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.בגק"יםי"מגג.אק"םא"בקוהובאי
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16מגיססק7יס)וקתססנוסגיתו6סס.ט"קפקינוןקנון)ועיין(7"סר36נססי"3)
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.שף'ה.נז.רשהבהווהא'הושננשבמנוו "דוקאשעותב"ילא.(נ)"לילהאויוםהיאהעונהלעילםמבתי.תמרלימייושריי.
:(]דן"כשדלא"ןיעקבומנחתןומסופוסקיםן]הגמראממשמעות"י"ב)

וצריכהשלאחריובחרש1הליוםשחוששתאלאומתלהקבעהלאשאופירוש.אחת,יג]
:'במעיףמ"קפ'סיכדלקמן1הבחדשבושראתהעונהאותהמבעלהלפרוש

:מ"ימעץשםלקמןיתבאר.הגוףכשינוי,יד]

:נ"ה"בהגג"ימעיףסוףשםלקמןיתבאר.אחריואו,]ט]

:""1"כמעיףמ"קפ',מכדלקמן7"'כוהנבאהלאאוכלזמר.הכיאהולא,ח]

:(~ךן"ש,ממן)עצמההומתשעתהדיןוהוא.לוםתהממוך,]י]

י]

"
ראיותיהמח1קינןהכימשוםלראותראויהבאינהמוחזקתשהיאמפני.פעמים'ג,

אחריןקינמרם

'כומצינוגוונאוכהאי"זמניותישעותלחשוב"ןד"הששכתביימה.'כוששתב.יולא(נ)

היינוואדרבה,תלכאורהמובןאינו,('כותקופותחישובולענין'כוחמץולעניןש"קלענין)
אלא,]וחמץת""ש"קלעניןכמוקצרביןארוךביןשעותב"לינחשבהיוםדלעולםי"הבכדעת

סוף)ו"קצסימןך"שועייןתנח"תכסימןח"באהלבוששכתבכלוכןאינותקופותחישובדלענין

.גק"םא"קיוראה,בק"פו"לטהכסףונקירותוק"מ,סיג,ם'שולית'יהלהעמיםשאזנד הצושאזגה

,גגק"םשם.לקמןסיג.ם'שונם'אוהללותם' .הק"םז"מ,א"הרשביכתבה"רח"ב.יק"םפרישהסיד,מקציוקפט"מלקמןגםראהנו

.א'ק"םך"ש,(לררךוצא'ן'לענ)4ק"םלקמןראהגז ס,כחבוה"דנח

קצ"מלקמןוראה.לגרילהקה'להחזהו'תרוונן'דבעה" סגט

כ~

,דק"ומב"מ,

,וק"םו'ס,בק"םסי .דכ,םפיז,וק"םהשלמיםבתורתהיא

אחרוןלקונטרסציונים
.(שוותשצותימניותןהיינוב"יבתהיאעונהשכללט,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותלז בקווהערותביאורים

.לכאורהלסתורוחמץש"מקראיהשמביאמהמביאורעםא"קו,נוההל.א" ,ג"וש,ג"מנח"סח"אוכדלעילמא.א"קוביאורעםנדה'הלע"שו.הקונטרסמדרכי

,ג"וש,ו"טתסגטהשםכמלעילסבהמובא)האביאסףכשיטתלהוכיח,זק"סלה פמיימוניותבהגהות

הואהתקופותשחישוב)ליישעורה"דהסהמוףמגב"יבתהיאשעונה(ט"הר" .שםזוטאאליהוראה.(שוותשעדתלפיהקצריםכימיםוכיןהארוכיםבימיםבין,שוותשעות
.(כתבוה"די"כבולא)



קפדנדההלכותרמך

המוקודםאישפירלןקיםולאהחמהבהמולראותרגילהאם"ך
.ביום[יט]אלאאמורהאינהאחריואוהחמה

החמההמואחרעדהחמההמומקודםראיהלראותרגילהאם"ה
.בוהנמשך[כ]כשיעורוביוםבלילהאמורה

אינהמזלפתאו[כא]ששופעתימיםשלשהאושניםנמשךומתאם,ך
הגולהבאר

.ש.הואאבןנ'הנננשלך'הל1,'הובשבשבי.ד'הואבנשגמווח .בשךשב,'נט

'גראתהאםן"כחמעיףמ"קפמימןלקמןועיין.("ין"ב)פעמים'בגשתתחנקעדמקרה
:עדייןומתלהקבעהולאפעמים

