכה הוא נלינא ע״״ש ופי״ במקשה זהב קקיה מת שינצלל בזת
ונדז תוכל לסמוך לכולם כול אך נג׳ נקיים ראשונים נא ובידש בזת לדינא ביש באריכות )מג( שהטיייד .החתיכות
תתלה כתמים בזת נקתמא רק אס נולע לה שמלטק נני
• מ י ד קיך׳א שתדיינ חונק ככ הב״ ומבואר מדבריו
מעיים הוא אז תוככ להקכ אף בג״ ראשונים וגס כ׳ שם של הד״מ דדוקא בחתיכה דעלמא שנפלה צריך בדיקה
שבכה״ג ליש לחוש למ׳׳ש בקלר׳ מהרת שכ׳ נתשונתו בפושרין אבל בחתיכה שנ בשר המקור שנעקר ממקומו
נק״ קפיז שעכיפ יום א׳ צריך להיות כק׳ לבכתיג מה איצ להוציאה ולבדוק בפושרין וכיכ בכףכ תחביא קיךב
שנעשה נחוץ מליטק נכי מכייס נכתוכת זה הוי כלס נדינא עיש וכי״ בתפארה צבי קקיז )מד( דומיא דשפופדת.
לאמי מעלמא ולא מחמריק כננ אפי׳ ליוס א׳ אך ניתר ענדז ונףך דהיינו קנת דק שבדקין וכי׳ בתפארה צבי
שאה וחומלא סוכל ליקח מוך כ pוסככיקהו שם נעומק קקימ שעמד בביאור דין זה לתא אכה׳ נפנ פיהא לשפופרת
לתיוח מונח בקרנה כל יום ואז אס יהי׳ המוך נקי אפי׳ בבירא דמי ימל לשער ונננולס יש נבכל דין לחלוק ומאן
אס יה״ על הכתונת לס ניוס תתוא מימ הד יום א׳ נקי קפץ לילכ איזה הוא קנה לק שגדקין ואולי יש קנה דק
ימ״ש פול המי נארוכה בעניןאשה שיש לה חולי השבירה יותר מזה ועיייש בייש בז? והוכיח מלבר׳ תנףק והתוק׳
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)ט( ל ס נ ת נ ניזשונון נ י י ע ס ״ ק נ י ז י א ש ה שראשה ק י ט • ! ונאנלו נ ל א
נדיקה א ס נימוחו דמותר מ ס ע ס ס י ס ס פ ק א ס הוא אלוס א ו לא ו א ס
ממצא לומר שהוא אדוס שמא לא ה י ה נמוס ואעינ שהאשה אומרח שראתה
מ ק ו ל ס שהיה אלוס מ י מ כיון שיש מראה אדוס שהוא עהור אצא שאין

אנו ננךאין משינ ס פ י ק א נ י ע י ש ועי׳ נ ס י נ ו שחנק פ נ זה ל.א משינ
ס י ס דהוי הכל משס אחד א ס ל ס נדה היא או נ א עיש עור ועי׳
נ מ ש ו נ מ נגדי כהונה מלק יו״ד ס י ׳ ה׳ ]ונמשונמ מ י ס ס י ׳ קנ»כ וקע״ו[

דרכי תשובה
דכל שהחמיכח הוא עגולה רק כעובי אצבע אגודל היז סעיף ד׳ )מה( כל דם עפת״ש מיש מהני״ע והקילו
יכול לצאח בלא פחיחת הקבר ועהורת חאשח זולח אס
שחלק עליו באשה שראתה קרנוין ונאבדו בלל(
י
הוא גדול ועב יומר מאצבע אגודל צריך לפתיחת הקבר בדיקה ]ועיי׳ נק׳ שערי דעת שתשיג על הקיפ ופלפל
ואיא בלא דס וממאת האשת עיש אמנם מלשון הפוקקיס עליו בזה ע״ש[ ועיי׳ בלבנון ננוע קק״י מיש בדברי הק׳׳נו
שכ׳ כקנה דק שבדקים נראה שהוא קולא גדונת כי גס בזה וקייס דלדינא צ׳ע נשנאבד בלא בדיקה בי״ש ועיי׳
קתס קנה הוא דק הרבה יומר מעובי אצבע אגודל ומכיש במקשה זהב ובשפתי חכם קוף קי׳ זה שהרבה להקיב נדד
קנה דק שבדקין שטדא' שהוא דק הרבה מאצבע ולא תקימ בזת ומדחת כל דבריו ולבקוף תכלת לדינא דבדיקה
הגיע לרביעי ולחמישי וציע ועיי׳ בשפחי חכם קקייב זו מעכבת אפי׳ בדיעבד עיי״ש באריכות ]ועיי׳ בםדת
)מה( אבל חתיכה נתלה• עיי׳ בשיע תתניא קקייד שכ׳ תשורת שי מהריח קי׳ קפיש שהשיג גיכ ופנפל כיד הקימ
דאס כי מלשון תמוחמ״ח משמע דקאי נמי אחתיכת מקור תנז׳ עיייש ועיי׳ בשדת שערי צדק ח דד קי׳ קביו בכנץ
שנעקר שיש חילוק בין חתיכה גדולת לקמנת אבל מהמעשה שקצת תשערות באבדו בשעה הבדיקה וקצת מתם נשארו
של הריש שהביא שלא הצריך להוציאן ולראותן אס חס ונבדקו כראוי להיות מתורת ו״ל דבכתיג הגס דצריך
גדולות או קמנוה משמע דזח דוקא בחתיכות גשי־ דעלמא לבדוק כולם אס נאבדו מקצתן עיי משמוש תידיס י״ל לא•
שנפנה מן המקור אבל במקור עצמו שנעקר לא שייך כלל מעיד על חבירו שמחמר .מכת ושומא תם ומתורת עיש[
איא לפתיחת הקבר בלא דס נדש וכיכ בבאר מיס חיים )מט( בין יבש במתני׳ בשמעתין ריפ מפלת איתא שכ׳
קעי׳ נו וגמלנושי מתרת בפית״ק קקיי ללוקא בתפילת המפלח כמין עכר ועיי׳ בתותבתיק לתרשביא שכ׳ שפי׳
חחיכוח יש חילוק גץ חתיכה גלולה לקמנה אבל גנעקר כמין עפר ריל כמץ הדבר שנפרך בעפר ותמותמ״ח השמימו
המקור שלח ונפל לח1ץ אפי׳ תוא גדולת משפופרת אין מדן עפר ועיי׳ בק״מ קקיו שעמד בזה וכ׳ דכיון שכ׳
לחוש עיש )מו( שא״א לפתיחת הקבר בלא דם .עיי׳ דין זה דדם יבש שוב א׳׳צ להזכיר הדין דכמין עכר עי״ש
נתפארס למשה שכ׳ לחלק ללא אמרינן א׳׳א צפנזח״ק ועיי׳ נשפתי חכס קוף קי׳ זה מה שתאריך בזה והעלה
בלא דם רק אם נפתח מבכניס אבל אס נפחח מגחון גיכ לדינא דאס ראתה פרורים קמניס של דם יבש כמין
ע״י אדם או כלי לא אמרינן איא נפהה״ק בלא דם נדש עפר לכ״עמחני בדיקחואס לא נימוחו מהורה וכ׳ באמצע
אמכם יעיין גשדת נובי״ת חידד קוף קי׳ קיכ שכ׳ בפשיעות הקיק אך בזת אני מקופק אס ראתה דס יבש רק מיפה
למת שאמרו איא לפהיר ,גלא דם כשוע תוא דאין חילוק אחת כמו עפר יבש אס זה דומה לעפר ומהני בדיקה או
גץ אס גרס הפתיחה תיא מגפניס וגין אס גרס הפמיחה לאו כי מלשון הרשב״א משמכ לכאורה דדוקא ברואה כמה
היא מבח1ץ דהיינו שתרופא תכניק את אצגעו או איזה מיפין נפתחים זה מזה שנראה כמו עפר ממש מקא״כ
כני ונפחח פי המקור וגס כתג שם דאין חילוק בין ילדה כשלא תיתת רק מיפת אחה או י׳׳ל דאדרבא כמיפת אחת
וגין זקינת או מעונרה או מניקת תמיד אין כההיק גלא יותר דאיכא למימר דאינו דם כיון דאין דרכו של מקור
דם עיי״ש ועיי׳ במקשה זתנ קקיו מ״ש נדחות ראיות להעיף רק מיפת אחת עי״ש בארימת )נ( ]או בסין שערות.
ההפל״מ בזה והוכיח דהעיקר כתנוביי בזה ע״ש )ועיי׳ עיי׳ לקמן קי׳ קציא ועיי׳ בשדה אמרי יושר ידא קי'
לקמן בדברינו קימן קצ׳׳ד קיק ״מ( )מז( בנפל שלא קניה באשה שאיי למהר עצמה מחמת שרואה תמיד על
נגמרה צורתי• תיינו כחות מבן מ׳ יוס אנדג דאיכא למימר הבדיקה כמץ שערוח אדום ושחור והרופאים אממ שאיש
מיא בעלמא הוא ואין בו משוס פתיחת הקב־ אפיה מהמקור רק שבעור כיק השתן יש ט פצע והעד שגע שם
ח״שינן וכיש בחתיכת בשר שהוא קשת ש״ע תתניא קקנףו וגס תיא בעצמת מרגשת כאב בשעת המלה מיר וגס
ופשומ הוא דנפנ שלא נגמרת צורתו וחיח חתיכה שיש כשתכניק תעד במרס שמגיע לעומק כואב לה והפלת לתקל
בתוכו עצם אפ״ הוא לק מאול לאפשר לצאת בלי פתיחת וגס תקרמין תאלו תוא קיק וקשת לבדוק והוי כאיא לברר
קבר אפית גס כשלא ראתת לס ממאת מומאת לירת אך לענין תבדיקת דתפקק מתרה כיון דצריכה בדיקת
כמש׳׳ל קימן קציר מקור חיים קיק כיל
צריכה אז לברר אה תשערות ע״ עיעוך בצפורן ואם
ועיין בלבנון נמע קוף קקימ שנקהכק במפלת חתיכת נימוחו תהי׳ ממאה דהא לא נשאר רק קפק א׳ דילעאמן
ירוקה ולבינה ונימוחה בפושרין אי שייך בזה איא הצדדים ואס לא יחיו נמוחיס תהי׳ מהורה והוי הפקק
לפה״ק בנא לס וקייס נציע עיש
שהרה וכן תעשה ביאשון מנקייס וביום ז׳ תבדוק ולא תנקה
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ששורים אותם במים ־״פושרין ויהיו המיס פושרים עכל משך מעת ייעת שהם בתוכו
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ההימום כמו מיס ששאבו בקיץ מהגהר או מהמעין ועמדו בבית שהום הבית מהממתן
העי»ור ו כ ״ נ ה י * • *
וכהימום של אלו כך הוא שיעור פושרין בימות הת־רף) .יסיוס מושת )ט־( אינם סמץ מתי מ יי»ת
נ»»י
הייק)יימלא » המשלח( ואם הם קשים כ״כ שאינם גמוהים בתוך מעת ל ע ת )גז( טהורה אפילו
הם נמוהים עיי מיעוך שממעכן בצפרניו)נה()יא °מ ט ( מעק) (0נצפיניי)סא( ולא
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)ס( פמאה .ואס יק לםוש משוס ולי פמאה לייה גיכ משוס נוומאס נקנס )י( שמאה ע״ נתשונת סימן ניי ס״ סיס שנתב דווקא כשהיגםושין
אס״ לא היתס גסזקת מעמית כילקמן סיק קציי סיפ שין
וכיוצא יוצאים ממכה לבי יאן> אס תראה קצת גוגן מימ הס עיקי אבל
כשהלוגן עיקי ומעס נקויות או שייפוע של יס כו׳ עיש עיי ולעניי
יבייו צ״ע ושוב מצאתי בשאילת '»*! סיא סי׳ ״ג שהשינ עליו והאיין לבאי יכל אותס התשובה מלה מעה הוא

דרכי תשובה
אה תשעלוח ליש להקל לקג׳ נלאשון מרש בחשו׳ לנל׳ נימוחו בתוך מעליע נוהולה היינו לשוב אין אנו צריכץ
ח״ס ואף אסהשעלוה ׳הפללו לפילולין קמניס כל שלא לחוש שמא ׳מוחו אידכ ואמריק לודאי בל״ בפיננ הוא
נצמבע נלחלוחימ ממש הוי כלא נימוחו ומתולה עי״ש ועי״ אולם אס נזדמן שנשתנה במים ב׳ או ג׳ מעליע ונימוחו
נקרח הלי נשמיס מהיח קי׳ קכיו עיש[ )נא( אדומים וה״ לדס מממאין לה דהא m׳ pשהוא לס ואינו במי׳
אכולהו קאי )נב( ]טמאה• עיי׳ פידש קק״ נשס חינוך נ ״ בפ״ע ומה שלא טמוחבמוך מעליעאץ מזה לאי׳ לק דהוי
ושאילה יעבץ ועיי׳ נשדה הפאלה צני ידל קי׳ כיז נאקה יבש ביומל אמנם אבוקימכיס על הבדיקה אס לא נימוח
מעונרה שלגילה להלגיש שזנ מאהה ונולקה עצמה ממצאה בהוך מעליע ואנו משהרין משוס דקמכיק דרוב למיס
נלונ פעמים ליחה לנינה נלא אלמומימ ופעמים נמצא מוך נימוחין במוך מעליע אבל באמת אם אירע שנמוח גס
הליחה שעלוחאלומוח שלא נימוחו ולפעמים יש כיע מיפה לאחל כמה ׳מיס הוא לא״ שהוא לס ואינו בלי׳ ומממאין
קענה פחותה מחללל ששמה לאלמימוח וא״א לעמול על אמנם מלשון הלמביס מנואל לאם לא נמוח בחוך מעליע
מלאהו מגולל קשנוהה והוא עיעומא למיעומא שנמצא כזה הוא לאי׳ שאינו לס ע״יש נאליכומ ) CUאץ חםין יותר
וקשה על״ לנלוק כיפ נכל יום על שמלגישה כי אז לא פחמימות הרוק פי׳ שא״צ להיומ ממין יוהל וכר ש״ע
מוכל לעהל לנעלה ושעמה נמצאו אף שלא נשעה הלגשהה החניא קיק י״מ ) נ  0טהורה נדי׳ נחכמס אלם כלל ק״א
ואינק מעורנה עם הלימה לנינה והעלה לההילה גסנלא סעי׳ ד׳ וננינס אלם קי׳ קכ״ה שב׳ לנזמה״ז אין אש
נריקה לנעלה נכיע מ״מ לפעמים תנלוק נכלי שלא תהא נקיאיס ננדיקה זו עיי״ש ]וכיכ נשויס שערי צדק חידד
לגילה שלא לנלוק איע נהלגשה אבל לק לפעמים הנלוק קי׳ קכ״ה על דבריו אלו שהס אממ ויציב[ אמנם יעיץ
ולא נביע ואס המצא כנ״לשיהי׳ כמו נדפץ קשנים כאלו ברא״פ ק־׳ ליו קיק קצימ דגם האידנא קמכינן אבדיקה
מוך לובי הלנת מותרת לנעלה פי״ש ועי״ נשדמ פרשה זו עיי״ש וכ״כ במקור מייס קוף קקל״ב ועיי׳ בקמלה קק״ז
עללכ• להגימ מללכי בנעמ דל ידל קי׳ י״א ״ב ובשדה ולמס קקיימ שכן עיקר לדינא דגם בזהיז ימלץ לקמוך
יל יוקף )להג״מ יוקף יואל ליימש זיל( קי׳ פיה עי״ש[
ע״ז ודלא כהידא עיייש )נה( ואם מעכן מנפרניו .ר״ל
)ננ( והוא שיהיו נמוחים .זה קאי לוקא אילא* לק״ס נצולוה דבדיקמ מיעוך נצפרטועליף מבדיקה פושלץ מקולמייס
נרי׳ וכו׳ או כלין שעלומ או כלץ ׳נהושין משאיכ נמיש קקליב )נט( מעכן בצפרניו• ליל שמניה הקליפומ על
בליש קי׳ זה ביצא ממנה לס זה מלוי נסלוגמא ללהלן צפורט וממעכן בצפורנו שבידו השני׳ זו הוא המיעוך ע ״
קע״ ד אי נעיק נמוהו או מומאה אפי׳ לא נימוהו מ  pל הדמק קיש ק ק < ]ועיי״ ננימ מאיר שתי משובות בדבר
ידיס קקנדש )נד(]נסוחים עיי׳ נ ? מי נלהנקדאעהיק הזה נדל הקרמין ועיי׳ נק״ק שלאמ״ז נדנריט[ ) ©
נקי׳ זה מה שגקהפק נהיהל משמשה עס נעלה ואחל ]כצפדניו עיי׳ ננימ מאיל שכ׳ לאין מועיל ההיהל למכך
תמשמיש נלקה עצמה נעל היכף נחוך שיעול וקה ומצאה נשעלוה למעלה ממקום ההולפה נגל המקום שהעל עונר
קליפוה ושעמה אלומה ונימומו נמים והיא עמאהכמנואל ללך שם גם קנינ שם על שימצאו לומין לקלנףן שנעד
נזה וחוחזקח כ׳כ גיפ למצוא מחמח משמיש אלו הקליפות ואין מוצניל לק נאוק שנמצאים ענ העל כשנוגע בו על
אי מוהלה לנעל שט קהלי מנואל נ נ ״ המעס שהוהלה השעלומ מנמק ללך הענלה כאוק הנליקה ולנלקן אס
לשני נלואה למימ מכמקיק אולימהצלל״ ואידלמהמקול גימומו או לא ואס העשה כן ג״פ ותמצאם קנףס על
שמא אין כל האצנעוה שדן חהו בלס ממש אנל נקליפוה הצפורן אף שנפשו לחנים מיקלי צא נימוחו וא״צ לנלוק
תנז׳ אפשל ללא שייך כלל נלאוה אותן הקליפומ ושעמה עול אנל נדיקה לחיכוך צאמהני עי״שוב׳״ נשדת השולה
מכה לס הצללץ י וממכה עצמה נמי אינס שהלי נייממו שי ק״ ק״א מה שכ׳ קעועין לדנליו עי״נן[ )סא( ]ירא
וקליפוה של המכה אין נימומיס כלל כמ״ש האממניס ניםוחי עיי׳ נחיא כלל קי״א קכי׳ ד׳ שהגי׳  pנלמ״א
ומהם נכדפ או אפשל גס קליפוה יכול להיות מכה לס ואס מעכן נצפלניו.ברוקי ולא נימוחו שהורה דהא עיקל
הצללין ומותלת לבעל שט ולא המליע בלבל עיייש[
הנליקה משיק ופוקקיס הוא נ מ ק פי״ש ועיי׳ נמי נדה
)נה( תוך סעל״ע .נד״ גשפמי מכס קוף ק״ זה שכ׳ נקרא מת״ת שתמה על לשון הלמיא שלא כ׳ תיבת נ מ ק
מדנלי החיה יש למן נלנל ההדש והוא למ״ש שאס לא ונאממ נש״ק משמע ללוקא נלוק נדש ולא לאה דברי
החכ״א
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פתרי תשובה

)יא( מיהו ניל נו׳ נתנ נספי עמויי כס!( כיי שסיני שינ הגאון נעל
מאיי נמינ חיל וניאה יאן> שיאמה אסיכ ים עמ זהויה יעיי ניפ
הוסזקה ימנה מופה ותלינן נה כמו נמכה דעלמא נץ וסת לוסת ויש

נהגה ויוקא כר נשיאתה עמו 7ס גמול ומס נסתלק קושיית השין )הונ*׳
מהיט סקיי( וסיק סיז עיש עניי

דרכי תשובה
החכיא שהגיה נאמה כן בלשון הרמ׳׳א כנז׳ וכיב בשדת
שעלי צדק )להגהיצ מלעש זיל( קי׳ קכיה נדש[ )GO
]ניסוחי• ראיתי נשדמ לנשלמת כהיי )להגאון נעל מלבנה
המשנה על תלמניס ז״ל( סי׳ ג׳ ע״ל אשת שיש לת וקמ
קנוע נלי שינוי עונהה מזמן לזמן ואולם בנה״ק גץ וקש
לוקה היא לגילה למצוא על עלי הנליקה כמין מיפוה
הזטנ אלומוח והסיומל קמניס ממודהשל מממ אוממומ
השעלה לקה  pהלקה והס נלנקיס נממליה ומממה
קמנוהס אי אפשל ללקמס מעל הנגל פשמן שנלקה איע
גס איא לילע אס הס למיס או ׳נשים כי נלמי אפשל
להקירס למעכן נצפוק עיי רוק לראומ אס נימומו או
לאו וגס על הממלימ איא לנלקן ולשפשף אס :׳וממין
וממפשמץ על יל׳ המ־עוך כ׳ הס קמניס כיכ כשתשפשף
בהם מיל המעיף ט עיניך ואיננו מנף הלך לו ולא נולע
מקומו איה ואומלה שיש לה נכל יום כאנ נסבול ובמקום
הכליומ וא״א לה למהל עצמה לנעלה והלופאיס אממ
שנא לה מצל חולשה הכליומ ומקום תשמן ותאשת אומלמ
לכשהיא טלקה כללכה בעומק אינה מוצאה נדג העל
מאומה זולח כקבולקח לצל חת קמוך למצוא השמן אז
מוצאה הקרמץ או הנדפץ הנד והאריך הרנה נזהבפלפולא
להלכה ונלבלי שדח שב יעקב חירל קי׳ צינו ונלנרי
העטלה הגלשוני והידצ )העונא בפידש קי׳ קציא קקיז(
ותפלה לתתיר תאשת תזאה שלא תחשוש נכל פעם שאמצא
חקרמין כמנניחס תניל )אאיכ חמצא נתרגשת או נאופן
אמר שלא כמננימס או גדולים מהם( וימלת ללטשלנניס
אמר חמשת ימים מיום וקהה והנדוק עצמה רק להפקיק
נמחרה ממלה וקוף ולא ממוש אעפיי שממצא סכך קרמץ
או שהזהר מאוד נינדק עצמה ולהשגימ נשומה לב אס
אינה מרגשמ פמימה הקנר עכידל ושם השד זקינ׳ הגאץ
מותריר ׳צמק הומוק זצללהיה אנדיק אהיו ננננץ זה
ומקכיס עמו למימרא רק נאופן כשמרגשמ עוד תכאנ
קמוך לעטר כמו שמכר נהשאלה וכדנרי תמכיצ שמולק
על הנרז בפקק הכאב ושאז אין להקל וקס השר הגאון
המחבר בעל מרכבה המשנה זיל שמפלפל עמו להלכה ?זה
דללעחו גס בלא כאב הנז׳ יש להחיל אך למעשא קייס
שם דאין נימ בתשאלת שם שתיחת תאשה מרגשת הכאב
נמנור בכל יום ככיל נדכ טדאי מוחרת [ )ועי״ נדבריט
לקק קימן קציא נדל ,מיז( ) ODי י שיי" .ע ׳ שדוחק
המיעוך ממחה יומל משלייה הפושלין מעליע ומאחל שלא
נימוחו בלוחק המיעוך נילוע שלא ימוחו משלייה מעליע
יגדע החטא מהלשב״א
ה׳ )סד( ]דם ע״׳ גמדה בימ שלמה ח״ג מידל
ס^יף
ק״ ייז בפלפול אמך ועיי׳ בדבלין״ נקי׳ ל׳
י

שם נענין השערות וקליפות שמוצאות תנשים בעד בדיקתן
וכשבודק אומן מיג הצפורן מוצא מהן אדמימהן או שתמתן
אבל עצמוהן נשאר נשלמומן בלא מראה ולא נממעכו
ולדעהו העלה לאיקור כיון דנצבע עיכ הוא דם ודם זה
מהיק גא עיכ ממא עיי׳׳ש ועוד בס״ ליא שלאידז ו ק
עול שם נגיה שלמה קי׳ ליל שכ׳ גענין הקרמץ וזיל הנה
יעשה לדמ גליקה זו שלשה פעמים כפי הללך אשל
כהגה׳ לה״נו שילחלח הצפולן גלוק דקמ גמהינוה כל
קולע וקולע גמממ מהעד ויניח מיג למלוידה
הדוק שעינ הצפולן רשפשף היעג מיג הקולע שבצפוק
הניל גלוחק ואס לא יהמעך מחול הוא אף אס ׳הפרל
תקורמ למלקיס דקיסוקמניס כלשישאר קשה ואינו מצביע
תד בדיקת ומתורת ובכת יעשת ג׳ה תיינו לבדוק כל
הקלמין של שלש בדיקוש ואס לפעמים תי׳ קשת לבדוק
שלשה פעמים לצופים י ק כי תגליקת קשת קצש בקלעין
קמניס הללו שנאבליס במשמוש היליס ואס נמצאו הלבה
קלמץ בפעם אמל על על תבליקה קשה לבלוק כולס
שלא יאבלו א׳ מהם ומליקה אינה עולה עד ס״ונלק כל
מה שמצאה כמבואל מלשמ התדא קי׳ קפיח יוכלו להקל
שאס המצא הלבה קלעין על עלהבליקה לא יבלקו כלל
לק כשאמצא קולע א׳ או שנים ואז ״בלקו כל הנמצא
רעלה לנליקה א׳ כי א׳צ שהשלשה פעמים יהיו לצופים
לוקא ואף שבנמייס לא יבלקו ןדמ כיון שיגלקו גיפ כל
מה שמצאה ומלס לא יהיו מממים אז יעלה לה בליקה
גיפ ואזי כל הקרמין שאמצא אשה זו מעיל שיהיו נלקעיס
 pהעל שלא בשעה וקהה הס עהורי^נלא בדיקה ענדל
עיש אך בשדה מהלש״ס רדג ק״ לצ׳׳ז אומ נ׳ הגיא לבל*
הבית שלמה הכיל בעדן כשנצבעו נדג סצפולן שנשאלו
אמד<מהן ולעהו להממיל לק בהפקק מחרה ב מ י ג ולהקל
בשאלי יעיס של זינ ובפלמ בימי עהלה עיייש ולפנדל אץ
מהראוי לקעוך ולהקל בזה וכך מקובלני גיכ מאאמדל
הגאהיק תכ׳מ ז״ע)סוא לבינו המחבל ללידש( כי כשצובעוס
לס אז יש לתחמיל באלו הקעמח גס נז״נ דמי מהרה[ J
)ועיי׳ מנדל בלבלינו בזת לקמן כדק נףז ובקי׳ קצ«א קקל״ל
בשם שדמ פני לד ונקיק ליה בענינ׳ הקלמץ יעי׳״ש(;
)סה( שסאה עשיך מיש ולא למי למגדל לאס לאמה
בממיכת וכד דההס הדם הוא במוך החתיכה ומ׳ וכ•
בלבנון נעע קיףא חיל מיהו בחתיכת שיש על״ מלאם
ממילת צליבת בדקת פושרין  p iמסיכה ירוקה ולבינה
שיש נבקעים לס צליך בליקח ס ו ס ת ואם נימוח עמאמ
ללא שייך בזה אץ ללכה של * ז ח ללאוס במסיכח דמון
לכמויח אץ זו חתיכה לק דם מחול וללך ללאוח עמה
דם מעא עמל )סן( דאם כדקה נ** ע״׳ בקימ סק«>
שכ׳
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דרכי
שט דנראה מלשון המדא בזה דהא דמהט בדיקה גיפ
ולא נימוחו דוקא כשבדקה גיפ כל מה שראחה ולא נימוחו
אגצ צא מהני גדיקה גמקצמ מה שראתה וגאמח צ׳יע
כיון דמקצה צא נימוחו הרי נתנרר שהוא ממכה ואמאי
לא נהלה גס השאר דממכה אהיא ק תקתס אע״ג דצא
ננדקו וגאמח שמחחלה ד ג מ הרמ׳א גזה נראה  pשכ׳
והיה אס נחמננמ מקצחן משמע דוקא בידוע שנחמעמ
הא מקחמא כשלא ננדקו מהורה וקייס נצימ עיש ]ועיי׳
בשדה משנה  nאליעזר לההיג מפאלאצק זיל ירד קי׳
י״ז )דש נענץ הקרשין עיייש[ )] 00נ׳ פעםים .עיי׳ בשדה
נמע שורק ירד ק״ ניז שנקהפק השואל בכוונת דנרי
המדא מ ה אס דוקא ג׳פ רצופים שראהה ולא כמוחו
השערות שונ איצ צבדוק או צא בעינן רצופים והעלה
נמשו׳ דצינ רצופים וגס הנדיקוה באיק רצופים אכ עצו
כהוגן מצערפיס גיכ להחזיקה נמהרה וצהיהרא עיייש[
)ועיי נדנריט לעיל קיק ק  rנשם שדח ניה שלמה(
)סח( שיש לה וסת• עבאידע )דש מהנדך שחולק על
הר)דא ומסיר אפ״ נשעה וקהה ועי״ נהוהיש קרךז
שמקיים לדינא להקל כהש׳׳ך נזה עיייש אמנם יעיין נכדפ
קק״ד שמתח קושיית השיך נזה והקניר דעה הרמ׳׳א
גזת נמונ מעם עי״ש ועי״ נחורד נניאוריס קוף ק״ זה
וחידושים קק״א שמפקפק גיכ נדנרי הנדך נזה ובוהן
פנים מקבירוח לדעח המדא להחמיר גשעח וקהה עיש
ס ע י ה ו׳ )0ט( שצריך .ומהכי לחם קקמד ) «
במפלת כמין קל־»ת• לא שנא מעוברה
»
שהפילה כמין אלו ולא שכא שאינה מעוגרה כל שלא נמוחו
להורה ואס משחו שמאה ומפלה דקהנ׳ לפי שאץ שוהתץ
רורדץ אלא נופלין כעין בריח מנדה נקיש המפלמ .לחס
קקמה מהלשביא )עא( כמץ קליפות ושעמום שצולהן
מוכחה פליק שהם נריה׳ נגדע שאין ללך לס להתייבש
ולמשוח צורומ כאלו וכמין עשר כמי אץ דלכו של ארס צהחייגש
ולצאת נפרך כעפל אלא שלפעמים כעשה  pדרך ממרה
זלפיכך צליך לנלוק נשלייה וכשלא נמומו אגלאי מינתא

תשובה
דלאו דס הוא אלא נ מ ה בעלמא הוא וכשנמוחו נדב צאו
בריה כינהו אלא דם היה ונתייבש דרך מקרה ונעשה p
אבל דס יבש דעלמא אפ״ לא נמוח נמי דס הוא ושמא
עכיל .נדע ההניא קקכ״ד מהרשביא )עב( חתיכות דם
ולא דמי לדלעיל קעי׳ ג׳ דהחס מיירי בחתיכה גשר
שהמקור מגדל חתימה בשר אלא מפני שיש דם נבקעים
מומח על החהיכה שאיש בשר אבל כשאיש נימוח בפושרין
ושכח להפך שהדס שבבקעיס איש מעכין החחיכה שקוא
בשר אבל תכא שיירי מחתיכת דם קשה לנכון כמע ק״ר,
״ב )עג( ד**• ענאהיש מיש מהגףך דחעיקר לדיכא
כקברא הראשוכה ועיי׳ בשפחי חכם קוף ק״ זה מה
שפלפל בדיכיס אלו ובקוף קייס ודל והיוצא לש לדיכא
דבמפלה דם יבש מפץ שפץ כמו עפר לנדע מהכי בדיקה
במים פושרץ ואס לא נמממו מהורה וגמפלח חהיכה גדוצמ
לנדע שמאה אפ״ לא ניזמח משוס דאי אפשר לפהיק בלא
דס ועוד דכי pדנקרש כיכ ונעשה חחיכה גדולה לא
יועיל לשריה אפ״ אס היה מחחלחו דם לא נמלקו רד,
במפלח חהיכה אחה קמנח להדאביד שמאה אפיי ני)ממ
ולהרזיה אס לא נימוח מהורה נדש בארימח • )עף(
בדיקה בשהייה כל זה הוא רק אם לא נשתהה החחיכה
נאדר העולס ז ק ממנה אבל אס נשההה ז ק מדובה
נאדר העולם אפשר לומר דאפ״ נקליפץ ושעמה נא
מהני בריקה .שפחי חכם שם עיש גאולה •
סימן קפ״ט סעיף א ׳ )א( שאין לה וסת קכהן.
ו ק אשה שהגיע לפרקה
י
ולאהה בפעם לאשונה לס חוששח מראי׳ זאה לעס $
ללאייחה שהוא עונה ניטשה לקהס נשים מלבושי שהלה
בפיהיק קיךא מבאר מים חיים קע״ אי נדייק ) כ (
]חוששות עיי׳ בשדה מהל״ אקאל חידל ק״ <ףצ נדד
אשה ששכחה עונח הוקה שלה וצא Tעה באיזו עם אם
צליכה לחוש לכל הימים על שבא הוקת כמ״ש מ ד ע
אדח סי׳ שד״מ מי ששכח מסי עם השבת וכד והעלה
דאשה השכחה יום הוסח א״צ לחוש לכל היעים עיי• ש
והנה
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דרכי תשובה
וסנה אף קנמהליי אקאל לכאולה בנה כל היחיו י ק שלימים וכאשר יעברו כיש ימים דחמיל יום שלשים מראייחה
דבשבמ ממעליק משוס להוא איקול קקילה נדכ צליך היא חוששס כל חיום משלשים מהחלה ליל שלשים על
לגמול יום א׳ ממא״כ טקסוס ללבק י״ל קל״ר לקולא קוף המעליע של שלשים אבל כשיעבור היום שלשים שוב
פי״ס וקשה לפי הטלע מלבלי ה ט ע קמא מידל קי׳ אינה חוששס לעס ל*א ממעס נענה בינונימ א  pאס
נ״ת למה לאמל״ לוקמוס ללבק הייט אס כבל לאסה ראחה בחחלה באמצע היום א״כ לפי זה מראי זאח עד
* ל למוש שמא מלאה ולפלוש מאשמו זה מלאור׳ כמו אשר יעברו כ״ע יעים שלימים הוא עד אמצע יום שלשים
שמא ימומ מיישיק ובממ״ק מיףל כף ק״ע וקכףי קע״נו מחחלס היום שראסה ט באמצע הילכך צריכה לחוש
הלאה מקול הלבליס עול בגלק הבימ עייישובסמיש קי׳ ולפלוש כל העם שלשים דום ל״א מחמס נענה גינוטק
קפיל קק״א ואיכ בקפיקא לאול׳ צ״ל למומלא למוש לכל של סחס נשים נל*א שחוששס ניוס ל׳ וליא באשה שהגיע
הימים או עכ״ס לבמול לו יום א׳ לפלוש מאשמו כמו פלקה ולאסה סעס לאסונה באמצע עם וכד א ק באשה
*שבח כששכמ איזו יום הוא אולם לפמיש פוי סס במחר׳י אף שלא קמנח וקסה ליום קנוננ אנל בכל זמן סלאסה
אסאד דרוג הנשים יש להם סיממם בגופם בעם הוקח לא לאסה כיא ביום ולא בלילה או בלילה ולא ביום ישמנה
סמוך צו חוששס נראשה או מ מ נ ה « אבר״ מ ד י ם לינה לאם לאמה בסמלמ הלילה אז אינה צליבה למוש
ועכ״פ נפחע פתאום שעא האורח מילמא דלא שכיחא אלא בלילה של יום שלשים בלבל ואס לאסה באמצע הלילה
הוא א״כ כל שלא מרגשת מקי׳ הכד תנדק * ע ומהורה לדכ כלו השלשים עם בליל ליא אזי צריכ״ן למוש לליל
לבעלה ולפי״ז יש הימר ועוד רל לפימיש בעג״א סיי שד״מ שלשים וגס ליל ליא אבל ביום ל״א א*צ למוש ואס ראחה
שם ל ע ת שכמ איזו יום הוא שבמ דלכאורה י״ל ללעשול ביום אזי צליכה לפלוש ביום משלשים וגס ביום ל״א ולא
העם הזה גלוג הימים וס״ מקום דהוי קבוע ועיי״ש בפמ״ג גלילה אבל בלידה לפמנדל סי׳ קפיל שיש למוש צלעמ
»דא דצ״ל דהוי קבוע מת״ח לשבס כודע הקביעוס לכל הא״ז שצריכה למוש לעונה הקולעס ולכן גס כאן אס
הנעלם כמו נע׳ מכעס שידועים וקטעים ואיכ לכידן לידן הלגילה ללאומ בלילה צליכה למוש עונה הקורממ ו p
צפי״ז דלא טדע קביעס וסחה לכל העולם ואדרבא איט אס הלגילה ללאומ ביום צליכה למוש בלילה עונה הקודממ
ברור כ״כ שמראמ רק דמיישיק ורק היא בעצמה ידעה ועי״ש גאולך )  Oלי• ענדו סק׳׳א שפ ל  pנעי חוששס
ושכמה אומו עמה וא״כ לא הוי קטע כלל שיה״ טדע ליום ההפלגה על שחקבע יום א׳ כלינו כדלקמן קע״ נ׳
ובשל ברוב הימים ובכה״ג טדאי לא ממעריק עוד ולענין וקעי׳ י״ג בהג״ה ענדל וכ׳ בחוידש קק״א והא לחוששין
אס דמן בזה דין איחמזיק וכו׳ עיי׳ במורד ק״ קפיר לוקס ההפלגה הייט בלאהה שסי פעמים לאל״כ לא
גביאור׳ס קוף קלףו ונהגהוס אמרי ברוך שם ואמדל[ קיץ• לומל וסח ההפלגה וכמ״ש חש״ך בעצמו p3״ זה
)ועיץ לעיל נקיען קנדד ס״ק כיה מיש נזה  CDליום ל׳ כמה מעמיס עכ״ל) .ה( םכ־ יכ׳י עי״ בהפארח צגי p״p
פגאה״ש מ״ש מהש״ך הייט לאוסו יום החדש וענגדך ג׳ )דש בזה ) 0חוששת  pfcהידוע .ואpלה לשמש מ
עונס הוקה כענואל לעיל ק״ קפיל .ש״ך ק ק ע :
להלן סיףל שהעלה  pנראיוס דעונה ניניטס הוא יום
החדש אמנם יעי״ בנאידש להלן קקי״ז שהניא מהנדז
וחשו׳ חכ״צ קי׳ קי״ד קחולקין על הנדך נזה ונדל דכףעור סעיף ב׳  mשראתה היום .ס״ לק היום בלבד ופקקה
עונה ניטניס הוא משלשים עם לשלשיס יום דוקא ואינו
ט עללאוח שאלו המשיכה לאייסה לעס
להשינ
חלוי טקח החודש ועי״ בכו״ פ להלן קקנדו שהרבה
שלאחליו מחקבין ההפלגה מיום שלאחליו שהוא סוף ראייתה
ע״ד ה5דך והעלה דתעיקר לדינא כדעה החרצ וש pכ׳ כללעיל קי׳ קפיל גדע החטא קיךג ]והיינו דהגאון הרב
השל״ה דעוכה ביטניס הוא עם שלשים בצירוף ראיה נפל המניא לנףממו לעחשבץ הוקס מקוף לאייחה אולם
ראשוכה עיייש באריכומ ועיי׳ גחודד גניאוריס קקייב כפי שהבאמי לעיל קי׳ קס״ל נףק כדמ מלנלי חניה שלמה
וחידושים ריש סי׳ זה שפקק גיכ דהעיקר לדיכא להיאדר והערך קי הוא רק כשרוצה המממיל לסממיל כ ד הלב יזיל
דחוששת לעס ל׳ ג״כ עיי״ש ועיי׳ בלבטן כמע קנךא )רש אבל לא לתקל עי״ז כי הולאה הפשועח הוא לוקח הפלגה
בזה וקייס ולבעל כפש נכון להחמיר עיייש )ועיי׳ בדבריט מממלס לאייסה על קוף לאייסה עיי״ש• >rt) 1עוד לסוף
להלן קיק 0ז( ועיי׳ במלבושי שהרה הארוך סק׳׳א ובקיצור כ׳ ע״׳ םוה׳ש קרףג ) (Bל ט ף כ׳ ו ק אם לאמם לקוף
קק״ג תבאר מיס חיים קעי׳ א׳ ב׳ ג׳ ד שהאריך בזה נדו יום קובעס ג״כ וקס אע״ג ליום נדו ללא ״ סד בסון
ופקק תבכא לדיכא כך דהעיקר לדינא כדעת האחרונים עני זעם )להא ד יעים מיום הלא״ הס ימי נלה ואח״כ
החולקים על השיך אך יש לחלק בענין  pדאס ראתה י״א יעי זינה ועלינא לגמי אינה קובעמ וסס ביעי דגה(
חיכף בחחלח הלילה אז אינה מוששח עד קוף כ״ע ימים לבזמניט אין מילוק בין ימי זעה ליעי נדה ובכל עס
קבעה
) א ( ליום .ה י י מ לאוסו י ו ס הסדש ש י ן )ב( ידוע וא״צ לפוש לסמם עונה שפיא ל׳ יוס אלא זמן הידוע לסוד כיון !יש לה וסת קבועP .״F
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וזה נקרא )י( וסת ההשלנות ולכך צריכה ד• ראיות שראייה ראשונה אינה ק המנק למי
שזונה בהפלגה ואפילו קודם שקבעתו גיס חוששת שמיד אדי־  Wשראתה פעם אחת לסוף
כ ׳ )  o rחוששת מכאן ואילך)*כ( כשיגיע ב׳ )יג> וכן בראיית הימים שודא לימיס ידועים
ל ד י ש מיד אחר שראתה פעם אחת ליום י ת ע ל ה ר ע ) י ד ( כגק כ א או כ״ה כ ו חוששת
לפעם אחרת לזה היום ו א מ ד ה ל ש מ ש ) ט  0כל אותה העונה ח ד ה א8אר מיני וסת שצריכה
לחוש להם בן .חוק מיסת הדילוג וכמו שיתבאר כפיי זה ולא א מ מ שצריך לקובעם גיפ
» >nאלא לעגק עקירה שביק שקובעתו כשלשה פעמים )יז> אינו)יח( נעקר בפחות מג״פ
שבל ז ק ש ל א עקדתו ג״פ צריכה לחוש לו אבל ליאסר )יט( אפילו)ב( בפעם א ח ת מ ש ש ת
לו פעם שנייה ומיהו אע׳׳פ שזעששת לו נעקר בפעם אחת אפיי קבעתו בים שאם ראתה
כ׳ ימים )כא( ליום ידוע ובשלישית לא דאתה אינה הוששת ל ה ע ו ד  :נ יאם קבעה ושת
<כב()ל()א( לשעות ולא לימים איגה חוששת
3

כאד היטב
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פתחי תשופר•

)ג( שיאסה .סעס שנימ לשון  0לראיה יאשוגה סיששס מכאן ואילן
השיניע יוס  0שלישי שין )ד( צשעוס פירוש אסי פגיצסה אי שאי
יגייס ניוצא מ ן שינילה ליאומ מסמס אוסו זמןt*t .

) Jjfipא( לשעויו ולא לימים] .פגסיס יעי
י p״ tוגסשתס סמלמ שלמה סי׳ « [

בס ש מ ס מ י ב סגייגא

תי

דרכי תשובה
קנעה נה וסח לחם קקיד )י( ]וסת ההטלשת .עי״ גרמא לראוס והד וקח הגוף )ואין חוששת .לו נשיא
נשדה נמן נשלם חידד סי׳ ליש נאשה שיש לה וסה כמבואר להלן נסע״ ״ז( והי׳ תנסואץ גשומאת כדתה
הפלטה ורגילה לראוה כמה ימים אם לחשונ מהחלה הראי׳ ואידכ ספרה געהרה ועגלה כדין תליל מגילתה ראתה
או מסופס והעלה ליש למשונ ממחלה הראי׳ עיייש[
דם בהולים כמבואר נקי׳ קציג שדיט כדין נ י ה לכל
)ועי״ נ ד נ מ ט לעיל קיק ז׳( ) orחוששת מכאן ואילך פנינים וספרה ומבלה ואמרה שהי׳ לה כאב בעה התשמיש
כשיגיע כי• שמא הלאה ט וצליכה לפלוש מנעלה כל ובכה״ג תלינן שעדיין דם בתולים כמ״ש נקי׳ ק פ ז סע*
עונה הוסס כללעיל ק ״ ק פ ל וגס צמכה לנמק ידע ״ נ ואחיכ ראהה ל פ ח יום עראי׳ ראשונה של קורס
לכממלה גשעס חוסמ או אמליו נאוהה נמנה אעסיי הננןואין והעלה דדם בחולים אימ כ י ס נדה רק לחומרא
שעליין לא קגעהו כללעיל &ס סעי׳ פ שיע הממא קיךל לענין שפ שם אבל לא נעקר הוקס הראשון ל פ ב יום
)יב( כשידע כי• סי כשיגיע יום עשליס שממ מוששס כל בץ ראי• לרא״ שנקבע כבר עיש[ )ימ( אפילו בפעם
יום עשליס שמס ואסולה לשמש ואס לא לאהה גס גיוס אחת זה הוא נשאר וקתות אבל ט ס ה הפלגה שמכר
פ שמה פשישא הוא ואציל למוששס ליום עשליס שלישים בחחלס ספי׳ זה צריך בגדכ ג״פ שהרי ראי׳ תא׳ איכה
מקור מייס קקימ )יג( וכן בראיית הימים כלומר כל ק המכין דהא אינה יודעת למסי תפליג נדז סק׳ג:
אשה כשראהה פעם ראשונה צריכה למוש פעם שנימ )כ( כפעם אחת• עיי׳ במוייש סק*י שפ לאפ* עונה
לאומו יום גמדש כגון של־אהה גממלה ג פ א »  pצריכה ביטכיח שלא נקבע לק בפעם אחח טנקי בפעם אממ
למוש אנדב ג פ א גאייר ואס ראהה אידכ סעס שממ ע״יש ועי״ בתפארת צבי קיךא ונמקול חיים קיךב שהשיג
צריכה למוש גיכ לוקמ ההפלגה וכללקק סעי ״ ג גהגיה עליו ופקק יעוכה ביכיטת לא נעקלת בפעם אחת עיי״ש:
ש״ך קיךד )יד( בטן כיא או כיה בי• פי׳ גדרישה שהוכימ ) O0ליום ידועבחולש א׳ בהפלגת שוה גדע ממניאקק״ס•*
שנדק הוא כאן ודל גא׳ או גה׳ ט ו פ כ גנדז קקיב סעיף ג׳ <צב> לשעות ולא לימים• עבאייש ועי׳ נ כ ד פ
אמנם יעיין גמקור מייס קק״ שמדמה דגרי הדרישה גזה
קק״ב שפ חיל פ״ כגון לאמה תמיד בשעה
י
והוא דחעיקל כהג״ שלעמט זדוקא ציל פ א או פ ה י״ב ביום אבל לא כוונה היעים פ פעם ראתה ג פ ומע«
מי״ש ) ט  0כל אותה העוני״ שמא הקנע לה וקמ ראתה נכ״ב איכ הרי כאן לק וקס לשעות מדצ לפרוש
למלשיס ולאמר שראהה פעם שניה צריכה למוש לשני רק השעה ע ר ל ו פ כ גיכ נמקור חיים ק י ך נ חיל דהיינו
ימים לוקת המלש ולוקה ההפלטה מלנל נשנה נינוממ שלאחת פעמים מ ו ס אנל לא מכווין ליעי החולש שיהא
כלצקמן קע״ ג׳ נהג״ה נףע ההמא קקיז ) Oftאלא וקת לימים ולא שדן בהפלגה שיהא וקה המלגה ולא
לענק• וכו׳ ו  pלענץ פ ש לקק קע״ ״ל ו פ ו שיך קיק שדן נלילוג שיהא וקח הדילוג אבל  toזמן שלאחת לא
ת׳ )יז( אינו נעקר בפחות םניש .וכמיש להלן קעי׳ ייד ראתה אלא נשעה ששיח נעם וכנון שלאחה נא׳ למודצז
פ ו ו פ ז )יח( ]נעקר בפחות מני* נדי׳ גשדמ פמ מנין מסן בשעה ששיח וחזלח ולאחת שכיס ב פ א נ מ נ ן נשעה
יח׳ל ,ק״ קליע גאשת שכשאת וקורס הכשואץ הי׳ לה ששיח וחזרה ולאחה בי״נ באייר נשעה ששיח וחזרה ולאמה
וקה קטע גהפלגח ששח שמססקס פ ג יום בין לא״ פ ו נקית נשעה ששית ואיכ ההפלגה מ ן שתי לאיות
ללא״ וקולם נישואין שעלתה גמגילהה לאהה והיום הלז חאמלוטמ פ ב  ,יום ולולא שלאמה מ ל חלאיוח נשעה
ה ״ עדיין פ ף יום לרא״ קלסמו ואמרה שמחמת מולח ששיח לוקא הימה צליכח לחוש נכל יום פ נ אמל לאייה
דגיעה גשגילהה שלא היתה לגילה מעולם לעגול זה חי׳ האחלמה והיינו ביום פ ש בקיו! משוס לאיה תאמלונה
j
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ללעב״ס וכ״ג הסיר
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אניז הרא״ש י׳ל ו5״נ
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סגל״ להבא הלכה
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<כג> אלא שעתה ב ל ב ד והוסת מ ה הוא נעקד בשעה אחת ואפילו בלא בדיקה :ד <כד> עוד
יש חילוק בק קבעתו ג׳ פעמים ללא קבעתו ג״פ שהקבוע יאע״פ שעברה עונתה ולא הרגישה
א מ ד ה לשמש ע ד ) כ ה ( שתבדוק ותמצא מ ת ר ה ושלא קבעתו ג״פ אם הגיע זמן הוסח ולא
ב ד ק ה ) כ  0ולא ראתה)כז( כיון)י( שעברה עוגתה מותרת)כח> ועוגה ביגוגית שהיא ללי
יום דיגה)ב( כוסת קבוע :ה פעמים שתודה ההפלגה שקובעת ברט הוסת בדילוג)כט>
יכנק )ל( שראתה היום וראתה שנית לסוף ל׳ ושלישית לל״א ורביעית לליב)לא()י() 0קבעה
מתחי תשובה
)ב( כוסס קנוע היינו לענץ זה יוקא יאסויס לשמש עו שסניוק אנל
לעס עקייס עסעקי נפיא כפו וסת שאינו קנוע .מוית סשלמיס וסכיא
)נ( קנעס .ענהים יסיה אס יילנס למפיע ועי כייס שמפקפק נזה משוס
שזה מעי להענע m
כפנ הנףז יליעה יאשוגס נסיז נעינן כאן עול יאסס נלינ וכיפ הש״ן
 mנכל ענין שמשוה ז׳ולונה

באר היטב
)ס( שמיס כסנ ספ״ו אע״נ ינסיען ק » פסק נאין לה וסת ציינה
נייקה לפני תשידש כאן מייי• גיש לה כני וסת אלא ששינפה עכשיו
גוסס סישס ולא קנעסו ניע )וננסיכ כסנ ייא יעשמע יע״יי אס•׳
נססלס קניעוהה אלא ״ל יהסס עייי׳ שאץ לס וסס כלל וכל סעס היא
מוסזקס נרואה אנל כאן •ש לה וסס אלא שאינו קנוע( )ו( קנעה
וכסנ עוי וסיה יילנס לעפיע כוון יאסה שניה לסון כ״ע ושלישיס לסון
קנסה וסת לדילונ חס פשופ

דרכי תשובה
שמא קוגעה וסה בהפלגה פ ג אגל השתא שראהה גבל הנקהיכ להח קושייה הנד;  oשס בחודל לפלש לכוונתו
פעם גשעה ששיה לוקא לא צליבה למוש ולפלוש אלא הוא למייל גאוק שנהגאל לעיל קי׳ קפ׳׳ו קעי׳ ג׳ מליידי
גיוס פ ג ללא״הה גשעה ששיה גלגל אגל לפט שעה שלאהה פעם אממ קולס ה״ל ולדל! מכיל ועיי׳ בהפאלה
שפה ולאחל שעה ששימ מומלש לשמש גאומו יוס וכו׳ צבי קק׳ו ובמקול מייס קקייז שממק למייל׳ הבא סיס
ודאי קביעהא לשעה מהני לה ולא אהא וקת שאינה קגועה לה וקמ קבוע מכ׳ יום לפ יום ונףנהה פעם אממ ושנים
ליומא ועקד ליה לקביעמ וקה דשעה ה׳ ט למוש כל היום ליום פ ה לצליבה למוש ליום פ ה כמנףל קעי׳ ב׳ ולהק
לא כן אלא לאוהה שעה גלגל חוששה וניל לקבלא לממילא קעי׳ י״ג ואם עבל יום פ ה ולא הלגישה ולא לאהה
ישא גנלת זה למוששה לעונה גיטנימ הואיל שאין לה מומלח לשמש בלא בליקה הואיל ליום פ ה אין לה וקה
וקמ קגוע ליומא היינו נ פ לוקא לשעה ששיה גיוס שליפה קבוע ובשאר הימים ועמדה בלא בדיקה הואיל לעפפיש
ולוק וכו׳ ע פ ל ופי׳ גמודל גגיאוליס קקיא ומלופס קקיד לה וסמ קבוע מעשרים יום לעשרים יום שאינו נעקל
)בג( אלא שעתה בלבד עבקימ קקיא שהבין מלשת זה מליץ ודוק עפל )כה( ועונה בינונית וכר דינה בוסת
קהמיל היא מוששה לאוהה שעה בכל יוס או בכל לילה עיי׳ בק*מ קיףב שהקשה על הגד; דמלדנ קשה אס ישלה
עיש ו פ כ בבאל פ ס איים לעיל קי׳ קפיל ק פ ׳ ״ז ללינא וקמ אמר הרי איצ למוש לעונה בינונימ ואס אין לה וקס
פ ש ובמלטמי שהמה שם קקימ עיייש אמנם יפין בלמס כלל בלאיה צריכה בדיקה לעולם ומה ארי׳ בעברה יוסל׳
קק״א שהפג על הקיש גזה ופקק גסשימומ ד־א״יצ למוש ולא ראהה דצריכה בדיקה עיי״ש איברא כי בק׳ עצילטנה
ביפס אמליס כלל לק שגאומו יום שהיא צליבה למוש כ׳ ללפמנדכ קי׳ קפ״ד קעי׳ פ דיש נ״מ דבאץ להוקמ
אז אינה צליבה למוש גבל פ ו ס לק לאוהה שעה גלגד קגי בבדיקה גריעה אבל ביום נ׳ צריכה בדיקה מעליא
במורין וקדקין ואה׳ שפיר והקשה עלפי״ז לא היה צריך
סעיף ד ) 00עוד יש חילוק .קא׳ על ק פ ׳ ב׳ שכ׳ הפ׳ז לשלש תדירי כאן ביש לה וקמ אחרדהא ׳שלפרק
שם המילוק בין וקה קבוע לאיט קטע לענין ג״כ למ׳׳ש בית שעבלה עונהה מותלה הייט בלא בליקה
י
עקילמ הוקמ ופז כמב כאן ליש עול מילוק )כה( שתבחק מעליא ל מ ו ת וקלקין ופון שלא נקבע הוקה מליין קגי
וחמצא טהורה .עבאהימ לעיל קי׳ קפיל קיף׳ פשמהגימ בדיקה גליעה כמו באין לה וקמ משא׳׳כ ט ק מ קבוע <qf
והשיך דדוקאאסגדקה עצמה מיד לאמר וקהה וכדופי׳ שעגלה עונהה ולא לאמה צליבה בדיקה מעליא וקייס
במקור מייס כאן סקנדו ולעיל שם קקליה וגמסארה צגי גצ״פ פי׳׳ש ]והרג הגאון מקוואליווע ני׳ ]זצ״ל{ ה פ ל
שם סיףש שהפג על ה פ ך ראפ״ אס גדקה איזה יפס ליש למקלמשכמה לה כפ׳ש לעילק״ק א׳ באשה שהגיעה
אמר יום הוסה ומצאה מהורה א פ ה מהורה ולא מ ״ פ ק לפלקה וכו׳ עיי׳׳ש שאז עדיין לא הד גכלל אין לה וקה
דלמא ראהה גיוס היסש ונפל לאס ועי״ש ועיי׳גלגרינו ולא גכלליש לה וקמוצליכה למוש לעונה ביטניהואקולה
לעיל שם )קיק פ ג ( ודק מהרג פללק רמוטס למלקגרין
לשמש על שהגדוק[
זה ) כ  0ולא ראתה• הייט שלא הלגישה גלם כללעיל סעיף ה׳ )כט( כגון שראתה המס• עש׳׳ך קק״מ )ל(
קימן קפיל קעי׳ פ פ ע המשא קיק ״ ג ) כ  0כ ק
שראתה היום ועיי׳ גמפאלמ צג׳ קק״י מ׳׳ש
י י
שעברה עונתה עבאפש פ ש מהפז ומהנקה״כ שפ דההס גניאול לשת שלאהה היום שפ הממגל גזה פ״ש )לא(
פירי שאין להוקמ כלל וכר ופי׳ גמודד גגיאוריסקיףג קבעה וסת לדילוג .עפה״ש מ׳׳ש מכר׳פ שמפקפק פ׳ל
שפ להח קושיומ ה פ ז לפמשיל ק״ קפיו דגאין לה וקה השייך במ״ש דה״ה אס דלגה למפרע ועיי׳ גק׳׳מ קק״ג
א״צ גליקה לאול הנל ולא גהולין וקדקין לא קשה פ ד י שמהמה ג״כ פ׳ד הש׳׳ך גזה וע״״ש במ״ש להרזן גזה
*כאן צליכה בליקה לאולהנל וחולין וקלקין דוקאומדש וסיים דבק׳ געה״נ מגואר להדיא כמ׳׳ש בשייך בזה פ׳ש
)לב( לדילוג
,
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פתחי תשובה

)ו( הסיש .נשנ היאיה לא לקייוש הסיש ולפקיעש שועי שלט אלא לעולי )ד( ונימי השמע נסנ השין דהיינו שיאפה ניוס א׳ נר ונכאודה קפה
הלבנה אבל השין הניא נעה פוסקים יפיקי פלד נקניעוש ניי שנל מס יהא נכהינ אינא נמי הפלנה שוה לכינ עם וא״נ מאי איצסיין לאשמעיק
שניי שלמשה עושים מסכימים עמסס למעלה עיש שפ פס יעה זו עיקר
שיל דאינא יספ הסלנוס שמיס ו״ל דאי משוס וספ הפלגה היס למן
ד׳ יאיוש משאינ אי גקנע לימי השבוע איל אלא ג׳ ראיות וכיכ הענ״י
ו»ס״ס שכמנ עוד י ע סובא ועי סיי שכסנ יאס כני גקנע וספ להפלגה דהיינו שראסה ננר ל׳ פעעים כך ואז גקנע וספ להפלגופ שווש ל »
יום שוב אינה מוששפ יק להפלנמ ולא לימי השבוע ונימ אם הפסיקה או ייסקה יאיומיה עיש וננויפ המש זה נציע

דרכי תשובה
וייכ( לדילוג של הפלגות .וחוששח חח״כ ניוס ל״ג ואח׳׳כ קובעה נה וסה ללאוה בימי הנדה ונימי הזיבה p ^ b
ליום ל״ד ו ק לעולם ש״ך קק׳׳י פי׳ דוקא ליום ל״ג אס אחר קראהה גיפ בא׳ בקבה קוב כקקה ונא לאמה
לראיח זו חוששה ובעי פרישה אבל לא ליום ל״ב ואס בג׳ שטעוה בא׳ בקבה שהיה צריכה לראוה צריכה לחוס
ראהה נמס ל״ג הדבר פשוש שצריכה לחוש ולפרוש אח״כ אס לא ראהה בשטע שניה ליום וכן בקטע שטשית צריכה
ניום ל״ד ואס לא ראהה ניוס ל״ג אפ״ה צריכה לחוש גיכ לחוש אס לא ראהה בשטע שניה ואס עקרה ג״פ
ליום ל״ד ול״ה נשני חדשים הנאים הואיל דכנר קונעוח שוב אינה צריכה לחוש ליוס א׳ דוקא וקניעוה וקח נימים
וסת לדילוג אנל אס לא ראתה ניוס ל״ג ולא אח׳׳כ ניום נשטע שאינם שדס הוא כטן אס ראהה ניוס נ׳ וחזרה
ל׳׳ל ולא אח׳׳כ ניוס ל״ה נעקר וסה הדילוג נג׳ דמני וראהה נשלשה שנוגמה ניוס ה׳ וחזרה וראהה נשלשם
וחוששה לעמה נינונימ מקור חיים ק״ק כ״נ )לנ( בין שטעוה ניוס א׳ וחזרה וראהה נשלשה שנועוח ניוס ד*
שהרחיקה דילונה הרבה כגון שדלגה מכ״ע לנ׳׳א ואח׳׳כ ואס הפקיקה פעס א׳ ולא ראהה בטן שהיסח צריכם
לל״ג ואחייב לל״ה חוששה שונ לל׳׳ז ואחייב לל״ש ו ק לראוה ניוס ד׳ ולא ראהה כשיגיע שנוע שניה צריכה
למולם ש׳׳ך קק״׳א מהרשנ״א ועי׳ נהפארה צני קק״ח לחוש ליום ה׳ שנשנוע וצריכה גיפ עקירה פ״ש ונפיידק
)לד( שבכל ענק שתהא משוה• לאפור,׳ דילגה יום א׳ קיףי )לה( ובימי השבוע• עפידש מיש מהחוהיש והקיש
מה שיש נימ בזה דמשוס וקה הפלגה היה צריך ד׳
ואח׳׳כ נ׳ ימים או איפכא ש׳׳ך סיף׳נ
סעיף ו׳ )לה( מימים שדם שראהה מעשרים יום לכי ראיוה משידכ אס נקבע לימי השבוע ידצ רק נ׳ ראיוס
יום היינו וקה הפלגה שדם מקור חיים קיק כיו ועי׳ כדפ קיךח שהניא דברי ההוהיש בזה ו ט שיש עוד
י
)לו> ושאינם שרש הייט וקה הפלגה אלא שהדילוג שוה סנדל דנימי השבוע אן> אס הראה ב׳ ימים מקודם כשיגיע
שיע החניא קקיכ ומקור חיים קקכיז )לז( בימי החדש .וקח ההוא חוששה אבל אס אהה נמשה אומה וקס הפנגס
עבאהיש וליל לגס נימי החולש יש שהם שדם רש שאינם אז במלה הפלגתה וכן אס יעטר וקח א׳ ולא הראה
שדם והייט שאס לאהה נאחל נהשלי ונא׳ נמלחשון דנהפלגה בעלה הפלגההעד שהשיב והראה משא׳כ ט ק ס
ונא׳ נכקליו ללפעמיס הס כולם מלאים ל׳ יום שאז השבומ עיש )לט( כ צד ראתה ניפ בא׳ בשבת .ובזה »p
קונעת וסת לא׳ לחודש והייט שמיס דקאמל ללאיה ט שדם ואינס שויס שהימים מרס נימי שנוע שבץ ראיה
הראשונה רחוק משניי׳ כמו שניי׳ משלינדס ואס לאהה ראשונה לשניה רחוק כיכ כמו נין שניה לשנינףה יש בו
נא׳ נניקן ונא׳ נאייר ונא׳ נקיץ דא׳ מלא וא׳ חקר אז מה שאינם שדס לענץ ימי החולש מקור חיים קקנדש:
הוי ראיוה שאינם שויס נמנץ הימים אפיה חד קבעה ס ע י ף ז׳ )מ( כהנו־ קובלת זה קאי על )דש נקנד׳
שלפיז לקובעת וקס נימי החולש שדן ושאיש
י
וקחח לאי בחורש חה הוי קביעה וסהה בימי חולש קאינס
שויס מקול חיים קקכיח עיש ועיי׳ נמלטשי שהלה נקיצול שרן ושוץ מפלש שם תייט נלאתה ג״פ באי לחולש pfn
שס קיק שדנ ובנאמיח קנדי ״ב דיג מיאור לץ זה כי שדן מפרש לה״ט נלילוג ונדז עפלש כאן כיצל קונעס
בימים שויס ת״ט אס לאחח גיס נאחל נקנח כגון נימי חודש נדילוג חפ זרה צני קיףש ומקור חיים קקליל
שלאיזה נאחל נשבח וחזרה ולאמה נג׳ שנועויח נא׳ נשנה עיש <מא(עד שתראה ב״ח בתמוז עגאה״ש)ליש וצריכה
יחזלה ולאהה בגי שטעות בא׳ בשנת נזה אמליק שקובעח לחוש לי׳׳ע באב ולכי באלול ו ק לעולם ואס ראתה באלו
לה וקס ללאוס חמיד בכל שבוע נא׳ נשבה חה שהפסיקה ג׳ זמנים חוששת בהר הכי מד לדילוג ואס לא •לאםס
ולא לאתה בשד שמעוה בא׳ בשבת הוא מפני שאין אשה בג׳ זמנים הללו נסקל וסת הדילוג מקור חיים סק$׳ז.
ועיי׳

יורה דעה קמט הלכות נדה סעיף זח

ה א ר הגזלה

)מב( בייח ) 00ה( בתמוז שאין ראייה ראשונה מ צ ט ר פ ת ) מ נ ( כיק שאין ההפלגות שיות
)מד( ׳*ומיהו א פ היה לה וסת כןדם שהתהילה ואח״כ שינתה וראתה בדילוג גיס קבעה וסת
בדילוג לפי ש א ף ) פ ( הראשונה בדילוג ראתה אותה שויילנה מיסת הקבוע לה»וי״א שאעיפ
שלא ראתה אלא בט*ו בניסן ר״ו באייר וי״ז כסיק קבעה ו ס ת ) מ ה ( וחוששת לי״ה בתמוז
ר״ט כ א ב ובן לעולם ) מ ( ויש להוש לדבריהם)י( ולהחמיר :ח נראתה)מז( ג״פ בגי הדשימ
בדילוג והזרה וראתה באותם דילוגים עצמן אם גהגה כן ג״ם ה״ז וסת קבוע לדילוג הלילה
כיצד ראתה פוץ בניסן ר״ו באייר וי״ז בפיק והזרה הלילה וראתה ט״ו בתמוז וי׳ץ באב וי״ז
באלול ועוד הזרה וראתה tt׳ vבתשרי ר״ובהשון וי״ז בכסליו קבעה לה וסת לדילוג חלילה
)&ח()יא()י( וחוששת לעולם ט״ו לחודש זה וי״ולחדש זה ר״ז להדש זה:
פתחי תשובה
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באר וישב

)ה( בסעח עבהיס ועליי יאפילו לא יאפה ביינו אב » vפוששפ לט )ס( נסמוז .ואז יזקנע וספ בפלשים לדילוג וצריכה אסיג לפוש לייפ באג
אלול ) vtו( וחוששת ענסיע בשם ׳שין ינאן  pל מ ק לשמואל ולנ׳ באלול ו ק לעולם .שץ־ )ס( הראשונה .והיינו שגס דילוג סיאפוז
ס׳ מי בספר מוהיש שנסב יאץ יגייו מוכיסיס הילק״ נס מיץ זה יש היה נשוה עם שאי הדילוגים כגון שהיסה יגילס ליאוס גיוס עשייה
ושינסה ליאוס בעם כיא ו » ונ׳ג יאן> יאייא  tnמן המנץ כיון שגם
לססעיי ולסוש להומי שגי הייעומ עיש
הוא היה בדילוג שוס נעז האסייס וילא כסייישה שנסב שהיילוג היא«ן
א•* להיות שוס עם שאי סזדלזגיס וא*גו נכון כלל כיכ המיז ןשץ• )י( ולהשעיר נסנ הצףז יש לסעוה יהא גס לדעה שראשונה יש סועיא אספ
ייילז אם יש לה פשש נ׳ וספופ יאינו גפקי אפי מהם אלא אס יסיס השני גקבע בליש ס״נ נפפלפ ההגיס ואיכ לייעס האחיונכ כאן מקבע
מימ וספ היילונ ממילא נפקי פשש וספ הנ׳ שיש לס ואינה הוששס לו עוד ולרימה הראשונה לא נקבע עדיין והיא הוששת נם לשני עיכ נסנ
 mילענין זה ק״ל כסביא היאשונה דהיינו בשניהם לססמיר »כון הוא דש לי מקום עיון על הסול נזה שנסב שהרוכש פסק נשמואל שהיא
סניא קמייתא כאן ובפי שוי שגגה י׳ וס׳ כסב היאיש ני^ ס׳ יקייל נינ נהא וציע פכיל) .יא( ופוששפ .נפנ ס י פ יהיה בגיס .מ׳ מישים פחי
ס4לס נמי סוי ופס קבוע מון שראתה  •nנניסן ו״ו נאייי ונף׳ו נסיון ו״ו בתעיז ועיו באב ו״ו באלול קבעה לה וסתה ניילונ סלילה והוששפ
אפ״נ לפיו נששיי ו״ו גפפון וס*י בכסלו ו״ו לעבת וכן לעולם מסב השין ינאן נץ לינ נין לשמואל סגי עיפ יניון יראתה ניס נסיו וגיפ ס*ו
ולס נ״ז היל ניאפה גיפ ניע• הסיש נשוה וילא כילישה ינמנ ילשעואל נעינן שתראה גיכ נ״פ נממח ואייכ בג׳ שישים שלאסייה ייו ו״ז וייס פ  0ל .

דרבי תשובה
ועי״ נלחם סקכ׳׳א לזה לוקא ננעקל ג׳׳פ אבל אס אילמ נ י ׳ לאיוח וכו׳ אנל כאן מ״רי שקונעח נימי החולש
לק סעס אי או שר פעמים שלא ראמה נמס הראיה נלילוג ולא ידיר׳ נהפלגה נלילוג כלל יע״ש מ״ש בביאור
צליבה לחוש אח״כ ליום הלאייה כי אינו נעקל לק בגיס לסת הנף׳ז נזה )מה( וחוששת לי׳־ח בתמוז .ענאח״מ
ע״ש <מכ( כי׳זז בתםיז עבאה׳׳נו)ליש מחש׳׳ך ואז חוששה ונד״ נשמלה סיף׳׳ל שממל מל חמחקל מה הלץ אס לאמה
לי׳׳נן באב וכ׳ אלול וכ׳ בחפאלה צבי קק׳׳י ומקול חיים גיפ ניוס ש׳׳ו שנפעס השלישי קמנ אס הוקמ ואנדכ
קקל״ח למלבלי הש׳׳ך משמע דדוקא ל״׳ מ נ * חוששה לאהה ניוס ״׳ו ו״׳ז אס שליק לאייה ש׳ץ השלישי ג ס י
אגל ל״׳מ באב אינה מוששס הואיל לכבל קובמח וקח קמאי לומל שקנמה נעיץ ולא ללילוג או נאמל נכה״ג
לדילוג ואמליו נמשך כל האמלוניכ ולי בלאה לצליכה סליק לח לללקידח ולומר כי מעולם לא קטנה לש״ו
למוש נמי לי״מ באב הואיל ללא נעקל מליין לא״מ ״׳מ לק לדילוג ומי״׳ש נמ׳׳ש נזה ומצדד גקון> ללא״מ נףיו
אפי׳ פעם אחח וכמ׳׳ש חרמב״ס מפולש ולאד למוש למומלא נשלישיה נמל קמאי שדיק לה כאשל החזקנו * ה ה כנתחלה
ללממ חלמב״ס ע״ש אמנם הנה בק״מ  qpקק׳׳ח הביא וכ׳ לי״נ לגס לישנא לגמ׳ הכי משמע עיי״ ש • )סו( דש
דעה הלמנ״ס נזה וכ׳ לבעל* הש׳׳ע השמיעו לעס הלמנ׳יס לחוש לדבריהם .משייך מ״מ מחנ״ח הלכך חוששמ לוקי*
ללא נךל כווהיה ע״ש ומי״ נמקול מיס סייס שממל להפלגה שקבעה נכי פעמים ועי״ נחלושי חגלמק׳׳א שכ׳
גזה וכ׳ ממס והקבל למה שהשמיע בש״ע לעה הלמנ״ס ללשון זה חמוה להא אין נ׳ הפלטה ששה כיון לאייל
גזה ללפמש׳׳ל קמ״ ״׳ג נהג״ה נשם הלמנ׳ץ לממהלה
חקל ונימ מלא ומ״ש גמי׳ש נזה
מושקה לוקה המולש והפלגה על שמקנע וקמ אמל להייש ס ע י ף ח ׳ ) מ ז ( ניפ בני חדשים .עבאח״מ מ׳׳ש מהב״מ
לחולש ולאמל שמקבע וקמ לחודש שונ אינה מוששמ
לה״ה אס לאהה ג״פ נ ל חדשים וכו׳ ומש׳׳ז
י
להפלגה והכא לקונעה להפלגה שונ אינה מוששמ לוקש קק׳׳י שכ׳ הממס נמה לנקימ ג״פ ועי״ נמוה״ק קקש׳׳ז
החולש וה׳׳נ לעה הש״ע כיון לקונעה ללילוג שונ אינה שכ׳ ח״ל נ׳׳ל לללבוהא נקשו דאף שלילוג נפעם הג׳
חוששת לוקה המולש נשרס ע״ש )מנ( ביק שאין ג״פ והוה אמינא שנעקל הקביעוה הלאקון ואוי קניעוה
ההפלגות שוות ל׳׳ל כיון שראייה הלאשונה לאו בלילוג ללילוג מחלש וההא חוששח ל״׳ח שנס ד״מ נשנש ו ס
שייך ס״ק ״׳ז )מד( ומיהו אם היה לה וסת וכוי .כ׳ לעולם קמ׳׳ל דאפי׳ח הכל חדא מימות הוא למייט לדילוג
בנד׳ז קק״ז פ״ בטן קהיהה לגילה ללאוס נקון> כ״ע מלילה מכ״ל )טח( וחוששת ל ש ל * עפמ״שמ׳׳שמהמוהיש
שלנלי הש׳׳ך אינם מוכלגדס ועיי׳ נמפאלמ צני קק״׳ג
ואידכ נקון> ל״נ לנשסי לאיוש הלאשוטה נמי ילעיק ללילוג ומקול מייס קקמ׳׳נ שמדמה דנלי המוה״ש בזה וטחן
עכ״ל ועי״ נעצי לטנה שההפלא ע״ל הנף׳ז נזה לזה לא פנים מקנילוה שדנלי השייך עיקל עיי׳׳ש ועיי׳ גמלגושי
שייך כאן לק לעיל קע״ ה׳ לקנעה וקש ללילוג של הפלטה נוהלה סק״ד מ׳׳ש נזה וכ׳ שם וננאמ״ח סע״ כ״ב וכ׳׳ג
ונקיצר

יורה דעה קמט הלפת נדה סעיף  0י יא יב

מ ד

מיהנולה

ט םראתה בזי בניסן ובא׳ בסיק ובא• באב<0מ()*> קבעה לה וסת לר-ח לדילוגים אבל V ? ' Z ~ Z $
ראתה באי בניסן ובא• באייר וכאחד כחמץ .ובא• כסיון לא ראתה לא קבעה לה וסת:
1£^T,£r
י עראתה כדו ב נ י ק ו מ באייר וי״ח בפיק לא ק מ ה ל ה ו ס ת ) נ ( כיון)י( שסירנה כחודש
השלישי ולא ראתה עד י״ח ב ו  :י א •דילנה)•י( מעם אי או שתים אינה ת־ששת לדילוג )* •mc
נמל• n9n
אף על סי שחוששת לשאר וסתות בפעם א׳ .זרח לוסת הדילוג עד שתקבענו :י ב )נאי *וסת
הסירונ)נב( ראייה ראשונה)ננ(  (0מן )»י( הטנק לדברי הכל ואע׳פ שהרחיקה ראיותיה
V
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יסעין יי אנל לייעה היאשמה לייכה
צייא יסעין
זהו לייא
הפ״ו זהו
כסנ הפי!
) yyקנעה .כסנ
שםיאה פוי באשי נאלול אנל השיך סיל טון יהכא יאיותיה שדם לעולם
נריס סגי מיפ ל0ע )נילעיל סעין> ו׳ ניאפה פייס לריס ומס לי מייפ
אסל לני או מא׳ לנ׳ וכיכ מש( )יג( שסירנה נסנ הש״ן אפילו היה
לס קוים לק וקס קנופ ליום ״ י לא אמיינן כיון שיאתה עסה ניום
ליו דיי יקנעה וסם אלא נפיק ששיאה  •fיאיוס מלנל יאיה י«י
וסלע * שסימה ליימ לא קנעה לה וסת ונסנ הגיח אפילו סזיה
ויאפה ״מ נסעת לא קבעה לה וסת למלונ כיו! יאין הייצוגים שרם
עיהו ניא? כיון ייאיימ ״ו נאייי מיאיימ <יו מינן היל בהפלגה לינ יום שוה לססלנס ״פ נסיון סייי נא״י למא גיכ לינ יום מינן מלא ואייל
פסי פוששמ להפלגה זו וכשמיאה ב״פ בתמוז יהיל נמי הפלגה ל•* יום עייפ מיון קבעה לס וספ מ׳ הפלגות שדם ילינ יום ני׳ יאיופ ניכ
)»י( פעם .נסנ סשין ימיני״ הייישה משפע יאן> ניש לה וספ קגוע מיי לשיש ויאפס אפיכ נ״ו ונ״ז סיל לינ יקנעה וספ ליילמים ויוקא
ניש לה וספ עכ׳ לנ׳ ושינפה ניילונ סיל לינ ילא קנעה וסם ליילוגים ולימא ינהייא משפע מ י ס יאפילו ניש לה וספ ליום ניז לפיש שיינן
 artניז לוספ שלאסייו וכן פרש״ שם להייא פניל )עו( המנין .פירש השץ־ כמן שראתה נפסלה נריפ איי ואניכ נייפ מסן יאעינ יהששא
יאפה ממיש לסיש אס שונ ראסה נריח סיון ואנ סנעס לס וסת לסייונים לסשסא פדק שסייגה מנ׳ מישים לנ׳ שישים והפת פירש יהייט שיאפה
מיס נימ ונריס סיון ובריס אב קנעה לה מיס לסירונ שאייכ אינה מוששפ אלא לריס תשרי ולא לריס אלול וכן לעולם וכאן הוי  DOניסן מן
הפגין ל ניע ני בו יש גיכ שייכות הוסת מלי שהוא  onמיני היא ם׳ עיש )מיסו בסיס לה וסם קוים לק כגון שיאםה בריס שנפ ונייפ איי
ונייפ נימ ושוב סייגה לראות נייס סיק ונייס אב אז יאיים ניסן איגה מן הפגין מיץ דקנעה וספ מגיס לי«פ  ons vbניץ לא שם סיימ

)ז( מן המנץ .פבהיפ עיש מיהו נהיה לה וספ קוים לק נו׳ ומליל
שני יהיה לסישך שראתה ניסן שיון אנ אלול ששיי סוששפ לוסש השמ
ואפילו אס סיס מקולס י׳ סירזגץ ואפיכ ס1יה וראתה ניס »ל הסיי
נעקי וסת הסייונ ונקנע וספ הסידוי .וכםנ עול מסס הסירזנ שנקנע
מון שראתה מ י מ ונסיון ונאנ ואויב לא יאתה ניפ יצופים יהיינו *1ול
תשרי משוק אליה פוששפ לכסלו וליי לוסת הפלגה נגה»ס לקמן ג^ק
לינ כו׳ ואין וסת מ נפקי עי שלא סיאס ע׳ סייוגץ יהיינו ששה פרשים xn

דרכי תשובה
וגקיצול שס קיך״מ ד״מ וכ׳ מבנא ללינא להא למבואר שיש שתי הפלטה וכף ועיי׳ גכו״פ קק״׳ג שהשיג על
לאם לאהה ג׳׳פ בג׳ חלשים בלילוג ותזלה מלילה מול הב״ח והשייך גזה והוכימ להש׳׳ע לא עיילי גקגיעוס
 pבששה מרסיס קבעה לה וסה ללילוג לא זה אלא מלשים שלפנינו שני pמלא ואייל מקל לא״כ ללך כשל
למומלא שצליכה שהעקל ג״פ מיקה הזה אבל אם להאשה ע״ו בניקן חל בא׳ בקבה מרז גאייל מל גל׳ גשבמ סלי
הזאה בלאשונה וקמ קבוע אן> שלאמה ג״פ ומזלה מלילה כאן גיעים גשבוע לי ימים בלילוג עם יום הלאיה וא״כ
 pאעפ׳׳כ מלת מושקה לוקה הלאשון על שגס נפעם ״׳מ בקיון מל גשגה הלי כאן שני לילוגיס ל׳ •מיס עם
הלביעי הלאה ג״כ בשלשה מלשים ושוב אינה מוששס הלאיה הלי יש ג׳ דילוגים גיוס ק ט ע שוו״ וללב קנעמ
לשוס וקה ולפ׳יז גס אס לא היה לה וקה קבוע מקולס וקח כמש״ל כ׳ יעי השגוע מל לינא איה למו עם וקס
אעפ׳׳כ צליכה למוש לזה לי״ז במגס כמי כית שגכקליו החולש ואללגא זה נלמול  wיאיך קסם הצף׳ע ללא
לאמה בי״ז ו  pצליבה למוש לנף׳ו בבובת מפני וקמ מקבוע קבעה ליה וקה נגל לעה השני״ בקע״ ד ול pצ׳ל לניב!
ללילוג ו  pאם לאהה שוב בנד׳ו במגה ג״כ אעס׳׳כ צליכה א״ל לאו לוקא ואץ זה מן םמכוין כלל בקביעוה א׳
למוש לס׳ץ בשבע ג״כ .ילע׳׳ז בשבע ו  pצליכה לע״ז מלא וא׳ חסל ושניהם חקליס או שניהם מלאים וא׳׳כ
גאלל יום לאהה במ״ז בשבע ו ק לי׳׳ז באלל ולכשלאהה ליהא לכל לבליהם ולדק עמיל וכלבליס אלו כתב גם
גי״ז גאלל אז קגעה וקה זאה שאינה צליכה למוש עול
סק״ע קק׳יע גני״׳ס •
י י ' ' א ״ י סעיף י״ב )נא( וסו! הסירונ• ללעיל קעי׳ ״ )נב(
לק לוקח הזאה וכן נמי אס לאמה ע׳׳י
ראייה ראשתה סן המיז• עבאם״ע ופס״ש
י
וע׳׳ו בקיץ ונף׳ז בסמח ונףץ באב ונו׳יז באלול קבעה לס
ג״כ וקה לדילוג וחוששח אח׳׳כ לע׳׳ו בחשל׳ ונף׳ז בחשת וכ׳ במקול חיים קקנ׳׳ב ח״ל אם לאיה לאשונה מלה הות
וס׳׳ו בכקליו ונף׳ז לעבמ ו  pלעולם וכל זח לחומלא ולא גל״ח נ י מ ושניה בקיק ושלישיה באב פשימא הוא לקובעה
וקמ כל שני מלשים בל׳׳מ עוקההשוה הוא לשני חלשים
לקולא ,עיי׳׳ש
סעיף ט׳ )מט( קבעה לה וםת לר׳׳ח .עגאה׳׳מ ועיי׳ וכד ווכמ״ש גקע״ ד ומה לי מל מולש ומה לי ג׳ חלשים
גהוה״ש קק״׳ז שכ׳ להעיקל כהש׳׳ך דזה ואפ״היה קלי זה וקם הקילוג הואיל לקסם נשים וקסם
י
הוא אליגא לכ׳׳ע וללא כהפלישח והנר׳ז ע״ש וכ״כ גמקול מל׳ לל׳ יום  piאס לאמה גל׳׳מ אלל וגל״ה נימ וגל׳׳ה
מ״ס קקמ״ג ע״ש ועי״ במלט&ף מהלה קק״ה וגגאל קץן ונר״ח אב קבעה וקח לקילוגץ אבל אם לאהה נר׳׳ח
מיס מ״ס קע״ כ״ה מ׳יש בזה גאולך וקייס למ״מ המצה שבס אדר וניקן ואח״כ סירגה בר״ח קיק ואב כ״ע מולי
להממיל על עצימ ולחוש ללעה הפלישה גזה איט  pדלא קבעה וקה לקירוג הואיל ברא״מ ביקן קבעח וקם
המממיהין ע״ש•
למל מלש א״כ שדיק רא״מ נ י מ לוקס קטע שעבר
סעיף י׳ ) Qביון שםירנד״ עגאה״מ מ׳׳ש מהב״ח והק״ך ולא נשאל אלא שט לאיומ בהפקק שני חלשים וכו׳ עכ״ל
י
לאם חזלה ולאהה בי״מ בתמוז חוששה כיון )0נ  Pייםנ־ז• עבאה״מ מ״ש מהש״ך לאס לאתה בשבע
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באר יעולה

אלא שלענין השש וסתה בתחלה הוא שוה לדילונ שאינה חוששת אלא מריח לריח הסמיך £? w
לו בנון שראתה כריה ניסן חוששת לריח)״( אייר ואם לא ראתה עד ד ה סיק חוששת לר״ה
תמוז הסמוך לו ואם לא ראתה ב ת ה תמוז אינה הוששת)ח( ל ד ה א כ אע״פ שהם הפלנת
שני חדשים כעין ההפלגה הראשונה מפני שהפסקת החדש הבי ביטלה ראיית הראשון.
ודאיית ההדש השלישי היא התחלת וסת וחוששת  rrbה ס מ ך ולא יותר ז יג קאין האשה
)נד()ט( קובעת לה וסת אפי׳ ראתה נ׳ ר״ה זה אהד זה אא״כ יהיו כולם כעונה אחת)נה( כיום
פתחי תשובה

באר הישב

)ח( נר״ס אב .עמ׳׳ד שנתב דלא דק המחבר בלשונו דנקפ הציוד בסישי
ממה שהן תמיד שוה א׳ מלא ואי מסר ואיכ ההפלנה בימיס ניב שוה
וי*• חוששת לריס אנ מפני הפלנה ודוקא אס נא היו הפלנומ שוומ בנון
 vxהראשונים מלאיס ונ׳ השניים היו אסד חסר ואסד מלא משום הבי
*נס חוששת ליום הסודש אנל סוששמ ליום שאםריו מפני שהוא שוה להפלנה עיש )ט( קובעת לה וסס ע׳ נתשונז טיב מניינא מלק ידל סי׳
פ* נשם גמל אמד שבתנ לאן דנשיע בתנ דין זה בראתה נ׳  w wבוסת הפלנה דאינו וסת קטע אן> שהוא ננ׳ הפלנות שומם אם אינם שווים
בעונת יום או לילה ואיכ הא דאיתא נשיס ופוסקים ראשה קונעת וסת הפלגת ימים שדם הוא ניב בהפלגת עונות שדם ומעתה יש נו דעת לשאול
פה יהיה דין הוסת נתסלת וסת הפלגה קודם שקנעמו ניפ דלענץ וסם החודש מנואר נשיע יסוששת לאחמנה אם היתה השניה נלילה חוששת שונ
נלילה אמגם מסת הפלגה דימייאס ראתה ניום אי ואגיכ לסק> ד׳ שנועותראתה נליל א׳ נראה דאיצ לחוש לסק> סי שנופות נליל א׳ אן דנהפלגס
•פיס הוא שוה אן בוסתות אץ משניסין רק נעונות וראיה שניה עופלגת מראיה ראשונה ששה ומעשים עונות ואיב לסק> ס׳ שנועומ צריבה לסוש
ביום השבת והוא יל סלק עליו ומסלק דבשלמא לענץ ההפרשה שיפרוש נאותה עונה לא דייגינן לה מסת קטע אלא אם היו נעונות חלוקים אץ
אמת מהם גחשבש קטע אנל לענץ סשבון ההפלגה סשביק יום המופלג לפי מספרו  pאם היה הראיס שממגו מופלגת ביום וגץ אם היה בלילס
לא משנסינן בזה ואמרינן שזה דרבה בשמגיע יום המופלג מראיה ראשונה בן למסחר הימים דדבס לראות חה והאי אם היתה דרבה לראות להפלגת
אחה דנר אחר אין אנו משנימין נדנר אסר הזה שממנו נמשכת ההפלגה אם היה ביום או בלילה נו׳ עיש ודנריו צריכין ניאור והנראה דבוונסו
לסלק דלוקא נוסת החולש ללא משנינן נמה רמוק מראיה הקולממ שהיי וספ החולש לאו מפעם הפלגה הוא  pראותו יום בחודש הוא הגורם איצ
פס !יש למן אם הלילה והיום נסשב נחלא הוא לענץ ההפרשה בזה כמן שהיו בעונות חלוקים לא נחשב קטע דאיא לומר שאותו יום נסודש הוא
הגורס שהרי ראיה האמת היתה בלילה אבל בוסת ההפלגה דסשבינן כפה הים רפוק מראיה הקודמת סשבינן לפי מספר הימים ואכפי דבריו  p^riשגלץ.
עלה אלא וסת השוה היא( )פז( אייר .מסעם לסתם נשים וסתן כל ל׳
והיינו כל מרש וכתב הנדז דסוששת לשני יעים של ריס אייר הראשץ שהוא
יום ל׳ לראייתה והיא עונה ניגונית לעי שאץ לה וספ קטע ועיץ נסייג:

דרכי תשובה
אדר בימ ואח״ כ ראתה בסיון אב חשביק ניסן לוקה אייר ביום מחי חחוש אם ביום הרי אץ זו עונת ראייתה
חקבוע ואץ כאן אלא שט פעמים לקילוג ועיי׳ בכד׳פ ואס בלילה שלאחריו הרי חוא יום שט מהמולד ואס בלילח
סקי״ל שמהמה על הש״ך למחירי השיק משמע לא״צ שלפטו גיכ לא מיססבר דמאחר שאט אומרים כי המולד
לאוש מ ה אלא מבי חלשים לנ׳ חלשים ולא לכל הולש הוא הטרם לה והרי עדיין לא בא וכ׳ דכפי הנראה
ומדש ע״ש ועיי׳ נק״מ קקי״א שעמל ג״כ לחומה ע׳׳ד דטסח חמודש אט מ ו ת רק אה חעוטת מעח המולד
הש״ך נזה ומצלל להלן לנלי השיך שלא יקשח עליו ואין מבדילץ בין יום ובין לילח אבל לדעח חראביד ״ ל
מלבלי הש״ק וקייס נצ״ע ע״ש ועיי נמקול ודם חיים ט ס ח חחפלטח לעולם לא ממק רק חעוטח וכו׳ ו ק
שמחת קושייח הכו״פ נזה וטהן פנים מקבילות ללמח חוא מצד חקברא דאשח שראחח פעם ביום ופעם בלילח
הש״ך נזה ע״ש ]ועיי׳ נמי נלה נקו״א מה״ק נסי׳ זח ושוב פעם ביום ופעם בלילה ושלש ההפלנוח שווה חנח
שכ׳ לאי׳ ללב^ השייך אלו[ ועיי׳ נמלטשי שהלה קק״ו נמקפר העוטח אמאי לא נאמר שקבעה וסח להפלגוח
ונקיצל קקכ״ז וננאר ודם חיים קע״ כ״ח )ליש נזה מקפד הנמטח הללו והרי כלל גידיט שכל ע ת שחאשח
והעלה להעיקל ללינא כלמח הנךך ומ״מ חלוצח לחחעיל משוה ראיוסיה חיא קונפח וקס וגדש עוד נקיק שאידז
על עצ)מ ולחוש ללנלי המחודליס איט מן המחעיסץ ע״ש .ש 0שמפקפק עוד נדץ זח אס ראחה ג*פ פעם ביום
)נד( קובעת לה וסת פפתיש )דש מהנדב ומ״ש הוא זיל ונמס בלילח וחראיוח מכווטח במרחק ידוע מחמולל אמאי
ע«ל הנרנ ועי״ במלטשי שהלה בפיה״א  yppובפיה׳׳ק לא נאמד יאשח זו קבמח וקח לזמן זה מחמולד וכד
קיףז שהרבה להשיב ע׳ד הנדב בתשר זו והקכיס להלכה כיון קחראיוח מכווסיח במרחק שוה מהמולד בלאיח איכא
כדעה הגאון מהרד׳מ השואל שבתשד גרב ולא משמעיה וקח חפלגוח דקבעח אפ״ אס חראיוח פמס ביום ופעם
ופקק  pבבאר מיס ידים קעי׳ ז׳ וחי עיש בארימת ועיי׳ בלילה וכד ביש )נה( ]במם אי בלילה• עי״ בשדח חוש
בנךע חחניא קקל״ו שבי חיל שאין האשה קובעת לה חשני קי׳ סיד ודל ונדד חאשה שהי׳ לה וסת קבוע לפעמים
וקח אלא בעמוס וכימ שאמלו יום ב ע ת זח אין משמעותו לרש יום * ללי או לצ״א יום חה מנהגח חודר כאחת
אלא עונה או יום או לילה ואף ט ק ח ההפלגות מחשנץ מני זמנים חללו אך לעולם הי׳ ז ק ביום רק פעם אחח
מעונה לעונה ולא מיום ליום כגון אם לאתה בלילה תקוף בעמלה ממקכגח בטקל מצאח לס מל חסלץ ולאחר
כ׳ טוס שנמצאו מ׳ נשטח מראיה לראיה עם עוטה שלשים יום בעמלה ממשכבה כחצי שעה או כשעה על
הראיוח עצמן הרי ע׳ עוטה השניות כלוח בליל כיא היום בלקה עצמה ומצאה לס על העל והגה ל ע ת חששא
וחשלישיח ניוס כ׳ מראיה ג׳ וקבעה לח וקח  tbעוטה לפמס קמוך לוקסה לבל פשוש קהאשה מ א ח שאין
ע0ל ועיי׳ בשמלה קקכ״א שעמד מל המחקר אם היה זמנה קבועה מק מקלמח ומאחלת בשביס ובשלשה ימים
מולל נימ בלילה וראחה אז נלילה ההיא הנה אנו אומרים חוששת לכל אוחן העונוח אך יש להקחפח אם האשח
אשה זו ללכה ללאות ביום לאשון למולל ולכשיבא מולל הזאת חוששת לאי מהלילות המכלים * לא לפי ש״צ
שמא
,

מה *י

יורה דעה קפט הלכות נדה סעיף יג

,

הטי ••

)נו( או בלילה -ואם ראתה נ״פ ביום והרביעית בלילה או ג״פ בלילה והרביעית ביום חוששת יי^י" **
ביום ובליייה מפני השש הוסת הראשון ומפני השש השני שהוא האהרון ואם ראתה פעמים
או שתראה הראשונה בעם וני
ביום ופעמים בלילה שלא על הסדר <ינא קי־מ * יי־־!
האהרונות בלילה או הראשונה בלילה ודגי אהרונות ביום או נ׳ בזה וני בזה חוששת לאחרונה
בלבד  .הנה );ן( האכה :ראתה מושכת נוסת ההיש וגהפנגה עי במקנע ושח הסיש מ»פ או ושת הפגנה נייפ אז שמעקר
<•*>

א׳ מהן כיצד ראתה נא׳ נ-יש! וני גו )נה( )י( סוששת )יז( נא׳ באייר מפני  doניתן ראי״־ באמי נאייי אי נא ראתה נו
)נט( )\מ> )יא( הובשת נפ׳ באייר

פתחי תשובה

באר הימב

)ח( נאסי כתב י־פיז יכניס כתב נא; יאינה סוששמ נייס אמי דיית )י( מיששמ .ןנהיפ נשס פיז ינס כאן מיששת נס גיוס א׳ רדיס .וננר
•נא ייכת• נדה יסתיר יניי עצמו שכתנ נעינ נס״נ יתוששת נר״מ אייי סנקו עניו הסיפ והמ״י יפיץ שראסה ננ׳ ננימ נינא משש יפד״נ שהוא
היינו ננ •דיס רייז סכינ )ושין האריך נזה ימסיק יפינה נינוטת היינו יכעס הפלגה ונני הפסיקה ניאיית כי ונא מינעיא ניעת הניס המונא
דמיש נסיב ינאותי יוס שנ חיש שראתה נו צייכה נמוש נמיש הנא נץ ננהיפ ס״ק שאיו״ז ינכל וסת הפנגה כשהפסיקה ני׳איה הד המשבון
:הריב יינא או השר ומה שאיר ננמרא יעונה ניצונית נ׳ יום מתסנת מהיאיה השמינה ויא• יאן> נכנץ עו«נ היין כן אלא אפילי ליעת הפיז
ראיי נתמכת ראיה אסרת היינו נסתם סדש דהוא י־נא ואהינ אס המויש  -פ « שס יריע נעינה נינהית דהפעס הוא כמיש היין משוס דכי נעינס
חסר היא כיפ ייס מת תנת ראיה נתסנת ראיה אמרת מי־י״א אץ נמוש נא תיאה ויא• יהחכנון מהיאיה הסמונה יציקי דברי הלח  wונעp
כאן ביוה אמד ייילן אי־ד י־שוס עינה ניני״ית ומיצ בתי באנה קייד הפנונתא כנין הפיז והשין *פונה נינמית תא־ היא ידעת הפיז לעדנ
מונק ננכ השין נזה •הכניס עס הפישקיס דכתני דעמה בינונית היא יוס נאו היינו וסת המויש והיא י ס נ ליאייתה ואס הסויש מסי כניהם
נ׳ בראייתה עיש( <יח( סוששת הניס מונק עי הרנ יסנייא ניה ־אס לס ליוס אמד אננ אס הסודש מנא מוששת נס ניוס הקודס משוס עוינ.
ראתה נייהא״י שונא־״ה סוכ:תצכ• נו יכן כתנ השיך נאריכות ומסדק ודעת השין יעדנ נעונס הוא יוס הסויש ושיעיר פוינ היינו יוס ניא
ינריו ננהינ עיש אננ הפיז הסכים ניעת הרנ  efrrאס ראתה בריס נסמס מויב יהוא מנא הנה הייצ נתשונה ש״ ק״ל האריך משיג על
צריכה נמוש נננ הסבבות יס״ס הדנר נר־ר במשה אמס ותודתו אמת כשין והסכים פס הטיז וכ! השכיס הכרתי ופנמי כיש ועי ידישססכיס
גיכ סמהס נהא יפ״נ גת• ה״ט ושיז הסויש אפכם נא כדבריהם להוא
יינריו כאן הנכה ריוסמ נ שראנ עיש
יום ל׳ רק נזה עיקר נהשיןיהוא יום ליא ואינ הוא נהיפן יאסהמויש
יינא שניהם גיוס אמי הס ואס הסויש מסי מוששס גס נעם שאסיע משים ער׳נ עיש ויע יאן> נ־עת השין עיכ ציל יידלוק יש נץ  3noליספ
הסודש דאינו ניסת החודש כנ זמן שנא כקנס יעבר זדני ינא ניקה רומית ננא נייקה כיייכפכ בשעץ> י׳ ונפרנ אשדה עי שתבדוק נמנו*• שם
) (:rסוששת.
יישכסת נק ישת הסייש ננא עדנ מ ק אס יאפה ננתייס אי שיש נה וסת אפי קנוע ואמיכ בינתה כיוס אחי וכינ האפיונים
עבהיפ וע׳ מ״ שהסכים עם העיז אן הכיתי ופנס• והסיכו הפנו כדעת השיך ועמיד בכתב יאס היו שתי הפנגות היאשונום נלי הפסקה גצסייס
ונאמצע הפנגה שנישית הפסיקה כגון שראתה נריס ניסן ונכי נו ונס׳ נאייי ונכי נו ינניפ נו כ״ע מויו יקנעה נה ושת מכי לכי )אן בשין סקימ
נא משמע הכי עמביל ס״ק ״נ נזה( ואס הפסיקה באמצע הפלגה ראשונה כגון שראתה נר׳׳מ ניסן נ״ נו ונכי נו ונפי נאייר ינכיפ נו כיפ •יויו
דנא קנעה נה וסת רק כשהפסיקה נהפננה האמצעית פליני עיש ]ועי נתשונת מיס כי׳ קסיו[

דרכי
שמא מציאה הדס הי׳ גס גפעס השש גלילה לק שהיהה
׳שינה ונא הרגישה ונכך חוששה לניטה איד דלא מהזקיק
ליעוהא ונכך אינה חוששה שוב בלילה כיח שנא ראתה
רק פיא בלילה היכף כשחזרה ולאמה ביום איעקרה נה
אוהו וקה ואינה חוששה בלילה כדקי״נ לקבעה בפיא
כעקר בפיא וכו׳ והכנה דאינה מיששה דצשמאה נמפיכ
היינו שראה פעם הב׳ בשינהה מדעוד נינה רק מושבין
מה שראהה אז ביוס עי«ק[ )גו( ]או בלילי־ -בי״ בשרית
כהב קופל מירד ק״ צי עיד אשה שלאהה ביפ בהפלגה
ביום ניג ללאייהה ובפעם הגי לאהה ביום ב׳ נפה עלב
אמר שההפללו הקהל ערבימ אס נמשוב שעוה אלו ללילה
חו לא דש בזה קולא ומומרא לאס הוקבפ וקמה ליום
כיג מראייהה צריכה עקירה גיפ ככל וקח קבוע זהו
חומרח •גס קולא הוא שא׳׳צ עו־ למוש לוקה קהס מל׳
נל׳ייוס -יון שיב כה וקש קבוע והעבה דאפ״ שהמפנלו
י־קהנ ערביה <דמ כיון כעדיין יום הוא נמשג טוס ניב
גץ נקונא בין נהומרא ונא דיד י,ביעת וקה נירש בקי׳
קצץ קע״ א׳ נענץ הפקק שהרה אס התפללו הקהנ
ערגיה כיי״כ מכמו וכן אס ההפללה היא גמצמה ערגיה
הבנה שם ליש למשגו ליום גזה גץ נמומרא גץ לpלא
עייישן ):ך( ]האשה שראתה חוששת לוסת החדש .י ״
שיך קיןיג ובאהיש ובפידש קק« בעגץ הפנוגהא שגץ
ע

תשובה
הנדז והנדך געונה גינוניה מה הוא מדש בסס המכיצ
ועיי׳ ג)ד נלה גקדא מהיק בזה שהביא לאיה ללגלי
החנדנ נגל השיך כ״״שן )ועי״ נעיל בקיק גי( )נה(
חוששת לאחד באייר מבאה׳ימ ופרדש מיש בדגלי חנדז
דחוששח לגי יומס דר״ח ועיי׳ נש״ע ההניא קקמ״ג שפקק
כחנדז והמ׳׳צ והכויפ והשליה דחוששת גס ניוס א׳ דריח
אייר בהוא ל׳ גנימ מכוס עונה גינוניה אס אץ נה וקח
קבוע עיש ועיי׳ בהפארת צבי קקנרז שהאריך גיכ לקמור
כל ההוכחוה בל הגדך בזה עיש ]ועי״ נ ק ק קיק צ״ב
וקיק ציא מה שהונא לחוש ליוס ניא שהוא עונה נינוניה
עי״נן[ )נט( חוששת לפ׳ באייר .עבאהיע ופמיש ועיי׳
בקיש שהקשה דנראהה ברימ אייר היהה צריכה גיכ ל״ב
א״ר שהיא הפלגה בימ שהוא  mאייר  pכ׳ גניקן
וני־אהה ננף באייר היהה צריבה לחוש גס לי׳ח נא״ר
שהוא כמו ההפלגה של נד נא״ר מריח אייר נדש ומי׳
נשמלה קקכיו שהניאו וכ׳ וכפיערד נלאה לאח״נ אנל
הרמיא לא נא נחבוב בהי חששות אנו ההיא צליכה
נחוש בכנ אופן נ ץ לאהה נץ בא לאהה ואם לאחח
נאמת היא צריכה לחוש גס לאנו ההפבגוח אנל חלמ״א
אשו כי רוכלא לתל ונחשוב ואיש חשב רק מה שהיא
צריכה לחוש נכל האופנים נין ראתה בין לא ראהח
וממינא יתן גס  •pvחששוה ודפ עכיצ ]ועיי׳ נמלגושי
מהרה

יורה דעה קפט הלכות נדה סעיף ינ
)ס( שהוא •וס נ׳ מראיימ יוס נ׳ שראתה ראסה ב י נאייי אי נא
עשריס לחלש
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) ס א ( חוששת לעשייס באייר שתא קבעה :ה וסת כ י יו־ ::סלי יאתה

)סב( )יב( שתקבע וסת א׳ נדיט דאז אינה חוששת נבר שלא ייןנע אי ד באה־ "־ ,כיך •׳אז

אינה חוששת לו א י פ שלא נקבע השני )הננ בכור( ואינה חובשת נוסת הדינוגין עד שםקגעמ לילד יאתה דיי מ סן חישבת נפ״ו בידיי ית יאתה
נסיו נאייי )ינו( אינה חוששת לעת נו יאחה ״ו נו חוששת נעיז נסיק ואינה חוששת )נ( נשבעה עשי נו י־אתה •*ז בו הובשת נ  .יזוי• •א יה
חוששת )נא( לי״ס נו יאתה ייס נסמוז קנע נה וסת דינוג! נ־מי ססדש וסוששת נ״ט נאנ )גיז מייבמעית הפוי( וכ; נ־יך זה )כי( נהפינה
ודילוגץ נ• אץ חלוק ניניהן רק ״א נ• ניינוג מיש

הראייה הראשונה מן )  ( oהימי ,כמו שנתנאל

פתחי חשובה

יאיזה ע״ו נניס ,והמב נה יא• תה ־־ מיס

באר היטב

י

) ב( שסקנע וסמ א׳ נסנ הסיד יוקא נמשש ייסת הסויכ וחשש ייסמ )•פ( אינה נסנ השין ומשמפיאיצ לחוש ג״י נא״ר אעיפ שהיא נ׳ וס
הפלגה אז כשנקבע א• שונ אינה חוששת לשני כיין יאיא שיתקיימו שניסס מיא״ס פיו בניסן ומזה יאיהיוסמ הסיש היינו שנה ננונ־ת )כ( נייז
אבל כששניהן הס חששות יוסמ הסויש כגון שיאמה ג׳ מעמיס גייס ימשוס ושש הדילוג אין ציין למוש כינעיי וגס וסמ ה פעה נ כא שהדי
ונפעם הג׳ ראמה גיכ בס׳ה סוששס גם ל י ס אן> שכבר גקבע הוסס של ניסן מלא ואייי מסי נמצא ״י יאייי הוא הפנגמ נ״י מפיו יניס! ד«ז
 doניון יאפשר שיסקיימו שניהם יהא אשה קובעת וסת בתוך וסת יסיק הוא הפלגמ ניא מ״ו יאייי ועניה אינה חוששס גיכ נ״ס נסמוז
כנסעין לינ וסן היין נוסת היילוג ווסת השוה עיש
שאיט הפלגת ליא אנא לינ מ״ז גסיץ וציינה נחוש להפננמ האחרון
שהוא ניא )נא( נ״מ הייט לסנרא יאשונה נכינ נףז אננ נהי״א שה
קבעה כני וסס סיילוג ננ׳ יאיומ ומוששמ כאן ל״ס בתמוז ונמו שסיים הרסיא דנדילוג חדש ״א דדא״ה ראשונה מן המנץ ונפ״ז מ •י• הנא שהיה
לה וסת קנוע קויס לכן בניו נסיש יאז נייה שייק יאייה ינו״ו יניס! לוססה ואינה מן המנץ פנינ השין )כב( בהפנגה כנומי שייננה נהפמה
כגון שיאסה באחי מ י מ ולסון נ׳ סוששמ להפלגה זו יהייט ניו נאייי שהוא הפלנמ נ׳ מנ׳ נגישן מיהו גס ל0ס אייי סוששמ משוס וסת החיש
יילגס ליום  tnהיימ עשיס נאייר וב0ס אייי לא יאסה סוששס ליוס כיא יהייט  doסיק מיהו גס ליוס כ׳ אייר מוששת שמא מקנע וסת בימי
החיש שהיי יאפה ננ׳ נניסן הגיפ יוס ניא ונא יאמה מומיס לשמש ניוס נינ ואיצ נסוש להפלגה ביינות יילנה ליוס נינ סוששמ ג וס כיב היינו
מ נסיק הגיפ נינ ולא ראשה מומרמ לשמש ניוס כיג ליאייסה יהיינ כיי נסיק והיינו לשמואנ אינ לינ ונהיה לה ושת קויס נכן מכ׳ לכי אננ
נשנא היה לה וספ » י לרב נד׳ ראיות להפנגה לקבוע וסמ ניילוג נהפלנה אירע לה ראיה ניוס ניג קנעה לה וסמ נדינוג מכאן ואינך אמה
סוששמ אלא לדילוגה כיכ הפור בשס הרמנין והוספמי ניאוי פכיל השין )ואיל הא נעיל סגי ניי יאיות וכאן נעינן ה׳ ינעינ מיייי בדינוג נפ
החדש ניו ניז ״ז ממילא נינר שה יום של ראייה ראשונה משא״כ נאן אגן ממסילין מן ראייסה נ וס עשריס ואין אתה •ודפ ממ• מסחיל ן הפשריס
 VBצרין לראיה הראשונה שקודס העשרים נמצא אומה ראיה שקורס העשרים ויום העשריס נסשניס ניוס אסד נ• אין ידוע אמד נל• חנירו נמצא
נסנרא שניה שנסעץ! י׳ נעיק כאן ד׳ ראיומ( )מ( המנין נמנ השין ציע דהייא דנדילוג סדש ראיה ראשונה מן המנץ סונריס גס נדינינ דהפננה

דרכי תשובה

מחרה בבאמיח תפיה׳׳ק קיק ליח שהממורר על עצמו
כד׳ חקימ לחוש להפלגוה עוד נף •מיס מיום מ׳ היינו
ליוס ״ח אינו ק המהמיהיס אס כי לפיימ שהענה שס
אינו מדיבא מחוייב לחוש לזה זנ״יש וע״׳ בקיק הקמוך
שנאח״ז ועיי׳ במי נדח בקרא מחיק בקי׳ זח שחעלח כד׳
השיך ונקהיכ בזה דאס ראחח בריח אייר שת אינח
חוששמ למי נו >) [x>-*xס( שהוא מם כי• עבאהימ ופחיש
ועיי׳ נשיע המניא קקמ׳יד קפקק כהרמיא וקייס כללו
של דנר אשה שראמה נממלה נהפלגה ממנה וחזרה
וראמה נהפלגה נמעממ ומזרה וראהה נהפלגה מועמה
מן השניה וכן כמה פעמים נמיעומ אחי־ מיעומ שלא
נקדר השוה נענין שאין כאן וקח הדילוג צריכה לחוש
לכל יוד ההפלגוה כי לא נעקרו נמה שהקדימה לראומ
אבא עד שינא יוק ולא הראה ומונין אוהה מראיה
האחמנח וכן חוששמ היא ליוד החולש של כנ הראיוה
)מלנל עונה נינונימ דלעיל קע״ אי( על שמקבע לה
וקס או נימי מלש שוץ או נהפלגות שווה והיה לאמר
שקבעה לה וקה א׳ למולש להפלגה ונףכמה אומו מוששה
כנ המששוה .הללו על שממזור לראוה נוקהה כדלקק
מכיל וע״׳ נמלנוש• מהרה קיךז שהארז כזנא להניא
ראיוה לדעה הןמ׳׳א והנרז ולדינא כףס ננאר מיס הייס
תפיהיק קקליד דא 0דהעיקר כדעה המרא והנףז כי
יכ להם יקוד גדוכ לסמוך וכו׳ אעפ״כ י ק כי יצא הדנר
מאת מרן השיך אשר מפיו אנו מייס וכר עיכ המצה
להחמיר על עצמו א י נ ו ק המממיהץ אבל להורות באחרים
בולאי שחלילה להורות בגד רבוהינו המרא והנדז כי
דעמס עיקר להלכה למעשה עיש !תאמת הנשת שכ׳

חרוצה לחחמיר על עצומ כל׳ השיך הוה המות דאדרנא
לחשיך הוא קולאלל׳צ לחוש בנר באייר חס ראתה בר׳׳ח
אייר[ )םא( חוששת לעשרים באייר• ואס ראתה בעשריכ
באייר חוששה מד לכימ בחודש שהוא הפנגת כשרים
מראייה נד בחודש וכן אס לא ר£מה נמ׳ בחודש כמי
חוששמ לכשרים בחודש אנא שלעשי״ס ושמנה שוב אינה
חוששמ באר מיס חיים שפי׳ ליב תפיהיק קקלינ וליג
ממשמעומ דברי הנףז ועיש עוד בבאר מיס ח״ס מסעי׳
ליג עד קוף שעי׳ ליה שב׳ חיל וכשי־אהה באי באייר
ונמ׳ ונכ׳ נו ונכיח נו צריכה לחוש לריח נךון וגס
להפלגה ״ב ימים מרא״מ כיח וכן נחפלגת עשרים מראייה
כיח וכאמור ו ק לנ׳ לחודש ו ק אס ראתח בריח ניע
ו״ד נו ונכיח נו ונריח א״ר וניינ נו וכן לחלן נחודש
אייר ראתה כפי דרך הפלגתה אמפיכ נריכה לחוש ככףנא
ריח קיון ו ק אס ראתח בריח כיקן ובכ׳ נו וני־יח אייי־
ובנד באייר בא ראתה ושת ראתה בכ׳ באייר תי״מ p׳p
ונע׳ בו צריכה לחוש נשניהס אלא שהחילוק הוא שבזה
שקבעה ג׳פ או דיפ כדין קביעתה צריכה כקירה ג״פ
כדינו ולזה שעדיין לא קנעה איצ כקיי־ה אלא פיא ומ׳
ראהה בריח ניסן ובעשרה בו ובכ׳ בו תנו׳ באייר ונכיח
נו קבעה נה וקה נהפנגה עשי־יס וכיש הול דכשי־אהה
בריח ניקן תעשריס בו ובנר באייר תכ׳ נו ונכיח נו
שקבעה בה וקה להפלגה עשרים ואין כאן ביה ידחוכ
לריח ורק לוקה של עשרים בהוד :צי־יכה לחוש כביד
וע־״ש במלבושי מחרה קקיח ובכיה״ק מק ק ליו כד קקמ״ד
)סב( שתקבע וסת א׳ ככד׳כ יי׳כ מחחורד
באריכות
דדוקא כשאי אפשי" שיתקיימו שניהם ובד וכי״ מזה
בשרה
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וניוס ״ו נא״ר ראתה והמשיכה ראייתה נ׳ ׳מיס ונסיון התפילה ללאופ נ״ז נו ״א שסוששת )ני( ללימנ ונוסח בוה שכר־ ש י ?
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לראות גיפ נ״ז נסיש )הפור והימני!( ו״א שאי ,כאן וסמ שוה כלל דהוננץ <" > < ־ תמלת י י א * " ) (yQוכ) ,נה( מיקי מ » נ  * < 0י ח נ * " -
)•*מיז לכ*< ןיןוי
׳•היתד ,רגילה לראות יום עשרים )סד()ויש נה נזה י ־ ח ) > ק > *!ומ! י• *•!ר ^
י י י ״ י י *־ ״א ייייא•^
)״
)•י־עחיי
י־יאשו ,נא(
־•־י־ ״מ,
ושינתה ליום שלשים זה וזז ,-א ס ו ר י ט ר כ ש י ג י ע י ן ם ע ש ר י ט ) ס ד ן (  ^ ,ד א י י ת ) נ ז ( ש ן ! ש י ם א ס ן ף ה ליי־
T

J

ג ־ =

1

55

יד

1Bt

ת

1

־ו

ניע

משום וסת הראשון ואם לאתראה בוהוששתליום ל׳ שינתה פעמים ליום ל׳ זה וזה אסורים
שינתה נ״פ ליום ל׳ הותר יום כ׳ ונאסר יום ל׳ ואם לאהד ששינתה פעם או פעמים ליום ל׳
ראתה לסוף כ׳ <נ( חזר וסת של כ׳־)כ״( למקומו והותר ל׳*; טו ״שינתה ראיותיה ולא
השוה אותם כנון)כס( ששינתה פעם א׳ ליום יי׳)סו( והשני ^ * ׳ ב והגי לל״ד נעקר וסת
הראשון <סז( ואין ל ה וסת)ל( כלל ואם חזרה לראות כיום )יי( מ ס ת הראשון
באר היטב

לבא ירא א עקל יי ני־
אע׳׳ג יקנעס״י* חל
ז מ • ה מקי נחלא
 rמנא וכדמוקי <ע
וה א
 bztימח
מוח י* פם(

א מ י מתשכי״ לנעינ
מיביי הי* -לאחי וס
ד״א בחויש וכו׳ ש0
-־ qס״ל ע׳׳ב

פתחי תשובה
 tבין סיר ,י״ ותשמ.נ מדנריו דאה ראתה נ׳
)ינ( מזר וסת שנ ני
פעמיס נ וס ל׳ ובינתה .כ׳ נפנה כפנגת ל׳ ומשמע דאפ י ראתה עוד
אמר עשרה ׳מיס אמר ראיית כ׳ בכלה הפמת נ׳ כיון שנהפננה ישניבית
היה הפסקה וכנר ה^נו .בניו הכדפ והעיד עיש )יד( הוסת הראשון
מוזר ונראה דמ״ר׳ שראתה בשיעור הפנגת וסת הראשי ,תיוס ניי שראתה
באחרונה סיד

ראשונה תן כמנין אכה שאין כפנגל מיפת אנא נשת׳ ראיות ואיא נפמוח
עד׳ ראיות אפילו בהפלגות שוות וצ״ע )נד( נד נונ נתנ הפ״ז קשה הא
זה מדברי הרמנץ והיא פיסק כשמואל דצרין ד׳ ראיות לוסת הדילוג וני׳
תיל• /להכא מ״ר׳ שהיה נה כנר וסת קודס שהתחינה לראות נדילוגונזה
נם שמואי מודה דסג׳ ננ׳ ר&יות איכ כיכ צי לפרש כן דמ״ר• באשה
שכיסה רג נה לראות מייד ל״ד ייס ושינתה וראתה נפיו והמשיכה כו׳
עיכ נינ  a[nעל ננ דכתנו נשס הרמנין שפוסק כשמואל מימ נהלכה
מחמיר כרנ שעי ראיות קנעה )כה( עיקר כתנ נס׳ מעדני מלך חימא דלעיל שימ ,קפ״ד ס״נ כתנ דאשה שמשנית וסתה נהקדיס נ׳ או ג׳ ׳מיס
או נאמר נשעגיע זמן וסתה צריך לפרוש ממנה נ׳ או נ׳ ׳מיס קודם או אחריו עיכ וכתנ השיך דנינ נ״שנ לנפיל אינו ריצ שירין צפרוש ככ הגי
מיס דאיג מאי ענן שמשתנית יפתה לכאן אלא דיל להיה יה וסח ואיזיכ נשתנית וסתה נהקליס נ׳ או :׳ •מיס אז צריכה נפרוש נס קידס הוסח
נפי מה שרגילה נכקדיס עכיל )כו( קנוע לאליכ כיון ישינתה ונא ראתה ניוכ נ׳ יעקל השש יוס י׳ כיון שעליי! צא נקבע ג׳ פעייס )נז( שצשיס.
אנל אין מונין כ׳ יום משעה שהימה ראויה לראות ניוס כ׳ ניי ,שנא ראתה נאותו פעס והמת.ה עד וס נ׳ פ*ז )נמ( למקומו כתב הרא״ש
ואעיפ שניפ לא ראחה ניוס ) oר*נ שני פעמיס ראחה ניוס ל׳ ונפעס יג׳ ראשי אחר נ׳ ובונ הזרה נראית ניוס כ׳ כ ,פירש ניכ׳׳כ( נא נעקר
•וס כ׳ כיון שלא ראחה •וס ל׳ שאס אשה מדלנח וסח א׳ פעמ״ס ושלש ואינה ריאה נ.תי ס נזמ ,אקר וקיזרח נראות לזמן הוסת יא יעקר היסת
ונמימ כחנ דהפור סונר דלאו דוקא נשלא ראחה נשנשיס השלישית אלא שעל״ ,לא הניע אפ״ה ני במזלי יראתה <כ׳ חזרה לקניעות יראשו ,ואייה
חוששת נצי ואעיפ שלא נעקר עדיין ע״׳ שנא ראתה נו אפיה זה שראתה ינ׳ שהוא יוס קניעית ייאבון תשש נ לי יי.ר ,יה פל י׳ יאיות דני ולין
זה צליע דנא משמע כן נש*ס עכיד השיך והפ*ז נתנ לתרן ליש חנוק נ  ,ימ יהוד :דמזכ דיירי יש׳ 5אני .הממנר מ״ר׳ מיפעת ׳ייס מיום
נ׳ ליוס כ׳ ככך כחנ נאמר ששינתה פ1.ס או פעמ״ס וכו׳ ע״ש נאריכות )כפ( שבייתה כתנ הט״ז לזה קא• נ«כ נאבה שהיה נה וסת נ וס כ׳
כתיש נסעי 3הקודס אנא דשס שינחה לראיות שוות להיתר יום נ ונאשר ייס י׳ וכא ,מ יל דשינתה נא נ ,שוות כותרה נגמר כנ פלא הזרה וראתה
אחיכ ) 0כלנ כחנ השיך ילמא• למממרינן לעיצ נסיז כרנ אינ הנא צריככ למוש לוסת כי לוג כיו ,שד ננה נ׳ פעמיה ומיבשת צ וס ניי ואפי׳
לשמואל חוששת מיהי נכפלנה אחלינ? דה״ני ליוס ליד עיל כתב ננ»• דמיששת לי״ונה נינינ ת דה ׳.י לימי מילש כני ,אס מנ ייס כיל שלה דיו
נמולש זה מוששח אמיכ ליוס .׳ו יחודש יסיבשת ג״כ ציוס ליד »נינ

דרכי תשובה
נשרת נודע ביהודא קמא חיו״ל p״ ק״א )סג( ]וכן עיקר
עי״ באה״ע נשם השיך קקנ׳׳נו ועיי׳ בנוב״ק חיויד סי׳
ירו מה שיישב קו׳ השיך על הרידא ועי״ בשרה מהריא׳׳ץ
נהג׳ ממארגרענוין זינ חיו״ד סי׳ ציא מיש בזה בדין אשה
״
שאין נה וקח קבוע רק מכ״ה לכיה ורגילח לראות
עד נ׳ ובאוחן הימים אין לה יוס קבוע אננ מיום ל׳
ואילך לא לאהה כלל שהעלה לי״ל ליבה כאשה שאין לה
וסמ כלל אפי׳ מכיה עד ל׳ עיש[
 0ע י ף י״ד )סד( רש לה וסת קביע• גיפ להפלגת כ׳
)מ־ (,לראיית שלשים .עבאהיע מיש מהשיך
ועי׳ בחוה״ש קקכיח שהקכים להשיך בזה ועיי׳ בכו״פ
קקייח שהשיג על השיך וגס על המוהיש בזה עיייש באורך
ועיי׳ בהפארה צבי קקיכ מיש בביאור שימה המעדני מלך
והשיך בזה וקייס שם במקור ח״ס קקפיד וזיל ויצא לנו
חומרא מדברי השיך בזח דאם אחר ששינמה פעמים ליום
שלשים ראהה ידד אחר ראייה ביום שלשים שטה ראמה
ביום עשרים לא הומר יום שלשים עד שנמר יוסי שלשים
קודם ראייה מם עשרים הזה ולא ראתה אבל יץדס זה
לא הומר יום שלשים דאערינן דנפיש דמה בפעם חזאח
מ כ

ה

ולאמה ביום עמלים חבב אח״כ ההיה חוזרת לרחות ביוס
שלשים וכמי שראתה בשני כעירם וכו׳ וזה החילוק היוצא
לנו מפטגחח השיך ומעדני מנך וכו׳ והרוצה להקל יבוא
רא״ לקסור דבר• עכ״נ
סעי]"* ט״ן )סו( והשני לליב .כ׳ במקור ח״ס קקפ״ח
דלדעח הנךך קקמיג דחוששס נס ליום
י
ניל היה כאן לצריכה לחוש עקרים הבא אחר ל״ב הזה
משוס וקר .קטע שלא שלא נעק־ על״ן ג״פ ואס לא
ראתה באותו יום עשרים הבא חוששת ליום ל׳ב משום
הפלגה ראיה אחרונה וכמש״ל סעי׳ ״ד אחר ראיה שנית
זה וזה אקוריס ע״ש )סז( ואין לה וסת כלל עבאהיע
ירש מהשיך דנפ׳ מה דמחמריק נכיל קע״ ז׳ כרב היה
צריכה * נמוש נוקה הדינוג וכר ולשמואל עכ״פ צריכה
לחוש נהכנגה אחרונה ניוס ניד וכ״כ בהוהיש קקינ אמנם
יעיין בהכארה צבי קקכיא שהרבה להשיב מיד הפרישה
והשיך בזה וחוכיח שאין כן דעח העור וח5דע ודעח בעינ
דלאמררא" שלישיה ביום ליל איצ נחוש אלא ליום שלשים
משוס עונה ביטנימ אבל לא ביום ליד ולא ביום ליו וכן
אחר ראיה שניה ביום לינ איצ לחוש אלא ליום עשרים
שהוה

כאד הנולד.

יורד ,דעה קפט הלכות נדה סעיף טו טז מ

)סח( הוזר לקביעותו)לא( הראשק וחוששת לו  Tenעד שיעקר ממנה גיס וה״ה להפסיקה  £?,ל־°ל ל
״״"" אל ׳ 7ל
מלראות נ׳ עונות ואח״כ חזרה לראות )סט()טי( ביום )לנ( הוסת הראשק ז טז "21יצא
דק עקירת וסת ר״ח כיצד היתה רגילה לראות בריח ועבר עליח ר׳׳ה ולא ראתח ח ו ש ש ת ״ " ',י £
י״
"י' "״
)לנ( לר״ח ער )ט 0שיעברו עליה נ׳ ר״ח עברו עליה נ׳ דייה ולא ראתה אינה חוששת
חזרה וראתה בר׳׳ח )י 0ת ר הוסת )לי( למקומו :יז יכל וסת שנקבע מחמת אונס )ע()»י«
שקפצה וראימ( אפילו ראתה בי כמה פעמים )אס לא קנעה אותן)נה( )עא( )יח( נימיס( )תיספומ וישניא ויימ(
אינו וסת )עב( שמפני)לה האונס ראתה )יט( ומימ)לז( מוששה נו נמו ניסת שאיני ?«» )״־יי»•״( יקפצה
וראתה קפצה וראתה »זנ( קבעה לה וסת לימים בלא מפיצות כיצד קפצה באהד בשבת וראתה
דם ולאחר כ׳ יום מפצה באחד ב ש ב ת וראתה דם ולאהר י״ט יום)עד( קפצה ביום השבת ולא ראתה
1
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)£ו( ניוס הוסח הראשון הנא דמיירי נוסת הפלגה ע״כ עייר• שראתה
שני ראיות שיהיה מינכר הפלגתה לכי ייס ועי מיד שכחנ ימיששת להפלגה
גדולה של נ׳ עונות שהפסיקה ונס לעונה נינונית עיש )טז( שיענרו
עליה נ׳ ריח .ע׳ נתשינת נודע ניהול? תנ״נא מ״ל סין> ס״ פיו שנשאל
אס ענרו עלי? שני ריס ולא ראתה ושונ נתענרה וענרו •מ• העינור
והנקה ושוי הגיע  noולא ראפ? אס מצפרפת עקירה זו עס שני ?עקייוח
ראשונות להיות נמשנ עקירה גיפ וכשינ דנדעמ הממנר לקמן סעין> ליד
ונן לדעת הימנ״ן המונא נשיך שס פשופ כיון שצרינה למוש גס לפנץ
עקירה ממשג עקייה ומצטרן פס נ׳ ייאשונות אנל לדעת •ש מנדול•
המוייס שהניא הפוי שס לא משכמת דין זה כלל וננן נניד אס אמי
ההנקה עדיין נא יאתה כלל או יאת? פיא שלא בשעת ישמכ ושוב יניפה
שעת וסת? ולא יאמ? איצ.לחוש צושת כיאשון ממ«י דנדעת הממני וכן
לדעח הימני! נמשנ נ עקייות ולדעת •ש מגדול• המוייס נלאיה איצ למוש
כ״ז שלא ראתה נאותו וסת ואס אהינ שינ תיאה נאותי וסת צכיע נפיא
חוזר לקביעותה כיון שעדיין לא קיעה וסת אמי עיש )״ז( מזי הושת
למקומו עמיד דאפילו יש לה נ׳ וקתות קנופיס נאופן המנואר נס״ נינ
והפסיקה וסת א ג׳ עונות וחזרה וראתה נייס הוסת נ״פ חזר הוסת
למקומו עיש )יד!( נימיס פ׳ נויפ שנסתפק אס דוקא נצירון> •מיס הוא
דנקנע או דנקנפ ניכ נצירין> וסת הנון כגון אשה שקפצה והתחילה לפהק
ולעפוש וראתה דס וכן נ״פ אנל נמה פעמ ס קפצה צנד או פיהקה לנד
ולא ראתה דאפשר דמצפרפיס ניכ דש לה וסת אס תקפת ותפהק והגמרא
דנקט צירון יתיס מדא מינ״הו נקפ והניח נציע עיש )ימ( ומימ חוששת

)לא( היאשו! נתנ הפיז כיוןדמ״י ניסת הפגנות לימיס לא נימי המויש
ציל דהן ניוס הוסת כראשון פירושו שיאתה בשיעור הפלגת היאשון מיוס
ליד שראתה כאחרונה כי היכ׳ שיהיה היכר שהוא עריץ נתון הוסח
הראשון )לנ( הוסת נתנ הס״ז וקפכ ל׳ כיון דת״ר׳ כאן נהפלנת •מיס
וכמ״ש לעל היאך ממצא כאן שמזרה לראות ניוס הוסת הא וסת שלה
נהפלנמ סך •מיס מד ראיה מסנרמה ונאן לא ראתה זמן רנ ואין לך
ראיה נמשונ ממנה הפלנכ ונו ומסקנתו דנאמת מיש הש״ע ניוס הוסת
הוא שלא כדקדוק פניל )וננדינ פירש דריל שמראה ראיה אמת ואסיכ
ראיה נ׳ ליוס כ׳ דאז חזר יסח הראשון למקומו לנל דנר ואיצ לחוש ליסת
כחדש ויש לו שאר דיני וסח קנופ וכל זה נרור עכיל )לנ( לריח דווקמ
הנא ניסת החדש דינא הנ• אנצ נוסת ההפלגות כגון שהיתה רגילה לראות
ליוס לינ ואחינ פנרה ולא ראתה ניוס לינ איצ למוש להפלגת נינ שהיתה
ראויה לראות דהיינו ניוס סיד ניא״מה כיכ מהרשיל והניס )ופיז מולק
והשוה לץ וסח ההפלנה לדין וסת כחודש נענין זה( )לד( למקומו וה ה
לשינתה ראיוחיה ניפ לראיות שאי.ן שוות ומזרה וראתה נריח מזר הונ1ת
למקומו וצריך ניפ לפקרו נ״ והאחר ניס )לה( נימיס •לועיס כגון
בריח או נאי נשנח כלנקמן ס״ח )לו( האונס נתנ העיז זר לנא כלעת
הפור שפסק אפ״ לקפיצות למוד •ש וסת ונסינ פסק שפיהוק של אחמונ
נרס והיינו כדעת הפור אינ דנר• השיע סותרים זא״ז לכאורה ולקימ
דשאנ• פיהוק דלא מקרי אינס והפפס דפיהוק הוא מצד פנע האשכ להיור
נ ,נשפת רא״תכ ממותר הלימה שנה משאינ נקפיצה שאינה רק אונס
פכיצ )נז( חוששת .כיץ שאירע כן נניפ כיכ נהגימ וניל דלא אתא אלא

דרכי
שהוה לה וקת קטע שלא נעקר עדיין ג״פ ולא ליום
ליב ומ״מ לדינא ק״ס במקור חיים קקפ״מ דאעיפ שכן
הוא דעת הנווהידח להקל אפיה מי ירום ראש להקל נגד
הפרישה והשיך והמנח״י אך מ״מ נראה דבהצערפות עוד
קברא להקל בפרישה זו גיוס ניד ונ״ו או ביום ל״ב אחר
ראיה שניה יש לקמוך להקל עי״ש )סח( חוזר רקכיעותו
הראשון .עבאהיע ועיי׳ בתפארת צבי קקכיב ומקור חייס
קקצ״א שהוכיח מלשון השיך קקליד והעלה כן בראיות דכל
ידש דחוזר לקביעות הראשון היינו לחומרא ראפ״ לאחר
ראיה חדא ביום עקרים פעס אחת חוזרת לקביעות הראשון
דהרל כמו וקח קטע דאינו נעקר חשש ידום עקרים עד
שתעקר ג״פ ואעיפ שקודם ראית זאת שינתה גיפ לראות
בימים אחרים ונעקר הוקה ידום עשרים כיון שג׳ ראיות
אחרוח לא היו שרם ביום אחד אלא ביום ל׳ ליב וליד
בחד ראיה של עשרים שראתה אחריהם חוזרת לקביעות
הראשון דנעשה יום עשרים וקח קטע וצריכה עקירה
גיפ אבל לא נעשה וקת קטע לקולא דכיון שראתה ג״פ
בימים אחרים ונעקר וקת מיום כ׳ כדין גיפ שוב אין
לה וקח קבוע לקולא דדוקא לענין חומרא לבד קאמד
המוהידח דאס ראתה פעם א׳ ביום עקרים חוזרת לקביעוח

תשובה
הראשון גדש באורך )סט( כיום הוסת• עבאה״מ ידש
מהנףז והנקהיכ ועי״ פחיש מיש בזה מהחורד ומ״׳ מזה
בשמלה קקליה ולחם קיק ירד ירש בזה
סעיף י״) ,ע( כנק שקפצה .או חלתה או שהכה אותה
בעלה או נשאה משאו׳ כבד ש״ע התניא
קק״ע מהרזיה )עא( ליפים ידועים וקבועים כדלקמן
קע״ ״ח )עב( שמפני האונם .עבאה״מ שהמחבר פקק
דלא כהמור וקיל דנקפיצומ לחוד לא קבעח וקח ועיי׳
בהפארח צבי קקק״ג ומקור חיים קקצימ שהעלה כיון
שרש״ והרזיה והרמבץ ורא״ש והראיה בבדהיב מחמירים
וקברו דקובעת וקח לקפיצה לחוד אפ״ בלא קביעות יידם
ואס ראתה גיפ ע״ קפיצה אפי׳ בימים משונים ומחולפיס
קבעה לה וקח לקפיצה לענץ אס קפצה אידכ חוששת
לאומה עונה ואקורה לשמש באותה עונה שמא תראה
כמו שרגילה כן ג״פ יש לחוש לדבריהם להחמיר ו ק
ראר להורות עיש )עג( קבעה לה וסתי פי׳ פעמים
שקבעה לה וקת וכו׳ נףע התניא קון> קיק עיב )עד(
]קפצה כיוס השבת ולא ראתה דם עי" שיך קיק מימ
ובפידש קק״כ בשם החורד ועיי׳ נמ׳ נדה נקרא מהיק
מיש בקעי׳ זה ובד׳ החוויר אלו[

 q^pי«ח

יורד ,דעה קמט הלכות נדד ,סעיף יז יח יט
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דם ולאהר שבות ראתה בלא קפיצה הרי)ל״()=( נקבע א׳ בשבת אחר כ׳ שהרי נודע שהיום
נים לה ולא הקפיצה וכבר נקבע יום זה נ״פ וכן בל ביוצא בזה! יךן ד)כא( קפצה ביום ידוע ;4י
כנוןבר׳׳ה או כאהד בשבת וראתה בו ואירע כן ב;׳ דיה או בג׳ אהד בשבת קבעה רה וסת :
^
.
V
c
.
;
V
ד
ע
,
)
(
״
שקפצה בשני בשבת )עו( אינה הוששת שהר• לא קבע־ אלא לקפיצות שיי אהד בשבת, :״1־ \ ;. r־;::
יט יש קובעת וסת )בנ( ע״י מקרים שיארעו כגופה •בנק שמפהקת <עז> דהיינו ־כאדם
'אבי ייבלש ביי
שפושט זרועותיו מחמת כובד או ־באדם שפותה פיו מהמת כובד או באדש שמיציא קור דרך
)ל-י> הגרון וכן אם מעטשת דרך מטה או)עח( חיששת בפי )י( כריסה ובשיפילי מעיה או
שאהזוה ציר* הקדחת ־או שראתה ואיבריה כבדים עליה גביי אהד מאלו אם יארע לה ;״פ נפ׳׳יו
וראתה קבעה לה וסת שבכל םעש שהיא הוששת מהם אסירה יישמע -ומיהו בפיהוק או יי5יש;
עיטוש )עט( של פעם אחד אין הוסת נקבע אלא כשעושה כ[)פ> ה־בה פעמים זה אהר ז־
ואש אירע לה נ׳ פעמים שבכל פעם עשתה כן הרכה פעמים הרי זה )י־א( וסת ־ובל אלו
הוסתות שבגופה אין להם זמן ידוע אלא בכל פעם שיקרה לה זה המיךה <פא( הוא וסת
n

־

באר היטב

פתחי תשובה

לאפוקי שחינ נמוש לכל פעס שתקפח כשלא אירע כ ,גיפ אננ ליסת נו ע ח״ל ישעי!( נ׳ וכאן שכתב לאס יש
החודש ולהפלנה צריכה למוש אפ״ נפעס אמד כנו! שקפצה וראתה ואסר כנו! שנשעי נ אסר יק! צה י א רואה א נכ חוששת רק נאות׳ שעה
כ׳ •וס חזרה וקפצה וראתה צריכה למוש לוסח ההפלנה ואס אמ״כ תקפק לאתיא קניעותא לשמי ועקרי נה נוסת שא״ו קבוע וכ! אס י קפיצית
לשון( כ׳ צריכה לחוש לו כל העונה ללא •הא ראתה מכי לכ׳ ננא קפ צה י ו בשפות מכיוניס כנין נשכי ו׳ מה וס א״צ נסיש רק נשעי יהיא
וכי נשניל שקפצה מחחלה יגרע )כא השחא נמ׳ קפצה( ועול כיון לע•׳ לי״נו אס קפצה נשעה הי א אנל נא מקילס או לאמריו וכיכ הכייפ
קפיצה ליוס •לוע נגיפ קנעה וסח כללקמן סייח איכ נמלא זימנא נמ׳ כיש ופני״״ י * sכנ ן שקפצה וראתה יאהי כ יוס כוי ע -יאע׳׳נ ל״י
מיחש מ״שה וראייה לזה מסימן קפיז ס״א ננ• ראחה מחמת תשמיש כוי פיהוק כוי ונשיך כתב גול וכ ,אה קכצה נ״״ו וניסן וקפיי ״•״ינא״י
עיש ואעיג לגני פיהוק אמר״ לקמן לחוששת לוסת החולש אן( בלא פיהוק צריכה למ ש נאותו וס כהוא ניסת יה יש ע״ קפ}י להא ושת כמיל;
שאני החס כיץ למחחלה יאחה שנא ע״ אונס עכיל כש״ן )נח( נקנפ
הוא כושת יפנגי יכנ דגי הי אס נא תקפין אחיכ נאת יסת א»'
)אפ״ בלא קפיצה( אנל הרשנ״א פשק שחינין ראיית אחל בשנת בקפיצה נחוש לזה שראתה מתמיי י ה _י ר,פ נה ועה׳י שכת; יי-״ר כ ש נ י
של אחמול וקנעה וסח ליוס אחל ונקפייכ אננ לא נידיס נחול יו)וכ״כ ושת קניכ או שראתה .נ נ־! ים לאז נכא משש ניס ההידש ׳..עם עי׳׳נ
הרנ המגיד כיץ ״סתות לדמןנקטינ ,להקל( וי מא על המחבר שישמיט רק מפעם נרמת יום הקודש יבזה כתב שפיר יא״צ כמוש ניסת ההילש
זה והיל לפסוק לקולא בוסתות לרבנן ומ״מ קוצא לאת• לידי מומרא הוא נצא קפ 'ה אננ נמקים דכהככ יוא י.ימס כי״נ כנ ,שאי! ני יסת ונס
ילסברת המחבר לקבעה וסת נימיס נחול״הו אס ראתה אמינ ניפ ניוס נא ראתה נינת •ם ודא• לצר כ־ נמוש ע״ש )כ( נקב;״ אהל בשנת ע׳
א׳ עקרה וסתה אבל לסברת הרשנ״א דצא קבעה ושת אנא נימיס וצקפיצות מייל שכתב לאס כנ ה .פעמים ראתה נ ום יקפיצה יק נפי-ס ד׳ ראתה
לא נעקר הוסת בכן כיון דלא קפצה דכא• לנא לאתי משוס ללא קפצה ביום שלאחר יקפיצכ תניאנפנונתא שיניא כ•.ז םייק ל׳׳י לכדפת כמחבר
הוא אנל אס תקפח לאותו יום חוששת וכדנקמן סכ׳׳ו עכ״צ הש״ן
אמריץ נ״כ א ננ מ;תא י ומא קא גרים יני^ת הינ שם נא קבעה רק
)לפ( הגרון מתון כמאכל שאכל ובמתעפשת נראה מדברי הרמנ ס נפ״ להרכבה יענכ״ט נשם שין שהניא לעת ככיסקים לתונץ בקפיצה לאתמונ
המשנה יה״נו מלמעלה ונראה ללפנין לינא שניהס אמת .ש«ן )ד( כרישה
ועמיל שכתב למ״מ אס היו כ :הגי פעמיה נהפנגות שיות ובכל הנ׳
נגד עיבודה ושיפולי מעיה בנית הרמס וכנ זה צריך נהיות הרנה פפמיס פעמיס קפצה ביום שקילס כראיה קבעי •סת נימים נמול״כי ינא תנינן
דאליכ אין הוסת נקבע בכן כ׳ זה דרך כל העונס ואין כאן שינר
בקפיצה לאתמול ללוקא אס ראתי נ״פ ביום כקפיצה תנינ! ראיה נ׳
)מא( וסת ואפ״ מאן דסובר לעיל ס״ז דלא קבעה ושת לקפיצות למוד בקפיצה לאתמול משא׳כ נשבנ כני פ נא יאתה ביום הקפיצה תנינ,נימס
החס היפ משוס דעיקר הראיה אינה אלא מחמת אונס משא״כ ככא רשב״א
נמוד״הו .ומיש המיל עיל י י אי; ,העתיקי כ עמל ממשינ ס״ק ״ח
יעי ננו״י תניינא סיס י״ג -ליקס נקפייכ שנ אתמו; תוכי ,אננ אס
קפצה באמצע הזיק קודם ההפלגה כמה 'מיס ולא ראתה וש נ ראתה ציוס הפנגה נכ״ע אמרינן אינני מנתא ני.פרע ליומא ׳.ריס ע״ש )בא( קפצכ
ניוס ידוע .כתוב בסיד דאס קבעה וסת להפלגה ונקפיצות אפילו אס הפסיקה בראיה נינת״ס לא נתנפנה כהפננה דכאן אמרי״ן דדיקא כיפלנה
מהראיה שניוס הקפ צה גורס הראיה שאחריה ונן הדי ,נפיהוק והפלגה ע״ש )בב( וחוששת למ פעס שתקפיץ על שתקפוץ ג״פ באיתן זמניס
ותמצא פהורה כף שין ונראה לאס אח״כ מזרה וקפצה נריח ולאתה לחזר הוסת נמקועו כמו נסעץ> פיו גנ הפסיקה ג׳ עונות וחזרה וראתה ס״ד
)כנ( עיי מקרים נגמלא משינ נמ• שופעת דססמא מתון לס פהור והא לכשמיפו הפושקיס נפי דהאידנא כל לס נפמא ממזקינ ,ליה ו  aבתשובת

דרכי תשובה
י״ח )עה( וחוששים חוששה דהכא היינו כנ
העונה כיון דקבעה וקה לקפיצוה ולימים
י
כדלקמן קנדה נףך קקיג )עו( אינה חוששת .ומכל מקום
חוששה לעונה ביטניה כמבואר נעינ ^  qסי׳ קפיד
הוהיס קקל״ו
סעיף י׳׳ט )עו( דהיינו וכו׳ או וכו׳ שלשהן פיהוק הן
שיך כףק ניא )עח( ]חוששת בפי בריסה
ובשיפולי מעיה עז״ נשרה ריביא להג׳ מפאקש זיל חאדח
רדד קי׳ כדג באשה קיש לה וקה ומרכבה ה״ט וקה

 r<q\3בימים ידועים דהיינו שהוא נימודה לחוש בפי
כריקה ושי פול מעי׳ ג׳ ימים קודם יום המוגבל לראייהה
ורצה השואל להחמיר להפריש ג׳ ימים קודם היינו אלו־
הג׳ ימים שחוששח כמ׳ והשיב דהדין פשומ דהפלשה בזה
רק אוהו עונה שלמולה לראוח גו עיי״ש )עט> *ל פ׳׳א
פי׳ שבכל ראי׳ מג׳ ראיוה פיהקה או פיכסה פ״א נדע
ההניא קרףפ )פ( הרבה פעמים ואודז להיינו שעה או
שתים בשעה שרגילה לראוה חוייש קיק ליה <פא( היא
וסת ואקורה לשמש כל זמן הוקס עד קהבדוק אחר שעבר
זמן

יורה דעה קפט הלכות נדה סעיף יט כ כא

באר הטלה

נ שם ו י נ  » ,א ״ ם
ו8י6נ״א ב*0־ והוא
נלמל מדן הקמיליו!
יל״מזיי ל»־ל בס<דן
״ ז  08 0ו«ס יגלמל
הגה ולוקא שקבעה ל ה ו ס ת
לשניהם נ י מ ל א נ ל מהמלה ממי• שנ»אר ניסא
הקפילייו כ* היכ*
או
ס
ד
י
י
ו
הלילוג
מ
ס
ו
׳
נ
נ
צעינ
שנתנאל
)פה( ו נ מ ו
מהן תקבע
Vff
לאמריח לעיל
גייי׳ ולא קפיליא או
קפילימ גלמי ובו׳
ול״גס׳ו לעיל סעין
״ ז י״נ לייכי! לסימ
לפעס יא0יני אמ״כ
יבמ״שרמ׳׳אשםנהגה
וכ ,יל׳] נפיהיקיס
ע ק פ ״ » ״ שוד
פפ׳מקה ויאפל! לר״»
למוש לנ׳ ייני וסאייז
ילייס
לפיייקיס
נמידפ
הקבמנ
ילהפלגמ

ואם בא וסת הגוף ל ז ק ידוע כגון מר״ח לר׳׳ח או מכ׳ יום לב׳  orקבעה לה )פב( לזמן
ולמיחוש הוסת ואיגד .חוששת אלא לשגיחם ביחד ואם הגיע העת ולא בא המיחוש או שבא
)כד(
)  )»'( T W 1א י ג ה חוששת:
OB
)פד(
מ י  :פ ל ג ה

חוששת צכנ
מ י ס

וכ

אחל נפלי עצמו נ ׳ אינה
תנא

נסמ

׳ ו ל ע ת איזהו

י י י י ו כ נ פ י ה ק ה ב׳ פעמים בר״ח וראתה ואה״כ פיהקה שלא בר׳׳חודאתה
יי
הוברר הדבר שאין ר״ח גורם )פו( אלא )מנ( הפיהוק וכן אם בפעם השלישית ראתה בריח
בלא פיהוק הוברר הדבר שאין הפיהוק גורס )פז( אלא הר״ח אבל אם פיהקה ב׳ פעמים
בר״ח ובפעם השלישית פיהקה בכ״ט להדש ולא ראתה ובר״חראתה בלא פיהוק קבעה לה
וסת לפיהוק של ד׳ה שפיהוק של )מל( )כי•( אתמול גרם לראייה של ר״ח! כא ספיהקה
בר״ח וראתה וחזרה ופיהמהבתוך ימי החדש )פח(הוששת )פט( לאותו הפיהוק )צ( ואסורה
לשמש עד שתבדוק שכל וסת בין של ימים עבין של הטף חוששת לו בפעם אחת ר ש
לחוש שמא תקבע וסת לפיהוק בלא זמן ידוע ואם בדקה ונמצאת שלא ראתה אינה חוששת
עוד )צא( לפירוק גרידא )צב( אבל

1

כמו פניאל גאעיף זה

באר היםב

פתחי תשובה

) מ נ ( אינה חוששת נ נ ל א פ ״ נלין ו ס ת שאינו ק נ ו ע לא ל ו ס ת ה ע ק ר ה
)מג( ה פ י ה ו ק  .ו ק נ ע ה ו ס ת לפיהוק לנלו ו ג ן ל ה י פ ן
ולא ל י ס ס ה י ו ס שין
)מל( אתמול וליל לקפיצה לעיל סי״ז לאערינן
ק נ ע ה ה ו ס ת לריח נ נ ל ו
להיום גורס לשאני קפיצה ל מ ח מ ת א ו נ ס ה ו א נ א נ י נ נלרישה

פ ״ סי״ל נ ת נ ל ה י ה נ ר א ת ה תחלה כעין מונלא ואמר זה ל ס להיינו שופעת
)כד( לשניהם נ י ח י
ל ס .ודא מתיך ל ס טהור וללינא לנריו נ מ נ י ם ס ׳.ז
ואז אינה חוששת לא ל י ס ת ה י ו ם גרילא וצא נ ו ס ת ה ג ו ן גרילא אפי׳ נ ל י ן
ו ס ת שאינו ק נ ו ע ש י ן ועמיל ) נ ס פ ר חיל נרשם זאת ע ל לנר• ה מ ס נ ׳
אלא לשניהם נ י ס ל והוא ט י ס וצריך נציין ע ־ ד ההג״ה ו מ י ק ( שהשיב עליו
לולא׳ חוששת לגתסלה ט ס ת ה י ו ס גרילא נ מ ו צ י ס ת שאינו קבוע רק נ י ס ת קבוע אינה חוששת להיינו לענין א ס עבר ה י ו ם ולא נ א העיפוש ולא
נ ל ק ה למותרת אנל באותו ה י ו ם אשורה כמבואר נ ס ע י ן נ י ה לאסורה נ מ ו ו ס ת ׳ מ י ס גרילא והרמיא לא פציג ר ק בנא המימוש ולא בא ה ע ת נ מ ו
)כה( אתמונ ע נ ה י ט וע׳ נ ת ש ו נ ת ח ו ט השני ס ״ " ל ו ס ״  i tידש נ ז ה
כציץ הט״ז עצמו נ ס י ק ל״ו עיש

דרכי תשובה
זמן חוקת היינו שעה או שמיס שדמכה לחוש לאותה רוקא לאין חילוק בין ראייח חלא לשתי ראיות תפארת
מקרי ומצאה טהורה מקור ח״ס קיק קיכ )פב( לום? צבי קקכ״ז ומקור חייס קיק קכינו )צ( ואסורה לשסש
ולמיחוש הוסת ואז אקורה לשמש כנ אומה עונה אפי׳ עד שתבדוק ענף׳ז מיש ואיל דהתס ריעבד והכא לכתחלה
נלקה ומצאה מהורה מקור חייס ק״ק קכיא )פג( אינה וכד ועיי׳ נקהיכ שהתפלא מיד דמה דיעבד ולכממלה
חוששת ענאה״מ והיינו שאינה חוששה נוקה קטע ועיכ שייך חכא ועיי׳ בתוהיש קקמ״א שכ׳ שנעלס מהנדך דברי
אס ענר ריח ולא כיהקה ונא ראהה אפי׳ לא נדקה הב״ח והפרישה שכ׳ דמ״ש הכא ואקורה לשמש מל שתבדוק
מותרה לשמש אננ לוקה שאינה קטע חוששת ואפי׳ נדקה הייט לכתחלה שבשעת הוקת אקורה לשמש וצריכה לבדוק
ומצאה טהורה אקורה לשמש כל אוחו היוס ריח שמא עדיץ כדי להתיר לאחר חוקח ואעיג דבדיעבל אס מנרה ולא
תהי׳ מפהקת ומראה הפארח צני קקכיו ומקור חייס בדקח מותרת בלא בדיקח מימ לכתחלה צליכח לבדוק
ק״ק קכ״נ )פד( חוששת לכל אחד בפני עצסו ריל אפי׳ בשעה הוקת כדי שתהא נממרמ לאחר שמגר חוקת אבל
פיהקה ונא ראהה אקורה לשינש עד שהנדוק ומצאה אס עבר הוקה ולא בדקה טדא׳ שמוהרה בדיעבד לאחר
טהורה לשי-א קבעח ניוס י״ח לחוד מקור מייס ק״ק הוקה גס אס לא בדקה אפי׳ טקה הט qוקייס בהוהיש
והוא נכון עיש וכיכ בהפארה צבי קקכ׳ו ובמקור חיים
קכ״ג <פה( וכסו שנתבאי לעיל קעי׳ ״ג נהגיס
סעיף כ׳ )פו( אלא הפיהיה כנאה׳׳ט והייט דאיזה זמן קיק ק״נ לדינא וכ׳ דפשומ הוא דבדיקה לא מועיל אלא
דפהקת ה־נה פעמים זה אמר זה לענין לשמש לאחר הוקה אנל לשמש במוך זמן הוקח
כתהי׳
יז ששת נוקה קבוע ואקורה נש»ש עד שיעטר זמן הפיהוק טדאי דלא מועיל נדיקה ראפ״ נדקה ומצאה מהורה
שכה או שהים כדרכה והנדוק ותמצא טהורה מקור אקורה לשמש עד שעבר זמן הוקמ ואפ״ איט קטע עיייש
חייט ק״ק קכ״ה ופן( איא הר״ח• ענאהימ מ׳׳ש שקובעה )צא( לפיהיק גרידא• ואפי׳ אס ראמה ט אלא שפיהקה
וקח לריח נמוד והייט שאקורה נשמש נר״מ הנא עד פעס שלישיה נימי המדש ונא ראהה אינה מוששמ עוד
שענד עונה ריח ונדקה ומצאה מהורה מקור ח״ס קיק קכ״ו לפיהוק גרידא שאינה נרימ שכל וקה שלא נמנע נגיפ
סעיף כיא )פח( חוששת לאותו פיהק עד  qpאוחה נעקר נפכס א׳ גדע ההניא קקפ״מ )צב( אבל חוששת
עונה אס המשיכה רא״הה נכעס ראשון עד ל1״ת והיה לעונה ניטניה מקור חיים קיק קלינ עיייש.
י
אחר הפיהוק כדנקמן קמי׳ כיד שיע המניא קיק פיז )פט( ואס ת״ החלש מקר צליכח לחוש ליום נ׳ נחולש שהוא
לאיחו פיהק והיה אס נדקה נ׳ פעמים נרימ וראמהואמיכ יום ליא מראייה משוס עונה ביטניח קדרי מהרה ולחם
פיהקה נחוך החדש מושקה לפיהוק ואס לא ראמה מוששמ קיק ק״ז מיש ]ועיי• לעיל קיק נ׳׳ח מיש למוש
לריח דעדיין אין הוקה קטע לוקה הנמרכנ נפיהוק ולריח רק ליום ל׳ משום עונה ביטטח עיייש וכן לקנק קיקצ״ו
עיייש
1

יורה דעה קפט הלכות נדה סעיף כב כג כד

מח

באיהנולה

)צנ( חוששת לראש חודש שמא )צדי()״יי( תקבעלר׳׳ח :כבוכן הדין בימים)צדי (.אם פיהקה
היום ופיהקה לסוף)צו( ל׳ אםתפהק אפילו שלא ביום לי חוששת לאותו פיהוק שמא תקבע
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*וכולם אין הוששק להם אלא
מ ק ר ה שנגופי־ ו ק ו נ ע ת אותו אפיני נ נ א ימים שויס ) נ ״ נ ש ם ת ו ס פ ו ת (
לשעתה כיצד היתד ,רגילה לראות  qyהתהלת הוסת מיד אסורה כל זמן המשכת הוסת
היתד ,רגילה לראות בסופו איגה אסורה אלא בסופו קבד׳׳א בזמן שכל הראייה מובלעת בתוך
הוסת אבל אס אין כל הראייה מובלעת בתוך דןסת)קב(אלא נמשכת גס אהד הוסת אסורה מתהלת
הוסת עד סוף
פתחי תשובה
באר היםב
)כו( דברים סמים נתנ הסיד ומימ אס אנלס שאר דברים סמים גיפ
ולא ראחה לא נעקר וסתה מאטלס פוס ובצלים ופלפלץ אנל אם אכלה
שוס ניפ ולא ראתה נעקר הוסת מכל ייני" י מ מעקי ייץ אסד
מהמינים פנתסזקה על יק נתגפצה כל הלהקה ונעקר הכל עיש

)מה( תקבע כתב הנו׳ז קשה הא כתב בס״ו אס לא קנפתו ניפ ולא
בדקה ולא ראתה כיון שעברה עונתה מותרת ואיל דהתס דיענד והכא
לכתסלה דהא התם מסלק גץ וסת קבוע לאינו קבוע ומשמע הלשון דנם
לכתסלה הוא כן עיש ונראה דכאן בפיהוק גרפ פפי טק שדרן הוא כן
סוי ריעותא לפליט שהיא ממאה ועיכ ממיר עפי משאר וסת שאינו קבוע
מכיל )ונלהיכ מיק דהכא ולאי איא לומר שתחוש אלא עד פתפהק ועיז אמר עד ,שתנדומ ריל נסמון אסר הפיהוק אנל אם פבר זבלן מה אס״כ
ולא הרגישה עותרת אגל לעיל כיק שתלוי בזיק איכ אפילו נסמון אסר הזיק כל שלא הרגישה מותרת דהזמן גורס וכבר עבר עביל(

דרכי
עיי״ש) 1צנ( חוששת לריח• מתחלת העונה על קופה
אף בלא פיהוק שיפ התניא קקיצ )צד( תקבע לריח
לבדו בלא פיהוק ואפי׳ לא פיהקה בהון־ יעי החדש או
שפיהקה וראחח חוששח נריח מהחלה העונה אף נלא
פיהוק כי שמא ריח הוא הטרם ולא הפיהוק ו ק חוששה
לעונה ניטניה שמא הראה נלא פיהוק ואס הגיע ריח
ולא פיהקה ולא ראחה אינה חוששח עוד לריח נלא פיהוק
אנל חוששח עדיין לפיהוק אס לא אירע עדיין שפיהקה ולא
ראהה אנל אס אירע לה שפיהקה ולא ראחה שונ אינה
חוששה לא לפיהוק ולא לריח כףע ההניא קקציא יעיש
נודש עור נזה
סעיף כ״ב )צה( אס פיהקה היום וראהה ופיהקה
לקוף ל׳ וראהה ש״ע ההניא ועיי׳ ומה
י
נהפארה צני קקכיז )צו( לי• יוס ל׳ דנקימ נכב קעי׳
זה לאו דוקא אלא ליל ליום כ׳ וכיוצא דהא ליום ל׳
בלאיח חוששה משוס נמנה ניטניה אנא דרגילוה לשון
הגמ׳ והפוקקיס לומר יוס למד נדיני וקח מקור חיים
סיק קליג מיש ]ועיי׳ לעיל קיק צ*נ[ )צז( לחוש לסוף
לי .אף נלא פיהוק כ׳ שמא חקנע להפלגח ל׳ גרידא
ש״ע התניא קקצינ )צח( שמא תקבע וסת לימים .שוץ
נימי חחדש דכל זמן שלא נקנע נה וקת זה נג״פ חוששת
לו לוקה החולש ולהפלגה כדלעיל קעי׳ י״ג נהגיה אלא
זכאן טקיף חשש פיהוק גלילא נףע התניא קקציג
סעיף כ״ג)צט( אכלה שום ומ׳ עיי׳ נתוח׳׳ש קקורנ
שכ׳ דמשמע מלשון זה דג׳ אכילות של ג׳
מינים אלו א׳ מהם קובע את ימירו ע״ש וכ״כ במקור
חיים ק״ק קליו שלפה זו קיל לאפי׳ לא ראתה גיפ ע״׳

תשובה
אכינת מין אחל ממאכלים חמחממין אלא שאכלה פעם
אי שוס ולאהה פעם אי בצל ולאהה ופעם א׳ פלפלץ
ולאהה מצמלפין לקבוע וקה לכל אכילוה לבל המחמיס
ואעיף לבוקה שבגוף כגון פיהוק ומימוש אין מצעלפין
אכילה לבליס המחממים שאני ומצמלןדן עיש ועיי׳ בממנף
הגלע׳׳א שכ׳ למלשון זה משמע ללוקל! בכה׳׳ג כגון שלאתה
בג׳ )לניס חליפים הוא לקבעה נשאל מאכלים המחממים
אבל אכלה ג״פ שוס לא קבעה וקח לק לשוס לגל ולא
לשאר מאכלים המחממים ועיש במ״ש בזה וקייס בצ״ע ע״ש
ועיי׳ בק׳ לבנון נעע קוף קי׳ זה )דש בזה• )ק( י׳א
שקבעה רה וסת .עיי׳ בביאול הגליח קקליל שחולק על
המדא בזה והעלה לליכא למיל לאכילת ג׳ מינים מצערפין
לקבוע וקה ע״״ש )קא( אכילת דברים חטים .עפלוש
ודש מהחורד דאס שוב אכלה מץ א׳ גיפ ולא ראתה
נעלך הוקה מכל הדברים כיון שנעקר מין א שנחחזקה
על ידן במלה כל החזקה ועיין בלבנון נמע קוף קי׳ זה
שמצדד בדברי המורד בזה וקיים מיהו ודאי דבעקירת
שוס פיא לא נעקר פנפלין שנקבע גיפ עי״ש
סעיף כ״ך )קב( אלא נמשכת נם אחר הוסת• עבאהימ
מיש מהגדך דכ*ש אס הראיה ממהלה גס
י
קודם הוקה דצריכה לפרוש כל אוהה העונה שלפני הוקה
וכנ הוקה וכו׳ ועיי׳ בקיע קקכימ שמהמה על הגדך
בזה דממינ במה איילי אי דהיה נה וקה הומלכב דהיינו
וקה הגוף לימים ידועים הא נלא״ה אקורה כל היום לשימה
השיך וכר ומצדד דאפשר לומר דכוונה הנדך דלענץ זה
בימ נמה ל א ל ה כל אוהה העונה  p pשיש לה שעה
קטעה לוקה המקרה שבגופה כגון נחצוה היום או נחצוח
הלילה
j
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)קג( ימי( עונה אהת  5כה יאם אהד מאלו בא לזמן ידוע אז ודאי)קד( אסורה )מי( כל עונת
הוסת )קד!( כמו וסת ימים גרידא :כו ״כשם שהוששת לוסת הימים בפעם א ה ת כ ך ה ו ש ש ת
)קו( לוסת הנוף כפעם אהת כיצד הייתה מפהקת פעם אהת וראתה כשתפהק פעם אהדת
הוששת לו וכשם שוסת הימים שאינו קבוע נעקד בפעם אהת שאפי׳ ראתה שני פעמיס
ליום ידוע אם הגיע זמן שלישי ולא ראתה נעקר לגמרי כן הוא וסת הנוף .וכשם שוסת
ודמים הקבוע בג״פ צריך עקירה ג״פ ובדיקה כן הוא וסת הקבוע בגוף .ומאימתי עקירתו
משיקרה מקרה ולא תראה .היה המקרה לזמן ידוע אינו נעקר אא״כ בא המקרה ג״פ'בזמנו
ולא ראתה אבל במלרה ל ב ת )מ( או זמן לבדו שלא ראתה בהם אינו נעקר כז ״תינוקת
שלא הגיע זמנה לדאות י׳וודא קטנה שלא הגיע׳ לימי)מס( הנעורים באפילו הביאה ב׳ שערות
וכן אפילו הגיעה ייימי הנעורים אם בדסוה ולא הביאה שתי שערות היא קובעת וסת כשאר
נשים בג׳ ראיות בשאר הוסתות ו ב ד )הז( בוסת ההפלגות אלא שיש הפרש בינה לגדולה
פתחי תשובה

ד י־רא״ש בפסק״י 1״נו
לנדי־  005יילאב״ל
וירשג׳׳א זיל* יציר
וי־כל ייבואל מדגלי
נהלכוסיו
יימנץ
יגדגל* יישג״א גח״י•
וי״י -ביפ״מ נשם
ידפר 0*1תטיל נשם
ירשג״א מנלי׳סאשם
דף נר ע׳׳נ
אגל* מא שם ל^ י׳
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) ב ו ( א ו זמן לידו ע׳ נ ס ״ פ שנתב ה א דאמרינ ,נזמן נ נ ד אינו נ ע ק ר
פ ״ י י ס א ו לילה כדלע־ל ס י ' קפ״ד פ ״ נ ואע״נ דשס ס״ו
)מו( ע ו נ ה
היינו נ כ נ ׳  ,זה י א ם ה ג י ע ג״פ היום וצא פ י ה ק ה ו נ א י א ת ה מ מ צריכה
אמרינן ד א ס ו ס ת ה נמשך נ ׳ א ו נ׳ ״מיס א״צ נפרוש א נ א עונה ראשונה
לחוש אח״כ א ס הגיע כ י ו ס ו פ י ה ק ה אנל מ״מ לענין זה נ ע ק ר לא״צ לפיוש
י ל דש״ס מ״מ אסירה ע ו נ ה א׳ ו נ ס נראה דנ*ש א ס הראיה מ ת ח ל ת ג ס
5צ אומו מ ו ס י ל זמן שלא  5י י ק ה מפשש רשמא ה ז י ק ל י א פ נ י ו ג׳
מסי! לציינה ל ן י ו ש כ ל א ו ת י י ע ו נ ה שלפני ל ו ס פ וכל ה ו ס מ ו א פ ש י
קולס
ר״מ ונא פ י ה ק ה וכו׳ ע״ש וכ*נ ה מ י ל ע״ש
)מז( נ נ נ ׳
ד ה כ א אסורה כל ה ע צ ה נ ס לאחר ה ו ס ת וציע ענ׳׳ל השיך
הפ״ז ד ה נ ״ מ הקשה ה א כ ת נ רמ״א נ ס ״ ק פ ד ס»נ ל נ ו ס ת ה ת ל ד בשינוי
הנון> אין פוששת רק נ ש ע ת ו ס ת ה וכאן פשק דאסורה כל ע ו נ ת ה ו ס ת נ מ ו נשאר ו ס ת י מ י ס ונק״מ דלעיל נ א אמר אלא לענין היתר לפני שעת ה ו ס ת
ימותר דתרווייהו נ ע י  .ן ד ה י ו ס וושת הנון( גורמים הראייה ממילא אין משש קילס ו ס ת הג ן( כצנ מ מ מ ת ה י ו ס ו מ < נ ת נ שס א נ נ לפני ה ו ס ת מותר
אנל נ א ן איירי אשר ו ס ת הגון( נ ז ה שפיר •ש למנק ד נ ק נ י ע ליום אסור מ ן ה ת ח נ ת ו ס ת הנון( ע ד כלות א ו ת ה ע נה ה ן י ס " ה ן נילה א נ ל ג י ס ת
)מח( ה נ ע ר י ם דהיינו שהיא פ מ י ת ה מ ״ נ שניס ויוס אחד
הנן( נלא ״ ס ק נ  .ע מותר תיכן( אמר שכנה שת ה נ ן ( ענ״ל )יבנה כ מ ת ר ן נ פ ״ א ע״ש(

דרכי תשובה
הלילה וחצי שעה קודם המקרה שבגוכה דרכה לראות לס בביאורים סקנ״ל שב׳ דמקתימת כמון חמדא משווע לאפי׳
וכו׳ עיש ועי״ בתפארת צבי קק״ל מיש בביאור דברי השיך כשהראיה הוא מתחלת הוסת מותרת לפני היסס ונא
בזה עיש ועיי׳ חוו״ד בביאורים קקל׳ב שמפרש דברי השיך מיישינן שתפהק בשעת תשמיש יון שלא בא עדיין הגורס
לכוונתו ענ עונה ב נונית דאס יש לה וקח הגוף קבוע להדס ועיייש במ״ש בדברי הבקהיכ בזה ולדינא פסק שס
אינה חוששת לעונת בינונית כלץ כל אשה שיש נח וסת ובחידושים קקמ׳א דאקורה בין לפני הוקת ונץ לאחר
קבוע ראינח חוששת לעונה בינונית משאיכ כשהראיה מתחלת הוקה זולה כשאין נה קבע שהפחק בריח רק שבקבע לח
קולם חוקה אז ולאי לצ־יכח נכרוש העונה בינונית ועי״ ש שאם חפהק בריח הראה כגון שפיהקה בג׳ ריח שלא
במיש בזה ובמה שהכריע בזה לליבא ועי״ במקור מיס כקדרן וראתה אז מוחי־ח קודם הפיהוק כיון שאין לה
חיים שהביא לברי חחורל בזת ומתמה עניו רממ׳׳ב אס קנע שתפהק בריח עיש ויעיין בכף׳ע התניא קקצ׳׳ז שפקק
הוקה הגוף איבו לימים ׳רועים בכל עבץ צריכח לחוש חיכא דחוקת קנוע ניוס לחודש או להפלגה צריכה לחוש
לעונה בינונית מרש בגדך נפיל קי׳ קפיל קקליב ואס נזה כל עונה הוקת מתחלתח עד קופח שמא יארעו נח
הוקת הגוף הוא נימים ילועיס ואינו בזמן העונה בינונית המקרים נשעת תשמיש ותראה מיד דאף שהיתה רגילה
כגון שיש לה וקת הגוף מארבעים יום בארבעים יום איכ לראות בקוף הוקת או אחריו מימ כיון שהוקת קנוע ניוס
אמאי תחיש לעונת בינונית אף כשהראיה מלה מתחלת ׳לוע לחולק או להפלגה והיום גורס הראית נאקר כל
קולס חוקת רמימ א*צ לחוש אלא לאוהו יום הקבוע לח היום דהיינו כל העונה כמו בוסת הימים גלילא לאף
ואס וקת הגוף שלה הוא נימים בעונת בינונית בלאיה שהרגילה ללאוה סמוך לעלב אסולה מהנץ החמה שמא
צריכה לחוש כל היום ע מ ל )קג( עונה אחת .היינו עונת תמהר לראות ע׳׳י תשמיש וה״נ כיון שהיום גורס הראיה
זו שבה הוקס בין שהוא יום חו לילה בץ ארוך בין קצר חייסינן שמא יארע לה הוסת ותראה מיד ע׳״ תשמיש
אבל אס לא אירע לה איבה צריכה בדיקה כדלעיל עכ׳׳ל
כללעיל ק״ קפיר צףע ההביח קקציז
סעיף כ׳׳ךי; )קד( אסורה כל עונת הוסח עבאהיע וכ״כ במקור ח״ס ק״ק קמ׳׳א לדינא ע׳׳ש ובהפארה צבי
מיש מהידז ועי״ בנקהיכ שהשיג על הנףז ק״ק ע״א )קה( כסו וסת ימים .הוא וקת האלש או
י
התפלגות ש״ע ההניא שס
בזה וכ׳ רהקברא הוא איפנ4א למץ לאמי־ינן שרינו כוקת
כ׳׳ן )קו( לוסת הגוף• וה׳׳ת לוקה לאכלה שוס
הימים לחול מרוע נא חחיש גיכ בפני העונא פיייש ועיי׳ ס ע י ף
וכר למ״ל לק״ל לקבעה בהו למודא
במוהיש קקמיז שהביאו וכ׳ שרבר׳ תנר׳ז תמוהין אנל גס
לחם קקע״ג
לברי חנקחיכ לחוקים ועיש במ״ש לתת קושיית הנדז בזה
עי״מ ועי״ בקימ קקיל שמפקפק גיכ ברברי חנרז וחבקידכ סעיף כ״ז )קז( בוסת ההפלגות• וה״ח בכל שאל
מלחת גס לברי תתוחיש בזח וקייס נציע ועיי׳ בחודר
מיני וקחוח שנחבאיץ לחם ק״ק ע׳׳ח
)קח( ג׳
כ

י
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כאד הגולה

שאע״פ שהוהזקה רואה וקבעה לה וסת נאם פסקה )קח( נ׳ ע ו נ ו ת ) » ( בינוניות ישהם צ׳ יום
ולא ראתה אינה חוששת לוסת הראשק כלל והזרה לקדמותה )קט( יואפילו הזרה לראות י^י׳
באותן עונות שהיתה למודה )»״ » » ( לדאות בהן אינה ח ו ש ש ת ) ר ף עד שתחזור )קיא(
ותקכענו נ״פ לפי שאינה ב ת דמים ונתנלה שדמים הראשונים מקרה היה יראתה נ׳ ראיות ?
כנ׳ עונות מכוונות שלא פיחתה <קיכ> ולא הותירה ינתנלה שדילוג הראשון אינו סילוק דמים יד,!,
אלא שינוי וסת <קינ( ״לפיכך ראייה ראשונה שממנה החווילה מצטרפת לנ׳ ראיות אהרונות ^ * ^ P M
06
ש*  wטימזנח
ונמצאו ד׳ ראיות וני הםלנות ביניהם מצי לצי אבל אס פיהתה או הותירה שלא היו הראיות  ocיף יד פ״א
)נ( מכוונות אז א׳׳א לראשונות להצטרף ועד שתראה ד׳ ראיות מכוונות אינה קובעת וסת
להפלנות :כ ח ־יוכן זקנה )קיד( שעברו עליה נ׳ עונות משהזקינה ולא ראתה הרי זו מסולקת
דמים ואינה הוששתנקטו( ל ו ס ת ה ) ק ט  ) 0נ א ( הראשון)יק־ונה ״ ק נ י  .א י נ ן פ י ש ש י ח ) ק י  0ל ו ס מ ) ק י ה ( ש א י «

£
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באר היטב

וכ׳ ה פ י ז ר ״ מ כצ שעדיין נ א ראתה נ י פ לא מושבת כ נ נ אפינו •ושת
שאינו ק נ ו ע כשאר נשיס חוששת נ ו ע ד שיעקר פ כ י פ פ ע ס א מ ד נ נ ׳ זו
אינו כ ן אלא אמרינן מ ק ר ה נ ע ל מ א ה ו א ) מ פ ( נ י נ ו ״ ו ת לאסוק׳ א ם נ א
פ ס ק ה א ל א ג׳ ע ו נ ו ת ק פ נ ו ת שכיתה רגילה נראות בהן א ס ה י ת ה א מ ד כ ן
חיזרת ורואה באות! ע ו נ ו ת ק ט נ ו ת פ ע ם א׳ כ י ת ה תוששת נ ה ן י א פ י נ י לא
ר א ת ה באותן ע ו נ ו ת אלא שראתה פ ע ס א ח ד ה י ת ה סוששת כראייתה א ו
נעונה נינונילז נשאר נש  cמ ש א י נ כ ש פ ס ק ה ג׳ עונות בינוניות דראי־ו
ש פ ס ק מ מ נ ה ה ט ב ע ד פ א ר נשים א ז אמרינן דראיות הראשונות ה י ו מ ק ר י ס
כ י כ הפרישה משאיכ בגדולה נעינ,׳ ע ק י ר ה נ ג י פ והיינו שיניע ז מ ן ושתה
ולא ת ר א ה ג י פ א נ ל ק ט נ ה איצ ע ק י ד ה א ל א בג׳ עונות בינונית ש פ ס ק ה
חזרה ל ק ד מ ו ת ה ומשבסה ל ה ב ו ס ס הפדש נ ס י ר ו נ שראסה מ נ י סדשים לנ׳
חדשים מ ג ד ו ל ה שקבעה ו ס ת בעיגן שיעבור עליה נ י פ מבי חדשים לנ׳

ח ד כ י ס ו נ ק פ ״ ה שגי נצי י ו ם ו כ ן נ ו ס ס ה ה פ ל ג ה א ם ה י ה ל ה ו ס ח מליה
צל«ה בגדולה נעינ! ש י ע נ מ ג י פ מ ל י ה לליה ולא מ ר א ה דהיינו י י ף ה י מ י ם
ובקטנה שני נצי י ו ם  » 1השיך ) נ ( מכוונות .כ ח נ ה ע י ז ועב״פ מ ה נ י
הגי י א י ו ח שמהיה ייוסזקח נ ד ם מ א ו מ ה ש ע ה ודינה כ ר ץ א ש ה שאין לה
י ס ת ומיש ה ר ס נ ר כצ שאין הראיוח ע כ ו ו מ ח אינה ק ו נ ע ס מ ש מ ע דאינה
חוששח נ נ ל זה אינו א ל א דאינה סוששח נ א ו ס ו ו ס ס ק נ ו ע שהיה ל ה
מ ת ח ל ה אלא ת ה י ה כאשה שיזין ל ה ו ש ס ולא דמיא לקסנה וזקנה שהם
א י נ ם מ ו ח ז ק י ם נ ד ד י ס כ נ כ וי״׳ש ה מ ס ג י ל פ י נ ן לאיה י א ש ו נ ה וט׳ פשי6א
י ק א י עצ פ ה שראתה מקר ה פ ס ק ה ראשונה וכו׳ ע י ש באריכות והשיך פ ״
ה ת ׳ ראיה רתשונה ככומר ראיה אסרונה מג׳ ראשומת ש י א ס ה ק ו י ם
שהתחינה נ פ ש ו ק ע כ י ל ) נ א ( הראשון .היינו כשלא חזרה לקביעוחה
הראשון כדלקמן ס ל י א השיך

