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ידיועליותרלמקורקרובנוגעת

~
העובימחמתהבאדםאבל]המקורמןדםבאהיהה

.מס'"מוםמה השלמתירתעו
,שםם' ,טק"סנט

.הק"מו"ט.מבהולה"דא,מי."רשעת .מכחולה"רא,צאמ"בגםוראה,כמבהולה"דב"עעט

ן'ולענ.שםו"טגםיראה.שהשפופרתרבנוש"ומה"דג במדםלריאהעבדקה

ק"סקצא"שלקמןראהרגלימי' .בגק,םלקמןראה,ם.ש11רריחיה11ברקה,'לענ),.-ט

ילענין.עה'"רם.שה"מ.וואותדאיתקיא"מצ"צשיית בד

בתירתהובא)מ"םשמואלשבאמינתומוךשןקת' ראה,זק"מטרדהשבמרריומךם.כאו,(חק"סם'השלמ

..ק"מצ"נת"שו,(רבנובשם)ה"מהוספותהידה'שארית דנא
ה"ד)אק"מא"קילקמןויתבאר,דק'למואלאה" יא,."בבאבל

.ועורה"רובהגההלךג' ,ה-דק"סנב

,יק"םגג "מוםנד
.מס' דהמו,רבנובשם,ה'סיהיממתיהודהשאריתראהגה

פיומקוויית]שבגמראשכיפרתכמתם/אצניותבג'עינ םישונעשיר,ז"מ
,בוק"םקפח"םלקמןוראה,[מ"סדא" ההיה.שארית.(נמוסגר)יק"םקפד"מל.לעאח.נו

.לז.ך)א"חב"מוהרשר"אדמוק"אג,זמיהומפית



קפזנדההלכותרפד

[ויגהצדדיןמןשהואבידועלאוואםואמורההמקורמןשהואבידוע

י"ולטור).וו736יקסקינון)יםסוס13נון61ף[:מגס](ס"מסרמ3י"3).ומותרת
.("קילוןפ7ו6סס"וסרן"סרכת3וכןף"ורי6"ורס3ס"וסל6ס"סרלו3דעת)

לנמרצריך("י"הבדעתוכן)בנימיןולהמשאת.(האברבעוביהצדדיןמדוחקבאהוא
כיהכילהומביראלאוהשייךע"והממ.דםממנוויוצאהמקורנפתחהעובישמחמת

דםממנויוצאלמקורקרובבכחבוהאברמשמושידיעלרק")הוארחבהרחםצואר
אמרוט1הועל(בעוביולא)מילתאתליאוכחבאורךהילכךרקשהואביןעבשהואבין

.להחמירולאלהקלשוותוכחותהאצבעותשאין
ראשיה'מבפתוחהשהשפופרת"יעקבןהמנצתשכתבמהלפיםן"הרמבדעתוכן

המכפולבתוכהמכנמתכךואחרלבדיכולהשהיאמקוםעדתצלהלבדהומבנימתה
שהשפופרתפיעלאףדששהשמשמקוםעדלבדוהמכחולודוחקתראשושעלהמוךעם

כעוביעבההשפופרתאםשאף11בדיקהמועילמהבנימיןולהמשאת.לשםמגעתאינה
ומיהו.דששהשמשמקוםעדמגיעלבדווהואממנההרבהדקהמכחולהריבינוניאבר

בלבדאחדמצדפתוחהשהשפופרתמשמעפוסקיםושארע"ושומור]"המרדכימלשון
מרדכיעיין.לצדדיםהמוךביןמפסקתוהיאראשושעלהמוךעםהמכחולכמווארוכה

בשפופרתמכחולמלשוןמשמעוכןשמואלסאמונת.)"בנימיןבמשאתבהדיאמ"וכ
:(י"רשבשםכדלעיל

רלאהפוסקיםרובבשם"ךן"ש)ממנולהתגרשצריכהואינהלבעלה.ומותרת,יג]

.(,"ם"כרמב
'1מפירתצריכהואינה(התרומהלמפרן"ם"רמב"ןן"ריןן"רש)היאמהורה(א)וגם

פעמיםכמהאפילותשמישמחמתשתראהעתבכלולאהשלישית11לראיהלאומבילה

אחריןקינמרם

.טהורהדהיאכתבו"ומרדכי]ן"ורמב.טהורדהרם)ן"והר]י"רשכתבו"כן.'נוטהורהוגס(א)
לשונוכפל1בסימניםהתרומהובספר.שםעייןטהורהתמצאאם,מיימוניותבהגהותהואוכן

,יבק"סה"ס.השמשכמועבה'השלא:שכתב,כדלעילנו ל.לעגםראהנח
ה"דב"מהדולעילראהטתי.שמאיר,א"הכפידסי1.'הסההגההש-בב"מהדי ,ומיהי,."מהבל.לעכמובאנט

ק"מונים'צהשלחןבריוראה,הסדריםמןה"דא,סופיז,ב"הבד"תי ,א.הק"מהשלמיםתורתא,ס

,מכאןה"דשםו.בחדושסיחשפופרתמביאה:(ב,אשבועית'מםסוף)תשלהרבהב,ס ,ימוהרתטהורה:ב"הבד"פסיט,מכחילובתובהחלילקנה

מקיריתעיד.ימיתרת'כומהירה:ם.במעמנקומיע,מס."מיםסיג היבאולטהרה.כעיבשהצרד)שםהשלמיםבתורתהובא.נז'.םסיד

דאותיא,מיצ"צת"שווראה.א"בקי .באיתקיג'סי.ייאית.(האבר

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

,מכאן.ה"דשםבחדושיוגא"קו.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותא שו,הקונטרסמררכיביאורעם

.ט"היו"פדעםנדה'הלע" (ב,א)תשלהרמושבועות'במסה.א"קוביאור

.מאותח"מ1קב'סיצ"צת"שווראה,הצודיםמןה"דא,מומ .קז'סיז.אאות(שלמנינוא"הקוכללותביאורשהוא)



רפהקפזנדההלכות

המכרולשבראשהמוךעלשלאשנמצא1השדםדכמו('אמימןשמואלאמונתתשובת)
."תשמישימרמתשרואהדםכלהואכךהצדדיםמןבא

ומבלהימפירתאררלבעלהמותרתמקוםמכלהשפופרתעלכללדםנמצאלאואפלו
דישמשום11בדיקהאררתשמישמרמתעודתראהשמאריישינןולאהשלישיתלראיה
אצבעידיעלכמולראותרגילההשפופרתהכנמתידיעלשהרינתרפאהדלמאלזמר
ידיעלודאיאלאכללדםתמצאלאשמא11בבדיקהרכסיםהועילומהכןלאראם

א"ריצבבשם]מיימוניותלבהגהותכתבכך.נתרפאהשלאומןכלתמידרואההשפופרת
.ליך"ש.)עמשהבדרכיוהביאו

וראתהר1רהדאםלומר'א'סישמואלאמונתבתשובתהשואלבדעתעלה1הפיועל
11מבדיקהדעדיףראתהולאושמשהשעברהארראו11בדיקהאררתשמישמרמת

דבידוע"שראתהלארתבפעםלבעלהואמורהלקלקולהרירהבהגייה'ימעיףכדלקמן
ק"מלקמן)והשייך,למשההדרכידעתאבל.'ממעיףכדלקמןרפואהלהעלתהשלא

אחריןקינמרם

בהדיאמ"וכ.'כוומותרתטהורהלשונוכפל"ם"הרמבוכן.'כוואסורהטמאה'כוומותרתטהורה
,זלישבצריכה,הצדדיבמןאףדהאידנאש"במ,"'ד"הראבעלבמחלץותמ'ש"וראןא"ברשב
ליהדסביראלומרתימציאםדאף.נץיים,זצריכהדאינהלהומביראדלדידהומכלל,נץיים

בכרתיש"כמביניהםלחלץראין,בעלהעללאוסרהש'ם"נץ'זלישבשצריכהדכיוןד"להראב

[ז]ץ"סופלתיבכרתיש"ומ)נץיים,זצריכהאינהלדידהוממילאכןאם,ו'א"רמלדעת]'ופלחי
שאיןמעלה'הץ"שבד,1האת1השסזתדיםמלבד,גדול,ז"עצריכיםדבריו,'כו7'שפופרתראלף
הובא,(,"'דשערסוף)הארוךהביתבתורתבהדיאעודמ"וכ.(לגמרילטהרהביןלבעלהביןלחלץ

עודמ"וכ.'כונוץת'תמרץמדתניאי'שמופרתצריכהדאינהמכהמחמתרואהגביש"במ,1"י"ב
."'ט"מ'סין"הרבתשובת

ומה.שראתהמדםשתראהדםשנאדמאיא]הואופשוט.]כךאחרברואהאףשהתירן'שםעיין
מיהו'כורפואהגם'כולצדדיןבראשוביןבץיאיןאנושאיןעכשיו)י"בהובא,ד"הראבשכתב
ץאילא]]לץלץולהותחזורשתבעלעדזחורפואהזובדיץהאחרמבעלהאותהמוציאיןאין
מןדאףליהדסביראמשוםלומדיש,זואבדיץהנמידץאילומדתימציואם)]זוארפואהאלא

הובא.ש'וה"דמה'סיא"חמהרצךת"בשוכתבז"יערעה.(עיןה"ד)א"בקונתבארעא במדר.ר"פביאה.לאסירהשיליתבחשיבותעב

,קח"מצ"צשוית.(אלאה"ד)וק"סמהרה' בדעת)מסוצק,בהק"ססיףלקמןה"וכ.וק"מעד.בק"מעג

,(א"רמ,א.ק"סעד

אררןלקנטרםם.נ..צ

מטעםהתיו.,ילעילי,הואבעלהיאוט,שחיליה.ב"הנר"פח .,איתנ,'סיצ,צשתתואה..בציייסמנהצ,צשתתואה..(ב,.)בשעוהאויךהביתתנותט
אמינתמשתתבפניםשהיבאמהלהיניחבאיט.באיתנ,'סי נן.אמובתשמישנ,אחשתוארהיםשוס,שמיאל.נ'סיי"פי
.מהציייסשבא.פעוהספיוהשעויא .סיב

שפיפותמייןשלמי,וכליסבמיהויאהלעניןכ.נו7.סבפנים..(אבלויה)לקמןוםהבא.ה7 .שבציייסבמנהשתילין.ה"סג,
.נ,אחבויאהאףמתיושפיפותת,בביישוסכא.מניהלטהוהמיעיליםאינןיד איןנ,אחשתואהריסשלובי,לנאיוהויאיםכב.א,סע,נוסו

.מהציייסשבאאימויס.להישאס.יעהטז מן,יללופיאה.נתנת11ופיאה..1ביילהש"מבגבפניסמן,ניל).לנמומטרותמנה.שנםהוייז

.שפופותת,בביילא.,בהשין,ט"ס.השפופותביילתנך,(נ,,ס



קפזנדתמלכותרפו

וצמיר.בעלהעלנאמרהלארצופיםפעמים'גתשמישמחמתותראהשתחזוררעד(א"ל
השפופרתידיעלהדםבאשלאהדנןדהכאמשום'ממעיףדלקמןלרפואהדמידלאלזמר
.ט"טמ'התיריעלאו

כךאחרשראתהאףראתהולאאחתפעםרכששמשהכתברוראעןשעריבהגהותאבל
'1מפירתאפילוצריכהשאינהלומרוקרובבעלהעלנאמרהלארצופיםפעמים'ג

כרותבגרםתלויה]הדםשביאתדכיון"הצדדיןמןהואשהדםדתלינןמשוםפומבלה

למיתליאיבאמפיהלכךכךכלבכחבעלשלאלפיראתהולאאחתפעםשמשהשהרי
וכן."]אליומגיעהאברשאיןבמקורמלתלותבכחבצרריןרוחקשהאברהצרריןברוחק

דוחקידיעלתשמישבשעתשראתהתלינןכללדםעליהנמצאשלאשפופרתבבדיקת
כלעבהשאינהלפיהשפופרתמרותקיותר(;ןן"ורמב]מן"הרמבש"כמ)בצדדיןהאבר

אחרוןקונמרם

שלאלהקלאיןהילכך,בשמוז]ן"והרא"והרשבש"הואש"כמ,הזהבזמןטמאההצדדים
,עודתראהולאלגמרישנתרפאתכןגםלומרשישמשוםאלאהבדיץהאחרמבעלהלהוציאה
'בגהוחזץשלאכיוןהואמץרההצדדיםעלשנמצאומה,כלוםהמוךעלעכשיונמצאולאהואיל
בבדיץהמייריד"דהראבלומראיןאבל.הצדדיםדםעלשגזרואףכךבשביללאוסרהואין,פעמים
וסבירא,נתרפאהדאמרינןך]א"כריצבליהומבירא,הצדדיןעלולאהמוךעללאכלוםנמצאשלא
סעיףכדלץמןרפואהלהעלתהשלאבידועוראתהשחזרהאחתבפעםדאפילו,]ן"כהרמבליה
אנושאיןמדכתב,גוונאבכהאימיירילאכרחךעלוהתםזועבדיץהאחרכתבד"הראבדהא.'ט

ממכינןכרחךעלכללנמצאדבלאועוד.הצדדיןעלשנמצאמכלללצדדיןבראשוביןבץיאין
מדאורייתאהואודאי"]אחתבדיץהנץיים,ווטהרהלהפסיץהזבהבדיץתשהרי,אבץיאתנו

.ןדרבנןוסתותמשוםאלאשאינובזושכןכלן]עלהוממכינן
בדיץהמהניאדלאליהדסביראמכלל,הזהבזמןבשפופרתלברוץשלאד"הראבמדהחליטוהנה
עליוהשיגודלאן"ורש"וראא"מהרשבאבל."1כלוםנמצאכשלאולאהצדדיםעלכשנמצאאלא

נמצאדאפילו,אמרי,דמלתאוץושטאמינהדעדיפאלומרדיש,הכילהודסביראראיהאין,בזה
ולא,להלכהא"ריצבדעתךינ"והש]ןמשהבדרכיא"רמהביאהכיומשום.טהורהבצדדיןדם

גבי)שכתבשםעיין,ר"פסוףם"ברמבבהדיאמשמעוכן.דבריוונדחוהואיל,ד"להראבחששו
נתרפאהאם(לידעבודץיןכיצד)'כושתבריאעד(אסורהאנשים'לגפעמים'גתשמישמחמתרואה
המוךעלנמצאוכשלא,שנתרפאהבידועכללדםנמצאדכשלאל"ור,('כושפופרתמביאין)'כו

כיטראתהנאפרה1המים'בלאשר~)'.פלקמןבהגהתןת.~שבש,ל.'למהרהנן~'רבנןתשובתהיא~,~מ"פעז מהר

.(עמים!'ננךאחרק.פמשה'בררכניתק(הלקו).ק"פההרשותל.' כנקזר.1

:ה"ועשםהכפףבנקרות.הביאות:רא~ר.שירבהנהותפ.(~מק.פ1.למ)הכפףת~ .הרםשביאת:יש'פרבנן~,הראיתשבנגהותבה~ט.התמלשנן(אבלה.ר)א.,בקהזכיהכןעח שער

.נ.יט,אק.פנ!ק"פל'כרלןפא.(נ,פג)פף~''אהלראה~.רא~ר' ר"שעבהנהותעט

פפנ,היתרכהבאנתהשהנהקפרן:רא~

פרששכן,(אבלה.ר)אק.פא.~קראה.ב.הכר.