אלאלפרושצריךואיןולקולאדרבנןמפיקאליההוידרבנןלמתות,דדכיון.כיום,יט]

מכלהחמהנץקודםראתהדאפילול"ר("של"רא)נדתהבימיודאישהיהביום
אמורהאינה]השמשותיביןלראותרגלהאם1הולפינדתהבימיודאיהיההיוםמקום
מקוםמכלהלכהרכךגבעלאףע"השפסקעלכתבחלי"והב.(;ךל"ש)בלילהאלא

:הלילהוכלהיוםכלממפקלאמורמחמיריןכישלהחמירראוי"כרתיבאיסור

הומתתחלתדבתרלבעלהומותרת,בורקתן1הבשיעורראתהלאואם.בוהנמשך,כ]

עצמוהומתשעתהואביוםהנמשךדכשיעוראלאלבדהעונהאותהלאמורא1לינן
:(שלן"רא"דל"ראב)שניהטבעונהשהואפיעלאףבוואמורה

להקובעת11הריוראתהוחזרההדםפמקאםאבל.]מיףאחרסיף.מזלפתאו,כא]
'סיסוףכדלקמןנדתהבימיומתלהקובעתשהאשההוהבזמןומתבתוך"]ומת

ביוםשפמקוהוא.הדםשפסקאחרבהוראתהשחזרההעונהגםלפרושוצריכה]]מ"קפ
וכהבימיהיתההראשונהראיהשמאלחושיששאושלאחריוביוםוראתהוחזרה1ה

אחריןקינמרם

לפנישעותמששהואשהיוםתץופותחישובכמוהןדהכאזמניותשעותשהביןמבואר('דץ"ס

חישובעםש"וץחמץכאןכללהכיומשום,]תבלילהוכןחצותאחרשעותששעדהיוםחצות תץופותת

:ע"וצ,,פלאיתוהוא,בפירודדעתוזהו,"

תורת.ר'ק"מך"בשח"וכ,ד"הראבכתבה"מודעד,א"הרשביכתבה"דסיח ק"סהשלמים.קק"משיט
.ב' כדלעע

יק"םל'כרלע,עבעינהתראהתשמריי"עשמאעה,הק"םמוףל' כהלכהטריה.ח"ימקפדק"םקפתמי,מ"סלקמןראהעדקון'תשערהנפש'בעל)ד"הראבבשם,(הב)במיפיטעא

,קידך,כהן'פ.אאותם-מא1פכידהמךלםבדעת,מרסאזת'בשםוראה.א"םהוסתות "ב.(המחמריםאו
.כבק"ם.לקמן.הטעםראהעז,ג'ק"םשיך,ד"הראבכתבה"ד' ,הימחותקון'תשערתנפש'בבעלעתלאחריהאויתרעהקודםלראיתהתחילהאםוממיפקתעב

.('הב).ב"םפיטעט,הק"םלעילגםיראה,(הק"םאירים'ב.דעתחוות) "רשפ.18הערהד"פנכהלכהטהרה

.ג"מקצ"מע"שו,מדלפתת"דב,'' .זק"םם'אור'בדעתחסתגםראתפא,ג'ק"םעג

,(ו"הטפיההממביןכרעת)ב'קק"םפב

אהריןלקינטרטמ.ינ.צ

משתנההשעיתיחישיבפשיטחמץ.ש"ב.שהומז.א,,סנאןהנטףבנציתנ,יכמי .~ל,.סינ,בפלקמןיאה..הלילה.נ.היאמוךלפי(חמץ.ש,,וביהכימיו)ומנינתשעית.שליעתמה
;(תקופותכמחישומ)וקבועותשוותשעותהיית



רמהקפדנדההלכות

ולאהעונהשעברהוכיוןהומתשלהראשונהעונהאלאלפרושצריכה
.מותרת[כב]ראתה
חוששתאינהשפסקהביוםוראתהחורהאםאבלשםכדלקמן)]נדההתחלתוהשניה
.הומתשלראשונהלעונהאלא

העונהלפרושצריךשאיןי]אפשרשלאחריוביוםוראתהוחורהפסקהאםאףומיהו)
קורםאבלדבעונהפעמים'גומתלהקבעהכברכןאםאלאבהוראתהשחורה