דרכי תשובה
)קח( נ׳ עונות בינוניות .ענאה״מ מ׳׳ש מהש׳׳ך דנאו עונה בינוניה מראיה האחרונה דהיינו ביוס צ׳ כי ג׳ עומת אצו
דידה משנינן בטן אס עונה של המ״מ יום ליר יום מ״מ ממשנין בעונומ מונדלוה מלח יהי׳ יום ל׳ עולה לכאן
חשנינן ג׳ עוטהניטניה שהס ימד צ׳ימיס ועיי׳ כר׳כקקכ״ו ולכאן ומזרה וראהה בקוף ג׳ כמטה גינוניה מראיה זו
שהניא מהמהרש״א נבדה דף י ׳ דמנואר דאזליק נזח ומזרה וראמה בקוף ג׳ עונוה גינוניה מראיה זו
בהר עונה דידה ואס עונה שלה מ׳ יוס נעינן ג״כ מ׳ שנמצא רואה מ׳׳צ ליצ ש״ע המניא  p׳ ק ק״ג )ר!י0
יום והכו״פ הקשה כמה קר עליו וחניחו בצ״ע ע״ש לפיכך ראיה ראשונה .כלומר ראי׳ אחרונה מג׳ לאשוטמ
)קט( ואפי׳ חזרה לראות באותן עוטת• פי׳ לא מבעיא אס
שלאהה קורס שהבהילה לפקוק מייד ק׳׳ק ס״ז:
לא חזרה וראהה נאוהן עוטה או לא ראהה כבל או
ראהה פעס אחה דאינה חוששה לקניעוה הראשון אלא סעיף כ״ח )קיף( שעבת עליה שלש עונות ביטניוס
אפו׳ אס חזרה לראוה נ״פ נקניעוה הראשון אפ״ה אינה
נדע תהניא קיק ק׳׳ו מחגמ׳ )סטו( לוסתה
חוששח כ נ שלא חזר ונקנע ג״פ .הוה״ש קק׳׳נ מהש״ך הראשיז וכיש לוקה אמר צדך קק׳ע )מטז( הראשון עיי״
והאחרונדס )קי( עד שתחזור ותקבענו נימ ענאה״מ מ״ש בשמלה קקניאולמס קקפיושכ׳ שדץ הזקנה צ״ע כי ללוב
מהמי׳ז דכקראהה ג״פ ,אע״פ שלא היו הראייה מכמטה הפוקקיסנראה דכיוןשראהה פעם א׳ אמר הלאיהשלאמל
יש לה דין כאשה שאין לה וקח קטע ולא דמי לקמנה ההפקקה אפי׳ שלא כדרך וקה הראשון הרי היא ככל
וזקנה שחס אינם )מחזקים נדמים כלב משא״כ זו הרי תנשים עיש )קיז( לוסת שאינה קבתנ• פי׳ אס מזרה הזקנה
היא מוחזקת ג״פ נמאה דם והיא חוששח לוקה שאיט וראהה אמר שהזקינה שלא ביום שהימה רגילה לראומט
ק ט ע ורק לוקמ קטע הראשץ אינה חוששה על שחחזור כללקמן קעי׳ ליא5 .ףע המניא ק״ק קימ ועיי׳ במקור מייס
והקנעט ועיי׳ ננקה״כ שהשיג על הנף׳ז נזה והוכימ מלשון קיק קייל •*סיק קיק שהעלה דכ״ז דוקא כשלא מזרה
הלשנ״א דבל שנא קנעה ג״פ נראיומ שווה אינה חוששת ולאהה ג״פ אבל אס מזלה ולאמה ג״פ אפי׳ איט מכווטת
טקמ כלל וכלין קענה חקנה על שמקנע לה וקמ כללך ולא קובעמ וקמ מ״מ מושקה לוקמ שאיט קבוע עיש •
הנשים ועיי׳ נק״מ קקל״ג מ״ש בלץ זה ועיי׳ כר׳פ קקכ״ז )ועיל ק״ק קכ״ד( )ק*ח( שאינה קבועי כ׳ השיך קקע״א
שהניא דנלי הנף׳ז והנקה״כ נזה וכ׳ לאס כי אמה הדברים ודע דבכימ שנאמר בכל סי׳ זה שקבעה וקהה אס הוא
שלעה הלשנ״א נלאה  pכמ״ש הנקה״כ אנל טף דנרי להקנ הוא דוקא שלא בימי נדה דמי זינה וכו׳ וכלנריס
הלשנ׳׳א שהמליע  pלאינה מוששמ לק לוקה קטע אלו כ׳ עוד נאריכוה יוהר בנקהיכ לעיל מ״ד הנדז קקלינ
ה<מהץ רמנ״ל להלשנ״א רץ זה וקיים נצ״ע והניאו נש״ע ועיי׳ נהוידשכאן קקנינ ולעיל קקכ״ז שהניאו והשיג עליו
המניא ס״ק ק׳ )היא( ותקבענו נ< 49עיי׳ נמקול מייס והעלה דהעיקר מלש ננ׳י דאין להממיר טוקמוס דרנק
ק״ק קנ״ל נניאול רץ זה נאולך )סיב( ולא הותירה .כולי האי דגם לקולא אין לט למלק בין ימי נדה חיבה
פי׳ שאמל שקנעה וקה נא לאהה על קוף ג׳ עוגות נענץ הוקהוה עיש ועיי׳ בבדפ קקיל בדיה דע שהביא
דנריהס
1
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*
מחמת זקנותה )קיפז( ואינה חוששת :ל )קכ( יהזרה וראתה )קכא( דינה כדק תנוקת שלא
הגיע זמנה לראות :ל א )קכב( ״חזרה לראות בעונות קטנות שהיתר ,למודה להיות רואה
כהן חזרה לקביעותה הראשק אם וסת ההפלגות חזרה ל ק ד מ ו ת ה ) ק כ נ ( אם תהיה ההפלגה
כמו שהיתה למודה תהלה ואם בשאר הוסתות יאפי כפעם אחת חוזרת לקדמותה שהרי
נתגלה שדילונ הראשון לא סילוק דמיה היה אלא מ ק ח ד נקסיי( ובזה המור דין הזקנה מדין
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פתחי תשובה

)לב( בסון כסב הראניד ועוד יש פניןאסר שהיא קובעת וסס בסון וסח
כנין שראתה פיו נחדש זה וי״ו בסדש זה ופיו נחדש זה וי׳׳ו בחדש זה
כשתשלש בכל א׳ וא• קבעה לה ני וסתות כל חדן וחדש כראוי לו פכיל

פיויד סיס ס״א שנסתפק
)בח( וכן נפפישיפי וגששית .ע׳ בסשתפ
אס המונה דזקא וכן נשמישיש ונשישיס דאז הוקנפ נס השלש ניס אבל
סי^ במיעיח פראסה נכ׳ איצ לחוש לט כלל כיון שיש לס וסמ קנופ
סל י״פ *״צ לפוש לשאינו קבוע כלל וכדלפינ ספיןז ״ג בהגהה דאס
וסת  TVtאינה חושש מ לשני או יילעא דדוקא אם נשפה פאירפ הוסת שאילו קבוע שינסה ונא ראתה בהקנוע ואן> שאנס׳ לא לעקר נסי
זיענא ע״ע כיון שפכ״פ לא ראסה בו צריכה למוש לזה שבא מסדש אן> שאילו קבוע גזה הוא דאיכא למימר אס איינ מזר הקבוע למקומו שוב א״ל
לפוש לאין קבוע אן> שעדיין לא נעקר לפי שנססלה לא נא אלאנעמ שלא נא הקנוע נזמנו ואיכ עמה שמזר הקבוע איכא למימר ששוב לא יבא זה
ססלפ אנל אס נא השדש בעת שלא לעקר הקבוע כמו הכא שראסה ניפ בריח ונס בן׳ לחודש ״ל דלא יועיל מה שראמה שונ נייח הקנוע לה שהר•
נס עססצה לא פסק וסס ה0לג מפלס ואפיה ראפה גן׳ לשורש וא״כ הכא צריכה סיק> לחוש אלא דהש«ע עייר׳ שקובעמ דהיינו שיהיו שניהס קנופיס
מעש להני לקש וכן בסמישימ ובשישימ והליס בספק ליש ופמש״ל סיק ״א בשס שיד ופעשיל סי׳ קפיז סקיא

דרכי תשובה
דבריהם וכ׳ שדברי הרין מקכימיס נדעמ חנףך וקייס קק״ו )קכד( ובזה חמור  pהזקנה סז-ן הקמנה .כ׳ במקול
חיים קיק קס״ח פי׳ לקעהת לא חזלח לקביעות
בציע פיש ועי״ עזה בגאולה סק״ג ולחם ק״ק פיע
סעיף כ״ט )קי (0ואינה חוששת .ממיז שכ׳ שמפרש קמא על קהלאה ג׳ לאיוח אחל ההפסקה מכוונת לוקס
חקבוע וג׳ לאיוה שאינה מכוונומ חוששת לוקה סאינו
י
ואינח חוששהחייט שאינח טשח אבלאיט קבוע וכמנףל קלי׳ כ״ז וכ׳ למימי מקופק אני חואיל
זקיט
דברי
שהביא
קקכיל
בהוחיש
ועיי׳
במקפדס
סלד
לחלשב״א המציא לין זח לחחמיל בזקנה אס נימא ללוקא
הלגוש דהעיקר מלויכנ שאינח מקפלה דחאי אינחחוששמ לחחמיל אי לאחח ב׳ פעמים או פעס אחה ליוס קבוע
פרושו שאינח עקסדח עיש ונדכ בשיע חהניא קיק קיע שחיה לח שמזלה לקביעוח חלאשון לחומלא לוקח קבוע
לדינא דאינח חוששח כשאינח מקפדה אע׳׳פ שהוא טשח עיש למוש לאומו יום ואקולה לשמש בכל עונה אפיי בלקח
סעיף ל ׳ )קכ( חזרה וראתה .פי׳ זקנה שעברה עלי׳ ג׳ ומצאח מחורה אבל לא לחקל בקולוה לוקמ קבוע על
י
עןטס ולא ראחח כל שלגןח עוטח עד יום שחחז»ד ומקבע גיפאחר חחפקקח צריכח מד לחוקלעונח
צ׳ או ציא והו לא ראהה עד יום צ׳ או צ״א מראיח v
ביטנימ כטל עכינ
ראתה שצימועוד עברה עלי׳ ציא יום וראמק ראיה שלישיה
סעיף ל ״ ב )קכה( כיןנד ע״׳בק״עקקליח בשם החיה
כמגלה חדברקלאהי׳ קילוק דעיסאלא נףנד וקמוקובעח
להימאסלאסחב׳ פעמיםבל״ח ופעםג׳ בכ׳•
וקס מציא יום לצ״א יום וכמש״ל קעי׳ כיד לענין קעכה .למולש ובריח ובלגיע• ובחמישי בזח נמי קבעח לח וקח
עקור חיים סיקקסיד ועיי בק״עהסטא סיקק״יעחקרישה .מוך וקס כיון לסלי זמנא קמאי ממעין קסום מזיא ליה
)קנא( דינה כדין תיטקת• עיי׳בשמלח קקכ״אולמס קקפיח עכיד )קנו( ורביעית כבי רחדש ענףז ועש״ך ונקידכ
נןהעלח למדכ מילוק יש בץ זקנה ונץ מיטקח מיש י שתעלה דבע״כ נףיק הוא וצ״ל בכי לחול ש ועיי׳ במקול
0עיף ל ״ א )קכב( חזרה רראות בעונות קפטת .פי׳ חיים ק״ק קע׳׳ב שיש בזח נ׳׳מ גלולח לאילו לגי׳ חנףיז
י
כטן ? ה י לזקנח זו קביעח וקח בכלל״ח בבי לחולק חוא חומלא גלולח במח לקבעח וקח בל״מ
ממילה עלי׳ ג׳ עוטמשלאלאהח על עם צ׳ או צ״אואח״כ וגס בבי לחולששאם ב׳ לחולש יש לו דין וקח קבוע לאם
לאמה לאים שטח נלימ מזקה לקביעומ קמא וחוששמ ליום בלקח ביום הוקס ולאלאסח אקולה לשמש כל חיום ואם
ל״ח ׳סבא וכן אם מיס לס קביעומ וקח לחפלגח לכיח עבל יוה הוקס ולא בלקה ולא לאמח אפייה אקולהלשמש
יום ו מ ל ה עליה ג׳ עוטס ולא לאסח וניוס ציא לאחח על שבלקה א״ע ומצאה עהורח עקא״כ ט ק ה שאינח קבוע
ו מ ת יוסי אחל * מ ה לאיח לאמה שנימ איכ בין חשט אם עבל יום הוקס ולא בלקח א״עיולא לאחח מוסלה
לאיות לאחל ההפקקח היה כיה יום אז ההפלגה מחלת לשמש וא״כ אס עבל וקח של ל״ח ובלקח ולא לאמה
לקלעומח ומוששמ לוקה הפלגה שח״ לח מקלס מקור ובשני בחודש לא בלקה ולא לאמח אקולח לשמש משוס
חיים קיצן קסיה ) -לגג( אם תהיה• הפלגה הייט כמ״ש קביעוס של שט בחורש על שגלקח ומצאה עחולח משא׳יכ
'יסיק שלןדן( דחפלגה לא שייך אלא גשהי ראיות כידוע לדעה חש״ך לגי׳ נמשלים לחודש שלא קבעה וקח בשני
וא״ב בשמי ראיוממאלח שאחר חחפקקה ניכר לח הפלגה לחדש א״צ למוש ועיי״ש ובמסארמ צבי קקל״ח מ׳׳ס מ ה
נאמץ
אמונה וייששמ להבא להפלגה לאשונח מקור מייד כףקקמיף ליג
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פתחי תשובה

)ננ( ומ״מ .נזה סמור זין מסוגרת מלץ זקלה שגס כיס ונתב ניי הפעם )כט( אינה קונעת] .עש* 1סיק עע ופ׳ נחשונת סיס סי׳ קסיד ליש
שזקנה אין לה לס נפנע משאיכ מעונרת שיש נה דס רק שהענור מעכנ נזה[ )ל( מת הולד ע׳ כ1פ שכסנ אפילו הפילה נפל כיז שיש לסדין
ותכן> שגמרו ימי המינור מזרה נמקומה ענינ העיז )לד( נמקרה פי׳ לידה לענק דס לידה ודס סוהר יש נה דץ מניקה ,דאץ אמריה מחיץ
ואסר כך אינה פוששת לוסת זו
) » ( פוגעת ואן> אס נא ראתה נו עי נאסר ציד פורש עיש וכן הסכיס השיפ והפיל נסנ יאפילו ספילג
מס יש לה גיכ דין מניקה ליש .וכתנ פוי נסיפ דהא יאמרילן דאינן
קונעין וסת היינו דוקא צהסמיר נא אערינן דהא צריך מלת זימגי למיעקר אננ להקנ אעיינן דקנעה וספ ואיצ לפוש אלא כפי מה שקנעס א0
נהפלנה סוששת להפלגה ואס לימי הסויש סוששמ לימי הסודש ולא אמרינן דניזיל נתר ר*? נתרייתא ומימוש מספק לילד ססייפ ולהפלגס כיין שלא
קנעה הא צא אמריק עיש )לא( ומימ חוששת עיין נסיע שכתנ מימ איצ לפוש לעו״ב של אותו ראיה דהא אשה שיש לס וסס א 0שינסה ראייתה
סעס אסת איצ נחוש לעו׳׳נ של אותה ראייה לפמש״ל דלא אממ דציינה נחוש לעוינ אלא נאשה שאץ לה וסת כלל אבל לא נאשה שיש לס וספ
אלא לציינה לחוש פיא מאוסו ראיה אם להפלגה או לימי הסודש )ופמשיל סעין^ ״ג( ואיככיש נמעונרת ומליקה דעדיפי מאשה שיש לה וסת עיש
)לב( לוסתן היאשון עיין נתשונס נוינ תליינא הייי סי׳ פיו שנתב ייוקא נוסת הקבוע חוזית לחוש אנל לותח שאינו קגוע טון שנתעברה ופסקה
יעים שוב אינה צריכה לחוש לי כלל אסר ההלקה עיש

דרכי תשובה
סעיף ל״ג )קכז( ]שלשה חדשים .ע״׳ נמ׳ נדה נקרא צא ראה 0נעונהה חשבו שהיא מנגונרח ומה״ע גם בוקת
י
מה׳׳חק״זהקעי׳כ״חדהניג״חדמעונרתלא השני לא קיימו מצות הפרשה קמוך לוקחה ואח״כ לאח
בעינן שלמים לק רובו של ראשון ורובו של אחרון ואמצעי שלם נש׳׳ע הך דינא דציל הוכר מוכרח ואידכ נתגלח שהיסה
כמו דדרקינן נפקוק רחי כמשלש חדשים וע״׳ בדבריו מעונלח והפילה אחיכ ולט נוקש עצ האיקור ל מ ג ן
נשדח שירי מהרח ק״ זח חשו׳ א׳ ן׳ נאריכוח מחזיק בשוגג ולא ירע שלא פי׳ נשעה וקהה בגי חדשים הראשנים
דנריו אנו ע״ש ) rקכח( כ״ד חודש ולענין שנה מעונרמ ופלפל בדברי הנהיבוה קי׳ רליד נדד איקור דרבנן 3שיגג
עי״ נאה״ע ק״ מ״ג קעי׳ ״׳א )קכט( אפיי מת הולד .איצ כפרה והעלה שם חשובה וכפרה להאי צורבא מרבק
עפמ״ש מ׳יש מהמוו״ז דאפ״ הפינה רומ יש לה דין יעי״ש ועי״ בשדה אבני ׳צדק )לחגסיצ עקינוע דל( חידד
מניקח ועיי׳ נשמלה קקניו ולמס קקצ״ו שמהמה והשיג על קי׳ ע״ה בשאלה זו שהעלה שיפה הורה ח&רה ש?דצ
המור׳ל נזה והעלה להפילה רומ וכדומה לא הד בכלל חשובה וכפרה נזה עיייש[ )דלג( ואשי׳ שמעת ורואת
לילה כננ ואץ לה לין מניקה ע״ש )קל( חוששת לראייה דפ .פ״ שהיה לה וקה קבוע לריח ועכשיו בימי פיגור
שתראה אפי׳ לק פעם אחה חוששה לוקה החולש וידה או הנקה היחה לס גיוס נ״ח זח אפי׳ גג׳ ריח איבה
כעונה ניטנימ מאומה לאייה וללעה השייך עונה נינוניח מ־ששח ללאיה זו כלץ וקה קגוע ואינה צליכה גליקה
מיא וקמ ממולש מוד׳ל נמילוהים קק״נ ועיי׳ נש״ע המניא מנגלה וקהה אבל חוששת כלץ וקח שאינו קגוע כמגדל
ק״ק ק״׳ד נשם מהרמ׳׳פ )קלא( ]כדרך שחוששו; לוסת קע״ ניג מקול חיים קיק קנדע וחודד נביאוליס p״ pניא
שאינו קב׳יע• עי״ במי נדה נקו״א מה״ק נק״ זה מה )סלד( ]לוסתן הדאשק .עי״ עה״ס »שס הכו׳׳ג ללוקח
שנקהפק אס הכווכמ שחוששת היכף אף ניעי הנקה דמי שאינה קבוע א״צ לחוש אחלי ימי הנקה ועיי• בשרית
עינורה ניד שאינה קונעה ממש להיוה דיט כדץ וקה גגעח פנחק )לנעלהפלא״ה זצ״ל( קי׳ נ״ל מ״ש מ ה וקייס
קנוע מ״מ דיט כוקה שאינו קנונג או הכוונה דנהי שאינה שנכח להחמיל לחוש בכהי׳ג גס לוקה שאינה קבועה עיש[.
קובעח וקמ נימים הללו לענין שאף שאמר שענרו ימי )סלה( חוששת רו״ח ראשון• פי׳ אס היה לה וקס קבוע
עיבורה ומניקחה ג״כ אינה חוששמ ט אך מ״מ מוששמ נר׳׳ח קודם שנתעגלה ועכשיו שעגלה ימי עיגולה ומניקתם
לו אמר ימי עיטרה ומטקה כוקה שאיט קטע ובימי רינה כאלו לא הימה עעוגרה ומניקה כלל רש ילה וקת
עיטרה ומניקה לוקה שאינו קטע אינה מושקמ כלל קבוע לר״מ וצריכה במוס נר״מ הראשון ,שני ושלישי * ז ל
והניח זה בצ׳יעעיי׳יס[
יעי מניקהה ואם לא ראמה באלו מגי ר״מ א״כ הרי מ ק ל
סעיף ל*ךי )מיב( םשהוכר שברה כגיל קעי׳ ניג הוקה קבוע שלה כדין וקמ קבוע שנעקר בג׳ פעמים והרי
]ועיי׳ נשדת שמרי צדק )להגה״צ מרעש היא כאשה שאין לה וקס .מקור מייס ק״ק ק׳׳פ )מלל(
דל( חידד ק״ קליז ע״ד צורנא דדרנגן שמחמת שאשתו ]הראשון .עיי׳ נשו׳׳ה יד יצחק ח״ג סון> קי׳ ר״ ק דאס
לא
1

יורד .דעה קפט הלכות נדה סעיף לד
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)קלז( ובן הדין <קלח> אם היה לה וסת הגוף )קיט( או לזמן ידוע אבל אם היה וסתה וסת
ההפלגות איא לחוש עד )־י( שתחזור לראות .הזרה לראות <קמ> אפילו שיא חוששת יום
ההפלגה שהיתה למודה להפליג:

 Kמימרא לשמואל •m
דן yx m

קצ דיני כתמים ובדיקת האשה ובו ניד סעיפים:
א)א(

״דבר תורה < « אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה <ג( עד )) nא( שתרגיש
באר היטב
פתחי תשובה

)א( ש ת מ י ש ע מ י ש לעיל ר י ס קפ״ג דני מיני הרגשות יש נעני,
J{p
שתהא ט מ א ה מדאורייתא עיש וע׳ נ ס י ט שהביא דברי מורו בתשובת
י
שב י ע ק ב שכתב באשה שראתה טיפות ד מ י ס ע י ליחה לבנה מרובה דזה
מ ק ר י שלא עיי הרגשה דתלינן הדגשה ברוגא בליחה לבנה וכיכ גחשובת
בית יעקב והוא זיל השיג עי( עיש

חוששת נר״ח שני וכ ,ננ׳ שאיני נ ע ק ר מ פ ח ו ת מ ג י פ והרמב«ן כתב שאינה
חוזרת ע ל שתראה פ ע ס א מ ת ומשתראה פ״א מ ח ר ת ל ו ס ת ה אפילו אינה
רואה בזמן ו ס ת ה ובן ד ע ת הראביד ולא ילעתי למה השמיט המחבר ד ע ת ס
)נו(
ד ה א רבים נינהו ועוד ד נ ו ס ת ו ת דרבנן שומעי ,להקל עכיל 9ש«ן
שתחזור שהדי אין כאן פ ו ס ראיה שנשער ב ה פ נ נ ה מ מ נ ה שיך

דרכי תשובה
לא נעקרת הוקה הראשון ג?! נימי עינורה מופשת לו והיינו נהנ״נ בקי׳ קפ״ג עי״ש ועיי׳ נשדה יד יוקף נהרב המדצ
דאינה קונעה וקח חדש כמ׳׳ש נש״ע נקעי׳ נ״ג בזה מקאקוב )בירוקנים( מיף׳ד קי׳ ק״ה [ )ב( אין אשד .טמאה.
אנל הוקח הראשון שכנר נקנע מר^דם וחרי חזינן דנא עיי׳ בגליון מהרש׳׳א שהביא בזה מהק״מ לעינ ריק קי׳
כעקר שגם מחמה הולד נעינורה אינו מעכנ הוקה הח׳ קפ״ג דנשמקה ואה׳׳כ מצאה כתם והוא יבש שא ׳א לומי•
אז נודא׳ חושסח לו ע״׳׳ש שכ׳ דפשוצו הוא ודנריו תמוהים כהה נא ראוי שמהא ממאה מדאורייתא דאימור הרגישה
מאוד דהרי פשוט ומפורש נמחנר נזה להיפך מדנריו וקקנרה הרגשת שמש עכ״ד ותמהני שלא הניא דברי
כמ׳׳ש נזה נממנר אפי׳ הי׳ לה וקה קנוכי והגיכ תוך הק״נו להגן קוף ק״ זה קקציג פיייש שהאריך מונא נזה
הזמן חזה איצ נדיקה ומומרה לנעלה ואכ״ שוככות ורואות והעלה והניא מהםו׳ פנים מאירומ הינ קי׳ קכ*ו דהוא
דם נאוהן עונוה שהן למודוה לראוה נהן אינו אלא הלר נפלוגהה הקדמונים ומקתימס הפוקקים נראה דנכימ
נמקרא עכ״ל והרי מנואר להיפך דגם היכא דהזינין שלא כהמיס דרננן אפי׳ מצאה להכהס אחר השמיש וכדומה
כעקר הוקה הקודם ועוד עהה שופעה דם גיכ בזמן היקה וכר עיי׳׳ש נאריכוס )ועינ ק״ק ק״א( )ג( עד שתרגיש.
שחי׳ לה קודם עבורה אעפי״כ אינה חוששת נה ומונית היינו שהרגישה שנזדעזע גופה או שנפתח מקורה או זב
במקרה וז״פ [ )קלז( וכן הדין אש חיה לה וסת הנוף דנר לח נפנים ואז אם מצאה דס ממאה מדאור״חא אפי׳
פ״ שהי׳ וקח קבוע לילדם ע״׳ מימוש או קפיצה א״כ לא הרגישה נשעה שזנ ממקורה ונקינחה נלא הרגשה הוי
בימי עיבורה ומניקהה כשמפמשה או קופצה לא צריכה דרננן אס לא שקינחה עצמה קמוך נסשמיש או סמוך
פריסה באוסו יום גס כקמסעעשת או קומצה אבל אחר לתעלה עי רגלים או לבדיקה נהוך שיעור וקה מודד
שעברו ימי עיבורה ומניקהה מוזרה נוסה הראשון נניאוריס קקיא וחידושים קק״א ]ועיי׳ מיש נדנרי החודד
כשממעמשמ או קופצמ מוששס ואקורה לשמש באימו יום אלו נקרת ניה שלמה ידנ מירד קי׳ נףז ע״ד אשה
מקור מ״ם ס״ק קפ״א )קלד 0אם היה לה וסת הנוף .שנדקח חלוקה והי׳ נקי ואידכ ישנה נו כל הלילה וננוקי־
ס״ בלא זמן ידוע ש״ע המניא ק״ק קי״ז )קלט( או הקיצה משינתה והרגישה שנשרה נאותו מקום לח מנמק
לזק ידוע .פי׳ שהי׳ לה וקה הגוף לזT $וע היעו נרימ ולא הרגישה זינת דנר לח וקינחה עצמה נהחלוק מצד
חה סוא וקה המורכנ א״כ נימי עיבורה ומניקהה הפנימי מהחלוק ונדי שלא נחיישנח דעתה אז מהשינה
כשמהפעשח נר״ח לא צריכה .פרישה נאוהו יום משא׳יכ נדקה נצד המיצון מהחלוק והי׳ נקי וישנה עוד ונהקיצח
אה״פ מר^ר חיים ק״ק קפ״נ )קמ( א6יי פעם אחת משינהה ונהייסנה דעהה ונדקה אה המלוק מצד הפנימי
פי׳ אפי׳ שה״ וקח הפלגה מנ״ה יום לל״ה יום א״כ ומצאה נמקום א׳ למעה מהחגור כחס פחומ מכגריק והוא
כשענרה ימי מניקמה לא יכולה למנוה ל״ה יום על שמראה משוך ואיי אם זה הוא המקום שנדקה נו אם לאו והכהס
פ׳׳א ואז מאומה ראייה )מניס ל״ה יום רום -ניה מוששמ הוא על מלאי המפור נצד הפנימי של החלוק והעלאי
כיום וקס קנוע עד שענר ג״פ יום ל״ה ולא ראמה אז נכפלה על המלוק נמר^ם הכםם ומוששמ אולי זהו הכהס
געקר וקה קבוע שלח והרי היא כאקה שאין לה וקה מהנדיקה ולא הכירה מפני כפל המלאי והחלוק והעלה
להיהרא ואס הרגשוח הליחוח לא חי׳ היכף נעה שניכרה
שם ק״ק קפ״ג
אנדכ האשה מהורה פ״״ש[ וכהנ
משינהה רק איזה
בשדה
ע״׳
תורה•
דבר
סימן ה״צ סןיוף א׳ )א(
נשמלה  qp3קק׳ז חיל ולולא דמקהפינא הייהי אומר
מחר״ס לובלין קי׳ נ׳ מה אעיג דנכל אשה נפיק הרגשה מדאור״הא מימ נקענה
שהאריך נענין הממס שאמרו שאין ממאה עד שהרגיש כל שבא הים מגופה ממאה מדאורייהא דמא מזקה דמים
ע׳יש ופי״ גשר׳ה שנ יעקנ קי׳ מ״א ע״ש נזה ועיי׳ נס״ע שנאים נהרגשה חו שהיא קענה אעפ״י שהיא אומרה שלא
להלן קקצ״ג שהאיץ מונא נדין זה ופלפל הי־בה נרנרי הרגישה מ״מ כיון שאינה נה דעה אמרי׳ ארגשה ולא
הגאון מהר׳׳ם לובלין והשנ יעקנ ונמה שיש נזה נ״ד אדעהה או שאין אנו מאמינים לה דאין עדוה לקמן
לדינא עיי׳׳ש ]ועיי׳ נישועמ יעקנ קי׳ קפ״ג קק״נ מ״ש וקענה והניא כן גם מהשר הגרעק׳׳א קי׳ פיא עי״ש
נזה ועיי׳ נשו״ה צ״צ להגה״ק מלינאוויעש ז״ל מידד קי׳ )ד( ]שתרניש .עיי׳ פהיש קקיו נשם המידק קי׳ קיפ
צ״ו צ״ז צ ״מ צ״מ מ״ש נזה נאריכוה גדול ונצ״צ פקיךם
נהרגישה
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}!צ )א( גזרו נ ת נ ה ע י ז א י ל ה א ה ו י ס י ס ס פ ק א ס יצא מ מ נ ה או
)ב( בבגדיה פ מ י ש לעיל שי׳ ק פ י ז ס ק י נ ב פ ס תשובת אאיז פצים מאירות
מ פ ל מ א ואת״ל מ מ נ ה אימור לאו מ ן ה מ ק ו ר א ת י ובמ״ש נ ס י ׳ ק פ י ז
י
דדוקא בבגד האשה גזלו פצ ה כ ת מ י ם א נ ל א ס נמצא כ ת ם בבגד האיש
ס י ה ״ ל כיון דרוג ד ס שיוצא מהאשה שאין ל ה מ כ ה א ת י ממקור לא
ואפילו ע ל חלוקו לאחר התשמיש אין לו דין כ ת ם )וכבוד ידידי הרצ הגאו,
נחשוב זה ל ס פ ק כלל ובסי׳ ק פ י ז מיידי ביש ל ה מ כ ה
מ ו י ה יחיאל העליר זציל א נ י ד ד ק י ק וואלקאווישקי הראני שנעלפ מהגאון
נ ע ל פ נ י ס מאירות זיל נ ז ה ת ו ס פ ת א ארוכה מ ל ה פ ״ נמצאת ע ל מלוק
ב נ ה השוכנ נצדה ה י ז ע ע א ה ולא ע ל נ נ ה נ ל נ ד אמרו אלא על נ ל א ד פ אלא שדנרו מ נ מ י ס נ ה ו ה ע׳׳נ ולנאורה ה ו א פ נ י א ה נשגנה ע ל אאיז י ל (
)נ( הרגישה ע ׳ נתשונת שי י ע ק נ ס ״ ד י ה באשה שהיה מ ת ע פ ש ת נ מ ח ק ו נ ח ו ע י י נ מ גדול שנ
א ס לא שקינס עצמו נ ו דאז האשה פ מ א ה ע י ש

דרכי תשובה
בהדגישה שנפחח מקורה ונדקה עצמה נכהונמ או נעד ריעותא מבא מן האשה וקייס מיהו נראה פשוט דוקא
שאינו נדוק ומצאה מראה טהורה ועיי׳ נשרית אהל אנרהס כשנמצא כתס על בגל איש כשהוא לטש בו אבל אס אירכ
להגימ אנרהס שאג זצ״כ ק״ ליא מה ש״שנ קד השואל שאשה לבשה בגל איש ומצאה כתס אינה תולה באיש
על דנר׳ רט חחמיק נזה עיש { )ןז( ]שתנא דם כבשרד״ לעבר בשוק של טבחיס וטמאה ע״״ש ]ועיי׳ בשרת חמלה
עי״ נק״ט סקיכ סיא סיד וס״ז ועוד נדוכח• טונא שכ׳ משה חירל קי׳ נ*ג ובשרת אור ינחק ק״ ״ ח מיש בזה [
דאעיג דאמרי ננדה ריש פ׳ חרואח כמס אימור מרגשמ )וע״׳ בלבי־ינו לעיל קי׳ קפיז ק׳׳ק נדו עיש מזה ולקמן
מי לגלים וכן אימור הרגשמ שמש ואימור סרגשה עד מימ
קי׳ זה ס״ק ז׳(
לא שכיח שהטעה האשה נכך להשונ על הלגשה גמורה ]והנה עיי׳ בבית מאיר סי׳ זה נדל איש א׳ שיש לו שנר
הרגשה מ׳ רגלים או שמש ורק היכא כדש הוכחה לומר
וצריך לעיין במקוס השבר אס החגור מתוקן כראוי וע״ז
שמעהה אז הליק נמעוה עי״ש ועי״ נשרה הר המור איסרמ׳ שמלא עב האנר ופעמים על הכיס קמוך לאבר
)להגימ מרלכ׳ ננעט דל( סי׳ כ׳ שהעריר מערכה והשיג •מראה לס פעם מעט כראש של מחט ופעס ׳והר ואוהו
על ל׳ הס״מ בזה בארוכה עיש [ )ו( או במדיהי עפהיש האיש לא יוכל לסקור מאץ בא המראה הזה ונקהפק
מיש מהפמ״א לענין כהמיס שנבגד׳ האיש ומ״ש להשיג מאחר שלע״כ אין בוהגין בנליקה העל לאיש רק שמקנחין
ע״ד.מלשון התוקפהא דגם ננגד׳ האיש גזרו על הכהס פעם בקלין ופעס בכהונה ואין מסגיחין ע״ז האם לא נימא
אינרח כ׳ ננףט קיךא וגס לעיל ק״ קפ״ז קק״ג הניא לאבר עצמו חוי כעל שלו ונעל שלו אפ״ פחות מכגריק
הפמיא בקבל פניס יפוח דאין לחוש אלא כשנמצא בבגדי ואפ״ לזמן מלונה חוששץ וגס אס נאמל כלבר׳ הפנים
האשה ולא כשנמצא נבגלי האיש ללא מציט נכל חנדק מאירוה )חנינ( לנכהס איש אין לחוש מ״מ י״ל אנר מאני
לחוש לכהס אלא ננגל׳ האשה ע״׳׳ש ]ועי״ נשו״ח רינ״א והאריך שס נזה וקייס שחוכך להחמיר ולא להקל ע״יש I
לחג׳ מפאקש חאדח וידר קי׳ ע׳׳ו מה *פלפל נזה אס יש )ז( ]בבגדיה .עיי׳ פת״ש קק״ב )ליה בנגל"( מיש נשם
ללמוד לנידן חקאלח מד׳ ההוקפחא נדל רמ״ר׳ החוספחא חג״מ יחיאל העללעי זיל ועי״ בלברינו מיש בזה בק״
לק נחלוק של הנעל חמיוחד לו לקנח ט אחר השמיש קפיז קיק ע״ו ובכף זה בכףק שלפ״ז ע״יש[ )ה( טמאה.
פילש ורנריו המוהיס לפעיל ללשון ההוקפחא נמצא על עי״ בשרית שירי טהרה קי׳ זה תשו כ״ה מה ששאלוהו
חלוק ננה השוכנ נצרה ח״ז טמאה ולא על ננה נלנל אם יה להקל בכתמים שאץ לומץ ללס נרותן והשיב
אמרו אלא על כל אלם אלא שלנרו חמרס נהוה עכיל לנולא־ אין נהקל נזה כיון שאין אט בקיאים במראות
משמע ןנפורש ללא מיירי רק ננגר שמקנח ט נעלח למים ללמוה זל״ז כיכ עיי״ש[ ) ט ( אפי׳ לא הרנישד..
בלנד דא״כ איך חוא נגד ננח וכי בנגר ננח מקנח נעלח פי׳ אפי׳ ׳לוע שנא שלא נהרגשה טמאה מלרנק כללעיל
לאחל השמיש והוא זרוה לומר כן ממנן ועמה ראיחי ק״ קפיג כףע המניא קק״א )י( לא הדגישה .וכנ שידוע
בכה״ שדה ניה שעלים חידל להגאון מ׳ עמלם דל שלא הרגישה אפי׳ ראתה לס מגופה אינה טמאה אלא
מאויפאלא שמי משוטח נדנל הזה האליך נפלפולו נראיומ טומאת כתם מלרננן וכן נכל כתס הנמצא נטפה ובנגר״
וסנרומ כל׳ ,הפמיא והסיע הנז׳ וגס מישנ שם לשון אעפ״׳ ש״ל שמזמן רנ הוא ואימור הלגישת ולאו אלעתת
התוספתא שלא ׳סתר לדנריהס [ ועי״ בלנטן נמע להלן אפי״ח לא ח״שיק להכ׳ מדאורייתא אלא מלרננן ש״ע
קק״ו נדיה והנה שהניא דנר׳ הפמ״א והקיט ותפמיש נזה חתניא שם )י^כאילו ראתה ודאי• ח״נו שצריכח לחמתין
וכ׳ דאין רא״ מדנרי המוקפמא לדמות דנר׳ הפמיא והקיט ה׳ ימיס מיום שראהה הכתם ואח״כ תמנה ז׳ ימי נק״ס
•יכית שלא נזכר דנר׳ המוקפהא נזה נטר אולי משבשהא ש״ע החניא ומקור חייס קק״ד )יב( ]אם הרגישו-״
היא ויש לקמוך עיז להקל נשעה הלמק עיייש נמה שהאריך ע * נשדה חח!־ סופר קי׳ נ״ה נ״ו ודש ופלפל נאורך
בזהוהוכימ מדנרי השיק שכן עיקר נלינא לאיןלממא כהס נדנרי החה׳יד והמחבר נזה נהרגישה שנפתח מקורה ולא
הנמצא בנגד של איש אשר במעה של אשה דלא ממזקיק מצאה כלום עי״ק[ )ינ( הרגישה ע״׳ נפה״ש קק״ז בשם
הנדנ

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף א
)יד()י( ש נ פ ח ה ) מ ו ( מקורה להוציא דם )טז()י•( ובדקה
פתחי תשובה

פתחי תשובה

העיפוש ניתז ממגה למפה מי רגלים נפי דעתה כי כיתה נעת הזאת
בעזרת נשים בבהכינ ולא יכלה נבדוק עצמה ונאו אדעתה כלל עי הלילה
בשכבה ראתה למטה בכתונת כתם קט! כסוס דכשיעור נריס ושאלה אס
יש לפוש אפילו ספות רכשיעור הואיצ שהרגישה בבוקר שגיתז מענה אפשר
שזה הדם ניתז ממנה והשיב כיון שהוא פסות מכגריס אין לפוש כלל א(>
דמבואר גסי׳ קפימ וקיצ אס הרגישה שנפתס מקורה ובדקה ולא מצאה
נלום יפמאה שאני הסס ימיייי שניקה ויי ולא מצאה כלום וענ כרסן•
ציל דללו לפנס נפתס מקויה יהואינ דלא מצאה נלוס עיכ שיצא ממנה
ינר מה ונאני הואיצ שהרנשה דאורייתא פיישינן שמא יצא פסת ים
משאיכ נאשה זו ילא נדקה מנקר פי טיב וזה שניס הינה נץ הנשים
שע״ עפזש נכת נמזין ממנה מיר ואי הוי ניקה מ rהיתה מאה נסנוסית
של ול׳ר ואסזוקי איסורא לא ממזקינן  T3Jעיש ופי נספר תפארת צני
שפיגר תצמידו על הלכית נדה גסי׳ קפ״נ סקיא שכתב דדוקא בכהינ שיצא

ממנה נמה נויפין לדעסכ והואיל ללא מצאה אלא תל  00:קטן מוכס
שמי רגלים היה דאי היה ים היה נמצא הרנה אנל אס *רגישה כאילו
יצא ממנה מעע ואינה יודעת מה הוא אס דם או מי רגלים ואס״כ מצאה
גסס אפילו ממות מכניים תלינן כסס זו נהינשה ועעאה עיש אק דע«
הסיע לא נראה כן אלא יאפילו ננהיג פלינן להקל דדוקא נפתיסת העקור
הממיר נתמיד כף משאיכ נהיגשה שגיסז ממנה דןר מה פולין נעצוי נפיל
עיש והניאו גיכ הסכיא כלל קייג דין ג׳ וכתב עוד דסיס נשים שרגיל
נה 0ליפה נמה ומופזקפ נזה אפילו המישה זינפ דנר לש ולא בדקה
נמצוי עיש ]ועמיל סיק ו׳[־
פהויה כיק שמוחזקת ורגילה ננך
)ד( שנפתפ עקורה ונתנ נסנמת ארס שם דין א׳ אנל נהתשה שנזדעזעו
אבריה אס נדקס ולא מצאה נלוס טהורה שסליק זו נשאר מקרים פיש
]ועמיל סיק ו׳ נשס תשונס סתם סופר[ )ה( ובדקה אפיכ עסיד
שנסנ דאפילו נדקה עצמה נסוך שיעור וסת ומצאה טהורה פמאה עיש

דרבי תשובה
תט״נ נתלגישת תוך שינתה וכו׳ והיא מקוכקה אס תי׳ איפ כיפ ביום וחבליקוח כולם נקיים ובלילה הרגישה
זה רק חלום וכד ו;ק״ס וכיז אס עומלמ נימ׳ מהלהה בחטחית בכותל׳ הרחם למפה כ׳ כן דרכה שבילד לטנח
משאיכ נימי ספירחיוכו׳ וע״׳ נלחם קקיח שהניא לנרי זב ממנה השלי״ט כ׳ כן ראחס חמלייס כיפ ביום וגם
הנרנ וכ׳ נמוקגי־ לכיז הנרנ נשימהו נזה לנעיק נףהי׳ מחמת זיע יש לתלות והנה מצאה בטקר על העד נץ
לה חזקה מהרה משאיכ נימי לטנה אנל למימה המחנליס מראת השניים נתוכו גם כמם ארוס פתוח מכגריק וכיון
הבאים אחר הנו״ב וחנקו עליו דגס נימי נטנה יש נה שנמצא תכהס הלז נמקוס שקינמה ומי עכ״ז הפלה להקל
חזקה שלא תראה של יש להקל לגס נימי לעונה אס והאליך הלבה לבאר נלץ הכסונח שמצאה ליש לה דין
אילע לה קפק זה מהולה היא עי״ש ]ועי״ בשדה מועו״ר על שאיט בלוק עי״ש נאולך גם נלדש נלנלי השדה שב
מהרורא ג׳ ידנ סי׳ סיב באשה שהקיצה משינהה בחללה יעקנ קי׳ מ׳ וק״ לדא ועיי׳ נפמיש נעיל קי׳ קפיה קקיה
ופחל שכרומה לה שנססח מר^רח תנוקר נדקה עצמה נשם הגנעמ שאול ונקימן זח שקיו עיייש[ )טו( }מקורה,
הימנ ולא מצאה כלוס וההילה מעמם סיק שמא ה״ לק עיי׳ נשו״ה מומרד מהדולא מלימאי מינ קי׳ כךה נדד
חלוס ושמא ^נא נסהח לק מדומה נה עיכ אין נחוש ע״ש אשה לכת נשנים שזה ׳ומל משנה הלדמה שגנל עניי
ו ק נהרה הלי נשמיכ מחלולא תנ״נא ס״ קכ״ה הארץ מחלמ קדמה פעם ליום ופעם ליום ד׳ ונכיע שנא עני׳•
בשאלה כזו והעבה נהחיל עי״ש[ )יד( שנפתח מקורה .הקדחה אנר״ דא לדא נקשן והרגישה חמיד נפטס זיבת
עיי׳ נשויה נת״ת המתא נפת״ש סק׳ז בשס הגיה מבן לנר לח ונשום אופן לא חמצא נחוץ ולא ננדיקה פטם
המחנר ועי״ נחוו״ל נניאוריס קקיא שהניאו והשיג עליו לא מראוה מהומה ולא ממאוה והעלה לאס אינה מרגשת
ומלחה רא״הו עיייש וע״׳ בק״מ קק״א שהניא כן נשם זה רק בעח חליי הייט געח חוס הקדחה בודאי יש להקל
זה להקל
זקיני הפט׳ ראם לא הרגישה שנסהח מקורה לא הד כי זה מדמיוטה החוס וחולי ה ^ ויש
הרגשה לזינה לנר לח לא ליקרי הרגשה לענץ זה ע״״ש גיכ ולהיהר ואם במה נריאהה הרגיש כן ולא המצא אחיכ
וכ״כ נהפארס צני לעיל ק״ קפיג קיךא ונק״ זה קיךא כלוס ננדיקה עכיז ממאה אך זהו פעם א׳ וני אבל אס
תמקור חיים קקיח ללוקא שהרגישה שנפחח מקורה הוי גיפ יהי׳ כן נעח נריאחח ולא חמצא כלוס אז׳ מתורה
הרגשה מלאור״הא ומממאין אוחה אפ״ לא מצאה כלום היא עיייש ועי״ נשו״ח מחרשים ודא קי׳ פ׳ נאשה שנחלשה
אננ אם לא הרגישה שנפהח מקורה אלא שהרגישה זינה נטפה זה אחה שנים ועי׳׳ז מלגשה המיד שהאם שלה
דנר לח נאוסו מקוס אס נדקה עצמה ולא מצאה כלום לחזה והולכה נפנים אנה ואנה ונלמה לה פחיחה המקול
מהורה דהולץ שה״ זינה ליחה לננה או מי רגליס ונח״נש כללך הלגשה וקהה וכמה פעמים נלקה מיל הוך שיעור
נחלוקה עיי׳׳ש אמנס יעיין נמלטש׳ מהרה סק״א תקצר וקה המגואל נקי׳ יףצ סעי׳ ניא ולא מצאה כלום והעלה
סק״ד וננאר י ים ח״ס סעי׳ נ׳ דגם כשהרגישה זינח העצה היעוצה שהכניס האשה המיל מוץ וכלומה נפטם
לנר לח שזנ ממנה לנל נח תדקה אחיכ ולא מצאה כלוס וכשהלגיש הוציא חיכ qואס לא חמצא כלוס יש  -להקל ואם
ג*כ ממאה עיייש ]ועי״ נשוית צמח צלק לחגחיק מלינאוויעש חעשת  pגיס ולא המצא כלום גס אס לפעמים לא חזהל
זינ חירל ק״ קל״ג אוה ז׳ לשאלת זו והמלח לתקל ועי״ בזת יש לתקל עיייש[ <טז( ובדקה אחיכ• עיי׳ בשרת שב
עול שם נצ״צ ס״ קליל נאשה מעתלה נחלש הח׳ שחיחה יעקנ קי׳ לדה ולמנא נפלדש שק״ג ועיי׳ נשרת פלי תשלה
חולה נ׳ שנועוח חולי חוס והקןזו לה לס גס עליקוס חיג ס״ קיא אוה ד׳ נאשה שלגילה ללאוה מלאוה לננוה
ואח״כ נהלפאה ונשאל אס למחלח נלא מנינה כ׳ נמשך והרגישה שעה הזינה ואלדכ נדקה עצמה נחלוקה ומצאה
חולי הנ׳ל ולאי הלגישה שניהז ממנה לנר מה רק אצלה כהס שיש לה נמה לתלות ונשען על דנרי השנ יעקב
מצוי מאול שניהזה ממנה מי לגליס נימי עיטלה והעלה והעלה להסיר גס נכח׳׳ג כיון דנכחמיס חול^ן להקל qfn
כיון שמצוי ניוהל ע״כ הולץ גס ההלגשה נלד לגליס וגס שיש ט שיעול יומל מכגליק ומה שהרגישה הרי י״ל יךוב
שההלגשה אינה נלולה עיייש ועיי׳ עול שס נסי׳ קל״ה יוהל שהי׳ מלאוה לנטה כשמה כאשל היא לגילה זולמ
קל״ו קל״ז נאשה שיש לה וקח קטע שנימ׳ לטנה נלקה בג״ הלאשוטס אץ לחלוח גס בלגילה נעלאוה כשיממ
נזה
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 pfrדפפ הבויפ גס*י| ג׳ איט  pאלא דדוקא אס צא בדקה שיכ^ בשיעור
יספ אעיינן סזקה דראמה משאיכ אם גדקה גשון שיעור וספ עיש וסיג
יעפ הסיפ כמו שאכמוב גסיק שאפיז ועמיל סיק ז׳ גשם גודפגיהודא
]ופ׳ בפשובפ פפס סופר סי׳ קסיש שמסופק בדין זה[ )( ולא מצאה
בלום .אבל אס מצאה מדאוש כשירופ כגון ליפה לבנה או ירוקה או
כמראה געל פהורה ומולה הרנשפה בזו כמבואר לפיל ריס קפיס ופמיש
שס בשס ששובש גיש באס ביקה בעי שאינו בדוק ומצאה מראה פהוד
זנמוכו מראה ממא פפוס מגייס יפהויה עיש אכן יפפ הסיי נסיס זה
ביין זה יממאה וכפנ הטפס משוס ירונ פפיפופ המקור למראומ פעאומ
הן פיפ יהא טמאה נלא מצאה כלום ולא מלינן נמראומ טהורות ולכן
>יאה גיכ יאפילו ראפה ןנראופ פהורומ על עי שהוא נויאי מלוכלך ניס
טמאה כשסרנישס וכן אפילו נאני עקצמ העי טמאה ואינה פהורה
כשהרגישה רק נשיודעס בבירור פלא ראפה פל העד רק עראוס טהויזמ
עיש ]  p iהוא דעת ששוגפ ססס סופר סי׳ קינ אן נסב דדוקא נהיגשש
פפיפפ פהימ או זפזופ הגון> או פקיצה נמו פקיצס מיר שהם כרגשות
גמורות מהית בזה יש להפמיי אפילו בדקה בכפ נש מכיש בעד שאינו
בדוק יעיין! מכתוגס והפעם ימיר שהרגישה אבדה לה סזקמ פהרה שלה
עי שתבדוק ואס בדקה ונאבד העי בטמאה מסזקיגן לה אבל בהרגשה
7זיבס יני לס אפי׳ יהיבנא ליה להגאק נויב יל )בסי׳ ניה ועמיל ס״
קס׳נ סיףא( שהוא הרגשה יאןדייסא מימ הייט שאס יאסה יס עיי

הרגשה כזו סייביס עניה כרש אבל שיהיה הרגשה כזו מוציאה מסזקת
זהרה שלה עד שנאמר שאס נאבד העי או שאיגו בזוק מהיה בספק
טומאה זה לא אמייגן וא״א כאומרו כלג ולכן אשה שהרגישה זיבת' מד
נס ובדקה עצמה בפד שאינו בדוק ומכיש בכפונס המלוכלך בכמה טיפי
דמיס אס מצאה עליו ליפה לבנה ובפוכה נרפה או טיפוס דמיס פפומ
מכנריס ועוד אהודה אפילו אס לא מצאה פליו כלל מראופ טהורוס רק
אלו הפיפי דמים איכה פמאה יופר רק כשאר בדיקוס עד שאיגו בדוק
דאיגי מפמא אלא בשיעור כפס רק בפגין אפד סמור מכפס דפלמא דאין
לפהר אלא בשיפור מאכולש קפן שבזמנינו או פשפש אס עצוייס שס
)ועיר׳ש נזה לקמן סעין> ליו בדיה כנריס( ועיש גס״ קסיר דשם מבואר
כל הדנריס האמורים כאן יופר נאריכופ ומוספופ ראיוס ושס נסי׳ קסיס
כמנ יצריך קצפ פישק ניין זה )י״ל כשהרגישה שנפחס מקורה ומצאה
מראה טהורה לני( מהו מראה הטהורה כ׳ לעולם פוציא לפנינו הנייקה
עלוכלנומ בשלו״ס מלמלוסי הגון> ונפל פיסא גגירא ועיש גסי׳ נן׳פ גינ
שאלה כזו נאשה שהדגישה שנפפפ מקורה וניקה עצמה גכפונמ שלה או
בעד שאינו נדוק ומצאה מראה טהורה וגס טפי דס פסומ מכגייס ופוד
ושם מסלק בין כפנס לעישאינ בדוק דגעד שאינ בדוק המלוכלך בכמה
לכלוכים הוה כלא בדקה בלל ומלינן שים יצא מהמקור והאי מראהפהורה
לאו מנופה אלא מפלמא ואפילו אין על העי שוס דס יק פיאה פסוי
ציפ להקל אן בכפינמ דמרא ש כשירוס אין מצ ייס בו ל ער דהוא מעלעא

דרכי תשובה
גזה כשהרגישה כמ׳ מ״״ש< 1י 0אחיכ• עפה׳ש מיש אנןה מעוברה קיס נה מכה ברחס כסיד אצבעות רחוק
»החודד ופייס לינת אס י ק ה תוך שיעור וקה ]ועיי׳ ממקום שכלץ קפיות היחס ונדי בדיקת עד נמקוס המכה
בפלדשק״ קפ״ד קקיימ ובקדח צמח צדק להגה״קמליבאווימש ביפ זה אחר זה המכה מוציאה דם על העד ובלא בדיקה
זיל חידד קי׳ קליב מיש נדד הפח״ש אלו שהביא בזה כזו אינה מרגשה שהוציא המכה דם מאליו וכעה נחחדס
עי״ש באורך[ ועי׳ בפרדק רמוניס לעיל קי׳ קפיז בשפהי חכם אצלה מקרים שהרגישה בעצמה כאילו היהח רואה דם
קיךו מיש גדברי הכרפ בזה ליהן פנים לדבריו לדינא ומיד בדקה עצמה ולא מצאה כלום ומחממ המכה לא
עיייש ועיי׳ גהפארה צג׳ קוף קקיא שמקכיס לדגרי הבן׳ע יכלה לבדוק בחורין ובקדקץ כראוי רק כרחוק ב׳ אצבעוה
דאס לא בדקה א״ע מיכף לאחר שיעור וקה אף שלא בעומק הרחם ממקום כלוח השפיוח ולאמ״ז כשעוח שתים
מצאה כלום מהורה והוכיח שק עקר לדינא וקייס ושיעור מצאה ענ חלוקה ועל גופה כהמיס ובמקרה זה קרח לה
וקמ שט הקיש לאו לוקא אלא שיעור שיכול לההייבש הרבה פנמדס והאריך בשריוהא דהאי איההא לסהרה
וכיכ במקול חיים קקימ ללוקא אס בלקה עצמה אחר לבעלה וראשיה פבכונו עפ״ד החודד והכרע כנז׳ בקיק
ההלגשה בהוך זמ! שאס יצא מן המקול ליחה לבנה לא הקודם לענין אס בדקה תוך שיעור וקה והעלה דבכה׳יג
הי׳ יכול לההייגש מההרגשה עד הבדיקה שלא יהי׳ נשאר
סס רשומה ניכר אגל אס הגדיקה הי׳ לאחר ההרגשה שקינחה עצמה ונכנקה עם עד שלה כרוחב אצבע או
כ״כ  faשיכולה למלוח שגס אס יצא ממנה ליחה לגנה יוחר ודקדקה שנא חגע במר^ס המכה עיכ קרוב לודאי
נתייגש גחלוקה ולא ׳שאר עוד לחלוחיה מהורה וכמו ששההה כשיעור וקס ובצירון> תעח סד שהתחילה לקנח
שמוכח ממשו׳ שג יעקג קי׳ ודד עיייש אמנ 6יעיין גגאר הדל יוהר משיעור וקה עד שאס הי׳ הדס בשעה הרגשה
מים ח״ס קמי ר שפקק דדוקא שינמר וקה געינן דהיינו נעקר מהמקור לא הי׳ שוהה כיכ והי׳ נמצא על העד
שגאוהו רגע שהרגישה שנפחח מקורה הי׳ עד .ג ד ה עיכ הודל כבדיקה בחורין ובקדקיו וכול ה א י ד שס
ומנחה גו מיכף וגדקה א׳ע גהעד וכ׳ שס דאס הרגישה בקברוה וראיוח להיחרא ועיי״ש עוד בקי׳ ניה שפלפל גיכ
גלילה שנפמח מקורה ומיכף גחוך שיעור וקה גדקה א״ע מןה[ <יט( ולא מצאה כלום• עפהיש מיש לענין אס
בעד ולמהר בדקה אה העד ולא מצאה כלום יש להקל מצאה מראה ליחה לבנה ובהוך המראה נמצא מיפה דס
ולומר שבהייגש מראה מהורה שהי׳ על הפד אגל א 9פחוח מכגריק ועיי׳ בלביש בחידושי דינים גקוף הק׳ ועיי׳
גדקה איע לאחר שיעור וקה ולא מצאה בבוקר על העד במלבושי מהרה קק״ג ובקיצורו קקי׳׳א ריב ובבאר מים
כנוס יש להחמיר להצריכה זיכ מיייש ]וכיב גשרה כנף חיים קע״ ז׳ שכ׳ בזה בהחלמ לדינא כך דכשהמראה
רננח חיא מירד קי׳ נ״ח שלא מהנ׳ גדיקה כשלא מצאה אדום פחות מכגריק שבחוך הכחס אינו משוך אז יש לההיר
בלום אלא׳ גשמה הרגקח ממש דחי׳ עד גץ רגלי׳ וגזה דחלינן ההרגשה במראה שפיר והדס פחוח מכגריק תליק
תוכל למהר ידע ו פ שם עוד דהכדפ שמגיא הפנדש במאכולה אגל אס המראה אודס שבאמצע הכחם הוא
לממיר גגדקמ מוך שיעור וקה ומצאה מהורה כונה הכדפ משוך יש להחמיר נהצריכה ז״נ ע״ש ועיי׳ מזה עוד להלן
רק כקגדקה אז ומצאה מראוה מהורומ מולה ההרגשה )ק״ק מ״ג( ]ועיי׳ בשדה חבלים בנעימים ח״ב ידד סי׳
בהס אבל כשלא מצאה כלום ממאה וידש הכדפ לשון ניג עיש( <כ( ]מצאה כלום• עיי׳ בשדה משיב דבר
מיכ 0היינו בשעה הרגשה ילא אוך שיעול וקה עיייש[ להגאון הנצייב מוולאזין זיל נדב »ך׳ ניג פ״ד אשה שישגה
<יה( ]אח״כ• עיי׳ בשרה נמע שולק ידל קי׳ ניל ע״ד על הקפקל והוכחה כשנפלה בצדדי המקור ויצא ממנה
שפע
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מתחי תשובו•

פינ •ישר לשלומ מנופה שגא עיי הרגשה זו עיכ המקיל לא המשיי
והמתמיד ס י נ יש[ ועי נסיע שנסתפק גאס מצאה מראה פהורה ימולה
?ינשה נזה ער נמה  prינולה צחלימ נהא נו׳ עיש •מזה מונס י י ל

נ ה י ס  yiכמנת הכויפ כגיל נסיק הקייס ולא נ ה י י יאליכ אמאי ל*
מוק׳ לה כשנדקה מוון שיעור יספ וכמיש ה י ד בס״ קשיש שס .איי
ננכס״נ אן אם לא מלאה כלים טהורה )ז( שהיא סמאה עי נסוסיש

דרכי תשובה
שפע דס  pהמכה וגס נגהנה מאוד אס יש למוש שמא
יצא דס  pהמקור עיייש מה שפנפל גזה[ )כא( ]כלום•
עי״ פחיש סוף קק״ג גשם חחכיא גנשיס שרגיל גהס
לימה לגינה אפ״ הרגישה דגר נמ וכר וע״׳ גשדח גימ
שלמה לדג ק״ ליו שכ׳ ׳שהקע הדגר ולא יאמר נהקל
ועי״ גשדה מחרס״ס חיא ק״ קכ״ח שהעלה נהקל ע״״ש
ועי״ גשדח רגינו דגר׳ ח״ס חיא סי׳ ליד וחיג ק״ כףו
שהעלה דאס גדקה כיכ גמוך דחוק ונמצא מראה מהורה
דיש נחקנ אחיכ גלי גדיקה כ״״ש וע״׳ גשדח צמח צדק
נהגהיק מליגאודמש זיל חידד כך׳ קל״ג וגשדה שערי
צדק חידד )להגחיצ מדעש זיל( ק״ קליח ועי״ גשדח
גיח יצחק )נהגאון מלט? זיל( חיג ודדד ק״ נדו שהענח
בכה״ג כשמרגקת זיבת דבר נח והם מראות עתודות דקשה
להקנ ללעתו בני בדיקת כיון דאיכח לגדולי ולבדוק היכא
שאין מורח גלול אבל כשבלקה ולא מצאה כלום יש נהתיר
עיייש ועיי׳ בשדה ביה היוצר חידד סי׳ ניל עיר אשה
שיש נה זיבח לבר לח ואמר הבריקה ממצא מראוה מהומה
והרופאים א״ אמרו שיש נה מכה באומו מקוס והאריך
בזת ונמ pעל לברי רנינו תלברי ח״ס תמ׳ להיתרא
בפרמ שטקף עור בנידון רידי׳ שהרופא תעיל שיש נת
מכה עיכ יש להקט בין בימי מתרתה ובין בימי לטנה
בהוך זינ עיי״ש ועי״ בשדה אמרי יושר ק״ קפיב באשה
מינקה שכבר גמלה ווללה וגס לפני עיבורה ותנקתת לא
תי׳ נת וקה קבוע ורגיכה ברוב פעמים להרגיש שנפממ
מקורה ומוצאת על חעד ליחה וכיפ אין נח ז pלבלוק
בכנ עת שמרגשת וגס בימים האלו שהיא תוך כיד חודש
שהיא רואה דם נדות לא בדקה ביום שלשים כשהרגישה
והעלה דהמיקל בהדגישה כיז׳ גס באשה שאין לה וסת
קטב כשבדקה כיפ ונמצא מראוה מהומה )וכד׳ מרן
רבעו הדברי חיים הנינ( יש לו ע״מ שיקמוכו אך בעונה
בינוניה דידה יש לחחמיר עי״ש ובשדה ברכה משה )להג״מ
משה נחום ׳משלימקיך( בקובנף ההשובוה ס״ נדו שהעלה
להקל בזה כשמוצאה מראוה לבטח וכיון שא״א לבדוק
כמה פעמים גיוס חשוג דיעגד ע״כ א״צ בדיקה והוכל
להנוה גמהרה עיי״ש ועיי׳ גשדה הפארה צבי )להגה״צ
מ׳ צדוק הכהן דל מלובלין( ח״ג ק״ א׳ ע״ד האשה שאומרה
שמרגשת מ?־יר גפי פתיחת המקור כיפ גיוס וכשטדקה
על הרוג מוצאת ליחות נגנות ואיא לה לגדוק גכל פעם
תוך שיעור וכיש גדיקה הטנה גחורין וגקדלףן וגס שהיא
הדירה גקרנוין ודי לה גגדיקה א׳ גיוס שתמצא העד
נקי מקרנוין ואס הצמרך לגדוק כיכ פעמים גיוס א״א
לה שלא המצא אחה פעם קרמין ולא הנוהר לעולם וגס
כ׳ בכל רגע נדמה לה שה״ פהיחה המקור וכר והארץ
מאוד בפבפולא בהלכה זו והעלה נהסכיס לעצה הרב
השואל נתלגיש מכננףס ובהם מעליה פשהן ושיה״ נדחק

על גבי אותו מקום מבחק ע״ המכנסים שמהדקן לצד
מעלה בענץ שיה״ במקום דחיקת מוך בפנים שיועיל לחשש
נפילת הדס לחק ובזה תפמור ממורח הבדיקה שצריך
לדעה הההיד המובא במחבר בזה אך מימ גשאפשר לבדוק
צריכה לבדוק וכיש ביוד ג׳ ראשונים דנקייס ועיייש עוד
בדבריו בקי נדו מיש בענין המצד בנשים הרגשה זיבת
דבר לח ומוצאה מרחומ מהורות ע״״ש[ <כב(]כלום•
עי״ בשדה שירי מהרה p״ זה השר כיג ע״ד אשה שיש
לה וקה קבוע ודרכה נעה ראייה הדס מרגשה פהיחת
המקור גמעה וקהה ואירע לה כמו ג׳ ימים אחר המגילה
הדגישי* שנפהח מקורה ואומרה שהיא ממש מרגשה כמו
גפהיחה המקור גמעה וקהה אך גדקה עצמה מיד וני*
מצאה כלום והורה המודה שהקפור זינ כמיש המחגר
בזח במס חהיד ואירע לח  pדיפ כמו ג״ אחר המגילה
ואינה מוצאה כלום *יש נחוש שלא חוכנ למהר לבעלח
כ׳ בנהייס ימי הוקה ממשמשי׳ ובאים והעלה רכי^
דחוחזקה גיפ שאינה מוצאה כלום גס כשארגשה וגס גיש
לה וקה קבוע אחרה כניל י״ל גס הההיד מודח דמהודח
כשלא מצאה כלום עיכ האמה מהורה וגס איצ להכניק
ומך כנ הימים עייימ[ ) ע ( שהיא טמאה עפמיש מההוהיש
דגמעוברמ ומינקה מהורה בנפממ מקורה וכיכ הקיע
ועיי׳ גשיע ההניא שפקק לדינא להקל כההוהיש עיייש
אמנם הי״ גמ״ הגרעקיא שמפקפק גדגרי ההוהיש גזה
והביא מההפנימ והבונימ מידד קי׳ יךכ דלא כףל כההוהיק
בזה ע״״ש )כך> ]טמאה׳ עיי׳ בשדה השובה מאהבה מיג
גהגהוה הצדע שנשאל כיון דדין זה דהההיד הוגא בממבר
דהרגישה שנפממ מקורה אעס״י שלא מצאה כלום ממאה
גלי מולק גק״ע וגשל״ה כהג שראוי להודיע דין זה מ״מ
שהקו ג״ לגנן ולא דרשו דגר גדול זה גפירקא להציל
מאיקור כרה ועיייש גהשי שק״ג שהארץ והגיא דעוה
חמולקיס על דינו מל הממגר גשם הה״ד גזה ונדים אשר
די לחחמיר במקום דליכא ספק שנפתח מקורה ולא לדרוש
ברבים עכיד ועי״ בשדח חסד לאברחס מחיק )לחגאון
מגומשאמש זיל( חידד סי ניז ע״ד אשר עורר השואל כי
חובה הוא על כל המודים להודיע להנשים דיט מל חחח״ד
שהובא גזה גמחבר ולדי השואל יש בזה חשש בדח דאורייחא
והוא השיג והאריך גפנפולו והעלה ג״כ דאף דאנן פקקינן
בקיע גזח לחומרא מ״מ איט רק איקור דרגנן ואין גזה
איסור חורה עכיז מוג להזהיר הנשים על ככח עיייש[־
)כה( ]טמאה .עי״ גקיק חקודס גבנין דינו של הההיד
גזה ועפחיש קקיז גשס ההוה״ש והקימ ל ע ת מעוגרמ
ומניקה שהרגישו שנפממ מקורן ועיי׳ ג  pשערי דעה על
הידד גזה קקיא מיש גזה גאריכומ גס מ״ש שם המד
להגאס הצדיק מ׳ דוד דיימש זיל  p23קפק הרגשה מה
שהוגא גשמו במכר נדב מניינא מידד ק<מן ק״מ עי״ש[.
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פתחי תשיבה

)נ( מיע .שנה ויום א׳ ונתנריל והאימא נל אשהשיש נס נפלסוששת שכמנ ינהנינשיס שהם נמזקמ מסולקות ימים כגון מעונית ומליקה אפילו
לכתפלה לכממה אפילו היא קפנה )יהא אפילו ליס נמוליס פיצץ ז׳ נפמס מקורה פהויה אס לא מצאה כלוס עיש וכן הסכיס הגיס לדינא
נקיים( ואץ להקל מן המנהג וכיצ סניש אנל ה י ן סולק  vraוכתנ ייני וכתנ הפעס דתלינן דמה שנפממ מקויה היה להוציא ליסה לננה או ירוקה
פגם סלו נאים מן המקור דכיון דהן נסזקת מסולקות ימים יומי מסמני
שאינו מצוי אץ שיין נו מנהג לכן פסק יכממיס פהורץ עיש
נתלות נהם  ppדרן אפילו נמפונרת ומניקה דמה שנאמר שיצא דס ע״ש
והניאו גיכ הסכמת אים שם יץ נ׳ ]ובתשונת פתם סופר ס״ קסיפ נראה דפמו להחמיר נזה אן לא ראה נזה לנרי ה י פ דניכ נמית לסנרתו
ואעינ מקיל מפעם סייל[ וע׳ נשאילמ יפנין נינ י ה נשאל שס אס צסמון פל מוהיש נזה מאמי שנסק> ס׳ נליי השיג פליו והאיץ• להקשות
פל פיקי יין של המהיר ולק הפלה ילא מינפיא נמסולקמ ימים ילא שיישיק לה אלא אפינו נמוסזקמ ימיס העקיל נשכי ואין כאן ששש ועי׳
נתשונת רדניז הסישות סי׳ קמיפ ששולק גיכ על יין זה של המהיי ע״ש )אק הסיס נתנ לתלץ קושייתו והניא יאיות ליעת המהיי עיש( וע׳
נמשונת אאיז פנים מאירות סיג סי׳  yשנמנ נאשה שהתישה שנפספ מקורה וניקה עצמה נפי שאינו ניוק ומצאה פיפת יס כסייל פ״אה < tfאס
ניקל נאם לא מצאה כלום מימ הכא שמצאה פיפת ים גרפ פפי ולא סליק צקולא פיש וגיאהיאם מצאה גיכ מראות מהויות כיכולה לתלות הרגשתה
נזו והדם נפאכולמ פהורה לדפס סמקיל נאם צא מצאה כלום דא!> סויד לפיל סקיו נא כתג נדץ זה יפמאה אלא יוקא לדעס המסמיי נאם לא
מצאה כלום ונמיש שם תדע מ׳ וצליפ לדעת הפיא יזה נרע פפי מאס צא מצאה כלום .אולי  $נמפונרמ ומניקה כמאה ננהיג לדפס המסעיר
נאם לא מצאה כלום ועי נתשונת נוינ תניינא פיויי סי׳ ק״ס שכתנ נאשה שהרגישה פנפמס מקויה וניקה מיי נתון שיעוד וסת והניסה העי עד
הנוקר וננוקר לא מצאה כלום יש לפהרה ופליק שהיה מדאה פהוד וגמיינש על העד ואינו ניכר דזה קרונ יומר מלומר שהיה איום ונעוק קודם
שניקה כרגע לזה איט שכיס )וממאי שם יאם לא הניפה פי הנוקי אלא ראתה מיי ולא מצאה כלום סמאה < ofשניקה גתון שיפוי וסס והיינו
כיפת הניי סנ״ל נסיק ה׳( ואמצס אס לא ניקה יק אמי שיפוי ופיו מיישינן שמא צמוק או נאנל ואפילו אס ק נתון• שיעור וסס לוקא אס
לפסי לא מצאה כלום אנל אס מצאה ים נל שהוא אפילו ספות מגייס אן> שהעי איט נייק פעאה וע״ש נהגה מנן המשני שנמנ דמיש נשו*ע
אס הרגישה שנפמס פקויה להוציא ים הייט שהרגישה שנפסס עקודה וגם הרגישה דנת מ י לס וסימי יוקא נעינן ונזה מסולק מה שמסעיהיס על
רץ זה עיש שהאיין נזה ופ׳ נסשונות הקוימומ שם נאשה שנימה לה נשפת שינה כאינו היא מרגשת שנפמס מקורה ומתון כן סקיצה וסיכן> ניקה
פצמה ולא מצאה מאופה והיא מסופקת אם זה היה רק פלוס או נאמת נפמס מקורה והארץ־ שם לסתור מיי המהיי )שהיא מקור יין זה שכסנ
השויע אם המישה כף( והסליפ שגס התהיי לא קאמי הרגשה דאוייימא שהוא ויאי אלא מוגפי ספק יאורייסא והוא לסומרא ומפתה היכא שהאשה
עסיפקפ פל ההיגשה פצמה היי סיס אמנם כיז אס היא פועיס נימי פהרמה אנל נימי ספירה אי מהנ׳ סיס מנואל נפינורי »0נ פניי ופמיל
סי׳ ק י ז י ק כיג ו>0ז )ח( מיינ .ענהיפ נשם י ן וע׳ נ י ן דמשמפ מדנריו יאפילו אמי ויאי מנופה נל שהוא שלא נהרגפה סהויה מאסד דאינו
רק מיינק ולא נזרו נקסנה עיש וכן רפס סליפ וסמנ״י נסקיג .אכן ה י ד סולק ע״ז ו י ל דאין מפסיץ כתמים רק נמקום דאינא למימר ענרה
נשוק של פנסים ולאו אדעתה אנל אי ודאי אתי מגופה אפילו לא הרגישה פמאה עיש וע׳ נכיפ עיש נזה
ג ד

דרכי
סןןיף  3׳ )0־( לא מרו בתעוקת אפי׳ איא לתלות
הכהס בדבר אחר הוה״ש קיףג מהליח ומקור
׳
מיס חיים ס״ק ״ב )כז( םי״ב .עבאה״מ שהביא מהשיר
סצ״ל י״ג שנה ויום אחד והנה מ י ה שמאל באהימ P״
קניה קק״כ ממד כשהביאה סימנים ביום האחרון של שנה
״ג אי חשיבה גלולה ונשיך כאן מבואר לפשיש היא דל"
חשיבה גלולה ועי׳ באדח קי׳ ניה וגמ״א קק״י לערן חולש
הנדטר בשנה מעוברה ועיי׳ בקי לבני!  wקוף שידל
שב׳ דלפי מיש הק״ך לעיל קי׳ קפ״מ ק ק ״ ג שדעה הראיה
רוקה החודש הוא לפי מולד הלבנה ולא לפי קביעויה ביד
איכ גס בהינוקמ שההיה בה דמים מליא במולד הלבנה
והגס י א ק קי״ל לעיל שס כהרקנ^א דחליא בקביעוה ביד
)דמ עכיפ אס היה ה)מלד נליל יום אחרון של שנה ״ נ
והביאה סימנים אץ להקל ביש לה נעל אלא ככסס הנמצא
על נגריה ולא ננמצא על בשרה יע״ש• )כח( שתי שערות•
עיי׳ נןףע ההניא קציץ נזה לעיין נאהיע קי׳ קניה ק ע ״
״ד וליל לשם מנואר דכשהניאה נ׳ שערוה נהוך יינ
שומא נעלמא הן אעיפ שאוהן הקערומ עומדות נמקומן
גם לאחר ״ נ חודש איט קימן נדיא כשננדקה נחוך הזמן
וטדע שהן שומא אנל אס לא ננדקח אלא לאחיז ונמצאו
שערומ אין חוששין שמא צמחו קודם הזמן ועי״ נקי לנטן
נמע שם שכ׳ נזה דלעטן )י׳ש נאהיננ סס ק ע ״ י״ח
דגשיעור גדלוה השערוה יש חילוק דלעת שחחשב גדולה

ה

תשובה
סלא תמאן קגי כשיננונ בפי הזוג או לקית
ולחליצה שיעורן עד שיהא בהן כדי לבון( ראשן לעיקק
ומ״ש בביש קקכיח פקוע הוא דכאן לענץ כממיס קגי
בהשיעור של מיאון יעיש שהעיר עוד אם דרך גידול
שערוה אלו במשך זמן כדרך כל גידול שעי מיש במה
שמצדד בזה והעיר מכמה מקומות ע ט (  pשה־א .עפת״ק
קק״ח )דש מהש״ך דנראה מדבריו דאסי׳ ודאי אחי מגופה
כל שהוא בלא הרגשה מהורה והחודד חולק ועי״ במלטקי
מהרה קק״ג ובקיצורו קקי״ח ובבאמ״ח קמ״ ״ שכ׳ רכל
זה ננמצא הדס על טפה אנל אס נמצאה דם נפרחדור
אף שלא הרגישה גס הקיך ומלה דגס בקמנה ממאה עיי״ש •
)ל( שהיא בעולה .עבאהימ )דש מהנדך ועי״ בהוהיש שפסק
כן לדינא דאין להחמיר נשום ע ת נקמנה נכמס שלה
אפי׳ נמצא על נשרה ע״ש ]ועיי׳ נמי נדה נקדא מהיק
בקעי׳ זה שפלפל והביא קמוכץ לד׳ הטח שהעיקר כדבריו
נזה עיי״ק[ ועיי׳ נלננון נמע קק״ג שב׳ ונראה דקמנה
שחנבוהו לינשא ומצאה כהס על נגדיה אץ צריכה הפקק
מהרה אנל ננמצא כהס על נשרה כיון דאיכא מד מעם
חימוד יש להחמיר כדעה הטח דיש ל :דין כמס וצריכה
הפקק מהרה וכו׳ עיי׳ש )לא( ]בעולה .עי״ נקי מי נדה
יקדא מהיק בסעי׳ זה מה שהשיב ע״ד נהולה נת יינ
שנח דוס א׳ שנשאמ ולא ח״ לח אורח כנשים כלל ואמר
הנשואץ אירע יום א׳ שהי׳ ראשח ואבר״ כנדין מנ״ וכיון
שהיהה
pwis

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף ג ד ה
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,
,
בלא חפסק אינואלא )לב( כראיה אחת עד שתפסוק<לג=> <אבל אם ) 0פסקה מעט וחזרה לK55» ,, £
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יישג^נפילושבה׳׳ה
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רכ״י
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מתחי השובה

באר היטב
)נ( פסקה זה לא קא׳ אנא אמזלפת אננ נבופכת אשינו פתקה מעט
ומזרה וראתה והפסיקה נן כרנה מעמיס כיון שהיא שופעפ אמה אלא
ראיה אמת דאיא לאשה שתהא שופפת כמפיץ כמה •מיס ותסיה וציע נינ
הניס אננ ככיז ממ מודאי נ׳ או ניי אפשר שתידה ונמצא שננ שיש
כפסק נין הראיות הן נין שופפות הן נץ מזלפת נדפץ נמשנ לשתי ראיות
)וננהיכ כסכיס לדנר׳ כנימ וכ׳ שדנר׳ העיז דהוקיס דהא העיז נתנ
סתמא נרה •מים ופוד דהמוש מעיד פיז דאיא שתהא שופפת אפינו נ׳
׳מיס ותחיה( )ד( לקדמותה אפיצו מזרה לראות נפינות שהיתה צמודה
וכדלפיל סי׳ קניפ סכ»ז עד שתראה ניפ שין

)ט( ושיעור הנריש ע׳ נספר ראיה פ״ קצינ שנתנ דאנ ,נא נקיאין
נשיעוד הגריס כינכן צדץ• ליזהר נכתמיס לפ• שיקונ הדעת שאין דס
מאכולת רנה ונענין שהוא רואה שאינו ראו• לתלות עיש ותימא עצ
הפוסקים שלא הניאו כלל מריו ומצאתי נחשונח נשמיס ראש סי׳ קליה
שנסג וע»ד הנתס ממות מנגריס הרנ ר»א ממין נתנ שאיא נקיאץ נשיעור
זה ומ דלא מוכסא מלתא שהוא דס מאנולת לא סמנינן עליה ופעמו נינ
דלא איתפריש עניו שנ הדס המונמ ענ הסדין ואס יש נו ממשות דס
אמה משערו  pואס אץ נאן רק צניעת הסדין אתה משער נן נכגריס
נמס גדול כגריס אתה יכול נצנוע נל המלוק ועיע ראיתי רנות׳ כולס
משערים ואינם משים נדני וע׳ נהגהית נסא דהרסנא שס מיש נזה נאוק־
זפ׳ נ י פ סון י ק י א שגס הוא זינ מקר נזה אס הדס נצרר נמקופ אשד אין משערי! אס נמו שהוא עתה שהוא פפות מננריס או צריכץ להפמיר
נשער נמו שהיה מתפשפ נצנע נעצמא והיה •ותר מכנייש ופמאה וכתנ די׳נ דאין אנו צריכים נשער רק כרות שנא לפנינו והיה איפנא הינא שנא
לפנינו כסס וראינו שגוןו הכתם פסות מנגריס רק סנינו הוא כתפשפות צכלוכו של גון! הכתם שנצדנע מנין> הכתס א י ה פיאה וכן הוא מדות
פכמיס נלא פלונ פיהו ״ל יהנל צפי ראות פיני המורה אס הדס צנור נמקוס אמד הרנה ד״נינן ליה כאינו נתפשפ עיש )י( הגרים פ׳ נסשונת
פיל סי׳ י ז שנסנ הוא המין שקורץ נאנץ ומהם שני מ״ץ האפ־ נקרא פערקיפ׳ נאהנען והס אותס שאץ מנדלין תולעים נמפונר ועוד מין נ׳
נקרא גרושי נאנץ ונהס הרפש מצד וזה המין נריס שלו דהיינו מפציתו לאמר שמלק לשנים כמו שהוא ד pגידולו שני מלקים וכל חנק לעצמו נמקוס
שהוא מסונר למנירו ממה לערונכ ונ יש לשער להלככ למעבה עניד כיש ונכויפ נתנ עניי אס קנצה נקנל ועי נשאילת ' ז כ״א  "Pסיפ שהניא
ע נ

דרכי תשובה
שהיהה ילדה נא הרגישה מה הוא ואחר איזה ימים מצאה ראהה אוח! בג׳ עונוח מנוונות ש״ע התניא קקיו
על כהונח שלה כחס גדול ואץ לה לחלוה ממקום אחר סעיף ך׳)לו( לא נזרו על הכתם .פקוע הוא דאפי׳ בבנוח
ונכרץ הדגלים שה״ זה מזמן שה״ לאשה כבד ענ״ שאז
מלכים ושאר מפונקים גדולים שגוק ובגדיהן
י
ראתה דם ובנח״ם שמשה עם בעלה אחרי זמן המיחוש וממחן נקיים ובדוקין מכל שמן לכלוך וז־ע ואפ״ חילנ׳ המלכה
עד זמן המציאה והמלה דאף דממאה משוס כחס רש אין כקמה ממא בפחוח מכגריק וזה משוס דכיון דבקחס בני אדם
הוכחה דמגופה ה״ כיון דראשה ואבר״ כבדים עלי מימ אין בך כנ מעה ומעה שאץ בה מפי פחומ מכגריק ואץ
׳ pלהקל גהשוגחן אס א״ לחחעניח כיכ ואינו ברור גחרץ גזירה שאין הצבור יכונץ נעמוד בה ובכך לא גזרו
גשום מקום בפחוח מכגריק ואין חילוק אס שטחי
שהגיעו לימי הגדלוה ע״יש
סעיף j׳ )לב( בראיה אחת .וע״ ראיה אחה אינה פרעושים וכנים ומאכולח או לאו ואפ״ במעה של בנוח
מוחזקח גדמים ומשוס זה כחמה עהור מלכים לא גזלו על כחס קמן פמוח מכנדעור לבנון נמע
י
)לג( אבל אם 6םקד״ ענאהימ גדש מהביח ונרז והביא קק׳ו עיש לדרכו <לז( ]על הכת* ע״׳ גשרה חשורח
מהנקהיכ שהשיב עיד המיז ועי״ בחוייש שמדחה דגר׳ כף מהדיח ק״ קליח בדיה ומידע נראה דאשה שמצאה
הנקייכ ופקק דהעיקר לדינא כהכףז דבץ שהיא מזנפה כחס על חלוקה ונאבד וא« אס הי׳ בו שיעור כמס
או שופבומ מ״מ כל שיש הפקק מקרי שה׳ ראיוח עי״ש דעהורה עיש ועי״ לקק קיק עינו בשם שדה נחלח אבומ
ו ת פקק הנדע ההניא קקיז עיש ועי״ בכדפ קקיה וע״׳ עיייש[ )לח( אאיכ יש בו כנרים ועוד .ע״י בקיע להלן
בלגנון נעע קקיה גאריכומ אמנם יפיץ גמלגושי מהרה קקקיא שהביא מהשר מעינ צדקה קי׳ כ׳ שכ׳ באמצע
קיףד ובקיצורו קקיכ ובבאר מיס ח״ס קע״ י״א שהאריך ההשו׳ דכל שאינו כשיעור גריק ועוד אעיג דודא״ מגופה
להקביי דעח הב׳׳ח והכףך בזה ולדינא העלה דאס פקקה אהא מימ כל שנא הי׳ בהרגשה לא גזרו חכמים דין כהס
רק מעמ יש להורוה כדעה העיז והיינו דאס היהה םופעה והוא זיל השיג עליו והגיא ראיומ דלא אמרו דבעיק כגריק
כמה ימים רצופים ופקקה רק מעמ וחזרה באוחו יום ועוד אנא בכמס הנמצא ויכולין למלומ במאכולה אגל
צהיוח שופעח אינו מוחזקמ עדיין בדמים אבל אם פקקה היכא דמגופה אמא אנדפ שלא הרגישה בודאי ממאה
יום אחד ואידכ שונ שפעה זח נחשב לוקח בפיע לעבין אפי הוא נקודה קמנה כמרדל ע״ש באריכומ ועי״ גדגר׳
זה ד״ל דבזה גס הגיח והשיך נמדיס להחמיר עיי״ש המיצ גקפרו כנפי יונה קי׳ קיו בענץ שיעור כממיס
באריכות )לד( ראתה דע נ׳ וסתות .פי׳ גיפ תבל פעם דמשערץ באומד ולא במדידה ע״״ש )לט( כנרים ועוד.
וקה בפני עצמו מיז קלן׳ו )לה( ג׳ וסתות• ואפי׳ לא משהו שיע המניא קקימ )מ( ושיעור הנדים .עפה—
ועי״

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף ה

באר הנולד.

ושיעור עדשה בדי שערות )שהוא ליי ש»מס נמו שהן )ה( קנועות )יא( מ ו פ ו » אים( וכל זנק שאק בו *
כזה השיעור עאנו חולק לומר)יב( דם כנה הוא אעפיי שלא הרנה כנה אבל כשיש בו כזה
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וע׳ נמשונמ מאיר ;מינים שי׳ גי שנמנ
שמן גדו; ניעת אניו זינ
)ה( קנועיס .י׳״ל עם הסנל שכיניהם ולא נמה שהן ינוקץ זה אצנ זה ממש .שין
דמ״ש המיצ לימה צמרונ -שימיא קא ה נ ולאו קפייא היא ופעס הנרעמו
נשער נאוסן גרושי נאנץ לאו משוס יסינ דמז״ל נתכוונו לזה הגדיש רק הוא נמיב נש״ע ואס נזדמן נריש יתי נ־ונ ״בעריס נו ולנן נתנ דעתי
שצמצאיס עוד פולין יותר גדולים מאלה והס תן המין הראשון שזכר המ״צ ד? •נו כאין התילע ם מצויים יכם יא נס י רונ״יס כ;נ והס היקרא ם
פאסולי יש לשעי נהם עיש נאריכות וע׳ נמכרת אדם שם  pו שכתנ ינהונ יי ייי :היא נעין נדו ד דק ,פרייכפס הילישה י1י עוד נש״.
מזה ]שהניא דנס נו״ס השינ על שיעורו של נע; מעיל צדקה דהוא שיכור גדינ פ׳ יתבוית ת״ס סי׳ ק״נ יקפינ שנתנ דשיעיר כתם כנכון כפי
בנדקתי אמריו ומצאתי שיפורו נאמן ונגר סלקתי
שהעלה נסשונת מ< דשם מצויינין השיעור נצמצום ונדקדוק גדול יכמה נףרמות ו ג.נות -פת•
מעליו כצ תלונמז הכרתי ופלתי וא^ דהוא שיעור גדול הרבה ונא ני *א כ ,ים י תכונת ,דנ ט ניל הכעס רבוס דתתלת גזירת כתס היה דשוס
תומרא דפהרוס ולא פלונ ינק וסמאו אותה נס ננעלה שלא תהיה מוכא יא5ה פמאה נדה נפהרומ ודהורה ננעצה יכ ון בנאסי נמנץ אע״פ שנמנ
פעם נוהרות מימ הגדרה לא נכלה ועדיין אסורה לנעלה וכיין שכ :עצמה יא ,אשרי ננעצה אנא ייתקנת מנדים הדאבו .ם אין ניו נכמא אותה
אלא נשיעור כתם שבזמניהם שהיה מאכולת נדונה רצויה אעיפ שנזמנינו אי ,״מצא ע׳ -וד אן כ״ז נכתס הנמצא כו׳ )יוע׳ נקת! סי׳ נ״ו נד״כ כנר ס(
עיש[ )יא( נגופו של אדם נדין נתשונת מאיר נתינים סיא סי׳ פ׳ שנתנ דיכווני נשער בשערות בינ־;> וצא נפערות בניאש יאן! בנדימ כתב כמי
שהן קטעות נרא xהעיקר כדבריו כאן נהנה ונתנ שהוא רניצ לשער אס אי! נו נריס בנ פונ נפעלות הקבועים נפרק היד הוא ה רוע שנין נ$
) (zדם כ.ה הויז עי בתשובת מעינ
היד י3ין הפיק שס שיזני הימ ששה שעמת על ששה הן ואויק ועת ישי .י שנע כ  .י מצי אוירן ע״ש
ציקה סין> ס ׳ כ׳ שכתב וכן שמעתי מן הסנייס דהיה מן כראוי לפמא כתם שקור כק_ץ דגריה מ מ ס הזל עצמו שאיא צתנמז נפאכוןס שהוא אדים
ואילו כן לא ימלפ שיזכרהו הפוסקים עניל וע׳ נסיע שתמה עליו דנעלם מתנו דבר הראי״ד בנז נעהינ שכתנ כ; נלדיא דאינה מונה נתאכולת אלא
כתם אדום ונתנ ותימ כמקומות שמצוין פרעושים שלכלון שלהם שמוי ואין נן סדי ,וסדי! בנא .מצא נו כפות שחומת דאלו בודאי  tלתלות נהם
והכל לפי ראות ע • המורכ 1״ש
י
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ועיי׳ נגליון מהרשיא שכ׳ דכפי המונה העגונה :ננוייר הכר״ -־באין דם צרור במקום א׳ רק כצבע והאשה מקולקה
נחשו׳ מעיל צדקה שס נמצא שהוא מעני יוהר יץ דנונכ דדים בגי! ייעוברת ועניקה טדאי יש להקנ בשיעורין ממש
נקף סב עשרה גדוניס פולי״ש הנהוגה באין יוקיא ועיי׳ -יי״ש גכמיו ובאמה נהגו בעלי הוי־אה נהקל בכל גווני
במקור חיים קקכיו שהביא מדברי הכר תונו הבנ וההוהיש ונשכי־ נשיכוי־יס שאקרו חכז״ל ועיי׳ בשרה קנאת קופריס
ותשר מעיל צדקה הנ״ל וקייס ואני שמעתי דזק! אחד שאס השממות נשיר׳ צהי־ה השר מ״ז שדעתו להחמיר בזה
הממבע שנקרא צל בשנים קדמונים )יכקה הכתם כהורה וחונק ע״ד החת״ק עיי״ש וכ׳׳כ בשירי מהרה שלו קי׳ קיצ
היא ולא כחס היא ומזקן אחר שמעתי שאס מימבע שקורי ,השו׳ כף ובשו׳׳ת כוומו״ד הליתא־ ח׳׳ב קי׳ ע״ה ע״ש ועיי׳
ווייקפעני״ג מכקה הכתם מהורה היא וכ׳ שהוא בדק בשו״ה ברכת רציה )נהג׳ מנבוב ז״ל( קי׳ ורב מיש בדברי
ממנע זו שקורץ ודיקפעניג נעומה הציוי־ שנדפק במנ\נ החה׳׳ק הכז׳ והאריך בפלפולו עיי״ש ועיי׳ נק׳ שאריח
צדקה ולעומת הציור הנדפק נהוה״ש וראה שהם יותי •הודא נשדח שבקופו ס־׳ "א שהאריך בשיעור זה לפי
נדונים מממנע וריקפעניג וא״כ ממינא שמראי יכול כנ
מורה לקמוך ננדוק הכחס נמעבע זו עיי׳׳ש ועיי׳ נלחם מנונעות רוסיות שהי׳ אז בזמנו ועיי׳ בק׳ מקגרח השלחן
קקי״ע דלאחר שהעתיק דנר׳ המעיל צדקה והחתם קופר הספרדי ענ הירד בק־׳ זה שצייר צורת שיעוד הכתם
המונאיס נפח״ש כאן קייס וז״ל אנל נקפר יראים מצאהי שקיבל שהי׳ דודד בו הגה״ק מות׳׳ר אהרן ברכי׳ מודיכא
וכד והעתיק דבריו כמו שהעתיק העתיק קק׳׳ע וכ׳ בביאור זצ״ל )בע׳׳ק מעבר ינק( והוא גדול וארוך בהמונה אשר
דנריו ח״ל בראה דר״ל שיזהר שלא לעתר כהס אא־כ לפי נדפוק שם וככי הנראה כוננות נדפוק הוא הציור כפי
שיקול הדעה שאין דס מאכולת ופרעוש רנה מוננו אלא מה שחקקו האומ! )נמעוח( כי המונח הגריק הוא כממוצע
שנראה לו שרם נכמוה ותרי אי אפשר לצמצם עיכ נכה״ג גס נעגולו ולא ארוך כמו שצייר שם וכיון שמעוח נצמח
יזהר שלא למהר עכ״ל וע״״ש נשמלה  qpקקי״נ שקיים נאומן מלחוקק ןנ׳׳כ אין להעמיד עוד שוס יקוד להלכה
דכפי הנראה רכל הגאונים האחרונים זיל הכיל לא ראו כל הציור הלז וכן ראיחי הציור שנדפק נק׳ לחם ושמלה
אה דנר׳ הק׳ יראים הנ״ל עדלא הניאוהו ואולי אס נלחם ק״ק ״׳מ )ממולא נצנע שחור מלו( שכ׳ שזהו שיעורו
היו רואים אח דנריו לא היו מקילין כיכ ועיכ כל נעל של המע״צ ושיוצאה כעה נזמנו נעקרה צל עקנו וועחרונ׳׳ג
נפש יש לו לחוש לעצמו עכ״ד ]ועיי׳ נשדה השונה מאהבה ושהיא משהו יוחר מכצ׳׳ל כחושה שנמנע אז נזמנו )נשנה
חיג השר שקיה שכ׳ גיכ ששיעור של המעיל צדקה הוא שרשם שם( וכפי שעינינו רואיס גס המענעוה צ״ל הישנים
כשיעור צל נחשה נמדינה זו נזמנס וגס הניא נשם רבו אז )השיעור( הציור ההוא נלחם שם גדול הרנה יוסר
הגאון נר ב ז״ל שהי׳ מורה להקל נשיעור גדול לפי חשנונו
נמענע פעה״ס של כק qוקייס שכדאי הרנ מעיל צדקה הממנע צינ ויא רק משהו יוהר כמיש שם ואולי גיכ
לקמוץ עליו אפ״ שלא נשעה הדחק ויש לדחות נכמה מעות נהאומן המצייר נדפוס ע״כ אין להעמיד יקוד כיכ
מוני דברי הרנ מכדפ שהשיג עליו נזה עיש ועיי׳ נשרה למכשה מהציור הנז׳ וכפי שמקונלנו להומה למעשה מ ה
מור ואתלות באהל ברכוה והודאות קי׳ י׳ שעמד על מאאמויר תנהיק )המחנר( זצללהיה ומאביו אאזמדר הגהיק
המחקר נזה נדנרי המעיל צדקה קי׳ כיז והחת״ק קי׳ מפה״ק זצללה״ה ומשאר גדולי עומרי ההוראה לשער שיעור
־־,פיב שכ׳ דא qשאץ לנו נימינו מאמלח כגריק אין לנו כחס נממבע של עשרה העללער שהוא בערך גודל המעבע
הישן של עשרה צל כקן> )שהי׳ קורץ זעקקר״ל( דק
^זלא ייה שאקרו חמיל וחניא דנר׳ הלחם ושמלח והוא שמשערין נחגמנח קרייצער של כחשח )שהוא שבי חעללער
וקרובים
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ייי

השיעור )מא( אין תולק בכנה ע י ן אם הוא מרובע או אם הוא ארוך *ואם נ ז ר ק לה גרים ^י״\»£°יב«
יותר נ ת ל מזה השיעור משערין בו :ו קהא דבעינן שיעורא בין בכתם הנמצא על חלדקדז ™ ^ £ , 7
"™ " £
בין בכתם הנמצא על בשרה יוי״א )מב()ינ( שלא אמרו)י( אלא בכתם הנמצא על הלוקה
v

ן

הוכ״לו מונ  xמקום

י

אבל כתם )מנ( הנמצא ) מ ד ( ) י י ( על בשרה בלבד במקומות שהוששין להם אין לו שיעור:
}

}
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ז שאם הרנה )י( פשפש או הריהה ריהו)מה( תולה ב ו ) מ ו ( ) »  0עד 'כתורמוס ) .
גלעז
י י( ה אם אין בכתם במקום א׳ כנרים ועוד י״אעפ״י שיש שם )מז()טז( ק<־י־״*»*־י«
הקטליות שהיא מי י
י
טיפין הרבה סמוכין זה לזה עד שאם )מה( נצרפם ש בהם יותר מכגריס ^ן-ןףך ש א נ ו ףןן^ן דע היאב.ימ,-מב«ן
פ
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ן
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פתחי תשיבה
ננאודא וניע יישב״א ת נרי יוא שס י 5נ״נ  Kגווי ונ״ג יישני׳א באביא ראשוני מזש נזחא יאנננ ר -י׳ ימיי מבר״סא דעל בשיי ומי אן על ננ דדח• לי ד חויא לאו מ<0א ייא ב מ mtn
)ו( א י א ה נ י ח פשק נ ה  -י א דלקמן שיא ולפפיד א ץ להקל כלל ד נ ש י ס
) י נ ( שלא אמר• ע׳ נ ח ש נ ת שנ י ע ק ב חלק ׳ ו י ד ס ״ מ י נ כאיזה ד ע ה י ב
)ז( פשפש ה ו א ו ו א נ י ן
מ ש מ ע כדיעה הראשונה שם וכאן ע כ י נ כ ש י ן
ל פ ס ו ק ושם בסופו כיזב נ ש ס הנאין מהריא נרודא ז״נ דיש נ ה ח מ י
נליא ודעת ה ר ש נ י א דנמקווייח שהפשפש והרמש מצויס חולין נ ה ם כ ת ו ר מ ו ס
כ ה ר מ נ י ם ע״ש וע׳ נס*ט ש נ ח י עצי ד ה ס ו מ ן להקל כדעה ראשונה כפי
א ע י פ שגא הרנה ו ה נ י ח פ ס ק דלא כיוחיה ואינו מוכרח ו מ ר נ ח נ א ר
) י ד ( ע נ נשרי• נ צ י י
ד ע ח ה נ י ח לא י פ ס י ד וכן ד • ת נ ג צ מ ״ פ״ש
ד נ כ ח מ י ם ש ו מ ע ץ להקל עכיל כ ש י ן ו נ י פ הפ״ז ופירוש ח ו ר מ ו ס ה ו א מ ץ
ע ׳ נ ס ״ ט שנתי דוקא ע י נשרה צנד אנל א ס נמצא ג ס ע נ נגדיה אז
ק ט נ י ה עגילה ורסנ כ מ ע ה קטלה ומנואר נ נ י ׳ ד נ מ ק ו ם דחלינן נפשפש א ץ
לכ״ע תולה נ מ א נ ו ל ת א ס אינה כ ג י י ה ו נ ׳ נ ננ״• ואפילי ה כ ח ס ש נ ע ד י י
חילוק נ י ן ארכו כרסנו א ו לא
שלא כ מ ד י נ ח ה שעל נשרה שכן ד  -ן הקליק נ כ ת כ פ ן ה נ ה והנה ו כ י מ
ב ס פ י תפלימ ע״ש יעי נ מ י ד שהוא זיל לא נ ת נ כ! אלא דנם ע נ נשרה
ועל חלוקה טמאה נכיש צהרמנ״ס עיש ; ט י ( ע י כתורמוס ,ע• נ ס י ע שכתנ דצ״ע לדידן ד ק י ״ נ נקילא לקמן סע•^ כיו בהא ד נ ת ע ס ק ה נ כ ג ר י ה ד ת ו ל כ
ננמצא ע ל ה כשני ג י י ס י ן וא״כ ב ה י ג כ פשפש להוי כ מ י י נ ס ע ס ק י נ כ ת מ י ס א ם יש לתלות נ ז ה א ס היה נ ת ו ר מ ס ועוד וצומר דאותו ע ו ד ה ו א ממאכולת
) ט ז ( .דפין ה ר ב י ע׳ נ ס י נ י נ ת א ד ס שגר נ«כ ס ״ כ ׳ נ  -י י ן כ ת ס הנמצא על נ י ת יד שנ נשים ע נ מ ק י ם ה ק מ פ י ס א ׳ הוי נ ס י פ י  ,נויפין או נאמר
שמצרף וכתב ד א ס איני ת כ ו י פ ש ו  .דא נ מ צ  .ק ! כ׳  :כ ק מ ט ע ו מ ד לעצמי ואפינ א ס תפורים ציע דעכ״פ יש אויר נ י נ י ה ם עיש

דרכי תשובה
וקרונים נהיות שויס נשיעורם )והוא דורכמאק בערך דמיס הלבה ואפי׳ לא נמצא ענ חנוקה אצה עפה לס
אננ לא נלמנע גדולה נשיעור גדול מזה  19אחח פחוח מכגריק ועוד חוטן גס הדס מכמצא על בשלה
מילימעמה
ונערך השלחן)להה״ג מנאוואי־דאק( בקעי׳ כיל כ׳ שמקוננ נמאכולת ע״ש ]וכ״כ נשרה מהי־שיל להר״ש לאנגקאס
נידו מפי הנדונים נמדינתו )נל־קיא( לשער כמלח ממנע להקנ כדעה הקינו והאריך והלנה להשיב על לאיוח
כל כ qpנרוקיא חמשה קאפי*יק ועול מעמ יומי וקי־ונ החור־ עיש[ )מד( ]על בשרה .עיי׳ נשויח חמדת משה
לונמבע כק qשל עקרה קאפכ״ק פי״ש[ <מא( ץ תולין
> חיו״ד ק״ פיא מה שפנפל נזה[
בכנה• אע״פ שהרגה הרנה כניס מודד נניאורים קק״ה סעיף ז׳ )מה( תולה בו עד כתורםום .עחוויד נחידושיס
וחידושים קק״ז
קקנו׳׳ו דיומל מבהורמק אין מולץ אפי׳
י
סעיף ף ) מ ב ( שלא אםי־י אלא• עיי׳באהינו ופת״שועי״ הרגה כמה פשפשין ועי״ בק׳ לבנון ננוע סקיח שהניא
במכארת צבי קקיד ונמקור חיים קקליא דהעיקר מלנרי הנ״ דמשמע מלשונו דאם ידעה שהרגה הרנה
י
נדיבא להחמיר כקברא חאחרונה וכמ״ש השיך וקיים שכן פשפשין מולה נהס יוחר מכהורמוק אננ זיא לרעמי דקינ
הלכה וכן ראוי להורות ע״ש וכן הכריע נגדע החניא לאפ״ הרבה מאמנה אינה מולה ניוחר מכגריק_וח«ה
קקי׳יד כ״ש ועיי׳ בנבנון נמכ קק״ז שהוכיח למימ בחרנה נהי־בה כשפשין אינו הונה ביוהר מכמורמוק אא״כ ה״
מאכולת עב בשרה ודאי תונה בו והוכיח לגם בזמנינו דוכ נוראי שהיה שם  u iמן הפשפשין יוהר מכשעול
שאץ מאכולת גמבה כגי־יק מ״מ נהיגה יש למהר כל הכחורמק ע״ש )מו( עד בתורסוס .עפח״ש ורש מתק״ע
נשי־ה פחות מכגריק עיש ועי־׳ נחפל״מ שב׳ דגם המחמירים לענין אס היה כמורמוק ועוד אס יש לחנוה נפשפוש
נא החמירו אלא בנמצא קתס אבנ בארגשת זינת דנר לח ולומר דאומו ועוד הוא ממאכולוה ועיי׳ נלננון נמע קקיח
גס נהמוב״ס ודאי בכיין שיעור כגריק ועוד גם בנמצא שהעלה דשיעור זה כמוי־מוק שינמרו הנ׳׳ל שיכנל נו אפ״
על בשרה בבד דדמי נמכה שבגופה ע״ש ועיי׳ בחי׳ ה״ פשפוש גרונה שנגלונים וגם נממעך כמה מאכולוה
הגרעק״א שהביאו וקייס ולפעניד צ״ע לליבא עכ״ל אינו מהפשע יומל מכמודמוק ואץ להקל עי״׳ש נאריכוה
)מג( הנמצא על בשרי־•׳ עפה״ש מיש לענץ אם נמצא על סעיף |־|' )םז( טיפק הרבה .ולענץ אשה שיש לה כניס
הלנה דנוקים למעה נשערומ שנאומו מקום
י
בשרה וגם עב בגדה בפחומ מכגריק ועול ועי״ בשמלה
קקי״ד שהשיג על המורד ומרחה דבריו ופקק שם בלחם והס מוציאים מורל מפי למים ואיא לנלוק א׳יע משום
קקכיו דהעיקר לדינא להקל כדעת חקיע עיש ועיי׳ שאיא לזהר שלא מגע נאומו מקום בעד הנדיקה נמקום
במלטשי מהרה קק״ה ובקיצורו קקצ״ו ונבאמימ קעי׳ נדו השעלוה עיי׳ נדנרינו להלן  3qpק״ זה קקרעיא)(
שהכריע גיכ דהעיקר לדינא להקל כדעה הק׳מ דאם )מה( ]נצרפס יש בהם מתר מבנריס ועוד .עיי׳ נשדמ
נמצא על בקרה פחות מכגריק ועוד ועל חלוקה נמצא צמח צדק להגהיק מלינאודמש זיל חידד כך קמיד ע״ד
גיכ מיפי דמים וממ שחוא שכיח שימצא בחלוק עיפי הכהם על נגדה העשו״ מיפים מיפים ונץ כולם יש כגריק
ועוד
א
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באר הגויי.

א ב ל אם נמצאו על בשדה )מט()»( מצטרפק לכגריס ועוד ז ט ־כתם  oהנמצא על כשרה
י ך ייכתם מל י י "
ש ת א ארוך כרצועה )גא( או עגול או שהיו טיפין טיפין או שדדה
^ "  ^ ,י
יריכה או שהיה נראה כאילו ת א ממטה למעלה ת א י ר והוא כנגד בית ת ו ר פ ה ) י י » * י
יי״׳׳׳ש
» י י ל ע י י ל ( טמאה ואין אומרים אילו נטף  pהנוף לא היה מ ה  :י נכתם שנמצא)נב( על)ננ׳ יי־"*׳׳׳׳
ד ב ר ) נ ד ( ) י  0שאינו מקבל ) י ( טומאה
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באר היטב

פתחי תשובה

) מ ( מצפרפין נ ת נ הש״ן זהו ל ס נ ר מ הראשונה נ ס י ו א נ ל ל ס נ ר א אחרונה
)יז( סאינ• מ ק נ ל ט ו מ א ה גף נ ס :ו סי(( כ ף ק צ»ג ש כ ח נ דיצא לו דין סדש
)ט( ט ו מ א ה  .עיין נ ר מ נ י ס ה ׳ נ ל י ס מ ה ה ן
נ ל ׳ צירוןז פ מ א ה נ נ ל שהוא
נ ה א ד ק י ״ ל מ מ צ א נ ח ס פ ״ ד שאינו מ ק נ נ ט ו מ א ה נ א נזרו וטהור? מ״מ
ה ד נ ר י ס שאיןמקנלין טומאה
א ס אוחו דנר שגרצא מליו מוגח ,נ״ג דנר ה מ ק נ נ טומאה כיון ד נ ט מ א
משוס משא ל נ ן ג ס ה א ש ה ט מ א ה נ ו י ע״ש ו ע ׳ נ מ ״ שרוצה נ י מ מ י ר נ נ מ צ א
» ל מ י ן מפונר כיון שהוא מ ק נ נ ט ו מ א ת ג נ פ י פ נשיפת ה מ ו ס פ ו ת והרא״ש ע״ש ונני״פ חולק ע״( וכן ה ס כ י ס ה ס ״ ט ע״ש וע׳ ננו״נ ת נ ״ נ א ס ״ ק י פ
ד מ ה שמקנל ט ו מ א ה מ ד ר מ ן מ ק נ ל נ ח מ י ס ע״ש

דרכי תשובה
ממד חי מנמרפיס משוס שקרן אדומות נמשכים מעיפה ובחוכו חלק נגמר׳ שאין בו  qftמראה טגן  qftמיש גחונו
רמקי qכגריק ועוד עישן
נמיפה ״ל דלא דמי לארוך שמצמר qכיון שניכר שהס
עיפין מיפין נפיע רק שקרן אדומים מצמרפין אותן ולא סעיף י׳ )נב( על דבר שאינו מקבל טומאה .כיצד ישבח
ענ כלי אבנים או כני אדמח וכלי' גנליס חו
י
החלימ להלכת ע״״ש{ )מט(פצטרטץרכגרים .ענאת׳יע
ועיי׳ נמלנושי עהרה קק״ח ונקיצורו קקכ״ח וננאמ״ח על עור דג או עב כני חרק מגבו )ונח גזריק גנו אמו
קמי׳ נדו שהפלה ופקק לדינא דאם נמצ  fעל נשרה מפין תוכו( מלשון חרמב״ם )ננ( דבר שאינו םקבל טומאה
!מפץ הרנה שאס נצרפס יהי׳ כמס כגריק ועוד אז אפ״ ממחיש  qpקק״ח מיש לענין אס מצאה כמס סומך
אס נמצא גס על חנוקה גיכ מפין הרנה אעפ״כ נא לחמלח מי רגניס ועיי׳ נק״מ קקצ״ג שכ׳ שנא עונדא
לפניו נאשה שכשחה צרכיה ומצחה על הרעי שלה דס
מניק העיפי דמיס שנמצא בבשרה נמאכולמ מיש
ס ע י ף ס ׳ ) (jהנה«ו על כשרה• ע״׳ בהגהות כקא ונלקח עצמה ומצאה עתודה והורה לכיון דנמצא הדס
דהרקנא שנשי׳מ נשמיס ראש ק״ קל״ה על הלמי שהוא דנר שאינו מקנל מומאה עהורה האשה
י
גןכ׳ שמעולם לא שמענו שנאה אשה נשאונ על כמס אנרג לליכא למחלי למעלמא אח׳ וחנינן שהלס נא ממקום
בנשרה ובודאי דמהו׳ הר אנל אץ מוששין ואץ נותנין לנ העלה הרע׳ כדרך כמה ננ׳ אדם שדלכס נזונ מחם לס
על תדנר ומעולם לא חזחיר חכם על זה אלא דנע״כ עס המלח הצואה ואע״פ שהאשה לא הרגישה שוס מיחוש
מוכרידן אנו לומר חנח להס לישראנ ליש להם על עי נחלחולה ואין דרכה מעונם להוציא דם עס המלה הרע׳
קיקמכו וממס הדנר שלא הנחגו קדומניט לחזחיר נננוה מימ נכהיג שפיר ׳כולין נחלוח שנעשה מכח מכח שנמקוס
יקראנ שיחושו לזה הוא מרוח נדרך קרוצה משוס דאין המלח הרע׳ כיון שנמצא ענ דנר שאינו מקנג מומאה וזה לא
לחכם לראוח כחס על נשר אשח עיש ועי״ נק׳ לבנון דמי למצאה דם נמ׳ רגלים דממאה דמ׳׳ר שאני כיון דאקר׳
>מע קק״א שהניאו ומחי ליה נרישיה מאה דני נעיכלו משקה ומקנל מומאה משחיכ צואה אך כסנ דזה דוקא
איך הרהינ בנפשו לומל לנר שקר כזה שיש להם כל מי כשלא עשחה צרכיה בכלי אננ אס עשתה צרכיה והעילה
שיקמכו כ׳ הוא שחוק וקלוה ראש כיון שהרמניס והנןוש״ע רעי נהוך כלי ודצאה דס ענ הרעי אין להקל דהא הדס
וכל חכמי ישראל אוקרץ ונוהגץ הן נכממיס קלץ שעל הוא נהוך כלי שהוא מקנל מומאה ואעיפ שהיה מקום
להקל גס נזה ממעס דחלינן שיש לח מכח נחנחולו־מ ועם
הנגד איך יפרצו גדר נכממיס חמורץ שעל הנשר ועיש המלח הרע׳ יצא הדס אפיה מקחפינא להקל וקייס נציע
במה שהאריך בזה לדמומ כל דברי.־־ שאין שוס ממש נכל עיש )ועיי׳ נשרמ שירי מתרה קי׳ זה חשו׳ ז׳ שכ׳ גיכ
פלפולו מדש שאץ הנשיס שואלמ משוס שאי אפשר להראומ לענין שמצאה ענ הרע* שלה והכלה ג׳׳כ דצואה הוי דנר
תכהס להמכס אץ שוס רומ דעמ בדבריו בזה כי למה שאינו מקבל עומאה ע״״ש ועיי׳ נשרת ש3סו qהק׳ גדולי
צריכה בהראות הכמס שבבשרה דכיון דממא ככל שהיא מהרה ס״ כ״ג מה שהשיג על הסדיע נזה שכ׳ דאס
למה נח נהראומ למכס הלא יכונה האשה בעצמה להורוה הכני שחחהיו מקנל מומאה היא ממאה ו ק אס נמצא
גזה וקייס צא מאמר לו עיש בדבריו כ׳ נעמו )נא( או עי׳ג ודר והוא השיג ע״ז עיש ועיי׳ נמנחח חינוך מיע
עגול• כעבעח שהוא חלולה באמצעיהה ואין אומרים בזה קסיא שהשיג על הקדימ דליש מומאמ משא רק נאדס
אלו נע qמן חמקה־ לא נמצא בזח רכל שיש בדם כגריס ולא נכלים כמנואר נמנן זנים ע״יש ועי״ נשרה רניט
ועוד ממא ש׳׳ע ההניא ועיש במה שהעידק מחשו׳ מעיל דנרי חיים ח*נ מירד קי׳ פ׳ מה שפלפל נדנרי הקימ
צדקה ק״ כ׳ ננמצא כמס עגול דם לק או ירוק נאופן אלו עי״ש ונד״ נקרה מהמדל לאנגסאס ס״ נ״ג מ«£
שידוע שנא מן המקור וקו אדוס יקונ * ה ו וכו׳ ועיש נ ד נ ד הק״ע אלו ודעחו לחלק נין כלי חרק לכלי שען
נמ״ש בזה וא״ה להלן קון> ק״ יבואר  pזה ]ועיי׳ נציצ דהיכא שהי׳ הרעי נכלי שמן יש למהר ונכל׳ חרק יש
החדשות נפסקים נקעי׳ זה שכ׳ דמשמע מדנרי זקנו לעמא פי״ש מעמו ולהלכה למעשה עדיין ציע[ )נד(
ההנייו דל נשיש כגריק ועוד נחוע המקין גס בחלוקה ]שאינו מקבל טומאה• עיי־ נפידש קק״ח נזה נשם הקדיע
ממאה וא״א אלו נע0 qך  qwלא הי׳ מ ה חה דלא דצימ היכא ששמשה ממהה ואידכ מצאה כהס ע׳׳ד שאיט
כהק״מ קקנ״נ שכהנ דנחלוקה מהורה כל שנעשה כעימל
מקנל
(

י

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף י
)נה( )יי!( לא <נו> נזרו  myעליו .מ נ ד בדקה מח> קרקע עולם
פתחי תשובה

מתהי תשובה

< (ITנא גזיו עליו ע׳ נתשינח נוינ ידויי סי׳ נינ פעם נזה ועיץ מיל
שהשיג עליו )וע׳ מזה נתשונת סתם סופי סי׳  (ytpוע מודע ניהויה
סגייגא סי׳ קיה שכתנ יגייי שלע מקנל כתמים ילא גרע מלנייס יעקנל
פזמאה עיש וע׳ נשוית שינת ציק ה׳ גיפ שגדול אחי הקשה על יני׳
הנודע כיהודה הגיל ממה שנתנ ילייניכ הייא פרק נ מהלכות כלים
דהגייר איט מקנצ פומאה וה״ט כעמא דנא די״ נצנדיס תננ״ר פ נ ס
מדשות נא לכאן והשיב נ דיש סילוק נין נייר שנט שנעשה מנצויי ספנות
•או מעשנים כתושים שהוא מעשה צנדיס זה נוראי מקננ פומאה והגיא
ע״ז ראיה גדולה אננ נייר שהיה להם נקודות הקודמיה ועדיין עושים p
נמדינומ הודו מעלי אילנות וירקות או כצ קליפת עניס שהסליקו והתקינו
אוסם לקנל הדין זה אינו מקבל פומאה ומזה מירי הרמנים והשי .עצ
אותו הגדול נמ׳ש דלא דמי ללנדים כיק דפיה נא לכאן דז«א שהרי אין
אגו דנץ שיקנל נוומאה מפני שהיה אריי כתחנה אנא מי.ה שנעשה עסה
מעשה לנדיס עיש ועי נסיפ שכפנ אס גמצא עכ נייר שיא עיי מיקה
וקיניס אלא שענדה עציו או ישנה עליו כ׳ נתו״פ פיי דכניס דאין עומאה
שיין נגייר הנס יאיהו מיידי ננייד ש 3ה  ptiהשיש שהיה מעשנים עה
שאין כן בי יר דיק שהוא נעשה יינניי פשתן מימ נראה דאין סיציק

שהניפ נפסן ופנים שישוח נא לכאן עגיל יכיכ נפגעה אדם כצצ trp
 pס׳ ואילי דאו מיי הגו״נ ומיי מו סגאון < mמשמה ס0ל לא
נסנו *] pעסה ניסס שרס < otסלק ששי ושם נס״ י א כפג דאפ»
נייר דיין אינו מקנל פדמאה ולא כפמיס דכיון שנלחשו הדק היסב
נמים תהפכו לפנים אסממ פרפה  pלפי ופשתים פנייהו וסוד נ«ל דלא
עקרי צ1פ אלא העומדים לעי ואייג ופנלים ולנייס ונחמה אנל הני
גיירום שפיוסרים לצרכים אפיים איכ אפיי לרפ נעינא נימא מפשה p
שימש כמנואר נפולץ קכיפ ניא נר ומסיים  vsננסמיס הנמצאים הולכץ
נהקל אן מדיקפ פי שאינו נמק אם הוא נייי אפיס שלימין שיפוי
מייס ועוד יש לו  pכסס ע״מ לפנין » לא אופי לסקל ננייר עיש[
וע׳ נסיפ לקמן סעין נרו סנדק ל״י שנפנ יציע היסא ישעשק עססס
ואפ׳כ מצאה בפס ניי שאינו מקנל פומאה או על מד צנוע דנפלעא
קי״ל דפהויה אנינ דודאי מנוסה כיון ישלא גהמשה־מזיא אנל כאן יספק
לאורייתא הוא דייל התישה ו מ י ה הרגשת סמש הוא סמאה עיש .ואם
מצאה כמס »ה ספון להפלספ• תלים יש ניכ ספק זה »»ש״ל ייס קפ״ג
)וע׳ נמשינמ ממיס שלמה סי׳ כ׳ נד״ה »כ»פ שהניא ילדה ת ם מס״נ
1פהויה עיש( .ופ׳ סוי נס•פ לפנץ אם גס עיסה פליט ממצא על st

דרכי תשובה
מקננ מומאה או עיג נגד צנוע דבמלמא קיי״ל דעהורה
אנל כאן ק׳ דאורייתא הוא ד״ל הרגישה וקברה חרגשח
שמש הוא ע״״ש ועי״ נק׳ מנממ פהים שכ׳ דכונח הנדס
נמצאח אחיכ כהס דאהי ודאי מגופה כגון נדקה קרקע
עולם דשנה עליו דנכהיג יש מקום להחמיר כיון מדאי
מטפה וגס איכא למיתל׳ דנהרגשה חדא אנל קהם כחס
הנמצא יש להקנ דילמא מעלמא אח׳ וע״״ש עוד שהביא
משיב הרנ תתניא קק״ע שנראה דמחמיי־ במוצא כמס
קמוך לנףמושה ע׳׳ד שאיט מק״מ אן> כדש קפק מעלמא
ע״״ש[ )ועיי׳ נדנריט לקמן קיק כיו( )נה( לא נזרו עליו.
עפהיש )ויש מהכףמ והנרב וידא וחיק לעכץ נייר וכ׳
שהנרב ק׳׳ל לאעיג דהכ״ר נכגןח מעשנים עכיפ לא יצא
מחורה לנדיס שהוא מקנל עומאה ןומיש ננדנח ציון *נובא
נפמיש נזה נשם גדול א׳ שהקשה מיד אביו הגאון הט״ב
זציל עיי׳ נשרת השונה מאהנה ודג ממד שקיד שהשיג
גיכ על לנרי רבו הנדנ בזה כיי״כ[ ועי״ נס׳ מי נדת
נחימשיו שהניא דנר׳ הנדנ נזה והניא מהשר נאד עשק
שפקק להקל בנייר וכ׳ הוא שדנרי הנדנ המוחין מאוד
דהא מה דמנואר בי־מנ״ם דלבדיס שנעשה מעשבים הוי
במי נכלל בג־ ומקנל מומאה הוא דוקא היכא דנעשה
לשם בגד אבל הא ודאי דהיכא דלא נעשה נשם נגד ודאי
דאינו מקנל שום נוומאה לא עומאח נגעים ולא שאר
מומאות ע׳ ש ועיי׳ נמלבוש׳ מהרה קקיו שהרבה גיכ להשינ
עיד הנו״נ נזה והניא דני־׳ הנאר עשק והמי נדה הנ״ל
ופסק  pנדינא )נקע״ כיד( להקל דנ״ר הר נכנל דנריס
שאינם מקבלים מומאת לענין כתם אך ב׳ שס ונקיצורו
קקליד דכיז הוא בקתס נייר פקוע אבל אס נעשה מהנייר
כמו כיק כמו שהוא שכימ שפושץ כיק מנייר להת ט
פירומ ושאר דברים אס אירע שישבה או שעברה על הנייר
הזח ומצאה עליו דם ממאה משוס כחלים דכיון דעשאן
בית קבול הרי שם כלי עליו ומקבל מומאה ועמאה ע״ש
ועי״ נשו״ח בריח יעקב ׳ויד קי׳ ניע ק׳ קיא מיש ע״ל
!נרב הבז׳ בכמס על הנייר כיייש ועיי׳ בשרח שגקון
;.ק׳ גדולי מהרה על ה׳ מקואומ ק״ מיז שתמה ג*כ נמ

הנו״ג )מנץ תודתה תעי נדה מנ״ל( דאס״ מימא ידעו
כלנדים מ״מ צברים החמורים בנדס חם הנמשים ללניסה
או ליגףנה משא״כ הכייר שנעמה לכתיבה או לציור p i
העלה ראיט מקבל עומאה ל ע ס כחמים מישן )נו(
נזרו עליו עיי׳ נסיע התכיא קקנדא שכ׳ דאנדס שאץ לה
במה לחלות ד מ ע שבודאי בא מנועה אלא שלא הרגישה
אפיה מהורה גדש אמכם יעיץ בלחם קקליח שהביא מדברי
הסיע ידלדעה קצח גמלי המחברים שראשונים דכףל דהיכא
דידוע שהדם בא מגופה ממאה מדאורייתא אע«ג דלא
ארגשה ממילא דאעי׳ןאס נמצא על דבר שאינו מקבל
עומאה וכן על בגד צבוע ממאה כי אין זה בכלל כמס
ללשיממס לא נקרא כמס אלא ידכא שהוא קפק ואץ
ידוע לה בבירור שהדס בא מנופת ימן ובשמלה קיףא
באורך וע״׳ נק״ע סקליו שפ חיל מיהו צ״ע חיכא דסימשה
ממתה ואידכ מצאה כחס על דבר שאיגומקנל עומאח או
על נגד צנוע דבעלמא קי״ל דעהורה * ד ג מודאי מגופה
אהא כיון דשלא נהרגשיד מזיא אבל כאן לקפיקא דאורייתא
הוא ד״ל ארגקה וקברמ הרגשה שמש הוא ונומאה ע0ל
אמנם יעיץ בקי מלבושי עתרה קרףנ וגקיצורו קיךמ
ובבאמ׳׳ח קעי׳ ר ה שהעלה לדינא להקל » ח רעהורה
משום כמס מיש )ומי״ נדברים לעיל ק״ק ניד עי״ש(
)נז> ]עליי• גד״ גשדמ בד ליואי מידד קי׳ כ״ב ע*ל אשח
שקנמה עצמה בשלג ומצאה אדמומומ על השלג ואץ לה
במה למלומ והשיב דלעכץ השלג דססיר ליש כמס כיון
דהשלג אינו מקבל עומאה אך מון דקינמה עצמה בו ע׳׳כ
הוי כמו בדקה בעד שאיט מקבל מומאה ומצאה דס
דפשיעא דעמאה ולא מעעס כמס אמינן עלה עיי״ש רדידי
הרהיג ניי ]זצ״ל[ מקוואליווע פקפק על דבריו ועפ״ המבואר
נק״ זה ובק״ קפ׳׳ג דקטמ איט בכלל .בדיקה וצ״ע[
<נד] 0קרקע עול* עיי׳ בשדמ מהליס שיק הידד קי׳
קפיג נדד אשה א׳ שהעסיקה בעמלה וקפלה  * tוביום
היז קודם ענילמה אמרה למ גיקמה שאתמול עמדה אצל
המראה וכשהלכה משם נמצא דם במקום ההוא ועדיין
ניכר מקום הדס וגיקממ צווהה אז לקמן הדס ממשרהה
ישראל
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<נט( )אז עיט( ט ח ה כ ס א )ס> שאיני מ ק נ נ ט ו מ א ה )מרדני י• נש= שייבאו כל ד ג ר שאינו )י( מקבל טומאך  -ג י י נ ־ ־ ה י י נ ״ ־
שס נ1״ט תגי״יזי•
:כ  q-ס׳׳א »ף׳נ
וישבה עליו ומצאה בו כתם י ו ק כתם שנמצא על )סא( <סב>)כ( בנד <סנ> צבוע
 jmיל זי־
כדנ
י*סכ*מו י־רשנ״א וי-רי*׳•^ ־־ני־תידכ ^יוסי0

פתחי תשובה

באר היטב

)יט( ב ה נ ״ ס שא נ מ ק נ נ
שאי-ו י ק נ י  .י מ א ה א ו ע״נ ע י צנוע ע״ש
<־( מ ק נ צ וכן א פ י נ ו יד! שהוא מ ק נ צ ג ו מ א כ א נ א בשיעורי נ י ס נ ו כמי
פ ו מ א י  .ע נתשינת ט י ב  rי -א ס ״ ק ״  .נאשכ ב שבה ב׳-הכ״ס הקנונ.
י  .נ י ת שאין נ ו נ׳ ע ל נ׳ ומנואר נדנרי היווה׳ י כ ל ׳ שמקנל .ויראת עט c
פ כ י י  ,י שה ו ע ו י כ ן פני־ י י ה על
נקרק,ג ייד !,כ ישנ ס ע י י
א1-״פ שאי ,מקנצ שאר פוייאה ד ק נ נ כ ת מ י ס ו כ מ א ה פ נ הש״ך
תורת  \ :בתניב א ת ״ י ק נ  .ה י ב כ יישנה ע נ האשי ומצי־ה כ ת ס ו נ ת נ
שייא ד י ו י כ דכיון שקנעוהו אינו מ ק נ נ ד! י א י ואן» א ה נ א חינרי  -ק י ק  -משפתח ־ נ ק י גלו .כזה א פ ״ י א ע י י  ,י ה  :מ נ כ י י י מ צ נ ע י ^
)כ( ע י י נ ו כ כ׳ יתשונת מ ע י י
1נ ו מ ״ מ כנר נ ע י ר ועיש נסון! ה ת ש ו נ י א ד נ פ חילוקיס נתורת ק נ ל ת פ ו מ א י י נ נ ס כ י י ח ו י י י ס נ ק ר ק כ י_»ש
ייוי נ נ  ,א ח ־ אלא ב כ י י י ת י י ר ו ע נ ר
*דקה ס ״ ס י נ י ד י ן כ ת ס שנמצא ע נ ע ד ת נ ו ר י נווניס כ ר י ה לבניש ושאר צ.עיס י י א י ה נ ש  -י י כ ת ס  .י
2״נ שלק הצנוע מט תכלת ו וצא ע ל נ נ הלנ; שנצדו באופן בני ,שני ח נ ק ס ש•.״ פ ס פ ס ש ״ י נ נ נ ס כ י י י  ,שניהם כ ב פ ו י ׳ נ ס ת פ ק השואל א ה
מצפרסין ל פ מ א הואיל ו ה פ ס י ק נ י נ י ה ם ה צ נ ע ונס א פ נ נ הצנעיס מ י נ ן על הכתמ ס י ה ע נ ה לנס כנ י ע פ כ י י י נ י ן י א  ,ה כ ת ם בעל הצנע מנטין.,
א נ נ שני י ל נ נ י ס מצטרפים כ י ק שהכל ה ו א כ ת ם אמד וי־תחנר ע״ כ כ ת כ ב ע נ כ י י  -י כ כ ה יזניי צי־־ .,ש:׳ ה נ נ נ ׳ ־ א ׳ — שאס ב נין בניהם
דיטרן . ,ה ש נ י כ ה ש י ע י י ע״ש י ה ע ח ק י נ״־ י ש י ט ס ״ ק כ״א
כנריס ט מ א ה ו נ א ם לאו כהורה אע״ג שאס ח נ ק כ צ נ כ ה ו א כ נ י י ש י ח ל ק כצנכ אינ
 ptי ו ז • נ ת ב מ ם מקיש יצב פ י י ט י יכשיעו• ע״ש מג• נ1י
י נ ח כ מ ת אדם שם דין ויד ) ו נ נ ה י ט של הרב תהר״-פ ס ק ת נ א ה ע ת י ק פה(
נתשונת תפארת ננ• חי— ש״ כ״ד דעתו .״כ נ ה ת י ״ י די־יפי־ !,ע״ש נ ס בשו״ת תשייה מ א י נ ה יזיא ס • פ קש״ .״ ח י י י ז י ׳:׳ יש נ ? ״ ק ב א ת י זה
V

י

י

דרכי תשובה
ישראנ ואקה הממהיה אדרה שנא ערלה כלל אצנ ועי״ נמננוש כ־היה בבה־־ יניס ח״כ םכ״ י״כ נ׳ וכיה
המראה באותו מpס ונקהפק ללין בזה כיון שלא מצאה ובקיצורו קקנ״א שהנ.הק דיכיכ שכ הנוי :ב.ה בהחלמ
רק על הקיקע הרי אינה ונקבל עומאה א ק ״ נ הואינ בהלכה וכ׳ דהוס שהכ־ינ לא י־צה נהחננו נהכבה מ״מ
והקרקכ הוי ^ ^  qמבקריס ואעכ•־ שהמחלה שפעם להבר נכהר־כ דיבכ ,יכוכ׳ ,נקמ .ך עב דבי־׳ ,נקנוכ הנכה
בקרקע עולס מ״מ תנא יש בהם ימלוח ברזל והס נא בהקנ כ• ש )ס( שאינו סקכר טומאה .כבאה׳׳גי י״ש ההש״ך
נעשו מחחנה בכך ובזה העלה לאין נחשוב הנקרים גס לכנ׳ שמ,-ננ נוומאה כגע־כ יכו׳ ~ י בייקור חייס קקמ״ג
שמחובר״ ביתרוה נמקבני מומאה בזה עוד כ׳ כס להתיר שכ׳ לתיבת כני הוא מיס וכ״נ דכנ המקב :מומאת נגבים
מעעס נדון שלא הרגישה וכבר כ׳ הש״ך לגס לס בעץ כיש והייני כמין חומי שחי י־ו ברנ שנ צמי־ או שנ פשתן
הר רק כמס א״כ כהנה הלי שבא מהיישי־סת לאוני הכרוכים בכרך או פמשם ומקוכיכ במקכה האורגים
עמלה שם מקודס לזה שאמרה המשרממ שכבי הי׳ נה בענין שיש רוחב כג־יק ככ״פ שהוא שיכו־ הכיב מנועתה
וקחה זה זמן ב׳ שבועוה הרי בא הפקיקה בנוהיה ואולי נח־מאח כתמים שיב ההניא ק״ק כ״ב <סא> ]בנד צבת.
בגל״ מבוכלכי׳ תאח היימהרח בדקה שחרית ועיניה ואס כי״ בשרה אלנ־ כ! ק״ כ׳ כ״ד אכה שמונאת הרב־.
ממנה ה״ גס עב נגדי׳ הי׳ צ״נ לס וגס כיון שהאשה כהה־כ נמחית ום מבינתה וא ,כה .־ rpקבוכ ובעבה
האומרת היא גיקהה שחשודה נצעור׳ כידה נאהכ״ז קי׳ יושב יוב הימים גלימד בני אשה והיד־• בכ״כ י־ק ע ״
 rומכנ הנין מעוד תעלה מס להיהיא ונמהרה מ״״שן כצה זד שתגנש בגלי צבעוני; אב״ כתונת שלה וקליני
)נט> או בהב״ס .עפה״ש מיש נוהנדנ נלן> שמורכין עניו הממה יה״ צבועים ג״כ מככ צבכ שי־כה ;ס גענ״ב או
שקנמוהו נניה״כ וכר וע״״ש כול בנר נ שכ׳ איזה לנריס גי־־ץ א! כנ הכתמים יהיו מהורים כ ״ כ וכי״ בדבריי
הנצרכים לילע נענץ מומאה כתמיס א( לכנ׳ ^ • ) qבנדק שלאח׳׳ז( כלוגהה גלונ האחי־וכים ז״נ אס אין
תשמישו איצ לקרקע ואין הקרקכ מק״כתו נתשמיש אפ״ ידנוק בזה בץ צבוכ אלום נשאי ייי־אוה ע*ש) 1סב(
חנרו נקרקע קולס גער מקונו היז מקבכ מומאה אפי׳ בנד  4raxכיי״ בנףע התניא סקכ״ג שהביא נזה מדברי
כשהוא )וחובר נקרקכ וזה ר qהנחמוודס שקנעורו נדנה י־ש ־ המכס משוס שאין הנהס כיכי בו כמראה דם נמו־
יעל״ן כורכין ענץ גס כשהוא מחוכר בדנה ב( דבי ובי־׳ במקו -ידיכ קקמ׳־ח שהוכיח שכן עיקר להלכה שאין
שתשמישו עס הקרקע וכאחד שנהחבי יקרקכ כיקר השמ שו בהקנ בב;־ צטע אנא אס אץ מיאה הדס כיכר ט אבנ
הוא כס קיוכ המחובי בקרקע אז אפ ־ קולס ה־בורו כיו ,אס ריחה הלם כיכר בו ממהה ושכן כ׳ הבית הילל ע״ש
שעשאו נחניו נקרקכ אינו דקבנ מוייאה והוא הדנה וכיכ בכדה מעיב צלקה P־׳ קיו ׳ע״ש שכ׳ דאין חיטק
יהנגר והמנעינ וכל השנדץ נמשנה נ׳ כ״א לכניכ ג( בזה ב־ן צבע חלוס לשאר צבעונים כנ שאין ונראה הלכ
גס רב שהוא נעשה מחחלהו נידוה השמיםו כס הקיקכ ניכר בו הימב מהורה ע״ש ופי״ בשמנה קקמ״ז שכ׳ ללפי
אבנ לא נהחחנר בקרקע והוא ההכוי שב מהכוח שזה דכה רק״ דקיי״נ כווהיה להממם ללא גזמ בנגד צטכ
כעשה מחחבהו נה־וה בהעמידו עב הארז ומקיק כב האי־ן מש־ס שאין הכהס ר כ י בו נראה פשומ לאפ־׳ בורות
בחוכו והוא ניקק ואופה חבחס המדביק קביב החבור הצטכיס גילי שמיס שהן מממאץ בנגפיס מ״מ אץ ממולאין
בפנים במפקח התמרים שב חרק בזת קודם החגיו בקרקכ בכתם כיון שאין מראה הלם ניכר ט הימב ולנא כמ״ש
מקבל מומאח כיון שלא חברו ונא נעשה כיל בחברו אגב בכף חכמה אדם ע״״ש )וכי״ נק״ק שלאידז( <סנ( ]זנבוע•
לאחר שנחחבר בקרקע א qשלא משאו ממחלה נחביו אס ע ״ בשרה שואב ומשיב מחדורא הליתאי ח״א  "Pשק״ב
ישבה עליו האשה ומצאה לס עליו מהויה וכד וקייס שם שנשאב בתך לבגל צבוע אס לוקא בגל צבוע או נס שצנוכ
הנו״נ שעליץ לא קבע זה להלכה נחנומין כ״״ש באריכות בהולדה ע״״ש מכונו ומה שפלפל בזה וכי״ בדבריו נשו״ת
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)©) (,-לפיכן חלנש האשה )כב( מל• צנפינץ )סן( נד• להצילה )סן( פכתמיס( )סיפנים ועערא " ו ט י  00יי »*י
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י א ירא כ כ ל מקום שימצא שם בתם טמאה אלא במקום שאפשר ש ט ו שם  Pי ן ך 3 ,

»יק הא־«ה(
המקור כהגה נמצא על)יא( עקכה טמאה וכן אם נמצא על כל אורך שוקה ופרסותיד .מבפנים ; ^ י
ו ת ו ) ס ה ( המקומית הנדבקים זה בזה ב ע ת שתעמוד ותדבק רגל כדגל ושוק כשוק וכן אם
י
נמצא על ראש גודל רגליה)י0ש)סט( פ ל ) ע ( ) י נ ( ״ ל י ה » ע ש ( ) ב  -ישם ישיא( יוכן אם נמצא)(up
על ידיה אפיי על קשרי אצבעותיה שהידים עסקניות דק
נ
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באר היטב

)בא( פהורה פ׳ נדנמיי שחמה פל שלא הניאו שוס סילק מה ינהגיע )יא( פקמ .שמא נגעה נאוםו מקום נישינפס יפי׳ נפיישס דהיינו
 vtמהא׳׳נ נחנ נשם ינינו שמשה ויאנץ שלא אפיו עמד א יני זה נשישינחה כדין הישמפאליס שמשימין מליהם פסס פגנוסיהם .פמ •
אלא לפהי העי אנל האשה פעאה וניון שנס הימנץ מפורד כמנואר )ינ( תליה וה0ם כ׳ ידוקא גנ התל שננגי התל אנל נשאי גנ סמל
נב״י קשה להקל גני שלשה חמודי פולס ננכיד עיש וע׳ נשיית פשונה לצי שת  » 1ממצא אשאי יאפי ד׳ אצנעוחיה פה ויה וכפנ השץ• שאין
מאהנה גיא סי׳ קסינ שהאריך נזה והפלה אסרי שרונ הפוסקים ראשונים דנריו מוכיפיס נס הייישה נסנ שציפ נשאי ראש• אצנפופ התלים ס׳
ואפיונים כילם פוגיס כאשד שאין סוששן משוס נסם נהם ודאי אין עיש והעיז ט דמנ התל אין להקל כיון שכני הויה זקן 0י ורעיא
נהסידי אנן אס הנפס שציו על הלק ומציו ענ הצנוע יש להסמיי אפיי הניאו אנל זה ניאה להקל נאם נמצא על שאי אצנעוח התל פת פן
שאין המפהריס ממהרים נאומן זה נם הניא יאיה ממשנה ד פ ״א הגויל ואפשר שנם כרנ נ ״ מודה נו רון שהוא יסוק פצי פנים פנילז
מגעים פיש | פ׳ יתבונת ססס סופר סי׳ קסיא שהארין גיכ נזה להנץ
סניח ינינו שמפה ה0ל יהלא נכל יוכחא מציק ימקילץ לנפלה ספי מפהיוס וגס להנץ מיופ שינה היייא יל לשון הרממם ונסנ לפיכן חלגע
האשה נר ולא נתנ תיקונו והפלה ליינא יקי״ל כימיא יאשה הלונשת עיי צנעוניס מצלת על כתמים שלא לפוש לינרי ינינו שעשה נהי יחקוני לא
מסקנינן נהימניס מימ אין מופץ נידם ניכ אן זה יוקא נ ע י שפל הסלוק אנל ע י הספון לנשי כתלוק וכשונש לא שמפט ע׳״ש[ )כב( פלנש
האשה עדי צנפונין נספר פמודי כסן> כ״ נתנ נזה נראה דווקא תלנש תמיי אנל כיי להציל נימי גיחה ינימי לינוגה לא .ויש לומי דמיי יאשוניס
אץ תולין עשין סי׳ קניו סיק ~נ עכיל ]ופמש׳ל סי׳ קציו סיי נד־ ה אץ תולץ[ יפי נתשינת אתי פז סי׳ ף

דרכי
שו״מ מהדורא רניעאה ודג ק״ מיג עיי־ש[ )ועי״ נקיק
שלפני זה( )סד( ]טהורה• עיי׳ פתיש קקיכ כ׳ נשם מעיב
צדקה והק״מ והחורד ועי״ נמי נדה נקויא מהיק נקי׳
זה נקע״ מ׳ מה שפלפל נזה והעלה להחמיר להלכה
למעשה מ״״ש( )סה( לפיכך תלבש האשה בנדי צבעוניץ.
רק דרך עצה מונה קאמר שהעשה האשה כן כדי להצילה
מכהמיס הוהיש קק״ד וקימ קקכ״נ )סן( ]כדי להצילה
םכתמים• כ״׳ פידש קקכיא ידש מהדגמ״ר ומהחהיק
ועי״ נשרה פאה השדה ידא ק״ מיה ודש נזה ועיי׳
נשרה מומרד הליחאי ידנ ק״ קיג שחולק על החהיק
במה שהחמיר דנחלוק שעל הגוף לימ נגד צנוע נההיר
וט שאל ישמעו לחחהיק בזה להחמיר ונא אמרו בכהמים
נהחמיר אלא להקל עי״ש ועי״ נשרה קול ארי׳ ק״ ק׳
שדעתו להחמיר כחחחס קופד נזה עיי״ש[ )סז( ]מבחםיס.
עיי׳ נפה״ש קקכ״א ועי״ נק׳ שערי דעה על הידד נזה
מה שתאריך נזה נדנרי המחנר ורמיא ומקורן מחראקונים
וקייס לקמוך להקל נג״י הראשונים על זה ופי״ נשרה
כהרי אפרקמון חירד ק״ קניה שהעלה נאקה עלולה
נמצוא כהמיס יש הקנה שהלנש נגלי צנעוניס וההלה
בהם זונה נג׳ ימים הראשונים מימי נק״ס עי״ש ועי״
בשרה בריה יעקב ידד קי׳ ביח באשה שבכל ליל מבילהה
תמצא כהס והחידה ללנוש בגדי צבעונים נכהחבה עיי״ש
ועי״ נשו״ה מהתדס יףא קי׳ פ״א נאשה רכה נשנים
שזה כמה ימי קפירהה ובדיקתה אינם עולים יפת שמוצאה
כחמים על חנוקח המיד והעכה לההירה ע ״ בדיקת מוך
וגס להצילה מכהמיס עיי לבישה בגד צבוע בשאר צבנמניס
שאץ בהס בונן בלל עיי״ש ו ק עוד שס מזה בק״ נדב עיייש!
פ?ןיף י ״ א )סה( הםקוםות הנדבקים• עיי׳ נהוהיש
קקנדו שמהמה על המחבר נמה השמיע

חא שמביא הביי מהא דאיתא ננמ׳ לחבק עצמו כלפנים
לחייט פי מקום חנוק נקלא נגמ׳ מקום המדובק ממש
וחנק עצמו חייכו מקום הגנול קוף מקום חבק מצל זה
ומצל זה שהוא נראח מנפניס ומבחוץ וקאמל נמר להד
כלפנים מי״ש ובקדרי עהלה קקכ״ג )סט( על דגליה.
ענאהימ מיש נפלוגהה הנרז והשיך בשאר ראשי אצנעוה
הלגליס עיי׳ נחודל נחילושיס קקגדו שהעהיק לנרי הנףך
להלכה לנשאל ל׳ אצנעוה ציע פיייש ועיי׳ נהוהיש קקמיז
שפקק ללינא להקל להליא אף שננדך נשם הללישה כ׳
ליש להקהפק נלנל ודמ נכהמיס ללננן אץ להחמיר דש
לקמוך על חגדז שכהנ להקל וחקכיס נממ הקדרי עהרה
קקכ״ד ),ע( ]רנלי׳ .עי״ נשדמ שירי מהרה קי׳ זח חשד
יי עיד אשה שהלכה יחפה נלי נהי לגלים שקולין זאקיץ
ומצאה כהס על לגלח נמקוס שח״ יחף והיהה מחחנח
עוקקה נבשל כעין עוברה בשוק של מנחים והעלה דאף
דכחנ נזה המחבר דאץ חולץ נבמכא על נשלה גס נענרה
בשוק של מנחים זה נמשך למעה וקאי על שאל נשרה
ולא על יד״ והיה ללגל״ בכהיג שהלכה יחף וה״ מגולה
נרכ הולץ כשנהעקקה כעין עונלה נשוק של מנחים
והניא לאי׳ לזה מד׳ ההוק׳ נדה דף ניז ע״נ ליה על
נשלה ודאי מטפה שכ׳ דהך לינא הוא נמקוס שאין ללך
לגלוה נשרה משאיכ הכא שדלכה לגלומ לגלה עי״ש
ועי״ נדנריט לקמן קיק ק״ד נשם הניה שלמה לחחמיר
בכהיג עי״׳ש[ )עא( על •דיה• עבקימ קקכ׳׳ו לענץ אס
נמצא על כק ידה וקייס בצ״ע ע״ש ועי״ במלבושי מהרה
קקיז מה שפלפל בזה והביא דברי הקיע בזה ולדינא
העלה שס ובבאמ׳ח קע״ ל׳ דעל פק ידה דיט כנמצא
על השוקיים ועל פרקותיה מצד חת ומהורה נדש
]ועיי׳ בק׳ מנחה פתים מה שהוכיח דלא כהקיע מלשון
הרץ חולין ביח שכ׳ דוקא ידה אבל זרועה לא ומשמע
דענדמ

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף יא יכ

נז
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)עב()*( )בנ( ושמא <ענ(;געו כאותו מקום אכל אם נמצא על שוקיה ועל פרסותיה מצד
חוץ או אפילו מהצדדין יאצ״ל למעלה מאותו מקום)יי( מחרדה ״ואם יידעת שנזדקרה
והגביהה רנליה למעלה טמאה )עד( ככל מקום שתמצאנו אפילו למעלה)הי( מהחגור כ ק
B
כשנמצא
מלפניה בין מלאהריה אפיי עברה בשוק של טכהים או נתעסקה ככתמים •ודוקא
על בשדה ל ב ד אכל אם נמצא על בשדה )כי( ונם על )»( הלוקה אם עבדה בשוק של
טבדדם או נתעסקה בכתמים תולה כו בין שנמצא למטה מהיעוד או שהגביהה רנליה ונמצא
למעלה מההנור כדיא כשנמצא הכתם על בשרה בלבד אינה תולה כשאין לה לתלות אלא
בעסק הכתמים או בשוק של טבהים־אזל )עדי( אם יש)י) 0כי( מכה בנופה שיכולה לתלות
כה שאפשר שיבא הדם ממנה תולה כ ה וטהורה)עו( ואם המכה )׳»( בכתפה והכתם על
ירכה במקום שאיא לבא מהמכה טמאה  5יב ׳נמצא הכתם )עז()בי( על
באד היטב

פתחי תשובה

)•נ( ושמא משמע להדיא מדנרי הנו׳ז דאפילי נסחס מיישינן שמא עעו )בנ( ושמא עפו וכתב הסיפדדוקא מן הסתם פיישינן שמא עעכנידט
פין )יד( פהורה נחנ השיך אפילו לא פנרה נשוק של פנסיס שאין נפקוס דאפשר ליפול דם מן המקור אנל א 0אמרה ברי לי שלא גגעתי
לה נמה לחלוח ולא סיישינן שעפה ניייה נמקור ומידה נא למקוס זה נאומן המקומות שאפשר ליפול שם דם »ן המקור נאמנת ולא אמרינן
*פינ נגגיפחה דאין מסזיקין פומאה ממקום למקום נימ משיס ופיסקיס
דהר מלתא דלא רעיא .גס נראה דאן> למרי המפעידיס כהרמנים )לעיל
)פו( מהמטר היא סינר שסוגרות נו הנשים לצניפוח הרשניא )פז( סיו( דכחס שפל נשרה איצ שיעור מימ ממצא על ידיה יש לסמוך על
•לוקה דלית כאן הוכחה דמטפה אחא ניון דלא אשחנח על ינשד לחוד הפיסקיס דאן> על נשרה צריך שיעוד דהא נלאיה דעת הרשניא נשסרנו
פיז )ח( מכה .ופוך נ׳ ימים ראשוטס של ספירת ז׳ נקיים לא פליק דדוקא כבנדקה עצמה ולא נפלה ידיה אפיכ  qfriדאנן מסעירין כדעת
אפילו נמכה כדלקמן סימן קציו פיך וכן אם גמצא פל •דיה ממש אס  sowכו׳ פיש והניאו גיכ הסמוס אדס שס דץ ״נ ונםנ עוד דנראה
נחפסקה ניליה ממש ננחמיס חולה .פור נשם רשניא )יח( נכספה
לו דאס מצאה פל גנ ידה למפלה מן קשרי האצנעות נמקוס שיש עוד
נחנ המיז אנל נצוארה אימא נשיס דלפפידס חולה נה מ ק נצד שמקום צד להקל •ש לצדד לומר דדוקא פד קשרי אצנפוח פמא אנל שאר ננ היד
התורפה ממון גגדה ולפפמיס שומה צוארה ונופל דס המנה שם
כיון דאפילו עיי שמיה הרנה איא לה ליגע נאימ איט מפמא כלל נכממיס
ומגיש כשלא נדקה סימן לזה או אפילו בדקה אלא שגפלה ידיה ,מ׳ עיש
)בד( ונס פל פלוקה פי נסיפ סין> סיק ליס שנחנ דאפילו אס החלוק היה אימ נדוק לא אמרינן שהכתם היה פל המלוק מקודם וזה שפל נשיס
הוא מגופה אלא פליק שנס פל ספלוק נא לה פמה ממה שנחפסקה נכחמיס ועזה נא גם פל גופה עיש .ופמשיל סיק ״ד נשמו יאפילו שהכתם
שפל מלוקה איט נגד זה שעל נשרה מימ פהורה לסי שדרך המלוק להתהפך )כה( מנה מופה .פנהיפ מיש וכן אס נמצא פל ידיה ?ר והוא לשון
8פ״ז ומשמע דדוקא ממצא על ידיה אנל ממצא על שאר נופה לא תלינן אגמ שנמצא נמ׳ פל ידיה ופ׳ נסיע שהניא נשם הפרישה שדעתו דאן>
»ס גמצא נס פל טפה חולה הדס שמופה נדם הפסק ואמריק דמן הידיס •נחלנלנו וגתנ יאעיג דק״ל דלא מסזקינן לא פומאס ולא פהרס ע»ל»<נ
יוקא נעגץ שלא ייעה אס גגעה או אפילו עעה ולא ייפה אס נחלנלן ידיה פיס שנענה דהוי ניס להשמיד שמא לא נגפה נמנה ואס חיל נגעה
סמא לא נתלכלך ידה ואתיל שנתלכלך שמא לא המיסה rה לידיכס וכיוצא נו אנל אם ננסה בודאי נמנה או נשאר ינריס דויעס שנחלנלן יייה
פאוחן הדנדיס וגס גמצא עכשיו דם על ידיה וגס על גופה ודאי חליגן כיון ייייס תאי גסלכלכו רדיס עסקניות הס שמא הכניסה ידיה לשאר
מקומות שמק> ופהויה דש לספון על הפיישה נזה עניד והניאו נס כן הפנמת אדם שס דין פיו וכחנ יניאה לו שאס המנה ודאי מוציאה ים
ייפה שנגעה בודאי נמנה  p iאס גחפסקה גידיה משר ודגים שהיו מלוכלכים נויאי מ 0א^ פל עי פלא ידעה נוויא׳ שהיה ידיה מלוכלכות מל
פנל מקום פהורה שיני ידוע שהנוגע נדס ודאי נדבק ניייס עיש )כו( פל פלוקה פ׳ נסדר• פהי־ה סיק מיה שכחנ דהא דאיחא נשיש לנשס

דרכי תשובה
לעכ׳פ בכל היל גס הפק עמאה עיייש{ )עב( ושםא
נגעו• עפחיש ועיי׳ בחילושי הגלעיא שכ׳ למלשון המחבל
יושמע דבנמצא על יליה אפי׳ עבלה בשוק של עבחים
אץ הולין והוא נגל לעה הרשביא שהוא מקול לץ זה
ומלשונו משמע שאס עבלח בשוק של עבחיס גס במוצא
על יליח תונין וקייס בציע ו ק מפקפק מח הלץ בנמצא
על ׳ליה וגס על גופה ועבלה בשוק של עבחיס ועיש
נמה שמצלל נזה וכ׳ לןגס זה צ״ע עיש ועיי׳ מ ה נקליע
קקכ״ח נאורך )עג( ]נגעו באותו מקום .ע״׳ פתי ש גדש
מהק״ע דוקא מהקהם חיישינן שמא נגעה נידה וכף ועיי׳
נשדה השורה שי קי׳ יךא מיש בלבליהס נזה עיש[
)עד( בכים שתמלאנו .עיי נתוהיש קק״ז ונקדיע קקכיז
דדוקא כנגד המקור בגבה ובבדיקה משאיכ מן הצדדים
לצל חוץ ליכא למיחוש עיש )עה( אם יש ככ בנ־פי־.
לעי מנדל קעי׳ ״ח מנואל דאף נאץ ידוע סמכחח
מוציאה לס ועיל קי׳ קציו קמי׳ י׳ נהגיח וקי׳ קפיז קעי׳
ז׳ בקוף הגיח גליון מחלנףא).ע 0ואם הסבה בכתפה

1כ\ אם חמכח בצנאלח במקום שאי אפסי־ נכעף משם על
יליכח אף אס חיא שוחה כגון מן הצללים וכיוצא ט גיכ
לינא הכי .חוהיש קק״ע וקיע קקכ״ע ונדע החביא קקליא
ועיי׳ בש*ך להלן קעי׳ מ ן
סעיף ״ב <ע 0על חלוקה אפי׳ לבמה ג׳ חלומומ
זה על זה ונמצא כחס על העליון לבד
אס אין לה במה לתלוה ממאה דאעריק שמא נקפל החחחון
למעה ונפל הדס על העליון וגם העליון נקפל ובהפך צד
חיץ לפגים שהבגדים עקרן לחקפל .שדק! מעיל צדקה כף׳
קיג וקימ קקמיב ונדע החביא קקליג מחגמ׳ וחראביד
׳עיש בלרצ ובקיס־ שפ דאנדג דקי״ל דגם אם לבשה זה
מיג זה ונמצא על העליון לכשלא עגלה בשוק של מנחים
ממאה ואיכ ממילא לגס בג׳ יורם הלאשוכים דאין סוצ״ן
כסס בשום לבל דגיכ עעאה ידמ אם אילע שלבקה בימי
נלהה אך הימח חגולח למעה סיכל  piומך מלפניה ומלאחלית
שהם עמד כלמה
במד לבונה יש להלוס הכתמים שבחלוק
דכיון שהקינר סלמעה נקי ואנדג דנעלעא אמדיק לנג״»
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מד 0חלוקה)עט( לממד «< ,מההגור) ateלאו במקום החגור עצמי טמאה ואפילו
לצד הוץ )ואץ סילוק בין נמלא בסלוק לפגיה או מאשליה או מן סצילץ מסגי שהעדים סתרץ הגס וסנה( ) י י בשם כקאביד מ ק י ס ^ ש נ י מ ^ נ נ ״
»׳»׳«( ־ואס עברה בשוק של טבחים ©הורה םאםי׳ נמצא לצד פנים ועל בשרה»ואם נמצא ד ^ ל  £ך *
<פב( על )׳־( חלוקה בלבד)״(מהחגור ולמעלה טהורה אפי׳ נזדקרה והנביהה רגליה ואפילו ס « ^ י ^
לא ענדה בשוק של טבחים <פנ> שאילו בא  pהמקור היה נמצא על בשרה :י• <מצ* ^  h « 4־ » «
<םד> על)י (.בית יד של חלוקה אם המקום שנמצא בו הדם בבית יד מניע עד בית תורפה ״*־*יי ״־״יי*
טמאה *אפילו אינה יכולה להגיע שם אאיכ תשהה הרבה <כח( ואם אינה יכולה ליגע שם
0

־

באר היפב

פתחי תשובה

)יפ( מלוקה כ׳ יביט ידוסס אבא ממלא על סלוקהפי׳ סצוק המוקצה
ופשופ הוא ג״ ודימ )כ( ביס יי שקו׳ בליא אמייל הגהס פייפה

שלשה סלוקיס « פל זס אס אינה יכולה לסלוס אינב סולס אפילו בעליון
יוקא ני הלוקים שהם כסוטמ הפסתוניח ובהט אינא למימי פגפקפלו
החסחוטח אנל נמלנושים נמויים ונפיפ מלבושים שלט גיאס יאיגה סיששת
בפליון ילינא למימי נפלנושים כאלו שנפקפלו ושונ הניא נשם אאיז בתשובת פנים מאילוח מינ סי׳ קפינ שנסב  pאלא שמסלק בע pאפי ישאנ׳
עיים שלהם שהיו כולם פחומיס מנית הצואר עי למפה אנל נמלנישי נשים שלט שנילם אפויים והיא לונשפ ממתניה ולעסה < Mנשים פנץ פעא
ע י הפליון מ י המויפה ולא עססאינן אם נמצא בבני םעל״ון וכן נכדים שטפטס נמסה שלט העשויה כסיבה מוקן> ננסיים והכלים עשויים כפיס
המפה איא שיתהפך השפתון לעליון ואפ נמצא הכתם על הנר כשני יש לפהי ומעולם לא שפענו שסימאו משוס כסם בעל מליץ מכ*י )בז( מהגמול
ולמעלה פהויה ע׳ בסכמת אדם שם דין ״ rשנסנ נשם הסיס סיק ציא יאפילי מגיע לשם כששותה המה פהורה מסתם כשלא י מ ס ששפתה היגס
עיש ונאפח כן הוא נסיע  JOCאמנם לא מיין בסיס סיק ליה ישם הקשה < rnממיש נשיע שם סעין> ״נ *פילו אינה יכולה להניע שם אא״צ
 sowהמס כף ולק נסב יציל יעמניסץ יספוסקיס מיידי כשהיא סוגיס כסגורהrfffאפי׳ עיי שנדה פיתה * א ל»יע מס שהוא לימנלס עןהסגיס
 1י התורפה לפ• שהמנוי מפסיק למה שלממלה מן הפנוי אבל כשאינה מוגרזז סגורה ״ל נאפת מיי שיק אן אם נמצא למפלס ממקום הפנויה וכטמ
נציע .מרים אלו נאמרו ונישנו שס סעץ> מימ סיק פיח עיש י )בח( ואם אינה יכולה כסב בסכמת אדם שם דין  vגיל לפי מס שגוהנץ נשים
שלנו לקשור הבית יי אם נמצא למפלה כסם מסויה ועימ ניל שתשער האשה בעצמה שספסס המס עי שמגע •לפי הפנמת שק דיכם לפממיס
למשמש שם לקנס ופד המקום שמגיע מבית ידה לשם מוששיו ולא יוסי עיש

דרכי תשובה
הלאשוכיס אץ מולץ שום כסס ודמ שאני הסא לאיבא
הוכחה קצה שלא נהלכלך החחמון עסי מקחנל ליהלא
שחכחמיס שננגלה העליון הוא מן י»י נדהה עיש
ועיי״ש עוד נסיע נקיק מיה שפ ודע דהא דאיחא נש״ס ,
לנשה ג׳ חלוקים זה כיג זה אם אינה ׳מלה להלומ
אינה הולה אפי׳ נעליון נראה דדויןז נשלשה חלוקים
שהם כחונוח החחהון ובהני איכא למימל שנהקתלה
החחסוניס אנל במלבושים גמורים ונפרע נמלבושיס שלנו
נראה דאינה חוששמ בעליון דליכא למימר נמלטשיס כאלו
שנתקסלו ומעולם לא שמעסי לחוש אס נמצא כסם נבגד
העליון או נקינר העליון שלה אלא ודאי דננגדיס שלט
אין לחוש לזה וכמג ס פ כ נפמ״א שמעולם לא שמעט
שסימאו אשה משוס כסם נבגד העליון עיש באריכוח
<עח( חלוקה .הבלוק לה כדלקמן קעי׳ ליע שיך סקכיז
ועי״ בקיע קוף קקל״ה שעמד עיל הנדן מ ה ו פ ללפיל
השיך נזה יק לע״ן מה חלץ בנמצא על חלוקה ועגלה
בשוק של נובחים לקי״ל לעמלם אנל בנמצא על בגןלה
בחול עמאח וא״כ יש ללון מ ם מח הלץ כשהיא לבשה
חלוק שאין בלוק לה אי לייכיק לה ממצא על בשלה לחול
ואמלינן שהכחס שבחלוקה ח״ מ מ ר או לא לקוף קוף
נמצא גס על חלוקה ו י ש במה שמצדד מ ה והנמה כיןן
לכאן ליכא הוכחה שהוא מנועה להא נמצא גם על חלומן
שפיר חולה ועהורה אך פ לנהא דלהלן סעי׳ ״ז לחולה
חחחתון בעליון בזה מ ד ק לוקא שיהא אחלוק הפליק ג״כ
בדוק אנל אס לא בלקה אלא למעה מהחגור ולא למעלה
אינה תולה בעליון ואמדיכן שהכתם העליון ה״ מ מ ר
ועמאה עיש• )עט( ]לספה מהתנור .עיי׳ נשדח נחלה
אטה להגאון בעל שער משסס ד ל )נקוף ק׳ לוקוס העדות(
סיי י׳ נאשה שמצאה כחם אדום נחלוקה ונסכנק סכחס

בלס׳ ידיעהה ואין ידוע אם הכתם הי׳ כמעלה מהיוגול
< •tfלמעה מן המגור והעלה דנזה הוי עמאה מקפק עיייש{
)ועי״ בדברינו לעיג קקליז( ) ($מהחנור .עיי׳ בקיע
קקיל שפ מהראביד שהחגור הוא סיכר שכשים חוגרס
נצכיעוס וכיב חמץ־ לעיל קקכיא ופי שהוא ככגד ניס
ההורפה ועיי׳ נגן״ע החטא קקלינ שכ׳ מפימדי שהוא
כמין מכנסים קעניס עי״ש )6א( או במקום החגוד .העעס
פ מ י י כי לפעמים היא שוחה מעע ״נא לו מקום הסגול
מ ג ל ניח הסולפה ו פ נקיע קקל״א ודל ולפיז נראה
לכשנמצא נחטקה למעלה מניה הסולפה כל שהגיע * ה ו
מקם נגד גיח התורפה כשהיא שוחה מעע ממאה אנל אס
אינו מגיע! אלא כשהיא שוחה הרבה עהורה מן הקחס
כשלא ידעת שהיהה שוחה הרנה דדוקא כגד החגור אמלו
לעמאה מכיל )  a tעל חלקה בלבד .וידה אס נעצא
על בשלה לנל למעלה »ן החגול אם לא מדרקה עהולה
*1״ בלא ענלה על שוק של עבחיס וכמגואל נקעי׳ שלפני זה
!)פג( שאילו בא סן המקור ובד• עי״ בחילוקי הגרעיךא
שמעולל לאס עגלו איזה יעים בין חאזלקלוח למציאת
הכמם ייל לעמאה לללעא ה״ גם  pעל בשלה אלא
שנסיינש ו נ ס פ  pוקיים נציע ללינא עיייש
סעיף י״נ)פד( על בית יד של חלוקי -עי״ נכףע
שפ מפילש״ שהחשש בזה הוא משוס
קקל״ל
קקל״ל שכ
י
שלפעמים ומצא האקה הזרוע מן הביס יל ואז הבית יל
נופל למעה משא״כ כשהיא עלובשס הביס יד על הזלה
דאז יש לחביח יל קסליס שלא מפול מגיס יד ע*ג פק
ידה וכד וקייס ומיהו אפשל אס אומלס בלי לי שלא
פשעחי הגיה יל מעל (לועי לנאמנה ולא אמליק בבידג
עילחא ללא לעיא וכד ע״ש
קעיףעץ

יורד .דעה קצ הלכות נדה סעיף יד מו טז מ

נח

כאד הגולה

כלל *טהורה :י ד מדתה פושטתו ומתכסה בו בלילה בכל מקום שימצא ב ו ממאה מפני
שהוא )״״י( הילך והילך וכן הדק אס נמצא בטעפורת שמכסה ראשה או שהתרת בו יואם ו * « »>*•• ce
קשרה בו ראשה היטב וכשנעורה נ״כ מצאתו קשור יפה אינה חוששת :טו ׳*שתי נשים p*11m biff
 by»aד׳ <*•» an
)פה( שכיסו)פו( ראשן בחלוק א׳)פז( שתיהן טמאות ואם אחת כיסתה ואחת ל א כיסתה ק  new 00י -*t
הלפני*
צלמי
הכתם למעלה מהתנור אותה שכיסתה טמאה שרג״נו  omrת » י
אע*פ לשתיהן לבשו החלוק)פת( ונמצא
\xn
י ג ״ ג b-1CM
והאחרת מ מ ד ה  :טז תאם יש לה)פט( מכה)יא( מ ו א ר ה ונמצא ד ג ת ם בחרוק אפ־לו ל מ ט ה ה ו א ד י ן ומיס
נהן
לרבנן יפיל•)
>5קצ
מהחגור שא״א ליגע שם מהמכה אם פושטתו ומתכסה בו תולה במכתה שאגי אופר נתהפך
«נר~
ובא לו ש מ • :ץ)צ( ״מצאה)צא( כתם)צב( למעלה מההנוד וכתםלמטה ממגו יצג( ויודעת 40א ו מ י ג מ *SHOT
)צד( ש ל א ) » ( נזדקרה)צה> טהורה
ו<(ין

באד היטב

&ו*03ן

ift8־

באד היטב

)נא( נצואיה נסנ השיך היינו בצדדי הצואר שאז אי* ליגע שם מהמנה מוששת שמא נזדקיה שאני  tooשיש פתי י׳פיס* אסיי! » ס « הוןמפון
אם לא עיי שסושפחו ומסנסה נו אנל נצואי ממש נלאים מולה נה ואס י־י־נו מיני; נומי נאנזדקרס ונ» לסליס נס• נ ס « הםספון דעעלמ*
pfrpoכ 0למ«
0
אפא הוי נ׳ מליומ לקולא ונולי האי ל*
גיס ופוסקים )ננ( נזיקרה ואעינ דלעיל סייא אמיינן שאינה

דרכי תשובה
סעיף טייל)פד (,שכיםי ראשן• עיי׳ במקול חיים קקסיל סעיף fi״)fפט( סכה בצוארה .ענאימו מ״ס מסשיך
לבע׳ב ריל בצדדים דנצואל ממס בלידה תנלמ
י
ופיה ונדו נביאול לין זה לליל רגשעת
י
שכיבה כיקו שניהם גופן וראשן בחלוק א• והא דקאמל ועיי׳ בהוהיש מכי לי׳ ל דגם באמצנג הצו* קא מיידי
נלשונו שכיקו לאשן ולא קאמר שכיקו גופן לרבוהא דקיפא וקמ׳ל רבותא בזה כיון למיידי 3ליצ« מהיא ישינה t&n
קמיל לאפ״ שניחס לנשו החלוק וא׳׳כ נלנישה הס שרן היסה שוחה איכ אס לאו שפושעה גמהבקה לא הי״שייך
לתלות מ ו כמו נזו אלא דאחח כיקה ראשה נהחלוק למהלי בצוארה כמו בכספה וקמ״צ לנס בצילה בשיי*
ההוא ולא חבלההאע״ג למלאש לא יצא דם ממא אפיה אותה ׳שינה׳ ח״שיגן שנההפך ובא לו לשפ ידס מגי״ בנןס•
שכיקה גס לאשה ממאה והולין בה הלם הואיל שזו שכיקה
קקלין ונעקור חיים סקגיע מ״ס שדר ה מ י מ ן ממ:
גס לאסה ללכה לחזול החלוק הילך והילך ואם היה סעיף ו״ץ)צ( מצאה כתם• ואמה • tornמ י שסמל*
אומל לאחה מ ס ה בה גופה והאמרת לא כיסהה לא היה
בו של* עברה נשוה של ענחיס וצג! נהעקקמ
י
שוס לנוהא לפשיעא שחולץ באוהה שכיסתה עיש <פו( בכתמים ש״ע התניא כדק לימ )צא( כחס ל(סעלד״ אפ״זג
ראשן .ואנדפ שכקחו לק לאשן אפיה שלךהן עמאוה ולא שהתחתון גדול והעליון קפן .לחם כדק ק״ע מהמספמא:
אמליק לאיך נ א לם המקור בלאשן לאעלייץ לנשמת )צב( ]למעלת מהחגור .עיי׳ במי נדה מסמן נחשמממז למי
שינה לרכן לידור החלוק הלוך והילך ובא המכקה גס זה בקופו וע״׳ בדברינו לקמן קיו! ציה{ )צג( ייודעת
על גופה מקול חייס ק״ק פיה )פז( שתידן טמאות .שלא נזדקרה• דוקא יודעת אבל מקהמא מנזדקרה -תוסיננ
לכל כי האי גוונא שאי אפשל להלוח נאחה ׳ותל מנחבלמה קיק כיב וכי -במקור חיים סקצזא וממילא נשמע ל מ ק *
אפ״ נאיקוד דרנכן לא מהירין ממעס קכיקא דרככן וכמשיב אם מתחתון הוא גיכ כגליק ועול ואו מלינא ממאה אלא
קי׳ ק״א לענץ שני קדירוח של היהר שנפל איקור נמוך דמקיכץ לשום העליון מצדה מנינן לוקא ליודעפ שלא
א׳ מהן הוהיש קק״כ ואס יש לחלק נזה בין אס נאוה נזלקלה משאיכ אם התחפון אין בו כגליס ממל וליוגל*
לשאול בבה אחה או בזת אחר זה עיי׳ נ ל נ ק ט להלן נדכול עומאת אנדג להעליון * מ ביה מני גלית ועוד
)קיק רל״ז( )פה( ונמצא הכתם למעלה מהחנוד .אנל אם אפי׳ נא יולפמ אי נזדקרה או לא אלא »ן הסוזבו מהורמ
נמצא למעה מהחגור שהיהן ממאוה ונא אררינן להלות כמכיל קנני׳ ״ א הואיל ולדצ למתלי תחתון בעציו} ופשוע־
באוהה שכיקה גס יאשה דלממה מהחגור יש לקפק גס הוא אלא שהש׳׳ך קיצר בלשונו עכ״ד <צד( ]כלא מדקרה•
נאוחה דלובשח לחוד כמו בזו שלונשה ומכסה גס ראשה עיי באייע וע״׳ בשדה עבודה הגרשזכי סימן כ״ג נדייק!
מקול חיי^קקפ״ז וקיע קקל״ו ומישבק״ע שהביא עלברי )צר! טהור!־״ עיי׳ נחילושי הגרעקיא מכ׳ ודל ורצ דאן>
זקיני הלבוש לאס אחת כססה נו גיוס והאחלה כקהה חול גיי לקפילהה חולה החחון במלית י מ לסןנליזן ולאי
ט נלילה גס בנמצא למעה מהחגול סליק נזו שכקהה אינו מגופה ידעיק לבא מעלמא הוי כאלו ידעכו שנשפך
ט נלילה משוס למקתנל יוהל להלוה נלאייה לילה לס על החלוק ולא ידעינן כמס לפסיעא לגם במוך ניי
מבלאייה יום מפני שכשהיא לואוס ביום היא מלגשת הלי £ועדייו צ״ע ללינא עכיל ]ועי״ ?3ך מי כלה ממ׳ימ
משאיכ בלאייה לילה נשיכה ויש להלוח יוהל נאוהה יהקמעוה לקי׳ זה שנקהפק בג״ הלאשובים של דכ דקי״צ
שהימה מכקה נה בלילה נשיכה לללמא לא הלגישה נס״ קצ״ו שאין חולין הכהס בשום לבל אף שנאעקקת
בשינח הלילה והסיע השיג עליו וכ׳ שאץ לחילוק זה שוס בכתמים וכייג אס נאמל נבהיג שנמצא פצי׳ כסם א׳
שולש ועהף למדברי חגמ׳ דמבילמץ מנואל שאץ שוס למעלח מסחנול שעל כלחך מעלמא בא אי אמי״ס י שבודאי•
חילוק בזה 3ץ אם א׳ כיקה נה ביוס והאחלח בלילה הכהס ב׳ כמי מעלמא בא ואף נכ״ הראשונים עהוליד
בשעה שינה נ  0מ אין חילוק בא׳ •וחל ילבחבלמה עיש או בג״ חלאשוגיס גם זה לא ממני והכיח בצ״ע להלכה
עיייש

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף יז יח
)צו()»י( שאני)צז( אומר)צח()ל( כמו שהעליק בא מעלמא בך בא התחתון ע ף א כשיש
*55
״ ^ *°
•בעליון כגרים ועוד או יותר שודאי מעלמא בא שהרי אין לתלותו ב כ נ ה
בו כגרים ועוד אין תולין איתו מעלמא דשמא דם כנה הוא ואם יש בתחתון כגרים ועוד
כנ
שאין לתלות בכנה טמאה :יח <כיק שכתמים יי ז) 9מקילין בהם ותולה )קא( בכל
דבר)ליי( שיכולה ל ת ל ו ת ) ק כ ( כיצד שהטה בהמה היה או עוף או נתעסקה בכתמים או
) צ ט (
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פתחי תשובה

•)כמ( שאני אומר .כוזנ הסיס יציע אס למפלה פהפגוד פצאה הכתם
מל מלוקה ולפפה פן המגור מצאה על בשלה אם זה היא כיס גגפצא על
» ל ה ושלוקה שסולה אספנרס או לא טון ללא ראםה הכל נפקוס אפל
ונם בלא מנרה אם תולה השפתון שמל נשרה נמלי ן שעל פלוקה יניון
שנמצא למעלה פהפנול פל פלוקה ולאי מגרה ולאו איעםה או לא עיץ
שם )ר( כיפ שהפליון .כסב הנוע יוקא איום באדום פולה לעמה
נלפפלה אנל שפוי נאיוס לא עיש )לא( שינולה .נסנ נספר פעוי׳
דניאל כ״ אשה שיוצא דם פפופמה לפעמים ורוצה לסלוס נזה נראה אס
ללכה נ  pלגהכאה מופפס נופן דם פסופעה יכולה לסלוס .וכסנ פול
אס אפשר לה לסלוס נצואס סינגולים לכאורה נראה לסלינן שלפפמים הם

אדועיס ועי בסיפ סיק ניב שנתב יהאילגא שכיסי גשים פיגא ששיאפי•
אבק הפאביק נפופמיהן ונשנופלס הליפה פפופעיסן » נגד פשתן גפשס
כת 0אלום דיש לתלות נו ועול נא לידי שכמה פפפים מלפפים הפינוקים
ננגד אלום ועיי שהתינוק פנדל מיס פפליפ הצנע אלומה מסעד וגצפמ
סלוקה והסלין שלה לודאי יש לתלות בו ולק אס לסעעיס היא לונפס
בסי שוקיים עגגל אלום וכשהיא מזיעה נפלנלן פלוקה מהצבע שהבגד
פפליפ יש נינ לתלוס נו והכל לפי יאות פין העולה פכיל וכתב מול
נספר סיוד שם מיש נשיע כיצד שפעה ט׳ נלאה דלא נפינן שיכול הדס
או סכםס לבוא לשם אלא שידיה שגתלכלנו תלינן שנא פל הבגד מידיה
שידים פסקניוס הס לק נשי הקצניס יכולים לתלות כל כספיהם ביס