ב.מהוול'לגראהאמנם.הרמוסם'דבראת"הנ,המקורמןלא~ן'הנררמןבאמכןלאחררםכשבא הכלרזתבמכתלתלתשישהכאשכןבל

ר)הנן~נתהלשן~

.(~ה'שה.
.הרזפיופגה"יכ,'הבהפעםאתרקק'העתמשה'בדרכ.ן'רשרד

אחרוןלקונטרסם.נ..צ

צי,'סי.מ"מיעה.,,סטהוהבסייהישחכן.כס.לעיל.הנבאכד ,,ס.נ"ש.,בפניםנחבאו.היבאכה
.נואהעיי.יעהי .נ"ש.,הק"סבפניםקפי,סיל.כיליעל.(ט"סדלקמןהופלאהלענין)המט.,פבו

.(ג"סהשיטותבירורי)בשםקנהראהלאיושפופרתשבדיקתשהכוונהנאמרואםבז ,שםלליל

.בק"סלב,,בוהתםהרי ,יאק"סלג,ד"סקצו'סיע"ושוטורראהכת



רפזקפזנרההלכות

מכניסתההיאהרי"כרןכלעבההיאואפילו.רלעילניוהשיירע"הממרעתלפיכר
.האברכמומהצפריםרםהוציאהלאולכןהאברכמוכךכלבכתרותקתואינהבנצת

אחריןקינמרם

עלנמצאכשלאבסיפא)הכיומשום.ייהצדדיםמןשהואבידועהשפופרתצדדיעלאלאכלום
תשמישמחמתרואהשהיאהדםכתבלא('כוהצדדיםמרוחץרואהשהיאשהדםבידועכתבהמוך
שנמצאזהעלביןתשמישאשעתביןוץאי,סתםרואהשהיאשהדםאלא,(ברישא)בתחלהש"כמ

נמצאבלאלהיתרשסתםעלשסמך,טהורהכללנמצאדבלאלפרטהוצרךולא.השפופרתבצדדי ,דנתרפאהדאמרינןכללנמצאכשלאשכןוכל,הצדדיםעלנמצאאפילודמשמע,כלוםהמוךעל

סבידאם"דהרמבוכיון."1המביןעלוסמךץצרהדרךששנהדרכונודעוכבר.דבריומתחלתכמובן
ואף.ך"ושא"רמלוחששולאהכיומשום,לגבייהויחידד"הראבליההוהא"כהריצבליה

"1ואפשר,'כובץיאיןאנושאין'מפנהטעםפירשלאהרי,ייד"כהראבנמיליהמבירא,ןן"שהרמב
.יןהאידנאטמאהצדדיםדםדאףד"הראבבשםוהרייןש"והראא"הרשבשכתבוכמוליהדסבירא

,]תמשנהובכסף"תשםעיין,ם"הרמבדעתכךהביןלאוגם,א"הריצבדבריהביאלאתי"בבאבל

שהקשהממתובפרט,(הצדדיםמןשהואבידוע)כללדםנמצאשלאאףהואשםלשזנזדמשמעזת

,(שויתוכחותהאצבעותכלאיןניחאהמוךראשעלנמצאבשלאתלינןלמה)וכחותתימאצבעות

דרובוטעמאי"הבש"כמ)כךכללרחוץצריךואין,מידיץשהלאהשפופרתצדדיעלדבנמצא
מחיכימצדדיןדםדאתאדחזינןדכיוןבפשיטותלומרדיש,(תזתשמישמחמתרואותאינןנשים
ועוד,ה"ב'סיו"מהריבתשובתש"כמ,'כווודאי,ספליההוהמהמץורגםבאשמאליחושחיתי

לומרוכחותלאצבעותלחוששבאתאלא,לפניךהצדדיםדםוהכא"כויתטהורהבחזץתראשה
מכהגבי,תא"הרשבש"כמ,חששאבשבילמחזקתהאשהלהוציאואין,מהמץורתראהשמא

תראהכןגם(תשמישידיעללראותלמודהשהיאכיון)י"בבש"ומ.לעולםתאסרנהאלדמספץ
הרי,כןאינוי"הבשדעתלומרתמציאםואף.המץורמןהדםאםהיינו,'כו(המכחולידיעל)

שייךלאואצבעותחות"דוליהדסביראאזילדלטעמיהלומרדישואף.בהדיאכןכתב"ח"הב
ידירעל'אבסימןכתבהכיואפילו,בזהעליוהשיגג"כסימןשמואלבאמונתהרי,%במץור

.(מבפניםבצדדיםלמתליאיבאטפיהכידאפילוודאיאלא)מהצדדיםשהדםנתבררהיתרתשמיש
,")ח"רדעתלצרףדבריושפתחדאף.)דוראשעריהגהותדעתוכן.תן(ו"טק"ס)ו"הטכתבוכן

מייריא"והרשב,])א"הרשבד"עלסמוךדבריוסייםמקוםמכל,נקייםשבעהבלאהתירלאח"ור

כמובמכהדתלינן,"~גוונאבכהאיא"להרשבמודהז~המרדכידאףו~שםוסיים.נקייםשבעהבלא

.שםל'רלע,בנשקהמשאתכרעתפה.ב'ק.םפד

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

ק"ססוףטהרהבסוריס"הרמבדברימפרשוכןלד "ברמבי"הבפירושיתבארלקמןאמנם.ו

מי .אחרבאופןיתבאר(ומיהוה"ד)ב"במהדוולעיל
.לדשיבד"חבדרדס,(א"מע,נו)יוסףאהליוראה .רבכללוההוראההפוסקיםכלליראהלה
,כ"הו"פלו .בשפיפותביילןאיןהוהשבזמןלז
שפופרתבבדיקתדדינאמעיקראמתיושבאמתלת מהצדדיםואמרינן,כלוסמצאהבלאאף

.לרליהדסביראאלא,(כדלקמן) וכלט

גםשםשכתבאלא)א,סון"הרמבבחידושיה" .(,בובקיאיןאנוואיןהא
א"מהריצבהעתיקשלא)לבדוקרוצהואםה"דמ יוסףאהליראהלקמןבהבר,(נתרפאהדאמרינן

.(ג,נו) סבפניםלעילשהועתקי"בבמא
.יבק" .כ"הכר"פמב

.(ואיןה"ו)לקמןגםושהמג ,ועזוה"דהגההלקמןראהמד

.(ג,סג)יוסףאהליואהמה .כק"סוכדלקמן.(א"סע;בג)דשערמז
,בפניםגםהובא.בכדיש"ומה"דמז ,ה-וק"סבפניםובדלעיל,כוותיהל"קיילאובזהמת

,סוק"וסוק"סכסףטווידעהפויואהמט סנ

וכמובא,ל"למהרייוחנןרבנותשובת.והיא,טו" .בפניכ
כשהוארקנאסרהתשמישמחמתשרואהשסוברנא ,כשנשאתסיר

,דםמוציאהאסידעתשאינהבמכהשמתירנב .נב,,סמן,נדל
,שםרוראשעריבהגהותגג שיצאשיודעתדוקא:(ג,א)תשלהרמזשבועותנד

.בהתולההמכהמןהום .'וכוהיתרבכחותאתחזוקשכברגה



קפזנדתמלכותרפת

באהיהלמקורממוךהרחםבצוארבלבדהאברנגיעתיריעלהמקורמןהרםבאשאילו
רששהשמשמקוםערמבנימתההיאשהרילמקורממוךהשפופרתנגיעתיריעלכןגם

נדוחקלמיתליכיא,אטשכןאםוכחדוחק.ד.עלאלאהדםנאלאכרחךעלאלא

להתירהלמיתלירמצימאירכלכללאליומגיעהאברשאיןבמקורמלתלותהצרריןי
'אמישמואלאמונתבתשובתכתבוכן.~כרלעילןתלינןתשמישמחמתברואה

נתבררכללהרםנמצאולאבשפופרתשברקהאוראתהולאארתפעםרכששמשה

אחרוןקונמרם

בסמוךש"משגםמכלל,הכא"שכןוכלומדכתה.נץייםבלאוהיינו,המכהשתחייהעדבבתולים

בתשובותש"כמ,נץייםבלאאףלטהרההוא'כוהצדדיםמןבאמכאןלאחרדםכשבאזהלפני הגהותלדעתשםשמואלאמונת
להתירהביןלחלץשאיןא"רמדעת'לפובפרט.י)ש"עדוראשערי

(דוראשערישבהגהות)תלייהומלשון.")ה"סץופלחיבכרתיש"כמ,לגמרילטהרהביןלבעלה

כדיהואח"רדעתוצירוף.נץיים,זצריכהאינהה"ואפ,במכתהתולהן)תניאנמידהכי,ראיהאין
ש"מהשמיטןמשהבדרכיא"שרמאלא.ש"עכלללרבותיולשאולצריךשאיןבפשיטותלהורות
רצהלאכי,'כוהצדדיןמןבאמכאןלאחרדםכשבא'כואחרתתלייהבלאדוראשעריבהגהות
שאלולימשהבדרכישהעתיץכמו,ח"רדעתעםא"הרשבדעתבצירוףרץלמעשהז"עלסמוך
,לידהבלא,שבוכל,בלידהאףנץיים'זבלאלהץל,איכןואם,""'כומיץלהייתילאח"רדעת

הגמראלשוןוסתימת.הצדדיןמןשבאולאשנתרפאהדתלינןמשהבדרכישהביאא"ריצבוכדעת
להומסייע,בצדדיןשנמצאדוקאדמיירי,הצדדים,שםבידועלאוואםפירשושלאופוסקם
טהורהכךאחרוראתהשחזרהאףוהלכך.שמואלוהאמונתו"והטח"והבדוראשערילהגהות

.דוראשעריבהגהותכמבואר
מורכבוסתלץביעתלחושכשישאבל,מורכבוסתלץביעתלחושכשאיןדוץאהיינוומיהוננ

ראתהולאששמשהאףהואהצדדיםדמןאמרינןולא,ליה,חיישינחדשאונ"והפלגהמתשמיש
,מינהועדיפאשמופרתכבדיץתליהדהוה,כךאחר

שפופרתגםמץוממכל,"י"זה'בסיא"רמשכתבכמושפופרתבדיקתאהדדדיןודוא:המה" ו"בטכמבוארלוסתלמיחשדאיכאהיבאמהניאלאפירשודלאודא.כלוםעלידנמצאשלא

הוכחהאיןג1ונאדבכהאי,עמוונימוטנטעמו,ןשם,"ידבדיקדאהדלוסתלמושופוסקיםבלמדא דממשום

תשמישבשעתעכשיוראתדמדלאדזאדצדדיםדמן.בצדדיםבשנמצאגםדי"

.'א'סישמואלבאמונתכתבוכן.הואוסתהשעתהגיעדלאמשוםדאימא,השפופרתבבדיץתאו
וסתחששמשוםתשמישמחמתשראתהאחתבפעםאפילונץיים'זלישבנמיצריכהי"והלכך
אינהדשוב,ראתהולאשלאחריובחדשזהיוםשהגיעעדנץיים,זספרהלאראם""אלא.החדש

,."הבבשם,ב.ק"ספו.א"בקיכאןהכא,'בכדש"וממדיהה"בפד

אוריןלקינטרםם.ינ.צ
נאמרולא,להיתרלתלותויש:שםדבריובתחלתע כשיחלוק

תליהטעםחילוקבלאאפילוח"לרכ" כשבאהיתרכחבאותהשהוחזקכיוןשאמררק,אחרת

שכןוכל.המקורמןלא.הצטיןמןבאמכןלאחרדם והוכוונתחלשוהוולדותבמכתלתלותשישהכא

,ונכאבוהצדדין מראייתחוץכשתראהלעולסמותרת.תהיה:שכתבמ

,ואותקם,סיצ"צת"שוודאה.ממשוסתה ,א"הקובתחלתלעילשהובאנח

,א,.סנט סס

,הוראשעריהגהותלשוןאתשהעתיק)זק" .(11שורהוהשמיט
כי:(שםבסומו)ווראשעריהגהותמלשוןושינהמא

יהאשלאהדברלהניחרוצההייתילאח"רדעתלולא .לרבותינונשאל
.ומיהלה"ד)בפניםגםהואלקמןהאמורסב ,יא-י"מע"בשוכדלקמןסג

.י"ססוףסד גשראתהפעםשמלאףטה

חוששת,תשמישמחמתפ" השסופרתתויקתואין,'הגמראיההחדש.לוסת

,,בו1היוםשיגיעעד,מועלת-החדש.שבאמצע ססוףסו

.סוק" כ"א,החושלוסתחוששתאחתבפעםשגםמיוןסו

להוכיח.מועלתהחדשכתוךהבדיקהאיןעדיין .'כוצריכהולכן,מהצדדיםשהוא
.(ואףה"ע)בפניםגםהואלקמןהאמורסה