:(המעםשםעיין"]מ"קפ'בסישיתבארכמולהחוששתאינהפעמים'בגשקבעתה

הומתשעתמשוםהעונותשארלאמורואין.א1לינן1הומתתחלתדבתר.מותרת,כב]
דהמם"החמההנץלאחרעדהחמההנץמקודםמרובהראיהברואהכמועצמו

מהן]מרובהאחתראיההכלנחשבלהיותהואמברא"ביומןשנמשךמועםדברגבי
תחלתההואהראיהשעיקראלאאחתראיההכלנהשנלהיותמבראאיןהכאכןשאין

ןהתוספתכןגםנסתלקהעיקרשנסתלקוכיוןבהשנתוספודמיםתוספתהואוהשאר

()י"מ]דרישהן"לבושן)

תחלתבעונתראתהלאאםהעונהפרישתלעניןאלאהומתתחלתבתרא1לינןלאומיהו
לאהעיקרנמתלקלאאםאבלהתומפתכןגםנמתלקהעיקרדבהמתלקומשוםומתה
ראיהלתחלתראיהמתחלתההפלגהלשערההפלגהומתלעניןהומתתחלתבתרא1לינן
'מידוראשעריוהגהות"גן"קע'סיל"מהריתשובות)ראיהיילתחלתראיהמסוףאלא

'כובסוףימים'גראייתההמשיכהאחדבוסתאםכגון.(~1ן"רמ'מיהדשןותרומת,ן'ו
ממוף'כליוםחוששת"ימימן'בראתהראיהלתחלתג"כיוםשהוא11ראיהממוףימים
הואההפלגהומתשעניןלפי.ראיהלתחלתג"כיוםשהואפיעלאףהשנית11ראיה

הואבורואהואינהשמפלגתהשןואםהשןבתוךרואהואינהירגעלשןראייתהשמפלגת

מוגה.יק"ס('אבלא"למיהר)אברהםמתראהפג םם.בשושנ

'עא(פאפא)יעקבקול.כסק"ממקוב" 'נ'דמסלערכש:הק"מר"םהששות'מרירבשםקנה,ש

תורהגריל.שםרבריםובתוספת,אהערהסוףר"מוסתית (,.,נ)

תירהל'גד'.משפז'עכה;תשלולכד,קיא'עד' ,סו'עכהןפי,קפה'עהשם'אהל.67'עכי1"רית.)

דעתבחסתה"וכ,'כובילהחמיראין:שםלקמןה"וכפד .שם

.ב'קק"ססיףפה "מלגוש,(הב)גסיפיטש"ראפד

.י ,ה"סדלעילפז

,מק"מו"ט.הק"סדרישהפח .ז"מקטך"ש,יתעהה"דה"בפט

,טז-ב"מיע,סי)גשערהאריךהביץתירתא"רשבצ רע

,דק"מקובגםיראה.(א" .י"מצא
,הק"מצב כהלכהטהרה.שםך"ש.שםח"בגםיראה,טק"מצג

,25רמזרהד"חב כאןנתבארצד

קפו"מ.חק"מקפי'.םלקמןה"וכ,א"בקי '.ם.ג'ק"םשםא"שנקויבהגהה,מדק"יםמאק"ם
.סוי'םב"חשלמהמתוראה.הק"מקצאמי,גק"מקפט

.לג"ממהדייתומשיבשיאלת"שו.ב"מקפט"םשיערך מזוטאפתחא,לדק"ם.במיכשישניםמוגה

אותקפט" שיית.'נחזועתהה"דקלבמיא"חבריסקמ"מהרת"שי,ב

צחק'בארקפט"מהראל"מהרת,כד'.מד"עג"מהרש קינ.מק"ם

.ררת,קמוי"מהבושםעריגת;שראל'בתטהרת' 'עלו,רמהך)לה(,.,נ)תורהיגרילקיבץ.כטק"םחשיבה

הלכהמאורהלכיתגופי.צג.'עח.תורה'רברקיבץ.שח ק"םטהרהציוני,שכבך)בהלכהדובר.הראשינהעונהה"ד