דרכי תשובה
עיייש[ )צו( שאני אומר .ענאהיע מיש דב׳ הליות לקולא כינה הוא ואין לאיה לנהעקקה בכתמים ואץ חולץ
לא מקינינן ועיי׳ נקיע קקליע שב׳ דלפיז יש לעיין מה ההחהון בעליון עיש ועיי׳ נקדה »  qלננה חידל קי׳
הדין ננמצא על חלוקה לנד אס אפי׳ אי נזדקרה »ד קיא ונקפלו לבטן נעע קקייז שהלבה להשיב עיד החודד
תליק דהא א׳׳א לנוא  pהמר^ר וכו׳ וכ׳ ואפשר דה״נ נזה והוכיח לנעיכ אין חילוק בלץ זה בין נמצא על חלומה
אמרי pדהרי קולוה לא מקילינן דנימא כיץ שלא נמצא ונץ ננמצא על נשרה לגס ננערה אס הכהם שלמענה
אלא על חלוקה ודאי מענמא אהיא וגם נסלוה ההחהון הוא פחוה עכגריק ועול אץ הולץ התחמון נעליון ועמאה
כעליון כונ׳ האי לא אמרינן דהא נשאר סוקקים נףל
מיש )ועיי׳ לעיל קקצ״ז(
דאפי׳ נלא נמצא אלא ענ החלוק ומחטר ולמעלה אפיה ס ע י ף י״ךן )ק( םקילץ בהם ותורה .עיי׳ נלחם קק״פ
ממאה אס לא ענרה נשוק של מנחים וכו׳ עכיל
שהניא מדנרי הגהומ מיימוני לאין ענהג
י
<צז( אימי־• עפהיש מיש מהקיע דציע וכו׳ ועי״ נשמלה להקל כיב גכהמים אלא במקום שיש הוכהה עכ״ל ועיי׳
קקכינ ! qpjהקיק קיים וננפעיד דאין נהקל נדץ זה במקור חיים קקציל שהביא מהשר הרמיא לאעיג רמקילץ
אלא ננמצא על חלוקה אנל ננמצא על נשרה אץ להקל נכהודס ללנמ <דמ אס הקברא ניהנה להחירל מחמריק
עיש ]וכנראה הרגיש קצה נזה נ ע מפארס למשה ניש עיייש )קא( ]בבל דבר שיכולה לתלות עיי׳ נשדמ נעעי
ועיי׳ בקי פ ״ דעה בשפה׳ נר קיףנ שנקספק גיכ בזה נאמנים ירד קי׳ כיא נדר אשה שהרופא נ ק לח עקניס
והניח נציע[ אמנם יעיי׳ נ ע לננון נעע קק״ז שהוכיח לעשוח מהם אמננף לרחיץ נ ק כל גועה נמעיס מ ן
מלשון הגמ׳ דאין חילוק נדץ זה נץ אס נמצא  pעל העשנים נעשה המיס אלומיס כרס ולרכה ה״ אחר שעלםה
נשרה או על חלוקה דנכל מקום מלין סחתון נעלית  pהורס שוכבס נעעה עלונש נכהונוה שלה מחיעם
עיש ועיי׳ נחידושי הגרעיךא שט מהמפאלימ שאס נמצא וכאשל עשםה  pבימי לטנה עצאה לעחל כסס גדול
לעעלה מהחטר ננשרה לחוד ולעמה גיכ משרה לחוד מ־אה אדום והכהונה הי׳ בדוקה מחילה בעם שלבשם
מהורה דהולץ זולס אם שלעעלה מצאה על מלוקה ועל ופלפל סס ללכאולה ״ל דאין להלוה בזה  qfiדעי הרחצס
בשרה ושלמעה מצאה רק על נשרה לנד אז אין חולץ הס אלמדם כלס )דע הכי הר כמו הוכחה שאץ זה »ן
נדש ]ועי״ נק׳ מנחס פחים מיש נזה[ ועיי׳ להלן נדברינו המיס שלחצה בהן לאיכ גס בשאלי מקממס נכסונס הי׳
)קיק צ״ע( )צה( כמו שהעליון .עפסיש גדש מחקיס נמצאים כסמיס ומדלא נמצא בקאל מקומוה לק נגל אוסו
־דוקא אדום באדום ועי״ ננאחיג אוס מיו קציץ נזה לדלקמן עקוס נמצא כסס וידכ יש לדמותו כמו נמצא דם על גופה
קע״ כיג ועי״  W T Mהגרעק״א עה שפקפק בזה ועיי• דאץ סולץ להקל וצוה שםעשה בחינה שהמק עד לעומק
בנףע הסניא קקודו ועיי׳ גק״ לגנון נמע קקייע מה קודם שסכנוק להון־ האמגעי ואח״ז הבנק והשב שם בחמץ
שפלעל גזה וגמיש בזה לדינא עיש נאריכוס ע ט ( אבל ואחר שסמלה  pהרחיצה סשכב נמעחה כדרכה לשהוס
»ם אין בו בגרי* עחודד נניאוריס קקיינ שכ׳ דלכאורה עד שטפה יםנגב  pהמיס ו ק הזיעה ואידז מוצא מעל
נראה ח ה דוקא אס נמצא על מלוקה אנל אס נמצא ותראה ועשםה  pונמצאו על העד עלוכלך נדם ומעתה
בנקרה לפיד המהנים לעיל סעי׳ ף לאפ״ עמום מכגריק נססזק יוסר החשש להחמיר ועעיי קנרס השואל בנדב
אץ סולח נמאכולס ה״נ יש קולא למולץ התחתון בעליון חידד קי׳ קל״ה דמאי דאמרו נה״ק ראוי לניאמ מיס אנל
ועהורה וקייס בצ״ע אמנם יפיץ בידלוש״ הגרעקיא סבי לא שיגואו לסם המים מעצמם ואיכ צחה נראה דמגופס
.בפשיעות לאף לרעה הרמניס ילעיל קם שהמפיל בנמצא  tooלהא המים איק נבגקי׳ בעצמם לשם ופלפל שם והעלה
על בקלה פחומ מכגריק אין לסקל כאן בנמצא למעלה עכ״ו להקל ל״ל שגאו המיס לשם דלן בית הקסליס
פחוס מכגליק לאס נאמל ללאו מגופה הוא שוב ״ל דדם מסה גאה המלאה נניי׳ש מעמו[) :הצ( כיצד .עי״ בלחוד•
לעיל
^

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף יהימכ

3

נט *יי״לח

ישבה מנד המתעפקים בחם או ישעברה ב ש ק של טבחים ונמצא דם כמדיה חרדה כ י • 2 T
mm
מחורה)קנ( *אפילו לובשת ג׳ חלוקים זה על זה ונמצא אפילו בתחתון טתדה)קד( יאבל
אם נמצא על בשרה אינה תולה אא״כיש לה מכה בגופה אז תולה בה אפילו על בשרה אפ
הוא במקום שאפשר לדם לגפף משס״ואפמז נתרםאת אם אפשר לה להתגלע ולהתניא דם
עיי חיכוך תולה בה ואע׳פ שעכשיו עלה עליה קרוס ואינה מטפטפת! יט ״בשם שחולה £י~־
M B
ינ׳׳ג 7ms
בה)לב( כך תולה בבנה ובבעלה אם נתעסקו בכתמים או)קה( אס יש)קו( בהם מכה לפי י
VJi
I'MIA* put
היה  n oeי ג ״
שדרכם ליגע בה ״אבל אם היו עסוקים בדם ולא)»( נמצא בהם דם אינה חולה בהם יאא׳כ %
היו עסוקים בדכי  pJD B W D t Wשייטה וכיוצא  JJ-Qהגס והיה אס שמה נמסה * 0הזיס מיש להם
»נומ מיפן פולה נהן נמו מגס ומעלה )מייני הינ מ י י ( < 3גןל> ) (TO) t Pלנ( שרגיל
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באד היטב

)לב(  pי*ל«
 p wזה
שנסלגלכס נ ־ ד י ה ס ע י כ  .ופמשיל ס י ק כ ״ ס
) מ ( נמצא א נ ל א ם ה י ה נודע שהיה נמלא נ ס ם ד ם א ג י פ שפנשיי f t
 wפ כ ס נ נ ש ם ה פ י י ש ה י א י ל ז נפלא פ ל מ י ס &ד
נ מ ה וננעלה» .׳
.
נ ס ם י ם ס ל י ק מ ש ע ה ש ע פ ו ה י ה נ ה ם ים3 ,V
ס ו ל כ נ מ ה ו מ ע ל ה א נ ל נ ס י ס א כשלא נפצא נ ס ם ד ס א ל א שהיו
מ ג י ש י י ט לינמז ודאי דאין מולץ א ל א כשנמצא ג ם ע ל מלוקה * ל מ פ ל א ע ל נ ש י ה ל נ י ל א דלא ע ד ן מ ע נ י ה  p aשל מ ס י ם  v sו כ נ י * ג י כ
"t^c
ב פ כ מ ת א ד ם שס יין פ י ז ] ו ע ׳ נ ס ש ו נ ת ס ס ס ס ו ס י סי׳ קשיו ש י נ א פ י פ ק פ ק ע ל לשון כ ש י פ דפשפעשיש לנגה ו נ ע ל ה נ ל ד ץ מ כ ה שנגועה
היסס י ק יכולה ל ה מ נ ל ע נ פ י מולה נ ה ם והוקשה לו  J wל ה י נ י י ז ה מ מ ז נ י ׳ פ> ס י ז א ה כ ס ס מ ש פ ע מ ס לזזקא ס ל י ק אפי• פ י ס ה ויכולה ל ה ס נ ) •
א נ ל נ מ ס ו נ נ ע ל ה י י לסלוח נ מ כ ס שמוציאה י ם ו ג ם על שק ה י ע י ם משמע  pוהוא ד ל כשינ ה נ ס דלכאויה מ ש מ ע ג י כ ס פ י נ ס פ י נ ע ה י כ להי׳אנ״ל
ומהלכות ה י מ נ י ! י ל א פ פ י כ מ ל י השיע צודקים ליינא כי כן מ נ ו א י מ ס י י י ו נ ה פ ו ס ק י ם ה ר ש י א ו נ א ד נ וסי ה ת ר ו מ ו ת ו ה מ י י כ •  p w iו מ י נ ו • D t n
ה ר מ ב י ס ו ר א נ י ד י ר מ נ ץ ה ס ת ו מ י ם שיסכימו מ ם מ י י י ת ה פ ו ס ק י ם המפגישים ל ה ק ל ב מ א י ם
ו ג ס מ מ ר • השיס יש ה נ י ס לזה ו ק ד ו נ לפרש מ ל י
» מ נ ן עיש[ ) ל נ ( שמיל נצאת .ע״ כתשובת ט ל פ ניהולה תניינא ס ״  nש נ מ נ ל א ס ל א ) י ה דדכו להוציא י ם כי א ס נ ש פ ת ה פ ל ס מ• מ ל י ס לא
* m
w
מהצי ל פ ס ל האשה ולתלות מ מ ל ה ודוקא א ס מ י ל שיוצא • מ נ ו י ס < >fשלא נ ש ע מ
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דרכי תשובה
)  5 p pק ו ( ]בהם סכי -עיי׳ נשדת משפעים ישרים
(v
סי׳ קפיז קבי׳ ה׳ מיש מהשליה נשם חש״ג )ועיי׳ לעיל
לקק נדנריט נקי׳ זה קיק קלינ וקיק קליג וקיק עריב( להגימ רפאל טלטלו דל מינ קי׳ ק״א באשה שמבלה
)ך!( אפי׳ לובשת ג׳ חלוקיה עיי׳ בקיע קקודח)נדיח ואחרי אתם ימים פשעח המלוק שעלי׳ והניחתו »ttjn
ודע( שכ׳ דאף דא pקיייל דמה דאמריק דגם נלבשה ג׳ א׳ ואידז מצאה בהם דש לחצוה שה״ בנח מקנח מכם
מלוקים זעגיז ונמצא נעליון אס לא ענדה נשוק של מנחים שיש לו בצוארו בבגד א׳ מהבגדים שה״ עמהס המלוק
חייקיק ועעאה דזה דוקא כשה״ שלשק מלוקוה  pppסכז׳ ואפשר שהי׳ מקנמ נמלק הלז והשיב להמירה ומסורס
כהונה שלונשין על הנשר משאיכ במלטשיס שלט שעושים סיא אך צריכם שחדע עכיפ אם ח״ החלוק ביד ננס
חנשיס שלא שייך לומר שנהקפלו אס נמצא על נגד העליז סמי ובלידה ההיר נזה משוס שלא ה״ החלוק נ מ ק
אין מוששין שהוא דם האשה כיון דנגדיס שלונשיס ננף
נעה שלנשמה עייישן׳
)קן( מי שו־ניל לצאת ממנו דם עי״ במלבושי
לידן כעה ליש למוש קנהקפלו )כמנףל קקע״ז( מימ סןןיף
ההמהץ
לקולא לא שייך למלק נזה דאס נמצא על המלוק
 qp £ק״ קציא ננאידמ קעי׳
עהרה לה
שלה כהס גס אס לונשה עלי׳ עוד נ׳ וגי נגדים מנגדי י״ע ובקיצורו קקל״ג וליד שבי דלא ממני היהר זח לעמי
>שי ל י ק שלא שייך לומר שנהקסלו )דע ענרה בשוק של האקה במה שיוצא דס מנמלה אלא אס נשעס שנמצא
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דרך לגלוה נקרה והבא מנרה  qmומטלה עכיז העלה בולאי שיש למלוס גס הכהס שנמצא קודם אפ״ לא לאס
דייל דלא פלוג רנק וננדמ שנמצא ננשרה אין להלוהרק פעם א׳ ע ״ ש ]וגדי׳ במי -נדה בקדא מחיק מ ס שכ«
עיי׳ש ועי״ לעיל נדנריט קיק ע׳ שאין  pדעה השירי בהסד מ ה בפלפול אייך ע״ש1י )כה( שרגיל ל מ ת
עהרה עיי״ק[
טמנו דם »»יש עיש מחנרב לאס נח הי׳ רגיל לצאם
סעיף* י״ט )הה( אם יש בהם סכה כנר נמנאד נשע״ מענו לק נשעה העלה )דר לא עסני וכי ועיי״ בגךע
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דרכי תשובה
 pupשפ לחצר! נץ דם גמור לקרנדן עי״ש מיהו אפשר
דגם נקלמין לא כתנ להקל אלא שלא לאוסרה לבעלח
עולמית משוס רמלה וציע )ועי״ מ ר ה העמק שאלה
<צהגה״צ מהארניסעאפיל יל( ידל ק״ ליה שנועה צהקל
כדי השבדי הנז׳ ליש למלוה גמימי רגליו צההירה ע״ז
לגעלה וכיג שם בסי ל״ע עיייש ועיי׳ בשדה מהרים שיק
חירל קי׳ קסיה שזה יוהר משנה מצאה לאחר סבילה
ושימוש בבקר דם &ס ליחה על חקדין דש לה ווקת בבג
מלש ונולע שנעצה משהץ דם וכ׳ מדברי הכו״ב הנד
נפגיש וגס מהסריס שכ׳ לחלות ,בזח רק נ׳ ימים ונס
מ ד ג על הקדיפ בקון> ק״ קפיז במיש ליישנ ד׳ תשב
» ק נ חידד קי׳ ידה דמיילי  b p nבקרעין דאינו רניצ
לצאת אצא בשתן ופלפל בזה ומגלה דצמעשה אין ב״מ
ב׳כ דבלא״ה כיון שמצאה רק נבוקר על הקדץ לא מיקרי
למ״ח ע״כ  0עוב שהפקוק נרפואוה וגס שנא חסמש
נציל עגילה עיי׳׳ש[) ,קט( לצאת ממנו .ע״׳ נמלנונך
מחרה להלן קי׳ ק3״א נקיצורו קק׳׳ל ובבאר מיס חיים
סעי׳ ״ח שכ׳ דהבשון משמע שהוחזק גיס שיוצא ממנו
דם דרך פי האמה וכ׳ דלדינא יש נחלק דכעיצא דם
גשעח חשמיש מניס לוקא שלגיל גיפ אבל בנמצא כחס
לאחר החשידש גס בלא אירע לו שיצא מממ דם רק
פמס אחה קג׳ לנכממיס דרבק בכל»ידי דאיכא למיהני
סליק ע״ש )כך( ]מסנו עי״ נכךע קיק כיע נדל מקרה
אעה שהפרישו איהה מנעלה מפני רואה דמית ואחיכ
מלה׳ ששיז שלו חי׳ אדום כדם והתירו * ה ה לנעלה פי״ש
ועי״ בשדה שם אר״ להגי מזקננ זיל ק ״ נ״ז מה שנהן
קמוכץ לדבריו לדינא אך כ׳ שלעכץ לעתרה לגמרי ע״ז
שלא הצע pז״נ זה לא ברירא לי׳ עיי״ש )ועיי׳ נלנרינו
לעיל קי׳ קפיז ק״ק קמ״ג ע״־ש( וע״׳ בשדה שער שלמה
סקפרדי קי׳ קעיה נדד אשה מינקת מאין דרכה לראות
ואמרי וקמוך למגילה הלידה כמו ד׳ וה׳ ימים השהינה
*מרגישה מיד שנחלחלח בניה החיצון אבכ לא הרגישה
נמקולו וקנחה הביה החיצון ומצאה מלוכלך הנגל כעץ
ורע ונהוכו אדמומיה וההירה מכמה קפיקי כמ״ש שם
לסלוה בבפכ ומהולה היא ועי״ גשרה גיה שלמה חיב
עידד סי׳ ״מ ע׳׳ד האשה שמצאה גיפ רצופים בעד שלאחר
הסשמיש שיז מעורב בדם ואמרה שהוא מבעלה ולט
מסקק להתיל דתימ pשלא ידע במלה )חח רק היא וגס
פלפל שם מעוד מעמיס אחרים והתיר גדוחק רק מחמס
שהניחה העד ולא,גדקמו פד הטקר וכיז דלא הד גבלל
באקרה מרואה מיה אגל למהר אוחו דם אין דעהו טעה עיי״ס
וכץ גש׳׳ז של האיש שיש לחלוח אמנם עי״ בשדת ביח
 °גייל
שלמח ח״נ מירד קי׳ ד׳ נאשה ש
וחורה הימרה לתלות נכףז טל האשה שהוא אדום כדאי׳
מ צ א ה
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נגלה ל $גיא אשה וחרפת אולם הרפיש נגנים לוחו של
תורה על המורה הלז כי חורה כ ק קולר ומורח נגד כל
הנדס וחכדע ונמל לפ״ז כל רואה מ׳ת להודל להצות
ננףז סל חאשה שמזלעמ אולם איו דזיא מנין לכאן כלל
לההיר בשום אופן ואס הבעל וחאשה קמכו על הומרה
הלז בזה צליכץ כפרח על ביאה הגס שהי׳ נשוגג ונאיסול
דרבנן נדש מעומ שכ׳ ללא כהנמיבוה לענץ איקור דרבק
בשוגג איצ בערה ביס[ )מיא( ובשעת תשמיש .עפידש
מיש מחשד מהדי׳׳ע לאפי׳ יצא מענה צאחר ב׳ או ג׳ •יעים
לאחר התשמיש ועיי׳ בקיע שם שהביא גיכ לבלי המה-״ע
בזח צדינא עיייש מדייק עוד בקיע לחלן קי׳ קציו קסמיו
וצעיל קפ״ז קקקףמ ועיי״ש נקון( קי׳ קצץ מדין הסלמה
זרע אבל עיי׳ מיש להא נקיק שצאח״ז מהשו׳ הרשביא
דלא מהני לחלות הדס נבעלה אלא אס גם על עד האיש
נמצא דם ואין מציאוה לדינו של המהריימ וצ׳׳ע ]ועי״
בשדח שואל ומשינ קמא חיא ק״ קק״א עי״׳ש[ ועיי׳
נמלנושי מהרה נקון> קי׳ שלאידז שכ׳ דהא דמבואר
נפוקקיס שאס פולממ 5דז נמוך ג״י לאחר השמיש הולה
בנףז של נעלה הוא דוקא ננמצא בהם נסוך ג״י דאז
שפיר ׳מלין לחלות שהוא פליעח נףז של בעלת בעעם
דקי״ל דבכחמיס בכל מידי ללדכא נורמלי סולין אנל אל
מרגשה שהכהס היא שזב ונפנמ ממנה יש להתייהנ הרנה
אס להקנ בזה ויוסר נראה להחמיר דבשלמא אס נמצא
דס נטל השמיש שגדר שייך לומר כיון לש׳ז שלו הוא
אדום שפיר יש להלוה נו משאיכ מה שפלמה אח׳׳כ דיש
קפק שמא אינו פנימה כדז כלל ועי יעיד על זה ואין
קפק מוציא ודדי רונ דמים הנמצאים נאשה שממקורה הם
נאים עי״ש ויעיי׳ גניה שמואל באהפ״ז ס״ כיה קק׳ב
אס מוהר לאיש להוציא זרע כדי לנרר אס הדס ממט
ע״ש ועי״ נק״מ להלן  qppק״ קצ״א נחה ]ופי״ נשדס
חקד נאנרהס מהדורה הנייבא )נהגאון מהר״א תאומים
זיל ( ירל ק״ מיג בקופו ודש נזה )ועי״ לעיל נלברינו
קי׳ קפ״ז קיק קמיג מדברי החקניא אנו( ועיי׳ בור נדה
נקרא נמהיק נק״ זה השרנאדוכה מהישפלפל נזה נדש
מה שהפנה להלכה[ )קיב( נמצא בעד האשד• וכיש אם
נמצא על עד שט ש״ע ההניא קקמ׳׳ו ועי״ נמקור חיים
נךק קיד שכ׳ מהשד הרקניא דדוקא אס נמצא הדס
נעד׳ האיש והאשה דח״נו שגס נהמפה שקינח הנעל
לאחר החקמיש נמצא דס אנל אס רק האשה מצאה דס
ולא הנעל ודאי אינה ימלה להלוה ננעלה וכ׳ שדץ זמ
)מכרמי! לפרק גס נדנרי העוש״ע דכףל  pכ׳ זה דמי
למיש העוהמ״ח לפיל קכ״ ייס עיייס וציע
סעיף D׳) yקינ( ]ספק אם ערי־ה בשוק של טבחים.
עי״ נפה״ש סהליא נשם חמודי דניאל לענזן
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בעיר שהטבחים או המתעסקים ככתמים יושבים בפלוס ידוע אבל אס דרכם
כאן וכאן תולק אפיי מספק מךד( שמא נתעסקו כמקום שעברה ולא ה ת י ש ה  :כג <קטי>  £י * £ ^ ? £
יינתעסקה בדבר אדום ונמצא עליה)קטז( כתם שהוד או איםכא אין תולין בו בד׳א אדום
* cין> מ »״»
בשחור ושחור באדום עאבל אדום באדום ושחור בשחור <קמ> אפילו אם אינו ניכר ממש
)קיזז( שדומה לו תולה כו כגון שנתעסקה במי תלתן או במ• בשר או בקילוד אדום קצת
תולה כו האדום* כד ״נתעסקה בתרנגולת וצלה בו אדום ושחור וכדכומי)קיט( לפי שדם
שחיטתה אדום ודם אבריה שחור ודם בני מעיה כרטמי * כה * ש ת י ) מ ( נשים שנתעסהו
בצפור א׳ שאין בו דם אלא כ ס ל ע ) ק כ ( ונמצא על כל אחת כסלע
באד היטב

באר היטב

)כי( להתעסק יאז הד כולה מי׳א כשוק של פגמים מיז ;כס( נשים.
כתכ הכיס הואיל שגאין לשאול כאסת שתיהן פמאוס והעיז סולק עליו

וסיל יאסיצו כזו אמי זו ניכ שחיהן סמאוס )תנכ-כ מסכים לדעת »״ס
עיש סאייכוס(

דרכי
צואה ההרנגוליס וע״׳ נשדה ניה שלמח ידנ ירד ק״
״ד נאעצע ההשר באשה שמצאה כמס והיי טעה לאדמומיה
והורה המורח כדה לממאה ואידכ נאהה האשה ניוס
המחרה ואמרה שנזכרה שניוס לפט מציאה הכהס ישבה
נשוק על קפקל ועכשיו מצאה על הקפקל ההוא צואת
תרנגולים והעלה דעכיז אץ לההירה דהא צואת
תרנגולים אץ טעה לאדמומי׳ וגס אס ה״ דומה לאדממד׳
מימ הד כמו הך דקפק ענרה בשוק של עבחיס כיון
דאץ ידוע אם נעה ינךנהה שם ה״ כלל צואה של הרנטליס
נמקום ההוא עיי״שן )היה( ]שמא נתעסקו במקום שעברה
עיי׳ נשדת ריניס שטימוך זיל ק״ מיד עיד כהמיס נאשה
קצנ יש להלוה אנל נקהפק האץ־ יש להלומ נמקום שהוא
דנר רמוק שענדה נץ הקצניס שהם נמר^ס קטע
וגס נמקוס שאינם נמקוס קטע אבל לומר שנימז נץ
רגל״ ושנהקפלו נגד״ כי מ נ השאלות הס על מלק שעל
גופה הוא דגר רמוק הגס שאין לדקדק כיכ ולשאול אס
סי׳ כדי להממיר גזה מ׳׳מ אס אמרה גפימש שיש לה
קפק צריך מקידה האיך ומה הוא ההליכה דרך הקצגיס
כדי לידע אם להלוה גזה אם לאו ולפי ראומ עיט המורה
ראיי׳ לשון הגנה ע מ י ד עייישן
סעיף כ״^ )קטו( נתעסהה בדבר א ח * עי״ גמימשי
הגרעק״א שכ׳ ראם נמעקקה גצגע אדום יש
י
לעיץ דלכאורה אקוד דאפשר לגרר ע״ המגרה ד׳ קימטס
 qfriדאץ אנו גיךאץ הוי קפק חקרון ידועה וכו׳ וקייס
נציע עיש )קטז( ]בתם שחור• עי״ בבעל נפש להראגיד
דכמס שחור פחוח מכגריק ועוד אץ להלומ גמאכולת
מפני שהוא אלום וחכסס שמור ו מ בקי האשכול ר״ה
נדה והגיאו גשדח מעיל צדקה וגקיע ומוגא גפמיש זה
קיךב ועיי׳ בשרת תשורמ שי מחית קי׳ קודג דרצה
השואל לומר דדעח יחיד הוא זה של הנעינ ודמאו בחשובתו
דאדרבא  pההלכה הוא וכיון שמפורש בזה בנדע דאין
חולץ שחור באדום עיכ זה בכלל גיכ דאין למלוה בכהס
שמור פחות מכשיעור נמאכולס ומה שאחזיל דלא &מ
סמוה מכגריק ועוד חייט משוס דיש למלוח נמאכולח
אבל כמן רלא חולץ שמור באדום ידכ איא לסלוס נמאכולמ
עיכ אקול נשמור גס נפחוה מכגליק ושד ע״׳ש[
)קי״ן( אפי׳ אם אינו ניכר ממש .עיי׳ בקימ קקמיה סחוכימ
מ&שון זה דדוקא מציק שיש עכיפ קפק בלבי אס לומה

תשובה
א• באו 00ך שנאבד או שהוא לפטט רק שאין יכוכ׳ן
להבחץ ו ק כשבהעקקה במי הלמן או במי בשר וקילול
שהם אדמדם קצה סתולץ בו האדום מר מיידי שיש קפק
דילמא דמיא להדדי אעפ״י שזה אדום קצח חה א ח ס
הרנה מימ שמא נהחחברו עם פש pיולד מנץ שניהם
אדמומיה ניוהר אנל היכא דודאי אינו דומה וליכא לעחצי
מידי אפי• אדום נאדוס איט סולה עיייש[ )קיה( שממה לו.
עיי׳ נשרת השורה שי קי׳ רקיע עיד אשה שמצאה כתם
והעלה שתוכל להלוה נמה ששפשפה נשל הניעל ממי
שליי׳ כלי למלוח אפ״ שאינו לועה כיכ נ מ ק עיש!:
סעיף כ ״ ך )קיט( לפי שדם .עיי׳ נגדז p <pp״ זמ
של׳ נפשימזה דאס לא נהעקקה אלא נד0
נ ט מעיים של המרנגול שהוא כלכומי אינה יכולה לחלוח
ט מראה אודם עיייש לדרכו אמנם יעיץ נשמלה p qp״
זה תלחם קקציג שכ• עדנרי הרורא בהשו׳ דאפ״ לא
נתעקקה אלא במין או שבהלנטל לגד גיכ תולה ט כל
המיטס כ  pאה נהעקקה גגט מעיה מולה ט גס מדאס
אודם לאמריק לגס מלס השמיעה טהז על״ אפ׳׳פ שלא
נמעקקה גגיה הפידעה ע״ש
סעיף כ ״ ך )קכ( וגמצא על כל א׳ כסרע• כ׳ גשמלס
קקכ״מ חיל נראה לפעטד דדוקא גבידג
אבל אס מוצא על כל אחה פחוח מקלע גאוק שמכל
לומר דעל זו חצי לס הצפור והמוסר דס מאכולח \ p
מל השמי מעהלין לשחיק <כו׳ ו ס אם נמצא על אחח
כקלע ועור ועל א׳ פחוה מסלע באופן שטכל לומר לעל
אחה ללד משל שלשה חלקים מלס הצפור והמותר הוא
לם מאכולת ועל השטה חלק לביעיה מדם הצפול והמוחל
הוא לס מאכולת גיכ מ ע ה ת לשתיהן ו ק אס כשנחלק
תהא אחה ממאה ואחה מהולה מ ז ו
לס חצפול
שנמצא מל אמס יוחל מכסלע ועל א׳ פחות מכסלפ ט כ ג
למלוה  pולומר  vממאה חו מהולה ולא ש״ך לומל מה
מזיח ליוו שאנו מחליךן אס הרם הצפור לשחיק שזח
בשוח עזר נראה לפעיל ראם מוצא על אחת כמם גלול
כקלע וכגריק ועוד ועל השט׳ כסלע ואפ״ קצה יוחד כל
שאץ ליוחל כגריק ועול כיון דאחס בכל עטן עעאא אפי
אם טמן לה כל לס היצפול אד תולץ הקלקלה נעקולקללן
והשט׳ עהורה פנדל ועי״ש נעוקגר שהניח לץ זה האחרון
נצנדק אולם *לחם ס״ק ציד כ׳ לץ זה נחחלנו ח״ל ילאה
לי
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צאו־ היטב
) מ ( מסעירץ ולדידהו »פילו ל פ פ ס ק ה נ ע ר י ס ונמלא מליס
כדאיסא נ מ ר י כ ם מן השיק ל ס י י א ש ץ ־ ) נ ז ( שהורי*
tm9
ע ז ו פ ס ק ו ד א ם ג ת פ ס ק ה ב פ ס ו ס • מ ר י ס ונמלא עליה
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ממאה ) ל א ן דאמרינן ד ה פ ס ק ג א לכאן נשאר מדיין שיפוי
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באר היטב
מ ר י ס ומוי
ה נ ד ז והשיך.
כבי גריסים«
ג ס ס ( ואן

» » ץ עצמו לא נדהר אלא ננםעסקה בכגריס ונפלא עליה ב׳ גריסים
מ י ל )כס( מעוכה .אנ« דלעיל סכיו פסולה אפילו אינה עעוכס ני
שאני המם משפסקה נננייס משאיכ הכא ש«ן

דרכי תשובה
 6דאס אחה בלאיק הוא מקולקלת יכונה השני׳ לומר אליו דם מאכולת המיס קקכיו וקיע קיק מיח
כסס שלי הוא מכל הדס הצפוד עכ״צ< .קכא( שתיהן סעיף כיין)לגד( ]גתעסקה בפחות מבגדים .ע׳״ במי
טמאוה עבאחינו)דק מהנדז והביא מהנקה״כ שהשיג על
נדה בקרא מהיר! בזה קנקתפק אם נתעסק
י
מ ד ז ועיי׳ בהוה״ש קקכ״ה שפקק לדינא כהבקה״כ דבכחמים בחחלה היום בפחומ מכגריק ובקון> היום גיכ בפחוח
שומעץ להקל נדש ו מ בק״ע החניא קקמ״מ לדינא ע״ש מגריק ואידכ נמצא על״ יוהר מגריק אס הולה בקני
אמנם יפיץ בכרפ קק״ג וגקימ קקמ״ז שהרבו להשיב ע״ל פעמים האלו קנאמר קגם בפעם חב׳ נימז עלי׳ למקום
םנקחיכ בזה וטסניס פנים לדברי המיז נדש באריכוס מנימז בפעם הלאשץ וזהו מילחא דלא קכיחא או אולי
ועיי׳ בלבטן נסע קק״כ שהאריך מובא בזה ועיש במה שפ ״ל דבכהיג פקיעא דיק להלוה כיון לנץ קניהם הד
לחלק בזה לדינא ועיי׳ בחודד בחידושים קקל״ב שפקק כשיעור הכתם עייימ מה קפלפל בזה והניח נציע[
דלדינא העיקר כחמ״ז ראפ״ אס ג * לשאול מ ה אחר )סכה( טהודד -הייט כקהעקק שנהעקקה ט הוא גדול
 wשחיה 4עמאוח »יש ובחידושים שס קקי״ד והקכיס ^ל כך כמו הועוד כטן שהועוד הוא כחצי גריק צריך
עמו בלחם קקציל ועיי״ש בשמלה קקיל ונדב במלטשי להיוה שהעקק קנהעקקה ט גיכ כחצי גליק גדך קקליו
סמרה קק׳׳ח ובבאר מיס חיים קע״ מיז ובקיצורו מקיק )קבו( מהודה עבאיימ מיש מהנףז והשיך קהשיט על
»״ה ע׳׳ד קקמיח לדינא וכ׳ שם עוד ודל ולא עוד אלא הב״ ועיי׳ בכויפ קקעיז )דש ל ה ס דעה הנ״ בזה ועיי׳
אפי׳ באה לשאול לפני המורה ולא הזכירה כלל שגס נמלטשי מהרה קקימ ובקיצורו קיךג ובבאר מיס חיים
סנרהה עקקה ממה ומצאה ג״כ כקלע ומיהרה המורה קע״ מיח מיש ל ח ח דעה הביי בזה והביא גס דברי הכדפ
ואח״כ טדמ הדבר שמקקו שחי נשים ומצאו על כל אי הנזכר וכ׳ מ ר מ לדינא כיון שגדולי המורים החמירו אליהם
כקלע ג״כ נראה לפדד להכריע נףש להחמיר ולממאוח חשמעון אכן ביש עוד איזה צד להתיר כדאי הנ״י לקמוך
קמיהן והמצה להקל ולמהר הראשונה אץ )חחיחץ אוהו מליו בשעה הדחק ובכהמיס שומעץ להקל עיי״ש )קכז(
דש »  w־  pוסטסאין .קאי אדקליק מיניה דהייט אס
ביק שכגר יצאה במהרה עכ״ל
סעיף כ״ן ) Qqpוכנריס במאכורר -ע׳״ בשדמ מעיל נהעקקה בפחומ מכגריק ונמצא עלי׳ כב׳ גריקין נדע
צדקה ק״ פ שפ דדוקא גממכולמ דשכיח החניא קקנ׳׳ג אבל לדינא כבר כחב חלמיא בקעי׳ שלפיז
י
מ ג א וגס רגיל להעם גמקוס זוהמא חלינן שנזדמן שם דיש לקמוך אמקילין לחם קקציע )קכה( ]וטטמאין .מיי׳
לSר qלדם שנהעקקה ונרמה לכחם אחד אגל ?נקמקקח בשרת מהרגדל למחריש לאמקאם קי׳ נ״ג שנקחפק
מ זמנים גבל פעם ופעם גכקלע ומצא כסס פ ג קלעים באשה שמצאה על בגד״ ב׳ כחמים בכל כסס כגריק ועוד
נראה מקהימס הפוקקיס מדלא הזפרו להקל גס גזה ועקקה בדם צפור כשיעור כגריק ועוד א׳ אס יש לעהל
נראה לקיל דלא חליק נס גכה״ג להקל לומר דאהרמי והקפק דאע׳׳ג דאס אט חולץ כחס א׳ בדם צפור נשאר
סבא זה בצד זה עיש והבי* בחידושי הגרפיךא ובלחם עוד כהס א׳ מ״מ יש קפק דילמא בכל בהם יש החצי
מךק צ״ה ) ק מ ( דיש לסמוך אמק־לין .וכן בנחעקקם מדם הצפור נמצא שאין בכל בהם שיעורו כגריק ועוד
ממוח מכגליק ונמצא עליה כמם כגליק ועול גיכ יש
והעלה לחחמיר בזה עי״ש מעמיו[
לסמוך אמקילץ בזח למד מעמא הוא למאי לי בנמצא סעיף כ׳״ח )קכט( ובמה מעוכה בו .עי״ בלבנון נמןנ
גגליס ועול ולא נתעקקח אלא בפחות מכגליק או נחעקקה
קקכיא מה שפלפל והעיר דהא קי״ל דאין
׳
ובגליס ונמצא על״ כשני גליסץ דחלווייחו •וכל לצלן( כל מאכולח שח דש מאכולח שאץ ט דם כגריק ובאמח
בנמצא
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דרכי תשובה

יף

בנמצא כמס שיעולו חכמים בגמלה שבגלולות לא qשאינו דמידכ גס מה שהוא שכימ שהנשים שואפים אבק העאלק
סכימ כיכ וכר אמנם אם הבנה הנמצאה מעוכה אץ בה בחועמיק וכד )כמתא בפייש סקליא מ ה בשם הקיפ(
רק כמצי גליס וכו׳ ועיש במה שמבלל בזה והעלה איזה ו  pלפעמים לובשים הנשים בתי שוקיס מבגד אדוס וכקהיא
ליניס חלשים בענץ זה אמנם בעיקל הלבר אס הנראה יחיפ נהלכלך חלוקה מצבע האדומה שהבגד מפלימ דש
שהכנה הוא קמנה מכגליס הנח פשוע דצליך שלא יהא להלוה בו והכל הוא לפי מ*ח עיני המורח עיי״ק ]ועיי״
היהלא על הגליק לק כלי שנוכל להלוה שהכהם היוהל בבאהיג סוף קי׳ זה שהביא ד׳ השליה נשם השלעי גגורים
מכגריק הוא מהכנה המעוכה ט לפנינו וכמיש בלחם סקיךא והניחם בציע ועיי׳ בסדרי מהרה שם נקיק הנז׳ )בדיה
)  ' - j jק ל ( לכל הדינים שאמרנו .דהייט שאס חו כחב שם( שכ׳ שאפשר דלא הניח הבאידג נציע רק
jg
נהעקקה בדם צפור בסלע הולה כסס על מיש כקאץ לרש קביגה הכהס אז יש להחיר זה הניח
גדול כסלע ומורמוק ואס מצאה מאכולה מעוכה חולה בצ״ע אבל מיש דאס שרקקה על חכמם חלף והלך לו
כסם גדול כמורמוס וגריס אנל אס לא מצאה מאכולס מיד מ ה שימן מהרה מודה לו הבאידג דיש לקמץ ע״ז
מעוכה על הכסס אעיפ שהרגה מאכולה אין מולץ כסס עכהיד הקימ ובציצ פקקים להגייק מהריע מליגאוויעס ד ל
גדול כתורמוס וגריס ו ק אס הרבה ב׳ וגי פשפשין אץ קעי׳ זה כ׳ בהחלע דבזה שרקקה על הכהס וכד מודה
חולץ יומר מכסורמוס א׳ ו ק אס הרגה מאכולוס הרבה הבאה״ג נהש״ג דמהני להמירה ע״ש ומה דמקפקא ליי
אין מולץ יוסל מכגליס א׳ לפי שכיון שנחט חכמים להק״מ ש ט בלשון אפשר פשינוא ל״ להצ״צ דבכהיג מודי«
שיעול כחולמוס לפשפש וגמיק למאכולס לא פלוג < prהגאה• ג תאמה לעניד גס זה ציע ואינו מוכרח ו ״ ל מ ד ג ן
בשיעולן בין לב למעמ שאפי׳ הלגה מאכולה גדולה גיוחל הבאהיג וצ״ע בזה נראה דקאי גס אכולהו שהביא בזיז
או מאכולוה הלבה או פשפש גלול ביוחל או פשפשץ עיייש[ )ועיי׳ בקיק שלאח״ז ולעיל כףק ק״ב ובקוף קי
הלבה שיעול  pלכולן שמלח חכמים  pהוא ליהן קצבה זה ק״ק ער״כ( ) ק ל נ ( ]מעברת עליו .עיי׳ 3p״ *pהקודם
ללבליהס ושיעול א׳ שעליו אץ להוסיף וממנו אץ לגלוע ועיי׳ גשרמ זרע אמח ידג קי׳ נדב שנשאל על כהס שחל$
לעולם משאיכ בלס צסול וכיוצא ט שהולץ ט בשיעול שיוכל הלך לו על העברת האצבע עלע והביא עדי השלעי גגורים
לוע להספשמ לפי לאוס עיניס ולא למלח חכמים ושיעוק באשם שמצאה בהם ונקהפקה לחלוח בצואח צפור דרור
וכו׳ ומו5ין יומל מכגליס בשיעול הזה משוס מוסיף על שמצויים בחדרה ומד׳ הבל״י הנז׳ בקיק הקודם ומה שהביא
סימולי חכמים ומלתם מאחל ששיעול זה אינו משיב,.׳ בשם השליה וקייס דכיז אץ דומה לנידת דידן דאץ לחלות
חכמים ומלסס כלל אלא לפי לאות עיניט והיה אס הלגה רק לקמוך על נךמן זה במה שעבר עיי העברה האצבע
הרבה מאכולוס או פשפשים על שלפי ראוס עינים יוכל עליו בודאי אץ להמיר כי אין לנו אלא מה שאמרו ח מ ד ם
הדם לההפשמ הרבה יוסר משיעור שנחנו חכמים הולה העברה ז׳ קמניס וגס מ ה אין אנו בקיאים עכשיו כד׳
בהן כפי מה שהרגה מידי דהוא אשוק של מבחיס ונסעקקה הפוקקיס והממבר בזה מכיש קאץ לקמוץ בהעברה אצבע
עניו דייל דהוא דם אלא שהוא דם סמוך ועב עיכ עבר
בבחמיס עב״ל ש״ע ההניא סקנ״ה
בהעברה האצבע עליו עיש[ ) ה ל ז ־ ( בטני שאין אנו בקיאים.
סעיף ל ׳ )קלא( איצ להקיף .עיי׳ קימ סק״נ שכ׳ עיי׳ בסוהיש שידל שכ׳ דלכאורה נראה יביין־ שעכשיו
י
מהפרישה דאפי׳ כששני הדמים לפניט איצ אי אפשר בבדיקה יש נהקל מקפק אס הוא צבע א מ ס
להקיף עיש ועיי׳ בלבנון נמע בקיק כיב •מיה שכ׳ בזה א ק הלבוש כחג שיש להממיר מקפק משוס דהוה כקפק
סעיף ל ״ א )קלב( או צ מ • ע״׳ בלחהיפ לעיל קי׳ חקרון Tיעה מיש ועבקינו שם ובש״ע המנ״׳א קקכ״ח-
קפיז וננל״ כאן קיףב שט בשם השליח )רלה( ]שאין אנו בקיאי* ע״׳ בשדת חשורח שי מחד״ח
י
בשם השיג באשה שמצאה כסס על חלוקה והחלוק הזח קי׳ קמיג שרצה לומר השואל לפשונו מדברי הרב החניא
קודם שלנשחו חוח שעוחח נחצר כל הלילה ודומה כתם שמהני גס בזמה״ז לההיר ל מ ק היעב הכתם ולהתירו
זה כמו צואה של צפור דרור כי  pמצאה כמח פעמים עי״ז ואס נלאה דלא עבר הרי הוא דם ודחה זה בהשובסו
נחדר שלה על נגדיה צואה צפור דרור ו ט להתיר מכמה דזיא דהרב ההניא ודעימי׳ לא כתבו זה כלל רק לחומרא
צדמ וסניפים להחירא עיש ועיי׳ גס״מ סקניג שהביאו וכ׳ כשפשעה חלקה ונהכבק והדר לבשחה׳בימי שהרתה אינו
שנסכבק אבל לקולא רדו
דנאמה לא היה צריך בעובדא זו לכל הני צדדים רההירא תולה שהוא מימי בלחה
לדק עפי״ז כלל עיייש[
לכייז דאיכא למחלי בודאי חליק בכל דבר עיש שט
קעיף ל״ב
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בקיאים בקצת משמותם* ל ב יהאשה שהיתה עוסקת
ZT££'£
על דבר שהיה בדוק לה מתחלה)קלו()י»* ״ק* ״״*־( תחזור להתעסק <קלז> כמו שעשתה
)קלח( אם)־ני( מ ד ק שתעבור על חמקום שנמצא בו הדם)קלט( ממאה ואם לאו ©הורה*'^די ~£,י«
י

לי

)ממ( ׳ראשה)ל,מא( שבהמה עצמה ייטב()לה( בעד)פיייש מלמווסמעגץ וימי * b anצדסיתיט( ״ < ־ ״ י י « ״ ־

ה ב מ ק לה ונמצא עליו)קמנ( *לי( אפילו טיפה כחרדל בין עגול בין משוך טמאה *ולאעח־
אלא אפיי נמצא על הכתם)קמר( מאמלת מעוכה
)לה(

ייא

גלי** top
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פתחי תשובה
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דרכי תשובה
ס ע י ף ל י ב )קלו( והיא מקבל מופאד -אבל אס איבו
מקבל עומאה מהולה כדלעיל - *ap
דאין חילוק  pכםס לדם דביון ללא הלגישמ שיצא מגשרי*
מהורה מלאולייחא ודבק הוא ל מ ת ובלבל שאינו עןןנצ
מומאה לא גזרו ש״ך ק״ק ל״ע־• )0לז> כמו שעשתה,
עדעכנךו שהלכה וקבה ןלע החטא קיק טנו מפירגףי
)קלה( אם תדסן .עבאה״ס מיס פי׳ שמקום נ ץ לגליה
וכו יעיי׳ בתוה״ש שקליא שבי ודל פ ״ עשםון מקורה
נגד אותו מקום ע ר ל ועי״ בלבנון נעע ק ק ר ה שהתפלא
על לשונו בזה דהא המקור שהוא האם מתנדנד חז ואינו
בכל פעם במקום אחד אלא דבעביר כי לשון העיז והנדן־
עיקר דקג׳ שבץ רגליה והא עמון עיי״ס) :קלט( ממאה.
פי״ בנדע החט* קיק סי שמניא מדגלי הגע״ להא
להצרמהו לענוד שם ואס חדמן נ ץ רגליה במקום הלם
מעעאיק לח הוא משוס מומראכי זה לא ס״ במלת כחם
להא לא על נשלם ולא על חלוקה אשתכח ומזיל לא
גזלו גזלת כחם רק ננמצג! על גופה או על חלוקה
שלובשת או ששכבה עלוו או שעסכקת בו להוי כגופה
שבעל לגבה משא״כ כשעשתה מלאכתה או עברה ושבה
על איזה חסן לאינו משמש * מ ם ולאו כגופה הוא ע״כ
היא ממאה לק מממלא ולא עגזלת כחס ע״כ שובץ
שחחזול לההעקק וכר ועיי׳ בלבנון נעע קקכ׳׳ה שהאריך
קצח בכיאול עטן זה ועמד על המחקל בעגלה על ספסל
הנמק לה מקבל עומאח כיון למשמש * ס ס להילוך הדל
כישבה על הקפקל לבעל לנגה ושייך מ ס עיקל גזלח
כסס ואין שות במחתה לקולא ובי מ ל א ה ל מ ן למקום
ספסל שכנגל בין לגליה אין  14בה צולך להילוך ונגד
בץ לגליה הוי לק אדל ל1ן מקום זה במל לגבה ואץ
בח מגזלת כסס וחד לק שמץ לחתנלא פי״ש
ס ע י ף ל ׳ ׳ ג )קפ( האשד! שבדקה שנפר -עי״ נק״ס
קקטז )בדיה חלמנ״ן( שק׳ למובח מדגלי
׳
המשנה דה״ה אס האיש קינח * ע לאחר חחשמיש בעל
הבלוק ונמצא עליו לס אפ״ נמצא בו מאכולס מעוכה
ממאה והניח גצ״ע גמה שכל הפוקקיס העמיסו לץ זה עיש
ובלחם קיק יךו׳ )0םא( עכדקה ע מ ה בעז־ הבדוק .כ׳
בבףע קקב״ה ודל ונלאה לאפ בדקה * ע בחלוק שהיה
לונקח ונא בדקה החלוק קולס שגדקח אימ גו אם הוא
נקי באוחו מקום מדם מאסלת * ל * ואחר הבדיקח

מצאה גו לס פחות עכגריס דאינה ממאה דאעיפ שבדקה
חלוקה מקולס כשלבשה ולגרנות הרשביא זח מקרי בלוק
לה כיון שהיסח בחזקת בדוק בפולס הוא בחזקה גרמן
על שמדע שיצא מחזקחן מימ כמן לאץ לך כל -סדין וקרץ
שאין על״ גרפי דמים• וכר * כ מ! חקחס הוא יוצא
מחזקמו עד שתדע שהוא נקי ואיכ כיון שהוא כעד שאינן
בלוק געיק כגליק ועול וכל ז ק שאינו כגליק ועול מלינץ
בדם מאכולת שה״ כבל בחלוק וכמגואל להלן סעי׳ צק
תרמ הבל לפי לאוס עיט המולה כנלע׳ד ע מ ל ועי*
בשמלה קקליה ש 0ע• ד הכףע בזה ודל ונלאה דהיינו
לוקא כשנמצא כחם קען אשל נוכל לחלוח גס במאכולפ
השכוח נ א מ נ ו אבל לא נמחל עזה עכ׳צ ]ונדי׳ » ן
פסח הניס וחונך ליעס על הירל )להגאון מהריא נףקעץ
זיל( מיש ע״ד הקליע אלו נעונדא כזו שלא ח״ בלי5
ממאכולה והעלה שם מ י י ל עכל מקום ללינא נלאה נענו
ולאי יש לקמוך נ ט ד לחסיל ונמשוך יש ג״ב מקום להחיל
ונפלע אס יש עול קצת צל כגון זקנה שפסקה מללאזס
וכדומה ערל!•)המם מ ד ייבייק י י  -ומעניש מיש במקצתו
בדוק ועקצסו אינו מ ז ק ונלקה עצמה נחלק הבלוק וכד
ועי״ בלבנון ננוע קקכיו שהביא לבלי הפידש נזה וכ׳
שנעלם מהלב שהביא הפידש לנרי הניח שמואל לחליא
בדבריו בעובלא מ ו שבדקה עצמה בעל שמקצסו בדוק
ומקצהו אינו בלוק רסמאה ו ק היא משולח הלץ לאין
מ ח שום צל ספק להא לעקילץ *פחוס מכגליק בעד
שאינו במק אפי׳ נימא ממקמו מלוכלך בלס כנה מ״מ
בודאי לחלק הבלוק אינו לק קפק שמא נחלכלך מחלק
חאחל וא״כ לא עדיף מעד בינוט דממא עיש באולך •
)קמנ( אפ״ מפה כחרדל וידה פמוח ומדש השיך לעיל
קי» קפ־ג קללי עמלה קקטו )המד( מאכולת מעוכה
ענדז)דש השעם מנוס עקום בלול .הוא אצל מאכולת
ועיי׳ בשדה שב יעקב ס ״ ) ד ג שנשאל באשה שיש לה כטס
נשעלוח שבאותו עקום כמו שהוא שכיח בכמה נשים שחס
מולילץ עיעץ וקלעין על העל שקנאת עצמה באומו מקום
והעלה שלין זה לומה ללץ אשה שיש לה מכה באותו
מקום שתולה בס ומיס במה שפלפל בזח ועיי׳ בנןע להלן
סקסי( שמעתיק השד מגנו הלב שהאריך בזה וכ׳ לאף
דאמל״ הכא לאומו מקום בלוק הוא אצל מאכולת ס״מ
מבפנים אבל מבמת וקמוך לאותו מקום שהן הקעלומ
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<קמה( טמאה יוק הדק כשבדקה ג ו <קמו> וחניחתו)ל( בקופסא ואחר שעה כדמי! אוחו
ומצאה עליו דם כל שהוא כ ק משוך בק עגול טמאה* ל ד <קמז 1ע ר ק ה ) ק מ ד  0ע צ מ ה כעד

באר מ ו ל ה
,

מנר ״  Sodו0ד*
ל׳ לדוש ר

הבדוק לה והניחתו תחוו)צא( הכר או תחת ה כ ס ת ) ל  0ולמחר נמצא עליו דם ק מ ט ( אם

)קנ>)לנ( משוך )קנא( טמאה שיממתו מהקינוח ואם עגול יואק בו מרים ועוד
באר־ הימב

,

 fineתשובה

 tילפסי לאו
o
*
«
a
מאיי כסיגים סי׳
ונפיישה p
סליי ס׳
)נ( נקופסא .כפג הש״ן אעד)לז(
נסניקא•
»צא קא•
ולממי דלפינ
הכדוק גה
אפינו אעד שאינו נמק נה וקפה ינכהיג לכיפ בכל שהוא פהויה ינעיק דוקא אלא אודסא דינלתא קאני וכיה אס מצאס מיד םעון לנייסה • nm
יגייס ועול ו מ כנ הפוסקים פ י ל וכיפ ס ו ( ונפנ דלא נא הינסני
למפ 5אס מיאתו נהקוס מגולה דנוהול אס נמלא לאפי זמן עציו דם יזה אינו דפשופ כמפני׳ ננמצא על עד שלה לאפי זמן יסמא מספק אל•
היפוכו דסיעא קאמד דהיינו אס הניסמו ממס כי או נשי* או פסחו נייינס וניאיי מייי מגמלא סיק> על הפי סמוק פשיפא ממאה אלא אשי•6
לא נמצא הים עי נעמי נמ• כיאה אס היה מונמ ננמ״ם נקופסא ולא הופק נייכס משאיכ אם הוסח נידיכה יסיפא פטל )לא( הכי יאיכ*•
למימי שייאכונת נממענה שס טי) .לנ( משוך כח 5השין יווקא הכא כשניקה עצמה אמדיק הנ• אנל נכל שאי נאפים לא מסלקינן נץ משוד
צפגול ילעולם פמומ מכניים פהויה

דרכי תשובה
אשר שס זה טדא׳ אינו בדוק ושפיר הולץ הנרפץ וגס עיש ועיי׳ בקיפ קיק נ״ח שהרבה להשיב מיד הנףיז יהב״ת
הקרנוין בהם כיון דאיכא רגלים לדבר ע״ש וע״׳ נקימ בזה והוכיח דדוקא בה״ מונח נר^פקא לכיע נא תלינן
שם שהאריך נזה בכמה לפין ונקוף ק״ס שהוא מקכים במאכולח אבל בהי׳ מונח בגלוי הוא הלו׳ בפלוגהת הפוסקים
להתיר ולהלוה נקנו הכינים אפי׳ נסוך ג׳ ימים לימי ולדעת הרמגין וחרקביא היכא דחי מונח בגלוי אעיע
קנדלהה נל׳ שום מיחוש ונלטל איסור עיש ועי״ נס׳ מי שהעד הי׳ בדוק מעיקרא תלינן נמאכולת ע״כ והביאו
נדה מהית סוף ק׳׳ -זה שפקפק נזה עיש ועי״ נלחם בעצי לבונה בקצרה ועי״ בחוויל בביאורים קקנרז מימ
קקיגי שהניאו וקייס שיש להח״שנ נדנר והכל לפי ראוה בדברי הנרז בזח עיש ועי״ נלנטן נמע קקכיו מה שמצדד
נענ׳ המורה עכיל וע״׳ נק׳ עצי לטנה להלן קעי׳ לינן בזה ומ״ש בזה לדינא ועיי׳ במלבושי מהרה קק״׳ וביקצורו
שהניא דברי הק׳ע ועיש נודש נניאור לנריו נזה ועי״ קקנ״ז ובבאמ׳׳ח קמי׳ נ״ח שהאריך בזה והעלה דהעיקר
במלטש״ נוהלה בפיה״ק סקפיו וננאר מיס חיים קמי׳ עיו כהנדז והביח ללינא דאץ מיטק בין הנימח לקופקא ובין
שהניא גיכ דברי הסיע הנז׳ וקייס ודל ולבי מהקק נקלב׳ אס תניחתו במקום מגולה דגם הניחתו במקוס מגולה
לסקל נזה ונע׳׳ד אין להאשה הזאה הקנה כ׳ אס שחגלח אעפיכ אם מצאה עליו דם אפ״ מצאח גיכ מאכולת מעוכה
עיי״ש
אפיה ממאה מקפק
שערומיה הקונניס נאוהו מקום ואז ׳חוודע הדנר ננירור
M * \w<r)1> uc;jjy
>1וע־י
אס גס אח״כ יהי׳ הקרמין על הכד טלאי היא ממאה םעיף ל״ד )קטז( ]בדקה מנפה• נרי׳ נכדת אננ׳ צדק
)להגתיצ מקיטמ זיל( חידד קי׳ פיא ע״ד ואשם
ואיגלא׳ מלהא דשלא מן השערוה חס ואס שונ לא •חי׳
י
הקרטין עוד ודאי שהיא מהורה וכ׳ שס עוד ונקיק פיז שנועדה לבדוק בכיי בבוקר בטקר מבגדים מבוהמיה דה׳ היו©
דה״ה אס הרצה האשה הזאה לנדוק הנדיקה של נעל ומצאה כתם בחלוקה באמצע היום ונקתפקה אס גס חיום
אמונה שמואל הניל נקי׳ קפ״ז ג״כ הוכל לקמוך דאנדפ בדקה בבגדים מכוחמים כפי הרגילוה סלה או לא בדקת
דלעיל ק״ קפ״ז מנואר שיש דכה כמרי מחמירים שלא ופלפל שם בזה וכ׳ דללעה הנרב רביעי ליבון אין לה
לסמוך על בדיקה זו מ״מ בנ״ד יש נחקל ולקמוך שאס חזקת מחרה אז אין להקל בזה עיי״ש[ )קמה( עצמתי
נא המנא ענ חמוך י־ק מנחוץ יש לחתירה נכ״ע כ״ש הכא ונקע׳ שאידז מיידי ננודקת עצמה בלילה נפג<
)קמה( ממאה• ע״׳ נס״כ התניא קקק״א דממאה מדאור״חא תחשמיש או אחריו נממתה ולמחר תבדוק העד כדלעיל
ועיי׳ נמגטשי מהרס בקיצורי קקנ״ד וננאר מיס ח״ס קי׳ קס״ו ונלילה הביחחו החה הכר או החח תכקש או
קע״ נ״ו דממאח לחר׳ ח״ניס נקרנן ע״ש וכ״׳ נק״מ חחח ירכה ש״ע החניא קיק ק״ג <קמט( ]או משוך ממאה.
קקנ״ז קכ׳ דהיכא דמצאה מעוכה יש חילוק בין שמשה עי״ במי נדה בקרא מהיק שכ׳ לאס הוא מ מ נ ע דינו
ונין לא שמשה להיכא דנא המשה קודם שנדקה איע כעגול לדרך קנוח לא הוי מרובע רק משוך ע״׳׳ש[:
אז הוה ממאה ודאי אנל אס שמשה מקודם הוי ממאה )קנ( משוך »מאד -אפ״ בכל סהר נךע ההניא ק״ק ק״ד
רק מקפק ונימ נכנין מ״ש כהנן קעי׳ מ״ג השאילהו לבעלה ועיי׳ ננאר מיס ח״ס קע״ נ״מ ומלבוש׳ מהרה בקיצורו
סכהס איט הולה זו נזו גיי״ש והניאו נעצ׳ לטנה לדינא קקנ״ח וניע שכ׳ לאפי׳ אס מצאה על הכהס מאכולה
ע״ש אמנם יעיין נמבטנף כיהרה קק״׳ ונקיצורו קקניו מעוכה אס הוא משוך ממאה וחילוק יש דאס לא מצאה
ונבאר מים חיים קעי׳ נ״ז ונ״ח שפנפל מובא בזה והעלה מאכולח מעוכה ה״ז ממאה ודאי אנל אם מצאה מאכולת
לדינא דאין סילוק נזה נין שמשה ללא שמשה אלא כל מעוכה אינה עמאח אלא מקפק עיייש )הנא( ]טםאה.
שנמצא מאפולה אינה ממאה ודאי אלא מקפק פ׳׳ש נאריכוה עיי׳ בקדח יד יוקף )להרב מקאקונ( חידד קי׳ ע׳ עיל
)קכןר( והגיחתו בקופסא ענאה׳מ ילש מהנףז דלא נ א עורה אי ששרת להקל אס נדקה עצמה בעד הבדוק והיינו
המחנר למעמ אם הניחהו נמקוס מטלה וכיב נגףע הבדוק מקודם והניחתו תחת הכר ואמ״כ נדקה עצמה
סהניא קקק״נ ללינא דה״ה אס לא הניחתו נקופקא אלא עם אותו העד ופקק להקל אס נמצא עליו פחוח מכגריק
נמקוס מטלה כל שאץ לתלוה נמאכולוס או נזןס אחר אפי׳ במשוך למה לפקקי׳ גזת במשוך עמאת מ״מ א ס
עמקה ע״ש וע״׳ במקור חיים ק״קיןמ שפקק כן לדינא חניקתו ס מ ן הכל קולס הנמקה ליט כשאינו במק
דעהורה

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף לד לה

באר הגולה

אם היא עייי
>קנב>)לח( ט ה ו ר ה ) ק נ נ ( ש א י ן ז ה א ל א ד ם מ א כ ו ל ת ש נ ה ר ג ה ת ח ת ה כ ר ן » ה
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פתחי תשובה

באר היטב

מהורה עיין נדנמיר ש נ ח נ דנג׳ י ע י ם ראשונים של ש נ ע ה נקיים
)לח(
ס פ א ה ד ה א ד נ ח ס פסוח מ נ נ ר י ס פ ה ו ר אן> עיי ראשונים ) ע ׳ לקמן ס י ׳
ק צ י ו ס פ י ׳ י׳ נ ה נ י ה ( ה ו א משוס דאלינ א י ן ש ו ס א ש כ י נ ו ל ס ל ה פ ה ר א נ ל
ס א ן שהוא נ פ ד שנודקח ואפשר לס להזהר א י ן להחיל עיי ראשונים ע י ש
ו פ י נ ח ש ו נ ח מפיל צדקה םיי נ י ע שאין ד פ ח ו נ ן א ל א דאשילו נ ע ד שנודקח
ט ה ו ר ה פסוח מכגריס אן> מיי ראשונים ע י ש א נ ן נ ס י ע סיק ס י א נ ח נ
)לש( לסלומ נ ו ע נ ה י ע
ד נ ל לאיומיו •ש לדחות ודמחו להסמיר ע י ש
מיש נ ש ס הסיז נאשה שלגילה נ ד ע ד דחולה נ ה נ ש ע ח ו ס ח ה וע׳ נ מ י ר

)לג( לשלווה ) מ ש מ פ כאן דאן> נ ס פ ק מ ה נ ׳ נ ו לחלוח נשוס ד נ ר ( פסב
העיז גיל נאשה שרגילה שיוצא ד ס מ נ י ח ה ר פ י ש ל ה פ י י איזה ס נ ה ונדקה
עצפה אפילו נ ע ל ה נ ד ו ק ו נ ש פ ח נ ד י ק ה ג ג פ ה ג ס שס דחולה נ ה שלא
נ ש פ ח ו ס ק ס דאין כאן ס פ ק ד א ו ר י י ח א כ י ץ שלא הרגישה נ ד ס מ ן ה מ ק ו ר
ו נ ס נ ס י ז א ח ל פ י שראיחי מ ו ר ה א מ ד שהורה להסמיר נ ז ה וניל י מ פ ה
נ י נ ר פשופ פ כ י ל )לד( נ י ר כ ה מ ס כאן ״ ל שמאנולח ה י פ ה פ ל •רנה
ו נ ח מ ע נ ה נ ה פ ס ה שהמיסה ע ל הירך ו פ ס ק כ נ י מ נ ה י ״ א דאן> עגול פ מ א ה
נכיש )דסיל דל״ד למניסחו ח ס ח ה כ ר דשם מאנולח מ צ ד ה מ ש א י נ נ י ר נ ה ( .

דרכי ת ש ו ב ה

דעהורה אפי׳ במשוך והוא העלה דלא מוג הורה ואין
חילוק בין הניחחו מקודם חחח הכר או לא בץ כך ובין
כך משוך ממא ועטנ מחורה עיי״ש[ )קנב( טהורה.
עיי׳ גשיע ההניא קקקיה שהביא פלוגהח חפוקקיס דלדעח
הרשגיא גס אומרה שהרגישה מהורה דאמרינן הרגשה
עד הוא אגל להג״ שפ הממס י יון שלא הרגישה רגלים
לדגר שלא גא מגופה ו מ ׳ מגואר דדוקא אומרה שלא
הרגישה אגל גלאיה ממאה גס געטל ופחוח מכגריק עיש
וע״׳ בחוויד גגיאוריס להלן קקכיז שפקק דכל שיש לחלוח
שההרגשה הי׳ הרגשח העד חולין וחולין הדס דמעלמא
אח׳ ע״ש ועי״ בלבטן נמע סיק כיז שהביא דברי החניא
והמודד ופקק דאס הרגישה אפ״ סלא בקעה וקמה אץ
גזולין דהוי קפיקא דאור״חא עיש ]ועי״ בשרת צמח צדק
להגהיק מליבאורמש זיל חידד ק״ מ׳ ורא מה שהאריך
)קנג( ]שאין וה אלא דם
בזה ובדברי החוויר הנזכר[
מאכולת ע״׳ פח״ש קיק ליח בשם הדטל מרבבה דנג״
ראשונים אין לחלוח בזה ועי״ במי נדה בקרא במתיק
סעי׳ זה מה מחולק על הדגמיר וכ׳ שאץ להחמיר בזה
אפ״ בג׳ ׳מיס הראשונים עי״ש[ )קנד 0רש מקום לתלות.
עבאה״נו ופת״ש מיש מהנףז והחורד באשה שרגילה
להוציא דם מניח רעי שלח וכר ]ועי״ בקיע ק״ קפיג
קק״ג גדיה גס צל״ע ובקי׳ ק*צ קקצ״ג[ ועי״ במקור חיים
מ״ש לדחוח דברי תחוויר בזה ועי״ במלטנף מהרה ק י ך
שהאריך מובא בזה ולדינא העלה שס ובבאר מיס ח״ס
קע״ ק׳ ובקיצורו קיק שיג דהעיקר כהנףז לדינא עיש
ועי״ בק׳ יד ׳הודא על הל׳ שחימה בהשממוה לה׳ חערוגוח
בקוף הק׳ דף קביו מיד מיש גזה ]ועי״ גשרה ביה
שלמה חיג מידל ק״ מ׳ מיש גזה וגדבר׳ המאיר נחיביס
שמוגא בפחיש בזה והעלה דגימי לגונה אף לאחר ג״
בשעה וקהה אץ להקל אבל שלא גשעה וקהה והוא אחר
ג״ אס רגילה להוציא ר ס מהרע׳ וגדקה עצמה גלא
הרגשה ונגעה גס שס ומצאת אז יש למהרה ע״*ש ועיי
בשדה אטדח אזוב מדגר׳ )להגימ מיכאל דוג מלויגימש(
חיר׳ד ק״ ״ד .עיד אשה מינקס שמעולם לא הוציאה דס
מניח הרע׳ ושעד ערך נדו חדש אחר לידחה אץ דרכה
לראוח דס ועמה כשלשה חדשים אחר לידסה זה מכמח
ימים הרגישה כאב בבענה כדרך שקודם וקמה ועשחה
כ

צלבי׳ וצא הלגישה לבל ובקנחה אח ביח הרמי מצאה
לס פעמים ושלש על הנ״ל המקנח ובלקח איפ ומצאה
מהולה על חעל ממש ועל צללי העל מצאה קצה מלאה
אולס ולא הלגישה שוס באג בצדל־יס ואח״כ פשמה חלוקה
ומצאה על״ מלאה אולס יוחל מכגליק ומ* בלקה איע
ומצאה מלאה מהורה על הבליקה ופלפל בזה והניח בציע
וחמהתי שלא העיר מרגלי הנףז אלו לענץ לחלוח במקום
הרע׳ הגס שיש לחלק לני׳׳ד גאחה פרנףס מימ עכ״פ
הור׳ל להזכיל מר׳ הנףז אלו[ ) ק נ ה ( ]לתלות .ע׳״ גשדת
ליניא להג׳ מפאקש חאו״ח רדל ק״ ע״ל ע״ל אשה שקנחה
בפי המבעח לאחר עש״ח צרכי׳ ולא ירעה אס נגעה
באוחו על גס באוחו מקום ומצאה לס על העל ולא הורגלה
לראוח דס מניח רעי שלה ורצה חשואל ללמוחו לדברי
הנףז אף שאין דרכה להוציא דס מניח רעי מימ הרי
בזה יש קפק שלא נגעה כלל באוחו מקום והוא דחה
לברי השואל ואץ דעהו טעה להחיר עיי״ש ועי״ בקיק
שלאחיז הקמוך שהבאה׳ רעה החולק ומחיר בכהיג עיייש[
)ר,נ] (1בו .ע׳״ בקיק הקודם וס״ק שלפ״ז ועי״ גשדח
חבלים בנעימים ידב ירד ק״ ניג באשה שעשחה צרב״
הגדולים וקנחה בנייר ומצאה דם ואחר שעה בדקה עצמה
ומצאה מהורה ואינה יודעה אס יש לח מיחוש לראוח דם
מפי העגעח רש לה וקח חה ה״ שלא בשעה וקהה והעלה
דיש להתירה עי״ש מעמיו[
םעיף ל״ד! ) ק נ  0בירכה אפ״ מבחוץ מקום שאץ
דם המקור *.יכול ליפול אפיה במשוך
קמאה אפי׳ בכל שהו ש״ע המניא קקקיז ומלטשי מהרה
קק״ וגגאמיח קע״ קיא עיש ) ק נ ה ( מסאה וכל שהוא
משוך דאמרינן דחזקמו מהקנוח הוא וכן אס יש ט כגריק
ועוד דא״א לחלוח במאכולח ה״ז ממאה מומאח נדה ולא
מומאח קפק ואפי׳ נמצא דם גס על ירכה ממאה נתמאמ
נדה דאמרינן דמן העד הומה הדס גס על ירכה גףע
החניא קיק סיח מהחדק )קנט( אפי׳ בבל שהוא .כ׳ בבאר
מיס סייס קע״ קיא ומלטש׳ מהרה ביךצורו קקקיד כל
זה בנמצא על העד או בנמצא על העד ועל הירך * ל
אס נמצא רק על הירך ועל העד לא נמצא כלום אפ״
משוך אס הוא פמומ מכגריק מהורה אס נמצא במקום
שאין דרך הדם של המקור ליפול שם ואם נמצא על הירך
במקום
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שסולק עניי שיש לפלות אפי׳ נשעח יסתה ע״ש וע׳ נשו״מ מאיי נתינים
סי׳ נ״ז שרנ אמד רצה לפסוק ייוקא כשהיתה נימי פהיתה שאז יש לה
מזקת סהרה תולה נזה משא״כ נימי לינונה שהיא נסזקס ממאה אינה
תולה והוא ז׳׳ל האריך לסלוק והניא ראיות מ ס נימי ליבונה תולה ע״ש

]וכני נסגפ׳ עזה לעיל ס״ קפ״ז ס״ק כיי |.ו״ל פשיט ת ג ״ ראשמיס
אינה סולה נ מ לפי יעח השיך נסי׳ קצ״ו מונא ננכיע שס ס״ק ס׳
יאפילו נעכה ייוע שמוציאה יס אינה חולה מכיש כאן ]ועמשיל שי׳ קצ״ו
ס״ק י״א מזה[

דרכי תשובה
במקום שדרך דם של המקור ליפול שם ועל העד לא
נמצא והוא משוך אי פחות מכגריק דינו כדין המבואר
לעיל נקי׳ זה סעי׳ נר ננמצא דם על נשרה בלבד ולא
נמצא נחלוקה ע״״ש )מס( שאף ע ו ל טמא בכל שהוא.
וכ׳ ננאר )דם חיים קוף ק5ני׳ ק״נ ונמלטשי י טהרה
נקיצורו קקק״ו ונלע״ד שלדעה הפוסקים הללו הדל טמאה
ודאי וכ׳ שם נקע״ שאח״ז ונמננ״ט קקייא ונקיצורו קקקיו
וק״ז וזיל נראהי לי דדוקא כשטחתו את העד נירכה
והיכף נטלתו והקירח את הכד מן הירך ולמחר מצאה
עניו דס הוא דטמאה אפי׳ נפחות מכגריק ועוד אננ אס
לאחר שבדק! .א״ע בכד הבדוק קשרהו אה העד קביב
ליריבה והי׳ קשור עד במחר בירכה ומצאה עליו למחר
דס כנונ כחות רכגריק ונגיל ש להקל ולטהר אותה
ואפי׳ בנמצא על העד ולא על הירך וכן א qכשנמצא גס
על הירך במקום שיכול דס המקור ניפונ שס ככ״ל
ועיין שס כוד בקעי׳ שאח״ז ובקע״ ק״ה ובקיצורו קקקיד
שכ׳ דגס בטחתה בירכה ונטנמת מיכף משש אעפ״כ
בנמצא על ירך דם עטל כחות מכגריק וכוד והעד נאבד
ונא ראינו אותו אס הוא מלוכלך או לאו יש להקנ ולטהר
אותה באופן שנהנאר לעיל קעי׳ ז׳ נהקל גס לדעת הרמניס
דהיינו כשנמצא כמה טיפי דמים גם על חלוקה וכל זה
יש לחלק דוקא נדם פחות מכגריק ועוד אנל ננמצא דם
יותר מכגריס ונאנד העד הרי זה טמאת ודאי עי״ש
)מסא( ענול כ׳ ננאר מיס חיים קעי׳ ק״ו ונמלטשי טהרה
בקיצורו שקס׳׳ט דזה פשוט לכ״ע גס לדעה חרמנים
דאשה שנדקה עצמה נמלוקה שנרקחו היענ והי׳ נקי
ואחר חנדיקה לנשה החלוק על נשרה ולמחר מצאה על
החלוק דם עגול פחות מכשיעור גריק ועוד טהורה דה״ז
דומה לבדקתו בעד נדוק והניחתו תחת הכר ונמצא דם
אם עגול הוא טהורה ואס משוך טמאה עכ״ד ]ועי״ בק׳
נדרי זריזין להגאון מהרשיק ז״ל חיב בשדה שירי שיריים
לשירי טהרה קי׳ א׳ עיד אשת בימי עטרה שנהנה עד
נאומו מקום לשאוב הזוהמא וכך דרכה ונתנה שם עד
בדוק אבל לא בעומק כמו שצריכין לבדיקה אך מעט ונשאר
מחעד חת לאותו מקום אח״כ נפל העד על הארץ במקום
לח והגביהה העד מהארץ וראתה ט כתם עטל פחות
מכגריק ועוד חח מהמקום שהי׳ באימ גם אמרה שקודם
שנהנה העד בא״מ היהה בודקת עצמה בטיב ונא מצאה
כלום והיכף אחר הבדיקה היתה נותנת העד הנז׳ והסיר
מכמה טעמים כיון דבפל על הקרקע ובקרקע שכיח פרעושים
* שאר לכלוך מבשר שריי׳ וכדומה והד כבדקה בעד
הבדוק והניחחו החח חכר וכו׳ וגס כיון דבמצא חון
למקום שהיהה בהוכה רק חוצה לו א״כ דיט כדין קעי׳
 nrבלקה בעל הבלוק ועחחו בילכמו לאס עטל מהול

ועוד כיון דנא נחנה אוהו ע״ד להיות בדיקה כדינו אז
הוי כעד שאינו בדוק דמילהא דנא רמיא עני׳ דאינש ל *
אדעה״ עיי״ש[
סעיף ל״ו )קסכ( כדקה עצבה .עיי׳ חוו׳׳ד בביאורים
קקכ״ג וחידושים סקמ״ד דכל זה בלא
הרגישה משאיכ אס הרגישה וכ׳ שס מהשר הרה״א בדקה
עצמה בשעח הרגשה ומצאה ייראה כהורה ומראה ממאה
ה״ז ממאה ולא הלינן ההי־גשה בייראה מהר־ה ומראה
ממאה מחמה ה כ י שאינו בדוק כיש וכיי׳ מזה בדברינו
נסנן p qp״ זה )ק״ק רק״ח( )קסג( כעד שאינו בתק.
עיי׳ בט״ז קקכ״ה ובמקור חיים ק״ק ק:״ח וקיק קניד שכ׳
ההרשב״ח בהוהבה׳׳א דהך עד שחינו בדוק לאו שלא הי׳
נדוק מ.נולס אנא נדוק היה לכנ׳ יום או ׳וריס שהיסה
רואה בכני יוס או יומיס שהי^ד שהוא יקי והניחתו נמקום
מומכ כדרך הנשים שמכינה להערים נייקוס ידוע ומוצנע
ונקי ועתה נשכה נדיקי .נגינתה )׳ינקום המוצנע ונא
נלקה העד 1ככיו קמוך כנדיקה אננ כשנוקהה חלוק ק
השוק ואינה יודכת דמי לוקחהו או ינ^בו׳כ חו מישראליח
ואינה יודעת אס היא נדה או ניהייה ונ־קה א״ע מ
או שקנחה א״כ נכד הד ־מן נביה בזה בודחי ניכא למיד
דמטמא נה אני׳ השוס כתם כ״ש וכיי׳ נש! ״ה מהרים
מלוננין קי׳ ק״ג ובק״ט קקס״א וסיק ק״ :קיו וק״ז ובכרפ
קקיכ מש״כ נזה נאריכומ כיי״ש וכיי׳ נש״כ ההניא קקנדא
היש נניאור שיעה הכוקקים בדין זה נאורך ע״ש ופי״
נ ע נננון ננוע קקכ״ט מ׳׳ש בדנרי הרנ בכל ההכיא נזה
נדיבא עיש וביי׳ במלבושי טהרה קק״ב ובקיצורו קק״ע
עיא וע״ב ועיג ובבאר מיס חייס קע״ ק«ז שהעמיק בלשון
הרקב״א ד כ י בינוני היינו שלקחה האשה כד של חברתה
במקום קהי׳ מונח ממה שחבי־חה הצניעה שם כריה רק
שלא ידעה בבירור אס הביתה בדקה חת רעד זה וכן אס
נדקה איע נעד שלה נמה שהיא ב^נמה הצניעה אס
עדיה ולקחת משם עד ונדקה א״ע בו ואינה דכרת מדאי
אם נדקה את העד קודס שהניחתו קס דגם זה נקרא
עד נינוני משום דאמרינן מקתדא כי1ן שהניחתו נמקוס
הוצנע הרי הוא נחזקת נדוק קצה ויקרא עד נינוני לבן
ממאה כשמוצאה יותר מכגייס עיש )קסד( ]שאינו בדוק לה.
עי״ נשרת זית רענן ח״א הל׳ נדה סי׳ א׳ לענין טיפות
קמנוח שנמצאו על העד שאינו נראין אלא נעיון הימנ
כ׳ דהוי כעד שחזקתו מלוכלך וכנ זמן שנוכל לתלומ
שהיו מקודם הוי כעד שאינו נדוק דתולה כד כגריק ועוד
ועיש עוד נ נ ך נ׳ שלאחיז מ״ש בזה[ )מסה( ]בדק לה.
עי״ נשדח דנרי נחמי׳ מידי ק״ נרו נדז עיי שמצוי
ננשים שלפעמים מוצאח על העד מראה אודם משהו ואס
׳סאלנה המרצ אס נדקה היטנ העד מקודם שנדקה ידע
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אפילו הניחתו )קסו> שמור כתיכחה <קסז> ומצאה  rhvדם )קסח>)*»( )קסט( ט מ א ה
דרבי תשובה
שברי לה שלא ת״ זה מקולס משיבה שעם חיוה שפתחה
אוהו וראמה בו לא שמה על לבה ללקלק הימג ולפיץ
עד כדי להכיר במשהו וממילא יוכל להיוה לפי לעהה
מהי׳ זה מקולס עיש מה שפנפל עס ההיג השואל נאריכוה
נזה[ )קסו( שמור כתיבתה עיי׳ נק״מ סוף קקקיה
שהוכיח לנע״כ מ״ש נש״ע שמורה נתינתה לאו לוקא דהיה
אס הניח נמקוס מגולה טמאה ואינה מהולה אלא נטחחו
נירכה ע״ש ועיי׳ נש״ע התכיא שס שכ׳ נניאור שימח
הרשב״א בזה דכד בדוק שהניחתו נפי שעה מיוס עד
לילה אפי׳ נמקוס מגולה נניה כימ ד־דוע שלא נתעקקה
ט נכחמיס ולא הלחעקקיס נכממים ענרו נצל׳ של העד
לא תלינן שהגיע גו מקרה שאינו ילוע ומקרי על נלוק
ואס עבר זמן רנ נענין שאין ילוע אס נתעקקה ט
בכחמיס או המתעסקים בכחלרס עברו בצלו אם ה״ במקום
מגולה אפי׳ עד בינוני נא הוי אנא הוי כעל המזדמן לה
מ י ה ואס הי׳ במקום מוצנע היינו עד שאינו בדוק בינוני
דריח מטמא משוס כתם כ״ש וע״׳ בק׳ נבטן נמע שם
מיש בדברי הרב ההניא נזה וכ׳ אח״כ ח״נ מיהו נראה
דוקא נשהה זמן יב במקום מגולה ואח׳כ בדקה איע גרע
מעד נינונ׳ אנל כשנדקה א״ע אפ״ נכד ניכונ׳ והניחהו
זמן רנ נמקוס מגולה ואח׳׳כ מצאת עניו כהס טמאה כיץ
דליכא ודאי כנדה נשוק כינחיכ רק קפק השכוח ומצר
שמחכקקיס נכהי״ס ענייו בצדו וכשקפק זה נונד קודם
שקנח א״כ י׳׳נ כאן נמצא כאן הי׳ דס קולס הקינוח אנל
כשספר! זה נולד אחי תלךנוח ״ל כאן נמצא כאן הי׳
נשעה קינוח וטמאה ע״ש נה״ש עוד נזה )רס 0ומצאה
עליו דם• עיי׳ נקרה פניס מאירות חינ סי׳ קיע שנשאל
נאשה שכקקה נטהרה ונדקה איפ כדינה והחחילה לספור
ז״נ ונכנ יום נדקה א״כ ומצאה טהורה ואח״כ לנשה
כהונת נעלה שכנר ננש נכלה וכשמה נהלנסו נגדי לק
לכנוד שנת והכהונה אקר פשט זי־קה למוך הכליס המוענים
ליה! בכניקה ואת״כ נזקה נכהונת נענה הנינ ומצאה
בו כתם והשיב כיון שנקחת כהונת בבלה ממקוס שזורקים
נגדים שלבשו כני ומוכנים נכניקה הוי כמו שלקחו מן
המזדמן כה בניה שהזכיי הרשניא אפי׳ קנחה עצמח נעד
זה ניכא מאן דמעמא לה אפי׳ משוס כהס פיש ועיי׳ נסיע
שקסיא שהביאו והקכים עמו לדייא כיון שכן דרך העולם
דכשפישמיס הכהונה אץ מקפידין כליו אם יתלכלך עוד
וליבו בהניחו נמקוס התורפה זמן מה ואין מקפילץ
להניחו נמקוס ניגוני להיוח משומר קצת ע״כ טולאי לא
מחזקינן לי׳ נחזקמ נדוק גס ״ל כיון שהי׳ מונח נץ
שאר הכלים העומדים לכניסה נהלכלך כהונה זו משאל
גנליס המטכלכיס שה״ מונחים אצלה ואע׳׳ג שלא לאהה
ששאל הבגדים שהיו שם היו מלוכלכים מ״מ חליק שה״
מלוכלכים מראייתה שראחח כבר נכחם כהונח זו וכ׳
שם ז״ל ועוד נראה דאן> אם לא נזלר^ בץ הכלים
ממוכנים לכביסה אלא שהיה זמן מה מונח בארן וכה״ג
דינו כעד המזדמן לי״ל שנהלכלך מן לחלוחוה י ס שחי׳
באיץ וכו׳ וכיש היכא שבלקה איע בכל יום להליק להכהס

מעלמא קא אהיא נגיי״ס )קפה( אינה טמא־ עפת״ש
סקלימ שכ׳ ח״ל וניל פשומ לבניי אינה חולה ומ׳ ועייי
נשרה מעיל צלגןה ק״ טס שנשאל באשה אחה שבדקה
עצמה הוך ג״ של נקיימה נעד שאיט בדוק לה ומצאה
עליו כהס פחומ מכגליס ועוד והוא פטל אם יש להלוה
נמאמלמ דשכיחי או נאמר דע״כ לא הקילו הפוסקים
נכחם פחומ מכגריק ועוד מוך ,ג״ אלא בנמצא נקלין או
נחלוקה שאיא להזהר אנל נעד הנדיקה י״ל דאיהו דאסקדה
אנפשה והשינ דשפיר הולה נמאכולה בעד הבדיקה גם
נחון ג״ ונא אמר״ דנעינן זינ ברורים אלא לענץ כחם
גדול כגריק ועוד אנל נפמות מכגריק ועוד דחלינן נמאכולה
גס ננליקה העי שפיר הולץ אפי׳ נג״׳ הראשונים וכי״
נקימ קקק׳א שהניאו ועיש נמיש ע״ל נזה ותשיג על כל
דבריו והעלה לבעיכ לא אמליק לעל שאיט בלוק בעי
כגריק ועוד אלא באשה שיש לה חזקה מהרה משא״כ
באשה שעוד בג״ הראשונים לימי נק״הה שהוא עדיין
במזקה מעיינה פתוח גס כשהוא עגול אץ הולץ נמאכולה
והולץ יוהד שנא מגופה עיש ועי״ במלבושי מהרה גקיצורו
קקע״ה שמפקפק בדברי הקימ בזה וכ׳ דמשורח קדץ נראה
דכל שהוא פחומ מכגריק יש למהר נזה אפ״ נמשוך גס
ננדקהו נהוך ג״ * ל להלכה אץ להקל והוא מיראה
הוראה נגד דעה הקיע עיש ועי״  p r iנממ סקיל שסיים
נזה נציע ]ויעי׳ נשרה עמק שאלה )להגהיצ מהאלניקמאפיל
זיל( ירל סי׳ לין נאשה שקפרח זינ וניוס ג׳ לקפירחח
מצאה קורע חנלקמ ק חעל ואחיכ ניוס נ׳ לקפילהה
עהה מצאה על הזאק״ן נענד״ל הנעשה מגוונין צטעץ כהם
יוחד מכקיעור ורק שיש לה להלוה ניעי נדחה כ׳ הלכה
ט ממיד כד עהה שהיא ה׳ לספילחח חלאקונח ופלפל
שם בדנרי המעיל צדקה הנז׳ וגס האס נאט נזה לפלוגהח
ההפל״מ והסיט שאס הלכה כל הגי ימים נהכחונה ומצאה
עליו כהס לא הוכל להלומ י בימי נדהה וע״׳ ס״מ קקע׳׳ד
אך ננ״ל ״ל לכ״מ מתי דהא על רגלה מנמץ איא לדם
המקור שיבא לשם א״כ מה שמצאה עההעלהזאקעץנענד״ל
הלי יכול להיוה דבה׳ג ימים לא הלכה באותו מקום דק
לצד חת שקם איא ללס המקול שינא ועוד העלה דאיכא
נזה קיס עיכ קייס להקן ולההיר עי״ש ועי״ נשרה אננ׳
צדק חירד ס״ פ״נ מה שנקהפק השואל לע״ד החתיצן
)הנז׳ להלן נדנריט קיק קע״א ע״״ש( נדין בדקה עצמה
נעל שאיט נדוק דאין לה למהר אלא כשיעור קמן מאמלת
שנזמנינו ולפ״ז כיון לנג״י חלאשוניס לז״נ אץ מולץ נשום
לנר זולה נמאמלה א״כ א״א לחלוח בג״ חראקוניס לזינ
לק ננףעול מאכולח קטן שבזמניט וע״ז חנףנ הגה*3
באבני צלק לחומלמ הסייק שבדקה נעל שאיט בדוק
הבו ללא להוקיף עלה והמצה להחמיר מ ה ״ יחמיר אבכ
בג״ הראשונים א״צ לחחעיר כזה כיץ להא לאין חולין
בניי ראשונים בד״א הוא ג״כ רק חומרא בעלמא ואץ
למקיף עלי* עי״ק[ )קסט( פסאד -עיי״ ?ש״ע המניא
קיךע שכ׳ לכאן אץ חיטק בץ,שהעל הוא דבר ממקבל
סומאה או לא דעל חמור בזה מ*1ל כהס ע״ש ועייי
בלבטן
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ועוד )רע) (1לי 0טהורה • הגה וכיש אס הניסמו אפי הני״קס במקום שיש לסלופ הנמס יפהויה אפילו ניומי מננייס יי*״ 6בפ 0מ״מ
ר< ) 0ידלקמן
מ
ק
נהיה
בסעיף
י י " * * י * ״ י לח •איזהו עד הבדוק)קעח(
י״*
) י י פ ( אנל אס)קעז( *׳׳ייייי י י ק י ^ז °
כל שכדקתו בין היא קבין הכרתה ולא נודע שנכתס בו כ ח ס ולא העבירתו בשוק של טבהיס
נ

ס

ש

באר היטב

י

ש

נ

י

ש

5

6

0

3

,

6

**יי

כ  : ,ד י ס

ו מ פ ״ א ה ״ נ מן ״ ״ י

£

,

פתחי תשובה

)לה( פהורה דהד מיי ספיקי ולקולא פיא יילמא לא יק העי סופפ על )פ( אס יש נגייס יעוד ]פ׳ נתשונמ פחם סופי סי׳ ק»ג ינזמניס יש
•דינה ואפילו אס מיל מן העד טון שאמו נדוק לה איפר מקמי הכי הד להסעיי « מכס ס יפלמא יננתס הגמצא שיעויו מגייס ועוד שהוא שיעור
שס יש״ והשיך השיג על יין זה יאץ זה סיס כלל יעיד אינא לעיער יס מאטלס גדולה שלא נמצא כן נזמניגו וכמו שפצוין נשפי מעיל צדקה
שמא מהמקוי נא על סעי ונהיג לא מקט סיס כמיש נייגי סיס בדין )עמשיל סק«(' אנל ניקה עצמה נפי שאיט ניוק ומרש עיי הרנשס זינס
דני לס נסי ייץ כסס •ש לו מימ מידי ספיקא לא נסיק ואין לסהר אלא
גשיעוי קפן כדם מאכולת שנמצא נזמניגו או פשפש אם מצדם שס עיש[ )0א( מהורה אפי׳ כר .ע׳ נספר ניס אפייס מייד ס״ מיה שכלזנ מ״ל
י ו ק א שלא נ ש ע ס ו ס פ ה א נ ל נ ש פ ת ו ס פ ה הוששין  *91נ ע כ ה שנגועה עיש

דרכי תשובה
גלגנמ נעע קקיל מה שהעיל נזה ו י ש נזה ללינא עי״ש מיבעיא לאשחמחי יוהר מבפנים ובזה מבחוץ רה עעמ
מ ז י ל והניח נצ״ע עיי״ם[.
)דע( אלא אם יש כגרים ועוד׳ אבל פחוח מכגליק ועול
מחולה ואץ חילוק בין משוך לעגול לעולם נפחומ מכגריק ס«יף ל" ץ )קעד( וטחתו ב י ר כ י ״ עי״ במקור חיים
קיק קביו שהוכיח דקעי׳ זח מיירי בנמצא
י
ועול מהולה נףע קקק״ג מהלאביל נעה׳׳נ והלשג״א
וחודר קקכיג )קעא( ]בגרים ועוד .ע׳״ פידש גשם חחחיק דם רק על חעל לחול אבל לא גם על ירכה וצא דמי
בלי! בלקה עצמה בעל שאיט בלוק אץ לעחל אלא בשיעול לעיש לעיל סעי׳ ליה בנמצא על חעד לחוד כיע מול״ס
קען חייט מאכולח שגזמניט ועיי׳ בשדה אבני צלק)להגה׳׳צ דממאה אפי׳ עגול הסם דוקא הואיל דעד הי׳ בדוק משא״כ
עקיטע זיל( ק״ פ  yמה שהשיג על חחמ״ק )ועי״ לעיל קכא יי״ש אמנם יעיץ בנדע ההניא קון> קקעיג סכי
בלבריט ק״ק קק״ח( ועיי׳ בשדח השורה שי קי קק״ו דקע״ זה מיירי לוקא בנמצא דם גם על ירכה דאיכא
מה שייסנ לנלי חחת״ק מהקטה חאב״צ ו ק בלבליו למימר מעלעא אחא הדם על ירכה ומירכח הועם על
בחשולח שי מהל״ח השד ק״א ו מ שנהט להחמיל נזה העד אבל אס לא נמצא דם על ירכה \  \ 3אם חניחמו
כחחמ״ס אך נעתלא ד ד י )נתשולס נף מהמס( שה״ תחת הכר או הכסת אחל קבדקח עצמה מיד ולא נמצא
עול צל לחקל שמלגשח כאב גלול נאימ באיזו צל ובאוחו כגריק ועול על הכל והכקח דינו כחניחו בקופקא ע*ס
מקום חעל כשנגעח שם במקום חכאב מצאח סמלאח ועי״ בלבנון נמע  qpקקליא שהביא חחניא בזה וכי
עמאח ובקאל חמקומוח נקי ע״כ העלח לחקל עיי״ק[ בעוקגר ובנאנלו הכר והכקה קודם שנבדקו אס יש לס
)מעב( מפקום שדסיס נמנייין שם .כטן אקפה וכיוצא בה וכן העל בדוק קחניחו חחה כר ונאבדו הכר וכקה צריך
ואס״ אס קודם קחגיחהו באשפה היה בדוק ואפ״ הניחהו להתיישב הרבח אם ח״ שכוח לחיוח ינכדכ אלו דם
שם רק לפי שעה א י ה חזקחו שנסלכלך בדם המצד קם כשיעור הנמצא על העד ו י ש גמיש עוד איזה חידוקי
ש״ע החניא ק ק י ב מחב״ ועיש שהביא גם דעה הרץ דינים נקצרח )מעה( בירכוה מבחוץ מקום שאין דם
גשם חלאביל לאפ״ נעלחו מן האשפה לרבי ממאח נד ח המקור יכול ליפול שם .נדע חחביא שם )קעו( טהורה,
כיון דנדקה איע ודמים שכיח נה הד רגלים ללבל שהוא עגאח״ע )רש מהגדך שהקיג על דץ זח דאין נףק כלל
וכד ועי• בתוידס קקליו )דש למיץ קושיה הגדך באו
ממנה ולליח עמאח משום כחס וכי לבעל נפש יחמיר לספיר הוי קיק נכתיג אע*פ שאינו מתהפך ו נ ד ם לכן
לעצומ כלעח חלין אבל ללינא אץ לזת ממקק הגדע י ל פשוע דאין לזוז מפסק הנדע ושאל גלולי האחרוםם
כדעת הלשניא במוחבייא עיש ועי״ בלבטן נעע קקכ״ע עכיצ והביאו בנףע חתניא סם לדינא ועי״ גמלגוגף מםלס
י ש נלנלי הלנ התניא בזה וביש בזה לדנא י ש •  >fPקיךא )יש בלבלי חנדך ומדש בזח ללינא י ש ועי*
<מעג( ]מגויין שם• עיי׳ בשו״מ צמח צדק להגה״ק מליבאודמש בכדס קיךז )דש בלבלי חבףך מ ה והבליע דגמקוך V
דל חידד קי׳ קמ״ג נאשה שמצאה כסם על לאש טדלה להודות כדע^ השץ־ להחמיל בכל ענין אגל בעגול יש
ונס עוד מיפים יעל מקומות החנק סמוך לגולל שנץ לקעוך על המחבל להקל עיי׳יש• )קעז( הניחתו בסקמ
מלס יה״ גליק ועול אך כל מיפה לעצמה אין נה כגליק שורן דם שבית עיי׳ ס״מ קקק״ה דהלמ׳יא בע״כ עיילי
ועול דש לח במה לחלוח כי שחעו בגיס־ עגל ט ניום שהניחתו במקום מגולה לאי בקופקא פסימא הא מ ר
אך כי ניגשת סוזמקאומ )זאקי״ן( ולא מצאה עליהם מבחוץ כתג המחבל זאח ומה קע׳׳ל אצא ולאי דאסמעיק דאפי׳
&לאס לם לק עעמ מןעיל אמנם גפנים על תזאקיץ
הניחתו במקום מגולה ע״ש ועי״ בלחם ק״ק קב״ח:
למיינו בצל הסמוך לגוף מצאה מלאת לם ממש לפיכך
•לחוק ג י נ ״ שיחי׳ מן דם השחיעה לא״כ גחון על הפוזמקאות סעיף ל*ףן )קעה( כל שצדקתו בין היא  pחברתה.
פיי שנלקחו חאשה או חברתה לפני כעס
י
חלשים

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף לט מ

באר הנולד!
 00וכ״נ הימני*

ולא בצד המתעסקים בכתמים הרי זה בהזקת)לי( כ מ ק  :לט יא pהאשד .טמאה משוס כתם ;
י י י ק ק י י ^״־אבדק״״ג״ו.
* מ צ א ה בהלוקה אא״כ היה בדוק לה קודם שלבשתי <  pאבל
ב י ק י ו *  S*2־£T£
שלבשתו ולכעתו כלא )לי( בדיקה ומצאה בו כתם טהורה :מ P
חלוקה ופשטתו)קפנ( ומצאה טהורה והשאילה לחברתה ולבשתה ומצאה בו כתם הראשונה י צ י ^ ״ ^ ף ׳
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״נ  vtשמארי! בזה והניס הדבר נציע )לו( בדוק ופיל סליי »ה
נקיא אינו בדוק )לז( נדיקה אפילו יודעת ממי לקסמו ניון שלא היה
 pmאני אומר כתם  t>tכנר היה שהכתמים עדנריהס יהולניס נהס
לסקל .שץ• )לש( נדקס נפנ השין פי• שבדקה אוסו נססלה ואפיכ

לנשתו יאסינ פשטתו ומצאו מהוד והשאילתו לסביתה אבל לא בדקה מלוקה
אלא נשפשטמו זו לא אצעריך לאשמועינן דהראשונה פהורס משוס שמצאה
אותו פהור והשאילתו לפנרתה הא נלאיה פסודה ניון שלא בדקה או*
קוים הלנישה וכיכ הסיז דלא כדרישה וניס שנמסו נדסוקים

,

דרכי תשובה
חלשים ואע׳׳פ שעכשיו נשפה וקודם נדיקה טפה לא נלקה
העד מ״מ הואיל שח״ לח חזקת בדוק פעם א׳ ונא נודע
שבכהס ט כחס ולא ה״ העל בצל המתעסקים בכחמיס
קא׳ העל לעולם בחזקת בלוק מקול חיים קיק חנ״ז
0עיף ל״ע )קעט( אבל אם א־נו בריק עמיז קיק כ״
שהעלה להא׳ איט בלוק לקכא לא לנר
י
לאיט בדוק דלעיל קעי׳ ליו דה״ט על בינוני לעל ביטנ׳
ממאה גיכ משוס כחס דאין לחלק  pשנמצא כהס לנין
קנמצא ננדיקה לק דהכא מייל׳ נאינו נלוק לגמל׳ ולקחמו
מן השוק והקכיס עמו נחוהיש קקליז ודל!א כחניח אמנם
יעיין נקימ קקקיז ונחור׳ד נחידושיס קקמיח שכ׳ דהעיקר
כדעה הניח וחס׳׳ך דק״ל דנעד וחלוק נינוני איט מעמאה
משוס כחס רק דוקא נחלוק שהי׳ לה פעס א׳ נדיקה
דאז אינה יוצאה מחזקה נדוק עד שחענירתו נשוק של
מנחים ות אס לנסחו אחר הכינוק נלא נדיקה הנמק
נמקדיר או נמגליד דלקמן קעי׳ מ׳׳ז ואס אינח נקיאה
חחעיר עכ׳׳ל ועיי׳ בחלושי הגלעק״א שכ׳ ג״כ שלבלי
הס״ז חס חמוהץ נזה והעיקל כלמה חנ״ח לכשלא נלקחומעולם מיקרי איט נ מ ק ומהול גס ניוחל מכגליק ואף
לרעה חרא׳ש שמחמיר לעיל קעי׳ ל׳׳ו הייט רק נעד
קקנחה נה אנל לא נכהס וכ׳ שכן הקכים ל;ה הרב
מפארה למשה ע״ש ועי״ נכו׳׳פ קק״כ וקקכ״ל ובש״ע
המניא קקע׳׳ו שפ ג״כ רהעיקר כרעה הנ״ח והשייך
ופקק  pלדינא וכ׳ לכשלנשה מלוק שאינו נרוק אפ״
יודעה ממי לוקמחו כלומר אע׳׳פ שלקחמו מאקח מהורה
קאין לחלוח נה הכתם יותר ענזו אפ״ה כיון שלא נדקתו
קודם שלבשתו הלינן שהענילהו קולס שמכרחו בשוק של
מגחים או בצד המהעקקיס בכהמיס וה״ח בחלוק שננית
סלנשמו נלא נדיקה אננ׳׳פ שהי נ מ ק לח מתחלה נשעה
מ מ ו ק כיח שלא הניחהו נקופקא מיד לאחר הכטק ויש
*ןלוה שהענילוחו בשוק של מנחים או נצד המהעקקיס
מנחמים כגון שענל זמן לב נענין ששכחה ואינה ׳ולעה
אס לא הענילוהו ואפ״ ׳ולעת שלא הענילמו אלא שיש
לסלוה ננני הניס שנהעקקו אצלו נכהמיס או שהמהעקקיס
מ נ ת נצרו אפי׳ ה״ נמקוס )מצנע שאינו מצוי שיענרו
בצדו הליק כמו לסליק לעיל קע״ ל׳ץ נעל אלא לההס
בקעי׳ ל״ו גבי עד שאיט בדוק ממאה משוס כהס הואיל
וקנחה עצ)מ ט והכא כיון לזה מקלי על שאיט בדוק
ממולח לגמרי וכר ע״ש באולך ועי״ בק״מ קקק׳׳ז קהקכיס
לדברי הכד׳פ נזה להעיקל בהש׳׳ך אך נמ׳׳ש הכו״פ

לנשים שלונשה חלוק אחר הכיטק הוי רק נינוני נזה
השיג עליו הע׳מ מחא ללקמן קע״ מ״ו ע״ש אינרא כי
נחור׳ל לחלן קקל״ל כ׳ לחלק נזה נין נהכנק נניה ישלאל
לנהכנק נניח :כלים לננית נכלים לעולם חר אינו נלוק
אפי׳ מגליל ע׳׳ש ועי״ נלננון נמע קקל״ג שהניא לנלי
הכו׳פ וחע׳מ וחחוו׳׳ד נזה והפיל כיק לאפי׳ נניה ישראל
הללך להלוה המכונקין לנגנ אפ״ נ ״ ת וסיים נצ׳׳ע.
)רפ] 0אינו בדוק עי״ נשר׳ח שואל ומשינ קמא ח׳נ ס״
ק״ח נאשה א׳ שהלכה למנול ולקחח לח חלוק נ מ ק
ומנלה ולינשהו ולא נלקסו קולס הלנישה וננואה לניהה!
לאהה על חלוקה רם הרנה ולא הי׳ להלוה לק נוהנשים
נניה המנילה אמלו שנניה המנילה נמצאו כמה נשים
ולהנליצ א״׳ שנאוה שם לכנס כהנהס ונגל׳ נדוהס ד ק
להלוה שנגע החלוק או שנמן> מהם ולעהו להממיל לאין
להלוה נזה לא מינעיא ללי הנר׳ז הנז׳ נכף׳ק הקודם לכ6
שהי׳ קצה נחזקה נדוק אין להלוה א״כ ח״נ לקחה חלוק
5לוק מקולס וגס לתנה הכו׳׳פ לעתו להחמיל גזה מפרש
נליל מנילה ואולי לומה עירה עלהה נח כדאמרי׳ נכדה
לס״ו ועיי׳ נס״מ קי׳ קפ״מ קק׳׳א עיי״ס[
0עיף  0׳ )לפא( בדקה חלוקה• אנל אס הלאשונה
נוד לא נדקה החלוק לא כשלוגסחה ולא
י
כשפשמהו שניהם מהולים מרש נקע״ שלסיז נדןי ק״ק
מיז )מפב( חלוקה• עי״ בקיע סיק קיח שב׳ חיל ולעיל
נלאה לאפ״ לא נלקה חלוקה ללא נדקה עצמה ומצאה
מהולה והשאילהו לחנלהח ואחיכ נמצא ט כהס אצל השניה
הראשונה נוהורה כיון שהיחח נחזקמ נוהורה שהלי נדקה
ידע הרי היא נימקהה והלינן נשרה וכו׳ ואע׳ג רגם
השניה נדקה ידע קודם הלנישה מימ ״ל דלמא אידה
ראהה וכו׳ ואימר אס קילוק ידיה לאמה וכר נדש נאורך
ועי״ נמלנושי מהרה נפיהיק קקפימ וננאר מיס חיים
סע״ עיז שהשיג על הקיפ נזה דכל שלא נדקח הראשונה
אצז חלוקה רק נדקה א*ע לא מהנ׳ לה ושניהם ממאות
פ״ש )קפנ( ומצאה טהורה עכויפ קקכיא שמצדד דחכא
מיירי דוקא כשהראשונה אמרה להב׳ נשעה שאלה שהמלוי!
הוא נ מ ק אנל אס לא אמרה לה נשעה שאלה אינה נאמנה
לממא מנרהה נאמירה דהשניה יכולה לעמון איט מאמינך
ועיש נמ״ש נזה וסיים נציע עיש ועי״ נמפארמ צבי קקמ*
ובמלבושי מהרה קקי״ד שהנדג נדד הכדפ נזה והוכיח
לשפיר באמנה לומר שבדקה מלוקה לאהר שפשמהה וממילא
להבראה ממאה ואין השניה יכולה למעון איני מאמינך
נדש

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף מא

ןןןףן כאד הגולה

טהורה והשנייה )קפד( טמאה* מא ״ י ב ש ה ) ק פ ה ( חלוקה הבדוק ל ה ופשמתו והשאילתו
)קפ 0לישראלית)קפז( נדה או לעובדת כוכבים

יזםס »*> of mom

דרכי תשובה
ע״ש בודש עוד בזה )ספד( טמאי• ואפ״ אס אחר
שנרקחו חברהה חניחהה )דדה ואחר שעה או שהיס אפ״
אס הביחהה מיוס עד לילה ואחיכ השאילהו לחנרחה לא
אמרינן דנשעה שהטחהה נכהס שיע ההטא קקעיח
מהרשנ״א ועי״ מזח נדנרינו נעיל )ק״ק קעיח(

וכר וש״ס ואף מ׳ שנא ירצה לקבנ את זאת אבל זה
נלעטל ולאי ברור שכל שעברו עלי׳ שבעה הנק״ס כלת
ועדיין לא נובלה אף כ׳ לפעטל נראה לגס בכת״ג באשה
אחרה תליק כיון שעדי״ היא נלאיה מקולקלת כל זמן
מלא מבלה מ׳׳מ אם היא מעוברה וכר לא חלינן בה נכה״ג
כיץ שמר בקהס המעיין הרי היא בחזקה מקולקה מדמים
מ*כ הליק באידך וכד עכיל ]ועי״ בצ״צ החלשוה נפקיףס
קע״ זה שכ׳ והביא שיש חולקים על המלימ הנז׳ וחומרים
שבכל ענין הולה בה שאעפ״ שהיא בחזקה שאין דמים
מצרים בה מ״מ עכנףו היא ממאה אפ״ שהיא ממאה מפני
שהי׳ בהוך קפירה דנ שעדיין היא במומאהה עד שהקפור
וממבול אפיה הולה בנדה שלא חתחילה נקפור עדיין
אעפ״ שהיא ממאה כמוהה כיון דלא מקנקנא נה י ״ ־ י
והיה אס בלקה והשאילהו 5צלה ונבשה הנדה וחמיכ נבשה
היא ידז הולה בה אעפ״ שנמצא הכהס אצל נענה הכהס
לא אמריק הך דאשמכמ גבה תתקלקל וכן הלין אם
בדקהו ולבשהו ואידכ השאילהו לנכדיה שהגיע זמנה לראומ
דהיינו שהיא במ ״ב שנים רום אמד וראהה כבר פיא
אעפ״ שאיבה רואה ביוד השאלה החלוק ואח״כ נמצא גו
כהס הולה בה אבל אס נא הגיעה זמנה לראוה אעפ״י
שכבר ראהה פיא הואינ ועכשיו בימי השאלה חלוק
לא ראהה אץ הולץ בה שהרי אין דמיס מצויץ במ
ואין להלוה בה ולומר שמא עברה בשוק שנ מבחיס לפי
שכיון שהישראליח לבשח חחלוק בחזקה בדוק שהרי
בדקחו קודם שלנשחו אץ אט יכולים לחוציא מחזקהו עד
שנדע שיש דבר שטכצ להלוה כטן קהנכריה הגיע זמבח
לדאוה וראהה כבר או לא הגיע זמנה וראהה עכשיו
בשעה החזקה חחלוק או נףודעה טדא׳ שעברה גשוק של
מגחיס אגל גקהמה איי להוציאה מחזקתה אבל אס השאילה
חלוקה לנכדיה ולגשה הנכריח ואחיכ נגשה הישראלים
אעסיי שהישראליה טדקהו קודנ* שהשאילהו הולה גה
גהנכריה אפי׳ לא הגיע זמנה לראוה ולא ראהה עדיץ
כצל דחולץ שעגרח גשוק של מגחיס ואעפ״׳ שאמרה
שצא עגרה אינה נאמנה והמעס שכיון שהנכריח לגשה
חחצה הרי החצוק גחזקמ שאיט גדוק צגב׳ הישראלית
ואעפ״י שבדקהו החצה מ״מ כיון שצגשה נכריה אחר
הבדיקה אץ הבדיקה )מעצה צהחזיקו בחזקה הבדוק ואס
ידעה הישראציה בבירור שצא עברה הנכריה בשוק שצ
מנחים אז אץ מוצץ בה כיץ דצא הגיע זמנה נראוה עכיד
חצ׳׳צ  opש pמשמע בש״ע שצ זקנו חרב ממניא ז״צן

סעיף מ״א )קפה( חלוקה הבדוק לה .עי״ בק״ע ק״ק
קימ שהניא מחניח דננדכ בחלוק הבדוק
י
מייר׳ דאליכ אף אס לא השאלהו לנדה ?והורה אנל לדעה
יש״ ורמנ״ס אפ״ נקמס חלוק הדץ  pועיש נמיש נזה
ועיי׳ נחפארה צני ק״ק קקיד ודש נניאור דנרי המחנר
נזה מדש בלשונו חלוקה הנמק עיש )קפו( לישראלית
נדה אי לנכרית פ״ שיש חילוק נץ ׳שראליה לנכדיה'
לנכרית כנ שראהה פעם א׳ לפולס הרי היא נדה של
דנריהס שהד* לא מצא לעהרה לעולם ודיל דישראלימ
כיון שנידהה הלו׳ נימים תאה לכלל מהרה לא מקרי
נדה אלא נהוך מד נידהח אנל לאחר שענרו ימי נדהח
אף שלא עבלח עדיץ אינו מולה נה לפי שכנר ענרו ימי
נדהה ופנים מדשוה נאו לכאן אנל הנכרימ כיץ שראחח
פעם א׳ לעולם היא נדה מדנריהס ואץ מהרמה הלד
בימים וכל ימיה חד מנא איה לה משיה הולין נה לעולס
שהולין הקלקלה נמקולקל שלעולם היא נדה משאיכ
נישראליח שלאחר שענרו ימי נדתה או ימי קפירהה אץ
חולץ נה לפי שלא משינה עקולקלח משלימ פרק נד מהלב׳
אינ וקדר׳ מ ה י שק״ע <רש נאולך )קםן( נדה .עק״ך
קקמיח דחולין הקלקלה נמקולקל ועי״ נמשלימ שם שכ׳
להא דהולין נזה הקלקלה נמקולקל דוקא כשהיו שחיק
פוות אנל אס היסה הנדה זקנה או מעונרה או מגיקה
אפשר דלא נתלה נהן וכמנףל קעי׳ מ«מ עונרה ושאינה
פונרה הולה עונרה נקאינה עונרה וכר ואיכ גני נדה
אס הימה ננדה עונרה או מטקה או זקנה אפשר לשהיהן
מקולקלת דלכל מדא איכא אומדנא למן לילה הוי הכהס
שם ע״ש לדרכו וע״׳ נקימ שס שהניאו והשיג עליו והוכיח
דכל שהשמא ודאי הזיא ומעיינה פמומה גס אס היא
מעונרת או מינקת או זקנה דכיץ דהשהא לפנינו היא
נדה הולין נהם ונאאמלינן שהן נמזקת מקולקח מדמים
ע״ש נאורך ועי״ נשמלה קקמ״ד שהניא דנר׳ המשלימ
והס״מ נזה ופיש מדש נדנריהס ולדינא קייס דלדעחו
נראה נהכריע דלפודש להלן ס״ קצ״ו דכל ג״ של הנקיים
ממזקינן לה נחזקמ מעץ פמומ * כ אף אס היא )יפונרס
או מינקה או זקפה דהוה נמזקמ מקולקמ מדמים )דמ
כיון שהוא נג׳ ׳)דם הראשונים לימי הנקיים שלה מהזקיק וכתב נמלימ עוד בקוף פרק נר הטנ הינ ולע לע׳׳כ צא ^ ׳ p
אוהה בחזקח מעץ פסוח דש להנוה בה יותר מנאמרה
דהוצץ בס׳מאה אלא בעמאה מחמה שראהח אבצ
אנל אס ענרו עלי׳ ג״ נקיים שכנר יצאה מחזקה מעץ אס צא ראהה אצא שהיא ממאה משוס שמא הראה כטן
פמומ אז אס היא זקנה * מעונרמ או מינקמ דהר עונה אחה קמוך צוקהה דקיייצ דאקורה נבענה ואיכא
נהזקה מקולקס מדמים יש להלוס הכחס נאוהה שאינה מיד לאיקור זה הוא מה״ה וכר )דמ אס נבשה מנוק זה
זקנה ואינה עעונרמ וכר לאע׳ג דזו מהורה וזו ממאה באוהה עונה איבה הוצה בה כיון דאץ איקורה עצ
מימ יש לתלות יותר באומה שאינה נחזקה מקולקח מלידס מה שעבר אלא משוס חששא דלעהיד ח׳׳פ עכ״ל
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באר היטב
) נ כ ( זמנה היינו נ מ •״נ
נ ן משוס שתול•] הקלקלה

שנים ר ו ם א ס ד ודווקא נ מ ה או נ נ י י ס הדין
נמקולקלת משא״כ נהשאילתו לפהודה שתיכן

באר היטב
שמאות והא• א ס נ ד ק ת ו  0נ כשפשנותו ב י ן )מ( מ ע ו ת  .ו מ ק א נ ש ה ס
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דרכי תשובה
)קפה( ׳:הניע זמנה לראות .עננ״' שב׳ העעס שהנכריה השאילחו נאשה נדה כעומדת בחוך ז״נ ולא נמלה וקודם
אינה רגינה נהקפיד על דמיה וכהמיה ה ל  pכל שראתה פעם שבאו בשאול השאלה עבדו הז״נ ומבלה א*ן חולין בה דבא
א׳ משגדלה אע״ג דנעידן שאלה לא חזאי איכא למיהל׳ שייך לומר חולין הקלקלה במקולקל אלא אס בשעה
שמדמיה הראשונה נהלכלך נשרה ונגדיה ולכלמ חלוק שבאו לפנינו בשאול היא מקולקלח משא״כ הכא הרי ככשיו
זה ,אנל נישראליה ליכא למיהל׳ נכך שהרי נטה ׳שראנ לפניט מהורה היא ואינה מקולקלה ע״״ש ופי״ נשמלה
דגילין לנקוח נשרס ונגדם מכל דס ומכל בהם אע׳׳פ קקמ׳׳ג שהביאו והביא מדברי המלימ הנזכר מבואר דאץ
שאין נדעמס למטל ועיי׳ נמשל״מ שס שהקשה דלה״מ נ*מ כלל איך היא בשעה שבאה לכנינו לשאונ אלא הכל
מדוע בעיק .בקמנת נכרית שהגיע זמנה נראות דהא אפ״ הלו׳ בשעה לבישה 'החנוק כיי״ש ) cxtpשתולה בהן.
בנכרית קמנה יבוליו לחלוח שכל שראחה פעס אחת •עד״ן אבל בנכדיה שלא הגיכ זמנה לראוה אינה חולה בה נומר
נשרה ונגדיה מלוכלכים מהדס ומ״ש נמ׳׳ש בזת ועי״ שבא הכחס מגופה אבנ מ״מ יש להלוה שעברה בשוק של
נקד״מ ס״ק ע״א שעמד ג״כ ע״ד הנ״י נזה ומתח דקענה מנחים או מצד המתעסקים בכתלדס שהנכרית אינה נאמנה
שאין דרכה לראוה עדיין וראייה ע קראהה לא הוה אלא לומר לא ענרהי ואפ״ ישראלית קמנה אינה נאמנה להחמיר
נאקריד דר pלנקוה ידע מלוא״כ נגדולה שעלולה לראוה אלא נדאיכא רנליס לדנר כדלעינ אלא דהכא ודיר׳
אין דרכן לנקוה א״ע ע״ש )קפט( והיה אם בדקתו כשידוע שלא ענרה אנל נרישא שלנקה חלוקה הנדוק לה
והשאילתו ופשומ הוא דה״ה אס שכבו שהיהן נממה ואידכ השאינמו לה אין הולין אאיכ ידוע שענרה כדלעיל
אחת ונמצא כתם על הקדין שתולין אוהו ננכלימ או סעיף ״׳ת ש״ע הסניא ס״ק פ״א )קצג( בספירת דנ.
ננדה לחם ק״ק קל״ז• <קצ> אם בדקתו והשאילתו .שעדיין היא נמומאהה פד שהספור והנוטל אפ״ה הולה
ענאה״מ קקלימ שב׳ מהנדך להא׳ אס נדקהו ליל כשפשמחו ננדה שלא החחילה לספור עדיין א1׳יפ שהיא ממאה
ועי״ במוה״ש קקל״מ שעמד בדברי הש״ך בזה דמשמע כמוהה מ״מ כיון שלא מקלקלה לה מידי הולה נה אנל
מלשונו י מ מ ן מקא שלבשתו ופשנותו קורס סנליקה אס התחינה לספור אע״פ שזו ספרה יום א׳ וזי ספלה
ואח״כ השאילהו וחזרה ולגשתו והוא המות דלאיזה צריכץ ימים רניס אינה הולה נה נףע ההניא ק״ק פ״נ מהמשלימ
כאן לבישה ופשמס פעס ראשון דאין לזה שוס קנרא וכו׳ )קצד( דבנ׳ ימים הראשונים של י" *ח קילח עיי׳ ס׳׳ך
וקיים נצ״ע ועיי׳ נק״מ ק׳׳ק ע״נ שעמד ג״כ נדבר׳ הש׳׳ך קיק כ^א ובשדה חכם צני ק״ נףג והובאו נדנרינו לקמן
נזה ועיי׳ נעצי לטנה שכהנ דמונה הש״ך נזה לאשמעינן קיק רי״ד וע״׳ נדונים אלו נדנרינו להלן ק״ קצ«ו סעי׳
דדוקא נשנדקהו מהחלה כשפסמהו אבל אס לא נדקה ״ )קצה( ]יק םקילץ .עי״ שיך קקנ״א דאין הולה נגיי
כשפשמחו רק שלנשה חלוק הנדוק ונשמה פשיעתו נא הראשונים גס נמכה שנגופה ע״כ אין חולין גיכ נמה
נדקהו כלנ והשאילחו נחנרחה נדה ואח׳כ חזרה ולנשמו שלנשמה החלוק נימי נדהה ע״׳׳ש ועי״ בשרה אק שח״
חיא ומצאה כהס דנזה אין הולין ננדה שהיהס לונשמ ק״ נ״ה נאשה שלנשה לנניס והמחילה נקפור זינ ונהוך
באמצע נין שה׳ תלנישוה שלה כיון שהיהת לובשה אותו יוד ספירתה נדקה עצמה נעד הנדוק לה ותיכף אחר
שסי פעמים דיש לתלות יותר נדידה נלנישה הראשונה הנדיקה מצאה דם עליו וסחרה קפירחה וקודם הלילה
או האחרונה דלא מקיליק כיכ כיון שהיה תחלוק נדור! נדקה עצמה .מחדש והיתה מהורה רק הכתונת לא נדקה
מהחלה רק היכא דנדקהו נשעה פנדמהו והשאילהו לחנרהה אז כ׳ קמכה על מה שנדקת אותה נפעם הא׳ וה״ לק
נדה וחזרה וילנשה היא דלא היו אצלה אנא לנישה חדא ונקי ולא חחליפה הכתונת וחתחילה לקפור ז״נ מחדש
נאחרונה בקפק אז תלינן בנדה משא״כ כשהי׳ אללה שסי ובפעם נ׳ ניוס הג׳ לקפירהה מצאה על הכהונה כסס
הלנישוה נקפק אין הולין נלנישה חדא נקפק ע״ש גדול א׳ יכולת לחלוח ולומר שהכהס ה״ גיכ מאז נעת
)קצא( שתולה בהן• עי״ נמשלימ שם קוף דייה הו שנדקה עצמה נפעם הראשון ונמצא על העד וכי היכא
אמרינן נגמ׳ שט י נראה דבל שלא היהה ממאה טדא׳ דמצאה על האגד במו  pאס ה״ נח־קמ הכהונה הימה
נשעה שאלה לא הליק נהי אף שטדע מומאהה קודס מוצאה שהלינן הקלקלה נמקולקל והעלה דלא מיננדא
לנישס חנרסה -דביון דאוהה שעה שלוגשה החלוק לא לדעה הגדך הנז׳ לא חליק אלא אפי׳ לשי׳ הפוסקים דמליבן
מיהה ממאה ודאי לא ,שייך לומר בה דסולץ הקלקלה הייט רק נרואה דם ממש משא״כ הבא דלא הואי מגופה
במקולקל שהרי לא היהה מקולקלת טדא״ באוחו שעה רק ע ״ בדיקס העד שהכניקה בגופה ובליז לא ראלןה
ע״״ש ועיי בק׳ מי נדה נחדושיו לקמי׳ )דנ שכ׳ לאס ע״כ לא הליט הכהס מ ה כלל עיש בפלפולו באורך[ •
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*תחי תשובה
)פכ( שגא ראתה פעולס ע׳ כיגמ״י שפמה מיז ידוקא מפיר גפיק שלא יאסה מעילס אגל כקטנה לא איכפת נו אס יאחה יניח אניה עיש,

דרכי תשובה
 0ע י ף ) 2"0קצו( השאילתו לקטנה פי׳ שבדקה נעלח וכתכ שס בבאל מיס חיים שעי׳ פ״אופ״ב ובקיצורו חיק
החלוק אח החלוק ולנשאו ואחיכ פשמחה
י
ציע ק׳ קיא וז״ל מנוקה שלא הגיע זמנה נראוח
וחשאילחה לקמנה וכר או לנערה וכו׳ ואחיכ מצאה כחס שנבעלה ובזחיז צליכה ליקפול ז״נ וכו׳ והמהילה לקפוי־
»כן לידפך נמי דהקמנה לנשה חחלח חלוק חנדוק ופשמחה ז*נ לאהל המשמיש וליוס השני השאינה אומה מברמה
ולונשחה בעלת החלוק וארדכ מצאח כחס וכמשיל בקעי• סלפ• מלוקה ולנשמו ומצאה עליו אפי׳ אס מגלמה היא :׳כ
חוחיש קקמ״א ומקור חיים נףק קעיא )קצז> לקטנה במוך ז״נ יש למלומ הכהס בהתנוקמ• וחברמה מהורה
ע״׳ ננאר מיס ח״ס קעי׳ פיד ונקיצורו קיק רךד רךה אבל אס לאמר שנבעלה המנוקמ קפרה ז״נ ונבענה שניה
קיו וקיז שכ׳ וז״נ נראח לי דנץ חמקה שלא חגיע זמנה ולא לאמה לס גשעמ־השמיש ולמחר השאיבה אותה חברתה
לראוה או שהגיע זמנח ולא ראחה ואפי׳ תגיע זמנה לראוח חלוקח ונמצא גו כחס שניחם ממאוח ואין נהנות בזה
וראחה כל זמן שלא פקקח מלראוח מחמח חשידש מחחלח יוחר עזה עיש )קצט( קודם שחיתה הסבה• כ׳ בתוה׳יש־
ניאה ראשונה אס לאחיז השאילחו חנרחה חלוקה נחוך קקמ׳׳ב למשמע ללחחר שחיחה המכח נא חלינן בה ואף
יוד ספירסח אפי׳ אס גס חנרמה היא נתוך ימי ספירחה שצליכה דנ כלץ נלה מ״מ אין תולץ גה לבכה״ג לא
אעפ״כ חולה נה אלא דנהגיע זמנה לראוח וראחה <דא אמלינן חולץ הקלקלה במקולקל עיש ועיי׳ בסימ קקע״ו
שחשמש אלא ג״פ וחראה דלאחר ג״פ איא לה לשמש וננ״ז שהביאו והשיג עליו וכ׳ ששגגה הוא ואין דבריו
וכמש״ל קי׳ קפ״ז אבל ביש נה כאנ נאומן שמבואר שס נכונים למשמעות נשון המחבל כך הוא לקולם שחייתה
לעיל דמוחרת לשמש ודאי דמברחח חולה בה לעולם בחוך המכה חליק בה אפי׳ היא מהורה נגמל׳ כגון אחל שמבלה
ימי ספירחה וכן אפי׳ באין לה כאב דאסורה לשמש נאחר משאיכ לאחר שחימה המכה לא תניק בה כשהיא מחורה
ג״פ שראתח אעפ״כ אס גס אח״כ אפי׳ לזמן מופלג אחר לגמרי פיי׳׳ש באורך )ונדל קיק י־״ג( )ר( תוך ד ייילות
ששימקח וראחה השאילחה חברחה חלוקה חונה ואפי׳ ע״׳ גק״ע קקע״ז )גליח ומעחח ננוא( שכ׳ לבעיכ הני
חיא עדיץ לא ראחה כלל והיא גס לאחי־ ז״נ עכ״ד
ד׳ לילוח לא משכחח להו רצופים להא נביע אץ נוחנץ
)קצה( שלא ראתה מעולם .עפחיש מ״ש מחדגמ״ר והנה נה אלא ליל חקמיש רום שלאחריו אגנ יותר אין נוחנץ
הדגמ״ר הפחיק לשון הרשניא שיכולין לפרש דמיש שלא לה כל זמן שלא שימשה וא״כ  TOOנאחר תשמיש של
ראחה מעולם קאי ענ נערה אגל גקמנה ״ל דנא איכפת בעילח מצוה לינה כנלה גמורה ואקורה ואיך אפשר לחיוח
לן אס ראתח נגיח אגיה והנה אמה הדגר ט נהוהיב ד׳ ניטח רצופים אלא ולאי שהד׳ כינוה לקאמר חייבו
הארוך איחא נלשון זח בהולה דמים בקנונה או כעי־ה אי £רצופים כל אחח אחר שמבלה ע״ש לדרכו ועיי׳
שלא ראחה מעולם רכולין לפרש כמ״ש הדגמ״י־ אננ הנה בכאר מיס חיים סעי׳ פ״ג ובקיצורו ק״ק יךב וקיג שכ׳
המעיין בלשון הרשב׳א נחוה״נ הקצי־ נראח שב׳ ודג דפשומ חוא ד ק מד אס בתוך קפייוח זינ שנ חנערח
השאילחו נקמנה שלא ראחת מעונם וננשהו קמנה .ו הזאח חשאילחח חברחה חטקה גיכ תולה בח חברחח
לאחר שננעלה קודם שתראה המכה «־ pאס השאינחו אפי׳ אס הברחה היא ג״כ בחוך ימי קפירתה זינ והיפ
לנערה שלא ראתה מעונם וכר עכ״ל הי־י בעינינו שחעוחמ״ח עיש )ו־א( ליושבת על דם טוהר היינו ׳ונדח לאחר
לא נלו נעצמס לנר זה לקמנה גיכ נכינן שלא ראחה שבעה לזכר וי״ל לנקבה למדינא דגמרא דגם אס ראהה
מעולם כי כן כתנ הרקניא גהדיא נחוהנה״ק אינרא כי דם מהורה תיא ועיי׳ במלבושי מהרת קקנדו ובקיצורו קיק
בגוף הדין הנה גס הק״מ סקע״ה עמד נזה כ׳ מדנרי ציל ציה צ״ו שהעלה דחא דחולץ גיושבח ענ דם מוהר
הש״ק משמע דבקמנה נא בעינן שלא י־אתה מעולם ומחמה בזחיז זה דוקא כשהיולדח נא קפרה כלל ימי נקיים בחוך
ענ המוחמ״ח וגס ענ הי־שב״א דמני; לחם זאח וסיים היוד מוהר ולא מבנח חיא דחונה בה אבנ אס קפרה t
נצ״ב עיש באורך וכיי׳ נמלנושי מהרה קקייז ונקיצורו ימי נק״ס ומבלה במוך ימי מוהר או שלא נובלה אלא
ק״ק נ״ז וצ״ח וננאר מיס חיים קעי׳ פ׳ שהניא דנרי שהיא אמר שבעה ימים נק״ס ומברהה הסתורה הקאילחה
הק״נו נזה והעבה דלכאורח תי׳ יראה נחלק נזה נץ אס לה חלוקה אינח חולה בה ושניהם ממאור .ואס הקאילמה
הקמנה ראחח ג״כ ובין אס נא ראחה רק א׳ או ניפ מהורה חלוקה לססירוח ז״נ לאחר ידם מוהר בהוך שבעה
דאס לא לאחה קודם שננעלה רק פעם א׳ או שני פעמים ימים מולה בה גס גזה״ז וכן מר אם סופרה שגעה נק״ס
שפיר חולה נה * ל אס לאהה גיפ קולס שמעלה ה״ לאחר ראיית דס ממא חשאילסח חלוקה לסופרח שבמה
נראה להחמיר ולומר לאינה תולה בה ושניהם ממאות נק״ם לאמר רא״מ דס מוהר גיכ יש למנוח ביוקבח עב
אבנ העיקר נלינא שגס בזה יש לצדד להקל ולחלוח בה דם עותר וחברתה מהורה והיא ממאה מחמת מומרא ע״ש
נדש והיא מהורה עיש באורך
)רב(]תולה פיק• עיי׳ במשנח למלך סימ מה׳ איקור׳
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פתחי תשובה
)מא(
חולה
חולה
נענץ

הזה דאין נוזזנ׳ ,לשוס בחולה שננעלה אלא בפילח מצוי א פ י ה
נ כ וכן •שנח ע ל ד ס טוהד א ע י ג ד נ ז כ י ז ה י ה ככל הנשיס א פ י ה
נ כ שאין כאן קלקול שלא החמירו שלא לנפול פ נ ד ס טוהר אלא
) מ נ ( מקולקלת.
פלמן א נ נ נ א ל פ ג ץ הצלח ס נ ר ח ה כור ו פ ו ס ק י ם
י ס ח ר י כל ת ה שלפניה

 wמ ה א י נ לץ כ י פ שכחג
)פנ( לסוטרח ש נ ע ה שלא פ נ ל ה  .פ• מל«מ
מ ר א ה מדנרי נ ל ה פ ו ס ק י ם דדוקא ז נ ה ח ו ן ימי ז י נ ה ונד? מ ו ן יעי נלוחה
ה ו א דחולין נ כ ן אנל א ס ע נ ר ו ימי זינה א!( שעדיין לא ט נ ל ה אינה חולה
ב ה מאסר שטומאחה כראשונה כנר פ ק ע ה אלא  -נ ז כ י כ כ ו א ד נ ע י נ ן טבילה
נ א ם א ט חולין נ ה אצו מ נ י א י ן לה טומאה ממודשח ומאי סזיס מ ט מ א לזי
מסדש ולא לזו משוס הכי שחיהן מקולקלוח ע י ש ע ו ד והניאו נ ס י ס שיק
ונמיא כחם נסדין
ע י ס וע׳ בחשובה רנינו ע ק י נ א אינר ס י ׳ ס»נ נאשה נשואה סהורכ ששכנה נ ״ פ כ ע  0פ נ י י י נדונה שכנר ראתה כמה פ פ מ י ס
ה מ ע ה וכחב דניל להקל ונחלוח ב פ נ י ה לא מ י ג ע י א לדעמ הלגו* שכחג נטשישזח דאן! נשלמו ' מ ׳ ס פ י ר ח כ כיז שלא טבלה חולה בה היינו ממש
?•ד אן> לדפח ס פ ל י מ דאסר שגעה אן> שלא טנלה ט נ י ס שדשוח גאו לכאן ואינה מולה בכ מ י מ בניד אן ,ד ה ן פנויכ אפשר שלא ר א ח ה זה כמה
שנופוח מ י מ לא כ ו י נ מ ו ז נ ה אסר ששלמו ימי ספירחה מאסר ־ ק י ״ נ ד נ ע י ס פ ו ר י ם א ו בחמלה א ו נסון« א נ נ נ ל א ס פ י ר ה כלל א!( אי ק מ י שפיא
גליא דלא ראחה נ ל ז׳ מ י מ לא מ כ נ י נ צ א ס פ י ר ה א י נ ממילא נפנויוח שלנו דאין ד ע ח ן לפנוי• ואין ס ו פ י ו ח לנוונה ש נ פ ה נקיים ״ ק ר י ז י י שלא
ס פ ר ה וחולץ נ ה עיש ]*יעי נ ס י פ ו נ ס ״ ־ מעני ,זה[

דרכי תשובה
ניאה הלכת כ״ע אס יש לתלוה ננרה שהיא מעונרח או מניקה דלפ״׳מ שהחמירו היא ;•מאה וחברתה נוהורה שפיר הולץ
או זקינ׳)ועי״ לננינ ס״ק קפ״ז( ועי״ נשרת נחלת אבות להג׳ נענ נח עיש והביאו הקיפ נקקע״ח <רה> לסופרת זי״ עפת״ש
שער משפע ז״ל )בקוף נחוה הערות( קי׳ י״נ מה שפלפנ מיש מחמשב״מ ועיי׳ נחידושי הגרעקיא שכ׳ דמלנרי הנףע
נלנריו נזה וגם נענץ אש יש להלוח לוקא כשמע״נח משמע דוקא בתוך קפירהה הז׳׳נ אבנ כששלמו קפירת
פתוח או לא עיש[ )רג( ואפי׳ בוהיזי ענאהימ ועיי׳ הז״נ אף שלא מבלה אץ תולץ והביא מלבר׳ זקיני הנטש
נהגהה פרישה ונתוחיש קקמ״ג שהוכיח רנע״כ לא מקר• שכ׳ בפשיעות דנב כששנרו שפירה הזינ תולץ בה כל
מקולקלת נהנות נה אלא נאשה שהיא ממאה מראור״הא זמן שלא מבלה וציין לרבר׳ המל״מ שהביא הפתישיוע״׳
משאיכ נאקה שאנה ממאת אלא מררנק לא מקרי נקינו קקע״ח שהניא ג׳׳כ דברי המשנ״מ ללינא וע״׳ בכף׳פ
מקולקלת נתגומ נה ע״ש ועי״ נקיע קקעיז)נר״ה נהגהוה( קיק כ*נ שהביא לברי המנ״ד בזה והעלה שדין זה הלו׳
שהשיג עליהס והוכיח לאפ״ אינה ממאה אלא מררינן נפלוגהה הפוקקיס ע״ש ועי״ נחוויל נחילושיס קקנ״ד
מ״מ מקרי מקולקלת וחברתה הולה בה רזה נא דמי שהביא ג״כ לנרי המשל׳מ בזה והעלה דהעיקל תלוי אס
לכהמיס דלא הלינן וכוי עיש )וע״ל ק״ק קצ״מ( <רד( נקהס מעיינה לאס נקהס מעיינה אף שעדיין לא קפלה
השגילהו לסופרת דנ• עפה״ש מ״ש מהמשנ״מ ועי״ נחורד וכיש אס כני־ קפרה זינ רק שלא מנלה שפיל חולץ נה
נניאוריס קקבימ ולי שחולק על המשל״מ נזה ועי״ במלטש׳ וללא כהמשל״מ ע״ש ועיי׳ נמלטש׳ עהלה נקיצולו קקיצ
ןוחרח קקנףו ונלנטן נמ 1קקל״ע מה שכתט לחשיג ענ נ״א וצ״נ וננאר מיס ח״ס קעי׳ עיח שהניא לנל׳ המשלימ
כל דנריו והוכיח דהעיקי־ כהמש:״מ נזה וכ״כ שס ננאר והחודל נזה רהעיקר נלינא לאס היא עריץ ניוס ז׳
מיס ח״ס ק־1י׳ ע״ג להנכס כהמשל״מ עי״ש ]ועי״ נשו״ה נקפירתה שפיר תולה נה אנל אס חיא לאחר יוס ז׳
שאינה שלוס קמא ק״ נ״מ מ״ש כ״ד החוו״ד נזה והעלה לקפייתה אפי׳ לא מנלה עריץ שפיר חולה נה רנכחמיס
דנזה״ז דנהגינן דאינה מהחלה לקפור עד יוס ה׳ שומעין להקל עי״ש )רו* שלא טבלה• עי״ נמשלימ שס
לרא״חח ואח״כ ניוס ד׳ לקפירח חיא אחר ז׳ בראייתה שכהנ רמלשון הממנר משמע רוקא כשנמוקרה מנילה
מ״מ כיון שלא הפקיקה ננוהרה ואס תראה תקתור עדיין אננ אס נונלה נשניע׳ אפי׳ נרילן רקי״ל כחכמים ראקור
עומאח חראשונת ענ״ ותלינן שפיר ומהקנח חנרחה עכמ״ד לעשות  pוכר ויש מגלולי המוליס ראם מנלה ניוס לא
פיייש[ וע״״ש עוד נמשנ״מ שעמד על המחקר דלדידן עלהה נה מנילה כמ״ש להלן ק״ קצ״ז אפיה הולץ נס
דקיי״ל דכנ אשה שרואה מפת דס כחרדל דינה כזנה אלא כשלא ענלה אנל אס ענרה ומנלה שפיר הולץ נה
גדולח מש1ס חומרא דר׳ז אנל מדין הגומר אס ראתה
עיש וחניאו נק״ע קקע״ח לרינא ע״ש
מפה זו נימי נדחה היהה קופרות ששה והוא ,ואס היסח סעיף ) ]fQח( לאחר ששאלה את יה .עיי׳ בקיע
קק״פ שכ׳ דנע״כ ריל אפי׳ אס מצאה
י
רואה מפת כזו נימ׳ זינתה היקה שומרת יוס כנגד יוכ
וא״כ אס לנשה חטק זה נןמתיז ניוס ז׳ נקפירה נק״ס הכתם תקני נהוך שיעור וקמ למציאוה הכהס הראקן
מה שנהלה נה כיון דע״פ הדין אץ חולץ נה שאס תיתה רנכהיג נראיה ממש הי׳ חנלהה הולה נה כרלקמן קמי׳
נימי נדהה כנר ענדו ואס נימ׳ זינהה הרי לא היהה מן נ״א מ״מ נכמם לא חלינן נה להא אפ״ מצאה הכחס
הלץ כ׳ אס שומרת יום כנגד יום אס נימא דאין הולץ קורס השאלה לא הייט הולץ נה כיון ללא מטפה אסיא
נה או דנמא כיון דעכשיו החמירו נטה ׳שראנ עליהס עכיר אמנס עיי׳ נמילושי הגלעקיא שפ ללכאולה נראה
וקנלו חומרא דר״ז חשונה מקולקלת ללילן ואמלינן דתולץ למייל׳ שלא נמצאו תנ׳ כתמים ביחד לאלו נמצא הנ׳
הקנקלה נמקולקל וע״ש נמה שמצדי נזה ומסיק כיון כחמים ניחד אמא׳ לא סליק זס נזה הא י״ל למהיp
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)רה( ושתיהן <רט> <רי( צריכות )ריא>)»( לחוש וכיש אס השאילה לטהורה )ריב( וחזלה •י££״«י״£
ולבשתו)<יי( ששתיהן צריכות לחוש»כ׳ד ילבשה חלוק בימי גדתה ) onוי־א ברקתו
ולבשתו)ריר( בימי)מי־( טהרתה ונמצא בו כתש ) oeתולה שמימי נדותה הוא:
באר היטב

פתחי תשובה
)מד( חולי שמימי נדומה היא ע ׳ שיד ס ״ ק נ י א וע׳ נ ח פ ר נ י א
ס י ׳ מ י ה מיש מ ה

)מנ( נחוש נ פ י שאינו •לוע נ נ י י ו י לנעלח ה נ ח ם שיצא מ מ נ ה ה נ ח ם
)מל( ששתיהן אעינ ל ה י ' ס פ ק ל י מ ן מ נ ל מ ק ו ם נ ו ן י א ׳ תליא נ ה א
מקלקלח מאי חזית לתקלקל ל ה ן כ פ י מ ה ן ר ש ״ ו ה י ש נ י א ו ה י ה נשלא
מזרה וננשחו נ מ י נשצא נ ל ק ה הלאשונה ק ו ל ס שפשפחו אלא קמיל ד א ע י ג שחזרה ולנשחו והשלוק אצל הראשונה א פ י ה השניה נ י ב טמאה א י נ עייר׳
שהראשונה נ ל ק ח ו קולס שכשטחו להשתא אינה ט מ א ה ע ל שחסזור וחלנבנו ) מ ה ( טהרתה אנל נ נ ״ הראשונים של יי ׳קייס אינה חולה נ י מ י נדוחה ש י ן

דרכי תשובה
שנא הבהם שבחנוקח אס ממפח ואס שעברה בשוק של שתי פעמים לא׳־כ קשח חרחי למיל הא בפעם א׳ קני
ענחים ובאו אדעהה אז גם הכחס שנחלוק השאול גיכ אנא האי והזרה אהלוקה קאי שחזרח ולקחה ממנה החלוק
נא מהותו מקום כציוו וגכ חס חחלח נמצא חכחס שבחלוק אחר שהשחילחה כהנלחה ונבשהו והיה ננקהו מחחלה עכ׳ד
השאונ ואח״כ :מצא נחכוק שלה מימ טמא לאס חכתס • ע י י ף ) ^ f lדיג( וייא בי־רתי׳ פי׳ שקולס שננשהו
נחנוק שנה אינה יגגוכה וענרה נשוק קל נונחיס ולאו
בימי נדחה בלקחו והיה :קי בלא כתם
י
אדבתה דנמא ענדה מקורס שנמצא הכחס שנחלוק השאול ורק שבשעה שפשמחו בימ׳ כדתה נא בדקחו ולבשהו כך
וכשעברה נכחם הכל אע״כ דמ״רי דכשנמצא הכתם ,בחבוק נימי מהרחה בלא בדיחה ואחיכ מצאת ט כחס דאז
השאונ ידעה שנחלוקה האחר עדיין אין נו כמם אך הקשה תלינן הכתם נלנישח יוד נדחה דאלו לא נדקה כלל גם
נזה דהא נכ״כ מיירי דנמצא הכתם נמוך שיעור וקח קולס לנישה הראשונה שבימי נלהת הא נלאיה עהורה
אחר מציאה הכתם שנחלוק השאול וכו׳ וא״כ איך שייך כללעינ קעי׳ לימ ש״ך קק״ס וא״נ למה יהא טלקה המלוק
לומי מייירי דנרגע שמצאה הכחס שנחלוק השאול ידעה כשרוצה ללונשה ניוד נדדה "ל שנלקהה החלוק ניוד
שכדיץ לא נכחס החלוק שלה ומיד ממש מצאה שנכהס מהרהה קודם שהגיע ימי נדחה שיהא מוכן ללנשה לאחר
גיכ חנוק שלה נומר דלא חליא כיץ דלא ידכינן ננירור שיעברו ימי נדחח והניחהו בקוכקח נמקוס ינשומי־ מכתירה
שהפחם נא מנוכה הא א״א שיחא מענמא כיון דידוע ואחייב אירע שלבשחה בימי נלתה מקור חיים בדק קנית
שנאוהו רגע לא ענרח נשוק של ענחיס וקייס נציע עיייש )ר״ד( בים׳ מהרתה .עבאה״ע מיש מהמ״ך אבל בג׳ ׳ולס
)רח( ]י־גתיהן צריכות ייחוש כיי׳ נשו״ח נחלה אנוה הראשונים של זינ אינה חולה בימ׳ :לתה והוא בשיך
לנעל שער משפמ זצ״ל )שנקוף ק׳ לחוח העדוח( קי׳ י״א לעינ קקנ״א אמנם הנה הנףך כ׳ שס שהרב לא הגיה
שהכיה לדינא דזהו רק כשמציאה הכחס נחלוק השאול כאן דבג״י הראשונים אין חולין משמע דק״ל דזה לא לוד
הי׳ אחר מציאה הכתם שנחלוק שלה או קודם אז אין להא דלעיל קע״ מ״א דהכא בימי נדמה חרל כמכה
תונין זב״ז ושתיהן צריכות לחוש אנל אשה ש:אלת חלוקה שמופת להולץ גס נ:״י הראשונים וא״כ תנו׳ זה נענוגתת
הנדוקה לח לחנרחה וחנרחה מצאח כחס נחלוק חלז וגס הרמ״א והק״ך להלן קי׳ קצ״ו קע״ י׳ עיש ועיי׳ בםויה
נחנוק או נגד שלה נבת אחח ניחד אז האשה חמשאלח פנים מאירוח חיב ת״ ק״ע שהקסים לדעה הגףך נזה
מהורה והאשה ששאלה החלוק )שמצאה על שלה ועל של דלפי מ״ש התףא נחלן דניש לה מכח שימצא דם נטפח
מנרתח ניחד( ממאה ע״״ש[ )רט( צריכות לחוש .עיי׳ תולח נח אפי׳ נחון־ ג״י הראשונים של דנ היה נמי דמונה
נקימ קקפיא שכ׳ דלפי ת י ק התוק׳ שיש חילוק נץ שאלה אפי׳ בחוך ג״ הראשונים לחלוק שנבשת בימי בדתה נדש
למכר י״ל דכ״ז הוא רק כהשאילת החלוק לנעלת הכתם אמנם יעיין במוה״ש קקמ׳׳ה שהשיג ענ השיך בזה )דש
אנל היכא למכרה החלוק שלה לחנרחה ונמצא כחס אצל דנג׳ הראשונ ס אין תולץ והוא כחג לזה לא דמי למכה
חנרחה דהראשונה מהורה לפי שנלשוחה נמצא כחס שנטפה דלהלן קי׳ קצ״ו שס דההס שאני דהמכה הוא
כעץ זה מיש נעור אהיע קי׳ ל״ע וכר עיש ועיי׳ נמלטשי לפנינו עדיין נגופה משא״כ הכא שכנל ענלו ימי נלסה
מהרה נק׳צורו ק״ק ק״ח שהניאו והשיג עליו ותוכיח דגם ע״ש ועי״ בלבנון נסע קקמיא מה שב׳ נזה ועיי׳ נמשלימ
נאה״ע שם נא.גןאמר אלא דוקא נלקחהו מן הקוק להד נפרק נף מהלכומ א״נ הלכת מ׳ שהשיג גיכ עיד השיך
נחזקח שאינו נלוק אננ אס לקחחו חלוק מחנרחה ולנסחו נזה והעלה דאנריג דקיל לרמ״א להלן קי׳ קצ״ו דנמכה
ונמצא ט כחס ולאי דשחיהן מקולקלות וקייס שחוא פשוס שנטפה שמוצא דם תולה נה גס נסוך ג״י הלאשוטם
וכ״כ שם ננאמיח קעי׳ פ״ו לדינא עיש )ףי( צריכות לחוש .מ״מ לחלות נעצמה בחוך ג״י הראשונים נחלוק׳ שלנשה
ואע״ג דנעלח הכחם לא נאס לשאול על הכמס שנחלוק נימי נדמה מודה הלורא דלא חלינן ע״ש ועי״ נק״מ לעיל
זה שהשאילתו׳לה כיון סהיא ממאה נלאיה מפיה אץ קקנטג שהניא דנלי הפטם מאילוה והמלימ בזח והביא
נעלה החלוק שנאח לשאול חולת נה וכר5 .דע תתניא מחשד ידצ ק״ ק״ג שכ׳ לחלוק נזה דהא דאין תולה הכא
קקפ״ו ע״ש )ריא( לחוש• ענאה״ע מיש מהגדז ל* שאץ נעצעח תוך ג״י חלאשוניס של הז׳ נקיים היינו מן הסהס
ילוע נ*ילור וכו׳ ועיי• בקיש׳ לנדל קקטז דת״ה נכל קעיקא שלא טלע אס היה כחס נהחלוק בימי נלוחח או ל *
ללינא שממאה אץ חולץ נה עיש; )ריב( וחורה ולבשויגו .אז יש לחלק נץ גיי הלאשוטס ונץ לאחל ג״ דנהוך לי
מנאה׳מ מ״ש עהש״ן רודה נשלא חזלה ולבששו• וכד ונדי• הלאשוטם לא תלית שה״ כחס נהחלוה מ ר ממי נחתה
*שוה״ס קקמיד 6ןכ׳ למאי ומרה' לאו אלבישה קאי למשמע ובד אבל אם ילוע שיי׳ בחבוק  wכבל כקורס ידמ•
מומאחה

כ

«י י״ילי׳

יורה דעה קצ הלכות נדה סעיף מה מו

מה )רמו( הלבשה חלוס מודם שהיתה מעוברת)רטז( ואחר שנתעברה לבשתו בלא בדיקה ־ ׳ ;  -י ^ י ״ ׳ ^
^ כיממי
ומצאה עליו כתם תולה ללבישת הימים שלא היתה מ ש ב ר ת ובן המניקה תולה
כמו שתולה )ריח( בהברתה )וק זי,נ? מולה נעצמהניידס שלא ! woקמ( )נ׳ »« ׳ישיא( מ ו ) ר י ט ( ה ל ו מ •״« יייי• ״*י
>דכ( שלבשתו בימי נדתה )רכא( ונתככס והזרה ולבשתו בזמן שהיא טהורה כ ל א בדיקה
•אם נתכבס עץ ישראלית)רכב( ואינה )ייי( בפנינו לשאול
באר היטב
)מי( נפנ״ו נחנ שיך •יאה מס התנוק אינ נןנעי -אה היא נפגעו תניוק נמקייי או מגליד ואס אינה יק אה החמיי נינסמון אלא יי״יי שגאנד
דרכי תשובה
1

נממאהה אנא שקפק ט אס נהוקף בו בהם עתה או נאו
בזה ״ל דנעולס יזונץ שמימי ש־ומאהה הוא אפ״ בהוך
ניי הראשונים כיון שכבר אחמזק חטק זה בכהמים וכר
אס נא נשפשעה שלא לנשה נגדים נקיים בימי קפירחה
דאז ראוי לקנקה אנל היכא שלא כשעה אין בחוש ואפי׳
שפשפה אס ה־א אומרח שמכרח אותן כחמים נמניע שהן
הנהו שהיו מימי מומאמה מהנ• דאינ תלויה נזה ונאמנה
לועד שמכירה נ מ י ע וכר עיש והניאו נלחם קיק קניד
לדינא עיש ןועיי׳ נמי נדה נקויא מה״ט נקי׳ כיע ולא ראה
מ ר י החכם צנ׳ שקדמו בזה עיי• כ ועי״ בשרה :הרי
אפרקמון מירד ק״ פיא נאשה נג׳י י־אשונים דנקייס מצאה
נמלוקה כחס א׳ גדול מכגריק ועוד למעה מהחגור וכן
כהס כזה כשיעור כמעלת מהחגור ;ם החלוק הזה הוא
אשר ננשמה בימי נדוהה ואינה יודעה אס הי׳ הכהם
בקעה :דומה או לא והעלה דהוי כמו פשיעה שלנשה
במונה שה״ עלי׳ נימי :דוחה שאץ תולין :הקב נג״
חראסוניס עיכ ועיי׳ פמיש קי׳ קצ״ו קקיג בשם שרה
מיצ ע״״ק[
סעיף מ״ה ) ר ט ן ( ]לבשה חלוק קידם שהיתר .מעובדה
כיי׳ נמי :דה נקויא במהיק קע״ יה״ שכ׳
י
רזה דוקא אכ אחי שפשמהו היהה :דה ננתיים וקפרה
זינ ומלה אז שפיר כולה לתלוה נימ ם שלא היהה מעונרח
ולא תימה זקנה ושתיהה :ומאה אז אף שלא ידעה אז מ״מ
אמר הפשיעה כנר קפרה ז״נ ומנלה ויצאה ודדי סזמאה
זו גיכ אנל אם אמי־ השפשממו לא אירע נה :דה אף
שלא הימה מעוברה ולא הוחזקה :זקנה עדיין אז היא
נומאה וצליכה רעמה ז״נ ומינה לאף אס כחס זה משעה
ראשונה מ״מ אם כמאה מאז :״כ :״דיין לא קפי־ה ז״נ
ומילה וכר מ״מ גענץ פרישה אס :כשית מעוברה נחוש
שנחעברה בימי נוומאחה זה לא ח״שינן נענץ פרישה שהוא
רק משום פגם הונד שהוא בן הנדה ובכרנו דכחמיס
דרבק ע״כ נזה לח חיימינן כ״כ ומלינן שעכשיו נעשה
חכתםפיי״ס 1ווכיי׳ בדבי־נו בקיק שלאח״ז( <דטז(ואחר
•נתעברה לבשת ב׳ בשישי קקפ״ג חיל ציל דהיירישהיחה
ממאת קודם שנתעברה וירדה ננוהרה אלא שהחלוק הזה
שמצאת ט כתם עתה יודעת היא שנא הימה לטש בימ־
סזמאתה אנא מקודם לבן מקורס שנממאה משית היא
מתורה לחולין שהכחם זה הי׳ בהחטק מקולס שנתמרח
ומס שירדה לפתרה אידכ עולה נמ׳ למומאה הכתם דאי
נשלא ירדה לנוהרה אהר ננישח החנוק שלא ניוד עטרה
מה מהני שחולין לנינןס הימים שלא נימי עטרה קוף קוף
ממאה היא עכשיו אלא ודאי כדאמרן גיכ ואפשר דאם

היא יודעה שהיהה רואה נז״נ קולס ואינה ׳ולעת אס
נבנןהה נחלוק זה סמצאה ט בהם עהח בימי נדהה או
נאו אבל יודעה שהיהה לטש חלוק הזה קודם שבהעברה
אלא שאינה יודעה אס לבשה בימי מומאהה או לאו יכולה
להלוה שידהה למשה אוהו בימי מומאתה וממט נכהס
ואע״ג דנעלמא לאהליק מקפיקא אלא היכא מדאי לבשה
אוהו בימי מומאהה )דמ נכ׳ר כיון דהיא מעוברה ואינך
דכווהיה דבחזקה מקולקה דמים הן הליק אף נכהיג וצימ
עכ״ל ועי״ במלטשימהלה בקיצולו סוף ס״ זה קיקקי״ח
ובבאל מים חיים סעי׳ ק׳ שפסק לאף שחס״מ הניח לין
זה בצ«ע <דמ לדינא יש להקל דכיון דחיא מקופקת ענ
מלוק זה שאפשל שלבסהו בימי נדהח טדאי פשוע הוא
דיש לחלוק זח דץ חלוק שאינו בלוק מקלא על ביטנ
וחולץ ט כחמים עיש )ועיי׳ בלנדיט בקיק הר^דם(
)ריז( בעצמה .אס לבשהו קולס שהיהה מניקה וקולם
שהיהה מעובלמ אעיפ שחיה מונח בקופסא כל משך זמן
ההוא אבל אינה הולה נימי עיגולה כללקמן קמי׳ נ״נ.
שיע ההניא קיךצ )ריה( בחברתה דלקמן קעי׳ ודמ
וקעי׳ ניב שס קקציא
ס ע י ף מ״,י )ריט( ]הרוק שלבשתו .עיי׳ בשדה שיל׳
מהרה קי׳ זה תשר ייל שנקתפק באשה
י
שהיהה במנח בהם ואודיכ לבשה חלוק ומצאה כתס וממלה
היתה מגובשת _בו בימים הראשונים שמצאה הכי1ם מרם
שהתחילה נקיים אם יכולין לתלות ט כין לפקקינן לאץ
חולין בחם נכחם או אולי ״ל דרק בחברהח אין חולץ
אנל בה עצמה חולין וכ׳ לנלאה דשומעץ בכסמיס להקל
ועכיז עדיץציע נלינא עיש[ )רכ( ]שלבשתו׳ ע״׳ בשדה
שירי מהרה קי זה חשרנדז עיד אשה שמצאה על החלוק
הבדוק כתם והיה לה אז מוך נקי בפנים בימי לגונה
והעלה לההילה ובכהמיס שומעין להקל עי״ש[ )רכא(
מתכבס .והניחהו בקופקא כדלעיצ שיע המניא קקצ״ב ועיי׳
בבדפ קקכ׳׳ד שהוכיח דהכא מיידי דחיכף בבואו תחלוק
מהכובק קגרהו בארגז עד שלא אפקד לבא עליו שוםכהם
כלל אס לא שבודאי מקאשה אחיא ורק קפק הוא אולי
היה עליו קודם כביקה עיש ועיי׳ נלננון נעע קקמיב
)רכב( ואינה בפנינו• עבאיימ מיש מהגדך דגם המלוק
איט בפניט וכר ועיי׳ נכדפ קקכיד שכ׳ שדברי השיך בזה
אין כאן מקומו דבישי־אליה ואיט בפנינו חשביק לודאי
עמאה למזקה דהיה נהכגקובזה לאקמכינן אקילולוגילול
כלל ולק שדגלי חנףך הס על להלן אס הישלאליח אמרה
שלא גלקה * טי אפי׳ גפניט סוי כשלא גפניט ומשמע
מדגלי ה5דע דמהורה ומ״ז קאמר השיך להייט שנאנל
חהלוק
,

םה
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ירבג( חזקה בדקתו)רכד 1בשעת )יל׳> כיבוס ואינה תולה בה ואס היא בפנינו ואישית שלא
בדקתו תולה לומר שמתחלה היה ולא עבר על ידי הכיבוס ואס נתכבס )רכה( עיי שפההאו
עובדת כוכבים  wאפ״ ורכו( אינה לפנינו תולה לוטי שמתהלה היה ׳ואם אפשר לעמוד
על הבירור כגון שמכרת במראיתו)רכז( אם מקדיר ורכה( דהיינו שנכנס לתיד הבנד כידוע

ב ״ י י־גייי•
00

י"' "י"

60

באר היטב

באר היגזכ

יסנוק ינכי״ .אי! נהממיר )מז( כיניס דפזקס ננוס ישראל נולקוח
חלוקיהן ושנ חנרויזיה נשפת ננוס ואס ממצא כסס מגדס לסנרסה ונזה״ז
נא חזי׳ ,,דדרך נניס• ישראל ננן ונראה להשעיר שין )מס( אפילו

משמע דהיה אפ היא לפנינו ואומימ שנרקמו ונא סיס נו נמס לא
סמנינן על דנריה לא לאיסור ולא להיפר ומין אווזה :אילו אינה לפנינו
נ״י וש״ן

דרכי תשובה
החנוק וא״א לבדוק ונולא כך אקור ע״ש ועי״ בחוח״ש דמה צורך יש נהגדי! זו הא קהס חלוק הניהן לכביסה
קקמ״ו שכ׳ ג״כ בפשיעות דמשמע מדברי העוהעיח והרםביא מקרי איט בדוק כיון שנזרק מוקוס שאינו משומר וקי״ל
דאכי׳ החלוק הוא נפנינו והיא מקדיר מימ כיון שחזקהו דכהס שנדכא קודם כינוס מהור ואס ההגדה נמען הדע
נדוק נא הנינן נלפני הכינוס דאא דקמכינן אבדיקח להגוח ונא חממא בחנם איכ לידל הבדיקה במקדיר כיון
דמקדיי• או מגליל היינו אס לא נדקחו נשעח כיטק ע״ש דנלאיה הולה וכו׳ וכ׳ דצ״נ דההגדה הוא נצרך גס במקדיר
איינס ׳-׳ץ נק״נו קקפיד שהשיג כל הכדפ והתוהישנזח שמא בעבה החלוק חהח רקופקה נהבדיקה אי מקדיר או
והכנה להדי! עס הש״ך דאפ״ אס נהכנק ע״י ישראלית )וגליד דאקור דחז מהני ההודעה לההיר וכר עיש לדרכו
ואייה נפנינו אס החלוק הוא נפנינו נולקין אוהו ואס אמנס יעיין במלבוב׳ גיהי־ה בקיצוי־ו ק״ק קייב ובבאר מיס
הוא מקריר שפיר הלינ! ולא מחמרינן להא חזקהו נלוק ח״ס קכ״ כיכ״ שהבנה דאס הישיאליה שכבקה החלוק
ע״ש נאריכוה ועי״ נשיע החניא קקציל שפסק ג״כ דהעיקר היא נכני הו ואומרה שכנסה אח הבגד וראתה בשעה כיבוס
כדעה השיך נזה וללא כההוה״ש והכר׳פ ע״״ש ועיי׳ נלננון שהיה נק־ אפי׳ אם הוח מקריי• אכפ״כ נא משגחינן על
ננוע קקודג שהביא דברי חמחברים הנ״נ וכ׳ ונראה ראפ״ הקימן נזה והיא ממאה דאין הכרה שלנו ונוציא מידי ודאי
הישיאל ת נפנינו ואמרה שבדקחו ולא הי׳ בו כחס מ״מ נדיקה ישראלית ואס אומרה שיודעת שהי׳ ט כמס גס
כון שאיו רואים שהכתם מקדיר אין תכובקת נאמנת לאחר הכינוס גיכ נאמנה אפ״ אם אט מחין שהוא מגליד
לאוקרה אא״כ נעלת החלוק מאמין לה ואז חין נהנוה כ״ש )ולענץ מ״ש אפי׳ אס הוא מקדיר וכו׳ ממאה ע״׳
וטמי־ שנא נלקה יפה אך אס הוא מגניד ותכונסת לעיל נדנרינו קיק רכינ דיעוח מחולקוה נזה( <רכה>
ישראנית מעידה שראהח אחר הכיטק וינכירתו נמנ״ע ע״י שפחה נכרית כ׳ נחוו״ד נניאוריס קקנ״ד ח״נ נראה
שנא נשחנה כלל נאמנת להתיר דאף דכ׳ הש״ך דחזקה דמייר׳ שכונסהו נניה ישראל דאי כנקהו בניחה נראה
שמודיעה לנעלה החלוק מ״מ גס בשבא הודיעה נאמנה דאפ״ מגליד אין להחלוק חזקת בדוק כיון שחיה בבית
נהחיר כשאמרה ששכחה להודיע ומכירחו במניע ע״ש
הנכריה כנ״ל צכ״ל ויפי״ נשרה קנאה קופריס p״ י׳
)וכי״ נדנריט לקק ק״ק רכ״נ( )רכג( חוקה כדקתו שחולק ענ חחודד נזה ודעחו להחמיר גס אס כינסחו
בשעת כיבוס• ענאחימ ידש מחשיך וקיים דנזח״ז דחזינן נניחה ידה ,אס יראה כמנליד יש נחקנ עיייש מעמו[
שאי! דרך ביי נהודיע בכך נראה להחמיר וע״׳ נקימ )רכן( אינה לפניני ענאהיט דה״ה אס היא לפנינו ואומרת
קקפ״ה שמהמה על הש״ך למה להחנדר בזה״ז כיון שאין שבדקהו וכר לא קמכיק על דבריה ועיי׳ ננאר ינים ח״ס
דרכ ,להודיע למה לא ניהל׳ בקודם כיטס ע״כ פ ד נ ע ״ כ קע״ פינו ונמנניג* בקיצורו קקקי״ד שכ׳ דאפ״ אס נמקנפיס
דהנועס כמישתתוק׳ דחזקתו בדוק הוא משוס שדרךבטת לא קמכיק עליי לא לאיקור ולא נהיה ־ דאף דקיי״ל
׳שראנ תבונסה נכנק החלוקות והקדינין הינוב עד שמעבירים נעלינא דנדרננן ונהני מסלפיה וקמכינן אנכרי נהקל'
כי תכתגרס אפ״ אינן שלהם ואמרינן כאס ה״ אחה כתס מ״מ כאן כיין שמגליד שיש הוכחה להיפוך יודנריה לא
היתה כונסת אוחו עד שענר וקייס דלנדז אין חילוק נזה מהט מסלפ״ה נהכחיפ אה ההוכחה ואומדנא דמוכח עיש
נין זמנם לזמנינו דטדא׳ גס נזחיז ננוה ׳שראנ מקפידות )רכז( >ים דוא ג,-דיר .עיי׳ נק״מ קיק פ״ז שכ׳ שכנ זה
שנא השאר שוס כחס עיש ועי״ ננףע חחניא קקצ״גשכ׳ דוקא נחלוק שננבהו נייד נמחה דמקהמא נחלכנךמדם
כן לדינא דאין חינוק נדין זה נין זמנם לזמן הזה וכחנ נדחה וקכק אס נהכנק או לא דמה״מ מיקרי חלוק שאינו
דאדרנח י״ל דנזמן חזח אפי׳ נחכנק ע•׳ נכריח ולא נדוק אנל סהכ חלוק שטהנין נכנס אמפ״ שכחננו לעיל
ברקתו שנהכנס לפי שבזח״ז נץ ישראלים ונץ נכריה )ע״נ ק״ק קסיז( נשם חפמיא דהא מיקרי חלוק שאינו
מכנסים היעב כיטק גמוד וסזב מקאיכ בימי הגיר שחיה נדוק וגרע מעד נינוני זה דוקא מרס שנחכנק אנל
נוהגין נכנס רק נכיטק קל עיש וכ״כ נלחם סיק קרע לאחי־ שנתכנס אכפ״י שלא נדקח אוהו קודם הלבישה
ושמלה סקניד דעחה נזמניט החוש יעיד דחזקה שכל כחס מ״מ מיקרי כד הנמק דיר איור שהי׳ ט כחס ואמיל
עונר כ״ כניסה מפני שכונקים נטרית ואפר ונפל כנ שנהלכלך קודם שנהכנק מ״מ י*ל שיצא הכר.ס ע״ כניקה
דין זה ננירא מיש ועי״ נלננון נעע קקמ״ד מיש נזה י וחכא ורירי נע׳׳כ רק נחלוק שננשה אוהה נימי וקמה
)ועד( בשעת כיבוס ענאה״מ מיש מהנדך דאס המצא שקרוב נוראי שנהכלכלך משאר נקחס חלוק או קדץ עי״ש
כתם מגלח לחנרסה וע״׳ נלנטן נמע שם שעמד נזה )רכה( ]דהיינו שנכנס לתוך הכנר כי״ בשרה מהר׳יברונא
יידש השיך דחחזקה מאס תמצא כחס מנדה לחברתה צ״ע זיל קי׳ ידח כ* כך מקובל בימ שדם שנמצא מחמה חיכוך
,
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שקודם כיבוס היה ואם מגליד דהיינו שאינו נכנס לתוך הבגד בידוע שאהד כיבוס היה ואם
אינה ברךאה ב כ ך ) ר כ ט ( הוששת)עט( להדמיר :מז נלבשה הלוק הבדוק לה ופשטתו
וככסתו)ול( והשאילתו להכרתה )רלא>)נ( ונמצא עליו כתם אי מנליד בידוע שמהשניה
הוא והיא טמאה והראשונה טהורה ואם הוא מקדיר כידוע שמהראשונה הוא וודא טמאה
והשניה טהורה :מח ׳'שתי נשים שלבשו הלוק אהד בדוק ונמצא בו כתם )די־כ( אם הוא
<1לנ( מההנור ולמטה לשתיהן שתיהן טמאות ואם הוא למעלה מההנור לשתיהן שתיהן
טהורות ודתה )רלד( אהת ארוכה ואהת קצרה אס הוא מההנור ולמטה לארוכה כשם שהוא
לקצרה ש ת י ק טמאות ואם ודא מהחניר ולמטה לקצרה ולמעלה מההגור לאדוכה קצרה
טמאה וארוכה טועדה )דלה( =בד״א כשלא פשטו אותו כלילה לכסות בו את ראשן אבל אם
כיסו בו א ת ראשן שתיהן טמאות כיסתה אחת מהן את ראשה ולא השניד אותה שכיסתה
את ראשה טמאה והכרתה טהורה C:E5ננ׳ נשים שלבשו הלוק אהד או שישבו על ספסל
אחד )דלו( זו אחר זו ואודכ נמצא עליו כתם )דלז()יא( כולן
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)מס( להסמיי שאץ זה נספק דיננן יספק הנא פפיפוס סניה איס
ספק יאס אין זה נקי ופניי אמי •ניי הישניא וגיל סימן ציפ סינ
)נ( ונמצא ואיא לייע סיני פ״ שאלה נילפיל ואס אץ ינולץ לסמוי
»ל היני אם מקייי ונו׳ שתיהן ממאות מוי והישניא .והיס ניוןישמיהן

מהויות ואץ לחלופ נא״ עמי מסנרתה מאי מזית ובד ולפיז אפילו נאבד
יננהינ הר ספק מפליא נמיש לפיל אפיה שתיהן פמאות ניץ שאין למלות
נ * יותי עהשטה ילא נלנוש שכמנ ממאות מספק פכיל השין )נא( נולן.
נחיה האיון מסיק נזה יאפילו אס איק נאץ לשאול ננת א׳ אלא נזה

דרכי
אינו פולש מעבר גפבר אבל דס נדות חיטת פולע מעליע
ע״״ש והניאו גיכ נעקרי הלימ ליני כלה ס״ כיא אוח
ה׳ ועי״ נק׳ מנחמ פמיס מה שהעיר על דנריו לא״כ
באשה שנאה לפני רע״ק שאמר אס יש לה מכה שיכולה
להחגלע ולהוציא לס עתורה מדוע לא תקתכל אס הדס
נראה משני עברים אינו לס מכה רק לס נלה והניא
משרה מהר״מ נר נרוך החלשות ק״ ה״ג שכ׳ על קנלה
זו שקיבנ השואל שדם נדות צח ונראומ משני הצללים
ודם אחר אינו צח ואינו נראה מב׳ הנדרים אך בכתמים
דרבנן חוכנ נסמוך ועיז כ׳ ג״כ במנחת פחים דצ״ע לדינא
דקשה לסמוך להתיר כ״ז בכתמים כיק שלא נמצא נשאר
ראש .ניס ואולי יש טיק בתשו׳ הראשונים הנז׳ שנמצא
הרנה נו׳ס נדפוק עיייש[ )רכט( חוששת להחמיר.
ענאהיט ועיי׳ נתוהיש קקמיז דדוקא אס אינה נקיאה
בבדיקה מקדיר ומגליד מחמרינן מקפק משוס דהוי קפק
מקרון ידיעה משאיכ אס נאנד חחלוק או נתכנק אידכ
דאז ככ היכא דאין חזקהו נדוק ע״י תכינוק חולין נלפני
הכינוק עיש ועיי׳ נחי־ושי הגרעק״א שב׳ מהתכל״מ שעכשיו
נזהיז שאין אנו נקיאץ נהנחין נץ מקדיר למגגיד גס אם
נאנד אקור דמיד כשנמצא הכתם נאסרה מחמת דהר
קפק חקרון ידועח ועיי שנאנד אחיכ לא הותרה וציץ
לדנר הפריד; נשפ״ד ק״ נ״ג קקנףו ובלניש בפתיחה
אוה מ״ד עיייש
חות לדל עי״ש
נאות
סעיף Q״) fרל( והשאילתו לחביתה ושחיהן נל
״קהו
לשאונ ותעכנקמ אומרח שלא נדר
וקחמח דמילתא תכי א ירי דאי ננודקתו נמה היא שואלת
מוה״ש ולחם ק״ק קק״נ )ועיי׳ נק״ק שנאח״ז( )רלא(
ונמגא = *vתש ענאה״ט יי״ש מהש״ך מרירי דאי אפשר
לידע הדבר ע״י שאלה ועי״ נתוח״ש ס״ק ידח שמתמח
על השיך דמי דוחקו לכל זה הלא אפשר לפרש כפשוטו
שהיא לפנינו ואמורה שלא נדקהו נשעת כינוק עיכ צרימן

תשובה
)ועי׳ בק״ק הקודס(
מגליד עיש _.,
.
בדיקה _ע״ מקדיר או
סעיף ) f T ' Jרלב( אם הוא מהחנוד ולמטה .ואין
חילוק בזה בין אס הוא בחלוק שהוא
׳
כנגד בית החורפה או שהוא מן הצדדים של ביח ההורפה
לפי שחחלוק עשוי נתתתפך ומח שבצדדיס חוזר להיות
כנגד בין החורפה קיע קקפ״ח מתרשב׳׳א וחל״ן )רלנ(
מההניר ולמטה .ולענין )וקום החגור בעצמו עי :קעי׳ ייב
דמקוס החגור בעצמו הוא כלןועה משוס דע״ שחיה מגיע
נגד בית תתורפה ועיש עוד בקע״ י״ג דאפי׳ עיי שחיה
מרובה הוי מ מ נגד בית התורפה ועיי׳ בקיע שס מה
שהאריך לענין מקום החגור עצמו וכן מה הדין בנשים
שבזמנינו שאין הולכות חגור כלל ונדש במה שפלפל בזה
והעלה דהיינו מקום חחגור והיינו ביח התורפה והעיקר
מלוי אס יש נאפשר דמתמד כג^ד ביח החורפה שהוא
מקום החגור עיי שחיה כ״׳ הדחק חיישינן ואס לאו לא
מ״שיק לה מיש )רלד( אתת ארוכה ואחת קצרה .עיי׳
נק״מ פס נקוף הקיק שעמל על ,המחקר וכ׳ שציע מח
הלץ כשהיחה אחח• ארוכה ואחה קצרה וננשו שחיהן
החלוק והכסס היא לקצרה לממה מניח ההורפה ולגדולה
אינה למעה מניה החורכח כ״א כ ״ י שחיה שיזשמה הרנה
אס נימא דהלינן קענה משוס דחולץ נמצוי מפי מלומר
שהוא מן הגלולה ונא ע״׳ שחיה הרנה או נימא דקוף
קוף כיון דאפשר לנא מן הגלונח ע״ שחיה שתיק טמאוה
וקייס דלדינא נראה להחודר עיש ועיי׳ נלננון נמע קיק
ודה מיש נדנרי הק״ע נזה )דלה( בריא כשלא פשטו
אוחו בלילה .האי בד״א קא׳ אס היא למעלה מן החגור
שסיהן עהורוח ע״ז קאמר בד״א שלא פשמהו וכר משא״כ
אס כיסו ראשן וכר חוה״ש קק״נ וקדרי מהרה קקפ״מ עיש
סעיף כ,׳׳& <רלו( זו אחר זו• ובבמ אחמ ימבאר להלן
סע״ ניב <רלז( כולן טםאות ענאהיע
מיש מהנףז לאפ״ אינן נאין לשאול ננח אחה ועי״ בנרי״-
שכ׳
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ידלה( טמאות םוהוא שיהא הספסל מדבר המקבי• טומאה כבמה ד״א ב ז ק שכולן שוות אכל
נסידה
אש היתד ,אחת מהן ראויה לראות יותר מהכרתה בגון שהיא זקנה או מעוברת או מניקה או נ ס ע q
דלקוק
•ותף מ ה א
נ ס ע  qכ׳׳ב ) ו ר א נ ״ י
שלא ראתה דם מימיה אע־פ שנשואה אותה שאינה ראויה יציאות ידלם( תולה כראויה :
נסשר נ״י־(וי״ןבמי
ש צ ש י  acס מ ט נ ו :
י
פ»כ
) jרמ( *ני)רמא( נשיכ )רמב( שישנות יימנ( במשה ארית ומשולבות* ) פ ׳ תכופות י י ג י ק י ת י ח ש ס ־•p q
 1ג ל מ ע י ש ל נ fe>1
־ ש ל  -״ ה « נ ס ( שרנליהן מעורות זו בזו ונמצא דש תחת אחת מהן ״כולן טמאות ואש אינן
דס״וז
בנמרא
שם
ע ״ א ר  ,מ » ה ש0
משולבות זו קבזו ונמצא דש תהת האמצעית בולן טמאוה נ מ צ א ת ה ת הפנימית היא ואמצעית
ששור
י ש 0ב מ * - ,
ת מ ס
ב ש ם י־ראב״ל
טהורה
טמאה )רמז״( וההיצונה טהורה נמצא תהת החיצונה היא והאמצעית טמאה והפנימית
גמשיי
א מ ש נ י ־ ש ם  q7ש
דרך
שאולי
בד״א כשעלו דרך מ ר ג מ ת המטה אבל אש עלו דרך ההיצונה כולן טמאות
כ עיי ויר»"א
מ
נ מ י ׳ ס ואי1א נ מ כ ״ ש
עברתד ; .ט ף ממנה *וה׳׳מ כשלא נמצא על סדין מ י ׳ דיעליין אכל אש נמצא כו ב ק כ ך ובין
יישמאנ׳ פוייוסגאחמ
מכ״ש
עמאי•
שריא
כך כולם טמאות מפני שהוא עשוי להתהפך אילך ואילך :גא ירמה( כל זה מיידי שלא
א ח ח נשהים שנמצאו
נומא ה -ט ו ל נ ש ם
בדקה שוש אהת מהן או שבדקו שלשתן ומצאו טהורות )רמו( ־יאבל אש )רמז( בדקה אהת
הרמנ׳׳! ממימרא דרנ
שם
מ
יי־ודי־ א מ ר
או שתים ומצאו טהורות הן טהורות ודאהדת )רמה> שלא בדקה טמאה ואש בדקה נש
ו מ י ׳ ה ח ו ס ׳ ש ם וכ׳׳ב
ר׳ ׳רומס
ררשג״א
השלישית ומצאה טהורה כולן טמאות •יואם בדקה אחת ומצאה טמאה האחרות שלא בדקו
וכ׳ מ־נר׳ הלמנ״ם
נ פ ר ה ת׳
תולות ב ה והן טהורות :בדקו שתים ומצאו טמאות הן טמאות והשלישית טהורה מפני
שתולה בהן והא דתלינן באותה שמצאה טמאה לטהר האהרת וכן הא דמטהרינן לאותה
שנמצא טהורה )רמט( ־דוקא שקנהה עצמה
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אח׳ ז )וכ ,נשעין> כ ״ ה נ מ הלין כן( ) נ נ ( העליון כ מ נ ה ש ״ ך י״ל למנהנ
שמניחין נ ׳ סלינין ז י ע » ז והיא ש ו נ נ ח נ י נ י ה ם כ י י שלא יחלכלך ה ד ע ה

העליונה משוס ז ע ה ו מ ה י ש ״ נ ו נ י ס כתבו שעכשיו שעינינו מ א ו ח שהמססון
נ*כ מ ח ה פ ך כונן נומאוח וכתב הע״ז וי»ל ימ״יי ה כ ס ח שתמס הםיין אין

דרכי תשובה
שכ׳ ־נא קיי׳נ הכי וכ״כ בחוה״ש שקכ׳׳ד וקקרא ללינא לרך החיצונה( דכנן ממאות לאט בנמצא סחה החיצונה
דדוקא ננאץ לשאוב ננח אחה אנל ננאין לשאוב נזה דאמרינן לשחיס החיצוניוח ממאות אס בלקה אחה מן
אחל זה שתיהן מהולות ודלא כהנו׳ז ע״ש ועיי׳ ננננון החיצונית ומצאה מתור אמא' שתיהן להיימ החיצונה
נמכ קק״כ וקקמ״ז שהשיג על תתוה״ש נזה ופסק כהנדז והפנימימ נומאוה לתא כל שנמצאו תחת החיצונה לא
לאפ״ ננאו לשאול נזה אחל זה כולן ממאות ע״ש ועי״ חיישיהן בפנימית כיון ללא נמשונטה מיירי וכימ ש p
מזה נרנרינו לעיל )ק״ק פ״ז( )ללה( ]טמאות עי״ נשרת השתא משוס ימצאה חרא מינייהו מהורה אמאי מממאיס
מי השכוח ס״ כ׳ ודש נזה[ )ללט( תולה בראויה .ואס נה בפנימית וכר וזה נראה פשומ ואע״פ שיש חונקיס לא
כולן אינן רארות אינן חולות זו נזו כרנקמן סע״ נינ נראו רבריהס ומשמע נמי שהבורקה ומנאה מהורה שהיא
מהורה אפ״ אומה שנמצא הרס תחהיה וכן יש לחלק בזה
ש״ע תתניא ס״ק קינ
סעיף ג׳ )רנ« שלש נשים• אנל אשה אחת שאין לח בין ראויות לראות בין אינו ראויות לראות וכו׳ עכ״נ
מונע נכל מקום שימצא רם נממה ממאה )רטן( ]כדקה אחת עיי׳ בשו״ת שאילת שלוס מהד׳ת
י
שהממה כונה מקומה ועול רם זה מהיק הוא ש״ך קקבףמ ק״ קק״ח בג׳ נשיס ששכבה במפה א׳ ונבקר השכס קמת
מהרשנ״א )רטא( ]נשים עיי׳ נשרח שער הזקנים להגימ א׳ מממחת והלכה לה ולאח״ז קמו השמים ומצאו כמס
וואלף המנורגער ז״ל ח״נ נניח מלוא ר qהקפר קינ כגליס ועור ענ הקלץ שנרקו ושכנו על״ והעלה שם
שהניא קושיא ענ דין זה מדוע כולן ממאות ולא נאמר לאין אילוק נס נהלאשונה שפילשה מקולס השלדס והלכת
דלנמיל נרונ כמו נשאר דוכתי ע״ש והתירוצים וחילוקים לח כיון שלא נלקח הא׳ הזו ג״כ מלם ממאומ נזה עי״ןן[:
ומה שפלפל נזה[ )רמב( שישנית• אננ אם הס ערומ )רמה( שלא בדקה• פי׳ אמר מציאוח חכמס נדז סקליח:
יתבאר לחנן קעי׳ ניב )רמג( כסטיי• בדוקה נחס קיק )רמט( תקא שקנחה עצמה בעד וכד• כסב בחילוקי
קעינ והיפ )רמה( והחיצונה טהורה .שמתוך השינה  pהגרעק״א ח״ל נראה לזהו רוקא נמצאה ממאה אס נלקה
דוחקח זו אח זו חיישינן שמא דחקה אחד מהן ונכנסה ללמא לא נא הלס מיר ממש ומשיה נעיק רוקא קנחה
למקוס חנרמה הסמוכה לה אנל לשאינה קמוכה לה לא מיל אנל נענין אם נרקח עצמה ומצאה מחורה גס נלקה
אמ״כ מחני ולא נעיק קנחה לוקא כיון למצאה מהורה
חיישינן אלא נמשולטמ ניי נשם הראניד
סעיף ג ״ א )רמה( כל זה• קא׳ אקע״ שלפיז נישטח ירוע רמחחלה הנריקה שהיה מיד היא מהולה ונאמת
נממה אחת )רמו( אבל אמ בדקה אחת ,קשה מניל דנענין מצאה ממרח קג׳ נקנחה דלמא נמי׳
י
עי״ בלחם ק״ק קע״ז שכ׳ מחחידוש־ חרש״נץ ח*ל והא נדיקה ממש כמו כנ הנמקות שהם לנרד שהיא מהורה
דאמרינן דנדקה אחח מהן ומצאה מהור היא מהורה דצריכיס נדיקה גמורה וצ״ב עכ״ד ןומדנרי הלנ ההניא
ושידהן ממאוח דוקא נבמצא חמה האמצמיח )או כשעלו זינ המתא נקיק שלאיףז לא נראה  pעיייש(.־
)רנ( בעד
י

•ורה דעה קצ הלכות נדה סעיף נא נב

פאר הנורה

) ת ( בעד שבית :מיד <רנא> תכף למציאת הדם ) ת ב ( אבל ) ת ג ( אש <רנד> שהתה מ־י י׳י °״*׳׳
שיעור בדיקה דהיינו כ מ שתקנח  r o־  pובסדקים אין הבדיקה מועלת לטמאה למדד האהרת ״־ ליל <ס״ קי־״
ולא לעודדה לטהר עצמח :נ ב בד״א כשכולן שוות יאבל אם אחת ראויה לראות יותר יי"* יןי־יא
׳

כשוחה קרי ? 0גסיכס

.