רפטקפזנרםמלכות

ומתהבשעתשלאלעולםכךאתרשתראהמהכלוהלכךהצרריןמןהרםשבאהרבת
."]ומבילהנקיים'1מפירתצריכהואינהמהורהלברתשמישמתמתאלא
ההפלגהאוהפרשומתלהכשקבעהאבלומתלקביעתלתושכשאיןדוקאהיינון]ומיהו

אחריןקינמרם

אחר,זושיטהלפינקיים,זצריכהאינהשוב,ן"ע"בשכדלקמןשמשהשלאפיעלאףלוחוששת

.ראתהולאששמשהאוכלוםעליהנמצאשלאשפופרתבדיקת
שרואההראיותכללטהר,'א'סישמואלהאמונתש"כמלהומביראלאז"וטח"ובי"דהבלומר,ואי ,תחתיונדהפירסהשמאלמיחשדאיכאמשוםוטעמא.כלוםעליהנמצאשלאשפופרתבדיקתאחר

בשעתנדתהלהואייעוסתהשנתקלקלאלא,הצדדיםמןשהואדנימאכלללהואתשמישמחמתולא
וסתות]ללןקיימאדהא,תשמישמחמתשראתהחזקהזואיןפעמים'גכןשראתהואף."לתשמיש

'כודילמאה"ד(ב"עט"נדף)ט"פריש'התוסש"מלפיואף)להקלשולאלהחמירוהיינו,דרבנן
(רגליםמיידיעלאלאאתיממילאלאוהדםכןאםכךאחראוצרכיהעשייתקודם)חזאימדלא

דאמרינןמשוםאחתבפעםנאסרהדלאוהא.כןלודרישתשמישמחמתברואהאףכןואם,לז'כו
משוםאלאמועלתאינהשפופרתבדיקתאוהיתרביאתמקוםמכל."לעודתראהולאהואמקרה
,פעמיםכמהתשמישמחמתלראותלהשאירעהואמקרהלמימראיבאכןלאראם,,לוסתותחזקת

שיאתרהיאשונותביארתכןראם,אינודוה.לקלהאייעלא11שבביאהאלאהמקוימןהואולעולם
,"לתשמישבשעתנדהיאייתלהשאירעאלאהואתשמישמחמתלאודלמאגימאנמיתשמישמחמת

מקוםדמכל,לבעלהמותרתנפשךדממהמשוםלותרואין.הצדדיםמןשהואבידועאמרינןואמאי
צדדיעלבנמצאדהיינולומרואין.עןכדלעילפוסקיםושארם"ורמבי"רשש"כמ,היאטהורהאמאי דהבהדא,השפופרת

,]כלוםאינוותירוצווכחותמאצבעותקושייתוכןדאם,הכיליהסביראלאי" שהעיקרכיון,כהלכתאדלאוגם
.'כונשיםדרובמשוםולאהשפופרתצדדיעלשנמצאמשוםתלוי

בשעתאבל,השפופרתמחמת"דחזאיןהואהשתאדילמאהשפופרתצדדיעלשנמצאדאףועוד
נ]דרבנןוסתותלןקיימאדהא,]כללןתשמישמחמתולאנדתהראיותלהאירעתשמיש

מןבאאםהואשקולספקתשמישמחמתדרואה,"]לקמןשיתבארכמוז]לומרצריךודאיאלא

דלאוהא.י]המקורמןשחזקתובפרוזדורהנמצאדםלשארדמיולא,,]הצדדיםמןאוהמקור

.ה11'שה.ר)א.נק1נתנאולקקהאמירפטשתיאה'כלעילםמנתותתריה:שםאד'שצ'כאמינתפח .ממשפתהשואיתה1ץ

אוריןלקינטרםם.ינ.צ
,,בוהואשמקרה,ל"הנ,הבבאופןאופב ,ל"כנ,להקלולאלהחמירדהיינופג

שוסתותאף)לקולאאף.וסתותחזקתשאומריםזהפד שפופרתבדיקתאוהיתרשביאתלומר,דרבנך

שהואמוכיחתשמישמחמתפ"גשראתהאחר או'כותחתיונדהשפירסהחוששיםואין)מהצדדים

וראה.(וטבילהדספירתלהצריכה,,כוהואמקרה שו

ואילןיזאותקב"וטגאותקד"סצ"צת" כדיק"סבפניםפה

(ם"הומהבשיטת)י"הבדעתאתמבארבזהפו מסיק(ומיהוה"ד)ב"במהדולעילאמנם,וסיעתו

רגליםאלא,השקולספקהויולא(ם"הרמבלדעת) ,ומשמושובתשמישודםהוציאשהשמשלדבר

בשעתשראתהשהדםחוליןאיןבשפופרתונשבדקה באותיוםולכן,שנתופאהאלא,מהצדדיםבאתשמיש

שיתבארכמודלא,הרגשהבלאאף)בקרבןחייבים בהגההשםב"כמהוו.מסיקוכן.(הוהא"דלקמן,כאן

.(והנהה"ודהיינוומיהרה"ר),הב סכללעילפז

,ג"וש,אק"בבפניםפג,"

.נ"וש,מבק"וסי"מסט ,1מפיותצריכה,לבעלהשמותרתאףולכןע

.וטבילה חזקהלהשישקווםלענין)תק"סבפניםכדלעילעא

,(פ"ג סכדלדעילעב

.נ"וש,הק"סבמניסקפד" ,טאותקכ,סיצ"צת"שוראהעג

,נ"וש,אק"סרישקצא'סיכדלקמןעד .נ"וש,לטק"ססוף.בפניםכדלקמןעה
לעילכ"משא)רצופיםפ"גשהוחזקהאחרוהיינועו ,(חק"סבפנים

תשמישמחמתפ"גשראתהאחרגםנאמרוכןעז ,שפופרתבדיקתאוהיתרביאת-ואחריהם

ספירתוצריכהלבעלהמותרתולכן,'כוהואשמקרה ,וטבילהד

.'כוהואשכקרה,הסבאופןאועת הקובתחלתעט

.נ"וש,א" ,נ"וש,(אבלה"ד)כדלעילפ

,מהצדדיכפא



קפזנדתתלכותרצ

שאתרראשונהבביאהאואן"יומעיף"מעיףכדלקמןפעמים'גתשמישמתמת

אחריןקינמרם

משום,טמאמפיקוולחוץהלולמןגביהתוספותםש"כמ"לומרןיש,טהרהאחזקתלהמוקמינן
נמיוהכי,ופלגאפלגאליההוהשביתאדלאומיעוטאדמוכתקורבאעםהחזקהצירוףידירעל

פלגאל"החזקהצירוףידיעל,וסייעתוי"לרשלמטההרתםביתבכותליאו,ולפניםהלולמןאף
קורבאכמוומהני,"'ן"ורמבןם"הרמבש"כמבצדדיםהאברבדוחקלמיתלידאיכאמשום,ומלגא

בצירוףתלינןהרובנגדלקולאלמתלידאיכאהירארכלמוכתא(ז"ידף)סוגיארכולה.דמוכת
לאדבמסקנאאלא,נזדקרהודילמאשתתהדילמאאמרינןהכידמשום,שלגאפלגאלמהויההזקה
מילתאבצדדיםהאברבדותקלמתליאבל,]"בתוםשםעייןשכיתאדלאמשוםלהכיתיישינן ומסתברדשכיתא

דוחקשאינובמקוםמלתלותטפי

תשמישמתמתראתהשלאלומרשישואף.בהמהמתרואותאינןנשיםדרובועוד:התה" איבאתשמישבשעתשראתהכיוןמקוםמכלכללתמובןשאינואלא.;!י"דבש"כמתשמיש

ריש",י"רשדאף.7בתשמישלמתלימעליאממרא,ן'מדצדדאףכללרואותאינןנשיםרובדדא

,('כוחזאימדלא],'התוסש"מליהמביראדלא),טפך..ש'ולאמדכאם'דצדדדמןשיי,רא: טבעשדואבדבראלאומיעוטאבא,ד

דהוהנ"גוונאבכהאישםלהתוספותדמודהלישרישבעלי המתיילדימןבמקרייםולאהזם

לגמרילטהרהמייריוהתם)שקולספקדלאהיכאכי,"

גםואף,ז,

",א"קצבסימןש"כמ,יוסילרביולאמאיר'לרזאתכככויוה)וכייםעליהןעוליןכהמרהיוכאמיינן כדף

בצירוףדמהנימקורבאגרעולא,(א"הרשבבשםלידכביראלא,אן"רמכרחךדעלאלא.(' רגליםעודכשישכןואם.,,שקולספקלמהויתזקה'לבשבמקורומכדדצדדיםמדהשיבדכי

המוךעלנמצאמדלא,המקורמןבאשלאלדברדרכדראיןכןגםשכתבןיי"רועיין.ספיקות של
ספקדהוהאו,שקולספקאינושוב,י"הבש"כמתדאדשלאלזמרדדיינואלא,'כואשד

שהכיאיןהצדדיםמןשראתהלזמראבל,"יעוד

-

ועיין.אחזקתהלהומוקמינןהחזקהצירוףנלאזל .י"דבשמדשדואהיוש,נם
,ר"יק"סנ"נ'ובסי,ג"לדיןספיקאספקבכלליך.ש

ת"באא"מנעיין)ט"ס'סיבנימיןכמשאתדלא,י,ספיקאבספקאפילומהנילאשקולשאינודספק

צריךתשמישמתמתדרואהספיקאדספק,הקן"לדיןספיקאספקבכלליך"שועיין.(",ז"תס'סי מבוארכןאם.דרבנןוסתותמשוסבהמקילינןולא,ספיקא,ספכשארגמורספיקאספקלהיות

.',תשמישמתמתרואה[ב]שקולספקהואהצדדיןדספקלהדיא

.(תשמשמהמתהפלנהפת,לענן)נבק.ם,א.'ם,,(מבעתהלילבהפלגתת.ימלענן)מבק.ם,..םלקמןיאהצ
אקריןלקינטרםם.ינ.צ

אמנם.מהצדדיםבאשמאהשקולספקישכ"ותק מהדולעיל

גופאזהשמטעם,מסיק(ומיהוה"ד)ב" .(מהצדויסלא.)תשמישמחמתשבאלדבררגלים
.ושמאה"דב,נטקא סבפניםוכדלקמן.דלמאה"דשםקב

,אק"סקצא" .כ"וש
הוהכ"וא,בתשמישלמתלילדבררגליםראמרינןקג ,מהצדדיםבאשמאהשקולסמק

.,בוחזאיומדלא,11סבראסוברי"רשאיןולכןקד אף)דק"וס.(א"הושבבשם,והנהה"ד)אק"סקח

,(י"רשבדעת צת"שוראהקו
,1אותקלוסר.אותיקי"סצ" אבל.(והלכךה"ד)כדק"סבפניםלקמןנסוראהקו

,ב"סלתסי,סיח"ובאו,סוק"סלאסרלעילראה .עאכללוההוראההפוסקיםכללי,נ"וש
.יחק"סקח וראה,ירק"סבמניםרלקמןסמיקאממקלעייןקט

.אאותקבסרצ"צת"שו סצ"צ.ת"שוראהקי

,גאותקי."

.(והאה"ד)כדק"סכמניםלקמןנתבארוכןפת .אק"ססוףשםוכדלעיל.ואיןה"דב,יזסט
.הכבפידצ ,ז"היפיוצא

.הלולמןה"סדצב .יבק"סבפניםוכמלמל.למירקואיבאה"דצג
.(דמייריועודה"ח)כדק"סבמניםלקמןונתבאר סלקמןנםוראה

,יתק" סי"פצד

.(נמיאיה"ו)שסלקמןגםוראה,ג" וראה.(בתורתש"ומה"ו)יק"סלקמןה"וכצה

,ערה"ס.האותרכומהצ"צת"שו לקמןה"וכ.זק"סא"קולקמןגםוראה.הסעיףצו

לאזהביאורשלפי,נמקאיה"ד)כדק"סבפנים ,ס"סהוי

.מכאןה"דא,סוצו כלי,לשנישיהוהמהראשוןכשנתגוששולכןצה

.שפופרתבדיקת .עתבלאנדהפרסהאלאצט



רצאקפזנרםמלכות

היתרוביאותשפופרתבריקתאיןשובקבועשאינואוהקבועומתהלראיית"ימבילתה

אחריןקינמרם

ליהדסבירא,]',ם"הרמבלדעתקשהנמיהכיבלאו.'כושלהעל'כושלועלנמצא"',דתנןוהא

דמתניתיןודאיאלאנ',מבחוץבקינוחשכןוכל,הואטומאהספקהלולמןחוץהפרוזדורדבל

כמבואר,אוקימתאהניקיימיי',למסקנאואף,י""ח"פרישכדאוקימנא,,ן,ממש)',דארגשהמיירי
.מקומותבכמה'התוסש"כמן"ולטעמיךלמימרמציוהוי."',ז"י'הה"פם"הרמבשכתבממה
,למפרעלטמאותהשלאחזקהדמסייעה,זמןבלאחראלאהואשמשהרגשתאימא],אמרינןולא

א],לקולאהואשמשהרגשתאמרינןלאלגמרילטהרהאבל,כנגדהמחזקהדעדיףרובאדליכא
דהואאמרינןולא.המקורמןדמיםורוב]]"מחזקהעדיףרובאדהא,דמסייעאחזקהדליכאכיון
חזקהמהניאלהכי,ם"הרמבדעתלפיבהרגשהשחזקתודאף,ממשארגישהבדלאאלאשקולספק

אלא,הואשמשהרגשתאימאאמרינןלאממשמדארגישהאבל,ופלגאפלגאלמהויומיעוטא
עלנמצא)שגגות,מהלה"פבסוףם"הרמבשסתםומה.כנגדהרובאבלאלחודהחזקהבדאיכא

ט"סרישבהדיאש"מעלנ],שסמךמשום,דהרגישהפירשולא('כוקרבןוחייבים'כושלה
שבאבחזקתזההרישםש"ומ,'כו(שתרגישעד'כוטמאה)האשהאיןביאהאיסורימהלכות
,שביארנוכמוכדפוסיים,ולחוץהלולמןוספקולפניםהלולמןטומאהודאיהיינו,'כובהרגשה