שוב.האופן,חאותאירים'בר"פככהלכהטהרה.צט .לו.ק"םקפט'.מלקמןראהבעוטתההמלגה

הפחותלכלן'להמתלה'שמגקבועהעונהלההא.שצח לקמןהובא)ם.מ.יכךכךראיהתחלתערראיהממוף

,(הק"יבמא"ברמקצאמי .ל"הנמהריעחשיבתהעתקתצו

ק"ומג"מקפו"םלקמןהובא)טבילתהאחרם.שד"'צו כןהוכיחועיד.(ח

ילקמן,ן"הרמב'מרברדק"מא"בקי ,מריטנבירגמהריםמדנדיבהגההג'ק"מא"קוקפז"ם

ני'דוסף''אהל.ד'.םהומפיתהודה'שאריתראהצח יאותקעראותימאות

ל)כר(,ט)תורתל.נד',יקי ,71'עמ.62ר)י(ו"רית')תורהגדיל',תשלה'ועתשלב

,מאותם.ובמאיר,90הערהד"פככהלכהטהרה



קפדנרההלכותרמו

הריפעמים'גשוה
~

.מין"קפ'סיכרלקמןקבועשאינוומתהואארתובפעםקבועומתה
ראיהמסוףאלאלעולםאותהמבשביןאיןרואהשאינהמההיאשההפלגהוכיון(י)

אחריןקינמרם

ט"ץסדף)"תהארוךהביתובתורת(ב"עסוף[ז]"לדף)ץ"ב,תום"עיין.נרשההפלגהוניון(ר)
צריכיםכןואם,תןדשוריםלסירוגיןדמיאדהפלגה(שם)הביתומשמרתהביתובברץ(א"ע

))מהלכותן"הרמבלשוןשהרי,])ראיהאין,")ע"ושהטורלשוןומסתימת.)שויםסירוגיןלהיות

המשיכהשאםעונהפרישתלעניןאפילו])ליהמביראן"והרמב,ע"ושהטורכלשוןכ"גהוא
פשיטאכןואם,הואעצמו'בפנוסתיוםשכל,עצמובפנייוםלכלהגששתימיםכמהיאייתה
נחלץלא")א"הרשבאפילואלא.לראשוןטפליםהימיםשארשאיןהפלגהמניןלעניןהדיןדהוא

ע)נסתלץכשלאולא"'כוהעיקרשבהסתלץמשוםאלא

ראייהמתחלתמחשביםדוץאדהכאלאשמועינן,")בינוניתעונהגבין"הרמבפירשהכיומשום

וכמהבינוניתעונהגבי)אמרינןןדבגמראמשום,ן)עמוונימוץווטעמו.ההפלגהלוסתדמיולא
חננאלרבינולגירסתימיםג"כשהם)לבדטהרהימיץחשיבמר("ן'כוורבאיוםשלשים'כואמר

בהייאמשמעה"זלה.(אהדדיפליגיולא))[ישירהטומאה'ירהשיבומר[(]]['בתוסשםעיין
פליגיכןלאראם,בכולןראתהשלאפ"אעבטומאהנדתהימי'זכלמחשבינןעלמאדלכולי
הכידמשום,,ן,זכלפתוחמעיינהוגם,"ןהיאטמאהכךוביןכךביןשהרי,בדיןוכן.][אהדדי לא

מתחלתההפלגהראין,ההפלגהוסתלידע"[בדיץהצריכהאינההכיומשום.וסתיץבעה
ח"רלגירסתטהרתהימיומתחילין,פתוחהמעייןאיןששובן[נדתהימי,זמסוףאלאמנדתה

.(ץ"ודו]לך"והש"לח"להבל(ו"טץ"ס)ט"ץפ'סיופלחיבכרתיש"ממידיץשהדלאשפירואתי)
להינן,מחזולא]להאידנאוסתץומעיםנדהבימידאףועוד)לומותדיןלהםשישהאיצאואף

.בפרץצט
אראיןלקינטייםם.ינ.צ

,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותמז ביאורעםא"קו.נדההלבקולוהערותמיאפים

,א"קוביאורעםנדההלע"שו,הקונטרסמדרכי .ואילך3ד,עכ(ו"ירות)תורהיגריל
,(ב,ט)גשערמת שבבמט

'כונגחלאשורנגחשורראה:א"עשםק" .לסירוגיןמועדנעשה
שורראה)לנגיחהנגיחהשביןדשוריםבסירוגכמונ בוסתכך,(נגח.ולאאחד

לראיהראיהשביןהפלגה" ,(בהםרואהשאינהשויםימיכ) סלקמןש

יום,כולסוףהיוםראתה)ב"טקפט" .ראיהתחילתבתרשהולכיםלכאורהדמשמע.(כף
,גק"סשםוכדלקמן,ביוםבושפסקהדמיייינב פנדה,הלגג