מהכרתה -שזונה ראויה תולה בראויה)»( כיצד אהת)רנה( זקנה שעברו עליה שלשה עונות
ולא ראתה ואהת ילדה הזקנה טהורה וילדה טמאו•״ אחת מעוכרת שהוכר עוברה ואהת
שאינה מעוברת מעוברת טהורה ושאינה מעוברת טמאה .אחת ) ת ו ( בתולת)״•( דמים ישלא
ראתה מעולם ואתת שראתה שלא ראתה טהורה ושראתה טמאה .אהת מני־קה ואהת שאינה
באר היטב
באר היטב
פסהפן גלל )ננ( כיצד דוקא נהן ענ״נא אנל יש לה וספ אינה מולה
<אץ לס וספ וכן יש לה וספ ולא הניפ שעפ וספה אינה מולה נהגיפ

שפח וספה הגהמ מי״ ומניאו נ״ )נד( דעיש .אפילו היא נשואה יש״
וכ׳ השין נשפ הפלישה דנילדה חקנה אפילו הילדה יש לה וספ קנוע

דרכי תשובה
<ת( בעד שבית• -כ׳גנףע התניא מהב״ חיל פ״ שהי׳ העד באריכות וע״׳ בשמלה קקנ״ע מה שפלפל בזה והעצה
כבר בידה בשעת מציאת הדס גמעה וקנחה עצמה ט ע״פ פלפול בלחם שיק קעימ וזיל ובהך לסמי׳ מימ לוקא
תיכף וורד ולא תכניסהו לחומס ולקדקץ ומצאה ממאה אס חאחלונה קנחה א׳א מיל במציאות הכהס ונמצאה ממאה
דודא׳ היהה ממאה כבר בשעה מציאה הדס במעה שכנר חראשוטת חן סתורות אבל אס אחת מן הראשוטה במצאה
יצא אז לבית החיצון דס זה שמצאה ענ העד בקיטמ והלכך ממאה אע״פ שח״ ודל במציאת חכתס מימ לא מחני למחר
מחזיקינן בה הדס שבממה ואמרינן שממנה נפל עכשיו האחרות כיון שקורס שנמצא הכתס כבר פשמו הן את
בשעה שהיא כבר ממאת ודאי ביציאה הדס לבית החיצץ החלוק ועמלו מן הספקל אבנ ברין הנזכר ברישא שבלקה
אבל אס אחר מציאת הדס במשה הושיעה ידח תחת הכר אחס או שחיס ונמצאו מהורות בזה אץ חילוק וגס בהך
והכקה ונמלה עד וקנחה ט או שהכניסה העד שבידה לקע״ מ״מ אפי׳ אחת או שתים קנחו איע מיל נמציאת
לחורץ ולקדקץ כנביה החיצון אינה ממאה ודאי נשעה הכתס ונמצאו מהולות הן מהולות וכד ו ק יש לחולות
מציאת הדס נמעה אנא קפק כדנעיל קי׳ קכיז הלכך עכ״ל )דנב( אבי אם שהתה עי״ ברמ״א לעיל ק״ קפיז
נא מחזיקינן נה הד 6שנממה למהר האחרות וכן אס קע״ א׳ שכ׳ תתדא לאין בקיאין בשיעור אשם תלד איזה
נלקה ומצאה מהורה לא מחזקינן לה נמהורה לומר נקרא מיל בכלי שהושיע ילה וכר ועי״ בקיע קוף קקציא
שהלם שבמנןה לא בא ממנה אלא כשהיחה מהורה ודאי מכהב דהמדא לא הגיה כאן כלום שלעהו לבכתמיס
בשעה מציאה הלס נממה ולא היה נה לס נניה חחיצון לרבק גס אט ׳כולץ לקינון• על בקיאותיט בזה איזה
וחייט שקנחה עצמה היכף ומיד למציאה הדס נעד שה״ נקרא סמוך ממש או לאו עיש ) מ ג ( ]אם שהתה .ואס
כנר בידה ולא הכניסחו נחורץ ולקדקין עכינ )ועי״ א׳ או שחים בדקו ענמן בקיעור זה ומצאו מהומת והאחלות
בדנמנו נקיק הקודם( )רנא( תיכף למציאת הדם .כיי׳ נלקו עצמן אחיכ אע״פ שגס היא מצאה מהורה מימ ממאה
נחודד נביאוריס קקליו וחידושים קקקיו שכ׳ מהראביד שבליקה שאחר שיעור זה אינו מועיל כלום קליע[ )רנד(
והראיה דמימ לא מהנ׳ אלא אס בדקה עצמה נעודה נממה ]שהתה עי״ בק׳ מ׳ נדה בקעי׳ ניב שעמל ענ המחקר
או בעודח לטשח בחלוק ולפיז בזא׳׳ז לא מהנ׳ בדיקה רק בזה וכן בשדה יד יוסף )להג״מ יואל ד״מש זיל( ס״ צ׳
מחאחרונה נדש ועי״ בנדע החניא קיק ק״ שכ׳ ח״נ באשה שמצאה כהס בערב ולא הי׳ לה במה להלוה ואסרה
ומיהו אף שקנחה עצמה חיכף תרד בא מהנ׳ אלא כשקנמה מעצמח ואחיכ בבוקר מצאת גיכ כסס ונתודע לה שגיוס
בבודה שוכבה במעה או כשעומדח ממנה אבנ אס נאחר השט יצאה דס מגופה הנקרא מורידעין ופשימ ל״ ביד
גןעמדה ממנה נמצא חדס בממח וקנחה עצמה היכף ומיד יוקף מחך דפס־זינן דדוקא שקנחה בעד שבידה היכף
למציאת חדס לא מחזקיק גה הדס שגמעה כשמצאה ממאה למציאה דס אבל אס שהתה כדי בדיקה וכר אין הבדיקה
מאחר שלא נמצאה ממאה געודה גממה או חיכף ומיד ומעלה הינ דכוח״ החולי ממ־ידי״ן יש לה עה קטע ששוהה
>«p
״  y,אץ למיקל ,״
לעמידתה יימנה וכן אס מצאה מהורה אץ גדיקה זו נמענח דם וכיון שמציא
לעהר עצמה ממעס זה ולכך לא נשרה גדיקת זו אלא
נג׳ נשים שישעה נמעה כאחת ולא נג׳ נשים שלנשו חלוק ולפענ״ד נראי׳ דברי חוד כדה שהעלה להיתרא מעמודו
א׳ או שישבו על סכקנ א׳ זו אחר זו דלעיל קמימ דהסס דבאמח לא מחזקינן מומאח למפרע וחזקה הגוף הוא גיכ
אין הבדיקה ימעלת למהר עצמה ולממאה למהר אה של חולי המומדי״ן ושבא לאמ לאמ ויש לתלות בדרך קרוב
האחרוה אנא נשנישיח שקנחה עצמה קודם שפשנות החלוק שבא מאתומל ולהעמידה בחזקת עתרה עי״׳ש וגס מיש
או היכף מדד להפשימה וכן נספקל אנל הראשונוח אף גיל יוקף שדרך החולי מרידיין שיש לה עת קטע הוא
שקנחו היכף ומיד למציאה הדס אין נמקה זו ומפלה קשי ההגנה לוכ׳ יש לה וקת קטע לחולי זה בילע שיגא
כלום מאחר שכנר פשעו החלוק ועמדו מפל הספקל קודם רק ליום השני וגיוס אהמול לא ה״ יכול לבא עיכ ציע
דבריו ונראה להיהרא כד׳ המי נדה הניל1
בדיקחן עכ״ל ומי״ נסיע קקציא שפלפל נדץ זה ונמ״ש
גזה לדינא עיש ועי״ בלבנון נמע קקןדא מה שפלפל סעיף נ״ב )תה( זקנה .לעיל קיק קפ״ע קע״ כיע
נתבאר אחו היא בכלל זקנה ש״ך קק״ע
י
נ ד נ מ הקימ נזה ונמה שעולה מדנריו לדינא מ ה עיש
)תו( בתולת דמים ואפ״ היא נשואה כדלעיל קעי׳ מ״נו
)רנז( תולה
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מניקה מניקה מהורה ושאינה מניקה טמאזד ׳וכשם שתולה בהכרתה כך תולה כעצמה שאס '״ד״^י״ג«
״״ ״
לבשה הלוה כזמן שזונה מעוברת ואה״כ לכשתו כזמן שהיא מעוברת ונמצא עליו דס )רנז>
;TXiSVZS
תולה כימים הראשונים שלא היתד• מעוכרת וכן מניקה וזקנה .וטהורה יראם היו כולן שוות
* V
מניקות או זקנות א ו ) » ( אהת זקנה ואהת מנ־קה אין תולות זו כזו)דנה( ־היו שלשתן
״ ני«)אי»״קא׳ש״
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תחת האמצעית כיון שכל אחת מכרת מקומה
ול.גח
אותה )רנט( שתאמר )ני( ברי ל• שלא ב א ת י ' ; , X׳י י ד ו
ויקוייי*
אח
למקום שנמצא הדס טהורה יואס נמצא ביניהן .השתים שנמצא ביניהן טמאות והאחרת יובל ר ש*5י r
טהורה ־ואס עלו דרך החיצונה ונמצא תהת החיצונה כולן טמאות .תהת האמצעית אמצעית «?,?4r״:־
ופנימית טמאות והחיצונה טהורה .תהת הפנימית היא לכדה טמאה ושתים החיצונות טהורות י4י
סימלוח וכו• פ ס ד ף
יואס היה להן עסק לצד פנים שדרבן לקרב לצד
הפנימי ינון שהן טוהנות בדהים ונמצא ס ׳ עי  3ו ד ק ס ב ם
דם תחת הפנימית )רס> שתים הפנימיות טמאות ואם נמצא )רסא( תהת )רסב> ההיצונה יייא '־"",v׳p""rt».
יעחיק י-ייד מבייי-י
טמאה ופנימית טהורה שאין פנימית דוחקת לבא לצד החיצונה: :ג םהא דאמרינן <רסנ> ׳ cfiיר״א ייני
ייאני־ נסי J3
נמצא דש בילוי .או מ ט ה או ספסל בולן טמאות אם נתעסקה אהת ככתמים כולן מהויות ש כ׳׳כ י׳׳י j'zj
ע

ל

א

ו ש כ ו ת

כ

א

ך

ן

ת

ן

:

מ

צ

א

ם

א

ך

׳

ת

א

£

נ

מיי׳׳ב

באר היסב

באר היטב

ויציאח נחס היא שנא בשעת וסחה  p^nנ נדה עכינ )נה( אמח יה״י
לנל שאר אינן ששחיהס אין ראוץ נראוח אץ תולוח זו נזו ושחיהן ממאוח
שין )נו( נרי כחנ הנו«ז נראה דווקא אס נמצא הדס סמון נשכינחן
לנזמן קצי כזה שפיר ודעח אס נכנסה למקום מנרחה ניק דהוא ינר
שאמו מיל קצח אנל אס יש זמן רנ אפר שניגזן למציאת כיס נ״ .דגס
החיצונה טמאה מעפס דאמרינן מינתא דנא רמיא פניה דאינש אמי וצאי
אדעחיה נעיש נסימ ס״ ע״ס ס״א )וננהינ השינ עליו ינחנ דלא קרי
זאיז מכמה דעמיס עיש( וכחנ י,וד הט״ז נשה רשינ שהעחיק חשינח
מהריה ז»נ ופג אשה מונח שמין -נר פשוד בכחמיי פהורץ אפילו אס
גשעח וסחה נא ניקה עצמה ושונ נדקה ומנאה כחמים ענ םדינה אי
חנוקה !הורה יכיש נימ לינונה יחוצי ,נהקנ י ״  ,.D 5ק .4ס» .וכחנ
עוד גשס יי״א נתשונה נד ציו נאשה שמיאה כחס ע; מליקכ יהיח
ימנועליס נדם יהיתי רנילה לראות נעת מציאח
י כתם מראי ל pוירוק הכשרים וננ מנוקה היה מצא ממראות הללו יק
שנראש כתס א׳ היה נמצא מראה אודם סניי הנתס הלנן נדמות דנרלח
ימחפשמ נמל וייהיימילעי! שהננ דחס א׳ יהשינ אעינ דק״ל ננתמיס

נהקג ד״י י-כה«נ ממחה מאמי ־א כא הוכהה שהנחס יא מדנה ד־א
מראה ננן וירוק נרי מן כמקור גאיס א״כ נייוע שנפחמ המקור אמר נן
ודאי נה מרחה יאויס יצא מפס מאסר שנראה הכל כחס א׳ ואפיצו היה
ספק אס הכנ כחס א׳ גיכ אזניץ למומרא והניא יאיוח לדנריו אנל
ה״״ז מוצק פנ ו יש׳׳צ יפי יי אס נא שנראה ל .-ין שהאודם כיא קן של
מראה הכהור יייייו :הוה יונך ימתפבט סיינ המרחה ימור נפץ קו
אז ודאי :ומחה חננ מאיי אצה שייראה הפהור הוא הולן על מראה
האודס יאפשר יחל ח האודס ימ ־ ו־א נא יצא מדין שאר נחס ואמייק
יהאודס היה כנר ממידי איורינא וטהורה מכיל יאפה שכיה לה שנדון
ומאוחו •מ! שנמ נה השנר ן כשנודקח עצמה מוצאח חמיד כתמים ומראיהן
יוק רק כש חיינשו תאדדי קצות הנחם סניניו וצפכמיה ישאר ירוק
כנחסנה ויש לי וסח קיוכ ונלא שעת יסחה נוהנח זה השדר נס כשהיא
מעוירת או מניקה ויא5י מרגשת נאג ג ח ן גופה ותולה את נל אנה
ממממ כשנירה חוצץ נמנתה אנל אס אין לה וסח קנע וג״כ אינה
ייעויית יאיני מניקה אז אין תונין נמנתה ת׳ ניח שי׳ פ»ד עיש(

דרכי
)רמ> תולה בימים הראשונים כיי׳ נעיל קעי׳ ידה בדברינו
שם )ס״ק רנףז( )דנח( היו שלשתן ערות .כצ״ל פי׳ שחיו
נעורות ולא ׳שביס )מט( שתאמר ברי לי עבאהימ ירש
דהנףז דאס יש זמן יב אחר שכיבהן במציאה הדם אררינן
מנחא דלא רמיא עלית דאינש לאו אדעתיה והנקה׳׳כ
חולק עליו ועיי׳ בכו״פ סקכית שהשיג כנ הנרז ודעתו
דדוקא כשיש הבחשח אמרי׳ דחוי ידלהא דכא לריא וכוי
כדי שלא יהא מוכחש בעדים אבל בדניכא הכחשה הוי
טענה ממניא בכל ענין ואין חילוק בץ זמן מרובה נזיע
מועס כיש ועיי׳ בעצי לבונה ידש ע״ל הכדפ בזה ומביא
מכמה מקומוח למבואר לגס בלליכא הבחמי• בעדים
אמרינן מלחא ללא מרא ומ״ עיש ועיי׳ בקיש• ק״ק צ״ב
שציין לכמה מקומוח ופקק רהעיקר בזה כנ שאמרה שעשחה
זה לאיזה כוונה ודאי וכן כשהיא בזמן קרוב ואינו רגיב
קצת לא אמרינן מלהא דלא לירא וכי ע״ש ועיי׳ בהוודש
קקנ״ז שהביא דברי הנרז נדינא בזה ומנףג על השגה
הנקידכ וכ׳ ועול יינ לבכהמיס דרבנן הולכין להקנ ע״ש
ועיי׳ בלבנון נמע סק״נ שהשיג פ״ד התוהיש דהא אם זו
סופרת ז״נ שלא טבלה ולא יועיל ?ר׳ דידה יהא קולא

תשובח
להאחיה שתתנה בה וא׳׳כ מה חזית ונניי״ש במ״ש פה־ בזה
)רס( שתים הפנימיות טמאות והחיצונה מהורה דכוב׳
האי אין דוחקין זה את זה כרישה )רסא( תחת החיצונה
פי׳ החיצונה לפנימית אע״פ שהיא אמצעית כרישה
ירסב( החיצונה היא טמאה .ואס עברו דרך החיצונה כונן
:ומאות כדנפינ פי־ישה
סעיף נ״ג ידסנ( ןנמצא דם כי״ בחה״ט בשש הו
הנדז
ייתשר ידיח ע״ד אשה שמצאת כתם עב
חנוקה והיא בכנת חטנףן ומכות המגועניס בדם וכו׳
והשיג הט״ז עב הרמ״א וכי׳ בק׳ מי נדה בקדא מהיק
סוף סי׳ זה שנסהכק א׳ לוקא ביש בה מכות אז קיכ
נהכףז לאף ביש גם יייאוה נבנוה הולין במצד אבב אס
אין בה מכה כנל וגס נא נתעקקה בשוק שב טבידס
ונמצא בח כחס רק כהוא פחות מכגריק וגס יש מראות
נבנות והס ודאי מן המקור אזי אמי־יק שגס חדס מן
המקור או גס במאכונה ,תניס אף שיש מדאוה לבנוס
דהר כאלו אין כאן אלו הראוה בבמה כלל והניח נציע
גס כהנ שם שאס ל כ י שבהם ארור הוא וממקום א׳ בא
מראה
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שכולן תולות בה והיא תולה ככתמ־ם י• נ ד )רסד( ׳אין <רסה> בכתמים משום וסת כיצד י ״י,
מצאה כתם בר״ה אפילו נ״פ לא קכעתו)רסו( ולא עוקרתו<רסז( חוץ <רסד (1מכתמי
דרכי תשובה
מראה הלבן והאדום נראה שמודה המיז שממאה שודאי
מן המקור נא ע״״ש[
סעיף* נייד )רסד( אץ בכתמים משום וסת• עיי׳ במוה״מ
קקניח שהניא מהשד מונו השני קי׳ כ״ד
׳
דמשמע מדנריו דבמצחה כתס בנינה בזמן שהיחה יקנה
יש ט משוס כתס והשיג עניו דזה אינו דאפי׳ כשהיחה
ישנת ואח׳׳כ נמצא כחס ג״כ אין נו משוס וקה כיון דנה
הרגישה ע״״ש ונעינ קק״נ )ועיי׳ נדנרינו נעינ ס״ קב״ד
סק״ד( )רסה( בכתמים .וכ ,רואה שנא נהר-שה שאי,
ממאה אלא משוס כתכ שהיי נא י.זיו בזי־ ח:א בדנר
המקבל עומאה כזין הכתמים דנעינ קעי׳ נ״נ אין נו
משוס וקח ש״ע המניא ק״ק קנ״ב ועי״ מזה בנבנון ננוע
ק״ק מ״נו וקיק ב״ב )רם,׳( ולא עוקרתי כי׳ הייני דנכני,
חיי דחוה לה וקח קבוע נריח ואק״כ גיכ בא דחתה בריח
וג״כ מצאה בה׳ נחודש נא אמיינן זנננלך לגמי• הוקת
דר־ח אלא הוי כיא קבעה וקח אחי זאס אח ב יאתה
פ׳׳א בריח חזרה כוקהה הי־אשון קיר קקצ״־ וש״ננ התניח
ק״ק קכ״א וחידושי הגר^ק״א מהפרישה כיש <*סז( ־ י,
מכתבי ענאה״נו ד״ש׳מהנו׳׳ז נשם מהרש׳׳נ בהקה מוכת
מחץ שנחמיה מהורין אכי׳ אס בשעה וקהה נא נדקה
א״ע וכר ועי״ נק״מ ריש ק״ק צ״ג שכ׳ זפשונו הוא
ראכי׳ אם מצאה כתמים נשעת וקתה דנוהורה היא ואפי׳
< ctיש נה מכה שאינה יודעה אס מוציחה דס חפ״ה
מהורה ואפי׳ אס מנאה בשעח וקחה כמש״ל ק״ קפ״ז
סוף קעי׳ ה׳ דבכחמים תולה בכנ ענין עכ״נ ועיי׳ בפת״ש
לציל קיק נ״ד ובדברינו לעינ )ק׳׳ק קי״א( )רסדן( מכתמי
עבאה״נו מיש מהנףז שחונק על הימ״א נחקר ופקק
דעהורה היא עי׳ בנקה״כ שהקכיס לדינא כהנף׳ז ועיי׳
נחורד בביאורים קקל״ז וחידושים סקס״ע שפקק נדיכא
נהקל כהנףז אך כ׳ דזה דוקא בשבא הרגישה דאז אין
לו אלא דין כחס ונכחמיס מקילין אננ אס הרגישה ממאה
ביון דהרגישה היא מת״ת ונא חנינן ההרגשה נמראות
המהורוח והאודם נמכה ואפ״ נדקח מצווה נעד שאינו
בדוק בשעח ההרגשה ממאה עי״ש ועיי׳ נשמלה נקוף קי׳
שהעלה ג״כ הכי וכ׳ דאס ארגשה דאיכא קפיקא דאורייתא
יש לעמאה אפ״ אין בהאודס כגריק ואץ חולין לומר
שההרגשה תיתה מחמת המראה הסחורה משוס דרונ
פחיחות המקור מנשים למראות ממאות ה ,וכל שהרגישה
אינה מהורה אלא כשיודעח ננירור שלא ראחה ענ חעד
רק מראוח מהורות ע״ש ]ועיי׳ נשדס מהרים שיק זינ
מירד ק״ קפיו שכ׳ שלשה חילוקים נזה א( דאס חוא ע״
הרגשה שנפחח מקורה אז יש לאקור גס אם נצדדי הכתם
נראה אדום ונחוכו לק ואץ נמראה ממאה כשיעור ונשען
נזה על דברי ר ט חחחיק זיל חידד ק״ יףנ)המובא בפת• ש
למיל סיףו עיש( ב( ואס לא הרגישה רק מצאה כתם על
חלוקה אז יש להקל דלא גזרו חמדם כשאין במראה
ממאה כשינמר ג( ואם נמצא אדום כשיעור מאכולת דשכימא
חקמא אעפיי מאינו כגריק ועוד מכל לתלות במאבולח

אבנ אס גדונ יוחי אע״ג דאינו כגריק או אפי׳ גדול
רק כשיבור המאכונח שבימינו אגל לפי פנץ הכחס נראה
נהמורה שהכנ בא מלקום א׳ והכל בא מגופה כיון שבדקה
יש נחוש בהרגשה אכ״ שבא הרגישה דינמא קקברה
המשה י_ד היא טיי׳ש ו-״ בשו״ה גבפה שאוב קי׳ p״r
שכ׳ דגס בהי־גישה הניכן ההלגשה במי־אה מהוד והדם
במאכונה ומשמ! י דבי,׳ דגס יוחר מכגי״יס עהוי־ה בכה״ו
א׳ איכח נמ הנ׳ שמכה שמוצ חה דס עי״׳ש וכ״כ הלביש
נחידוש ־׳כיש ס״ כ׳ הקכיס עמו רק כ׳ הננ״ ש דביומל
מגי״ק הנוי נמחנוקת ההשו׳ רמ״א והנוי! כא! וגס נע׳
שיה ׳ כגדנ ובי־שוך צ״פ וביי׳ נק׳ פרי דעה ענ ה׳ נדה
בזה בנודר בקף הקיא מ׳א שב׳ דכ״ש אס נאנד מקצה
העד ובמת שנמצא כ כא יק ?ויאה נוהוי־ נא ח״שינן
שלא בהנאבד ה ׳ יי־אה גמא והביא מהשר א׳ כת״ מהג׳
לו קי״ ׳-קנ מקצינת שהניא ראי׳ נאסור בכאבי לקצת
העז כנז׳ וה!ח ה״יג כניו ותהיל עיי״ש[ ועי״ גשוית מעינ
צדקה קי׳ כ׳ שנשתנ ג׳׳ב נענץ זה והניא דנר׳ הרמ״א
בחשו׳ הנ,׳ והכנה נזינא דיש נהקנ בזה אפי׳ כשהכתה
הוא מוקף בעוגנ ותמונה :כנאה שכיאה נהעין שהכל
הוה ההכשגיות אהד מימ כנ שאין נהאודס שנו כשיעור
גייק וכו־ ־־:׳נ ,במתכונת ונוהורה היא כי י״כ שדם
האכונמ :הכיב בהניחה הלנינה נעודה לחה והנןבכ דחה
חנק החודס :צדדיו דנע״כ נא גזרו חז״נ כלנ אדמימות
קנון מכגי־ק אף שמקיף הננ! דאל״כ גה אכ כנ כמוה
הלנן עש האודם כמקיפו היה פחוה מכגריק היה מן
הראוי לההיייי כנ שיש נ ק בתוכו באמצעיתו דאני מן
המתכונת נב! שבתוכו מכין הוא וא׳׳כ לא ימלמ שמום א׳
לן הכוקקיס הי׳ מזכיר דין החלש הזה וכו׳ וקייס והנני
כוחב ז נ י ׳ נהנכה אבנ נא למעשה וכו׳ ע״ש ונד״ בקיע
קקצ״ג מה שהאייך נדני־י הי־מיא והנרז והמ׳׳צ נזה ולדינא
העלה נהקנ כדעח המ״נ וכ׳ דאף שמיצ מחמת רוב
ענותנותו נא רצה לסמוך על דעתו בזה מ״מ לע׳ד נראה
שיש נקמוך ענ דבריו כהלכה למעשה דאס הוא פחות
מכגריק ועוד אף שלפי לראות העין נראה שחקו יקונ
לחעוגל לק שנחוכו מימ י״ל דדם מאכולת שנסוך הלובן
נדחה ע״פ הנובע להצדמס אבל אס יש בה מראה אודם
כשיעור גריק ועוד חלילה להקל נגד דעה מד׳א עיש
באריכוח ]ועיי׳ בק׳ שערי דעה על הידד בזה שהביא דבמ
הנףמ אלו וכ׳ ענ זה ואני מוסיף אע״ג רקי״ל להחמיר
בכנ מראה הגועה לאדידמוה מימ בנידון כזה &ם הקו
הסובב אץ ט מראה אודם גמור אלא טעה לאדמימוס יש
להקל בזה כפקק של מעיל צדקה עכיל( ועי״ ב5ףע החטא
סקי״מ שהביא גיכ דברי חשו׳ מעיל צדקה הנד במה שהשיג
על המדא ומקיל גס אס האדמימות הוא בקו מטל קגינ
הלובן כניל והשמיע מה שחנדצ בעצמו קייס שלא הסב
כל זה לק להלכה ולא למעשה וקייס נגדע םחניא שם
לאפי׳ אס ידוע טדאי שהעלאה הלק * הימק שגא»5ע
בא מהמקור אפיה תלינן האלום או הקמור שבקצווסיו
בלס

•ורה דעה קצ הלכות נדה סעיף נד

עא

עד )רסט( הבדוק לה שהם מטמאים בכל שהן)דע( והרי הן כראייות)רעא( לכל <ער 0דבר*:

באר הגולה
ג

י י *^,׳י •

מ מ י ס קצחס מ ל ק ק י מל י־הס חלן> וילד לו ודי זהו p׳» jנמלה ונס מאי! ליק תניני מהיג נ נ ס י ם י-א0ירי) (0וצ״מ בזי( ו5יי -< owי1יעי :אס י נ י מ ומיל ואן ו«(ץ לי • י * !
סליעי־  06מוין חו» אדגי»י<ו מקיפו 0בינ( r r a i*00

דרכי תשובה
בדס מאכונח כל שאין בו לבדו כגריק ועוד אבל אס יש
בהאדוס או השחור כגי״ס ועוד אלא שיש נחלוח בדיא
כגון אשה שהיתת בעלת חטטין ומכוח המגועליס בדם
הוא כלוגהח הדודא ומרז דנדעח הרמיא אין חולין בהס
האדום שהוא כתכ כס הנבן או הירוק סבא מגופה בולאי
דכיון שידוע בולאי שנפתח מקורה להוציא הלבן והירוק
אמרינן דבודאי גס האדום יצא משם מאחר שנדמה הכב
לכתס אחד ואכי׳ אס נימא שהוא רק קפק אס הכל כמס
א׳ אזנינן נחומי־א ונח לקוכא וכף אבל להנו״ז אם יש
במה נהטת הדס תונין אכ׳׳פ מיש ניחה נביבה הבא בודאי
מהמקור אס נח בכנץ שנבאנ כל ו הרמ״א שהי׳ נראה
לעין שהאודם ייוא קז שנ המראה הטהור שהוא הונך
ומחכשט קביביו כעין קו אז ממחה ע״״ש ]ועיי׳ בשוית
שירי :׳הרה קי׳ זה תשר כיה שממיניר בזה מאוד בכנץ
הכתמים p׳ :נו מראה לבן רק בקצהו הוא אדוס וכ׳
דאפי׳ פחות ייכגי״ק כמאה דכיון דמראה הבוק שבו
אינו יין הראכונה דאין בו מראה זו ומוכח דהוי לן המקור
ממינא מוכח דגש האדום מן המקור כיון דכהס אחל
הוא ע״״ש 1ועיי׳ נלנבן נטע לכיל קקי״ב מ״ש בככין זה
והביא דברי המ׳׳נ והקיט בזה והגנה נדיכא להיכא דנא
שכיח ייאכונת הו נמקוס שאין לתנות שעברה בכו־ של
טבחים ש ש ננילוף הלובן והאודם כשיכוי• גריק ועוד חכי׳
אס אין בהאודס נבדו כשיעור גריק יש להחדיר זונח אס
אין בצירוף הלובן והאודם כשיעור גי־יק ואיכא נמהלי
נשוק שנ מנחים זה תנוי בכלוגתח הרמביס והראביד וכו׳
ע״ש ועיי׳ נשמנה נסיף קי׳ זה מה שהאריך נדנרי הרמ״א
והנףז נזה ונקוף סייס ודע דאף שכפי הנראה הנח מקינ
יותר מהרמ״א מ״מ נראה כי בדבר א׳ מחמיר הנדז יותר
והוא דתא תרמ״א כתב דאם נא נודע בבירור שהמראה
הטהורה הוא מגופה אף שאין לה מקום לתלות מ״מ טהורה
היא ואפי׳ בגוונא שנראה הכל כמס א׳ אבל הנו״ז לא
הניא זאת ונראה מדבריו דאס הכל נראה ככתם א׳
ממאה היא אף אס לא נודע בברור שהמראה הטהורה
מטפה הוא אלא שאין לח רקום אחר לתלוה אוהה גיכ
יש להחמיר וכו׳ שיש להאמיר ולהורוה בזה כהנדז ע״ש
)דסט> הבדוק לד״ אנל שאינו נדוק לה דלעיל סע״ ליו
דקיי״ל דאינה טמאה אלא משוס כחס אין נו משום וסח
סוהיש קקנ״מ וש׳׳ע המניא ס״ק קכינ )רע( ]והרי הן
כראיות לכל דבר• עיי׳ נשדת הרי נשמיס מהיק סי׳ ציה
ע״ד אשה שנדקה איע נעד הנדוק נליל ענילתה ונמצא
על העד מראה דם והורה המורה שאקורה לשמש נפעם
ב׳ נליל מנילה עס״ר הראנ״ד שפסק הממנר נזה לעד
הנדוק שוה לראי״ דש ט קניעה וקה נל״ט ואקורמ
לשמש גלימ שאחריו מדש נקי׳ קפיז סעי׳ י׳ ונמודד שם
ורנ א׳ מלק עיז והעלמ דמי ש נקי׳ קפיז ומחודד מיירי
רוקא נראהה נהרגקה ו ס הכא נקע״ זמ דכממי עד
״״ כראיי׳ הייט דוק־ :.-ץ קביעה ועקירת וסת
 .י שתחוש בפיא והעלה דהדץ עם המולק על
5

הוראה זו ואינו קובעה בכתמי עד הבדוק רק בגיפ וגם
החוו׳ד בס״ קפ׳׳ז יולה בזה בכה״ג עי״ש מעמיו[
)רעא( לכל דבר .עבאה״ט ומיי׳ בשדה שב יעקב ס״ ל״ע
שנשאל בדבר שנמצאו אצל כמה נשים כינים דביקים במערוה
כבאותו מקום וכשהן בודקות אמ עצמו ימצאו על העד
קרנרן קרעין אדומים ישחוריס וכשהיא מתחככת עם העל
מנחון כל י קינ השערית נמנא ג״כ קי־מ! אלו כל העד
ונראה לפ ,שהי,רמץ הלנו הוא בא)לן הכינים שמולידים
קרנוין וניפץ הביו ונאו דדם שלהם הוא אנא מזיעה
יוצאה יביניס י-ננו כדו שנמצאו כעין טיפין אלו במקום
דשכח׳ כרעושיס וכ׳ שס הרב השואנ שכן ינא הדבר
בהיתי• בהקכמה גדולי חקרי לב דהני כינים כמכה דודא
אחר שנתב־־ר שמוציאים דס והכיניס הננו הס קרוב לבשר
הפנימי וכ׳ כס דאכי׳ במה כנחחדש כעת נאשה אחה
שמרגשת תמיד כיוצאת ממכה ניחה בבינה ועיי הרגשתה
צריכה ובדוק כצינה בימי לבונה ומצאת בתוך הליחה עיפין
קנןניס עגולים וארוכים דקיס מאדיוכ׳ שג״כ ברור הדין
בהתירה כיון שיש מה דין)יכה ובמכה בודאי מולץ במכהה
אבי׳ ח.יא ע״י הרגשת ע״ש ועיי׳ בתשר השב יעקב ונחשד
כאחרי׳ מהגאון מהרשש״ך שהסכימו שניהם להחיר האמה
כיון היש נזה דין אשה שיש מכה באותו מקוס ע-ש ומיי׳
בקדר׳ מהרה קקקיז שהאריך בשאלה זי בפלפל מובא
בכמה דכין והביא דבי־׳ השב יעקב הנ׳׳נ ודברי הקואל
ודברי הגאון רהרששיך הכיל ופנפנ בדבריהם והעלה
שדבריהם הס כיקר לדינא וכחב דאכי׳ בחוך ג״ הראשונים
של קפירת ז״נ שנה יש לתלות בהן אע״ג דניכא חזקס
טהרה של האמת מ״מ תלינן בהו כיון שהני מפין מפץ
משובים משאר דס ראייהה וידוע שנףפין כאלה באו ען
הכינים נא מחזקיק אקורא לקמא גס  pהמקור באו
טיפין כאלה כיון דלא שכיח שמראה האשה מן המקור
טיפין קטכיס כאלו תלינן במצוי דמן הכינים הוא כדקיייל
בענמא מצוי ושאינו מצוי תלינן במצוי ועיש קמוץ לקו!(
תמשר דאפי׳ אס נמצא טיפץ הללו בימי וקמה שריא
ע״״ש באריכומ
ועיי״ש נמשי שנ יעקב שם ונדבר׳ השואל שס נעובדא
כזו נאשה שיש לה למטה נמערומ שנאומו מקום
מלא כינים כנזכר שמוציאים טיפין נדפין שניכרים נציולם
שהדס הוא מן הכינים אך כאשר צוו עליה הגיד לנקות
ליקמ נגד פש pרך ולמכך נאומו מקום למטה על השערוס
ולא עלמה הנדיקה יפה כי לא נמצאו הנדפץ מללו עול
הבגד נאוהו בדיקה וכ׳ שם הרב השואל בפשיעות שיכולה
האשה לעשות נליקמ  vנמיכוך איזה פעמים ואף שלא
ממצא נפעם אמר ואידכ המצא גיכ יכולה לחלות ג ק
דמקחעא אין כל הבדיקות ואין כל הזמנים שווץ מ מ
ודי לן אם אפי׳ רק פעם א׳ שתמצא שמוציאץ חעיסץ
סללו עי״ש) .ערב( דבר• עגאה״ג )דש מהשליה מהג«
לקי• מ מ כשלקקה על הכתם חלף הלך לו מיד זח קי׳
פסלם וכד עיי׳ בלחידפ לעיל קי׳ קפח שהביא לנרי
השליה
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דרכי
השליח נשם השיג נזה וכנראה שגם הוא הקכיס  pלדינא
אמנם יעיץ נקדר׳ עהרה לעיל קקניג שהניא דנרי השליה
והנאהיג נזה וכ׳ דנשרה דנר שומאל p״ רכיו מפקפק
על בדיקה זו לשיפקוף הרוק אמר שאץ לט קנלה והוראה
ברורה ממזיל על זה איך יערב לבינו לקמוך ולהקל על
לבמס נלהי מובנים ושלא נמצא פירושם בקפמ הפוקקיס
עביל ,וכה ראיהי ננליי שנריש ק״ זה קיךנ העמיק דנרי
השליה נשם השיג כידש הנאה״ג אמנם להלן קין׳כ הניא
דנמ הלמהיפ הנ״ל ומהמה עליו נמה שהעמיק נפשיעוה
דבמ השל״ה לדינא וכ׳ שלדו להקל כיכ נכממיס והביא
גיכ דעה הדביש הכיל שחולק כל השיג ומשיק שידו להקל
בלבל זה עיש ועי״ בלבטן נעע לעיל קקכ״ד ודש בזה
וכ׳ דנעיכ גס השיג לא כסב לקמוך על זה לשפשוף
ברוק לנד אלא דכוונמו כשה״ הנ׳ סימנים ניחד שהעביד
עיי שיפשוף נליק גס ה״ ט מקי׳ השני שיש לובן קניטמיו
מ ה קיל שיש לקמוך להקל אנל לדינא נאמה למדן לאפ״
נימד שהעניר על שפשוף נרוק גס הק״ הנ׳ 00
קימניס
שהביא חנאהיג שיש לובן סניט אפיה אץ לקמוך להקל
עי״ש ועיש הנאהיג דאס הכסס עטל וכו׳ עיי׳ גק״מ שס
שמהמה על לשץ זה למנדנ נמאי קא מייל׳ אס נשיש
במוע האלמייממ נכלי שיעול כגליק ועול טלאי לנומאה
ואס אץ ט כגמק ועוד אמאי הה״ ממאה וטדאי לעהורה
היא עי״ש ]ועיי׳ נהגהוה צני לצדיק על הידד נזה שאם
יש נמל קניף להקל יש לקמוץ על הנריקה זו ברוק ונפרע
כשטעה אל מלאה נלד״ן יש לנמק נ מ ק פיייש אמנם
עי״ נשרה שילי מהלה ק״ זה השר כיה שידו להקל
בוח ואפ״ להצעלף לקניף נזה מה שמונא ננאה״ג נזה
קלקקה על הכסס וכו׳ עיי׳ש[ )ופי״ לעיל בנףק יךב
ונקיק קליב וקליג עיי״ש(
0ימז סצ״א סעיף א׳ )א( ]שהרגשת מי תלים

תשובה
כלל תה יותל עדיף ואז אם <דא יארע ומלאת נו דם
כיץ דאינו ממיד ורק דלך מקלה מלאהו מובל לחחעיל
על עצמה למטה׳ ימי עהרה אנל נכל פעם כשהשליכהו
כטל סוכל לעהר עצמה לנבלה עיי׳׳ש[ )כ( ואם מקייחת
לתיך הספל• ענרז קיךא ועיי׳ נקיע נזה נקיק א׳ ונקוף
סי׳ הקודם קקצ״ה)נדיה ונזה מיושנ( נדנרי הרנ השואל
שהעלה דגסלדכה הי־אאנו אץ להמיר כיא נעומדס על
שפה הקפל ומקלהה נהוך הקפנ אנל אס שוההה על
שפס הקפל אף שהוא נקוף הקיטח ממאה עיייש לדרכו
)ג( לתיך דם2ר עיי׳ נלננון נמע קקינ שעמד על הממקר
מהו נעומדת על הקרקע ומשמנה ונמצא דם נ מ ד ד והעיר
מלעיל קי׳ קיצ סע״ ל׳׳ו לכיון ש״ל כקטרה הרגשה ודר
הוא שייך נה איקול כמם אפי׳ נלנל שאיט מקנל עומאה
וסיים נציע עיש ]ועיי׳ נשרמ לניט מייס כהן ראפפורע
זיל נסיית ליו עיש[ <ד( ]הספל .עי״ נשרמ ט נ ״ מניינא
מידל ק״ קיל נאשה מכונלה שמאה לס נשפע נשפה
השמנה וממיר מלגשה כאנ נשיפולי כמסה ונצלליס אמנם
נשפה השלה ודר אינה מלגשס כאב ולפנמד׳ קולס השלש
ודל מלגשה כאנ אננ נשאל העסיס מרגשה כאנ יום
ולילה ולצה הידג השואל לעשוס נליקמ ישינס הספנ ונא
הסכים הגאון הנדנ נהשונסו למעשה נזה אם כי נליקה
הספג נסיון גמול הוא כמ״ש שס מימ כיון שאעשל לעמול
על הנילול עיי נמקמ מוך למוק מדש הרודא צמכץ
אט לנלל לק מעשה מדש ננדנ קמא ק״ מ״מ ועיייש
מיש עול נטנ״ס שם שמילק להמדא לא איימ לק נפעם
א׳ ולא נהמנה פעמים ועי״ נשדמ ננץ ציון קמא ק״
עיג עיל אשה שהי׳ .לה כאנ ועקקה נלפואומ ולאמל זמן
מצאה נהוך הספל שממלס ט מיס לס דש לס וקש נלילוג
שמקליס לנא אתה ימים אנל לא הלנה ועהה שעסקה
נרפואומ ומרמצאוה הכאנ נהזך הטף הוא לק לפעמים
ולזמן קצר ולא רוקא נשעה המלמ ודר וכי כיון דעסייד
המדא נמוצאס נסוך הקפל ולא על שפה הקפל <דצ
לנמקומ אלו ומה שמילק הטניס כנד נץ רואוה הרנה
פעמים אין זה נמקמעומ דנרי ממדא ולנpף העלה
שמנדוק גיפ נ מ ק מ מהמיל ומדש נמתיק קי׳ קידא וגס
הנדוק גיפ להשהץ יושנמ על שפה הקפל שממי• מוחזקת
בכל פעס שמצאה רק הון• הקפל ו ל א ת נ מ ק העד אמרי
העלה מיר ואז הסהר ע מ ד ד עיי״שן•)זל( על שפת הספר.
ענאידע מיש מהש׳׳ך וקיו שוההת נסוך הקפל ומיי^ בתוהיש
קיךא שמהמה י על השיך דמה קיו הוא דאדרנה יוהד יש
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קופמם נהשמעמ לשירי סהרה קי׳ פינ עיד אקה ילדה
שאינה יטלה לעהר לנמלה כי מיכף אמר השמנה כשמקנמס
איע מצאה דם על העד ומרגשס כאנ שם וגס נגנה
ומליוה והדקעל המומממ גלול אמלי הנהינה אמל שיש
&ה על כיס ה ש ק כמו גילץ ומשם יוצא הדס ושא׳א
לימן לה לפו*ה לעצול לם ושלהוציאו ללך אמל הוא
ק מ ח ומולה להקל להחילה כיון גדש לה וקס קבוע בלא
 wלק לאחלשתשתץ לא תקנח עצמה לא נעל ולא בילה
ואם השכח ומקנח עצמה בעל השליכהו ולא תראמ ט

לממאוהה

יורה דעה קצא הלכות נדה סעיף א

עכ

והפור נשס הראיש( ו״א דאפילו ניושנס אץ להסיר אלא נמקלסת ונמצא הדס פון הספל אנל פל שפת הספל סמאי ) ן ( ונעומדת )ז( )ב( נכל
)ג( מנץ )ח( פמאה )מרדני הינ וני• נשס הניע  •mיניז סי׳ קיצ ונימ מתשונת הרץ( והנ• נכת ודוקא כשנמצא הדס נספל שהיא משסנס שם
לסוד דידוע שהוא ממנה אנל אס נמצא )ט( נספל שאיש ואשה מפילץ שס מיס ) י ( )ד( פכורה נכל פנין וכל זה אס נמצא דס נמקרה אגל

באר היטב

פתחי תשובה

מקלפס פץ הספל ואצל שותתת על הספל עיץ מיז( )נ( ענץ .דנעיק )ב( נננ ענץ ממאה ע׳ נסשונת אאיז פניס מאירות סיא סיי יינ שכסנ
תלתא לפינ תא יושנת ומקלפת ותוך הספל פיז )ד( מהורה משום דהוי דאשה זקינה שמיל לה אודס ננשים יש לפהר דמה הנמצא נעת עפיימ
סיס דילמא מן האיש ואמיל מן האשה שמא לא מן כמקור ומשמע דה״ט צרניה נעומדת ננל עגין ופשיפאניושנת אפילו ננמצא נאמצע הספל דא^
לרפת המפמירין לא פימאו אלא משוס נתס וכאן הקילו •ותר יאינ קיו
אס נמצא תוך הסזל על המים כדאיתא נשיס עניל השץ
אס ננסס שהממירו פיהרו נזקינה קיו ננדון זה דקיל ספי ונפרפ שראוי
לסמוך מל הרמניס ומרשניא והדמנין והמפנר דעסתני פעמייהו עיש ולפיד ציפ מיש דנתס מהרו נזקינה ונאמת לא נזכר זה נשוס דוכתא דק
נס י קיצ סינ אימא• לא נזרו נתינוקות שלא הניע זמנה לראוס עיש ואדרנא ממיש כרמיא שס סעי!> מיד דזקינה תולה נעצמה נימיס שלא הימה
זקינה נראה להיפן ינן מנואר להדיא נסעין> גינ ושס וציע ]*נעס מצאתי נסיגי ש״ ק«צ יאמצע סיק ציה שתמה על י נזה[

דרכי תשובה
לעמאוהה נחוך הספל מנשפח הספל ועיי׳ ירש בזח ועי״ עי״׳ש[ מ( בבל ע ץ ענאה״מ ועיי׳ בק״נו בקי׳ הר^דס
נקינו קק״א שעמד גיכ נדנרי השיך נזה וכ׳ לבונה קיק ניה בדיה )ומה שב׳ החכם השואל( שרצה ניתן פצה
השיך נדנרים אנו דנאמינעיא אס שותהה מהחלה להוך לאשה הרואה קרנףן אדומים בתוך המיר שתבדוק באופן
הספל וכו׳ אנא אפ״ כשאינה שוההח מהחלה אלא ננסוף זה שההא יושבה על שפה הקפל והמונ מ׳־ר בקמח ומרס
על שפח הקפנ וינעיקרא הימה מקלחה רק ננקוף כשנממעעו שהכלה מיר הנא אשה אחרה ומקח הקפל מבין רגל״
המ״ר עד שאיט •וצאמ נזיטק אכיה נומאה וכר ע״״ש ערס שהכלח חמים דאז ניבא למיחש נמידי דהא לקמח
וע״׳ נחוו״ד נניאורים קק״א וחידושים קקינ שכ׳ דאפ״ הקפל קודם שכלחח קלוח של מיר והוא שמקלחמ ולא
ביושבמ ונמצא על השפה ולא נחוכו מממא הרין ע״״ש ידעה שחקח חנרהה הקפנ מחחהי׳ ולא היהה מרגשה
אמנם נעיקי הדין נזה לענץ הלכה אם למלק נין מוך בנעינה הקכל דאז בודאי לא צימצמה ועצרה מיר והו
הקפל ונין שבה הקבל עי״ בקיע לעיל קוף סי׳ הקולס ליכא למיחש למידי והוא השיג שאין לסמוך עיז כלנ כי
קקציה )קיף דיה ומה שכ׳ עוד השנ״( שכףיס אך מאן אין אנו נקיאץ נזה כי אפשר אף ביושבמ להיוה שוההה
גנר ומאן קכין נידע נזה״ז איזה הוא שפה הקפל ואיזה ומי יוכל לחנחין נזהיז איזח חוא מקלחח ואיזהו שוההה
הוא הוך הקפל שאיא לכוין נין נמצא תוך הקפל ונין עיי״ש לדרכו אמנם להלן )קמוך לקוף הקיק קוף דיה
נמצא על שפה הקפל ע״״ש לדרכו ועי״ נמלנוש׳ מהרה אמנם חיכא דאפשר( דעחו נקמוך ע״ז לצרף גקניף גס
נקיצור קק״ח ובנאמיח סע״ ו׳ שכקק כן לדינא דהאידנא עצה שכ׳ החכם הטל היכא שיש בזה צדדי היחר ננאיה
אין למהר בנמצא בהוך הקפל והיא יושבה על שפס חקפל עי״ש ]וע״׳ בקיק הקודם מדבר• השויה משיבה נפש שהשיג
ומקלחת לתוך הספל כיון שאין איו נקיאץ על טליה על הקרינו בזה[ )ח( שסאה• ועי״ חוו״ל שם גביאוריס
לידע לבר זה איזה נקרא שפח הקפל ואיזה בקלא הוט וחידושים קקיד שב׳ דבעיכ מיירי שהקפל הוא בדוק מעיקרא
זונה מי שדעתו רחבה ואומר שהוא יודע ד מ ל להנחין אבל בקפנ שאיט בדוק והיינו קפל בינוני בכל ענץ מהורח
ועומד על דעהו לי*י!ל בזה אין מזמימץ אומו עי״ש ודיט מ מ שבדקה עצמה בעד בינוני שאיט בדוק וכו׳
)ן( ובעומדת בכל ענק מסאה .עבאהימ ודע דכל זה דלעינ ק״ קיצ קעי׳ ליז דמה ל• עד ניטני ומה ני קפל
בנמצא דם בהמ״ר במקרה באופן כזה אבל בימצאת דם נימנ׳ או ודר נינוטה עי״מ ועיי׳ נלננץ נמע קיףב קכ׳
נחמיר חמיד אפ״ ביושבח ומקנחת דאז הורי־ מוחזקים דמלשון חחורד שכ׳ זה רק נעומדה נראה לכאורה דקיל
בדם אז יש להמיר הדין כמו שאיט בדוק דחבאר דינו ללק נעומלח דסמאח מיידי נקפנ נדוק אנל ביוקנח
להק חודד נביאוריס קק״ד וחידושים קק׳׳ד }ועי״ נשיית ונמצא ענ שפת חקפל מיידי אפילו נאינו נדוק רק גיטבי
משינח נפש לחגאון מפלאצק זצ״ל חיא ס״ י״ג נאשח מעונרח ממאה והשיג עליו כי גם נזח יש לקמוך נחקל נקפל
שקרה לה מקרה שכל מי רגל״ נהפט לדם ו ט לההירה נינור שאיט נדוק ע״• ש )ט( בספל שאיש ואשד ,מסילץ
אס חנחין סהשנ על קפל והה״ וחנקה ואשה אהרח ש 0כל* עי״ בלבנון נמע סיךג שהעמיד יקוד על הממו
הראה איך שהחנה חקיטח יד רגלים הס אדמדם אז על להכא מיידי נע׳׳כ שלא ננדק הקפל מקודם אפילו נלא
כלחך הרם ביד רגלים הס וליכא למיחוש לנהר דהמא המלה האיש כלל מהולה היא מכמ ק״ק )כמשיל כךק
ירא אהא למא כיון לבתחנה הקילוח נלאה הלם ולהלול תpדס> והנימ נציע ע״״ש ולא ילעהי מה הכלימו לזה
יד רגלים למקול ליכא למיחש כיון מושבה ומזנקה גם הלא ספיר ״ל מדילי שהקפל נלוק כמש־ל נכףק הקודם
אם לא נלאה רם על שפה הקפנ רק תוך הקילוח של אלא מאמר העלה הא׳ ורד להנ׳ נא ננדק ננה״ם ולא
מי רגניס והביא מרבדי הק״מ בזת שכ׳ בשם חכם א׳ ׳דעיק ממי יצא הדם מן האיש או מן האסה וכל דנריו
שט מיקון שהקח אשח חכמה הספל בעודה מזנקמ וכונחו צי׳ע בזה כאשל יראה חמעיץ נדנל-יו )י( שהודח בבל
שבזה טרפ שהדס מוך מי רגל״ ולא במר דממו מיא מח .עבדך קיךו ירש דחייט בנמצא בתוך הקפל ועי״
והסיע השיג עליו שאץ אנו בקיאץ בץ שוממה למזנקמ נתוה״ש קיךג שט דאין זה ומכרח דייל לידה בנמצא ענ
ונמשיבח נפש השיג על הק״ע דאין להחמיר מאמר דרובא ספה הקפל וכד ועי״ נכדס שב׳ גיכ שאין לדנמ הקץ־
לרונא מהפוקקיס מכשירץ נכל טנא ננמצא הוך מי רגלים אלו שולש פ״״ש ועיי׳ בק״ס קיףג מיש בדברי חש״ך נזה
ועי״

יורה דעה קצא הלכות נדה סעיף א
א* :שינילה ללאוח )יא( לם )יב( מד תלים )יג( ימינשת )יל*( כאב בשפה שמפלס <דם

דרכי תשובה
ועיי׳ במורל נניאוריס קקיה ונעצי נטנה שפ לכוונה
הנןיך נזה הוא לאס נמצא על שפה הספל אין לחקחפק
נאיש כיון שללכו לקלח למלחול ,ונהוך הספל אינעי
לאשהמחי ואיכ נוראי מן האשח נא ללא חוי קיק כלל
רק נהוך הקפל עכיד )יא( ]דם במי רגלים עיי׳ mw
עועדל סלזחאי יז׳א סי׳ לסיג ננילון אשה שיש לה וקה
קטע ונכל פעם שדוחקה עצמה מאוד לגדולים או לקעניס
)מצאה אידכ על העד שטדקת עצמה דם ממש ואחיכ
נהן לה הרופא קמי רפואוה לשלשול שלא הצמלך לדחוק
איע ואז אינה מוצאה דם ועשו לה בדיקה מהר״ו הנזכר
בזה ניידא וההירה עי״ש מעמו שגס בדיקה מהר״ו לא
היהה צריכה רק למומרא כיון שרואוה רק נשעה שדוחקוס
איע אין לחוש מדינא עיי״ס ועיי׳ בשדה העמק שאלה
להגה׳צ מהארניסמאפיל זיל ירד סי׳ מ׳ ועיייש נסי׳ ירא
ועיי׳ נקרה בנין עונס להג׳ מקונאלק זציב חידד סי׳
ידא עי״ש ועיי׳ נשרה י־יביס שניימוץ זצ״ל סי׳ מיח
נאשה שהי׳ לה וקח ואחיכ לא ענדו ג׳ ימים שלמים שלא
יצא ממנה דם מניה הרפי או השהנה והרופאים אומרים
שיש לה מכה נאוהו מר^ס אנל היא אינה מרגשמ והאריך
בפלפול והעלה לההירה עיי נ ד ק ה )מך ג׳פ נכל כעס
כשנא שפעה הדס הנז׳ הייני שהקודם ט א השפעה דם
סכניק מוך ויהי׳ )מנח שס עד אחר שפעה הדס ואידכ
חקנח נשרה מנחת דוקא ואס תוציא ממך נקי מכל דם
אז מהורה היא שלא נשעס וקחה עיייש[ )יב( ]בסי
רנלים עיי׳ נשויח רנינו דנרי ח״ס ח״נ חידד קי׳ סיד
נאשה שמינקה שדרכה לראומ נידי ומרגשח כאנ נשעה
שמעילה מיר וגס )מצאה דס וגס על העד קנודקה עצמה
אחרי העלה מיר וכמה פעמים היהה יושנה על שפה
הקפל ומזנקס ונמצא דם נהוך הספנ ולא על שפח
הקפל ומשהה נדיקה ג״פ נמקור ב״ ימך נקי והלכה
אצל רופאים ולא הועיל לה והעלה להיהרא שלא נשעה
וקהה או נשעה מניקהה עיי׳׳ש ועיי״ש עוד נדנרי חיים
להלן סי׳ ס׳ז[ )יג( ומרגשת באב בשעת הטלת מים
עיי׳ נמקור חייס ק נ ך נ למשמע מלשון המדא דדוקא אם
מרגשה כאנ נשעה העלם מיס אנל אס מרגשח כאנ
קודם המלח מיר ואחיכ ובשעה העלה )דר איכה מרגשמ
כאב אפי׳ אם אינה מצאה דם בשעה המלה מיר אלא
אח׳יכ נשעה הרנשח כאנ כשמקנחה עצמה נעד מוצאה
דסהיז ממאה עיייש אמנם יעיץ נסיע קיךד שהניא משדה
ציצ דדוקא נמנץ שמרגיש חכאנ נשעה מציאה הדס כשמעלה
מים אז יש לחסיר אפי׳ נמוצאס דם גס אחרי העלחידר
על העד שנודקה ט ידי כשלא מצאה דם מוך <דר חון־
הקפל אלא שכואנ לה הרנה נשעה המלה )דר ממש
והיא טדקח קודם העלה מיר ונמצאה ניך ואידכ מכנקמ
מוך נקי מנפכיס ומשתנה אבל כשלא נמצא הכאב נשעה
העלה ידר שמרגשס קודם לק ממאה והוא זיל השיג
עליו והעלה דגם הרגשח כאב אחרי העלת מיר קגי
ואעפ״י שאינה מרגשה כאנ נשעה העלה )דר דאעריק
להמיר טלמין הכאב אחלי שהופלו ואז )מצא הדם מיי״ש
ןוהובאבפידש בזה קיךג[ ועיי׳ בלגיון נמע קקיל שהביא

דברי הסיע בזה וכהב שצע״ג בזח כי מדברי הכדע ההניא
קקיל צא משמע  pעיי״ש ועיי׳ בנףפ ההניא שם שמבואר
מדבריו דברואה לאחר הכאב מיד הר מ מ רואה נשעה
הכאב עיייש ]ועיי׳ נשרה השיב משה סי׳ ודג שהביא
מדברי הציצ הכז׳
לאחר העלה מיר עיייש וכיכ נשרה נשאילה שבוס קמא
סי׳ כיח כדנרי הסדימ להסיר גס כשהכאנ והדס הוא
סמוך לאחר המלה מיר ונעונדא דהשו׳ שאילה שבוס
נזה הי׳ נאשה מפיקה עיכ ההירה ננדיקמ מהלייו גיפ
ובכידג נודאי מהני הנדיקה עוד כ׳ שס נשאילה שלום
חיל אמנם ראיהינמכהט שפ ודלצוימי להאשה שהעשה
הנדיקה ה י ל גיפ וכר ו ק פשהה שלשה פעמים והי׳
נקי לגמלי רק אידכ הי׳ לה כאנ גדול וראהה כמה מיפי
דמים מכיל ומדנריו אלו נראה שהוציא חמוך קולס חראיי׳
ואס כן ציוה לאו שפיר עניד דהמוך צריך לטח שם עד
אחר הראי׳ ואז חקנח המקום חימנ ואחיכ סוציא המוך
ואס המוץ נקי הוא לאוה שאין הדס מהמקור ו ק יצוח
לה שחנדוק גיפ מחלש נמוץ דחוק כמה דאפשר ושיטח
שם עד אחר הכאנ והראי׳ ומדש ואס יצא נקי יוכל
צעהרה לנעלח נלי חשש כלל עכ*ל עיי״ש ונדנרי הציצ
הנז׳ עיי׳ נשרח שואל ומכףנ קמא ידא קי׳ קניז וגם
עי״ש נשרמ נחלק חנז׳ ק י קניה קנ*מ קיק עי״ש ועיי׳
נשרח חמדח שאול )לירד קי׳ קציא( קי׳ לינ עיייש ועי״
נשרה ניה שלמה ח״נ מירד קי׳ ח׳ עד האי קנהא נח
ניח שנים שרואה נעה גמר העלה מיר כמראה שלייה
נשל וסמוך לעשייה צלכי׳ מלגשח כאב מיש נרנרי הציצ
הנז׳ והעלה בקוף להיהלא להאי איההא בצילוף גיכ שיק
להלוה במוליילין עיייש ועיי׳ נשרה יד יוקף )להלנ המרצ
מקאקונ( ירל קי׳ עיא נדל אשה מינקה שזה כמה שטעוה
שאחל העבה מיל מלגשה כאנ רוצא ממנה כמו מי שלייה
נשר וכו׳ אך נשעה העלה מיל אינה מלגשח שוס כאב
והביא ופלפנ מלנרי הצ״צ הנז׳ וכן פקק נגדע הרנ ההניא
זיל שצליך לוקא הכאנ נשעה העלם מיל וגס מה שהק״גו
חולק עיז ו פ שהגאון מלטנ השינ לו להיהלא כיון שהיא
מינקח ונחזקמ מקולקמ למיס והוא חוכך לחחמיל וכן
בדים לחלכח לחחמיל שלא מהני נליקח פ ו שאינח מלגשה
הכאנ נשעה המלח מיל ע-ש מעמיו[ )יד( ]כאב בשעת
הטלת םים• עיי׳ נשרה יל מאיל קי• פ נ נאשה מעוגלת
ונחקלקל חללי נמנה ומלגשה כאב גלול בגנהו בכליות
נףפין
אחל חמלח )דל ונוטף ממנח אחר העלם מיל
לם ונהוך )דל וגם על על הנליקח לא נמצא שום לס
וא״ לעחל לנעלח וגס לא לעשומ חנליקה העטאל בזת
במדא קי׳ קציא מחמה טלל הכאנ והעלה למלינא ״ל
לניעי עטרה א״צ נקיים כלל כשלואימ אחלי המלח )דל
לק עפז הפקוק נעחלח ויחי׳ לח ג׳ נקיים ו ע פ פ יום
אי נקי והשאל ההלה במכה לימהל עיייש ועיי׳ נשרת
מסל לאבלהס )לחגאון מהליא תאומים זיל( מידת ירד
קי׳ ידה באשה מעוגלת יש לקמוץ על בליקה מחר״ו גס
שאין לה וקח כיון שהיא מעובלה עיכ כיון שיש לה כאב
מוהלה
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פתחי תשובה
)נ( תמר ה פ נ ת מ י ר ע׳ נתשונתציצ ס ״ ציד ש נ ת נ דאין נ ה ת י נ מ  .נ מ י
ל ס אמר הפלת מ י ר אאיכ מוצאה גיכ ת ו ן מיי נ ת ו ן ה ס פ ל •ניאנת נשיי־
» פ נ ת מ י ס אז יש נהתיר א פ י נ ו כמוצאת ד ס ג ס א מ ר הפצת מ י ר ע נ ה פ ד
שבודקת משוס דתלי״ן ראותו י ס ה ו א מתמצית ה ד ס שמצאה ת ו ן מ ״  -דהיא
ודא לאו מ ן ה מ ק י י א• נ מ ׳ נשצא מצאה ד ם תוך מ״ר אלא שכואב ל י
י ו נ י י ש ע ת ה ״ י ת מיר ממש יכיא נ י י ק ת ק ו י פ הנולת מ י י י-מצאת נ ק ״ י
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׳את״כ ייכנשת מ ן נקי מ ג פ נ י ס ומשתגת אגל א ס אינה מרגשת כ א נ בשפת
י פ ל ת י מייש א ! נ ה ת י ר ה < ofע פ ״ שמרגשת נ א נ ק ו ד ם לכן ואמיכ כ כ י ד
י פ י ץ נ ש י פ שמונק פ נ י י ופשק ר א פ ״ לא מצאה מ ל ת ו ן מ •  -ו נ ס גא
ה ה נ ה כ ת נ נ ש פ ת ה ד ל ת מ י ר ר ק אחי• ה פ ל ת ע י ר ידד ה י י י ה כתג
יאז מ צ א י ד ס עהירה ע ״ נ ד י ק ה ש נ מ נ י מ י א וכן מ ו נ ח מ י נ י י ת ב י י מ
יי•* סי ע»נ עיש ישיי ה נ י ח נ ש ם ש נ ו ״ מ י נ 0״ פ״י 5כת־ צ י י ר

דרכי תשובה
מוהי־ה ע״ בדיקה ומחר׳ מי מניקהה כס תקנכ וקת המכה שכחוך מקוס יכיאיז המיר ע״כ פשוט הדבר כדינא
הבדק שכיה ומטהר כ ״ש[ )טו( הארי״ן וינ״ד כי׳ דא־ כמנא כאחי• הטלה מ׳׳ר דם על עד הבדיקה שהיא
בקד־י טהרה קק״ד שכ׳ ממשו׳ אמונה שמואל ס״ כ״ג טמחה ומה י ס שהרמיא הכריע ג״כ כדעח היש ייחמירין
דחוני האי״! וינ״ד הוא מכה גמר־ה ע״ש נדרכו )טז( והכי נקטינן ע״ש ולעיל נמנטשי טהרה הארוך ק ׳ קפ״ז
ןהאריץ רנ״ד• היינו חונה שכריכת תמיד נהטנח מ״ל קק״ז ונפהיחהו לק״ הנ״נ באריכוס וחה <כ( | עצמה,
וחונכים העט מעט ואץ נאיס נכ״א קד״ט וח״א[ ליז( עיי׳ נשו״ח שטח יעקב ח״ג קי׳ ע״ז ובק״ג שכ׳ נחקנ
מש ייי־׳י׳ י־ == ?נץ• עכח״ש מ״ש מהשר ציצ וע״ש נצ״כ לחנוח כשבדקה עצמה בעד הבדוק ומצאה דט והח״כ
שכ׳ דהמהר״נ שסמך עצמו נהחיר נזה הוא משוס שנא מצאה כינים השכיחים נהוציא הדס וע״׳ נשרה שזטרד
הי׳ הדס אדוס אנא כהה כמוגלא שנראה מעניט שבא מניחאי ח״נ קי קיא באשה שבדקה עצמה בעד הבדוק
מחמת רכה ואינו דם נדה חת הוא עיקר הטעס שקמך לה ומצאה טיפוה דם כיפ ולאחר אחה ימים מצאה נזקן
המהרי״ג להחיר ע״ש ועי" נס״ט נס״ חקודס שם בקוף ההחחון שלה כניס שטנע שלהם להוציא דם ולא הקכיס
הק״ק שהביאז ׳השיג עניו נזה כ׳ המעיין נדנד׳ המתרי״ל נההיר הדס כ״׳ז כ״ ש טעמו שאין למטת נהכניס האלו
יראה שכ׳ טעס זה רק נקניף נענמא ועיקר מה שסמך עיי״ש וכי״ בשדה א ח ננ׳ יו״ד קי׳ ל״ז שהאריך זה
עצמו יתתיר האשה הוא מטעם שכ׳ ר^דס נזה ודפחי בפנפונ והעבה נהה״־ נהטח בהכניס באוהו מקום אך
שנ מתרי״ג הוא כמו שמוכח נתגתות רמ״א שיש נהר.׳ -באופן אם א״א טמר שעחה כעשה נה הכנים בזמן קצר
נזה אכי׳ נדם אדום ממש שרואה נאמר הטלה מ״י• עי״ש אבנ כשה״ בשעת בדיקה שפיר יש לקמוך על המקילץ
)יה( [אחר חמלת ט־ רנמס עיי׳ נצ״נ החדשוח בפקקים נסלוח ולהתיר בזה ע״ש[ )כא( םהורה• עיי׳ בחודד שם
תשו׳ שנקוף ק״ זה ע״ד אשה שנמצאת אמר הטלה ע׳ ר שכ׳ ^כל זה הוא חס נא רחצה אוחו המקום בנחייס אננ
וכשמקנחה מוצאת על העד רש לה וקח קבוע והורה אס לאחי־ הנולה תמיר רחצה אוהה המקום חינונ מרס חו
נעשוה הבדיקמ דממד״׳ו באופן המבואר ננדע של זקט שהכניסה המוך נקי קורס שהשחינה ואחיכ רחצה אוהו המקום
הרב דל ריש ק״ זה שמכין נה קנה דק ארוך וכר ואס ומצאה דס עליו נוראי פשוט היא שהיא טמאה עיייש
העשה  pגיס חח״ טהורה עיי״ש) 1יט( כשטקנחת » ס ח  ) .ע ( ןדטאחר דמרנשת כאב ע״׳ נשרה רניט דנרי
ע״׳ נש״ע המניא קק״ג שהנץ מנשץ המדא נזה דאפ״ חיים ח״א חידד סי׳ ל״נ במרגשת כאב לממה נמקוס
נא מצאח דם בחמיד רק כשעקנחה כצשח לאחר העלה שמוצאה הכסמיס וגס ננדקה ננדיקח המטאר נזה נקי׳
מ״ר כנ שמרגשה כאנ טהורה ועי״ נמורד נניאוריס קיךו קצ״א ובכאב יש להמיר ננאית כמנואר נקי׳ קפיז קכ״
ומידוסיס קק״ו שכ׳ דל* מקא מקנמה עצמה נאחר המלח ז׳ אולם נכון נהחמיר שהנדוק נעה שהפקוק נטהרה
מ״ר דה׳׳ה אפ״ נדקה עצמה נפומק לאהר הטלת ידר נדיקה הנד רהי׳ כל ניהיש נמוך המקור וגס לאה״כ
ומצאה דס ענ עד הנמקה ג״כ טהורה פ״ש ועיי׳ נק״ט בבוקר ביום הראשון הבדוק כנ״נ וביום תז׳ במ׳ ואז מומרת
קקיד שכ׳ דכשלא נמצא דס נשעה הטלת ידר רק נאמר שלא בשעמ וקמ * נימי מניקמה עכ״ד מי״ש>»< 1
המלח ס״ר קגי במרגמה כאב אמר המנה מ״ר ואנדפ אך יש סדםידץ ולדעת היש מאמירים אלו אפי לא מצאה
שאין לה כאב נשעה העלש ודר ע״ש ועי״ נלנטן נטע דם על עד הבדוקה רק שמוצאת תמיד נהיר ג׳יכ ממאה
קק״ד שהביא דברי הקיט נזה וכ׳ שנש״ע ההניא קק״ו עד שמנדוק בדיקת ההרי״ו דהיינו שמכניס ימך נקי וכר
לא משמע  pוק״ס נציע נזה ע״ש וכדי׳ במלטשי טהרה חודד בביאורים קרףז )כד( רק באשה שיש רה וסת.
נקיצורו קקי״א וננאר מיס חיים קעי׳ מ׳ שפקר^ דגם ענאה״ט ודש מהש״ך דאפ״ אין נה וקה קבוע רק שלפעמים
ננמצא דס עם המי רגניס נמוך מקפל ונראמ לסדיא נףש היא רואה שנא נשעה עשייה צרכיה וע״״ במודד בביאורים
לח מכה במקום יציאה הידר שמעציאה הדס אעפיכ כיון קק״מ ומידישיס קק*ו מיש נזה ולדינא העלה דאפי׳ היא
שמצאה אידכ דס על העד כשנדקה עצמה נסוך הפרוזמר מאה לפעמים שלא נשעה עשיית צרכיה יש להחמיר ואץ
ודאי דעכ״פ מידי קפיקא נא נפקא דלמא הדס הזה מן נהקנ אלא ביש נה וקח קבוע שלא נשעת וקהה או בין
העקור הוא ובפרט לפמ״ש הקיט דאץ אנו נקיאץ נזה״ז עונה לעונה ונדי נדיקש מוך נקי ציי׳׳ש ועי״ נלחם קק״א
מה נקרא על שפה הקפל ומה נקרא הוך הקפל )נדל שכ׳ דפשוט הוא דמעוברמ מניקה חקנה שהן נמזקה
קיךה( א״כ אץ כאן הוכחה במרה כלל שהדס בא מן מקולקומ דמים  qbשאץ מאוש בשום פעם רק בתוך
s
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מתחי תשובה

לנמסלה ונהיות מתק ניץ זה )ד( להצרינה בדיקה עי נתשונת נוינ
ס״י מס״ מיג עי ס״ מיו ונסי׳ עיש נאשה שמוצאת בנדיקסה כתמים
למפה נמקוס אפי והשינ להנגיס מון נקי נעקוי ואסיכ סנדוק לעסה
באימ ואם עדיין תמצא ים תוציא העץ וכשיהיה נקי אז יש הונפה שהדס
מן הצדדים עיש שהארין לנאר אופני נדיקה זו אין יהא וכתנ דא|> שהשץ
כסב נסי׳ קצ״א דמסרייל ספוק׳ מספקא ליה אי האי נדיקה עעלייתא
היא דנרי השיך תמוהים מדאי נדיקה מעלייסא כיא אלא שמהר״ל עפכי
אותה אסר נדיקה לעולם לק הסנה שיהיה לה וסת וק הא דנסנ הרמ״א
מעיק שתרגיש כאב הכל הוא לפהרה אסר בדיקה לעולם מה צרין סנאים
אלו והפעם ינעינן שיהא מוכיסה קייס כיי שגיע כאשר יסור הסיבה שוב
לא פסלה נו אנל הים שמוצאה נעת שהמון נסוכה ורואכ שהמון נקי
מועיל לפולפ דודאי בדיקה מפלייתא היא ופי ננו״נ תנ״נא ס״ יףא וקיג

נאשה שמוצאת חידד נוגד הנייק* קוד ז  07מודה םל »פפ ולוה גינ
לעשוי! נדיקה היל ונתנ יאן> שנחנחי בפינוי• שאץ לעהי לעילם יק
ניש עוכיפה ק״ם מכל מקום נאשה זו שאינה מוצאת יק קיים ינש כאשי
יסור הסינה מסתמא םונ לא תראה נאוען « ונקיא פוכיסס ק״ס ונסנ
עוד דאם ניקה עצמה בנמקה המל נימי »יקסה יש לספק אם מועיל
לאשר שעברו ימי מניקתה לק תנסה שוב שגיס עיש וגוץ »דד שהשיג
עליו והעלה דאץ לסמוך על בדיקה זו להתיר דם הנמצא נפר חדור שסיינץ
עליו כרס אק נאס יש כה נאנ או ענה דק שא״ שמוציאה דם מועיל
סיז נאם' אינה
בדיקה זו דעיי נדיקה זו הד כדין הענואר נס״
מוצאת דפ סידד רק מציא דמהנ• ביש לה כאב או מנה שא״ שמיד רק
דבענין שתבדוק עצמה הרבה פפמיס ולא תמצא רק למפה עיש ו*״ן
בתשובת פוי• האב; סימן י׳ ועיין בתשובת מאיר הגולה מינו סקינא איגד

דרבי תשוגה
הידר כאמול לנהם שפיל לכיע מתני הבל-קה במוך נקי לההיר לאף שב׳ התדא בזה להתיר רק שלא נסעת pvתה
ע׳ •ק )] (:0באשה ש ש לה וסת עיי בשדה שירי מהרה ובאשה שיש לה וקה מימ במניקה שהיא בחזקת מקולקה
ק״ זה באשה מניקה שלא הי׳ לה שוס וקס כדרך כל למיס תו׳ כיש לה וקה ושלא בשבח וקהה ויש  bpcfeבזה
המניקת ואחיז הסחילה נתרגיש כאב גדול נשעה הקהנה גס בלי זינ אך נלאה לפ׳א חקפול זינ וחמבול ואח״כ לא
וראתה דס בקפל ופרשה עצמה מבעלה בלי שאגת חכר חבלוק עול אחלי העלה )דל ועייז תוכל להקל גס אחלי
כלל והי׳ הדבר כך משך ששה שבועות וגככ פעס בעת ייד הנקתה מדש שחקפול זינ פיא ה״נו לבעח המלת
השתנה ה״ נה כאנ ולפ1מים יקולים נחלים ובתוך משך מיל לא הבלוק כלל לק בהפקק נוהלה ובכל בוקר חבלוק
היידס גמלתת בנה כ׳ עלה גלעסה אולי זאת הה״ שלא בשעה הנולת מיר ואחל השלת מיל ח מ ק מקולה
רפואתה חה ב׳ שבועית שגעלתו ועריץ הדבר כמקדם בידם ולא ח־־אה כלל מה הוי בו עיש 1ועי״ בקיק הקודם(
בנ• תרופה והנה תורף השאלה כיון שכבר עשתה בדיקת )בז( ]וסת• עי״ בשרת 3ר ליוא חידל קי׳ כ׳ רבאקה
מהר״ו וענהה לה רק כיץ שהרמ״א הביא חיש מחמירים שיש לה וקת ובצירוף לבר* ה־ופא שאמל שבא מן השמן
לנהוג  pרק ביש לה וקח ושלא בקעת וקתה וכאן א׳ ,יש לתחמיל בבליקה שתשים מוך הרבה בעומק הלחם
לה וקה ועכיז הגלה שם לה זיר משוס דידנקח בחזקח מבפנים קודם שחשתין ובחל לחמו מי לגלים חלחן וחקנח
מסולקת דורס וגס כיון דידתה הבדיקה בקעה מניקהה הימב הביה החיצון והפלחלול ומקום הילכיס ואלדכ תיעול
ומקולקה למיס ייל לגם ה־נהרייל לא התמ ל דכיון דעתה תמוך לחוק מבפנים ואס ימצא נקי אז האשה זו מהולה
נדכ הוחזק הלם זה שהוא יץ הצדל״ או מן השתן איכ ע״ש[ )בד 0להזנריכה בדיקה• עסידש )דש מהנו״ב ]מלש
גס כשיעברו ימי הנקתה נעי מוחלחעי״ש[ )ועי״ בקיק בכוביק חידד ק״ מיח קלר הבדיקה חיל שהכניס מוך
שלאידז בלבליבו( )כו> ]ש  eרה וסת• עיי׳ גש״ח השיב ניד לעומק הלחם ומתחלה חלח׳ן אוחו מקום היעב עד
משה קי׳ מיב נדל מינקת שא לע לה שאמי• המלח מיד שלא ישאר שס שוס לוקס לס ואז הככיק המוך למעלה
יוצא ממנה לס כמה שיפיס וגם מלגשח כאב והנה ללש בעומק הרחם עכ׳פ יוחי־ מעמ עמוק ממקום שיממש
אצלה וקח כיון שהיא מינקת אגפיכ העלה להתילה למינקת מגיע בגמר חשמיש ושם הוא פי הל,חס ויה״ מון מרבה
שהיא בחזקת מקולקס למיס עול עליף להיסלא וקייס שיה״ דחוק שס בעומק שיכקה שים כל רוחב הלסס על
שם זאת עצה היעוצה שמתחלה תייןן אותו המקים ה׳ענ שלא יה״ באפשרי לשוס כל דהו לצאת מן הרחם לפלחלור
על שיפגע חחלת במוך הדחוק שס ואידכ הבדוק כילכח
על שלא ׳שאד שוס משש לס ואז תכניק למגלה המוך פעם ושהים ושלש עד שעכיפ חמצא פעם אי 8גל עד
בעומק בל הלחם על שלא הי׳ גאפשלי לשוס לס לצאר ,הבדיקה דם ואידכ הלחין היסב על שלא ישאל נפלתדור
•מן מפמזלול מ י שיפגג מתלה בימך הלחוק שם ואחר שוס רושס לס והזהל שלא יגיעו יד סלידצמ
•חכנקמ מוך כניל ה־וזור ומקנמ הישע בכל צללי הסרחדור לעומק על המיץ דוהר סוב שתקנח פעמים היסס »לי
ואידכ כשתשתץ ויהי׳ לס אתל ה*:1ה כללכה אז ממזו״ לחיצה מל שלא ישאל לושס דם ושוב תוציא המוך ואם
ותליק תיעב אותו מקים על שלא ישאל בפלחלול והזהל המוך נקי איכ שימ לס הנמצא על על הבלוקה צא p
סלא יגיעו מי הלחיצה לגועק על תמוך רותי־ שזב שתקנח המקול הוא בא וממילא הוא בא ען הצדליס וא״כ מגדלים
מעמיס הלבה בלי לחיצה בארחו עקום עד שלא ישאר ימציאיס לס ומת לנו אס יש לה מכה בצללים או ל *
רושם לס כדי שלא יגיעו עי הלחיצה על המוך ואידכ ואמו המכה מעהל הלס היוצא מן המכה הוא המעאר
תוציא תמוך ואס הוציא המוץ נקי אז מהולה היא ואינ ומה לנו בלס אס יוצא מן המכה או אס יוצא מן הבשל
לבליקה זו לק נדא מיייש וס׳כ בקדח עועדל מתלולא ג׳ * מאיזה ומל שבצלליס״ כיון שנמבלל גדש נאקה v
<דב ק״ ניא בלץ מנקת א׳ שזבלה ללילסה כמשפמ ואידכ קבה הגולם להוציא דם  pהצללים תוצה ט בשעס וקסה
אילע לה מקלה לא עמול אחר ששבלה ללדחה כמשפע וכד עכיצ הנדב עיש ועי״ ברגלינו לקוק קיק ידח ודש
כ׳ מרגשת כאב בכיע אחלי הקחנה ונלקה * ע ומצאה מ ה בשם הבובית עול בזה[ ועי״ בחודל 5ני*רים קק״ת
דם על הער והרופאים אומרים שהיא עחלח םכליוח והורה ומילושיס קקיז שהביא לבלי הנדנ מ ה ו ה מ ה להנךנ ע«ל
והעצה
,
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מתחי תשובת

)כ( נייקה .נתנ ה0״ן דיש להתיר בדיקה זוגאשג שיש נה יסס אפינו אין שין* ס׳ ס• ]ובתשובת מחט הנאון ססס ס מ י סי קמי* מ׳׳ש נזה[
לה( •אם ביקה עצמה גיס נר .ד«קס דים »גס הוא .עיין ניגע׳*• שתמה
וסתה קבוע רק שהיא רואה לפעמים שלא בשעת צרניה והניא יאיות לינריו
עיז מאופן זה שפל המון לא מצאה ים ובבדיקה מצאה ים שני נפיא
שמר מדע שיש נה נמקו׳ יד דגנים מכה המוציאה דם אנל מה ינעי מהר״ל ניפ היינו אם לא מצאה דם כלל ואז הפעם שכבי נפקי וססה שהיה
לה במעשה עי מלים נזה צרין ניש עיש וק כתנ נספרו תשובת נוינ קמא שיויד סי׳ תימ •גייב תנייגא סי׳ צ״ ימי• רמ»א מס הם שלא כדקדוק
ינאממ מ י כפעם אשת עיש

דרבי
והעלה דאין נסמוך עיד הנדנ נזה להקנ ונהסיר ע״
נמקה נאתה שמוצאת דם מצד א׳ למעה שתכניס מוך
נקי וכו׳ רק מש לה גיכ כאנ או מכה נאומו מקום אלא
שאינה יודעה אס מוציאה דם ואז מועיל י נמקה זו אננ
לא זולס ועיש נקוף הקיק שקיים מ ד מ אץ נקמוך
אבליקת זו על שתבדוק עצמה  pהרבה פעמים ולא תמצא
דם רק במעה כאמור עי״ש ועיי׳ במלבושי עהלה לעיל
קי׳ קפיז קקימ שהביא גיכ ד נ מ הנרנ בזה והוכימ מדאי
האי דיכא דהנף־נ שקמך עצמו על הבדיקה הלזו באינה
מרגסמ שונ כאב או מכה אלא שגדי במקה זו שרואה
שהמוך שהכניקה במקור הוא נקי הנה גם הוא לא מקיל
אצא דוקא ^ס יש למאסה הלזו וקס נראות ד ם נדות
ואפי׳ אינה וקח קבוע כטן שפיחמה או שסתילה ג׳ או
ד׳ ^ניס או שנוע או יוחל לק שיה״ נה עונה קבוע
שלגילה להמתין צכנ הפחות מקוף לאי׳ כך וכך ימים
שאז נתמצא כצ 6מקול לס אנצ כשאין נה וקמ כנל
חליבה להקל ע״יש וננאידח שם סעי׳ ״ נ נאליכוס ]ועיי׳
נשרה מהמאיז עמיל זיל מקעליא שהולה בקמוך נעונרא
לילי׳ נשאצסו שה״ צה מממצה כאב ועמה אין לה .כאנ
והה׳ר עצ במקמ הנד נ הנז׳ רק שיפקדו ענ אשח חכמה
לעשומ הכל כפי שכ׳ חגאון הנוינ ד נ נזה עיש[ )כ(0
]כד קה• עיי׳ פידש סיףר נקועי נשם חחידק קי׳ קידח
וע״׳ בשרת נצמ שורק ירד ס״ בימ ידש בדברי מתיק
)ל( ןבדיקי־״ עיי׳ נשדמ קנאמ קופמס
אלו גדש[
נהשמעומ למי נדה חשד כיז נאשה שיש נה וקמ קטע
ואמר שמעטר זמן וקמה ג׳ * ד ימים חאחז אומה כאנ
ג מ נ בכליומי׳ ובכל אבר״ ומאור עינ״ כהות והכאב הולך
ויורד אנ פי מעבעמ ומשם נמפשמ מכאב גס מנפני׳ עד
מקום שממהיל הדס נהיומ שוממ עד שבשום פעם א״
למטה ז״נ והשיב עצה לזה בשפופרמ בפי מעבעמ וכד
וצאשר צנדד קשה צהולמו ונהבין דברי קצמ מרופהו ואס
צא חוק עול תרופה קשה כזה בקכי כ בשפופרת נפי
הענעח כזה נימיט ואוצי איזה נו״ס נדבי־יו כיכ לא
העמקמיו עי«ש[ )לא(דהייגי .עיי׳ בגףע המניא קקיע
שכ׳ דהיה שימצה צנדוק עצמה נמוך שנראש חמכחונ
שגמוך חשפופרמ שמכניק אצצה צמעצה מהנקנ שיוצאץ
ממנה ידי־ ממנת שמעלת מיס ואז איצ לקנח עצממ צא
בסמלה ולא בקוף שממ חשפופרמ מפקקח נץ חמון צמדם
שבצללים כדלנדל ק״ קפיז בי״ש )לב( ]תבדוק עצמה.
ע״׳ בשדה גבל׳ ק״ כ״ד באשה מעוברה שאמר ממלח
ידד בבל אחה ימים היתה בודקת איפ ומצאה לס על
העל ואומדת שכאב לה קצת ושם חשו׳ הגאון מד ה שמואל

תשובה
זייטדל זיל אגליק וואלשמיץ ותעלה וכ׳ שמעסה בדיקת
מהר״ו ואס תמצא עהורמ אן מבדוק באומו מקום שיש
נה הכאב ואס מהי• עמורמ בכל ממק־מות י ק באותו
מקוס נמכיס לה להמירה ובצירוף מהיתר שהיא מעוברת
ומסולקת דמים פי״ש ועיי׳ בשדה שואל ומשיב ממדורא
נ׳ ודא סי׳ רפ״א במינקת שמוצאה אמר המלה מייד ברו
כמו מי שרייס בשר והסירה ע« בדיקח מהר״ו ומהרייכ
בצירוף ההיחר שהיא מינקח ובחזקת מסולקמ דמים ע*ש1
)לנ( בפני* בכומק בכל מה שתוכל נףע התכיא מהמהמת
)לד( והכי נהוג• וגם בזמניט קמכיק אבדיקה זו ואעס״
דבמלמא גדוכמא מובא במידי דצריך בדיקה אמריק דאין
אט בקיאץ הכא שאני מקור חיים קקנדו )ועיי׳ מה
שכחבט לעיל קי׳ קסיז סקקיו בשם .שדת אור נעלם נע :ין
בדיקת מהר״ו תמ׳ בזה ברמ״א[ )לה( ]ואס בדקה שגמה.
עי״ נשו״ח מתרשים מינ סי׳ קסיד בלבד אקה שנכפל
לה חולי מאמץ ורביד ובעת הנקתה הדגישה כאב נעת
השתנה ואחר המלח מיר בעודה ערגשח הכאב נפל ממבס
חחיכח דם ואחר כלות ימי הנקמה וחזר נה הוקת אירע
גמ  pכיפ שנא בשעת וקהמ ובימי לגונמ ועמה זה ג׳
חלשים פקק וקמה וכנראמ שבמעברה וכבר עשמה בדיקת
מתר״ו נרי מ״לל עברית והעלה דע״ עיינלמ בברית
נקיאה יש נקמוך יותר מעל רופא עכר ס או ׳שראנ משול
אן כיון שפקק וקמה כיכ יש נמממיר נהפקק מהרה כמו
שפקק החוויר קחממיר בזה נדין הפקין מהרה ועיייק עוד
מיש דאס מצאה רק מ ד ר ולא בעד הבדיקה יש מקו*
להקל ידי בדיקת מהר״ו גס בלא כאב כמ״ש בקדרי מהרה
קקיז עיייש[ )לן( בדקה עצמה נ׳ש• פפהיש מיש מהטיב
אענס יעיץ בתפנימ שב׳ מעם לזה שכ׳ הרידא שצריך
גיס לייקא ולא תגי בפכס א׳ כי זה לא דמי לוקה הקפיצות
שנעקד בפיא אלא בגדכ ניפ בעינן עי״ש ועיי׳ בקיע קק״ו
שהביאו וכ׳ מלבלי הגהות מ״ימנימ שכ׳ לאשה שיאהת
בשעה שמשמה צרכי׳ ממת לוקה הקפיצות ושאל * ג ק
איכ ממילא רגם בפעם א׳ נעקר וא״צ גיס וקייס נציע
פי" ש ועיי׳ בלבנון נמע סין״ו שמביא לבמ הפת״ש מ מ
וכ׳ מ ד ק דבלא נמצא דם כלל דהר עקירה תוקמ בעי
גיפ הוא ניע דבלא נמצא דם כלל אפ״ בגיפ איך נעקר
מוקה הא ״ ג דהדור מ״־ כמקור ואייתי דם ויפן שהי׳
המוז־ מס למ ת״ אפשל בהידר לעטר להמקור כיון שנסתם
במוך ונהקחנק המוך אוני יחזמ הידר למקור ויוציאו לס
וכי שזה נראה דכת חרמ׳׳א דנלא נמצא דם כלל אץ הוקס
כעקר אלא ניס דם נהמ׳׳ר והמוך כיף דאז מוכח שיש
שם
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פתחי תשובה

פתחי תשועה

)ו( ננא בדיקה שלא נשפת וסתה ]פיץ נתשונת מיס סי׳ קעיז אודות
אשה שיש לה וסת שמצאה דס נמיר וננדקה נדיקמ פכד״ל ופלה נידו
גאופן שאין ספק שנצ דם במראה פס מיר *ין עונה נפונה פסהריס אן
אסר שראתה דם ממש נוסתה ונאתה לפסוק נפהרה ולספור נקיים מה
דינה אס צריפה אז לפוש לדם היוצא פס מיד ודשת הרנ השואל דהרי
היא ככל הנשים והדס שרואה פס מיר איני סוסי ואיט מפסיק אן משש
למה שמצא יספר אגני מילואים שינ נתשינכ כדס » שכצרין צהססקמ
מהרה וספירת יוס א׳ מייד נקיים עוד פעם בדיקת מהריינ ונא לשאוצ
אס הדין יין אמת נכסמיר כיכ והשינ מץ ספק שכיון שיצאה נהיתר שונ
הרי היא נהל הנשים והנידון שנספר הנ׳׳ל אימ שיתר הוראה זו דהתס
מ״ר נאשה שפסק וסתה לגמרי ואינה רואה כיא נמיר שכדין עניש ניוכ
פהיתה רגילה לראות כיסתה או עונה ניטנית תסזיק הדס שעס מיר נדם
עייא ותספור על• שנעה נקיים אפר הפסקס טהרה ונזה נדקו דני־
האבני מינואיס דאין מיעיצ שוס הפסק פכרה אלא אס נן תפיל מיס
גקייס נצא דה דמה שפוסקת ואינה מוצאת דם נגדיקם )1וק וסדקץאץ
ראיה שפסקה טון שלעולם אינו רואה אלא עס דיר תפלת פומאתה
שהחזקנו אותכ ננדה היה עס דם שראתה עם מיר ניוס וסתה ותלינן
שיצא דם המקור עס  wונל זמן שלא פסקה נפהרה מנינן שאותו המעיץ
פתופ פדיי ,ויוצא פס מיר כיכ לא שיין הפסק פהרי עי שתפיל מיס

נקייס נלא דס וניוןשאי אפשר נלאלס נלל פנית ציין שמע שיצאו ס״י
בלא דס מקוד וזה אי אפשר לידע אלא עיי נדיקמ מהיייל אנל ניד פלא
פסק וסתה ורואה בזמנה ככל הנשים ופוסקפ נעהרה עיי נדיקמ סורין
וסדקין אץ דס שיוצא מס מיר אחיכ סותר דתלינן נדס אסר שלא מן
הפקוד אלא תן ככליות נאשרנתנרר פי• נדיקה נראשמכ ועדיין לא נולד
ייעותא לומר שיצא דה מקור מס מיר של עכשיו ובלוי כוא עכיד .ועיש
עוד פה שהאריך למלוק על התיד נס״ קציו סקינ ויונא נפית שס שיד
נמה אגנ אס לא נדקה ונפוס ריהפא סדנריס סוסריס זאיז דשם סעלס
דאשה שמנדימ שסוס שנולד לה מיה ומפמאיס אומה נשעת וסתה משוס
דפיששיס לשיפפ התוססת יש להקל דאסר שפניו עלה כיכ יידם פוי .אן
נאמפ לקימ -כאן סמוי פפי ולא מפני הפסק סהרה; באופן המגואר as
דאם כל נהיש לא סנדל מיס אין זו מופת שפסק רזן שלפולס *נה tnr<3
אנא עס מיר ואס אז תפיל מיס לא מהני מה שהשניסה עיע שלא נססס
מקורה דאיכא משש דילמא ארגשה ילאו אדעסה דסנרה הרגשס  ymהיא
פיל כדמן  rtpשקיא או אפשר דשאני ככא דאיכא לנרור• ע« בדיקח
מהר״צ ונא ;וין מה סנרת הרשביא והרץ דאין דנץ אפשל משאיא כסי
מה שגיארמי שם כזזנתס דאס נמוש שמא ניוס היסס נפסס מקולה במאי
תפסוק נפכיכ לנשק> ואיכ תיאסר לעולם עיש דככא הלי אפשר שת»»ק
נאופ ,הנ*נ נני״קת מהי״ל עוד פפס ודויק ני קצרתי[

דרכי תשובה
שם מכה נמקוס יציאה הידר וגס נזה נמ׳ נ מ ק ה גיפ
ד״קא ועי״ש נמה שמצדד ומפלפל נזה עוד ונקוף דנריו
כ׳ כנלו של דנר א( אשה שהרגישה שנקעה העלה ידי־
לא מצאה דם י־ק אידכ וקה גמור הוא זה ונעי עיךי־ה
גיפ דוקא נין עיי רוך נקי כשלא ממצא דם כלנ וכן
נלא מוך כיון שלא מצאה דם גיפ נפקר מוקמ והיינו
נדליכא כאב אבל בים לה כאנ אפ״ אץ מוציאה דס נשעה
העליז ודר רק אידכ קגי נעקירה פ׳יא אנל מדברי הדגידד
מבואי דגם בכאנ בעינן עקירה גיפ רש להחמיר ב(
ואס רגילה למצוא דם נשעח המנח ידר וגס אח׳כ הד
כוקה הקפיצה דנעקר נכעס א׳ כשהמילה פכס אחה מיי
ולא מצאת דס ודוקא כשנא הכניסה מוך נקי אנל אכ
הכניסה מוך אפ״ הרנה פעידס ולא מצאה כלום אין
זה עקירת וקה דחא ח״שיק כי רק עכשיו כהמקוי
ה״ קתוס נמוך לא הדרו הידר למקור וכשלא יה״
קתוס נמיר הדרו המיר וצריכה שנעולס יה״ לה
מוך דחוק ושמלליף המוך בכל פעם אחר המלת ידר ואין
לה היתר זונת כקנודקה המוך והי׳ נקי ולמעה נניח
החיצון מצאה דם דאז מוכח שיש לה מכה בניה החיצון
בזה מהני במקה ג*פ דוקא אבל בפעם א׳ צא מהני ג(
בדיקה זו המוכחת מל מכה שמוציאה דם לא מהנ׳ רק
באשה שיש לס וקת קנוע ושלא בכעה וקהה אבל בשעה
וקחה אפי׳ במקם גיפ לא מהר מאץ לה וקה גיכ לא
מחני מה שבדקת איע ג״פ לסהרה אס״כ בלא במקה וכו׳
ועיי• ש מציש עוד כמה חלוק ,ךניס נזה וכיוצא כעין
דברים *!ו כ׳ גס נמסנוס׳ ממרה מאמך סיךא.וכן,נקצר
קיק נדו ונדז ובבאר מיס חיים סעי׳ נד ופיי״ש עוד
בגאידח נקעי• שלאמיז ונמלנושי מהרם נקיצומ ס י ך
באורך ) א ( וכל זה דוק* שסרנשה .עיי׳ נלגנון נסע
סק״ז שמניא מרגלי המודד גב״אוריס קיףח וע׳ דמשמע
,

דד־בריו שהנץ דהא׳ ובנ זה קב׳ הרמ״א באן קא׳ על
היש מחמירים להצריך בדיקה וקייס דגם בדיקח צא מחני
נזה אלא ביב לה ב * והשיג מניו שאץ זה כוונה לשון
הרידא שהוא חוזר נזה לקיום דנר׳ המהימן נלא נ מ ק ה
דזה דוקא נלא כאנ אנל נדעה הינחמיריס דננד נמקה
לא מהלק׳ נץ יש לה כאנ או לא ואפ״ נאץ לה כאב
מהנ׳ נדיקה וכ״״ש מה שפלפנ קצה נאורך נזה )לו0
]וסוצאה ד 0ע״׳ בשדה ברכת יוקף חידד ק״ מיז באשה
שרואה דס נהשהנה ואץ לה באנ וכשנודקה * ע אידכ
אינה מוצאה דם׳ וד״ני נרדימשוב הידרו מדברי רידא
נזה שכ׳ אנל אכ אינה מרגמה כאנ ונודקה וכו׳ הרי
דוקא במוצאה דם ננדיקה נכיק כאנ אננ אם אץ מוצאה
דם על הנמקה סגי בבדיקה מהר״ו והשואל השיג ע״ז
והאי־יך בתשו׳ חנז׳ נקהור ד י מ השואל ופלפל באורך
עיש[ )לט( ]דם .נד־׳ נשרת ברכה ידים ידא p״ נךמ
וקי׳ ע׳ נאשה נח שכיס שנה וחדל להיוה אורח כנגדם
ונולד לה מיחוש שנשמה שמשהנה שופך ממנה אידכידס
ואומרת שנא נה מחולי גאלדכדפ אדנדר אשר זה משמם
שנה שחלהה נדז ואמר לה הרופא נאם שלא העשה תרופות
לזה יה״ עושה הדם אחה שניל דרך מקום אימי דש לה
מבע של בצירות ונדכ בכל עה שהיא נעצרה דושגפ
לבשוה צרכי׳ ודוחקת ידע אז יורד הדס לאחר י«ןקן
ובשעה שהיא משהניח מעומד אינה מאית והמיר בודקה
אי׳כ וימצאה,מן ובלוי־ לה שהדם הוא רק משום זח כמ׳
והאמך שס אס מהני גזה בלי שלה מה שהיא אועמז
והעלה להחילה בכיפ מ ד ק ת מהלי״ו וגצ״תף מש שי*א
זיךנה מ״ל עי״ס{ CD) :ודאי פםאד -ל  0ע מדאוד״סא
לדם המקוד < lttולא ימדר מינואר מלשון הרידא דחפי
לא מחד במקס מחריץ ללגדל לאף שלא נמצא כלום על
המוך אפטי׳ דדם אחא מן המקול וסי ומימי בדיקת
שפוסלת
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פתחי תשיבה

)י( נהסמיר והשין נתנ דצא שיין כאן משוס סוערא אלא כן היא שורש )ו( קרזין עפיז מה שהניא שאלה נענין כקרעין ונני השיג עניו הגאון
היין ונס קשה לאיזה צורן נתנ הרעיא נלל להאי יינא דהא ננר נתנ ס»צ נתשונה סי׳ עינ ומסיק הסומן ענ הוראה י־כ״ל מסיר איסור כרת
לצדנ יאין להתיר אנא ניושנת ימקלחס עכ׳׳ל 1ז( קיפין נסנ כשץ עיש ועיץ עמגץ זה נתשונת ענורת הנרשוני סי׳ נ נ ונתשונת מאיר
אנל אם מצאה ים נינ פמאס ונקרפין לגי איצ להפיל למים ליאיס אס נתינים סי׳ 0ס ונתשונת אאיז פנים מאירות תיא סימן ״ נ ונסלק 3׳
נמומו וכינ הניס שאלו הקיפי! אעיפ נשממסץ אותן נץ האצנעוס נעסין סימן קניי ונתשונח שנויי פינ וננו״נ תגייגא פיייי סימן קציפ וסי/קייא
ונעפין יס אין שוששין להן ילא סמירי מיס ממש שיוצא עם מי רגלים וק״נ ונתשונח נית אפרים תי1י סימן מיו ומיז ופיפ ונתפאדס צני סיויד
סימן כיס ונתשינת ושי הנה! סיס״• נינ נתשונת ננפת שאיי ס״ vp
דתלינן נמנה שנכליוס כיש הנהו קיפץ ע0ל
]ונתשונת פתה שיפר ם׳ קניד קפ»ו| ינא ייאיתי נאייכית מהפעם
שנפנתי לעינ סימן רפימ םקיז כיב

דדכי
שפופרה דלעיל קי׳ קפ״ז שפיר מהני אף הכא משוס
דהשפופיה מגיע עד מקום שהשמש דש שהיא חוך הפרחדוי
ופתח החדר הוא נמוך ושוה לקרקע הפרוזדור ואט בא
במוך
דם מחחדר ה״ נמצא על המוך שבפרחדור משא״כ
נעקייה
שאינו נשפופית אפשר לו לירל להממה מהפרוזלור שיע
ההניא ס י ף ) מ ] 0״א דהיא פסאי׳ .עי״ מ ו ׳ ח פנים
מאירות ח״א ק״ ״ נ שמוכח מדבריו נמלצא דם תוך ידר
וגס על העד שאץ קפק כלל להתיר ע״״ם ועי״ נשרת
מהר״ הכהן )נהג׳ ממארנא( קמא ׳ויד ק״ מיד נאשה
רכה נשנים שיש לה וקח חה חצי ש:ה שנהקנקנו מע״
ולאחר ג׳ או ד׳ ימים נימי ננונה מ צאה מי־רת דם נסוך
השהן ונפצידס גס בעד הבדוק וא נה ערגשח כאנ וננורס
מנוהר ממראוה הנלו הטא היסה אבר רגינה נכנ פעם
ופיכ א״א לה למהר לנענה והעלה להסירה בבדיקה גיפ
אמר כ׳ נתנרר שרונ דמי׳ המה שנא בשעת וקתה ושלא
ממקור המה כיכ מהני בדיקה כמ׳ וע״״ש נס״ ירה לענין
מציאה קרנףן מיש נזה) 1מב(]ד־א שהא טמאה .כיי׳
נשדמ רניט דנר׳ מ״ס מ׳־א מירד ק״ ליו נאשה שרואה כמו
קלמין ולא בדקו אס נימומו ובשעה ויסה רואה דם
ממש והנה ראו נהכהנה ומצאו גס קרעץ הנינ וגס אינמ
עלגשם שוס כ * במנל הגוף והעלה סוף לבר שהאשה
הנז׳ מוהרת ננליקה )שנ מהר״ו( ואפ״ אס אץ נה וקס
לק הבדיקה הה״ אשה מכמה ויראה והמורה ׳למלה איך
העשה זאת עיש[ )מג( רש להחמיר עיי׳ בקיע קיךג
שב׳ דמשיגרמ לשץ דמרמ״א מוכה דקיל להיכא למזיא
ומצאה אמיכ ליד בנא כ * ומכה על העל ליש להממיר
שהיא ממאה אפ״ אס עבלה כעץ בליקה מהל״ו ומצאה
המוך נקי וע״יש ידש נזה ועי״ מודל בביאורים קיףע
ויוילושיס קיףק שכ׳ הכי ללינא עי״ש ועי״ יחס נמלטשי
עהלה בארוך קיךא ונקצר סוך ק י ך נ נאורך )מד(
]להחמיר עי״ באהיס קקיו מהנדך שכ׳ שהיא אקול
ערינא ולא ממומרא בלבל ועי״ בשדה מפארה צבי הידר
כף׳ כיא שחולק על השץ־ גזה ורעתו שעכיפ שאף שהממיל
»מדא בזה הייט שלא לסמוך גשאל פעמים ומ׳ אגל
אם חיכף אחל חמלת מי לגלים מצאה הלם הרי מכמה
יממח על״ ואץ להחמיל ובניד איצ נבליקמ מהל״ו גס
ללעח הלידא כיון לנמצא בידל לק ללווחא למילחא צוה

תשובה
בעונדא
המי שהבדוק מכהה בבדיקה המבוארת ע״״ש1
)מה( אב בדמה עצמה נ״פ• עיי׳ גש״ע החניא קק״ג שב׳
ראפ״ הרגישה כאב כשמצאה הדס צריך בדיקה גיפ למהרה
 b 3נ נ ו ע קקיז וקק-כו שכהב
הוקה ע״״ש ועי״ \\33
דנהממיריס כמ׳ נחצריך בדיקה גיפ אין חיטק נץ יש
נה כא 3או אץ לת כאנ ונדיקה דהכא כעקירת וקס
כשבא המצא כנוס מהנ• אכי׳ תץ נה וקה קטע שלא
ממוש כמא יש דס בהידי־ כנ זינן שלא טדע נה שיש
דס עיש )מו( ׳־ק  r ° Tינש־ס ואין שוס דס עמהס
כנצ כיע המניא קק״ד )מז( קרנין• עפה׳׳ש מיש מהעיז
ומביא מחשו׳ חכ״ :דהקימך כל הודחה זו מתיר היקוד
כרה עי״ נשרה שנ יעקב קי׳ ל״ח שעמל נימץ הכרז
וכ׳ שדנר׳ החביצ נזה אין נהס ):מש והעיקר לדינא
כהעיז עי״ש אמנס יעיץ נכויכ סוף ק״ זה שהניא דנריחס
וכ׳ שלא ה״ נו להשנ יעקנ נכתוב דנייס כאט על החכיצ
כ׳ דנריו חס נרוריס וידו לההינקרעץ נלא מי רגליס
עיייש ]וכי״ נשרה י־נינו ח״ס כהן רפפורמ זיל ק״ ליד
ליה שהשיג ענ החכיצ והקכיס להלכה למעשה לחחיר
בדני׳ הנר׳ז עיי״ש ועי״ש נפתיש מהשר עטדת הגישוגי
קי כ״נ והחכיצ השיג עליו וכמונא בבל״ ועיי׳ בשדה פני
יצחק להגימ יצחק חריף זצ׳׳ל חיו״ד סי׳ ״ג מה קכ׳ נזה
נפלוגההס נדד חשה שמוצאה מן הכד נרפה קענה כמעע
פחותה מחרדל וכלפל בדבי־י העהיג אס הרופא ינומחה
אומר שיש להלוח הנרכין ששס נהצדדיס יש גידין לקץ
מאוד וכשהאקה מדונה מאוד בדיייס כשדוחקה בנדיקה
אן נפחחי הגידים ומוצאים מיפץ כאלה והענה שס דאס
הרופא מומחה אומר כן יש נהלוח שנא מחצדדיס כדבריו
כשהיא מעוברה .או מדקה ואס אינה מעוברה או מניקה
הידר רק כשיקכיימ עול שמ רננ׳ם מפוי־קמיס בהוראה
ע*ש{ וע״׳.במורד נחידושיס וניאוריס קוף ק״ זה שפקק
גיכ כהחנדצ ושק עמא ר •<3כהחכיצ וקייס דידמ מחני
בזה הבדיקה מ מ ד דחוק המי למעלה עיייש ועי״ גק״ע
לעיל קוף ק״ הקדום קקציה שהנףג גיכ עיד השב יעקב
על החמשה השטח שהקיג על חמנדצ נזה והעלה גיכ
שדברי החביצ הס נמנים וברורים דהקארעץ שנמצאו בלא
מ״ר אין אופן להידרס וכ׳ לאפ״ א׳ איכא ניד כאב
נכליומ יש לפקפק דאילו אץ דרך לצאת  pהכליוה לביח
ההיצון

מדד ,דעה קצא הלכות נדה סעיף א
דרבי תשובה
החיצון כיא נדי ידל שכן דרכו לצאת עם הידר אין להקל
נקלעין אלא נדי נליקה והיכא לאפשל לנלל נדי ידעוך
נצפולן טלאי יש לבלל .אמנם הנה בגוף הבליקה נזה
כ׳ כאן למלנלי המדא לעיל קוף קי׳ קפיח משמע ללא
מהני מה שממעך קצח מהן אלא דצליך לבלוק כל הקלעץ
חה לבל קשה מאול וכר אמנם מה שנלאה עלבלי הנדז
בעובלא ליל״ שבאו חקלעץ לאחל לס תוסס עם הלס
שמוא ־כעין שרייה מי בשל בזמ קשה הדבל להקל לבלאין
הדנריס שגאים מן ממקור נדכ עוב לפני אלקיס ימלע
יחה סדי״ס ועי״ נעצי לנונה קוף קי׳ זה ידש ב ע ת זמ
נאורך ]ועיי׳ עוד נקד׳׳ע קוף קי׳ ק׳׳צ נאורך נ ע ח הקרעין
נצדד׳ ממיסר המציא נזה א( שלפי דנרי הרופאים נףפיס
קמכיס דרכם לבא מן הצדדים והמזיק דנרימס נראיומ
נ( שבכידג שיש קפק צדדים יש לצרף קפק לא נימוח
ג( יש לצלף לזה

קפק שמא לס

מיעל ל( לשמא

לא

ארגישה וע*׳ נשדס הר העול )להג״מ מללכי ננפע דל(
ק״ כיא מה שפקפק ופלפב על דבריו אלו בפרעות ובאריכוח
עי״ש[ ועי״ נמלנונד מהרה קק״ב ונבאר מיס חיים קגני׳
ייג עד קוף מק״ ידש להמליץ נע ד הנדז נזת תנז׳ והגדג
על מקושיומ של חחכיצ וט דלמגהו גם תעיז שמקיל נזה
הוא דוקוא כשהאשה הזאת אומרה שמצאמ מקרעין אלו
בלא פתיחה המקור אצא שלהלן מפתח המקזר מוצאת
אומן אבל אס יודעח שבאים הקרעין הללו מפממ מקור
דמיה ודאי גס הנדז מודה דאי אפשר למהר האשה חזאח
לנעלה ועיש עוד נקעי׳ נדז ובקיצולו קקכ״יו שפקק
דכשהאקה מבחנה שהמרעין הללו ,נאים מן המקור טדאי
גס אמירה הרופאים לא מהבי בזס דאס״ אס הרופאים
אומרים שלפי בקיאתס יודעים ידמג שאץ חקרעין הללו
באים מן העקור אין לקמוך עליתם פד שתבדוק הקרנדן
אס לא נימוח וגדש בידש בזה כמה חלוקי דיניס באריכות
ועי״ בשדח ביח אפרים חידד סי• ידע שנשאל באשה
שיש לה וקס קבועה ורגילה למטא בנד״קסה קרעין שחורים
ופעם אחס הרגישה כאב חחת הצלעות משך שסי שבועוה
וגשעה הכאב ה״ לה יסוריס גס נשמח המלח ודר וסיננה
הידר פעמים ושלש ובכל פעם נמצא על הבגד כמה קרנדן
והשיב שלא להממיר עציה לנדקה ננדיקס מחר״ו נמוך
נקי כי היא יושנה נמpס שאץ שם נקיאיס ננדיקה זו
ויוכל להיומ שממממ מקרון נקיאוסס לא מעלה הנדיקה
יפה והקונה ממא עוימה לקלקלה במנס נדב כסב סיומא
רפקקא נזה א( אם ח ת ילאה שיוכל לבלוק את הקלשץ

למעכם נצפות על נייל לק יש לו לבלוק אותם ואס
׳בלוק אוסס ג״ס דמצא שתם קשים ואינם מצניעים אף
שיתפלכו דהפללו אין בכך כלום והיא מהולה לגמלי אף
אס המצא כאלה נשעמ ושתה בלי למלוח לס עליהם ב(
אם אי אפשר לטדקס מחמת לקומם אז כשהרצה לפקוק
נעמדה שצריכה לידות נודקמ לא תבדוק עד שתנדל מ«ר
דה״ט תיכף במת שיכלו ממנת הידר בלי שוס הפקק
תבדוק מיד ואז אנדפ שתמצא קרעין כאלו שהוחזקו למצוא
מדר עיי קינון ושאר העד יחי׳ מך מאדמומית תוכל
לפקוק נמהלה וקולם שתנףל ידם יש נה ללחוץ החלת
הימנ נאומה מקום ובצדלץ ואח״כ הקףל מים והבלוק מיל

ו ק הנהוג כל הד ימי נקיים כשהיא באה לבדוק מדע
לא הרנה בבדיקוה רק כשהרגיש שנפחמ מקורה אד
צריכה לבדוק ואס המנא קרעץ כאלו משחור מניהפ
וחסpק שניה במהרה ג( כל זמן שיש לה וקה קטע
אז אחר מלואה ימי מחרחה וחמנול לא חנדוק אח מצמח
כלל אפיי אחר המלח מ״ר רק הקמוך א׳׳ע על חזקח
עמרחח פד נא וקחה או אס חרניש שנסחח מקורה אז
ע מ ד י * לבדוק ד( בשמה וקהה * אפי׳ בעונה הקמוכה
לה דהייט מעליע אס הבדוק ולא מוצא דס רק קרס׳ן
כאלה אפי׳ אחר העלה מיר יש לה לעמאוס ח( אס
•בדקו חקרעין הללו דמצאו שהס מצביעין אז יש להחמיר
שלא חפקוק במהרה עד אשר סגדוק אידכ כמה מעמיס
עד אגןר יעלח בדיקה א׳ עהור ונקי לגמרי ואז לא חפקוק
•וחד ותקמוך על מפקקה עהלמח עד יום חזי ואז חבדוק
לאחר המלה ודר אך אס לא תוכל לבא לידי חססקח
מהרה שיהי׳ עד הבדיקה נקי לגמרי בלי קימץ יש להקל
אן> אס המצא קרנףן בבדיקה שאחר העלס <דר עי״ש
ועיי׳ בסמלה קקיח ונמס סקי ע שהניא דברי תניח אסי״ס
בזה לליכא עיייש מדש עוד בזח] .ועי״ בעכץ תקרנףן
גשו״ח פרי חבואמ קי׳ ל׳ ה׳ ועיי׳ גשו״מ עערח צג׳
)להגאון מחריצ מהלנרשעאדמ דל( סי׳ י ע ועי״ נסדמ
השיג ר אציננזר ושיח השלח p״ ג׳ ונדי׳ <נןו׳ח אמרי
אש חידד סי׳ ע״נונדג ובשדה השיג משה ק ״ מינוגשדמ
נעמ שעשועים חידד סי׳ כיא פיייש ונשדמ נרכת יוקף
חידד קי׳ ידמ ונשדה שאילה שלוט קמא ק״ צ׳׳ז וזנשדמ
עמלח חכמים לףדל קי׳  rועי״ש גענולח חכמים שהעיד
שבא לפניו כמה פעמים עובלוח האלו שח״ לכלוך גסי
הרחם ונדי רחיצת וקנוח נפסק הדגל ועי״ נשדח נשלח
ימולא סי׳ כיע ל׳ ליא ונשדח שואל ומשיב מחדורא
חלימאי ודג סיי צינ ובשדה הפארת יוקף ״דל סי׳ כ״ח
מיי״ש ונקדח עמק שאלה )להגידצ מהאלנ׳סעאסיל זיל(
ירח קי׳ לינ ול׳נ ועיי• נמו״ת זרע אממ ידנ  "pפ״ג
מ מ ועיי• נשדח נחרי אפרסמון חידד קי׳ נדג ונשדמ
מומדד קמא קי׳ דציח ונשרח נולי 5זי*לח נד קפ״ז חשו׳
כיו כיז וסי׳ קפ״מ חשו׳ א׳ ומקר ג• ונקי׳ זח חשד ג׳
ונקדח קנאה קופריס גהשממוס לנףרי מחרה משו׳ m
ד*מ וחשו׳ ליע ונ״א וקימ ושם בהשמסוס למי נלח פשו׳
ליד עי״ש ובשדה טדע בשערים מידת קי׳ י״ג ונקדס
מל״ס מגור זצ׳׳ל ידד סי׳ י׳ ובשדה מייס ידים )לחגאון
מאוקשלאח דל( ח״א ס י ליד ציה פ ״ ס זבשדמ שוסרל
מהלולא הליחאי מיב קי׳ דו ונשדת• מסיג בהלכה חידד
קי׳ י״ד ובשדח צמח צדק להגידק מליבאתיעש דל חידד
מק״ קודח מל סיי קנ״א עיש באריכות ונמיבמיו ציצ מל
המשניות בנדה נדב מ ״ ח * מ ם לשאילה מיייש ובשרת
אבני צדק)להגהיצ עקיגוע זיל( חידד קי׳ ע׳ עיי׳ש תקדש
דבל משה )להג• מהאראדענקא דל( קמא כך׳ ניו עיייש
ובשדת מ ן היוצר מ י ד י סי׳ ניא ונשו״ס דגר אל״ נך
* מ וסי׳ מ מ ושדת יד יוקף לחלב עקאקוג ירל קי׳
ע * ועיי׳ נשו׳׳ח מאמל מרדכי )צימאון מהמדז דל בגל
מסת׳י( קי׳ ה׳ וקי׳ ד בחשד ג ט תנאון דל ומה שהרס
פס נקי׳ ח׳ שאם אי אפשל בלא לאיה הקלעין האלה
אז

חדה דעה קצא הלכות נדד .סעיף א

עו

דרכי תשובה
אז תמחץ אחר הפקק ימי וקמה ג׳ ימים עד שנצא מחשש
מעין סחוח ואז הבדוק עצמה כראוי אחר שחרק היעב
ואס לא המצא על העד כי אס חני קרעין דקים חוכנ
לקמוך על הבדיקה במקום הפקק מהרה ומכיש
במקום ז״נ והמטנ עכיד ועי״ש עוד במאמר מרדכי ס״
ע׳ באשה שלאחר וקהה רואה עוד מ מ שרייה בשר ועוד
מדגשח לפכמיס על רגל״ דבר לח וכשמקנחח שם המקום
ההוא המצא על העד ליחה לנינה מ מ נ ה ובתוכה מ מ
קרעץ או עיפץ שחומס וכשנסיינשו נלקעיס  pהעד
והעיה לההירה ע ״ נ מ ק ה מוך אנל לא נג־י הראשונים
וםאמך מאוד נפרנד קדר נ מ ק ה המוך עיש ועיי׳ נשרה
מניס שניימוך זיל ק״ ודו נדד הקרעין שצמך גזה עיון
רב איך להתיק דוהר דעהו טעה להקל נכהמים לילך
בבגמ צבעונים כ״יש ועיי׳ גשדה שואל ומשיג קמא ח׳׳א
ק״ קניה באשה מיבקה ש׳מ־כה לראות ליחה לבנת וגתוכה
הי׳ כעץ חתיכה קסבה אשר היו נראה בעיני׳ כדם ולק
המזיקמ עצמה לנדה והתחילה למהר א׳ע בבדיקה ומצאה
בכל כה הבדיקה קרנרץ טעה לאדום וצוה לה שמעשה
הבדיקה מרס בנדב אונס נא עלהה בידה כ׳ מיד כשנגעה
עמוק קצה היא מדנשת כ * ונמצא דם על העד והיא
מרגשת כפעם בפעם וטרקה גדע ומוצאה לימה לגנה וגס
במקום שאץ הלימה לבנה על העד מכיז מצויץ תקרנדן
סם וגס מרגשה״כאב גדול נגבה כפי הבראה כנגדחבליוח
וגם מרגשה כאב גדול במקיס ספילי מעיי ומעשי מהק״מץ
לקמ על מצפות ונא נימוח ואיט בקי בבמקה זו כ״כ
והשיב מש להטה בהקי־עץ בצירוף הית -הכאב ביאה
מ ז ו ממכה שבכליות וגס שהיא מעוברת מסולקת דמים
עי׳׳ש ועיי׳ בשדה מהיש׳ם מיא כך נךח וקי קל*ו ונשדת
כנף מ נ ה ודא מירד ס״ כ״ע וק׳ ובשדת הפארה צגי
צהגהיצ מ׳ צמק זיל מלונלץ ידנ p״ ד׳ ה׳ ף נ א מ מ ת
ועיי״ש עור בקי׳ ״א ״ ג ״ ד ונשרה ניה יצחק )להגאון
מנבוב זיל( ודג הידד ס י ״א ו״נ מי" ש ועי״ בסדמ
אר״ לבי עילאי חידד קי׳ »• האמן מובא בדין תקרסץ
ובאמצע המא מדי 0ג*ן מרה סענלל מרנלץה דל מקאמנוג
ודל האשה תגדוק עצמה תתלה תכטס באותו מקום מוך
אף איט דחוק נדב קג׳ ואחיכ מבדוק עצמה כמה פעמים
ומדקדק אם ממצא ממיד עצל אי ובשעה גמקח הדחוק
העד לצד הבשר ואם מרגיש קצה כאב אז היא מומרמ
לבעלת או ת  pלעצמה שני עדים  *3תיבדק נצד ימין
ובא׳ מצל שמאל ואס אפשר שהפקק מהרה •היי נקי
ולנמלי וגם יום לאסון * ענדפ או משאל הד •מים מת
מוג ואם אי אפשל גשום *  pאף בלי הפסק ממלה ש
להקל הנדל הק׳ אלכסנדר מגדל ומלאת בכתב זה מהגאון
הכד מיל הקלגדן  pכתג גאלי לגי עילאי אך אינו
גלול מ כ שנבמנ זח מל שאלת תקלמין ואס חי הידיעה
בבירור שלגמו הלט נכתב בדרך משמת על נזף השאלה
מכיל ח״מ ימ&ין לקמוך כעל עמול הברזל מ לדתעמי
מלא מובא והיא גאון הגאונים וכד מ ד ל באלי מ י עילאי
מ״י״ש מדיי גגןדס וימי ד ק בקוף הק* דחי עוד קי״ ד
ועי״ בשדת פגי לוי קי׳ כינ שכ׳ זח בדח שנה אשל לדל
אני יושג על כקא ההולאת וראיתי אשל לתא ללובא
נגדם מוצאות שעלות וקיסרן על עלי הנמקה ו מ ק מם
,

שערות וקרמין קמניס ודקים מאוד פד שאי אפסי ללקטן
מעדי הבדיקה ולבודקם אמיכ כי הס נאבלית מעוצם
קענם ואס באנו לחוש להם כמעע לא הנחה בה לאברהם
אביט ע׳ה יושבת חחה בעלה וכר עד שעלהה בידי עצה
נכונה נפ״ד והוא דהנה בדיקה צפורן המחכר בכף׳ק ומדא
קי׳ קשיח כ׳ הקרינו שס קיךו דהיינו שמניח הקליפות או
הקרעץ עב צפורנו וממעכן בצבור! שבידו השב״ וכיכ
שם בשס הגאון מקאליש ומפיעערקוב בעל נפש ח״ זיל
שקיננ מרבוהיו שמניח הקלנדן על הצפות וממעך צפולן
על צשק עד שיההעך הקרעץ בידו הב׳ ולפ״ז יש עצה
שלא ילקעו הקיעין מן הכד י־ק יניחוהו על העד כמו
שחי׳ וישים צב הקרנרן מעט רוק דניח אה הפד על הצפוק
ונצפורנו האחר ימעך פנהקרנוץ שנדג העד ואידכילקע
אה הקימץ מעיג העד ויראה אס נשאר מחחח חקרעין
או הצידכ משס אדום או שחוי כמראה הקרעין אז ממאה
ואס ישאר המקוכ שנדג הפד לק בלי שוס מראה חדי
שאץ תקי־נדן צוגעץ ועהורה ודברתי עם כהה רבנים וכד
ו ק כמה גדולים תקכיומ נזה בפרע שכמה גדולים
מהאחי־ונים ונכלנס החכמה אדם מקילים גלי שוס בדיקה
עי״ש ולאשר כבר כתב בפח• ש בזה בענץ הקרמיץ שצריכץ
שאלה )לגלול׳ הלוי שעיכ לא העהיק דברי ההשו׳ בפרעות
עיכ גס אני נזה לא העתקה׳ בפרעוה בענינ׳ הקרעיץ
עכל דברי השו״כ המ׳ רק כיפ הראיהי מקומן והמורה
יעיין בההשר שציינתי ר דין בזה לפי מה שעיניו רואות
ובנגנו ינץ לפי השאלה שבא לפניו כי נשתנו הפרעיס
מ פ נהרנה אופנים שונים עיכ א׳׳א לפורמן מ כ כי רבים
הס ובהעסקה מךצוי אולי ינא תמורה לידי מכשול והמעיין
החפ! בעיון ופלפול התשר יעיין במקומויזס רבץ אס אשר
לפניו וגס כ׳ רבים מחם מחננאיס נקגטן א׳ ועי״ נשרת
רניט דנרי ח״ס חיא קי׳ ליז ל׳ח ליע מ׳ מה שהארץ־
בפלפולו נככיני הקרמץ ו ק שם נדיח׳ חיב חידד מקי׳
נדא עד סי׳ נדה ובס״ פיג עי״ש ונדי׳ בק׳ תפארה שלמה
פה״ס )להגה׳ק עראדאמקק זצ׳ל( נשרה שגקופו סכי
לסקל בעניי• הקמוץ והעלה להלכה למעשה להסיר באופנים
הללו אי( נ״וס 0הסpק נעהרה קודם ביחשנדש צריכה
נ מ ק ה להיוח מך מכב גס מקרנוין נ׳( גס ביום המחרה
ציל בקי מכל לגל אך יש להסיר אז שלא לנדוק רק נדא
אאר חצוה היום ולא ב׳׳כ גיוס ונשאר הימים ה נ מ ק עצמה
ג״ס ביום שמא אמצא דם אבל גס אס מצאה אז קרעץ
אץ מפסקיס כלל נ׳( באס אחר שבדקת מהרה מיד גיוס
המתרס )חייט יום הא׳ לד׳ נ( רואוה הקרעץ אז חפנךק
פעם שטח ננוחרח וחתחיל למטה מיום הנ׳ אס אפקד
ואם אץ באפסר יגק מוצאוה אמיד קר עין נלי הפקק אד
תחחיל למטה סדנ אחי־ ג׳ ימים הדמיון נזה אס טוס
אי ממד השבוע הפסיקה נמהרת ולמחרת רואות קרעץ
ומעמדה וחלאח באץ הפקק אד יה״ ייס ח׳ מימי השבוע
יום הראשון לקפירח זינ שגם האחרונים שמחעימס גג״
הראשונים מי׳מ איכה נחשגח מוחזקח גדמים מחמת ראיית
חקדנרן האלו וכף מ( אחמ הסבילה לא לנמק כלל עד
שיבואו ימי מיסה או עד שהרגיש ננשרה כדרך הנגדס
וקייס שם שלא תחמיר חבילה יוהד ממה שקדרהי לפניך
כי
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דרבי
מ גאממ דעמי למקל עוד ]יומר[ מממ שכמנמי לך וכר
עיכ התמריד בכמה דברים וזה נדוק ומטקם מהדבמם
האלו דהייט מציאת הקרעין שהם הולכים אחרי המחמימס
בדברים האלו אזי בכל מס מוקיף והולך ובכל יום ימקיעץ
לו כהנה )מין> ואס שומעין לדברי הכירם המקילים אז׳
הדברים הוליכם לגמרי ואינם נמצאים כלל ע מ ל עיש[
)] (TOקריין .עיי׳ בשדה נוביח חידד ק״ צ׳׳ע נדד האשה
שמוצאה על עד הבדיקה קרמין דקיס מאוד וגס שערוה
ומחחלה לא היייה מ-גשה כאב נכליוה וכעת :החדק
כאב גס בכליות והגאון מק׳ בראד הורה לקק השחן ד ת
חתיכת פשתן דק ואס תמצא כל השפ pקרנדן שבכליוה
ימלו במכה שבכליות אף בלי כאב כלל והגי הנז׳ העיד
שביק ליקא נספשמ ההוראה כן לקק ולבדוק כבז׳ והנדב
המה שס אס ק מ מ עצמס על העיז א־כ איצ בדיק& השתן
קהנדז ההיר מצד הקרמין טפ;י׳ ואס משוס שהעיז עצימ
קדא נ״ נרגא למלוק בין קרסין לקרנרן עיכ כא ההיר
רק עם  . 0נ ומנהג קיק ליקא אולי נהמ־ר גס נל׳ כאב
ולכן הצריכו קיטן הש pאך תמה עביהס גס אס נבזה
וכד וכ׳ שאוני השומכ שמע ומעה והמה התיל,־ כשמוצאה
כמו חול וח5ז אמס ובזה מהלי סינון והעלה לבסון שמעשה
האשה הנמקה נטביק קי׳ ירח ואס תמצא קרנוין ומעמה
הללו על הנמקה ואידכ תוציא המוך שהכניסה כעומק
הרמם ולא יה״ עליו שוס קרנוין אז תודע שיש כה מכה
חיץ למקור המוציא ישעי־וה אלו ושוב לא תמוש צקרעין
ושעמה א ט עיי׳ס ועי״ כוד נטניה ק״ קיא עיד הקרמין
והבדיקה שחשש השואנ ביון שנכל פכס אינה ימצאמ רק
קורע א׳ לנד לא ימלמ שנאנד במוך והוא הקינ והעלה
נזה להיחרא וכ׳ לעיקר זעם נשניל שימצאה נצדדיס
וכיון שנשמה סהמוך מונח אצנה למעלה נעומק ומכקה
פי תרמם והוא דהוק ומהודק נאופן שמונע ששוס דס
א״ לזונ למעה ואיכ מה שמוצאה אידכ שרחצה חיענ
נאומן שלא נשאי שוס דנר מכנר נצדדיס ועכנדו טדקמ
ומוצאמ מן הצד איכ טדא׳ יש לה איזה קינה המוציא
דס זה  pהצדדין וא׳כ מה מפקיד לנו זה המשש שמא
הי׳ על ממוך ונאנד לאף אס יה״ כדנמו אכהי מזיק
שיש לה נצדדיס דיר הימציא קרמין הללו ומהיכי מימי
*זוס שה״ נמוך וכר יס־יס כהיתי־א אך לחומר הטשא
אינו ממלימ למהרה אמר• הנדיקה י־ק כל זמן התנקה
דהייט כיל מויש עי״ס ועיי עוד שס ננוניה ננך י ך נ
)מה שציין עליו הפידש נזה( עיד הקרמין נקודות שחורומ
על הבדוקה קסנים מאוד וידא להבחין אס נימוח״ נפושp
והאשח בדקה עצמה בבדיקה המבואר נטביק חידד ק י
ידג ומצאה מבחון נקודים שמורים הלט גס קימה הקהן
שלה שדבקה לסוך הקפל ומצאה בשהן ג׳כ כאלו והעלה
ןכנר הר נתברר :די הקיימים האלו להיתרא ותתלה
נהקל עי״ש )וע״׳ לעיל נדנריכו ק־׳ זה קקכיח נקם
חטביק שי׳ ידמ ידש מה( ועי׳ בשדה הקד לאנרהס
מהיל) ,להגאון מהריא תאומים זיל( מירד ק״ נימ מה
שמאריך נענץ הקרמין וקיים ח״נ קוף דבר שמענו כי

נמו

אס נבא לההיר אשה זו עיי בדיקה תנה גם בהפקקס
מהרה ו ק בנדיקחם נאי מז׳ נקייס סצרוך בדיקה זו משוס
דנהי דאין ממזיקין מומאה ע״י הקרעץ אנל גס הפסקה
מהרה וקפירת זינ אין כאן כיא עיי בדיקה חה דבר
קסח מאוד וגס צריכה להזהר אס הפקוק הכאב מנמנה
ולא יפקקו הקרנףן מלהמצא אזדא לה היהר הבדיקה
הואיל ונהרפא הכאב עיכ קרנףן אלו הם מהמקור וכבר
ניארנו דנלי כאנ אין לקמוץ נשום אופן על בדיקת v
עיכ נכון יותר לפניו שינקס לי׳ חנר א׳ מחכמי ת;מן
לחהיר נלי נדיקה עיי מה שאין מרגשח בראייה תקרעין
ותוו״ל קפיקא דרנק ולקולא ומקהעינא להקל| נזה נגד
דעת מחיל )הגאון מודד( עד שיצמרף עוד א׳ עמדי מגדונ׳
הדור עכ*ל מדייש עוד בחקליא נקי׳ שגאח׳׳ז )קי נ״ס(
מ׳׳ש מ ה ועיין בשדיה יקונמח יעקנ ח׳׳ד קי׳ ״ז ובקי׳ יי ח כ׳
חינ ואמנם לנרד הדנריס אס חקרעין הלט נאים מן
המקור או מן הצדדים הנהג האשה כמנואר נדנרי הגהיה
נקי׳ קציא נ ק קצח נהוקפוה ניאור שהקשת הי־ידן הימנ
כמח פעמים זה אחר זה כל אומו המקום והקנח היסב
נדבר רך נכימ משך הכנקמ העד וקצה יומר ורחוק קצח
 pמקום המקור וקצה  pהפרחדור וכאשר ההי׳ נעומח
שלא נשאר שוס י ס כלל ממןוס הנדקח וקצין יומר אז
מכניק מוץ נקי מאוד למקור ויהי׳ המוץ על כל רומנ
ואודך המקור עד הפרוזדור ומעע  pהפרחדור רחוק
 pמה שחיא רגילח לנמק עצמח ואח״ז הנדוק עצמה
נעד נמקוס שרגילח וכאשר חמצא קרעין על עד חנדיקה
אז מוציא המוך הנקי ואס לא המצא שוס משם דס ולא
קרעין וחקרנףן נמצאים כל עד הנמקה מקום אשר אין
הדס ממא והדנר נדור שהבדיקה זו מועלה נאופן כזח
ע מ ל ועיי׳ עוד שם נשרה ישינדק ירד קי׳ יימ כינ ו מ ג
ועיי׳ נישועה יעקנ על הירד קוף קי׳ זה מה שהאי־יך
ביד הקרעין וכףיס נההיר אך כדנמ הגאון מהמג זיל
שתנדוק עצמה נהפקק מהרהה וכשממצא מהורה נא
תבדוק יומר עיש ועיי׳ נשדמ נפש מי ירד קי׳ קיא עיד
אשה שמושיה צרכי׳ נהקהנה ומוצאמ קרעין דקיס מאוד
מקצמ שמורים ואדומים ונההוה לה עוד מהיוהה מעונרמ
וממקרה התמיד כ^י יוד עיטרה ו ק עממ ימי מניקומח
ומקהה קיק להשתנה ונמצאו הקרנוין על הפש pוהרופא
ימממה אומר שהוא מהכליוה והורה שהעשה הנמקה ע״
מוך נלך ואזדכ הרמיצה נאומו מקום כל זינ ואס הוא
בלמי אפשרי כל הז׳ ׳מיס ע מ פ העשה בראשון ונשניע׳
ואס בשעה שסמוך דחוק רואיה קרעין מגמת והמוך יצא
נקי מזה ראי׳ דתקמףן אינס מהמקור רק מהכליוח אז
א״צ לחוש להס עוד בכיפ מהיומ עונ הכניק מוך
נעועק הרחם אחמ הרחיצה כנז׳ ועיייש עוד בנפש חי׳
)נקי׳ שלאחיז( קי׳ קינ עי״ש ועיי׳ בקדח הפארה זיו מאדמ
נקופו שער הקרעין פנפול בארוכה בזה[ )מט( כסו חיל
 pwnאדום• עי״ נכףמ קוף קי׳ זה שהביא מסקר פידא
קי׳ קניו באשה שאינה ׳מלה נימהר ג׳ רניעיח שנת
שתמיד מו4אמ בבליקסה כמעיס אדומים כמו מ׳ שמיה
בשר דש לו מולי שקורץ זאניד גידר וקודם בדיקהה מרגשה
כאב
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) י ( מול וסצץ ארוס ונמצא מה גינ במי רגליה ונשפס וספה או לפעמים אשריס רואה יס »»ש כשאי נשים ואינה מו!א או»!ו
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קצב

)נא( פהויה דאימ רק סול שדרכו להוולי נכלמת

באר ועולה
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)ניי נשס תשובת הרין(

דיני כלה הנכנסת לחופה וכו הי סעיפים :

א )א( ״תבעוה <ב( לינשא ונתפייסה )נ( צריבה )א( לישב שבעה
פתחי תשובה

מהדד תשובה

מצב )א( צישנ שנעה צקייס עי׳ נתשונת שער אפרים סי׳ ע׳ה נאשה
אמת שהיתה זקוקה לינם ולא רצה לסל pלה עד שנשפשרה עמו
י
ומלן לה ולמערת איר הסלילה עשתה שידון )נראה שהוא פיס וצריך
נהיות וקודם המליצה עשתה שידון ואסר המליצה רוצה כר( ורוצה לכעס
לסופה נו ניוס ואמרה שספרה שנעה נקיים קודם הסניצה והורה דצדיכה
שנעה נקיים מסדש פשיפא נמקומות שנהגו ל״נס שאינו מועיל שנעה
נקיים שספרה קודס כי וינמה אמריק אפילו נעל נרפה וא׳׳כ נסשנת
נאיא .ואפי• נמקוס שאין פיינמין רק סולצים מימ לא סמנה רפתה עיש
ונסנ נס׳ סמודי דניאל כיי דננא נתינת הסנאים לא מהד שנעה נקיים
וצריכה למגייו פפדש .ופי׳ ננית שמואל סי׳ קי״פ שמסספק נאשה שנשסנדת
וספרה שנעה גק״ס נימי שפותה ע״ נשים אפרים שבדקוה ואסיכ נעשה
פלומה אס רשאים לנונסה על סמן נקיים הראשונים או נימא דנשנעשה
מנועה נתעורר הסיעוד ממדש עיש ]שכסנ קצת לאיה להקל מפרק סלש

־׳ ק״נ ועיין נמשונת מתס סופר ס״ קפיד ששיזק ראייתו וגס הוסין
צהניא ראיה ופשפ ליה לקולא .ועיש עוד אודות אלמנה אסת שיברו נס
להנשא לאיש אשר נא ראתה מפולס ונספייסה וקנע נמכסנ יום מועל
צנישואין וספרה שנעה נקייס לפהרתס פרס נא האיש אס יעלו לה הימיס
או אפשר דעיקר המימוד יתעורר לאתר ראייסה אותו ואץ לפשונ הימיס
שלפני זה דהרי אמרו נסופה n n׳ נמירי דאין יצהיר שולפ אלא נמה
שעיניו רואות ודעת הינ השואל להסעיר והוא י ל הארין להניא ראיות
דאין לסלק נקי ולא עלה עיר שום פוסק דנעינן ראתה אותו ומשיס
דסופה אין ראיה דמשס לא נשמע אלא המהרהר על  qaזה לא ינאע״
זה להרהר על גון אסר אבל אשה המשפדס על פינת ביאה שתם ולא
על גון> ימס אין שום הנרפ לומר לכשפיאה אוסו יססדש לה פעלה
יתירה ואן> אס יהיה קצת סימוד יוסר מימ כנר שנעה לה מפסלת הסניעה
עיכ דעתו פפה להקל והרנ השואל שהסעיר תפינ נים[

דרכי תשובה
כאב גדול במחנים ואחר הכאב מוצאה הכהמיס הנינ ויש
מרגשח כאב רק
נה וקת קנוע ונשמח המלה מיר אינה י
שמוצאח כמין חול אדום והכתמים הכיל כשהם לחים הס
כמו מוגלא ולאחל שנמייבס נתקשה ממם מאוד ויכול
לגרור אויזן מהבגד וצידד שיש להקל מין שלם לאייהה
משונה ורואה מחמה הכאב וגס רגילה למצוא ידי־ וחצן
אדום רש לה וקס קבוע אעפ״ שאינו ידוע שמכהה ימצאה
דם וגס אינה יודמה אס המכה הוא במקום שהדס נא
מ״מ כיון שהמכה והכאב שיש במהניס קרובים להכליוה
וגילי המקול יש נהקל עי״ש ועי״ במלבושי מהרה בקיצורו
סוף ס״ זה שהביאו וקייס לאס מ ילוע פלוגתת הנדז
וחידצ בענץ זח ידמ כדאי הוא ה מ מ לקימך עליו להקל
עיש ועיי׳ זה נעצי נבונה קוף ק״ זה <נ> ]חול ויטנץ
אדום• ע״׳ נשו״ת רנינו לברי חיים ח״א ידדד קי׳ ליה
עיד אשה שרואיח ממי רגל״ בשעה חשחנח וגס אידכ על
העד ננדיקה לאחר הפלת ידל מוצאת דם אך הדס אינו
נח רק כמין חול והרבה שלא נמעמ מריקה צפוק ובשעת
וקתה רואה דם כדרכה חידד והרופאים אמרו שבא זה
החול מחובי הממירים שנמשך זה החול ננקגי הרחם
ולראי׳ לדנריסס חנ?ו לנקוח על הרעי מגדולים דמצאו
גיכ החול הזה ו ק ניקו ונמצא גיכ כחול תזה גס נרעי
ונדקה א״ע ננדיקת הרידא דל ונמצא גס על ואמך
מבפנים כאותו חול והנףב להתירה שלא בשעת וקס עי״ש[
)נא( ]טהורה• פבאידנו בשם הנדך ומהביח דאיצ להמיל
ידם ללאוח אס נמוחו כדלעיל כך קפיח וכף דחכי שרי
אפ״ בנא בליקה או כשממחו במים ועיי׳ גש*ע הלב
החניא סקנו״ז שפקפק בזה דייל לידינו לסברא אחרונה
לק״ קפיח * ל לקבלא לאסונה לגס לס כלה יכול להתייבש
עד שלא יהא • nictaבפושרץ ואין הבדיקה מועלת לק
בצולת בלי׳ וודמ ממאה כשבמוחו למוכא ל ל * ברי״ כינהו
ואיכ לדה הכא כשנמומו מוכח ללאו בלי׳ בינתו ושוב
חיימינן שהם מהמחול כמו נמוצאח לס והניח זה נציע[

 fJTDהציב סןזיף א׳ )א( תבעוה לינשא .עחוו׳ד
בביאורים סק״א שכ׳ ודל
ונפענ״ל נראה פשונו דלא חסו חדל רק בחימוד סל נסואץ
שחימוי גדול יש לה מ ה שיקרא לה שם נשואה שיותר
מעה שהאיש רוצה נישא אקח רוצה לינסא דנוב למיסב
נון דו אבל לביאת של זנות אין לה חימוד רק חימוד של
כל ביאה ותדע דהא פילגש אץ נו בה קידושין כלל וכי
צריכה לכל ביאה וביאה זינ עיש ]ועיי׳ בקי מנחה פסים
מה שפלפל בזה והניח בציע[ )ב( ]למש* עיי׳ בשדה
ידים שנים הספרדי קי׳ ף במי שתבעוהו לינשא עס מי
שידנו איש ה״נו שאין לו גבורת אנשים ואינו צריך לח
אלא כדי שישמשנה ונהרצהה וכ׳ בקצרה ד״ל דידצ כלל
דנ עיייש ראייתו מחוק׳ פ׳ החולץ לף ליז עיב דיימ
יחוד׳ בעלמא וכד וכיון שלפעמים לא בא על״ לא מחמדא
ולא חדא נדש חכא דאין לו גיא עכיד חתו לעכ״ל עדיין
צ״ע להלכה כיון דפקקינן בזה רבץ גדולה ובין קמנה
וגס זקינה ומדש בתשר גבעת שאול ומובא בפלדש ועיי
לה< £בדברינו )קיק הי( ו״ל דלא חלקו חכמים בתקנהס
גס בכח״ג ממש באץ לו גיא לרחמי שמיס מרובים והיא
מצפיס עיז ושמענו מ פ להללא אתיא והוא שמח ומאחה
אץ שוס מניעה והיא צעירה לימים ואולמיו היא מצפים
שיסלסא כנז׳ הגס שהלא״ שמ שם מהתוק׳ יבמות היא
מקחבלח למון ליחולי מיחלי לי׳ אף שהי׳ להם ל מ מ
לבא עלי׳ ידמ נא שמח הוא עיכ כיצ דנ לל״מ חיימל
מ ט הכא ללעיע אין לו גיא ולוקחה לק ליחידי בעלמא
אך זהו כ׳ החוק׳ לפי חי׳ שני לנדק לואבעיא ליחולי
מיחלי לי׳ * ל לחי׳ הראשון דאודיעו לי׳ מעיקרא תאמת
צריכה דנ א״כ אץ ראי׳ רפיון ללא ילעיק איזו תירוץ
הוא עיקל בזה בשיק להלכה מ כ עליץ צ*ע דש להחמיר[
ע ( צריכה לישב דנ עפידש ידש מהידק שמרחה לעת
השואל שרצה להחמיר לכשלא ראחה אח החיק מעולם
ואידכ קודם הנשואץ ראתה אוחו נאעורר לה חימוד
חדש
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)ב( נץ נדולה נץ קפגה פיץ נתשונס ננפס שאונ ס״ סיה דאן> אס
היא זקינה ועסונקת דמיס צריכה לישנ שנעה נקייס עיש ופיין נתשונת
עקוס שעואל סי׳ לינ שנשאל נאשה אספ .שנתענרה מנואןו ואסיכ דנת
פל לכנו לקסס אוסה לאשה וננר גתפנדה עמנו כשנפה פדשיס אס צריכה
לספוד שנעה נקייס או טמא כיון דעפונלס נסזקת מסולקת דמים לא
פיישיק שפא עפעס שיעוד ראתה והשינ דזה פשופ דצרינה שנפה גקייס
ויףו הוא עקפנה וכיכ להדיא נספר מנפת יעקג סק> ס״ זה עיש וכעדומה

שראיס׳  pגששו• הרדניז ) xpנ( שמא מפעס סימוד ע״ מיז סגףא
* Vדגני פער ורות לא סיה סשש כיון שמיד שנתפ״סו היו נעפה עיש
ייגיץ ס«ד שנתנ שזה דפוק דאץ שוס סנרא לפגק נץ זמן מופפ לזמן
מדונה אלא עשיה לא היה שס ששש דדוקא נסיעוד של נשואץ פ״שינן
עיש וע׳ נצל«ס נרמס די מ מה שהניא ראיה לדנרי נףז אלו .ולדניז
הסיד דדוקא ננישואץ שיישיק אץ ראיה עשם

דרכי תשובה

חדש ודעהו להקל ועי״ נשמלה סלףא ובלחם שמולק בזה
על מידק נזה ופקק כדעה הרנ השואל שצמכה לקפור
זיב מיום שראהה אוהו אעיפ שכנר קפרה ז״כ מיום שקבעו
זמן הנשואץ דייל כ״! שלא הכירה אותו מעולם נממדש
למ מייעל מלש בעמ שראממ אותו ומדמה כל מראיומ
של הידק שהניא למקל מ מ והוכימ לנדי רא״מ נמעורל
למ ידמול ממלש וצמכה לקפול זינ גדש ]ועי״ נשדח
רידץ חידד קי׳ ניז שפלפל והעלה מ מ כדעמ ממידק
דאין מקש גס אס לא ראסה * ס ו מר^דס רק קודם
ממופמ איצ זינ עמלש עי" ש ועיי נשדמ שירי עמרה
קי׳ זה משו׳ ז׳ שפ קימכץ וראי׳ לדהידק מ ה נדמ ועי״
בשדה בימ שלממ ידב מידד ק״ יד שכ׳ על דברי ממידק
אלו שקיים במסד )למגאון במל אממ אש זיל( שענדז
המהמיר הנדנ והוא העלה שאין להממיר כלל נדנד שלא
שערו אבוהיט כלל עיש נארוכה[ ) ] 0ננךם .עי״ ניד
נדה בקדא מה״ק בק״ זה שנשאל בכלה אקר מממלס
לספור דנ של ימי התניעה ומצאת כסס מוך ניי ראשונים
של קפילסה אס יכולה לתלות כרץ שאר כמס אז יש
לה במה להלוה אפ״ כשמצאה ׳וסל מכגליק כיון דבנלה
איט הולה בג״ הראשונים של דנ כידש הלידא בק״
 vipוהעלה להכליע לבז״נ אלו של קולס נשיאהה שימנה
משוס מייעל לא מממליק ותולץ בכתם )אס יש במה
לסלוס( גס בגיי הראשונים שלמם אך אם כבל נשאת
וימנמ אמיכ זינ של יום ממביעמ קולס מבילממ אז יש
להממיר משוס לא פלוג גס בג״ הראשונים מל זינ אלו
שלא להלות בכהס שמצאה אז עי״ש מעמו ועיי״ש בלבריו
בהקממוה לקדא מהיק בקעיף הי עול מה[ )ה J (T
גדולה• עפסיש נשם גנעה שאול לענץ זקינה ונדב בשדה
חיים שאל ק״ כיו בשם הדשב׳ץ ועי״ בשוימ מ  pס שמואל
קי׳ ליג שחביא בפסיש ובח״ מנים לידל ב^ף חקי מקום
שמואל עיייש וכן גמרת ביה יהולא למתל״ מייאש זיל
חיב ק״ קינ ובקדח זלע אמת חיג ידל £״ קנדו עיייש
ועיי׳ גמדמ מהמי אקאל חידל ק״ קציא נדל זקינה
כנת שנעים שפקקה כנל ללאות ונשאת לזר! והעלה גיכ
דגם נכהיג מקנה שייך גיכ כל ליניס הללו שצליכה
לישנ ז*נ פי״ש ועי״ נשדס מהמדל להמש לאנגקאס
קידה שהעלה גיכ נלאיות כ ל נ מ הגנעס שאול הנז׳[
) 0גדולה• עפידש קיק נ׳ נשם שדה מקום שמואל ועיי׳
בשדה יוקף אמק קי׳ פ״ד שכ׳ בזה נפנוי״ שנתענרת
ולקחח אידכ הנואף בעודה מעוברת שצריכה זינ ועי״
,
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מנקרי ה מ ע קי׳ כיא אוח ליז נדיח ח מ מ ידש בזח[
)] 0םחמת חיסוד .עיי׳ נקרת נית מד)להגימ יוקף מ ד
זיל( הקפרמ ידד קי׳ ציז נאשח שלא ראתח דס ובא
נעלח מחון לנדר פתאים לביתו וחצמכת תרנ מחריקיו
להמתין דנ באשה שתנעוח לינשא שמא מחינה חימוד
ראתה ו ק אס לא נא פתאום אלא מידעה שינא ניום
המוגנל צמכה לקפור זיג מיום ההוא וכי שרניס ממהו
על הרנ מהמקיו דלא אשתמימ שוס פוקק ולא נכדע
באשה נשואה כשבא בעלה להצריך זינ 1הרב הכז׳ אמד
ד ק מ ט חכוקקיס על לין הכלח ואדרבא ראה כך מעשים
ומנהג לעולם בנד שבא בעלה עמס לעיר להמהץ זינ
עי״ש מה שפלפל בזה וכיון דלא נמצא מ ע ה זו זולה!־
נשום פוקק מדאי לית דחש לדעה יחיד חיס ועיי׳ בשדה
אחל יצחק הקפלמ ירד ק ״ נדב שממה על הרב פ מ
האלמה ידא דף קיו שנלאה מלשונו שהביא שהלב ביס
דוד גיכ מחמיל כהלנ מהמיךו ובאמת ד א כמ׳ מהבית
דוד דאיצ לחתמיר בזת כלל עי״ש וכיכ בשוימ דבר משה
למהמס אמאריליץ זיל ודא קי׳ נדע ששמע זמ משמי׳
דגברא רבה דכשבא בעלה ממהיי צמכה להמהין ז״נ משוס
מייעד ומשיג עליו וכ׳ שא״צ למוש לזה עיייש וע״׳ בשדה
דקרא אברהס הקפרמ ידד ק״ מ׳ בשם מהר״ע זיל
במנהגים מראה מקמב בא שהנהיגו אז באשה שבא בעצה
מהדרך להצמכמ להמהין לקפור זינ ואפ״ אס היהה
מהורה שמוששץ לדם חימוד ול״ לא נראה דאדרבא מצוה
לפוקדה בליל שבא מהדרך ורבו ביעל המנהג זה וע״יש
מה שפלפל מ ה ועיי בשדה אהל יוקף למהמ׳ ימלכו
זיל ירד קי׳ ליס ידש בזה וקייס שהמנהג פשוע שאץ
מדקדקץ בזה כלל כ״יש וכיכ גשדמ יאודה יעלה הקפרדי
ידד ק״ נודב דידצ זינ כלל מחדש עיי׳׳ש ועי״ בקי זכרט
לחיים ידא מערכת נ׳ קיךב ובהקממוס שס דף קניח
עיי״ש ובשדת שפס היס בחירד ק״ כדו ובכן מעשה אברהס
הקפלדי חאח״ע ק״ א׳ ועיי• בשדח תעלומות לב הקפלמ
ח״א קי׳ נדה בליה ועל השאלה השנ״ שהפלה למימרא
בזה עיי׳׳ש ועי״ בשרת אגולמ אזוב מלבמ )לחגימ מיכאל
דוד מלויבימש( חידד קי׳ ליל במכיקה שעבלו על״ ״ ח
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דרכי תשובה
הנז׳ נזה[ )ה( ואיצ הפסק טה־ד• ענאה״ע מיש מהש׳ך עהלה מחדש אף להמחמיריס בזה להצריך הפקק עתרה
דהאידנא נהגו להפסיק נעהרה היינו שנודקה איע קמוך ככז׳ אבל הפשיקה ובלקה שלח לצולך הכיל לח הד הפקק
לניהשימ ביום החביעה ואס לא ראהה ומנה מיוס המחרה מהרה לשמא לא בלקה יפה וגס כ׳ עול שס בציצ דאס
זיכ ובודקה כל ז׳ מאותן הז׳ ימים כנ יום דוס מקור הבעוה לינשא ממחרה המס שהפסיקה בו צריכה בדיקה
חיים קקיד
ראשץ ושביעי ולזמן יום הפקק מהרתה דאס לא בדקה
ועיק בסימ להלן סוף קי׳ זה שהביא מהב״ח שעמד בזה ביוס חהביעה שהוא ראנןן לנקיים שמחשש ראיי׳ מבעיות
לענץ בדיקת הבהולוה קודס הנשואין כיון דקי״ל אין יום זה מן המנץ ואס בדקה בו ולא בדקה פעס ב׳
דהנדיקה ציל לחורין ולקדקין עד מקום שאבר התשמיש עד יום השמיני אעפ״ שהיא ז׳ כנקיים שמנהה מחמה
מגיע ואס לא משחה לא חד אלא קיטח נעלמא ולא החביעה כיון שהוא ח׳ בקפידה שמחשש ׳ראיי׳ עבעיוח
יצאה ידי הבדיקח ואיכ נהולה שהנעוה לינשא איך יכולה נמצא שאין לה אלא בדיקה ראשון ובא עלהה לה קפידה
לנדוק נעוד פחחה נעול וכד וכיש דקשה אבתולה שהיא עכ׳יד בצמח צדק החדשוה שם{ )י( רק פעם א׳ תוך ז
נדה גומרה שראהה כנר איך ומהרה ננדיקה וחיח 0ני עיי׳ בסימ קק״ג שכ׳ דאפי׳ בפי״מ דקייינ להלן ק״
הניח דננהולוח קגי כשטדקח עצק חימנ כפי כח האפשר קצ״ו דאכי׳ בדיעבד לא מהני בא׳ כשבדקה איע ע מ פ
להכניס נבומק אנדפ שאינה מנעת כיכ עד מקוס שהשמש ביום א׳ וביום ז׳ מימ הכא קממק אפוקקיס דקיל דקגי
לש כיון שידא בענץ אחל ונדש עוד בקיע להלן קי׳ בבדיקה א׳ הוך הז׳ יורם ע״ש ו מ כ נחוהיש סק׳ג ע״ש
קצ״ו קקכ״ג שחוכיח.שכן הוא מעיקי־ הדין כיון למהיח )יא( פעם א׳ תוך ד עיי׳ בהפארת צבי קק״ב ומקור חיים
קגי~ בבדיקה קלח ולא בעינן כלל בדיקח חורץ וקדקין קקיז שהוכיח דאפי׳ אס הי׳ הבדיקה הלזו פעם א׳ ביום
אלא כל שהיא שוהה אה תעדיקצס נאוחו חמקוס ננדיקח השביעי קודם הסבילה קג׳ ע׳ש ועיי׳ בק״מ קקיב ובמלבושי
בכדי שהרד מן המעה הו ניבא למיחוש למידי מה״מ מהרה קק״י ובבאר מיס חיים קמי׳ ד׳ שכ׳ ראפ״ בקענה
ע״כ ננחולח כיון שידא לח לנדוק נחורין ובקדקין ומכיש שלא הגיע זמנה לראוה ולא ראתה עדיין כלל דקי״ל
להכניס העד עד מקום שחשמש דש זח טדאי חוא מהנמנע דקגי בדיעבד אס נא הפקיקה במהרה ולא בדקה אלא
לא גזרו רננן להצר 7נריקח חורין וסלקין שהס לא בקוף יום ז׳ מ״מ אס תבעוה צינשא ביוס ג׳ שבוע זו
ולא בדקה עד יוס ג׳ שבוכ שנייה שוב נא מהני נה
החמירו אלא היכא דאפשר ע״״ש
ומה שקיים הנאה״מ אנל נדיענד וכו׳ היינו כשלא בדקה הבדיקה לכיון שלא בדקה ביום ב׳ של שנוע שניית א״כ
ידע כאמור אנל אס נדקה איע ניוס התניעה וראהה הרי עברו ז׳ ימים בנא נליקה ואנן שבעה נקיים נעיק
דס פשוע הוא דאפי׳ נדיעבד אינה מונה ממחרה ז׳ ימים ועמפ שפעם אחה לשבכה ימים שאחר ההביעה והוי ממש
דאנדפ שהרשנ״א פקק כדעה המהירין נלא הפקק נדיקה כמו אשה שהכקיקה במחרח וארדכ עברו ז׳ ימים ולא
כלל ה ״ ט נקהמא כשנא נדקה אנל איס אירע קראהה נדקה א״ע בהם אעופ שבדקה איע ביום השמיני ומצאה
טדאי צריכה חפקק עחרח וחיפ מקור חייס קק״ה )ט( מהורה דטדאי לא מהיי והימים שנעה יפלו עיי״ש )יב(
}הפסק טהרה עיי׳ נקיק חקודס נשם חמקור חייס ועיי׳ סג׳ עיי׳ נתוה״ש שם שכ׳ דכשומ הוא דכל זה הוא
נשדה הניח קי׳ ק״ח דהיכא קראהה כנר פיא אפי׳ ענר ננהולה קמנת שלא ראתה שוס דס נדוה מעולם וליכא
זמן רנ כנר מיוס שראהה דינה כנדה גמורה לכל דנר גנח רק חשש שמא ראתה מחמה חימוד וכר אננ בגדולה
וצריכה הפקק מהרה מן הדין ונדיקה ראשון ושניעי שראהה כנר הפי׳ לא ראהה עהח רק זה ימים רניס
מעכנ נה עי״ש ועיי׳ נקדימ קקיג שט נזה דמ«מ אס שראהה הלא מקהמא עדיין היא ממאה עומאה נדה גמורה
הפקיקה נעהרה ואחיכ חבעוה להנשא י״ל דמונה מיום דמקהמא לא קפרה זינ ולא עננה כדה כיון שהיא פנויה
המחרח אף למדן )דמחמריק נזינ נמימול שצריך הפקק איכ בודאי צריכה מדינא הפקק מהרה וקפידה זינ כנדה
מהרה( כיון דלא ודאי ראהה ולראייהה ממש כנר פקקה גמורה וכו׳ ע״״ש והניאו בנףע קקיג וט שנכון הוא וכ׳
במהרה קולס שחבעוה להנשא עיייש ועיי׳ בצ״צ החדשוה שס דגדולה שהגיע זמנה להיוח לה אורח כנשים לראות
פקקים בקי׳ זה קעי׳ ג׳ שכ׳ דזהו מקא היכא שה״ דס נדוה אע״פ שעדיין לא ראהה חיישיק וצריכה הפקק
ההפקק מהרה לאיזה כונה כטן שנהפייקה לינשא לאיש עהרה וז״נ כשאר נשיס ועמפיבלא בדיקה ראשה ושביעי
תנחמה זה הסכךקה במהרה ואחיכ חזר גו חחהן ולא בודאי לא קגי אך כתב מיהו ידכא דפקקה במהרה ואח׳׳כ
רצה לישא אוחה וישהדכה באוחו יום עם איש אחר או הבעוה להנשא ״ל דמונת מיום תמחדה א 0לדידן וידצ
שחזר ט ה ח  pהראשון ונתרצה שצריכה עייז זיכ מחדש הפקק מהרה לחשש חיימד בדיעבד כיון דלא ודאי ראתה
אז כיון שהי׳ הפקק מהרה פיא למנה הנז׳ איצ הפקק ,ולראייהה דס נדה ממש הרי כבר פקקה במהרה קודם
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דרכי תשובה
םהנעות להנשא אך נהנא׳ שהנדיקה של הפקק מהרה ואף דאנן עבדינן הכנה דרגה ומכינים זמן חרבה קודם
שלה הי׳ לאיזה כוונה מכוונה דאל״כ נא מהנ׳ ההפקק לזה אין לתקל יותר וקייס כן נינ להורוה נהלכה עי״ש
מהרה שלה דאמרי׳ מלמא דלא רמיא וכו׳ ואומר לא דקדקה וכיכ במלבושי מהיח קק״ד ובבאר מיס חיים קמי׳ ה׳
ולא נדקה שפיר פ״יש וכ״כ נמלטגף מהרה קקינ וננאר נדיבא דהידוע בבירור של הגבלת זמן הנשואין צריך שלא
מיס חיים קעי׳ ג׳ עיש והנה נמקור חיים קלףז כ׳ דנרור יהי׳ ׳והר משלש עשרח ימים ר^דס החופה וכגון אס
הוא לדינא דגם נגמלה אף שכנר ראהה אין להחמיר הגבגח זמן חחוכה חוא ביום ף בשבוע זו אז׳ נחשב יום
נזה רק לכחחלה אנל נדיענד כיון דגם ננדה גמורה ההביעה מיום א׳ שבוע הקודמת ואס הגבלה יום החופה
מ ב הפוקקיס מורים להלן ק״ קציו קעי׳ ד׳ דקגי ננדיקה הוא ביום א׳ בשטע זו אעפיכ לא נחשב גיכ יום ההביעה
א׳ ואף שאנו מחמירים מ״מ עכיפ לענין כלה יש להקל אלא מיום א׳ שבוע הקודמת פי״ש עוד נהנן בקע״ שלאחיז
נדיענד ושכן משמע מקתימת הפוקקיס וכל האחרונים מיש איזה פרנף דינים בזה !ועי״ במי נדה בקדא מהיה
דלא חלקו נזה בין גדולא ונין קמנת דלא צריכת הפקק ק״ זה בדית בשאלתי בשבי כלוה ומ׳ ועי״ בדבריו בשדה
עתרה עיש ולא ידעתי להנץ קנרחו מה חילוק יש נין קנאת קופריס בהשממות לשירי מהרה קי׳ פיא שכ׳ שיש
אשה נדה נשואה שהוא מוסכם לט להורוה דגס נדיענד להקל גס אס קבעו הנשואין ענ משך ייד יום או יותר
מעכנ ההפקק מהרה ונין נהולה וכלה נשואה עהה מחדש והכלה החחילה מיד לקפור זינ אס אידכ בודקה בכל יום
דלא שייך לחוש לה נדיענד גס נלא הפקקה נעהרה ומה לכחחלה מהני ובדיעבד גס אס לא בדקה א״ע אף דאחיכ
זה שכ׳ נלשוט כיון דגם ננדה גמורה וכו׳ ודמ״עכיפ הקדימו הנשואין נהיוח מקודם וימחר חבעינח מקודם איצ
לענין כלה יש להקל וכו׳ עכ״ל וכי הכלה שראתה דם זינ חדשים כלל בשבינ שהקדימו זמן מה כיון דאיט גוף
נדה נעודה נתולה אינה נדה גמורה כמו שאר נכףס חדש מה שלא ה״ בדעחה נ״ש חיימד חדש עיש! )ועי״
בדוה לכל דנריהס ומשיכ דמקמימה הפוקקים שלא הלקו לקמן קיק כיה בדברינו מזה( )יד( ]כדעתה .ע״׳ נשדת
נזה משמע דגם נגמלה שכנר ראהה דס נ מ ה דנרו שער אפרים קי׳ עיה ומובא בפהיש בזה קקיא ועי״ בשדה
ונףל להקל נדיענד לפענ״ד אין כדאי משוס זה להקל קפד יהושע חאהעיז קי׳ ציו שכ׳ דאשה שנתגישה או מת
באיסור נדה להא נתוהיש והקיש שפיל דברו לכל קי׳ בעלה שצריכה להמתין צ׳ ׳מיס צריכה צההחינ ונקפור
זה ודיר׳ נע״כ רק נקמנה שלא ראמה מעולם או זקינה ז׳ ימים לאחר הצ׳ יום כיון שבהיצ ימים חי׳ קפק שמא
ועהורה לאע״פ שהן מהורין ומקולקה למיס אפ״ה נהנעוה מעוברה היא ולא קמכה דעהה עיייש ועיי׳ גשרה קנאת
לנשא צריכין ז״נ ממשש מימול אנל נאשה נלה נץ נתולה קופריס בהשממוה לשירי מהרה השר ליו בדין זה אלמנה
נין נעולה הנאמ לנשוא לנעל לא לנרו לטלאי צריכה או גרושה שמשהה שידוכין תוך צי ימים ונשאה היכף
הפקק מהרה וקפירמ זינ ממנא כשאר נלוה והינ לפעכיד אחר צ׳ יום שהעלה לחקל דא״צ ז״נ מחדש כנל ותוכל
 Dלהנשא על קמך שקפרה בתוךהצ׳ יום עי״שוע׳״ בשרת
ב׳
קיךג ודש לענץ אס הנעוה לינשא לאהד העלומה לב חקפרדי ידא ק״ כיד שהביא מהגהוה כה״
י
ינימ ועי״ נתוהיש קלףד שכ׳ מהרשנ״א דמנהג של ישראל הרב מחירם חזן זיל להחמיר בזה להצריכה זינ מלבד הצ׳
תורה הוא ונכל מקממהינו הנהיט להכץ קעודת שמממ יום בגרושה או אלמנה ושניא חך דיבא מדיט של הקער
שנה שלפני השנה נשואין חה ודקרי הניעה וממנו מונץ אפרים ביבמה ששם ה״ שעהדיח ואולם הביא בקוף
שנעה אלו וכ׳ ממוה״ש עיז שדנמ הרשניא הס עפיי מהגהות כחיי על הש׳׳ע להרס מהריח מובע׳ זיל שהמיר
מנהג שנהט לכנוס נערנ שנה ולסבול לעה תכנקה שנה לקפור זינ במוך הצ׳ יום ושכן עשת מעשה להיהלא עיייש
וצ״ל מ ד ד נערנ שנה שלפני שנת של נשואין שמכינים ועי״ בק׳ מנממ פמיס שהביא דין הדל דק׳ יהושע שהממיר
עצמם לקעודה מקמ יום ההניעה דאל״כ לא מצינו שנעה שצריכה זיב מלבד הצ׳ יום והבימו נציע[ )5ך> ו מ מ ה
נקיים ועכשיו שנהגו נדפ הרונ לסבול נניל ששי ציל דיוס עצמה לחופה .עננדז קק״נ שכ׳ מדש שמכינה עצמה
המניעה מקרי שנים ושלשה יורם קודם השנת ומ׳ עיש לחופה נחשב כשעה שמכינה השכר לצורך החופה או
ועיי׳ נקימ נהלן קק״נ שהניא דנר׳ ההוהיש נזה וכ׳ בשעה שומדיעין לה ואז ימעינין הזינ אעפ״ שיש עוד
שהמנמ״ כ׳ כל זה למנהק שנהגו לכנוק ננדש שכך ה״ זמן רב לחופה וכר ועיי׳ בחוויד בביאוליס קקיג וחידושים
המנהג מקדם ו ק המנהג לענול הכלה ליל ד׳ ומ׳ אנל קלן׳ג שכ׳ דהא׳ שמודיעין לה שכ׳ הנדז כונחו משעה
למנהגינו שאץ אנו מדקדקין ועושין נשואין נכל יום מיוד שמודיעין לה שהכין השכר לצורך החופה או שמומעץ
השנוע אף ניוס א׳ צינ מ ד ד ניוס א׳ שלפני שנת זו לה שהחחן נעצמו כבר הכץ השכר לצורך החופה אב־.
מקרי יום התניעה קרגילין להכץ צורכי הקעורה נבל כשמודיעין לה קהס שיעשה הנשואין לאחר זמן רנ בודאי
השבוע שלפני שנת זו שהוא קודם הנשואין אנל יוהר אין לא מתני ואס קמרה זינ והקדימו החופה היכף להשלוס
למקליס שממל לקפור דנ קודם נ׳ שנהוה שלפני הנשואין הזינ לא ממני מ״״ש ) ט ] 0עצמה לחופי ״ עי״ פידש סק״א
אעיג שהנדוק עצמה נכל יום מימ הלא נפיקר היום שמא נשם המועד׳ דניאל דצריך כמינה ההכאיס ועיי׳ נשדח
נמשנ למניעה לא מהני נמקה ואיכ אם הענול לקוף טר אר״ יהודא נחאהנדז ק״ ״ נ שיש לקפור הזינ ודוס
אותן זינ אף מלא חרחוק הענילה ק הנעילה מצוה מא התביעה אף דלא מ״ קטן עיי שליה רק עילי לנד עיי״ש
3׳ * גיי מימ אוק הימים לא עלו לה ושמא ראתה בו ועיי׳ בשדמ מקד לאברהם )להגאון מהר׳׳א תאומים זיל(
מחיש
,
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דרכי תשוכה
מה״ה ידד קי׳ מ״ו בדיה והקניה שדרשה שכ׳ גיכ דבדיבור החהן ואחחח מרעיו ברוב תיזנולוה עברו הנהר ובאו עד
בעלמא מהנ׳ הקישור וקמכה דעתה נענין זינ וקייס הלום בערך ב׳ או ג׳ ימים אחרי קביעת זמן החתונה
והמחמיר אינו אלא  pהמהמיהץ עכ״ד וע״׳ בשדה השורה ובבואם חרדו ביח הכבה לקראחס לעשות חופה והרב דשם
שי מהד״ה ק י ק״נ בא׳ ששידך גרושה לאלמן שבמקיא הורה שיהי׳ חוכח נדה נדי העיכוב והחכם חלק על
וכ׳ האבמן לגיסו שמקכיס על השידוך ואחר נ׳ ימיס יבא הוראת הרב וההיר נעשוח חופח טהרה והרב במנחח
לגמור וזמן החהונה מסכיס כמו שחאמר האשה והמחילה עני השיג ענ חחכס הנז׳ וכ׳ דאף אם נאמר כד׳ הנדז
תיכף לספור ז״נ והעלה דצריכה ז״נ מיום שיוגמר הקנין שהכנה נא נתיאשת מזמן המוגבנ )במחכהיה שגה בזה
כשיבא לעיר וכ׳ דשאנ׳ זה ומדש בתשר גוא״ כנז׳ דההס כי אין זה דעה הנרז רק דעה חביח ואדרבא הנו״ז כ׳
לא הי׳ שוס הנא׳ ולא כ׳ שיבח אח״כ בגמור הענין אבב דהכלה היא מקוכקח מפני שכל הדרכים בחזקה קכנה
הכא כיון שכ׳ שיבא אחיכ בעצמו הרי שייר חלוה הקבין ואחר שנודע שבא הוי חימוד חדש וכמ״ש בבהה״נו ככז׳(
אז ע״כ צריכה לקפור זינ רק מהקנין ע״ש טעמיו עוד מ״מ ע•׳ הוראה הרב מרא דאהרא הרי נחיאשה ישוב
ועיי׳ בק׳ צמח צדק )להגהיק מליבאוויטש זיל( פקקים קוף הוי הימור חדש ולח הי׳ באכשרי אז חופה טהורה נבכילת
קי׳ זה בדיה שדכן בא מעיר וכו׳ שהעלח דאפי׳ נהנה מצוח ואחיכ חזר וצידד נזכוח חחכס הנז׳ ושלא עברו
כח הרשאה בהשדכן שהוא יגמור השידוך ולא הי׳ אז בהוראהו רק על חכם שאקר היינו הרב מרא דאהרא
התקשתה )ובא כהיבה החנאיס כלל( אעפ״כ כנ שסמכה שאקר כני׳ עי״ש וכב דבריו נ״ע שכ כיון שבכדיס על
דעתה על השליח מהנ׳ הזינ שקפרה מאז ואיצ ז״כ מחדש ממ״כ סהנדז מחיר ובהמה הט״ז אוקר כנז׳ ע״כ טדאי
כננ עי״ש ואולם ע״׳ במי נדת בקרא מתיה בסי׳ זת יפה הי׳ הוראה הרב מרא דאתיא נאקור בד׳ הט״ז גם
שהעלה דבנדכ צריך התקשרות התנאים ואס ה״ אמ׳כ מש״כ שס במנחת פני בהמעשה שנתיאשו בהחנה )לזמן
התנאים צריכת זינ מחדש עי״ש וכן בשדה מהרש״ס ח״א המוגבל עד לאחר כמה שבועות ונבקוף כ׳ נההיר משום
קי׳ ציח כתב בדין אנמון ואנמנה שנתפשת בדיבור בנבד שלא עבר כלי׳ רגכ א׳ שלא יהא הבדיקה מוכרחת וחמהני
והעלה דנא מהנ׳ הז״נ על סמך זה דלא סמכח דעתה דתא כיון שנחיאכו עד באחר כמת שבועות חרי לח הי׳
וכן הביא בשם חגח״ק מבוטמאטש ׳״ל דחיומד הוא רק עוד הבדיקה צייכח כלב ע ׳כ דבי־יו ציע[ )יה( אע״פ שלא
אחר הקיכ ושטר כנהוג אולם בהתחילו לעקוק בקעודה נתקדשה עש״ך קק״ג שכ׳ דמבשו! זה משמע דכ״ש הוא
אז דעתו להקל גס כשהי׳ הההקשתה בדיבור עי״ש ועיי׳ אס כבר נתקדשה דצי־יכח ז״נ קמו־ לחופה ועיי׳ מזה
בכד״ח הוספוח חייס קי׳ כ׳ מה שפלפל בדברי החמוד׳ בק״ט קק״ה ועיי׳ כשמכת קקיח שכ׳ דאיכא עוד שמממכ
דניאל הנז׳ בפח״ש וכן בס׳ מנחה פרדס מיש עב זה ע״״ש מנשון זה דה״ת אס כבד נתקדשה קודם ז׳ יידם שלפני
ועיי׳ בשדה פני מבין חידד קי׳ קמ׳׳ב דמ״ש הפח״ש בקק״א הנשואין מ״מ בהגיע ז׳ ימים קודס הנשואין צריכה לישב
בשם חמודי דניאל דבלא כהיבה התנאים נא מהנ׳ ז״נ ז״נ ובאפוקי מדעת ריביא וכו׳ ע״ש ועיין בעני לבונה ריש
היינו רק אס לא נ  pתחתן קבלונוה להכלה אבל אס קי׳ זה שתעמיק בדעה הש״ך שיש חיבוק בזת דתיכא שלא
נתן סבבונוה קמכה דעחה ומוכח דגמרו לחהחק זה עס קפרה ז״נ קודם הקידושין אז צריכה ז״נ לאחר הקלושין
זה וכן כשהלכו מקודם לדיניהם לעשוה הקישור עפ״ קודס החופה אבל היכא שקפרה זע קודם הקידושין ודאי
נימוקי הקיר״ת והמדינה עי״ש[ )ין> ]לחופה .עיי׳ באה״ט דא״צ שוב קודם החופה ז׳ נקיים כלל עי״׳ש )יט(
ק־־,יד בשם שדת מתר״ט צתבון ובפת״ש קק״׳ ועיי׳ בשדה ]רסמוך הטבילה סמוך לבעילת פעוה עיי׳ בק׳ פתח הבית
מכחת עני להגימ קיכ׳ קפיר ז״ל קי׳ נ״ז עיד כנת שהבעות וחוקר לדעת )נהגמהר׳א טיקנדן דל( בקי׳ זת פ״ד כלה
נהנשא ביום ג׳ ובדקה עצמה לעת ערב בהפקק טהרה שתגיע עת נשואי׳ אשר תחתונה תהי׳ בדקוס אשר אין
כמשפט ענ דעה שיה״ הנשואץ ביום ג׳ שבוע שנאחריו טבילה בחמין ורצונה לטבונ קודס נקיעהת מביהת דהיינו
ככלוה ז״נ וביום ח׳ שלח חחחן שניה לאחר הנשואין עד ששה ימים קודס הבכינה והעבה בהקל בכה״ג דהוי שעת
יוס ה׳ וביום א׳ חזר ושלח חחחן שליח להגבינ בחזרה הדחק כ׳ טבילה שלא בחמין קשה מאוד למי שלא הולגנ
עב  piהראשון ה״בו על יום ג׳ והעלה בנ״ד כיון שהי׳ בכך כנודע ומ״ש שם בשס זקיני הלבוש דעכ״פ ז׳ ׳מיס
ריצוי בפירוש ליום ג׳ ודאי דכשר הדבר למטח מזמן אקורה להרחיק בין טבילה לבעילה ובתשו׳ הב״ח קי׳ קי״ח
הראשון היינו ליום ג׳ ואץ לחוש לחימול חלש עיייש וכ׳ חולק עליו בזה תמהה׳ מאוד עניו דנאמה לא נמצא
עול שס נדל מעשה שהציע לפניו חכם א׳ שנקע לנשואץ בלבוש גשום שינוי י ומדש המדא בזה וכן בב״ח לא הביא
של תלמידו למקום לחוק מעבל לנהל וו״כקיל והזמן הי׳ כלל דברי הלבוש בזה וכפי הנראה במחכה״ה נהחלן> לו
הפשרה שלגיס וקלח הנולא אשל השליך הנהל וקרובי )לההיג בעל פהח הביה הב״ל( מהרים יפה בדברי מהרים
הכלה כבל נתיאשו כ׳ לא יבואו עתה עס החהן אולם שבמרדכי לענין היכא שדחו הנשואין ושגה בזה ובא דק
שפיר
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)נ( •שאל ועכשיו לא נסנ• נן ונראה שסומגץעל פס פסשהמידם מילים
להודיע להססן אם היא פמאה .שץ•