ה"פבסוףש"דממשמעממילא,כואם,('כובפרוזדורנמצא)בהדיאכןשמבואר)],ה"בפל"ור
עלבנמצאואף,כשהרגישההיינוך],פניםכלעלשלהעלבנמצאחטאתדחייביןשגגות,מהל

(ח],ח"ידף)י"רשש"משפיר'אתיהשתאן],ולחוץהלולמןהואשמאספקיש,,שלותי כוחששאדבתרדללישנא)
'התוסש"ממידיקשהולא,(לספוקיאיבאפרוזדורבקרקעאפילו' ד(שם)

בדארגישהדאוקמינןדאףלהומבירא,והתום.ש"ע(כן,'כושלועלמנמצא)'כוכאןה" ורש.הצדדיםמןשהואאפשרה
:"ן,ג"קפ'סילעילש"כמהכילהוסביראלאם"ורמבי"

.ר-ננק.בם,בהגהה'.םרוקמןצא
אוריןלקינטרםם.ינ.צ

ואין.בקועןוחייביןטמאיןאותיום)ב,ידקיא צ"צת"שווראה.(השקולספקרקשהואאומרים

,דאותקבב'סי.קי,סי.באותקד,סי .אק"סבמניםקפו,סיוכדלעיל,ה"הה"פקיל
,כקרכןוהייכיןטמאיןאותיוס(א,יו)ותנןאחאקיג ,לבדיקהולאלקינוחשאמרווסת(ב,יד)תניא

אס(ועתולפיה"ח)כק"סא"קוקפג"סלעילוראה אינהאופןובכל,הרחםבכותליאובחוץקינוחהכוונה

.(ומיהוה"ד)ב"במהדוהקשהועדיו.ודאיטמאה קולעילראהקיד
שלדעת,י"רשועייןה"סך)שםא" לדעתגםכןמפרשוכאן.(בהרגשהמיירי'התוס

'הבוהגהה,ומיהוה"ד)ח"כמהדואמנם.ס"הרמב בלאמיירידלמסקנאוביאומזהחזר(היינוומיהוה"ד

וראה,מהצוויםשבאחוליןאיןמ"ומ,ממשהרגשה .(אילך.ג,סב)יוסףאהלי.יי"סוסיהודהשארית
בלאמייריתשמישמחמתרואהבדין.כ"משאקטו שפופרתבדיקתזמזעלתהשקולספקדהוי,הוגשה

לדעת)בק"סבפניםלעילוראה,שמהצודיםלזמר גתשמישמחמתרואהשגם,(ה"הרז
,בהתשהמייריפ" ,(כהרגשהמיירימשניות'גשהני)ב,נוקטו

דאימור,בוארשהולאג"ואע:שםרמשניקיז ,אדעתהולאוארגשה

ה"וכ,('כוגופההרגישואמילו)רגליםמילעניןקית שהיהעדולענין),כושלועלנמצאלעניןאף

ש"ומה"דיק"סא"קולקמןראה,הכרתחתנתון אמנם.(בהרגשהמיירילמסקנאגסאס,בתורת

מייריוגליםמילעניןשרקביאר,שםב"במהדו .(ס"הרמבכתבובזהשרק)למסקנאאףבהרגשה

הכאדמיירילפרשצריךהמקשהלדעתשגםקיט קוקמג,סיללילוראה.בהרגישה
כק"סא" ,'כבבהגהה

חייביןאותיום,בדאוגישהשאף)שםבגמראקב ,(שמשהרגשתדאינגא,פטוריןזמןולאחרכקרכן

.יק"סבפנים.לעילגםוראה ,(אלאה"ד)כדלעיל,מהצדדיםשבאלומרקכא

,(ומשוםה"ד)ב"מהדווכולעיל,ב,יהגמואקכמ .כ"וש

,זגכללוההוראההפוסקיםכללי.ראהקכג ה"דבק"סא"קוקפג'סיוכדלעיל)ההלכהקכד

.נ"וש,(י"רשועיין ,כדלעיל,לבוהרחםבכותליבקיניהדהיינוקבה

פיאהגמרבשעתהלולמןלפניםנכנסשהאברקבו ,(ד"השםס"רמב)

אמנם.בהרגישהאלאקרבןלחייבםואיןקכז ד)ב"במהדו

חייבשנאן,הטעםמבאד(ומיהוה" ,ממשהרגשהבלאואף,הרחםבכותליאף

,בקרקעה"דא"עקבת בהרגשהוסיירייתרץי"ורש.בקרבןשחייביןקכט

,ומיהוה"דב"במהדורבנומסקנתולפי)ל"כנ י"ושבועתשביארמהראה,בהרגשהמיירידלא

,(היינוומיהוה"סושם,הבבהגהה לרשקל

אףלחשושיש(בקרקלאףשחוששין)י" .הצדדיםמןשמאבהוגשה

שלושה,(ושטעיין.יעה)ב,,סא,.,קלא רק(א,יח-ב,יז)סוגיההאימיירים"ורמב

.ארגישהבדלא



קפזנדתמלכותרצב

תעקרנו.(נ)הומתשיגיעעדאלא.]לוסתןומתביןכלוםמועלותראתהולאששמשה
בשעתושמשהשעברהאוכללעליהנמצאשלאפיעלאףשפופרתבבדיקתפעמים'ג

ומעיף'ימעיףכדלקמןההפלגהאוהחדשימתהיאאםראתהילאפעמים'גימחה

לשמשתקנהלהשאיןומתהלראייתמבילתהשאררראשונהבביאההואאם.אינ"י
עלאףשפופרתבבדיקת"ארתןבפעםשתעקרנולהדילהתגרשוצריכהבעלהייעם

בעלהעלשנאמרהאשהכדיןראתהולאושמשהשעברהאוכללעליהנמצאשלאפי
שלאפיעלאףשפופרתבבדיקתארתפעםבעקירתלהדדירצופיםפעמים'גבראיית
אלא.ה"נהג"מעיףכדלקמןאחתפעםראתהילאישמשהשעברהאיכללעליהנמצא
צריךמבילתהבלילכגון,ארתןבלילהפעמים'גראשונהבביאהלראותלהקבעהשאם
1השבלילהדוקאמבילתהבלילושמשהשעברההתשמישאוהשפופרתבדיקתלהיות
.להקבעה
ארתבפעםנעקרתשמישמרמתפעמים'גקבעתולאאםההפלגה.הרדשומתואפילו
אבל.~ייןמעיףכדלקמןכללבשפופרתבדקהולאשמשהשלאפיעלאףראתהשלא
"מעיףכדלקמן"מבעלהןלפרושוצריכהלורוששתארתפעםאפילושנעקרקודם
.א"יומעיף

ולאבשפופרתשבדקהפיעלאף,11לראיהומבילה'1מפירתכןגםצריכהוהילכךין

נקבעשלאומתשהואבין,לוסתומתביןראתהולאושמשהשעברהאוכללדםנמצא
כדינופעמים'גנעקרולאפעמים'בגשנקבעבין,ארתפעםאפילונעקרולאפעמים'בג

בבדיקתראתהשלאומה,המקורמןאלאהואהצדדיןמןאמרינןדלא,ראתהולאשהגיע
.ומתההגיעשלאמפניהוא'הבבתשמישאוהשפופרת

ומתותבאיסורעליהםלסמוךויש.""ומה"ר"הבדעתוכן.שמואלהאמונתדעתכן

אחריןקינמרם

.ינ,ובובידאפיבשםג"לץ"סך"ש]י,עיין.'פיששפרתבבדיקתפעמתילזתעקרע(ב)
כדי,עיץרהוא'האוטעם.יז,וסתותלשארדמידלאטעמים'בד"לץ"סיעץבמנחתועיין

יעץבבמנחתש"כמ,פעמים'געץידה'בעיהמורכבבוסתהכיומשום."ן,בעלהעללאוסרהשלא

ויאהשבפתםאףיהיני.(שהיה.ר)א.נקינתבארצחהשלמיםתירת.שםשמיאלאמינת.מיק.פפל1.מצב ינתבאר.לאק.יפלק.פ
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דםואם.מכתהבדם[כ]חוליןמקוםבאותו[יט]מכהלהישאם"ה
:מגס.מכתהבדם[כב]תולהאינהראייתהמדם[כא]משונהמכתה

פ"לעכתס)ננוקרסנקעת6)0תקות)יכונס16קבועוקתס)0י100630ס)וב
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התרומהמפרעלדפליגא"הרשבבדעת""אחרוניםושאר""א"ורמ")"י"הבוהבינו
א"רמפסקולכן.דםמוציאהשמכתהשתדעצריךשאיןליהומביראהברייתאבפירוש
1הופירוש11בגירסאהואדיחידאהגבעלאףהמרדכיכגירסתומתהבשעתשלאלהקל
")"בפסקיוי"מהראכ"וכ.א"ימעיףולקמן'דמעיףכדלעילאחרבעניןפירשוהפוסקיםוכל
.המרדכידעתגםלצרףנוכללהקלצדדיםעודכשישאלאלהקלהמרדכיעללסמוךדאין
מכתהאםלידעכללצריכהדאינהליהדמביראא"הרשבעלא"רמממךמקוםמכל

ומתלהבישוסיעתוהתרומהמפרנגדלהקלהמרדכידעתעםמברתווצירףדםמוציאה
כמותשמישמחמתשלאביןתשמישמחמתברואהביןפניםכלעלומתהבשעתשלא

מעשיםעושיםאנושכןוסייםן)"ח"הבכתבכן.בהגייהה"סח"קפ'סילקמןא"רמשכתב
.קראקאק"קפה
שמכתהבודאישתדעדבעינןהתרומהלמפרלדינאמודהא"דהרשבכתבן"ך"השאבל

,א,טזקוגמהריםמשייתה"וכ.(ב,א)תשלהרבץשבועותקמי ,אמגוליד.כק"סבשיךהיבאו.תחכה"מ(פראג)מריטנבירג

א"הרשבמןמחלוקתשעשה)א"הרשבוכתבה"דקוהגםוראה.(אם.ואףה"ר)כרק"סלקמןראה,ששתיביאור ,(התרומה'לם,בגק"מקפהמילקמן

.זק"סמשה.בררכקנו.'כ-יהמהה"דד"םקעת ח"בקנזהפירושה"שכההוכחה,טק"מא"קולקמןראהקשח

,יק"מו"ט.יאף.ה"רר"ממטי .מז"םולנח,כק"םכשיךרלא,'במרדכ

.ד,ג"רצ"צד"ממראהקנט,כגק"מך"ש.(הסלףברופשך)א'~רקמט כןושהימה)כדק"מסיףקאי,(ג,א)שםקו

,(נו'ך'לרגיעשלא,במפרי ,יכרלקמןכהח.לתוכשהארו)מז"מצביחכםת"שו,ידןה"דצבמ4קנט

,(אכג)דשערכיףהארךהביתתרתקנב



רצזקפזנדההלכות

מחמתעתהרואהשהיא1השדםממשמרגשתשתהאבעינןדלאאלאדםמיציאה

שלא"ן,ך"השדעתולכן.המכהמןויורדשותתהואתשמישמרמתשלאאותשמיש
עללממנךוטבילהנקחם'1נלאלנעלהלטהרהומתהניטעתשלאומתלהבישלהקל
המרדכיעללממוךישוטבילה'1מפירתאחרלבעלהלהתירהאלאלחודהמרדכידעת
להתגרשצריכהשאינהפעמים'גתשמישמחמתברואהומתהבשעתשלאומתלהביש

דעתוכן.הקילועגונהומשוםמבעלהאשהלהוציאשלאל"חוחשומקומותדבכמה
אלאלהחמיר"ן"1"הטדעתוכןי""אפריםשערבשםז""צביוחכם]יעקבההמנחת
ש11,פעלאףכ11ממכהדםלראותאחרותנשיםשרגילותמכהלהיששאםשכתב

.ל"עכבמכהלתלותישיודעתאינה
,ן"ך"השדעתלפי(י)שפופרתבבדיקתאלאלידעלהאפשרואיא"הרשבשכתבומה

אוהמקורמןהואאםידועואינודםשופעתכשהיאממשראיתהבשעתהיאהבדיקה

אחריןקינמרס

ש"כמלפרשאפשרמ"דאי.נרשמנתהבידוענרשדםבידוענרהבדיקהך.ש'הדעתלפי(ר)

"ת,דבנמצא,תז,ך"השלשיטתתז,צביחכםובתשובת,]ת,א"רמלשיטת"ת,ופלחיבכרתי המוךעל
,תשמישמחמתדרואהכבדיקהממשהיאדהכאשפופרתבדיקתכרחךעלדהא,טהורה

כדרךשכתב(",י"בבהובאשלא),ת,הארוךהביתבתורתא"הרשבלשוןמסיוםבהדיאכמבואר
מכהלהכשיש)דאף'כובדיקהבלאאףאלמא'כובודקתכיצד'כותשמישמחמתברואהשאמרו

,בפשיטותשפידאתי"ת,א"ורמ.שםעיין'כואלמא(בבדיקה)אלא('כולדעתלהאפשראי דבודקת
כדתניא,תן,במקורכשהמכהממשהמקורתוךהשפופרתומכנסת.שופעתשאינהבשעה

וכשלא,חללולאמצעשופעהנדהודםמבפניםהמקורבדופניהיאכשהמכהדהיינו,),בברייתא

בדופניוהמקורשבצדדיהמכהמדםשהואבידועהשפופרתצדדיעלאלאכלוםהמוךעלנמצא

שבשעהולומרלדחוקשצדיךאלא,"),ך"להשכןגםהואוכן.דםמוציאהשמכתהוהזינן,מבפנים

ז),מ"הרמבדעתלפי]],יעקבהמנחתש"כמ,המכחולבלאתחלההשפופרתומכנסתששופעת

לתוכההדםירדשלאבמוךהשפופרתכלסותמתהיא,ראשיה,מבופתוחהחלולהשהשפופרת
החכםש"כמהסתימהמוציאההמקורתוךעדשהכניסתהואחרהמקורתוךעדכשמכניסתה