.א"היה" ן"רמבחידושיוראה.(כאןבטוךהובא)ג"הכשםנד

באיןשהןכוישוותלהפלגות)ראתהה"דא,סד ,שבג'עכהלמהמורה,(שוותכהפסקות

עונהפוישתולענין(א"וע,סו)שםהביתבתורתנח ,ו"טוכמלעיל,'האליוםרקחוששים

,כבק"סבפניםכמבואר,הטפליסתלקע ,בפניסכמבואר,ואיהמסוףההמלגהמונין.שאמ

מתחלתיוסל[בינונית]עונההיאכמה:ה"השםנח .אחותראיהלתחלתראיה
,הפלגה.לוסתבינוניתעונהביןבזהלחלקנט .ב,טס
.(בסמוךכדלקמן)יוםושלשעשריםאמרמא רשגירסתאתודוחה)ימיה"דסל

.(יום'כי" ,יוד'לוהויסג

.נדהימי'בזפחותראתהאםסד .באמצעםלראותהפסיקהאםאף,נלהימי,.כלטה
.פב"סו"חיצחקמנחתת"שווראה ,א,יאנדהסו

קובעתשאשהיוחנןלרניאף,פתוחכשמעיינהסו ה"דשםי"בוש,האכפירוש)נדתהבימיוסת

.(התלמודמדין)קיבק"סקפט,סיוכדלקמן,(ממעין לידעתבדוקיוקשהולכאורה,שםלגמראבמשנהטת

.כר סוגהוראה,באמצעםלראותפסקהאסאףסט

,נח'עוהערותביאורים,לדק"סבמהבשושנים המלגהוסתלהכשישפ"שעכ,זהכעיןשהקשהע

מימיבששיתראהשאס,נדתהבימיתבדוקקבוע בהקדמתנעקרשלא)הקבועהוסתתמנהנדתה

שנוה,כאןהאמורולפי,השניתמואיה(הראיה ,שפיראתי,אחתואיהונחשבפתוחמעיינה

נעקרההפלגהשוסת)כיצדש"ומה"דקפט"סעא שםלקמןהובא,(יותרקטנהלהפלגהשינתהאם

.מגק"ס לפיוכתב.(ח"כהב)לאק"סשסעב

וחלתיהכרתיז" שלא)קבועבוסתלואותהקדימהשאם,שס

,השניתמראיההוסתתמנה(נעקר שפסקהומים,נוה'להלהפתיחהבסוףכדלעילעג

עונהלחשבמקוסוהיה,סתוםמעיינהלראות ,ההפלגהבזמתכמו,טהרהמהפסקבימנית

,קיבק"סקפטמהולקמן,כאק"סבפניםכדלעילעד והשניהזיבהבימיהיתהראשונהשמאדחוששים

,נדההתחלת



רמזקפדנדההלכות

ממקתהבימיאועוברהמשהוכר[כג]עיבורהבימיומתההניעאם",ן
לפרושצריךאיןהולדמת[,כ]יאפילו'הולדמשנולדחדשיםד"כשהם

הגולהבאר

,וכרבנןא'ל'טדףשםבריתאיב."דףחוףשםיחנן''בריא

.,ו"קפ'סימוףכדלקמןאחדחשבוןשהכלמבילתהמלילאושלההנקייםמתחלתדהיינו
נ"מתיםהמעקיהיאימיםיכךכךשיהומתלהןישנשיםדרום",מ"קפ"בסועיין

פתוחמעיינהשהנדהאף.]"שניתראיהבתכלתויפתחשיחוורעדראיהבסוףמשנמתם
אף,,שותדיןלהןיש",שותדיןעליהםשהמילועכשיומקוםמכלי,נדתהימי'1כל
:במהרהרמשהפסיקהלוו

שראשהמפניממנהממולקיםשדמים",חדשים'גלאחרדהיינו.עוכרהמשהוכר,בג]

:עליהםכבדיםואבריה

'כביותרמניקתוואם.חדשד"ככלהימנהממולקיםדמים'"גמלתואו.הולדמת,בו]
נעכרדם"י,דאמרכמאןלןקיימאדלאכדשד"כאלאממולקיןדמיהאיןשנים

אחריןקינמרם

ק"סט"ץפ,סיוחלתיכרתיעיין),השניתןמראיהמוניןההפלגהוסתולענין."פתוחןבמעיין
,לענימלוםמכל"ושםו"וטןא"כרמדלא,לןשם,"הרמבלדעת"לט"ץפ'סי,כדלץמ(ליו"ט