ס״ ק״ז שלא כתב  pעיש )ה( לניבול הכלה עי׳ באי הגולה מיש גשם
שליה שיני מדורות נר ועיין בתשובת מעיל ליקה סי׳ ״פ שנסב נינ
מדורית על הענהנ הרפ הזה ולבסון( הפלה דעכיז אין הסיונ לסוניסם
נדנייס מאסר שא־ט מפורש נמורה .ומנוסה ונמר הוא לנו פלא יקנלו אעריגן עונת שיהיו שונגין ט׳ «ש באריכות

דרכי תשובה
שפיר גס נהשונח הניח נקימן הנזכר עי״ש[ )כ( לטבול חימוד וכי ס*ט שק״מ ]ועיי׳ בקרח קירי נןחרח קי׳ זה
הכלה ריל די• ענאה׳׳ג ועי״ נק׳־מ קוף קקי׳ינ שכ׳ חשד די שב׳ גיכ דמשמע פשומ יזד׳ הרידא אלו דאס לא
דאין כוונה ה־־מ׳׳א בזה נמנהג ד־־כ שהביא השייך שלא בדקה תוך ז׳ אפי׳ פיא אז בא מחני אפי׳ בדיעבד וכ׳
ננעול רק אחר נ׳ או ג׳ יידם אחר הנשואין ידו שמנהג דמיינו דוקא אס לא נחייחדו ימוד הראוי לביאה אבל אס
רע זה יעבו על הקפר אנא כוונחו לפי שהיו נוחגין לכטק נחייחדו פיא יחוד הראוי לביאה שוב ליש מימת־ מכיק
נע״ש וכר והיו נוהגין שלא לנעונ נחחלה נקנח ואע׳׳פ אס היו כבר במעה א׳ דבזח יש לצלף דעמ חנדז דמיכי
שאין הנכה כן יר׳מ היו נוהגין להחמיר ולכך לא ננעלה דהיו במעה א׳ ליש מימוד ובערמ דדעמ הרש0א נלא״ה
עד מ׳׳ש ע״ש ונוודא• כי היראים לא קרנו אליה כלל להקל דלימ חימוד רק פיא עיכ הורה להקל גכהיג
נליל שנח שלא נכרוח ׳צה״ר לעצמן ר״ל לחם קק״׳
נדייק[
)כא( ליל ד׳ פי״ נקימ קק׳ז ככ׳ דנאו דוקא נניל ד׳ סןזיף ג׳ )כו> אם דחו הנשוי"! .עבאח״מ ופחיש ודש
דה״ה נשאר יעים ונא נקימ נינ ד׳ אנא לחורומ דכנ זמן
מהש״ך בשם הגיח ועיי׳ במיז קוףו דאפי׳ אם
שלא הרחיקה הנונילה יותר מן ה׳ לילוח קמוך ננעילת החחן מהעקש וגומר לפרד החבילה ואומר שאיט רוצה
מצוה שפיר דיר עי״ש יכב( ]ליל די עיי׳ נשדח נעמי לישאנה מחמה שלא קנקו לו נדוניימו וצד הכלה רודפץ
נעמנים ידד קי׳ כ״ג שכ׳ כיון דזת נשתרננ  proהנףק אחריו ובפקר לפחוחו עד שנהפתה להם אנדפ שזה נמשך
שתיתה הנתונה נשאת ניום ד׳ אור ליום ת׳ ואיכ לא יום או ׳ומים לא מקרי זה דחייח הנשואין כיון דהכלה
תרחיקו תנונינת רק ג׳ לינות עד שמנענ נמוצא' שנח דעחה קומכח המיד באוחו זמן שימפחח חחםן בכך וכו׳
אננ איך יכון כשנוונלת אוי־ ליום ד׳ ותניא מלשון הנ״ ועיי׳ במקור חיים קקנדו שבי עיד חנדז בזה חיל ו ק
או״ח ק״ ע׳ ועל ידש רבינו ד׳ לילות כחג רנינו וכו׳ נראה ל׳ להיפוך אס הכלח ממאקמבחחתן לעח חנמואין
מ ד ק כפל בקפריס ־דלא היי רק ג׳ ימים עי״ש ובזה רצה ואינה רוציה להנשא ט ואבי הכלח וצד החסן רודפין
טמר מ ד ס הוא ג״כ בזה בדברי הרידא וצ״ל המנהג אמריה לפמוממ עד שנמפמימ וממשיך  pעם או יומיס
במבול הכלה ביום ד׳ וא״כ אין להרחיק המגילה רק ג׳ אס אומרס שבודקס בנהייס אינה צריכה לספור זינ ממדש
ימיס וגי לילוה ולא יומר עכ״ד עיש[ )כג( לבדוק עצמה דהואיל דאמת מזיל נשים דעסס קלוס טדאי שנאומו
בכל יום• עי״ בק״נו קק״ח שתביא מתמי׳ הב״ח קי׳ ח׳ יום שאומרה שאינה מרוצה החליפה דממה כמה פעמים
דאין חילוק בזה בין חס יש ג׳ או ד׳ יידם נץ נובילה מהן ללאו ומלאו להן מנדה שפיר אס אומרח שנודקמ
נבעילמ מציה או אפי׳ רק יוס ח׳ צי־יכה בדיקה עיש
עצמה יפה ננה״ס אמה ההגה חכה דנמעה שהי׳ נדעהה
)כד( עד בעיית מצוד׳ ממורד בביאורים קק״א שכ׳ דבע״כ הימה טדקת עצמה עיש ]ועיי׳ נשדח צמח צדק להגהיק
יי״ש המדא כאן בלשונו עד בעילת מצוה היינו מיום מלינאודמש זיל מירד ק״ קניג נכלה שקפרה זיכ ואידכ
הענייה כד שעה נשואין אבל אחר הנשואין אף שלא נא שליה מהממוהן שלא יעשה ממונה  paהמוגננ ואם
נ-ב ת־כף ח״צ נדיקה נימים שבין הנשואין להבעילה משוס ירצו להממין עליו ׳ממיט ואם לאו יבקשו שידוך אחר
דהחימוד שנ האשה הוא רק ננשואין עיש ועיי׳ בשמלת נאופן שנראה שזהו מזרה מהשידוך ואמ״כ מזר נו ושלמ
סיו״א יסק״מ שהשיג עליו ומדחה ראיימו ומוכיח דעיקר שליח שניח נרעשה ממונה לזמן המוגנל כי נמ״רא ממממ
הוא כרשמעוח כשין הרידא כאן שהחימוד הוא רק לחשמיש שנחלה אי הכלה צריכה זינ מחדש וכי נד׳ המשאח ננימין
ובודאי צריכה נדיקה גס לאמר הנשואץ עד שמנעול והנדז והשיך נזה הימנא בבאה״מ והעלה למחירר לממשה
נעינה מצוה נדש )כה( אם בדקה רק פעם א׳ תוך ז׳ נזה דצריכה זינ מחדש עי״ש ועיי׳ נשרה שערי דמה
אנל אס לא נדקה עצמה אפ״ פעם א׳ הוך ז׳ לא עלהה מהיס קי־ דמיה דהיכא שהגנילו ז  pהחהונה אור ליום
נה המנילה ראשונה וצמכה לקפור זינ ואנדג דאשה ג׳ נשטע וחמנילה חהי׳ אור ליום נ׳ )כ׳ מסמס ערדח
דענמא יכונה למטל עצמה כמה ימים קודם שהזקק לנעלה יום החופה מעגילי׳ ניוס הקודם( ואידכ נחיישט כי
אפי׳ ימשוך יומר  pז׳ ימים עד שהזקק לנעלה וא׳׳צ החסונה ההי׳ אור ליום .נ׳ מיכף אחר המנילה והעלה
נ מ ק ה שאני הבא דכל שהוא קרונמ לנשואין איכא חשש דנכהיג מ״ הקדמח  ptהחסונה ליש חימוד חדש עיייש
,
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<ב 0דחו )כח()י( הנשואין מחמת איזה ס ב ה ) כ ט ( אע״& « שישגה ד נ כ ך ם צריכה לחזור ולישב ד נקייס
)ל()יל»יל( כ ע י ת ס ש ר ו ) ל א ( לעשות)לב( הנישואין
פתחי תשובה

באד הישב

)ג( שישבה ואילו סבלה ונסב הביס דהיינו שיסו הנישואין נססם ולא )ו( הגפיאין פגהיפ סקיג גשם גיס דאם בשפת דמייס הנשואין קבע על
הסניעו באותו שעה על איזה זמן יהיו הגישואץ יאז סיי שיק ילא אסקא זמן אסר ידוע איל להמסץ שנעס גקייס וגדולה עזו נחנ הביש בששובה
איעפא שתהא מהים יפה ליון שאינה יויעס קניעוס הטשואין אגל אס ס* ק״ס ובמשובס מהייפין סיי ס״ז דהינא יהדסיה והקביעות היו הכל
הרימוהו מזמן הראשון ובאותו מעמי הקניעוסו לזמן השני נשעייין פשוקים ניוס אפל נין נדיקס שסריס וערניס אפילו דסה נססס מססלס וסזיו
באותו עגץ אין ספק יאיצ לסזוי ולספור ז׳ גקייס עסיש ואס בדקה ונפששרו ניון יהנייקות היו נשעה יאסקה אדפפה יפפ א«צ לפזור ולענוש
עצמה באומו שעה ומצאה פהויס היי היא פה ורה מיהו אס פסון הקפפ שנפה נקייס ואץ להספיד  0א נעועדס יוס או יופיס נייסו* פישוהונא
נפפידה הסנילה ונאמ« מסמי הסכימה הנלה לישא איש אסי וגננסה ינייהס ננוס סקיי והסניס עמהס .ועסיי שכפנ על דנרי נניס הגיל
לסופה מיי באומו קיום היני פשיפ יהיל פנימה סישה ממש ואפילו דזה דוקא ישקנעו על זמן קרונ קבוע דהייט נאופן שלא נסנפל הננס
ניקה פצמה ומצאה פהויה ציינה לספוד ז״ נקייס מסיש יאעא כאן הנשואין ואיל הנגה סדשה אנל אס קנעו פל זמן יסוק נאופן שציינץ
סימוי סיש מאיש אפי ענ׳׳ל והסיז נסנ יאס אפי ייצוי עס הפתן השני לעירמי שינרא נאסיגמא מסדש על הנשואין ודא• צרינה לישנ שנעה גקייס
פזר הססן הראשון ונתרצה עמה צריכה גיכ ז׳ נקייס מסיש ניוןדאיפסקא מסדש פיוס שמפסילץ למירעי שינרא נאנדנסא על הגשואץ שנקבעו שטס
אפי נגתיים
יאץ סניא יאס קנעו הישואין מפיש עד אסר ״נ פולש של $תהא ציינה
להמתץ אסינ פיש ומיש הנהיס ואס ניקה עצמה נאומה *נה נו׳ עסיפ
שם שנמנ דאינו •יוע נייקה יאיסה שעה לעס נימ י נ י ד לא נתייאשה מן הנקיים הראשונים ונתנ יהשין לא הפפיק יפה ינר• הניפ ישס נסנ
זה על ענץ אפי עיש ]ועיש הבהיפ עוד מיהו אס מפון הקפפ נפפריה הפנילכ כוי עיין בתשובת פפס סופי סיס קפ־ד שכםנ דאפילו לא היה
אסר וטון
יא.ש וקפפה בלל אלא שגסרצו לכסליןז ספן נשסן אסר מיפ ניוץ דסשמדה הראשונה היה ענ נון> זה ואץ היצהיר מתגרה מנון> זה
שנתפלא גגון> אסר הוה ספדה פרשה לנערי וצרינה שנפה גקיים גרש[

דרכי תשובה
ועיי׳ נשרת מחליאיז למג׳ ממאלגל»ע pזיל מידל קי׳
ציג עיד שחונגל מחתונה על ריח שגע וקסרח דנ אולם
קודם יום המוגבל גא שליח מן הממן שלא יוכל לנא
כיוס המוגגל )מפני חולה שאין גה קכנח( וכ׳ נפלוגחח
הנרז והשיך גזה והולה לננילן לילי׳ שבא השליח קודם
יום יאמגנל וליש קנלמ מנדז מיכא שלאמה שלא נא
חחהן ניוס הגמגנל אז היא כממייאסס משאיכ נכידג ו ק
אין החולי שיינ קכנה איכ ייל לגס הנדז נכהיג ינולח
דאין חימוד חדק ולדצ זינ מחלש עיש[)ועי״ לעיל ק י ך נ
ומה( ע  0דחו הנשואין עבאהיע ופחיש חדש הפמיש
מהכףמ שמוצק על השיך גודש ואם גדקח עצמה גאוהה
שעה וכ׳ דאינו יודע גדיקה דאוהה שעה צמה וכף נדי׳
במורד גגיאוריס קוף קילו שהשיג גיכ עצ השיך בזה
וקייס ו ק עמא דבר שא״צ גדיקח כשמיה באוהו מעמד
ענדל ועי״ גמצבושי מהרה קקיז שהאריך בדץ זמ ונומן
פנים מסגירות לדגרי השיך גזה ולדינא תעלה שם וגקיצורו
קקינ וג׳ ונבאר מיס ודיס קע״  yדלכממלה צריכין
למוש לדעה הנףך נזה לנדוק נאומו יום אמר שנחיישנו
לעשוה הנשואץ לזמן אמר אגל בדיעבד אם נא בדקה
עצמה אחיכ רק שגדקה עצמה עכיפ גאוסו יום קודס
שעלה נדעמס לדמה חנשואין קגי ומש אס מקניעומ
)חמן ראשון לזנק שני שמי נאומו מעמד לא מ״ הקכעה
המלמיומ נדעמס לדמוה מנשואץ נקמס עד אשר נמיישנו
לדמוה הזמן אמר קנוע ודאי דנזה גם השיך מודה דאף
לכממלה קגי ננליקה יום זה לפני שנתתלש ניניהם מקגמ
ללחומ גדש] .ועי״ נסרמ סייס שנים הקפרלי ק״ ה׳
ע״׳ש[ ) (roהנשואים ענדז קק״ו דמשמעוח חלשת שנדחו
הנשואין חייט שש»יחם הסכימו לכך עיצ הנירור ועי״
נבאר מיס חיים קע״ כדו ובמלטגך מהרה נקיצורו סקי״א
שכ׳ דפשומ הוא ממשמעומ דנרי הנרז נזה דאס מלעח
ןניהם נמפרדמ מחבילת אם שוב נמפשרו לעשות חנשואץ
אע״ אם עת ששב נמפשמ ם״ נאותו יום צריכה לספור

דנ מחלש עיש )כס( אעיפ שישבה .פנאהיע ופהיש מיש
לעני! אס כבל נהרצה עס החהן השני אף שחזלה ונתלצח
עס חחחן הלאשון צריכה נהממין מחדש זינ עחודל
בניאוליס קוף קקיה ללינ אפי׳ אס בשעה הלצוי עס
החהן השני היה צל החהן הלאשון דולפין אחל״ לאצ״כ
בלאיה אפ״ לא אפקקיה אחל צליכה דנ מחלש עכיל
]וגדש הפייש נשם החיק ס״ קפיל עי״ גשרה שואל ומשיב
מהדורא חליחאי ח״א קמינ מה שהשיג בראיוה נדד חלדק
אלו נדייק[ )ל( ולנ.ב ל נד״ נקימ סק״א שהמרא הוסיף
מינמ ולענול לאשמעיק לאנדס שכנר ספרה דנ ומבלה
ואידכ דחו הנשואין אפיה צליכה שהחזול והספול דנ
ולסבול נדש[ )לא( ]לעשות הנשואין .עי״ נדבר׳ שאול
דוקף דעה על הירד גהמממומ עיד שאירע שא׳ קגע
זמן לנשואין והי׳ עוד נמנץ הניךיס שחוששמ משוס מיועד
והי׳ לאויי בפוליס לסגול סבילה מצוה אמנס מפני ניומקי
הקיליה שאיא להנשא נצי לשיון ה״ הנשואץ בצינעה
והבעילה נדחה על יהי׳ כלאו׳ ושאלו אס איצ דנ מחדש
אם לא הוי בדחו הנשואין על זמן הרשיון והשינ דבודאי
ליה כדחו הנשואין נפרע שכנר נשאו כדה משה וישראל
והרי היא סומכה דעהה ע׳׳ז עיכ איצ כלל דנ מחדש
מי״ש וכיכ נשרמ שירי עהרח סיי זח השר יד דגס
בקנעו זמן הנשואץ נאופן שינא מקורס רשיון הממשלה
עכ*ז כשבא הרשיון מקודם א״צ)דוס ההוא דנ כלל וליש
חימול חלש עיייק[ )לב( הנשואין .עיי׳ נשרה אבני צדק
)להגהיצ מקיגומ זיל( חירל קי׳ פ״ג ע׳ל אי שהגניל זמן
נשואי גהו נהקכמה צד החחן והכלה החחילה לקפור זיכ
אידז גא אגרה מאגי החסן לדחות הנשואץ ואגי הכלה
הסיג שידא גשום אופן לדחוס הנשואין וכן הי׳ וכ׳
נסלוגהה תניח וחנדז ומיש גנוגיה ק״ קע״ו קנדז אך
נכהיג לאני הכלה לא חקכיס לדימוי הנשואין כלל
רק מצד החחן רצו זה ״ל דגם הנדז מולה דידצ זינ
מחל ש משוס דקמכמ דעמ מכלה שיסכים מחסן לדעתם
ולממ
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)ד( שנדקה כתנ נתשונמ משאת ננימין נכלה שלנשה לננים וספרה ז׳
נקיים אדפמ סגישואין שהיו מוננלים לריס גיסן וכשהגיע ריס נימ לא
נא הממן ולמפרסו נא ציר סהסתן דאתיליד ליה אונסא נדרן ומיד ינא
ניום או יומים ופשו האופה נ או נ׳ ימים אסר רימ ניסן נזה ודאי איצ
ז׳ נקיים אפרים אפילו לא ניקה פצמה נימים שננשים אם לא פנרו פליה
 nימים נלא נדיקה דמאמר דלא דמו הנישואין אלא שממממ איזה אונס
נתעכנ הדנר לא גמייאשמ מן ז׳ גקיים כראשונים וסמנה דעתה שינא

מסמן אמי יום או •ומיםורמיא אנסשא ויהנה איעמא שמהיה נקיה ושלא
סנא לידי סשש סימוי פניי וספיז סולק עי( וכמנ להכלה ויאי מסוסקמ
ניעסה יכל הייכים נסזקמ סכנה ושמא •ש סכנה שלא •נא כלל ואמי
שנויע לה שהוא נא ויאי הוה מימיי מיש גיכ והשיך נמנ ונאממ אץ
להחמיר נדיטס אלו דכצ עיקר דין זה הוא מינייהם )ומהי״פ צהלין סי^
סי( פסק עיפ הדץ אפילו היו נדהין הנישואין נ• או נ׳ ימים מן זמן העונ
ליכא למישש כלל לספור ז׳ נקיים מסדש עיש ועיץ נמשונמ שיא סימן פ״!(

דרכי תשובה
ולמה שהגנילו מהחלה כנזכל עי״ש[ <לנ( אע׳פ שבדקה
עצפד ענאהימ מיש נפלוגהה המיז והשיך נעונלא של
הודנ שנמחרמו נא ציל מחחהן לאהיליל ל״ אונקא נררך
וכר והשיך הקכיס עם הודנ להקל שאיצ זינ ע״ש ועיי׳
נחוה״ש קק״ה שב׳ שדנמ הנדך מסחנמס לפקוק להקל
כדעה המ״נ אך כ׳ נמוקגר מ ד מ נראה דצריכה שהנדוק
עצמה נאוהה שעה שנא הציר ומצאה עצמה מהורה עכיד
ועי״ נסיע קק״נ ודש נזה ולדינא נוחן גיכ פנים מקנירוה
כדנר׳ הודנ והשיך נזה וסיים נכן כיל לנהוג לכחחלה
כמיש נס׳ מנח״ וכר כן יש להמורה לצווח להכלה כשינא
הציר שחנדוק עצמה מיד והוא כעץ פשר נין הדעוח
וכר עכיל ועי״ נ^לטשי מהרה נקיצורוקיךח וננארמיס
חיים סעי׳ ״ ד שפקק כן כדעח החוהיש והקיע אך ט
דנע״כ מיש דצריכה לנדוק א׳׳ע נשעה שנא הציר אונס
בנדכ אין הפירוש שהנדוק עצמה נשעה שנא הציר שקרהו
אונס ואיא נו לנוא ליום המועד על הנשואין דהא אלרנה
נשעה מעשה של הציר הראשון נקהלק ממנה החימוד
ומה נמקה שייך נזה אלא דכוונה ההוהיש והק״ע הוא
שנשעה שנא הציר שניח שחמשה החופה אז צריכה לנדוק
שונ שניה והוא נדפ צירוף קנרה הראניי שחמיד קגי
נבמקה אפ״ נהביעה ראשונה ואס כי לא הסכימו לזה
הפוקקיס אעפיכ נאופן זה יש לצרפו וק״,ם שהוא פקוע
עי״ש
ומיש הנאהימ מהמינ אס לא ענרו עליה ז׳ ימים נלא
נמקה עי״ נחודד נניאומס קקיד שכ׳ דדוקא
שם נעונדא של הודנ שאירע אונק להחחן שלא נא אז
החמיר מסנרא דכיון שענר ז׳ ימים נלא נמקה טכר
שנהייאשה מהנשואין אנל נכל אשה אפ״ ענר עליה נין
הסבילה להנשואץ ז׳ ימים שנא נדקה א׳ע ומהרה נדש
ועיי׳ מזה נ ד נ מ ט לעיל )קיךז( אינרא כי בטף דברי
הכרך נשם הודנ נזה עי״ נכדפ שכ׳ שדנמ המ׳נ אינם
מונניס כלל מה הוא הגניל של ימים אלו ומה מינן כי
אץ לזה שום שורש ועיקר כלל נראשוניס עיי״ש ועיי׳
נקימ שס שהניאו ומהמה על העיההו והוכיח שדנמ המ׳׳נ
נכונים היענ דש להם עיקר ושורש נ ד נ מ הפוקקים גדש
נאמכות )לד( לא »הני .ענאה׳ע ופהיש קוף ק״ זה
מ ש מהנרז נעונדא דאלמנה אחת וכד ]ועיי׳ נשרמ ישמח
ננ הספלמ ידל ס״ ח׳ שהניא נשם יל המלך הקפרדי
פייא מה׳ איסולי ניאה דחולק על הנדז בזח עי״ש[ ועיי׳
נסיע ס ק ״ נ ) נ מ ה כ׳ ננדז( שכ׳ למיס הנרז אין להסיישה
מכח זה מ ל דאיצ להמהץ שיעול חנחנה צי ומיש המיז

וצריכה לחזור ולמנות ז׳׳נ מ ל ולמנול אח״כ עכיד והיפ
ועיי׳ בהגהות מראה כ ק שכ׳ דפשומ לפמנףל סי׳ קצ״ו
שעי׳ ״ב לכאן כיון ששמשה עם בעלה צריכה היא להמתין
ד׳ ימים לשימושה מסוס פלימת ש״ז ואידכ תחזור למטת
הז״נ עכיד
ועיי״ש עול בנךמ שתעתיק מחשר הניח שהיה עובדא
באשה אחת שנקבגמ הנשואין שלה ליום פלוני
וקלובי הכלה הקכימו להקדים הנשואין ג׳ ימים לפני
זמן חקבוע ושלחו להחתן שיקדים לבוא לזמן זה ולפי
שפשוע היה בעיניחס שישמע חחתן לקולם חתחילח הכלה
לשמור ז׳נ שיחי׳ קמוכץ לחופה והנשים חששו שמא נא
יבא החתן אלא נזמו שקבעו בראשונה חזרו ואמרו לחכלח
שתשמול ז״נ מחלש שיה״ קמוכין לחופה לפי קביעות
הלאשון והחתן בא יום א׳ אחל זמן שהקמומ לו וחזלו
והסכימו שיה״ זמן החופח יום א׳ לאחל קביעות הלאשון
ונחלקו הנעלי הולאות סנעיל וכר והסכים הנ-ח ללעת
חאומליס דאנדפ שהכלה היהה יודעת נמונ קניעות
הלאשון ונחלקו חנעלי תולאומ שנעיל וכו׳ והקכיס הנ׳׳ח
החחן מקולס ע״פ הכחנ ששלחו חליו קרוני הכלח שפיל
חיהה יכולה לסמוך אקפילה זו לענול נקוף  yfהלאשונים
ונהנא׳ שהנלוק עצמה נכנ יום אחל הסבילה כמו מקמי
מנילה וכו׳ ולזה כ׳ חקימ דלפי ד נ מ הניח נזה מנואל
דלא ס״ל כהנדז כאן סהיא סומכה צדע אדעהיה שיהיה
 ' Pי ל לקימך מל ספירה זו ונדש נ)דש נזה וקיים
דלמעשה יש להומה דנאוהה שעה שיחנרר לה יום
הנסואין ה נ מ ק עצמה ואם המצא עצמה מהורה יכולה
לסמוך על ססירהה וכל זה לכהחלה אבל נדיענד אם
לא בדקה עצמה באוהה שעה שנהברר לה מס קביננוה
הנשואץ ואיכא הפקד כגת שמנחה מנוח ויהקלקלו
האוכלין אם ידחו הנשואין עד שהקפר זינ או שיצערכו
למשוח חופס נדה בודאי ־ כדאי הוא הניח לקמוץ עליו
וכו׳ ואצ׳ל אם כנר ננעלה אחר מנילהה וקפידה זו וא״צ
ספירה ומנילה אחרה ודלא כהנדזיעיש
סעיף ד׳ )לה( עבר וכנסה• ]נד״ נשדח חיים שאל
חימא קי׳ ז׳ השד אגיו הה״ג דל נדד
להגימ
אס החהן רוצח לישא ואידכ ישמור ז׳ ימי חימוד אי אריך
לעיענד הכי והענה דאסור עיייש באורך[ ועי״ נחסארח
צנ׳ קידל שכחנ דמלשון המחנר משמע דלכחסלה אין
רשאי לכונקת ע*מ שלא יחייחד עמה דח״גףנן שמא לא
יזהילו חשומלים לקמול כלאד דצמ חקפו ואחא לנעול
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באר היטב

)ה( שימור דהא חזינן דלא חק•^ •צריה ניק שלא נא עניה עד השתא
ועיש דמיא והמסעיר תעיב נתב הני״ז דאין זה יכלל המחמיר אנא דין
גמור הוא דצריך שמירה והשיך כחנ דהאידנא שהמנהג שלא נגעונ רק
אסר נ׳ או נ׳ ימים אחר הנישואין אעיפ שהוא מנהג של שפוח ויש נו
איסור ונכון לנעלו מכמה פעמים מימ כיץ שהמנהג כן איכ אס פירסה
נדה ודא• דצטכה שימור דהא דלא נעל חסלה היינו משוס המנהג וכן
נוהגץ להצריך שימור נכי.יג עכיל )ו( לאלמק דלית דנאלמון שנעל ננר
לא  q^nיצריה ק מ < או נחונה כו׳ נלועד י נ ם ננחולה אחר שנעל
נעילת מצוה מותר לייסד אעיפ שלא ראחה דם נדות דדם נחוניס ממיר
ניה נמו דס נדות שין )ז( קפן נ ת נ ה ט ח יציל שיודעים פ ע ס ניאה
ושאץ מוסרין עצמן נןןאה )ס( גרושתו .נ ת נ הנו׳ז נראה דאס ענר וכנס
תוך זמן דאיצ שמירה כיון דכנר נעלה כשהיתה אשתו נ פ ע ס הראשון לא
תקץ( יצריה עכשיו כיכ יכתנ עוד מ ע ן ה נאלמנה אסת שהיה לה זמן
מוגנל נחגאיס ע ס הסתן שלה לנשואץ אלא שי-סתן אמר לה שאעשר
שיקדים הנישואין ־ pעשה והיא אמרה שסמנה עיז וספרה ז׳ נ ק ״ ס
וסבלה ונא עליה ט צ דאעיפ שהאלמנה עשחה שנא כדין ניק שלא היה
נה טרור על הקדמת הסחונה פד שנא החתן וכנסה n׳ >pנמצא שבשעה
שהמחילה לדעח הטרור גחמדש כחימוד וצריכה למזור ונמנות ז׳ נ ק ״ ס

 ppאצל י ח ת ן וקנויה אצנ הנלה ואי ,מת״תד־ן ניה:

פתחי תשובה
)ז( והמנהג ניקס קפ; עי־ נסון> ספר נאד שנע נ ק ו נ ״ י כ נאד מיס סיים
ש״ פיו שתמה ענ מנהג זה שאינו ע פ ״ הדין ונפרפ מה שנהט שאין
לוקסיס צשמירה לא קפן ולא ק מ ה רק דאס הכנה שומת אצל נסה הנצה
)ח( גרושתו ענהיפ נשס פ»ז דאס ענר וכיס
דזה איסור גמור עיש
כוי וכיכ נתשונת רדנ״ז העדשות  "Pקנףד < xnוע״ נרדניז י י א ס•
רסיג שכתנ איכא צאיסתפוק• אס גירש אותה כד• ל ק ״ ס שבועתו והוא
עתיד להחזירה והיא •ודעת נדנד כיון דדעתה עניו אין נא; תניעה כנל
והיא אינה מממדת או יינמא לא סילקו רננ; עיש עוד .וע״ לקמן שי׳
רסיפ סיק נ׳ ריפ שס נ ב ס דגול מרננה ומיש הנכיפ נשס העיז מעשה
נאלמנה׳כו׳ ע ״ נתשונת נוינ תניינא סייד ס ״  rpשכתנ נכלה שניקשה
מאני החתן שיקדים הנשואין וכשינ שהוא מסכ ס נזה אך צריך מקודם
ניסע נגיתו גשאוצ גאשתו ואס חסכיס ׳שנח שניה נככנה והכנה החסינה
תיכן( לרמת שבכה נ ק ״ כ ונסו)( כן היה שהסכימה אשתו הדנר פשופ
שצריכה למנוח שנעה נ ק ״ ס י־יוס ניאת השליח כיון שכל זמן שלא מזר
השליח עדיין הדנר ספק אצלה ועיש נ ס ״ קנויז שכתנ י א ס אני המתן
אמי שאץ נדנר זה ספק שודאי גס זוגתו ח ס נ י ס נזה אפשר נהקל ועדיין
צריך חלמוד נ י ק שחצה נדעח אחריה עיש

מימ כיץ שננר ענר? ועשתה כן אין צהפרישה דכס זה וראיה מסי׳ קציו סעי 3ג נאס פעתה ופנלכ כוי עיש .נכיצ

ד ר כ י תשובה
כשהיא נדה על דעה שלא יחייחד עמה עד שתנונול צ׳ל שמיישב לברי השיך נזה ושנא נכתבו הדברים מתנמיד
לשאני נדה דנא ח״שינן כוט האי ליצרו הקפו הואיל והוא נוועה ע״״ש מעמו[ )לה( קש!• ענאה״מ מיש מחביח
איקור חמור מדאור״חא משאיכ כאן דעיקר רקול חאיקור שיודעין מעם ניאה ושאין מוקרין עצמן לניאה ועי״ בלחם
חוא רק מדרנק ח״שינן מפי וכו׳ וקייס מרמ ניל דנעה קקכ״ד שהעתיק מפירשיי בקידושין דף פיא נדב שיודעץ
הצורך כגון נר אוריין ומוחזק נכשרוה שהחחחן עס אשה נועם ניאה כנומר שיודעין מה הוא ניאה שידעו לקפר
ממקוס אמר ונחון לדרכו ולמקומו ורצה להכניקה לחופה הדנריס נשוק ואינה מוקרמ עצמה לניאה היינו שמהוך
מוך ז״נ לאחר שנהפ״קה נדד שלא להח״חד עמה נלא קומנה לא ננשה יצר הילכך אץ כאן דעה קלה שנא
ההא נוחה לההפהוה עכיד
שמירה מוחר נכנוק אוחה גס לכחחלה וכאשר היה
עונדא ככהיג נעירו והתרנו לו לישא אוהח לכמחלה נדש סעיף ך,׳ )לט( מחדר גרושתו .ע״׳ נהוהיש קקימ
 ORד ת י י
י
דה״ה אס גרשה כשהיא מעונרח וחחזירה
שט
וכיכ נמקור ח״ס קיק ״ ס לדינא עיי״ש )ועי״ נקיק
שלאחיז( ) ל ] 0וכנסה .עי״ ננרכ׳ יוקף דנמקוס שנהגו גיכ צריכה נישנ ז׳׳נ דאנדפ שהיא נחזקת מקולקח ימים
שהאשה נשאה כשהיא נדה כיש שיכולה לישא חוך זינ מימ ח״שיכן שמא מחמח חימוד ראהה כמו בקמנה שנריש
והמחמיר שלא ישא אשה נדה גס נזו יש להחמיר אולם ק״ זה עיש ועיי׳ נכףמ קק״ד שהניאו והניא מהלנ
כשיש הכרח יש לההיר לכהחלה נזינ דחיומד שישאנה מהריקיש שמצלל נהקל נזה נמעונרה שגאולה שנדקה
נחופה לכחמלה וכ״כ חרב ייק*ש נערך לחס נזה וכן א״ע ניום התניעה דיש בקמוך נכה׳ג על הראנ״ה ובסימ
הניר שם ננרכ״ בשם אביו הרנ זיל נדש[ )ועי״ נקיק קייס זה נציע עיש ]ועי״ נק׳ שערי דעה נזה מיש ננ״ד
שלפ״ז( )לז( ]והמחסיי מ ״ מיי׳ שיך קיךא דהאידנא ההוהיש הנז׳ יע״״ש נמהי־ייףש שהוא נשרה אהלי יעקב
שמנהג לבעול אחר נ׳ או ג׳ ׳מיס אחר הנשואץ אס ק״ קכיה שכמנ נצלל׳ ההיחל נמחזיר גרושתו מעוברת
פירקה כדה ודאי דצריכה שימור דהא כל שלא נעל משוס קנרה הרופאים למנע מעונרח למאוס המשגל
תחלה היינו משוס המנהג ו ק כותגץ להצריך פיומר נכהיג נראה דלא דוד נקמנח דחמדא ו ק כ כוד שס צדדי
עכיד ונפנה׳  oעב דנרי השףך ששגגה פלעה קולמסו היהר דאיצ זינ נכהיג נד״׳ש[ ועיי׳ נהק בדברינו קוף
שאיזה הלמיד מוכה כ׳  pנדנד׳ הגדך דהא אס אין חקי׳ קיק מיב( )ם( ]גרושתו• עי״ בדברי שאול דוקף לעח
יצרו מקיפה כיכ עד שיוכל לעצור עצמו מלעבור המנהג נהשממוה נא׳ קה״ נו אשה וגרשה ונשא אחרח ואח״כ
של שמוח איך לא יעצור כח שלא יבעול נדה לדו ואדרנא עבר עליו רוח רעה וגם אשחו הראשונה חקיחוחו לגמן
זה עורה שאץ יצרו מקיפה עיייש ועיי׳ בקי שערי דעה האסה הזאה ולהחזירה וביום א׳ פ׳ לך גרש ו י ו ם בי
כתב
מח

ת

ב
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באר היטב
קצג )א( וגומי אעיפ שהים שותת דויי והיהיעותי לולפיושגאכיפיואיצלהממץ עי שימות האגי כן הסכימו הפוסקים וללא נהיאגיי עכיל הפץ•

דרכי תשובה
כהב הכתובה בגתשהו שהמזירו ורצה לעשוה חופה והיא ונבעלה צליכה לפלוש מיד אך מנהג המוכס הוא כפשמוה
מבלה והורה דאקור לכשות מופה כיון דצריכה זינ מחיימד לישנא דהעומיע ללק בנהולח ציץ־ לפלוש ולא באלמנה
מיש בפרע בזה שנשא אמרה ונהייאשה כנר ואיכ אסור עיי״ש ועי״ בשדה מהל׳׳י הכהן הניינא חידד ק״ נ׳ שכ׳
צבא על״ פד שמקפור זינ וממבול מחדש עיכ אץ לעמומ דלדעחו ננדכ איזו הלמיד מועה או נסיק נכהב זאה בק׳
מופה לכהמלה עד שהג־הר עי״ש ועי״ בשרת העלומות אגודה הנז׳ עי״ש[ )ג> ופורש סיד ענאהימ מיש מחנדך
כב הקפרד׳ מיא ק״ כיה עי״ש! <מא> צריכה לישב ז״נ .למוהל לפלוש נאנל חי ואיצ להמהץ עד שיומה האנר
עפידש קיךא נשס הבית שמואל אהנדז סיי ק״נו ובמס עי״ נקדלי מהלה סיךנ שהוכיח לאפי׳ לנמל נפש החילו
החמיס ועי״ נשרה שטה יעקב י י א סי׳ קיז באלמנת לפרוש נאנל חי עיייש )נ> ]םיד .עיי׳ נשרח השורה נף
שנשאה ונשהגח אח״כ ולא נא על״ ואחיכ נשהסיה והעלח מתריס קי׳ קליד וקליה נדץ נהולה שנשאה וננעלה וקפלה
דא׳׳צ ז׳נ מחדש ודי הזינ שספרה ע״ הנשים שנדקוח זינ ומנלה וננעלה והלגישה צעל אס מחויינ לפלוש ממנה
נעה שמותה ע״׳׳ש ועי״ נקי שערי דעה נזה ידש פל ונא ינעול עול נאומו לילה על שהנלוק עצמה לאול היום
דנר׳ תניה שימאל הדל[ )מב( ]לישב ד נקיים• עיי׳ נמי עפיי המנואל נקי׳ קנדז קעי׳ ״ ג דהטעל נמולה כיכ
נדה נקרא מה״ק נקע״ זה שנקהפק ניד שגירש אה אשהו ולאהה לס מידה והלגישה צעל הלינן נדם נהולים איכ
נע׳ב וענל חלריג והאשה רודפה אוהו עד שהסכים אפשל צליבה נליקה כיון לגזרו חכמזיל על לס בהולים
להחדלה אס צליכה זינ או לא וכ׳ כ׳ אס נמצא נגע והעלה לאיצ לפלוש אז ולחוש מקפק גס אם הלגישה צפי
שניהן ברצון אחה פסול הן מדאור׳ וחן מדרבנן נלאה ננעילה שאחר ענילהה עוד הפעס כנז׳) 1ד( ]קפמד-
דודאי צריכה לישנ זינ כיון דנשעה הגע סברה שהיא עי״ ננ־כ״ נקי׳ זה נשם השר גינת וורדים כחיי ושרה
כשר ואסוח׳ אסחי דעהה מינ״ ונה״אשה ממט ודאי אס שערי ישועה כידי ננשא נהולה ומצאה דם נאידכ נפעם
אח׳כ חחר ונשאה צריכה זינ מחדש אך נזה נקהפק אמרת לא מצאה דם ואמר ששה שעוה נדקה נמוך נחורין
שגילשה נע״כ והאשה לא אקחה לעהה ממנו כלל רק וגקדקין וראהה הימך צנוע והעלו לאקור אפי׳ קענה
היכף מהחלת בללוף אחליו לכון> כאגמון לאשו ייל לליצ כידש המהרשיל והנדז והנףך ק״ ק״צ דכל שיש לה נעלה
זינ והעלה דתכל תטי לפי הענץ דביוס או ׳ומיס אס הושמה לכחידס אפי׳ היא קמנח חינ ופשוע עיייס[
היכף נחרצה הבעל לחזור אוהח אז עריץ לא אקחי דעהה )ה( ]ולא ראתה• עיי׳ נשרמ זרע אממ מינ ק״ פ״ד נימכה
מינ״ אננ אס כנלהשהללה והלבהה הפצלוה ולא הועיל  pשנא עב״ המהן ניאה ראשונה ולא מצא דס אס גיכ צריך
אז במשך זמן אס נפי הענין נראח שאסחי דעהה ממנו נפרוש ממנה כדין ניאה ראשונה דנהולה והעלה דגם
היא צריכה לפרוש דמה דאמרו נפיק דכהונוה ימכא p
צריכה זינ וסיים שציע למעשה
וכתב עוד שם לאילע לפניו עובדא כזה שגירשה בעיכ אץ לה מענה נהוליס אנל מ״מ לא כלו נהול״ לגמרי
והחזירה כנ״ל מיד שה״ נראה שלא אסחה דעהה מכל וכל ואין לה פממ פהומ כידש ההוקי נכהונוה ע׳
מינ״ וגס צירוף לקניף מה שהיהה מעובלה ומקולקה דמים עיא נרכ הלבה זו שייכת גס נמוכה  pעיייש[ )0
)ועי״ בעיל בדבריט בכףק לימ( כעי דעה מהריקיש שיש ]טיפת דם• עי״ נפמד ׳צמק אוה נ׳ ערך נמוליס ואוה נ׳
להקל במעונרה שהחזירה מרז הביא הקף הגאון מהראיז ערך נדה והניאו גיכ נינרר אחן נעץ זוכר אומ נ׳ עי״ש
מרגליוה מנראד זיל שפלפל עמו בזה ודעהו כדעה ההוחיש ועי״ עזה נעקרי הד״ע ^) pכיא אוה ״ נדיה הריע שכ׳
להחמיר נמעונרה שהחזירה שצריכה ז״כ וגס ידש במי על מה דאמיי אינשי דנערה הנולדה ניוס ר שאין לה
נדה כנז׳ להקל נגירשה נע׳׳כ הרנה להשיב הגאון מהראיז דס נהוליס והניא שס ידש נפמד יצמק אוה ע׳ ערך
מרגליות חמ׳ והשיג עליו וננ״ז המיג הגאון ׳נעל עי נדה עמת מדברי הרופאים שהכחישו זאת אולם נבקלי תליש
הביא מקפרי הנולדים של עיירוה שנראה שיש ממש
עיייש השונה נארוכה[
בדברי השמועה ואין קהירה למה שימירו הרופאים ידש
סימ? סצ״ג סעיף א ׳ )א( ]הבתולה .נרי׳ במרח בפחד יצחק דאולי מזל שעה טרם גיכ ואולי הרופאים
י
י י
מומרד״הליחאי ידב קי׳ נדו ר * מי שטלדו ביום ר אבל לא בשעה וזמן כוכב ההוא
לפלוש
צריך
באלמנה
דגם
מהאגודה
חידוש
דבר
שמניא
עי״ש אך משוע דאין להקל בזה נדם בהולים לענץ פרישה
ירד ופיייש ידש רא״ דנראה  pמשיק דיומא דגם ננשאת
נס

נוב
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באר הצולה
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)ז( אס לא יאסס יס )לניס( ונהנו לסקל )ד 0אם לא נמי ניאה ) (ftיק )י( ואיה נס ולא יאתה דם * ל אס נא »ל"= « « ' ? • ס ״ ת •
ניאה מעש ציין לפיו ש מענה אעיפ שלא יאסה ים )נ״ נשם יונ הפוסקים( )יא( ונעל נפש ימוש לעצמו )יכ( שלא לשטיק £ » » *SbTS

»מיקס )י« מצריכה שתפסוק במהרה יותכדוק כל ד ולא ו1תחיל) (») orלמנות
באר היסב
)נ( לענות כתנ העיז מצאתי נשם מהריל מפראג ראע״נ יהשתא נהוג
פלעא יהניה מתפלת למנות ויום כששי נמנואד סמק קציו מימ נתתסלת

"״"

בארהימב
למנות אפי ניאה יאשונה שנ נתוליס מתפלת נענות מיום ה׳ וכן
להלכה למעשה וניל סיוק קציו סייא מיש עזה עניל

דרכי תשובה
גס אס מדע שמצדי{ הכצה ניוס ר ונעה ונזק הוא מפינצעח י( סי׳ פיןו מיל )ל מאץ צו גיא או מלחמה צל
נדיוק וגס אס צא ממצא דס נהוציס ננעיצה גמורה הלאשונה אס צליך לחוס בכל פפס לפממ אידכ מספק לס בחולים
יש למוש שמא מפהו ש׳יז ננדפמ לס וצריך צפרוש כמטאר והמלח דאיצ ממדנ אס העמלח לא חגיפ לנמול״ גם
נזת מףע! )ז( ]אם לא ראתה ד * עיי׳ נשרת צמח צדק פחה לא הגיע ואס באשה זו לרחמה צר חיו הבחוליס
צהגהיק מצינאודממ זיצ הידד ק״ קניד נדד נערה שנשאת מלפנ״ הרי כבר יצאו עיכ אין לחוס וכמימ המדא בזח
ננמור יהיא קענה נאנמס וה״ נה דס נהוציס נרא1י לאס לק הערה בה נהגו להקל ע״ס[ )יא( ]ומל נ»ש.
מרנמ נפעס מראשון ואלדכ כמענצמ מנימ נמצא כמס עיי׳ בשרה מומדל חליחאי ידנ קי׳ ע״ו  \33הולה סבא
עצ הקדץ פמומ מכגריק נמקוס הזרע וגס כמה מיפי מעשה לילו ולערה אחזהו היינו שה״ אצל אקחו פעס
דמים על הקדץ ועמאו הדס נמשנס ט הוא דס נתו־ציס ראשונה אחר החופה ובעל אוהה בעילה מצוה וקבל מלא
מפני שהיתה מדגקה כאנ נשעמ משמיש ואמרו קרונ שהדס גמר ביאהו רק הערה 3ה ושהיא מהורה חאס גרס לו
שבמקום חזלע היא לס נחוליס ואידכ עבלה שלישיה ונמצא למעוה לנא על״ נליצה הנ׳ ובאמה היהה כנר ממאה מלס
גיכ בדל ועמאו ו ק בלביעיה ועהה פעם ה׳ נמצא גיכ בהולים וסידר לו השובה שיתענה ג׳ חפניוה בייב וגס
כניב והלגיסח גיכ קצמ כאב ועהה שאצו הנשים צמה האשה נ י י נ עי״ש וע״׳ נשאלה זו מה שהנףב בהשר
׳עמאו כי כסם פחומ ־־מכגמק יש צהצוחו בטנה ומשוס מהל״ הכהן מהל״ח חיו״ר שי׳ ל׳ שט שם הקאלה
הכאב אץ לא״ ממוא דס במוציס ט ימצ צמיוח שימי׳ במינוי קצה ה״ט שנעל אוחה אחי־ החופה ואידכ אמל
כן הרבה פעמים מצל שהיא קענמ האבלים יוכצ צהיוה הנן הולה השואל שלא נלול לו הלנל רוכל להיות
למממ צל צפר מלכו וצק י״צ רממממ זה מרגשה הכאב שגמל ניאהו ה״נו שלאהה לס גיכ והר כמו קפק
ומאריך בחמונמו ופצפצ עם.דודו מגימ ימולא ציב זינ וקילל לו שס השונה אך תקיל נהשונהו עיי״ש[ ) י «
)אמי הרב הגידק בעצ המניא דל( ודודו צא הקכיס להקל שלא לשחוק בתינוקת עיי׳ נסינו קק״ל שעמל לפלש
כיז שמרגשמ כאנ נמעמ משמיה ״ל דדם גמולים מוא לנל׳ המדא נזה יס״ס לאפשל מ נ גףגלמל ביאחו נסעס
אמנם הוא העלה ננידון הלז שיש למלומ גיכ מצד קעטמה אחה ילשוןסיטקה לנקימ כוונסו לגס ננשא קענה שלחמה
כדל יש להקל ולהתיר עי״׳ש[ )ה( אם לא נמר ביאה צל אפ״ה נעל נפש יחוש געצמו שיגמול ביאחו בביאה
רק הערה בה נד״ נק״מ קלףג מעמד על מממקר לנרר
והוכיח ראשונה עיי״ש )ינ( ]וצריכה שתפסוק במהרה עיי׳ נשרה
מה זה נקרא גמר ניאה ומה נקרא מערמ נזמ
ראו׳ להזריע זלע יעקנ הספללי ס״ נרה כי נאלגזיייר היו טהגץ
דננדכ גמר ניאה היא הכנקמ כל האני־ דהר
וכל ז ק שלא הכניק כל האנר נידמ אפיפ מהכניק כל ממכלול! היו נודנלות לשמונה ימיס אחל הנסוליס היינו
העערה עם מקצה הגיד הוא נכלל הערה לענץ זה ולא החופה מוצאי שנה וליל שומשה רוס לאמון הבא אממו
לאהה לס ישא״צ לפלוש וכ׳ שם לא^ שיש לפקפק על שהוא הממה לשיומשה היהה מונלס והוא נמרר
זה )דמ נלאה לנקענה ינערה שלא לאהה יש לקומץ על אוסס על המעוה הזה כי איך ה פ  pק נמהלה אס הלס
זה עי״ש וממהני על הלנ מלטש• עהלה ננאל מיס מליץ לא סל ולא חיימה המכה ובההעוללה הקהל נמיצ
מייס קע״ נ׳ ונקיצורו סקיא הניא זה נשס הבףמ וט עלה בידו שקבלו עליהס לנהג בכלוח שלא למנוס הז״כ
דאף שהנרנ הוכימ דהכנקמ עמלה עס מקצה הגיל גיכ לק ודוס ה׳ לשממשה בלבלי מלן המחבל וכל העובל
מיקרי גמר ניאה מ״מ הכא לענץ דרנק יש להקל כד׳ חמאו ישא ולהשומע יכעס פ״״ש חד״ כעץ זה גשדס
תקיע והעלה לפקוק נקמס דבכ״מ אס לא הכטק כל צלול הכקף מיל ק״ ייא ובשרה מחזה אבלהס ק״ הי
האנר ולא מצאה דס הוי רק הערה וא״צ לפרוש עי״ש אוה ל׳ שנהגו נמינישעימירו ללבוש לבניס ולמנוה זיב
ונא זכי שהקימ לא רצח לסמוך על דנריו נזה רק נקמנה מהביאה לאשונה לבמולים )דוס ג׳ לשימושה ומנהג זה
וננערמ שלא ראמה מעולס כאשר יראה המעיין שס שהוא נגר הלץ המבואל בזה גנףע גמלוהו שפיל עישן
)ט( ]דק הערה בה עי״ נקיק מקודם ונד״ נמרמ לטנף )יד> לפגות עד יום הי עבאחימ מיש דאנדג לנהיג עלמא
מרדכי חידד סי׳ יךמ נחמן שבעל כמה מגילוח אצא שאינה מתמצת למנות אצא מ׳זם pp׳ מ״מ נכלה שמתחלק
שלא תיו ניאות גמורוה דדע כ׳ כל המערה הימה מנפניס נמנוח אחל ביאח לאשונה של הבתולים יש לתקל שמסמלת
ואולי עוד מהאבר אנל זאה נ מ ר לו שלא כל תאנר תי׳ למנומ מיוס ה׳ עיי׳ עול ומה ננרז להלן קי׳ קצ-ו סקית
מנסניס ונקהפק כשהמנול אשהו רנעול נעילה גמורה ו ט שם מ ד מ אס נבעלה ננדלה מצות בץ השמשות נלאה
אם צמך לפרוש מענה כמו שאד כונס נהולה והפלה דטדא» דחשביק צה כאלו נבעלה בלילה שלאחל אומו
נהמעיר בביאה גימדה כסיבעול אמרי ני*מ ההעראוה ניהשמ״ש כגון אס ננעצה הכלה נציצ )דש ממנה מיום
עי״ש[) .י( ]הערה כה עיי׳ בשרה אתל אנרהם )להרב החמישי ואס ניה שמיש קוף יום א׳ מענה מיום ד ועי״
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באר הנולד,

)טו( עד )טז( יוס )מ()יה( ה׳)יט> לשמושה )כ( ונוהנ עמה ככל )כא( דיני)כב( נדה לענין I
הרהקה ח א ל א שנדה גמורה אסור לו דישן על מ ט ת ה אפילו כשאינה כ מ ט ה וזו)כג( מותד ״
מ לישן כאותה מטה לאהד שעמדה מאצלו)כד( ואפילו בסדק )כה( שהדם עליו:
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ק צ ף דיני יולדת ומפלת .ובו ״ד סעיפים:

א מ ש נ י נדי י ן נ
ע״י(

א )א( ״יולדת
דרכי תשובה
בקיע קק״ה שכ׳ דכנ זה אס נא פירקה נדה אבל אס שנפלח ויצא דס יש נחוש שנפתח מקורה וגס באשה גדולה
פירקה נדה אחר נעילת ו־צוה פקוע דאין נהקל נמנות עהורה ונא הגיע שעת וקחח וא־רע לת שנבלת פתאום
מיוס ה׳ אלא צריכת לתמתין עד יוס ף דאין להקל נה ונבהלת ותוכת באותו מקום רצא דס הגס כי הוכר המכה
יותר מנאשה אחרת ע״״ש ) ט ] 0עד יום ה׳ עיי׳ נאהינו מחמת ההכאה מ״מ מחמת הנפינה ונהנה יש לחוש כנד
נקיק הקודם נינרינו ועיי׳ נשרת מהרש׳׳ס ח״א קי׳ ר״י שהי׳ דם נדה עכ״ז לרואה מ״ת )גס אס לא ימרפא כ״כ
ננתולת שנשאת והי׳ רחמה צר מננא כלי׳ והרופא פתח מחר( אין לחוש כיון שיש נתנות נמכתה שמוציאה דס
מעמ גידי דם בתוניס נכני אינקערעמענמ אס יש להאירנו עיכ אין נאקרה נשניל זה ע״״ש[ )כב( ]נדי -ביי׳ נשרת
דיצא רק דס נתוליס לעכין ימי הפקק עתרת כנז׳ והעלה זרע יצחק להג׳ מהר״א יצחקי דל חירד ק״ כ׳ נרד תינוקת
דיש נהאמינו נזה בי״ש[ )טז( ]יום ה׳ עיי׳ נשרת תשורת קרונ ני!נ שנה ונשאת ומנלה אחרי הנחוליס ענ כסא של ד׳
ש׳ כך׳ ק׳ ע״ד כנת אחר נעינת מצוה מרס כלות אי־נע רגניס כי יראה לידת עד עומק המ־ןוה והעלה דא״צ למנונ
ימים פיקת נדת איך תמנה תז״ :מיום ת׳ ננעילת מצות פעס אחרת דהוי קיק קפק תלכת כמדי ודעימי׳ דמותר למנונ
או צריכה נתמתין ה׳ ימים ידום שפרקה נדה ואחיכ נדג מחלצאות ושאר כלים דנני קנלה מומאה נינתו וקפק
תמנה ז״כ והענה דתתחיל נמנות !״נ מיום הששי לנעילת דעדיץ לא יאחה שנא תגיעח ני־נ שנים עיי״ש ועיי׳
מצוה והיורה הראשונים ת׳ ימים בבעילת מצוה עולה לה נמרה מכהם לדוד )להג״מ דוד פארדו זיל( ירד קכ״ד
בחשבון ותתחינ אחריהם וניד נקפור ז״נ ע״ש[ )יז( ]הי כיה כ׳׳ו תשו׳ לשני נניו החכמים ע״ד כלה שראתה דם
יישימושה .עיי׳ בשרת קנאת קופריס תשו׳ נ״ח תשמעוה בתולים ופירשת כדינא וביילאות ימי קפירתה מבלה נמקוה
בשירי מהרה ע״ד כנה שנבעלה ביאת ראשונת ולא מצאה שיש בה קפק אס הי׳ בה אז יד קאה עוד אירע לה
דם כלל ואח״כ ביום הד׳ מצאה כהס ונקתפק השואנ ששכחה להקיר תנובעת מידה ונאצר המבכת דליכא למיקס
מאימתי ימנה ימי הנוומאה אם מיום הבעילה או היוס עלה חם הי׳ כפוי או בא והעלה חכרעה דעתו להלכה
מציאת תכהס ותעלת דודאי ראוי למנות מיום בעילת דאס לא שמשה עדיין־ ואפשל לה למבול עוד הפעם צריכה
דמירג אס בעל כדינו ודאי ראוי למנות מיום בעינה ואס למבול עוד הפעם ועי־ העבעמ אס דרכה לילך בהם
נא בעל כדינו א״כ לא בא כבל לדין שמשת וגס רפויים א״צ מנילה אמרת ואס דרכה שלא לילך בהם
בכתם בלא״ה אין נהחמיר < qtדנא נהגו כהש״ך קי׳ רכוייס צריכה למזור ובענול נודאי וגס מדם נתוליס
קצ״ו קקכ״א ומחמייין אפ״ בכתם ידמ בכתיג יש נתקב אקורת למנול ניוס משוס קרך נתה ע״״ש[ )ולענין מנפות
בודאי עיי״ש[ )יח( ]וד לשימושי־״ פ״׳ בשרת מיס רבים רפויים עיי׳ לקק נש׳׳ע קקציח קעי׳ כ״ג ונדנרינו שם
)להג״מ רפאנ מילדולה ז״ל( חידד קי׳ מיב ידג ירד ירש בזה[ )כג( מותר לו לישן באותו מ»ד -וחית נמי שתיא
בזת ועיי׳ בשרת קנאת קופריס השר נ״ו נדד כשמרגשמ ימתרמ לישן על הממה המיוחד לו קדרי מסרה קק״ז
עוד כאב בביאה שני׳ שלאחר ביאת בתוניס ומצאה דם )כד( ואפי־ ב ם ק שהדם עליו ע״ל סי׳ קציח)קיק כיז(
מאימת נחשוב זיכ אס מד׳ לקפירתה או מיום ה׳ והעלה )כה( ]שהדם עליי עיי׳ בשרה בנין ציון קמא קי׳ ס״מ
דפשומ דכמו שהקילו לממנו לדם בתולים דלא תהי׳ רואה מה שהשיג על זה וירש מלן תממנל דין זת נשם בענ
דם מחמח תשמיש הינ לענין ימי הנקיים יש לחשונ רק הנפש להראנ״ד ותראיש למותר לישן על ממתה לאחר
כמו אחר דס נחוליס חנזכר נזח ננרז וננאח״מ נשם דם נתונים נדז הניא ממקורו ממשו׳ הגאונים שלא היו
מחר״ל מפראג ז״ל עיי״ש[ )יט( לשימושו־״ זח פשוע לפני חראשוניס ונדפקו מחדש ושס מנואר דמילוק זת
שצריכח לחפקיק נמחרח ניוס ארנעח לשימושח נאר מיס להקל נדם נתולים חוא רק ליגע נמשכנח ומישנח לפי
חייסקעי׳ג׳ )כ( ונוהג עמה בכל ייני נדה• עיי׳נהוחיש מה שהיו נותגיס נימיחס עוד כדי שלא משתכח מורת
שהניא מהנ״ וזיל ואקור נפחץ גדרן םל חראשוניס מהרה חה לא שייך לדידן ועוד הניא מחשד רנ נעורא׳
ולהקל נו אפי׳ כמומ השערה ויד שעושה כן הרי הוא פ ו ח גאון וממשד רנ האי גאון דהך פרישה מדם נתוליס
גדר רשכנו נחש אכן ראיחי נוסגין שנומנין לחממן וכלה צ׳׳ל כיע מנדה גמורה כיון שדם נתוליס גורס לדם נדה
נאחר נעינח מצוה לאכול יחד נקערה אחת ולא ידעתי שיצא עמו משוס כקכבעלה נעילה ראשונה אומזהה רעדה
מאין יצא להס מנהג זה וכר עכ״ד והניאו הק״מ קק׳ו וחלחלה ופירשה נדה ולסיז צריכין לחמר שלא לישכנ ענ
)כא( ]דיני נדה .עיי׳ נשדח חיים ניל הקפרד׳ )להגימ ממחח כמו מנדח גמורח עיי״ש נדנרינו ועיי׳ נקי׳ קציה
מייס פלאגי ז״ל( ירד קי׳ ידו נדד הכלה שהזמינה למופה
קעי׳ ח׳ ונדרידש שס קיק כיה[
והיהה מוכנת לענונ מנילת מצוה אירע מקרה שנירידמה
מן הקולס נכשלה ונפלה ונקרו נהולי׳ ומגואנה נדם ושאלו
אס צריכה למנות ז״נ וגס אס לא ׳הרפא עוד מיד היאך ס י מ ? מצ׳׳ן-י  n«mpא ׳ )א( ]יולדת אפי׳ לא ראתה
דם .עיי נפידגן קיףח נשם
י
י י
יש לדון והשינ דדין נדה יש לה ולא כדם נמוליס כיון
משר נמלח שנפח ועיי׳ נניח מאיר מה שפלעל נזה ועיי׳
נמקור
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באר הנולד,

)ב( אפילו לא ראתה דם טמאה כנדה בין ילדה חי כין ילדה מ ת ואפילו נפל .וכמה הם ימי I
טומאתה ־עכשיו ב ז ק הזה כל היולדות חשובות יולדות בזוב וצריכות לספור ד נקיים נמצאת
נ י י  6ש 0היא׳׳פ
אומר שיולדת זכר יושבת ר ללידה וז׳ לנקיים לזיבה והיולדת נקבה יושבת שבועים לליזייד ,״
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וד נקיים לזיבה .גיטי לידה שהם)ג( ד לזכר וי׳ד לנמבה אם לא ראתה כהן עולים לספירת נ»"ז מהא״ג ד ל•
זיכתה יואט )א( ש ל ט ד נקיים)ד( בתוך מ ־ לנקבה הרי זו אסורה עד )׳ 0ליל נדו יואם ™
דני•
ט ב ל ה קודם לכן לא עלתה לה טבילה! הגה ולאמי י לזנד ו״ד לנקנה מותדת לנעלה מיד )ן״( מאפי שספרה
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) MTן( ולא סזיה ויאמה מיהו )ז( יש מקומות

באר היטב

באר היטב

מצד )א( שלפו שירש המיז דהיינו שלא ראתה אסיכ עד כלות ״ד
לנקנה דאילו ראתה הרי צרינה לישנ ו• נקיים מחדש מחמה אותה
י
ראיה מעקים שאין נועלין על יס פוהר צריכה ו• נקיים מה שרואה
נשנוע שניה אלא ציל למרי הגיע כאן אמורים נלא ראסה נשנוע שניה
)נ( ליל .נסור נתנ
אסר שישנה י גקייס  pהוא ננק ונדוד עניצ

וציינה לפיוש מנעלה לינ עיא נזני וליל פיא לנקנה ונסנ הסיז ynt
שיונ הפוסקים שיל יהפפס מתון שהויגלה לשמש עי פתה אפיי פיאה
סיישיצן שמא גס עתה תראה ולאו איעמה לפיז לטין שאין נועלין פל
דם סוהר איצ לפמש נניל מיא ופ׳׳א ומשיה לא הניאו כאן נשיע ולית
מאן דסש לה

דרכי תשובה
במקור חיים קקנדו שכ׳ דמה שכ׳ הכרפ שחולק על הנחנה אין שועלים כל לסעוהר רק טובלות לנקבה בגר שבועות
שנעה דאין המנהג כדבריו אולי במקומו הי׳ אמנהג להתיר ולא קרירא ולא חמימא כי לזה ולאי אין עעס כלל.לק
אנל לא נמקומינו דיךק פ״פ נוהגין להחמיר כהכחלה כבר עמלו הגאון מהר׳׳צ מהמבורג ונחנו בפראג ואני
שנעה עכ״ד וגס על קנרה הכדפ נראיות הנחלח שנעה פה קיק ודן ובנולנו המנהג שאין לו פיקל ושולש והחרנו
הוא מולק פי״ש ועיי׳ נשרח חמדה לשה חידד סי׳ ניה לנשים למבול תיכף נעמדו והניכר לביהכינ שהוא ד׳
ועיי׳ נק׳ שערי .דעה נזה שהשיג על הכיש וכן נלנר׳ שטעוח אחל חלילח וכר מכיל ]וע״׳ נשרה חכיצ קי׳
שאונ ויוקף דעה על הידד נהשמטוח שהשיג גיכ על קיח ששיבח לנל׳ הנדז בזה לאין להחמיר בזה כלל עיייש
הכיש והעלה נעונדא מדי׳ דכיק דחזינן דחנל׳ שוא היו ואחריו החזיק בנו זיל נשאילח יכבי׳ן חיב קי׳ מ חינ
ונא ינדה עד אחר ז ק רנ ד׳ שנועות עיכ טהורח היא ולאוחו מנהג שמוח שממחינוח מלעבול על אחר גיי לאחר
גדש[ )ב( אפי׳ לא ראתה דם .עיי׳ נקיק הקודם נדנרינו שבעה שטעוח ודאי אץ לחוש ואץ כלאי לקפל הימנו
ועיי נמי נדה נקרא מהיח דנריס .חמוהיס נמחכה׳ה וכר מכיל ו ק נלאה מלשון מ ח הביי לגס להדחקה וקייג
מיש בשם הנרנ באשח שיש בחעל המשבר ופקקו צימס אץ לנהוג כן משוס שב׳ שהוא מנהג צדיקין עי״ש ועיי׳
וחבניס וכר דאעפיכ טמאה וכר ובאמח זיא דברי הנרב נשדח שטח יעקב חיג קי׳ נדז שכ׳ לבמקממה שנוהגץ
רק נקרה נחלח שנעה כניל ואדרנא נברנ חולק עליו להחמיר ניוללמ זכל למנונ לק למ׳ וננקנה לפ׳ יוס אץ
כמונא בהשובה מאהבה ופחיש קקיח נזה[ )ג( ז׳ לזכר לקהול מנהגן ומדש גס הנרז דנמקומוה שהמנהג קטע
מ ד לנקבה .עיי׳ קיט קק״נ ומנטשי טחרח נקיצורו סלףג להחמיל אין להקל וממ שהביא שס לבפלאג הי׳ המנהג
ו מ וננאר מיס ח״ס קעי׳ נ׳ דאפי׳ לא ראחה שוס דס להחמיר וגס כ׳ הממס חלש ששמע שטחכיס לחומלא זו
נשעה לידה וילדה זכר וכל ז׳ ימיס לא ראהה שום דס עמס לפי שלאו שהמתה מהמענדן והולכין מכח גטרהס
ונדקה איע נכנ חשנעה ימים והיו נקיים מדס אעפיכ דש לחוש אס המהר לילך לניה הסבילה אחל נילהן אוני
לא הטטל עד ליל נף מלידחח דכיון דמחזקיק יום ראשון חחזור והחענר וכח אץ ללידה עוד והחענר והמוח ידו
של לידה במזקח שראהה דס משוס דאין פהיק נלא דס עיכ מהרי׳ נזה עי״ש ועיי׳ נניח הינל קי׳ זה שכי שהורה
איכ ה מ יום הראשון אינה במזקה טהורה ולהכ׳ צריכה
לקפור זינ < prודוס זה ולא הטבול עד יום ליל ט׳ וממילא להלכה למעשה להחמיר כמנהג זה מיא יום נזכר ונדא
כאן דאמרינן מוס השמיני לנידהה נמשב ליוס ז׳ מבדיקמ לנקבה גס ט נ ד נפל אס הי׳ ניכר שהיא נקנה עיייש
הזינ ממילא דצריכת לנמק גם יום השמיני ש׳ הי׳ נקי ועי״ נק׳ מאומ אול חלק קן מהור בהל׳ נדה בזה משיכ
מד ס ובילדה נקנה צריכה לקפה־ זינ מק מיום הראשון על ד נ מ הניח הילל והשיג עניו שכ׳ דבנפל איט מנהג
של לידה נמצא שאינה יכול לטטל אלא נליל נדו ללידהה להחמיר כיכ וכן ראה מכמה גדולים באשכנז ורק נאינו
מיש )ד> בתוך י״ד לנקבה .כי״ כףט קרףד נמ״ש עיר ניכר לנףו יוס ונניכ לשלשיס יום משוס חולשא עי״ש
העור ועיי׳ לקמן נדנרינו נזה קיק ד )ד (,םאחר .ציל ועיי׳ נשרח גנעח פנחק )להגהיק נעל הפלא״ה זיל( סי׳
אחל סדרי טהרה ) 01ולא חזרה וראתה .אנל אס ראהה ניג מיש ע׳ד המנהג שנהגו שעונלוה על זכר לז׳ שטעות
אידכ בין לאמה קולס כלוה יוד לילה נין שלאהה לאח׳ז ולנקבה לע׳ שטעוח אמה הוא פלאי אך אץ ללעוג כנ
נמוך ילד מוהל היז צמכה לישנ זינ נשניל לאי׳ זו למלן מנהגם זה נמקוס שנהט כי נהקן נודאי עפיי חכם שראה
דאין טעלץ על לס טוהר לחם קק״ז מהנ״ ) oיש מנהג מ נ הנשים נממנהו שאץ יכולים לטהר מקודם
מקומות שנוהק .ענאהימ ופידש ועיי׳ *כרפ שכ׳ חיל והד עלולה לראוח אך אס אחזו להקל נהמנהג ניולדה
בפרט בדומה הללו שיש למוש לכמם ענירות פרוצות זכר גיכ אין למחות ביים עיש ועיי׳ בעקרי ה מ ט קי׳
הרהור ענירה ויךשד לדעה או ק מ מ ל נעוהיר ובלאיה כיא ובקי מסגלה השלחן הקפרדי על הירד בזה מיש כי
הטסגיס להקל יש להם נדה שףקמוכו טדאי אולם במקגרה
השלחן
י
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נסרדל )יג( פמאה אסיג דמדאויייחא יס טהור הוא נני פשפ המנהג

פתחי תשובה

לזגר ובו׳ ג»י 9שגפנו
מג• ניזלים r*s
נכל ישיאל שאץ נועלץ פל ים פהוד )נ׳׳י ואגוד(
שוןיוג רו* ל»ג0ג
יצדוקינו מנ״! נרמנ״ס ג<»א ימא״נ ונ0ג הינ < mשה־מגופ ל  pל 0״ ,נזס יושוס » ר ן נדר{

באר היטב
)ג( שמהגין נחנ הניס מי שפונר פל המנהג להקל חון מ׳ לזכר ופי
לנקנה הרי זה פמץ נדר ישננו נחש והשינ עליו העיז ונחנ שהרפניס
קרא סגר על מנהג זה ואמר שיש איסור לנהוג ונמשן לצד מינוס והסכימו
עמו נל נדולי ההוראה ואני ראיחי נקהלוח קדושוח מפשיס נכל יום
ננשיס הרנה נמעפ רונן שמקילין נדנד ואינן מממינץ עד פ׳ לנקנה תאם
מפלח נפל אין שוס אמד שממתין פ׳ יום וסלילה להענישם על זה גס
מפיד אני שראיחי נדול אחד שצוה לאשמו שחפנול חון פ• לנקנס גיכ
אומר אני רסמנא לינא נעי והמקיל נדנד חלילה לסת ע)יו שוס עונש
ואין נזה נדורומיט משוס פורן גיר ונן נתנ נתשונח רמיא סימן ציד
דנהנו להקל נמדינות אלו ניולדת שפונלת קודם מ׳ יוס לזכר נו׳ ונתב
עוד שאיצ לפרוש ליל מיא או ס^א מפעם שנתנמי פ0ל

מצף )א( שנוהגין ענהיפ מיש נשס הכי׳׳ז ימי שנוהג נזה היתר אץ
נו משוס פמץ גדר .ועי׳ ננו״ז דמשמע שס דנמקוס שהמנהנ נץ
י
נולס להחמיר חשינ פוח נדר ופי• נחשונח נוינ חייי סי׳ נינ שנתנ
דדוקא נידופ שנעשה ממחנה נהסנמח זקני הפיר אנל נלאיה אפשר
שהנשים נהנו נן נעצמס ואין נזה אלא משוס דנריס הפותרים ואחרים
נהנו נו איסור עוד נתנ שס שאס היה נידו היה נוסנ לנל המקומות
שינפלו מנהנ זה ני נמה מנשוליס נאים עיי זה תמקוס שיש לחוש למכשול
ענירה לא פיין לומר אי אתה רשאי להתיר נפניהס ונפרנו הנוהניס מייה
נזנר וסיה לנקנה דמנהנ נורות הוא ואין נזה משוס דנריס המומרים נו׳
ומימ מי שירצה לבנות המנהנ ישאל לסנס עיש ועיי נספר סנממ ארס
נלל קפיו דין ״פ שכמנ דנעדינות אלו נהנו נו היתר עיש .ומיש כנהיפ
נשס ס»צ אשה המפלת נו׳ עי׳ נספי תפאית צני סקיי שנתנ דאפילו
יליה ולי סי אלא שמת נתון שלשים אץ ציינה להמתין עיש )ב( ויאתה עי׳ נתשתת ג מ מניינא סייי סון> סי׳ ציו שנמנ יאס נאמצפ משמיש
אמיה לו נפמאמי מומי לו לנמוי ניאתו ניצונו ולפרוש נאני סי וא!> שכני נתפשט כמנהג שאין נועלין ענ יס פוהי אץ לן נו אלא סייושו שלא
ינעול אחר שראתה אנל אומה ניאס רשאי לגמור נדרנו וקיו הוא מדם נמוליס עיש ופי׳ נניצ מיש נזה .ופי׳ נשוית תשונה מאהנה פיא ס״ סיא
שנסתפק אס יש לסם לנדן על הפנילה שעל דס פוהר כיץ שאינו אלא מנהנא נמו דאמרינן נסונה דאין מנרנין על עדנה ניון שאינו רק מנהג
נניאיס ומדנרי הימיא שנתנ ודינו נפאר דס ננל דנר משפפ דצרין לנדן על ספנילה ונתנ שהציע ספיקתו לפני רנו הנאון נעל נודע ניהודה יל
ושקיל ופרי באין ולאו ורפיא נידיה עיש ]ופיץ נתשתח חתס סופר קציא שנשאל נינ על ענין זה והעלה דלפי מה דקי״ל לנדן על הלל ופל w
נ׳ רגליות תפרפ על אכילת מרור ועל הדלקת נר ניויפ נ׳ וניוהינ אינ יש לנדן ניכ על פנילה של דס פוכר דאין לן מעשה רנ עזה וכפין ראיס
מהא דאמר ר»ז מות ישראל החמירו עיע שאפילו רואות פיפת דם נסרדל ונתנו מדיי ננרנוח נשס יימ דריל נמראה החרדל וסיל דמראה פהורה

דרכי תשובה
השכחן כ׳ כי בבואו ליק פאדובח לסרח בקודש ושם נוהגין דמ׳מ נראה דבעל נפש יחמיר נפרוש ליל מ׳׳א וליל פיא עי״נן
נהמחין מ׳ נזכר פ׳ לנקבה ולא רצה לבעל מנהגם בפרמ ועיי׳ באה״מ להלן קוף קקיה שהביא מדברי הנףז לאין
שרוב מנהגם מיוקד עפ״ התדא שכ׳ שבמקום שנהגו אנו נוהגין לפרוש לינ ודא וליל פיא וכיב בחוהיש >pp
נהחמיר אין להקל שם רק פיא החיר בקוד ולצורך לא׳ שקיא שהביא ג״כ דברי הסףך בזה וקייס מדברי הנדז
שה״ בעלה חולה ולא הי׳ משרח לשמשו ע״כ החיר נה קקיב דליח מאן דחש לה ע״״ש ועיי׳ בחפארח צבי קוף
בציבעא במבול מקודם ז ק הניל עי״ש[ )ה(נשנוהנק.עיי׳ קקיא שהביאו וקייס שדברי ההוה״ש לאו שפיר הוא ושדברי
בשדח משכמת יעקב קי׳ מ״א מיש אס יש שורש ומעם השיך נכונים דבעל נפש יחמיר לעצמו בזה עי״ש וכיכ
נמנהג זה עי״ש[ <ש( שאץ טובלת תוך מי .כ׳ בק״נו בנחס קק״א לדינא וע״׳ בסמלה קקיה )יכ( ]אפי׳ טפת
קיךה שאין לנועוח מלשון זה שלאחר מ׳ יום לזכר ופ׳ דם כחרדל .עיי׳ בשרת חקר לאברחס )נחגאון מהריא
ננקבה יכונה נמבול מיל לז״א .לפשוע הוא לאף איו״כ חאומיס ז״ל( חידד ק״ ק׳ שכ׳ דלשון הרמ׳׳א בזה שכ׳
אינה יכולה לנובונ עד שחקפוי• ז׳ יקיים ומדש הרמ׳׳א אס ראחח מפח דס כחרדל ממאח משמע גראתח בחרגשה
נהל! עיי״ש )י( ]תוך מי .עיי׳ באה׳ ע גשם הב״ח והנףז שכ׳ דגזרינן שמא חבא להסיר אפי׳ לאחר יוד מוהר אבל במצאת
רנכפנ בודאי לא ח״שינן לשוס מנהג להמחין כנוס ועי״ כחס בלי הרגשה הודל כגזירה לגזירה ולא גזרינן בימי
בשרת שלמן שלמה הקפרל׳ קי׳ קודח מ׳׳ש בזה[ )יא( מוהר לפ״ד השואל והעלח דאנו מחמירין בזה גס בראתה
מיתרת ל מ ל ה  .עבאא״ע קוף קק״ג מ׳׳ש מתשר תרלד׳א כחס בימי מוהר כמו רואה בהרגשה עיש בפנפולו באריכוח[ •
שא׳׳צ נפרוש ליל יי״א או פ״א ועיי׳ בש״ך קק״ר שקייס )יג( ]טמאה עיי׳ בשדה חגרעקיא בפקקים חידד ק״ דנו
מת
נחלת צבי
ל[צד סע ף א׳ נהגה אננ אס חזרה וראתה כף עי׳ נסית סקינ מיש נשם משף נוינ דאס שימש עמה ניעי פוהר ונאעצע תשמיש אמרה לו
נפמאת• מותר לגמור ניאתו נו׳ עד וקיו הוא מלס נחוליס עיש *ולעיד לא זניתי להנץ דנריו דהרי עמרא יגיה י׳ סיס פרין אלא מעתה
יי
לא גרוי ניאתו ומשני אינ לנו נוקפו ופורש פיש אינ ענואר דלא אמרינן נזה אץ צן נו אלא חימשו רק דמסתנר דניון דעסמרינן לחשנו נדס
גמור אן( נאוקה ניאה הוא כדם נמוי לענין שיפרוש מיד אלא דשס הפעם כדי שלא יהא לנו נוקפו ונס הא דמומר לפרוש נאנד מי נני דם כחולים
ייא גיכ מ  1ע ס זה נמיש הניי נסי׳ ק^נ נשס הישיא ולדכ נגדה נימי פוהר מאסר דכחנ הרמ״א י א  0ראסה יינו כשאר ים לכל ת י יש לסשני
נדס נמוד נס לענין זה שחיינ נפרוש מיד נאנר עת דהנא לא שיין לנו נוקפו דמנא ידע שמראה נאמצע תשמיש דדוקא גני דם נפולים שיין לנו
נוקפי ניון דנודאי חיאה משאיכ הנא )ואן> ינייש נדה ג׳ משעע יאן> ננהיג שיין לנו נוקפו מימ קשה ימ^ל ללמוי מיס נתוליס ניון דסמס שייך
״פי כחוב נזה ממה שיש לחוש כאן ועוד דשאני הנא יהד מלתא ילא שטס שמיאה נאמצע משמיש( ועוד דהכא לא סיישיגן אס יהיה לנו נוקפו
וי1יוש נ נ ימי פוהי כתיש החי* נמשונתו סי׳ ס׳ מאחי מימים אלו אין מילות שפמפנר ואין נזה חשש ניפול פיו עיש אשי עיכ לולא דמסחפינ*
כ״תי אומר ייש להחמיר ולרין לפרוש מיי נאנר מת ומיהו אס פנר ופירש נאני סי יש להקל ואיצ כסיה
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פתחי תשובה

באר היטב

)י( לוגי .יאיגו גגמי נפמוח עמי יום אנל אפי ע׳ יום יש לפוש לולד היא ואפיה הסעירו ועיש ובלי ספק שברנו על סנילחם דלא לישפמיפ
שין )ואם הפילה ליום מ׳ אץ לפוש לולי נלל ופ׳ גתשו׳ פהיג שאלה שום פוסק לומר שלא יברכו אעיב דמעשה רנה בי האי מנהגא צרין נרכה
ניא שהוכימ שהיפנים ורש״ סיל ימשנינן מ׳ יום מיום הפנילה ואץ גכיע .ועיש עוד שנסב דיש לשלק בץ עגהגא נשב ואל חפשה לאסור מר
לזוז מרנייהס שאם היפה מעוניח לא הימה מאה ים אמינ .אן אס מה ונץ מגהגא רקום עשה כגון מנהג דערנה ולפיז ננ ד כיון שהנהגו
שעשה עס נעלס ואסינ עצאה נסם ועגלה אסיכ אץ לספון לסשונ מיום אישור לנעול על ים סוהר והעובר על זה עונד על גל ספוש סורס אמן
סנילחה נ׳ כסמים הם ייננן ואפשי שנא ממקום אפי וסיים מייו בלי ספק איכ הפגילה הוא מדינא ובעי ברכה נאמח והכי נהוג עיש[
ובאמח צרין פיק לעיר לדינא בכל הכחמים היכא שיש ספק אם לפמא
יעייץ המי ציין מלמוד עיץ שם ופיץ נס׳ ש״ שאלה ניא(
או לפהר כגץ שגופה קצח לאדמימוח או שיש ספק אס הוא כגרים ובעצא
ממורה עפמיר לפמאה אין תבין אם»כ על הסבילה ויש הרגה מריס בזה ופפע׳נ איפ גפתיפה כוללת פיא אות מיא ובתביש לפיל סי׳ ״ג סיףפ
)נ( נפון ע׳ פנהיפ סיףי נשם עהינ דסשניק מ• יום מיום הסבילה אן ננחם צרין תלמוד ועיין בשוית חשונה מאהבה פיא סימן פ׳ שכחב דאין
תס צרין תלמוד כלל דהא אעריק נ׳יס מדה ד׳ נימ דלא אמרו פנמים ננתם להקנ פל דית אנא להממיי ואי נוי למטפ מ׳ יום מיום טנילחה על
הכתם איכ משבחח שבאין הנחמים להקל פל דית פיש ומשמפ מראיה נמורה מודה לו ונמנואר שס נהדיא אנן נס׳ נףי מלק פליו גם נזה מטפס
דהא תון ג׳ סדשים לסעודה אפילו וסת קונפת כמיש נסייק קפיט אלמא דמצי לראות עיש ופיין נתשונח נוינ סלק אבן הפזר סייק סיפ ]נם נסיע
סקיז שולק עליו וכן השינ נתשונמ סתם ס פי סימן קסיפ יסלילס לסמון על זה כלל להקג וכמפגת ונא ידעה שפירש נעלה מעגה נפולס מספקיגן
בספק ולי ותשנ ״ד ימים עיש וכיז ילא כסכממ איס כלל נףא יץ כי ינראה שגמשן אסר מרי פהיג .ועיין בספרי פית לאהיע סי׳ י׳ קייי נייה
לא אמיינן ובסימן קיו סיי בדיה והגיס אשסו[ )ד( לסחיחח הקני עיץ ננודע ניהויה חגיינא מ.ק יודיע סיס קיכ ימה שאמיו א«א לפהיק גלא

דרכי תשובה
מה שרצח השואל לתקל בלס שראתה בימי מוהר ליוללח יש לחלק למיד זלזולי כמו שכתבנו במכמיא חיב חשו
והרעיש עליו שחנילה להקל נזה כלל ע״יש[ )יד( ומנו כיח אות ג׳ עיייש[ )טז( ]דבר• עיי׳ במקנח בקרא קי׳
בשאר דם• ונריכה להממץ ה׳ יודס ואח״כ חקפור״זינ קיג שכ׳ לעניו ׳וללח שכלו לה ימי׳ וחחחילת למכות זינ
לחם סקייג וציין לעיץ נשרח חיק חידד קי׳ קניז ]ועי״ש ובגיי הלאשוכיס לקפילת מצאת כתם אף לבכלה ונעלת
בחתיס מה שהעיר השואל ניולדה העונלה נחוך מלאת כחס בג״ חלאשונים חולין להקל מדש הלגימ וחולת
דחיינו מ׳ לזכר ופ׳ ננקבח חגם שכ׳ הרמיא בזח לנחגו השלודס בקי׳ קצ״ו ואיכ למיש חאחלוניס ביוללות שלא
לעטל על דם עוחר דינו כדס לכל דבר מדוע יגרע"מדם מבלה מוך מ׳ לזכל וככטת ימי מוהל לאתח לא״צ לממתין
בחונים שכ׳ מחמל שאץ לחחמיר לחצריך ח׳ ימים רק ת׳ ימיס וגס זינ אלא מיך שתפקוק במחרח מתחיל למנוה
ד׳ חהו דם מוחר שאיט רק מכחגא נד״ש מח שחנףב זינ ירמ למבין כמס אין תולץ בריא להקל בזח בג״
הגאון חח׳ק ליישב העעסדצריכין ה׳ ימים כמו שאר דם תלאשוניס גס ביוד מותל כיון לעכ״פ גיוקבמ על לס
נדומ ע״״ש[ )טו( לכל דבר• עסחיש ודש מהנרב והמסיק עותל ובחולים לחס מוחזקים בלמיס אף לממית למיתס
נענץ אס יש להן לנרך על הסבילה שעל דם מומר ועיי׳ מחולים וכץן שתחמילו לגומא אומן וחן שמחץ ביותל אין
בשמלה קקיד מה שכ׳ לדמוה נזה דבמ הגאון מהיק וכ׳ מולין נליא עי״ש וכיכ בשרח אבני צלק )להגחיצ מקיגומ
ז* 6חירל קי׳ פיל עיי״ש[
שהדבר עדיין בקפק עומד וציע נדש ]ובי״ בשרה מור
ואהלומ באהל ברכומ והודאות נד׳ ״א ודש בזה ועיי׳
בשרח אמרי אש חידד קי׳ קיז חשו׳ רבו הגאון בעל סעיף ב׳ )יז> הפפלת בתוך טי .עיי׳ בחפאלס צבי
קקיג שכ׳ למבשון חמחנל שכ׳ לחמפלמ
מחיק דל מיש נזה ועי״ נשויח שאילח שמואל )להג״מ
שומאל אניגדול זיל מקאללין( P״ כיל שהכריע נדץ זה במוך מ׳ שאין מוששח לולל משמע לכאולח אבל ביום
דאס עונלה על הכהמיס איכ הענילה נזה הוא ממנהגא ארבעים עצומ חוששת לולל כמו ביום ארבעים ואחל אבל
דכל ׳שלאל אז מוכל לנלך אנל אס מונלמ מממה הולאה באמח זיא כי חוא משנה מפולשמ שמנואל ׳דלוקא ביוכ
מקפיקא או פלוגחא אס יש להלוה נמכה ומוצא אז חהיל ודא חוששח אבנ גיוס אלבעיס עצמו אינו חוששח כמו
המורה שלא לנלך על הסבילה עיייש ועי״ נשרה אננ׳ יום לימ עיי״ש מיש הממס למה שכחב חמחבל לשץ זח
צלק חירל ק״ נדו גדש ועיי׳ נשרה חפארח צבי )להגהיצ )יה( בתוך פ׳ .ענאהימ ופח״ש ודש מתשד עבוח״ג לענין
מלוננץ מ׳ צלוק דל( ח״נ קי׳ יימ כ׳ מיש נזח ועי״ נק׳ אס מצאח כחס ומגלח ועיי׳ במלבושי מחלח ברךצולו קקיז
ולאיוח ממלין ונבאר מיס חיים סעי׳ חי ובלחם קקנדז שפקקו  pללינא
עלך שי על חירל מה שהניא
לבלך על הסבילה בכח׳ג א qשאיט אלא ממנחגא לחומלא להחמיר ללוקא כשנמל לח שלא נחענלח מקולס אז
•אך הלא״ שהביא שס מידע שד למבלכי׳ על אכילה מלול חשבינן מיוס שמבלה ושמשח אנל מקפיקא אין לקמוך
והללקח נל בידע ב׳ מ ר ע שני גיכ אינו לק ממנהגא ולומל לכימ שלאהה לס לא הימה מעוברה מ ממחלת
לשלחו ממם הזהלו במנהג אבוחיכס עיייש הנה זיא לאי׳ העיבול אינה מקולקמ דמים עיייש• ]ועיי׳ בשרה בנין ציון
דקאכי ירמ שבי למבלמ׳ עליו אפי׳ שחוא ק׳ ללבריהס מחיק קי׳ ע״ב מיש בשאלח זו וקייס לחיש ממא נקבה
כי היכי ללא זלזולי ב״ כלאמליק בשיק שבה ל מ א נדא הפילה וממנה ייל יום ודוס שהפילח עיייש ועיי׳ בקרח
ואס מ הוא ככלאה מלשוט ולא הביא לאי׳ מידלוש הלילה חקל לאברהם מהיק )להגהיק מחריא יזומים זיל( חיו״ל
לירמ ג׳ לק מבלכמ הללקה הכל ואכלה מלול לליש ק״ קיא מיש נזה[ )יט( לפתיחת הקבר• עיי׳ נפת״ש
מ כ לגוף חירמ וליש מ כ משוס זלזולי אמכם גס מזה בשם הטיב והחהיק •לענין נ מ ק ה הלופא )ועיי׳ לעיל
נלנמט
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מתחי תשובה

ים אין מילוק נין ניס הפתיסהמנפנים ויין מנפת כנץ שהיופא הכניס
אצנפו או איזה נלי ופתס פי המקוי גס אין סילוק נין אם היא יליה
או זקינה מעונית או מטקה תמיד אין פהיק .נלא ים עיש ]ועיין נספר
נינת אדם סימן כיג דנתנ עליו ־מיש כגו> שהרופא י־כניס אצנעו אגנ
שיפפיה כיכ ולא דק שהרי עיקר הנדיקה נהפסק כהדה שהכניס אצנעה
נעומק איו דאין זה ענין לפהיק שהיי אפיצו האנר כשהוא 'גדול הרנה
אינו מגיע רק עד הפרוזדור ונא נסדר כמיכ כסי״ט נשם רמניס פינ
דנדה מיה ע״ש נם נתשונת מיס ס״ קעןפ כתנ דה ,אשה הנודקמ עצמה

נפיס והן המילית שניקה לעולם לא ינעו נפהיק שהוא המקור אלא
ננהיפ ונשום אופן אמה ינולה להנניס אצנעה לפנים עי שתמתס נענע
חה נקרא שהיק שאיא נלא דם עיש[ ועי ן נשאלות ותשונות תשונה
מאהנה סיא סימן קפיז נתשנת הגאון נעל נינ זיל שם שנתנ ימה
שאמרו אץ פה»ק נלא ים היינו אם הקני נפממ דצא ממנו ינר נוש כמו
ולד או תתינה נ נ שאינו יק נבפופימ יק של קש או שילדה רומ אנל
נשנא יצא יני או שיצא יני יק מאי או משקה לא אמייק אין פהיק ננא
דם דאליכ י-יכא משכמת נלל ים פהוי היי פניפ נפמס הקני עיש עוי

דרכי תשובה
נדנרי ההקו׳ שהונאו נפהיש נזה וקייס להקל גס אס
הכני ארוך ׳והר משיעור אנר יש לקמוך על אמירה
הרופא או מילדה נאמרה שכלי זה אץ מכניקין נעומק
הרבה עי״כ וכי״ נשרה מנחה שי p״ ניד נאינקטרומעדמ
שבודקיס המילדוה אמ הננףס אס מעונרוה והעלה נהקל
דא״צ זינ והגיא שס דהקכיס עיט לזה להיהרא הגאון
מהריש קנוגער זיל והגאון מרה מרדכי זאג אימינגא זיל
עי״ש וע״ גשרה שערי דעה מהיה ק״ קידט מכ׳ להקל
גס כשבדקה נכל׳ אינקמרומענימ ע״״ש ועי׳ נשרה עולה
יצחק קי׳ קע״א שהעלה גיכ להקל בבדיקוה הרופא ע״
כלי בין אס נמצאו אחר הבדיקה מראוה כשמה לבנומ
וכיוצא ובין אס לא מצאו כלום ע״יש ועי׳ במרה דברי
מלכיאנ ח״ג ק״ ניו שהעלה גיכ להקל גס נננדקה
מהרופא ע״ כלי דאיצ זינ כלנ יעי״ נדנריו נשרה דברי
מלכיאל חיג ק״ קיא שכ׳ שיש נהקל נזה גס כשנדקה
חוך ג״ ראשונים לקפירמה ע״יש ועי״ נשרח מלחמה
ארי׳ )דנר׳ ממה( ק״ מ«א מיש נמן נמקה המינדח אס
היא מעונרמ אס צריכה זינ עי״ש ועי״ נשוימ משורה שי
מ״ ציד מיד שפופרה ענה שהמיס הרופא קנה חנול
למוך המקור ורעהו גיכ נוטה להקל דלא נממאה נזה
ע״יש ועי״ נמדמ שאילומ מלס קמא קי׳ נימ דנאצנע אין
להחמיר כלל אמנס ננמקוה המפא עיי אינקמרומענימ
׳יש לחחמיר עי״ש ועי״ נשרת הרי נשמיס מהיק ק״ נ*ג
דנדקה הרופא ע״ מאש״ן יש לאקור וצריכח זינ אונס
ננדיקוה הידלדה ניד נלנד יש להקנ אך גס זה לא פשימא
נ״ כ״כ לתתיר עי״ש וכן נק׳ נרכמ משה נקונטרק התשר
ק״ ודת דתתיר ג״כ ננמקומ מועע״ר קפיעגפ״ל אולם
לפפמיס כשהנקנ קטן מאד אצנ אשה וקשת לתולדה
ותרופא מרחינ ע״ חתיכת פץ עמול המיוחד נזה או
חהיכח גומ״ ומונח מס לערך ״ נ שעות או יותר)וכממוציאץ
זה מתמקור על תרונ מאץ שמלוכלך נדס( אז ייל דעעאה
מחמת דא״א לפהיק נל׳ דס ע״״ש וכן מנהגינו להורות
נזה למעשה כי נאינקטממעדט מחמיריס ממאיכ ננדיקת
ניד נננד אפ״ נרי הרופא מקילים וטהורה היא )ועיין
עוד להלן נדנרינו נדינור זה נ מ ת ועתה ראיתי מה
שתנאהי נשם שרת ניה יצחק )נההיג מנטנ זיל( נענין

נדנרינו בקי׳ קפיח קקמיו( וכי״ במקור ח״ס קקנרו דאס
אומרה המינדה ׳קראליה שבדקה רק נאצבכ א׳ יש לקמוך
כלי׳ וטהורה אנל אס אומרה המינדמ א״ או שאינה
נאמנמ גס אס אומרה שנדקה רק נאצנע אי אין נקמוך
כל" עיי״ש ]ועי״ בשרה שירי טהרה קי׳ קציד המו׳ ח׳
ב׳ ובקנאה קופריס השמטות לשירי עתרת תשר ע״ג
שמחמיר בבדיקה המינדה או הרוכא זולת חס המינדת
׳קראניה מאמר בבירור שלא פהחה המקור ונאמנה וטהורה
האשה עי״ש ועיי׳ בהוקפוה לגינוי דעה הנ׳ טריפוה בקופו
שהקיל נזה וגס כ׳ כ׳ שרע מרופא מומחה שאיא כלל
נהכניק האצבע נהוך פי המקור ע״׳׳ש ועיי׳ נשרה חקד
נאברהס מהיח )להגימ אברהם האומים זיל( ירד קי׳ ירו
דבאצבע שבודקמ הידלדמ גס אס מכנקמ בעומק אין
שוס ח״ נתצריך זינ עי״ש ועיי׳ בקרח דבר אל״ קי׳
מ׳ דנשיס הנבדקת ע״ ידנדות איצ נחוש מדינא רק
נמקוס שנחנו להחמיר בהנחלת שבעת )תכיל בקי זה קקיא(
ותנרנ ינהגו כן עי״ש ועי״ נקרת כנף רננה יריד ח״א
ק״ ניז עיי״ש ועי׳ בשו״ה בית שבמה חיב מירד ס״ עיט
מיד שחורת רב גדול אחד ברופא אי" שבדק אמ האשת
באצבע והורה להמיר ובמהרה ואח״כ באתח מילדח תשני׳
ואמרה כ׳ היא בעצמה בדקה אה האמה והכניקה אצבעה
במקור הרחס והשיב לו מאין נו נירא ולהרעיד ולחזור
מהוראהו הראשונה להימרא שאין להאמין להידלדה השני׳
שאמרה מהכניקה האצבע עד המקור כ׳ שקר הגידה או
שאינה בקיאה אס כ׳ למעשה דעהו להחמר מקפק כשאמרה
בפירוש שהכניקה עד המקור עכיז כשכבר הורה להיתרא
אץ לחוש ע״״ש ועיי׳ נשרה אבני צדק נהגהיצ מקיגוט
זיל חידד קי׳ פ״ג שתקיל כשבדק תרוכא זונה כשאמר
שהגיע נהוך הרחם אבל באינם יודעים אס נגע שם טהורה
פיי״ש וכיכ נשרה מהרכףס ח״נ קי׳ יד עי״ ש וכ״כ בשרת
כמק שאלה )נהגה״צ מהארדקטאפאל ז״נ( ירד קי׳ ניא
דנתכנקת האצנע יש להקל עיי״ש וכיכ בשרה דבר רשה
)נהג׳ מחאראדענקא זיל( חנ״נא ק״ מ״ת מ״ו דבאצבע
של תמילדת בודאי יש לתקל עי״ק ועיין בשרת חמדת
משח חירד קי׳ נ״ה שחעלת לחחידר קצת כדבמ תמקור
ח״ס הדל נזה דרק אס אמרה הינילדח שבדקה רק
נאצנכ א׳ טהורה עיי״ש ועיץ נשרת פרי השדה חיג ק״
נדיקוה האצנכ והמוטעיר שפיעגע״ל(
קמ׳ו שהעלה דננמקוה הרופאים כל שאינו נמר שהגיע
כמקור וגס לא הרגישה שוס כאנ אין נחוש כלל ומוהרה וראיתי נקרה כה״ נהיאון ד׳ עמרם זיל מנ׳ אייכאנא
שהאריך והכריע מזה נהקנ בבמקוה האצנע שנדק
ננכנה רק אס ה״ זאת נייד קכירהה שאינה אז נחזקה
טהרה כ״כ ונפרט נג׳ ימים הראשונים אז יש לעיין אס הרופא אץ לחום כלל וגס עיי בדיקה מפופרה דקה מן
הדקה רש לקמוך על הרופאים בזה שאוממם שזה נכנק
לפתח חרחס במוח ואיבו פותח הקבר יוחד ממה שהוא
אינו קוהרמ הימים שקפרה עד פכשיו עי״ש
ועיין נשרה נהר׳ אכרקמון חידד ק״ פ״ד נ מ ה ידם בעבעו ואפ״ למה שהעלה המידק ירד ק״ קע׳׳ה דלא
באשה כאחר לידה בענין המוטעיר שכיעגיל ופלפל קמביכן על אמירה הרופאים דמעידיס על אינש ידוע אבל
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<כ( בלא ים וגפקא מינה ימיי לאמי שספיה ז׳ נקיים מיתית ואינה פישפס לילי )י*»(  J״המפלת )י׳( כמין בהמה
היה ועוף או כמין דגים וחגבים ושקצים )כא( ורמשים וכל צורת ולד
פתחי תשובה
)ה( כעץ בהמה עיין בשויא תשובה מאהנה ייא סי׳  mשגשאל נאשה
אמת שילדה זכר גשיגויים גדונים דמות אדם ודמות פיה להגה אם מותר
נהמית ה לד פן יהיה לפוקה ולמכשול ומורה אסר צידד להתיר לסכנ ל
מיתה מפגי שאמרו סכסיס בנדה ק> כיב כל שאינו מצורת אדם איט ולד
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מתחי תשובה
ופיו היגה פעמים והוא השינ עליו ימה שאמו ולי יוקא לענץ שאץ
אמו פעאה לידה אגל לא למגין לסבב לו מיפה והאיץ־ לעעניםו והעלה
ישלילה לשום איס נשליפ יי לפגוע או לסבב סיבה וגימא עיי יפב
וכדומה להמית הולי הזה מכלל שפיכות יעים הוא ע״ש

דרכי תשובה
כאן אינו מעוד ענ אינש ידוע רק שמנע סממ הרחם גיכ שבולע דחא״נשפלילוניג איבו בא נהאינקמרומענימ
לתוך פי חמקול לק מקביב מנחק ע״כ יש להקל
שאפשר להכניק ט מפופרמ דק שנדקיס נריומ עכיד
ורחיה׳ עהה נק׳ אילה שלומה )להגהיצ מ׳ נפהני,ז«ל בן ועוד לאיתי שס בשרה כידי לתג׳ מ׳ עמלם הכיל )ועייך
ירש לעיל יחה גשם הביח יצחק( לעכץ האייבשפליצוכיג
ארמדר הקלוש זיל משינאווא( ק״ נדז שאס לא יכניק
הרופא אה הכלי להוך המקור היא מהורה רק יש למקול בכלי הכקלא איליגאמוא״ד שעושה הלופא דליש בזה ידא
הרנה נזה מעכיפ יהי׳ הכלי נמוך ננימ הרמס והוא
לפתיחח הקבל וכוי והעלה להחיל
מקוס שהשמש דש ומס לא שייך פמימה הקנר וגס שנפעמיס ועיין נשרית עונג ידע חידל קי׳ פיל ע׳׳ד אשה שעעדה
מוציא אח כל האס  ,לחח נזה גיכ אם לא המצא דס
מלדמ שצוה הלופא לפשוה לה לפואת שחהחונ לה
היא מהורה ולא שייך נזה פהיק כמנואר נכרפ עי״ש קפוג ממולח נאחה משימה בתוך פי המקול רה״ הקפוג
)ומנתגינו לתורות נזה כנר כסנהי להחמיר נשפופרת בהון• המקול כמה מעוה והעלה לאחל שמוציא הקפוג
אס יהי׳ נקי היא מהולה ואם לאהה לס עליו כשהוציאהו
ולתקל נאצנע כדל(
ועיק נשרמ שם ארי׳ נהוקפוה קי׳ י״מ שמקר ונודע נו ממאה וגם כשהכניק הרופא המפופרה מללכס ממכניסיס
כי ענין הקיטמ שעושין אין השפופרת נוגע נמקור פי המקור להוכו יש להקל וכסנא ראמה לס היא מהורה
עי״ש
כלנ נדכ מהורה עי״מ וכן נמרה לטקי מרדכי מירד
יךכ מקיל נא״נשפריצונ״ג שנמשה פדי המפריצנדר ועהורה ועוד יוהר האריך והעלה להקל נמרה ערי השדה ידנ
קי׳ ידמ נאשה מעונרת הקובנה נמעהמממה מול״
היא עיייש
ועתה ראימי נמרח נימ יצמק )להג׳ מלטנ דל( מינ ירדד ועשה לה הרופא נדיקה עיי קנה כאורך אצנע ונמן נראמו
סי׳ ייד שהאריך נזה והעלה דנכלי האיינשפריצוכיג לאפי״ק ותחנ לה נאומו מקום אמנם ידע מידור וגס
אץ נחוש לפחיחח תרמס דראשו ענ כאגוז ואיא להכניסו המילדה אמדה כן שלא נגע נמקור רודע ע״ ראיומ
לרחם ונא לצואר הרחס וגס אין הכליהו להכניס לרחם נרורומ שנא פממ פי המקור רק אמר נדנוא מזה איזה
האיינמפריצודג רק לרחק צדדי הפרחדור שהרי הנקנים זינה )פלרק( וניוס השני ראמה דנמ דנר למ ונדקה
אינס נלאש חאינקערומענימ רק נצדדיס לצד חראש נדכ ומצאה כמראה אודס ו ק פ ״ נדיקוה העד אה״כ והרופא
אין לחוש לפודל! וא״צ למנוח זינ וטז נאופן שהאשח אומר שהוא מחגידיס מן הצד והוא שעהד׳ח גדול כשנחמיר
אומרה שאינה מרגשה כלום נשעה הכנסה הכלי ואס שהקשר זינ כי איא לה לילך לניס הענילה מפני חול״
מרגשח כאנ יש לשאול לרופא מדד השאלה שהרופא כנז׳ והעלה לההירה פיייש נאורך[ )כ(}בלא דם עי«
מכניס המומנדר שפיעגנדל נניה המיצון לראוה ע״׳ז אס נהפארה למשה קי׳ ק״צ נדיה ננרז קק׳ג שט ודל ומלשון
יש איזה מכה גיכ מומר כמו שניאר שס נשם רופא ימממה זה משמע דאשה המנמנרה שהרגישה שנפהח מקורה
דאדרנא הוא מצמצם להכניק קוף המקור היינו צואר נהוציא הולד ולהפזל קודם זמנו ואח׳כ לא הפילה ולא
חרמס נמוך השפיעגעל ולא ליכנס ט ואס הרגישה כאב ראסה כטס איצ ענינה דהליא ההרגשה ופסיחה קברה
והרופא אומר שלא נכנס להרמם אז יש להממיר מוך ג״י טולד ולא הרגשה דס הוא ואף דא״א לפהיחס הקנר נלא
הראשונים דזינ ואס אמר גיי מליא נראומ עיני המורה דק ידמ כיון דלא יצא הולד נאמה אממק שנפהח רק
ואס נדקה הידלדמ נאצנע נודאי אין למוש )וכניל מנהגיט מעמ כשפופרת דק לנכסיג אפשר נלא דס כדאי׳ קי׳
גיכ להומה להיהר ע ט פ נכהיג כשנכנקה רק נאצנע קפ׳׳ח קע״ ג׳ וקע״ ר עי״ש ומידע אס הרגישה שנפמח
נלנד( וכשנכ pהרופא נהכלי הנקרא זאנמע טון שהוא כו׳ ודאהה מראוה הכמרוה מהורה דמליא הרגשה ופמימה
נכנקנעומק אף שהיא דקה מאד כיון שהוא טדאי נוגע נמראוה אלו ומעקה נא לידי כנ״ל ולא רציהי לקמוך נרז
נכל הגידים והעורקים שנפנים הרמס וטפ ימציא דם לההיר ד״ל דההס הרי יצאו מדאוה הכשרוח וקלי׳
נדכ יש להממיל עכתיד עי״׳ש ועיי׳ נשרה פרי השדה הפמיממ קנל וההלגשה נהם משידכ הכא ללא יצא שוס
חיג ק״ נ׳ שלפהו גיכ לההיל נאיינשפליצודג אס לא ונל ולא מ א ממנה ועול לרילמא ההרגשמ שנפסמ להוציא
הלגישה כאנ נפנים נהחינה לאז לגלים ללנל קצה שנפהח הונל אף שלא יצא ידמ הפירמה הוי גדול משפופלמ
המקול משא״כ נלא כא 3יש להמיל אמנם לכהחלה אס וממאה משוס פמיחח הקבל אף נלאו תהלגשח ולרק
עטל!
אין פקולה הלופאיס לעשוה זה גס נימי לנונה יש למטע
אז ומשוס להר ההיהל לק ממעס קיק דש למטע לעשות
סיס לכממלה זולה פפיי ציווי הלופאיס ואז לא <ןוי עול סעיף ג׳)בא( ]ודםשים נדי׳ נשרה עמק שאלה )להגחיצ
עהאלכיקמאפיל זיל( ירל ק״ ידב בלבל מדק
לכחחלה עיי״ש ועיי׳ נשרה מהרש״ס ידל סי קידו שט
נדד אשה שמצאה על עד הבדיקה תולעת חי לגן לקה
כחוש
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פתחי תשובה
<ו( רש נה עצס עיין נתשונס מעיל ציקה סיען  wשנסב יאס אץ נה
עצם אינס ממאה לידה כיא נשפיד ועיש הסימן להנסץ נץ שפיר לססינה
ולנסון> נסנ נשס מומ הגאון מהריא נחדא שפקפק נזה ודפסו להפמיי
נזה  vtופיין נסיפ סקיי שכתנ דאין לפוש למריו מסלה דעתו גגד נל
הפוסקים דכולהו נףל דאס אין נפסיכה פצס אץ לפוש לונד גיש ונסיק
״נ שם ])ז( לא פלסה לה סבילה .פנהיפ תיש אלא יצייכה שנעה
נקיים אפי ״ד יום כן הוא הלשון נשיך ועיין נתשונת סתם סופי סימן
קסיפ שנסב י י ס הוא וציל שנעס נקיים ואפי ״ד יום נואיו העיפוןו
והרצון שציינה האשה נ׳ מריס האפי שסספוי שנעה נקיים והב׳ שיהיו לה י»ד יוס פ י י ס לייסה
נקיים יכולים להיוס מכלל ה ״ ד •זס דלעיל ס י א גיש[

)ס( פנילה .נ ס נ השץ־ אלא ציינה ז׳ נקייס א פ י ״ ד ייס ומשמפ מ מ פ ל ת
ליכא מאן י ע ס מ י י להצריכה פיא יוס י מ י לה נ י גקייס א פ י ״ ד ov
ועימ נראה י נ ע ל גשש יפעיי לפיוש ממנה ליל מיא יליל י א עשיס ס ׳
ז כ י א ו נקבה עכיל ולשי » ה שנסנתי לפיל נשס הפיז מ ו ל ד עעליא אין
)ו( כ״ג .בלא יציאת השליא
אגו נוהגץ לשיוש )י׳א ו י א כיש נ ע פ ל ס
)ז( נולד פירש ו ל י
יהיינו  TOי ו ם פ ס יציאת סשליא .נ י י וסאסיוניס
ז כ י  .שין
70
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דרכי תשובה
כחוע של משי אורכו כרוחב אצבע והרגישה ריחוש ההולעח שלא יבא ה מ ל לכלל עננות ע״ש )כה( חתיכה נין לבבה
נגיה החיצון קמוךכחוץ ושנאמרשבא מן המקור יינ מדש בץ שאר מראות עור 51״ )בו( רש בה עצם אבל אם
בזה נשיע דהמפלמ כמין רמשים חוששה לולד ועמאה אץ בה עצם אין כאן מומאה בילה אלא מומאת גלה
לידה בפרס לפייד הרמביס שהמפלמ מממ נמש אמו משום עהיחה היןנל לחם סקכ״א )בז( ]עצם• עיי׳ פהיש
ממאה לTה שיש להקהפק על ההולפה אולי הוא דמוס נסם מעיל צלקה באס אץ ט עצם אס ממאה לילה גשפיל
•נחש נקמטה והעלה בפלפולו שאץ בנייד לחוש לזה והליק ועיי׳ בס׳ צמח צרר ,על המשניוה להגהיק מליבאווימש זיל
מאץ זה מין עיבור כלל לק ממיני הסולעיס שהההויס בנדה סיג בליה תקיצול ומה ללינא שממה לאישממימס״
מחולשה שבמקור ואפי׳ לדעה מזדסכמ׳ יש להלוהלהיהר לשון מרמבץ במלכומיו דמסורש לתדיאדבמהיכה אס אין
•ע״ש[ )בב( שפיר .עי״ פירש״ נסיק דף כיא נדב דשפיר בה עצם מהולה ולא למי מהיכה לשפיר עיייש[ )כח(
הוא עור הולד קודם שנבראו בסוכו גידים ועצמוס ונקר ד נקיים בתוך ״ד יום עי״נאהינוקק״ה גשם השיך לצליבה
ועי״ נריע ברמטרא פיג משנה א׳ שכ׳ דשפיר הוא קרוס זינ אחר י״ד יום ועיי׳ בהוהיש מה שהמה ע׳׳ז ומנימ נציע
שיש ט דם נקרש ורניס פירשו דשפיר הוא חהיכה של וע״׳ בשדה מלבושי ידע )להג׳ ממיר( גדדד קי׳ ז׳ מה
נשר שיש נה טרה אדם ו״א דשפיר הוא ־כמין שפוסרס
שהאריך בזה[
עיייש )כ 0או שליא• עי״ נלחם קקייח שהעהיק לשון סעיף ך׳)בט( ילדה ובו׳• כ׳ במקור חיים קק״מ לדידן
תרמביס קנדל והייט מה שלפעמים יקפה משאר הדמים
שחוששץ למנהג והיקץ להחמיר כל ע׳ יום
שטצל מהם האדם חהיכה כמי לש pהשור והוא כרוכה לזכר ופ׳ לנקבה אין שום נפקוהא בכל הדץ דקעי׳ זה
על מקצה הולל ולעולם לא יעשה סנלל זה אלא עם ולל דהא עדיין ממאה הוא יוהר ימים מאלו הימים שיושנה
אנל מסיכה שטצלה לנלה נלא ולל אינה נקלאה קנלנ ימי לידה על שליא אלא הנדע כסב דין זה לנוהגין כמו
ולונ העונליס אין עממס סנלל ולפעמים יכת המעונרמ שהוא מעיקר הדין הנזכר לעיל קמי׳ אי שאיצ לנהוג
דנל על נענה ויפסיל העינול רעשה סנלל זה ולפעמים חומרא זו אלא לאחר י׳יד דנקבה אם כלו הז׳ נקיים
ישאר ט היכר פנים ולפעמים יינש הולד רשהנה ויקפואו עובלח עכיד )ל( אינה חוששת לולד אחר ופשוע דאנדג
עליו הדמים עד שלא ישאר היכר פנים לפיכך זכר וסנדל דמולין הסליא בולד הקודם ולא צריכה לשמור מומאח
עומ אעפיי שאין היכר לפנים להסנדל הרי זה השנ לזכר לידה על השליא ודמ נדה היא דאי אפשר לפה״ק בלא
ולנקבה שמא קנדל זה נקנה היה וכו׳ עיש )כד( שייא• דם והממנר והאמרוניס לא הזכירו זה משוס דקמכו על
עיי׳ נלחם קקיימ שהעסיק לשון הרמדם דשליא הוא הכלל שכ׳ המחבר והמדא לעיל קעי׳ ב׳ דאפי׳ אין חוששין
החוהלה הענה שהוא ממ.ממה שנהוכה טצר הולד והוא
משוס ולד מימ נדה היא מקור חיים שם
מקפה אוהו ואה חסנדל אס ה״ עמו סנדל וכשיגיע זמנו ס ע י ף ף )לא( סקצת שלי* .עיי׳ נסינו סקי׳ז שמבואר
ממוך דבריו לאס נפק מקצת שליא רק לבר
י
לצאה קורע אוהה רוצא והיא נקראמ שליא ונחחלה נרייהה
לומה למומ של ערנ ומלולמ כמצוצרומ וענה כקרקבן מיעומ כדק שבדקץ ודאי דאין לחוש דיצא רוב ע״ש לדרכו
םחרנטליס ואץ שליא פמומ ממסה ומיש מדמ שכ׳ נשם ועיי׳ בלבנון נמע קוף קק׳ז שעמד נדע הנףמ מ ה והשיג
הרעגץ שעכשיו בזמהיז אמ׳ פחוח ממפמ מממאץ אומה נדד בזה וכ׳ דאף שלדין הקיק דאין שליא פחוהה מספח
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כארהנולה
ג״ו

ביום ראשון ולא נגמרה יציאתה עד יוס ב ׳ ) ל ב ( חוששת מיום ראשק אכל אינה מונה אלא
מיום שני• :ז עהמפלת דמות בהמה היה ועוף ושייא קשורה בה אינה <לנ>
DC
מ ד ד )יי( אהר ואע״פ שהורד הנדמה זכר תוששין ליתן יגמלא
יל"!
*
"""׳
אהד ואם אינה קשורה בה חוששת
הימ  oנפ״* y>bva
ילמ*י  oeי ן נ״0
לה )לד( ימי טומאה של נקבה בשביל השליא :ח *היולדת טומטום או אנדרונינוס נותנין
לה )לד (.ימי טומאה של נקבה ג ט •הרגישו! שהפילה)לו( ואינה יודעת מה קאפימ לא
היתה בהזקת מעוברת ה׳׳ז טמאה לידה וחוששת )לז( שמא נקבה היתד :.י ינהתך הולד
במעיה ויצא אבר אבר בין שיצא על סדר האברים כנון שיצא הרנל ואהריה השוק ואחריה
הירך בק שיצא שלא על הסדר אינה טמאה לידה )לה( עד )לט( שיצא )־(;ח( רובו
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פתחי תשובה

)ס( אשי כתג השין ונדידן שאץ אט נקיאין לעוצם נותנים נה •מ• )ח( רונו ענהיפ שנ הרנ מהיי״נו זיל שהניא נשם תשונת נפנת שנעה
פומאה של נקנה )ס( רונו ה-נו מיאור״תא אבנ מדיננן שמאה נידה סימן ס׳ נאשה שישנה על המשני ופסקו התנלץ וצירץ יצריכה שנפה
אס יצאה אנר אנר והמירו )נילקמן סעץ( ״א( ופמאה נינ ניה אפינו נקיים משוש דאמרינן נשנת מאימתי עפללין עניה שנת משעת פתיסת
הקנר וקתני עלה מאימתי פתיסת הקנר משעה שישנה על המפנר וא»א
מיאוי״תא יאיא צפתיסת הקנר נצא ים פץ• ולגוש
נפתיסת הקני נלא יס עיש ופיין סיי שסלק על ינר• ניש אלו ופסק
נהתיי עיש ]וק הסכימו נספי גרת• ופנתיי ונוס אנא ינמקוס שנהנו איסוי לא •שנו ]גס נשאלות ותשונוס תשונה מאהבה סלק א׳ ס״ קייי השינ
עג הגיש והויה להתיר והסכים עמו רנו הגאון נפל נוינ זיצ ]ונן הסניס נפשו ממס סופי נך׳ קע״פ והוסיף עוד לומי יא $המנהג שהעייו נשי
פולץ לפני נפל ניש אינו אלא נסתס אנל אס ניקוהו העיליות ומצאו הפמס שגוי אפילו מנהג ציכא עיש[ ועיין נספי נינת אים ועמשיל סקיי

דרכי תשובה
 pהוא שמקצה שליא צליך שיעול קצה לענין לובו או סעיף ט׳ )לו( ואינה יודעת מי -והיה אפי׳ מקופקה
בזק ואינה יודעת מתי הפילה דאיבא קפיקא
י
ניראשו אנל עכשיו דק״״ל דאין שיעול לשניא מרש הנ״
היה דגם לדין מקצח שליא אין שיעול עיש )לב( חוששת מובא אפיה חוששח לכנ קפק וכו׳ חודד בביאורים קק״ד
םיוס ראשון .ע״׳ בקיפ שמחמה נרד חמחבל בזה דהא )לז( ]שםא נקבה היתד -עיי׳ בק׳ חוקפוח ירושלים קי׳
ללילן דקיייל אין פהיק בלא לס הלי בלאיה ממאה גיוס זה גשם הילושלמי נדה פיג היג רכאמנח אשה לומר
ילדה׳ ולא יבדחי אבנ אין נאמנח לומר דבר היא ניקבא
ראשק משוס סהיק עיש
היא דאינן בקיאוה בזה ע״״ש ונפ״ז גס אס אומרת תיא
החשיך
מיש
ענאהימ
סעיף f׳ )לנ( חוששת לולד אחר׳
שראתה שהי׳ זכר ונשים אחרוה נא בדקוהו להנפל אז
לה
נוחנין
לעולם
בקיאין
דנדידן דאין אנו
י
יש נהחמיר דאינת בקיאה ושמא נקבת היתה[
מדברי
שהניא
קקי״ח
נסיע
ועי״
בקנה
של
מומאה
ימי
סעיף י׳ )לה( עד שיצא ח מ  .עבאהימ מיש מהגףך
נמקצת
רק
שביכר
להדיא
ניכר
נלא
דוקא
דזה
הסוקקיס
אבנ מדרננן ממאה נידה וגס ממאה מקום
י
בזה אמרי׳ דאין אט נקיאין אנל היכא שניכר נהדיא נדה וע״׳ במור שכ׳ דנ׳׳מ אס ממאה לידה מדאורייתא
זכרוחו גס אנו נזהיז נקיאיס נהא מיש אמנם הממיין או מדרבנן לענין ימי מוהר דאס ממאה רק מדרבנן מיד
נדנרי זקיני הלטש נענרז שהניא הש״ך נזה יראה שכ־ שיצא אבר אחד ידמ לא יהבינן נה ימי מוהר אלא ידום
נחדיא ראפ״ נראה להדיא שתנדמת זכר כותנין נה ימי שיצא רוב הגוף ע״ש ועיי׳ במקור חיים סקליא שקייס
מומאח נקנח ע״ש ועי״ נמקור חייס קקכיו שעמד נרד דלדידן בלא״ה אין נ״מ בכל אלה כיון דאין בועלין על
הענרז נזח וקייס כי לדידן נלא״ח אץ נ״מ נזח ביון דס מוהר ע״ש ועי״ בק״מ קקכיג שעמד ע״ד הנףך בזה
דהנלמה איט נר קיימא והוא נפל תלא היא מחריבה דמה נימ יש אס היא ממאה משוס לידה ,או משוס נדה
לעולס נקפור ז״ב אחר ייד ימי נידה לדידן וכמ״ש הנףך הא קוף קוף ממאה היא וכ׳ דייל דנ״מ סובא יש דאס
לעיל קיףל וא״כ אץ מ ו לדידן אפי׳ אס נוהנין לה י״ד היה לידה מה׳מ היה מנינן ימי מומאה מיד כשיצא אבר
ימי מומאה דנקבה משוס השליא וע״ש וחת עוד בדבריו אחד וכששלמו ״ד ימי מומאה נקבה ואחיכ לא ראהה
נקיק שאח׳ז )לד( יסי טומאה של נקבה• עמ״ך קק״ח היא מהורה לבעלה משאיכ השתא דביציאת אבר א׳ לא
שכ׳ דדיל מקפק ועי״ בקיע קקי״מ שעמד בזח דהא הרב הוי בידר מהימ א״כ אס יצא אבר אי העם והשאר בממר
ק״ק דחא לאו ודאי דמולד אחר הוא אלא קפק הוא וא״כ מנינן ימי מומאהה מן יוס יציאמ רוב הגוף ואפי׳ לא
הרי איכא קיק דאחיל דמשל ולד אחר הוא שמא זכר ראתה  p3ממאה וכר ואיל הא נלא״ה יש איקור דאור״מא
הוא והרי מבואר בגמ׳ דבמקוס קיק לא מחמר׳ינן בזה ביצא אבר א׳ משוס נדה דא״א לפידק בלא דס ז״א דמ״מ
וקייס נציע גרש
יש נימ אס בחעכב יציאח הרוב אחר שיצא אבר א׳ ז׳
ס ע י ף ךך )לה( יסי טוסאה של נקבה .עיי׳ בקיע ימים דאלו משוס פהיק היה קגי שחמתין ז׳ ימים משלדכ
קק״כ שהביא מדברי הגע׳ דאסי אסיליד השסא אסורא דרבק יש עדיץ משוס לילה ועיש ב)דש
גס זכר בהדיה לא אמריק מדהאי זכר האי במי ׳זכר הוא עוד מזה באורך )לט( שיצא רובי׳ מסידש מיש בלבלי
אלא אפיה השב ימי מומאה של נקנה עכיד ועי״ בלבנץ הניש באשה שישגה מל המשבר ופקקו החבלין וכר ומ׳׳ש
מהכרפ מרש גכדע שכ׳ שק הוא המנהג ללא כחומלת
נעע קק«מ ודש נזה נאודך.
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דרכי
הנ״ש כ״ש ועיי׳ במקור חיים קקנדו שהביא לברי הכדפ
וכ׳ אפשר לבמקומו היה המנהג להתיר אבל לא במקומייו
בק״ק פראנקפורט מנוחגין להחמיר כהנ״ש מעיקר הדין
כ׳ דזה תלוי נאופן בדיקה תידלדות אס המינדות ישראניה
בקיאה באומבת שלה ואמרה שנא בדקה להאשה אלא בחד
אצבע אמצעי בדרך המילדוה האומנות שאי! בודקה רק
באצבע א׳ אז אס נא ראתה שום דם האשת טהורה דע״
החיבה אצבע א׳ לא נפתח הקבר אבל אם תמינדות אינה
בקיאת ובודקת ביותר מחד אצבכ או שהיא אינה ישראניה
שאין להאמינה אס אמרה שלא בלקה אנא באצבכ א׳ אז
חיישינן דע״י יותר מאצבע אחד אי אפשר לפה״ק בנא
דם וכמו שפקק הנ״ש וקייס שהדברים ברורים ואמיתים
ויכולין לקמוך עליהם ככ״ל וע״׳׳ש בכדכ שכ׳ דבנ זה
הוא לענין המנהג שגם אס נאחר שפקקו ממנה המבנים
ושבה לאיתנה והולכמ בביח ממזיקין אוהה נטמאה וכאמוי־
אבל בשעה שיושבת על המשב ־ באותה שעה צריך הבכנ
להזהר בה ע״ש ועיי׳ בק׳ט קקכיה שהביאו וכ׳ דנאו
דוקא באוהה שעה שישבה על משבר דייקו אנא יייד
שאחזה צירים וחבלי נידה ומבקשה להביא להחכמה צריך
הבעל נהזהר בה דודא' לאו ישיבה המשבר גורס פה״ק
אלא כל שהיא קרובה ללידה כ״כ שצריכה לישב ענ המשני־
ואיכא נחוש אוני היתה המינדוה מזומן אצנה היהה משיבה
דיד על המשבי־ נכן צריך נהזתר אנא שאס אח״כ כהגנה
שטעות היה אכלה אין כאן ביה מיחוש כ״ש )מ( ואס
יצא ראשו .עיי׳ בלבנון נטע קקי״ב שהעורר בנולד ב3׳
ראשין ויצא אש א׳ ויאש השני ושאי־ הגוף נשאר בפכיס
וכ׳ דאף דנודאי הראש השי׳ ושאר הגוף שישאר נכניס
לא הר כילוד שאין ראש וגוף נגרר אחר זה היאש האחד
נננד אנל מימ י״נ דראש זו לחוד שיצא הוי כילוד וכר
ואם נימא דניצאו נזה אחר זה הוי נ׳ לימה מונין ימי
תטומאת מיציאת הראש השני ע״״ש )מא( פדחתו ענאהיט
מיש מתשיך רונ פדחתו ועיי׳ נלחם קקל״ג שכ׳ בפשיטות
דדוקא ניצא כל מצחו עיי׳׳ש וזה אינו במח׳׳כ ועיי׳ נקיט
קוף קקכינ מיש נדנרי הניח נניאור דנרי חרמנים דחכא
נרונ פדחה קג׳ עיש
סעיף י״א )מב( הוציא השבר את ידו .עיי׳ נקיט
סקנדנ מה שפלפל נ מ ן מחותך שיצא רק
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תשובה
אבר אחל ועיי״ש ביי״ש בזה נדינא ועיי׳ בלבנון נטע קקייג
שהביאו וכ׳ וזיל וללעחי פשוט כיון לחזי לאצטרופי צרוב
הוי לידה מדרבנן ובמחוחך אפי׳ הוציא רק אבי• אחל
והחזירוהו כיון דלא חזר מכח עצמו לא אמרינן כיון דהדר
הדר אנא הוי בהניחו באיזה מקום ומצטרף ברוב עכינ
)מנ( את ידו עבה״מ וירש או רגט נאו ־וקא דה״ה אבר
אחר שיך לעיל קק׳׳ע והוהיש כאן קק״ה ועיי׳ גק״ני

סוף סי׳ זה בד״ה כ׳ המור וכ׳ נלננון ננוע  qpסיךנ
ח״נ ומסופקני אי בעי דוקא כל האבי־ דהוי חשוב או אפי׳
מקצת אבר ניד תד התחנה לידה מדרבנן מיהו ביצי*.
הראש ודאי רוב פדחת חשוב במהותך להיות התחנת נילה
הדרבק וכן ביציאה יד רוב הד חתחנת נידה אבל בשאי־
אבר דיש מחנוקת אי הוי לידה וכיון דברוב אבר ניא
ידעונו אבר שבפנים כיטד^כדלעינ סי׳ י*ד קעי׳ 3׳ יש
נתקל במידי דרבנן וידיו נדינא צ׳ע ודוק עכ״ל )מד(
אפו טמאה לידה מדרבנן אבנ מדאור״״תא אינה נומאה
עד שיולד כדלעיל בקעי׳ שלפ״ז ואינה יכונה לסבול עד
אחר שיעברו לה ימי לידה משעה שיונד שמלה סקיט
ולחם ק״ק ליה
וכתב בכרפ ח״נ דאף דלא יהבינן ייני מוהר ביוצא אבר
אחד אלא מעה שיצא רוב הגוף או הראש ידמ
נחומרא מניין ימי מוהי־ מראשון לענין זה דשנמו לה
ימי נווהר מעה שהוציא אבר אה־ עכיד ועיי׳ נקיט בקוף
קי׳ זה שהביאו וכ׳ ח״נ ונפעניד אין זח מוכרח די״ל דאף
שאמרו חז״נ הוצאה אבר א׳ מקרי נידה מ״מ נא אמרו
שתנטנ בזה הלידה דאורייתא דאף שגם הוצאה אבר א׳
מקרי לידת מ״מ תוצאת הרוב או תראש ודאי דנידה
מקרי ועשאוהו כאילו ינדה נ׳ ונדוה ויהבינין ׳,מ׳ עותר
משני וטמאה גיכ מלידה הראשונה עכ״ל ועי״ בשמלה
שס שהביא דברי הכדס והקיט בזה והוכיח שהוא מלוי
גפלוגתה הבה״ג והרשביא עיי״ש
סעיף י״ב )מה( היתח םקשה לילד• ואם חינה מקשת
לילד והיא אומלח שהולד היה מונח במקומו
אכיכ שנשמע קולו אץ לחוש כדאיהא להלן קי׳ רקיב
קנני׳ ד׳ לענין מילה לחם קקל״ו ועיי׳ בנבנון נטע קקי״ד
ידש בדץ זה באריכוה
סעיף י״ג )טו( הראשון ניכר שהוא זכר .ואס הראשון
ניכר
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בתשר מ י נ תניינא ס ״ י סיי קכינ נשאל נאיש ואשה הדרים ננפר ואין שם יהודי או יהודית זולת הזוג לנדס אס מומר לנעלה נעמוד עליה נשהיא
פונלת לראות שתהא כולה תמת המים ואס יכול לתמכה ניד״ו לדשפה תסת הסיס וכתנ שמצד הסנרא נראה כיון דאיסיר כניעה )כדעס ׳שיד ס י ף נ (
 pאיסור הסמנלות נמקומוס המנוסים הוא שמא ינא לילי הרנל מ ר נרגע זו לא ס״שינן דלא שניק התירא בתיכן> נרגע זו מיתרת נעליותה מן
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עיש )נ( ולא יקנלנו י ד ה פיין נתשונת יד אליהו סק> סי׳ סיה שנתנ דאין אשיג נדה רשאה נהסזיק גר נידה נדי שישתה יפלה נואניק או נסמם
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דרכי תשובה
ניכר שהוא נקבה והשני זכר מונץ לה מן נקבה נפי ליגע בה נדחפה נהוך המיס וכו׳ וע״׳ בלבנון נסע קקיג
שימי מומאה רמי מהרה של זכר נכללים בתוך יוד הנקנה שמהמה מדוע נא זכר העצה שכ׳ שס קקי״ז במישומש
לחם קקל״ז מהרשביא )טז( אס הוא זכר או נקבר -ואפ״ הדכק כ ״ הכקק נ:ד וכ׳ דנמקוה אין זה עצה נכונה
אינו ניכר אס חיא ונד לחם קקליח מחמוד
כ׳ יש חשש מנניפמ המיס ננגד וכמ״ש להלן סימן ל״א
סעיף י״ד )מה( יוצא ח*ז• ע*ל ס״ רקיו קע״ י׳ סעי׳ נףו ונףז עיייש )ה( ינע כה עכה״ש מ׳׳ש מהשמש
צדקה דמי שמהה אשהו והיא נדה מוהר ניגע נה וע״׳
סי )£קצ״ךן סעץן א ׳ ) א ( אפי׳ בדברים אס מרגינין בלננון נמע סק׳׳ג מה שהעיר נזה מכמה מקממת ]וע״׳׳ש
נשמש צדקה שכ׳ דהגס שמוהר מדינא מ׳׳מ ראוי לחחמיר
שיך קין׳א וכ׳ נמקור ח״ס קקיח ומשמע דדוקא דנרי שלא ליגע נאשהו נדה מתה ר׳׳ל ועיי׳ נשר׳ת ניה יצחק
חרגל שמרגילין לערוח לא ידנר עמח נחן אנל נדנריס )לחג׳ מלנונ ז״ל( ח״נ מיף׳ד ק״ ל״ח שהמה על דנרי
הנצרכים לו ולצרכ׳ הניח מוהר ונלנד שלא יה״ דנר׳ השמש צדקה שס נחשו׳ שני׳ נדנד׳ חרנ מחי״׳א ז״ל שם
חינה עיכ ]ועי״ בנרכ׳ יוסף ק״ זה אות ״ מ נשם תשר והעלה שאין נהחמיר בזה ע״״ש[ )ן( כהי עפח״ש מ׳׳ש
תר״ מיגאש זינ שיש מקומות שנהגו שהנדה נא חעשה מהחשג״ז שיש להתרחק מניגע נבגד״ נעודה לנושה בהן
שימוש הביה וכל צרכי הביס מהעכניס נכלל עכ״ל ופשונו ועי״ בלבנון נממ סין׳ד שכ׳ דר״נ אכ״ בבגדיו הבולמין
דבימינו ומדינהינו לא נהיו כן[ )ב( ]שםא ירגיל לעבירה רחוק מגופה עי״׳ש )ז> ]אפ״ באצבע קטנה עי״ בשרית
עי״ בערך חשלחן )לההיג מנאווארדאק( ס״ זה סעי׳ כ״ג פרי השדה ח׳׳ג קי׳ קי״נו נא׳ שנעשה קומא ע״׳ חולי
דאס היא קכה איע גופח או בגד״ בריח מוב פשיעא ר״נ וכמעמ קכנה היא גילך נשווקיס ונרחונוח להמציא
שאקול לו ליהנוח מריח גופה ובגד״ ואין לך גירד יצהיר פרנקח אנשי ביחו מחמה שאינו רואה בעיניו יוכל ליפונ
יותר מזה אנל מותרות הריח שלה כשנשאר נכל׳ אין נא׳ הפחחים או שאר מייךס לשכיחי ברה׳׳ר אס מוהר
קפידא דאין נזה לךרונ דעת ובשומע קול זמר שלה נראה נאשתו כשהיא נדה להחזיק נידו ולהוליכו נרה׳׳ר והעלה
ג״כ דמגרי יצהיר נזה עכ״ל עיי״ש[ )ג( דביק שבא עלי׳ לגס פי״ הפקק מפה יש לאקול נזה לק שתקח נידה
עיל סי׳ קפיז סעי׳ יינ שמטאר שס דדוקא היכא גדש איזה נגד או מקנ והוא יאחז נצל הא׳ והיא האחז נצד
היהר לאיסורו אבל היכא שאין היתר כגון ברדמ״ת או אחל וגס זה לק בשעח הדחק עיי׳׳ש[ )ח( שום דבר .וכ׳
בזינחה אפ״ כבר בא על״ אקור להחייחד עמה דהרהי נמקור חיים קיף קק׳׳ז וז״ל ובחנו חאחרוניס לילך אחל
אשמ־ נלה אקול לנא ללוש נננפלה שלשה עליו ולא להנוח
בעיק חוה״ש קקיא קיע קק״ב
סעיף ב׳ ) oלא יגע בד״ עפהיש )דש מהנדב נאיש ממעשה יד״ עכי׳ל׳ ) ט ( ]דבי• עי״ נשד׳ת יוקף אמק
ואשה חדרים בכפר וכד אם נמהר לנעלה להג׳ חיד״א ז׳׳ל קי׳ פייה והביאו נ ע ק מ הד״ע קי׳ ב׳׳א
*ה
1

יורה דעה קצר .הלכות ניה סעיף כ
)וכן )י( כ״ )יא( )ד( יריקה )יב( מידו )ינ( לייה או להפך אסוי(

)ו•• והגהות שיי(

פתחי תשובה

פתחי תשובה

עצעו נ נ ר ה ה ו א א ו נ י ד נ י ק מ י נ ו נר אסר וראיה ממשנה ״ ס י ה
דמנשירין אשה שהיו •דיה נ ד ו פ ״ ה ר ע י נ לפי שההנל מ ס נ ר נ ו ׳ עיש וע׳
נ מ ש ג י ן מ י נ ס י ׳ נ י ס ו נ ס י ׳ ריל ש נ ח נ דמוחר ליפונ מידה החינוק משום
דסי נושא א ח עצמו והיא אינה מושה כלום א נ א החינוק עצמו ה ו א יוצא
מ ס י ק א מ ו ו נ א אל אניו עיש ונראה ד א ס החינוק ק פ ן א ו מולה א ו כפום
א ס ו ר דאז לא שייך לומר חי ט ש א א ת עצמו כמיש ה מ נ י א נ ס י ׳ שיח ס ״ ק
ע ׳ ו ע י א ע״ש .ו כ ח נ ע ו ד שס נ ס ״ נ»פ דלינע נ נ נ ד י ה נ ע ו ד ה ל ט ש ה יש
נ ה ת ר מ ק אנל כשאינן עציה מוחר שלא נ א ס ר מ ש נ נ ומושנ שלה אלא

)ד( זריקה ע׳ נשו״ח שנסק> סי מ נ ס ח י ע ק ג שכסנ ד א ה ו ר
לנוהתח מ י ש
לאשה נדה להסיר מכפלה נוצה ד ר ן נפיסה ו מ ג י א ראיה מאמימר דשקיל
נ נ ר א נ ד פ א מיניה איל פסילנא ל ן לדינא פ י ש ופי נתשונח ה ר הכרמל
חייד ס י ׳ ״ ס שדסה זה והעלה להחיר פ י ש נ ם ה כ ו י פ כ׳ דאין להממיר
נ ז ה ע ת נ פ נ שם שראה נוהנין שזורקין ד נ י כלפי מ ע ל ה ולא לנוכס אשמו
כמסנוין לזרוק לידה והיא פושנוח ידה ו מ ק נ ל ח ו ד ש להקצ נ ז ה עיש
] • א נ ן נ ס י פ נ ח נ ד א ע י פ שיש להקל מ ע י ק ר הדין מ י מ אין להמיר וכל
ה מ מ מ י ר נ ע נ י נ י ם נאצה ת ע י נ עיש[

דרכי תשובה
אות ד׳ להמיר לאשה ׳ונדת שנותנת הבן למילת באופן מניחתו על הקפקל העומדת קמוך להדלת והוא מקבלו
שיקשרו הילד כל שני כקהומ קנונים ושידה אוחזת בכקת משם והיא משום לא פלוג כדי שלא יכירו אז העומדים
א׳ ונעלה בשני׳ ע״״ש ועיי׳ בקרית בית יצחק להג׳ מלבוב אם אשהו נדה או לא ובכה״ג אץ לך יפה מן הצניעות
ז״ל ח״נ מיו״ד קי׳ ל״ח שהשיג עליו וקייס דאין נוהגין כמובן[ )י( ]ע« זריקה• עיי׳ פח״ש קק״ד לענין להקיר
כן רק שהיא תתן חילד לאחר והאחר לנעלה עי״׳ש ועיי׳ נוצה דרך נפיחה וע״׳ נשר׳ח יוקף אומן)להג״מ חיד״א
נק׳ נן אנרתס תקפרד׳ נשו׳׳ת מנקופו ק״ ד׳ שכ׳ ג״כ זצ״ל( ק״ פ״ה מ׳׳ש בזה והעלה לנכץ להחמיר ע״״ש[
נעכץ ליתן הילד למילח וחוכך לחחמיר גס כשינימו הילד )יא( ]וריקה עי״ נשר׳ח משיב דברים יריד קי׳ ק׳׳׳ ע׳׳ד
קשור נכקת א׳ וזה תכקת יניחו ענ כקת אחר והאשה אס ומהר לנשק תתיטק שהוא ביד אשמו נדה והביא מד׳
תתפוק רק נכר התחתון ונעלה יקח רק הכר העליון עם היד אל״ המובא בפח״ ש לענץ להדליק מנר שביד אשמו ו ק
הילד בתוכו כי ״׳ל כשהם נ׳ כרים חונקת אותם ביותר מד׳ התשב״ן והעלה לאקור דגם להמידריס ליגע בדבר שביד
שלא יפול ההינוק וגס כ׳ שם ד״׳ל דזה תלוי בפנוגתא אשהו הכי שייך חשש הרגל עבירה גס כשמנשק ההינוק עיי׳׳ש[
הקדום כמ׳׳ש הפוקקיס אס איקור נגיעה בידה הר )יב( ]מידו לידה• עי״ פהיש בשס יד אל״ לענץ הדלקת
מדאורייתא אז ״׳נ דאין להמציא קולות מקפיקא ואס הוא נר )ועי״ בקיק הקדום( ועיי׳ בשירי נוהרה להג׳ מהרכדק
דרבנן אוני יש מקפיקא לתקל אך ק״ס דמקמפי להקל זיל ק״ זה השד א׳ אס ומהר הבעל להדניק נר מנר
ננ״״ש ועי״  p3מקגרת השלחן הקפרדי עב היריד מ׳׳ש שביד אשהו והורה לאקור ועי״ ומה בקפרו קנאה קופריס
נזה ומה שהניא שם במקגרת חשלחן מד׳ התשב״ץ ממהר השר ״ז[ )יג( ]לידה• ע״׳ נמרמ בית ׳למק )להג׳ מלטב
לינוול מידת תתינוק משוס דחי נושא את עציר הנהמונא כנר ז״כ( ח״ב מיו״ד ק״ ״מ נדד בעל שנוהן גמ לאשהו נדה
נפת״ש נזה קק׳׳ג ולי נראה לפימש׳׳כ נמג׳׳א קי׳ נף׳ח איך רשאי והלא אסור נהומימ ורדו לידה שוס דבר גס
וחעיר ע׳׳ז נפח׳׳ש דנהינוק קמן או חולה או כפות ל׳׳ש ע״׳ זריקה וכמבואר ברמ׳׳א קעי׳ זה והעלה להמיר כיון
זה א״כ אין כוס היחר כלל ניקחו ידדה למילה דכולחו דע״ז מגרשח לא אקרו חז׳נ להושיע מידו לידה עיש עוד
איתני״ אז דהוא קטן  pשמונה ימיס וכפוה ניד׳ אמו מעמו וגס ירש לענץ קידושין וחופת נדח בשס מרח ביה
ואין שוס דמיון למ׳׳ש התב׳ץ דחי נושא אה עצימ שהתינוק יהודא הקפרדי שכ׳ שיושיע החהן להכלה ע ״ אחר ולא
רק יוצא מחיי ,אמו חח ל״ש רק נתינוק נערך חצי שנה מידו לידה ובשרה שערי דעח קי׳ קל״ח חמה ע״ז דהר
לכה׳׳פ וגס חוא כפות כדרך שקושי־ין ומלפפץ רגליו מלי קדושיך ע״ג קרקע ע״כ צ׳׳ל רק בהורה שליחות
קודם המילה כימ שצריכין וגס אס נדחק ונאמר שנשניל בקידושין אס ירצח לחחמיר אבל לדינא איצ לכ׳ז אך יושיע
זה יזהרו אז נעה יקחו הנעל מאשהו שלא גכרוך ולקשור לה העבעה בעצמה ויזהר שלא יגע בה עי" ש מעמיו ועי״
רגליו רק יעשה זה המוהנ בהביאו ג נ הכקא קודם המילה גשרה ויוקף אברהם הקפרד׳ קי׳ ז׳ שהמנהג במקוימ
קמוך ממש עכ׳׳פ טעם הראשון דהוא קטן ביוהר עדיין גחופה נדה שפורקה קודר על ידה וטהן על״ הקידושין
יש וגס בחחזירו אל אמו אחרי המילה הנ׳ הלהא הנ׳׳ל והעלה דבכה״ג יש להתיר טדא׳ דליש חחשש דפקקינן
איתני״ בהו דהוא קטן ביוחר וגס משוס דחוא כפוח בזה בש״ע שלא יושיע דבר מידו שמא יגע בה כיון שהוא
וכרוך רגניו בע״כ אז כמ׳׳ש המהרי״נ בה׳ מילה קהתיר על חקודר ורק פיא מפני חקידושץ נרכ לא ח״שינן עי ש
ליקח המפה שב ק׳׳ה לקשור משוס חולה זה הוי קכ׳נ ונאמה הדבר מבואר ע ת במהר״ל שכ׳ חיל וה״ חומב לח
כ ״׳ש ונע׳׳כ טעמי׳ כ מ שלא ינענע חמינוק ברגליו ויקנקנ המבעה באצבע שאצל האגודל ואם איננה מהורה אינו
ח״ו נמר^ס המילה וא׳יכ א׳׳א לחחיר קישורו אז וגס הוא מגיע בה אך יניח ליפול מעצמו לאצבעה עכיל ועיי׳ בשרה
חולה אז מכאנ המילה וא״כ מדאי אין להתיר ומדינא בנץ ציץ קמא קי׳ קליע שהביא קצת ראי׳ נגד זה ימדש
אקור ולא אאריך נזה כי כנר כ׳ שס נמקגרמ השלחן הרידא אחנדז ק י קיא שטוב להודיע לחתן תחלה שהיא
וגס עוד בקפרי הקפרמיס כי הירא אה דנר ה׳ כנר נדה והלא היפוק נ״ דמחויינין בהודיע לו כדי שלא יגע
ר במקומוהס שלא ליקח הילד מיל אשתו נשום אופן בידה כשיקלשה איו דדא מלינא שלא להישימ השבעת
כלל גם נמקוס מצוה למילה כבז׳ ונפלט בממנחיט טדאי קידושין נידה כשהיא נדה דכיון דבשפה שהוא מושיע
נזהי־ים נזה ועול יותר שמפהי,מנהג נקצת קהלומ חשובוה עדיץ אינה מקודשה ואינה אשמו עודנה וכשהושימ יקדשה
מגס נכל הילדים נהניאס לניהכ׳׳נ או לניהידד אין לוקמס מעצמו פורש ממנה וכי־ שם  p 3 3ציון דלא ראה לחמר
הקוואט״׳ל הנמל ידל אשהו גס כשהיא טהולה רק בזה אך לא ראיט איט ראי׳ ולאנשי מעשה יש להקפיד
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פתחי תשובה
)ה( בקערה ג י ע  .עבסיס וע׳ כתשובת עשאס בדיד] סי׳ ק״ב באמצע
המשובה שכתב יאפי׳ מקערה אפס שיי לאכול אם גס בני הביס אוכלים
עעהם מקערה זו יאין לן הפסק גמל מזה ומ«ע רבים סם המשמידים
שלא לאכול עקעיה א־ אילו עם גני הניס ומיינא אץ צאסוד ולא נמצא
איסור זה ני י נשום יובסא אן העסמיייס יפה עושים גאיסוי סמוי ט׳
י ש ולעניי ייוקא על פולסן אפי יש עקום להסיר נזה אן> אס נס
כשהיא סהויה הס אוכלים נקעיה נ י ע י ע כשגם נני הניס אוכלים
עעהס עיין> עהינר אנל מקשיה אפס מיינא יש לאסוי לפיש הריא
שאסור לו לאכול משיורי מאכל שלה איכ כשאוכלים נקעים אסס נויאי
אוכל משיויי מאכל שלה ואי אפשל ליזהי וללקיק מה שיפסוק אלם אסר
ננפייס ועיש לעיל סי׳ י ס סיק ד׳

)ג( גפפה או שתגלה מספ פן השלסן וספן קערה שלה עליו וכתג ה י ז
גראה דלםס וקנקן י׳ווקא כשאין אוגלץ עאוסו לסם ואץ פומין מאותו
קנקן הוא יהד שינו• יופיא לשימן י ס גני גשי ושלג )י( עצמה .כתב
הניס דאן> צסניא זו אינו אלא כעס בני מיס אוכלים עעהס פל שולפן
אפי נימי הסם הוא ישרי כשהיא אוכלס מקעיה שלה אן על י שאוכלים
על מפס אפי בלא שוס סיני אבל כשבני  tnoאוכלים על שולסן אפי
והאיש והאשה אוכלץ לבין על פולפן אימ־ נל אפי מקערה שלו אסור
אפי׳ היה יגיל לאכול עמה בקמים אפס נרכ ונסב ה י ן ימינייו משמע
כשאין שם בני גיס כלל אסור ואיןדגייו מיכיסיס והיז כתב נשם הניס
ויל יאיסי שסוס גיול שפנס פץ פינות קטטת נקעיה הוא נופל אפיו
יהיא מפלס אמת עי גמי אללה ישנוש גיול היא יפיפא יפשע אנילה
א אנל י » משמע דכשמשימץ קערה סס ססמינוס גיולוס כיין שמשימין
בקללה וכל אפל מסל פן הקערה י ע י ם לפניו על כלי י ו ס י ואוכל משם אץ בוס אי סוי ניק דאין האכילה י י נלקיסתו מקערה שלוקפה גם היא
אלא משתמש בנלי אפל ננסיים ניל ע0ל
/

דרכי תשובה
מלעשוח  pליגע אמי׳ נשעה שמקדמה וציע עכיל והנה שנעה׳נ ש*כל נשכחן א׳ עם ל ב יש ביניהם בנות נשואות
בבאה* מ אתנדז סי׳ קיא שס קיק מ׳ הניא ד נ מ מחר״ל ובחוצוח שיש להם אורח כנגדם ומעוצס צא שמענו שיזהר
חס׳ וכ׳ ללא נוחגץ  pאלא שחחנן בעצמו טחן חעבעה )ד בזה לצפי לנר׳־ו משמע לאפ״ בשים מהורה נזהרים
באצבעה לקודם שקלשה בעבעה לא הר אשסו ומיל נזה שלא יאסצו עם נשים נדות ונפרע ננמוצוה שהגיעו
כשקלמה מס המבעח מלמקח הכלה מהחסן אס היא נדה לפלקן לצעולם נ מ ס הם רכל זמן שלא מבלו שורר עציהם
מכיל 1*#צו מס וייפלו להורזמ מזועס נדה לקתר נןהגאת נדת  tinשמנעו מסוס א7ס צזהר סהאנ והאם
מממן כל מה לאפשל שלא יגיע לק נמבמח כשעושיעה ואהותיתס וגיסוידהס מהולות יזהלו שלא יאכלו עמהס
על אצבעם ולא באצבעה וכל׳ חבנץ ציזן הנד ועי״ בעקלי בקעלה אחה *בלא כי מהלא״ שהביא ממכשפות שאין
מ מ מ קי׳ כיא * ח מ שנגלילומיו אץ טהגץ לחלק בץ נמשין פפזצתס נכשפיחס אלא רוקא בימי נדתה נלאה
ממאה לעהולה ומקלשין לעולם נדי עצמן נחחינמ ממנעמ מלבליו מ ה הוא בימי זינח למיה מיקא וצ״ע כי לא
כלי שלא לסלקם הלנל נעיד חנצניס אס מהולה היא לאיתי בשום ספל נףבאל ענין זה בפלמות )טו( אאיכ
* לא כיון לעמץ ל * אשתו הוא עי״ ש מגי״ נס׳ מקגרה יש שוס שינוי .עיי׳ נסינו קוף קיךמ שבי מהניי נשם
השלחן הקפלדי על חידל ס״ קצינ ק נ * ד  opגיכ ר״ו לאם היא משמם אח מקומה ואינה יושבה במקומה
שהטהגיס לקלש נדה לק נדי זמקה מימ לילה אף שגס המיוחל צח בזמן שהיא מהולה הד היכל ושלי עיייש
)טז( שיהא שוס דסר סטסיק• עיי׳ בקיע קוף קקיז
זמקה אקול ידמ לרנר מצנם שרי ע׳״ש1
) י ת לא יאכל עסח .וכ׳ הנדך קיףל לכיש שהביא מהמהרגדל לחקא כשגם האשה * כ ל ס המאכל
סעיף
׳
הוא ואציל שאקול לאכול עמה בקעלה א׳ שהבעל * כ ל אז מחפי הפקק אגל אס היא אינה * כ ל ס
נזה אחל זח * ד ע שאין טגעץ ניחד ועי״ נכף יפה ללב * ס ו המאכל ־שהבעל * כ ל אסור לאכול על שלחן א׳
לנדל ק ״ י ד ו * מ י שהביא מסקי קב יישל פ״ז שכ׳ סנוסה אין באן היכרא וצמד שימי עי״ש )ין> כל אחד
לחת מאיקור נדה יש נזם גס ע ת סכנה כי שיורי המק במפה שלו .עגאידמ מיש מהנרז מקא כשאין *כלין
הבא מפיח לתוך הכף ועהכף למוך הקערה מביא אח מאותו הלחם ואין שוסץ מאותו הקנקן ועי״ בחוהיש קיךג
חאדס לימ סכנה וקייס הרב יעה ללב <דז ודל רפה ובק״מ קק״ו שחולקים על הנדז בזה והוכיח שאם הקנר^
המנהג שנמסשע עכשיו בכמה במים לאכול כל א׳ בקערה ששזחץ ממט אץ ללש להיוה על השלחן הוי היכר כשעמד
נפ׳׳ע כמנהג הלועזים עכיל ופשע שהקב הישר כמג זה השהא עצ השלחן * ד פ שמוחין ממט עיש ונדכ נמקול
רק לזהירת ׳מידת אבל מעיקר הדץ מדאי דאין בזה חשש ח״ס קנךל למנא מיש )ית( ב * * עבאידע ופח״ש ויד$
קכ;ה דאל״כ צא מכל לפרנס דברי חמור והתדא בקעי׳ הבאה״ ע מםשץ־ שהשיג על הניח וכ׳ שאץ דנמו מוכמדם
מ להלן שעסילץ לשמוח משיורי כוק ששחהה היא כשהפקיק עי״ נק״ע קנךז )יש בזה ועיי׳ נ ע ^ צנונה שהעמיק
אדס אחל * מ ח ו ל ק מכוס זה לבוק אחר * במה בדנרי,הש׳ך דבכימ אין ה״סל כק*כלין כל א׳ נקערה
שמידת כששמסה והוא צא יודע שא*צ צהגיל לו ואם נידע אלא כשאץ שם ניב * כשיש לו מ והב״ב *כלץ
נימא שיש מ ה משש סכנה אק־ מ ח י ת ככל אלה והנה גיכ על שלחן זה עמהס אנל אס הביב * כ ל ץ בסלמן
עיינחי גס בק׳ קב חישל ולאימי שכ׳ לאפ״ שאל בנד אחל והנמל ואשמו * כ ל ץ לבלן בשלחן אחל אז אף אם
בימ צא יאכלו עם * ז ה נדה מידע ומעולם לא שמעט שבזמן שהיא מהולה * כ ל ץ שניחם בקערה אממ מ ס ה
*כלץ
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דרכי תשובה
אוכנין כל א׳ נקפדה נפ״ע נא מהנ׳ דכיון שאוכלין נשלחן לנונה קוף קע ׳ זה לנאחר שהניא פלוגהה המיז והשיך
נפיכ ואין הניב אוכנין על אוחו השלחן איכא חשש אקרוני נזה בשס הק׳ קפדי טהרה דאין איקור נזה אלא בדבר
דעהא ואקוד ננא הכקק פ׳׳ש ועיי׳ ינזה נמקור ח״ס קקי״ב שדרך ליהן מיד ניד אננ נדנד שאץ דרך לימן מיד ניד
ומ״ש הנאהימ מהנח וכנ א׳ נומנ מן הקערה וממיס ידן קכידא ושכן כ׳ הק׳׳מ שאין נהחמיר נזה פ״״ש
ועי״ נשמלה קקיט
לפניו וכו׳ עיי׳ נמקור ח״ס קוף קקי״ג שכ׳ דנדיוק
כ׳ הנףז  pור״ל דדוקא אס האימ חוקך לו מיזחתיגת סןךף ף > (jוהיי• ייני יייז ע״׳ ?לחם  rppמגך
הגדולה שנקערה ונוהן ענ העענכר שנפניו וכן האשה
דדוקא כשאינו יודע ששתתה אבל אס הוא
חומכח מהחהיכה ונוחנוה על הנועננפר שלה הוא ד שרי יוד! ששתתת רק שאינו יודע שהיא נדת צריכת להגיד
אננ אקור לחאיש נחתוך מן החחיכה הנדונה שנקערה נו עכיד )כא( והלכה לה• פפת״ש מיש מתשו׳ יד אל״
וניתן כל הקערה של האשה וכן נחיפוך עיש ועיי׳ נעצי נערן אס נאתת נאמצכ מ ת ר לו נגמור אכינתו וע״׳
ננונה מ״ש נזה ]וכיי׳ נקי׳ ערך תשנחן)לתתיג מכאווארדאק( בחידושי הגרעק״א שציין נזה לדנר׳ חנרכ׳ יוסף ארח ק״
סי׳ זה קעי׳ ט׳ ירש נדנד׳ הנרז אנו וכ׳ ח״ל ודע ־קערה ע״א ור״נ כ׳ שס מנואר שחרנ חידיא השיג על חרנ יד
הנזכר כאן הוא קערה קטנה שקורץ טענעיר ונא הגדולה אני׳ נחשד ומ־חה רא״הו עיש ]ועי״ נשדח מעשה אנרהס
סקורין שיקע״נ שממנת מערין נקטנוה וגס הט״ז קקינ הסכרדי ידרד ס״ ירא שכ׳ גיכ נזה מלעח עצמו )כד׳
תזכיר כעין !ה נהיהר מיי׳׳ש ונאבונ מקכרת אחת שתוא היד אב״( דאס ההחינו נאכונ ואחיכ פרסה נדה אין
׳טול חתיכה ואח״כ היא ואח׳׳כ הוא וכו׳ שנזה יהי׳ ההיכר מפקיקין דהוי כהחחילו נהיהר עיש נאורך ולענין הלכה
שאין נוטלין כאחד ודאי אקור כיל״ש הנףז אנל דקכרת נמכשה נודא׳ אין לההיר ומרש הנרכ׳׳י עי״ש ועי״ ימה
גדולה ניקח חנק מיונה נהקכרה הקטנה וכמו נשר
נחשד מי השנוח קכ״א[
שנותנין תרנת חתיכות על פאטמעקא״ק וכל אחד נוטל סעיף ה׳ <כב( לא ישב ענאחיט מיש מחנרז שהש־ג
חלק ממנת לטעללעיר שנו מותר וכר עכינ עי׳״ש[
כל הניח ועיי׳ ננקה״כ שאשיג על הט״ז
אננ
)יט( לאכול משיורי מאכל ש ל ענףז קק״ג מיש
ומצדיק דבר הב״ח דנישינה ניכא איקור רק נשכינה ועיי
ו
נתניא לו מאכל מומר אמנם יעיין ננדך קקייג שכ׳ שכשס
שאקור נהאשה ליחוג הכיס שנו כן ג״כ אקור להאשת נתניא בק״ט קיךא שהביא ראי׳ נדעה הניח והשיך דליכא איקור
קערה עסמאכנתידוחדהלנענהאס נאכשמניאה הקערה ענ נישיבת ככנ ומוהר לישב על מטהה אפי׳ בפניה ואץ
תשלח!״ שכל נני תניח אוכנין מגונה אין קפידא ע״ש ועיי׳ איקור אלא נשכינת עיי׳׳ש ועיי׳ נמקור ודיס קקכיג שהניא
נסיט קק״ח שהניא ידנרי הטיז והשיך נזה וקייס דנדינא אין שהניא דנרי הכףך והנדז ותנקהיכ יס״ס ולי נראה דאין
נהחמיר נזה עיי״ש ועיי׳ נמקור ח״ס קרףד שהסניר דנרי נזוז מפקק השיע ומקידמח רידא ימכח דקנר נמי כמו
המיז נזה וכ׳ דכיש שהותר ננעל ניתן כפניה המאכל שהקכיס הנרז דאפי׳ ישינה כל מטה שלה אקור וכן נוהגין
ע״ש אמנס נהלן קוף קקירד מנרי־ שס וידבר׳ הנףז הכובס עכיל ועיי׳ בתפארה צני קקיד ) כ « ישב ענאחיט
והשיך נזה וקייס ונראה דאס האשה ייחנקת המאכנ מנ ופמ״ש מהנרז דכ״ש שהיא לא הישן במטה שלו וכו׳ ועי״
תשלחן ונוהנח לכל א׳ חנקו נפניו בטכנכ״ר שנו וגס במוה״ש קק״ז שהשיג ענ הט״ז וכ׳ ממשמעוה הפוקקיס
נוחנח בנענח חלקו נכניו ענ הטענכר שבו גס הט׳׳ז דהיא ימהרה נישן על מטה שט עי״ש וע״׳ בק״ט קקייא
מודח שאקור עיש וע״״ש עול בדבריו בחנן קוף קקניב שהשיג ע״ד המוה״ש בזה ומדמה כל דבריו ע״יש ועי״
שכ׳ נראה נ׳ דאס הבענ מחלק החנק כ עב השלחן לכנ במקור ח״ס קקכיד שהמיג גיכ עיד המוהיס בזה ופקק
א׳ מחמקובץ חנקו לקערה המיוחד נו אקור להניח חלק דהלין ברור כמ״ש הט״ז שגס היא אקור לישן על מעה
אקחו כדה נקפדה שלה וכו׳ עיש אמנס ׳כיין בק׳ עצי שלו בפניו עי״ש יכד( ]י׳ • עי״ גשיך קק״ שהניח
חולק דדוקא נשכנ ולישן שס נשכושע בגדיו אקור אבל
׳שינה
1

ד

38

ץךך -ך^ןק ק ^ ך  -ף ^ ן ך ן

נ

ף ך ^ ך ף ן -ן

)כה()ח( ב מ נ ז ה ) ט ( המיוחדת)בז( ל ה אפילו)ט( שלא בפניהן
אייו

)כט( שממגינמ

ויישנ ניניהן )אגודה

i

» ה ואסיי ל י »

f

ס

פ

ס

ל

ק מ א י י ^ ״ י ־ ^

)ל( ואינה מ פ ו נ י ת לכותל כשאשתו נ י ה יושנמ עליו ) ע י י נ י פ י ק ישנס( ויש מסירים נשאים אסר מפסיק

פ י ק הסינוקמ( ו ק לא ילן ע ם אשתו

געגלה אתת או נ ס פ י נ ה אממ א ם הולך י ק י ק •

ו פ י י ס י ם ונמלא גוה אנל א ם הולך מ ע י י לעיי לציניו מ ו ת י אעיפ שהוא ואשתו ה ס לנין ו נ ל נ י שישנו נ י י ן
זה ״ ה ) נ ל זה » M

»ל)ere

 £באר הגולה

סיימ

י״*(•

ו

פיול מ ו ן לגנות
)לא( שלא ינפי

ילא ישן עמה)לב( במטה ) 1י( אפילו כל אהד ב ב נ ת ואין נונעין

באר היטב
נעלמא בלא שכינה נעי אסוי וילא כהניס וניאה יכיש הוא שהיא לא
תישן נעשה שלו ייש פסי היסוי נשמה ונקועה אנל ישינה נעלמא עותי
לה פל מפה שלו יהיא לא ממלא ליה וגגיעה שגונפ נסיין שהואמלוננן
נןס אץ איסוי אעיפ שקצת נזהיין נזה שיבוש הוא ונתב הניפ נשס
סמיק ישן יאשה ניה יכולה לשננ אסייגי גפלה ונזהימ מסייגים ששננ
עליהס איש אפי שן תתעני משננת זיפ של אפי ואמאי אינה סוששת
פן תתעני ניעי נדותה עשיז של נעלה דהא הולד נן הנדה והשינ ניק
יאין כאן גיאמ איסוי הולי נשי לגמי ואפילו אס תתעני מש»ז של אפי
כי הלא  pסייא כשי היה אלא ימשל אפי קפיינן אהנמנה וגזיה שמא
ישא אמותו מאגיו כיאיתא גיגמומ פכיל
,

פתחי תשובה
)ח( נמסה ע׳ נספי סכעמ איס כלל נףג שנסנ יהיה על כייס המיוסייס
לה אסיי עיש ואיכ ציל יניש מל העיוסייס לו אסויה היא ]*לישננ
פליהן[ כמיש העיז סקיו ולסיז הא יכמנ העיז סיק ז׳ יאשה ניה יכולה
לישננ אסייני נעלה מיייי באינם מיופיים לו אי נמי מיייי פלא בפגיו
יא!> יהוא פל מפתה אסוי גיכ שלא נפניה מימ היא פל מיפמו יל
ימותית שלא נפציו וכן ניאה עיניי העיז סיףו ) (S3שלא בפניה .וניאה
פשופ יאס אינה נעיי כלל מומי )( אפילו נל אפי ננניו ציע אי
מותי לשמוע קול זמי שלה מאמי ינגמיא ישגמ ין ייג אמי מקיש אשה
ניה לאשת יעהו יק יימוי שיי משוס יהתורה העייה סונה נשושניס
כיאיתא נסנהייין ין ליז ועיין נתיספות שס ייה התויה העייה אינ

דרכי תשובה
׳שינה נעלמא כשהוא לנוש נגמו מוהר אפי׳ בפני׳ עכיל בלס אין איסור ואע״פ שיש נזחריס מת שנוש הוא עיי׳
ועי״ נקימ ונקי שערי דעה כ׳ דבע׳׳כ השכי הינוה אפי׳ נסיע לפיל סוף סי׳ קציג שתביא כן מחללישח וחוכיח
נפנ״ הוא נדס וציל שלא נפנ״ שכיכ נניח וגס כ׳ עוד ממח לקיייל תמתל לבעל ללאות למי׳ ומבואר ננדס
שם וממה על סהירה דנמהס פיי״ש[ )כה( ]בםטה ונרמניס שלוקח המעלית בילו ועושה צל בימ חלי למותל
נלס יגולה לנןמ ליגע B״־] Pוכיב נתוהיס קיק ז׳ עי״מ .ע ח ( ] א ה ל
0
״ע  3p0הניח ו מ ה ח n p o
על סמני בעלה ועיי׳ בקדח ננין ציון קמא קי׳ קיע מה ארוך שסתנדנת .עי״ בתולת נתנאל עחי^ו פ׳ אממ מח
שהנאה׳ לעיל סי׳ קציג קיק כיה עי״ש ועיי׳ בשדה אומץ שהביא מקולו ממללש ילקוע פ׳ מצורפ שיושב עס חנלח
הליהא׳ )שהוא ידג מדבר משה( ק״ קכ״ל מה שהעיר על האקעווה ובלבל שלא ההא ממנלנלמ וממה שלא חביא
נזה שהעעס מפגי שיז של במלה מדוע אץ נזהרים הלמ׳א ושאל פוקקיס מקול לין זה מהמללש ילקמו
במרחצאות שרוחצים באמבמאוח האנשים ונס נשים תם הביל עיייש[ )כמ( שמתנדנת .אנל על גבי קולומ
אס מנקים האמנמאוס בץ כיא וא׳ הלא לוקחים כיפ כנמס המונמים על ה א ס מוהל לימנ עם אשהו
המיס ושופכים בחזרה נהוךהיורה של מיס חמים עי״שמ״ש בזה לפי שכנדחן קובעמן סיע קקי״נ ומקול מ״ס סקכ׳׳ז
והנה יש לעורר על מנהג העולם גס אצל יראים חקימס מהשר כיש 5ף׳ ז׳ ]ונמסגלה השלמן הקפלמ על הידל
ואכשף מעשה כשמכניס לביתו על לינה לילה אורח כ׳ שראוי להחמיר גס נזה[ )ל( ]ואינה מחוברת עיי׳
הגון ידח ורב חשוב וכיוצא אז הוא שולח אה אשמו נבלכ׳׳י במם ייהייידש והוא על׳ מ ק הב״י להספלמיס
ללון במיףא אצל שכנו ו י מ מ והבעל שוכב במעה אשהו נוהג״ הימל נקפסל ויש מי שב׳ דמיה בעגלה •ומהמיו
ואס האורח מכבד לישכב במעמו ומעולם לא שמענו שיה״ נהי׳ אגולה כ׳ לההיר כשמפקיק א׳ ביניהם בספסל והיה
אז לזה מניעה באוהן הימים אשר אשהו היא נדה ואיך נעגלה עיייש ועיי׳ בשדה שעלי צלק )להגהיצ מרפש זיל(
׳שכוב הבעל במעה אשסו ואם הוא חושש לכבוד חאורח מידל קי׳ יףמ אש ומסל ליקע עם אשהו נעגלה נמקוס
שנזהר לישכנ נממה איא הלא ה״ לו נמוש יומר למשיה מושנ א׳ נהפקק נהיבוק והעלה דאקור עפייד המדא
אשמו נדה שלא לישן נה חהו כהימר נעיניהס לאשר נכל אלו לכשמהנלנל ואינה ממונרס אקוריס לישנ ימל והינ
עמכףארעלהסאורמ נכנד יעשו כזאמ כמ׳ וכיץ דהיא שלא העגלה מהנלנלה ומ״ש אידכ המדא ממהר נעגלה היינו
בפג״ כיוןשאשמו הולכמ לישן נמקיאעיכ "ל אולי סמכו נזה כשאין ׳ושנים נמושנ א׳ רק זה כנגל זה נעגלה אנל
כיד הנימ הדל שמזהר האשה מקמנ׳ איש אמר ואינה מוששמ במושב א׳ אסול עיי׳ש ולפ״ל המי׳ אגולה הנ״ל משמע
מקדיני בעלה נימי נדמה עי״ש ושלא נפנ״ מקילין נזה למל מנא איה להו ספסל הממנוללס עם עגלה ומאן
עי״ פמ״ש קיק מ׳ וגס בודאי צריכין אז ליזהר להקיר למהיל נאלם א׳ מפקיק ניניהם ידה נעגלה ולאו רוקא
אז הכריס וכקסומ שלה ממעהה מדש המכיא ומובא זה כנגל זה עגדז דל שהמחמיל כלנמ השעל׳ צלק
נפמ״ש קיק מ׳ נזה נכרים המיוסדים לה אסור לנעלה נוראי מע״נ[ )לא( שלא יגעו זה בוה• וכ׳ נמקול מייס
לישן אז עליהם אך לד׳ העיז ומובא נבאה׳ע גס זה לא קקכימ להעולס נהגו שנמציצה מממיכמ נקר קגי וכ׳
מהד כיון דמעעס הרהור נדכ לא ישנ נעלה אפ״ ישינה ח ה דוקא אס אין שם נהעגלה רק חס לנדן אנל אס
נעלמא וכיש לישן אסור נכל גווני וצ״ע[ ) (0השיוחדת לד -עוד אחר יושנ על •העגלה או נקפינה אס העגלה פסוחה
וכ׳ בקיע לעיל קוף ק״ קציג סקיז חיל עוד כ׳ הדרישה והנעל העגלה עשב עליו כנהוג או הולך נצדו אפ״ ליכא
קי׳ זה דאץ חילוק נץ יוד נדהה או נץ ימי לנונה לנעלם
דנר חוצן נינו לנינה )ממר עכיד.
אקול לו לשכנ נמעה שלה וכד עכיל )בז( ליה׳ ענאידע ס ע י ף ! ף )לב( במטה .עגדך קקייא ועי״ בקיע קק״ג
מיש מהנדז לננגיעה שנוגע הנעל נקלץ שהוא מלוכלך
מה שמהמה נדד הנדך בזה והביא מק׳ אורח
מישור
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באר היטב

ימכוסי 3י

מי* יהממקס גדי נשככוחיי ונוי

)ס( שנהנה .הואיל והיא מותרת לו לאתר זיק אינו נא לידי מכשול שין

נראה דאסוד דהא נאשת רעהו אשור כמיש נכרכות דן> ניד קול נאשה
עמה וכתי הראיש שם פירוש לשמוע וכ נ נל העוסקים וציע )יא( נוגעות
זו גזו .פיין נספר מקור סייס סיק לינ שנתנ דמלשון ימרדני )שממנו הוציא הרנ דנר זה( משמע דדוקא אס רגלי המפות נוגעים זו גזו אסור
דאז שוננ האיש והאשה צונים עד פנים וינוליס להסחנל זה נזה רנול לנוא לידי הרנל דנר משאינ אס ראש המפה נונעת נרנלי סנרתה וכיש ראש
המסה נראש סנרתה שאץ ינולין לראות זה פנים של זה מותר אלא דמימ העולם נוהגים נסתימת לשק רמיא דנניע שנינפיס זה נזה אסור אנל
כהפרש נל שהוא נין מפה למפה מותר פניד ומיין נסנמת אדם נלל קפיז דץ ה׳ שנתנ דאפשר דאם המסות מסונרין ננותל דמותר מיש ולי נראה
דסרמיא לא אמר דנר זה אלא דוקא נמסות שלהם שלא היה מוקןז נסרים למפלה נמו שמשמפ לפיל סי׳ קיצ ס״ק ניה ולקמן ס״ שיא סקינ ואז
כשהיו המפות נוגעים זו נזו היה נראה כמפה אמת אמנה אנל נמסות שליו העשויים נתינה מוקןז בנסרים למעלה מותי ]ופיין נספר עקרי דינים
סימן כיא אות מיו הגיא נשם ספר שער המיס סימן א שכתג הנס דמהריס אלשקר נסי׳ י׳ ניא התיר לישן תמת הכילה מס אשתו נדה כשלכל
אמד יש נסת גפיע מימ הנכון להעמיד אס לא נמנדצת סדין תלויה נין המטות שאינה רואה אותה עוד וראיה לאיסור גלא זה עיץ נתשניןסיג סימן מיב[

דרכי תשובה
מישור דכוונה השיך למיש במשר מהרים אלסקר שם מלחק לב לאו דול,א אלא כל שהם לחוקוס שאין מהקלטה
בהשר שה״ המנהג שאיש ואשה יסידס בב׳ ממומ של עץ זל׳׳ז וכמ׳׳ש המשב״׳ן בעצמו בק״ נ״ח שס וגס מ׳׳ש לצליך
כל א׳ בממסו רש סס ייכון הפלוס לפניהם וה״ קיד וילון להפקיק בע״כ מיילי שצל לו המקוס ואין חמצעוס
לאסור כיון דהר דרך חיבה הואיל דהוינון הוא פליס לק מלוחקות כלאוי זו מזו כלי שלא יקסרו דבריו לקי׳ נ״ח
להם לבדם מפני הצניעוה ולזה קורל דמוסל עיי״ס ועי״ כנז׳ עיי״ש[ )ועיי׳ בע׳ק תקודם בדבלינו בזה( ועיי׳ בס׳
נמקור ח״ס קרףצ שהקניל מ ל י השיך לכוונתו למה קנ הישל פלק י״ז אוח ג׳ שכ׳ מדבלי האליז״ל שצליכץ
שהוא שכיח אצל שרים הגדולים שעושין בחדר גדול מחיצה לזהל שיהיו הב׳ ממוח לחוקוח זו מזו באופן שלא יגע
מבנין אבדם או מעץ לנד ולימד ובחוכו הוא כעין חדר בלילה הכר העליון שמכסה בו בממס אשסו הנדה וכן
להיפוך עיי׳׳ש
ק ק ועומד במוכו שני ממוס שקורץ אלקאורע אס אץ
הממוס טגעיס זו בזו מוהר לישן גחוכו איש ואשסו נדה סעיף ץ׳ )לד( אכל סותר להסתכל בד• מדמ לא יסן
הוא במעה שלו והיא במעה שלה אעיג דנראה מבחוץ
עיניו ׳וסל מדאי פן יתקלקל עמה סדרי
י
כאילו מעה אחה הוא והס שוכבים במעה אחה מ׳מ הואיל עהלה קקנףו מהשיל ועיי׳ מזה כשמלה קקיו )לה( שנהנה
דלפי האמה לא  pהוא אלא חדר א׳ תוא רש בתוכו 3׳ כי בלחס קקיכ נלאה פקוע לאקול לשמוע קול זמל אשתו
ממוח עי״ש ועי״ בלחם קק״ז שהעמיק מהשר ההשב״׳ן נדה עיי׳ באו״ח קי׳ ע״ב קעי׳ ג׳ ונאהיע קי׳ כיא קעי׳
ידג סי׳ מיב ח״ל ואס היא ממה קבוע לרך בנין במעזיבת
א׳ עכיל
או אפ״ בקורוה קטעה בכותל והמעה היא ארוכה שהציע סעיף ח׳ )לו( שתתייחד לה בנדיט׳ ע״׳ בסוהיש קק״
ונלאה פשומ דלכל המעמיס אס יש
ממהה במרגלוה בעלה בלי קירוב למרגלוהיו ודאי מוהר שכ׳
הוא ו pטהגין היהר זה שאין זה אלא כמי שמציע מעה לה בגדים מיוחדים אפי׳ נאים מקושעיס שמותלס להלבישם
אצל ממה בקרקע הבימ דמאי שנא אבל להציע וכר ושיהיו ואע״ג דקאמל שם בש״ס מו^ל בלאות )פי׳ בגדים ישנים
פטם כנגד פנים יראה שיש בזה משוס הרגל אעיפ שיש ובלואים לאשה שמהכקה בחן בימי נדחה )היינו שהבעל
לכל אחד מהם מצע מיוחד ובכסוח מיוחדה אאיכ יש מרחק אינו מחוייב לתה לה בגדים חשובים לההכקה  p3בימי
רב בידהס או ההיה מחיצה סדין ביניהם וכר עכיל נדהה אבל אס יש לה פשימא דמוהרח להלבישם חה בכלל
)ונדי׳ בטיק שלאמיז( )לג( והמסות נוגעות זו בזו• עפה׳׳ש ודש בקעי׳ נף דההירו לה להמקשמ ביוד נדחה וידפ
]ודש נשם עקרי הד״מ ומשר מהרים אלשקר ועי״ בברכי עכ״ל ועי״ בקיע קקנדז וע״׳ במקור חיים קקליח שבי
יוקף מה שהאליך בזה ונדל שנהגו אז גאלן מצרים אשר שהמנהג שהבגדים המיוחדים לה ליוד נדהה אינם חשובים
מפני היתושץ משימין ׳ריעוה פקר^ מד׳ צדדים וא׳ על כמו הבגדים שלובשת ביוד ליטנה אבל בץ יוד ליבונה
גביהם ונקרא נימוקיא״ה בלשונם ובהוך היריעומ האלו ליוד מהרמה אין חילוק להם בענין המלטשיס ועיייש
מציעין מציעוס ב׳ ממוח מרווחוה רשניס שס איש ואשהו במ״ש בזה וסיים מדמ הנח להם לישראל במנהגם עיי״ש
נדה כ״א הנה מעמו רהוקת מחבירו אז יש לממיר כיון והנה לפנדש הנדז להלן קוף ק״ זה גשם התהיב וחראביד
שזו הנימוקיא׳׳ה לא נעמיס אלא לתגן מפני היהושיס ליש להחמיר ׳והר ביוד הניטן דאס נסיר לו איזה קולא
וחמעוה איק נוגעוה זב״ז כלל וכן הביא מהביה לחס בימי ליטן יש חשש שיטא ליד׳ הלגל דבל מאחל שלואה
׳הודא דמוהר לישן חחמ וילון הפרוק והוא בממחו והיא שהיא אינה ממאה כיכ איכ גס בזה נלאה שאקול להניח
בממהה כ״א בפ״ע דקד׳׳א משוס וילון הפרוק למעלה להם מנהגם בזה שאס ילאה שבימי ליטנה פושמח בגדי
הוי דרך חיבה קמ״ל דמוהר וכ״כ מהחשי״ץ ח״ג ק״ נדסה יקבול שאינה ממאה גיכ בימי נדחה אמנם ״ל
נ״ח ומי׳ש הסמי׳ש בזה בשם החשביץ מ״נ ק״ מ׳׳ב לאקור שמנהגם נובע ממיש להלן נק״ שאידז קע״ ג׳ שהמנהג
פ״״ש בברכי״ שיישב זה דמ״ש החשב׳ץ בקי׳ מ״ג שצרץ־ להחליף חלוקה וסלינין סלה ביום הפקק מהרה שלה ולזה
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)יב( כל מלאכוח בשליה ק> ק״ כתב דזה מצד הדין לפי שראו * 1העם
שלא יסבלו יוסר מסמס שסרק פפסומ אגל מימ המסעיר שוער עציויו
גפשו ופיש פור )״נ( בפגיו .פשיןשכחב דלהביא קערה ספיוסדסלבפלה
אסורה אנל להניא קפרה פל השולפן שכל ןגי ביס אוכלים מענה אץ
קפידא אע״נ שגם נפלה אוכל מאומה קפיה עיש וק בסב בסשובס נאד
שגע סימן עיא :

)פ( בפניו ,והניס נסב יאעיפ שהנסיגה שלא נפגיו אם מניסה מל השלסן
גתגיו אסור ואציל כשהוא יודפ שהיא עחגס אח הכיס דניץ שהניחה על
השלסן נפניו סשינ נעזיגהנפגיו גיכ ואסור פניי ונחנ הפין שאיןדנריו
מוניסים גם מינרי הראיש פיק דנמונוח משמפ דשלא נפטו לינא איסורא
נלל גם מה שאוסי לס להניא הקעיס עם המאכל ,על השלסן אינו ניאה
יהא א!> נמדנס הכוס אץ איסוי אלא נכיס המיוסי לנעלה נלנייאינא
סינה אנל להניס סקעיס פל השלסן שנל נני ניח אונלים ממנה אין
קפייא אעיג שגם נעלה אונל עם מי הניח מאומה קעיה ילינא הנא פינה והבי גקפיגן אבל להביא קעיה המיוסדס לנעלה אסוי יאן> בהושפה
בלבי אוסי סהיח כשאין גו שינוי ולסיז משמע ימסעיי גינ נשאי משקים עכיל

דרכי תשובה
״ ל שחוששץ להקל כל נגלי נלהה ביום הפקק עהלהה
ומקילץ גס נגדיה העליונים ממשש שמא נחלכלך מלס
נדה ע ״ משמוש יזה וכיוצא וצ״ע ) א ( לימי נחתה .עי״
נקימ להלן קין״כ שפ שמשמע להיה נלואה כמס לאו׳
שממ״מל לה נגלים ׳ע״ש נמה שהקשה עיז ועי״ נשמלה
קק״א מיש למלן קד הקיע נזה עי״ש )לח( ש היו
שניהם זוכרים תמיד עי״ נהוהיש שס שמהמה זכילה זו
למה הלא לא צריכץ היכל אא׳׳כ יש אחה הלגל ומנה
וקילונ הלעמ עיייש ועי״ נקימ שם ונמקול מ״ס קקלינו
ונשמלה שם מיש ל״שנ זה
סעיף טי' )לט( בקוש־ הוזילו .ע״׳ נקימ סוף קקנדו
שכ׳ חיל ולע לנכמה מנינים החמירו נאשהו
נלה ׳ומל מן עלוה לעלמא ונכמה עציניס הקילו נאשמו
ללה ׳ומל מן עלוה לעלמא ומעמא כמ*ש הלא׳׳ש וכד
וזיל ומשעמ לאיימה על שממטל יש להמלמק לה קצמ
מנמלה נלנליס שאפשל כי מן ההולה אקלה ח״חול עס
כל העליות וגס נדה הוא נכלמ כשאל עליומ אלא שהלנל
קשה לחזחל מיחול אשמו ומצאו למז מן המקלא להמיל
יחול נלה וכד משיה נקצה חחמילו משוס ק״ג וגלל
ובקצה הקילו מפני שלאו שהיא לנל קשה ואיא להזהל
וכל המחולל על עצמו קלוש יאמל לו עכיל )מ( ]התירו
עי״ נעלך השלחן להה״ג מנאוואללאק ודש נזה לענץ ודש
נקעי״ הקולס ליהיו לה נגלים מיוחליס לימי נלמה ונקע״
זה כ׳ שממית להמקשמ נימי נלומה וכ׳ ח״ל ועיקלן של
דנליס כן הוא לליעומ שוטה יש מי שכשלואה אשמו
מקושממ בימי נלומה כנימי מהלמה מהגנה עליו בזכלו
ימי בלומה ויש שבזה אינה מהגנה עליו ולהיפך כשלואה
אומה נימי נלומה ננגליס פמוגדס היא מהגנה עליו ולכן
הבלילה ביד כל א׳ לעשות כלצוט ומ׳ עכ׳ל נדי״ס[
סעיף ו׳ )פא( פםדנת הבוס• ע׳״ במקול מייס קקודד
שפ מהלשב׳יא וידה וביי דכל זה דוקא בבוק
 rאגל שאל משקים מוהל ואין נהם משוס איקול מזיגה
1

ונס אץ בחס איקול חושמח יומל משאל לבליס נדיימ
אמנם יעיין נשיך קוף קקי׳׳ג שקיים ממשמעומ המתניא
וקהית p׳ pצהחלרל גם במק של סאל מקיךם עיי׳ש וכיכ
בק׳מ למלן קקכ׳ב עי״ש )מב( למזוג הבום חיינו לסמ
מיס ביץ החזק שהיה בימיחס כלי שיהא לאד לשמיח
וכן ביין גזלנו אס ממקנח אותו בפניו בצוקנדל או בילקוח
שקולץ קר״מעיל וו״ץ גיכ אקול כמו בימים חלאשוניס
מזיגה היין במים להא זח נמי מיקון היין הוא אבל
לשפוך היין מקנקן לכוק בלי מזיגה אץ בו משוס איקול
מזיגה מקול מייס שס )מג( בפניו ענאהימ מיש מהנדך
למלמי בעינן ואץ איקול אלא אס היה המזיגה בפניו וגס
הנימה הכוק על השלמן בפניו הוא לבנניק שיטי אבל אס
היה לק חלא שמזגה שלא בפניו אפ״ בלא שיטי מוהל
ועי״ בחפאלח צבי קין״א וקק״ח שהשיג ,על השיך בזה
והוכיח לגס בחלא מלחא איכא איקול לגס אס לא וחגה
האשח כלל אלא אחל מחג והיא הניחה חכוק בפניו בלא
שיט׳ אס ח מ ק מיוחל לנפלה אקול ו ק נמי אקולה
למזוג הכוק בפניו אפ״ לא הניחוה לפניו כלל והיה נמ׳
אפ״ לא מזט הכוק כלל אס ח מ ק מיוחל לבעלה אקולה
להניחו לפניו גלי שינוי עיי״ש )מד( שתגידונו על השלחן
אבל מילה לילה לעולם אקול אפ״ נשינר 'ל שמאל ואפ״
ה״ המזיגה שלא בפניו לשמא יגע בה ואין,חילוק בליניס
אלו בין יוד נלוחה ובץ יוד ליטנח מקול ח״ס קקודו
מחמד״ ויזלא׳׳מ
סעיף י״א )מה( הצעת הכדים והכסתות ענדך שצום
לעיין באה״ע קי׳ פ׳ קעי׳ מי ונלאה מונמו
י
ללבלי המדא שם שכ׳ מממ״במ בפליקמ קלינץ ומקללמ
לו מממו שהוא ללךמינה ע׳״שולכאולה מהלשון מקללה
לו מעמו נלאה קצה להיינו קילול הכלים וכקמומ שעל
הממה ומבואל שגס זה הוא ללך חיבה ולפיז אקולה גיכ
לקלל הכלים וכקסומ לנעלה בימי נלמה ולוחק לועל
למקללח לו מעמו הייט הצעה המכקה וציע
סעיף י״ג
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)יד( לית לן נ ה עיין נשאילת ׳ מ נ י ן ס״א ס י מ ן ק נ י ו שכתנ דראו׳ לססמיר
)טו( ד א ס אין לה .וכן פ ס ק נתשונת ידנ»ז מ י א
כדעת השאילתות עיש
סימן נ ׳ ו נ ת נ א ע י ג דנכל אניזרא דנ*ע ,אמרינן •מות ואל •ענוד מ ה ה י א
ע ו נ ד א דהעלה לנו טינא לא דמי ד ה ת ם נ א ה ס ו נ ה מ ס מ ס ה ע נ י ר ה אנל
ה נ א לא נ א הסול מ ח מ ת העבירה להכ׳ שרי ואפילו א ס ה י א מולה שאניס
נ מ ׳ שרי ר ק לא ירסן סניה ידיה ורגליה ו א ס ה י א מ ס ו נ נ ח אצל הרחיצה
אפשר לו להשלין מ י ס ע נ י ה ו א ס א י א אלא כרחיצה רמש מומר עיש
ועיין נמשו נשמיס ראש ס י מ ן ק ״ ס ונחשונח סיניך נ י ח י ה י י א סיי ס י ו

)י( ניצוק נ ח נ כ פ ״ ז מנשון זה משמע לכאורה שאסורה לימן מ י ס נ נ ל ׳
והוא •רסן אסיכ אנל נ א מ מ אינו כ ן דאינו אסור א נ א כשהיא מוצקמ נשעה
שהוא רוסן ומימ פשיט ל• ד נ ס זה נכלל האיסור ש א ס ה ו א רוסן מכני
שיש נ ו נ ק נ ל מ ע ה ו נ ש ע ת רסיצתו ה י א מוצקת מ י ם להנל• ד ג ם ז ה מקרי
הרחצה א נ ל השיך נ ת נ נ ש ם הו •ר יונה דאסורה ל מ ת לפני נ ע ל ה קיתון
שנ מ י ס וכליס שירייז נ כ ס ר ע י ו מ פ נ י שהוא ד ד ן ס י נ ה )יא( להקל
ו ה נ י ס כ ת נ שאין ל ה ס ע ל מ ׳ ש ס מ נ ו גהקל וראו• לירוש נ ר נ י ס שהוא
אסור וכתנ ה  1ז וכ׳׳ל ע ו ד דיש להסמיר יותר נ י מ ׳ לינון ד א ס נתיר לו
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דרכי תשובה
סעיף י״ב )מו( ליצוק לו םים ענאת״ט )דש נפלוגתת ענאה״ט ורש מהש״ך דמושרת מנזוג צו הבוק והיינו
הנףז והשיך ועי ׳ נתפארח צני קק״ט ובמקור בשינוי בכל מה שיכולה לשנוח כגון שחמזוג ביד שמאלית
חיים קק״נ שהכריע נהורוח כדעה הדרישה והנו״ז דמוהרח וכדומה הרבה שנויים מקור ,חיים קקנ״ט )נא( רק
להכין צו מים קודס הרחיצה לכלי שחאיקול משוס חינה שתזהר ביותר שתוכל להזהר• מלשון זה מבואר ראם אינה
הוא רק מה שעושח נשעח הרחיצה עיי״ש ועיי׳ נסדר׳ יכונה נהזהר שמוכרחה לרחוץ פניו ולהציע הממה מוחרח
גס בזה מקור חיים קקניז ]ועיי׳ בשדח בשורם ראש
טהרה קקי״מ
סעיף י״ג )מז( אבל אם שותים הם היינו האיש עס וכקא דהרקנא קי׳ קי*ח שמחיר לשמשו רק שחזהר בהרחצה
אחרים על השלחן מוחר להאשה לשחוח פניו ידיו ורגליו אס אפשר וכן בחלחה היא וחיינו כדעח
אחריהם אפי׳ אס חאחריס שחו קודם ואח״כ נעלח ולא הרמ״א לקמן קעי׳ נרז אס צריכה ביוחר לכך והבשמים
חפקיק אחר נץ שחייה איש לאשחו נדה אפ״ח מוחר ראש כ׳ שמוחר בכל גווני כי איא נחבחין כיכ בין יש
לשלוח לה חכוק מקור חיים קקנ״ד וכ׳ שם דמה שמוחר בו קבנה או לא והגס כי על הק׳ הנז׳ יש עוררין באמח
לשנוח להאשה כוק של נרכה הוא דוקא מדעח נעלה מזיופים שנמצאו ועיי׳ בדברינו לעיל קי׳ קפ״ז )קיק ודה(
אנל השולח לאשה אחרת שלא מדעת נעלת חיינ מיתה צחה מ״מ כיון שכן גס דעח הרדביז נהקל כנז׳ בדברינו
לקמן )בקיק דד( שאין צריכין בזח לחבחין נין יש נו
כמ״ש ננרייתא דמקכח כלח עיייש
קכנה או לא ע״כ יש על מה לסמוך להקל[
סעיף י״ך־ )מה( ויש להחמיר ענאתינו ועיי׳ נש״ך
קקייז וננףט סקכ״א שכ׳ דאע׳פ שכ׳ הרודא סעיף ט׳׳ז )גב( רינע בה• עיי׳ בק׳מ ק״ק כיג שכחב
שיש להחמיר נזה מ״מ ניוס השביעי של שנעה נקיים
מהכנהיג בשם הרדביז שאס הי׳ בעלה אומן
י
דשונ ליכא למיחש להרגל דנר כיון דקמוך נטנינה הוא מקיז דם אס אין שס מקיז דם אחר מוחר וכ׳ נדז הכנהיג
היח אס יש שס מקיז דם אחר אלא שאינו בקי כ״כ אם
לא שניק היתרא ואכל איקורא עיי״ש
סעיף ט ו )מט( מותרת לשםשו עיי׳ ננ׳׳י הטעם יש לחוש שלהיוחו בלחי בקי יעשה נה חח ק ובעלה הוא
מהההיד דהואיל והוא חונה וחש כחו לא מקיז דס נקי שאין לחוש לכך בחא ודאי  tanלרפואח
י
ח״שינן שינוא לידי הרגל דנר ועיי׳ נמקור חיים קקנ״ח דמוחר חא לא״ח אקור עכ־ד ) נ ] 0ראם אקלה םי שישמשנה.
שתעתיק דנרי תתהיד נזה וקייס ומיניה דאס אין חנעל עיי׳ בק׳ רוח חיים )להרנ מהריח פלאגי( בקי׳ זח מ״ש
חולה ממש אלא שיש לו מיחש וכאנ נעלמא שיש לחוש ש״נ שאם יוכל לשכור לה משרסח שישמשח צריך להחמיר
כינא ליד׳ חרגל דבר אקור עכיד )נ( סותרת לשמשו .כדיעה א׳ ולשכול כלי שחשמשנה ולא חד זה נכלל אץ
לה
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שמואל נ א ה י ע סימן ף
) י ז ( למשש ל ס ה ד ס ק .