שהדםבידועהמוךעלכלוםנמצאלאואם,שבראשובמוךהמכחולמכנסתכךואחר,ז),צבי הואששופעת
הנוגעיםהשפופרתצדדיעלויורדשותתוהוא,מבפניםהמקורשבדופניממכה

.השפופרתשבתוךהמכחולשעללמוךהדםביןומפסיקיןהמקודבדופני

.(מנעלהאשהלהבאשלא.(בזק.םלקמןראה.א.ברמנםכןמפרש~)כק.םקמא מע"צת"שווראה

,'ק"מעיזה.אאיתקוב" רהיטי,'כיע-לקלהא"שאא"הרשבש"משמפרשקסיו.ח'ק"םם'השלמתירתקשב

שמהפרש.נ"א,ממרתתעתהבאשהדםדע.ל,סו'סיג'גזס '.םקיד
שאשפיש)עי

-

,השכיפרתבדיקתמועלת'כדאלאר'התלא'כ-המה

אחסןנשדס.לקמם..צ

.(א,בג)דשערסוףקמוא"קו.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותקם ביאורעם

.(שםא"הרשבלשוןשהעתיק)א"הרשבוכתבה"דקמועםנוה'הלע"שו.הקונטרסמדרכי ,בפניםכאןשנתבאר,א"ברשבמירושו.למיקמת,א"קוביאור

.(א,מ)יוסףאהליראהקמט.ה.ק"סקמא קמע

,במקורליישמכהלומואשהונאמנת:א,סוקב,וםהמוציאהמכההיאאםבבדיקהלתיירי סקמג

.במניסכאןשנתבאר,א"ברשבפירושולפיקנא,('האבפירוש)מו" ,יבק"סבפניםוכמלעיל,חק"סהשלמיםתורתקנם.מהפכההואשזבהדסאסבבדיקהדמייריקמר

,ב"הבר"פקנגשמטההיינוא"שברשבהשפופרתשבדיקתקמה לצדוהמוךהשפופרתשמטה,שם'האלמירושוקנד.,בונמצאואם,המכהלצדוהמוךהשסומרת

.המכה.שזי"רסע"צת"שווראה



קפזנדההלכותרחצ

המוךעלדםנמצאלאואםמוךובראשוומכחולשפופרתמכנמתשבצדדיןהמכהמן

'תוסועיין.",צביחכם)שבצדדיןהמכהמןאלאהמקורמןאינוששופעת1השרםבידוע
דעתולפי.(ק"1ד1]",ופלת,ככרתדלא."""הת1מפתאניסם"""ב"עמ1ףה"סדף
ולאהשפופרתצדדיעלדםנמצאשאםראיתהבשעתשלאאףהיאהבדיקה"ל"א"רמ
המקורמןולאהשפופרתצדישעל1הדםבאוממנהדםמוציאהשמכתהבידועהמוךעל

עלאלאלברראפשראישפופרתידיעלשלאאבל.כלוםהמוךעלנמצאולאהואיל
באהמקורשמןלומהישבצדדיןשנמצאדאףמשוםלך"'1מעיףע"הששכתבדרך

לצדדיי
בפר1הנמצאדםשהרי;],

~
כןשאיןמהי],ג"קפ'.מל.כדלעטמאמפיקוד1ר

ולא)המכחולשבראש.המךעלנמצאהיההמקורמןעכשיובאהיהאםבשפופרת

אלאלמפרעטומאהמח1קינןדלאלכןמקודםלצדדיןהמקורמןבאכברשמאחיישינן
צריכהאינהוהלכך.,עומדתהטהרהבחוקתראשהמשום"ל"וקדשיםתרומהלענין
הפסקהולאודאינדהטמאההיתהכןאםאלאהשפופרתהכנמתקודםעצמהלבדוק

אחריןקינטרם

שהשמשהמקוםעדאפילוהשפופרתלהכניסהדברקשהבאמתאבל."),א"שברשבד"להסזהוכל
מכניסהשאינהוכל.ממשלמקורלהכניסהשכןכל.י),בנימיןהמשאתבשם",ך"השש"כמ,דש

בנקודותכתבולכן.שבמקורמהמכהאםאומהמקורהואאםכלללידעאפשראיממשהמקורתוך
אלובבדיקותלדידןמינהנפקאמקוםומכל.ש"ע'כוכאןשייךלאשפופרתבדיקתוגם"),הכסף
,ך"להשבמוךהשפופרתלסתוםצריךאיןואז,החיצוןביתשלבצדדיםכשהמכה,ך"ושא"דלרמ

.מגינהשהשפופרתמכלל.ופוסקיםהגמראכןהזכירהמדלא,תשמישמחמתברואהצריךשאיןכמו
שהיא,ך"דלהשזובדיקהומהני.(ן),ב"עה"סדף'בתוס)השופעתדבלולהנמיטעמאוהיינו
יוצאשהדםממשמרגשתמקריגוונאדבכהאיכידן,קםוסתהבשעתאףלטהרהששופעתבשעה

'כדלקמוקנך,"קיאינוזהא"רמדעתלפיאבל.א"ברשבך"השדעתלפיהמכהמןעתה

ק"סא"קולקמןוראה.אחרבמקוםתמושמיצאתקטב

בשעהכשרואהגםה"שכ,נן.תלאלאה"ד)א' ,(ב,לג)נ'ש"מ.אאותג.ק'טצ"נת"שו,(לה.שכואב

.עוז"מצ"צת"שייאהקעג ,אק"סקער

צמקיכן.(ב"מע,י)הינאדרבבא'אלבחראשנא'כלקעה מממאבהלד"הראב
וראה.ט"הנ"פומושבמשכב' ,באותג'ק"מצ"צת"שו

וכהווםה"ד)ב"מהדול'לעראהאמנם,א,בגמראקעו הס

רםן.שא,אשפיעלסמאלערןוק,רהט,(אילך,' ,להבאלטמאליפןכ.משא,האשההזקת'אתיעלא,לפפך

אשתהה,בושהתהאמדנן,הזקה'אתוע,לפקךשהרם תל,כ,הרם

.,השירזההרחםבית'

חךא"הרשבט'נקדמילתאדלרוחא:שםהובפירוש,.תם בד

ראו.ר"מן'-שיבצה'דבמכהא"תצדאמליקה' וראה)מנפטהתלמיבדקתזקליןבדיקה'"עלהאפשר

א'הובריקההך:(ג"מידלקמן)בתילהלעניןקפח,(א"קי

א"קיוראה.הצדריםמןאומנקורבאאםבשפופרת .במיפו

צכולןן"המ"מקמט

-

מןחיץבשפופרתקה'בדמן ,הבתולה

יראה.א"בקיונתבאר,אחרבאופןשמרש,הק"סקע

.אאיתכב,"םע"צת"שי נו"דה,כרדע'ללהא"שאא"הרשבש"משמפרשקעא

שבנהיפרשכ"א,דםאה'צ:מהמכהאםלרע בדמועלת

.א"בקיומבואר,השפיכרתקת'

,(ך"השלפירוש)מהמכהזבשהדםלידעשצריךקנה "שע,(א"הרמלפירוש)וםמוציאהשהמכהאו

י שפופרתי"עזאתלבררשאפשרא"הרשבכתב

הוכחהואין,זאתלכררצריךאין,למסקנתוכ"משא) שווראה.(בזהמועלתשפופרתשבדיקת

'סיצ"צת" ,אאותקככ

.יכק"סבפניםוכדלעיל.יק"סקנו .מטי"סוסקנז
.בגק"ססוףבפניםלקמןגםוראה.י.ק"סז"לטקנת

אםליגע,ג"מיולקמןהאלענין)וכולןה"סדקנט בשפופרתהויאבדיקההך:(ויועדםהפסיק

.הצדדיםמןאוממקורבאאם רקכמכהשחולין,כח..ק"סבפניםלקמןשנתבארקט

בשםקנהוראה.מהמכהבאשהדםכשמרגשת ,יגק"סו"הטביאורי

זבשהדסליועמועלתהשפופרתבדיקתשאיןקמא .דסמוציאהשהמכהאלא,מהמכה
.הק"סקטב

אחריןלקינטרםם.ינ.צ



רצםקפזנדההלכות

~ל"ו"קצ'סיכדלקמןנדתהדםפסקאםלראותעצמהבדקהשלאדהיינובמהרהעדיין

.(ממאהבשקת11הריבמהרההפסיקהשלאשכל
.1ההזכירולאוסיעתוא"ורמדםשםשישמכהלהשיששאומרתא"הרשבשכתבומה
שהמכהדהיינומברוץמכהגביעלדםשיש"ל,לומררוצהדאינושהבינולפיהיינו

מכתהביןעיניהאיןשהריומיעתוך"השדעתלפי",צביברכםשכתבכמודםמוציאה

דמביראלזמרדדורק(").א"הרשבדעתלפיממכתהשיוצאבדםלהרגישאפשרואי
ויורדכששותתלהרגישלהאפשרואיהמכהגביעלכשהדםלהרגישלהדאפשר],ליה

אחריןקינמרם

עיין,תשמישמחמתברואהשאמרוכדרךדכתבא"הרשבמלשוןז""וגם.נרנ""לופרררוחק(ה)

ברואהשגםועוד."תשמישהמחמתברואהכמולעולםמשימריאאחתדבבדיץהמשמע,שם
ראיהלהביאא"הרשבשהוכרחעד,הכילמימרי",דעתיהסלץא(,תשמישהמחמת)מכהמחמת
לעולםלהתירהאחתבבדיץה'סגלאדאדרבה,מיניהעדיפאלהץשותליהוהוה,בדיץהצריכהדאינה
בשעתראותהמתחלתבשופעתאםכימועלתאינההפעםזאתגםואף."],דעתיהדסלץאלמאי תשמיש

.הברייתאמלשוןכללבמשמעאינווזה,כללצןהפסץבליהשפופרתמדיץתאחרעד
תחלתדילמא,תשמישמחמתשלאביןתשמישמחמתברואהבין,לספוץיאיבאבשופעתוגם)

דהמםמשוםאלא'כו,זמתוךבשומעתל,בגמראאמרינןדלא.המכהמןוסופההמץורמןראייתה
בעלמאאבל,בהדיאהתםכדאיתא,הטהורנפתחכךואחרהטמאדנסתםהכיללוילןמשמעץא

,דאורייתאוסתותדאמרלמאן"ל,בגמראכמבואר,כאחתטהורדםעםלצאתטמאלדםאפשר
דעתיהלסלץאלן,ל"שיואף)ממכתהזהשדםממשומרגשתבשופעתאףנדהלדםדחיישינן
כרחךעל,להכיהיישינןדלאנהי,'נמדרבנןוסתותדאמרלמאןכןאם,(ך"השדעתלפיא"דהרשב

לנ,כאחתהמכהדםעםלצאתנדהלדםאפשרדאימשוםולאו,אחץתהאשהדמוץמינןמשום

המכהשדםוכיון,המכהמןשותתשהדםסופהעדראיהמתחלתדמרגשתמשוםלודראיןוגם

למימרליבאשפופרתבבדיץתדהא,'כולז,ספץאיןספץהמץורודםסוףועדמתחלהודאי הכיש

בפרט.הויהמץורמדםאימאהכימץמיאבל,השפופרתהכנסתבשעתאלאיודעתדאינה,"

.א.הרשב'רבראתכןלפרש,ן'1אה.רמ1"פקעט"פלקמןנראה.םק'םשםשיך.ה'םשםע'1ש7101קעו בר.פככהלכהמהרה.פהק.םקצ

.'ב?החכםכפירים,א.להישבקפ.םאותם'א1ר' .בורםשיששאשרתא.הרשבכ11נתן.שאקעח

אוריןלקינטרםם.ציינ

שבמכה,ך"השלמירושא"דהרשבד"שלסקסת ,דםשרואהמעםכלשפופרתבדיקתצריכים

,מכהבלאת"מומגרעמכההרי בהמסיקהכי,א"והרשכד"בסך"השלפירושקמט

,מהמכה'והבתשמישמחמת'האשראיהל"י טהרהלימיטומאהמימיששופעתביולדת)ב,להקע

,(שלה ר"למשרק)כחק"סבפניםוכדלקמן.א,טזקעא

נדהדםשטיפתחיישינןלאדרבנןוסתות .(המכהבדםמעורבת
שדין)ך"השג"למא"דהרשבד"לסלתרץשישקעת לטיפתחיישינןדלאדרבנןבוסתותכמומכהכל

כמלעיל,שמומרתבבדיקתאובהרגשהוסגי,,כודם ססוף

,(דק" .'הגההגההסוףבק"סא"קוקפג'סילעילראהקעג
.וראימידימוציאקער מוגשת)שלוד"בסא"הרשבדבריתחלתשרקקעה

לעשבאפשר(המכהמןויורדשותתשהדםממש ,(שמופרתבבדיקת)דבריוסוףלאאבל,כן

הדיוןעל)כאןשמצוייןהדפוסיםבכלה"בקסג שהתוכןאלא,(דםשםשיש:א"הושבש"כמ

וכרימירוש,וק"סא"בקושנתבאולמהבהמשךהוא לדעת('כושאמוןכורךשפופרתבדיקת)א"הרשב

כמירושלהוכיחבאועתה,ך"השולדעתא"הרמ .א"הש

.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותקפד נדה'הלע"שו,הקונטרסמדרכיביאורעםא"קו

,א"קוכיאורעם כדלעיל)לעולסמשתריאשפופרתשבבדיקתקטה

שייריא"שהרשבא"הרמכמירושוהיינו,(יוק"ס ולא)דםמוציאהמכההיאאםשפופרתבבדיקתהכא

אם,שרואהמעםכללבדוקשצריכהך"השכפירוש .(מהמכהזבהום
מיירישכזה)מכהלהוישתשמישמחמתשרואהקטו .(א,סוהכריימס
להביששמומרתבדיקתשצריךא"הרשבשלקסז .מכה