זמנםביןלחלץשייךלאיוםלשלשיםמשלשיםרואותשהןהנשיםלרובוסתשהואבינוניתעונה
:ק"ודו,כמקדםראיהמתחלת'לבסוףרואות,המקוםשמכל,ניהזהלזמן

ולא)נדה'ש'זמסוףאלאהפלגהלמניתשאיןלזמרמקים _(תהרהמהפסק

.נ"הנ,נדהלהלחה'הפתבסוףכדלעילגזה והמתוםשמענהקו

במשנהכמביאר,טהרהבהזקתא' וסף''אהל.קיבק"מקפטמילקמןוראה,מיוגב,לה

,קעראיתימתות,ני'ד ינתבאר,ת.מנונבעינהכ"משא,הפלגהבונתקו

.א"בקי הביתבתורתא"רשב.ב,המ"רמשיםכמומכיםקח

.ג"מלקפט"מע"ושיתיר,(א,ב').הארע .פפארבה"דשםי"ורשא,מגמראקט

,שםע"ישוסיר.(ב,ב')שםא"רשב,ב,זבמשנהחכמיםקי ל'לעיראה,שםבבריתאמ"רלרעתא,טגמראקיא

בשבתשנחלבחלבלאמורלענין)ג"מלשה"מח"או ,(נולדן.מד

'אהל.ר"מבהומפיתהידה.ת'שארת"שייראה,חק"םת יום

-

'עד"פננהלכהמהרה.קעואותומתותדיני ,יבהערותג-תרכב

'.בםובאן.(נונית'ב.בעינה)אק"ומאףף)םשםראהקא דברקיבץ.(קבועכומת)א"מקפד

.עהר)ג'תירה' .ר.ק"םמוףא"קוראהקב

שייתלהפלגית)ראתהה"רא,מדן"רמבחודריראהקג םלקמן.(שתתבהפסקותבאיןשהןכר

מאק"םקפו" ימהרהשנקתהראיתהממוףההפגנהימתשמחשבין)

כררך,שניתבבשרהוזאךתרבההדםשיתאסףעדה'כוימ שם.הנש

עתראייתאחריטהרתן.מ"לשוהומתלהם2" מינה.שאזהלראיתמה'בהקד)מגק"םמ"קמי,(נידתן

,(שניתמראיהאלא נדהראהעד
יהיה.מתוםממעיןה"דשם'"וברשא,א'

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

,כבהלכהה"סעטמ"הרשלדעת,דק"סא"קוקמטטהלקמןראהעה .יגסעיףפ,פתוחממעייןגםוסתקוכעיסו"והט
.יהק"ספאאותהמוניןנעקרה.לאהראשונהשההמלגהואףעז מסוף,טהרהימיג"כ)שבזמנםהטעםשעיקראףפב.נדהבימישהיאאף,השניתמראיה

,הזהבזמןל"קיילא(נסתםשהמעייןנדהימי,קבועכוסת,ך"ושח"הבלדעתאףכןל"רסעז יגחיל.מא'עוהערותביאוריםוראה,'כומקוםמכל.ל"נק.

,48'עיבד"חבמרוס.36הערהשםתורה,מגק"סעת



קפדנדההלכותרמח

וטין:מגס.בדיקהבלאמותרתומתהבתוךואפילולוסתהממוך[כה]
.ט"קפקינוןקוףקנון)
חוששתאינה[]כ]ומתהשעתוהביעפחרמפסבמחבאנחביתהיתה"ח

.פניקס6)3טסורססרגיסס6)731קס6)1סוסתענר706וק6ל"וי:סגס.לו
.(י"33בסיועכן).73יקסנריכס[~כ]כתסיס))36
ולאהומתעבר.הומתכשיביע[כח]בדיקהצריכותמזיםשאר["כי]י'מ

הגולהבאר

,ד"והראבהרפףלדעתהשביעותב"בפן"ריד,שם'וכורנן,''מרמבאהההואמבעיאבתיהא"הרשביג

חדשד"כעדעליהחוורתנפשהואיןלידהבשעתמתפרקיןשאבריהאלאחלבונעשה
.(]'"'גמ)ממולקיןדמיההלכך
הולדהנקתלעניןינ,ג"ימימןהעורשבאבןבפלוגתאתלוילמניןעולההעבורחדשואם
ולכולילהתםדמילאמלתאתליאבהנקהלאודהכאכיוןאינוה~אבל.י'"ך"השדעתכן