)כוו( א ם נ מ ל ה מ פ א  .עשץ־ ס ק י נ ועיין נ י מ
ס ק י א שהשיב עליו ומיץ ב ס ס י עצי ארזים ס ם

מיץ נספר מקור פייס סיק סיא שנסנ שראה מוייס שהורו נניון מה
צהגיס עד על הדפק ואו עופי לנפלה היוסא למשש היסק מל אופו מ י

דרכי תשובה
לה מי שישמשנח עיי״ש[ )נד( אם צריבה הרכה לכך נניי ועיי׳ בקי סרס זרע אברהם ירד ס״ ם׳ מיס על
עיי׳ נסשרהלדביז ודא ס״ נ׳ נראובן ואשמו שהיו נמחנואה דנרי ניי אלו ועי״ נקי דנריס אחדיס לתחידיא זיל דרוס
וחלהח האשה ואין שם אלס לשמשה ו היא נלה אס יוכל ל*א לשנה השונה נדיח תהו סאמרו נמרגניחא לדימ
נעלה ליגע נח כגון להשכינה ולהקימה ולמשוח צלמה וכו׳ מה שחמה כדל הזרע אנרהס המי[ )נו( נאם אין
וכו׳ ואס יש חילוק נין בחולי שיש נה סכנה לאץ נה רופא אחר .עפה״ש נשס הרדניז ועיי׳ בשדה זרע אמה
סכנה ומשיב לנדל כיון שהם נמחנואה ואץ שס מי חיג סי׳ קנדז שכ׳ דאס יש מפא אחר אלא שאינו נקי
שישמשנה ומ׳ יניחנח שמומה אין זה ללמ נועם ומי כיכ נמישוש הדפק כמו נעלה שנקי נענעה ומהוחה וגס
ואפי חוצי שאץ נח סכנת אני אומר שמומר יאע׳פ מאין נליז הוא נקי ׳וחי נדרך כלל במישוש הרפק ונפרש
בה סכנה עכנרו אפשל וקמב הוא שננ״ שאץ מי שישכבנה שהיא חולה שי׳׳נ קכנה והאריך בזה וסעלח דגס בחולי
רקימנח חבוא ליל׳ חולי שיש נה סכנה אך לא ׳לחת שאין נה ק מ ה רש רופא אחר אך שאיט בקי במישוש
פניה וידיה ולגליה שהס לנליס של חנה ניוחל ואס הדפק מ מ נעלה אז גיכ מוהר לנעלה פיי״ש ועיי׳ נשכנידג
היא מסוכנה וצריכה לרחיצה ניוהר אפשר לו להשליך שכ׳ נשס הרדניז לחלק נזה דנחולי שי׳׳נ קכנה גס אם
מיס על פניה וידיה ורגליה אמנם אס הוא נאופן שאיא יש רופא אחר אך שאינו נקי כמו נעלה למשש הדפק אז
אלא נרחיצה ממש והוא נמקוס סכנה גס זה מוסר דאין מוהר לנעלח ונחולי שאין נו ק מ ה חס יש רופא אחר
לך לבל שעומד מפני פקוח נפש ע״ש והניאו נלחם קקיל אעפיי שאינו נקי כמו נעלה נזה מימ אקור לנעלה למש^ן
סעיף ) pנה( אסור למשש לה הדפק• משיך קקיכ הדפק עיי״ש ועיי׳ נק׳ ערך השלחן )להה״ג מנאווארדאק(
י
שפקק לגס להלמביס ליכא איקול ראורייחא שעי׳ כיז ירש נזה דלדעמ רנינו הרורא ״ל נאין לו מי
כשנוגע נ ע מ ה אלא כשעושה  pללך האוה וחיבה ניאה שימשנה דמוסר גס נאינו נמקוס קכנה עיי׳׳ש ועיי׳ נציצ
משא״כ נמשמוש הלפק ללך רפואה וכי שכן המנהג פשוע החדשוה פקקים)לחגה״ק מליגאווימש זינ( נקי׳ זה שעמל
שלופאיס ישלאליס ממשמשים הלפק של אקה אפי׳ אשה נזה דנמשמוש הדפק כסנ תמדא דדוקא נמקוס קכנה
איש או עמים אעיפ שיש רופאים אחרים עכרס וכן עושים ולענין אין לו מי שימשנה נראה לאף שאינו קכנה וכ׳
שאר משמישים ע״פ דרכי הרפואה ועיי׳ נניח שמואל שהדנר ציע ו״ל מרירי כשיש צורך דוקא נלעדי השימוש
אהימ ליש ק״ כ׳ שהשיג כל השיך .בזח ופקק להחמיר להקימה ולהשכיבה ואין אחר זולתו משאיכ במישוש הדפק
פי״ש ועי״ בהוהיש קיק נרו שהשיג ג״כ על הכףך בזה דיש כמה קפיקוה אס יש צורך נזה ואס ידע להנחין על
וכ׳ שאין לנליו מוכלחיס לי״ל לללעס הממיס לכל הדפק וגס קפק אס ידע ע״ז הנחינה למהר רפואסה
קלינה אסול מה״ח יש להחמיל נזה ומהמנהג שכ׳ השיך עיי מישוש זה וכיון שיש כמה קפיקוס אס יועיל מישוש
שהלופאיס ממשמשים הלפק של נשים אפ״ אשס איש אץ זה עיכ לא המיר המדא רק נמקוס קכנח ואין להסיר
לא" לאשמו נלמ ליוחל יש לחוש נאשהו נלה שלנו גק
אלא נמקוס קכנה עכיד עי״ש
לבלי
בה מבאשח אחלה מיייס ועי״ נכדפ שמדמה כל
ודגה ראימי נשרמ נימ שערים כמ״ מירד )להגימ עמרם
נלוליס
חחוה״ש ומחזיק נלנלי השיך ללינא וכ׳ שלבליו
זיל מנ׳ אדפאלא( ע״ד מי שאשמו מולה על עינה
הורפה
נמקוס
ושכן נוהגץ נאשח שיש לה מכה ננמנח
וכן לזהו נמלאכהו והרופא נהן לה קס להעיף למוך מעץ נ׳ או ג׳ מיפץ
שלופאיס לואץ אוהה וממשמשץ נה משוס
מ ק ק עיי״ש ופי״ נס״מ סקכיד שב׳ ג״כ לדחוס לנלי איזה פעמים נדי שפופרה ק ק של גמי חכוכיה וצריך
ההויעש ומחזיק נמעח נלנלי חנףך וחכרפ לדינא וכ׳ לזה זחירוה חרחומ מאוד שלא להנףף יומר או פמומ ואין
שם למ״ש חחוח״ש לנאשחו נלח יש להחמיל ׳והל מנאשה לו נשום אופן מי שיעשה זאת זולה נעלה אס מוהר לו
אחלח משוס שלנו גס נח'גס זח אינו לולא״ מח שאסול להעיף להוך עיני׳ ופלפל נזה והעלה קיומא דפקקא כיון
מהיס משוס קלינח עלוח ולאי לחומלא אשח איש מאשחו שהעיד המדא שהמנהג שאס אץ לה מי שישמשנה עומר
נדה ואין חילוק נזה נין לט גס נח או לא אמנם נעיקל לשמשה אס צריכה הרנה לכך .אלא שהנדז מולק והרי
דבלי חנףך כ׳ שיש לפלפל וקשה מונא נדד השיך ועיייש החכ׳א פוקק אחרון מ פ ל שהמנהג להקל כדנרי הרמיא
נמ״ס מ ה וס״ס ולענץ ^נא נמקוס קכנה יש לקמוך על עיכ יש להתיר בזה אלא שהחמירו חאחרונים במישוש
הפוקקיס המקילץ לשמשה ומש למשמש הלפק לשלי עיי״ש הדצק ועיכ ייך לחלק ניניהם מרש שס ע״כ להעיף
ועי״ נעצי לנונה קוף קי׳ זה מיש נזה ונלנלינו לעיל להון־ העין שהוא מגע ע״י דיא יש לההיר אנל ליגע בעץ
קי׳ קניה )קיק ל׳ ליא ל״ג( מיש מעדן זה ]והנה מקול גופא לפחחו אס אפשל ע״ אחר העשה זאמ עיי אמר
לץ זח הוא משדה המיוחסות להלמבין מ מ שהניא מלן ואס איא נשום אופן נרי אחל עכ׳ע יש לעשוח כמיס
הפסיש נשם המקור חיים להניח נגל המפקיק עכהיל[.
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המפסיק עיש) .יח( אץ מפא אמר עיין נציצ מיש •נזה )יט( לנהנ״נ
להספלל נסנ נספי ממויי נ״ נהגו הנשים שלא לילן לניס הסייס
להתפלל נימ׳ ניסה ונכון הוא נינ

קצו )א( נפהיה נין השפשיס ונייעני אפ״ נו׳ יק שסייס »׳ היינו
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דרכי ת ש ו ב ה
)נז( ]אחי׳ עיי׳ שכנהיג שכ׳ נשם הרלניז לאס נענה ביום ל׳ באשה שאין לה וקת שאינח הולח במכתח כמבואר
אומן מקיז לס אס אין שס מקיז דם אחר מוהר והכנה״ג לעיל קי׳ קסיז שאינה יוצאת מנוומאהה פד שיה״ לס
נקהפק ושקיל ומרי נזה אס לין מקיז לס כרופא נזה עכיפ פעם אחה שלא הלאה בבדיקה שהעלה לה נמקו6
לאפי׳ היכא שיש לופאיס אחל אך שאינו נקי כמו בעלה הפסק שהרה ובדיקת נין״ס מלס ביום א׳ מחנק״ס סלמנצח
)נחול ש״נ סכנה( מוהל לנעלה כנז׳ מהרלנ״ז)נקיק הקולס( לה במקום מהרה קפורין ונדיקץ וכו׳ דבהנך בליקה
ח׳ננמקיז לס או לילמא לופא לחול ומקיז לס לחול ונמקח לס דוקא בעיק ומה בכך שהולת נמכהה הא מ״מ לא נבדקה
לא צריכין נקיאוה כ״כ וליש לחלק נין נקי כיכ או לילמא ואנן בהבך בדיקה ודאי לוקא בעיק וכל שלא נבדקה
מקיז לס משייך קכגח שיוכל לקלקל ח״וולא חחלימ נזה ממאה ולא מהני לה הקפירה וכר ומה הימה על הב׳י
עיש[ )נה( ליכנס לבידכנ״פ עפה״ש ועי״ נמקור ח״ס ומדא נקי׳ קפ״ז קע״ ה׳ ישקיממ דגליהם ולא כהבו
קקקינ שרונ נשים נוהגין שניעי נלחח אינח מאח ק״ה שאשה זו צריכה עכ״פ שתנדוק עצמה שני פעמים והמצא
אנל מ״מ לאותן הנוהגין שלא להתפלל שוס הפלה נימ׳ מהורה דהיינו אחר שהגיע יום וקהה או יום הל׳ נדיקס
נלתה מימ נמצוה הנאת מזמן לזמן כגון לולנ ומצת ופלומה אחת משוס הפקק מהרה ואחה משוס נקיים ונלא״ה ממאה
לעולם וכו׳ עכ״ל ועיי׳ נשו״ח שנקוף ח״נ מתק׳ אנני
מברכה הנשים עליהם אפי׳ נימ׳ נלתה ע״״ש
םימ? ל ו צ  7ס ע י ף א׳ )א( שהזבה סופרת• משום מלואיס קי׳ כיג שהניאו והשיג עליו ותוכיח נראיוח דאס
שמדין דאורייתא הנדה אינה יש לה מכה יכולת לחלוח נמכחה אנדפ שאינה •כולה
י
קופרת ז״נ אלא הזנה ומש׳׳ה נקמו העוהמ׳׳ח בלשונם ננלוק גס נדיקה אחה עיש וע*׳ נמרה מומדד קמא
זנת אנל כנר כהנו המוחיח לעיל קי׳ קפ״ג שננות ׳שי־אל קי׳ רלז׳׳ז שחניא דנרי החוו״ד והאנני מלואיס נזה וכ׳
קבלו ענ עצמן חומרא לר״ז שאפי׳ על מפת לס כחרדל להחזיק דעה האנני מלואיס נזה ולדחוח לנרי החודד
׳ושנת זיב איכ שייך ללילן נכל ראיות דנדה כנ חליניס ע״ש ועיי׳ נשמלח שהניא דנליהס וכ׳ שמנואל מדנרי
כמו נזנה מקור ח״ס קרףנ )ב( יום שפסקה בו פי׳ האנני מלואיס דגס לפי דעהו אינו מקיל אלא אס היא
אס רואות ניוס שנת וניוס א׳ ונו ניוס פוקקות מלראות ממאה מקפק אנל אס מומאחה הוא טלאי כגון שלאהה
ונולקת כל נהשימ למצוח מן חמונחר או לאחר שפוסקת דס קודם שנולד לה המכה אלא שהלגישה שהלם הזה
לאנתר נליענל ולא ראתה מונה ז״נ מיום נ׳ ותוכל למטל הוא דס נדה ממש ודאי אינה עולה ממומאהה פל שיהיה
בשמע שניח נחחלת לילה שנין יוס א׳ לנ׳ והיה אס לא לה הפקק מהרה ח״נ כראד נלי שוס דס ועיש נמה
ראתה כנל ני! ס א׳ אלא נלילה שנין שנת ליום א׳ ראתה הוי שפלפל נדנריהס ונמ״ש נזה לדינא ) 0בודקת כיום
יום א׳ שפוקקת ט ומתחילח למנות מיום נ׳ עקור חייס קק״ר שפםקה עי״ נשדת זכלון יוקף קי׳ ע׳ שעמד שם הגאון
)ג( אס תראה ב׳ ימים או נ׳ רילאס תראחנ׳ ימיסזחאחר מבלעקלא על המחקל אס בדיקה זו של הפקק עהרה
זה וראיה נ׳ היתה של ניה״ש להדל קפק ראתה ג׳ ימיס הוא מדאורייחא או מדלבנן כי י״ל שמחיה גס בלי בדיקה
לאז הדל כולאי ראתה גיי לטלקת ניוס שפקקה אנל מוהרה והיינו שאס לא מרגשה הוי הפקק עהרה ו^נלרננן
נלא״ה הרי אס לא ראתה רק נ׳ ימיס לא הד זנה לאורייתא הוא דבעי בדיקה ממש ועיש במה שפלפל נזה ועיי׳
קלרי עחרח ק״ק א׳ מחנ״ח )ד( ב׳ ימים או נ׳ אנל אס נמלנושי מהלה בפחיחה שגליש קי׳ זה והוכיח שדעה
לא ראתח אלא ניוס א׳ ופוקקת נו ניוס אס יכולח לחתחיל הלמנ״ס דההולה הקפידה שחפקוק נמהלה דוקא וחנדוק
למנוס ניוס נ׳ או לא ׳סנאר להלן נסע״ שאח״ז אימתי נין ממא למהול ואס לא נלקה א״ע ניוס הפקק עהלה
ומכלחח לחפקיק נעחרח ולנלוק א׳׳ע )ה( ופסקה מלראות .נולאי < qtאס נונלח לא מחני מת״ח דנליקה הפקק מהלה
עיי׳ חודל נניאוריס קקיג שכ׳ חיל אשח שראתח לס גה״כ הוא ע״ש נמה שהאריך נזה עוד ) '0כיום שפסקי•
ממש ואח״כ נולל לה מכה אפי ׳לוע שמוציאה לס וא״א היינו מיום שהרגישה שפקקה והדע שכן הוא דאליכ אלא
נח לנלוק אפי׳ פעם אי שלא תמצא לס נקסירת זינ נדי נדיקה מח טדקה דקאמל מקור חיים קק״ו מהלשניא•
ממאה וכו׳ וכן נדאה לכאורה הלין נאשה שיש לה ננכח )ה( שתפס1ק כטוזרה .ענאהיע מיש מהשיך בין השמשוש
שידוע שמוציאה לס ניוס הוסס נאשח שיש לה וקס או ומיי׳ נק׳׳מ קקינ שמממה על .ח8ףך ט ה דמה קמ״ל תא
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דרכי תשובה
מנואל  pנמחבל ובדקה זו התי׳ קומך לנהשימ ועיי׳ איצ גס לכחחלח שיהא מוך לחוק כל בהנףע מקור חייס
נלננון במע קקיא מה שהאריך נניאול לנרי השיך נזה קיךמ וקק״א וקימ קקימי וכי קס בק״מ לכל זח בראהה
וע״׳ נשמלה קיךנ שמהס להלנה קמיל השיך דאי מלשון ג׳ ׳מיס אבל אס ראהה רק יוס א׳ וסקקה במחלח בו
המחנל היא שהוא לק ללך עצה מונה ולזה כ׳ שהוא ביוס צליך מלינא לכחחלח מוך לחוק כל בח<דמ מיש
מעיקר ה  pוגס קורל לאי מלשון המחנל ידא ללא אהא נאלימה] .ועיי׳ בחודל מיג; בזח ועיי׳ נשמלה קיךל שצומח
אלא למעומי שלא חח״ אידכ נלילה אנל קולם נץ השמשומ להיהלא בליעבל כשלא הי׳ כל ביחגדמעיייש ועיי׳ בשרה
שפיל קמיל השיך שצ״ל נין השמשוח לוקא עיש )ט( לבוק׳ מללכ׳ חירל קי׳ קכיא גדל אשה שהסבךקה בעהלה
לכיהש׳׳ם ענאהימ וסידש מיש מהאגור והדגמיר ועי״ ללאייח וקמח כלינא במוך לחוק כל ביהשמ״ש וביום ב׳
נהוהיש סלףנ שפקק  pדלענץ זה אץ מילוק נץ המוז לקפירהה נשחליה מצאה על העל מלאה אשל חקבח
ואנ * כסליו ומנה ונץ יום אמך דוס קצר דלעולס נל*ס כ׳ ימהל אוהה חחכס המורה ובץ כך בדקה ידע
צריכה לנמק קמוך לניהשימ והשיעול מנואל נאדמ ק״ נץ חעלב״ס כלאד כיפ ביום ולק ומך לחוק לא הי׳
רגףא שהוא מהלך אלף והיק אמה קולס הלילה עישוכיכ נאשל משנה שידצ ואידכ מימא המולה אמ המלאה ונקהפקה
נק׳מ קיףו ונעצ׳ לנונה ללינא עיש )י( ובדיעבד אס הנליקה נץ העלנ״ס מהנ׳ מפני שלא הי׳ נמזך לחוק
אפי׳ לא בדקה עצמה רק שדורית .עי״ מודל נניאוריס מיש שהעלה להחיל לסמוך על הלחם ושמלה נצילוף הך
קק״א שכ׳ למלשון המחנר מקמפ דאפ״ ראהה כל הג״ דמה שהורה המורה לאיקולא הי׳ לק מפני קפק וחומלא
וניוס השלישי לאהה נשחליח גיכ וסיכף אחיכ פקקה עיכ מק׳ יש לצרף לזה גיכ הנדיקה הקודמה שהי׳ כל
ונדקה עצמה אז נשחרימ ומצאה מהורה גיכ מהני והוא ניהשמיש עיייש[ )יג( ]שזו בדיקה מוציאה מיד• כל ספק.
חומה כ׳ מדנרי החוקי מוכח נהדיא דנשחריה יום שראסה  1׳ ״ נחודד קי׳ קציא נניאורינז קקיח דנדיקס זו נמוך
לא מהןי הפרשה רק נהשימ ומד כיץ דאק לא נקיאין דמוק לא קג׳ רק כמנודקמ מקודם נמורץ ונקלקץ עיייק[
נדם ולא נימי נדה חינה איכ איכא לקפוקי שמא הוא ) (Tמאחר דהקהל בכר עשו אותו ללה• ענאהימ ופשומ
יום לאשון ד מ ע ומדי דלא מחני נליקה שחרימ נדש הוא דאס הוא לילה או אפי׳ קפק לילה ולא נדקה אף
ועי״ נמכמס אדם כלל קי׳׳ז קע״ ה׳ שפ מדעחיח לנפשיח שפריץ לא ההפללה היא ולא הקהל מימ אינה יכולה
למלק לאס לא לאהה נאוהו יום וכנל נקסס המעיין אז למטה מיום הממלה כיון שכנל הוא לילה ונפיק שנפה
שפיל עלמה לה הנדיקה של קולס נהנדמ אנל אס ראהה נקיים שלימים מוייס קיףנ  WD)0דהקהלכברעשו אותו
גס באומו יוס אז בפיק גס בדיפבל שהנליקת ההי׳ קמוך ללה• כ׳ הנימ ח״ל נלפעניד דנקק כשמהפלליס הקהל
לביחשימ ואס לאו לא עלתה לה הבדיקה עיש ופיי׳ בשמלה ערניה נעת־ היום גחל דיוהר נכון הי׳ שהנדוק עצמה
קקיג ול׳ שהניא ד נ מ המודד והמכמה אדם נזה והשיג לאמל הפלה עלביה נעול שהוא יום קמוך ללילה שהוא
על דנריהס דמ׳׳ש החודד מדנלי ההוקי הנה מון שלעה מ מ שפה או יוחל או פחוח לאחל מפלמ עלבימ אלא
כמה מלנווחא לעיל  pלאפ״ לאחה שחליס ופקקה היכף הואיל ונפיק מפועיה מהראי׳ דאין להפקיק נמהלה אלא
ונלקה איפ ממני איכ אין שוס הימס מם מאס סוממס קודם הפלה ערביה ומי )דהו לכחחלה צייך נמד לבדוק
עליהם נדיענד אעיפ שאץ זה דעה לנדי והוקי ובפלמ עצמה גס אחל חפלח עלביח נעול שהוא יוס היוהר קמוך
נזהיז ״ל דכיע מודי לזה הדש המכממ אדם למלק נין ללילה שאפשל שזאח הוא פיקר ההפקקה בעהלה ומ׳
ראסה נאוסו יום או לאו גס זה אינו כי המול והנדע אבל בליעבל אס לא חזלה ונלקח אחל חפלח עלביח»דנ
והסוקקימ לא מלקו אלא נין יום ראשון ליום שני אנל ליענל אס לא בלקה קולס הפלה עלבימ מולץ לה שתהא
ביום שני ו  pלהלן לא מלקו נץ אם ראהה נאומו יום גולקה עצמה לאמל תפלמ עלבימ לכממלמ ומממיל למגוה
או לא ראהה באומו יום עיש )יא( רק שחרית עבאמימ מיום המחרת שזה הוא נדקל ההפקקה במהלה ביום
מיש מהנףך היינו מיום ב׳ מראייתה ונד״ בקיע קקיד היומל קמוך ללילה שאפשר כרל ומ׳ עכ״ל והביאו חק״ע
ומודל נניאוליס קיךב ובעצי לבונה קיךב דאס לא לאהה קיךו ]ונלאה מלבלי הקיעגזה לחש לל׳ אביו של הנדך
רק יום א׳ לנדע לא מועיל נדיקס שמריה וצריכה נדיקמ זיל לאס ממפללה עלביה כנר אז אפ״ בדיעבד אינו מועיל
מוך דחוק כל בהנדמ דוקא נדמ ו מ כ במקור מייס קקיי עיש ו מ כ גזה נציצ החלשוס פקקים קע״ זה נדס{
מיש) .יב( להחמיר לבתתלה .רייק וכהב להחמיר לכהחלה )טז( אפי׳ פשה הקהל שבח• פ״ אפי׳ כל הקהל או לוב
הייט לחומרא בעלמא ולמצוה מן המובחל אבל מעיקל הלץ קחצ למון נמע קקיב ועי״ ארח ק״ לקיג קע״ ייב
)יז( עשו
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יום אהד בלבד ועסקה בו ביום צריכה לבדוק עצמה במוך דהוק ושיהא שם כל כ ק השמשות:
הגה ונייפני אס ניקה פצעה שמון לנץ סשמשוס ומצאה עצמים ימייה )כב( אע*פ שלא היסה המוך אצלה נל נץ השמשות » י
* ל נייקי )כנ( )כ( שפיית לא מהני
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*תחי תשובה

)ג( שנת .נתנ השיך ימיניי מהיייל משמע יאעיפ שהתפללה היא גינ
ועשתה שנס עוסי אנל הגאון אמיו זיל נתנ ילהיג אס סיא התפללה
עינית אין לסקל אסי׳ייעני וניגיעת מהישיל במשובה )ומסאגוי שהבאתי
עיכס יאן להמקילץ היינו עי כיי שעות ואיכ כשהיום גיול כיכ שפנינן
יום ולילה שדן .אבל בתי הכי לכיע אסוי( עכיל )ופיז כמג נשם ישיל
כיון שגשיס שלט מתפילין למנוס ממם  1פשיפא שיכולה למטת אפי• אפי
)י( לעינ .כתנ השיך ניל ליעת הינ אפי׳ אם
תפלת עינית עיש(
יאמה דם סמוך לעינ מפסקת קוים נ י ט נססלש ספירמה ואס היא
רואה ים עי סמון לעינ עשיפאיאין דיפנד נמל מזה ומתסלמ להפסיק
אפי ניכו ומיש וגוהגים לכמסלה ליזהי הייגו היכא יאפשר כגון שאינה
יואה ים קוים נ י ט עכיל

ק צ ן )א( שנת ענהיפ מיש נשם שין אנל במי הכי לכיפ אסוי ועיין
נמגי״י שהשיג  TOונתנ שאין להסעיי נזה נלל אפילו לנתסלס
י
וניאה יאן> הפין לא הספיי אלא כשהתפללה היא וגס הקהל פינית
וקיבלו שנת וגס נזה ניאה להקל נייעני עיש .ומה שנתנ הנהיס ופיז
בסב נשם ישיל נו׳ עיין ניגודי שה שינ גס על זה ימהישיל ודיי )עשין
סיק י«פ( שהיאיה שיאתה כיתה אפי תפילת עינית נעוי יום ולענין
אימס שלנש לננים אם ניום סמישי ליאייתה שהיה עייץ יום או סמשי
מיום המסית נזה כמנ יניון ינשיס שלנו מתפילין מיום ו׳ יש להקל אנל
כאן ימיייי ננייקה של הפסקת פהיה אין הפיש לנשים שלנו שאם אפי
תפלת עיבימ לילה אץ יום המסית עולה למשפי שנפה נק״ס עיש
ימיים האלה גאמיו ונישני בספת תשתפ נויע ניהויה תגיינא סי׳ קל״א
ע״ש )ב( שחיי* עיין גמול מיננה שכתנ ילאו חקא נייקת שפיית
אלא נל שהיסה קוים מנסה קפנה לא מהני ניוס היאשון עיש
,

דרכי תשובה
)מ( עשו הקהל שבת עבאהימ ודש מהש״ך דלדעח הרנ בזה והוכיח דדוקא אס הרגישה ס מ ר פקקה מלזונ ממנה
אם תאקת החפללה ערניח אין להקל אפ״ נדיענד וע״׳ דס אבנ אס קודס תפלת ערבית פד״! יצא דס יומנה
נלבטן נעע קיףנ שפ דמשמע דדוקא אס ההפללה ערנית ופקקח לאחר תפלת ערנית מלראות אע״ג דעדיין לא התחיל
אנל נמה שמקבלת שבת נתדלקת הנר אין עושה לילה בהש״מ מימ לא תפקיר! נמהרח נאוחו יוס ללטש לבניס
ע״ש נמ״ש עוד נזה }וכיכ נשדמ תשורח שי ק״ ק״׳ח וננדיק ודוס המחרת כיון שכנר התפללו הקהל ערנית
אות נ׳ ע״ש[ )יה( נ
עיי׳ ש״ך קקיד ונדגול מרנבה ובשעת תפלח ערניח עדיין ראחח וכמשמעות דעח הניח
גס מה שתמה על השיך דהרי אפ״ בכנין א קור קקילת כדעת הרמ״א וכ׳ שכן נוהגין הנשים ואין לשנות תמנהג
עדיין אוחו שעה יום ממש ו מ תמה בק׳ שערי דעה בזה
עיש באורך
עיי״ש[ )יט( יניהנק לכתחייה י־יודר עבאתימ ודש מהנדז  1 2ו * ב ׳ ) כ ב ( אעיפ שלא הי׳ המוך אצלה כל בהש׳ם
גשם מתרש״ל דנשיס שלנו כיון שמתחילים למנות יניוס ר
ע״׳ בקימ קלףמ שהשיג על הרמ׳׳א והוכיח
י
כשימא שיכולת למנות אפ״ אחר הפבת ערבית ועיי׳ בקיע דאס הפרישה ביוס ראשון אין להקל אפי׳ בדיעבד בלא
סק״ז שהשיג ענ הנרז שהמהרשיל לא כתב כן בדינא הי׳ המוך דחוק מונח שס כל נהש״מ עיש עוד בקוף
דהכא דודא׳ גס בנשים שנט ציל ההפקר! מהרה דוקא קק״י ועיי׳ נמלטשי עחרח נפחיחה ונקק״א שהשיג על
גיוס קודס תפלת ערבית וכיון דחשבינן לאחר תפלת הקימ נזה והעלה נראיות מוכיחות דהעיקר לדינא כדעה
ערנית לילה טדא׳ לא מתני והמתרשינ נא כתב דבריו הרמיא וכ׳ שכן עמא דנר ויש להס על מ׳ לקמוך ולהקל
אלא על מה שנהגו נהחמיר שלא למטת הזינ אלא מיוס שומעין נדיענד עיש נאורך ועיי׳ נשמלה ק־,יד מיש נדנר׳
ף לראייתה אהא כסנ דלפי מנהג זה אס ראתה אחר הס״מ נזה וכ׳ גיכ מעם לדנר׳ הרמ׳׳א שמקיל נזה ושכן
תפלת ערנית ניוס א׳ אע׳׳פ שעדיין הוא יוס ימנה ללבוש היא משמעות כמה פוקקיס הראשונים וס״ס לכן נראה
בגדים נקיים בקוף יום ה׳ ומונה מיוס ר גדש )כ( לפעיד דעמפ המקיל כדעת הרמ׳׳א בדיעבד כשבדקה
ובדיעבד אק לחוש• כ׳ במקור חייס קיק נרז פ״ אס עצמה שמוך לנהשימ אין מזחיחץ אותו עכ״ל ועיי׳ בלבנון
הרגישה שפקקה כבר לצאת ממנה דס והיסה יכולה לבדוק נמע קקיג ודש לפלפל נדנר׳ הקיפ נזה וקייס דמכל
קודם הפלת ערבית אלא משוס אונס שהיהה בדרך או פלפולו עולה קיש לצדד בזת להקל עביפ צעכץ אס מצאה
בספינה בס אנשים שלא תיתה יכולת לבדוק ולרחת או כחס נתןך יוד קפירחה ונמחר נתוך מעליע ראתה דס
שכחה קרוב נאונק ולא בדקה עצמה קודס תפלה ערבית ותפקיקת תיכף דליש״ חולת כתמה בראייתה ובדקה עוד
ע״ש אמנם יעיין בקדר׳ מהרה קק״ז שכ׳ דאין חילוק בזה קמוך לגהשימ בלי מוך דחוק כנ בתנףמ יש לקמוך על
בין שגגה לפשעח בכ״מ בחשב דיעבד ע״ש )כא> ייוך הרמיא דקונר דמהבי גם ניוס א׳ בדיקה קמוך לבתנדמ
ימי חבירתה לאו דוקא אלא היה נתחלת קפירתה כשהיא וק״ס נציע עיש )בג( שחרית .עפידש מיש מהדגמ״ר
)׳פקקת נמהרת קורס נרכו וחזרת וראתה אחר נרכו או דלאו דוקא נדיקח שחרית אלא כל שה״ קורס מנחה
שראתה עד קמוך נערב דפוקקת במהרה לכחחלה אפ״ קמנה לא מהד ניוס ראשץ וכן מנואר נ נ ״ ועיי׳ בקיע
אחר ברכו ומדש הכדך קיךה מהב״ח ק״ע קק״ח ועי״ קק״מ שהוכיח מפירש״ דצ״ל ניהנךמ דוקא ועיי׳ במלבושי
בתפארח צבי קק״ד ובמקור חיים קקנדז שהשיג מל הש״ך מהרה נקיצורו קיףמ וננאר מיס חיים קעי׳ ד׳ שפקק
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)נ( ה נ ד ו ק לה ע ״ ן נ ת ש ו נ ת מעיל צדקה סי׳  mש ט נאשה שמצאה נ ת ס
)ה( א מ י  .ומעיינה פ ת ו ס ו כ ת נ השיך ו נ י  :דנ״מ ל ר י ק להיכא י ס ז ר ה וראתה
נתוך ימי השפייה י ג י ו ן שנא י א ת ה י ק י ו ס א פ י נ י מ ׳ הספירה לא מ ה נ ׳ נ י מ ׳ לינונה ולערנ ה פ ס י ק ה נ ז ה ר ה מקדש וננשה שנית לנניס ואמרו לה
נדיקת שסרית אפילו נ י י ע נ י אנצ א ס ראתה י ק נ ת ס אפשר נהקל נ י ן סנרותיה נ ׳ ס המסרת שגס ע ל ה כ ת ס צרינה להמתין מהדש ה׳ ׳ מ י ס
ומזרה ולנשה נתונת שלה ה נ נ ת ס נ נ מ ה נ ת מ י ס א ן היתה מנורה מ ל מ פ ה
נימ• הספירה נ ץ נתסצה נ י נ נ ס מעדני מצך
סינר לנן ונק• מ נ נ ו נ ה של אתמול ואסר נ ׳ •מיס נודע לה שאיצ להמתין
ממדש ה ׳ •מיס ושאלה א ס ה י א רשאי נמנות שנעה נקייס מ פ ס י ק ת טהרתה הראשון נ י אימרת שהיא מגרת הבתמיס שנסלוקה שהס מ י מ י פ ו מ א ס ה
ייאשו! ונהוניס מינין אמרה שהשינר נקי עדיין ואילו נ נ ת ס מסדש היה נמצא ע ל הסינר והנה השאלה הזאת מ ת ס ל ק ל נ מ ה פ נ י ס ה א א ס היא
רשאי נמנות ׳ מ י ס יראשוניס אשר נפנו מתסלה נדעתה הנ׳ אן> א ס נסשנ א ו ת ס לטהודיס א ס ננשה מ ד י ס מצונלניס א ס נאמר ש ה נ ת מ י ס ה ה ס ה נ ה
מימ׳ נדאה הגי אן> א ס אין תולין נ נ ך א ס נאמין לה מה שהיא אומרת שמנרת אותן נ ט ״ ע ו נ ס מ ה •וסין! לה מ ה שהסינר ה ת ס ת ו ן נקי ו ה ס נ ה
לעניו ס פ ק א׳ מאסר שהסזיקה עצמה נ ט מ א ה אין לה נ ס פ ו ר אותן ה י מ י ס ו מ ע ת ה אין 5״מ נ ס פ י ק י ת האסרוניס א ן א ס לא הוסזקה עצמה נ ט מ א ה
ע נ ו נ ה אותן נ ׳ ׳ מ י ס נ י ק שמנרת ה נ ת מ י ס נ ט ״ ע שהס מימ׳ נדתה ואן> א ס אין לה נ ה ס פ״ע נ י נ ע נ ו לה מ ה מ ת ה ה ו נ ס ה ד ע ל הסינר נ ע י לה
לאשכוסי אכן א ס א י ן ה ו נ ס ה זו ו נ ס אי! נ ה נ ה ס פ י ע אין תולין שהס מימי נדתה נ י ק שהוא מ ״ ראשוטס ע״ש

דרכי תשובה
דורמ נליענד אס אירע שנדקה איע לאחר מנחה קמנה קודם כלוה הספירה זינ נקפירה הראשונה והביא מדגלי
נודאי כלאי הוא הניי לקמוך עליו להתיר האשה ננענה המעיל צדקה והקימ והעלה להתיר למטנז״נ על קפידה
כי י״ל לכוונת רכףי הוא רוקא לכהחנה אנל נא נעני! הראשונה עי״ש וכן במרה ענג ירע חירד ק״ פיג ע«ד
דיענד ע״ש )כד( הוא ל ילא ראתה רק יום א׳ עבאה״נו אקה שבדקה א״ע ביום הראשון כדין ולמחרהו נקע בעלה
מ״ש ומעיינה פתוח ועיי׳ נמננושי טהרה קקינ ובקיצורו מביתה ונא הי׳ בדעחו לחזור עד אחר חצי שנה ונהייאשה
קק״א וננאר מיס חייכ קעי׳ ד׳ שהוכיח ופקק דאס מלבדוק ושהה בדרך ב ימים וחזר נביתו והעלה כיון
ראתה נלילה ונשחריה נדקה ח״ע ומצאה עשרה והוא דיוס א׳ רז׳ הי׳ בלבה לקפור מהני לז״נ אבנ מי שהי׳
ניוס שני או שנישי וכר מראייה יום ראשון אע״כ שאנו בעלה בדרך והיא בדקה א״ע ולא הי׳ בדפהה להיות
חוששין גס נדעה רש״י והוק׳ והראיש דקינ דניוס שראתה נשם נקיים כלל רק רצתה לראוה אס פקק דמה אז לא
אפי׳ ניוס השניעי לא מהני נדיקה שחריח וצחריס מי״מ מתני אפי׳ בדקה בכל יום נא מהני למנץ זינ עיייש וגס
זה דוקא כשראתה ניוס אננ אס שונ נא ראהה ניוס עיי׳ נשרת ביה שנמח חארח קי׳ ליו בקופו שדחה דברי
גס הס מודים דמתני בדיקה שחרית וצהרים ובדיענד יש היועינ צדקה הנז׳ ועיי׳ נשוית צמח צדק להגה״ק מלינאודמש
נקמוך על זה ע״״ש )כה( רק יום א׳ עבאהינו ד״ש דל חירד קי׳ קנ׳ה מיש נרד המעיל צדקה והכףמ הנז׳
מהש״ך שיש נ״מ לדידן היכא דחזרה וראתה בהוך יעי נאריכות גדול עי״ש ועיי׳ עוד שם נצ״צ נקי׳ קניו נרד
קכירהת ועיי׳ בהוהיש קקיה ונס״מ קק״מ וי׳ שכ׳ שיש אשה מעונרה ומניקה שמצאה כתם נחנוקח כגריק ועוד
עוד נימ בכלה שרוצה להפריש במהרה נפי דעה השיך והיי נמה להלות ולא הי׳ המורה נניהו ו׳ ימים
נהלן קקיכ נשעה הדחק דא״צ נהמתין עד יום ה׳ לראייתה ונא הי׳ לה ממי לשאול ותמהינה עניו ואמרה נדעהה
עיש ומ״ש הנאה״מ מהשיך אנל אס ראתה רק כתם אפשר שנודאי יכשיר זה המורה ואידכ מקינה איחור ניאהו
נהקל וכו׳ ע״׳ נק״מ קק״׳ שם שט דלפמ״ש הגףך להנן אומרה שפיא הקכימה להכניק עד להחזיק מהרה קרונ
קקכ׳א אין נמצוא קולא נזה אלא נמצאה כהס נתוך ימי לביהנףמ כדי שאולי בבוא המורה כשלא יכשיר לה השאלת
הרנה ז״נ מאז ואינה זוכרה אס עשתה  pאו לא אנל
קכירהה עיי״ם
סיזיף נ׳)כו( תלבוש חלוק• נ ק שאס הראה עוד שיהא זאה אומרה שנדקה ודאי ונדי יום או יומיס ומצאה איע
ניכר נחלוקה ק״מ קק״ח מהמרדכי )כז( מהורה כמנהגה נכל הימים שמוחזקה נמהרה ולאחר שנא
י
]הבחק ייד -עיי׳ פח״ש קק״ג נשם שרה מכיל צדקה הומרה והכשיר נה השאלה נסחפקו עפייד המ׳צ הנז׳
והניאו נקדרי מהרה קקי׳יח ועיי׳ נשו״ת מועו״ד חליהאי נאשה שחחזיקה עצמה נעעוה לממאה דאמר״ אימור ראתה
ח״נ קי׳ ע״א נאשה שמצאה כתמים ודרה נכפר ונאה וכאו אדעהה והש נ דאף הרנ מעיצ לא אמר שאין עולה
נהמרץ העירה לשאונ וההיר הכהמיס רק נקתפק השואל נזינ רק נאשה שצריכה נקפור דנעינן קפוריס לפנינו
המורה אס מצמרפיס ימי הקפידה שקפרה בנפייס מקפק וגס ממעס אחר שכ׳ שס אין לחוש נכהיג כמו שביאר
ורצה לדמוהו לדינו של המעיל צדקה נזה והנךנ דנא שס ואשה נחזקה היהר עמודה נפרע במניקה וכו׳ עיייש
דמי לזה רכולה לצרף הנקיים שקפרה ננסיים נדם שנאה ועיי׳ עוד נצ״צ ענ השמנווה בנדה פינ דיח חחרשה והשועה
נשאול להמודה ע״ש ועיי׳ נשו״ח מהרגףס חיג קי׳ קי״ד מ״ש מל דנרי מנרצ אלו ונרי׳ נשרה אנני צדק )להגה״צ
נאשה שהחחילה לקפור זינ והפקיקה נמהרה וקפרה נ׳ מקיגומ זיל( חירד קי׳ פיו מיש על דנרי המנרצ הנז׳
ימים ואחיז נקע נעלה מניתו אדעהא לשהות נדרך י׳ ע״״ש ונשרה הפארה צני )לחגהיצ מ׳ צדוק מנונלין זיל(
ימים ולא נדקה א״ע יום א שהוא ג׳ לקפירתה וגס יום חע ק״ ״ח מיש נדנרי הוףצ והכףמ תנז׳ ועיי׳ נמייה
שלאחיז רק קנרח אחרי שנעלה לא ינא רק אחרי עשרה ניה יצחק חינ מירד קי׳ נדז שנשאל גיכ השאלה מהשואל
ימים יש לה עוד זמן לגמור חזינ ואי״כ ניוס ד׳ חזרה הנ״ל נזה נתשר מהרש״ס חיג ק״ ק״ד והעלה דגם אס
נדעהה ונדקה וגמרה הזינ ואחיז קדס נעלה ונא נניחו נחמיר כדנר׳ המעיל צדקה מימ האשה מ א ח שבאומה
היום
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דרכי תשובה
היום כיונה לקפידה אלא שנמהלה היום לא כיונה רק
נקופו מ״מ מהנ׳ עי״ש ועי״ נשדמ נמע שרק ידד קי׳
קינ וק״ג מה שפלפל נזה נדנרי המ״צ וחמקחעף ע״״ש
ועי״ נשדה ננ ים ירד ק״ כיז מה שפלפל נדנרי המיצ
הנז׳ עי״ש ועיי׳ בשדה אבן יקרה ידד קי׳ ור נאקה
שבעבה כ׳ לה כעם א׳ וב׳ כי הוא בא לביחו בעוד עשרה
ימים וקכרה ז״נ במהרה ולנקוף לא בא בזמן הנועד
במכמניו ומצאה כחס ואחיכ השיגה מכמב שנישי ממנו
שינא ח Tשדונמ ימים והפקיקה במהרה והמחילה למנוח
זינ אך חששי אחר נדיקח שחריח אמרה לה שכינמה
שנא ינא נעלה לזמן חמוגנל כמו שנא נא לזק שכחנ
נפעם א׳ ונ׳ הגס שלא החלימה הדני עכ״ז עשו דנרי
ממנוחה רושם אצלת כי נתמצלה ולא בדקה כרניח יום
השש׳ ושחרית יוס תז׳ ולעת ערנ יוס ז׳ מרס ענר זמן
הבדיקה נא נעלת ואס תחמיי־ נזה לאשר תח״אש כדל
נאמצע הנק״ס הוכרח להתעגן עוד ששח חדשים כי הוא
נא יוכל להמתין ז״נ מחדש והוא כונר אורח נמקחרו
נזמן רנ ופלכל נד׳ המנדצ הנז׳ והקיע והענה דכיון
שנדקה ניוס א׳ וביום ז׳ אף אס ענרו ענ״ יום או יומיס
ננמ״ס שקנרה שלא ינא נענה מימ כיון שהיידס הי׳
אצלה נחזקמ נדוקין י״ל גס לדעה המע״צ והק״ע תו׳
כקפור״ לפנינו וא׳צ ז״נ מחדש כדל ע״ש
וכ״ז כשנקמפקה נאמצע וגס אס קנרה נוראי שנעלה
לא ינא ליום הומגנל אנל לא הי׳ ע״ קמנו ומרינה
מ מ יאוש לגמרי מהזדווג עם נעלה אנל כשנפיץ מרינה
ניניהם להמפרד עי״ נשדח ניח דוד חקפרדי חידד קי׳
צ״ז דאס הימה קמעה נין איש לאשתו ואחר כמה ימים
שהיו נקנועה נכנקו ממווכי השלום ונא ענתה נידם ונאו
ננ״ד שנעיר ונתן נה קך כתונתה וגס נשנעו שיח ועשו
חנאי נשער נאופן שחנא עמו אחר הפקח נשנה הנאת
להתגרש וזה המעשה הי׳ נחודש מנחס אנ ואחיכ עשו
שלום ניניהם ותענת שס ננית דוד דא״צ לישנ ז״נ כנ
שנדקה עצמה והיא מתורת נשעת שנוס עיי״ש )ועיי׳
נדנרינו לעיל ק״ קצינ קיק ז׳ נשם תניח דוד( ועיי׳
בשרת ח״ס שנים )נהרג מהריח פלאג׳ ז״נ( ק״ ה׳ ועיין
נדנריו נק׳ רוח חיים על הידד נקי׳ קצינ מת שחילק
נדברי הבית דוד דייל דאס אינה מתורת ושראמה דם
נדה נימים שהי׳ נקעעה ולא מנלת הגס כ׳ עכשיו כקקה
מלראות ובדקה והיא מהורה נראה פשוע דצריכה לקפור
ז״נ לבדוק אמ עצמה כיון שלא הימה בדממה שיבא בעלת
ולא כיונה לבדוק בימים שפקקה מלראומ וכמ״ש במיע
בזה ק״ קציו קע״ ל׳ דמשמע דענדפ צריכה נבדוק נכונה
וביום הא׳ וביום הז׳ בדיעבד מעכב וכיון שלא נמכוונה
בזה כלל כנז׳ עיכ צריכה זינ וקפידה מחדש וכן מזהיר
לנשים שלא יקלו נדו כשבאים נעליהם ק הדרך ולא
ידעו הנשים זמן ביאה בעליהן שצריכה טדאי קפירח ז״נ
כשיבא בעלה ו ן שלא כיונה ולא שפרה ובדקה כראוי
עיייש[) .ועי״ נדנרינו לקוץ נףק ליב בשס שדמ שם
כי

אר״ בזה( )כה( ]הבדוק לה• ע׳״ נכדת מעיל צלקה
המובא בפה״ש )ובק׳ק הקולס בדברינו( לעגין אס מכירה
הכהמיס שבחלוקה שהס מימי מומאמה הראשון ועי״ נקדמ
ביה אפרים חידד ק״ מיה ועיי׳ נשדח פרי השדה מיג
קי׳ קמ״ז שאס מכרה במניע שזהו הכחס הראשון ודמי
עומאמה הראשונים אין לחוש ומ״ש בקד״מ בזה קיק י״ב
שאיי .לחלוח היינו כשאינה מכרה אוחו במביע עיייש[
)כט( ]שאין בו כתם• עי״ נקדמ דבר משה להג״מ משה
אמאיילייוו זיל ח׳׳א חידד ק״ נדה על מה שנוהגוה קצה
הנשיס לרחוץ קורס מבילתן כל בגד שיש בו כחס או
מראה אדמימות )הגס שאין לונשות אוחן בימי מהרחן(
אין לזה מקור מהלכה כלל ע״״מ מעמו[ )ל( ]ז׳ נקיים.
עי״ בשדה גברי ק״ ליה ושם תשר הגאון מ׳ שומאל
זנודל זיל ומואלשמיץ נדד אשה שהרופאים צוו עלי׳ לרחח
במים חמין עם מין  pהנקרא ראנדה האלז ולאחר שרחצה
בדקה עצמה מאוד בא״מ ממק עמוק ועל עד הבדיקה
הי׳ מראה אדומה מאוד וכפי שהגירה האשה ה־׳ לתלות
המראוח באוחן מיס האדומים מחמת מין ה  pשנקרא
ראנדה האלץ והעלה להחמיר שלא לתלות במים האדומים
שלא כשעת וקתה כיון דאיכא קפק הרגשה
גס
דעיי הבדיקה נתהוה הקפק והוא ק׳ דאורייתא ק׳ כרת
ע״״ש ועיי׳ נשדת דברי מלכיאל חיג קי׳ קיא אס מותר
לשפוך מי רפואות )ונראה מדבריו כשאינם אדומים( עיי
כלי לתוך המקור תוך גיי תראשוניס לקפירתת ופלפל
שס ונועה להקל ע״״ש ועיי׳ בק׳ ברכת משת לתג״מ מקת
ימשלימקקי בחלק החשובומ ק״ ודה נדד אשה שרגילה
בתרגשת זיבת דבר לח וכל המראות שמוצאות אחר התרגשת
מהורות וצוו עלי׳ חרופאיס לקלח בבית תרחם נדי שפריצנדר
את הרעצעפימ הנחוץ לרפואתה ועמה כשמרגשת זיבת
דבר לח ובודקת א״ע פעם א׳ אחרי חקלוח היא מוצאת
מראה שחור כמראה הרעצעפ׳׳מ והעלה לממרח בתרגשותת
גס נלא בדיקת ולתלות במראה הרגילה מאז וחולץ לעמרה
ע״׳׳ש[ )לא( ]פנ״ שלמטה .עי״ במי נדת בקדא מתיק
שהעלה בפ״ דברי הרמ׳׳א אלו בפשיעות דבדיעבד מתני
נקפרה זינ גס אס לא רחצה פנ״ שלמשה עי״ס ועיי׳
נדנריו  pנשדה שירי מהרה ק״ זה השר ב׳ בדין אשה
שלא הי׳ אפשר לה לרחוץ פני׳ שלמעה ולא רחצה ובדקה
והתחילה לקפור זינ ורעהו להקל עי״ש וע״׳ ניוקף דעת
להגאון מלנונ זיל שחולק עליו ומחמיר ועיי׳ נשדת מהרשיס
ידא קי׳ קפימ שכ׳ דפכיפ נדיענד שהמחילה למנות ז״נ
אפ״ רק יום א׳ איצ להחמיל שניה נכהיג ויש לקמוץ
נדד השירי מהרה עיש[ )לב( ]שלמטה עיי׳ נשדה מהר״
אקאד חאחעיז וחדמ ק״ רקיע נדד האשה כשפקקה
במהרה ננדיקה כהוגן ולנשה לנניס ועדיין יש לה חמיכוח
צרורומ דס ינש נמוך השערוח נאימ שכ׳ פשימא מילחא
קהיא צריכה לרחק נממין או נצוס ולשפשף מיענ •בידה
באימ להקיר כל לכלוך דס מחוך השערות כ׳ ע״ מי
חממץ ימרכך הדס ינש יפה יפה ודז לא מיקרי דנ וגס
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דרכי תשובה
הסבילה לא עלהה נח אס לא רחצת תיטנ נאותו מקום
לתקיר מתס כל קורעי דם מתוך השערות משום חציצה
דאפ״ נדיקת פנים ננית תקתריס ראד נניאת מיס חמים
נעיק מכיש נדיקת חח ומלשון תרמ״א נזת משמע דגס
נדיענד מעכנ הרחיצה נאותו מקוס ע״״ש[ )ועיי׳ נקיק
הקודם נשס מ׳ נדה דלא משמע לי׳ כן מלשון הרמ״א
נזת( )לג( ]יאק ל^נות עיי׳ נדנד׳ שאול ויוסף דעת
על יו״ד נהשמטות ע״ד אשה שהיסה פוקקת נטהרה
נרחיצה ולנישת לנניס כדינו ולמחרת מצאת כתם וניוס
הסצ׳ש׳ חזרה והשקיקה בעהרה כדינו רק שנא יחצה
פני׳ שלמטת אס תעלה לה הרחיצה הראשונה שתוכל
לחשונ מיום השלישי ואילך ותעלת דגס די״נ דתו׳ כשעת
תדחק דכנר תתחילה לקפור ונתקנקלה אכשר לזה לא
נדקר׳ שעהל״ח וגס נליענל מעכנ מה שלא רחצה כני׳
שלמטה ולא נחשג מת שרחצה מאז ר^רס שראתה כתס
עי״ש[ ) א ־ ( ואן לה בנ־ים והיה אס אץ נ ה מיסכנל
אפ״ לרחח פנ״ שלמטה אינו מעכנ נשעת הדחק ורק
שמקנח עצמה היטנ נמה דאפשר רנלא״ה נא קגי ס״ט
קק״ג מהמעימ ןועיינדנרינו נזה לעיל נקיק ל״נ לעוה
החולקים נזה[ וקייס וז״ל ופשוט ריבונה נרחח כני׳
שלמטה נמי רגלים כשהיא לחוקה ואין לה שאי מ ס
כלל וכן שמעה׳ שנהגו כן עכ״ל וכ׳ ננאר מיס ח״ס
קעי׳ ח׳ אכן אס נא רחצה גס פני׳ שנמטה רק שנדקה
עצמת תיטנ נאותו מקוס נחורין וכל הקדקין ומצאה נקי
קגי ונננל שתדחה קודם הטבילה שכני׳ שנממה נקי משוס
לס וליכלוך עכ״ל )לה( ]רק שהחלוק יה״ נקי .עיי׳ נשרת
מור דרור )ענ המושיע ירד( קי׳ נדו שכ׳ נפי׳ לנרי
הרמ״א מדוע הקפיד רק על חלוקה שיהי׳ נקי ונא כ נ
שאר נגדים שהם כנגד מקום התורפה היינו עכימשיכ
בקי׳ ק״צ קע״ ״ דבנל צנוכ שנמצא כתס מהולה וכתם
בגדי אקח צנועים הס כמ״ש הרמנ״ס דחכמיס תקנו גננות
ישראל שיהיו בגדיהם צבועים ע״כ קפדינן רק על חבוקה
שהיא לבן ולפ״ז באשה ששכחה לפשוט ל.ת בהי רגלי׳
של ימי נדתה שקורץ שטרימפ״ן> <׳ qבג״י הרחשוניס דאין
תובין בהס כחס מימ כיון דהס צבועים נ״ש בהס טומאת
כלל עכיד ע״״ש[
• ן ^ ו ף ף ׳ ) ל ן ( מי׳ ימי הספירה עפת״ש מ״ש מהשליה
והנדב לעדן אס צריכה לקפור הז״נ בפה
דוקא ועי״ בק״ט סק״ח שכ׳ גס מהאגודה שצריכה נקפור
זינ נסיה ולמנא כ׳ בהחלט שא׳׳צ לקכור בפה ושכן נוהגין
שלא לקפור נ כ ה דוקא אנא שתהא מספר הימים ענ
דעהח שיח״ כל חז׳ ילדם נקיים ואץ חוששין לדעת האגודה
1

והשל״ה עי״ש וכיב בנחס סק״ט ופי״ש מ״ש בזה מחק׳
החינוך להרא״ת ועיי׳ בק׳ מצודות דוד )מעמי מצות(
נהרדניז דל בנוצות ביכוריס ובית שלא נאכול תבואה
חדשה ושלא באכוב קלי מן החדש וכרמל מן החדש מ״ש
בענין זה אגב אורחי׳ ע״״ש ]ועיי׳ בשרת מהר״׳ אקאד
!•נ חיויד קי׳ רל״א מ״ש ע״ד השליה הנז׳ דצריכה לקפור
ז״נ בכה אבב בא לברך משוס חשש ברכה לבטנה עי״ש
ווה שפנפל והענה ניישב מנהג העולס שאין חושש״ לדעת
השליה נקפור ז״נ בפה דוקא[ )לז( ]־מי הספירה .עפת״ש
קקיג בשס המעיל צדקה והביאו גס בקדר׳ טהרה קי׳
קציח קק״ח דעכ״פ קפירה בעינן שתהי׳ בדעתה לשס
קפירת ז״נ )וע״׳ בעיל בדברינו ק״ק כיח( ועיי׳ בתשר
שס ארי׳ )המחובר בערוגה הנושם( ירד קי׳ נ״ג באשת
א׳ ממנהגה לפקוק בטהרה אחר ז׳ ימיס ויום השבת הי׳
יוס תז׳ לכן תי׳ בדעתת נמנות זינ מיוס א׳ שנאחריו
ואהיכ אירע שא־רי יוס שיק תצטרך לנקוע ובא תוכל
בטבול אז ע״כ בייצובה לחשוב יוס השבת טוס הא׳ מז״נ
ולא באשס קברה מקודם שהנקייס יתחילו מיוס א׳ וגס
הי׳ לה בדיקה ביום השבת רק לא כיונה לשס זינ והעלה
שם דמדינא יש לקתור דברי המ״צ והק״ט רק שמקתפי
להקל במעשה ביום הא׳ נז״נ אבל בשאר הימים מז״נ גס
אס לא כיונה כנז׳ יש להקל ע״ש[ ) ל ה ( צריכה להיות
בודקת לכתחלה עיי׳ בק״ט קקנרו שכ׳ מהרא״ש שצייכה
נבדוק עצמה וחלוקה בבדיקה יפה כיי״ש )לט( ]פעמים
בכל יום עי״ נשרת שס ארי׳ )להג״מ בינוש וחקלנ ז״ל(
ירד ק״ ל״ט בחשת שמוצאת כתמים אדומים בכב כת
ננדיקתת וקננה רכואות ונמרפחה קצת כל שתוכנ נעבור
כני׳ כמה ׳ריס טהורים ועכשיו ניוס תז׳ נ!״נ מצאה נקודה
ושאבו אס מוהל בה שבא נבדוק רק ניוס חח׳ וניוס הז׳
והשיב שהדנר כשוע הוא חצט נאקור כי עד כאן צא כ׳
חפוקקיס בהקב שלא תבדוק רק ביום הא׳ והז׳ רק במקום
שיש היתרים במקור דמי׳ כגון קרטין וכיוצא אבל בזה הרי
המניס טמאים הס ודאי ע״כ מתיכי תיתי נתקל ע״כ אין
נהקנ ע״״ש ונאמה נראה דעתו שס שכ׳ שענ דנרי הרופא
שאמר שהוא מארידיץ )גאנדענ״ע אדע״ר( ו ק על דנר׳
תמילדת החכרה אין נהם נמנש ואין לקמוך כלל משמע
שהוא מחורר גדוג גס נזה אננ לפי דעות רונ תפוקקיס
שהקכימו נקמוך עיד הרופאים או תמילדת ל^נין מיחוש
גאלדעדע אדנדר וכיוצא א״כ נא הוי שונ ודאי דס טמא
נזה ונמצא נפי דנריהס יש להקל נזה ג״כ שנא ננדוק
רק יום הא׳ והז׳ וצ״ע נענ״ד[ ועי״ נדנרינו נקמן נקיק
פ׳ )ונקי׳ קפיז קיק פ׳ ע״״ש( )מ( ]ככל יימ .כיי׳
נשרת
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 .ב ר ה דנעינ ש*א

הין י ז ׳ ניןייס מ3:־ י־נדיקי•  7י פ  5ק

דרכי ת ש ו ב ה
בשרה שירי גהרה קי׳ ,ה תשו׳ ג׳ כ״ ד חשה שיש נה
:־,ב בה״נ־ נ מ  ,ה והנקב הכו ב״כב_,וק !יי נדת יקהה
בקבר שכ ד״א ו:ב:ק השג -ב? ך ה:קב וכי־־ח ויהמכאיס
ביק :נ ,בתיך הכקב ה ה יו.הת ק,י :־כ בבד קהה ואן
הדש כמכח בי־אש י _ ל ב הק ו־ ,הצד וגי ב ח׳ ח נה
טעות ד :ודגנה ל י ס הקקד נה כגב ת בדיקה שבוב-ה
שנ אבר והשיב בי־השו י רך אז ׳:הכו ודי חשש ,הבד ,ק
רק ב וס ח׳ והז׳ ואב נה הי׳ אבשי נה בבדיקה זו ה!
היחשוכה

קי

דד

ב וס ק׳ כניו ה כ נ נ שבידינו

י

׳ ן  -ד זי_ה הש:,הבקהס יל _ה שכ״ בשס
י
׳״א ה ג ק י בדיגה הרחשונה ג״ב הב־ ק ביוש א׳ וכס
נה יייח ב־,־ק ז׳ דיני־יז תי כא ה! בי־אש׳ שי גד הבנ חב
נח היינה ביתבו י ק בנדל׳! ק! נה נחוש ותתנה בנ־בה
ה:ז׳ _י״ש| )יןא(י*־ז־ת בש_י דה יייינתה ק״; כק׳
י־הקי ג <מב( =ג ך י נ ד  - -ה  ,:קודש בכבנכ• י ? י -
ד ה

; ח

ד כ

ה

ח 3

1

ויק! י ה יב קיק נ״א נ־י־ס־־ ־ )מ;> אס לא בדקה כבי
ד  .ב״־ גיי׳ בדברי הכהו! ניה־״ בתשר שב י1קב קי׳
כיו שב׳ בכידון אבה שי:אה הי ד בבד קהה רך ט ן קגכות
שכייוה _׳ הדוק וב׳ בכ ככה בתק כ בגנין הבד קה
הס _ב״ב ב כה וקת קבו -א! קק גבי ב קי;ד נ ־
^rr״ ~ rp,הכנ! ק י  ,ה י ה י״ויה  -נ י ך כ ה י ! הק י״ה
ק • נה שנא ה•;:״ נבדוק ניבא ,והנך ותוכנ נסמוך
 נ קייך :־יקה ה-הב־כה נ :״ נ נב_נה דב ו! ־אק בבק ,:זהס נא בדקה רק ב_ק הי־אבונה קי׳ בליגבד ה׳ ב נוב
ככ ,נקי ך ג נ קונא .חת נינבדוק אותה בכנ הזי נ ונהקכ
ת־״ב ב_:י ,דאי ה ה י ך ; ! ־בהי ה ויה נ־וב ה ׳ אק ה ׳
בתבב־ בהבדוק כס נבס ^,ה  : .ה ב כ וי״וכנ כיד-שה־׳׳
כק ס ב וכ ,י־ ־  rבי ה ב _ י י ק עב נ ו_ ׳ בק V
בה :־ וב׳ די כב ה־ י־בי־_ דד בבז קה טהיה
סקכ
שנה יבבנ ה.׳ כ נא הבדוק גכמה כנכ י ק שהקייוך ג נ
בדיקה הבכק נהייה נהול והבי גניו להא נב׳ הורתה
! י י  ,נה כביי־ת .׳כ בככ ביבל קה בנ יהבקק נ ה י ה
ה,_ ,יכה כקבי־ה ,׳ כ בננ יב_ כ ב חקיו! ב־בי  ,וכ״נ
שכריכה ג ל בל קה ח,ץ בא׳ רהימיס שבתוך הרכ בזה
 :י ך חנ ביה לב ג ובכק״ה נא קכ׳ כה ויק כ  qדבריו
שבשק שייוטב שנא הב־וק גצויה בבנ יוק יי! הז״י כתקנת
הבי־יס י־הבש שי ה המצא בכליקתה קד,־! קטכיס  ,תננ־דך
כהקכ בכה ההקר גכ בעכת ה״ב נ־,נ־ב נב.־נ תקנת חבנ־־ק
ינחששא שמא תמצא קי־טין ותצטי־ך כהקכ ובו׳ חייב מונ־ב
ש.א הב־וק קיכ כ״א בל ק־• הי שהוא יי_כב אבי׳ בל־עבל
לי־כ״נ זאה דהל-דבה כיתה דהיכא ד ת נ כ י נ־־כב שכא
נבטנ הקכת חכי״ס בלי שכה יבכ!ק קבק בכביכו ג״ש
בי,דיכוה
ועיין בבאר נניס ח״ס _p־׳ ו׳ לבאשה היש נה י כ י
שמוציאה דס והוא בכרו!דור או בהי־קור וא״ח נ־

שהמכה כל הז״נ מלס מכה זאה ועי׳יז א״א לה לטהר
כבגנה קי׳ לה שה־אה עכ׳יכ שהכקוק בטהרה ושתבדוק
אוהו המקוס שיהי׳ נקי מלס וכ! הראה שיום הראשון
נק׳ ע״ בדיקה ונכד ושוב נא
ונשב-־ יד• כקן f w
הבדוק כננ והטבונ נקוף שבטה ׳מיס ובמוך השבכה יורם
חם תויכא איזה כהס הו דס ללש אם יש נה מכה לבוררת
שמוכיחה דס ותוכנ נהבה! בץ ראי ה ]דם זה נרא״ה
דם כדוה וכשדוצאה דס הובנ נהבהיןישדמ !ה הוא
מהמכה ובן אס נא הדצא דם בשוס ונקום חנא בצד
אחד הוככ נקיי,ך ג־״ז נהתיר וכו׳ וכ׳ גוד שס בקע״ ז׳
בגובדח שבא נכדו אשה שיש נה דכה בצד אחד בהכרוזדור
בקוי־ן ה־־ובה כ ביקנ־יכ ובדק־ אוהה החיות ,־ראו שיש
בה :קב ו נח ־ס ימת מוציא דס תמיד באותו צד כנ
הכד כבה־ה בודקה חי-־ וי־ויה שאס ־ש ב כנתה נבדוק
א״כ בי! ס אשק ו הד :וביוש השביעי בנבד ההכקק טהרה
בודאי רה ;־!ב ובהס נאו הראה ככ״כ שהכקוק בטהרה
_ cב־ קה יום י־אשון דהז״נ שיה״ :ק׳ נגמרי וביום
השב כי הבדק  :ב ואז אס המצא שהכד נקי בראשו אלא
בבה־הו :ד בנ י־כהה תניצח אי.ה ניכנוך מדס מכתת
נה ־־.יכפה נ! והיכנ נכבונ נעי־ב ככ״ד וכ׳ שס במלבושי
; בק ניי־ו ק־״ד שב! הקב ויו כדו בהוראה זו הנהיג
ובנא ן ,:״ נ הגחון לנהיש״ק מבי־אד להנכת להתירהאשה הזאה ביש
י כ ״ ב שב כו־ בקכי׳ ח׳ וז״נ טנא דננקהכינא הייתי
אומד דאשה שיש נה ונכה ננבוררת שדוציא דס
וכו׳ שמבהנת ומרגשת ה נוב בכד אשר הדס יוצא ממכה
שיישוכה י־ק ה !אה מיא״ה דס נדות או שיש נה מכה
אשי היח ויבחנת בכה השי־ תשיש הכד בא״מ המצא
שהכד :ק־ יבב י־ק ס מדס נדות רק שבצד אהר שבצד
ההד הרנה דכ והחשה ה.אה יש נה וקת קבוע אורח
ב:ביס י ק בי־בה הזאת  q;:v5הנייד דס על שאיאכשר
שיה ׳ יה אב״ וכ ח׳ או ש_ה אחת ש תי׳ נקי בא״מ
ככו־רי יין :והאבה ה.אה בבר כברו כנ״ זמן זמינים ואינה
יכינ נכתר א״כ נבגלה ד׳ נה שמכקוק בטהרה היינו
כשגביה ג ט ה שבכה ימ־ק החי דאייה וקהת תדיח באימ
היטב בבנ המקומות ואח״ב תבדוק א״כ בכד בבל המקומות
והראה שהוא נקי )והק־ח דגתה מבנ המחשבות ותבחין
הינ ב הכי• נא תיגיש כלנ שוס כהיחה ויציאת דס מן
הדקו ־( ואב׳ ב:ד א׳ אשר הי־גיש שס המכה המצא דס
נא ת־כבת נן והוי הכסקה כהדה ממש וכן הכשה ביוס
יאשו! מהשבגה מניס נקיים ושוב נא הבדוק כננ אכן
א^ד יקכימו נזה
העתקתי זאת נהנכה ולא כמעקה
לוד שנ־ ת״ח בגלי הודאה עכ״ל )מד( אלא  a;zאהת.
עי״ בק׳ הכלימ שמהווה כ נ המחבר ביון םכקק כחקמ״ג
א״כ נא מהני מה שבדקה רק פעס א׳ ב־וס הראשון או
ככס ביום הזי ולהקמיג בנדכ צריך בדיקה פעמים בין
ד
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פתחי תשובה

פתחי תשובה

) י ( אנל א ס לא נ ד ק ה ]עיין נ ס פ ר ס ו י ד ס ק י נ ש נ ת נ ומשמע מדנר*
השיס נ י ה י ׳ ס י פ ד נ ל שלא נ ד ק ה א)( שלא הרגישה מ מ א ה מדאורייתא
י י מ • נ ק י י ס ספורין וניוקי! נ ע י ק נ י ׳ עיש נ ל ה י י נ ו ר ועיין נ ת ש ו נ ת ס ת ס
ס ו פ ר סי׳ ק ע י ז שסולק עליו ו נ ת נ ה י י ן י י ן א מ ת ננ* ה פ ס ק סהרה איצ
ראיה י ו י א י אין מועיל מ ס שלא הרגישה נ ל נהיש שנפתס מקורה י ה ר י
פ ת ו ס ו ע ו מ י ה ו א וצריכה ש ת י ע ש נ ס ת ס מ ק ו י ה וזה א י א לירע אצא ע ״
נ ד י ק ת סו״ס א ן ל ע ד ן ה ס פ י ר ו ת נ ק י י ס צריך ראייה י א פ ש ר ה ו ה ס פ ו י י ס
לפנינו כל שנדור לה שהשניסה ע נ עצמה שסרית א׳ מז׳ י מ י ס ויודעת
נוראי שאז לא נ פ ת ס מקורה ואין ראייתו מ ה ש י ס מ כ ר פ ת כלל ו נ ס ה נ י א
נ ש ס ס פ ר א נ ט מלואיס שהשיג עליו על מיש עוד ד א ס יצא מ מ נ ה ד ס
שלא כהרגשה דסותר דמקור מקומו כ מ א והויל כפולטת וזיא ד מ ה י ת אינו
ס ו ת ר נשוס א ו פ ן א ן ל ד י ק אפינו כ ת פ סותר וגס מיש עוד ה ס י ד שס
מ י ן אשה שהוסזקה נדה ואסיכ נולד נ ה מ נ ה שמוציד ונין אשה כהורה
שמצד לה מ כ ה שמוציד ו א ן ט מ א ה נ י ו ס עונה שנה כדצעיל ס מ ן קפ״ז
ס י ה מכיון שהוזקקו לטומאה א י נ ס ׳וציזיס מ ט ו מ א ת ס ע ד שיהיה בדיקת
ה פ ס ק טהרה י ו ס א ס ד מ כ ש נ ע ה נ ק ״ ס נקי נגמר׳ נל* ראי ת ד ס מ כ ה
) ה ו נ א נקיצור לעיל סימן ק פ י ז ס י ק ליא( כ א ר י ן נ ת ש ו נ ת ס ת ס סופר שס
לשלוק עליו ועדנריו מנואר דמודה ליכ נ ס ד א וטנינ ע י י ה נ ס ד א ודעתו
צהלנה דאשה שהיתה ט מ א ה נדה ומרס שפסקה נ פ ה ר ה ומעיינה עדיין

פתוס נולד לה מ נ ה נזה צדקו י נ י • ה ס  1י ואין לה ה י פ י ל פ ס ו ק נ ט ה ר ה
) ה מ פ י ץ י נ ץ שגס נזו הסלוקה אינו מ ו ד ה לגמר• להפויד( אנל אשה
שמעיינה ס ת ו ס שטלד לה מ נ ה ו ה נ י ע י ו ס ו ס ת ה ואנו סוששיס לשימת
ת ו ס פ ו ת ו מ פ מ א י ס אותה אז אסר ש ע נ ד עליה כ י כ י פ י ס אשר אין דרך
ד ס למשוך אצלה ו מ ס ת מ א נ נ ר ס ת ס מ ק ו ר ה ת ו נ ל ל פ ס ו ק נ פ ס ר ה נ א ו פ ן
שתעמוד נ נ נ ה י ש נ ה י ס ס ה ד ע ת מ נ ל הרהוריס ומסשנוס ותשגיס ע י ע ו א ס
לא תרגיש אז פ ת י ס ת המקור ת פ ס ו ק נ פ ה ר ה ו ת פ ה ר עיש נ פ ע ס ה ד נ ד
ועמשיל סימן קציא נד»ה שלא נ ש ע ת ו ס ת ה [ )ו( ראשון מ ה ש נ ע ה פ י ץ
נדנמ״ר שכתנ דאכילו לא נ ד ק ה נ י ו ס ראשון ו נ ד ק ה נ א מ ד מ י מ י ס אמצעיס
ו נ ס נ י ו ס שניע* נ ס כ ס י מ מודה שעלו לה ונלנד שעכיפ ליוס ש פ ס ק ה
נ ד ק ה נדי ש ת פ ס ו ק נ ט ה ר ה עיש ועיין נ ס פ ר ו תשונת מ ד ע ניהודה תניינא
סייד סימן ק נ י ס נ ת נ שס דדוקא ראשון ושניעי נ ע י נ ן א נ ל א ס נ ד ק ה
דרך משל נראשון ונשליש׳ לא מ ה נ ׳ ואינה יכולה לפנול נ ש נ י ע ׳ ו א ס א ס י כ
שונ לא נ ד ק ה ע ד עשירי אין נידה אלא עשירי אנל א ס נ ד ק ה א ס י כ
נתשיעי טונלת לערנ דדל י ו ס א׳ מ ה נ א הרי נ ד י ק ת נ׳ ופ• נ ס ש נ ראשון
ושניע׳ ואפילו נדקה נ ש מ י ט דהיינו שנדקה נראשון ונשלישי ונשמיני פ ו נ ל ת
נשודנ׳ ל ע ר נ ומצפק> השמיני ע ס הראשון ואן> שיש נ ץ שלדנ* לראשון
יותר מ ה ׳ ׳ מ י ס השליש* מצרפס עיש ומזה מ ו נ ס ד א ס צא נ ד ק ה נדאשון
ר ק נ א מ ד מ י מ י ס אמצעיס ו נ ש נ י פ ׳ לא ייהנ׳ דלא נ מ י ש נדנמיר ועיש

דרכי תשובה
ניוס א׳ ונין ניוס ז׳ עיש ועיי׳ נקיע קקעיז שהניאו ונתן גשם חנונ״ת חיויל קי׳ קהיח ועי״ נשרת תשורת שי מהלית
עעס ופנים מקנירות ללעה המחנר דנולאי נכהחנה צריך קי׳ ״ל מה שיישב קושיות השואל שהקשה על תנדב מלבר׳
קמא ק״ נדל
לנדוק פעמים נכל יום אבל בדיעבד בודאי סגי בבדיקה המחבר אצו ע״״ש ועי״ נשמו בנין
פעם א׳ ניוס ולא קיל כדעת הקמ״ג דנדיקמ שחרית מיש להג׳ חמחנר אמירה לבית יעקב )להנשים באשכנז(
וערנית מעכנ אפ״ נדיענד עיש )מה( ביום ראשק של שהורה באשה שלא הפקיקה במהרה או לא בלקה בראשון
השבעה עי״ נקיע קק״ע ונשדת נונ״ק ידדד קי׳ ודו של דנ או בז׳ של ז״נ אפ״ נלקה בכל הימים ננת״ס
שדעתם פשוע מקמימת הפוקקיס לאפי׳ תפקיקת נעהרה בנקר ובערב כלין עכיז צריכה לקפור מחדש זינ והוא
נמוך דחוק כל נהש״מ אס לא בדקה שוב נא׳ מז׳ ימי השיג נדז ולעמו שכל שיש בתוך יוד הבליקה כ״כ שיש
הקפירה לא עלו לה ע״ש ועיי׳ נלננון נעע קק״ח מ׳׳ש לצרף יום הפקק מהרה ונליקמ ראשון ושביעי מהני בליעבל
נזת ופקק דאס כי נאמת משמע מקתימת הפוקקיס שצריך לה״ט שתנלק נתשיעי ולכתחלה גס נשידנ׳ שאז יעלה
נדיקת מיוחדת חק מהמוך דחוק של נהש״מ אנל ודמ לה נליקת יוס נ׳ להפקק עהרה והניא ג״כ מל׳ הנוניס
נאשה שיש לה מכה שהנדיקה קשת לת יכולת לקמוך קי׳ קכ״ח שהניא נפח״ש כנז׳ ועיי׳ מזה ומלנרי תנדנ
אנדיקת הפקק מהרה נמוך דחוק כנ נהשימ ומוצאתו הנז׳ נשו״ת חיים ניל )להג״מ חייס פלאגי ז״ל( ידל ק״
בלילה שמעלה גס לנדיקה קפירה ז״נ אמנם הנה באינה ודח נקוף התשר נליה אך נזאמ וכו׳ מיש נזה[
עצת הח״ק בידד ק״ קע״ז הוא שבשעת הדחק בזה לא )מה( ]ראשק מהשבעד ,עי״ נפתיש קקיו נשם הלגמיר
תבדוק שנית לאחי ההפקר! עהרה רק להשגיח על עצמת לה״ה א׳ מימים האמצעים ויום הז׳ מהני נל׳ הקמ׳ג
שמלע שלא נפתח מקורה ע״כ נראת לאס אפשר לק״ס ועי״ נשרת חקל לאנרהס מחיק )להגא׳ץ מטעשאעש זיל(
שניהס מוך דחוק כל בהש״מ וגס להשגיח על עצמת כנ״ל חידד ק״ קינ )דש לפשוע ללעת הלגידר להיה יום א׳
אין להקנ אלא אס ה״ שניהם אבל באי אפקר יש לקרוך וא׳ נאמצע מהני הואיל וקוף כל קוף אין הפקק הו׳
על אחל משתי אלה וקייס כנ״ל נעזה״י נל׳ פקפוק עכ״נ ימים נין נדיקה לנדיקה אמנם על גוף דנרי הדגמ׳יר
)מו( אס לא בדקה בכל הזי עפה״ש מ״ש נפנוגתת תחודד הוא מפלפל כהשיג שם עכ׳׳ז ק״ס ושפך קוללה על חכם
וח״ק ]וכיב נקדרי עהרה כדעת תחודד ועי״ נשדמ אי שכ׳ שראוי להעניר המורה שפקק נזה כהלגמיל וכי
אמי׳ איש חידד ק״ קיא שפלכל עליהם וקייס עכ״ז אין זה אלא דנר׳ נרגן וכר והמורה שפקק כהלגידל הוא
מי יקל נאיקור כרת נגד הגאון ק״מ והחודר ע״״ש[ וע״ הגאון נדנ אשר כל חכמי הדור נמשכים אחר הולאידו בפלמ
נלבנון נעע קק״ד מה קהאריך נדץ זה ומיש נדנרי החודד בדבר שאינו אלא חומרא וכו׳ נולאי אין לחענירו ידו וכר עי״ש
והנדנ שהביא חחודל נזה ונלנרי החודל שהניא הפמ״ש נזח מדי׳ בשדס נימ שנמח חיב מירד ק״ מ׳׳א שמשיג גיכ על
ונמישנזחללינאפ״״ס )כמ( ]וביום השמיני• עיי׳ פודשקיףו לנלי הלגידר אלו והעיר מדש נפתיש כדל וכ׳ שחוא בעצמו
זיל
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פתחי תשובה
]עיין נ פ ש ו נ פ מ פ ס ס פ ר ס י מ ן ק ע י ח שכחנ
)ו( ו נ י ו ס הזי ואין להקל
י נ י י ע נ י שכנר לנפה אצל נ ע ל ה יש להקל א ן כיז נ נ י ק ה נוראי נ א או
נ ד אנל א ס לא נ י ק ה נ ה ס י ק מ א ח י מ ה א מ צ ע י ס יש לחוש אפילו נ י י ע נ י ע״ש[

באר הימב
)ז( שפסקה ,והיה אס ראפה ולא ניקה עצמה ניום שפסקה מללאופ
ולא ניקה לאחר ג׳ או ר> ימיס ומצאה טהורה היז נסזקס פעאה עי
שפסקה נטהרה סור וישניא

דרכי תשובה
זיל בנונ״ח חידד קי׳ קכ״ח כתב להיפך מזה ע״׳׳ש[ )מט( םןזיף ף )נד( צ״ל בבנד אבל אומן הנשים הבודקל
הבודקת
ובלא מוכין הס נדור
באצבעות שלהן
נדות
בלא בגד ובנא
:ן בנח
]וביום השביעי ע״׳ פח״ש בשם הח״ק ועי״ בהדח קפד
יהושע בפקקים וכתבים קי׳ חליג באשה שבדקה עצמח לכל דבריהן כ׳ בדיקתן אינה בדיקה והרי הן בחזקת
ביום הא׳ והב׳ נקפירח ז״נ ואח״ז לא בדקה א״ע עד יום ממאה ס״מ קקס׳ב מהמדד ]ועי״ במי נדה בקו״א מה״מ
ט׳ לקפירחה כ׳ לא בא בעלה מן הדרך והעלה להמיר ונשדח שיר׳ טהרה ק״ קפ״ו מה שפלפל בזה מד׳ הגדק
דקג׳ בב׳ יעים רצופים הנז׳ הוך ז׳ אפי׳ שלא בדקה ביום נדת דף ו׳ בשפחתו של ר״ג ולדינא מקיים בשירי טהרה
הזי וגס אם כבר ראחה לאחר ת׳ ימים לנדתה החחילה בודאי הצדק עם הקדר׳ טהרת בזה[ )נד (,בכנר פשתן
לקעור ז״נ ונחקלקלה וחזרה וראחה טיפח דס כחרדל אז ל  1ישן פשחן וישן אינו לחובה ולא בעיכוב דאס לא
אף יום אי שבדקת א״ע חח בדיקת הפסק טהרה גיכ דקדקה בכך אין לה פקידה דבדיעבד אפי׳ אינו של פשתן
מתני ע״״ש[ )] (jהשביעי עי״ בשדה שעיי צדק להגה״צ וחפי׳ הוא חדש כל שהיא נקי ולבן כשר קדרי טהרה
מדעש ז״ל חידד ס״ ק״ל ע״ד אשה שבדקת יום ראשון קיק כ״א וכיב )נו( או בצמר נפן• משמע מנשון ה ש״ע
ושמיני אס השביעי היא מקופקת אס בדקה או לא והעלח אבל לא בבגד של צצזר גפן והיינו לכתחלה אבל לא לענין
דיעבד ק״ט קקכ״ב )נז( ]נקי ורך ע״׳ בשו׳׳ת מהרש״ס
דבודא׳ דאין להחמיר בכה״ג שיש עוד ק׳ אס בדקה גס ח״א קי׳ קמ״ו בדין אשה מקשה לה לעשות בדיקת זי:
ביוס הז׳ עיי״ש[ )נא( ]ואין להקל עיי׳ בשמנח קק״ח שכ׳ בעד יבש כי כואב לה כ׳ אס תנכנך העד מקודם במיה
בשם חידושי הרשב״ץ דאש הפקיקה בטהרה ועברו עני׳ נקנ לה לבדוק יפה ויש חשש לכאורה שמא ראתה ;י״ד
ז׳ ימים ונא בדקה צריכה אח״כ לבדוק ז״נ מחיש עיי״ש כחרדל ונימוק בינים והפנה להקל באשה כזאת נכה״ג
ועיי׳ בק׳ מנחה פחיס ודש נשם האשכול שדחה זה נשה׳ עיי״ש[ )נח( ורך עי״ בס׳ שערי טוהר שער ב׳ דחס
ידים שלח כצינו חומרא זו שאקור נהפסיק מלספור אחר בדקה בבגד פשחן קשה היינו חדש אף דנא יאוי כבשוה
הפקק טהרה ע״״ש[ )נב( ובדיעבד מהנ׳ אפ ׳ לא ר הנו בפשחן חדש משוס דמקרש-ט אבל אס בדקה ומצאה כליו
ע " בק״ט קק״מ מ״ש בזה והוכיח מ ד מ בעינן שעכ״כ דם היא טמאה ואין לתלות דמשום דתוא מקרטט וז׳כ[
בדיקה אחת לדוס הראשון או ביום השביעי היה לאור )נט( ותבנםנו באותו מקים בעוסק .עי״ בקיע קיק כ״ד
היום ולא לאור הנר ע״״ש ועיי׳ בשמלה קקיה מ״ש בזה שהביא מהב״ח שאס תבדוק א״ע במה שמכנקת האצבע
)ננ( מהד אפי׳ לאור הנר עי״ בק״ט לעיל קי׳ קץ קקצ״ג עם העד כיכ בעומק עד מקום שהשמש דש הוא דבר
)בד״ה לעיל( שכ׳ דאף שכ׳ הדודא שהבדיקה של ז׳נ נמנע מחמח גדול דוחק תקתימה שבפנים ואין לזה עצה
צריך לכחחלה לתיות נאור היום ולא לאור הנר לא החמיר אלא שחדחוק מוך הרבה זת ע״ג זח עד שתכנק תמוך
אלא בבדיקה שבתוך תז״נ משא״כ אס אירע כחס בזמן נעומק המקום שהשמש דש וזה אינו נמנע בית שכל א׳
שהיא בחזקת טהורה דאז רשאי לראות גס בלילה מיהו דוחקת אח חברו וכן כולם זה אחר זה עד שנכנק למקום
אס האקה בודקח א׳ע בלילה ומקפקהאס המראה נדמה השיניס וכו׳ והשיג עליו וכ׳ שהבדיקה שהמציא הביח
לאודם או לאו ופירשה מבעלה מקפק ואח״כ למחרתו שתבדוק ע״ דחיקה מוך הרבה זח אחר זה הוא נדיקה
חזרתו לראותו נאור תיוס וראתה שאין ט מראה הנוטה הקשת ביותר ויש לחוש שתתקלקל א״ע עי״ז אלא שהנכון
נאדמימות יש לתקל ואין חוששין שמא אשמנ׳ במראה שתבדוק א״ע עד מקום שתוכל להגיע עם העד באצבעה
הדם כיון לבלילה מקפקא לה ולא אמחזק לה כטמא יש כפי כחה אולי תגיע עד מקום שהשמש דש ואס לא תגיע
הלא לא ניתנה אורה למלאכי חשרח ואינו מעכב בדיעבד
למלות שנדי אור הנר שמתפשט על מראה הטהור משיה עיש )ס( ]בעומק• עי״ גשדמ שערי צדק )להגהיצ מדעש
מקפקא לה והחוש יעיד על זה שנדי מראה הנר נדמה ז״ל( חיו״ל ס״ קכיז קכ״ח נדל אשה שא״ למהר עצמה
מראה ירוק שקורץ גנדל למראה אודם קצח אבל היכא לבעלה בכל פעם שטלקח עצמה בעל אינח מוצאח עליו
דאימחזקה א״ע לולא׳ ממא ע״ רא״חה בלילה אנדג כלל לק אח״כ כשמבחח חעל ברחם ושהה סס איזה
לחזלתו ולאמו גיוס ויש לה מראה מחור אין להקל ע״ש
רגעים
1

ב

,

צו ©!י

יורד .דעה קצו הלכות נדה ס^יף ן

המלה

)סא( להורים )סב( ולסדקים )סנ( עד מקום שהשמש דש ותראה אם יש בו שוס מראה *י"
אדמומית ולא שתכניסהו מעט לקנה עצמה ואם יקשה בעיניה מאוד להכניסו כיב בעומק
*)ח( לפחות בריקה של יום הפסק טהרה
פתחי תשובה

פתחי תשובה

)ח( לפסוס בדיקה פל יום נמשונמ נודע ניהולה סגיינא סלק יו*י סימן
קכיס נפנ יאס נואנ לה הינה אינה ציינה נדיקה נלל נשאי יעים סרן

מיום יאשון רום שניעי ופונ לסציינה קינוס נל יהוא מנסה אס לא
ינאנ לה ועיש

דרכי ת ש ו ב ה
רגעים ואח״כ כשמוציאה  praמוצאה עליו קורס דס לח להיוה זולה העבעח מחשש קכנה בפשוה זולה בעה הכלע
כחודה של מחמ ואינה רואה שם מיפה אחלח אפי׳ ליחה לללח מוכלחיס להקיל העבעה ממנה ונשאל מה יה״
בעלמא רק נףפה דס מ ה בלבד וגס מיפה זאח אינה משפע האשה ההיא בעה הפלשהה ממומאח נלהח
מוצאה רק בצדדי העד ולא בראש העד ואס מהכוונה לעהרחה ובריקח קפירח זינ מאחל שאינה יכולה נגלוק
ונזהרה לשוס העד בעומק הרחס ולהניח שס ולשהוח שס במקומ מנמה העבעה וכ׳ שש שמקר בע pזח  pהנשים
לא מצאה כלל והיא אומרה שברי לה שיבא נרפה זאה הבקיאים בזח וחגילו לו שנשים המדוכא״ במכה זו חם
מצדדים ולא ממקורה והשיב זאה עצמו שביום שהפקוק נושאים ב׳ נונעוח אחה שמדחוה ברחמה בעמ וססח
במהרה משים מוך כרף קל בין השמשוה והודך יה״ מצמר עומאה נלהה והשני שמנחה שם בפה חפלשחח לעהרחח
גפן ולא בגד צמר גפן רק צמר גפן )וואמע( וארדכ אס ומניחחו שם ז׳ ימי הקפילה ואינה נומלמ ממוכה בשעה
ימצא נקי מכל מה סוב ׳החילו ודד קפירמ נק״ס שלה הבדיקה לק בולקה איע והמגפה בהוכה כמו שהוכל וגשעמ
ואס לא המצא נקי מאומו מראה אדום שבצדו הקמור טבילהה נועלמ מהוכה ואץ כל העבעה שודס כ׳ מקצחס
יום זה וביום שלאחריו קולם מנחה הבלוק סהם בדיקה גדולימ ומקצמס ביטנים או קענימ הכל לפי הואר החקרון
מוגה של חורין וקדקין ולא משים המוך כל בהשלדש ואיכוח המכה וגס אמרו שרוב ממבעומ מללו אינן מעכביו
וממילא ׳החילו ימי זינ מחרחו וכן כל בדיקחה בימ׳ אה הבדיקה כלל כ׳ רובם מונמיס בצדדי הרחם מרוחקים
הנקיים לא יה״ רק באופן זה בלא הנמה מוך כדל מממילמ כומל׳ בימ הלמס למעלה לצד הגו $על שתוכל
ועי״׳ש מעמו[ )סא( לחורין ולסדקץ• עי״ בק״מ קקכ״ג להכניס אצבע לשם ולא מגיע למקום העבעמ כלל וכ׳ שם
שהוכיח דהעיקר כחפוקקיס דבדיקח חורין וקדקין אינו כמה צלליס והביא כמה לאיוה מכמה מקמממ וסבלוס להקל
אלא חומרא מדרבנן אבל מדאור״הא לא בעינן בדיקה להתירה עי״ש באריכוה ועי״ נקימ קקכיג שהביא לבלי
חורץ וקדקץ וחכמים גזרו סבדיקח חורין וקדקין מעכב הזכרץ יוקף בזח ועדחה כל צדדי ההיהר וכל הקברוה
אף בדיעבד אך זה דוקא היכא דאסשר משאיכ היכא והראיומ שלו אך בודש הזכרת יוסף ממנהג חננדס חעדוכאיס
דלא אפשר קג׳ בבדיקה ביה החיצון אף בלא בדיקח חורץ
וקדקץ וכ׳ ובהכ׳ ניחא מה שהקשו הראשונים על בהולה הניל שיש להם בי מבנמה וכו׳ ובשעה הפלשהה למהרה
שקבעוה להנשא דאיך יכולה לבדוק א״כ בכור שפתחה מנימה העבעה השני להיוס שם כל הזינ בזה הודה לו כיק
נעול וכר דהא הדבר ברור שאיא לבתולה שחבדוק איע שמנהנס נתייקל נדס הולאוח חכס שחולה להס  pאץ
וקדקץ ומכיש בבליקה על מקום שהשמש לש שהוא לסמול מנהגם כיון לעכיפ בשעה הסרשח מהלה היא מוציאה
מן הנמנע אלא כית שחומרא זו איבה אלא מדרבנן אף אה העבעח הראשק ובודקח איע כלח כיון שמא שעמ
הס לא החמירו אלא היכא שאפשר משאיכ כא׳א קג׳ הדחק וקצה קכנה אס חוציא אה העבמה בכל עה יש
לה בבדיקה קלה וכד מכיל )ועי״ בדברינו לנדל ק״ קצ״ב לקמוך על העקילץ דבדיקה זינ קג׳ בבדיקה קלה עי״ש
קק׳ז וגקיק שלאידז( )סב( ]ולסדקץ עי״ בשדה זיה אמנם יעיין בנוב״ח חידל קי׳ קיל שם להקל בקמח הדחק
רעק ידא הל׳ נדה קי׳ א׳ שכ׳ חיל ובנידון בדיקח נשים בזה גס לא ס  pל כלל חעבעה אפי׳ בזמן הפקק מהלה
בחורץ ובקדקין הנה זה  piארוך יוהר משנה וחצי אקר והבלוק נדע במוך נקי או על באמצע הפלחלול בבל צללי
ללשהי ברבים והודעה׳ שיודיעו זאה לנשיהם שיבדקו העבעה בכל מה לאפקר כל נהשמיש והראה אידכ שהמוך
הימנ בחורים ובקדקיס גס פקלסי לנשים המביאוה במודם נקי ו ק ביום א׳ ת ם חזי מהזינ ע״ש וכיכ במלטש* מחלה
שיזהירו נדז ובנידון אס צריך לחוש לזה ולפקוד עליהם בקיצילו קקנדז ומאל מיס חיים סעי׳ ״ב בחחלע לליבא
שיעיינו הימב נלפענ״ל מון דלא מציט זאמ ננמ׳ ובראשונים לחקל בכחיג כדעח הזכלץ יוקף והברב עיש )ועי״ בהילינו
אץ לחלש לבל שלא שערום אבותינו וחנח להם לישראל לקמן קיק פיא עיש( ]ועי״ בשדה חגרעקיא סי׳ ק׳ ועיי׳ בקדח
וpגה בשושדס כמיגומקחמא מחמיליס נדע בכל היוחל ודק ירל ס״ קציג נועה להםיל שלי לה בגליקמ מוך בלי
אפשלי ולא עצינו נדע לק גבי חפיפה מנדל[ )מד״ בכףק הקלח מבעה עי״ש ועיי׳ בשדה שמלח בנימין קי׳ שדו
שלס׳׳ז בדבליט( ) »  0עד מקום• עיי׳ בשדס זכלת יוקף נלאה שהקל  pועי״ בשדח בנץ ציץ מה״ק כף עיא שמגלה
חידד קי ״ שנשאל אודוח אשח אחה שיש לה מיחוש להיכא שאיא להקיל חמבעח בלי קכנה וכיון ללל׳ ה מ ד א
שקו pפארסאיל וננקה לה המילדוה הבקיאה מבעח קל בדיעבד אפ״ לא הגיעה בדיקה ודא* למקום שהשמש לש
״ וחחבה המבעח לחוך לחמה לעכב יציאה קגי אין לך שעח הלחק גלול מזה רהילו לה אולם כ׳
שעוה
הסקלת בצד ימין מן הלחם שהעגול מפקיק כל אורך ששמע מאין קכנה להוציא חמבעח לשעסו ולחחזירו מיל
הפרוזדור לשדם והוא דבוק למעלה ולמעה וא״א לה והסכנה ה*יז בלבל אס הלך בלי העבעח ואס מלבר p
אז ולאי שצליכה להקילו ענדפ להפסקה מהרה וליום
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מותרת לבעליהן ייהוקבע להךוסת הריהן כשאר בל הנשים .לא הוקבע להן הוששת
משלשים לשלשיס יום ובודקות עיי פקהות :ט *האשה )סט( שמרבה לבדוק בין בימי
ספירתה בין בימים שלא ראתה בהם הרי זו משובהת אע״פ שיש לה וסת ק ב ו ע י בהדנ
צריך שיהיו רצופים שלא תראה דם בהם שאם ראתה דם )ע( אפילו בסוף יום השביעי
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פתחי תשובה

באר הימה

)»( תהיינה עי מקוס שהשמש .עיין נששונס נויע ניהויה פלק יודיע
סק> סימן מיו שהאיין להוכיפייפס הינה פוסקים להקל נהנדיקה אלא
שלא עלאו לנס להקל לנעיי ניק שיש גינ יעס הינה פוסקים המפסייים
אך נעיש השיע ינייקה של הפסק פהיה ונייקה של יום יאשון כף נזה
ניאה לי לסקל ולסמון פל הימנין ייק נייקה של הפסקת פהיה ציינה
לשויץ ולסיקין אנל פאי נייקוס אפילו של יום יאשון יי ננייקה קלה
אפיי שנסנ השימ סיא שילמי אים נתון ניסו כו׳ ושיהא שם נל ניהיפ
כר ואינ היי ננייקה זו טללת גס נייקס יום יאשק שהיי המון אצלה
עי הלילה אלא שסעס הנ•׳ משום יספיית לילה לאו ספייה עכיפ יש
לצי(( יעס יש״ שסוני יספייס לילה מקיי ספייה לענץ זה שאן! שציינה
נייקה ניום יאשון שונ יי לה ננייקה קלה עיש נאייכות

)ס( ספרה .נסנ הנףז דאןז לדידן דמפמיינן אפי׳ תאה נדפס דם נפידל
ציינה ד נקיים למאי י מ נסנ המשני דין זה יססיה .וניל דיש נפקוסא
גם ענשיו לסי מה יק״ל יאשה שיש לה וספ איצ מיקה כלל כעיש ייס
קפ vיהיא נסזקס פהויה עשאיכ נז׳ נקיים ק״ל ילנססלה ציינה נייקה
יהיא נסזקת פמאה עי כלות הד נקיים עיכ קמיל כאן יסזקת סועאה
עליה עי שיכלו ז׳ יצוסין יליס נהגיע קן הזי נקיים היא שנה למזקת
פהיה ואיצ נייקה אפילו לנספלה קייל יאפילו אם פיאה נסון> הזי ממש
תסמוי הכל איכ עייין מזקסה היאשונה עליה וציינה נדיקס לכתפלה
גס נעת ההיא ע0ל

דרכי תשובה
ראשץ מהנקייס כמ״ש הסיע ובס׳ גידולי מהרה עי״ש קיפורץ לפנינו עיש )סד 0דק שבדקה שנפה יפה
ועיי׳ בשדה ביח יצחק נדב מידד סי׳ כ׳ נדד אשה צעירה  pirnובפדקץ .עיי׳ בקיפ קיק כיז ח ח דוקא היכא
לימים ושם לה הרופא מבעה גדולה קצה בהוך הרחם דאפשר אבל חיכא דנא אפשר ״ל שיש לקמוך על חראביד
וצוה לה שבמשך ששח ירחים לא חקח העבעה משם למען דקיל דקגי בבדיקח קלח בביח חחיצון וקייס גציע עיש
לא מחזור החולאה והכאב כבראשונה והאשה אמרה שהוכצ )סו( אע״ 6שלא הגת .ריל אנדפ שיודעח טדאי שלא
לבדוק כדרך כל הנשים עד מקום שידה מגעה וחוכל חגיע למקום שחשמש דש אפיח מחני בדיעבד קיפ קיק כיח
לזח העצם )השבעה( ממקומו ולשום עד הבדיקה בין העצם סעיף ח׳)סז( ולקבוע להן וסתות .ולהמביל אוחן בשעח
עבילחן לחם קיק ליג מפיתויי )סח( וסתות.
י
)העבעה( לגשר אך למעלה בראש העצם אינה יודעה אס
גיזוז חצה ואס יוכצ צגא מיס נשעה נובילה והעצה צהיןצ כמו שנתבארו צעיצ p״ קפ״נו ועיי״ש 3סננ״ ד וסעי׳ י״ג
לענין עונה בינודמ-
כפי הגדיקה שפ גנוגיס קי׳ קליה כניל עיייש [ )סד(
ובדיקה של יום ראשו!• עיי׳ גמפארה צגי שקיי וגמקור סעיף ט׳ )סט( שמרבה לבדוק עיל קי׳ קפיד וקי׳
חיים קקמימ שהעלה דגכוונה שינו המדפיסים בלשון
קפיז ח ח דוקא שלא גשעח החשמיש אבל
י
המחבר גנדע מדש גחיגורו גיי גיוס שני והמדפיסים לפני המשמיש ולאמר החשמיש אץ לח לחחמיר ולבדוק
שיט הלשץ משוס קושיוח ה ח ח אבל המעיין גביי יראה בפני בעלה כדי שלא יהא לט נקפו מוהיש קקי״ב
שכ׳ שס מעם לזה שהוא הקנה להאשה שלא הקלקל איע הה דוקא באשה שיש לה וקמ קטע אבל באץ לה וקה
בבדיקה שני ימים זח אחר זה היינו גיוס הפקק מהרה
קטע אפי׳ נשעמ משמיש צריכה בדיקה קיע קקיל
ואחיכ היבף בעם הראשון מהזינ דאפשר שהטא עייז ס ע י ף ו׳ )ע( אפ״ במוף יופ השבע  -לאו דוקא שביעי
לידי קלקול גמה שהקרע גשרה גפנים גבדיקח שני ימים
דהיה ביום השמיני דוהר דלפולס הז׳ נקיים
זה אמר זה עד מקום שהשמש דש ומוציא דם ויוצא העד צריכץ להיומ בקוף ימים אמרוניס קודם העבילה אפי׳
אדום נדכ נ  pיוהד שהעשה הגדיקה העמוקה עד שהשמש עובלומ אמר כמה ימים מימ צריכץ אומן תז׳ ימים אמרונים
דש גיוס המד של הזינ וגמנס שינו המדפיקיס גלשון שקודם חמבילח לחיוח נקיים מקור חיים קיק קיא וקיג
חממבר גזה וציל גאממ גממגר מרש גגיי גיוס שני עיש )עא( סתרה כל הינדס• עבאהיע מיש מהנדז במה שיש
אמנם עיין גקימ קקנדה שהעהיק למון הב׳י והדימ בזח נפקוחא גם׳ עכשיו ועיי׳ בקיע קקליב ובחוויד בביאורים
ולדינא כ׳ דחעיקד כמיש גמחגר כאן שמהיה הגדיקה קקיה שט שיש נימ בזה גס לדידן לפנין חא דקי״ל
גץס הראשון של חזינ דווקא ולא גשאר ימים דרק עיי דאקורה למבול ביום הד שלא משמש דשמא תראה וסקתור
גדיקמ יום לאשת עד מקום שהשמש דש נעשץ כל הזינ ואיכ מחמה חומרא דריז איבה איקורה אלא מכאן ולהבא
והיחח
1

יורה דעה קצו הלכות נדה סעיף י
)עב(

)י( לנג׳

) (#׳מיס

)עד(

ראשונים של ימי הספירה אס

)יא(

מצאה נחס

צז

<עה( )יב( איו ) (IT״יליז

,

א מ  1י

) (ftfלהקל כמו שתולין שאר כתמיס ינ׳ •מיס ראשונים צריכים להיות נק״ס לנמר׳ )מרדכי הלנות נדה ונהגימ פיס דאינ( אנל

פתחי תשובה
)י( דנג״ נר ואס סופרת נק״ס על נתס שמצאה אס מצאה אסינ נתש
ננ•׳ ראשונים עיין נאהיע נניש סימן סיג .סק׳ג ועיין נדגמיר שנתנ שיש
להקל נזה וקיו שיש להקל נתנעוה צהנשא ונתפייסה ומצאה נמס נג׳
ימים ראשונים עיש ]ועיין נתשונת סתס סופר סימן קפיז עיד אשה
שנדקה עצמה לילן לנית הכנסת וניוס הפסקת ניכרה הפסיקה וספרה
ונתון נ׳ ימיס מצאה נתס ויש לה נמה לתלות אס נאמר דיתון ניי לא
תלינן נתס או נסשונ מיוס שנדקה לילן לניהכינ וננר הלנו נזה נימושות
נעל עה»נ סימן עיט מקיל וציצ סימן ס«ה דעתו להסמיי׳ ויסיט ס ק
ל»ג נועה להקל אן נתנ דמסירוש רש״ נמתניתזן ריש נדה מטקידה נפקידה
נדיקה שמרית וערנית למד מהרים לעלין רוקא נדיקת תיקון מזיל אנל
בדיקה אסרת לא דאינה מדקדקת יפה ומניאו המלימ פ״נ ממוימ דין ד׳
משמע קצת כציצ אצא ״ל יתס לטהרות שאני עיש והוא זיל נתנ

» י מנילי־
™"'iri
T»P

»׳(

פתחי תשובה
דמעולס לא נתכו׳ ,רש״ לזה נלנ רק נתנ  pלכמנכ אסרת וננידון
השאלה העלה לאם אמרה עתה נדי ל׳ שנדקמי שפיר יש להקל עיש[
)יא( מצאה נתם עיין נתשונת תפארת צני סייד סימן כ»ד שכתב דדוקא
אס מצאה הנתס תוך ניי ראשונים אינה תולה אננ אס מצאה הכמס
צאסר נ׳ ימים אנא שיב למוש שזה הנתס ראתה נתון ג״ ולא ידעה עד
כנה תונה נמנתה וננדתה ומישנמ אן(  0ימיס הראשונים לספירה לא
כרנ אסד שפעה נזה עיש וכן משמע נשו׳׳ת אא«ז פניס מאירות » yסי׳
קיע עים אכן נתכונת נית אפריס שאביא לקמן נשס אנדו מנואד שדעתו
אינו כן ]ועיין נזה נסיפ לעיל סימן קיצ נדק עיד ונסשונת סעדת שלמה
שימן  0מיש נזה נאריכות[ )יב( אץ תולין אותו להקל] .עיין נתשונם
סמדת שלמה סי׳ נ׳ שהעצה דאס נמצא הנמס עיד שאינו מקבל פועאה
א!> מון נ׳ נא מיישינן לה ניק דדנר שאינו מסנל פומאה לא הו• נכלל

דרכי תשובה
והימה יכולה צמבונ בשביעי דמקצה היוס ככולו אף אס כבר עברו ג׳י כראייתה דאז תולה הכממיס בדיא אך
מממש והראה אמ״כ אינה קותרומ להיודס הקודמים ולא באופן מהי׳ דעתה לבדוק א״ע בימי כדותה במעה שפקקה
עבדת איקורא דהא מלמו להו הזינ לכך כמב שאס הראה לראות אס כבר כפקק דס המקור דאף שהפקקמ הדס
בשביעי סוהרה כולם א״כ אסורה למבונ ולממש ביום תז׳ אין נימ אז נעכין קפירה זינ מבלאית ממחלה רק אמר
ממא מראה אח״כ ותפשה זבת למפרפ ואפ״ בסוף היום ה׳ ימים מימ היא מע״נמ לענין מאס ממצא כממ אחר
סמוך לבהשימ אסורה לשמש מהימ ע״ש )עב( ]רבני ג״ מהבדיקה ההלה בדבר אחר משא״כ אי לא בדקה אז
ימינו ראשונים .עי״ פמיש קקי״א ובקק״ד באס מצאה הוי מינמא דנא רמי׳ עלי׳ דאינש לאו אדעמיה ולא מהני
הכמס לאמר ג׳ ימים מיש מהמפיל ופנים מאירוח וע״״ש עי״ש) 1וע״׳ נקיק מלאחיז הקמוך( )עדי( י ח חילץ
בפמדא שנשאל ג׳ שאלוה הא׳ שפירסהו סדין שהימה אותו להקל כ׳ בהוח״ש קקייג ודל המעמ שבתוך גיי
מוכבה שמה בנדהה והב׳ שביים יאמיז נספירהה לבשה ראשונים עדיין יש נהקהפק אס פקק דם מקור שלה
חלוק נעלה שפשע יום שנח קודש וח״ חחטק זה בהוך ולאפוק׳ לאחר ג׳ וכד לפיז נראה באשה ממהעקקה בכתמים
כלים המוכדס לכביקמה ובז׳ צקפירמה מצאח עניו דם או שיש צה חבורומ ופצפיס ומחיראח שלא חובל לק»ר
פיי״ש ועי״ בשדמ חיים שאל חיא ס״ ייד מיו מה שפלפל זינ ננקיוה בלא כסס לדידן שאץ הנשים קופרוהזינ עד
מונא נפנין השאלה הנ׳ בדברי הפמדא והעלה שם כלל אחר יום ה׳ לשימשה וכמבואר בקע״ ייא ניל דיש לה
העוצח דחיכא דנמצא נימים אחרונים נסדץ או בחגור חקנח בדרך זה דהיינו מיד שפקק דמה ביום א׳ או ב׳
או נחלוק שאינו שלח וצקחמו ממקום שאימ משממר ויש לראייהה הבדוק עצמה חימב בימ שדרך לבדוק לקפידה
להלוה דחסדץ או חחגורה ח״ הכתמים בנדמה ו ק בחלוק ז״נ ואחר יום ה׳ לשמושה שההחינ לקפור הזינ כבר עבר
וכיוצא אף שחקדץ או תחגור או החטק היו עני׳ בג״י חג״ שפקק דמה וחולץ בכהמה נהקנ וקיל וכחיג פקק
חראשוניס יש צהחיר ע״״ש ועי״ נסד״מ בק״ קיצ קקע״ד בהשו׳ צמח צדק ק״ קיה בדברי השואל וןוביא ראיות
מיס עיר תפנודא ודעחו נמסקנא דאס נדקה עצמה אחר ברורומ לדבריו ואף שבעב הציצ שם מפקפק בזה להחמיר
ג׳ ימים ומצאה עצמה מהורה אז אף שמצאה כתם בחלוקה היינו כשבדקה שלא נמהכדן רק'לכבול־ שנמ ואייש אולי
שלבשת )*ך גיי חולין דתכמס נעמה אחר ג״ וחולין נא בדקה יכה יפה ממאיכ אס בדקה במהכוץ עכיל ועיי׳
במה דאיכא למימל׳ אמנם אס צא בדקה עצמה אחר גיי בקיע מניב קי׳ ק״צ קקעיד שהביאו והקכיס עימ וכ׳
נקהפק וכ׳ דיש פנים לכאן ולכאן ע״״ש ועי״ בןו״מ שדבריו נכודס בזה אמנם בקי׳ זה קקליג מפקפק בענץ
ננץ עולם מיו״ד ק״ מ״נ שדעהו להקל גס בזה שלא זה ומ״מ לדינא ק״ס דכיון דהך חומלא שלא להלוס
נדקה עצמה אחר גיי ע״״ש ועי״ נלננץ נמע לנדנ ס״ שוס כהס בג״ הראשונים אינו אלא מחומרוה האחלודס
קיצ קקנ״ג עי״ש ולעדן מיש הפמ״א חשאלה הא׳ שפירקה ע״כ הקומך עיז להקל לא הפקיד ע״ש וע״׳ בשמלה קקייח
קדץ שהיהה שוכנה ממה ננדמה הנה שאלה כזו נמצא ולמס סידמ שהעלה דכל זה כשבדקה איע בכל »ז0
גיכ נשדה אדד פז ס״ כיא והענה לחיסור לאין להלוה מהשלשה ימים הראשודס אז הוחזקה בהיוה מגדינה קסום
נהיהר נהכהס הזה כיון שה״ חחהי׳ גס נג״ הראשונים ע״״ש )ועיי׳ בקיק שנפ״ז הקמוך( )עו( ]תולץ אותו
של ז׳ נקיים עיי״ש[ )ענ( ]ימים ראשוניה עיי׳• נשדת ייהקל• עי״ פמ״ש קק״י מיש בשם עבודה הגרשונ׳ שמיקל
אק שה״ ס״ נ״ו שכ׳ דפשומ דאלו הג׳ ימים ראשונים באמה שביום הפקקה מהרה הפקיקה במהרה ובמוך ג״י
נזח נחשט ג׳ מענ״פ שלריס עי״ש[ )עד( ]ראשתים מצאה כחס דש לח במה לסטמ שנא נאמר דבמוף ג״
עי״ נשדח ספר ׳הושפ נפסקים וכהניס ס״ רליה שכ׳ לא מליק כהס רק נמשוב ודומ שבדקה לילך לגיהכיג
נאקה שאץ דמי׳ מצו״ אצלה רק יום או ׳ומיס ואעגדכ והציצ דעמו להחמיר בזה ומ״׳ בקי פחד יצחק אוח כ׳
אינו מהחנה לקפור רק אחר ה׳ ימים כמנהג נכוה ישראל ערך כהס אשה מיש בזה[ )עז( להקל• עפידש קק״
כמנואר נשיע ואיכ לפעמים אף ניוס הא׳ מקפידה זינ מיש מהב״ש והדגודר לענץ אם מצאה כחס במוך ג״י
קפירמ

יורה דעה קצו הלכות ניה סעיף י
אפינ דיט נשאר נסס וק נוסגץ ולוקא נסם שסוא מפר מננריס ופול )עח( אנל )ינ( פסות ענגריס ועול פולה ננינה אפילו בג׳ •מים ראשונים
)סיס סימן רמיפ( וסיס אס סיס לס עני מיפי )?) (C) GQJי( )יד(
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) (KBשמוציאס לס פולס נס אפילו ניסר פכנריס ועול )סנרס

סרב ונימ לשון המרלני( אלא שאין מקילין נג׳ •מים הראשונים לסלוס נענס שאין ידוע שמוציאה לס או נשאר לנרים שסלינן נסם נסם נמנואר

פתחי תשובה

באר היטב
)פ( ויודפש והשין סולק פל סרייא נלין זס ופסק לאן> ניולעס בודאי
שמנסס מוציאס דם אפיס אינס סולס נס נג׳ ימים סראשונים של ז׳
נקיים וכימ מדברי סניס דאין לסקל אלא דוקא נמלאס שמין ודם •וצא
ממנה דאז אמרינן אם נא פסלה נו לא סונל לספור ז׳ נקיים לפולםסא
נאיה אפילו ידוע שענסה עוציאה דם אין לסקל עיש שמאריך נזה ננמס
ראיוס והעיז נסנ דיש למק דנרי הרמיא דמייר• נמנה שאיא לס להזהר
שפיר דסולס נס אנל נל שאפשר לס לסזסר ולא פשפה  pאין לה לסלוס
גלל פניל )עיץ נס׳ ציצ סימן נוס ונפסינ סימן עיפ(

גזירס נספים וכ״מ מדנרי הגהימ ונססיס שלא נסנו רק דמון ג׳ •מיס
לא תלינן וס״נו נמידי דנפ• לסלוס שפיר אמרינן דיוסר מססנר לסלוס
בנופה אגל נדנד שאינו מקנל פומאס דלאו מסעם סליס אסיק עלה דאפילו
נלקה קרקע עולס וישנה עליו עסורה והיינו ניק דנלא הרגשה סזיא לא
נזיז פנמים  rsאינ מה מהני הא דמון ג׳ •מים עפיינה פסוש סון סון
שזיא בלא הרגשה ושוב ראיס• נסשובס מעיל צדקה סימן  ypדעדנריו
נראה פשופ להסיר ננסעים הנמצאים נבגד צבוע פון ג״ עיש[ )ינ( פסוס
ממייס הפעם נזה הואיל ושניס פתא ואיא ליזהר .וננסנ• הגדול מהגיר
יניאל * ל יאיס׳ שנסנ יאם •נולה לישן נמקום שאין פשפשין ושננה
נעקום שיש פשפשין אינה •נולה לסלוס נפשפשץ נינ ועמשיל סייק קין סיק ליז נשם יגעיי ) (Tויויפס פ״ן נהיפ ועיין בתשובת נייס אניסם
ס״י סימן נימ אופ ניז נסנ ינם אם נממיי ניואה ממש נמנה הייופ שמוציאה ים מון ג׳ ימים יאשונים נל זס נאם היאיה שנפמאה נענויה
היא סומאה ודאית אנל מיון יהיייא נסימן קפיז נדה נסנוקה הנ׳ שמיגשת שהים נא מהמקוי וא״ אס היא ממנה שנמקוי יבססלס יאיה פהויה
אן נשמת וסתה או נשפת פונה נינמיס מפמאינן לה משום הסנרא דני לפולם נא תפמא ננהיג •ש לסקל אס»ז תון נ״ ראשונים נתלות נמנה גם
נמאס עעש נעץ שכתנ הנ*ש ננלה או ננעלת הנמס מעיקרא ע״ £ופיץ נתשונת נית אפרים סייד סיוק ודה נאשה שהפסיקה נטהרה ולפי שהיתה

דרכי תשובה
קסירת ז״ב למציאת כתם ועי״ במות״ש קקי״ד שכ׳ וזיל בס״מ למיג ק״ קיצ שיק ש״א דבל זה דוקאבכמס שלא
וניל אס מצאה כמס תוך ג״י ראשונים לז״ב שצריכח לחזור ע*י בדיקה אבל אס בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה
ולספור ז״נ ממדש ואז אף שראמה כממ מוך ג״י לז״נ ומצאה כחס אדוס אפי׳ הוא פחוס מכגריק יש להחמיר
השניים מולין להקל כיון שכבר עברו ג״י הראשונים ובפעם במוך ג״י אס הוא משוך אבל אס הוא פגול יש
שניה לא ראמה מגופה ואמיל שהיה מגופה לא הוהזקה להקל בכ״מ עיש ועיי׳ ומה בדברינו לעיל סי׳ ק״צ
מעיבה פמומ בראייה הכסס ועוד דהוי כק״ק וכד עכ״ל )ק״ק קק״ה( )עט( דודעת שמוציאה דם .עבאה״מ מיש
אמנם בביה שמואל באה״ע ס״ ס״ג סק״ג כ׳ לההמיר בזה מהש״ך שמולק על הרמ״א ועיי׳ בתוה״ש ק״ק י״ד שכ׳
וכ׳ מיש לקפק בזה דלמא אץ להחמיר בזה אלא דוקא שדברי חש״ך אינם מוכרחים והעיקר כהרמ״א כי בכממימ
חיכא שראמה ממחלה דם מן המקור הוא דמחמריבן דאפ״ שומעץ להקל עי״ש וכיב בבל״׳ קק״ד דהלכה כרמ״א
נמקלקלו ז״נ הראשונים ע ״ מציאמ הכמש דלא מליק נגד הש״ך ומה שגס המ״ז ומשמעומ דעמ הב״ח הוא
בדבר אמר בג״ הראשונים של ספירמ ז״נ השניים כמו כהרמ״א והביא מכמה חשד גדולי המחברים דס״ל להקל
בז״נ הראשונים כיון דמשחצה ה״ נפתח המקור הכל נמשך בזה כדעת תמדא עיש וע״׳ נקדיש קקצ״ד קתניא כן
אמר המקור אבל בעלמ כמס מעיקרא או כלה לאהר גס ממשו׳ פמ״א חיב ק״ ק״ע וכדפ דק״ל דהעיקר לדיבא
בעילמ מצוה דלא ידביק כלל שבפמה מקורה מעולם ׳״ל להקל כהרמ״א ומפלפל בדבריהם וכ׳ דאף שהאחרונים
דהולין גס בהוך גי׳ הראשונים מיהו מקיק גשם גדול א׳ חפקו דברי הרמ״א עיקר מ״מ אין בידו הכרע לדינא
להממיר בכ״מ בזה משוס לא פלוג ע״ש וע״׳ בה״נו לעיל לדחות דברי השיך בזה ׳ע״״ש באורך ועי״ בחפארמ צבי
קי׳ ק״צ קקע״ד שהביא דברי המוה״ש והגיש בזה ומתמה סקי״ג מיש בזת באורך ולדינא ם במקור ח״ס קקק״ח
פ״ד הגיש דלמה בממיר בזה כ״כ משוס נא פלוג וסיים דכבר נהגו כל בעלי הוראה להחמיר כדעח חש״ך עי״ש
לק ב״ל דהמקינ לא הפסיד ובפרס אם בממלמ ראימה וכ״כ במנטש׳ מהרה בקיצורו קק״׳ז ובבאר מיס ח״ס
לא הימה כ״א ע״ כמס ומ׳ וגס בכלה אמר בעיבמ מצוה קע״ מ״ז בהחנבו ,לדיבא ע״״ש ]ועי״ במי נדה בקר׳א
המקיל לא הפסיד עכ״ל ועיי׳ בעצי בטנה לעינ סע״ ב׳ מה״ק בס״ זה שנשאל ע״ד אשה שרואה דם במי רגלים
מיש בדברי הביש וכ׳ לדיבא להנק בזה  pדהיכא דראמה ומרגשת כאב בענין שמהב׳ לה הבדיקה דקי׳ קצ״א אס
מקודם דיס בדה ממש ופסקה מלראומ והמסיבה נספור מהנ׳ להלוה ט אף במוך ג״׳ והעלה דגם נדעה השיך
ז״נ וסמרח ע״י ראיימ כמס וחזרה נהיומ מונה ז׳׳נ שנימ מ״מ במראה שיחב׳ וכיבב׳ מודה גס הש״ך וחב״ח וזהו
וראהה בהון״ ג״י של ספירה הז״נ השניים בזה אמרינן דומה בכה״ ג שרואה במי רגבים כיון שלא מוכנ לעהר
דמון דחומזקת עדיץ במאת דם אץ תולץ הכהס בדבר נעונס שיה״ לה ג׳ נקיים ראשונים ע״כ יש להמיר בזה
אמר אבל אמ ממחלה לא בממאת משוס זיבת דם נדה גס נדעהס ׳ע״ש[ )פ( ]יודעת שמוציאה דם .עיין פמ״ש
ממש רק ע ״ בהם בזח שפיר חולין חכמס שנמצא בתוך גשם ההה״ס למבין העורק זהב )גאנדענ׳׳ע אדע״ר( אס
הג״׳ של הז״נ  piאפי׳ אס ראמח ממחלה דם בדה ממש נמלוה בו בג״׳ הראשונים ועי״ נשרה קנאה קופריס השר
והממינה חי ימימ ולא ראמה בהמ ואח״כ המחילה לקפור נרו שחולק על חח״ק בזה והעלה להקל דבגאלדענ״ע
זינ שפיר מולין חכממ בדבר אחר גמ במוך ג״י הראשונים אדע״ר קיל ממכה מגמציאה דש שב׳ הרמ״א מ מ שחילק
של הזינ ע״ש באורך ]ונד״ גסו״מ יד יוקף לחרב מקאקוב שס בדבר ע״כ יש להקל ע״ש ועי״ בדברינו לעיל קקפ״ז
ירד ק״ עיד מה שפלפל בזה והעלה להלכה כדברי המורמ קק״פ ע״ש[)פא( ]שמוציאה דם• עי״ בשדה קול ׳הודא
השלמים הביל[ )עה( ]אבל פחות םכנרימ וע ד .עיי׳ )להה״ג מהר״י מקאניק ז״ל( ק״ כ״ו באשה שנולד לה
שבר
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לעיל סימן ק״צ יא יהפולטת שבבת זרע בימי ספירתה אם הוא ת ו ך ) פ מ ף )•( עונות לשמושה י
וגו•  Bד ף לינ
מיתרת איתו עם לפיכך המשמשת ממתה וראתה אח׳׳כ ופסקה אינה מתהלת לספור שבעה ו0ל"»
נקיים עד שיעברו עליה ר עונות שלימות שמא תפלוט לפיק־ אינה מתחלת לספור עד יום
זל )יא( לשמושה כנון אם שמשה במוצאי ש ב ת אינה מתהלת לספור עד יום זד ד ר ך ל אק
ש כ ב ת זרע מסריח עד שיעברו עליו ששה עונות שלימות מ ע ת ל ע ת ואס שמשה במוצאי
ש ב ת ופלטה ליל ד׳ קודם עת שימושה במוצאי ש ב ת עריק היא עומדת )׳׳( בתוך עונה
ששית לשמושה וסותרת הילכך יום זד יהיה ראשון י ס פ י ר ת ה  .הנס ו״סוק ייס ד׳ לעי! ע מ ׳ייס ס׳

נ׳״מ

וי*

עולה למניין רש שנמנו שיש להעתץ עוי יוס אפי יהיינו שלא תתסיל נמנות עי יוס הששי והוא יהיה ) (JJיוס יאשון לספירתה
דס״שינן שפא ספעש ניוס היאשון נין השמשות ותסנוי שהוא יוס ואפשי שהוא לילה ואס תפסיל נמנות מיו ס סמישי יהיה מון
ששה עונות לשמושה עיכ )פד( יש )ינ( לסוסי)( עוד יוס אפי ימעתה איא לנא לייי פעומ )ויה סימן ימיה והאנוי נשס ריי

מתחי תשובה

כאד הימב

)י( עונות וכל עונה היא יינ שעות )יא( לשעושה יעי אותו היום ניין פשפה סלוקה וניום ששי לספייסה נאתה לנימה ועצאס על סלוקה
ס״שיק לנל יוס דום שמא ספלוע או שפא מפלוס כל הנ׳ ימים ומעיל יס אס יכולה לסלוס שהים הנמלא הוא עימי ניסה וכתב שאסיו סינ
של ף עומס היא מ ש ע ו ת )ינ( נתון כלומי אעיפ ששלמו הו׳ פונות עיוננא צייד להסעיי לפי יעס השיך לנס נמנה שמיי אינה סולה נג׳
נססלת ליל י׳ אפי שימושה עיפ כיס שפלפה נתסלת ליל י׳ קוים זמן ימיס היאשוניס ואיכאס נתלה מימי נימה עיכ שהיה עליה גס מייעיס
שימושה נעיש אינ סוסית אותו יוס והיינו נל יום י׳ ומססלת לספוי יאשוניס והוא י ל העצה להקל ינס נמכה שמיי מספני להקל .ולסלוס
מיום ה״ עםל השין )יג( להוסין^ נסנ הסיז וכינ כסימן קציו נשם בימי גדתה עדין> סעי ממנה שבגופה ומכיש כשידוע שנאו כתמי ס על
המלוק .וכן כתב בשם אא»ז פגים מאימת סיב סימן נךע באשה שהתפילה
לספוד שנעה נק״ס וביום שני פייסה העשיתס הסדין שפיתה שוכנת עליו בימי מסה וביום ז׳ מצאה כמס על הסדין והעלה  onהוי כמכה שבודאי
מפספ!( ועוציא יס יסולק  cfiננ• ימים יאשוניס עיש שהאיין נזה ]ופיין בתשונת סתס סופי סיוק קסיה אויות אשה שבימי נק״ס שלה הגיע וסס
עויק זהב )גילדגי אדעי( ושלוקה וסייגיה מלוכלכים ביס אי לתלות ניי היאשוניס אי ייל״א יון שביעים עועסיס יעניו אלו היעים של עורק זהב
אץ הפסי פתמתץ עלססוי והאיץ• נזה ומסיק עאסי שאץ וסס העויק זהב נעשן אלא איזה יעים אין לתלוס נו מ׳ יעים יאשוניס אן נעשה לה
מקנה שמיד אסי נ׳ ימים ליאייתס תפסוק נפהיס יאעינ יאלו נ״ ימים אץ עולים לה לנקיים מפני סשש פולפס ויועתץ עי אסי סעשס יעים ע״ע
יפעיל לה נדיקסה שלא נפזיקנה מאה ואס אפיי ה׳ ימים פפתס עויק זהנ שלה סולץ נו צסעים כיל למעשה עיש עוד ונס נכו״פ ועניי ונףפ•
נאוין ופמשיל סי׳ ק«ז סונדק כיפ[
נ

דרכי תשובה
שבל וע״ז צליבה בפיכ בפקולמ הלופאימ למומ מבעמ נקייס לגמרי הנס  opבסד״ס בנן׳ קצ׳׳ו קקנדג להקל
של גומ״ במוך הלחמ והנה בעה הסבילה יכולה להוציאה בגדיקהה אף במה שהמגמה בהוך גופה היינו היכא שאי
)כ׳ נעת שינתה תוציאה( ואין שאלה לענץ החציצה אך אפשר גשוס אופן להקירו אבל היכא דאפשר הפשה כרל
מפני הזיעה בהיומו בבימ מרחמ והגומ״ הוא שחור ע״כ עכ״ד פ״״ש ורל שהוא חומרא גדולה על האשה שיש לה
נראה מראה שמורה וגמ אדומה על עד הבדיקה וגמ על שגר שמקיר לגמרי מגופה אה העבעה על משך שמונה
העבעה כשמוציאהה ושופמח שהוא מזיעה שבפניה והשבעה ימיס רצופימ ויכולה לבא לילי חולי ש״ב קכנה מהשגר
יוקב בחוזק בחמב בהלחמ עיכ נקלף קצה מהנמל שגבשלה כנד עיכ יכולי׳ לנהוג כמ״ש גקול יהודא ובשדמ מהל״א
מבפדס ומזה בא האלמומימ לפעמימ כ׳ הוא אינו דומה הלו׳ שהקכימ עימ כדל נהקיר העבעה רק גממך גיהשמיש
כלל נמלאיהו נמלאה לס הוקה שבא לה בזמנה ואיי
בבדיקמה כנד[
למהר לנעלה והפלה לההילה ולמצומ נזה נאוק שבליקמ םעיף י׳׳א )פב( ר עוגות .עיי׳ בק׳ מדלמ אלי׳ על
הפקק מהרה חקח אח המנעמ מרחמה והרוק היענ
ה׳ מלפוה בליש הק׳ הקד הממבר והערמ
מבפנימ ואחיכ חכניק מוך דחוק )בלי הענפה( שיה״ הגיע בצלאל הכהן זיל מורלנא בזה כיש )6נ( ]יום ראשון
שם עד חלילה ואחיכ הוציאו כשיהי׳ נקי אז מהני להמירה לספירתה• עי״ בקי שולש מיעקב גקי׳ זה שנשאל נדר
גס אס יהי׳ נמשך הזינ העראוח שחומה חנז׳ על חגמדי איש א׳ רע מעללים שרו6ה לכוף אח אשיחו שלא לחוש
עיייש מעמו והקכיס אהו להלכה שהוא הי׳ השואל נזה לחומרח חדל להמתין חמשת ימים לראייהה ואחיכ זינ
נמסד מהרי״א הלוי להגאנד״ק לטנ זיל ח״א ס״ קמ״א ואמר שהוא אינו רוצה״להמהץ רק זינ ידום שמפpק
מיי״ש )ועי״ בדברינו לעיל ס״ק ק״ד בזה בשמ הזכרון במהרה אפ״ במוך החמשה ימים לראייהה אפ״ גיוס
יוקף ודעימי׳ עוד( ועי״ גשדח ברכה ח״ס סי׳ כיב הראשון אס הה״ נקיים מדמים ופלפל בזה אס מומב
מיג באשה שיש לה שבר ושמו בת מגעה של שעוה אשר לפטל מל איסור קל כלי שלא יעטר בעלם באיקור ממור
גבל עח שלוקחה המגפה מהוך גופה הוא מלוכלך בדמים דכרה והעלה דידו להורות הימר ולהקל בזה כלל וכיון
וגס נבל עמ שיויל תמנר כשמקנחת א״ע נכהונה מוצאה דהוא ראוי לנדומו עפ״ המורה כיש שלא נחוש לו
הכהונה מלוכלך במרס והעלה לעהלח ונענץ הבדיקה והלעימהו וכר ואנמנו לא נעטר על ההלכה פקוקמ
וקמילה זיב הפלה כשיגיע יוד עהלהה הקיל העבעה של שעות המקדימה לנו גלי פקפוק כלל ע״״ש באורך[ )»•>
מחוך גופה נעה אשל הלצה להפקיק נמהלה ולא ממומה יש להוסיף• גדי׳ נאח״ע מיש שהכלה אחל בעילה מצוה
לסוך גופה על לאחל הסבילה ומקיימה ג׳ נליקוה שיחיו הוכל למנוס מיום ה׳ לשימושה נדל קי׳ קציג ובלברינו
1

שם

יורה דעה קצו הלכות נדה סעיף יא
מולין ושיר וכינ מ ה י א ״ ( ו  pנוהנין נכל מיינות אלו אין לשנות דש נשים שנהנו נהסמיי ע י י
נ י נ י והמסידי יסודי והידקל נשכי להקייס עצמו למצוה דש שנתנו
)פט(

וכל אפה שייאכ

)צ(

)טז( אפינו

)טו( שענש׳

) (HBלהמתין על ז׳ ימים )שס נתיה( ואין סעס

<£ן( אץ למלק גץ

) (tfiשמשה

)פח( עס גמלי ללא שמשה

)צא( )יי( נ ת ס ציינה להמתץ ה׳ יידם

פתחי תשובה

באר היםב

)טו( שעכשיו עיין נשניה ח יףא שנתנ חינ מעשה נא ניד׳ נאשכ אסת
שהיה יוס י׳ לכיתה ונא שמשה עס נענה נלילה שקודם ראייתה והתית׳
לה ללבוש ננניס ניוס י׳ ונהתסינ לספוי ניוס ה׳ נ ׳ אס היתה מתסלת
לספוי ניוס ו׳  rftהיה נא לינ פנינה נניל שנת שאמי ״ פ ומופנ שנניס
סומיא זו כיי לקינ הפנילה לספיפה עכיצ ועיין נ ס י פ שנתב יניאה צו
יננדון כזה אן> נשימשה יש להתיי שתפסוק ניוס י׳ לראייתה ותמנה
)טז( אפיצו כתס ענהיפ ]ומ״ש נשס
שנעה נק יס מיוס לי ע»פ עוד
שיך ניאה ינכתס יש להקנ כיכא דלא שמפה נוי עיין נתפונת סתס
סופר סימן קפיס מנואי שיעתו י נ י י ע נ י שכני ס פ י ה שנעה נק״ס מיי

מכייל מפלאג שנכנה אסי נעינת מציה תוכל למנות ודוס ה׳ לשימושה
ונראה פעמו כיון לאין כאן דס ניה י ק י ס נתוליס לא הסמירו נו משוס
תשמיש נין השמשות אנל אס נאמת ננעלה נין השמשות נעילת מצנה
נראה וראי לסשנינן נה כאילו ננענה נלילה שאסר אותו נין השמשות
אפילו ננ׳ כנה נמצא שאס ננעלה הכנה ניל מיש תמנה מיוס ה׳ ואס
ננעלה נין השמשות של סק> יום ראשץ תמנה מיוש ו׳ כנ*ל עכיל ונתנ
מהרשיל אס ראתה אסל ערנית ניוס ראשון ועריץ הוא יוס יכולה ללנוש
נגלים נ ק ״ ס נסק( יוס ה׳ ומונה מיוס ו׳ ואין ספיקא נלנר עכיל ומשמע
מלנריו לאעיפ שהתפללה היא גיכ ערנית שיך )יל( כתס פירוש אשכ

דרכי תשובה
שם )קיק ״ד( )פה( ]ייהמתץ עד ז׳ ימים• ע״׳ מיש בקיק להיות הברשת נוהרת אס הוא מוך ו׳ בוכות אנל נבדקה
שלאח״ז בשס המוקפוה ירושלים מהמדרש הנחומא ע״״ש[ ניהשמ״ש יאין והממיר יותר נדיענד שכנר עננת ביש[
אץ
י־חלק כין שמשה עם בעלה עי" עיז קק״זדגם[) 0 0פה( ]עם בעלה• עי״ נק׳ פחח תנימ וחוקר לדעת
ננא שמשת ולא ח״ נכיר נא חנקו חכמים בתקבוהיחס )לחג״מאנרחס מיקמץ דל( על הירד עיל אקח א׳ מהגניחה
זונה נכנה שפירקה נדה קמוך נחופחח ואפ״ אחר מופהח מק כנד ועייז הרגימח דנר זנ מגופח ונדקח ומצאת
קודם מנמ״חדה עם נענה אין מממנה כלל רק זינ דנזה מהורה אך ענ הממונה מצאה מראה אדומה ומחוך שהיחה
ליש למגזר ממום נא פלוג דנא נאה עדיין נכננ משמיש ילדה רכה נמנים הפקיקה נעהרח ניוס מחר והמחילה
עומ ועי״ ננד׳ך קק׳כ )ונקיק שלאחיז נדני־יכו( ועיי׳ נק׳ נקכור ז״נ ומבנה עצמת ושמשה עס בעלה ואח״כ נודע
חוספוח ירושלים נסי׳ זח שמקחפק נזה )נד׳ הנדז( היכא לה כי שנא כדה עשהה ובאה לפניו ושאלה וחקר אוהת
דאסורים מחממ משורש ונחמה איסור אחר כגון שחיו אימה בא עלי׳ קודם מקרה זה ואמרה כי בא עלי׳ יום
שניתם אנלים רינ וראתת נקוף ימי אנילות אי צריכה ב׳ ומעשה זה ה״ יום ד׳ והפקיקה במהרה יום ה׳ ומבלה
להמתין דאפשר דתכא ל״ש משוס נא פלוג אונם כ׳ ליום ף אחיכ והורה להקל בכהיג שיש מעמ שמושה עכ״פ
לפימשיכ התדא מהמנהג נתממין עוד ז׳ ׳מיס וכולם נא ר עונומ וכיון דעיקר המנהג מלא למנוח עד יום ה׳ חוא
מצאו מעם לדנר והוא הניא שורש זת ממדרש חנחומא רק מחומרא דביהיש מ״מ כיון מיהי׳ נראה כאנו שממה
פ׳ מצורע )פ״ז( צי־יכה שתהא שומרה נדו יום ואח״כ עם בעלח באיקור עיכ בדיעבד איצ מבילח שניח עיייש
מוהרמ לנעלה כיצד היא עושה שומרה ז׳ ימי נדה וארד׳כ ולהלכה למעשה ניל צ״ע[ )פט( וכל אשה שרואה עבאחימ
קופרמ ז׳ ימי נקיים ונסהלמ ניוס השמיני ונפי מעם זה ירש דנכנה יש להתיר להכנה מיל שחפקוק במהרה
לכאורה לא מהני לא אנלומ ריל ולא הנמוליס וצ׳׳ע נ/ה תקפור ז״נ עיי׳ נחוחיש קק״ח שכ׳ דהא׳ שעח הדחק
עב״ד עיי״ש[ )פז( ]שמשה עם בעלה• עי״ נשרה שיר׳ שכ׳ השיך כגון שענחה מנוח וכיוצא שאיא לדחוח הנשואין
מהרה סי׳ זה השד א׳ נמעשה שה״ נאשה א׳ שמבלה עד שמעחר דאז עדיף מפי שחקפור הז״נ גרד כדי שלא
אחר לידהה נליל ד ושמשה עם נעלה וניוס ד מצאה יהא כשאת כשהיא כדה ענדד והניאו נק׳׳מ קקלימ וכ׳
כהם אדום ונהקלקנה וכאשר סכרה זאה נמינדח שנאה נמלנוש׳ מהרח נקיצורו קקכ״ז וננאר מיס ח״ם קעי׳ כיב
עוד אל״ אמרה לה המינדה שהפקק נמהרה ניום אחיז לפשוע הוא מדנרי השיך שכ׳ שאין זה אלא נדנריס
לעח ערנ וחחחיל נספור זינ מיום נ׳ ואינך וכן עשהה המומרץ ואחרים נהגו נו איקור לכנ זה הוא לק נמקוס
ונליל ח׳ לספירתה מנלה חיינו ננינ נ׳ והרגישו נה שנהגו נחומרא זו אננ נמקוס ללא נהוג אפ״ שלא נשפה
השכנוה ושלחה אלי׳ אשה א׳ נהגיד שלא מונ עשתה חדחק אין נהחמיר נזח כלל וחוכל הכלה לקפור לנ
שהמונה לספור אחר נ׳ עונות נרא״מח ומחמת שהיא מיד אחר ראייתה ע״ש )צ( ]א6י׳ כתם• עי״ פתיש
אשה נורות לא השגיחה על השכנה ושמשה עם נענה קקנר׳ז גשם המעינ צדקה גראתח אחר המגילה מרס
ניום שאחר״ הרעישו ענ״ מאוד ושאלה נעורים ומורה ששמשה וכי״ גשו׳מ דגר׳ מנחם קי׳ כיה מכ׳ גיכ
א׳ דעחו לחחמיר לממתין ששה עונוח אח״כ תקעף־ זיכ
כדגריו עי״ש
ומעמו דאף דמפורש נש״ע דדי ביום א׳ היינו נזמן דחפקק ומ״ש הפהיש נשם המיצ והנרנ עי״ גק׳ שערי דעה
מחרה הוי כדין ולא שה״ הפקק מהרה נמוך ר עונוח
שחמה נזח על הגאון נדנ שפ שחוכך להחמיר נזה
מ מ נזה שלא כדין ונדיקמ שאר הימים הי׳ נדיקוה קלוח מסעם מנהג ומ״ז חמה נשער׳ דעה הלא הנדנ  m i sכמנ
וממילא אץ לה הפקק מהרה כלל והוא זיל האריך נזה נאוהו משובה םחראח חיכף אחר הענילה כאשר נאממ
ותעלה נתשד דא״צ להחמיר כיכ רק לדינא הוא כן דנא חחוש מעיד לזה ואיכ הרי נמילתא לל״ש לא שייך מנהג
נעיק נזה נקיים רק להשלים למנץ חימים שחיו עולים כנודע נכמח דוכחי וגם מה שהורה המעיצ נפראג זה
אחר כלוס ד עונוח ולק סמחין שלש עונוח ואח׳יכ חקפור אינו מנהג מהוראה רק פיא שח״ אז וקיים שיש לקמוך על
כל כך ימים שחסרו חחלה למנץ ז״נ ולא יוחר וחיינו חשד פני יהושע וחמנדצ עיי״ש ולמעשה צ״ע[ )צא(
דוקא ננדקה ביה״ש אנל אם נדקח שחרית לא מחני ]כתם• פי״ ננימ לחם יהולא שהניא ממשי שנר״ נאשח
שמגלה
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טהורה שמוצאה נסם דעה נרואה ממש נס לזה אנל אשה שלנשה למים אסר מציאס הנסס ענלי הנמאס ה׳ יעים אפשר להקל נם נשיעשה שיפלו
ומצאה נסם ואפילו מאה ממש נתון ימי הנקיים איצ להמסץ ר עומת לה הנקיים אן אס היה זה הנסם ננדיקס הפד אין להקל אפילו נייפני
אלא סמנה מסדש ז׳ נקיים מיוס שתונל פיז ונמנ השין נראה דננתם פיש ומיש סנהיפ וגדולה מזו נוהגץ שאפילו כלה נד[ פיין נדנמיר שנסנ
יש לסקל היכא דלא שמשה למנוס מיום המסרת של מציאת הנמס דהא  qfrהשין שנסנ דשלא נשפס הדסק אפילו נלס אינה סופרס שנעה נקיים7
הן דלא שמשה נופה נזרה יפוקה היא הלכן אין להסעיר אלא נמאס עד יום ה׳ לראייתה לא אער אלא כשלא היסה נדה קודם לראייה זו מון
מעש אנל לא ננסמים דרננן דאזלען נהו לקולא נכמס דוכת׳ )עיין נמ׳ נתולה שראתה פעם ראשונה או מניקה שהיתה פהודה נעס מיתת נפלה
שנו״ נסלק נ׳ שאלה עיז הורס נאשה שפנלה ולא היה נעלה נעירנליל וראתה פסה פפם ראשץ אפר ניד סודש אנל אם היסה ננר נדה לא שיין
פנילסה ומצאה נסם דפוסקס נאוסה יום ומונה למסרס אימ דמסגץ שומרא זו כלל עיש .ועפיז הוריתי ניולדת פלא פנלה תון ע׳ לזכר ופי
להסעיר מימ ננהיג שלא שעשה ואץ נעלה נעיד מצדד להק נכספים לנקנה וננלומ הימי פוהר ראתה דא׳צ להמסץ למנוס ז׳ נקיים עד אפי
וניפ ביי פני יהושע סיס ״נ עיש ואפשר לזה לא נסנ הרנ האי דש ה׳ •מים אלא ידד שתפסוק נטהרה סמל להתפיל למנות שנעה נקיים
שנתנו עכשיו ונד אפר דץ הנתס אלא אפר דץ מאה ומיהו מה שרוצה דהא עד ראיה זו הימה נינ פעאה מלידה ולא שיין סומרא זו כלנ.
הניס להקל אן> נרואה מעש כשאץ נעלה נעיר אין דנריו נראץ ונן ומכיש אם ראיה זו הוא נתון ימי סוהר והיא מצה למטת שנעה נקיים
סענסנ פשופ נמדינויז אלו להפמיר אפילו אץ נעלה נעיר וגדולה מזו ולפנול דנזה אפשר לומר שנם אם לא סימה ממאה וננר מסמס נידה
טהגץ שאפילו נלה אינה סופרת ז׳ נקיים פד יום ה׳ לראייתה אפי פ שפנלה ננר גיכ תונל למנוס שנעה נקיים מיד אם לא שעשה דהא אפילו
!מדיין לא נא הפתן לעיר ואעיש שלפי דעתי אין להשמיד נזה כלל ולא נכתם נתנ השין הניאו הנהיט ד״ש להקל היכא דלא שעשה למטת מיום
נזכר בשום פוסק קדמון או אפרק מימ לא יהא אלא כדברים המותרים סמסרס ומכיש נדס פוהר דקיל מסר דאימ אלא סוערס הגאונים עמשיל
ואפרים נסגו בו איסור וממבשפת הדפק יש להסיר להכלה שמיד שמפסוק סימן קציר סקינ נשם נודע ניהודה וניז פשופ ]ועיץ נתשונס סיס סיי
בסהרה מספור ז׳ נקיים דבהכ׳ עדץ> פפי ממה שנוסגץ שנשאת כשהיא קנ«ז שאלה כזו ניולדת שטונלת מון מלאות ומזרה וראתה נאומן היעים
ניה שהימניס פסק שלא תנשא כלל פד שמפהר ואעיג דאנן לאמיקיקיק אם תססיל לספור נקיים השניים האלו אסר ד׳ לשימושה דלא נרע מכלה
נהכי כעיש נאי פ סיס סיא ימנ תאי היכא דאפשר נטהרה פפי עדין> הפונלס לדם נסוצים )ננהיז לפיל סיףנ( והשינ להפמיר אסרי שנסנ
והפיז נסנ דיל להקל נאלמנה שסירסה נדה סמון לפופסה ואפילו אסי סרמיא נסימן קציד דדינו כדם ננל דבר עשעפ שאין לסלק נשום דנר ננל
פופמס קודם שנסייפדה פס השמן שלה שאינה ממתנת כלל דקה ודאי לא מנהגי נדה וסומרוסיס עיש[ ועמיש לקמן סימן קציז סקיג לפנץ אס
שיין לעיגזר לא שמשה אטו שמשה דלא באה עדיין לכלל משמיש כלל פפו השמירה עיע ועייז אירע סניצתה נליל שנת ועיץ נתשונס נתע ניהולה
סניינא סלק ידיד סייק קכיה שמורה אפד הורה באשה שפגלה ואפר פגילס
קודם ששימשה ראתה דם ונעלה היה נעיר שסמנה שנעה נקיים תיכן> ונסנ שראוי המורה הזה לנעור נו ננזיפה אנל לא לעונשו באיזה עונש כי גון>
דץ זה הוא סומרא נלא פעם .ואסיכ נסנ נשם תשונס פני יהושפ סי׳ ״נ שעקיל נזה נראתה סיכן( אסר הפנילה קודם ששימשה והוא יל סולק
עליו ונמנ דפנדז סקיד הביאו הבסיפ משמיר נינ נזה שהרי לא הקיל רק נראסה סיק> אסר פופתס שלא נאסה עדיין לכלל סשעיש  vsונלין
בתשובת מפיל ציקה סייק ניב שגס הוא יל מקיל ניאפה סיבן> אפי הסבילה קוים ששמשה ונתנ הטעם  cfnנגדית פיל ק״יל נמלמא ילא שכיס
לא נזרו ומכיש בגזירה זו עיש עוד .וכתב שהסכימו עמו המביים ונעשה מפשה וק יפת הסיי׳ סהיה פיש )מ( אם פעמה במנין .עיין נשאלות
וסשונומ משובה מאהבה פיא סימן פיפ באשה אסת נדה שהתפילה לספור שנעה נקיים וסיקז ביום א׳ מצאה כתם יוסר מממס והמסילה לספוי
מסדש -מיום העפרס כדין וספרה יום יום ובדקה נכל יום ומצאה פהור׳ה ופבלה ושעשה דהי בוקר והנה האשה השכנה מניס בימה אמרה לה מה
1

דרכי תשובה
שמבלה ובא הי׳ בעלה• בעיר בליל מבילהה וקודם שבא הנדך p״ קציח מקכ״ה דנשמנלה דנין כאלו ממשה עיי״ק
בעלה מצאה כהס ופקק דאיצ לחמתץ וחולק על הנו׳ז וציע למעשה אס מבלה בלבד נפרע בדור פרח מ ה ובדבר
והנדך ע מ ד הבל״ ועי״ בקי שערי דעה שהשיג עיז ומחק
שהחזיקו בו כאיקור חמור בודאי צריכץ לחזקו[
ובירר שהבל״ לא הבץ יפה בזה מי״ש מה שביאר הדבר סעיף י״ב )צה( יום א׳ והיה אס מעמה במנץ שני
בזה[ )צב( ]עם יום שראתה בו עי״ בשדה אננ׳ צדק
ימים שלא קפרה אבא חמשה ימי נקיים
)להגהיצ מקיגוע זיל( חידד ק״ פיה נדד אשה שראהה ומבלה נור הדין כן שצריכה להממין ששה עובומ ואלדכ
בקוף יום ב׳ בערב וא״ אס הי׳ יום או ליבה ואיי להתפלל המנה שני ׳מיס נק״ס והמבול אלא הואיל דלא שכיח כלל
וגס איי אס התפללו הקהל ערבית והשואל הורה שמותרת שהעפה אשה בשני ׳ודם מנדה לא הנ׳ נרז קק״ע
נמנונ נינ שיק בשבוע שלאחיז וקמך ע״ד השיך קי׳ קצ-ו )צו( וטבי־ה ושמשה .עבאהיע קוף קקע״ז מיש מהנףך
קק״מ ונדד השניה שהמיר נלא שימשה ננטש לנדס גשם הב״ נכנין אס מבלה ליל ז׳ ושמשת ביום ז׳ והנדך
ניוס ד׳ כדי שלא נהרחיק החפיפה מהנרגילה והשינ שלא הניח נציע לדיכא ועיי׳ בקיע קקמיד מיש בדברי השיך
יכה הורה לכמחנה ונא דוד לד׳ הנדך דשם הי׳ ודאי בזה ועיי׳ נלננץ נעע קקייב מיש לדחוה דברי הקיע בזה
יום רק שהמפללו הקהל וגמ לא דוד לד׳ השליה דשם וע״׳ בשמלה קקמו שמהמה עיד השיך בזה והניח בציע
לא פשעה ודדי שסקקה נעתרה טדא״ יום משאיכ כאן מיש ועי״ בהפארה צבי קקנו״ז שהאריך להוכיח דהעיקר
נד״ש[ )צג( ואץ לשגות .עי״ נמקור ח״ס קקפיא שהוכיח לדינא כדעה הב״ וכ״כ שם במקור חיים קקפ״ח בהחלע
דהא דכמנ המדא נקוף ק״ זה וכל הפורץ גדר נדנריס דדוקא בעובלמ גליל ז׳ ושמשה באוהה לילה צריכה להמהין
אלו נמקוס שנהגו להחמיר ישכנו נחש קא׳ נוד עצ מנהג ששה עונות ולמנות יום א׳ בקי אבל במובלת בליל ז׳ ושמשה
זה נדש ונקקפינ ונקיק פיג )צד( ]לשנות .ע״׳ קדימ ביום ז׳ דאז יש לה מקצת יום ז׳ למקפר זינ משהאיר
קקמיה דנדיענד כקהמחינה רק ד׳ ׳ודם ואחיכ זינ ימהר חיום עד עת שמשה אע״פ שקמרה אחיכ כשפולעה אץ
נדיענד אס מבלה ושמשה עי״ש ועי״ בשדה הרדים ידד זה קהירה ומובלת בלא המהנה ששה פונוח עיש )צז>
ק״ מ׳ דלאו דוקא שימשה אלא אפ״ מנלה נלנד ומדש ושמשה• לוקא שמשה אבל אס לא שמשה איצ להממץ ד׳
יעים
1
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כאד הגולה

להמתין ששה עונות שלימות ואה״כ )צה( תמנה יום )פי( אחד נקי ותטבול אך סתירה•
שלאחר ז׳)צט( כנון)ק( שלא טבלה בראוי ושמשה הרי זו)יח( טובלת )קא( בכל )״( עת :יי״״ יי
יג יהאשה ששמשה מטתה וראתה אה׳׳כ ופסקה ורוצה לספור מיום מהרת ראייתה תקנה
יפה יפה אותו מקום במוך או ב מ ד להפליט כל הזרע א ו ) ק נ ( ת ר ח ק
פתחי תשובה
זאת עשית כ• טעית נסשנונן יום * ולא ספרה יק ששה נקייס והאשה
ההיא אומיס דקדקס• נסשנונ• ושנעה ספרתי ואעפ״נ נא האשה נשאול
א(> כי לפי יעתה ניוד צה שלא פעתה מימ היא סוששס לינרי סנרמה
ומסתפקת אולי פעמה ושאלה מה יינה אס ציינה פנילה אפית ואס
צריכה כפרה וצידד להקנ אסרי שאין כאן רק ספק ירננן רמהית הנמס
שמצאה ניוס ה* כהוד כיץ שלא הרגישה איכ מן המורה מצפק> נס
יום זה לנקיים רש גיכ ע\ד כמה צירים להקל ואסרי שמר שימשה דש
סשש צעז פגם לולד אשר סלד הורה לה נהקנ שאץ צריכה לא פנינה
ולא כפרה וצוה עליה שתאמר נפירוש צסנרסה שאינה מאמנת לה )ע״ן
למיל סימן קכ׳ח( והסכים עמו הגאץ נענ נודע כיהודה זיל שס כסימן
פיא אן כסנ דדקא אס אומרת איני מאמינן אנל אס היא בעצמה
מסתפקת יש לה נסוש נמרי סנמ׳ה להינא דהנכיד שותק שתיקה
נהודאה ואס האשה מנסשמ פשיפא שהיא נאמנס וספדה לה נתיב ואין
ע»א נאמן באיסורים היכא שהבעיר מנסישו )ונזה אפילו אס היה סשש
איסור דאורייתא הדין כן( עיש ]ועיץ בתשובת סתם סופר סימן קצ״ו
מיש נזה[ )יח( פונלת נכל עת ]ענהיט נשס טיז דהכא מיירי כוי
ועיין נתשונש סתם סופר סיי קס״ס שנסנ דמיש העיז אנל אס לא היה
נעצה עמה צי יום ונפשנו אסריו נמימ וניש נאהיע סי׳ ״ג דנריהס
סעוהיס מה שייכות צ׳ יוס לכאן אפילו לא היה נץ שימוש נעלה לראיה
רק זמן מועט שיין הנמנה עיין יבמות ד׳ מינ גני וממתץ משהו ושונ

י

באר היטב
ולמה עזר מה עכיל )סו( אסד כמנ השיך תגםמע דהכא לא נסנינן
להסמיר משוס גזיה יבין השמשות ונוונלת מיד אפי י• י»דס דוס אמי
נקי ילא שכיפ שספעה במכין ובעלמא ילא שכיסא לא גזרו ימן ונסג
הפ־ז ואיל שמא יאסה באותן הד פונוסיס אלא ששיפסו שיז כעיש בסיוען
קצינ בנעילת מצוה יהסס שאני שיעים מצויים גס מסמס הנעילה.
)פז( פת שהיי כני ספיה ז׳ גקייס אלא .שעפוסיס סבילה דש לתמוה
ממיש נאיע סימן ״נ כדה גי ואשמו שצתניירו עפיישין אומן ,צ׳ יום
להנסין נץ זיע שנזיע בקדושה לזיע שמיס שלא בקדושה והינ היה לנו
להפרישה אפי סבא פליה נאיסוי כיי להנתץ אס נמעניה נאיסוי כשפנלס
שלא כיאד וניל יהכא מיייי באשה שנעלה מצו• לה קויס לזה נמצא שלא
שיין כאן הנמנה אבל אפ לא היס נעלה אצלה קויס למעשה זה מון צ•
יוס ממילא צי־ין הפרשה אפי ביאה זו סאסויה צ׳ יום וציע למעשה אבל
נעברה על הדץ שצריכה ז׳ נקיים משוס סימוי סניש בסיס קצינ איטי
יומה כנל ליין זה ישם אין כאן אלא אימי יינק לסוד עכיל )וננהיג
תייץ יהסס כיץ שנזיע שלא נקיושה לאו ישיאל גמוי הוא דנכעהייטם
מלוק הוא מישיאל כמיש נסייק ינוס אנל אפילו נולי  pהניה קי״ל
יכשי ע0ל )ועיין נניס שמואל שס סיק ס״ו שהרגיש גיכ בזו( ומיי נתנ
נשם היאיש ינסנלה ליל ז׳ ושמשה ניוס י נמי לאו ססייס הוא וסונלס
מיי לאסי ז׳ ונסנ 0ש«ן יציע ליינא להוא רצה לסשווס מיי הסמיק
להראיש ופשע יניי הסמיק משמע לאפי ז׳ דווקא ע0ל