קפזגרתתלכותש

שמרגשתולאמכהלהשישבעצמהשמרגשתאלאכתבלאא"הרשבוגם."],ממנה
בכהאי]],בברייתאסיירירילמאמכהגבישעלברםלהרגישלהאפשרשאםועור.ברם
שרדששותתהדם1ה1ק,דאמר)]"המכה'גבעלהדםכשמרגשתשרואהדוקאגוונא
שהרגישהפיעלאףהמכהגביעלברםמרגשתשאינהבשעהברואהלמהרלןומנאעתה

אחרוןקונמרם

עלאלא.המקורדםדפסקידועלאהשפופרתהכנסתבשעתאפילו,,ל,צביהתכםשכתבמהלפי לזמרצריךכרתך
משום,הכימקמיאפילו,המקורלדםחיישינןלאתוודאיהמכהדםדאיכאכיון

דםמוציאהשמכתהשידועלימהכןואם,ט,לעולםתאסרנהאלומספקאחזקתהאשהדהעמד
איןזובעתשגםכיון,זובעתשלאאחריםלעתיםרבותפעמיםשמוציאהשידועלימהזובעת

עללהעמידהנצטרךשלאספקשוםבליבודאילטהרהראיהלתחלתראיהמסוףברורההוכתה
אםשתדעכללבעינןלאדלמסקנאמכלל,"ל,א"דרשבדעתיהלסלקאהואשכןומאחר.חזקתה

.(ק"ודולן,דםמוציאהמכתה
לילות'דמתוךובאותשופעותשהיווכולןר"תשם)לילות'דמתוךה"דב"עה"סדףי"רשועיין)

מדםדםושופעותהואיללומר)סומכותשאיןק"ופירש),('כולבדוקצריכות'כולילות'דלאתר
(בתוליםדםושופעתהואיללמינור)ממכינןלא'כווכולןה"דשם'בתוסהואוכן.('כוהואבתולים

הצדדיםמןשהואבתוליםמדםראיהתתלתדילמאמספקינןבשופעתדאפילו,בהדיאכןמבואר'כו
דשיעוריןהתםדשאני,],ראיהאיןשלהדמיםמראהנשתנובשלאשהקילוומה,המקורמןוסופה

שחתיהעדומדאורייתא,לתורהסייגשעשומדרבנןאלאבאורייתאכתיבילאלילות'ודאתתדלילה

ש"כמשעהאיסורשהואלפיהתמירודרבנןאלא,מכהבשארכמובבתוליםתלינן"],המכה
כמו,התמירולאדמיםמראהנשתנוולאובשופעת,ז],ג"קצ'סיי"בעיין)],ן"ור]],א"הרשב
מוכתדמיםמדאהנשתנוולאלאתריוהזמןמתוךששופעתדכיון,הזמןבתוךהתמירושלא

-

צת

בעיאהכימשום,ברורההוכתהאינהאבל,ז"מסימןבנימיןהמשאתש"כמ,אחדממקוםשהכל

הוכחהדאינהשכןוכל,דתוטפותץמאלתירוץלבעלהבדיץהבעיאלאהזמןרתוךגבעלאד,בדיץה
שצריכה,"],בתוספתאהואוכן,דתוספותבחראלתירוצאשכןוכל.בדאורייתאעלהלסמוךברורה

,השפופרתצדדיעלאלאכלוםהמוךעלנמצאלאכןאםאלאטמורהואינה,בשפופרתבדיקה

,לאתריוהזמןמתוךשופעתאינהכאילוטמאהדמיםמראהנשתנושלאפיעלאףבדקהשלאוכל

כיון,שפעתבשאינדאףודאימשתריאדבבדיקה,בדרבנןאפילוששופעתמהכללמהניאולא

לפיבדיקהמהניאדמיםמראהבגשתנוואפילו,הצדדיםשמןבידועכלוםהמוךעלנמצאשלא

הזמןמתוךבשופעתאלאמהניאדלאשםבנימיןהמשאתדעתלפיואף.,],ופלחיהכרתידעת
דלאאשהבכלגםהאמקוםמכל,דעלמאאשהבכלמהניאדלאכמו,הזמןאתרברואהלאאבל

(1]1ק"ודוששופעתפיעלאף'המקורמןשהיאראיהלתחלתדתיישינןלומרצריךכרתךעלמהניא

.א,10קפנ1שב1המהמכהנהוההרםאםירעלהאפשר'אקפא מיר

.מהמכהובהוהשהרםאנשתשאיהאףקפו.(שםרברסבתהלתא.הישב'

אחר11לק1נשרםמם..צ

.ג"סי"מש"בראה"וכ.קמא"סז"חת"בשוקפההשפופרתשחיקת,('האבאופן)מז,סיקעו סוכדלקמןהפכהלצדהשסומרתלהטותהיאא"שברשב

,טזק"סא"ובקו,גהק" ,(א"הרשבדברישהביא)מטי"סוסת"בשוקפג,דםמשםזבאםולראות

.(א"הרשביברישהביא)בתחלתוקפד,כק"סוכדלקמן.(א"מע,בג)שםא"הרשבש"כמקעו פןחוץבשפופרתבדיקהצריכיןכולן:1"הט"מקפהואין)דםמוציאהשהמכהבדיקהשמסמקתקעת

.הבתולה"מהפכההואשזבשהדספעםכללבדוקצריך ,ידק"סקפו.ג"הרשכבדעתא"הרמכפירושקעט

היאא"שברשבהשסומרתשבדיקתנראהומזהקפז.מכהדםשהכלאומרים.שבשופעתקפ סא"קוכדלקמןקפא
ך"השכמירושללאדלעיליא"הרמכפירוש,טזק" ,דלעיל



שאקפזנדתמלכות

כוונתוראיי],אלא.לעתיםאלאתמיררםלהוציאעשויההמכהאיןשהריופעמיםפעם
ירועשהרבתותבורהכבועהגמורהמכהשהיאהיינורםשםשיששכתבבמהא"הרשנ
,ן"[ל]מעיףכדלעילמכה,מקרדלאנעלמאכאב.ולאפוק"]"בתוכןנצררשהדם

והאשהן]"שמואלאמונתובתשובת"]"צביפכםבתשובתש"וכמ.""'1מעיףוכדלקמן

אחריןקינמרם

ן],א"הרשבדעתלפיאינוזה,אחזקהמוקמינןולאשקולספקדאינו"],צביהחכםשכתבומה
בתורתש"כמ,'כו(טבחיםשלבשוק)בושיעברומצוישאינואףבדוקשאינובעדלגמרידמטהר
'סיי"בהובא"הקצרכןהביתבתורתש"כמאחזקתהדמוקמינןמשוםוהיינו.',הארוךהבית

מוציאהמכתהאםיודעתשאינהאףנ"בבדיקהפניםכלעללטהרראיהמשםואדרבה.]',צ"ק
שאינועדגביואילו,תולהאינה'כועברהספק,',תניאכתמיםגבי"',דהא,ז"בכתמיםכמו,דם

אלאמתחלהלהבדוקשהיהפיעלואף,'כומצוישאינוואףעברהבספקאפילותולהבדוק
טפימקילינןהכיומשום,י',צ"ק'סילקמןש"כמבועצמהשבדקהקודםבוהספקשנולד

כל"',כןואם.לאואםבועברהאםשלבשתואחרהספקשנולד,לההבדוקשבחלוקהמבכתמים

בהן.דתול,דםמוציאהאםיודעתשאינהפיעלאףבמכהבבדיקהלתלותשישוחומרוקלשכן
בבדיקה[שכןמכל](כ"משא),שלבשתואחרהספקשנולדאף,הבדוקשבחלוקבכתמיםאפילו
שאינועדדמקרידפשיטא,בהנוגעוהעדהחיצוןבביתהיאאםמיבעילא.בגופהמכהכשיש
,בכתמיםשחוליןכמו,דמכהבדםשנתלכלךלומרשישכיון,מתחלהדבדקתוהאמהנידמאי,בדוק
בדםספקשישכיוןמקוםמכל,במקורהיאאפילואו,בהנוגעתשאינהבעומקהיאאפילואלא

וחומרמקלבמכהדתולין,בדוקשאינועדמקרימהמקוראםמהמכההואאםהעדעלהנמצא
בהדיאכמבואר.בועצמהשבדקהאחרעדהספקנולדכשלאאלאהבדוקעדמקריולא.מכתמים
הספקנולדוהתם,ין,בדוקשאינולעדצרכיהעושהשהיאמהאשהרמייתי,(ב"ער"ידף)בגמרא

.םק.םא.1בק1,לרק.01קפז.כי.שרא,1פיץת1א.הרמפירשלכןקפד םקפחלקמןאמנם.למהרהבזה.פגרלאשם1ברך.כשרלאקפה

ה.ר)א'ק.םא.1ק1,לרק.םלקמןהנבא.ינ" .(.צבהחכםש.מלנמררשהראע1מפק(שר'אפה.ר)א..םא.נק1
ק.מם(שר'אפה.ר)א..םא.נק1לקמןאמנם.ננ'.םקפטשקרפאו,המכהנ.ין'נערםאלא,במכהנצרררם הרםתא.ם.לפעמ

בקאלהרננתשםה.נ'ין.רא,נרגלר1הקשזהונבזה.להנץשותתנ1.שאאף,המכהנ.י ם.בר.באנרגלכאבלהט"שהכ11נה.ראאלא,ריקא.נא.לרך.יטא.רמכלל.פליולא,ורה'ך.השנם
.רםא.מהים.שלפעממכהילשמזיההפנסים.,ק.01קפו

אתריןלקינטרםם.ינ.צ

נתבאר(מקוםמכלה"ד)כדק"סבפניםלקמןקפת י"שאשמכה,(א"הרמלפיוושא"הרשבלדעת)

עללאשהומוקמינןהשקולספק.היאדםמוציאהאם החואילו.חזקתה

אסי"שאשמכה,מקשהמח.סיי)צ" שלגעת,כאןומוסיף.'כוהשקולספקאיתדםמוציאה

.השקולספקבלאאפילוחזקהכתואזלינןא"הרשכ סצ"צת"שווראה

אהלי,אאותקלח"ס.ואותקיז" .(ג,מ)יוסף
,יה)והקצר,(ב,יט)ןשערהארוךהביתבתורתקפט מע

אף)עאק"ססוףקצ"סלקמןהובא,(א" ,(שםבזה.כוותיהל"קיידלא

ורכירבימטמאיםשלכן.א"רע,כ,א,יט)שםקצ ,(שמתיריוסיכרכיפוסקשהואאלא,חייא

לקמןגסוראה.שםלקמןהובא,א"סע,יחשםקצא ומה"ד)יק"סא"קו
.(בתורתש" .בחוקשאינובעדבדקהה"דקצב

ה"ולקמןראה)זבוםבוואהנטהרלאאםאףקצג קודםהספקנילדחזטיבמבדיקהשיוקא,דאל

בהיקהל

א"כרמ)וםמושאהאסשאץבמכהגםשתליןקצר כט4ק"סבפחסולקמן,המעץמץ

יותרבחקשאעוכעגלהקלישא"הרשבלדעתקצה /בורהאזבי,םמבכתם

,כ"מכקצ"סוכדלקמןג,נחקצו סקצו
בץ,א"הרשבלדעתמחילוקטעםשזהו)עאק" בדוקואינו.עולבין,תוליןזטאיןכתמים

עוק"וס,(הכדיקהקולסהספקולד~כט,עזתולין (הכללדבריחולץבדוקוטאימבעדףטבכתמים

ק"וס" מלובזךלדידןגםלחלקישבכתמיםמ"שעטו)פא

שלבשה4הר,הספקמלוקבץשלבשהקודםהספק לקמןוראה

דאדל,א"הרשבועתלבאר)יק"סא"י העדהתנהוהרךשהכשבדקהאפיילטהרלשיטתו שו.(,כוהמרתחת

,חאותקובסיצ"צת" מוציאהאםי"שאבמכהבכתמיםשתוליןכיוןקצת

.'כושכןכל,דם כהאשים(כ,נטכמשנה)מטהריוסישרבישכיוןקצט

שאינובעדאףיטהרבודאי,צופיהשעושה ,כדוק



קפזנדתמלכותשב

ש"כמגמורהמכהלהשישמברותבשאראובישנתהאובהלוכהבעצמהמרגשת
וגם.'1מעיףואדלקמן['ג]מעיףאדלעילעצמוממרא"ורמ)שמואלאמונתבתשובת

וכיראוהנורהכנועהגמורהמכהעלאלאנופלמ.אמכהדשםמכהלשוןאמשמעות
איןאםשאמרורכמובודאינצררדםבהישגמורהומכה.(בעלמאכאבעלולאבהן
הבאהבמכהאףאלאכןאמרובלבדמרסידישעלבמכהולא.מניןדםקורסמכהשם
ידועשאיןאלא.]מרןמימןוסוף"ן,ג"למימןכדלעילמרסידיעלשלארוליידיעל
שתולהא"להרשבליהמביראובהאלמכהרוץהדםלהוציא11מכהשלדרכהאםלה

איןאםאבל.ומתהבשעתשלאומתלהש"בא"רמכןופסק.'כואימרשאניבמכתה

דמבואר1הלפרשא"רמהוצרךולא.תולהדאינהפשימאגמורהמכהלהשישלהידוע
.מכהלישישליברישתאמרדבעינן'[ו]מעיףע"בשהוא
ש"כמבמפקולאמכהלהשישביודעתאלאחוליןאיןבכתמיםשאפילואלאעודולא

.כללמכהלהישאםכמפק1ההריגמורהמכהלהשישידועשאיןכל.)י,המרדכי
לכוליבכתמיםדתלינןמעמאהיינודםמוציאהאםיודעתשאינהגמורהבמכהשגםועוד
היאאםיודעתובשאינה.יי,כדלקמןלפעמיםדםמוציאההיאמכהרמתםמשוםעלמא