מהשניםולאחדשים,ן"חכמיםשהזכירוכיוןחדשד"כלמניןעולההעבורחדשעלמא
כרתי)(ו"רי'סיהדשןתרומתעייןןן,1פרקבגימין)שניםכןגםשהזכירובהנקהכןשאין
:(~י,ופלתי

מ"קפמיעייןומניקתהעבורהבימיומתקבעהואם."'"הראשון.לוםתהממוך,כה]

:ן',ד"לומעיףג"למעיף
שעתכלשהיתההוא.(]"משנה)הדמיםאתממלקתשחרדה.לוחוששתאינה,]כ]

:("],1"מ)ממנההפסקהולאבחרדההומת

תמנוהאורחויבאמלבההפחדיצאלבעלהשתזקקבשעהשמא.כדיקהצריכה,]כ]
לכתביהבדיקהצריכהומתהשבשעתא"רמדעתש,תיטמנלאיגם(]]"1"מ)
לאחרלהתירה

~
ותראהרגעכמעםפחדהיסורהדעתהימדאיזהידיעלשמאכימן

:(נ],ופלתיכרתי)

:ז],מניקותאומעוברותאובמחבאשאינןדעלמא.נשיםשאר,"]כ]
:("י"מ"קפמימןיעקבמנחתן]"פרישה,]"ח"ב)קבועייךאינואפילו.הוסתכשיניע,כח]

לביש.שםשמעין'ורהודה''ור'ום''רלרעת,שםקיב .ז"כ

מעקיג

"'

ן'צותאם,רו'הבנקת'מלישאן'לענ)א העחרשכיק,שנתים

,(הדשכידאו,ביר' ,ה'ק"מקיד

.א,מבריתאקטו ,במשנהב,עהקטו

,חק"םקיז ל"רשקיח

ק"םשיךנ"מקמפריסתהגהה.לסירבהנחתי .ש

לקמןראה-עצרהבטיאחתפעםראתהואםקיט קק"םשם

.קטי-ג'

,ח"מלבוש,א,לסתכ ,יאק"םתנא

_שםקבב ,טק"םקנג

.כבק"םשיך,ט.ק"םפרישהסירקנך לקמןגםראהקנה

בדקהולאעינתהענרה)ד"םקפהמי

ש'ורנעינתהגלנריקלכתהלה)דק"וממיתרתי אדמיהק"אג,(הטףבימת)פחק"ים,(קפיצה'"ע)עםק"ם

,נאלהיאב"מיהרש םלכו

,הקה'פה"דקפה" ,ה"מקםקפט"יםה'ק"םקכז

.מאק"םם'השלמבתירתקנח



רמםקפדנדההלכות

עד[כט]שאמורהאומריםייויש.בדיקהבלאמהורההרכישהולאבדקה
שאינו[י]פ"אעשלשיםיוםשהואאוקבועומתלהישאםשתבדוק

.ט"קפסינוןקנון)סו6וכןנסוגוסכי:תגס.קבוע
.לוסתהממוךאפילואשתולפקוד["י]צריךלדרךלצאתהרוצה"י

6"ורס73"ור36י"רפנססי"631"ינססטור).סרי[]י]נתססיםוקפינו:תגס

פרכסעניות63[יי]רנוי373רי[יג]רקפקרס)6)ססנוחנוירחו"ודו.(ירוחס'ור

הגולהבאר

טסו

-

.ב"ע'קדףרוכין'יע'ככ"מדףכמות'טזח'הוכיכןנ"ירבדיהו"טרףשם'התיםכ"יכ _רהטםטימאה"בההמכש

שמאחיישינןלא.נן,מרובהזמןאחרעדבדקהלאאפילופירוש.שתבדוקעד,כס]

:(כשדילידלא;ן,ופלתיכרתינ"1'נ"ן,י"ב)הומתבשעתן,לארץהדםנפל

מבעלהלפרושלוסתה'לליוםלחושוצריכה.קבועהומתשאיןפירוש.קבועשאינו,ל]
:"ן"'וד'אמעיףמ"קפמימןכדלקמן'ללאחרלהתירהעצמהולבדוק

למלאותחכמים1צ11לררךשיוצאבשעהבעלהעלמשתוקקתשהאשה.אשתולפקור,לא]

:("גמראא)תחמאולאנוךופקדת",מהכתוב",ממךומצאוותשוקתהחפצה

אנאומצוההיובאואפלו.ת"גזרולאמצוהבמקוםין"דרבנןדומתותכיון.שרי,לב]