דרכי תשובה
ימים ומובלת בזמנה שיך קקיה ועצי לטנח ומלטשי עחרח מה תמלח המרחץ הסיבה כ׳ רצחה לצווח ואיל מ ל ס
נקיצורו קקנ״ע ובאר מים חיים קע״ כ״ח עיייש )צה( האכקניא שהוק וכר והעלה דאין צריכץ להודיע לנעל
תםנה עם א• נקי עי״ נמלטש׳ מהרה נקיצורו קקל״ו שיעשה הבמכה גיח כ׳ גוף חומרח המיז חולק הביס p״
וננאר מיס ח״ס קע״ כיו שהעלה נפשימוח כיון לקיי״נ ד׳ קקמ״ו וגס המכחיי וכיב בשס הנקהיכ וגס ״ל דאין
לעיל קע״ ד׳ דנעינן שחנדוק ניוס חשנינד א״כ טדא׳ להאמין להנשים לעשוהה רשעה וגס ומנוד מעמיס שהעלה
הדנר פשוס לאף לכולעה ש״ז קותרס ולא נחשנ ננק׳ שם ובפרס שקבלו העדוה שלא בפני הבעיד עיש[ )קא(
לענץ שצריכה נמנות עוד יום א׳ נקי אננ טדא׳ לצריכה ]בכל עת ע׳״ באה׳׳נו בשם מיז  .ל מ ק דליבע׳ הבחנה
לנדוק א״ע אס היא נקי מדם ואפ״ בדיעבד אס לא בדקה כמו גר ואשתו שנהגיירו ועיי׳ בנזדש כחב קופל חידד
ניוס השניעי לא מחני יום א׳ נקי אחר הד׳ ימים וצריכה
סימן כיע מיש בזה עיש[
למנות פעס אחרת זינ דהיינו שתמנה עוד ששה ימיס סעיף י״ג )מב( תרחק במ־מ חםץ• עבאהיג מיש שלא
נוקף ענ היום א׳ נקי ו ק אס מעמה נשני ימים גיכ
ינכו הנשים בניה המרחץ ג״ אחר הסבילה
צריכה לנדוק א״ע באומן שיי הימים לכחחלה ונדיענד עי״ בהוהיש קקכ״ג מה שהעמיק מלשץ הדרישה ולפ״יז
קג׳ כשבדקה איע ביום השביעי אבל אס נא בדקה ניוס צריך לזהר שגיכ לא ההלך הרבה אימי השמיש וגס טדש
השביעי עכ׳פ נא ההנ׳ כנ״ל ע״ש <צט( בנק שלא טבלה שלא ינכו לביה המרחץ ג״ אחר הסבילה כ׳ בהוייש שם דידה
כראי• כגון שלא מבלה בזמנה בנינ ח׳ או בליל ז׳ משאיכ בשמשת מנוהה קמוך לוקמה ע״פ המבואר לעיל קקפ׳ד
אס ה״ מקלון בגוף הנובילה כגון מקוה מקל או שהי׳ אסורה גיכ לרמת מוך ג׳ לביאה זו מל שתלאה דס ע״ש
חקלון בחציצה וחפיפה זה בודאי הד כלא מבלה כלל וכבל קלמו בזה נמגיא ס״ סליו קיףח לאשה במוך גיי
מקור ח״ס קקציא )ק( ]שלא טבלה כראוי עיי׳ נדז קמוך לעבילה או ששמשה סמוך לוקחה לבאוסן שעות
ונאהימ דנמה נ״ב הבחנה כדי שנדע אס נהענרח באיקור
ועי״ נדנר׳ שאונ ויוקף דעת על הידד בהשממוה נמה לגילוח להסעבל אסול ללחוץ ולכבס ביהה בחמץ שיש
שאירע שענרה כנה דרך עיר א׳ ענ חחחונה והלכה שס נחוש שהמחיה זיע ההליון ועיש במחה״ש דמסכחמ ששמשה
נמטל לנדמה וכאשר נסעו משם נאו נעלת האכקדא קמוך לוקהה פפיד הנדך סי׳ קס*ד סקנדז והנה בכדע
ובענת תמלחץ והעירו שלא נחנלה כראוי דה״נו שלא נעלת קיךח השיג על הדרישה והמגיא המ׳ ודעהו דאץ מ ה
צפלנ־ לגנה נאמלה שלא ניסחה נאלח וגם לא עמלת משוס השחחח זלע להא תזרע נקלע גדכף ומה שנקלע
נמיס רק על השוק ונמקוס עמילחה שם חלכינה לאשה לא יועיל כלל רחיצ bלהשחיתו שכבל קלמחו האם ואץ
בכיס ולחצה פב״ בלא שבילה ולוב לאשה ומנה ה״ חק כאן השחה זלע ומוהר אמנם יעיץ בכףמ קקמ׳׳ז ובהגהות
למיס ושאלו הב״ד למח לא חגידח נאמח ואמלח בעלה הגרעלףא על הכדפ שהשיגו נדל הכדפ ועדחיס דבריו
האכקניא שהגירה לאמה ואיל אמה ששמעה שבכלומ מקילין והוכיחו דהעיקר להחמיר כדעש הדרישה והודא וגדש עוד
נסינו שהשיג על ההוהיש מדש שבתוך גיי לתשמיש קמוך
לוקס
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מנילה לגדי פן מ ו ר י נק״ו מענפי שנאי והמנע 3השמי ״מ1ן נ י ם וייס מפרש שלמימ מכל• מיץ שנא׳  SBא ו נפ• נים •<00זא וירפ״נן בסוף פ״ז » י  0ממדה מינלס נ י ן יכו״ םיםפוח
שהניא יאתר למילה  matsלאו מלוה אלא כשבעלה בנדל ומיש ס0ומ׳
מ מ ו ם דף  fa mו מ נ ה הרא״ש נסון ניה • 3פנאר נמיפן קצ״ס וקליט • Jפנאי pj״ ו»א ד נ " בלעם
נניה דן ליו פ»א וניופא י ן י י פ»א וידהושפ ימצינו שממש פל שנ״פל אם ישראל מפריה ודניה לילי אספ ונםנ פוי ואי ייא מהאחים !ולסבול גי• ללפד אפ נפלי ענייי היל נידה ונשם
ספד יזוהר שיאשה שמושי  pנורזמו נמה רפוס נפולס ו»"»

באר היטב

פתחי תשובה

)יז( להמתץ נסנ השיך ואן נאשה ששנסה יוס אמד דק״ל נסעץ> הקודס מצא שהרגיש נזה נספר עצי ארזיס שס ונסנ עוד דננספ אץ לפוש
שצריכה להמתץ ף עונות גינ אץ להקל לנפסלה לומר דמהני לה רפיצה
להצריך כנסנה עיש[.
וקטס כלי שתפנה מיד וכיש ה0ש
קצז )א( מצוה לפנונ נזמנה ]פ׳ נזשונת פסס סופר סי׳ <ףע וסי

דרבי תשובה
לוקח לא הרחק עד מתראה ומשמע מדנריו דאס ראתה בזת וכ׳ נא ראיתי ולא שמעתי מנהג זה ולא נונמוו
דם וממר לרחוץ גס נהוך הג״ חיא דגם אס ראהה דמ אס״ה אמרו חזינ הנח נישראנ וכד ופשומ דמבילה זו
איט נרור שאינה מעונרח נדש מדי׳ נלנטן נמע קק״ג אינה לצורך מנילה מהרה אלא מבילח קדושה כעין מדיחי
מיש נדנר׳ הקימ נזה וגדש נקוף הקיק שנקחסק אס הב״ ומדא 3קוף קי׳ קצ*ח נפגעה כלנ או שוס דבר
קלעה זרע נאמננד אס ומסי להשחיס הזרע והניח נציע ממא נהמנילה לקדושה הינ  pנהאשה אז משחוקקח אל
עיש ]ועיי׳ בשדה דאמר יצחק הקערמ ידא קי׳ קיה נעלה ואס לא נא חוששח לשוס הרהור רע עכ״ל ובגלילוחיט
נדד המטאר נזה נ ק י זה קנד׳ ד דבדמננד אס לא לא שמעה׳ מנהג זה וניה דחש ל״] a ) 1בעלה בעיר.
בדקה נבל הז׳ יידם אלא עיא עלו לה ולא הצריך לנמקה עיי׳ נקיק הקודס נ ל נ מ ט ועיי׳ נשדה שטה יעקנ ידג
נכל יוס ערנ ונקר אלא לכסחלה ונקחסק באס רחצה קי׳ נדז שטהגיס נעיר א׳ דגס כשאין נעלה נעיר מונלוה
נמים נסוך הז׳ ימים אס יש לחוש שראסת והלך נמים ומשוס חשש מבוק רוח מומאה לוקחים אצלם חיטק
וגרע מאס לא נדקה כלל רק פיא ו ק העלה להחמיר וסחח הכרים קבץ והשינ דאין נחס למבונ כשאין נמלח
כשרחצה ננסיים לא עלו אלו הז׳ ימים ממעס הנז׳ עי״ש[ נעיר כיון דיך״ל כהפוקקיס דמנינה נזמנה לאו מצוה
)ועיי׳ בדברינו נקי׳ קפיד קקיז ונקי׳ קפ״ח קיק נף( וגס כיץ שחנשי 0בעצמן אומרים -שהוא חשש קכנה רק
י ן עיי׳ נקיק הקודם מדנרי הסיע והכריע שלוקחים אצלם קכין וכד כנז׳ ומי איכא פירוקא לקכנחא
<ק] 0
ועיי׳ נשדח מהתדס חיד קי׳ קלע נדד אשה שהפילה ואולי לא מהני לזה להחשש קכנה נדב לא חמטל כשאין
הרנה פעמים ונמט לה הרופאימ רפואומ מהעשה זילופיס נעלה נעיר פיייש ועיי׳ נשברי דורא נמס הר*ש זיל שהנהיג
נמים פושרים נאדמ נכל לילה קודס הזיוג ואס יש לחוש לענונ אס נמו לסגול נימות הקור נזמט גס כשאין נעלה נעיר
שלא העשה כן נלילה השני יען שהפלימ הזרע מאחמול ועיי׳ דרכי משה סי׳ זה אוה נ׳ וע״ נק׳ שנע ומקר פכיד שהזהיר
רק שממהין ג ״ והעלה להעיקל כד׳ המליד דפפ״ מ נ להנשים לחיומ מהומה דהייט לענול נזמנה גס כשאין נעליהן
נקלע הזרע מיד וגמ לשי החולקים עליו בזה יש להקל בעיר ונדי׳ נס׳ יפה ללנ חקפרד׳ ודג ירד קי׳ זס עיי׳׳ש[
ובנידון זה שהוא לצורך שחובל אידכ לילד בנקל כדאי )ד> ]ממה לסמל• עיי׳ נשכנהיג חיל נ*ל דמ*ש נשלמי
הגנומס אשר קנינ המרדכי נפ׳ חחונל נשם מוהליל
הס המקילים לקמוץ עליהם עיייש[
סימ? הצ״ז סעיף א׳ <א> טביז כראוי• נלא חציצה ח״ס נרוך דאקה שהכעיקה לנעלה צמכה לישנ שלשים
ומקוה שיש נה ס׳ קאה ואין יומ נחעדח מנכעקמ אוהו שאינה רוצה למנול קאמר
י
בה שוס דנר הפוקל אה הלמידה המנואר להלן קי׳ מ א עכיל[ )ה> ]לטמל ע״׳ נוד נדה נקדא מהיק קי׳ זח
נדד אשה יולדה שקהחה כמה שטעוח אחר נדמה וקפרה
ואחר קסירח זיכ נדז קיףא ומקור חיים שיך ג
סעיף ב׳)« אס בןלה מ ד ד נמוה לסמל .כ׳ בצוזאומ זינ כי סבלה שיבא נעלה ונכלוח זיכ לא נא ונמשך זמן
ר ״ מחקיד סי׳ ודא לא יממ אדמ מלזקוק מה שלא בא ובא אידכ ולא דקדקה על עצמה אחר כלוה
עמ אשהו לילה שמבלה בה ועיי׳ בקי רוח חיים למהריח ז׳נ היעב לבדוק איע בכל יום אס במינן זינ קמוך למנילה
פלאגי זיל אדח סי׳ מ מ אומ א׳ בענץ מולה שנמרסא והאריך והעלה דהיכא שלא הי׳ זמן וקת בנתייס )ממ
י מ י ת חלש וצריכה שחמבול כדי שמשמשט אשמו עיי״ש בכהיג קהיהה מינקה ומקולקה דמים( אף שלא בדקה
מיש בזה ]ועיי׳ נשדמ מהמס שיק חידד קי׳ קפיז בקוף א׳ע כלל אחר הזינ לא בעיק זינ סמוך לעבילה ומוחלה
החשד מנדכ השואל לטהגוח חננףם נמקומו כמסבלו ולא למנול ועוד מסר מזה כ׳ שם לאף אס אירע לה וקח
גאו בעליהן מוך ג׳ ימיס חוזמס ומובלים מאי מעם יש נאמצע כל דחל אחר זינ ולא בדקה ט ולא ראחה מוחלח
ב ט י ם
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יורה דעה קצז הלכות נדה סעיף ב
פנה )ן( ומותרת )ז( צפניל )ח( )כ( ציל )ט( ש*ת )ייס וי׳ אליה וא*ז ונהינ וסהית( אס לא )א( •נולה לפנול קולס לק )ג••( תזוקא אס

באר היטב

פתחי תשיבה

הצץ )א( •נולה נתנ מהי׳מ מלונלץ יוד שפננה בלי! ו׳ ואסר נך מצאה
שצא פנלה ניאו• ננץ שמצאה לנלוך תסת הצפוין מותית לסבול
י
ניל שנת נ• אנוסה היא ומ• שנונצה נשנת ונשנאתה לניתה מנית הפנילה
ראתה ששנסה לספון צפוין אמי ואין שוס לבלון תסת הצפוין יש לה
למזור ולסבול נליל שנת ממיצ אס הצפורן מפננ אינ הוי מנילה נזמנה
נצורן מצ ה ואס אינו מפננ אינ פהורה היא ולא מתקן איתתא נלל
ומותרת לפנול פניל ונתנ השין ולסיז היה נבל ספק אס פנלה נראו•
או צא ואפילו אס מנרה פס נפצה נילה אסת מותרת נסנול פפס שנית
בליל שנת מנס ממינ הנ»ל

קניו מיש נזה[ )ב( ליל שנפ .פ׳ נתשונת ממית צבי סי׳ ״א שאוסי
לצשיס לפנול נליל שנס נסמין משוס יאסוי ניסון נל נופו נסמין נשנת
נמיש נאיס ס״ שכיו ]*וני יהעונרת ופוננח ננינ שנת נסמין ויא׳
איסתא פניא ושי* לעיקריה פני״נא נר ומה שהויה סבס א׳ והתיי לה!
לפנול נפיש ענפוד •וס ביוס שניפ• שלהן ודא• צאו שפיר מניד ופנר
אדדננן נף והארין נזה ומסיק ונתנ סק> דבר הננה למפשה אני אומר
שאץ להן נפנול נסמין נליל שנת וצא נעיש שהוא יוס שניפי שלהן אלא
ספנולנה נצונן ליל שנת או נהפגת צינתן נלנד עד שלא יקרא מליהן שס
סמץ או תדסה הטנילה למוצא• שנת ואס א• אפשר ננל האמור יתירו
להן מפנול נין השמשות ולא תנואנה לנתיהן מד הלינה דותר מזה אץ
בידינו להתיר נלל פכיד פ״ש ופ׳ נס׳ נל" סרס״ ר״א שהניאו ופקפק עמיש או תדסה הפנילה למויש דהא נ׳ הרמיא דנמקום שנהנו להספיד נס
נמויש לא תנונונ נו׳ פ»ש נם נס׳ לנושי שדד נסידוש• דינים שנסק> הספר עמד פליו נזה ואפשר ניישב דהא הרמיא מסיים דמאסר שהיה אפשר
לה לפנול קודס לבן בר והנא מקר* צא אפשר שאינה •נולה נסנוצ צינת המיס[ ופ נתשונמ לנרי •וסן> סי׳ סיד שהניא דנדיו והוא זיל נא ללמד
זנות פנ המנהג שנהנף ננות ישראל נפנול נסמץ נלינ שנת ונבשון> הניס הדבר נציע ע״ש ופי נתשונת נודפ ניהודה תנ״נא סלק איס סי׳ ניד וכיה
שהוא היה מזהיר להנלנין שיתנו הסמין נע״ש צמקוה נעול היום נליל כדי שלנשתסשן לא יהיו רק פושרין ונפושרץ שר• רק נסמין אסור ועיש עוד
לפנין יויפ שסל להיות נעיש אס מותר צהסיק תסת היורה לצורן קאפיע שישתה היהודי שנמרסן והשאר •ניס לזונ לתון המקוה לצורך סנילת נשים
נליל שנת פיש מ׳ נתשנת תפארת צנ׳ סלק איס ס״ פ׳ ונתשונת מאור הגולה רניט פקיבא אינר ס״ ״ז פוד פל נדון היל ופיין בתשובת סופ
השני סי׳ גינ מפטן מילת נשים נציל שנת הס מנהזניר מנטנונ נפוד יוס נמקוס שאין מנהג ונמקוס שטהנין נן אין למשות רק נשנת אסר אמירס
נרנו שמר נקרא שם שנת עליו אנל צא נסוצ אפיצו אסר נרנו עיש וע׳ נתשונת סינון נית •התא סי׳ פינ שקרא תנר סל המנהנ דאפילו נשנת
אפר אמירת-נרנו לא נכון לסנוצ נפת י״וס נדונ ויש למסות ולנדל מנהנ זה ואס היא מתפסדת ממשש נפיצה יעמדו נר נסששית סגת נניתהפנילס
מנע״ ואפילו ננהיש שד• להדליק עיי ע מ דאמירה לפונד נונניס שנות וכל שנות מומר ננהיש לצתן מצוה ולשמא יפה לא מיישינן דהא איכא
לפסות שת* נשים שמזניר זו צזו עיש

דרכי תשובדל
למנונ נכנ עח ע״יש ותמחני נמחכתיה שלא הרגיש בירנו בי״ש ועיי׳ בקרת דברי יוקף )נהגמהר״ אירגאז
דלד׳ תניח נקי׳ קפיד ע״״ש ננאתימ קק״ כנ שלא זצינ( קי׳ סיד שב׳ שמנהג נתפשנו ניניהם שהנשים בוובלות
נדקה עצמה מיד תוך שיעור וסתה אף שנדקת עצמה נחמין נניצ שנח ואין פוצה פה ומצפצף ומרח שם לקיים
אחיכ ומצאה מהורה לא מהני ומדאה דחזקה אורח נזמנו המנהג ואחרי הפלפל העלה נציע ועי״ נשדח ננין ציץ
נא ואיכ נזה כשלא נדקה אחרי הזינ וחי׳ וקח ננתייס קמא ק״ ע* 1מיש נזה וכ׳ דאין לערער נדנר שנהגו
גס כשחנדוק עתה קודם השנינה לא מהני נד׳ הניח היחר מדורוח הקדמונים לנוטל בחמין נליל שנת גיכ וכ׳
וחגס כי תאחרוייס חונקים כנ חניח נזה כמיש שס מנקהלחו הוא וחהיר לערנ החמין נחמקוח ולערב חחמץ
נפתיש קק״׳מ ונדנרינו שס קקמ״נ ר״מ עכ״פ הודל להעיר מנעוד יום עיש כדי שיה״ על החמין שם היחר רהי׳
• פי" נשליה דף קיא נמנ נרונ ולא יחי׳ מנמל איקור נכמחלה כשיערנ מנעוד
מזת[ )ן( ומותרת לטםל ליל
עיא שב׳ דכיון כשנענה נכיר הוא מנילה מצוה עיכ יום ע״״ש )ח( ליל שבת עי״ נחוה״ש קלףג שחניא
תתיר לאשה נמנו :ננינה שנת שחנ ננרנ וכן מצא כחונ מהשר חוע השני שפקק דיוימ דינו מ מ שנח לענין זה
נמנהגיס ישנים שנקיק פראנקכארכו ע״״ש ועי״ נתותיש והשיג עניו כ׳ אץ לזה מוס מקור ואין שוס מעם להחמיר
קקיא שהניאו והשיג עליו והביא כן גס מהמולת שבח נאקור למנונ נונילה מלא נזמנה נליל יוימ עי״ש ועיי׳
נשם תשר מהר״ נרונא שכקק דנא כהשל״ה וכן שמע במקור ח״ס קקי״א ר״ב שהניאו והשיג עליו וכ׳ דהעיקר
מהגאון מהרמ׳ש שנא רצה נההיי־ נזה ע״״ש והביאו הסימ נדינא כדעח החומ השני להחמיר דאין חילוק בזה בין
קק״ח נדינא כדכה שניה נזה וקייס שכן ראה למורים שבת נירמ דחיקון כני אקור ביוימ כמו בשבח וכן שכן
שהיחירו נהנכה ונרכשה נחשוכי בכיס אס חנ ליל מנילה הוא המנחג פשוט וכ׳ דלפ״ז אס חל ירמ לאחר שנת
בליל שבת שחנ מ׳ נאנ ונא נשאר ארס וכן הי׳ מנהגו כמו שאקורה ננונונ בליל שנת אקורה נמי למנול למחרחו
בהורות כיי״ש בחורך )?( לטבול בי ל שבת עפת״ש מיש בביל יוימ א׳ שתוא מוצאי שבת וגס בליל ירנו ב׳ וגס
נענץ אס דוהר למבול בליל שבה בחמץ ועי״ נסימ קקיגי בלינ מוצאי ירמ עד ניל שלאחר מוצאי ירע עי״ש אמנם
שהניח דבי־י תח״צ שתתיר בגינונ נחמין בהשימ אפי׳ אס יעיין בקיע קקיה שהקכיס לדינא עס חחוהיש דדוקא
כבר קבנו הההנ שבת בבהככי׳ק והסכים כמו לתורות כן בלינ שבח אקור אבל בנל ירע אין להחמיר בזה כלל
בדינא ונא דג־עמיה ורק באופן אס לא היה אפשר למבול ע״״ש )ט( ]שבת• פי״ נשרת שירי מתרה ק״ זה חשר
מבכור יום וכו׳ וכ׳ דכנ זת בשבת אנל ביוימ מותר א׳ עיד אשה שנשאת נמוצא׳ מנועוח שחל ניום א׳ ונ׳
נמנונ בהי״ן שהחמו מעידמ וכו׳ וקייס דנכ׳׳ז ת״ מקוס ובמוצאי ירע נא יח״ נמצא חמין לחוף וגס איא נה להרחיק
נוויר דת״ה י־חיצת בחורן בירכו שני שי־יא אכ״ בחורן כיכ הנונילה מהחפיפה וזמנה הגיע כבר נליל שיק והורה
לתקל לעבול בליל שיק כיון דבזמנינו נהגו האנשים למבול
שהחמו באותו נינה דיוינו ב׳ ע״ נכרי במקום שיש נימול נש״ק אף שא׳צ לקרי הגס שנדנר שנהגו)הנשים( לאיסור
כונה אס נא תנובוב בחמין אבל נהגו להחמיר ואין להקל אין לתורות תיתר אנל עכיפ נשעהד״ח נכה״ג שלא יה״
ע״״ש ]ועיי׳ בשרת גברי קי׳ כ״ט שמתיר לאשה אקמנקית חופת נדה שונ אוקוווהו אדינא דאדס נראה כמיקר והורי־
נהחס לה חמין ביו״מ ושלא ידחו המבינה בזמנה שהוא
ש ב ת

1י

להיתי־

יודה דעה קצז הלכות נדה סעיף ב

קא

נעלה נעיר )י( אננ ננאו הנ• אסור )0יל נסיה סימן רציה( ואס היה )נ( אפשר נה לטנונ קולס נ ק כגון פהיה )ד( אפר )נ( לתה או פלא
היה נעלה נעיר ונא נערנ שנת ״א )ה( שאסורה לסנול )שס ונמהרייו( ובן נהנו נמקצת מקימות אנל )יא( נעקוס

פתחי תשובה

באר היטב

)נ( נתה דוקא כפפוננת אסר לתה ולא ראתה יס פמא יה״נו נאסר )נ( אפשר נה נמונ ע׳ נתשונת נריע ניהתה תנ״נא סלק ׳ויד סק> ם״
נינ לזכר והיו לנקבה אנל אס ראתה דפ טמא וזמן מילתה נציל שנת קניא נאשה שהיה זמנה ללנוש לנניס ניוס ה׳ ונתאסרה לנא מן השוק
מותית למונ משוס דהוי ממנה כיכ מהרייו נפסקיו ונשנא היה נענה ששנויה שעי -היוס גדול ינין נך נתססרכ על נהיש והוצרכה ללבוש לנניס
נעיר כתנ הניס ייווקא כשהיה אפשי לה למונ מקתם בבת ונס נענה ביום המסרת וע״ז סנ טבילתה נניל שנת נסשנת פונגת ומומרת לסבול
י-יה נעיר אז אסורה נמונ בשנת אנל אס אין נעלה נעיר יבא נפיה ניי שנת כיב ]וכתב נשפר ננושי שרל ם״ פ«ז אס היה לה שוס אונס
העינ דהיכ אפשר נה לסנול מקתס )ביק שלא פשעה שלא מ נ י קייס שלא ה־תה •כינה נכז־וג בזמנה כנון קצת סוני שהוה פריס לה פונא לילן
נכן( מותרת למונ נשכת וכיכ השין אנל העיז פסק דא ,מינ ק כננ ננ׳ .-י-כי.ה אי אחה כאנ נאנייה והמיס יזיק לה ונה״נ ונתרפאת נעיש
נין אם היה נעלה יעיר או נא היה אנא שנא נעיש רק הננ תני׳ נאם מיתית צמול ניצ שנת עיש[ ונתנ נםפי סמויי מיאנ כיי היוצא ליין
היתה יכונה למונ קתם נבן ננא שוס אונם דאז אםתה נמונ נשנת מותית לפנונ נליצ שנת תפילו פשעה ולא עננה קויס לכן וק לפנונ
ניוס ס״ת אפפי ישיי ע״כ יני־יו )ד( אפי נייה ענהיפ מיש יוקא
אן> שלא נא נעלה עד עיש )וננהיכ מארין נזה והמזיק ינייו שנשין עיש(
כד עד דהיינו אסר לינ לזכר וסיו לנקנה וע׳ נדנעיי שסולק על זה
דאפינו נתון ימי טוהר אס ראתה ונא יכלה לפבונ רק מסתת סומרא שכסמירו הפוסקים מקרי זמנה ומותרת נמול נניל שנת עיש .וכיכ נספר
נביש ם״ פיו וכתב עת דאס בנר מ נ י פעס אמד נתון ית׳ טוהר אסר הנידה ואס״ב ראתה תון ימי טוהר והניע זמ ,הטבילה נליל שנת נהא נם
השין מתה ימותית לטבול יממינ אס נסז ק ים זה לטמא הו• טיילת מצוה יאס נא .נ כא א סיי מינה נלנ עיש[ תפ דנכל הנ• שכמנת• לעינ
ם״ קציו ס״ק ״נ שינולה נמטת שבעה נק״ס מת אן היא הסמייה עיע ונא התסינה נעטת עי מסי ה׳ ימים וע״ז אייע לינ מינפה בליל שבת
אסורה למול חה פשוט )ה( שססתה נמול עיין נתשונת סוט השני ס״ כ׳ שבתנ ינייעבי הס מנה אס נפוננ מיתית מיי ואס נמזיי סבלה
נליל שנת יש להסמיר צאוסדה בשנת ננענה ונמיש מותרת ואס הוא נ״ט נראה נהלכה דמותרת מיי אנצ צת למעשה ב׳ יאוי להסעיר לעושה מזיי
משוס מגדר תנתא ע״ש ונראה נ׳ דעכיפ מותרת נכל מיני קתנה ואהנה ]כעת ראיתי נינ״ וכףט שדעתם נהקל נ״ ט אן> לכססלה אפי׳ נמקועות
כנהגו להסמיי נשנת ונענץ שנת יעת ימכ״ כמוט השצי היל יאס מלה נמזת אסתה נאותו שנת והסיט סינק ונד .לעיי נראה להקל נליענל
אפינו נאותו שנת כד עיין שס יכן משמע קצת מתשונת סבס צבי שהבאתי נעינ סקיא נמה שכתב יאיםויא עניא נו׳ עיין שס[ ועיין עוי בתשובת

דרכי
נהיחל נענונ כנז׳ עי״שן )י( אבל בלאיה אסור .כיי׳
בתוהיש סק״ג שהניא מהשד חומ השני דאם ענלה ומנלה
נ!זוגג מוהלת בכל ענין ונמזיד אקולה לאותו שבה ואחיכ
ומהרה והסכים עמו לדינא ע״״ש ועי״ נק״מ קרףה שהניאו
וכ׳ שדעתו הוא דבדיעבד אפ״ אס עברה ומבלה ננחיד
יש להקל בהתירה אפ״ לאותו שבת כיייש ]ונדי׳ מיש
בתשר שיר׳ מהרת ק״ קצ״ז תשו׳ ב׳ בדץ אלמנה שמבנה
מוך צ׳ ימים שמה נעלה שהעלה לאיצ מנילה שניה עיייש
ועיי׳ נשדה מהישיס חיג ס״ קיכ נדץ אשה שקפלה
ז״נ ומננה נימ׳ אנטהה רינ נשוגג והענה שא״ :אחיכ
מנילת שניה עי״ש[ )יא( במקום שאין מנהנ אק להחמיר
עי״ נק״מ קק״ד שב׳ מרש תרמ״א דנמקום שאץ מכתג
אין נהחמיר כוונתו דאפ״ כשעה ולא מבלה נינ ת׳ או
ו׳ מותרה למטנ בניב שבה כשבעלה בעיר אמכם נדינא
כ׳ כיון שחביח והמיז מחדירים נגמר׳ יש להורות נכתחנת
גס נמקוס שאין מנתג שלא נמטנ נליל שנה מבילח שנא
נזמנה אם אירע שענרה ז ק מנינתה קודם שנת נמזיד
נמדד ונמענ נל' שום מעם חננ אס היה לה שוס מכם
נתמתנתה משום קרך מצוה וכה׳׳ג אפ״ ה״ מעם שנ
מפות יש נהתיר וכן אם נא נכנה נעשיק אפיפ שתיהה
יכונה נמטנ קודם ימתרת ננינ שנת וכן ׳ונדת אפי׳
היסה נקיה קודם יום ו׳ ערנ שבת רק שהמתינת מחמה
שלא חיה נה כח מוהרה למבונ בנינ שנה כיון שנא
כשעה וכ״ז כשנפנה בעיר משאיכ אם אין במנה בעיר
אקורה בבימ נמטנ עי״ש
וכתב שס עוד בק״מ וזינ ועוד ביל ראפ״ במקום שנהגו
להחמיל כנ זה מיירי אס הוא רוצה שהמבונ בניל
שבח אחר חשיכה אבל יכולה נמטנ בהשימ דהא ק״״ל
דכנ דנר שהוא משום שבוה לא גזרו עליו בחשימ ואף
שאיא לכרן שהה״ מנילהה נהנףמ ודמ הא ימלה לסבול

תשובה
מנע״ סמוך נחשיבה כלי שתבוא נביהת משחחשך דקרי
נדעה ר״ה וכו׳ מיהו אם כבל ההכללו הקהל תפלת
עלביה שב שבה אנדפ שהקדימו נהמפלב מעוד יום יש
לאקול וכר חבב קודם שהמפלט הקהנ וקבלו עליהם
הציבו ־ שבת יכונה לעבונ אנדפ שעדיין הוא יום גדונ
וכו׳ אס אינה באה נניהה פד שחשיבה וכר עכיל נכ״כ
במלבושי מהי־ה בקיצורו קקיד ובבאר מים חיים קע״ ג׳
נדינא כ״יש ]וכיי׳ בבית ויאיר ככ׳ שנהגו בקיק שאעלאבד
הסומך נדחכציג אתרי׳ ש :הגאון קדרי מתרה נהקל עפ״
הוראתו נשי דאנציג שלא הי׳ נהם אז רק מקוה צוננות
ודקיק שאמנאנד יש מקוה חמין והכינה קשה נהם ומוכרחים
נענוב בשאמנאנד ושערי העיר נקגי״ם בהחלת הלילה
ונ6גו נענוב ביום תז׳ ננא נניהם ננינה היינו שמובלות
כיכ קמוך נחשיבה עד שנאים ננ־הם נדאנציג נתחלס
הנינח חונס נשאנ כשחנ יום שניע׳ שלה נערנ ידע וחיא
אשה חולשה כח ואיא לינך נרגלי׳ משאמלאנד לדאנציג
ורט נתתיר כה נמטל מנכ״י נעיוינו נכדי שחוכל לנא
נעגלת גיכ מנעוד יום אנא שרצה נתתעכנ נניח אחרים
על שהחשך ולא רצה נההיר נכת״נ ביון שנאהה לנימה
מבעוד יום נדוימ ועב סמך זה שההעכנ נ ט ה אחליס
אין נתתי• וגם בימ־ה החונ שבאת נניתה משמחשך גיכ
איט מתיר רק שכנר תורה זקן נאתר״ דרנ הג׳ בעל
םד״מ כנד אננ לא נמירמ מנכוד יום כנז׳ עי״ש ועיי׳
ננחם קק״ח שתביא דברי תקעו ועי״ נשו״מ שערי צדק
נהגהיצ מדעש זינ ידרל ק״ קודז שכ׳ כיון דקהיז ממנהג
שאץ אדם הונך להקל בשנה עיכ ליש ההיחל של הנרנ
המובא בפת״ש ונס בדנימ דאדס נלאה מדקל ע*כ חמיל
בזה״ז יומל ובפלמ ב)נקומוה שבכל עשיק מחמין המקוה
איכ יש להחמיר כמ״ש לעדן מועד דחיישינן שיברן מלאכמו
נמועל כיכ אם נהיל לחם יעשו  pלמן לחדח המגילה
,

דוקא

יורה דעה קצז הלכות נדה סעיף ב
)יב( )ו( שאץ מנהנ )י 0אץ להסעיר ונמקוס שנהנו להסמיר נס )(T

1

)טו( במוצאי שנס ) 0לא פפייל י״אייי * יה )טז( אפשי לה

)יץ( לסנול קודם ננן אין )ג( מרסיקין הסנילה מן סססיפה )אנור ונמהר״ל( וכן אלמנה שאסורה לפנול מנילה ראשונה נליל שנת משום יאסוי
לנא עליה )יח( ביאה )ד( ראשונה בשנס )יט( אסורה לטבול ג»נ נמיש )מהי״ל( ויש מקילץ וממייץ למול

נזה[

פתחי תשובה

באר הימב

סוס השני סימן פיב )ו( שאין מנהג .עיץ ..תשונס אבן השהם סימן ניה
שנסב שנשאל מהנשים הממונים על הטבילה באשה שהצבישה לנניס בעם
ה׳ וסנרה לפנול נליל ה׳ ובאשר לא בא בעלה לגיסה עד יום ו׳ לא
פנלה נליל ה׳ אם מוסרס נסבול נליל שנס וכסנ דעוסרס לפנונ ניק
דדנר זה נמגהגא סליא ומאסר שהנשים המעונים פל המילה שאלו הדבר
הזה איכ ידוע להן המנהג ואין להסעיר עיש פוי ספעיס לספיר עוד
כפג שס ששמפ מנשים צדקניות שנוהגים כשלובשים למיס הפנו אס יבא
בעלה פפנול נליל ד׳ או ה׳ ואס לא ינא ספנול לנשיגא נליל שנס
ילכאויה אץ לזה פעס וייש והוא זיל נפב פעם לזה עיש )ז( לא
פפגול .פ׳ נמשונס שדפ ביהודה סניינא סלק יייי »ס«י ק״ז שכתב

)ג( ערסיקין .משום דצרינה לםק> ניום דוקא וכאן איא ניק שהוא שנס
איכ צריכה למק( נעיש ויהיה הרסקה נין המסיעה לסנילה )אפינ דססק
לקזק דנדיענד םגי שססון( היסנ נלילה היינו נסל מנילה נמ״ש עשאיכ
נאן שסשעה מה שהמסינס עד מיש( )ד( ראשונה לפי שקונה אוסה
נניאה זו נעיש נאיש סימן שליפ ונאיע סימן נ « ועינ אץ לעשוס
נשואץ לאלפנה בשנס נשפל פנינתה בליל שנס ואם פנלה קודס שנס
צדין שינא פליה דווקא נעיש אפר הסופה ויסוי כסון פדר אשד לא
מפני בדי שינעול אוסה בשנס פעס ראשון ונינ מכיייל דנעינן בעילה
גמורה דווקא < efשנס׳ עשאס נניעיןסימן צ׳ נסנ ייפוי גיכ קמהנמקוס
הראוי לניאה מימ כיון דסדבכ גדולים אוסרים יש להסעיר עכיל הזיז

דרכי תשובה
לוקא על פנףק ובכהיג הר כמכוץ לכך ליש נאקול אס הכבילה בזמנה וגס אס זמנה גביש לאשר צריכה
עכיפ ביוללמ לשכיח ניותל עכיל עי״ש[ )יב( שאץ אשה שהלך עמה להשגיח על מבילהה)כ׳ אין שס ׳שראליה
פגוע אץ להחםיר .ענדז ושיך ועיי׳ בנקהיכ שהאיץ גיכ להחס המקוה רק נכרית( ונעיש מרודים ואיא עיכ הולכים
לחזק דעה המדא ולקיים דבריו שהס כניס וברורים לסבול ממציש גס כשה״ הזמן למבונ כנר נפ״ש והעלה
דנמקוס שאץ מנהג אץ להחמיר פי״ש ונרי׳ בהוהיש דעכ״ד המדא אלו והסיע )הניל בקק״א( דדוקא אס
קקיח שקיים שדנרי הנקהיכ הס נכונים עי״ש אמנס פשעה ונא מנלה נפ״ש נהגו בקצה מקממה נהחלדר
יפ״׳ נמקור ח״ס קק״ג שפקק דנמקוס שאץ יכולץ ננרר משא״כ הכא דלא פשעה כיון דלא ה״ לה אשה ההולכות
המנחג צריכין לחחמיר ולחוש לדעה הניח וחנףז כיון עמה לסבול נע״ש עיכ אץ להחמיר רוכלו לההיר להס
 puהוא המנהג נכל קהילוה הגדולות שנמדיטה אשכנז לסבול במ״ש אך נמ״ש שס השואל שמחממה הנכריה המקוה
ו מ נ מנהגי אשכנז מיוקדיס פ״פ המהרי״ל ומהרייו עיי״ש נשיק נצהריס נשניל זה נדז צווח ככרוכיא לנמל הדנר
<יג( ]אין להחמיר עיי׳ נקרת ניח שלמה חינ מירד ק״ הרע הזה כי כמה כרכורים כרכרו גדולי האחרונים זיב
ש ב ת  . Tדע כי נכמה עיע־וה נענין אס החס עיי נכרי נירמ שני לעה הצורך אנל
)  0בםחנאי
 ysfrsbiומקיש פולין ׳שמנהג שאין שוס אשה נשנה נוראי מחדיניס למחוה שלא לבשוה כזה ע״יש
נמדיטה
מובלות במוצאי שנס אפ״ נונילה ממנה וגם גפהקיק )טז( ]אפשר לה לטבול קורם לכן ע״׳ נשדק אמי׳ נינה
המנהג משנים קדמוניות שנה׳ הסבילה מקוגמס נכל )להרנ מורניק( קי׳ מ׳ נדד הנשים נקהלוה קמנוה שלא
)מצאי שנה מנל׳ נאו הנשים נסבול והוא שיחה נפי יכנו למנונ ניומת החול מחמה שהמיס קרים נהם העלה
הנשים שיש סכנה לטא לניח המרחץ נמוצא׳ שנח חכרה׳ להתיר נהם נענונ נליל שנה שאז הוחומ המיס דהוי
׳ודם מקדם שכיק אאמרר הנהיק זצלנהיה נאשר נסקנל אונק שלא יכנו למנונ נימות החול נפרע נדורוס החלושים
לרנ אנדפקיק מקר אמר זה וכאשר הגידו לו שגס נמדינה האט דא״א נצוק נדי״ש[ )יז( ]לטבול קודם לכן .עיי׳
זו יש מנהג הנזה הזהיר להנשים הממונוה על הסבילה פה*ש קקיד נאם החמירה ולא ההחילה נמטח עד ה׳
שיפרקמו נשמו שימדנו ממנהג זה כ׳ חין שוס ממש נקונ ימיס נמקוס שא״צ מדינא אז אקורה ננונונ נליל שנת
השקר הזה כי נא נמצא נשום מקום שיש חשש קכנה ועיי׳ נשויה מחמס שיק חידד קי׳ קפיז מיש נזה ופיייש
נזה חיו ולא פנהה נידו הגדולה לנמל הדנר וכן נקימי עוד נכף׳ קפיח מדנר׳ חרמ״א נזה[ )יה( ביאה ראשונה
גס אמ לפיי איזה שניס להק הדנר וצדתי לפרקם נפני בשבת ענאהימ וע״׳ נחנקה מחוקק נאהיע ק״ נ״ח
הנשים שנעיר שיש עון נמה סמנעליס נזה מצוח מנילה ונסי׳ קיא וננימ שומאל שם ונמג״א ק״ שלימ קק״א
נזמנח ולא חופינ כלום מחמה פחד פתאים השטר נפיהס ונשרה חיצ סי׳ נ׳ ונסימ כאן קקיז ])יט( אסורה לשכול
]דכול להיות שנשהנש ונשהרננ חדנר מחמה שפ נשרה עיי׳ נשו״מ חנליס ננעימיס חינ סי׳ ניה נדיח ומיס כיח
משאת ננימין קי׳ ה׳ ומונא ננאידנו כך׳ קצימ סלךא לההיר וכו׳ שרצה השואל להמיר לאלמנח למנול ערב
ח״נ וכמדומה לי שלא נהגו הנשיס לרחוץ ולא ללטש לנניס שנה מנעוד יום דהעעס דאסורה לסבול ניוס שמא חראח
מ ב ת וידע מכיל המיג ומפס מנהגן שאין לובשץ לנניס ותקתור אנל הבא כיון דנלאיה אקורה לשמש )מצד קנץ
נשבה משוס שאז היו צמכץ למבול במ״ש והיו מרחיקין נשנח( לא שייך גזירה שמא השמש וםניא רא״ מכלות
המנילה מהחפיסה עכיל הנאהימ ומיי׳ נקי נאר יעקנ דמומרוח למנול ניוס משום שאץ נאות אצל החחן עד
נקי׳ קצ׳מ ולחה אוני נמשך הדנר והס מעו ואמרו שהוא הלילה וחינ אקורות נחשירש וע׳ז המינ דזיא דהא נאמה
ביום מותרח לשמש האלמנה קולם כניקח שנת וגס אפ״
קכנה אמנם למי שיגיע לה אז עה מובילה מדאי אקור נגוונא דההשמיש אקול שייך גזילה להא גס שמא השמש
להמהין וצמכה לענול נמיש וראוי לפרקם זה כנזכר[ נמס ז׳ גזלו אמפ״ שאקול לשמש ניוס לשמא הלאה
)ט!־( ]בבוצאי שכת• נד״ נשדה נמפ שורק ידד קי קיא ותקתול ומ״מ גזלו ושאני בכלוה משוס לאץ המנהג יייי־י
נמנהג שהוא נישונ א׳ שנשיס הולכוהלמנול במוצאי שבה
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)ה( איסור .כתנ ה״״ז והיינו דווקא נכונס אלמנה שמן היין אסורה נשנת
ואז היה מצ טנילתה והיא לא פשעה נ מ ת י אנל נדץ הנ״ל דה״ט גמקוכ
פנוהנין להסמיר אמר לידה או שלא היה נעלה נעיר עד שנת ודאי אסור
נס נמיש כיקשהיה אפשר לה לפג.צ קודם שנת למה תטנול נמיש ותיסיק
החפיפה מהפנילה נסנס ונמנ מהרימ מלובלין נתשתה סימן נינ דכצכ
נתולה שאירפ מ י נ ת ה ניל שנת נראה להתיר א נ י נ דנוהניס שנא ננעול
נפילת מצוה עד אמר שנת משוס דשאר מיני קרינות נמ• מצוה הן וליד
לאלמנה דהואיל ואקוד ננא עליה ניאה ראשונה מחרישים אותה מכל שאר
קורנות משאינ ננפולה ומימ פונ להקדים מ י נ ת ה קודס שנת ועיש
שהאריך וכן נוהניס שין )ו( ביום .כתב כשין מפמפ אפילו שתמול
סמוך נמשינה ותנא לניתה משתסשך אסור )ז( נתה ואפיצו אין לה בת
דינא הכי דלא פלונ ונתשונת מהרימ מלונלץ נסתפק השואל במ• שלא
מ ל ה כראוי נענץ שלאחי נ׳ או ניי צריכה צפזור ו ל מ ו נ א' יכולה ל מ ו ל
ביום ואס צריבה לשמור זינ אפרים משוס סרן בתה שתאמר שראתה דס
ו מ ל ה לאסר נ ״ ומסרים צא השיב כיז מ ר וכ״צ דלענין שאנה קדמ״תא
•ש צהחמיר צכסמלה ובדיעבד שדי ונענין שאנה תניינא ה מ ר פשוט דיכולה
נ מ ו ל לאחר ב׳ או ג׳ •מיס ולא עצינו נזרה דסרן בתה אלא צעצ׳ ,מ י צ ה
ניוס ועינ סימן קציו ס ״ נ עכיל כשין וכתב הבימ דאפילו צלכת מניחה
נניס ה מ י ל ה מ נ ע ״ א ס ו י והיינו כשהאשה ממצת ומוספת נביתה והולכת
נמקוס מ י ל ה אנצ כשיש מ י מ ן ובית ה מ י ל ה נמקוס אמד ואשה הולנת
מ נ ע ״ נ מ י ס ן שעה או נ׳ קודם משנה ונאה לניחה אסר משכה אעיפ
שהמישן לנית ה מ י ל ה קרונ וסמיך לניתה אץ כאן משום סרן נתה דהנת
׳ייפח שהיא שוהה נימיצה וקפיפה נ מ י ח ן ואינה פונלת אלא משסשכה
עס״ל מיהו גאגוי כמג שהפנהנ כאשכנז נ מ ו ל סמיך נמשכה ולתנ השין
יהייט שתנא לביתה -משמסשן וכמיומה ל׳ שכן טהניס מימ יש נהממיי
מיהו כיאה י ה ״ ט יווקא ניוס סי י א ס ו י משוס ס ד ן נתה למוד ובכהינ
עיקל ריס סמון למשכה אגל גיוס ז׳ אין ל מ ו ל כלל סמוך נמשכה ויש
צמסות נ י י העושות כן ) ס ( וככלות כתנ השין נראה יהיינו יווקא
נייין שהכלות אינן פוגלומ נ י וכ״מ ג מ ה י ״ ל מ ד י י ׳ נכהיג אגל נמקוס
שהכלות טובלות נז׳ או נ י י י ן א ס נתקלקלה נימ* ספירתה יאז פונלת מיד
נאסי ז׳ אז * נ ה •בולה לפנול' ניוס י ה א נ• ס ז* לאו מש־ס סרן בתה
נסוי מיתסיא אלא משוס שמא תיאה ותסמוי ונמצאה זנה נגיפיע עכינ
ובאמת מ י י ו תמוהים וציע יהא הסשש שמא תסתוי הוא באופן זה שסששו
הנמים שמא תשמש נעוי יום ואסיכ תיאה עוד נו ודוס ותסתוי למפיע
ונמצא שנא עליה נאיסוי וזכו יווקא נאשה יעלמא אנל נכלות נפי מיש
ימ׳א הטעם שאינן נ א ץ אצל המתן ע י הלילה אזיל כיה הסשש הזה ולא
שיין נבה כלל וציע ויוק

מכלה אפשר להקצ שתסקז נלינה ותטבול מכלה צא שיין מתון שהיא
מהומה מ י ת ה ע״ש ) ח ( סשש איסור ענה״ט נשס טיז ופי נתשונת
מקוס שמואל ס ״ ניד שמלק עליו והעלה מ ה ש מקילין אנו אץ ידלוק
נ ץ אנמנה נשאר נשיס יכונהו מצו טנצי נמוצאי שנת וכתב שס שהוא
מורה ונא כדעת היש מקילץ ע״ש .ומ״ש הנה״ט 8וד נשם תשונת מהר״ס
מלוננץ ע׳ נתשונת אגן השהם סו״ס ״ ד שכתנ דמה״ט התיר לאשה לפנול
נליל שנת שהיה יעלה אננ ד ו ס r׳ היה נשנת מא• אמרת הצא אסור
לשמש עד אחר יציאה מנהיב ביום שנת ואסור נשמש ניוס הלא מנואר
נ ס ״ שפ״נ דאננ נכל שאר קרינות מומר א״כ ניד לאלמנה ונתשונת מהר״ס
הנ״נ ועוד א פ נא תטבול ניל שגת נ ס נמו״ש אסור כמנואר נייד סי׳
קצ״ו ולמה נבטל מפו״י כיכ ענ״ד 1ע ונע״ד *•ע מ״ש אס לא כו׳נס
נתיש אסור דהא כ׳ הרריא דגם נמ»ש לא תטנינ דמאמר שהיה אפשר נה
נפנול קודם לכן כו׳ ואיכ ננד״ז אס נאסור צה צטנוצ נניל שנת לא היה
אפשר לה קודם לכן ושרי צטנול נמוצא׳ שנת )ט( משוס שיו בתה
]ענהיט מיש מיהו נאנור כתנ כו׳ מיהו נראה י ה ״ נ ו מ ק א כר ופי נ ס י ע
סקיפ מיש נזה בפס תשובת חמדת צני סי׳ י״א ופהינ סי׳ כ׳ והסכים
כדהס .ופי נתשונת מיס ס•׳ קצ״ז שהארין נזה ובסוןז כתב ו י ל הנה
הנאון ס״ט המליט קולא זו צמלופין מ מ ק ו ם ניטול עונה לטבול ביום ז׳
ינא תנא לניתה עד שמשיבה והיות הנזירה רק דפוקה ומיל• דרבנן וניטול
מצוה  mהקילו הנאוניס ומ* •נא אמריהם שיו אפינו להסמיר א ן פ ר פ
י נ שמשהה האשה בסליבה ממקוה צניתה עד הלילה א מ איט מועיל מה
שתנן לבית סברתה באומה העיר כ• מה נ• בית זה או זה ולא ניתנו
דבריהם לשיעורים כאלה וכן יש נהוכימ מפשטות הסוניא כמובן וייינ
המחמיר תבוא עליו ברכה מ ע ק י ל לא הפסיד פכיצ ועיש עוד על מ ר ס
ה מ השואל בישוב שצריכות הנשים ליסע מהלן נ׳ שעות לטבול ונמזירמה
בלילה איכא סכנות דרכים ומשיה נהנו צפנוצ ניוס מ׳ ומוזרים לביתם
משספיכה אמנם אס •סול •וס מ׳ בשנת עיכ תדמה הפגינה עד יום א׳
שהיא ט׳ לספירה ומתבטלות ב׳ פוטת ונתן הרב ה י ל פצה ללמוד אותן
הגשים להפסיק נ5ליה  tiא׳ גיוס י׳ לראיה ויפני ניוס ה׳ כוי והוא
זיל כתב לו שעצה נכונה היא נכתקלה עכ״פ )לצאת נס דעות המסמיריס(
שמפסוק נטהרה נס ביום י׳ סמון לנהיש הפונה ציוס ה׳ צראיה ומימ
לא תתחיל נספור אלא מיום י׳ ואלן אמר פסיקת פהרה שטת סמון
צנהיש הפונה ציוס ו׳ לראיה ואז תפנול ניוס ז׳ שתל נעשיק ולא תנוא
לניתה עד הצילה ניצ שיק ומימ קשה ה מ ר י ד ן תשהה כ״כ סמוןלשנת
נדרן כ• כנר כתנת׳ שאץ ניל שוס היתר נמה שהוא ננית סנרתה נאותה
העיר והמכס עיניו נראשו עכיד עיש[ )י( והכלות ענהיט ומה שממה

הש״ן עי נ מ מ י ר שהשינ ג״כ על השין נזה וכ׳ מ ש ע ת היסק ניאה צהקל
אן( ניוס ז׳ אנל נאופן שלא יעמידו הסופה עד צאת הכוננים ממש אבל
צהעמיד הסופה נייס ולסמון על שאינם מימיים אותם עד הניצה נ א מהנ׳ בזה עיש וע׳ בתשובת אא»ז פנים מאירות סיב ס ״ ד׳ שמלק גיכ על
השין ]וע׳ נששונת סתם סופר סי׳ קפיט עיש נזה[ א ן קודם אור הבוקר בודאי אסור נמקוס שנהנו ל מ ו ל נז׳ א!> אס הכצה לא הניע זמנה לראות
עיש .ופ נתשו׳ סופ השני סי פ״נ

דרבי תשובה
בבא נחחתן עד הבילה ע״״ש[ )כ( ]במיש הואיל שלא שתנובול בליבח דוקא ובא ביום ונליעבל שרי וא׳צ לחזור
טבלה בשבת משום חשש איסור .עי״ בשרת פני ט ׳ קי׳ ונש־בול עכ״ל אמכם ׳ברץ בקיע קוף סק״  opחיל o
ר לאף מחרמ״א כתב זח רק בלשון דש מקינץ כך מוהר השיך מי שנא נונלח כלאד בענץ שאחל ב׳ או ג״ צליכה
בהומה ננשא אלמנה שנא יכלח נענוב נגיג שנת מפני לחזול ולסבול יכולה למנול ניוס ולא חיישיק לקלך נתח
האיקול כנז׳ מוהדת למנול ממצאי שנה וכן הקכיסאתו ככיל ]ועיי׳ נשדח מחנה ח״ס ודג ידל קי׳ כיג שחמה
הגאון נעל עזלה ׳שלאל ע״ימ[
עב הקימ נזה דהא באמה גנדך כ׳ דקרך נתה שייך
סעיף ג׳ )כא( סרך בתה• ענאהיש מיש מהנףך מהשר לענץ מנילה יוס וצריכה לק נלילה לק שיכולה למנול
י
מהר״מ מלובלין במי שלא מבלה כראוי בעלן פעם ב׳ ביום ג׳ כמלא מבלה כלאד * ל לק נערנ ו ק
שלאחל ב׳ או ג׳ ימים צליכה לחזול ולטבול וכו׳ עיי׳ חמח שם על החגדא שכ׳ גיכ נשם השיך מכולה למבול
במלבושי עהלה בקיצולו סהס׳י ובנאל מיס חיים קבי׳ ״ח בכה׳ ג ניום חיא כמל! )כב( והכאוב עגאה״מ ופידש
•לשון חש׳׳״ ־ • י ׳
ה יש לחחמיל גם בכהיג ועיי׳ במרת עגולה הגלשוני סי׳ כ׳ שמחעה מסר נזה
כי
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׳׳י־י׳ ( ד ה״כא )כז>)•<( דאיכא אונס כגון שיראה לטבול בלילה מהמת צינה או חפהד "»ק״״'־?^-־׳
נגבים וכיוצא בו ־או שסוגרין שערי העיר יכילה לטבול בשמיני מבעוד י ו ם " ״ ' " ׳
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פתחי תשובה

באר היטב

) א( דאיכא או ס כת־ ישפ־ סמיד• די אנ כי״ נכאויי־ נריזה ינא מהנ׳
אוגש הציז תה יה• • pכנ הנשיס ש:עיר

)ט( המוטה כנומר אס טוננה אסר הס טה אע״פ שהיא טנינה ראשונה
כנענה זה דינה כשאר נשיס

דרכ• תשובה
י־סביי־ ביום• עיי׳ בחידושי הגרע״א שכ׳ דמ״מ היכא
דנוהגין נטטל הכנה ביום ז׳ עכיפ בא הטנונ עד אחר
הנץ החמה ובדיעבד משעלה עמוד השחר להנ׳ עי״ש
]ועי ׳ בשדה מיס רבים נהג״מ רפאנ מינדונה זיל מיו׳׳ד
קי׳ ורב[ )כד( ]לטבול ביום• ע״ י.עינ בקיק כיא וכיב
בשם המהרים לובלין והשיך ועיי׳ בשו׳׳ח ניצ להגהיק מהרים
מביבאווינוש ז״נ חירד קי׳ קניג בכנה שקפרה ז״נ ואחיכ
בא שניח נהמשיך הנשואין ועוד שניח שני שנתיישב נעשות
השני וחחמירו מהנכה נקפור זיכ מחדש והגיע יום תז׳
בעש״ק אונס כיון שכ׳ תשיך בקי׳ זה בשם מהריינ שלא
התיר מהרייל בעטל בכנה מנע״ רק ביום הח׳ ונא ביוס
הז׳ ככ״ז הענה בציצ כיון שהושג הנףך בזה מהעהיג
ובאה״נו שס וגס הקכיי־ר .זינ מחדש הזה הוא רק חומרא
ע״כ בכה״ג יכונה טדאי למטב ביוס הז׳ עשיק קודם
)כה( ]לטבול ביום .עיי׳ גשרה
כניקה שבה ע״״ש[
תפארת אדם הקכרדי קי׳ ניב מיש רכונה הרב תרודא
ביוס אפי׳ ביום ז׳ אבב כיז במקום שנוהגים שאיכה באה
הכנה בבית החתן עד הבילה )וכמיש תרמ׳׳א( אבב במקומות
שנוהג״ בבא הכבה לבית תחסן ביום ז׳ אחר חצות ומקדשי׳
שבע ברכוה ט ביום אקורה נ מ ט נ ביום בכנ מנין אפ״
ניוס ח׳ עי״ש נאורך ועיי׳ נשויה ישמח לנ הקפרד׳ ירד
קי׳ ז׳ שהביא ונכתב הרב מהי־״א ד׳ עובידו זינ שהעלה
ידינא דה־כא דתבעות נינשא ולא ראתה כבב ודאי דשפיר
דמי למיעבד הכי דיכונה בנובוב ביום הז׳ ו ק נהגו החכמים
אז בהורות בקושנואנדיכה דאף דבאה הכבה בבית החהן
בעול היום גדול נהט ננובוב ב״ס ז׳ ומברכים ז׳ ני־כוה
ודנא כתרב תכארה אדם הנ״נ עכת׳׳ד וכ״ז בייכהנכ שמה
אבנ מנהגיכו נההריי־ מרש בקיק הקודם ובקיק כיב ע״״ש[
)כו( ]ביים• עי״ נ ד ט נ מי־ננה ומובא בכתיש דהיינו רק
שיפרידו החוכת נין השמשות כמצא דנעש״ק שא״א נהממיד
החוכה רק ניוס אקור וכי״ נשרח חנליס נכעיירס חיב
ק״ ניה בדיה וכיד הכנת וכד כשכנר הוגבלה החתונה
ענ כש״ק ״נ דגס הדמי״ר נא אקר רק נחונ כשאפשר
נהנמ׳ ד החובה בין השמשות אני נא נבשיק שהוגננ
נדיענד מותר ונכחחבה אקור בהגביל כן ענ עשיק שהוא
ז׳ שנה עכ״ד וצ׳׳כ למעשה גס נדיענד כשהוגבבה על יום
ז׳ געש*ק1

כי נכנס ממנו דבי הוהות ש״ד שכ׳ נהדיא בשס מהר״נ
דנכלות ניכא נדיחוש נא נדי״ש ונא נ ק י ך נהה וכ׳
שהנדך שגה ברואה ב!ה ג״ש וכי״ נהוהיש קק״ח שמתרץ
קצה דכה הש״ך נ,ה ׳_ ״ש אמנם יכ ין בק״ט קקייח שהביא
דנרי הבנהיו ה•:׳ ובשק בן נדינא דאין ה־טק דלכונס
יכונה הכנה ננונונ ביום ואין חינוק בין כ נ נ ה בשמיני
או בשביכ כי •ש ו_י ׳ ביד הכריס שהביא ־ברי הדגמיי־
והעה״ו והתוה״ש והק״נו וההשו׳ כניס מאירות שהבא
הכתיש וכ״״ש ברה שייכדד בזה ובסוף דבריו ק״ס דבמקוס
שהכשיס רקבדות כי .וינתב״שוה בזה כשהכנה אינה
מתורה נפי שהדבי• ויכויקיכ בכת כתיבה הקידושין
ובחזירתס מהחובה יהשריה הוה נהס נהוגה יש נההיי־
שתמבול ביוס קודס ההובי־ .ובו׳ אך צריכה בנטל שנית
בנינה כיון דאיכא כרה י־נוותא דקינ דאכי׳ ניבנה ביום
ז׳ בדיעבד נח ענתה נה שבינה וצי־יכה נחזור ונמבוב
בכילה וכו׳ א״כ אין נהקנ בגבינה זו וכו׳ וכן ה ריהי
הבכה נמננשה אבב היבה שיוס החובה הוא יוכ ח׳ והשכה
צריבה שתמבוב ביוס קודש החוכה אז חינה צריבה נחזור
ולמבונ קניה בנינה •כיוס ה׳ כ״ע מודים דבדיעבד ענתה
נה ענינה א־ ש נהחמיי־ שנא נעשות החובה צד הנינה
ונפרע נפ־ יינה׳ מ־ינות אני שמיד שחוזרים מן החובה
מייחדין אותם נחדר בכ״כ וש יך בזה קרך בתה נכן אין
בכשות החובה רק בכינה וחש מהמת איזה קינה והכרח
צייך נעשות ביום עב״כ ח! כ״חד חותם אחר החופה כד
הלינה עב״נ |וכי׳ נשרת באר מיס חים הקכרדי ח״א
ירד קי׳ ״ב שהונה ג״ב _נ הש״ך נמ״ש כנ הי־מ״ח )וכד׳
העהיג וי־ק״כ כנ הכ׳׳נ( ונדבתו ׳כונין נקמוך עכ המדא
נמטנ הבנה ביוש !׳ •ש בי,ש כ׳״ש ועיי׳ בשוית נח־־ות
המיס הקכי־ד׳ י ־ ק ׳ :׳ יי״ש נ.ה ועי״ בק׳ כהח
ה ב ה וחוקר נדעה כ נ ה ,׳׳ד שהשיג ג״כ ככ השיך נזה
וע״׳ בשו״ת תפארת הדש הקכי־די יו׳ ד סי׳ נ״ב שהכנה
בהלכה בזה דהיכא דבא־־ כביה החתן ביום ומברבין ז״י
בעוד יוס חקויה למבוג בוס בבנ עכין ואבי׳ בה׳ וקו־ס
החופה והיבא דבח באה בביח החהן עד הניבה והיה
היכא דאין מבי־כי! ,׳ב י־ק בנינה יכונה נ מ ט נ ביוס גס
ביוס ז׳ ע״״ש ועיי׳ בקי י״ כדה נהג׳ רהרשיק ;•ב בקרח
מתיק לקי׳ זת ע״ד בכת ביוה !׳ לראייתה אס מוחית
למבול ביום כדי שלא תת״ חוכת נדת לחוש בדעת הי־מב״ס
שלא נעשות חובה נדה )וכ׳ שכס הגאון המובהק מחראיז סעיף ד׳)בז( דאיכא אונס עי״ נהוהיש קקיט שהניא
מהנאר שנע והשו׳ ציצ קי׳ קיו דאוהן הנשים
מרגביוח זיל כ׳ תשובה נעיי ,זה נכח״׳( והעבה שס במ־
נדה דביוס ח׳ מותי־ה במטב ביום אף דהוי חחופה ניוס שהגי :.נונינהן ננינ שנת נוונלין נעוד היום גדול הפעם
אבל ביום ז׳ חין לה נכוטב ביום לכמחלה לחוש נדעה שחינס רוצים נחלנ שנת לא יכה הן עושים ואכ״ הן
השיך אך אם הוי שעת הדחק וצורך שעה יש נה לטנונ מהיראוה מפני הנושה כגון שיש עמהן עוד דיורים אחדים
)כנ( יכולות חוץ מננ׳ ניתה ומפני זה הם מחנ״שיס וממהריס נ מ ט נ
ניוס רק שיעשו החוכה נלינה ע״״ש[
נעור היוס גדונ נמתר נייאהה לניהה קודם הקעורה כדי
שנא
,

יורה דעה הצו הלכות נדה סעיה ד ה

קג

<כח()=( אבל בשביעי)במ( לא תטבול )ל( מבעוד יום )לא(אע״נ)לב( דאיכא )לנ(אונס:
ה ־אם עברה )לד( וטבלה )לה( בה׳ )לו( ביום בלא אונס אפילו הכי עלתה לה טבילה.

באר הנולה
וכיכ יי־בנ״א וכ׳׳ע

פתחי תשובה
)יב(

אנל נשניעי

] כ ס ״ ט ס י ק יינ נ ש ס ה נ ס וע

נמשו׳ ס י ס ס י ׳ ר נ מיש נזה[

דרכי תשובה
שלא ירגישו בהן לא יכה הס עושים וי״חוי נמחות בהן הימים לא ׳טאו קולס היינה עיי״ש[ )לב( ]דאיכא אונס.
ונגעור נהן ע״״ש אמנס יעיץ נסימ קקי״ד שכ׳ מהשר עי״ בשרית זרע אמת ח״נ יו*ד קי׳ ק״ז פ״ד משפחה ח׳
הרידא p״ כיא דאס אינה יכולה נהצניע מנינתה ושיהיה שהרחיקה ביתה מרחוב היהודים והאשה יש נה מורך
אוושא דמלתא מקרי גיכ אונס ומוהי־ה נמטל ניוס שמיני בגבבה בצאח ולבא בנילה והעלה דנהתיר ננוטב ביום .׳
והקהיר פנינהה מנענה עד הנינה כי״ש <כה( אבל בודאי אקור אך גכ .ביום ח׳ בא חמטל בצהרים בעוד
בשביעי לא תטבול .עי״ גק״ט קק״ג שב׳ מהניח דנכעודס היום גדונ רק בהקיי־ האונק בזה ד׳ נה שחעטב קומך
יכולה נשניכ׳ ניוס מחמת אונק כגון שנשמיכ׳ ותשיכ׳ נערב ותחזור לביתה אחר שקיכה״ח רשום קרך בתה עי״ש
ויותר חיכא אונק דאפ״ ניוס אינה יכונה נמטנ כמן ובתגתוה תנמידו תדב את״ת מת שכנכנ בזת ועיי׳ גשרה
שהוא יום איד שלהם או כיוצא נזה מפני כרוצים ונשניעי דבר יעקב )נהה״ג מקינוונ( קי׳ כ״ב פ״ג נענין תנשים
יכולה נמטנ ניוס אנל נא ננינה מכני שסוגרין שערי מהכפרים שבאים להעיר ומובנת ביום היינו רק ביום ח׳
העיר נזה הוכנ נענוננשניע׳ ניוס וצריכה נהססיר מנינהה אבנ ביום ז׳ הין שוס תיתר אכ״ כשבא״ בביתם בערב
מנענה שנא ישמש עמה ניוס ובו׳ עכיל ]ועי״ נ ע פתח ע״כ בני הכפרים שחב מביבהס יום הז׳ נכ״ש ׳מבנו ביוכ
ח׳ עיש באורך
חביח וחוקר נדעה כנ הירד עיד אשה שהיא ענ הדרך
ובעלה אין כמה ואס נא חמטנ ביוס ז׳ נא חוכנ נמבונ ועייז נשרת ככ׳ חהרן הקכרד׳ חיא חידד p״ מ׳ ״ מיש
כמה יומס אחיכ כ׳ בביהת אין ביה המבינה ובצונן נא
בזה ושם בקי׳ י״א כנה ויקהכר ,בליש י רן המחבר
חוכל נמטל כנ עיקר והביח מד׳ הקדימ הנז׳ בזה והעבה בזה דאס עברה ומכנה בשביעי ביום ענתה נה כבילה
דיש לקמוך נהקל והי׳ לט חוכך עוד נהחודר עד ששמע וחקר אס דיעבד ניבלת בז׳ ושימשת אס קותרת וצריך
שנייק גלוגא הורה נהם הגאון אנדקיק המטרג ז״נ להקל מנין אחר וצריכת מנין אחר ומתרת אחרת נפי דקיי״נ
נזה נכהיג ע״״ש) 1כט( ]לא תטבול מבעוד ייס .עיי׳ ק״ קציו קע״ ׳״א בפונמה ש׳׳ז קותרי־ יוס א׳ וכנ אשת
נשרת טוטדד חליהאי חינ ס״ סימ בכנה אחר בהוביס המשמשת פולשת ש״ז וכו׳ ואכשר שצריכת נמנות יום
וחל ענינחה ניוס !׳ נלינ כףק והוא נדרחא יומר אס א׳ במהרה ולחזור ונמטל בזה והאריך בזה בפנכוט והענה
יכולה נמנונ אחר הנחוליס ניוס ז׳ והבנה נאקור גס דמי שרוצה נהקנ בזה יש ל־ כיד שיקומך כמת דעוה
בזה נעטנ ניוס ז׳ עיק[ )ל( ]מבעוד יום עי״ בשדה הראשונים ז״נ ובעל כפש יחוש נק׳ הרמבין והרכב׳׳א והסמיק
דנר משה למהריס אמיריל״וו זינ ח׳׳א ידד קי׳ כיז באשה נכי פי׳ הנטש והשיך ובשייישה ביום ז׳ נהכי־יכה מנין
שסקקה ננוהרה והיינ בלבוש בנכים ניוס שיק ונא נבשה אחר ומכילה אחרה כ״״ש מכריו[ )לנ( ]אונם• עי״ בפס״ש
עד יום א׳ בחצי היום ומבנה ביוס א׳ שנאחריו נחצ׳ היום בשם חמודי דניאנ דנא מהכ׳ אובק אח״כ האוכק בכב
ומדינח הו,״נ נמטנ ביום א׳ נכח ערב בדניכן ז״כ מיום אנשי העיר וכי״ נשמבה ק״ק ח׳ דה שהשיג ענ דברי
נגישה הנבנים כמיש השיך קי׳ קצ״ח קק״ח וקי׳ קצ״מ החמוד׳ דניאנ דהרי ננםון הרהנ״ס מבויש היהה חונה
קקי״נ כ״כ הורה נה נהחמיר נמטנ ביוש א׳ נכה ערב וכו׳ הרי זו מונבמ ניוס השליני ובו׳ והי־׳ ומה דלאו
עוד הפכם שחוח יום תז׳ מננישה ננניס כיש[ )לא( דוקא אונק נכנ אנשי הכיר אנא גם אונס חונ־ שנה
]אע״נ דאיבא אונס כי״ בכדה שערי צדק )נהגהיצ מדי-ש נננד וכי" נשו״ה דנרי מנכיאל ח״נ קי׳ כיז הה שפנפנ
זינ( חידד p״ קמיד קמ״ה קודו גדש נזה ונא הכנה דנר בדברי חמודי דכיחכ אנו וכ׳ שס ־למעשה יש נהקנ נמקוכ
נרור ומיש בקי׳ קנדד דבחשש פריכים יכונה כמטנ ניוס חוכס בכנ גווכח כ״׳ש ובדבריו בשו״ה דברי מבב־אב חיג
זה בשוט ומכורש נכוקקיס אך מיש שם נהשאנה חס
ק״ סיג י״׳ש בזה{
יכונה נענ ,נ נכש־ק ו׳ נקכירחה ניוס כיז תמתכ׳ והוא
מיק כנראה וצ״נ ז׳ נקפירהה אך גס זה קשה דהא סעיף ה׳ )לד( ]יטבלו :כחי עי״ נשוית הרשביש ב,
ההשב״ז סי׳ שביו דאס אינן ׳כיטת נחוף
מכורש במחני־ בזה דביוש הז׳ נא חמבונ ביוס אפ״ דאיכא
אונק רק ביוס השמיד ונוהר בכהיג א״כ מה מחני האונק בנינה אנא ביוס וחוששות שמא יהפסקו באיזה לב־ בץ
כריציס נ נ ט נ ניוס הז׳ וצ״כ ואוני כוד כי״ס נדפוק שס חפיפה נמבינה יכונה נמטנ בח׳ ביוס כיי״ש והביאו בבי־כי
ועי״ בשדה נטשי מרדכי רדו״־ ק״ קכ״ך עיייק ועיי׳ יוקף וקייס כיז שבדעתו אין בהקנ בזה[ )לה( ]בחי ביום
נשדה פרי השדה חיב ק״ ודה בנשיס הנוהגות ביקע עיי׳ בדברינו בקוף קי׳ קצ״ח )ק״ק קכ״א( בשם שכנה״ג
נמקוה נ ע ט נ ביוס הוד ובאים נביחס בלינה ועכשיו תובך נענין עניבה בח׳ ביום[ )לן( ]ביום עי" נשר׳ה הר־
הייקינת תברזנ רק ביוס שבאים נביהס אחר צהרים ובה נשמיס מהיק קי׳ ניח כיד אשה מרשעת )מן החדשים
התיר גס ביום תח׳ נבא לניהס מנעוד יום רק כשחנ מקרוב באו בעוהיר( שזה אינעה שניס לא מנכה ננדתה
יום ח׳ בכ״ש כי״ז יתארך הי־בה י ־תות הטנינה ע״כ תתיר ושמשה עס בכנה בנדהה וכעה שנחה אב הגיל לשאוב
חני.־־; נ י  : .׳  . .נ א כשחב  ovהח׳ בשאר נאס יתירו לה נענוב ניוס אז תנובונ א״מ ובאס נא
תחזיק נרשעתה כמקדס אס נכץ נהתיר לה נמטל ניוס
ח׳
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)ע( אס עניה עגה״נו דיש נכסמיר וכתב נספר סמויי יניאל כיי אס
הוא יוס מעונן וכיומה ויש ספק אס מלה ביום או בלילה או שמצה
נץ ישמשות אינה צריבה להממיי ולמול שנית עיכ
קצה )א( לפעמים ע׳ נשוית זניון יוסן> ס״י סי׳ •ו״י שנמנ רמ״מ
נעיגן יוקא שמקפית לעתים מזומנות כאותה שנמנ הזיז סיק מ
י
ימעת מכויקת נאצנע סוצן משוס ימסייתו נשעת לישה יהיי אם מיקלע
נה עיסה ללוש נמה פעמיס היוס או ממי הסייתו אנל אס אינה מקפיס
יק פיא נזמן מיונה לא ומ״ש נשיע אפילו אינה מקפית עליו עתה נר
אין פייושו אלא שמקפית עליו לנסקז נזמן רמוק אלא פירושו שאינה
מקפדת פתה נשפת מילה מימ מקפדת נימים שקודם ושלאסי המילה
עיש ועמפיל נףק ״נ נשמו )ב( ולכתסנה נא תמול .ע׳ מיש לקיק
שיק ״א נשם שינת ציץ )נ( שסוצצין ע׳ נתשונת פני אריה סי׳ ״נ
שנשאל עצ אשה שנושאת ספוג נאזנה צשאונ הזוהמא ששכסה ליפונ הספוג

)י( עניה .והניס פסק להסמיי כמהרייל יניופ זי נא ענתה לה פנינה
וציינה מילה שנית בלילה ונוונ להסמיי הינא יאפשי כיון שק גינ יעת
הראניד ושאי גיוני הפוסקים ערל הש׳ץ )ונסב נהיי איכ לפיז אות!
הנשים שסל מינתן ביום ז׳ פיש ומלה קוים סשנה אזי לא עלתה לה
מינה וציינה מילה שנית בליל שנת וכן שמעתי נשם הנאון מ יושע
אנ״י דקיק קיאקא שפסק הצנה נעעשה והצריך מילה שנית ונינ ביש
ד• קייז שעושץ שלא כדין למול גלינ שנפ נעוי היום גיל וכיכ נת׳
עהיג שאלה כי עיש(
הןנךן )א( רוב .והינא ייונ נני אים אץ מקסייין והיא מקפדמ נתנ
נ״ נשס הימנים  pmורפ הרס וזימ ונתנ הס־ז אנל אם
י
היא אינה מקפית נעולס ויק מקצת מי איס מקסידץ אז לא הוי סציצה
)ב( צמי לפי שמקפימ להסירן בשעת ספיפס או יסיצה שיכנסו שם
המים וכיון יאיכא זימנא ימקפיפ מוצץ לעולם פיז

דרכי תשובה
ח׳ כדי שלא מבטל פל איסור כרת נדה או שימ לחומ לדינא אץ פרומו מוכרח כננ דבגווני סרוב העולם אין
שינמדו כשימ אחרוה ולהיות כהיחל אצלן למבול ביום מקפידים נדז אלא מחיא מקכדה כיז ימח לא מיידי המור
ושקינ ומרי בזח בראיות ונא חחלימ וקייס לדין נפי ראות והמחבר בסעי׳ זה כלנ ומן הסברא נראה דמיעומ בני
עיני המורה אם לא יוצמח מכשול ידו כשיהירו נה נמטל אדם אינו מענה ואינו מוריד כלל כדקי״ל בכ״מ דמיעומ
ניום ח׳ סמוך לחשיכה ומתעכב אח׳׳כ נבית חנירהה עד כמאן דליהא דמיא אנא דהעיקר הניא בקפידא דידה וכיון
תערב ואז תנא ננימה עיש[ )לז( ומים רא תשמש וכר .שחיא מקפדה מיז בפעמים אחרוה אנדפ שעכשיו אינה
קאי גס אקע״ שנפיז כשמבלה בשמיני מבעוד יום מחמה מקפדת אפיה חיץ ומ׳ ואס רובא דעלמא מקפידין מיז
אונק לחם סקכיע וה״פ )לה( ותסתיר טבילתה מבעלה בפעמים אחרות אעיפ שעכשיו בשפה מבינת איט מקכידין
עד הלירה .ריב אפ״ מבלה ביום ח׳ מחמת אונס אפיה וגס היא אינה מקפדה במונם אפיח חית ע״״ש )ד(
ולכתחלה ובו׳• עיי׳ ס״מ  vppלחומרא זו אינו מדינא
תקתיר מבינתה עד הלילה קדרי מהרה סקנדז
סימן קצי׳ח סעיף א ׳ )א( כל נוטה וגס השערות דגמרא או מהפוסקים הראשונים שאץ זה אלא מחומרות
הן בכננ הגוף מהיח לחם האחרונים עי״ש )ה( ]אטו דברים החוצצים עיי׳ גשויה
י י
סק״א )ב( ואפי׳ כ ל שהוא היינו מדיבכן דאלו מדאור״ה׳ קנאה סופרים בהשממוה לנדרי מהרה חשד כיא במדיטח
אינו חוצן אלא רובו ומקכיד עניו ס״מ סק״ג ]ועיי׳ נמרה מגזרו ענ הנמים םכא יגלחו שער ראשם וחששו ממא
שדמ קמא ח״ב קי׳ קיו שכקהבק באשה שמבלה ומצאה יעלת מהמערות מון למים בעת הסבילה ועשו מעמה לשה
דבי חוצץ כמו מיעומ המקפיד דאינו רק מדרבנן וכן כתם משערוה בהמת לתה עב ראשה ונא הסכים לההיר המעשה
דאינו רק מדרבנן כיון דמת״ה מבינתה מבילה מודל רק רשה מפני דברי חרמ׳׳א אלו דגזרו על דברים ו מ ׳ אמו
ג ומאה דרננן או דילמא כיון דרננן אמרו מעבילת זו בא חוצצים ואץ לעשות חדשות רק על השערות שהם בהכרח
מועיל שוב הד מומאה מדאורייתא והכלה דנכחיג הד הגזירה חשניח האשה העומדת בשמח המגילה שלא יצאו
ממאת מתיה עי״ש ראיותיו[ )נ( שדרך ת ב בני אדם.
כלל חת נמים עי״ש[.
ענאהימ מיש ההנדז ועי״ נקימ קקיד שב׳ דמנשץ תעיז סעיף ב׳ )ן( ]הדבולם שהסטנץ• עיי׳ סידש סיךג בשם
נזה מנדש אנדפ שאין רונ ניא מקכידין רק קצתן חו
השר פני אל״ כשסכמח ניעונ הספוג מאזנה
האשה רגינה גיכ נהקפיד ע״ז נפעמים אחרות רק שעכשיו ועיי• בשדה עמק שאלה )להגהיצ מחאלניסמאפיל דל(
אינה מקפדת וכד מטאר מדנריו דהיה אם עכשיו אינה ידל ק״ ודו באשה שעפ״ חדקמל מודען הולכח טואמע
מקסדה אנא שנסענדס אחרות היא מקפדת ואץ דרך ניא באזנה וצווח על״ שלא תכניק מיס באזנה ואליכ קכנה
חפ״ המקצה להקפיד נדז נשום פעם ניד לא חיץ אבל היא לה והשיב וכףיס להלכח שאם הדקדק להכניס הוואמיץ
הרבה
1
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בראש לא תטבול בהם עד שתרפס -ואם הם בתוך קליעת שערה איגו מועיל בהם רפיון
ואם הם כרוכים בשאר מקומות בגוף לא תטבול בהם ) oעד שתרפם יחוץ מאם הם כרוכים
בצואר שאינם הוצצין )ד (.לפי שאינה  wמהדקן זאבל הטלא שהיא רצועה הלקה ורהכה
שכורכת סביב צוארה חוצצת )ט( מפני שחונקת עצמה בחוזק כדי שיהיה בשרה בולט
ותראה בעלת בשר ומתוך שהרצועה הלקה ורחבה אינה מזיקתה ג ג ״אם ההוטק האלו
)י( הלולין עשוין מעשה רשת)י( אינם הוצצין :ד ) י א ( ־יחוטי)יב()יי( שער <ינ> אינם )(T
הוצצין • הגה )טו( ו א ם היו )ו( מוזהנומ )ט) (7ד( סוצצין למקסלת עליהם שלא ת ט נ פ ס וכן א ס סיו מפונסים מסלה
כאד היסב

באר הגולה
ד פוס׳ שס <נ״נ ונ׳ינ
הדא״ש ו מ ׳ מ א י י נ
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* qpiמעמו ש0
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מ י נ א ש 0חבפיא
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ו נ » « א  19שס בתשני
בריש פיט דמקואויו
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שס בשנש בגמלא
דמידיס סכמים לר׳
ייודי־ נמונף שעל

פתחי תשובה

)ג( מהדקן .שלא תהא זזונקת עצמה וקנולא הוא שקורץ סאליז באנ״ל
נשפת פ נ י ל ה ו נ ת נ שלא ידע נ ז ה הלנה נרורה ע״כ תפנול שטת נ ל א נ ר כ ה
)ל( שלמין ב ת ג סש»ן ק י ק מ א י ש ס ״ שינ שיא נ ת נ ס ת ם אם
נליא
)ד( סוצצץ דמקפלמ עליהם ] .נ ת נ נ ס פ ר לטש׳ שרד אות קציותיצ
עיש
ה ם מעשס א מ ס מ ו מ י שאיל להסירם נשפת מ י ל ה ולא מסלק בץ עשויס
ואעיג דעיא עיילי נ ה ו ומה יזיק מ ה שמקפדת להסירם נ נ ר נ ׳ ה נ ״
) (9שער פירוש ש נ מ נ י ם
פלולץ מעשה רשת א ו לאו דש ליישנ ע ר ל
דהסור פ ס ק נרנותיו של י ש ״ להנהו ליניס לסעין> א׳ ד ר ת א ם מקפיד
)ו( מחהנות
ס נ י נ השערות ולא מהודקין נ ס ם פ י נ אינם סוצצץ .פ»ז
 ifspiג׳ ד׳ דאין פוצץ
סולן מיירי אן> דעיילי מיא נוי ולפ״ז הני דינים
או מפונסים דאז מקפדת עליהס להסירן ו נ ס ן השיך להגיה זו קאי נ ם
מיידי י ו ק א נמיעוס אנצ נשמכסה ר ו נ השפרות אעינ דאינה מקפדת ומיא
אסעץ> הקורס ו ק ה ו א ג פ י י ולבוש ו ר נ מבואי ע מ ל י ה מ באיש סי׳  *15פ ר ל
פ ״ ל א פ ״ ה נ ׳ סוצן ולפי זה קצת קשה מההיא דסעי׳ 0׳ דמנואר מ נ ׳
ש פ ת ת או יותר אין פוצץ אן> נמקסיד או ר ו נ משום ללא מיהדק וציל
דדוקא נ מ ר שאינה » ו ס ס כ ה ן י ס ע ״ ג׳ ח אערינן נמקפיד או ת נ  p\0אן> אי פיילי עיא עשאינ שפרות דפצמה דהוה נוסה א ץ מ ק ו ם לומר
שמוק אלא אי לא ע״לי מיא .א ן ר ז ה ו א ל ד פ ס ה ר י אבן הדרישה ופרישה סולק מ פ ת רשיי פיקר ו ה ן דינא דמוזהנות אץ ה פ פ ס משום שציצה
ו י ל פיקד נ ה מ י ש ה ופרישה ולא נהגיי
אלא משוס מנירתמא ולא פ נ ל ה שסיר עיש ו ל מ ל י ו ה ן לסעץ> נ׳ ד׳ אין פוצץ א ן נ ר ת נ י ק דמיא עיילי
יהכי מוכס מהמ-דכי נ מ ל א ל ס ס י ל ס א נו׳ ו פ ז י ראייה מ י ץ לסעץ> ר ג השירים והנזמים 3ח *פול ראיה ברורה מ ס פ י ן מ׳ או קושרת בגל ר פ ד בו׳
)ועול יאיה נ י ו י ה »סעץ> מיו נ י ה שפננה נ ע ד י ה מ ו ס י ס אן( יהוא מ נ ו א פ פ י ניד מקפיל וסילזש נעיני על ה י נ שלא הזכיי זה( לכן ה ע י ק י כ י פ ת
הדיויס והצי נקפינן להלנה יבל היכא יעיילי פ י א אפיי י ו נ ומקפיד• שיי ועיינא אפילו לנתסלה סובלת נ ה ם ולא נזיינן יפויין אפו שאין י ס ד י ן אלפ
מקוס שמצינו בו כ מ ן אסזה מביסה ו ק בנזמי האוזן ביק י פ י י ס א  ,ס ל ה ס י ק אנל נשאי מ נ ת י לא נזיינ; א ן מ א ס י ייש מי שמספיי נ נ ל ה י פ ד ץ
להסיים יש לנהוג ל נ ת ס ל ס ל ס ס מ י י בכולם ו ל ס ס י י ם אגל א ס כבי פנלה ת א י י א ץ ל ה פ ס י י מ ל וללא נ ש פ י בהיי )הובא לקוק ס ק י י עיש( וכתב ע ו י
מ א פ י להונאמי דפעמא דמוזהנות א י ט ר ק משים דעייתפא א י נ ״ ל יהוא ר ק לנססלה כ ע נ ו א י נסעץ> נ י א י ט ע מ א י מ י י ת ת א א י ט פוסל הפנינה

דרכי תשובה
הרגה בעומק שלא ׳סכקה מקום גלוי מהאזן אז יש מקום להבי חומץ אי אפשל ט ד ה ל ס אבל שאל חומץ כל זמן
ללא ילפינן אס לפיון הי׳ או מהולקין חוצצין מכיל
להקל שסעבול  pשד״ש וע״׳ בשרם מתרשים חיא p״
ז׳ באסה לכם בשמם שיש לה מיחוש בלאשח ואזנ״ וכפ״ד סעיף ד׳ )יא( חומי שער ע״׳ בנףמ סק״ל  opלבננ׳כ
מ״ס המחבל כיון לחומי מעל איכס חוצצץ
הממאיס יש סבבה אם יגיפ מיס נאזנ״ קרים או חמים
והמלה להקל באשה ז*־ .ל מ ו ל ממך שנ«:נ״ לק באופן מייל׳ שחס חונףס כעיניס משני סכלות או ׳ותל אננ אס
שסזהר לסחוב יממן• בעומק האוזן שלא ׳מוץ גס במקום הס משער א׳ חוצצת פיס )יב( שער עי״ בס״מ סקכדו
שפת נקב האוןן הנלאה מבחוץ ו ט י מי״ש ופי״ בשדה ולחס קק״ל דדוקא כשהן כמכין על השעתה אץ חוצצין
חנקה יואב חידד  p״ ל׳ צדד אשה שהרופאים אומרים משום לקשה מיג קשה בא מיחלק שפיל אבל על הבשר
שבאם יבא נדפס מיס למק• אזנה היא מקוכנס וסחב לח חוצצין כדש <יב( ]אינם חחטגץ עי״ בהש׳׳ו מהלש״ס חיג
גאזיע למוך אונה והפלה לההיר למבול אן> שתגאזיע מוך קי׳ קנדג באשה געלס כפל שמממה מהימהח ליקע לביתה
האחן עיי• ש מדי׳ בשדם אמרי יושר ח«א ק״ קצ״ה וקציז בלילה שכחה מוגלה בלמל שעל לאשה והוא נעשה ממשה
בשאלה כזו גדד אשה •נדס לה מכה באזנה שזב ליחה אולג כעץ שלשלה ומיס נכנקיס הימב בהנקביס ובבואה
וצווח הרופאים לקסום אזנה במוכץ וגס שלא יבא לשם לביתה הכילה זה והעלה לההיר במעבל שאיצ סבילה
מיס והעלה להקל לנונונ בו ת ן שמדיח המוכץ במים אחלה לק לוקא אם לא ה״ קשול בלצועות בשולי השבכה
קולס מבינה שיה״ מיס מקדמץ ובאופן שלג( הדחוק הרבה במחק בראשה לאי הד מיעוע חמקפיל חוצץ עיי׳ש[
המוכץ כמו נאוחז בידו מכ׳ הפוסקים שלא •ס״ דיבוק )ועי״ לקמן נקי׳ זה סיק קניב( )יד( ]חהטגץ .עי״ בשדה
מזק ע״ש! ) Oעד  •osnttvלסי לעס מרמ׳׳א להלן והמומר נמע שורק יז״ד ק״ ס״ח באשה שקשרה בגד רפו״ על
באדס ק״ קכךא לא מחגי רסימ לכסחלה אלא נדיענד ראשה ומבלה &״ע ולאחר שעלהה מן המיס ראו כ׳ שעמח״
הוא דמהד לסיון ק ד מ מהרה קקיח• )ח( למי שאינה נגובוס ולאו  pבעץ כ׳ לא נכנקה מיס כלל לרך הבגד
פהדק ממה יש ללמוד בכ״מ כל שאינו מהודק ביוהל והעלה לצמכס מגילה שניה בבי־כה עיי״ש[ )טו( ואם
מחונד הצואר שאינה מ ח ת ! שלא תהא חובקח עצמה מקרי היו םוזהםת• עי״ במקור חיים שק״ל שהוכיח לבגדכ ודש
לפר .ס ד מ מחלה סק״י ) ט ( ספג׳ שחונקת מ מ ה בחווק הרמ״א בקע״ זה אס היו מוזהבים או מסונפות במיע
חוצצין קאי מ ד אקע״ שנפ״ז דאפ״ גחומין מלולין מעקה
הא לאיה לסוי מקלי ס ל מ מהלה קיךא
סעיף ג׳ )י( אינם חתמקי עי״ ב״בשס הראב׳ד המעס רקת אס היו מוזהבות או ממונעוה בנדמ חוצצין עיי׳׳ש
מקום ללש מדעי מובא ולא מהליך שפיל )טז( חחנצין .עיי׳ נקימ קקי״ג שמפקפק מובא בדין זה
י
ועיילי מיא חחוסייחו ועי״ בקיע קקי״ג שימי* וכי למל ליש קהילה לזה מכמה מקממה ונקון> ק״ס חיל לכן דל
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באר היטב
)ז( הלוק כנימי נין אס נ׳ שפיות קשירות פס ב׳ שפרוס אאמת או
נ׳ שפיות קשויות נפני עצמן נכל ענץ אין מוצצין וכן שעי אסי שנקשיה
אי ,היצוק נין שהיא קשויה עס מניתה אפי אל אמי או שקשויה נסיע
נננ עני! מוצצת נדאיתא נניי נשס הרשניא והיין )מ( מקעית והיה
אס דין יונ ננ• ו!דס מקפייין אעיפ שהיא אינה מקסית ננסיא וכן
מימה ננ״ ופשופ הוא שין )פ( שניאש נפי שאין אדס מקפיד עליו ־
)י( ננשואה שמקפית שנא תתננה ענ נעלה אננ איש ופנויה אינן מקפידין
ונתנ הניס ודווקא פיייה נמויהאננ אס היתה נשואה יומיא יפנויהנגון
שאין בנינה מקפיי עיז אפיה מולן יאזליק נתי מ נ נשואות ע0ל

נייעני נו׳ וציע נזה נהלכה עניי עיש שו :יאיתי בסיד סיק ״נ
האיין ניכ נזה ושם הקשה נינ מהא דסעיןז מיו הניל אן נצשק אסי
שהוא זיצ לא הזכיר יהס שם הוי יונא יק יהא שם הוי מקפיי ותיח
ד״נ דמיירי נינדיס הנרועיס ופסותיס דלא קפדי עניה; עיש פניאה
שדעתו דגס נלפת מושיו של רש״ נא אסור היכא דפייני מיא אלא
נמקפיד אננ נאיצו מקפיד אן> נמנא שרי ומשיה נמי עזנ נהקשות מהא
דסעיןז מי היל ונעיד תימה לומר כן דודאי אץ סילוק נץ ידעופ המקפיד
נמנ שאינו עקפיד אמרי דסיל לרבותיו של רשיי דהלנתא מובא ומקפיד
פוצץ אתמר נמ• נמידי דלא מיהדק ולישנא דסולן לאו מקא אינ נס הא
מזרו ר נו שאינו מקפיד משוס רונו המקפיד הוא נמי ננהינ אן> דצא
מיהדק ואן> למה שרוצה צומר נסיע שס דשיל צדיפה זו דמדאודייתא לינא מציצה אצא נמיד• ימיהדק אלא שסנמיס נזמ כד נינ אץ שוס סבי*
לסלק נין מיעופ המקפיד נרונ שאינ מקפיד )פניי ודף׳ק( ומשיק דהיכא יאינא עוד צד נהקל יש צהקל אס הס רפדץ אעינ דקפיד עלייהוm .
יעיין עוי נפפי תפארת למשה מזה[

דרכי תשובה
להיכא לאיכא עול צל נהקל יש להקל אס חס לפויס חחוצציס אפיה לוב שפלח כרוב גופה ליזו3ן אפ״ אינה
אנד ג דקפד׳ עליה דלא ח״צ׳ דחא כל מיקר איקורו מקפלה ב״ בשם הגאונים ולוב הפוקקיס ומקול חייס
אינו אנא מדגמהס דמדאור״הא מ ג א ומקפיד געיק עכיג קקכ׳׳א' ועיי׳ בביאור הגמא קקי״א )כב( דוב שערה.
סעיף ף;׳ )ין( ]שעמה• ע׳״ בשדה חהיק חידד ק״ עיי׳ בקיע קקייז שהביא מהפרישה שנקהפק א׳ בעיק
י
קצ׳׳ה ודש נדד שהעיר אוהו א׳ גכלוה העובבוה לוב שעל שבכל הגוןו או דר׳׳ל לוג שעל של אוהו המקום
עם השערוה הרי השערוה עומדין נגזח וגג״ מגואר גשם שנקשל שם לה״נו לוג שעל שגלאש או גלוג שעל שבגוף
הפוקקיס דכל העומד לגזח כגזוז דוד עיש מה שהשיב במקום שנקשל שם השעלוה והגיא מההפלימ ש 0ללינא
נדז ועי״ גשרה שירי מהרה ק״ זה השד א׳ ודש דלפי לגלוג א׳ מהמקומוה שיש גהס שעל קגיא כגון לוג לאשו
דגר׳ החחיק נמצא גמדינומ דחוהכין השערוה קודם או לוג כעל גיה השחי או לוג גיה הקהלים וכלומה
הביאה יה״ חציצה עי״ש מה שהשיג ופלפל על החהיק
וקיים הקימ ונא ׳לעמי הכלע לזה עכ״ל
והעבה דניש בזה חציצה דעיכ לא אמרינן נממד לחהוך סעיף ו׳ )כנ( שבראש ושבבית השחי היינו לוקא כשאין
כחסוך רק היכא דמקפיד על" נד״ש וכן ראיה׳ עחה
לוב חשעלוח או שבביח תשחי נדבקים אלא
בשדה כה״ ביה שערים חידד להגימ עמרם זיל מב׳ ודעומ מהם אבב בבאיה הא קי״ל להשעל כידון לעצמן
אויפאלא שעמד גיכ ע״ז דכיפ גחזוה השערות אחר המבילח ורובו אפ״ אינו מקפיד חוצץ קינן קקייז )וע״נ קיק
קודם הבעילה מצוה כנז׳ וכנכנ והשיג גיכ על דברי )כד( ושבבית השחי חחה אצילי ידיה )בה( באיש
הודק המ׳) 1יח( ואץ חילוק וכי׳ עבאהימ מיש מהמץ־ אינו חוצץ׳ ע׳״ קימ קקייח שהביא מהרשביא דאן> בבימ
וכ׳ במקור ח״ס קק״ח וזיל וכננ הדבר בקיצור אס ממצא השחי באשה חולז וע״יש במיש בזה וקייס בכן יש להחמיר
בחוך קשר אחד ארבע חנקי נא ודהדק ואינו חוצץ ואס בביה השחי באשה חס נלבקו הכערוה ע ״ זיעה עכיל
לא המצא בחוך קשר אחד אנח שני חנקי חומ מיהדק )כו( בפגרה אינו חתרן עמ״ז ודש מהב״ והביח מה נימ
וחוצץ מקור ח״ס קק״ח )*ט( שתהא םק6דת שהדבר נזה ללילן ועיי׳ בידלוש׳ הגלעלךא שפ לשפיל יש נימ
הליא בקפידה דידה דאנדפ שאין רוב בני אדם מקפידים בלילן נענין כבילות גלים עכיל )בז( ]קליעות שעדות
על זה דהא דבר ידוע שאין דרך העונס להקפיד בקשירות עפה״ש קיףה ועי״ בשדת בנץ שלם חידל ק״ מיג מה
שער א׳ אפיה אס זו מקכדת חוק ב״ מהרמב״ס וקימ שהאליך בזה ובלבל׳ הק״מ וקייס לכיון שידאה לשלוח יד
קקנדז )כ( עלתה לה טבילה כי׳ דוקא בדיעבד כשכבר בהם מחשש חונ׳ ק שמעצמם נפלליס קצת שעלוה זה
מבנה עלהה נה הסבילה אבנ נכחחלה לא תעבונ כן ומה נראה דאין כאן ביה ודחוש כננ עי״ש ועי״ מיק
אנדפ שהיא מיעוע ואינו מקכיד וליכא איקור כנל אפי׳ גציצ נהגה״ק מניגאידמש זיל חידד קי׳ קניח קניע עיד
מדרבנן מ״מ נכחחלה יש להזהר שנא במבול גס בזה הקאנמיני״ש עיייש ועי״ גשדה גגדי ישע חידד ק״ כיג
וכמיש הדודא בעינ קננ״ א׳ דלכהחנה נא המבול אפי׳ גאשה גדש לה קאלנדנדק היינו קליעה שערה ע ״ שהרופא
בדברים שאינם חוצצין מקור ח״ס קיףכ כ״״ש )כא( וממחה צוח עלי׳ שלא חגלח שערוה״ וגס נא המרידם
עד שיהא רוב שערר״ אעיג דכנ גוכה נקי־ משאר דברים גמקרק כלל וקודם שנקעה להדקער מימחה הלז היחה
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פתחי תשובה

)יא( שנעץ ואץ ידטק ננאן נץ ת ן נ׳ ׳מיס או נאחר ימים כי) :ה( דנוקות זו נזו ע״ן נסשונת אאיז פי.יס מאירות סיב ש״ קמיו שנסנ
דהכא מיידי אפילו אס רע שערות דבוקות ונהכ׳ הוצרן המרדכי לאהדורי
נ״ והדרישה ודנא נניס ענינ השין
אכעמא אסרינא ולא נתנ דעס מפני שא ,דקפית ונתב 1וד נאשה שסלתה
ואמרו הרופאים שאץ תקנה אנא אינ תעשה מארנאקץ ואיא לעשות הם נא שמפזרים נראשה סריס נתושיס נמ׳ קמס וע״ז השערות מסתננים
ונשרליסיס נמים הסמים הניל אי אפשר נשערות נהסתנן והמיני מחר ״עור ליש נפקפק אס תונל נדנול כ! לכי׳ פעמים הראכוניס שנמרלני לא
שייני אלא נאותן קליעות הנעשים מן השערות פצמ ,אנל נא נזה שנעשים ע״ לנר אסר ונס הנ׳ פציים אסלים יש נפקפק נ לין שלפניט והעלה
דאין נהקל אאינ נשאר רונ שערותיה שנא נקנעו דאז הוי דיעופ שאיט מקפיד וצא ס צ׳ אנא דדרננ! סתכ  ;:שפיר ארופא ויודעה שאומר שיעלה
צה רפואה ע״ זה והוי רניתא אנצ נעשות נה נכ הראש א ר נ שערה ד  sכאן ספק יאור״תא אץ נידי-ו נהתירה עיש ]וע״; ננז׳ט סיק ״פ
שהניאו גינ ונתנ שדנרי ננוניס ידינא ומסיים ועניפ נכנ השערות או ברוב השערות בנה ודאי לאסור נעשות בן נכתסנה עיי תסנוש ! וסמים ואס
עשתה כן הוא סיצן נפנינה עיש ועיין נתשונת סיס סנק שש• שיש פינ שכתנ אויות האשה פיונים ידנק שערותיה נשעוה נצורן רפיאה פשיפא
שתוצן ועיכ לא שקלי ופיי נתשונס פייא וסיפ אלא ע״ סיים ותסנושת שהס עצדס אינם סוצציס אנא שינוק השעיות סוצן ואהא שקלי ופיי אי
שיין לומי יהבי יניתא ומיע הספידו לאיסוי אנכ מ״ שעוה שהשעוה נעצמו סילז ונא שיין נומי יני יניתא פשידא שסוצן וסלילה להקל נלל
ענינ[ )ו( נא סייצי כיינ גשפי סמויי מיאל כ״ ניאה שהיא ציינה נהשהית נמים עי ביכנש נהס המיס היפנ
,

דרכי תשובה
חולניה נקבנה כיפ ועפ״ רפואוה שנהן נה חו א׳ מהם וצוה נה הרב הצדיק זינ שיזקוך אה ראשה במשקה
שנא לגלח כנינ ועייז נעשה הקאלמינרק וכמה כעמיס מעשבים הע״ז ׳דנקו שערוה ראשה ויעשו קאלנדנרק וכן
נקהה להפריד נשערוה ראקה והחחינה נהרגיש תיכף עשתה ונעשה רוג שערוה ראשה קאלמינדס ומחז הוקל
כאנ גדול עד שחדלה מזה ע״כ אינה מקפדה כניהס ממנתה והרופאים אורי־יס שהושב נהכריד שערה וצא
נידעה שזהו רפואהה אס יכולה נמטנ נהס והעלה יזיק נה כנל אך היא אומרה שלא הפרידס נשום * פ ן
דקאנמיטיק כאט ננמנדא כזו איט חוצץ  qtnהמעש שערוה כ׳ כן ציוה עני׳ הרנ הצדיק הנז׳ יהאריך נפנפולו דאס
שלא נקלעו עדיין אינה צריכה נקורקו ולא נהפרידן מחמח היא נעצמה רצונה שיהיו על״ אנו השפרוה שלה הנכרכים
קכנה רק העשה קודס מבינמה מה שניכולהה תייט לא הוי חציצה בגני שנינה עי״ש ועי״ נשדה דנרי נחמי׳
עיונא נכל טפה ושערות״ שנא ״ה״ ד״א חוצץ וגס הרחרן ידו׳ד ק״ ״ז וכי״ נמ׳ נדה נקרא מהיק מיש נזה נאשה
טפה ושערוהך נחמין אננ איצ נקכן איע נהכרידן נמקרק שה״ נה חונה וצוו נה הרובאים ניקח חהיכה שעוה קענה
או ביד כננ\והוכנ למטל כך ומתורה היא וע״״ש עוד ולשום עב קצת השערוה כדי נףהדנקו רה״ קאנמון והעלה
בקי׳ כיד כיה כיו שהקכימו עמו בזת נהיהרא הגאונים להחמיר נכהיג דנינא שכנה מפני השדים להקירס כיון
נעל חמדה שנמה והגימ מהונם זנמן מטבנין ונבל מראוה שנעשו רק עפ״ הרוכא במעשה ברד ואיכא ממילא הקנה
הצונאוה זיל עי״ש ומדש שם בבגדי ישע הוך ההשו׳ דניש כגונוה דנ״ש טמר שתהעגין כנ ימיי כשלא הוכל למבול
היינו רביהיי׳ בדבר הנעשה ניד אדם כ״׳ נשרה מיס חיים וכיון שאץ קכנה נהקירס כנז׳ בי" ש ועי״ בשרה משיב
)לחגימ חיים מאוקמראה זיל( ידא ק״ ניא בדיה מבהימ דבר להג׳ הנצ״׳ב חיב ק״ טו ע׳׳ד השערוה הקלועוה
בק״ קציח שהמיג עליו בזה ותעלה גיכ דאם הקגאמיטיק לההיר לענונ נהם ככ׳׳ז קייס דאם שאינה יכונה p r t
אינם נעשים עיי פיזור קממניס שמיש הקיכ אז טדאי אינס במקרקה בכיז ניד׳׳ כלי׳ להפריד נאצננמהי׳ נכל האפשרי
חוצצים כננ וכנל פי״ש וכי״ בק׳ קהלה יכקב )להג׳ בענ כי״ש וכי״ ?שרה הכארה צנ׳)להגה״צ מ׳ צדוק ז׳׳ל מלובלין(
משכנות יעקב זיל( בשויה בענין זה באשה שכקתבכו ח׳נ ק״ נף מ׳׳ש נזה| )כה( ]שערות .פי״ נהפארה למשה
שערוה״ שיקרין קאנמיטיק וגס שארי השערות שאינם שב׳ שנא מעשה לידו נקיק נריקק נאשה שמנלה שה״
נקנעיס נא הוכנ להפרידם > qtניד והרופאים צוו נה נבל נה חומי פשהן נהוך קניעה שברה נהוך הקאלמון ולא
הפרידס וגס יש לה כאנ והעלה נלאיות נתיתי־א שנא נראה החומ״ מנחת כ׳ נהענה הקאלמון ונקמבכו שערוה״
הצמרך בהפרידם פיייש ועיי׳ נשרה שירי מהרה ק״ זת והורה שצריכה נהוציא החומים ונחזור ולטבול  qbדלמעס
השר ״ ד שהעלה גיכ נההיר נענין הקאלנףנו״ק שהזהיר הא׳ נמרדכי משוס דהוי )הקאכנדניק( ניח חקחריס איט
הרופא שלא נהקירס וע״ימ שוד נתשר ״ ג ושיו מזה חונץ איכ ;ס נחומי פשהן מנהערט יש להתיר ודמ למעס
וע״׳ נשר׳ה עמודי אש להגימ שמואל זיל מראקיץ ק״ א׳ הנ׳ משוס קכנה ״ נ דנ״ש נחומים של פשתן הגס קאולי
שה־,ריך והעריך מברכה נענץ הקאנמינוס והכנה דאס המכס דהני רניהיי׳ כיקר וזהו כנראה באטר מעס נפיע
יאמר הרוכא שיה״ מחלה ידו אס הגלחס אז הוי ככ״כ ואוני גם תחומי כשהן נכנכ רנית׳״ וציע ע׳יכ הורה לחומרא
כנז׳ עי״ש[
אינה מקסדה עוד וגס הוי נכנל אי אפשר ומוכרחת נינך
כט> ל פ א ף כי״ בתשר רנינוי מנחםעזריה<'1
בהם ואז יש להתיר למנונ נם ע״״ש נאורך ועיי׳ בסויהFWD
זיה רענן חיא ה׳ נדה ק״ ״ ג מ״ש בענץ הקאלמיטיק
מפאט ז־ל ק״ ק״ שפ לערן לפלוף יבש
בכה״ש
)מאהיר נאק״ן( ונדבר׳ הפנים ונאירוח )המובא
שבהוך החומס דמה שהיא בחלל חפנייר איט חולץ אבל
כשהיא חוץ נחומס כיון שהיא מטלה חוצץ ונכון ליזהר
כנזי( והעלה נהיחרא למבול נהם עיי״ש
עיין בשדה עזרה ישראל ס״ ציא עיד אשה שחלתה נראשה מאוד ענ שפה החומס בפנים שלא יהא ט לפל1ץ> יגק
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הוצץ קואס היה )ל( יבש )יי( הוצ״ן יוהוא שתתחיל להוריק :ח ״כחול שכעין אינו ח ח ק
)לא( ושחוץ לעין חוצץ ואם הי־תה פותהת ועוצבת)פ״ סינית( עיניה )י 0תדיר אף שחוץ לעיז
איט חוצץ •־ ט )לב( מדם )לנ( יבש שעל הםכה חוצץ )לד()יי( אוריד שבתוכה אינו חוצץ
ב א ר הימב
)יג( סילן נתנ השין וניאה יהיינו הינא יאפשי שתמול שנית יש להחידי
אנל היכא יצא אפפי ויא• כיא• הס יונ גיולי המוסקים לסמון עליהם
שפסקו ילפהיות יווקא אומי ולא לנפלה ונם העסני נופיה הניא סניתס
לקמן סליי ונ״פ ס״ן שם ועיין ננ״ עניל )יג( תייי פייש שמנהגה
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נן ונתב נהינ ונסנו ננוס ישיאל בעצמן שאץ סבות שמן בשעת טבילה
כל מיקי )יי( וייי .פייש שה סי הנליי מעליה ונתב השין וכן אס
הקיזה יס תון ג׳ ימיס אינו מונן מכאן ואילן סוצן כל זמן שהנני עליי
עי שיתיפא כהוגן

דרכי תשוכה
* צ בחצנ הפנימי שצ תחומם כשימא שאיט מעכב והמחולל בהקרה כנ ליחה הנקשרת כמן שאיט מדינא כיכ רק
צא החמיר נהקפיל אנא בצואה החומס כשהיא יוצא קצח שהורגלו הנשים מחומרא והרב זיל באמרוה נוהורוה כתב
צחוץ נאפוקי הטאה הלביקה בגובה החומס או נחלט קהס נכל בוכוה ונהקיס ויש כמה קפיר^ה נהקל דנם
בפדם שאיט יוצא עליץ ע ״ ש והביאו בחילושי הגלעיףא אם נאמר שהריר יצא כנר מהוכה דינמא הוך ג׳ מדם
וכיכ נמקול חיים קקציא ]ועי״ נשדח ויאעל יצחק הקפלל׳ יצא הריר הרי פקקינן נמחנר מ ה דהוך ג׳ ימים הוא
חיא ק״ קיא נדל אשה שהלכה צמנוצ ועסקה נחפיפה לח ואיט חוצןונפרמ שכ׳ קהסנהקיר כנליחה הנקשרה
ובודקה עצמה הדגישה נחוך חוממה קמק• לעצם המפקיק וכו׳ ובפנמדוה הנשר ח״א דהא ריר שנהוכה בפנימיוה
נץ הנחירים שה״ המקום נפוח והחחילה ללאוס אס ה״ אימ חוצץ כלל כמפורש נזה נמחנר נדב אץ נהחמיר
גלד נלד על הנפח להנךרו ולא יכלה לסנדל י מ שהי׳ כואב בזה בנשים בזמניט ונמקוס צעל נדכ להוא חומרא דאהי
לה הרנה והפצירה ב׳ וג׳ פעמים ולא יכלה כ ׳ גדול לילי קולא שיכשלו ידו נאיקול כלס למטע מלסבול או
הכאנ ונלילה שמשה עם נעלה דהי מ ק ר הפצירה עוד עכיפ להמהץ וננמל מנילה מצוה אז כשיקיימו כיז נליוק
הפעם אס הוכל להקיר איזה דבר והוציאה דם עם אחה להקיר כל ליחה מפנימיות גס עיי צער סרנה יוכלו לנא
חהיכוה קמטה של גלד ונקהפקה אס ס״ שם מאתמול לידי קכנה ידו נמכה מלי׳ ללקח הנשל והעור והגאון
בשעס מנילה או גההוו אח״כ מחמה שציערה עצמה נשפח הק׳ הק׳ מ מ ג ׳ראחו וחקילהו לפדס ממות׳׳ד כהב הבכוס
החפיפה כס׳ והעצה לא׳׳צ מנילה אחלה ובקופו נש pגחומלוח לעצמו ושמעה׳ כבל מ מ ק אאז<דו הגחיק מחליש
נגל ל נ ד ססו׳ ה מ ד ע משמני הנד כ ק דנעונדק ד ד ״ זצללה׳׳ה ז״ע אנלשה״ק שלג[ יפה עשו המדפיסים)ונגיאול
לא ה״ הגלל ענ שפה החומס לק נ פ מ ד ת ו עיכ -אס״ עברי נדימש( קי קסן ממ׳ )וכמו שלא בדקו חמדל תלבה
לא שמשה איצ מגילה אחרת עייןכרונד׳י׳ נשרת קנאת לבליס מכ״ק מלשמם הצדיק רק לעצמו ולא להלסיק
קופליס נהשמנמה למ׳ נלה קי׳ כ׳ מה שהשיג ופלפל ללביס ואכמ׳ל( בחומלוה האלו להנשים שלעחן קלה ונסלמ
עיד המדע מפאנ׳ נזה הדי׳ נקי פיחחא זומא על ה׳ בימיט ובלולוחינו בעדה ולהגשים הנגילוח והמפונקות
נדה ודש מת[ )ל( יבש ח»ץ• ענאידמ מיש מהשיך גיוחל וככףחנדלו עליהם כיכ בהקלס הליחה מהמכה
דהיכא דלא אפשל למבול שניס יש לסמוך עצ המקילץ ומיי׳ ענפדס וכיוצא שא׳צ מלינא אז ימנעו מלסבול ויוכלו
נמקול ידים קקכימ שהשיג על השץ־ ופקק להנניקל למנא להכשיל חיו באיסור חמול כנד ולי בזה למבץ מלעחו
כדעה המחנר דאפ״ נליעבד הוא חוצן בי״ש אמנם נקימ ושוב ראיהי נס׳ הלז אוה  vשכ׳ הרב בעצמו כשעצמערה
קקנדא פסק כהגדך צהקל נדיענד היכא דלא אפשר לסבול ביוהר בהקלה הליחה הנדנקה •פשו עפ״ שאלה ממדין
עיי״ש[ )לנ( ימי .ע ע מ קקכיג מה שהאריך מזה וגד״
שדה עי״ש ועי״ נחידוש׳י הגלעיףא
סעיף ח׳ )לא( ושחק לעץ חוצץ עיי׳ נמקור ח״ס נמלנונד מהלה באלוך קיךא וביךצולו קיךא ב׳ וג׳ ובאל
שהוכיח שכאן לא כמנ המחנר דאפי׳ ידם חיים קעי׳ ״ מיש נזה נאולך והעלה ללינא כ*ה
קקלינ
הוא לח חוצץ כמיש בלפלון> נקעי׳ שלסיז משוס דכאן שהוא מהללך םכשנההוה ונעמה מכה ננשל האלם אידכ
דוקא ינש חוצץ אנל לח אפי׳ מה שהיא חת לעין איט כאשל ההחיל המכה לההלפא ישהנמ עול האלם ונעשה
יבש וקשה וגס נשהנה מלאיהו משאל עול שנאלם ת ה
מ־צן עיייש
איט מוצץ כלל גס הגלד הזה הוא על לוב
קקיח
ופחיש
קקי״ד
נרז
סעיף ט׳)לב( ]דם יבש נדי׳
בשל האדמ לא סייך עדן הקפדה וחציצה דאע׳פ שהוא
ועי״
נביה מאיר שכ׳ חיל והביי מביא בשם בלוב העול מימ מה איכפס לן נמה שנמנמה וחני מיל׳
גרנ
כל
מעליהם
להסיר
הנשים
הורגלו
זה
בלשון
הקודק
אס עול המכה הזו הוא נקי ואין עציו שוס לכלוך מלבל
וכנ שחץ אמפ״ שק הדץ לא ה״ צמך לעייז אץ לאקור אחל לק שנלקה העול ונסעגה ומייבש אס נמצא לס יבש
לנוטל אבןה שיש צה חממץ נראשה ועיי׳ ק״מ עכ׳ל ועיי׳ שם על המכה היז חוצץנץ בסון־ גיי בץ לאחל ג״ כל
נק׳ אמרוה מהומה )מהרה מנילה( שנדפק )עם נדע( שלואין שנתייבש עי׳״ש )לדי( וריד .ענאםיע מיש סי• שהוקל
להגהיק מטמשאמש י ל כי בקע״ ב• ודל נחממין טעומ הגליל מעלי׳ ועי״  vpקקכיג בליח ותו קשה לי מיש
ונהקים ציל החפיסה במסר להסיר כל ליחה הנקרשס גס בזה ועי״ במלטשי מהלה באלון־ קלףא וביךצולו סיףל
כשמצמערה הרבה נסקלחן ולרכך שם הליחוה שהם וה׳ ובאל מיס חיים קעי׳ ״ א מה שהאליך בלץ זה והעלה
נפניורות הבשר עב״ל ולפי׳׳ד מדי גשם הקמיק והגיה לללינא לכל מחלקינן מ ה בין חוך גיי או לאחל ג״ הוא
מאיר הנז׳ אץ להממיר מ ה כיכ נמקוס שמצמערת הרנה
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=יצא הריר מתוכה כל )י( תוך ג׳ ימים לה הוא ואינו חוצץ לאת• ס ב א ן ) י ה ( יבש הוא וחוצץ
לפיכך אשד) ,לו()ח( ב ע ל ת ) ל ז ( ) ל ח ( חטטים צריכה להוף כמים )לט( עד )מ( שיתרככו:
פתחי תשובה

פתחי תשובה

)ז( תון נ׳ ׳מיס ]עיין נתשונת מתם סופי תימ ,קיצ שנתנ יהיעת נותן שהביא מעשה לאשתו בל מהרר״ק היפה צריכה נפמוי לפניו עיופה ט׳
ינפינן מעל»ע ולא אמיינן נזה מקצת היוס ננונו וזכי ניבי מנשי ששהה  (fitלאסור להסתכל במקומות המכושים שנה כללעיל כד׳ קציה סיז בבי
נ ימים נלא מלימה )לעיל סימן נופ ס״נ( וניק לז״פופ המקפיד אינ• תיין עיז בתשובת נויע ביהודה תניינא פ״ל ש״ ק0ב ועיין שס גהנס
אלא מללננן המקיל לא הפסיי והפסימי תנא עניו ניכה פ״ן כס ומיין מנן הממני בנ׳ יהכא עיייי לאסר פנילה וכן הוא הלשק שנא היה ניב
מה שבתנת׳ צעינ סי• פיא סקיה[ )ה( נעלת ספנרס פכי! סיק  -י עליה ונא סיישינן שמא נפל נמים יון שינוק  0נ על שנואנ לה להסייו : vs

דרכי תשובה
רק לעדן ריר שנהוך המכה אננ אס יצא הי־יר  pהמכה בקלות להנךר חגרב תסירו אך אס מאב לח הרבח מאוד
חוץ למכה ונקפח על חעור שחק כמכה כנ שמאין שנה״נש ויש קושי גלונ נהקיר אין נחחמיר והנח להס לישראל
ועיי׳ בשרח חבליס בנעימים  ynידל קי׳ נ״ז אות ב׳
אפ״ נחוך ג״ חוצץ עיי״ש נאורך
ומ״ש הנאה״נו וכן אס הקיזס דם וכו׳ ע״׳ נק׳׳מ שס עיי׳׳ט[ )לו( בעלת חטטיפ• עיי׳ נק״מ שדעתו להחמיר
נדיה כ׳ הרמניס )דש נפלוגחת הרמניס והראניד ולחוש נדעה הכוקקיס דגס תוך ג״ חוצן ל ק גס אס
אס שרעה ננשר והוציא דס וכר וע״׳ נמננוש׳ מהרה כואנ נח צריך נהקירן ד״קא ע״׳׳ש אמנס יעיין במלבוקי
שס עיךצורו קק׳׳ז וננאר ידם חייס קכ״ ״ג שפקק עחרח ניךצורו קק״ח וננאר מיס ח״ס קמי׳ ״ ד שחתפלא
נהחנמ לדינא לנהוך ג״ אץ השמעוח חוצץ אע״כ שהן כליו דסא גס נדבת המחמירים בגרנ שחוץ למכת דאץ
׳נשיס אנל נאחר ג״ חוצן נד״ש }לד!( יבש הוא וחתדן קינוק נין הוך ג•׳ או נאחר ג״ אנל אס נתרכך ונעשה
עשיך קיק ייג שב׳ שדין חציצה שנסע״ זה לדעה כמה נח ודאי לא גלע מאס הי׳ נהחלתו לח דאינו חוצן ע ״ ש
פוקקים אינו אלא שנכון להחמיר נכתחלה אנל נדיענד )ועיי׳ לעינ קיק לינ נשס הניה מאיר( )לץ( ]חפפדם•
אפ״ הגליד הוא ינק אינו חוצן וק״ס השיך מדמ נראה עיי׳ נשרה יד יצחק מיא קי׳ מ ד מ מ נ נאקה שמבלה
דהיכא לאפשר שהמטל שניה יש נהחמיר אננ היכא דנא וד׳ ׳מיס אחר עבינהה אינ בעלה בשיחה לפי סוימ דאקה
 Vשחץ קנון ינש אסור לה למבול וכשמעה
אפשר ודאי כדאי הס כל הנך רטואמה נקמוך פניהם ש״ל
נהקכ נמענל ועי״ נקימ קיק כינ שמהמה על השיך זאה ננהלה וקפצה ואמרה שגס עלי׳ ה״ שחץ קמן מאוד
נזה דמקחימת דבליו משמע דבפמ אץ הגלד חוצן נדיענד ולא ידעה הזה מעכנ עכ< הקירה כל שחץ וכל חציצה
ובאמת דאין להקל אלא בגלל שכנגל כי המכה אגנ נעה המגילה ףלגנה בבירור ששמץ ק ק הלז נתרכך נננח
כשנהפשמ חח למכה לכיע חיץ ואפ״ נדיענד מעכב ועוד החפיפה נמיס חידן אס ״ל דהוי מילחא דכא מד׳ על״
כיון להשהא אץ אט ניךאץ נין נמפשמ נגד פ׳ דאינש כמו מי שאינו נקי נהל׳ שידמה שאיט נאמן לומר
המכה ונץ נחפשמ חוץ לסי המכה כמ״ש הניח איכ יש אידכ כך וכך ענדה׳ וכר והעלה להקל במעבד כשכבר
ננמלס להחמיר גס בדיענד וע״יש נמה שמצדד נזה ]ונדי׳ שמשה עס נעלה אך אס אפשר ננקל תסבול ניוס עול
נניח מאיר על מ״ש המחנר נזה דם ינש שכנ המכה הפעס וניוס ד״קא כלי שלא יהי׳ ניכר שהוא לחיונ מנילה
כהנ חיל משמעוה מקקטמ הנ״ קציל שעל גני מכה ורינ כ1ד הסעס כלי שלא הוציא לנמ על ננ״ עי״נן[ )לח(
חח למכה קנינ אנל מה שכנגל פ׳ המכה הוי כמו שנסוך ]חשטיס• ע״׳ נס׳  pאנרהס הקפרדי נשויה שנקוסו ק״
המכה וע״׳־ש עכ״ל[ ועי״ נמלטנף מהרה שם ונקיצורו ה׳ נדל אשה שיש נה אנעטעוה נגופה שקורץ איפולי״א
קק״ וננאר מיס ח״ס קע״ נדז מיש נזה והכריע נמנא או פאנאר״ש )בלנדז ננשונס( אס יש ללמו pלמיש להלן
דניצא הליל מהוך המכה ונקרש על כ׳ המכה אפי׳ נאחר נקע״ כ׳ לענץ אבר ונשר המדולדלים לחוצציס והעלה
ג״ אס נא יצא הגלל חוץ נמכה כנל וכן נהקזה לס כהלכה דאלו האנעטעוח מאחר שחס קטרים ומסוגרים
ונעשה כעץ חמנדן נמר^ס הקזה ולא חיץ להקזה ו ק ואץ דבר הראוי לחק נכנס נהס עיכ אץ ללמוחס לשס
נשרעה נבשרה והוציא דס ונה״נשהדס נמקוס השממה ואץ להם לין חציצה עי״ש ולא העיר בזה )נאשר אץ
וגא נחוץ ממקוס השלימה אפ״ לאחר ג״ אס מנלה אנחט בקיאים ננשובס( מחו אלו הבעטעוה אס הס בכלל
בדיעבד וא״א לה נמבול שניה כלאי המה כנ הנך לבוואהה חמנףס הלי עכיפ צריכים שיתרככו כמגואי ) 1לט<
לקמוך פליהכ נדיענל אננ נ מ ר שיצא ונחפשמ חח למכה עד שיתרככו• כנףמ שם שהעלה כיין שלעס כמה פוקיףס
ונה״נס ודאי אפ״ נדיענד איא נהקל אפ״ אס א׳ אכשר שאץ לקמה־ כנ הקנה זו עיכ צריכין להחמיר דעכ״פ
נה למנונ •שניה יכן נדס ינש שנשאר בל המכה לאחר חפיפה ננרובה שמהרכך הימב אנל בלאיה אין נהקל עי״ש
שנהרפאה אץ נהקנ אפ״ נדיענד ע״״ש ]ועי״ נקדימ )מ( ]שיתרככו נדי׳ בשרת אבני צדק להגהיצ מקיגומ
קקכ׳ג ק מ ה והו קשה נ׳ שכ׳ דיש נקמוך כנ הפוקקיס זינ חידד ק״ פיז נדד אשה שהי לה אבעטע שקורץ
דקנרו דאס מצעערה ניוהר מיקרי מיכומו שאיט מקפיד בנא״ז מלא מוגנא ונפסח בנקב צר דצא המוגלא ומיס
עליו וכיכ הגאץ רעקיא בשדה שנקון! ק׳ דרוש וחידוש אין נכלק ט כ׳ הנקב קמן והאשה אומלה מיש לה צעל
ק״ נ׳ עי״ש ונד״ בשדה השינ משח ק״ ודד נדץ אשה בחקרה הבשר והשיב לאיט חוצן בכהיג ולי אם ח ל מ ו
שה״ לה כמה גרניס יבשים קמניס והאריך נזה וקייס תינוב קולס המילה ומדש זקיט חנה״ק זיל במעיין מסול
להקל לקמוץ נדד הנדך הנז׳ ע״כ העלה דאס אפשר כי״ש ועי״ מה שכהבט לנדל קיק ליה נשם שרת השיג
משה
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י )מא( ירמיה )מב( שעל )מג( המכה )מד( תוצצת יא יהין או ק ק )מה> דתחוכ )פי( * ™ ^ T
ככשר )מז( אס נראה מכהוץ הוצין ואס אינו נראה )מה()יי( אינו הוצץ:
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)סו( א י ט חוצץ י  -ו ר ס ״ פ ו א ס עלה ע נ י ו ק ר ו ס שנ נשר נ נ ל עני! אינו
מוצץ פירוש אפילו א ס נראה ה ס ה הקרום כיז ו כ ה נ ה פ י ן ל נ נ ״ נ ס ת פ ק

נפירופ אינו נלאה וי* .נ ח י ו י י א ל ה ״  • -נ נ שהיא שוה נבשל קלי נלאה
וכשהוח ר ש ו ק ע הוי א ו נראה ו מ ש ״ ע א ה הוא מש ק ע א ע י פ שנלאה

דרכי תשובה
משה להניל ועי״ נשדה יד ) qpvלהרב מקאקונ( ׳ויד סי׳ עיה בזה כיון שא-א יזה שיכנסו המיס דנחנחו תוך החגורה
נאשה שה״ נה מכה ונהרכאה או שנמיה נחמץ ועי״ז שהוא מהודקת הדק הינוב נ ד שיתחברו חבקי כצס החזה
נפרש מענ הנשר והעור עדיין שנס מבחוץ רק שנפרש ע״״ש וע״׳ בשדה חמר׳ ׳ישר קי׳ נ״ד באשה שחנתה
מעל הבשר ועומד נקצוץ והענה ד ״ נ דכנ ז ק שהעור ברגבה זה בערך שנה ועשו נה הרופאים הגדוניס ניתוח
שלס מבחוץ ) qbשנפרש בצד כנימ״תו מהבשר( אינו חוצץ ותחבו נה רער״ב ברגנה שדרך שס חוב הניחה וצוו
שהנך בזה זמן רב ונבכ הקירו כ־ שתקע אצנס בעיר
נדמ צ׳ע במעשה עכיד עיי״ש[
סעיף י" )מא( רטיה שעל הסבה• ע״׳ נק׳ שדת תשובה הגדובה ולע״כ לא נקעה לשם והעלה שמתי־ה נמטנ
מאהנח יד׳ג נהגהוה השיע ק״ זה שנשאל בזה וחין לדמוחו לרמי׳ שהושם עב ג׳ ירחים שהב־א בנחש
י
אודות הלנדוה שהמציאו הרופאים כעי שצ׳נ הרמי׳ דטק ושמנה )ועי״ נעיל בדברינו קקמ״א( גשם השד השובה
שט ג׳ או ד׳ חדשים ואחיכ טפלות ׳געצמה אנל נתוך מאהבה להחמיר בעבונ בו דההם אץ קכנה כשמקירו
הזק הנז׳ איא להקירה מ א נקריעת העור עם חרמי׳ רק כאב גדול אנא הכא חשש קכנה חזלה נחנ־׳ יש בהקל
והאשה אמרה שכנר הורגנה נרמי׳ זו ואינה מקפדת כלנ עיי״ש[ )מד( חמצת .כ״׳ בק״נו קקכ׳׳ד שכ׳  qbnדבאדח
ונד״ש נמיש נזה ולדינא כ׳ לאיסור ושכן הקכימו עמו ק״ קקיא לענץ נמ״ מבואר דדוקא במקפיד עניו חוצץ אבנ
גדולי עוצם בהוראה זו עי״ש והביאו בלחס קקניב נדינא בקהמא אינו חוצץ אבל כאן לכ:ץ ענינה גס בקתינא יש נהחלדר
!ועיי׳ לדש נשאלה כזו נשדה כהנ סוכל חידד סי׳ ציא עי״ש] .ועיי גשדת רגינו דגי־׳ ח״ס ידב חידד ק״ קיה
והעלה נכלפונו להקל אך נא לצה נהחנינו נמכשה וכ׳ שכ׳ שהסדרי עהרה החודר חומרא ימירה )מנהו כנראה
שאידכ נזדק לו סי השונה מאהנה מיש נאיקול ושהקכימו נכנץ קתמא שיש נהחמיר כנ״נ או נענץ קניכת שערוה
עמו הגאונים נעל אור חלש וומהריל נ י מ ש דנונ מקעלין משיב הק״ע עיר הפדיא נדד מאיר כאק״ן וק־יס נחומרא(
ומהריל כישעלק זיל ונהיוח מ כני־ הורו זקנים נאיסור דהוי ודעועא שאינו מקפיד בימי׳ וגס הוא דגי־ שאינה
עיכ גס הוא נא ח ק להקל נזה כי״ש ועי״ נחכיא כלל מסירה בשום פעם וחוששח לכאב גדונ או קכנח חיו אז
ק״ע דרמי׳ ע״ג המכה היכא שכואנ נהסיר איט חוצץ הרמז קביב הרע״ במים חמין וגס במקום הקביעה שער
עיייש ועי״ נשדת פרי השדה ח״נ קי׳ נ׳ ל״כ נהיהר נזה
והמבוב כן עי״ש[
אולם מה שהגיא בשם הכהנ סופר נהיהרא ונאמח נכח״ס סעיף י״א )מה( התחוב בבשר עי״ בשדה השובה
שס קייס להחמיר כנז׳ אך אולי נמקוס עיגץ כזה כמיש
מאהבה יד׳ג בהגהות הש׳׳ע בזה שנשאל
י
שם שנעצה רוצה לגרשה '  Pשלא תוכנ לענול ונא הובל באשה שיש נה מכה ונפחחה ונוהנץ בהוך הנקב חמה
להקיר הרע״ נדכ המיקצ נודא׳ אץ מזחיחץ אותו[ הרמ״ גרר מבגדים בידים פשהן ואינו נראה א qפשמקירץ
<מב( שעל המכה• עי״ נשדת צנוש׳ מרדכי חידל קי׳ את הרמ״ כי הנקב הוא בעומק והורה דאן« שאינו נראה
קכ״ו נאשה שיש צה נאנע״צ נראיך והושם עצי׳ רנד׳ מגחוץ מ״מ חוצץ דכא דמי ל ק וקח שבקע״ ״ א דאין
בחחק שלהסירה הוא חשש סכנה והורה צההיר צעטצ קופו לצאח עי״ש ועי״ בלחם  qpק״ק ניה שהביאו והדח
גה ע״״ש[ )מג( ]הסבה .עי״ בשו״ת מהי־ים זיקקינד דבי־ זה בצוב ע״״ש )מו( ]בבשר .עי״ בשדה חיים וחקד
מרועכנטרג זיל סי׳ ״ ח )וכבר ציין עניו בכהיש  qpנהרב נר ח״ס יצחק מיקאפיא זיל קי׳ ביד באשה שה״
קקנדו( ע״ד אשה ש״ל מכה בגופה וע״ז הוצרכה נאזור מצמכרמ בכאב הראש ורופא מומחה עשה נה חרופה
כגטר חלצ״ בחטר על גופה וא״א לה לזח ממנה אפי׳ חייט שמצד כרפה הגביה נה העור מן הבשר ונתן שס
כהר qעץ האיך לעשוה במבילחה והעלה שאיא להתיר רצומת משי אחה בין מ ר נבשר וראשי הרצומה יוצאים
למבול רק ברפוי וגס מופח במי מקוה שיהיו המיס על א׳ חנה וא׳ הנה כדי לנד דה כפעם בפעם וצוה נח שלא
החגורה עופחנדמ להמפיח עי״ש ועי״בשוימיעמקשאלה תקימו נרצועה זו למלם ועשחה  pוחצליחה דאזדא ל״
)להגהיצ מהארניסמאפיל זיל( ידד ק״ מ״ה עיד אשה כאנ הראש שה״ נה במוקף גדול והעלה דימנה לעטל
שעשו לה זאולקיא )כמו פערנאנד( נרגלה מטמ״י דכולה נה ואיט חוצץ וגס אץ נדמוחו למן שהחוב ננשר ונראה
נמשוך החנל נרגלה אנה וא:ח ופ״א לקחה החנל מרגלה מבחוץ דפקקינן נזה דחוצן דשאנ׳ החס נתן דאוהו הנראה
וחזר הכאנ והכריחה לנקופ לרופא גדול להחזירו והעלה נחוץ מקפיד כליו מפני הרואים ברם הכא אינה מקפדח
להשיל למבול בו רק שבמלה במקוה תמשוך צח אשה כלל דכ״כ ילכו שזח רפואתה וגם רא;׳ הרצועוה הנתלים
החבל אנה ואנה ואז גס כמחניח האשה ילה דמלא החננ הס רסו״ס מבא כנזכר וליש חציצה ע״יש[ )מז( אם
למקום הנקג אז כגל קלומ המיס עיייש ופי״ גשדמ נראה מבחוץ חוצץ• עי״ בקיע  qpקיק כיו שכ׳ דאפ״
לטנף מלדכ׳ חידד קי׳ קב״ה גאשה חונניה ששפעו הלופאיס ניש לה צער אס הנמל מ״מ כל שנראה מנחוץ חוצץ ואיט
שנקדק עצם החזה שנה וצריכה למטלה גמקוס חש מיקרי מימנוא שאיט מקפיד על״ עיייש לדרמ )מה(
והחטרה הוא גנמכץ ועל זה גימיק וחוכך להחמיר להמגילה אינו חמץ .ענאהימ מיש מהנדז דאש עלה קרוס אפ״
,
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באר היטב

באר היסב

הנון עונמ ננשר הפנימי שממונ נו אינו נראה עיקרי כין שאילו נשוה
לנשר ו י נ הלניש פ י ל ) (reמלע לץ ,פירוש נשאיס מננצ פיס או נש
עיסה ופשפשן( ידיו זו נזו טפצ עהן כמו פופץ אס נופכיס על נשרה
שוצציס .עור) .יז( שנשין .שסתשינ נהתיינש ונהדנק קצת שכשסניס נו
אצנע נמשן והוצן מיג ימני רש״ ומשמע דעיקר,הפינוק הוא נץ נסדן
או נא אנל אין ידלוק נין נסרך ננשד או נדיא ונהינ מצאת• וזיצ אמר

לנ זו שאמרו מנמיס לס נס איני מוצץ נא אמרו אנא נשנא נתנשל אגל
נתנשג נאש נץ למ ונן נש סולן פינ ואן! שלא נמצא נן נ י ס שנט
מ״מ לנר• נהינ לנר• קננה הס עני :השיך )•פ( ושער אעיפ ששו^ס
רונ השער או נינו והר• היא כנופו שנ שער שאינו הוצן ועול שהמראה
ען הצנע *ץ נו ממש אע• דומה נד• שסוצן להמס •ש ממש ת הדיו
נינ רנינ• •דומ 5והרמז•! יהדבניא

דרכי תשובה
אס נלאה החה הקלוס איט חוצן ועי״ נתפארס צנ׳ קק״ח
וגמקול חיים קקמ׳ד קהאמך נזה והעלה נחנק דדוקא
נחן שנ מהכוח מהד קרוס דאפ״ ני־אה מתחה הקמס
איט מוצץ אנל נקה ש  Pשנראה מחחה הקרוס יש
לחוש לחומרא דחוצץ ע״״ק אמנם יעיין נסיע קקכיו שהוכיח
דבל שקרס עניו גמר אץ חיטק נזה נץ של מחכוה נשנ
עץ נכימ איט חוצן אפ״ אס הוא טלמ וני־אה מנחוץ עיייש
נאו־רך ועי״ נח״ חגרעיךא ז״נ
סעיף י״ב )מט( לכלובי צואה וכו נגלד בגליו
נכלוכ׳ הייט שהס מעט ורך מש״ה איט
'
חוצץ וגילד׳ ה ״ ט כשיש זיעה ממנה מה״נש ענ נשרו
ונעשה כגניד מש״ה חוצן מרןל ח״ס ק״ק )דו וס״ט
קקכ״ז מהל״ש והרא״ש
סעיף ו״י )נ( םלםולין .ענאהיט ונדי׳ ננל״ קק״א
קכ׳ נזה ח״ל ולי מיאה דגם מה שאדם
חופף ענ נשרו ונראח כחומץ שחור ענ נשרו מצואה ואפי׳
אחר המרחץ אס אדם חופף ידיו זו נזו נשאר מקום
נעשין זו חוצצץ עכ״ל וע״׳ נמקור ח״ס קקמ״ז שהניאו
ודחה דנריו כ׳ מלשון חריש ורא״ש וטור דנקטו ננשונס
עיקה ונדע משמע דדוקא נעיקה ונדט שהס נדנקיס נטף
ואינו טפניכ ננכנק נמיס משא״כ נצואה שנ זיעה הנזכר
שטסלים ממנה ננכנס נמיס אץ נהחמיר כי אט אץ ננו
אלא מיש נטור ושדע ע״״ש
סעיף י ״ ף )נא( טיט היון• זה טיט הטרוה והייט
שכשחופרץ ט ר מיס עמוק נארץ אזי המיט
הקמוץ נהמיס הוא נדנק ניתר מש״ה חוצן אפי׳ לח נ ״
)נב( כשהוא לח אינו תתק• עי״ בחפארח צבי קוף קקימ
וגמקול חייס קקמיט וגקימ קוף קק׳׳כ שהגיאו מהניח
דעכשיו אץ אנו גיךאין גחילוק׳ הנדטץ נדכ כולס חונצץ
אפ״ אץ מקפדח עליו גץ לח וגץ יגש וקייס גמקיר ח״ס
שכן לאו׳ להומה ע״יש
סעיף ט< ',-ע( הדיו• עי״ נ נ ״ שכ׳ לחלק נץ צנע
;

1

1

כדיו משוס דכנב חץ נו ממשוס אלא מראה בעלמא
משא״כ ליו שיש נו למשות והניאו הנדז סקייז וסיך
קקכ״א ומגואל לדיו ש־ש בתה שהוא דק שמו מיס
ונמש ואץ ט שוס בניות נודא׳ שדינו כ מ צנב שאץ נו
אנא חזוהא נענמא נודא• דאינו הונן כמו שאר צנע
)ומיץ נקמן גדניינו ק״ק נ״ז( )נד( לחים אינס חוצצין.
ת״מ גקחמא אגנ חס מקכדת עניו אכ״ נחים חוצצים
וכמ״ש הימ״א גקכ״ שנכ־ז שיך קק״נו
סעיף ט״ ן )נה( אפי׳ לח חתק ע״נ קכ״ כ׳ שמגואר
דדוקא דס יגש חוצז גץ שכ מכה וגץ שנ
י
הקזה ושממה אגנ נה א־נו הוצן ואין זה קתירה כ׳ שס
מ ״ מ גרס שנ האדס עצמו גזה הוא שיש חינוק גין נח
לינש אננ חכא ורירי ג־ס ר וזח חונן אכ־׳ כשהיא נח
והמעס פשוט דדוקא נדס ז~ כשנקרך ננשר אדס קץ ט
ממא״כ נדס כ נ עצמו | וידידי הרב הגאון אנדקיק
קוואניווע נ ״ ]ז«ל 1הכרט ד״נ דדוקא גני שידמה והקזת ומכה
דאורח״ נהיוה שס דש אס היא נח אינה מקכדה משא׳׳כ
הכא מ ״ מ שנא נמקוש מכה אכ״ דס שנ פצלמ חוצן
ננקרך כנשר תדע דהא אכ״ נ־ס נמכח דאינו חוצן ננח
הוא דוקא שענ המכה לכו׳ ,כנגד כ׳ המכה נזה מחנק
נין ינש לנח אננ אש נתפשט גס שנא כנגד פ׳ המכה
אפ״ נח חוצץ כמנואר נ נ ״ שש מכיש נמקוס שאין ט
מכח ודאי חוצץ אכ־׳ דס נח שנ עצמו ננקרך וכן פי׳
השיך נק״ק כ׳[
סעיף י״ ן )] 00דמהן• כיי׳ נשו״ה נחי־ המיס הקפרד׳
חידד קי׳ נדנ נאשה שנננב נה אצנע א׳
ודד״ בצנע אלחעי״א שצנכה ננהה הנעלה בצנכ זה כדלך
הנעלוה והאשה ההיא הגיבה זמנה נינך נניה השנינה
והענה כיץ דאין מקפידות נכך שדלכן שנ הנשים לצטכ
 pאה אצנעוהיהן ונפעמים אצבכ א׳ כסנונעוה ננטהיהס
הנעמה ומוננות נכתחנה כך ואיט חוצן ע״״ש[ )(M
ואינו חהק• עי״ נשדד .נית דוד הקכרל׳ יד־ ק־׳ ציח
מה
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הבשר אינו הוצץ )ס( *ובצק שתהת הצפורן אפילו כנגד הבשר חוצץ ואיזהו שלא כננד
הבשר זה שהצפוק עודף על הבשר יולפי שאינן יכולות לכוין מה נקרא בנגד הבשר או
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מקום ה צ פ ו ק ואינה יכולה לא לחתוך ולא ל ח ט ט אם נפוהה כ״כ)סב( שאץ )כא( הטיט
שתחת הצפוק נראה אינו חוצץ :כ ״רוקא בצק שתהת ה צ פ ו ק חוצץ אבל הצפורן עצמה
אינה חוצצת ואפילו אם היתה נ ח ל ה ועומדת ליחתך ופורהת ועוברת מבננד הבשר אינה
חוצצת • הנה מיהו נצנ זה ד קא באין ציאה או בצק תסמיו נשעה שמנה ומאסר דנני נהגו ליכול הצפיניס אשילו אם צפוד!
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פתחי תשובה

)ט( צואה שתחת הצפוין עי׳ נירא סיי קגףא סק״ה שנתב ויל אפיפ )יל( אומנש כסב הב״ נשם המקס ניאס אס אשס נגעה ביורה או
שסיד מוין אפינו ננגי הנשי אץ מקכייץ פנ זה אנל שלא ננני הנשי נקדדה ונמפסמה ננשר מעע זה אינו קעייא אע״פ שמעס נדבק בנשר
בויאי יונ מי איס רקפייין אפי׳ נצואה ומוצן אן> ענ פי שהוא אינו עכ*ל ומפעם זה מתי להתיר באשה שפנלס ומצאה נעקום אפי מופה
יקפיד ונירש טרד סי קצימ ]והפ״ז נתב יגננרי יש לסעון על היית שסרוריק במקום שננעה גכוסלי גיס הסיפן שהיו שפורים עסמת עשן
המרמז שאיצ פנילה שניה עניל הפיז )וכתב נס״ ונראה דאם אדם אסל
לאין חוצץ יק פיס היוצייס שדומה ננצק שנדבק מאוד אננ לא נסיע אמי[
)י( נשאר בילה ראיתי ננשני הרנ הנדונ מהדיר יניאנ זציל שיעסו להקל יש לו שני אומנות יהיינו שהוא צנע וסופי ודבק על ידו צבע ודיו אזלינן
נצפרנ׳ הרגלים שאינה ילינה מינה אסרת הגס שאינה יודעת אס היה נחומיאעיש וע״ נש״ שאלה סיפ( )נ( צפינהפ .ולענץ נפילת הצפרניס
נקי .נתנ שאפשר אפילו •ודעת שנא היה נר,׳ *צ מינה אסרת שברגלים נמול המועי פיץ נא״ס סימן שקלינ )נא( הפיפ .נסנ סשין ואיל שיהא
:קיס עוי ונשי על הפיפ אלא ננ שהנדס ק־ נעועק שאינו נ י * בשים
אץ ליק שנ הנשים צהקפיד
ונתב הפיז בשם יבינו מם דאפילו צואה
פץ ונתב
לנשי
גני פץ
כילעיל גני
פולז כדלעיל
אינו פולז
לנשר אינו
וניק אס יב ממנו כינ מיפיפ שאץ מקפידץ מיעוטו שאינו מקפיד אינו סוצן

ר ד פ תשובה
מה שכלפנ נד׳ הכוקקיס אס צריך להיוה הרה׳ ער שיה״ נכת׳ג )ועיי׳ לעינ נסיק דז נכס הבית לוד( מימ אץ
חוצץ היינו דמקפדה פניו וגס שאין נממשו רק צינעא מניאין ראי׳ מן המעשה נפרע שאמרו שהרנ ניה לול סמך
נענמא ע״״ש[ )וע״׳ נדנרינו נפיג קיק נינ( )נה( ]מי ענ מיש נשדה אהנ יוקף )למהר״ )מלכו זיל( סי׳ מ׳
שאומנתו להיוון ענאהימ מה שהניא מהניה הילל נענץ נהקל ושם נאהל  qpvאלרנא משמע דאזיל לחוערא וכן
אס אדם אי יש לו שה׳ אומנות כגון כהוא נונע וקופר הניא נשס מורו הרנ מלך ח״ס שעכנ ענ״ מלענול על
דאזלינן נחוררא ועי״ מה שהניא משדה שנוה יעקנ שימהרו 'ל״ ע״׳׳ש והנה )דש נשס האהל יוסף שנעה
ק״ קימ ועי״ נקדימ ניד קק״נ שהשיג על השנו״י נזה לחומרא המהני להרי סייס שם נאהל יוקף סי׳ הנז׳ נשם
עי״ש והנה נאמה הוא נמגיא נאדח קי׳ קנףא קקיז מורו הרנ הגדול זיל שלא רצה לחחמיל נזה ראם נאנו
דנמנילה נדה יש נילך נזה כחומרא נדי״ש ועי״ נשנו״י להחמיר שהמהין מנמנול עד שיענוד הצנע מיד״ שמא
שם שכ׳ כיון דהוא קפיקא בגד׳ נזנחים דצ״ח כינ נעי ינא נענה לידי מומאה קרי ר״ל נלילה נדכ סייס שם
רנא דס ורננ ענ נגדיו וכר דעניד הא והא ונשאר נהיקו נהקנ נזה וש pנעשה מעשה נשאליניקי וכן ראד לנהוג
אזצינן לקולא נדרנכן דהיינו דמדאורייהא אין זה חונץ וגס כ׳ שם דאץ ציל נמי זהנ שצובעוה הנשים הבהולוס
ועיי׳ נק׳ שערי דעה נזה שהשיג ענ השנויי ועל ראייתו פנ צפורד ידיהם לנד שאיק מוצצוה ראיה נהו הרהי
והענה נחוש נחומרא כדעת הנה״ כ״״ש[ )נט( אינן נמינוהא נא הקפלה ולא ממש עיייש עכיפ הרי דהסיר
טקפימס .ענאה״נו )דש מהנדז שהקיכ נחשה שמצאה
נצנע ידי׳ וכ׳ שק ראד לנהוג כנד וציע
נמקוס אחד נגופה שחממה מעמ שאיצ מנינה שנית סעיף י״ףן )ס( ובצק• ענדז קקיימ ועיי׳ נמקור חיים
]ועיי׳ נשדת חנניס ננעימיס ח״נ ידד קי׳ דז דהיה צנפ
קקדח שהוכיח דהעיקר לדינא כדעמ
י
ענ נשי־ה מלנישת זאקקק שחומס או דיא אינו חוצן הימניס שנדע שוה נזה לבצק דגם מימ אפי כנגד הנשל
לדעה הנן״ז עי״ש[ ועיי׳ נקימ קקניג שכ׳ דאפשר דדוקא חוצן עי״ה )סא( מטול צפרניהם .עי״ נמקור חיים
כשנמצא השחרומה על גופה נמקומ שאינו גטי אננ ובקימ קוף ק״ זה שהניאו ע ל נ מ הרח שהניא המקח
כשנמצא נ מ ^ מ ה הגלויס ״ נ דאפי׳ הוא רק צנע בעלמא שההא האקה נזהרה לשמף )דד צפלדה אחר שגילחה
ודני מעמ אץ נתקל אמנס נדעה המכימדכנ,שהוא דנר שאס גלחה צפרניה ודרק פליהס נעלה או אדם *זר
מיעומ אפי׳ כשהיא נמקומוה הגלדס אינו חוצז כיון שאינה
לוקה כניה נשחץ עי״ש
מקפדה פ״״ש ]ועי״ נקדה נאד ה)דס הקפלדי חידד קי׳ סעיף י״ט )סב( שאין הטיט שתחת ו&נפידן נראה .וכ׳
מ״נ נדד אשה שנצבעו יד״ מעקק אגחיס רניס כיון
נמקור חיים קקגףא דלמדן דקי״ל נקעי׳
דמקפדה היא ה״ז מוצצה לפנינה אעפיי שהצבע אץ ט שאחיז דצעוק עצמו חוצץ ומדש הכףך קקכיה <דכ צמך
ממש והניא דשמע מהרנ נענ ניה דוד דל שהורה נהקנ הנפח לכקוה נמי גוף הציפורן מה שהיה צריך לחמוך עי״ש-.
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פתחי תשובה
)יא( צייכה פנה״פ ועיש אס אייע ששכחה נשנש כר עיין נמשו׳ שגית
יעקנ מינ סוס״ ס׳ שכתב לניאה ני עיקי למעשה כמסקנת נעל נקודות
הכסן> ליכול ע״ נכרי נילו או נפיניו אן שנמשו׳ פיצ השיג עליו היינו
לוקא ליכול ננני אננ נכה״ג מולה וגס הנה״נ עצעו למעשה לא הסיי
אלא ניי או נשיציו וציווסא ימלתא נפנ יאמינו בכלי אפשל להמיי
למקצת פוסקיס אנל אין נסמון למעשה כיא ניי או נשיטו עיש

)ננ( צייכה .ונתב מהיימ מלונלץ נמשונה יכיון שאין זה מיינא אלא
ממומיא י ל שלא השמייו אלא כשנמצא שפנס צפוין אמי מיי אסי
המילה קוים שלנפה פס נפלה אגל אס לא מצאה פיא עי למשי אין
יאד להסעיי שלא סוציא לעז מל נפילתה ואעיל׳ לא נזקקה עם נעלה
נאוסו לילה ממעי היני * צ מילה אפית אס לא נמצא שוס לננון
ספתיו פ י ל ונתנ הפץ־ פיז ונראה היכא יאפשי לה לפזוי ונמול אפיצו
לא מצאה עד למפר ואפילו אומרת נרי לי שלא היה שוס לכלוך תסתיו
יש נה לפז.י ולמול משוס יהצפוין פצעו סוצן אן> נלא שוס כיפ וכמדומה לי שכן נוהנץ להודית אני הינא דלא אפשר אין נהממיר כיון שענדה
הלילה והכ״ז נתנ שאס כני שמשה אין לה ל»ו) שנית יאפשי שנתפניה ואס נאת צהמעיי עליה נכנילה שנית אסה מוציא לפז פל אוסו הול־
)וכל זה כשאין צואה או נצק תפשיו אנל אס יש תסתיו אפילו נזקקה לנפלה צייכה מילה אסיפ לייה( ונפנ עוי יאם אייע סנילסה נס.ל העועי
נפנ המידכי ילא פפפכס נעצמה אלא פל ידי שפסה פונית כוננים אנל אק קי»צ נא«ס סימן תקלינ ימותית לפתנס נלי שום שינוי )והעייכי
המעיי ע״ עצמו נ«א פ״ פונית מכניס( * ל נשגת דוס פונ )נ*נ אס אייפ פפנפה ליפול הצפיניס נפנס וניוס כת לא סאמי לפוני כוננים
שיססון לה מיון שאין מצוה אמדה נמילפ הצערניס יהא אפשר בניקוי מהתם למה לנפל,נזה שבות לשנת יאמייה לעוני מכניס מנוי שאשכ
מסייפת ע״ שעפה לה את יייס וכאילו היא עושה מלאכה בשבת וייס עיכ( לא פסתנס בלל אן> עיי עונד מכניס אלא סנקיס היפנ וראיתי עי
ששגג בזה וצוס לסתון נ״ס ע« עוני ממיס ולא נתן נמנה עכיל )ונצהיכ השיג פליו גאיינות וסק> יגייו יעוסי לועי לפוני ממיס ליהלס ילא
לזיו משוס שבוס בעקום מצוה וק פסק ירא סיפן שיע ימוסי לועי נפוני כוננים לססנס ימסייפ אין נו ממש )וגת׳ סיצ שאלה  3tמשיג פנ
השיך שננהיכ והסכים פס המיז מאפי שהוא למומיא( מיהו ביון יאפשי ליפלן פלא נבל• נמה נקיל בניי אנל שנא ננני היגי פשוכ ימותי ולית
יין ציין נשש פכיל ופיש(

דרבי תשובה
סןזיף כ׳ )סנ( צריכה טבילה אחרת .עבאהימ מיש כניל הלחה המבינה שניה במוצאי שבה ןופיי׳ מיש ק ה
י
בפלוגהה המיז והשיך והכקייכ והחיצ והשנוי׳ נכרה מהלא״פ נהג׳ מגעקעלמין זיל p״ כיא[ וכאשר
ועי״ במיז קקכיא שכ׳ לאס שכחה לימול צפוק אס שמשה בחננו הלץ נליל שנת  pהלין נליל יו״מ וכנ זס לוקא
אפי׳ אץ ׳לוב כה שהיה שמ מימ יש להקל כיון להר היכא לאפשל נה נמנול שניה אננ היכא לנא אפשל נה
ק5ןיקא ללבנן וע׳״ בבףמ להלן קקנ״א שהשיג עליו והוכיח למנול שניח כגון שנעשיח חולה אס בנל ננעלה ימלה
שיש להחמיל בימ שלא בלקה חחהיו וכלין בליקה הגוף לקומך על המקילין וגומל למהורה היא הואינ וכנל
כשנא עיינה צליבה מנילה שניה אע״פ להד קפק ללבנן נבעלה אחל השנינה חה לוקא נלליכא נצק או מימ או
פ״״ש ולבנין אס שכחה נחתוך הציפולן בליל שבה נד״ צואה חחה הצפולן אננ אס הי׳ בצק או נדע או צואה
נקימ קקלימ מנףכ נזה והעלה לאס כ׳ נראה הנדקל חחה הצפולן היז ממאה נכנ גווני על שהענול שנית
ללינא כלמה העץ• מימ גמ מי שמולה כדברי המיז ונקל מיי׳׳ש נאליכוה ]ופי״ נזה נק׳ מקגלה השלחן הקפלד׳
הימנ חחס הצפוק אץ מזדחין אוהו ואף שכ׳ המגיא על הירל מיש בזה מדש הבאהימ נשס המיז נעדן נמילה
ק״ קק״א קק״ת נשס ההשנין לאקול לגלל נשנה הנדמ הצפלניס ע״ בכרי נשנה עי״ נשרה זלע אמה סיב ק״
שחחה הציפולן הנה גסללעה הסקביז אץ אישל לגלל פיח ופ״מ מיש נזה נאולך ועי״ נ  pשעלי לעה מיש
הנדמ בצמות אלא כשמגלל אה הצפוק עצמו אנל ידכא נזה נלנל׳ הק״מ הנ״ל וכ׳ ונלאה עול לאס אץ עכו׳ס
שמקיר לק .תמימ שתחח הצמית אז איסור ולק שצליך מצוי אצלה וידא ,נה נימלה ע״ עסיס אף נשכחה כנ
לזהל שילחוק אח הגמל שחחס תצפולן כרי שלא ׳גלל צפלנ״ הוכנ לעשוה מרש המיז לנלאיה כ׳ נקדימ למאן
אה הצפולן עצמו עיייש ועיי׳ נהפאלה צבי קקייג וקקנדו למולה כהמ״ז ננקלן הימנ אץ וחניחץ אוהו ל pהיכא
מה שהאליך בלבלי הנדז והנדך והנקה״כ נזה וללינא דאיא רה״ נימול מצות עונה סוכל נקמוך ענ הנףז עכינ
העלה שס ובמקול חייס קקנ׳׳מ וקיק נףה וקיו לאס נדייש ועי״ נשרית שירי מתרה ס״ זה השר נ׳ שהולה
לאמה בליל שבס קולס המגילה שלא נמלה צפלדה תאמל נאשה ששכחה צפורנ״ לימול ניר׳מ לדחוס המגילה ושלא
לנכליס לימול צפלדה ביל או בשיניים של הנכליס ואנדג להסיל לימלס ע ״ נבלי עי״ש[ )סד( ]טבילה אחרת.
לאי אפשל לימול יפה הצפלדס בידים או בשינ״ס מ״מ עבאה׳מ קקכיב לכיז כשאין צואה ונצק החסיו אנל אס
־ש לקמוך לבזה מעמ הנשאל ולאי ומעיל הניל\ל אבל יש חחהיו צואה או בצק אפ״ נזקקה לבעלה צליבה מנילה
בלא חיהוך וננדלה כלל א? לסמוך על הנדז להתיל עיי אחלה)ועי״ נלנלינובקיק הקולסלזה( ועי״ בשדה יאודה
ניקור וגס אץ לקמוץ על השיך בנקתיכ לחתוך צפרדה יעלה למהל״ קחנו דל •ויל ק״ כיא באשה ששכחה לימונ
בקטן או בחגלחס ואס אין אפשר ליעול ע״ נכריא ביליה צפות א׳ ושמשה כבר ובאה לפני החכס ונלאה שאץ
או בשידיס תדחה המבילה על הלילה שאחר יוס א׳ דהיינו שס לכלוך סחת הצפורן ושאלה אס גס קולס הסבילה
אול ניוס ב׳ דגמוצא שבה גיכ לא חובל למבול הואיל ה״  pוהשיבה שלא הדע זה כ׳ לא בדקה איפ והעלה
ומנילה שלא נזמנה הוא ואם ראתה שנשאל הצפולן נליל להחיל לאיצ מנילה אחרה גס לסייד הבאה״מ הנז׳ היינו
שנח לאחל המגילה קולס -הבעילה או לאחל הנעילה מד להי׳ ולאי נצק או מימ * ל נכאן יש ללק שלא ה״ גס
תרץ  pשתמול הצפורן ע״ מ מ ס גידים או גשימיס של מחחלה קולס הסבילה מ מ שהוא עהה ניד עיי״ש ולאיומיו
תנכרית ומוגל שנית ואס אינת יכולת לימול ע״ נכריה ונשק עיקלו בקוף כל׳ מ ק המחבל להצפורן עצמו אינה
חוצצה
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פתהי תשובה

)בנ( מוצצת נחנ השין הייני היא עצמה משום שפירשה אפילו לא <מצא
פציה דנר פוצץ ונפירשה רונה נראה דלדילן יש נהפפיד נינ ולהציינה
מינה שנית עיש

)יב( מיעוטה סוצצס ]עיין נתשונת סתס סופר סי׳ קצ׳ה אודות כנות
שפונצת ושערותיי] ארונות ועתידין נקק אמר נעילת מצוה ופקפק רנ
אמד צחוש שימוצו ניק שסופן גהתננמ ויוא זי :נתנ דאין נא; בית מיסוש
ומנהג •שיאנ תודה היא משוס דהא דאדדי׳ ננימ בצ העמד נו׳ היינו
נשעומד נהעשות מיד ני• הפסק דבר אסר ניניהם נמיש התו׳ ניק דן .טיו והנא אין השערות עומדות נהתגלפ עי אמד נעיצת זגצוס והנעילה מפסקת
נץ המילה ננינומ נא שין עומד נקון נקצץ ועוד ראיה נדודה מנויד דמ״ד עינ עיש[ )ינ( רפד עיין נאד היטנ של הרנ מהר״פ יל * ת נ
נשם נהיי דמוצן אפילו בדיעבד ]רק דאם שמשה כנר אמר הטבייה בטבעת רפויה אין צריבה מילה אסרת[ ועיץ בתשובת מקום שמואל סימן ניס
שסונק עניו ופסק נהשיע עיין שם ונכמני הרנ הגדול מהדיר דניא :זציל ראיתי שמממיר נזה מאוד דאפילו אם עברה לילה אמת אסר־פנילה זו
נטנעת רפד •ש נהממיד נהצייכה מינה אסרת רק אפ היה רפו• הרנה יש נהקל ועיין נתש נת נימ הפרשות ס״ מ*א ]ישם כי שחלילה לועי
יניפו• צא ענתה יה מילה והאומי זה יאו• ננזיפה ולא אמי הימנים אנא נאוסז נאים וגניס כו׳ )ני סכימ נד»ז ושץ( אנל זויז אין נחרץ
יפו• אטו שאינו יפוי ייינא אס נא מזי• האוזן ניץ דטייסא נה מינתא צהסייס וכל נהיג נעה יטיימא נה •ש נגזוי מטפס סועיא לכססלה p
נמוטין שנטאי שתול ן נה; הקמיעץ נו׳ עיש והניא ניכ נס׳ לנוש׳ שיי אות קצינ ופמשיל ה«נ נדיה מקפדת נס נסיט סיק וי ומינ דעפו ייק
ננפמלה •ש ניזהי אננ נדיפני עלתה נה מייה עיש[

דרבי תשובה
חוצצה כמ״ש משוס דהס הקכרד״ש קננו עליהס נפקוק לרמי נתך לסעי׳ כיב דאבר ובשר המלוכלכים חוצצים
ככנ הוראוהיו ונפיז לדידן האשכנזים שיוצאים ביד מ ד א והכלה דהיכא לבאה נשאונ אחר הכבילה באומה לילח
יש נהחמיר שהמבול שניה משוס חציצה מעוס החיבור של
אין לקמוך נתקנ כנ דבריו קמה[
העור הנפרש ואס עברה הלילה ובפרמ בשימשה בעלר
סעיף כ״א )סה( פירשה רובה אינה חוצצת .ענדז
איצ מבינה שניה עיי*ש1
קקכיב מיש המעס כדש חילוק בץ סעיף כ*ב )סז( אבר ובשר ד,סחלדליב .אפ" פירשו
כירשה רובמ כמרובה וביי׳ קימ קקידא שכ׳ דלפיד השדז
רונן חוצצץ מיז קקנדנ וקימ קקקינ ומקור
נראה דהיכא דנעקרה הצפורן עצמו ממקום חטרה נאצנע חייס קיק נדנ )סה( ואינן טייייריח אפי׳ עומדץ לחסוך
אכ״ פירשח רונה נוד חוצץ דהא נןד כואב הרנה ודרך
לחס קקניל
לחחזיקו הידד אנ הטף ודמיא לאנר ונשר חמדולדליס סעיף כ״ג )סט( והנופים .עיי׳ נחילוש׳ הגרעק׳א
דחוצצין וכו׳ עי״ש וכ״כ נמלנוש׳ מהרה נקיצורו קק״נ
שהביא מהבר ההשניז ידג ק״ ריפ שכ׳
וננאר וניס חיים קכ״ כ״מ ונפצי נטנה לדינא נד״ש נחנק נזה ללוקא ממי אף חוצצץ אנל נזמי האזן איק
אמנס נשרכה קקכ״ב נומה נהקנ בזח דכיון דאפשר חוצצין אננ נהשר הניח חינ נך׳ מיא כ׳ נהיפוך לנזמי
שיענה נו עוד ארוכה וידנק ננשר האצנע ועוד י״ל דאפי אזן אפי׳ רפויים חוצצים כביר אמנם יפיץ נק״מ קקידה
אס לא יעלה נו ארוכה אינו כומד ליחהך כי אץ דרך שכ׳ מהניח לאין חילוק נזה נין ממי האזן לנזיר האף
נהקייו נכהיג אלא נקשור אוהו כל מקומו כדי להגן רנעונס רפדס איק חוצצין וכן נחומין שחולין נהם
על ראש האצנב אשר לכך נני־א וכיכ איט חוצץ עי״ש הקגדעוה רכוייס איק חוצצין עיי״ש וציע ]וע״׳ נק׳ חללי
וקייס שס נשמנת אך בקיכי נא כיכ •והיינו שלא מלאו לפה ק״ זה מה שפנפל ונדנ נרנריהס1 1ע( ]והנומוות.
נ ט נקמוך ענ כירושו נהקנ נהנכה נזה ) ס ] 0איני כיי׳ נסלרי מהיה קקידד לענץ מנעה מהולק נאשה
חוצצת עי״ נשו״ת וננחת ש׳ ק״ ניה נדד אשה שחהכה שאץ לרכה ללוש נמצמה עי״ש ומונא נפלדש ל(ק״ל ועי״
צכרנ״ נעה השנינה ובני ראות חתכת נצפוק חמחונר נשרה מנדנ שמואנ למהריח שמואל פאפארנמי זיל ק״
ננשר והרגישה שכואנ נה והנ חה מקום זה וחתכה נמכנה ״ח ונשדה נאמה המיס הקכרלי ידל סי ״א נריה ועל
נמקוס הרחד ומנ*ה והעלה שאיצ מנינח אחרה נכתיג מעשה שהקינו גיכ כשמננה נכנעה אפ״ מהורק וכלנרי
נצכורן נמקום המחונר ננשר גס אס פירשה ידעמה לא הגן המנך המונא נפס״ש קק״ל הנזכל ועיי׳ נכדה יל
ודיר׳ השיע כיייש ועי״ נשדה תר־ נשמיס מתיה קי׳ יצחק חיג קי׳ ג׳ נדל אשה הכונלה שנפחו יל״ ופי׳ז
קינ כיד אשה א׳ שבבואה מבית המבינח ראתה נאצנב נא ה״ אפשר נה להקיר המנעה מעל ירה ונא הקירה
אגודנ שכה שנחתך מהצפורן נתוך העור ונפרד מקצת גס כשערכה ואכאה ועכשיו ראהה לס ניוד ענורה וצמכה
מהכוי בעמוק כד קדוך יבשר והעור הנפיד ה״ תנו׳ נמבונ והענה נהחודר נמנול נכנסח הזה הגס שא׳׳א
ועומד והקירהו בידיס ונקהפק השואג אס צריכה מבינה גהקירה נייד ענורה שיר״ נפוחות וככיז נמענל כשענלה
שניה אס ״ נ עפימנףכ הנדז בזה סקכ׳ב דמעמא דצכורן נו דעהו נההיר ע״יש[ <עא( ]רפויי* עי״ נפחיש סק״ג
המדולדלת שכירשת רובח אינת חוצצת משוס דאין חצינה ועי״ נשויח ראש משניר ח׳׳א ס״ ״ ד נאשה שמנלח ושמשה
נמה שנדבק עדיין כ׳ לא הי׳ כדיין דנובה שם אנא משוס ואהיכ נזכרה שה״ ה מ ע ה על אצנעח והמלח דאם ה״
טפליס ממט אז
חנק הנכרש נהכ־ אס רוט נפיץ ויכונ המיס לנא לרך רכד״ שממגנגניס על האצנמ אנל
שס אינה חוצצה וכיון דננ״ד הי׳ רחנ המקום שנפרש איצ מנילה אחרה כשכנר שמשה אנל כשלא נדמשה מליץ
העור והמיס יכונ נגא לשם איצ מנינה כניה או אכשר צמכה מנילה אחרח נחומרא נכהיג זולח אס יש אנן
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)כד( מהודקיס נפי שמקפדח לססירס בשעת לישס וסוס כסהיא דפופי )יד( ואס הן מהודקין ]פנהיפ ועיין נספר שיורי פסרה סיק מיד שנחנ
צמר סראב״ד )כס( וקשקשיס סיינו לוסוס שעושיס הממאיס על גנ מכס דממרי ס׳ גן העלן סי׳ ק0ג מבואר ראשה שאץ רדנה ללוש נעצעה אין
והניס פסק דנאגי וקשקשיס אפילו רפויס סוצציס דלא ע״לי נסו עיא שפיר
הפנפח שפל ידה פוצן אפילו מיהיק פונא ונהינ כחנ נאיר נאיס סימן
קסיא נשס רשיל דפנפח נאנשיס אימ מוצץ לפי שאץ מקפידץ .אס לא
נפנעח שיש נו אנן סונ והוא גיכ מהיפ לפי שאין דרנס של אנשיס לעשוח מלאמח נאלו ומימ אין להקל ניק דנשיע נאן ונאיס נחנ סתס דפנפס
מהודק מולן ולא מפליג מידי משמע שאץ לסלק נזה וליד למוכרי רננ והצונעיס שנל אוחו אומנח ידוע נכן משא׳כ הנא ייל דלא פלוג עיהו אפשר
בדיעבד ושימשה •ש להקל ננדץ זה עיש[ )שו( וגן הדין באגד עיין נשאלוח וחשובוח שיבח ציון סימן מיב באשה אשר לה באב עיטס 0ל וציוה
עליה רופא מומחה שלא יבואו מיס כלל פל פיניה אפילו מסין לעיניס פן תאבד מאוי פיניה אין חנסג סאשה ההיא נפפיפה וסבילה ודעס השואל
להמציא לה חפנולה לפשוס לה * ד רפוי פל פיניה נעס פנילה ואן> שנחנ הניס נשס שיד דגני שיריס וממיס יש לגזור לכחסלה רפד אפו אץ רפ י
וכ״כ הרמיא לעיל סיא נהגיה דוקא בשיריס ונזמיס שהס פליה חמיד כר והרב המחבר נר»ו אין דפחו מסנמח להן סקנה דאדרנה אפילו מאן דסונר
נשיריס ונזמיס דלא גזרינן אפו אינו רפד היינו דשס ליכא חועלח והנאה לאשה אס פונלח גמהודקין משא׳נ נניד שעיקר פעולח האנד להנץ שלא
ינואו מיס פל הפיניס יש לחוש שחהדק מפני הפסד אן יש לה חקנה אחרח שחחן ידיה פל פיניה וסדיח המיס חחלה שחהיינה נתפס עימ להפפיס
וכמיש לקמן סעין כיח אן הנסת ידיס לא חהיה מהאשה עצמה דאס חנון את הידיס למעלה נפשי קמפיס ונחנסה הנשר שנסון הפרק נמקוס
מינור היד והזרוע ונמשיל סעץ> ליה דהפנילה צרין להיוח כמו שהיא הולכח רק אשה אסרס חרד עס האשה לחון המקוה ומעמוד לאסוריה בריסוק
קצח שלא תגפ גופה נגון האשה הפונלס וסדיס ידיה נמים ופנסה עיני האשה הזאח נרפיון קצח וחענול ולפנץ הפפיפה העלה להקל אשר די לה
שחרמן וחחון כל גועה וראשה חת מהעיניס וסבי לה נעיץ לראוס במראה או ננדיקה עיי אשה אחרח שלא יהיה לפלון וגס שלא יהיה ריסי עיניה
דנוקוח פיש ופ׳ נחשונח מהרים זיסקינד מרופעננורג p״ י׳׳ש

דרכי
מ נ נהמנעמ שמזיק לו תמרח! אז הד מ מ ידממו המקפיד
דחוצן אפי׳ בדיענד וע״יש נקי׳ שנאידז קי׳ ע״ו מיש
נזה לענץ אשה שמנלה נ מ ד ממה על אזנה וה״ רפוי
וההיר שא״צ מנילה אחרה אפ״ קודם ששימשה זולה
כשה״ אק מונ או מרגליוה נהוך המס שמקפדה כיון
שמתקלקל נמריק דהוי מיממ המקפיד וחוצץ כנז׳ עי״ש
ועי״ נקדה נארוה הורס הקפרדי ידד ק״ ״א נאשה
ששכחה ומצאה נניהה אחי הסבילה כי הנזמים שנאזנ״
הס עלי׳ אך המה רשים והעלה דאיצ מנילה שדה נד״ש
ועי״ נשדה דנר משה למחרים אמארילייוו זיל חיא ידד
קי׳ כיח שכ׳ גיכ לנמנמה אס הס לפו״ס וקפק אס
מבלה נהם נולא׳ איצ מנילה שדח ועיי׳ נשדח ספאלח
אלם הקפלל׳ ידל ק״ ניל מזה וע״׳ נשדמ מהל״ אקאד
זיל חאהנדז וחדמ ק״ לכףמ נדל אשה ששכחה ולא
הקירה הענעה מאצנעה כשמנלה לנלהה וכשנאהה לניהה
נזכרח ולא חזרה למטל שניה מחמה גושה ולא שאלה
פי חכם והמירה לעצמה לשמש עם נעלה וקפק אצלה
אס הי׳ המנעס רפוי או מהודק נידה ועהה גילחה לנעלה
ובאו לשאול השונה האיש והאשה והורה שצריכה כפרה
טלאי וע״׳׳ש ההשונה שקידר לחס
ועיין נשדה נמע שולק ידל ק״ קיה נדל אשה שהי׳
עלי׳ כמו נו חלשים מנעה על ילה ולא הקילה
אף נעלימס העיסה לאפוס וגס לא לשה עיקה מפני
שאץ ללכה ללוש וגס כ׳ שס שאץ נימלהה להקילה
נשוס אוק ונכהיג מלהו נשי איק מקפילץ עיכ מהירה
ש<דצ מנילה אחלס כשכנל שימשה נד״ש[ )עב( ואני
הם מהודקים• עפה״ש ודש מהשיול׳ מהלה נשס סקי גן
המלך ועי" גסימ קקמיד שכ׳ נזה חיל  aנקי גן המלך
ק״ קכיג לדנר פשומ שאץ להחמיר כן אלא נלד שיש לו
מלאכה גרועה שאס ׳שאר העבעה בידו ימנפו מעקק
אוהו המלאכה אנל במי שמלאכמו נקי׳ ואיט מקפיל
להקירה בשעה מלאכה או נמ׳ שאץ לו מלאכה שאץ

תשובה
לחוס להמירם אעיג דמהדיק מונא מסוס דהר חציצה
במימונו מאינו מקפיד דלא מחמריק ב״ כלל והנה העיקר
דייניק לזה לכל אחד לפי מה שהוא כגון מוכרי רבב
והצבע אעפ״ ששאר ב״א מקפידץ וכד ואץ לגזור במי
שאינו מקפיד אמו מי שמקפיד וכד פנדל ולפייז באשה
שאץ דרכה ללוש בעצמה מאץ העבעה שעל ידה ומצץ
אפ״ מיהדק מובא וכהיג כ׳  p3איר שס נשם הרש׳ל
דעבעה מהודק חוצץ ולא מפליג מידי משמפ שאין לחלק
בזה מימ אץ להקל כיון דבשיע כאן ונאדח כהב קחס
דמנעה מהודק חוצץ ולא מפליג מיד׳ משמפ שאץ לחלק
בזה ולא דמי למוכרי רבב והצובעיס שכל אוק אומנוס
ידועים משאיכ כאן ״ל דלא פליג מיהו אפשר בדיעבד
ושימשה דיש להקל בנידון זה עכ״ל] .וק פקק בשדה זרע
אמה חיב ק״ פ״ז דבדיעבד אס הוא רפד עלהה לה מנילה
נד״ש[ )ועי״ בדברינו לעיל ק״ קציג נףק כיב(
סעיף כייף)עג( ]לחצוץ שיניה ע״׳ באהימ קקכיו נשם
השיך דחונ על״ למציץ שיני׳ מקודם ועי״
נשדה ניה שלמה ח״נ מיויד ק״ ״ נ עיד אקה שיש לה
כאנ שינים ריל זה ז ק נצי שמאל ואיא לה לנקל שיני׳
נשום אופן מצד הנז׳ מחמה הכאנ וא״ למנול ע״ז זמן
רנ והעלה דאס ממשמש נמעלה על הכףדס האלו היא
או אשה אחרה והראה שעכיפ נשוה להשיניס אץ ומנח
שם שוס דנר אף שיש לחוש שמא מונח נעומק חון־ הימר
עיז איכא קפיק׳ מובא דש להחיר למבול  pצלי ניקוד
נהחוליס מפד צורך גדול כנז׳ נאופן שיקכיס נמד גדול
א׳ עי״ןן[ )עד( שלא יחא בהם דבר חוצץ• עיי במור
שכ׳ דאס נהנה מעוה בפי׳ ומבלה עלהה לה מגילה ועיי׳
ננעהינ להלאביד שכ׳ ח״ל ואיה ודש עצם בץ שינ״ ממעות
שנפ״ המס ודהדק והכא לא מיהלק עכ׳לוכ״כ הלשגיא
נחוה׳נ הארוך קמלה קיק כיח )עה( ]דברי חוצץ .עי״•
נשדח אמרי אש חידד קי׳ נדה סדו נלבר שן חוחנח
וקשה להוציאו נדי הלופא בכל פעם שהולכת .למבול וההיר
למבול
1

,
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באד חנולה
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באד היטב

באד היטב

)כו( פבלה כסב הניס דמלשץ זה משמע שאיט סונ פליה אלא צריכה
לפוש צפונסה שאס פנצה ונמצא דבר ניניהס לא פלסה לה סבילה והשיך

סולק עליו וסיל דשונ הוא עליה לסציז שיניה ואפי׳ אעלה אבדוק אסל
הסבילה נץ השיניס סיישינן שמא סשכס מלבדוק