אחריןקינמרם

,"יעברהבספץבותולהדאינההבדוץלעדדמידלאמכלל,יהחיצוןבביתהדםשהיהבשעה

איבארגליםמירגבימשום"ילומרואין.יזהכאמודה)ימאיר'רדאפילולומריש]יכןראם
צריךכי.אינודוה.טבחיםשלבשוץדמספץינןהכאכןשאיןמה,המץורמןדמיםדרוברובא
ואדרבה,תר.מההטפישכיחשהאיסורבדוץשאינועדמדמינןהאיךא"הרשבדעתלפייןלהבין
שההיתררגלים'למ,'כובושיעברומצוישאינוהאריךהביתבתורתש"כמ,כללמצויאינוההיתר
דף)הארוךהביתבתורתש"כמ(דםאחאצרכיה)דבשעתכיון,באהמיםעםדחזץה,טפישכיח
חזץהותרתי,המץורמןדמיםשרוב,לאיסורארובאאיכאדהתממשום"יודאיאלא.יקא"עא"ץפ

רדמים,לאיסורארובאליבא(בדוץשאינובעדהתם),יןבאהמיםעםוחזץהאשהחזץתלהתירא
דאלימא"'יוסיי'לרהכיומשום,'כובושיעברומצוישאינורץ,'יהמקורמדםמרוביםדעלמא

לדיזלנמילידאלימא,באדמיםרעםקד~חבצירוף,רזבאנגדבתרדלמילהאשהחזץתליה
חזץהבתראזלינןדלאליהמביראדאי,שקולממץבעיולאטפישכיחשהאיסוראף]'יבתרה

שתנשאכתמיםאננם:(נ,א)תישלהרמזשביעזתקצוהחכםש.מה.ר)א'ק.פא.~קכדלקמן~.א,נאן"הנלקצ כב

רעת"אפהלי.אפבמכהיתילהמהזרהה'בננר.(' .פקצא
~קלקמןראה~.רםמוציאהשהמכהלקמןראה~,~נ'ר'ליגףלאר.ן~ש.בזהפסןם~

ק.פ~,מק.פפוףא.
"אפשרה"ור,'צבהחכםש"מה"ד)א',נ"יש,ההאש"ימה"רא'ק"מא"קי ,נ"יש,כסק"פקצרשםא"רמוראה,נו'ללהגיגלאבשוערזהמשןקצב

ארריןלקינטרםם.ינ.צ

נקואשזה,מטהריוסישרכיהטעםלקמןויתבארר בעומקכמכהשגםמובןב"וא.תחלההספקנולד

,תחלההסמקנולדנקראבמקוראו .כזיקהאחריהספקנולדשהתםדא
נולדמקריצרכיהשעושהבאשהשגםנאמראםרב ,כךאחרהסמק

,צרכיהשעושה.באשהשמטמא(כ,נט)כמשנהדג הושענאמדהומיח,בזההל.תולין(כ,יד)וכגכרגרד

,(ביפי)שם הספקנולדמיקריצרכיהשעושהבאשהשבאמתרה

משםשמביאהוהראיה,טסיוחמור,כךאחר

בודאישטמטהריוסישרבישכיוןרקהיאהגמרא ,כאןאףמטהו

הדוקשאינושעו,גימאלאידךלומרסבראשישרו .צרכיהשעושהמאשהטפיחמור

קלו"סצ"צת"שווראה.כ,כבשלנוכדפוסיםרז .ואות

.כרמשוס,הםששויםלומרצריךרת סצ"צת"שוראהרט

.האותקד" ,אק"סבפנים.קצ"סלקמןגםראהדי

,צרכיהשעושהבאשהשמטונו(ב,נט)ממשנהריא ,כדוקשאיתבעד.(ב,ףדבגמראריב



שגקפזנדההלכות

בין"חילוקםואין.גמורהמכההיאדממתמאלמיסרמעמאהאישיירלאגמורהמכה
בהשישגמורהמכהשישבידועאלאא"רמדעתלפיומתהבשעתשלאלרואהכתמים

א'1לה1צ,להגלעהכולה,שהיאאלאמעצמהלחוץדםאה.מ1צשאינהשירועאלאדם
דבכתמיםנתחככהאםיודעתאינהוהיאאחרבדבראובידיםוחיכוךדוחקידיעלדם

שלאאפלוממשברואהכןשאיןמהןן,צ"קמימןכדלקמןאדעתהולאודנתחככהתלינן
דוחקשםשהיהבידועכןאםאלאתלינןלאדאורייתאמפיקאדהואכיוןומתהבשעת

שעדייןשידועפיעלשאף"ן"1"הרדבשכתבתשמישמחמתברואהכגון.במכהוחיכוך
דםממנה1צא'1המכהמתמעכתהשמש1ד1חקכחירישעלאפשרמהמכהדםכנאלא

.ל"עכבמכהלתלותהדברקרובהלכך
ך"השנגדכרתבאיסורלהקלוסיעתוא"רמעללסמוךאיןלמעשהמקוםומכל

להוציאשלאהגדולהדחקשעתוהואלהקליאחריםצדדיםעודשישלאאםין,ומייעתו
ואינונצררדםבהשיש"החיצוןיבביתאובמקורמכהלהשישאשהכגון.מבעלהאשה

מפנירביםימים1הלבעלהלהמהריכולהואינהלפעמיםלחוץדםמוציאהאםידוע
מןאוהמקורמן1הדםאםידועואיןליבונהבימיבושבודקתהעדעלדםשמוצאה
ומתהבשעתשלאלהקלישומתלהישאם.בצדדיןאושבמקורהמכהמןאוהצדדין
מאחר'1מפירתבלאלמהרהא"הרשבבצירוףהמרדכיעלשממכוומיעתוא"רמכדעת

אחריןקינמרם

ספקליההוהאחתנ'ימחזקהדעדיףדרובאדמיון,חזקות'בלהאהנימאי,שקולבספקאלא
כשנולד,יןזהוכל.אחזקתהלאוקמהוהתםהכאשקולספקבעינןז'ימאיר'ולר,שקולשאינו
כגון,שקולספקבעינןעלמאלכולאעצמהאתבדיקתהאחרספקנולדאםאבל,תחלההספק
.י'יעליהניתזלאשמאלספוקיאיבאאכתיעברהספקאבל,י"יעגולהואאםבמאכולתלתלות
,יוסי'ברלןקיימאהכיואפילו,הרובנגדלבדהאחתבחזקהשקולספקשאינורגליםבמיכןואם
בספקהדיןוהוא.בדיקהשלפנילספקאלאבדיקהשאחרלספקדמידלאלומרצריךכרחךעל

,"'יבדיקהבשעתשהואכיון,בדיקהשלאחרלספקדמילאדםמוציאהאמיודעתשאינהמכה

,שהוציאתוקודםהחיצוןבביתשהכניסתומידלוהיהמהידענוולאהואילבדוקשאינועדומקרי .לאואםהמכהבדםנתלכלךאם

אלאמתיריםן.שא,שםצביבחכםהניהשמכאןקצה שבסיף.בתשובהה"ב.דםאה.שמיצדוע.שבמכה

א"רמולרעת.(טק"סא"קודלקמן)יהודהלחםת.ב'ם .'כו.חילוקשאיןלומרצריך

ריש'וכפ.בגק"וסח"מיקצ'.םיכדלקמן,ב,נחמשנהקצר שבותת"שו

לחםבמתהובא)עג"מב"חעקב' צ"צת"שו.וראה.כבק"מקפח"םלקמןה"יכ,(שםהודה'

,באגעקו'סי ,מגק"מקצו

ה"ד)א'ק"מא"קולקמןגםהיבא,תמדמיא"חקצת ,תלאלא
שםהומפית.קנח"םצ"צת"שווראה,נס

לשיןיהנהה"ד)יאק"םא"קולקמןראהאמנםקצט ן.שא-לתיקש.א"הרשבשלמסקנתאג"הרשב
השיךריש'לפשגם,שםר"וע,ך"יהשא"הרמן.במחלוקת שלדעתא"א,עתו.ום

גדילכאב'"עאלאהמכהלה2" ם'ולפעמ,רםעליהשישמכהעלשמורה,ם"הפנימם.בר.בא
.א"רמש"כמאמתן'דן'רדנא'לדב"וא,לחיץעצא שוראהר

,נח)וסף''אהל,קל"ם,ואות.-ק"מצ"צת" ,(ג

ממעםשמיתר)במקורמכהלהש'ש:'קתנן'לצרדרא שמותר)החטיןת'בבאנאמץאבלה"דכדלקמן,ם"ם

הדחקיבשעתבממיךתבארי.שלהקלאחריםם'צדרריף.בצ ,(גדיל

אחרוןלקונטרסציונים
,ס"סק"וסד"סלקצסרכדלקמןרטז,(ומשוםה"ד)ם"מהוווכדלעיל,ב,יהגמואריג .ג"וש

אינהב"סכשםלקמןולבן,מאק"סשםכדלקמןריי ,השקולספקהוידלא,עברהבספקתולה.נוזקשאינוונעוצרכיהשעושהבאשהשאוסרריר

.טאותקכטסרצ"צת"שוראהריחכיוןמטהרשבשניהםל"לכצ,הםששויםוכיוןרטו .תחלההספקשנולד



קפזנדההלכותדש

בנמצאינג"קפ'סידלעילם"הרמבדעתלפי]יהצדדיןמןהואשמאמפקעודכאןשיש
דלעיל'התומדעתלפיהרגשהמפקוגם.העדבדקתמקוםשהואהרחםביתבכותלי

מפיקאומפקדרבנןקא,מפליההוהמקום,מכל"יהרגשהנלאטמאהדמדרבקואף.יישם
סוףעיין)הרגישהלאשמאהמקורמןלזמרתמציואםהמכהמןהואדשמאבדאורייתא

.(,ימפיקאמפקבכלליי"ק'מי
החיצוןבביתכשהמכה"ימפיקאמפקהאימשוםלהקלאין"ומתלהשאיןבאשהאבל

ע"השדעתוכןבהרגשהשבאהדםששקתלהומביראוסיעתום"דהרמבמשום
מפקהמכהמןמפקמפיקאמפקהוילאצדדיןיימפקכאןישם"דלהרמבואף.כדלקמןין

.]'יבמקורולאבצדדיםכןגםשהמכהכיון"'יאחדמפקשםדהכלהצדדיןמן
ברואהסיירידהתםואף.י'לקמןיא"רמש"כממפיקאמפקהויבמקוריינהמכהאםאבל

י"דלרשמשוםמפיקאמפקהוילאתשמישמחמתשלאאבל,יןדוקאתשמישמחמת
ברואההיינו.~'יכדלקמןהמקורמןשחזקתוהררםביתבכותליבנמצאאמרינןיטותוספות

ליההוה"ייהרגשהמפקהוא'דלהתומכיוןלהקלישהעדבבדיקתבמוצאהאבלממש
מביראהאבהרגשהשחזקתוליהדמביראם"והרמב.דרבנןומפקבדאורייתאמפיקאמפק

אחריןקינמרם

אחרלנולדעצמהאתבדיץתהץודםהספץנולדביןלפלוגיאיבאמאיטעמא,ן'יטעמאבתרדזיל

בשעהנולדכךאחרוכשנולדטהרהבחזץתשהיאבשעהנולדבדיץהודם,שכשנולדמשום,כך
לולי,בדיץהמשעתלמפרעבודאיטמאהדיאהריהעדעלדםדכשנמצא,יכטמאהבחזץתשהיא
חזעלאשההעמדאומריםואין.טומאהא"יודאימידימוציאזהספץואין,זהספץשנולד

-

תה

גופאעברהדסמץאו,עליהניתזלאשמאעברהאםאףכי,לגמרישץול,ספשאינוזה,בספ
בעגולמאכולתלספץדמיולא.אדעתהולאושעברהלומרחיתידמהיכי,שץולספץאינו

כשנולדכןשאיןמהיעזו"וץצנ]יצ"ץ,סיכדלץמן]]י'כומטהכללךשאיןמצויהשהמאכולת

.'התוםשלדעתם"םיהיתר והנסחתה"ד)כדק"סלקמןראהוהחילוקטעםחיג

,(עקב' הצרריםמדוחקמפקוגםשבמקורמרכיכהמפקריר

וער,(כדק"ססיףכדלקמן,א"כרמבנהל"וקי)

-

,כאן מהעל)מהצדריםמפקוגםשבמקורמהמכהמפק

לדעתהג' .הרמצם

.ם'-הצהדוחקישיאררטד דעתעלולסמוךלהקלואין)אק"סקמנ'.םדלעילרטז

.(לחידם"הרמם ,כדק"סריו

'שםהטעםנמיכן'אה"מד)כדק"סלקמןראהריח אהתיומה

תר'הכאןלצרףש.מ"ומ,בנהאףל'מקנו' ,ם"הרמבשלדעתם"הםתר'ה.,(א"הרמלדעת)א"הרשב

ממקנתל'לעשהובאמה'לפ.)'התוםשלדעתם"הםתר'יה רבנו

,'התיםשלדעתהמפקלצרףן'אכאןגס,ב"במרדי ,(בהרגשהברואהבממיךכדלקמןנו'דכ"יא

.ה'העלמןהינורב ,אק"םרג

'האבהגהה,בק"םשםא"בקואבער)גק"םרד 'התוםשלרעתק.מם,ב"ממהרו

ל"קילאימיעתי בריאה.בממךכדלקמןדיהואל,הרגשה'דבעבשמואל

,79'עיבר"כבפרדם.יראה..(שה.בהרג .אק"ומא"מקצ'מילקמן,גק"םשםכדלעילרה

.כחריןרן המררכהיתרלצרףשאיןרז

'. .ל.כנ,'הת1פשלרעתרח
.לנק.פרט
.מהעליהבאשמארי שאחיא

.א'ן'רפ.פ'נ'רך.ש'בכמבואר,פ.מב"נהנ1' תלנ"פה.א1.הק.פפללב"פל'לןנםוראה

.מ1לב"מלעיל.מ.מתלה"פ.'האבהגהה1ק.פא.ק1 פ.(אםאבלה.ר)כרק.פלקמן.הק.פ

.:עק.פקצ" ,(א.הרמלרעת)א.הרשבהתוריקכאןאיןכ.1אריב

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

ואזלינן,השקולספקהויולכן.כ,נחברייתארכבדמובמקוראובעומקומכהצרכיהשעושהזהריס

,טהרהחזקתיתאויבשעתנולדשלכאורהאף)תתלההספקלנולי .סטק"וסידק"סרכג.'כוטעמאכתרהזילהואהכדיקאן
שםו"טוראה,לידינוהגיעלאר"בשועזהסימןרבד,גאותקלו"סצ"צת"שוראהרב ,וק"ס.כ,סוגמרארבא