שתתרצהעדתנ"ופיומיםרצוידברילבהיתןעלוידברשיפיימנה.רצויכרכרי,לג]
"ת"תורהשלעונהבחיובאפילומועלתמחילתהכיהכללדבריויוצאלויתיותמחול

:(ק"ודו",ל"רשבשם,ת,יעקנמנחתעין)דבריהםבשלש"כ

תן"הכמיםשאמרואשתולפקודלשון"ת"כןמפרשיםשישלש.כרכהעליותבוא,לי]

:דבריהםלפילומתהממוךכללתשמישהותרולא

א"רשב,הזמתיתתקוןשערש'רהנפש'בבעלד"ראבקע הבתירת

ק"מטץ,י"מלבוש,(נ,ד)_בשערהארוךת' .ד'

.בוק"מושנוא םדושים.דהישרבמפרת"רקמב

,מבנמית'תים.מה" ,חיבה"דב

,4)א'קלאייןג"ממ,צג"םנדה'הלהתרומהמפרקעג _(ב

,כסק"מרם"מה"איא"מקדד טור,היאו"פטאישיתהלם"רמבקמה

'.םע"אהע"ושי מ"חילקמן.ב"מרפ"םה"אילללגםוראה,ו"םעז

.ר"ממוף.נ"מ'נזקהל בתקמו

.ט'ק"מהשלמיםת- אפשראיך,קיאלאויןג"לסמבמאורעשהקשהקנז במהלהחפר

במחלה'מיר'וא.נ'חיבגמראשאכרי ,שפירמובן

.י'סיו"בבמות.ש"רא,שםהתרימהמפר.שםת"רקשח .שםבמות.קמט

,טהורהטהירהומצאהשבדקה(א,כח)כרבל"דקיקכט דרבכאיקשתארלא,מריבה.בזמןואף

,שםרא'ז' .שםשמיאללרעת,וסתיתה"דשם'"ברשכמביארקל

,גאותם'איר'בד"פבנהלכהטהרה.יראה ומה"דקלא

שכןזמןגכמהחרה.אלי'אפ)בדקהאםהו' הנפש'בבעליאבירראה)ם'הפימק'מדברנראה

.(עומתכמהלי'אפ:ב"במהדוהימחותקון'תשער2"י מקלל

.ב'ק" ק"סקלג

.רות"קלג"םצ"צת"שויראה,א' ,רא'ז'כרבהפימקיםכדעתר'להחמ)יקא-וה"רקלד

ק"סבשיךהונא,(מידכשבדקהאלאטיהרושלא .בג

זהבפקלקמן~.(לברוק)ר'ק.פ~,(לפדנט)אק.פ~קלה (לשאול)מאק.פ

פ~

.(לשאול~לפרוש)מהק.
.'.פלנתשקלו אקלו

.כר,היב' .ב.פק,פבבמזת'קלח
,הק.פל'לן~כקלט



קפדנדההלכותער

ו6ס.תסנויס73)מסרי[יה]ו6סנסקורנסשיגי)7כגת63רוכנר.(ג"קנונססי"3)

ל"וי.(7"סונסגסות3"767"פם"סכו).קסתו[,י]פקוח)נ"6ננוס737)סוגך
.סטתין)["י]5ריך6סתעוגס[יי]תוך)וחטנוג7סולסתו7רך)ך)4רונס06076

.(יצמתו)ע630פרקי"נ)
["]אמורומתהשעתוהגיעלבדלימים[יט]ומתלהשישיאשה,יא

הוילראייתהשלשיםיוםומתלהאיןואם.שישאלנהעדעליהלבא
ותסבולשתספורשיעורהומתאחרשהתהואם"'.ומתה[""]שעתבהניע
.לשאולצריךואין[]"]עליהבא

הגולהבאר

.יון,''דונמשמןב"עשביח.א"ע1'ןמהו)דכאדוגמוא'מיז

ונישוקבחבוקדהמחמיר]"לעילדכתבתיגבעלואף.נישוק.חיביקלאפילי.שרי[לה)
חיטואבתשמישדאפילו"],אומריםדישכיוןכלללהחמיראיןהכאברכהעליותבא

:(]],כמהדלא],ך"ש)איבאומצוה

:(ז],גמי)מהמציהיתבתק.בןהימרדשמא,אשתו,]ל]

:(",ך"ש)שעיתב"ידהייה,אחתעוגה,]ל]
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