דרכי תשובה
למבול בו לליה חציצה פיייש וכן פקק בשדמ זלע אמש מקויממא׳׳ק שהוציאם קולס חנובילה עיק[ )עו( ]חוצץ•
חקפללי ידנ קי׳ פיח לשן חוחנח ליח חציצה נזה וכן עיי׳ נכדק הקולס בלנלינו ל ע ת מן חוחבה וחנח במה
נ  pגלולי מחלח בשדש שנקופו קי׳ כינ חעלח לנשן שהמציאו הלופאיס בזמדנו באשה מיש לה נקניס גמינייס
סומנה שלדא להוציאו נולאי אץ חוצץ אולס אס חוכל מממיפיס איזה לבל שיש לה מלאוה השן להוך הנקב
להוציאו נלי כאנ נולאי צליבה להוציאו קולס המנילה ונעשה מחובל עס ה ק ולא ניכל מיץעו ועייז מהלפאיס
שלא יחצוץ נעה המנילה פיייש וכן פקק נשדה שמלה השיניים וידז כמלאה השן הנקלא )פלאעגע( הנה נחביא
נדמץ להגימ וואלף האמנולגעל זיל ק״ ״ל העלח לאינו כלל ״ל תנינה אדם חחמיל נזה אמנם* עיץ נשדה שואל
חוצץ כשחקן נחחב נחחק עיי אומן ואינו מחנועע ואינו ומשיב מודק חיג שי׳ כיז ומח״ח חיג ק״ יףח שהאליך
נומלמו־ מפ״ לק אחל ז ק לנ ומילחא לנח ואללנא והעלה לחחיל ללא חד חציצה ובשדמ ננץ ציון חחלשוה
מקפילח שלא לימלו אז אינו חוצץ בשעה מנילחח עיייש ק״ דז צילל גיכ להקל אך קייס ללכחחלה יש להחמיל
ו ק נעקלי הלימ קי׳ נדנ אוח ז׳ נל״ח ועפ״ הלינול עי״ש ועיי׳ נשדח צמח צלק להגה״ק מליבאווימש זיל
וכד השיל גיכ למבול בשן חוחנה פיי״ש ו ק פקק נשדה חידד p״ קק״ו שלעמו לחחיל ובשדת אבד צלק חידד
יל יצחק חיב ק״ קקיה נקופו עיייש יעי״ בשדה מנחה )להגחיצ מקיגומ זיל( סי׳ פימ חעלח לחחיל למבול נזח
יהולא חידל ק״ מיז באשה שהושם בפי׳ שיניס וקשה עיייש ועיי׳ נשדח חקל לאבלהס )להגאץ מהליא האומים
להקילס זולהובכאנ נדול ונס קצה לופאיס אממ שקכנה זיל( מהיה יויל קי׳ מיז שההיל גיכ למנול בזח כשחחיך
להקילס והחיל למבול בהס עי״ש ועיי׳ גשדח קנאח חלופא עופלס לשוך נקני השיניים או שעשה לח שיניים
קופליס בהשממוה למי נלה השד כ׳ וכיא באשה שיש של כקף נד״ש ועי״ נשדת עמק הלכה )לשינ חגחיצ
לה כאב שיניים ועשה לה הלופא לפואה בקהימה מעליוהא מלזיהונ זיל( הלכח י״ח שהעלה ניכ להקל נפלאמבע
חייט גוואמיע ובשמנוניה ומילא כל הנקב על שנעשה
חמילוי קשה כאגן רק אחיכ נדי ריבוי המיס הגאים על למנול והשיג ענ חחכיא הנז׳ כיייש ועיי׳ בשדה ניה יצחק
השן נסלכך קצמ אמנם אס חוציאו גקישד גלול סגרוס )להג׳ מלבובדל(ידבמידלק״ יימשמקיל נקמימה הפלאמבע
לח כאג גלול ויחזול כאג חסן וחעלח לחיחל ללא -הוי במקום צעל וכאב גליל עיייש ובי״ בשדה מהלשיס ידא
חציצה בעה מבילהה מיי״ש ועיין גשדח אלף המגן חיג קי׳ נדע שדעחו גיכ להקל נזה עיייש ולבנץ אס חקחימה
ק״ כיו נדל חנשיס שמשימין מאמיע לחוק כשניקבו השיניים הוא מגיפיק או כקף חהב עי״ בקדח יל יצחק חיג קי׳
עפ״ פקולה הלופאיס על ז ק מוגבל ומחהלת מהלופא קכיה קכ״ז שהעלה גיכ להחיל ללא הוי חניצח ו פ כ
שלא לימלו קולס הזק וגס יש צעל קצס בנמילהה קודם בשדה פלי השלח חיא ק״ פיב ופיג ועי״ בשויה שבע
המוגגל והעלה לההיל למבול עס מוך הזה עי״ש ועי״ קופל חיויל קי׳ עיו שלעחו גיכ לההיל בזה פיייש וכיכ
נחכיא ונינס אלס שעל ניה הנשיס ק״ ייג נדל שן חוחבח בשדח נמע שולק יו״ל קי׳ ק׳׳ו ובקדח נמלח יצחק ק״
לליח חציצה ו ק בשדח נ ק ציץ חחלשוח ק״ נ״ז העלה קליג וקיפ להחיל למבול בפלאמבע עיייש ועי״ בקדח
ללכחחלה ח״ נומח לחחמיל אנל כשיאמלו לח לא השמע לבושי מללכי חיו״ל ק״ קכיח להיהלא בזה עיייש ועיי׳
להקיל משוס חכאנ אין למחוח פיייש ו ק נשדס אהל נמי נלה נקדא מהיק נקי׳ זח שחאליך נענץ חפלאמבעין
אבלהס )להלב מק׳ ג׳ פינצעהעלי( ק״ ק׳ לאס לגבה הוא והעלה למה ששוה לעצם השיניים ואינו נולמ אז ולאי
צעל להקיל השן חוחנח איט חוצץ עיייש ועיי׳ בשדה לאיט חוצן אמנם מה שנולמ העופלס לחת מה שקולס
משינה נפש ק״ לינ שהעלה להחיל ואם ללכה להוציאו חנקביס חי׳ כאן מגולח ייל לחד חציצח ועיי׳ בשדח חרי
נכל עח אז חוצן ומדש נשדה מחלש׳׳ס ידא ק״ עיח בשמים מה׳׳ק ק״ קיג שכ׳ להחמיל בענץ חשיניס של
ומדל מהגלולי מהלח ונשדח שואל ומשינ מחליק חיג כקף וגס חפלאמגק לחד חציצה ובמהלולא הניינא ק״
ק״ כיע  oלשן חוחבה הד חציצה ובשדה מהל״ אקאד קכיח חזל נו והעלח לחקל ולחחיל לכחחלה ללא הוי
חידל ק״ לכ״מ ט לאס אינה יכולה להוציאו נלא אומן חציצח עיייש וכן בשויח כחיי שס שלמה לאאזומיל הגחיק
איט חוצץ אפ״ אס מוציאחו נכל ז ק קלונ נדי האוק מהליש אנלפה״ק זצללהיה האריך נפלפול בענץ חעלאמבען
אנל אס יכולה להוציאו נעצמה נלא כאנ וצעל אקול לה והעלה לההיל ליכולה לסבול  p3ו ק לאיהי נשדה כהיי
למבול על ששוציאו עיייש וגשו״ח מהלשיס שם כ׳ כפי להגימ עמלס זציל מנ׳ אדפאלא שהאליך נפלפול והעלה
שנהט גזמניט להוציאם נלאה לנס נליעבל במגלה הוי להחיל למבול גפלאמגק שאינן חוצצות ו ק גמויח פני
חציצח וצליכח לחזול ולמגול ולק ייל לאס איט לטק לגשל מבין חידד סיי קמ״ל כ׳ להקל ולהחיל בזה עיייש[ ) ע 0
שקביג השיניס גחוזק והוא לסוי עד שלאוי לגיאוח מיס ]ונמצא שום דבר•׳ עי״ בשדה פאה חשדח חיא ק״ מיח
בהוכו יש לצלל להקל אבל הוא קשח לחבחץ ואץ להקל נאשה כשיצאה מניה המגילה היהה מצצה איזה לנל מנץ
עי״ש ועי״ נשדח ניח יצחק)לחג׳ מלגוג( ח״ב מידל קי׳ שד׳ ולא ילעה אס הוא לוק או אחה לנל מן המאכל
י״ע לעהו לחסמיל לשן חוחנס טון דיטלה לעקוש שיניים ולא שהה אל לגה כי אמרח חן חצצהי שיד קולס המגילה
ולא אכלחי מעה הצהרים מאומה ובצהרים לא ה״ גפי
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לה לעסוק נל היום קולס הגמילה מצי ,או נגלוש של שעוה שלא ייניו

» )ניי(

)פה( וק נה״

* י הנילי־
י*

,

כף  ,יאם לא

הדיהה)פו()טל( ב י ת ) פ ז ( ) פ ה ( ) פ ט ( הסתרים ובית הקמטים שלה ונמצא בהם
פתחי תשובה

באר היטב

)טז( נית הסתיים .ע׳ נתשונת נודע ניהויה סנק יוייע סי׳ סיי ע»י
)כז( ומנהג .כסנ הסין משוס שאם לא נהנה כן  54לעכנ הסנילה נשניל
האשה אשי הושם מנעת של שעוה תון עומק הפיחיוי לצוין יעואה אם
זה משנת ו״פ המנהג שאונלים נשי יק שתזהי לנקי ניותי אס»כ עכ״ל
פוצן נטנילה ונמנ יזה ויאי קמי מקפיי שהיי הוא מתלכלך תעיד ניעי
ניתה וציינה להסייה נעת שתעסוק נסהלה לנקותה וכו נימי לילה ואולי עעננ גם הנייקה תעיי נשנעה נקיים וציינה להסייה ואיכ הוא יני
שמקפיי וסוצן אמנם אן> שאמיו נהיס ציין להיות יאוי לציאת מים יוקא ננית הסתיים אמיו נן אנל נמקוס הנקיא נלוע איצ אפילו יאוי לניאת

דרכי תשובה
נשר ומאץ ״נא ל׳ שמה לנר מאכל וטלאי רוק והלכה וחנשיס הולכח לנוטל לאחר ז ק האכילת שאין לח נאכול
לניהה ושמשה כמה לילוח ואח׳׳כ ה״ לנה נוקפה והעלה כלל על אחר טאח מבית חמבילח לכיון שהוא תמוך
למבילח חיישיק שמא לא תנקר יפה כיון שהוא מהומה
להתיר סלא הצערך למנול פול הפפס כלל עי״ש
ועתה ראיחי נשדח ניח שעריס חירל כהיי מהגאון מדה לביתה ע״ש ]ופי״ נשרת שבע קופר יויל נ ד פיא מנדב
עמלס זצ״ל מב׳ אדפאלא נדל אשה שסבלה וקולם בענין זה[ )פג( וזק לה לאכול בין הרחיצה לטבילה.
הסבילה חצצה שינ״ כראוי וגם השן נקוב שלה דקלה עי״ במקור חייס קקפיה שכ׳ למלשון המדא בזה נראה
ונאוהו יוס לא אכלה בשל כמנהג כשל שמבואר בס״ ללוקא אכילה אקור אננ שתייה ומהרה ולי בראה לגס
קציח נזה ואחל הסבילה אכלה נחס מס דגים קמניס שחיה בין הרחיצה לענילה אקול דח״שיק שמא ידבק
צלו״ס ואחרי האכילה ניקרה השן הנקוב ביךקס והוציאה בידיה שמנונית המשקה וממילא לא פלוג נכל המשקין
משס איזה דגר ונמלה אוהו נץ אצננמה״ ונדמה לח כמו והביא מלשון הרא״ש שכ׳ בהנכות נדה דמנהג יפה הוא
זר קצה שיה״ מאכילה שאחר הסבילה עכיז הלהה נזה שאינה מועמת כלוס בין רחיצה ובין העבילה ומלשון מועמה
ולנהה עס נעלה ועהה ננה טקפה לאשר מה שהוציאה משמע דהקפידה הוא נין נאכילח ונץ נשחית עיי׳ש ]ועיי׳
מהשן הנקת ה״ קשת במקמושו כמו בשר וקשה להלוה נקרה זרע אמה הקפרדי חיג יו״ד קי׳ קייח נענין אשה
שהוא לאכילת חלחס ודגים הרכים ואולי הוא נשאר ק שחל מנילמה נליל ומצאי מ״נ אס תוכנ לשתוה אז קאודפ
הנשר שאכלה ביום שלפניו שלא יצא בניקור השן של קולס או ניצה א׳ קודס לכהה לניה המגילה ונקתפק השואל
כבילה והאליך בזה והעלה רא״צ מנילה אחלת אפ״ בלא בלשת הלא״ש שכ׳ שאיט מועמס נראה לגס נגמיעת ניצה
לנחה עס נעלה ומכיש לידצ כפלה[ )עח( שלא לאכול יש להחמיר והוא השיב יכיון שכ׳ המדא נזה רק לאכול
בשר• לוקא נשל עצימ נין לנהמה תץ לעוף אנל חנשיל נין הרחיצה למנילח ולא לחנם שינה המדא הלשון רק
שנסנשנ עם שוק נשל כהט נאכט מקול חייס קקיפ .כלי לתהיר חשסיי׳ משוס לל״ש -חציצה בשתי״ עיכ התיר
]וכ״כ נכה״ שדה להג״מ עמלם ז״נ מנ׳ אדפאלא דפשומ שס לשהוה הקאווע מרופה עס ניצה וליש נזה מהומת
עפי״ל הלמנ״ס לענץ נשל נחלנ בנשל שנין השיניים שכ׳ נניתה להא אס מונלת נליל י׳ צריכת לרחק נענדנ אלא
נין נשר נהמה נין נשל עוף נמצא לענץ יוס המנילה כלי שלא לחרחיק הרחיצה מהמנילה צריכה לחזור לחצוץ
גיכ נזה זיל נתר מעמא גס נקר עוף לא חאכל[ )עט( שיני׳ נליל מוצאי מ״נ ומדש המדא נקי׳ קצ׳ח לענין
]בשר• ע״׳ נשדח לנר משה למהר״ס אמארילייוו זיל חיא מוצאי שנח וכיון שכן ממילא צריכה לחת נשינ״ מה שאכלה
׳ויל ס״ כיו גאשה שגיוס לכתה לגית המגילה אכלה הימח ערנ מ״נ אחר החפיפה ונפרמ נשנה שחל אז ח״נ נשנה
העצם הנקרא מומאנ״ו גלעז לשונם לאפ״ אס אכלה גשל לאוכלת נשל נש״ק וממילא צליכה ליית שינ״ קולס המנילה
נליענל' מותרת למנול כמ״ש חמ״ז נזה מכ״ש בימח העצם עכ״ל עיי״ש[ )פד( ואץ לה לפשוק ובי׳ ע׳״ נק״מ קקמ״ע
הלז עיי״ש[ )&( ביום לכת?• פ״ ולא קעולס חצות לסוד שכ׳ לע״מ אס הוא נעלנ שנח וללכה ללוש נבל ע״ש
אלא כל היום אקורח לאכול נשל מקול חיים ק״ק פ״א נעצמה הפיקה לכטל שנה ימהל לק שהזתל ללחוץ אח״כ
]וגס ניוס אמך שנתקופת תמוז לא חילקו חכמים נסקבתס יליה יפה שלא יהא נשאל לטק נה כלום ע״״ש )פה(
שדת בית שערים כת״ לחג׳ ממרס דל מב׳ אדפאלא[ וכן נהנו .היינו לכחחלה אנל לא לעכנ לטלאי לגליענל
)פא( ]וםגהנ יפה היא• עגאהימ גשם הנדז דבדיעבד אץ אס שכחה האשה ולשה הגצק גיוס מנילהה איט מעכנ
לעכג המגילה גשגיל זה וכ״כ גשדה גיה לול הספרדי המגילה אלא שצליכה לחליח יליח חימג יוחל מהרגילה
ידל ק״ צימ כי״ש( )וע״׳ לקק גדגליט קיק ציו(
וחמבול .מקול חייס קקס״ו
שאוכלין
)פכ( יפה היא מבאה״מ)דש דגמגה ויד מ המנהג
 0ע י ף כ ״ ך )פו( בית הסתרים .כטן חוך האוזן ותוך
הרחיצה
קודם
בקר וכו׳ ועיי׳ בקימ קקידמשכ׳ דזהמקא
החומס וחוך הפה וניה הקממין חחח אצילי
אגל לאחר הרחיצה דה״ט גין רחיצה למגילה אץ לה יל״ ומחח שוק״ וחחה הצואל ונץ הרגלים א״נ קממץ
לאכול כלל אפי׳ גשגה דדמ תשהגיע ז ק מגילתה גימוח של זקנה שנשרה נקממ לחם קיק קיל )פז( ]הסתרים.
יזיךץ שנסט העם להתפלל ולאכול קודם חקכת לילה עי״ פמ״ש נקם הנדב והחתיק וחגרעקיא ל ע ת מנעה
1

שיש

יורה דעה קצה הלכות ניייה סעיף כה
פתחי תשובה

מתחי תשועה

מ י ס ולכן א ס אשס זאת אומרת שהוא כ י נ נ ע ו מ ק מ ד שאין השמש מ נ י ע
שס אפילו נשעת ג מ ר ניאה אז מקרי נלוע וא״צ להיות ראוי לניאת מ י ס
וא״צ להסירה נשפת פנילה עיש שפעלה כ ן להלנה ולא למעשה ע ד שיסנימי
ע מ ו עוד שני רנניס ]ונתשונת ס ת ס סופר ס י מ ן קנ״נ סולק על ראשית
דנרי הנו״נ מיש דקרוי מ ק פ י ד משוס שצריכה להסירו נשעת ה פ ס ק טהרה
וכן נימי נידה ו נ ת נ דההסרה שנעת לידה לא מקרי מקפיד שאין אותה
ה ה ס ר ה מ ט פ ס ה ה ק פ ד ה לא על ה ט נ ע ו ת ולא על נ כ ל ו ן נופה אלא לפנות
מ ק ו ס לולד וראייה לזה מ ט נ ע ת של איש שאין נ ו א נ ן שאין חוצן נמ״ש
מגיא ס ״ ק ס י א אןז דמשירו נשעח הנחת תפילין ונטינח לולנ רק א ס
היחה צריכה להסירו נ ש ע ח פרישח טהרה זה ודאי קרוי מקפיד ו נ ס מיש
ה נ ו י נ א ס האשה זאח אומרח שהוא כ י נ נ ע ו מ ק כו׳ סוסי!( הוא ז״ל נ ס ״
קצ״נ דאן> א ס מ ס ו פ ק י ם נ נ ך ואפשר ה ו י ס פ ק חסרון ידיעה דאשה נקיאה
ינולה לנדר מימ כ י ק דהוי ס נ נ ה וחולשה ר נ ה להוציא הויל מיעוטו ואינו
מ ק פ י ד כ ף ויש להקל ע״ש[ וע׳ ננודע נ י י ו ד ס חניינא חלק יודיע סי׳
קל«ה שרנ אסל רצה לחלק נ נ י ח ה ס ח ר י ס גופא ד נ מ ק ו ס שהמיס יכוניס
נ נ ו א נ ע צ מ ס כמו ה ס ה א ס הוא פ ח ו ח וכן נ ק נ י ה ק ו ט ס והאזניס אלא
שהנחונ גילה לנו שאיצ לניאח מ י ס אלו צייכיס ע נ ״ פ ראוי ל נ י מ אנל
אוחו מ ק ו ס של אשה אפיי נ י ח החיצון כיון שאן> א ס חרחיק ׳ ר נ ו ח ה לא
י נ נ ס ו ה מ י ס רק קצח נהחסלח ה מ ק ו ס וצנן נ נ שהוא לפניס מ מ ק ו ס
שהחינוקח ׳ושנח ונראיח אין צריכה אפילו ראוי ל נ י מ וה א זיל לחה
לאיומיו ) נ ס מלנר׳ הרמיא נסעי!> מ י נ נהנ׳׳ה מנואר ללא כווחיה( ועיש
שהעלה ל ע נ ץ נליקח ה נ ק ״ ס א ס ה ו א נאופן שפי הרשם מנוון ננל חנל
ה ט נ ע ח וכל פ ה המקור מכוון נ י כ נננל קלל ה ט נ ע ח א ״ נ נ ש ע ח ה פ ס ק
טהרה ח ח ן צמרנפן ח ץ מטליח של פשחן נקי נאופן שיהא ע נ קצח עכיס
נ מ ו י ו ח ג חלנ ה פ ג ע ח ותכניס ה ע ד הזה ע מ ו ק דרך מצל י ט ן ע ח ע ל ע ל
פ ׳ המקור ויהא אצנה מקודס נה׳׳ש ע ד אפר צה׳׳נ ו נ ס נ י ו ס א׳ מעשה
כן ונשאר ששח ׳ מ י ס חנדוק נ פ י האפשר נ ה ע״ש וע׳ נחשונח זנרון qcv
חי״ד ס ״ י שמסכים נ י נ להנו״נ הג״ל נ ס ה נ י א מתשונח שנו״׳ ש״א ס ״
ס י ט ש נ ח נ נפי׳ דלענין מ י ע ו ט ה מ ק פ י ד אמרינן ס פ ק דרננן נקוצא )וצריך
עיון כ ע ח ד ה א נאיחסזק איסורא לא אמרינן ס׳ דרננן נדצעינ ס ״ ס קיי

נדיני ס י ס אות כ׳ ו ה נ א איחסזק איסור דעומאס נדה וצ״ל ד«0ל מ ע מ
הסריס שהבאתי שס ובנר נ ת נ ת י שם ד א ץ כן הלנה ובעת א ץ ס ׳ ה י ל
לפני( ועוד נשי שהאשה אמרה שאינה יבולה לקמת ה פ נ ע ס ש ם משוס
ס כ נ ת נפשות זולת נבוא סבלי לידה בהכרח ט פ ל ת ו כדי שלא י מ נ ע יציאת
ה ע ו נ ד מרחמה א י נ מקרי אינה מ ק פ ד ת )עמשיל ס ק י א נשמו( ולענין בדיקה
ה ע ל ה שיכולה ל נ י ו ק א י פ נשאר נשיס נ מ ו ן שתכניס לאמצע פרוזדור ע ד
ק ר ו נ נ מ ק ו ס שהשמש דש וחניסהו ש ס כל נ י ן השמשות נ ש ע ת הפרשתה
נ פ ה ר ה וכן תעשה נ ס נ א מ ד מ י ו ד ה ס פ י ר ה נשסרית או ערנית וגס תנדוק
צד שמאל רחמה ואן> שצד הימין ו מ ק ו ס ה ס נ פ ת א ״ לנדוק אין נ כ ן כלוס
ר ק מעשה מ ה שניכולחה לנדוק נ נ ל ה מ ק ו מ ו ח שתונל להניע שס ונשאר
׳ מ י ס ד ׳ לה נ נ ד י ק ה קלה עיש נארינוח ועי נחשונח רנינו ע ק י נ א אינר
זצ״ל ס ׳ ס ׳ שהאריך מאד נ ע נ ץ הניל ו ה ס כ י ס נ י נ להקל ל ע נ ץ החציצה
דאינה סוצצח ו נ ס הנאון מליסא זיל ה ס נ י ס להיחרא אולס נ מ ה שמקיל
נחשונח זכרון יוסן> הנ״ל ל ע נ ץ הנדיקה חולק עליו מאסר שרנו ד ע ת
רנוחינו המחמירים דנעינן דוקא נדיקח פ ו ר ץ ו ס י ק י ן ומשמע דאינה נדיקה
נצל נ ל א ס ו ״ ס אולם א ח ח ה י א שיש נזה לדק ולהקל ד ״ ל דמאי דצריך
נדיקח ס ו י ס היינ כיון ד ע י פ ה ר ו נ אינה יכולה להכניס ה ע ד נ ע ו מ ק ע ד
מ ק ו ס שהשמש דש מ מ ש כמיש ה נ י י ואן> נ מ ק ו ס נמר דישח השמש אינו
ממש נ מ ק ו ר חיישינן דזנ לצדדיס ל מ ו י ס ואינו פוגע נ ע ד א י כ יש מ ק נ ה
גאסוחינו לנדוק נ ש ס ו פ ר ח ) ד ע ״ זה יכולה לדחוק המוך יוחד( ומוך בתוכו
ולדחוק ה ר נ ה ה מ ו ך ע ־ שינ־ש לפניס מ מ ק ו ס שהשמש לש סמוך לסי ה א ס
ממש דזה ייוי ה ו נ ח ה ד א ס המקור ז נ היה נוטןו על המוך ולא נ ע ׳ נ ד י ק ס
ס י י ס כ נ ה יהיה נדיקה ד פ ס י ק ח טהרה ויוס אי ח ״ נ ו ס י י ס דיש להקל
ע י י נדיקה כנ״ל נאופן א ס יסכימו גדולי הדור ואן> א ס יקילו ניוסר
שיהיה רק מ י ק ה ד ה פ ס ק סהרה נשי הניל ולסמוך על ה ר מ נ ץ דבדיקס
שנעה נ ק ״ ס לא נ ע ׳ ח י י ס מ ס כ י ס נ י נ לזה ע י ש ו ע ׳ נחשונס נ ש מ י ס
ראש ס ״ קניו נ ה ג ה ח כ ס י ד שס מ ה שהאריך נזה ה ן על ענין הנדיקה
והן על ע ״ ץ החציצה ע״ש ו ע ׳ ע ו ד נשאלוח וחשונוח משונה מ א ה נ ה ס י א
מסיי ליו ע ד ס ״ מ י נ ]ונחשונוח ח ח ס סופר ס ״ קצינ וקצינ[ מ ה
ש נ ח נ נזה

דרכי תשובה
שיש נעומק הפרוזדור לצורך רפואה ועי״ נדנרי הגרעק״א במקום עודר ,כמעלה מהשמש לש איצ להחילו כלל ועיי״ש
זיל נספרו דרוש וחידוש נחשי שנקופו כ׳ ג״כ להחיר עוד בקי׳ נדז ועי״ בישועות יעקב קי׳ זה סק״ו ועי״
המנעח כזה שפושין נאשה שיש נא פארפאל ויש נה צער בפחד יצחק אות א׳ ערך אשת רואת שתתיר גיכ לטבול
נהסירו וכ׳ דאולי הוי מקום קככה כשחסירו ע״כ נודאי בטבעת שבתוך תרחם ועוד כ׳ באשת הזאה שצריכת המבעח
אינה מקפדח כשהיא נהוכה ומוחרח למנול נו עי״ש מחמת חוני נפילת תרחם וממנו יוצא איזו ליחח אדומה
ועיי׳ נשדמ זרע אמח ח״נ קי׳ כיו נענין אשה שהרופאים הנראית בקמרמוט כאשר תיא מקנחת והורה לאקת למבול
עשו נת דפוק עץ וחחנוהו לה מנכניס נענין שאינו נראה בלא ברכת מפני פוסקים תמתיריס שא״צ מנילה כלל
מנחת והיא עושה כנ צרכי׳ ומשמשת ניתת כמו כן ונהקירה מניחה אדומה או של חולי נפילת הרחם הנז׳ וכן דעהו
יש לה צער גדול וגיייחא גדולה והענה נהימרא שא״צ נומה שם שאין זה דם מן המקור עכ״ז לחומרא חמבול
להקירת נשעת מנינת כ״״ש ועיי׳ נשרת גדולי מהרת בלא ברכה עיייש ועיי׳ בשדח הרי בשמים מהיח קי׳ קכ״ז
שנקוף הק׳ סי׳ נינ נעני! תמנעה של שעוה ופלפל נד׳ נענין המבכה של גומ״י בפי תאם הנקרא מוממערקרענצכק
תנו״נ והזכרון יוקף )תמונא נפת״ש( והעלה לעדן חציצה כדי בקבב וליישר מעמד האס שלה בחוך הרחם שיועיל
נמנילת דאס תיא אומרת שיודעת בודאי שתענעת נמענה כת שתוכנ נתתעבר וכקדו על" שלא תקיר המנעח משם
ממקום שהשמש דש אז הד מקוס נלוע ואינו חוצץ ומ״מ משך ששח עשר ירחים וחעלח דלא חד חציצת ל ע ת
מונ ננרר הדנר ע״ רופא או נשים נקיאוח וננדיקח הפקק מנילה ולענין חבדיקוח הנה בשדח חגרעק״א דל ס״ ק׳
מהרה ודאי צריכה לימול המנעח משם ונשאר הימים אז הורה דהנדיקה דהפקק מהרה דוס א׳ דחז״נ חה״ נדי
קשה על״ לימלה נכל יוס אז חימלו רק ניוס א׳ וניוס שפופרח ומון־ נחוכו ולדחוק הרנה עד שיכנס לפנים
ז׳ ואס כואנ לה ניוחר חוכל לקמוך שלא לימט רק יום ממקום שהשמש דש סמוך להאס ממש דנזה יה״ הוכחה
א׳ ומונ לקטע יום הנמילה נא׳ משאר הימים מדש הביי דאם המקור זנ ה״ טמף על המוך אמנם נהרי נשמיס
כיון דיוס ראשון נלא״ה חוחזק נמהרה עיי מוך דחוק שם כ׳ דאיכא בזח חשש פחיחמ הקבר המבואר נק״ קציר
של ניהשמ״ש וכ״ז אס המנעח דחוקה שמעכנח הנדיקה באחרונים )לענין בדיקה הרופא והידלדח ועי״ נדבריבו
אנל אס ה״ רפוי״ ע׳׳ז יש לסמוך על הזכרון יוקף דנשאר שם קיק ״מ( נדכ דעהו יוסר נומה כפי שנודע לו אחרי
הימים טלקס אף כשהמנעמ נטפה ורק ננדיקס הפקק החקירה ודרישה שאוהן .שנקראים ומממעיר האלענדר
מהרה לנל תסירו עכיד עי״ש ועי״ נשדת שמלת ננימץ ידא לרחוץ ולנקוחו מכל לכלוך וגס מריקה קשה אמנם
לתגימ וואלף תאמנורגער זיל ס״ נדו סכ׳ גיכ ראם חוא אוחו שנקרא מוממע״ר רינגנדל מפי המקור הוא במוך
מלל
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)צ( דבר )צא()צב( חוצץ לא עלתה לה טבילה יואם לא נמצא עליה דבר חוצץ אעפ״י שלא י
דרכי תשובה
חלל המנעת זח אפשר לרוחצו הימנ ננקל עד שלא ישאר עוד הפפס ואזלינן נקפיקו להחמיר גס בדרב*( אך ״ל
שוס לכלוך וגס איט מעכב הבדיקה כלל עיכ נמנעת דהכא הד כמח קפיקוח קפק אולי ה״ מונח בעומק
כזו ליכא שוס חשש הן לעדן חבדיקח והן לענין המנילה למעלה והד בלוע וקפק שמא ע״ המוך יכולים המיס לבא
עי״ש ועיי׳ נק׳ ערך השלחן )לחכם ומופלג מטמסאמש( לשם כיון דהמוך בעצמו אינו בחוזק והוא רפוי מאוד
על חינ ידד ודש נענין תמנעת של גומי וא״א להסירם אע״ג דדשילימ לא אמריק קיק הכי יצאה מכלל דאור׳
נכ״ע קודם המנילה מאשר שצריכים לרופא להניחם שם דהא דנית תקתריס צ״ל ראוי לביאת מיס היינו מדרנק
שיש להמיר למנול ט ממעס קיק קפק דילמא הלכה דלענין מומאה דינו כגלד ועכשיו נולד לבו קפק זה וגס
כהטינ בזת דבמקוס הנקרא נלוע איצ לניאת מיס כלל דחחזקת כבר איתרע עיי מבילה עיכ יש להתיר בדיעבד
ואתיל דאין הלכה כמותו נהא מימ קפק שמא יוכל המיס ע״״ש[ )פח( ]הסתרים .עיי׳ בשדת בארות המיס הקפרדי
לנא אל תוכו ואין זח נכלל ק״ק נמקוס חזקת איקור ידד קי׳ י׳ נדד אשה שנתנה איקפלבית באותי מקום משוס
כיון דאין החזקה מגדר הקפיקות כלל ונלתי מנגדתלהן רפואת כי כן דרך נשים לימן באומו מקום בתוך בית
כמיש השיך נכלל' קיס אות כ״מ וגס איט ס״ק משם תקתריס סמוך לרחם ואחר תמבינח בבואה לשמש את
א׳ כיץ דהקפק א׳ מתיר יותר מחנירו דלדעת הנדנ א״צ ניתח נזכרח יפלפל שס איזו חוא בית תקתריס עד היכן
לניאת מיס כלל ומדש נשיך קס אות ״ נ נד״ק ועיי׳ מגיע לעדן זה אי מה שבראה בדפנות או כל שתוא בקחר
נשו״ת נית יצחק חינ מידד קי׳ כ׳ שתעלה לתקל למנול ע״״ש שהאריך והדח הדבר נציע להלכה למעשה[ )פט(
נמנעת ששמו נה )כדל מתנדנ ותחתיס( וקייס דזהו אס ]הםתי־ים עיי׳ במי בדה בקיא מהיק בזה שנקתפק באשה
שמה המנעת נאותו מקום מחמת כאנ ומחלת אנל אס שתתחילת לילד ויצא ממנת מקצת הובד ומבלה אס זה
אץ לה כאנ והושמה המבעח שמה שתועיל להריון מזה בחשב לחציצה או לא ובאמת לענין נדת אין נימ אך לשאר
מקהפ׳ להקל והמיקל יש לו נדמ שיקמוכו וגס כ׳ דאס מומאות או לגירות אס בחשב לבית תקתריס ע״״ש שחניח
נזח תמגעת )של עצם( על ידה געת המגילה אז י״ל דגם נציע[ )צ( ]דבר חוצץ ע״׳ נשדת מהרנףס חיא קי׳
המיג מודה דלא הוי כלל חציצה ע״יש ועיי׳ גק׳ מנחת קצ״מ נדד אשה ששכחה אה הער שבדקה ט ומבלה בו
פתים גזח חשד גאורך וע״׳ גשדת מחרשים ח׳׳א קי׳ ושמשה וחעלח לחקל דא״צ מבילח אחרה ע״יש ולא ראה
ודו שהענה להקל נכזה רכיון שהיא אינה מקפדת וגס שכבר קדמו בשאלת כזאת נשדת זית רענן מ׳׳א הלכות
שאר נשים שיש לחס חולי כזו אינם מקפידים עיכ איבו נדה ק״ ג׳ ושהעלת דאס תי׳ חמוך דחוק בודאי צריכת
חוצן עי״ש וגס ׳ע״״ש נמפתחות מה שחשינ לרנ א׳ כפרה אך אס לא שימשה עדיין רק על שאר קריבות
נאשה קלא ילדה כמה שנים והרופאים אמרו שהאם נעו״ שה״ לה עמו מרס שראתה העד מבפנים אז צריכה כפרה
לצד א׳ והושיט נצד א׳ של האס לאורך האס כתמונת ותשר קלה עכ״פ אננ מנילה אחרת נע׳ ע״״ש[ )צא(
מזלג של נ׳ שיניים להעמיד האס ניושר ויה״ שס ד׳ ]חוצץ עיי׳ נשרת יל דוד הספרדי אהע״ז קי׳ ״א נדד
חדשים נלא זיז כ״ש ושתשמש כן עם נעלה והאשה נוגעת אשה א׳ שהענירה סס המעניר השיער נא׳׳מ ועיי תקס
ט נאצנעת נשעת נדיקה והשינ ג״כ להקל דלא חוי נעשה נה מכת ועתה תגיע זמנת ללכת לנית המנילה
חציצה ע״״ש ועי״ נשו״ת מלת יצחק ק״ ס׳ שכ׳ גיכ ומנהג העיר דשם שהנשים מעניריס השער נדי הסס
לתקל נענעה שנתוך חרחס ע״׳׳ש ועי״ נשדת שערי צדק ותרופא אמר כי אס תעביר הסס ע״ מכה יוכל לגרוס
)לחגח״צ מדעש ז״ל( חידד קי׳ קמ״א קמ״נ י,מ״ג ודש לה נזק גדול והעלה דאס יכולה לימול הקערות במקפרייס
נזה ע״״ש ועי״ נשדת לטנף מרדכי חידד ק״ קנדז לענין פשימא דמותר ודי בזה ואף אס אינה יכולה לימול במקפריס
ה מנעת תוך הרחם שדעתו להחמיר אס הוא נמקוס גלוי מחמת הכאב עכ״ז יכולה למבול לכהחלה כשמדיח שם
שנראה בתיטקות כשיושבים אבל למעלה מזה עד שיש יפה יפה עיי״ש ועיי׳ בשדה שדה האיץ יקפרדי ידד
מקום לתקתפק שהוא נמקוס נלוע יש לתקל ולהתיר ע״״ש ק״ ר שכ׳ שמנהג תנשים במקומותס)קהנות הקפרד״ס(
ועי״ צשדת כרי השדה ח״נ ק״ ק״י ודש נזה נמנעת לתקיר בתער את קער בית הערוה קודס מבינתם כיי
שחושס כדי שתקבל חריון ותעלת דאם יודעת ננירור קס וכ׳ נדד אשה א׳ שמנלה והענייה תשער בית העי־וה
שהמבעה למעלה ממקום שהשמש דש יש לסמוך על חבדנ לא ע״י קס רק נמספרייס והעלה דכיון דהנקיס מקפידות
וחחה״ס להתיר אנל אס מקתפקין נזה אז כיון שאינו כמנהגן שס נהקירס ע״ קם עיכ אס לח שמשה עדייו
קכנח רק לרפואח כנז׳ וגס שאינח נמוחח עיכ תסיר יש למנול שנית ואס שמשה איצ מנילה שכיה כיי״ש וכי״
חמנעת מחרחס נשעת נדיקת וממש נשעת המנילח עיי״ש נשרת אדמת קויש ח״נ ידד ק״ כיז שחחמיר נזת דצריכה
ועיץ נשוית יד יוקף )לחגימ יוקף יואל ריימש ז״ל( ק״ מנילה שביח עיי״ש וע״׳ נשו״ה מחזה אברהם תקכרדי
פימ נדד אשח שח״ לח חולשת חאס וצוו על״ ק״ ה׳ שהעלה דכיון שרחצה אותם ואץ שוס דיבוק אינם
חרופאיס ליקח מוך ושמן זימ ולחדח בפומק חרחס ונובלה חוצצין פ״״ש ועיי׳ במקגרה השלחן הספרדי על הידד
ושכחה להסיר המוך מחוכה ושמשה עם בעלה וחביא ודש בזה ונדי׳ בשירי ברכה להגימ חיד״א זיל בקי׳ זה
דנרי הטב״ המובא בפח״ש אמנם כ׳ שחנר׳ב מיקל רק שחולק על חרב אדמת קודש הניל שהחמיר גס כשמבלה
כשחושס נעמוק הרחם למעלה מ ט ת החיצון אך ננידון כנר והעלה נשיר׳ ברכת דמותרת לבעלה עי״ש ונדי׳
דיד״ ה״ קסיקא בזה וגס ״ל דהוי דקילימ דימלח למטל בק׳ חופת חתדס בדיד חציצה ודש נדד חרג שדה ח א ח
חב׳ ל
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בדקה הודם טבילה )ניי( עלתה לה טבילה ואינו דומה )צג( לבדיקת דגוף וחפיפה הראש t
כו יאם לא בדקה קודם טבילה בין שיניה ולא בית הסתרים שלה ואהר טבילה נמי לא
בדקה עד שנתעסקה בכתמים )צד( ובתבשילין ואה״כ בדקה )צה( ומצאה עצם בין שיניה
או דבר הוצץ בין סתריה

י סס וס״ם <(<» 00
ואץ לריביס שיבאו
בי־סמ 0

באר ד\<*ב
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דרכי תשובה
הנ״ל נענין הסרת שער העלוה ע״י קם וכ׳ לפשומ החילוק רק לקפרן וכמ׳׳ס המג״א בקי׳ ע״ה סק״נ סמחמירי׳ כל׳
כיון לה״ שם המנהג נעירו נא״ נהעביר השער נא״מ הזוהר בפ׳ נשא שלא לגלות אכי׳ בחצר ובביתו עיי״ש וכיון
ע״י קם וכיוצא ע״כ תו׳ כמקפלת על זה לאזלינן כפי שזהו מן הנמנעות ליזהר :בביתו שלא לגלותן וע״כ החמירו
לעת תמונלת נין להקל נין נהחמיר לפי״ל תנ״ נזה לקפלן וכל שאינה מקפלה לפרוצה תחשב וכמו שכתבו
נלעת חרמנים ע״כ החמיר שם נשלה ה א ח משאיכ נזמנינו הרבה גדולים דל בתשובותיהם כנורע באחרונים ואכ״מ
שאין מקפילות כיון ללא נהגו להקיר תשער כנז׳ ע״כ להאריך ועיי׳ בחומש עם היכל חברכח )לחדז הה״ק זצללה״ה(
אין לחוש כלל ופלפל שם נל׳ מרן הנ״ נשם הרמנ״ס בפי תצא באוצר חחייס מל״ת לא יהי׳ כלי גבר וכר שכ׳
הנז׳ ונל׳ הניח שחולק על הנ״ וגס המה שם על חרנ בשם האריז״ל שהוא עפי׳ד הזוהר שאשה לא תגלח ראשה
עצי אלמוגים נה׳ ננרי קי׳ קמיא שכ׳ רק כלכת ה נ ״ כאיש תיינו לא בתער אבל תקפל במספריים עיי״ש ועיי׳
בזה ונא הביא מל׳ הניח ופלפנ שם והעבה לאין נעשות בשדה סמל מערכת הלמד כלל קנר׳ז בדית ובכלנ עלי
כזה לממיר הסכל נא״מ נערנו נפימש״כ הקיע ירד ק״ האיש וכר ומנהג נשי דיק שלא לגלח בתער רק לקפר
קכ״נ לתמעביר בית השחי ובית הערות מכין אותו מכות במקפרייס וגס חמחמירוס לגלח קביב ראשן בתער כדי
מרלומ וכר מיהו טוב לתקנ אומו נמקפרייס מתיות מונ שלא יראה שוס שפר שלחם וכנ״ל מחמגיא מ״מ באמצע
וכן עמא לבר עכ״ל ותמהני מאול עליו להרי מבואר שס ראשן וכמעמ כולו מקפרוה רק במספריים ממעס חשש
בש״ע לרק נאנשיס שייך איקור כשמעביר״ שער ביה לא ׳לנש גבר כדי שלא לגלח ראשן כולו כמו אנשים
השחי והערוה משוס שזהו תיקוני אשה אבנ לנשים אלרבא המגלחים בתער ולהעביר שער בית הערוה לא נהגו במדינתינו
זהו לרכה וא ך כמחנף נו מעות כזה במחכת״ה והנה כלנ ככ״ל זולת שערות ראשן טהטמ בקצח מקומות מוענף׳
כ׳ שס עול בחופת חתנים בשם הזוה״ק כ׳ אחרי )ע״ט נהקתפר קודם הטבילה אבל ברובן לא נהגו גס זה ועמגדל
ע״א( וגס בפ׳ נשא )קכ״ז ע״א( ובפי פנחק )רמ׳׳ח ע״ב( בקי׳ קצ״מ נקיק י׳ ע״״ש[ )צב( ]חוצץ עיי׳ נשרת
לצריכת אשת נאעברא שערא כל אתי׳ נאהלכאה ובאתחברא תפארת אלם הספרדי יו״ד קי׳ נ״ג באשת שנתקלקל וקתה
בבעלה ע״״ש ומקהכק שס בזה אי צריך להעביר לפייז ועשתה מיני משוחות לתרופה להייט שת תה מושחת
כנ שער בית הערוה או לי בזה כמיש בפי כנחק נאעברא חתיכות צמר גפן בחלב אשת ונותנת עליו מעמ צוקער
רק זעיר מריש דשערא בגין לבע׳ נאקרקא רישא ולכרכא ומנחת בתוך תרחם בימי קפירתה וביום הסבילה קברה
לון עס טפרהא היינו צפורנ״ שמעבירה מעני׳ וכמו שפ״ שנפל הצמר גפן שהניחה באותו יום רהי בלילה קולס
במקדש מלך פ׳ אחרי לזה הלשץ בזוהר פנחק הוא העיקר שכיבתה בהיוהה עושה נרכי׳ נפל ממנה ושאלה האשה
ובדיוקא מ״״ש וחיינו לשיטתם וכמנהג הקפרד״ס אז אס עלתה לה מנילה יהאליך שם בביאור תדבר וכ׳ להלנש
במקומותס שלא לגלח תנשים שערות ראשן רק לכקוהן וחצוקער י״ל דאין חוצצין וחוכך להחמיר מפני שנודע לו
לגמרי עיכ בע״כ הס פ״ דברי הזוהר דהיינו רק להעביר שמכניסין אותו להרחס שנית חרחס מחנקו ולפעמים
שער בית הערוה או משער ראשן רק מעמ מריש תשערומ כשומציאין אומו משם מוציאץ אותו בדוחק קצת מחמת
וגס השערות שיוצאות בעת שקורקות ראשה בחפיפת שבית תרחם תופק אומו ואינו יולא משם אלא ע ״ שמתחלה
למגילת נאתלבקא בבעלה וכנז׳ מהמקלש מלך להעיקר קושרין ט חומ ואח״כ אוחזץ בראש החומ ממשכין אותו
משם ואשה זו מפני שהי׳ ראש חמומ בא״מ וכשלא ראתח
כל׳ הזוהר )נל׳ רמ״ח( נפ׳ כנחק כנ״ל
אותו קברה שנפל ממנה וכיון דהוא אדוק הרי אינו ראוי
זצ״ל
מהרנ״ש•
ודע דמ״ש כן נס׳ יין המשומר לההיק
בביאת מיס לבבית הקסריס עכיפ לאד לביאה מיס בעיק
נמאמר לא תשחית פאת זקנך וזינ נננד נזק נמחה ונא חחלימ שס להלכה ע״ש[ )צג( לבדיקת הנוף וחפיסת
אותם השפיות שנגדלו מחויינת האשת קודם שהיא הונכות
הראש דלקמן קי׳ קצ״נו קמי׳ ח׳
עצמה למהר לבענה במקוה שמקנן כב שערות״ ניהד נתוך
יל״ ויחתך מעמ בקופס שיעור שנגלט בימי נלוהה ולא יומר
וכן צריכח לחתוך מעמ כל שערות גופת בכל תמקומות סעיף כ״ו )צד( ובתבשילין .חייט שאכלח בקר שיש
שתשערוח מגלליס קולס מהרהה לבעלה אבל שערות
ט עצמות־ כאלו  pמנואר נלשון הב״י
ראשה עצמה אpר נקפרס עכיל והנה מיש נענץ קודם מקור חיים ק״ק צ׳׳ג והיפ )צה( ]וכצאה שנם עיי׳ נקיך
מבילחה לקפל מהשכמה הוא כ ד הזוהר גפ׳ פנחס שזכרנו קקל״ג נשם הרוקח מ ס גשר חוצץ אמנם נחקר מהר׳ס
מחמקימ וחחופת חתנים אולס מיש נקוף לנריו שהאשה נר נרוך החלשוח ק״ חיק ס דלוקא עצם חוצ׳ן ולא נשל
לא חספר שערות ראשה כלל הוא כל׳ הספרדיים ומנהגם ובקי האשכול משמע ג״כ  pובקי מנחת ססיס ס דאולי
כניל אנל אצליט נני אשכס קנלט נאיpר שלא להניחם יש לצרף דעתם בזה לסניף להקל לפס חצולך עש״ה[
)צו( סליק
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שיבואו המים במקום אחיזת ידיה ואם )קג( הדיהה ידיה )נא( במים תהלה שרי שמשקה ״י־״י־אי״יייי׳־
פתחי תשובה
באר היטב
)יז( שפתותיה

נ ת נ נס׳ סמודי דניאל כמנ  vאנל אס קרצה שיניה לא
הוי מציצה ע י נ

)נס( לקולא נתנ הסין מ ע ל הרוקס מולק ע«ז ופסק דצדיכה מ י ל ה
אסרת ויש להסמיר )ל( רפתה והנ׳׳ס פסק דאפי נרפתה לא עלתה לה
פנילה נזרה אפו לא רפתה אנל המיז פוסק דהעיקר כדעת המסנר ע״ש
)לא( נמיס ,נ ת נ השיך דוקא נמי מקוה אנל לא נמיס תנושץ אנל הפ״ז נ׳ דיכולה נהדיס ידיה אפי׳ נמים תלושיס )שעכשיו ש מ ס ו נ  pלמקוס •היו
נס הס נשריס דמש קה פופמ היא סינור( וילא נמ״ש הרמ״א נסימן ק״כ  ypוכחנ טוו דמ״ש המסנר דמהני רפתה ואסינ נ ת נ דמהנ• אס הדיחה
•דיה אפי׳ נלא רפחה מ״מ צריך שלא חאסוז נה נכח דאל״נ לא מהנ׳ הדחה חסלה אנא דלא סיישינן לזה עכ״ל ונחנ הדרישה דיש הימר נמוד שנשעה
שהאשה פונלח וחנרחה דומפה ימיס שיכולה לאומזה נידיה נשעח דחיפה אס הדימה ידיה נריס חמלה ואיצ נהפריד •דיה ממנה ולא נמו שטהנין
נשי דידן שמפרידין ידיכן ממנה <שפח דסיפה ונחנ הש״ך שלפעיד אין להורוח ק לא נדנריס שנהנו אישוד דהלא נמשגה ובפוסקים איפ אלא דנדיפנד
שרי אבל לנחסלה מאן לימא לן מיהו באשה שאינה יבולה לפמוד מל רנניה פסק נמשו׳ מ״ב סימן פ״א דיש לפונלה על ידי שפאסזנה נ׳ נשים
נזרועותיה וידיסו ידיהם תסלה נמים עד שיהא סזפמ ע״ע להפפיח אנל אין לה תקנה שישנינו על הסדין ויטנלוה דםדין מקבל פומאה ואסור
)כדלקמן סעין> ל״א( עניל
־

דרכי
)צו( תלינן לקולא .ענאחימ מ״ש מחשיך דחרוקח חולק
ופקק דצריכח מנילח אחרח ויש לחחמיר ועיי׳ נסיע סקניג
ובבאר מיס חיים קעי׳ ליו  p pp5pצדנא כרפה הנךך
לחחמיר ועי״ בבל״' שכ׳ לזח דוקא לכחחלה אבל אס
כנר ענרה לילה א׳ איצ לעטל שכיח וכ״״ש והביאו בעצי
לטנת אמנס יע״ן נהפאלר .צנ׳ סקכ״נ ונמקור ח״ס
קקצ״נ שהוכיח לנעיכ גס הרוקח לא תחודד אלא אס לא
אכלח נשר לאחר המגילה קולס מציאה העצם וכן לא
נתעקקת נאוהו מין שמצאה לנר חוצץ נמקוס קחר״
לאחר המנילת אנל אס אכלת נקר או נתעסקת נאותו
מין נין מנילה למציאח גס חרוקח ומלח נכב חפוקקיס
ללא צריכח מניכח אחרח עי״ש )צז( לקולא עי״ נחכיא
כלל קיכ קע״ י״ל שהניא לנרי השיך להחמיר )חנז׳
נדנרינו נקיק הקודס( ונקע״ ״ח כחנ הדין כשיע והד
מיל׳ קיתרא׳ נינהו ועיי׳ נשדת חנניס ננעימיס ח״נ ידד
ק״ דו שעמד על קהירה זו וגס נשאל שס נדד שאכלת
נקר ניוס ולא ניקרה שינ״ ולא מצאח כלוס אחר הסנילת
אס שייך חומרח הרוקח והשיך גס כשלא מצאה כלוס
אחר המנילח או כשמצאח וצידד שס לחניא רא״ דד׳
השיך כחומרת חלוקח גס כשלא מצאה כלום ע״ש[
סעיף כ״ ) fצח( נתנה שערה בפיה .ולא נאו נה הורס
נשערה סימ קיק ניג מהל׳ש )צט( או
י
קרצה שפתותיי .קרצה חוא מנשון דוחק ה״ט שדחקה
שפחוח״ ניוחר ק״ע קקנ״ל עיי״ש )ק( לא עלתה לה
טבילה ע״׳ גקימ קיק דח קחעהיק גזח לשון חרמנ״ן
ודל ונלינ׳ חציצה לא מוג סיום חאלס מחמיר יוחד
מלאי ומחפש אחר הספיקות לפסול שבילתה נלנר הקל
כי א״כ אץ נדנר סוף אלא אחר שחפפה ראשח וקרקח
נמקרק וחפפה ורחצת כל טפת ונזהרת לבלתי תגע נשום
לגר חוצן ותעשה מגילתה נפשימומ אינריח וכל טפח
לא יכניק אדם ראשו גקפיקוח החמורות אשר אין לתקן
וקוף כטן עצמה נדנ״ גיוסל קלצה שפהות״ גיוסל ומשאר
הקפיקוח כ׳ מ׳ יוכל להגחין גץ עצמח גיוחר וגץ לא
עצמה גיוחר עכ״ל.

תשובה
סעיף כ״ףן )קא( אא׳׳כ רפתה ייה• עגאה״מ מיש
חש׳׳ך והגיח והנדז ועיי׳ בתפארה
מפלוגחח
צני קקכיד ונמקור חיים קקצ״ח בתאריך לדחוח דעה
הב״ח והעלה לחעיקר לדינה כלעח חש״ע דמחד רפיון
יליס עי״ש ועיי׳ בק׳׳ע קקניו ודש בזת והכריע ללכהחלה
בוודאי צריכין להחמיר ואפי׳ בדיעבד אס כבר נובלה
צריכה לנןבונ שביס אבל אס כבר שמשה או היכא שלנה
עס בעלה הלילה יש לקמוך להקל נדש )קכ( הדיחה
ימה במים עבאהימ מ״ש מהשיך לאין לחורוח קולא בזה
רק בדיעבד אבל לכחחלת לא חאחז בידה בשעה המבילה
אנא חפרול ידית בשעח דחיפח במים אע״פ שהדיחה
יריח ועיי׳ בחפארת צבי קקכ׳׳ח ובמקור ח״ס סקצימ ודש
בזה והעלה לכל זה הוא אס לא צריכה הנעבנח אחיזת
חברחה ביליה אנל אס צריכה נאחיזח חנרחה כנץ אס
האקה הנוובטח מח״רא ממיס וכדומה ולאי מוחר לחנרחה
לאחח נה אפי׳ נשעח מנילה אחר שחדיחה ידיה נמים
אך צריכין לחיוח נזחריס שנא חאחח נח נשעח מנילה
נכח חזק אנא שחהא מרפה ידיה קצח ונחוש לדברי
המיז שחניא נשס חרשניא עי״ש ועי״ נסיע סקניז מיש
וחעלח ללינא דלכסחלח טלאי יש לחוש לדעח תפוקקיס
חמחמיריס נזה אפ״ אס האשח חאוחזח נח מליחח ׳ליה
במים ומ״מ באשה שאינה יכולה לעמול בעצמה על רגליה
אס לא שאחזו בה יש לעשות כן שתאשה חמחזקח נה
חאחח בה מחחלה בידיה אחת למעלה ק חמיס ואחיכ
חושימ ידה השד לממח מן חמיס וחאחח אוחח למפח מן
חמים וחפרוד ממנה ידה שלמעלה מן המים ואז אס
חאחוז נה לממח מן המים בכך שפיר דמי כיון לחמים
מקדימים לידח נדי״ש
ומ״ש הנאהימ אבל אץ לה הקנה שישכטהו על ח ס p
וכד ע״׳ נסיע שהם שהניא נשם הןדנ נזה שיכולין
להמנילה נמחצלח שאיט מקנל עומאה וד׳ נשים יאחזו
נהמחצלח נד׳ כנפוחיה וכ׳ ע׳ז חיל ולנדד ציע דאף
דמחצלמ אינו מקבל נוומאה )דע חא הוי חציצה וכו׳ ואן<
אם חדיחו המחצלח חחלח נ)ד חמקוה על שיהיה עליו
פופח עימ לחמפיח לא מהד דחא חלושים נינהו ואיט
)מעיל
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P
^
קום שטובלת לא תעמוד ע״נ)לי( כלי עץ שמקבלין * י מ ג ב ז יי*,
נסרים שראויים״ למדדסות ולא על שום כלי הראוי למדרס ותטבול מעום נדרת מרהצאות ' ? », J״'1T.
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דחיישיקשמסיוכיאמ
 a w.ל ׳ י י ש נ י א ב ס ״ ס ה ק ל י
ק ו ד ם ) י מ ו ל »• וגמלא טובל ב מ ק ו י ח ס י שחסרו מ מ נ ו י מ י ס שעעאו ע ל ידו של ו י ש י נ ר ס י ל מ ו ם עליו ל » ר * ש ב ס ו ן נ ד י ו י י א נ ״ ל נ ס נ ע י ״ נ ו י י ש נ ״ א
ו מ י שס שלא א מ ד י ס ו ר י א ל א מעין ו מ ק ו ה מ י ס ) • מ ד נ י • י ר ש ב ״ א במ״ה ובחשובי סי׳ חמכ״ס ו ב ת י ״ י י א ב ״ י שהביא שס ו ה ר ץ הביאו • ו פ י נ א ד • כוש בע׳׳ב דשבועומ ממויש י ל א א מ ד ו א ל א
ב נ ס ר י ם המיוחדים לכלים ו י א י י ם ל מ ר י ס נ מ ו ס ע ס ל וכו׳ א נ ל ל א ב ס י ס ה ע ו מ ד י ם ל נ ח ו מ מ ד ב י • י ו מ נ י וכמ״ש ה ר מ י ם בייש שנ״ה ו מ י כ ל י ם וש 0ביין ו ׳ נ ס ר י ם שנמייון ו נ ו י ו נ ס כ מ י פ
״ ץ בגסייס העומדים
במשנה ס » » נ דכלי 0ו נ ״ נ במ״ו ד מ ק ו א ו מ ל ץ י י מ נ י ס » ל א ו נ ו ׳ ובשינו דין ״ ומ״ש י י ש נ ״ א ו י ע ס י ק ו י ר נ ב " שליין לעשום ב מ ק ו מ ן מ ד י נ ה של * י י • י י "
לבנין ס י מ ב י ס א מ ע י א ל א עצה ט י ב י קמ׳׳ל ל ג מ מ  p3ק ב ו ע שיקיים זמן י ב וכמ׳׳ש ו י ו כ י ח י ב א ו ן ר״מ מ פ א ד ו ב מ נ מ ש ו נ י נ ס י ׳ ל׳׳א וכ] ד ע א בל הגאונים ה א ח ר ו נ י ם ח ו ן מ מ ה ר ״ מ י מ י ז״ל(
FCW

פתחי תשובה

באר היטב

)יח( אין פונלין ננליס עי נתשונת אא«ז פניס מאירות סיג סי׳ מינ
שנשאל אס עותר לסבר פסי! של נסושת בקרקעית המקוה וננתליס כדי
שיסזקו מימיו והשיב להתיר לפי דהני פסין לא מקבלי טומאה קורס
שנתסנרו למקוה דה«ל כגולמי כלי מתנות עיש באורן )יט( נסריס
ענה״ט נשס מהריס מלובלין ועסיס שכתנ דנמקוס שאין אנניס מצויץ
אפשר לתקן ננסריס שאין נל אסת רסנ ניב שיהא ראוי למדרס הרנל ניא
עיי סינור הרנה נסריס ואז לא הוי ראוי למדרס קודס שסינרו למקוס
כוי עיש עוד וע׳ נתשונת סתס סופר סיס ריא אודות שנקרקע המקוס
העשוי מננץ לנניס נתנו עליו נסריס עניס נדי שלא יזונו המיס נץ
הלנניס וינלעו נו והנסריס משולנות אשה אל אסותה עיי נרזליס וצוה
המורה לעשות נהס נקניס כשפופרת המד כדי לצאת דנרי האמור נשיע
ומהריס לונלץ והוא יל כתנ לו דאינו נכון ואס נא נמוש לסומרת
מהרמיל מה הועיל נעשותו נקניס וכי מפני זה אינס ראויס למדרס
שהנקניס עועיציס לנטל מתורת כלי קינול אנל לא לנטל מתורת מדרס

)לנ( מגונה .דס״שינן שמא יוציאנה קודס פיפנול זס ונמלא פונל נמקוה
מסר מה שמסרו המיס שמפסו נידו של זה ניי )לנ( שהמיס נתנ הפיז
דלרמניס ורמנץ דנףל לעיל דאסילו נאוסז ננס אינו חיצץ כל שהדיס ידיו
תסלה אין סילוק נכאן אס סס מלוסלסות ממי מקוה או משאר מיס
תלושין עיש והשיך נתנ דצ״ע דנאן משמע ניש שס מיע צריבה להגניה
רנליה ויבולה לפנול שס ונסלינ פסק בשיש שס נויע לא תענול בלל ולמאי
שכתנתי לקק דיש תילוק נין פיפ לפיפ אתי שפיר עכיל )לד( כלי.
אפילו רסנ וקנופ נפנין שאין למוש שמא תפול ממנה שין )לה( נסריס,
נתנ הפיז ויש לתמוה פונא על מנהג מדינתינו שעופיס נסריס נמקוה
פתפמוד האשה הפונלס עליה ונלנוש סארין נתמיה זו מאוד ובנר קדמוהו
נתשונות מוהרימ פדא וה ששאל ממט מוהריר דוד ויפל למה עושי! בן
והשיב לו בארונה ועיקר ננינו דהנסריס שלנו נמקוה אינס סשוניס מיוסדיס
למדרס הואיל ואין עשוץ לעמוד פליהס לפנול ני אדרבא נזה יוצאין
מתורת בלי וסשונין בתקרת הנית ונפרפ מאסר שנקנעו נמסמודות כיק

דרכי תשובה
מועינ אלא נדינוק נינוני וכמש״ל והכא כיון שכנ גופה
סמוך עצי׳ ודאי
היתר נזח אלא שיאחזו ד׳ נשים נד׳ כנפות המפז נתוך
מי המקוה עד שיהיה המי מקוה שומפיס על פני חמחצלת
ואח״כ יניחו האשח עליח נעוד חמחצלת תחת המיס וכד
עכ״ל )קג( טופח ע״מ לחמפיח ש״ך ק״ק ל״ח
סעיף ע״נ-ן )קן־( ודו מגונה• ענאחימ וענך־ך קקליע
שהניא מתלינ״ש לללעת הלמנ״ס אפ״
נמקוה שיש נה יומל ממ׳ קאה ה״ז מגונה ועי״ נהפאלת
צנ׳ קקכ״ו ונמקור חיים ק״ק ק׳ שהשיג ע״ד הכףך נזה
כ׳ נרינ״ש לא כתנ כדנריס אלו שהניא הש״ך ואין מקוס
לחומרא זו עי״ש ועי״ נק״מ קקדמ מה שמצדד נזה וקייס
שדעת המו ־ מנואר דדוקא נמקוה שאין נה רק מ׳ קאה
מצומצם הוא דהוי מגונה משא״כ ניש נה יותר ממ׳
קאה עיי״ש
סעיף ל׳ )קה( אם אין שם טיפ .ענאה״מ ודש מהנדז
ועי״ נק״מ קקק״א ודש נדנרי המ״ז נזה
ונמ״ש נזה לדינא ועי״ והה נדנרינולעיל ק״ ק״כ )ק״ק
קי( ומש״כ הנאח״מ מהש״ך עיי׳ נק״מ קק״ק ובמקור חייס
ק״ק קיג וק״ד מת שתמהו על הש״ך נזה ואייה לקק
קנדי ליג ינואר דין זה
סעיף ל״א )קו( על נבי נםרים• עפחיש ודש מתק״מ
ועי״ עוד בקיע קקק״ג שכ׳ ח״ל עול ניל
נחני נקרים שאי אפשר לעמוד עגיחס יחף אס לא שהאומן
מחליקן נרהימני יש לחנרן החלה ע״י נקרים נמקוה
ואח״כ  p ^ r tוכד וקייס שס דבל זה הוא רק לכחחלה

קראד לכל ירא כמיס לצאת ״ח לכיע אבל בדיעבד או

דליבוק חזק הוא וכר ואי אפשר למצוא כשאיא צזהר בזת יש לסמוך פיל האחרונים המתירץ כל
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זת שכל דבריהם ברורים ונכונים בלי שוס פקפוק כלל ע״כ
ומ״ש המחיש מהח״קדהרוצה לחוש לחומרא אליבי׳ דכ״ע
יעשתרצפת אבנים בלא נקרים כלל הנה כןנתפשמ
תמבתג במדינתיבו ברוב עיירות רשוביס של בע״נ יריאיס
שעושין נתימבילה עוש״יומר מכפי כחס וממונם ומדקדק״
נדד זה שנמשין שליבות המקוה של אבניס כראוי וכנכון
לעשות לכתחלה בשולי המקות עושין מבלא מרובעת של
אבן גדולה עיפ כל שולי המקות ושם עומדים הנשים
למבול כדת אמנם הנה לפי אומנות הבונאיס המ״קדיס
את האבנים הגדולה תמבלאות המונחים על השוליים איא
להדחס ביושר ובחזקה שלא יתנענעו אא״כ מניחים תחתיהם
נ׳ קורות נצדדי הכתלים ועל גני הקורות הללו יש חיזוק
להמנלאות שיניחו ניושר ונחזקה ושמעתי מאיזה נעלי
הוראות שמפקפקים על כל המקואות שבמדינתינו דכיון
שמניח תחת חאנניס קורות של  pלא יצאט י׳ח לכיע
דתא ידוע דעתהרמניס דאפ״ אס ה״ הדף ותנקר תחת
תאנן כיון שתאנן מתנשא נדג הכלי נממא ונעשת אנ
המומאת ש״מ דלדעמ הרמניס אין תפקקות תאנן מועיל
להציל מחשש זה של שימת הרמנ״ס אמנם נמח״כ נעלם
מהם דנרי הקימ קקקיו שעמד נדד הרמנ״ס נזה והניא
מדבלי זקיני הלבוש לכל שמניחין * נ י ס לחביס על גבי
הנקרים אין שוס חשש ופקפוק אפי׳ לכתחלה ומכיש אס
הדחו וקנפו מתחלה הנקרים כדי שיקבלו האבנים שעליהם
ולא חיה מעולם על הנקרים שס כלים כלל אלא לננין
נעשו
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של כלים .עברה ומכלה ־לא עלתה לה מכילה אכל גותגת היא הכילי זמורות תהת רגליה
מפגי הטיט סובן לא תעמוד ע׳׳ג כלי הרס ולא ע׳׳ג בקעת ותטבול ואע״פ שאץ כלי הרס
מטמא מגבו ולא ראוי למדרס חשש חכמים ת א שמא תפחד שלא תפול ולא תטבול בראויH S ^ t H .
עברה וטבלה ע׳׳ג אלו)מז( עלתה לה )לי( טבילה .לפי זה עממוה שיש מ שליבות )פי ״לדגות( ״ -־ *״״•*יי*
פיליו ו ילך פליגופ
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של עץ אם טבלה )קה( ע״ג)לי( השליבות )אפילי א  ° °י י י ־ ס ל י י י ׳ ל ׳ ? י  ) 0י ׳ ־ י* *( לא
עלתה לה ט ב י ל ה ד פ ש ו ט י בלי עץ הם *וצריך לעשות במקומן מדרגה של אכגים ותהיה
המדרגה )קט( רהכה ד )קי( מקום הגהת הרגל בדי שיהא כ ה שיעור מקום )קיא( ל כ ל
תפהד ליפול טמנה ז לב *סילון)קיכ( של עץ)קיג( הקבוע)ל״( בקררעית הטבילה
פתחי תשובה
באד היטב
ה

שצא היה מתחלה שפ נל׳ עליהס מינ ועול נראה צמצוא היתל אפינו
יאינס קנועיס נמסמורות ונו׳ מיש שמארין נזה ו ס ״ ס וכל זה שכתנת•
נהיתר הנסריס שיין נ י נ לשלינות של  pנמקוה שיש נכל מלינתינו לזנרו!
אסל עולה לכאן ולכאן עייל ונתנ מוהרימ מלונלין נתשונה לוולמ׳ אין
נשנות המנהנ שלא להוציא לעז על הראשונים ואעפיכ בכל זמן שמזדמן
נמ* שמתקנים או נונין מקוה סדשה אני מצוה תמיד נתקנה נלנריס
שאינס ראויס למדרס נדי שתהא נשרה אלינא דכיע עכיל )נו( פנינה
הניס נ ת נ דאין נראה להקל ניון דלרש״ ותוספות לא עלתה לה סנילה
כ,׳ וכ׳ השין דדנרינ הס תמוהין ודנר׳ המסנ׳ עיקר )לז( השלינות נ׳
העיז לפי מה שנתנאר לא ק ״ ל כן אלא נ ס הם מותרים אפ״נ שעשה
כנר השליבה וקבעה אסר כ ן נמקוה א ן שנזה ראית• הרנה נכשלים שאין
עושץ רסנים ד׳ ויש למוש לפסד שמא חפול ואסור לכחסלה עיכ כל מורה
ישים לנו עיז )לס( נקרקעית .שמשס זומלין המיס לסת וטעס ההיחר
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" M M ,
קגעוא ונו• צ»1י
בשס אשו׳ אג־ו הלא״ש

וחלמא מגרע גרע• השתא שהר• מכיון שמונמיס על רצפת אבנים הר•
הנקניס עשויס לקבלה והיל כלי קיבול ו־מש )לעיל אינו מונן לפמישהוא
זיל עצמו נ ס ״ ר״ו ויונא קצת נקמן סי׳ ריא סקיה ועיש נ פ י ק י״פ(
ועול לאיכא למיהש שהמיס בנכנסים לתוך הנקניס ונמשניס למפה נין
הנסרים ונביניס ואוני יעשו עייז נזומלין ויפסלו המקוה בולו מדינא
כמבואר נש״ע ס ״ ר׳׳א סינ )ונס זה אינו מונן קצת ע׳ בשיע שס ס י א
ועיש שס נשמו נ ס ״ רייא ואפשר לישנ( ועוד אני תמה אס נא לפוש
לפומית מהרמיל אין ׳קנעו נו ברזליס והס מקנציס פומאה ו ע ״ ז גס
ה ע ן מקבל פומאה מפני שהברזל מעמיד אותס נו׳ )גס עיז קשה ממיש
הוא זיל עצמו בסימן ר״ו ויובא קצת לקמן ס ״ י״א ססק״ס( לכן ניל
דודא׳ הרוצה נמוש לסומראהניל יעשה רצפת אבניס בלי נסריס כללובלצ
והמקיל לא הפסיל אפילו פ ס הנרזליס מפמס ביק שעשויים מתפלה לשס
בנין אבל ע נ י פ יש לסתוס הנקביס שציוה לעשות בהס משוס סשש זחילה

דרכי תשובה
נעשו ע״כ גס לדעה הרמביס אין שוס פקפוק אפ״ לכחחלה בדיה אמנס כ״ז בנשתנדמ וכד ע״ש[ ) ק ט ( רחבה ד׳
ע״יש )קז( ]עלתה לה טבילה עבאה״ט בשס חביח נופחים )קי( ]מקום הנחת ה ת ל עיי׳ בשדה נךל׳ טהרה
שהחמיר והש״ך השיג עליו שדברי המחבר עיקר ועיי׳ קי׳ זה תקר י״ב ע״ד מקוה שנתקנה זח לבות בשנים
בשו״ה יוקף אוקלחג״מ חיד״א ז״ל קי׳ צ״ה מ״ש מחורה במלרגוח שנ עץ דלך בנין ונעשו למטה במדלגה לחבה
הבית הקצר להרשב״א שפ דלא עלמה לה טבילה ותמה יוחל מליט כדי לעמול שס בשמח הכבילה אך בפח אשל
שס ע״ז וגס דה״ז קותר מדברי עצמו גשו״ת הרשב״אק״ גבלו המיס ולא יכלו לילד למעה עומד״ ענ השליטה
החכ״ח שב׳ דעלהה לה מנילה וכ׳ שאח״כ הגיע לידו שלמעלה שאינס לחביס לק ג״מ והעלה שס אס כי צליך
הורה הניה הקצר כה״ ישן משן על קלף וכ׳ נזהחטסח לתקנה בודאי אך במקוס מחלוקת שאיא מפני המעלעל״
דעלהה לה מנילה חה נלאה ביקר ע״ש[ )קה( ]עינ שאומליס שלא להוציא נעז על הקודמים אז יתקט לקטע
השליבות עיי׳ נשו״ה שיר׳ מהרה קי׳ ז ת תשו׳ ״א נדד איזה בית יד בתוך המיס בדופנ׳ המקוה להיות אוחזת ט
תמקוה שרט נה מיס ועשה נה הנלן שליטת הנקרא בטבילתה ונא יהי׳ לס ביעתותא ויהיו מזהילין אותה שיה״
ליימע״ר של פץ ועמדו עליו הנשיס וטנלו ונקתפק השואל לפויין ידי׳ בעת טבילתה וגס אס לא יה״ לפויץ אץ חשש
דכיון נה׳ קוכה ס״ הרכ״מ פקקינן שאץ מקככין נווכ׳ בדיעבד כיון שהמיס מקדמי׳ והחלה היו היליס בתוך הכיס
תמג״א נשם הנ״ח דאף דשניטה שלנו אין מקנלץ מומאה נדי״ש) 1ועי״ לקק ק״ק קכ״ה בד״ה וע״׳׳ש עוד בשדה
דתס נקונין מענר לענר מ״מ גזרינן אטו שליטת דנא הוי אמל׳ אש וכו׳ מ״ש בשס השובה דבלי מלכיאל ח״גע״-יש(
מענה לענר ונקתפק אס גס נזה גזרינן והעבה להקל )ריא( ]לבל תפחד עיי׳ בשדה נדל׳ טהלה ק״ זה השד
לשאנ׳ החס דהוי חשש ׳לאורייתא גזרו אמו המקנליס ד׳ ע״ד מקוה אשר הטהל א׳ טטה ליפול ויש ט חשש
מומאה אננ הבא נדנר המקנל מומאה הד רק מדרננן סכנה וצוה המורה להכריז שלא ׳מבלו הנשיס שמה וקאלוהו
משוס גזרת מרחצאות ע״כ לא גזרו נדיענד וגס נקפק למה והשיב מחמה ביעהוהא והעלה שיפה הורה העולה
אס היו נקובים מעבר לעבר או לא וא״א לנדוק עוד דעתו עפ״׳ דינא בזה וגס כ׳ כ׳ מלבד זה בכה״ג למיגדל מילמא
יש כח ביד חכס העיר כמ״ש בה׳ ל״ניס דמי שנחמנה
להקל ע״״ש טעמו
לאאזמדר הגה״ק זצלנהיה כרנק על הצטל הלי הוא כאביל שבאבירים וכו׳ אפי׳
וראיתי נשדה שס שלמה כ ה ״
שנתודע נע״ש נין השמשוה שאץ שאין הדין  pאנא שהשעה צריכה לכך מכיש שהוא גס
מפהק״ק תיכא
עפ״ דינא תכי מיי״ש[
נהשליטה ד׳ טפחים כיץ שב׳ נט״ז נזה דזה צריך רק
לכחמנה ובדיענל כשלה הטבילה ונזה הוי שעה הדחק א׳ סעיף ל") 2ל.יב( של ע׳ן• לוקא שלק אנל של משמה
כטן של עופלה או בליל אסול לעמוד
מוסדה בע״ש אז למבול לכסחלה והעלה דזה לשעה הדחק
ג״כ כליעבל ליד וטעמו ורא״הו דשעהד״ח כדיענד דמי עניו ולמנונ .ב״׳ ומקול חיים קיק קי״ח וק״מ )הינ(
כנר הבאס׳ נשמו נידטל׳ מנקק אלעזר ק״א תשו׳ ״ז הקבוע בקרקעית המכילה .לוקא שקטע בקרקע אבל אס
הוא
1
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)קיד( אם אין לו לבזבז)־!׳ים מסנית ם* איו לי ניי׳ קייל( מותרת לעמוד עליו ולטבול  iלג קלא
תטבול במקור .שיש בקרקעיתו טיט משום חציצה אאיכ )קטו( תתן עליו זמורות וכיוצא
בהם דבר שאינו מקבל שום טומאה ואם טבלה יי־א )קטז()לגי()כ( שלא עלתה לה)קיז(
טבילה :לד ׳*לא תטבול במקום שיש השש שיראוה בני אדם מפני שמתוך בך)קיה( ממהרת
)קיט( לטבול ואינה מדקדקת בטבילה «ומידץ )קכ( בדיעבד עלתה לה טבילה  5לה ״לא
תטבול בקומה זקופה מפני שיש מקומות שמסתתרים בה ואל תשהה הרבה עד שידבקו
סתריה זה בזה אלא שוהה מעט עד שיהיו סתרי בית הערוד .נראים בדרך שנראית בשעה
שהיא בעורבת .ויהיה)קבא( תהת דדיה נראה נכדרך שנראה בשאודנת בעומדין)קבב( וא־צ
להרהיק ירבותיה זו מזו יותר מדאי ונםלאילהרהיק זרועותיה מהגוף יותר מדאי אלא בדרך
שהם בעת הילוכה ואם שינתה כנון ששהתה ביותר או זרפה ביותר )״( עלתה לה טבילה
)קכנ( יויש מי שאומר שלא עלתה:

ק מיעיא לשמואלבי
יב •צמק ו נ ז י י ן •
ו נ מ ס ו 8ס ד׳ ס״י
יין ס״ז וכ״נ העוי
בשמו ד עול K l
ממימיא ינ׳״ל נשם
ליס וכ״כ המוס׳ שם
י״ח
נשמו וכפ״
ונייספו י81ס וכ״נ
יישב״א ביי׳י! ו מ מ
ייוחס נלומי שאס
ייא •ולעס שמבלי
כמג! ול׳״ס יצמא אננ
נפימואה צ* מ ל י
שפיל ולאו איעאי
 Kשוי ונ׳׳נ יישנ״א
גויי .ממימיא די׳׳ל
נדי p׳׳ rע״א כ »p׳
ש 0ממשנה י׳ פ״»
לנגעים ופירוש עולכם
נעויכא פס נ כפ״
יפוס׳ שם מני•״
נאשמי .בשם היאב״י

יס׳׳נ ו ק הייש והלשב״א וייא״ש וש״פ ד ב׳״ נפ״ לבל• הפור ר .הישניץ

באר היטב

פתחי תשובה

שהוא סשש דאורייתא עכיד עיש[ וע׳ בתשובת נודע ביהודה מניינא סלק בזה לשי שאץ שם שמל לשי שקבוע הוא בקרקע וג״נ אין שס כלי עליו
י1י סי׳ קליפ במקוה שהיסה פמוקה והנשים מספסדות לירד שם לסבול לפסול גשאיבה דאין לו לבזבז ואינו מקבל מים עיכ לא הוה רק משועי
ולקפו כסא והשמידו למון המקוה וקשדוהו גפבלים כדי שיעמדו פל הבסא כלי נון פיז )לפ( שלא כתג השיך אנמ דלעיל סייד פסק דאינו פוצץ
בשפה שפובלת יש לגעור בהם ואן דפיפ סברא אפס שנשפן העיז לפנין אלא פיפ היץ ובו׳ ״ל דהבא נמי מיידי בעקוה שיש בה עיפ פבה כמו
הימר נסרים יש למצוא הימר נס גזה מיע הגו דלא לוסין דשם יש במה פיפ היק ואפשר עיז סמכו פבשיו שפובלין במקוה שיש פיפ משוס דססם
כמה סגרות להמיר משאיכ ספסל דמפורש געשנה פיס דמקואומ לאיסור נדע אינו כפו ^•פ היק )מ( פלסה כמג סשץ• ציע גזה וכן הא דעצמה
לא יסייון על סברא חיצונה להתיר עיש )ב( שלא עלמה .פנהיס מיש עיניה ביומר נסליס ד״א דפלמה לה פבילה וזה אינו לפי עיש המפגר
ואפשר בף ומ»מ צריבה להגביה רגליה נשפת סבילה בדמשעע בשין סקימ לפיל עי נפול וגבי דם שבמגה פסוצן והא בהא חליא נפי הנירסא נשיס
בסופו ממיר וכ»נ בספרו תשובות נוינ תניינא סיס קציו ובתב שס וכלמוכפ מכל הפוסקים עכיל והעיז כחנ וק»ל למה •פסול נליענד מאי
דמהיפ אס יש פקוה אסרס אין לסמל גמקוה שיש רפש וסיס אן> שאינו שנא מסעי׳ ל׳ דאערינן מפני שהנדס מקדיעץ הינ נימא הכי וי»ל להכא
נמו עימ היון שעדפ לדנה נשכח מילה להזדקר לקפח נאףר נעודה יש סשש שידבקו הקמפים שהס נגון .לפעלה מן ימיס נמצא שנניאסם
למים בנר הס מדונקים ולפיז אם הנציסה עצמה עד צוארה נמים תפלס
תסת המים קלונ לודאי שאין הנשים נזהרות נזה עיש

דרבי תשובה
הוא גטה קצח מן חקלקע לשייך בעוחא דיילאה שלא קביבה אלא שיראה שמא יעשה לח עטים רע וכדומה
חפול ממט גשעח מבילח אקורה לעמוד עליה ולמבול אקורח נמי למבול לכחחלה אך זת דוקא כנךראה מפני
לכחחלה כמו אחולי כלי חלק שבקנד׳ הקורס מקור חיים עכדס אבל לא מישראל בייודימ מר׳ ירוחם ועיי׳ במקור
קיק קיכ ) ק י  0א ם אין לו לבזבז עכףך קקודו ועיי׳ חיים קיק קכיח )קיט( ]לטבול עיי׳ בק׳ רוח חיים
בקיפ קקקיז שכ׳ דלפיד הנדך במקומות שיש להס מקואות )למהליח פלאגיזיל( עלהיויל בזה נדל מיש בעירו אזמיר
של נקריס ודאי דקריא לדידהו אפי׳ נדג קילון נדש לו בשפח היס בנוי מקום א׳ שהוא גללים קגיבוחיו והים
לבזבז עכיד ועיי׳ בעצי לבונה בביאור דברי הקימ בזת נכנק בהוכה וקייס ללהלכה גס בנמל היס כיק שנעשה
לליל ליש היהר אפי׳ בהיה על הקילון שס כלי מחחלה גלל קביטחיו גס לכחחלה מובלה וליש לומל שהיא טשה
לכיון שקבעו בקלקע ובנה עליו דהמיסצפין עיג הוי כבנין כלל ושממהרה למבול וזיפ עיי׳ש[ )קכ( בדיעבד פלחה
לה טבילה .הייט אס אומרה ברי שמבלה שפיר קיס קיןיע
ובעלי אגב קלקע עכ״ד
סעיף ל׳׳ג)קטו( תתן עליו זמורות• וה״הלדילןבנקליס סעיףל״ה)קכא( תהת דדיה נראה .אבל אינה מחו״בה
להגביה דדיה כדי שיכניק המיס חחת דדיה.
כמשיל קעי׳ליא מיזקקליה והיינו בנקריס
הקטעים ומחוברים לכוהלי המקוה ק״מ ק״ק קיח מקור ח״ס קיק קיל )קבב( ואיזג להרחיק ידכותיה זמיז
)ר,ט 0שלא עלתה לה טבילה• עבאהימ מיש מהק״ך אלא שצריכה להרחיק רגליה רק קצה זו מזו כדרך
לידידי גמימ עבה כמו מימ היון וע״ז קומכין עכשיו שמלחיקה רגליה זו מזו בשעה שנמרכה כדי לעמוד בחיזוק
שמובלין במקוה שיש מימ וכר ועיי׳ בק״מ קקק״מ מיש שיהא לח כח יוהל למלוך אה הפח אבל לא יוחל .מקול
בזה וקייס מלבלי זקיניהלטש והללישה ליש לחוש ללעמ חייסקיקקליא )סבנ( רש טי שאומר שלא עלתד״עבאחימ
המחמיליס שלא עלהה לה עבילה אפי׳ בשאל נףע עיי״ש מיש מהשיך קהדח בציע ועיי׳ בחפאלח צבי ק״ק ל״ב
)מיז( טבילה• עיי׳ במקור חייסק״ק קכ״ה דללעה זו אפי׳ ובמקור חייס קיק קליג שהוכיח דהעיקל ללינא כדעח
כשעלהה רואין שלא נמצא ברגליה שוס מינו אפיה לא חיש מי שאומר ללא עלמה לה מביצה וצריכה מנילה
עלהה לה מגילה כיון שמבלה במקום מימ והיז דומה אחרה נדייש ועיי׳ בקדימ ק״ק נדב שחכריע לדינא דהיכא
דאפשר למטל שנית המבול שדה אבל היכא דלא אפשר
למשיל סעי׳ ביר וכיה נדייש
סעיף לץ־ )קיד 0ממהרת לטבול• והיה במקום דל״ש יש לקמוץ־ על הני גדולים לקברי דכל הני חומרות רק
מ שעשמח מחיצה במחצלת למהלוח לוקא אממל עיייש ]ועיי׳ בשדה שנמ קופל
חשש ט ש
חידד
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הוו פנילה נדיעגד נכל גוונא ויל שמון לנל אשה שתעשה  pשעכיפ יש )בא( זרת לפסוס} .פ״ גאל הגולה שמג שהוא פצי אמה ' ו ׳ owe
גזה צד מעליוסא אם תשפה הרגה ולאו אדעתה עכיל )וגנהיכ מתרן וע׳ נספר לנושי שרד שנפנ לזה אינו גרור כיב ני מבואר גימשלעידיש
דהסם כשתפנה רגליה גמיס כגר נגעו רגליה גמיס קודם שהגיעו לפיפ שני מיני זרת נו׳ לק נעת תיקון פמקוס ראו• לדקדק שיהא דוקא ״נ
ואומן המיס מפוגריס למקוה והלכו לא הר סציצה אגל הנא עיי הקענוין גודלין שהוא סלי אמה יאסינ בסזלען שמסמפסין ה»י 0צא יפסות ע0ס
מי׳ גודלין וכתנ עוד דראד לנל פורה להשגיש עיז כי ללעס 0שץ ס״ק
לא •היו המיס שגתון הקמסין מסוגרים למקוה כלל ודויק עכיל(
מ«פ יש בזה חשש פסול דיענד ע״כ ראוי שיתן לאפס העומדת פל סנשיס
געת מגילה מדה של עשרה גודלין למק תדע ליזהר נדנד ויזהירנה שאס לא יהיה כינ עעעל לפיגורה של הפונלס לא סמנול אאינ תוכל לש» לאח
גתון המיס נמו ק( לא שתקפל קצתה על קצתה ויהיו המיס עולין למעלה מכל נופה וגם גנל דיני המגילה הסיוג מוסל »ל נל מולה להזהיר סעיד
להאשה העומדת על הפנילה ולא יסמון געה שהזהירה פיא רק יהיה מיל בבן עיש[

דרבי ת ש ו ב ה
חירל ס״ פ׳ שהעלה להחמיל בלעה הנףך וצריכה מנילה ועיי״ש נשרה אמרי אש חידד ק״ ע״ח שהגיל צערו זה
זה לפני לנו החת• ס זיל כדל מה שט ננאהדג
שדה כשמנלה נשחיי׳ הלנה נל׳ סישוע ידים ולגלים וגס
הזהיל מאוד לבני הקהלה לחקן המקוה באופן שיגיעו להיוח חצי אמה למעלה מהמבול והוכל מפניו שאיט חמול
המיס עד החזה כמגואל נקפ״ שלאידז נמחבל פיי״ש! כיכ נעידו עי״ש מה שסלפל נזה ועיי• בנל״ת ביח יצחק
)מכד( גבוה מגמל לטיבורה זרת• ואז איצ לשוח הלנה חינ מירד קי׳ ליה עיש מיל שרת אעלי אש המי מל*
אלא בשיעול דלעיל נקעי הקודס קיע קיק נדל )לבה( נשרה לטשי מלדכי חירל ק״ קליא עי״גן ועי• בעי נדה
]זרת לפחות• עסידש ודש מהלנ״ש ועי״ נקימ ונשרה נקרא עהיק קי• ק״ה שהשיב מיל מקוה שמשו גינה
אמלי אס ירד קי׳ עיח שאס אץ זרה למעלה מעטרה מנוקנה נשול״ והככיקו למוך המקוה כלי שיה״ נוח
חמשה בודק ננרז קיק ליה שמשנ נמים נהחלה עד צווארה לחממה והומה הזאת אינה בועל ח על קרקעית חמקוה
עיי״ש ועי״ נשרה מנחת יהולא )להרנ מליסנק( ידנ קי׳ רק גטה ממנה ערך אמה או יומל ואפ״ כשהמים גנוהיס
״ל מה שיישב לבלי הלניש )הנד נפידש( מיש נהכרעהו ביומל מוך המקוה אפפיכ הוך החינה אינה גבוהים יוחל
לעכ״פ יה״ פשלה גה־נץ דלכאולה קשה מנין לו זה מן אמה וחצי נעלך ואי אפשל למבול סוך החיבה כיא
והוא הגיא ל ס מפולש נשרה הלשניא חיב ס״ לליג ניי כפיפת קומה ביומל והשינ נפמימוס לאקול לממונה
שכ׳ מפולש ששיעול זלה של מגלה הוא שני מפחים ומחצה למבול נזה משוס שצליך לנוטל ללך גדולתו מרש בקעי׳
כי לא אממ חצי אמה אנא נאמה נה חמשה מפחים הלי ליה מ ק ע״״ש ופי״ גשרה לבר• מלכיאל חיב קי׳ ניח
מפולש כן נהשד הלשניא פיי״ש ופי״ נשרה אננ׳ צלק ודש בזה בפלפולו וכחנ שם ודל א ק לכחחלח בודאי
חירל ק״ פיח שכ׳ לגמקוס שאיא לנןבונ על הרצפה אס צ י ד לעקוה בשיעול הנזכל בלסניא ומדע שיה״ /לס
לא נשעה הלחק מחמת שאץ גטה לק מ׳ מפחים וצריכה הייט נ׳ מפחים וחצי ממעל למבול וחלילה להקל בזה
להשממח ומחממ מינמס הגשמים איא נאופן אחל נגלילומע וכן ׳פשו מלרגה א׳ רחבה לי עפחיס שהנשים הקצמה
וצוח שחשב במים חחלח על צוארה כנז׳ מהקיס וחשו׳ יעמלו על״ ועובי המלרגה יה״ בעלך ג׳ או ג׳ נולציס
אמלי אש ירל ק״ פיח ואס אי אפשל להשחעח נקלקנמ דש נשים קצרות אשל להן יעלו המים מעל לראשן ומצל
ממסחלוה ליכנק במים עמוקים י ר ך להאשה העומדח
מחמח המיע ושמא מפחר עיכ עצחו מדש הנאהיס נק״ עליהן מחזקמ אוהן בידיהן ולזה צייך ליזזידל
ר׳ נשם השליה שהעטל נ׳ מנילוה הייט שחמנול ומנרך האשה המשגחה מיז שמזידל אוחן הנשים שיסוחו קצח
ואלדז המטל שניה וכן נהט עהה הנשים א״כ לאד לפשוה אן> *־בלא׳׳ה המיס מעל לראשן כלי שים״ הניידק לאריס
נמקוס הזה כך שחשב במים עד צואלה והמנול על הרצפה לניאח ודם כעבואל נסיק ובגףע כף׳ קציח קע״ ליה
וחבלך ואח׳׳ז הלל לקלקעימו למקום המיע ומעטל שניה ו ס צריכ״ להזהיר שהאשה המחזקח * ן המוגלה חמבול
ונזה יש לקמוך על מנילה א׳ מהנה פכ״ס עכידל עיי״ש מקודם ידה נמקוה כדי שלא יהא חציצה וכלקי״ל בקי׳
ועי״ נק׳ ניה אנרהס )להג״מ אנרהס *נל׳ מחמלקאן זיל( קציח קנדי כיח ובשעה מנילה לא האחוז נה נדכ בחוזק
בניאוליס על השיע ירר קי׳ זה שב׳ גיכ כמ׳ לנקעה כודס קצה אחרורס לחימדר מ ה דותל מונ לעשוח מדלגה
הדחק שאיא לעשומ מקוה »מקה חעשה הקנה להעיז ענול הנשים הקצרות)כלי שלא יצנןרכו לאחת ניל חבלסה(
להשנ על צואלה נמים ובעל נפש יזהיר גיכ לצוות להאקה כי קשה להזהל נכל זה וגס לאפשל שלא ססחה כלאו׳
העומד־ על המנילח קחעיין אידכ נמקועוה שללך לקמומ כי לפי שכל גופה במים אף בזקיפחה לא ח י ע ללקלק
אס נכנקו המיס ושם חשד להג״מ יהושע מאודקלקוב זיל ק ה וגס האשה העומלה נדג * נ ס יכולה ללאוח אם ידא
לערן »ח שקלא שעח הדחק ודיעגד בזה נר״ס ומיי׳ שוחה בסון• המיס כרץ ונזה החשש יוחל גלול מהחשש
בקרח מלאח יחזקאל ק״ ק)דא שב׳ גיכ שאס לא יוכלו של חלשב״א אס המיס מועמץ כ׳ כשימיס ממנמין וצליבה
להעמיק המקום כיב שיה״ זלמ למעלה ממנורה העשה לשחוח מסל מלאי ״ל שיארס עקלימץ מ ד ק חנדז אבל
כמי ש העיז וחט נשי ד ק מהנים למבול מ מ י ס מחמס כשמונלח מקיפה ולא נחגלו כלל מ ל ק אחה מלקי גיס
הבלכה אך לד׳ השיך לא מועיל זח נדכ צליכח להשחמה סקסליס וגס כי כאשל יארס על ראשן יה״ קשה לס
לאלכה ח ה עהנ׳ לכיע ותחילו להנשים המשגיחומ שכל להחזיק טפה מדם כלאוי עסי י לץ כילוע מגע סמים
אשה שאץ המיס מגיעץ למעלה עמגולה זלת חשסמח שמגביהץ טף האלם כשחם מלונים ולא שכל למבול
לארכה בשעת מנילחח עי״ס
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יאנ י־ בשס י־ל״מ

דרכי ת ש ו ב ה
בבית היננ נציב קי׳ ק״מ ק״ק ר ובבריח בקרא שם מיש
בזה | ועיי׳ בק׳ מאורי אור חלק קן מחור בחי׳ הנכוח
הדה שהווה ענ הבאה״ג לבב״• בשם הרשב׳׳א משמע רק
בל חכי חזת ואולי נחלף תיבה חזה בהיבת אמה אך כ׳
קניף ברברי תבאת״ג מנףק ב״מ לן> כ״ל בני זרתא בני
גרמירא כיי־ש״י גרמידא אמה משמע רזרתא חצי מכיר
צ״״ש וצי״ באמרות מתורות )מבינת מהרת( להגה״ק
מבומשאמש ז״נ שהזהיר שיתי׳ המקוח ג׳ מפחים למענה
ממנורה עי״ש והנה נמעין מתור שכדכק ננדמ שתה״
נמעלה )ומנויה פינגער )אצנע( הוא מעוה קופר נולאי
וצ״נ ג׳ מכחיס נמעלת ממנורה )או עכיכ לתריעות לקני
נ׳ מכחיש וחצי כנז׳ נק׳׳ק הקורס( ועיי׳ נשרת מחנה
יהורא ח״נ )נהרנ מניקען( קי׳ ״ד שמרח ונלחק ליישנ
לנרי הק׳ מעין מהוד הנז׳ )שמחנרו הגה״ק מאיהענ זינ
בענ ישמח משה והשינ משה( שא״צ לשנש ונוער שנרק
הוא צ״״ש ונהנכה במעשה בוראי ציל המקוח שיה״ זרה
מצי אמה וכמ״ש נקיק הקורס[
סעיף ל״ז )הבז( ]שאעפ״י שאק בנובה• עיי׳ נשרה
נית לול הקכרלי ירל קי׳ ? שכ׳ רלכאורה
זה הקב״ קותר שלפניו ותי׳ רקעיף ליו מיירי לכתחלה
צ״נ זרת במעלה ממבורו וזה מיידי בליעבר עיי״ש ועיי׳
נקיק תקודם וקיק שלכניו נשס הלנ׳׳ש ללפ״׳ר השיך יש
חשש כקונ נדיכבל וכן מה ככהבנו שם בשם שאלי האחרוני׳1
)מכה( פניה יניפה כבושים בקרקפ עיי׳ נק״מ ק״ק נדה
שהניא מהב״י לאס אין המיס עמוקים ממעל נמנורה
זרה עדיף מפי שהמבונ כשפני׳ וגופה כנושיס נקרקע
וכר ולא המבונ כררכה ב׳׳י שחיה ליש לחוש אולי השתת
יותר וודאי ודתו גס בכה״ג שהמבונ במקוה כזו שאינה
עמוקה נאופן כזה בשכניה וגופה כטשיס בקרקע אס
אפשר נמנונ נמקוה אחרה שהוא עמוקה כראוי לא
תמנונ נמקוה זו שאינה עמוקה כראוי לח״שינן שמא לא
תשתמח יפת עי״ש
סעיף ל׳׳ה)מבט( איצ לפתוח פיה .עי״ נהפארת צני
קקכ״ג ונעקור חיים ק״ק קל״ז שכ׳ מ ד מ
נמקצה צריכה נכהוח פית בשעה מנילה נדי׳׳ש
סעיף ל׳׳ט )מל( יש אומרים שלא עלתה לה טבילה
עי״ נמפארה צני קקל״ג ונמקור חיים
י
ק״ק קגדא קידנ וקמ״ג שתוכיח דלדינא העיקר כדעה

כראוי וגס כי ויכחדה קצת ונא תוכנככבונ כראוי וככ׳כ
כשיהיו המיס כר י־אשן כריך בהזהירם שיגמרו בראו
שנא יוגנה גוכן כמכנה ושישוחו קצת כדין בתוך הי• ס
נשכת המנינה וכן ראוי נ כ נ מורה נהזהיר חת האשה
המשגחה ענ המגילה שתשגיח שהנשים הכוננות יכרידו
נתיותן נמקות את אצנעות רגניהס כדי שיככקו נהס
ודם כי מנע אצנכות הרגלים להיות מהודקים זה כ נ זה
וראוי שיהא צכ״כ המיס מקדימין שם ושונ לא יתח חציצה
עכיל כ״״ש ועיי׳ נק׳ לנרי יחזקאג נאדומרר הגה׳ ק
משינאווע ז״כ נקוף הק׳ תשו׳ ט׳ י׳ "א שב׳ כי נולאי
צריכין נראות שית״ גונה תמקות לכהות עשרת אצנעות
למעלה ):מנור נינוני וזה השיעור יקכיק אכי׳ לאשת גרונה
כי ילוכ לגירונ אכשיס גנוה מנשים ו ה נ א נשם אניו
רנינו הגה״ק רגשכנתיג נעל לנרי חייס ז־״כ שאמי־ נהננן
שיה״ המיס בהמקוה ער ההארץ גרינ״נ ומה שחשש הרנ
השואל שאשה קמנה לא תוכל למבול כהוין שס הביא
נשס אביו הדל שלא חשש מעולם נזה ומעונו מרש נשיב
ואס זקכה ביוהר נא ענתה נה מנילה ה יכו אס שננה
בזקיכה או אכ״ הרכינה מעמ כד שכקו הורס ראשה אבנ
עדיין נא נכתחו מקוננות הקהריס בזה הוא כנוגהה הנף׳ז
והש״ך בר׳ המחבר שמתיר במבנה בזקיכה אבנ ת :כשי
רגחיכי בשעת המבילה הרבה ׳והי״ אחרי שכיקו המיס כ נ
ראשן א״כ עלמה המבינה נאקה קנויה נצה שהי׳ המיס ענ
ראשה כשיעור המיכומ שה״ המיס יותר מחצי אייה למענה
ממנורה וגס כ׳ שאס יוכל נהקן שיהי׳ מדרגה כראוי וגס
כל הרצפה לא יה״ המיס מגיכס נאלם בינוני יותר
מנמענה מהחזה י׳ אצבעות אז מה מוב וגס כ׳ שיזהרו)כשאץ
בחמקוה מדרגה הראוי״ נימבונ עני( שנא יהי׳ הנדס
עוניס יותר היינו שנא יגיכו כל הנואר שאז תאיתהא
נתיהא והוא מקרון גלול נככי האשת אס לא תוכנ נעמוד
בישוב תדעה בני פחד שהה״ יראת נתרכין כראד ככד״ת
ולענין אס יש במר^ס רחוק שתי כרקאות מקות כשירת
ועומקה כדת שנא תצמרך נהשהממ כנ גוכת
ועפימש״כ הדודא נק״ ר׳׳א קע״ קיו דאס אין מקוה
אמרה וא״א לתקן אז המנול אכי׳ שתצמרך להשתמח כנ
גופה עי״ נשרה פאח השדה ח״א קי׳ ודו ריד׳ז שהעלה
דכל עתר ממיל הוי מר^ס רחוק ומירחא והוי כמו שאין
מקוח אחרה והוכל למנונ נמקומת גס שתצמלך נהשהמח
כל גופה כי״ש[ )ופי״ בקיק שלאח״ז( )קנו( ]לפחות
עבאה״ג לזרה היינו חצי אמה של ר מפחים )ועיי׳ נק״ק היש אומריס הללו דלא עלהה לה שבילה אפי׳ בדיעבד
מ״׳׳ש ועיי׳ בק״מ ק״ק נדו וקיק נדז עיי׳׳ש
הקודם ומיש נדד הלביש המובא נפח׳ש ושאר האחרונים
גזה( ועיי׳ נק׳ לעה הורה על הירד ק״ ודז ק״ק ״ ועי״ סןזיף Q׳ )קלא( ]יהודית נחלה• נד״ נשרה מחנה
חיים חיג ירל קי׳ כיד נדד אשה המשגיחה
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)»א( נא .והגיח פסק דפלתה לה סגילה ואיתא גשיס נתנה תגשיללגנה
לא עלתה נה עגילה וגתגו כפיו לקמן סיס קציפ )»ג( סוצציס יאנמ

)כב( תנרון שפרה ]ס׳ גתשתתרגינו עקיגאאיני סיי ) Tpהוגאקצס
גאורן גפית לאהיפ סי׳ קפ»ו סיד( דאס לא עשסה סיקון זס ופגלא גיגה

דרכי תשובד.
בבית הנובינה שראו ונענה קטר .וגס הכשינה הנשים נמים אננ היכא שזלחה ואינה ננהלה נמיס והפקה שעלה
שהורה בהן קוטת שלא כלה והקכיס נהשואנ כהלכה נידה עד שהמיס עונים הימנ על לאשה ואז פחחה ימח
שמחדיביס בהעבירה בכרמ ברור הזה בעוה״ר שיש לכמה הוי שפיר מנינה ונשעח הדחק יכולה לקומך עיז עכיל.׳
נשים שיערות ארוכוה ונריכין אשה יראת ה׳ נהשגיח על )מלד( מי שתעמוד ע״נ• עי״ נ ג ״ שכ׳ דהיה נענה יכול
המנילה שלא יצופו שכמה״ וכיוצא עי״ש וכ״׳ נשרה לעמוד אצלה ועי״ נשרה נרנ מהדיה ירד קי׳ קבע
נמע שורק ירד קי׳ ס״ל נאשה ההונכת בגילוי שערוה שנשאל באיש ואשה הדרים נכפר נין עכרס ואץ שס שום
ראשת אס נאמנה להיות משגחת על המנינה והעלה שם יהודיה זולה הזוג הזה לנדס ואפ״משלהה אין להם אם
לגס ש״נ שאינת מלינא נכננ רומרמ נאוהו לני• מ״מ יכול הנעל לעמוד על״ וכהנ נפשימוה ממהל להנעל
צריכים להשמרנ נתקירת ממשלרתה תזאת ע״״ש ועי״ לעמוד אצלה נשעח המנילה ולהקהכל נה ]ומונאנפהיש
נשרה צני הכארח נאאמויר הגאה׳ ק תיוחנר זצננהיה ק״ קציה קקינ[ ב״״ש )ועי״ נדנריט קי׳ קציה קקיד(
הכימ קי׳ ודע עיל הבלן ואשתו שהמרו כגל הלנ והכשיט )רלה( ]או שהוא כלילי -ומוגלה ננהל נמקום שאיא
לנשים נמנול על מררגה עניונה שיש שם חשש איקור להיות עמה נר מלק .גית מאיר[ )קלו( ]תכרוך שעדה
ליעבר ותעלה שצריכין בהעבירו ואין נהאודנס נאיקור עי ראשה עי״ נק׳ תוקפות ירושלים נקיי זה שהביא
חמור זה עור עי״ש וראיתי בשרה כחיי ביה שערים מהירושלמי שנה קושרה שערה נזננוה הקוק)רפויים( וסמוך
)להגימ עמרם ז״כ מב׳ אויפאלא( שגשאל עיר אשה המשגחת עלי דשפיל לודמנד הכי משמע דזה מוהר אפ״ לכחחלה
שכבהה הנר בלינ שבה בבית המבינה והתנצלה שקברה גס ניש מי שינממד על גבי׳ עיי״ש ועי״ לעיל נקע״ i n
שעליין נא הי׳ אז ניהשמ״ש והשינ שאס הקבל לברי חברות )ועי״ נקיק שלאחיז( )קלז( בהוטי צ פ י עי״ ניי שהביא
לחהר מעהה לא יענרוה ולמעשה נ״נ ציע נזה ואוני מהלשניא דהיח חמד שעל ועיי׳ נמקול חייס קיק קע״ז
נעונרא לילי׳ שאני כמ״ש שיגרום מנה מכשולוה אס ודש נזה וחוכיח דכיץ דקיי״ל לעיל קעי׳ ד׳ דחומי שמר
אין חוצצץ אפי׳ כשק מהודקין ועל חומי צמר צריכה
יעכלוהו מענורהה ואולי הי׳ כן נקהנה זו שנשאל משם להשגיח שלא יהיו מהודקין אנא רפויים לפיכך נראה
אנל בודאי אין ניקח אקה קנה במנחה רק יראה ר׳ שצריכה ליקח לכהחלה חומי שעי לוקא מ״״ש )!5לח(
ומדקדקה גם כ׳ שם ע״ד אשה שהיא קצרה הראוה קוריץ בשרשרות של הומים חלולות• עשו״ן מעשה לשח כדלעיל
זיכמי׳׳ג שהוכנ להיוה משנחה ננה׳ עיניס על מנילה
קב״ ג׳ שיך ס״ק נ״נ וקדלי מהרס קקיפ.
הנשים[ )קלב( שלא ישאר משער ראשה צף עיפ המיס
עיי׳ נק׳ אמרוה מהורוה)מהרה מנילה( להגהיק דטמשאמש סעיף 0״א )קלט( לא עלתה לה טבילה .ענאה״מ
מיש מהשיך נשס הניח שחולק על העחנר
זיל בקע״ ״ מה שהזהיר נזה מאוד עיייש ועי״ נק׳ ננ
העברי נח״א דפוק לטנ דן> נ״ח ע׳׳נ שחגאון חחס קופר ופקק דעלהה צה מנילה ועי״ נקימ קקפיא שהניא לנרי
זציל צוה להמומטת על המקוה שאס תנא אקה נעלה שער הניח נזה וקייס מיהו לכמחלה יש לתהל שלא תקח ננס
למנילה שההן על ראשה קנכה והקנכה הימה מונחה על ידח עלומה עכיל ועיי׳ גשמלח קקלימ ולחס קיק
המיד נניה חמנילח ולא חיו מביחי׳ למנונ נעני שער ק״ה שחניא דנלי חניח נזה והוכיח דכיון שדעה הרמניס
זולה עס קנכח הנז׳ לתגן על איקור כרת עכ״ד וטדא״ והראנ״ד ננעחינ וחרא״ש ורניט ילוחס פקקו לאקול אפ״
הימה הקנכה נעשיה עם נקנים כמין שרשרה עד שהמיס נדיענד טדאי דעיקר לדינא כדעה המחנל איא ללחוח
נכנקיס הימנ שלא יהי׳ איקור חציצה וכן שלא יה״ קשור לעה הפוקקיס נקנלא נעלמא ונפלמ שיש ללחוה דלא
נרצועוה בשולי הקנכה נראשה ועכ״ז נא אדע אס לקמוך דמי בדין נהנה הגשיל לגנה לגגהנה הנשיל לננה ״ל
למעשה על המעשה הזאה כי גס נכהיג לא ההיר נשרה דהגינו חזיל כיון מיד״ לנגל עיני׳ המיל שפיל סצינן
מהרגדס רק בדיענד )כניל נדנריט לעיל קיק ייג עיייש( נדיעגד אלו היהה רואה איזה לגל הנדגק גיד״ היחה
אבל לא לעשות כן לכחחלה ע׳כ צ׳ע[ • )קלג( וזןם אין רואה מקא״כ בהפנףלה גנה לאחול״ דאין עיכ״ לאחולי׳
ללאוה עיי״ש
לה מי שוממוד ע״נ• עפהיש ודש לעיין בק״מ בשס מהרקיק
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מימ השתיים איצ ביאס מים ראוי לגיאה נפיצן שין )מנ( ציינה .כתב
המין מיהו כל זס אינו מענג נליעגד ו מ נ נניס )מד( גמליה .כפג
השיך נראה רוקא גאותן הגנדיס שהן רפויין עליה אגל לא גאוסן שסן
מהולקיס שוג מצאתי כן גהרמגין כח עיש )מס( להסיי .משמע מ
שיכול להסירן אפילו דיענד סוצצץ שץ• )מו( למסמיר מיסו אם 6גסה
שגרתה ואמינה סונה דפגרתה כוונה עעציותא היא ל0ע הכי אפייגן
גשיס תולץ ד qליא

לגין עצמה נא ענתה הטגילה עיש וע׳ גשיפ מיש גשס מהרשיק[
)כנ( נאנק שצ יגציס ע׳ נתשונת פני אייה סי׳ ו׳ שנשאל עיי האנשים
אשר קווצותס תלתליס ונפזי פל יאשיהס אבק ננן שקויין פודיי אם חוצן
בתפילין והעלה יכיון שעשוי כנוי הרי כגופו של פכי ואינו חוצץ נתפ לין
של ראש וכתב שאין ללמוד מזה שתהא אשה מותרת לפנול עס האבק זה
שעל ראשה למיד כשיבואו השערות נמיס מזינ ליה הנוי ולא עדין תו
מאבק שעל רגנים ואפילו לדעת הרמנים לאנק של רנליס שאינו פוצן
בדיעבד מיע בהא הרמביס מודה דזה נרע יותר מאנק של רגליס עיש
)בד( שזבלה נגנליה ]עיהיפ ועמש״ל סינ בדיה דמקפית עליהס[ )כה( אינו  •fttfכתב נספי פפה* דניאל כ* ביאה יאומן מים קמצים עפים
מסיס כינוקיס נשעי צייך נהסיק להר סציצה )כו( נלא כווני כמג נשפי סמיי כיי אס סיס גמלה פולה 0ל ופשיס « ע ס נקיים ו»לס <מי
שתוכל לינ.נ גו ולא כיוונה לתשמיש נראה לאותה כגילה רהני אן> לתשמיש )בז( מופית למלה פ׳ מה שיקשה עיז גססי יום סיופה דן> <י ציא
וע׳ נתשוגת רדגיז המישות סיי ניל שתיח קושייתו ועיש עול •ע׳ גמניא סי׳ קניפ סיק ״ 1שכתג לגזס לא שיק• לגרן) .כח( רש להסמיר .עגהיפ

דרכי תשובה
השיך נקיק מיז ממעס שהמימ נמחה אנג צלולות וקקמין כשכנר מנלה אנל לכתחלה א ^ ל ה למול נשום נגד
ודאי חוי חציצה וכ׳ ננל״י לא qצואה ענה אין לאקור נשום גווני אס לא נשעה הלחק גלול שייראה להפנףמ
נשניל זת חמקות ולכתחלה נכון ננקות תמקוה מחמת חשש נגדית ע״״ש )קמו( )בבגדיה .עיי נס׳ שעלי עוהל שעל
דנין אצנעותית דנדנק שם אנל נדיענד אין לאוקרח עכיל כ׳ שכ׳ לוקא בשחל נגלים הלפויים אבל כממבלה במנעלים
סעיףמ״ג)רמא( צריכה להשיר צואת דחוטמ ענאתימ שעל רגלי׳ ואנסלאות אזי אפי׳ בליעבל לא עלהה לה
ליש
ינדיענד אינו מככנ ועיי׳ נקימ קיק נונילה כיון שפכיפ עמודת על לבר שמקבל מומאה לאפ״
פיג שהוכיח מלשון השיך  qbnצואת תחומם אינו מעכנ נדיענד לא עלתה לה מנילה כד לנדל קעי׳ ליא עי״ש(
בדיענד ט״׳׳ש ועיי׳ ומת נשרה הרמ׳כ מפאנו קי׳ קיי סעיף 0׳׳) rרמז( ונדבקים בחוזק בבשי שהם נקראים
והנאתי דנריו נעינ )קיק כ״מ( ועיי׳ נחכמת אדם שכ׳
נליא סיליץ לי״ז שיך קקניז ו ט בכףמ
שלזה יש ללמוד גס לצואת האוזן עיש והניאו נלחם קקפ״ח בשם חגש׳ל שאל מיני כינים ופרעושים אין נדנקים
קיק ק״ח
נגו qוהמיס נכנקים בתם ולא ח״צ׳ וכד ושאני הני כינים
סעיף מ׳׳ד )קמב( שתי שערית ראשה• ציל ראשם שהניא המחנל שהם לנוקים בגשי״ במתק עב״ל ]וכ*כ
קיק ין׳מ ) ק מ « ונקבו והוציאתן נלביש בח״ ליניס אוח פיח ועי״ גסו״ס מנליס ננעיעיס
נחם
יד 3יויל סי׳ גיח(
ציל ונקטירצאו נרז קיק ל״מ נקם זקיני הלבוש
סעיף 0״ה ) מ ט ח או שטבלה בחמין־ מפני שהאמין ס ע י ף מ ״ ח )ר&ח> יש להחסיד לכחחלה .שחמור
וחמבול בשונה בלא נלכה אס אפשר.
י
 qק״מ קקפיו
סעיף ) YQי־מה( שטבלה בבגדיה׳ ענאהימ ועיי׳ שיך סקיק מחביח והיעו לוקא אם לא מפלח ננליץ
נמקול
חיים קיק קניו שכ׳ דמקעע לנעלה מקור ח״ס נףק קס״ב• )למש( ]להסתיר ליל
ממשמעוח לשק הפוקקיס לאפ״ ננגליס שהם לפריס פנדלחן עי״ נקרח מהל״ אקאל דל נדר ל כף לי״ז
ואינם מהודקים לא תמנול ולא מחירין רק נדיענד לוקא באשה שכל עקקה בחטח נמרמ ואס הקטל המנוח ילגישו
בבי א
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שצריכה האשד .לבחק כיח הסתרים ודיני חפיפה כשבת ובחול .ו מ י׳׳נ סעיפים:

א ״צריכה להדיה )א( כית השחי ובית הסתרים שלה כמים )א()ולא גשאי משקין()מהרי״ק שורש ק»ו(
)ב( ב)ב( ולסרוק שיער )א( ראשה » ( יסד•)ד( במסרק שלא תהיינה שערותיה נדבקות זו

באר היטב

פתחי תשובה

)» (rאלו .כגון נלג או סמוי או עם האיץ או סזיר או סוס או מצורע
וכיוצא גהן <דנ עדי אגל גיוקס ונלגו אימא שאם פגע גה סוס מעלה
ומשמש שגניה עומייס נאיס נזנוין שועעין ומגינץ לופייס פויה ואינם
משנשין וממעפין גשינה ולא עוד אלא שאיעסן עופלמ על הגייומ נו׳
ע0ל וניסינן גפסשיס לאי מאן דפגע נאיממא געידנא דסלקה עפגילס
מצוה אי איסו קדים ופשמש אפדא ליה צדידיה יוס זנונים ואי איהי קימה
ומשפשה אסדא לה לדידה יופ זמנים מאי מקגסיה לימא הני שופך גוז
על נייגים ויתעם גמוהו לא דלן והוא גמהלים ק«ז והכי עייפי לה גיוקס
אגל סולדות אהרן לא ציין עקרא ישופן גוז על נייגים אלא ומזיס אסיקיס
רפה גאייג י«ב נראה שלא היה גויס גש*ס < nוכו׳ וגילקיפ מייתי מאמר
זה בפסילים ובאיוב הלבן נמרינהו לסרודיהו ע0ל ה5דן
קצ) £א( ראשה .כמג השין דלשון הרענץ הוא כל שעי שגה ועכשיו

מיש מיהו אם אנקה מגרתה כף ונספר סמודי יניאל כיי נתנ לנאורה
נראה יוקא מגרמה אגל איש לא עהני עיכ ]וע׳ נס׳ לטשי שרי סי׳ צ׳
שכ׳ ייש להסתפק אס נכנסה להקר ואסינ נתכוונה ולא הגביה רנליה
גשמס מגילה אי מהני שיא להצריכה כגילה אפרת ויש נהקל עיש[
)בט( ינרים אלו עבהיכ ייש או עס האת ונספר סמ*י כיי כמג
דהנא מיירי בעיה נמור שאינו יודע לקרות קיש ניק שמנאוהו עם דניים
פמאיס עיכ
קצט )א( ולא גשאר משקין .ענףז סקיג ונספר סעודי יניאל כיי כמנ
לכאורה נראה שגשאר  qwשאי ,שם קמפ מומר גשאר משקץ
י
)ב( ולסרוק שער ראשה ענהיפ של היג מהר״ס זיל מיש גפם שגזמ
יעקב וע גתשוגת נודע גיהודה ס״י סי׳ « שכסג גאשה שמסוסקסאס
עיינה בשערותיה כלל הרי יש ספק דאורייתא וצריכה פנילה מסדש ואן>

דרכי
בנ״א גהליכמה למבילה מצוה בימות החוצ התיר ע״ז
לדחוה הכבילה עד ליל מבה דאז בללדה סוגרת החנות
מבערי וליכא היכרא וט שחומלא זו להסחיר מנילהה
שרשה פחוח בדי השיק בעירובין נ״ה ע״נ עי״ש וראיה•
בשדח כחיי ביח שערים חידד )להג״מ עמרם דל מב׳
אויפאלא( שהשיג עליו בזה וכ׳ שהפריז על המדה ומשיק
עירוגין שם אין לאי׳ כמו שביאר שם

תשובה
תליש מקאן הנד ז״ל בשם ק׳ המקצועוה חיל רש
צטעוה נמנעות מלמבול אפי׳ גיוס ח׳ מפני שסוגעץ
נחזירהן גרים וטיוח ומליצי חיוה ואעפ״י שלא אמל קפל
המקצועוה אלא נפוגעות מיד שעוטה מן המנילה יש רש
שנזהרוה כל יום המנילה עכ״ל ואיט קהילה ללנרי המופרד
הניל וכמ׳ש השכנה״ג ג״כ למדינא גס מחומרא ליש רק
כשעולוה מן המנילה כמ׳ש ננוומרל לק שיש נזהמה
ניוהל כל היום כולו מזי[
םימ! סצ״ט סעיף א׳)א( בית השחי .היינו החה
אצילי ידיה והחמ שוקיה
י
והיה שאי המקומות המכוקיס נאקה מבמת מקול ידים
קיףנ ועי״ש נתסאלה צני קק״א נאולך )ב( ולסרוק
שער ראשה עפידש מה שציין לבאהימ של מהרי״ע ודיל
שכ׳ נקקיא נכס משו׳ שנויי קי׳ <דח חיל אשה אחת
שבאת מנית המגילה והזכירה אה עצמה שנניח המנילה
שאלה ובקשה מאסה אחלה לשאול לה מקלק ושאלה לה
אך ששכחה אם סלקה עצמח קולס מגילה או לא ופקק
להחמיל מקפק ענדל ועיי׳ בק״מ קיךו ובמקול סייס קקיח
שהגיאו דגלי השגרי גזה ו פ שיש לחלק בזה בין אס
כנל שמשה עם נעלה או לאו דאם לא שמשה עם בעלה
י י ץ שמכלה מיל אחל צאתה מבית חמנילה ולא ענד
עליה כילה אחה * שפיל יש להחמיל מקפק שממגול
שנית אבל אס עגל עלית לילח אחת שהיהה עם נעלה
ביחל יש לקמץ־ להקל וכמו שכסט כמה שפמים בשכחת
נמילם צפורניה עיי״ש ) (2יפה במסדק .עיי׳ בקיע קקינן
שקולא הגל על מנהג כמה נשיה שקורקוח עצמן גגיידהן
ביובש גלי שום רחיצח הלאש ואידכ הולכח לביש הגמילה
ורוחצוח בחמץ ומומפוס ראשן נעים חמץ ושוב אינן קולקות
וגם לפעמים אינה מקסקומ הסערוס אפי׳ גילים חה איפו
נכון וכו׳ אלא לאד להנהיגן שטנת לחיצח הלאש קמוך
למנילת הקלוק נמקרק עי״ ש )ד( ]במסריה ע»י נק׳
תוספות

ועוד שס בכח״ ניס שערים משד חמ׳ ששאלוהו נלנר
אשה שאוכלח על שלחן אחליס כגון החן הקמוך
על שלחן חמיו ואס לא חאכל נשל ילגישו שבלילה יה״
ליל מגילה והעלה דגם ללנלי מהל״ אקאל הגיל הייט
לוקא אס יולעיס שכניס והלגה ג1דא שיש לחוש שירדון>
לשע אחליהס וכיוצא אגל לא מחשש שידעו גני ניהו
ע״כ טדאי ׳והל מוג לקיים זה למנוע מאכילח בשל
עכמ״ד[ )קנ( שלא יפגע בה תחלה דבר ממ* עגאח״מ
ועיי׳ גק״מ קקציא שכ׳ מלקומי מהר״ל גאשה שהלכה
עס חגלסה מגיס המגילה ופגע בה כלב והשיג שא׳יצ
למגול שניח מאחל סחגלהה היסה אצלה ופגעה גחגלחה
חחלה ואחיכ בהכלנ והגיא מהש״ל שעוג לנהוג שהטא
חגלהה לקלאסה כשעולה ק המגילה וגס חגע בה
עיייש )קנא( ]תחלה דבי־»פ*ג עיי׳ גשרח מומרל חליחאי
ודג ק י סיז ד״ל ח ח הקיק לע כנףסנע נכלי או לבל
ממא הוא לק מרש ההדא כמיוצאמ מן המגילה גללך
גהלוכה לגיהה לוקא אגל לא אס לוחצוח שם נכליוה גיכ
בביה המגילה גמלחץ טעה גס אס נאמל למנה הרמ״א
להקפיל גם נניס המלוק כשעולוס מניס המגילה כיון
דנמי דידן עומדס נשים מ י ס המגילה וטגעס בה )כמ׳
בנףה הקולס( ואיכ אץ פגיעה הנכליח גסחחלה ואיכ
לא איכפת לן בפגיעת הבכליח אידכ כלל עי״ש
אמנם מצאתי נשכנה״ג ק* קציז שכ׳ בשם כידי הסו׳
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נהנו לשרוק שער ראשן במסרק ושאר שער שבה מפשפשת אותן בידיה
יפה יפה עניל )ג( נופה הסנמת הפוסקים דתקנמ עזרא אינו אלא
נשפיפמ שפר אלא שנהגו להסמיל למון ולהשתסן נל הנק> להבי מקילינן
ננמה מרים נספפה אנל מה שצריכה לעיין נננ נופה שלא יהא דבר
מיצן מדאורייתא היא מכיל השיך )נ( גיוייא נתנ הלנוש דהיינ .מה
שאנו קורץ נליא קרידיא אנל הפרישה כתנ שפעומ הוא וכן שמעתי מלועז
א״ נר ומיהו משמע ננמר שאנו קורץ נליא זיין( מותרת למון שאינו
משמנך ואדדנא מנקה הזוהעא ונן ניהגין וסושנץ זה למצוה שין

אס נדוי לה שעיינה רק שמסופקת אס םיקה דאז היי ספק דרננן מימ
צריכה פנילה אסרת כיון דאינא סזקת איסור ועוד דהר דנר שיש לו
מתירין אלא שיש היפר מסעם שנתנ המיז נס״ סיפ סיק כיד והינ סירכא
נקפ ואסא עכיד ומשמע קצת דאן> נמשופקת אם עיינה ניכ עותר מפפם
זה מימ צ״פ ננל זה אן> נא״ אם סרקה לפי שננה כ שם השיג עליו
ילא דמיא לקיש ולא אמרינןשם סירנאנקיפ ואמאי והינ נן הוא ]'מיהו
״ל יזה דמי לעיש שס נסימן סיפ סיק נדו נשם הגאון מהריש כין
נאשס שמלסה ושכסה אס מלסה צד השני שהסיר אפי׳ לדעת הנהינ נר
עיש[ ועכיפ נ׳ל נאם מסופקת על העיון לא נמיי מפעם סיינא נקס
יאפשי יהנדז לא אמי אלא נספק דימן כההיא יהסס
י

דרכי תשובה
הוקפוה ׳משלים ק״ זה שהניא לאי׳ מהילושלור פקחים שנזהלים הנשים נזה מבכי חשש השפלות שנא ישאלו
פיא הלכה א׳ גני שלא החלוק נין נדה לנדה והניאו גקממים אמנס אס שעלוחי׳ גדוליס קצח רש חשש משוס
נהוק׳ נלה לקיו לאס קרקה ראשה שלא נשם מנילה לק זיעה קלושה החחיחן ולינוק החחיחן ושכחה לחסחפל
לכנים או כיוצא נזה לא מהני וצליכה לחזול ולקלוק על יוס מנילה אז חוכל להקהפל ניוס ההוא לק שחשמול
נשם מנילה ע״יש[ )ה( מצסד .ובבשרה .עיי׳ במקול א״ע נעיון ושמילה שלא יה״ שוס א׳ משעלוה״ נשאל
ח״ס קיףו שעמל על לשון המחבל נזח מה הוא כפל נקממיס ע״ש[ )ועי״ גלגליט לעינ ק״ קצ״ח קיק צ״א
לשק נעצמה וננשלה ועיייש נמ״ש נזה ועיי׳ בק״מ קק״ה
שעמד ג״כ ע״ד המחנר נזה שחלשו! מגומגם דהי-ינ׳ עצמה םןזיף ב׳ )יא( ]במים חסין ע״׳ נשרח מהרים קיק
ק״ קנ^נ מיד מיש נזה גנף׳ע נחו qחמין
י
והיינו נשרה וכ׳ שחוא נרק דצ״ל נעצמח ובשערה עיייש
וכיכ נשמלה קק״ג ע״״ש )ן( ובודקת כל טפח• ר״ל דנמקוס ואין להם כליה לחמין כל חצולך לחפיפה לכל א׳ רש
שאין הראיה שולנות שס תלטק במשידש היל סמלה  q\p3לחוש שתהא מהומה נביחה האס יש להסיר  qwbבהמקוה
הקיק שס )] 0כל נופה כיי׳ בק׳ אמלות שהורוה)מנילה עצמה שחוחמה והשיב שחוכך להחמיר בזה משוס שא״א
מהלה( להגהיק מטמשאמש זיל קע״ ה׳ שהזהיל חיל לעיין נכל גופה כ״כ בהמקוה וגס שמא חשחכח הורה
ליטק עפלילוח חוחמא שחחח קופי הצפלניס אחל חחיכחס חפיפה וכ׳ שרק נאשה א׳ נכה רגליים שה״ קשה לה
שצריכים עיון גדול נעיון נהקלחס וגס חזהל נהדחח לישנ נאמננף החיר פיא ^  qעל מררגח המקוה עי״ש
חפח וחשיניס וחעיניס וחחומס והאזניס צ״ל נחשגחה ועי״ נשו״ח כחנ קופר ידרד קי׳ צ״נ שכ׳ גיכ דאין
נמנח ונשפשו qידים ועיייש עול מחומרח עיק החפיפח להניח להנשים  q\sribנהמקוח חמין משוס גזירת מרחצאוח
ומכל טפה[ )ה( סמוך לטבילתה -על  pאשה שחפסח ע״״ש וע״׳ נשרח מרן דנר׳ ח״ס ח״נ חיויד קי׳ צ״ה
ולחצה ננרש נצהליס ומנילחה הוא לעה ערנ קודם קנלה שכ׳ דאין להניח נחכו qבחמקוה שתוחמה בחמין משוס
שנה או נמוצאי שנה ננדמ צליבה נדיקה נעלנ או נמ״ש דהנשים מברכוה שס נשכה נובילה דכשהוא עשר לרחח
קמוץ המנילה דלא דמי לחפיפח לחפיפה כיק לאינו אלא  qvwנכישי זוהמא ע״״ש[ )וע״׳ בדברינו לקמן קי׳ ר׳ ק״ק
מחקנח נמלא נרכ נשעה הדחק חקילו חז״ל גס כשהוא ר( )יב( אפי׳ בחסי חמה• כ״ שהוחמו רק נקמש לחם
לחוק מהמגילה משאיכ הנליקה נעיון הט qנמצמח וננשרה קק״ז ועיי׳ נהפארח צני סקיג ונמקור חיים סיק ״ א
שהוא מלאולייהא אינה לשאה להלחיק העיון והנליקה שהעלה דנע״כ אין כההיר  qiwנחמי חמה אלא נשעה
שקמוך למנילמח מקור ח״ס קקיח )ט( ]לטבילתה .עיי׳ הלחק שאי אפשר לח להיוח מים חמין )ינ( נרוד׳יא
נאה׳׳מ של מהליימ זיל נשם חשנו״ ונפהיש קקינ נשם ענאהימ שכ׳ מהשיך לננחל שקולין t״ qננ״א ומהלח
הנרנ ועי״ נלנלי שאול רוק qלעה על הירל נהשממוה נחו qושכן נוהגין וכ״כ ננל״ ]וכ״כ נשרה השולה ש׳
ודש נרל הנרנ אלו וכ׳ כיון לי״ל לעכיפ לחצה מעמ הוי ק״ קיא ועיי׳ נשרה שעלי צלק להגהיצ מדעש ז״נ חירל
איחלע חזקת־ איקור ופנפל שם נזה עי״ש וע״׳ נשרה קי׳ קינ מיש שלצח השואל לכקפק ענ החפיפה ננוליח
מהליי אסאל חלק אסעיז וחוימ ס״ לניל לפנין אשה והוא השיב נו הנח להם לישלאל אם אינן גביאוה וכו׳
שחפפה ואינה זוכלה ננילול אס מנלה עיייק[ )י( ושעדה עיייש וכיכ נשרה למשי מללכי חירל ק״ ק״ל וכ׳ שמוב
עי״ ננל״ קקיו שב׳ לנוחגין שלא לגלח שעל לאשה נמס הוא להנשים האומנוה שנאומ ׳ליהס מלוכלמה וצטעוה
ענילהה והבי* בעצי לטבה  qpקי׳ זה ]ועיי׳ נאמלוה אלא שהזהיר להנשים חמשגיחוה שס ללאוה אס לא נשאל
מחולוה )עגילה מהלה( להגהיק מטמשאמש זיל שט מט qהטליה ענ מפה משוס חציצה עיי׳׳ש[ אמנם עי״
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!ותהי תשובה

באר היסב

)נ( משבן השערות עיץ במשובת בשמים ראש סי׳ רציפ

)ר( שרי כתב השיך פירוש פעס זה שאינה צריכה נסזוד וכמון אבנ
שתסמוך עיז לפון( שוב בנתר וכיוצא נו לא וכהיג אמרינן נעינ ש מן ניז
יכל מה שאמרו סכמים שהיא פרפה אינה סיה אפיצו אנו ריאיס בהוא מ׳ מ־פי וינא כננוש שכת :ואשה זו סופפת וכר ולא דק עכיל )ה( לנסוס.
ג׳ ספמים ואיל נסזי אנן אי היין מסבך השערות או צא ״נ ראין פנע שערות של » אים שוה וכייש סכמי המסאים ופכמי המשקר! .דך

דרכי תשובה
במקור חייס סיר ,״ נ שכ׳ דגס שכיקהח תאשח עצמה טמלץ מחם ונוובלין מתס עיי״ש ועי״ ביח שם עפיי דעת
ננמר שקורץ ז״״ף מנקים עצמם מהז״״ף ושועפין כל הלאיש ז״נ בדיח מי מצח וכו׳ וחשבתי צו בפגףמומ דאין
גופן נמים חמץ נלי זיייף לחוש גס נלעת תמערנ׳ רמ נדמות חמביצה נחחפיפה כי חחפיפח ציצ במיס חמץ
ע״״ש וכן שמעתי נשם אלומרל מלן הגהיק לשכנת״ג וחמבינה אקורת נד׳ המחבר בחמין מרש מרן חמחבר
מצאנז זצללח״ח ננרק לנל׳ ח״ס שחזחיל שלא ׳חופו תנשים נקמן קי׳ ר״א סעי׳ נרה ועיי׳ מה שכהבה׳ בקי׳ זה צעיצ
נשעח חפיפח נחאמבנר נמח שקורץ ז״״ף או במח שדרך קקייא נפנץ חחפיכה נמpה שאסרו גדוצי האחרונים זיל
לחוף נקם שקולין זויל״ע לכיון לנתקם שקורץ בערבי מעעס זח בחוף בתמקות מגזירת מרחצאומ עיייש עכיפ
מפל ומה שנקלא גרוד״א וכן משיכ השיך רהיה לח שנקי־א אץ נדמות זה בזת ויוכצ צהיוח כי מי מצח בחמין מקסבך
נל״א קל״ל״א וכן מה מנקלא אחל אקול לחוף א״כ יד תשערות ותמופצג השואב חשיב כי א״כ הי׳ להם צהקלמוםם
יולע אס חזויל״ע איט נכלל  ptoתקמיס שמקהנך חשערומ זיל נפרש דבריהם דבמ׳ מצח אקורה ציין יען שמקבך
ו ק ננחל שקולין זייף שכ׳ חש״ך שחמנחג נחוף נז״״ף וגס כ׳ כנדן קמך והערה צזה מד׳ היד אפרים ירד ק״
חוא נףדע ממבע הזי״ף ובימינו כ מ שמדלך תאומניס ס״מ סעי׳ ב׳ בדיה ואפי׳ שהה וכו׳ צענין מי מצח,מבארוס
וחפאנליקען שעושין מעמת הז״״ף שמתללך לשבות תאומנוה כאצו שי״נ שאץ כח בדס התערובות שמוזר ומצע נדי
נכל זיק ונכל שנח נתעלונוה סממנים מידניס שונים המיס נהסתבך שם ע״ש ומוגן ממשס אין ראי׳ צבאן מיל
א״כ יר יולע אס איט מתעלונוה מא׳ המינים תנזכל והעיקר כד׳ המרא בדבר שמסתפקים בזה אס מקבךיס
שכ׳ המחנר ומה שהניא הש״ך לאיקול ע״כ שמעתי מאאמרל נשאונ ברופאים ואס אין בקיאים יש צאשה צנקוס בעצמה
הגה״ק זצללה״ה שהנהיג והזהיר כן בכל מקום שה״ ט
אס מקנך הקערות
כח הולאה שה״ לנ אנ״ר נעירו וכן הוא המנהג בכמה וכן שמעתי מאאמרר הגח״ק חכימ ד״ע )המחבר( נשם
לות קלושות נמלינת 5bb:׳>pוק הוא מנחגינו 1
הגהיק רנשכנהיג רבינו בעצ ד׳ח מצאנז ז״ע כי
נפחיק שתנמיס תעומלות ומשגיחים על תנמיס בנית המבינה נמר^ס תמרחצאומ שנ מעיינות מינעיאצ שצ ברזצ וכיוצא
שאס יאלע אחה אשה שיש לה שימצה ודינוק עפלורוה נגליטת צאנז כמו קרעניציא וכיוצא היו נוהגי׳ תנשים
ומראה נידה או נשאר טפה משוס איזה קינה הוא חוכפת נשנים קדומניות צעשות שם החפיפה באמבמאוס האלו
נחידן בקס שקולץ קאליא או בנחל שקורץ זיי״ף בקעלח ערם שהיו המרפאות מתוקנים שם כראוי ורבינו בעל
שיש שס נניח המנילה ולאחר שחפפה והרחיצה חכחס ד״ח הזהיר ואקר זה נעשות שם החפיפה מפני חשש
והעלאה וחצואח של ירה או שאר אנר שנה היא תולכת מיד תמינעראנ ברזנ וכיוצא מקנך השערות ואס יארע
להיוח יושנה נאמנמי לחוף נחירן כדת נאוק שנהאמנמי כזח במר^ס אחר במי ירנעראל שובים אחרים ואי אפשר
לא יה״ שוס תעלוטת משוס לנל חק ימדס חמים נק״ס בענץ אחר והיא שעתדיח גדוצ יש צשאוצ צרופא או
]וכ״כ ננרכי יוקף אחרי שהניא לנל׳ הש״ך שאיט מה לנקות בעצמח כנז׳ ברירא בזה{ )טו( שדי .עבאתימ
שקורץ נלשונס שאנ״ן )ה״נו זיי״ף נל״א שלג• וכמ״ש ירש מהנףך דאס כבר חפפה סעס אחה בנהר בזה אינה
השיך( ונרז כתנ ננלכ״ וירמ גס בשאנ״ן כל המוקיעה צריכה לחזור ולחוף ועיי במקור חיים קקנרו שכ׳ דמלשון
גולעת מפני שבליטייו השעלומ נדבקות זליז כאשר עיני חש״ך משמע דאס״ קודם המטלה מ״מ אם כגר חפפה
לאו ולכן יש להזהיל הננךס על זה עכיל תבלכ״י תלי גנתר וראתה שאין השערות שלה קשורים מיקרי דיענד
דגס נטרית טעה להזהיל לתחמיל כלעידט הנד[ )  ( Tואץ צליכה חפיפח אחרת קודם אותה עגילה * ל לדיבא
]ולא בכיי דברים הפסבכים השיש־ נשאלתי משרנ ומפלג לא נהירא אלא מקא אחר המגילה מקרי דיעגד עי״ש
א׳ מידיד״ נ׳׳י נרד אס ימהר לעסות החפיפה ניר מלח ) 00רק ביין• נר״ גתפאלה צבי קק״ד ומקור ידים
)שיש מכ״טת כאלו נכפריס שהם מיס מלוחים( והערת קקנד׳ו ונרז דעלברי הרמ׳א מבואר דייה בשאר משקים
מידש במושיע ארח קי׳ ק״ק ס״מ ודל מין! מלוחים וכו׳ יש לקמוך נרד הרופאים למק שערוה הראש ולא דמי
אעפיי שכשליס למי מקוה למבילת עי״ש וכן שם נקעי׳ לדלמיל סע״ א׳ שמחמירים לשערות של נית השחי ובית
י״ב השלג וכו׳ והמלח אס ליקה על שיעשו מהם מיס הערוה ועיש נמת שפקפק נחילוקו של תלידא וכ׳ שלנו
י

חוכך

יורה דעה קצט הלכות נדה סעיף נ ד

באר הטלה

צהפיפה )מ( עד שתחשך ואז תטבול יוכן מנהג כשר )יח( שאף על פי שחפפה תשא עמה
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פתחי תשיבה

באר חיםב

)ד( מנהג יפה עיין גהיע ומיש נשס פניס תאירוס עיין נתשונמ נולע )ו( הפנילה ונמלינומ אנ נהגו הנשיס להשתפן ונמון וצרסין ולסרוק
הכל נניס המרפ־ן קמון מ rלפנינה וננין הוא שין )ז( ניוס כגון
גיהולה סלק יודיע סימן ציפ
שמלן נדרן ולא יהיה לה סמק מילה או שאד אינס ו.ראה להא לאמיינן
נשעס הדסק סופפמ ניוס נרור הוא לנלינה צרינה עיק ונליקה ננל נופה קולס הפנינה ס»ו )ס( מנהג והשין נתנ דנאי נמנהנא סליא אלא כן
הוא עיקר הלין שסרסח וממון היפג ,געיש ותרסח וממון גמיש ניכ )וכן אס סל ״פ יופ ה׳ ו׳ או יוס * ג• ןאידכ פנילמה נמוצאי שנס או נמוצ*
יויפ סוספמ מפייפ או מפיג שגפ ולמיש או מוצאי ״« סוזרץ וסופפין עיש סיק ו׳ נדה שסל ליל עגילה גמיש וגיוס ו׳ הימה עליץ גיעי אגלה

דרכי תשובה
חוכך נלינא נהחמיל לאקול נ״ן ושאר משקים גטנשער אחאיהגיאו ה פ ו ל ט שוממב שסחי׳בלילח כמוך למבילהה
הלאש כמו נשעל נימ השחי וניה סעמה ואץ נקמץ אך נם במסד מתלנדנ p״ ר מבא בשכנהיג בזה ט
מרש הראשונים למנהג כסל חוא לחוף ביום אין כוונהס
גס נשעל הלאש על שאטה המפאיס עיש נאולך
ס ע י ף ג׳ )מ( ]עד שתחשך ואז תסבול עיי׳ ננן אעלוה כלי לצאס לעת רש״ לחוף ביום כלי שנא תהא מהומה
עהורוה )מהרה מנילה( להנהיק מגומשאמס לניהה למזה לא דיברי המה רק ט למנהג כשר הוא
י
דל שהזהיל ט זמן הסבילה גס אחר זמן זמנים הייט היינו גמה ששוהוה עם המגילה על הלינה ע״*ש[
אחר יום חח׳ צריך להיוה דוקא אחל צאה הבומים )בא( הנדיבה לחוף בלילה• ע״׳ בקיע קק״ג שהביא מהשר
גיטניס ונלאים ואץ שכה חלחל! לאי׳ לפעמים כשמולה מחלנףל נך׳ ר דחיכא שצריכח לחוף רק גלילה צריכה
סמרצ גהקדמה מגילה דחו״ וכמבואל נפיל קיז> ס״ לדקדק שתפקוק בלינה בחפיעח לוקא שעח אחה כדי
קציז עי״ש[ )יה( שאעפ״י שחפפה פ״ דאעיפ שעשהה שלא ההא מהוהה לביהה עיי״ש ונר״ נלחם קק-ד שהביא
ליךס חוממה הפוקיףס שצריכת להתחיל לחוף נעת־ מתשר המהרנףנ דחיכא דחותפח רק בלילה כביל הקט
היום וחפפה חומרי( זו נניהה שחפפה כנ טפה וגס לחעמיד מס כלי חמורה אח השעות וכדי נףהא ברור
הסעממ חפפח בנדם חמים וקרקה נמקרק הכל בלתה שיעקקו בחפיסה לוקא שעה ומלש דה״ט חלק ט ד ממעליע
טוס ואחיכ לעה ערב הלכה לביח המדחן צריכה לישא עי״ש )בב> יכולה לעשות• הייט כשהוא כאונק שלדא
עמה מקדק לגיה המגילה ותקרק שטה גניה הסבילה נח לחוף נלילח שהעכרס יש לחם חג באוהה לילה שאינם
דח״קיק דדלמא דגשעה הליכה לגימ המגילה מהגלגל מניחים להדליק אש בשום ניה או אחה אונס אחר \ p
שערה מקוד חיים קיק ט א )יט( לבית השכילה .עגאה׳ע כשידא לח לחוף לה ביום מחמת אחה אונס אלא בלילה
מה שחעחיק לשון השיך שטהגין לחוף ולרחוץ הכל גגית דוקא אנל כל שאסשל שהחוף במס וגס בלילח מחויבח
המרמן קמוך ודד למגילה ע״׳ נכן׳מ קק״ג שט דריל לחוף ניוס ונלילח שיך קיךח )0י( ]שלא תמהר לביתה
קמהחילץ מגמד יום ועוסקים גחפיפה עד שהחשך ומדש נדי׳ נק׳ אמלוה נוהורוה)מנילה מהרה( להגידק מטמשאמש
גנדע עטל )כ( ]שאיא לח לתוף ביום .עיי׳ גלחם נףק זיל שהזהיל שיח״ כףנמל חחפיפח נמחיטמ נ ע  pחצי
״ד בענץ שמקט הגאונים מהרים פאדווה וגט זיל בקהלה
שעה לכל הפחוה עיי״ש[
א׳ שה״ גיה המגילה והררחץ בחצר ניהכינ והיו הצנומה סעיף ד׳ )כד( ]במוצאי שבת• ע״׳ בהפאלה צגי קקיו
ממג״שוח ליכנק שם מגמד יום וע״ז אחרו  ptמגילהן
שהעלה להחמיר דדוקא במוצאי שגה משוס
לפעמים ועי״ז הקנו חגאוניס חנ״ל לעשוח החפיפה גלילה אונק שגה דשוה לכל ישראל ובכל מקום סג׳ גחפיפה
וכדי לצאח ד׳ רש״ וקיעמו שכ׳ דגלילהא־כא חשש שמא לילה אגל אונס גאקראז ל״חוד ולאשה א׳ לא קג׳ חפיפה
מחוך שמהומה לגימה לא חחוף כראוי מקט להעמיד שם לילה רש נגעלי הוראוה להשגיח מל שאלוה כאלו שלא
כלי ומרה שנממ ושיעקקו בחפיפה זו בלילה דוקא שעה להשהרננ קולוה ׳ידרומ מזה פי״ש[ )כה( י •ם םנהנ
ממש )דה״ט חלק כיד ממעליע( והקכיןמ לחיקון זה ימה• ענאהימ מיש מחנףך שהרס נגרש וגס ה ר ס והחוף
המהרנדל והלמ׳א דל נרי״ש ועי״ גשרח קנאה קופריס נמ׳ש ועי״ בקימ קקייל מה שחאליך נמרי הנףך גזה
בהשמעומ למי נלה תשר כיח נדל שנחט הנשים לחוף ובסוף לבליו סייס דמימ נחלו נ׳ ירמ אאל השנה וחל
בנילה ממש וכ׳ אף שהוא כנגד הנףע נדמ חבח להם מבילהה במוצאי ירמ או בחלו ב׳ ירע לפני השבה וחל
לישראל כיה שהוא דלבק מומב שיהיו שוגגין ואל יהיו שבילתה במ״ש היכא דנהגו לחוף גס מנרש או מעירמ
מזידץ ולמד זכוה עליהם כיון שממדיס נשים בימינה נה$ו ואץ לשטמ מנהגן אבל היכא דלא נהט אץ להחגדר
חמשגיחוח על חמבילח עיכ אין חשש שמהא מהומה לביהה עליהן אעיג־שנהט נחפיפוה היום נמוסלג ב׳ ימים מליל
עכיז דאר לחזחירס שיחומ ניוס אנל אץ לחכמיז בלביס
עכ׳׳ל עיי״ש ונלנרד מ ד נףיעמא לדבריו דאיטגס דרנק המבילח מימ גימפלג ג׳ ימים אץ לחחמיר עיייש נאריכוה
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ל»ש »•» תישק ידה כל פעס שלא מגא לילי תציצי• ובששת טבילה )י( תעיין ותבדוק היטב כל ע פ ה
ושערות ראשה ש ל א יהא דבר חוצץ)יא( עותדיה בית הסתרים במים ה נ ד ס ) ל ד ( שהוהמו
״אסילו בייט * ו ק תחצוץ שיניה בטוב בשעת הטבילה שלא ישאד  prreולא בשר ולא
עצם )ממי סי׳  f«*pאס לא ,סל סנילתה גמיש אם סוכל לעגיל ׳״•ש(  tקבמקום שיראה לטבול בלילה אין
להתיר להוף מ ל ש ולטבול ביום ש ב ת דתרי קולי בהדדי לא מקילינן .קולא דסרך בתה
ב א ד היטב

פתחי תשיבה

* onסעץ נדי שספנונ בזמנה נבעלה )פטם )ה( עיל שגס עיין גתשוגס שיג גבעת שאול סימן * פ גאשה שיש לה
0
ותיפ לעשוס פפיסס
עאייזס שאלה ס׳ עיש( נפנ נה״ אס לא היה נעלה בעיי ונא בגילה קאלפינפיס ששבסה נספון ביום מותית למול בליל שנס כיון שאיצ לסימן
שלא היסס יויעס שינא נלילה עוסיס לפון נלילה ולסבול( )פ( סזהי
פצעה נילפיצ סי׳ קציס  TOפיש
זה קא• אכל עקום שהפפיפה מיוסקס עהפנילה יום או יומיס .שין
)י( תעיין נסנ השיך דלניפ ציינה לעיץ ולבדוק נשעת פסיפס ונשעת פנילה ולימי נץ הפפיפה נפנינה עגינפ בלגייס הסוצציס היאדס לידנק
אס אפשי ו מ י * הינ וסט נהוג) ,יא( תדיש אנל לא כל הגון וסיה בשבת מופיפ ניפון בשמץ שהוסעו עניש עניה ידיה ורגליה או שאי אנייס
כל שאינה מפלס נל גוסס ונניש נאיס ייס  » 6ונתשוגמ <ינ סימן ה׳ נסנ ונמיומה נ׳ שלא נהגו הנשים לישון ולא לננוש למיס נשנת וייס.
)ואפשי משום שאץ אשה יודעת לשלק נין סעץ שהופעו עעיש או מע״מ או הושעו גשנת וייפ נס אינה •ויפפ נחהי עיין ססיסה( עכיל ופעם
ממנן שאץ לונשץ למיס נשנפ משוס שאז היו ציינין לסגול נ י ש והיו עיפיקץ הפמלה מהפפיפה והא יאיה שנ״פ לונשיס למיס ובפנס הוא
שנסבו שלא ללנוש ולענץ לנישת למיס גנינ פ״ן באיפ סיוק תקיא ס»ג נהניה ולפס אנילומ ניצ נדען שיא נדה נהגיה ע  0צ השיך

דרכי תשובה
 ptמנילהה גודש ומניס עליץ האשה סוך ימי אנלה לעבילה יס לחוס שהחא מהומה לביתה לחדליק ולא תעמח
מוהלמ לחוף ולרחוץ נחעץנע״שעכיד אמבס יעיין נק״מ חחפיפה כראוי עב׳יד עיי• ש עוד וחת וסעגץ מיץ־ לארח
קק״כ שהביא לנרי הפודא נזה שחורה לחהיל שהעשה הל׳ שבה ולא הבהקתי רק מה שנוגע יוהד לה׳ גלח
חחסיפמ במס ר עיש אעיפ שעליץ הוא ביעי אבלה והשיג ומנילהה בזה כמובן וראיה׳ בשרה בית שערים כת״)להגיע
עליו והעלה ח״ל ולנדל נלאה להולוה שלא החוף על עמרם זיל מב׳ ארפאלא( שכ׳ גיכ מזה וס״ס שהללך
מיש קמוץ למבילח עיייש גאולך ו  pהקכיס נלחס קק״ז חמובחר שהבענ ידליק! )כמ( תהיף כדום ובעלב בליל
וקמלח קיףח ללינא עיייש ]ועיייש גנוגיק חירל קי׳ צימ שבה קולס הסבילה צליכה לעיין כל גופה ושערה דעיון
לאס היא בימי אבלה מוהרה בחפיפה בחמץ ונמילס צפלני׳ גופה ושערה הוא לאור״מא מקול חיים סיק ל«א )ל(
מעשה עיי עכויס עיייש[ )בז( ותחוף ותסרוק מעט .עי״ ]ביום עיי׳ בפהיש בסס הגבעה שאול בשכחה לחוף במס
גססאלה 35י קק״ז ומקול ח״ס קקכיס שכ׳ לבנרכ ודש דמוהרת למבול בליל שנס אשה כדש לה קאלמינמס מרי׳
הלולא היבה עעמ הוא לק אקליקה במקלק לאיט אלא בלחס ושמלה שכ׳ כיק לללעה קצה גדולים היהה הקנה
מועלא דגודאי חאשח משגיחה שלא יהקשלו דמעלבו דסגלבלו נמלא לחוף כל הגוף וגם מחחוצקיס כחבו קצה שה״
קעלוחיח גחזקח עיכ ס ט חקלקח גמקלק לק מעמ אנל חמנחל  pגס בימי חגדק וחרמגץ חחמיל שכל העובל
החפיפח שחוא מלינא לגמי ליש חשש לפעמים שיש דיבוק מיז יעהח על העעול עיכ אין לחקל גס בכח״ג עיי״ש[
זחומא נענין מזיעה גולאי גס גמיש שציד חפיפה שטה סעיף ף )לא( ]ב׳ יפים שובים ביום חמישי וששי .כי״
בק׳ הוקפוה ילושליס ק י זה שהביא p
ח ״ ט חינונ כלץ ולא קג׳ גמעמ ע״״ ש באולך
סעיף ה ׳ )כה( ]כליל שבת• עי״ נעולה מנה ארח מהימש&עי מגעה פיד היא דעזלא חיק שחהא אגןה
ק״ לק״*ג קקיל מה שהזהיר ע«ל הנשים חוספח וקולקס קולס למהלהה ג׳ מדם כלי לשבה ושני
שהגיע ליל עגילק כליל שגת סמאחלוס וגאות לניסן ״״ vשל גליוס נר״ש במלאה הפטם[ )לב( ]ושלא par
ומנלכמ על 0נל שבגל דלוק הוא וחד גלכה לגמלה בה שום דבר לנקות שייךנגצק ונשעוח ל׳ח ומקור חיים
ואמנם אם תרצח ללחוזן בחמץ נגיסה והמהץ על שתגיע זמן קיק ליז[ • )לנ( ]דברים הנדבקים• חייט ד״קא שמאכילץ
חדלקח ומדליק ואח׳כ מלך *ניה המבילה עליף יוחל להיטקח .מקור ח״ס כףק ליח[ )לד( ]שהוחםו אפי׳ בידם.
וע״׳ שרת עהרי״ל p״ כיג נשאלת השואל וע״׳ ננא״ ע״׳ נחשו׳ משאה במוץ קי׳ ה׳ שכ׳ דאפשל דבחמין
רנה שם ק ק ״ שב׳ ששמע מביס זקנו הלגדש זיל שהולכים שהוחמו בידע אקח־ לרחוץ שאלי אבלים מץ מפני׳ ידי׳
לניחס נץ חפיפח למנילה ועללייךס ומוזלים ועיי׳ גק׳ ולגלי׳ לאלו הוי שוה לכל נפש משאיכ שאר אגליס פדי״ש
שעלי לעס על הירד ק ה שהניא כמה דיעו־ח וכ׳ שללעסו ובמ״ך קק״נ מ״מ ק ה ונקללי מסלה קקכ״א השיג על
לגלי השיך עיי׳ש מעצי לטנה קה[:
חמוגחל שהנעל ידליק עגולה שאס סלן לגיהח נץ חפיפה
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וקולא דחרחקת חפיפה מטבילה י ח יבימי תל)»*» («-אם חפפחועיינח עצמה היום וטבלה ™
כלילה יום אחר עלתה לה טבילה בדיעבד אע״פ שלא היו הפיפה ״ובדיקה סמוך דטבייה
אבל אם לא הפפה בלל לא עלתה לה ט ב ל י ׳ ע ״ שעיינה
vJF*\£%
מיד אהד הטבילה וסרקה במםרק ולא מצאה שום נימא קשור לא עלתה דה טבילה יאצי׳ל
אם חפפה במקום שיער ולא עיינה כשאר נופה שלא עדתה לה טבילה •־שעיון הגיף יייא ״ ־ ״ י י ^ ( Z ,
דבר תודח :ט ייבד״א כשאר בד חנוף אבל כבית חסתרים ביון שא״צ לביאת מים אם ל
ל־ i , ™ f
עיינה אותם קודם לכן ואח״כ עיינה אותם ולא מצאה בהם שום דבר עלתח לח טבילדי יי
י בחפפה ועיינה וטבלה ובעלייתה נמצא עליחדבר חוצץ נאם בתוך )׳»( עונה שחפפה ט ב ל ה
א״צ )לה( טבילח אחרת ואם י*או צריכה טבילח אחו־ת :י-נה א מ פ ״ שהיתי החי*־ P -״  Tצ־מיצה ע ת ™ ™ ן
)לו( ) י ( ולהרמב״ם ^ ו ע צ י וני וס6
שחפפה גיוס שינון נ ע י נ ו  .נ נ ה נתהציז י נ יה יואי :יהיה נסתי עונות ) נ ״ נשם הימנים(
)לז( בין כך )לח( ינץ כך צריכה טבייה אחרת אלא שזו א״צ לחזור לחוף וזו צריכה ^ י א ״ י ל נ י א ^
י א )לט> ־בד׳׳א כשלא נתעסקה באותו המין אחרטבי rhאבל אס נתעסקח בו בין טבילה *fc^S^S
לבדיקה א״צ טבילה אחרת שאגי !-״ (-תולה אותו במין ש נ ת ע ם ק ה ב ו ) י י ( יאבל אם ל א ח פ פ ח י ־ ^ י ״ ס ״ ־ ״ מ
ף ל«££י״*£ל
ל
י"
קודם טבילה אין תולין בו אע״פ שנתעסקה בו אהד טביי־ה :י ב
ך י י ״ נ י ס ב פ י י ״ל׳
לא « £
י ל ןאךןף  ,ל ך ן
לא ) , (.י י ך אן-יין קןך
אבל  }3Tךסףןריש
מקוחוח מפלשי״שס״ה
ן
שנתעסקה בדבר החוצץ ואה׳׳כ נמצא בהם מאותו המין תולין לחקל•• יג ייחפפה קודם
טבילה וביז הפיפה דטכילה ; ־ ע ס ק ה בדברים החוצציז או שנתנה לבנה )״( תבשיל סהראןי »״־ * ״ «  , ,לי
נגח י״מי* ענ קודם
.
.
ו
.
ו
I
ף ^ ^ ך ן ןלא ^ א ן  -,.,Ljy -נק י־״־יי־־-א־מ
) ( בךקך י ן י ך
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נשס ייאניי ו מול
I
I
מ ״ ירב »2ז ביפפי נ יs 0־ m tגגו ,כחפפי .,פ״ג  TJIי ני״ב -א נא ת מ י נל י א ימנ לע״ל נק»  n qאפלו עייני וגלקס ננלמה <* nזכ יענלי לי( 11ל0י לי גובילי וייג
נ״ז פ י  -י י .״ב בכ נב 0י י י נ ״ ״ י י י א ־יב נ  7למי רב גדי י ן  t»pע״א • טור ול״נ הרמ״א י מס בגמרא
ב א ר היטב
פ ת ־ ר היג ב ה
)ו( ונהרמג״ס 1׳  ,ייזשונת שב יעקב שימן דיו ש ב נהתמיר נהרמג״ס )ינ( עונה ויש פושקים איןמחלקין בין תוך עונה אלא בין סמוך לפנילה
או לא שאם המפיפה היה סמוך לטבילה אין צרינה לחזור למון ולסבול
עיש עוד ועיין שיך
ואס לאו צריכה למזור ולחין> ונפנול ויש להחמיר בשני היעות עכיל שין
)ינ( שונה ויש״ך פשק יא׳ ,תיכ ,נהקנ  vשאמרה נרי צ׳ שנא היה עלי נשעת :וגילה וכן הוא ממש דעת נל הפוסקים ונן העקר לדנא וכיס
הניס )יי( אנל יהא לכתי נש»מ -אה נא י פ פ י :א עצתי נה :וגינה אפיצו לא נמצא עליה לנר המוצץ ת י ק הניס דמ״ר׳ כאן שחפפה ראשה
אגצ צא נל נופה דננופה ליכא אצא מ י נ א נענמא ואס ט נ נ י ידיעגל ענתה לה :וגילה אנל נמצא עליה לגר חוצן אפילו ליעגל לא עלתה לה
עגילה אע״פ שגתעשקה נאותו המי; יה,׳ ז מתרץ יג׳ מצוקיה יש ייבר י ת ס תוך העונה שחפפה נונלה איצ פנילה אחרת ואס יש עונה צרינה מנילה
אסרת אאינ נתעסקה אמ»כ ״־״יו &צנ•! תי ,י׳ ,הפיפה צנוניצה רק עונה א׳ אנל אם יש ניניהם הרנה נ ג ק שפסעה נערב שגת ועגלה גמיש
לחפיפה זו •יא מקרי קולס :וניצי כצנ אצא רחוק מת^ה אז צא מהכ׳ נ י פ ס ק ה אמינ ועינ נ ת ג נזה לא חפפה קולס פנילה ריל אלא רחוק מענה
הרנה עכיצ )די( ע ״ י י כ״ש אס  Kו׳פפי מולי! ציק :ו.ג*נ נ י ן קצ״ח יהרוקח מולק עיז .פסק שאין תולין להקל שיך )פז( תנשיל והינא

דרכי ותשובה
רר^׳
סעיף י׳ )לה( ]טבייד זי־ז״ הי:ו חכיפה ונובילה וחולק על השיך ק״ק נרו בסס הלץ עיי״ש ועי״ בשרח
וכ״כ בכרישה ונקדיי נהי־ה שקכ״ח ועיי׳ הבלים בנעימים חיב ירד קי׳ נ״ח בד״ה אך מש׳כדלפייז
י
נסינו שם שב׳ מקחפינא להקל מ ד הפרישה ולכ״ז אס אם אירע לבר חוצץ נליל שבח ולא הי׳ החפיפה סמוך
מבלה בשבח וירכו ואח״כ נמנא עני׳ דבר החוצץ א״א נכונה המגילה מ״מ יש להקל עפי״ד הסיע כשע״נח קמוך
לנונול פעס שכיח ואס נובלה בחונ בצוק ואחיכ נמצא ננובילה דג׳׳כ עלחה לח ע״״ש אמנם עיי׳ בלחם קיק
עלי׳ דבי־ החוצץ וידוע שהי׳ עבי׳ קודש נובילה כגון רגיי׳ נ״ג שכ׳ ואף כי הקד״מ השיג על השיך שכיכ לדעח
או נובעח וכהיג אפי׳ היחה הנן־בילה וההכיכה בעונה א׳ המחבר מ״מ נדינא נלע״ד דיש להחמיר כחשיך עי״ש[.
מ״מ אם היו המקוה ממים צוככיס צריכה חפיפה אחרי׳ סעיף י ״ א )לט( ]בד״א שלא נתעסקה עיי׳ באידנו
בשם חב״ח והשיך דאין חולין להקל עד
ע״״ש ובלחם ושמלה קקי״י שהשיג -ליו ציי׳׳ש[ )לו(
]ולהרסב״ם .בקדרי מהרה קקל״א כ׳ דהיכא דאפשר לעבונ שאמרה ברי לי שלא היחה עלי בשעה מנילה וכיכ בקימ
נקל ודאי יש לחוש לדעה הרמנ״ס כ״׳׳ש[ )מ( ]ב ו בך שק עיקר לדינא אולם לשון זה דאמרה נרי ל' יש לפרש
ובין כך עיי׳ נמקור חיים קקי״ה דאס חפכה סמוך לנונינה נשני אופנים ש״ל דציל נרי ל' שלא ה״ עלי׳ נשעה מנילה
ובאותו עונה גס הרמבים מודה דל״צ חכיפה לא נונילה או ״ל שריל נרי לי שלא הי׳ עני מקודם נ ק היינו קודם
מנילה עיי• ז בקדר׳ מהרה קקליג[
ויצא הוראה זו לכל הדיעומ ע״ש) 1לח( ] י] בך׳ עי״
באה״ט ועיי׳ נקד״נו קקכימ ללשי׳ הש״ע אס עיינה קייוך סעיף י״ג )מ( ]בדקה מיד אחר נובילה עי״ נמקול
חיים ק״ק קינ שחניח נציע למה לא הביא
י
ננונילה אעפ״י שלא חפפה סמוך לפנינה עלחה לה מנילה
נש״ע
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יורד ,דעה קצט הלכות נדד* ,סעיף יג
שום דבר חוצץ שאני אומד בעלייתה מהמים נפל ממנה וצריכה מגילי׳
נדמה עצמה קודם :ונינה וראתה שלא נדבק נה שוס דנר )מא(
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הטבילה ותפשוט הלומד• ותטבול ואם לא כרכה אז
ו ו י
נ

I.

TUTP

<

בטיס ) 0ואם הם צלולים עוכרתז ברנליה
I
באר היטב

יאכס• נ5יא לא סוי

לאהד שתכנס עד צוארה

י

ומברכת ן הגה ו״א שלא מני! עד)א( אפר

)נ( נוהגיס
תגשיל )א(
)ר(גנה)ב( וכן
מלוכלן גפיפ ולקפה גנה על ילה ערומה
אינ היה
נה׳ג( ביי
שהיה
ואפיכ סבלה ולא עיינה נפשה לא עלמה לה פבילה דימי לנתנה תבשיל
לננה ניס )י (,נגדיה דליד לנסגה תנשיל למה שאץ רגילות להיוס
על הבגדים דבר לס לידנק בנון> האשה שם
ף )א( טהניס נתנ כניז אפשר שנייד רויא נהגו  pאנל עכשיו אץ
מהגיס  pונס אנו שמפס שהנשים איק צזה pאפילו נסינוק ידים
מפסקה גין לג לפרוה ונראה שנס זה אליבא יהלנתא אלא שלנתסלה
יש לעשות פינוק ידיס דאץ פקפוק על זה פכ״ל וכיכ השין דנשי ד»לן

הסבילה) rivי.שס

פתחי תשובה

י,׳־

,

י־״* ״

״״־י׳

בינוס
ימל׳ נ ר מ ס M S
נ 1י״0א  06י ף ג״י«
יל״א mm
»»נ נ ״ י
נ8ס ־ י א
בינוס י ן

 mוי*

ף )א( אפר הפנילה .פ׳ בתשובת הר הכרמל ס״י סי׳ כיה שנתב דא|>
בעקום שאין נוהנץ כן אלא מברכות קורס הפנילה היינו דווקא נמול
אנל בשבת כשפובלת יש לאשה לנהוג כן לברן אסר הסבילה או קולס
סבילה גלסש גץ שפתיה גיש פעמו )ב( ובן נוהגים .ע׳ נתשונת אאיז
פנים מאירות סיא סי׳ עיר גאמצע התשובה )ג( מהגיס ]עפיז נאיס
סי׳ פיל ונמגיא סי׳ ויה סקינ ומדיוק רגליהם משפע למקואות שלנו
למסממיס אותם ונפישי זוהמא ליס במרסן ממש וגס׳ פיינ ועפצית השקל
שס מסופקים גהאי מלתא ופ׳ גתשוגת פתס סופר סי׳ ר׳׳ז שכסג למאי

דרכי תשובה
גשיפ הך לינא דההיג הארוך שמסכים פס הלאגיד דאפי׳ סימי ך׳ סעיף א ׳ )א( ]תברך .פיי׳ בס׳ מלבושי
נןחרח שחעלח בפלפולו לחלבה
אס נהעקקה מאותו מין כל היום לאחר מגילה נמי מימ
אס מצאח על״ מאוסו מין חואיל דנמעקק מר גאוהו דאץ לאשה לברך במבילחח על כחמים והניא שנדפס אז
מין נין חפיפה למגילה לא עלהה לח מגילח עיייש[ שרה מוב טפס ודמה להג״מ הלש״ק זיל קי׳ לציו שכ׳
)מא( ]איצ טבילה אחרת• פ״׳ שמלה קקנרז דלאו דוקא מיס לברך גס על מבילהה מכהמיס והוא חולק עליו עיייש
נדיענד אלא אפי׳ לכחחלה יכולה למנול ע״״ש[ )מב( וכ׳ שמשמע הברכה מאסה שטונלח על דם ממש והגי
]סיםן קציח• עיי׳ נחכמח אדם נינח אדם אוח ג׳ דאפיג מהרש״ק זיל בקנאה סופרים שלו סי׳ רסיז חיזק דבריו
דמוחר להורות נדיר אשחו היינו משוס דלא איחחזק וכ׳ ג׳׳כ לברך עי״ש ועיי׳ נשרח מור ואהלומ באהל
איקורא לאף שהיא עכשיו ממאה אינה בחזקח רואה נלכוח והודאות סי׳ ״א שחלק ופלפל על לנרי הקנאה
תמיד אנל אס אירע שאלח נמנילח אקור להנעל להורומ סופרים בזה[ ועיי׳ מיש בזה בק׳ גנזי יוקף על הפלמיג
ע״״ש ועיי׳ נדרכי חשונה לעיל קי׳ א׳ קיק מ״א וסי׳ בפהיחה הכוללמ דף ״ב נרד* מהספר בדיה אחר כוהבי
״ח קיק קפ״ז וקיק קפ״ח נשם הדנרק דפשומ הוא דורש עיייש ונקרח עחנח חיים חיג יויד סי׳ כ״ג דיה ועל
בכ״מ דאינו נאק לחורוח לפצמו נמה דאיחחזק איסורא חקירח חשניח עיי״ש )ולענץ אס לנרך על המנילח של
זהו דוקא נלנר שההוראה הוא עפיי שיקול הדעה מקאיכ דם מוחר עיי׳ נדברינו לעיל קי׳ קציד קקנרו ובקי׳ קידה
נהוראה נדנר משנה והלכה נרורה אץ חשש נזה עי״ש קקכ״מ עיי״ש( )ב( אשר קדשנו ולענין אס הכלה ׳טלה
והעירנו ידידי הרנ הגאון ניי ]ז*ל[אנליק סמאליווע דגם נגוף לנרך אז שחחיינו עיי׳ נעיון מפלח על חקידור נדיני
ההלכח של חחכ״א ייל דנמנילה אף דאיכא חזקה איקור נרכח חנחנין ונשרה חחס קופר קי׳ ניח ]ועי״ ננרכי
אפי״ה נאמן דחא ס חתניש נקי׳ י״ח ק״ק לימ וננכ׳׳ש יוקף נזה שפ להזחירן שלא ינרכו אז שחח״נו עיי״ש וכיב
ננכורוח דף ל״א דחיכא שחוא נידו אף נחזקח איקור נאמרוח טחורוח עחרח טנילח לחגהיק מנומשאטש זיל[
נאמן לחורוח יעיייש א״כ אף שאין נידו חטנילה )ואפשר )] aצלולים עוכדתן בתלי׳• עיי׳ נס׳ נאר אברחס לחגימ
מיקרי ג״כ נידו דחא אס אנקה וטנלה עלחח לח מנילה אנרחס אנלי מחערסאן זיל נחי׳ על ׳־׳שיע ירד מ״ש נדנר׳
כדאי׳ נקי׳ קציח ומח שרצח לחלק החמ״ד הונא נפה״ש הדרישה נזה נאורך עיייש[ ])ד( וכן נוהניס• עיי׳ נאחימ
שם נין איש לאשח דחח דנליו הג׳ מהמףק ז״ל חונא נשם שליה שאנשי מעשה יזהירו לנשוהיהן שימנלו ותברך
נקי פיחחא זומא( <רמ כימ שהאשה שאלה אוחח ואס לא ואחיכ חמנול שניח ועיי׳ נשרת חוה יאיר קי׳ קפיא שהניא
יוכשר לו מזומנח היא למנול פיא )אס לא נענין שאין  pמהשליח וכ׳ שנחפשמ המנהג נקצח נשים שמחמח
נידה למבול נמד( איכ איח לי׳ מגו והיכא דאיח לי׳ מגו הקפק נ ז ק חנרטח נמסים כן למנול ניפ ומנרכח נין
ודאי נקרא נידו ונר מן דן הא נדנרמ קקי׳ י׳׳ח חניא מנילה למנילה וחורה שם נאשה שנהגה  pופיא אירע
דברי משונה מהליח איז ומהלימ שחולקים על הריש דאף לה שלאחל שנאה לניהה נקהפקה וכמדומה לה שנפעס
נאיהחזק איקורא נאמן וכן הורה הוא זיל בפרמ במקום נ׳ הי׳ קצה משפרות״ חח למיס והולה שאיצ מנילה עול
שאין ננמצא נעל הוראה ה״ נלפיל שיש לקמוך נשעה עיי״ש ועיי׳ בשרה השובה מאהנה ח׳גנהגהוח השיעשכ׳
שמנהג יךק פלאג כהשליה למבול ב״פ ולברך בין מנילה
חדחק להולוה גס נ ע ח מנילה עכיד הניב[
למגילה
1

1

יורה דעה ר הלכות נדה סעיף א
)ד (,שלאסי הסבילה בעולה עומדת מון המיס )ן( מנשית עצמה גנניה או נסלוקה ומבינת

באר היטב

פתחי תשובה

מנרנומ נמיס צלולים ועיניהם מק למים ומנהגן תויה היא פנינ )ושליה
נתנ אנשי מעשה חהירו לנשותיהן שיסגילו ותגיך ואסיכ תפנול שנית(

לאיגעיא נהו פשינוא ניה להגאון יעניץ נספי מוי וקציעה שנתב וינ
וכיש גגית המגילה לילן שיומצים נינ נממין פשיפא יאסוי לנמיי לנין
נשם אנא יש לנהוג ננין קולס שתננוס ולא תפסוק נינוי וא 4אס לא
מיזשנ סכיפה מימ הפסק נמ׳ אינה נסשנת וכך אני נוהג עפ ניכת ציצית כשאני לונש שם נני• אמי מילה פכיל והוא זיל פלפל נזה והניא ניכ
ראיה לאיסיי ועיש עול שנשאל נה׳ שיש לו נסוך סליו פפידה מקוה מים ממק לפהיס נשים שנניתו ומכוסה נניסמ נסיים אי מומי ללמוד נאומי
ממרר והפיג ימ •»$שהמיר שהחפירה נתוכו הוא נקי ופהור רק לפעמים פעם או פעמים נמידש חופפת אשה נתונו נמים חמץ ונהי שהפעייה
גפישא זוהמא מימ החדר שהוא רשות לעצמו נקי ופהור ולית גיה הגל ולא זוהמא והמעידה מכיסה בנסרים אין שום סגרא לאסור שם ללמוד אן
מהיות טונ יעמוד מחיצה הממננזנת למת נין הלומד ונין מקוס המקוה המנוסה ננסרים ועונדא "לענא שהחסיד מהי זלמן זציל נפיפ דמיץ היה לו
מקוה ממין נתון חייו והיה מנוסה וצמד שם ולא רפקו אדם מעולם עיש[

דדכי ת ש ו ב ה
נמבינת וכ״כ בס׳ ייעץ מתור לנונונ ב״פ כנז׳ וכיב נשם חחח״ס תנת עיי׳ נמרח חחיס חארח p״ «ס
בשרת אבני צדק )נהגה״צ מקיגוט זיל( דירד קי׳ פ״ח ובשרח מחרים שיר! חאויח סי׳ קק״ב שש׳ שהמדקדקים
שכן הוא מנהגינו עיי׳׳ש ועיי׳ בשויח חקרי לב תקפרדי ויברכיס קודם שיכנסו לביח חמבילח משוס דמקוואוח
חייב מירד ה׳ ענינה קי׳ נ׳׳א מה שהמה ע״ז דאיך כחנו שננו דינם כמרח׳ן ע״יש ועיי׳ נשויח מרן דברי חיים
־הנהיגו כן נכאת ־ד׳ כונם דהרי זהו היפך דעת הפוקקיס ח״נ חירד סי׳ ציה ועיי׳ נס׳ אמרות מהורות )מנילה
שכ׳ לנרך כובר נכשייהן נזה קודם המנילה וכיון שעננה מהרה( להגהיק מנומשאמש זיל שלא חאמר הנרכה נלי
פ״א הרי יצאה י״ס והנדבה אח״כ אינו עונר נעשייחן הפקק מחיצה נינה נמקום חרחיצה הנק־ נמקוה ממש
והי׳ דנע״כ יכוונו הנשים אי הנכה כמ״ד דצ״ל הנדכה או קמוך להמראה נקהר המדריגוה המפקיקומ שם מהמרחן
קו־ס המנילה אז נא הבנה הכונילה הראשונה לשם מצוה וממקום שאינו נקי עיי׳׳ש וןניי׳ נשרת שערי צדק להגהיצ
ומה שנחלקו הפוסקים דג בינה שנא נכונה הבא שאני מדעש ז •נ חירד קי׳ קמיע שהשואל רצה להורוח נעירו
דמכוון שלא לצאת גרכ מכי כנו־כ וכיז תינח לחיח שהנשים המונלוח נמים חמין יעשו הנדכה  pד ס שיכנקו
וחקידיס שיודעים נכוון זה אמנם נכשיס י״ל שכנ המובלוה לנימ הכונילה והוא כקפק נזה שהוא דנר חדש לשנוח
ע״ד רבק מובנוס בזה זהו כראה נקיים המנה :הנז׳ וניד ממנהג ישראל עד כה לברך שם קמוך להמבילה וגס כי
נפי״ז דטנילה שנ־ה הוא עיקר ותר מטבילה הראשונה יש חשש הפקק חחפיפה שבנתייס והפלה שם הימר ומעם
וכנ ספק דאירע נה אזליכ ,להחמיר עכס״י עיי״ש ועיי׳ למנהג שנהגו הנשים לנרך שם קמוך לענילחן הוא משוס
נשו״ת משינ דנר להג׳ הכצי״נ ח״נ קי׳ ל״ז מה שהעיר דחפיפה המקוה היא רשות נפ״ע דכל חפירה שעמקו י׳
השואל בטנינת הנשים כמה בעמים וכנ״ל שטונלות נ״פ טפחים הוא לשוה נפ״ע נכל ההורה וא״כ אין לנו חשש
שיש נזה חשש מ״ש בחוקסהא הטובל ב״פ ה״ז מגונה לק מה שמחמין המקוה ע״ז י״ל ללא למי למקוח של מי
ומרש הרינ״ש והעלה לאין נזה שוס חשש הנז׳> רכולס ,גשמיים מכובקיס שכן חיו על הלונ מקואוח שלחן משאיכ
לטנול נ*פ כפי המנהג עיי״ש[ )דן( ]שלאחר *הטבילה .מקמפוס שלנו של מיס חיים דהמיר גונר המעיין של מיס
עיי׳ פת״ש קקיא נשם הר הכרמנ לענץ מנילה ישבה על $הנל וחמימוס של החמץ ע״כ ייל דיכונה לנרך שם
ועיי׳ נשרת חו״י סי׳ קפ״א מ״ש דנשנת רז״מ אקורה עיי״ש ונרי׳ נשו״ה חשורח שי מהריח קי׳ ציו שפ היסר
לטנול נ״פ נחנס ועיי׳ נלחם ושמלה נלחם קקיה מה עפי״ד הפמ״ג נא״א סי׳ מיה קק״נ למקוה ששופכין להוכה
שעורר בזה ועיי׳ נשו״ח שמן ששון ירד קי׳ עיג עי״ש[ .מיס חמים י״ל דלא נפיש חבלא חוהמא כיכ כמו נמריק
)] 0מכםית עצמה• ענאהיט נשם מרא וטיז וש״ך ועיי׳ וכנראה גיכ מד׳ הדנרי חיים הנ׳׳ל דאס אץ חופפים
נלחם קק״ז שלכחחלה יש לה לעשוש כמ״ש הלמ״א לכקוח שם הנשים אז מוחל לנלך עיייש[ )ונדי׳ בלברימ לעיל
קי׳ קצ״ט קקייא עיייש(
איע עי״ש ולענין לין הנרכה נביה המנילה שרוחצח שם
גס נחמי! עיייש נקיי ליא קקסס״ד וצג״׳ נפאדש קקיג
מ
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