שהקפזנדההלכות

כחומריליהדמביראי"ורש)מפיקאמפקליהוהויגוונאבכהאידצדדיןמפיקאדאיכאליה
כךכללהחמיראיןלכן.וסיעתוא"רמדעתלמיא"כהרשנליהדמביראאפשרן'ישניהם
.('להתומן.נם"להרמנביןלהקלשישבדבר

רביםימים1הליצהריכולהשאינהמפנימבעלהאשהלהוציאשלאהגדולהדחקובשעת
המקורמןהואאםמרגשתשאינהאלאינבהרגשהממשברואהאףלהקלשישאפשר

מפירתבלאלמהרהדםמוציאהאםיודעתואינהבמקורהיאהמכה."הצררי1ינמןאו
ביתבכותליבנמצאהמקורמןשחוקתואמרינןדלאמיננ"הרמבעלולסמוךומבילה'1

א"רמש"כמומתלהשאיןאףומותרתמפיקאמפקליהוהוההויומפיקאהרחם
ינזב1העיוןצריך.יניבסמוך

א"רמכדעתהדחקבשעתשלאאפילולהקלישומתהבשעתשלאומתלהבישאבל
כשהמכהוהיינו."יים"הרמבלדעתמפיקאמפקדהיינולהקלצדעודשישמאחרומיעתו
בבדיקתבמוצאהאםכי,להקלינאיןמפיקאמפקכאןשאיןהחיצוןבביתאבלבמקור
ינןכדלעיליחהעד

ואינהבמקורהמכהאםתשמישמחמתברואהאבלתשמישמחמתשלאברואה1הוכל
"יןומבילהנקיים'1בלאלהקלאיןיןהמקורמןשהדםידועאםינןדםמוציאהאםיודעת

אחריןקינמרם

,אזהנולדבספקמחזקתהלהוציאהאפשראיטהרהבחזקתהיאשאזדכיון,הבדיקהקודםהספק

והלכך,ינצ"ק'סיי"בהובאיניהקצרהביתבתורתא"הרשבנתכויןולש.שקולשאינואפילו
שתראהעדטהרהבחזקתהיאשלעולם,מחזקתהמוציאהאינוינןבדיקהבשעתהספקכשנולד

ולאקינוחשהואוסתבכשיעוראלאמדאורייתאלמפרעטמאהואינה,בושבדקההעדעלהדם
יותרישעצמהקה'דבבד,טהרותעסקלענין("ינשם)'ותוס(ב"ע,סדף)גמרא,עיי.בדיקה
זהשיעורוקודם.למפרעינןמיציאתומשעריןוסתושיעור.יציאתועדהעדמכניסתוסתמשיעור

וכן.דםמוציאהאםיודעתשאינהפיעלאף,המכהדםעליושירדאמרינןיןהעדמכניסתמיד

,לאואםלמקורחזרואםהואהספקכןאם,דםואייתילמקורהדורא,מ)רלדמספקינןרגליםבמי מנקביציאתםאחרחזרתםומשעת
ו"מהריש"כמלחוץליציאתםסמוךלמטהשהוא,רגליםמי

הכנסתשהוא,בבדיקהשישכמו,וסתמשיעוריותריש,לחוץיציאתםשעתעד,("ייכ"כ"ס)

ק"ומ(מהעליהמפקלענין)אק"מקפג"מל'כדלעריס לענ)ג

.(בהרגשההזקתין' ם"הםרק,'התוםשלדעתם"הםכאןלצרףן'שארב

,ם"הרמבשלדעת הבבתורתא"הרשבש"כמרבא
"מלעילהובא.שםת' .('"רשיעיןמדיה)בק"םא"ו,קפב

ה"ד)כדק"םלקמןראה,'יתום'"רשלרעתכ"משארבב .ם"םנזהן.שא,(ועוד

.תשמשמהמתרואהן.לענרנג הוקכאןשישרבד

והיתראג"רמלדעת)א"הרשבונר' .קם'.םא"חושר'אמריוראה.ם"הרמבשלדעתם"ם

,עאק"ססוףשםלקמןהוכו.א"מע,יתרכה ,בדוקשאינוכעגכדקהה"דרכו

במקאובעומקובמכה,צרכיהכלושהכדלעילרכז ,ממשבדיקהקודםנולדשלאאף

לדעת)א"הרשבוהיתר,'המררכהיתרכאן2"כ"יארנה ,ם"הרמבשלדעתם"םוהיתראג"הרמ

א"הרשביהיתר,המרדכיתר'הריף'צוקכאןש.שרפד ,ם"הרמבשלרעתם"הםכאןיאיןאג"הרמלדעת) ,'התיםשלרעתם"הםכאןן.א. שרגז

שלדעתיהמפק)'התוםשלרעתם"הםגםלצרף2" .(ם"הרמב

.נריהרחקבישנתלהקלש.שונח שונט

.א.הרמוים'לפ,א.הרשבהיתרס" .א.ברמכאןכמבואו,פ.פכאןשאיןדי
שיתכאןאיןלה'ימבנקיםוכצריכהאםשאףחיא .מנעלהאשהלהשיאשלאהנרגלהרהק

.והואה"ררכת ,הרםואתהשאזרכס

.בריקהרם.,,הספגילוקואשלנןול .1,,סבפסיסצ,'סילקמןהיבאולא



קפזנדההלכותשו

סנוקורנון53סרס05פסק5101ק13עוקתס)5ין05וכן(דורךסערי31סגסות

סנוקורנון15סנדדיןנוןתסקהסיקךתסקנוכחנעכסתפגן15סנדדיןנון15

עלבבדיקהמוצאהאפילווסיעתוך"השנגד]יןומתהבשעתשלאומתלהבשישאפילו
.ייזהרגשהבלאהעד
הואאםמרגשתשאינהאלאיייבהרגשהרואהאפילוהמקורמןשהואידועאינוואם
דלקמןא"רמכדעת,"ומתלהשאיןבאשהאף"להקליןישהצדדיםמןאוהמקורמן

והינו."ופלתייתוכרתייעקביתומנחתחמודותייןוהלחם"הלבושייעמו"שהמכימוי
ךיתי"בשהובאיתזדוראשעריבשם]יתמשהבדרכיכמבוארומבילה'1מפירתבלאאף

.("יתכללתשמישמחמתברואהסיירידלאשםעין)
מפקכאןשאיןמאררהמקורמןהדםאםיודעתשאינהאףהחיצוןבביתהמכהואם

'1מפירתנלאלהצורה"ומתהיבשעתשלאומתלהכישאפילולהקלאין]מפיקאי
מפקדהואגבעלדאףהרגשהבלאהעדעלמוצאהאפילוסיעתו.ך"השנגדומבילה
מפקהוילאערוךושולחןם"דלהרמבכיוןמפיקאמפקליהוהוי'התומדעתלפיהרגשה
."יתכלללהקלאיןמפיקא
וגם.הצרריםמןאוהמקורמןהואאםשפופרתבדיקתידיעללברורידאיכאועוריתן

אינוע"ושם"דלהרמבוהכאדאפשרהיבאלבררשצריךיןאומריםישמפיקאמפקבכל

אחריןקינמרם

בעוטאפילו,בלבדבץינוחאלאוסתשיעורוליבא.והוצאתו]יןבעומץהעד

-

שאמשר,בטהרותת

ואז(יינב"ידףי"רשעיין),הבבידהממשלמשץוףהעדשתביאעדבטהרות'אבידליגעלה
הואוכן,וסתכשיעורבדיץהמשכחתדלאהתוספותכתבו]ייהכיואפילו,מטהרותידהמסירה
:שםעיין,וסתכשיעורבדיץהמשכחתלאדלעולם("יןט"ץעדף)הארוךרביתבתורתבהדיא

.בגק"סרעד ברא.כ"וארעה

,א"ברמאבל.וטבילהנקים'זבלאהחי' ע"השעל'דקא,(ועידה"ר)כדק"מלקמןראה

מדוחקהרםשבאמשקשיש)תשמישטחמתבריאהדמיתי הצדד

ל'לערבנוהתירתשמנהמהמתריאהונלא,(ם' .גדילהדחקבשעתרק-.בממך

.(רוככהאםאבלה"ד)כדק"םכדלקמןרנוו לדעתא"הרשבהיזרוגם,המררותר,הכאןש.שרגוז

.(דםמוציאהאםידעתשאינהמכה)א"הרמ הגרילהדחקשעתשיש,(מ"ימה"ר)לעלכ"משארנות

,מנעלה.אשהא'להתשלא שהרםיזיעבמקורממכהגרעצון,החבמתבמצהרטט

,(ם"םכאןן.אשבשניהםאף)רלעילמהמקיר .כר.לברירכא.אהחזוןשבבית

,ע.ן'חולא"הרשבבשם,להן'דם"ם.נ'ד'ק"םשיךרנ .יאריךג,רםצ"צד"פםוראה,ב

,המדרכיתר'הכאן2"שרלנ שרלג

ה"ר)ל'לעכ"משא.'התיםלדעתם"םתר'הכאן2" אשהא'להיצשלאהגרילהדחקשעתשיש,(מ"ומ

.מבעלה .'התוםשלדעתם"םהיתרכאןן.שארלד

מהמקורואפילו,הצדריםמדוחקשמא)ם"םממעםרלה _(דםמוציאהאם'שאמהמכהשמא

,'המרדכתר.הכאןשאיןרלו אלאעליונחלקשלא)כרק"םסיףלקמןגםראהרלז

גםמשמעשכן)יק"םמזוא"ובקולבריכןהשיך משת

-

.(ירוהבידת נערלה

.הף' ,ב'אית'פיות-חמהדברירלט

.כק"םהשלמיםתרתרם .וק"םרפא

,זאות-הארקמשה.דרכירמנ ,כהק"יםק"ועהה"ד)כדק"ם.ן,לקבגםלראה.ל'סירכוג

אחרוןנטרם.לקם.נ..צ

.ביילהים.,למשקףהעיהביאהאס.אפילולד.ט,,,סצ,,סימן,ניל,יס,לסי.לחיויסולב .א,נ.שלגביפיסיסולה.לקינוחיעהא"עולת



שזקפזנדההלכות

פ"לעסנוקורנון630יצוע06)36.ממכסנין[,כ]סו6סנוףסנוקורמן)"ס"

יוכעסכן606)6קנועולסס)5ין06ננכססורס6יגסננקורנוכסס)סיס

המוךעלדםמצא'שאםהשפופרתבדיקתדי'על"לבררי.חצרץפשימאכללמפיקאמפק

מותרתתהיהכןפיעלואף.המקורמןהואתשמישבשעתרואהשהיאשהדםבידוע
אפשראיבמקורכשהמכהכןשאיןמה.החיצוןבביתהיאשהמכהמארר]~ילאחרלינשא
:כלללבדוקצריךאיןהכימשום]~המוךיעלשנמצאבמההמכהמןאינושהדםלברר

להשישראשהבהדיאכתב"~יהתרומהדבמפר1העלהשיגי~ךי"הש.המכהמן,כד]

עצמהבודקתאםלאאודםמוציאהמכתהאםיודעתואינהמקוםבאותומכה
ואינהממאהמהרחםנופלשהדםמרגשת"ישאינהפיעלאףדםומוצאהמקוםבאותו
שאינהדאףבהדיאמשמע"יל"עכדרבנןדהןבכתמיםבהשתולהכמובמכתהתולה
דהכל1ההואמפיקאמפקדמאיועור.במכתהתולהאינההמקורמןשבאבודאייודעת
המכהמןליומההצדדיןמןליומההואנדהדםלאושמא""הואאחדמפקשם

.ייןי"ק'בסיך"להשמפיקאמפקמקרילאגוונאוכהאישבמקור
'בוישהואלמפיקאמפקמקריגוונאדכהאיא"לרמוממכיםעליוחולק,יעקבוהמנחת
כדלעיללהקלצדאיבאאכתילאימורארששאלזמרתמציראםדאףדהיינולהקלצדדים
הואהצדדיםמןדלאודהיינולאימורארששאלומרתמציאםאףנמיוהכי"יין"קמימן

.שבמקורהמכהמןאלאהואהמקורמןדלאולמיסראנאאכתי
המכהמןשמאהצדדיןמןלאולומרתמציאםלמימרליבאהחיצוןבביתהמכהאםאבל
ק"מצ"קבמישםעייןיעקבלהמנחתאף]יןמפיקאמפקהויולאבצדדיןשהמכהכיון
.ך"הששהביאהתרומהבמפרדמיירילומרישנא,גוובכהאי(י).[1]"ל

'סידלעיל'והתומי"כפירשליהמבירא.],תשמישמחמתשלאברואהדמייריועוד

אחריןקינטורם

"יןמדתניאמייתירייהתרומהדספר,יןראף.נרדמייריועודנרלומריםגווגאובנראי(ע
דארישא(ז"ססוף)ח"הבש"כמלומריש.זוברייתאעלמצייןייןובמרדכי,'כונאמנת'כו

יתממילאספקדליכא,'כוונאמנת'כומכהלהישואםקתליועלה,'כוהמקורמןשבאבידועקאי

.וק"מ'ומפרת'הכרתרוש'לפ,שםך"השקושיתזוהירנת,נ"ועכבק"מכרלעילרנא
.נ"ישבאשהגאבלה"ל)בגק"מומדלעיל.יאדיןמנס,כק"ממד'ק"מלעילראהרני .כק"מהשלמתתירתרשי,דק"מםיףא"קיל'כדלערנג

לעקבמנחתוראה,ללעוהגיעלאר"בשועזהמשןחיא,כבק"מרנד שםהמפקותקיר,ידןה"דצבמירנה

'אהל.עגק"מקצ"םלקמן,כק"י ,(ב,נח)וסף'בלשונייק.מריכן)מרגשתאםאי:שםהתרומה'בםרנו

.(באשהאבלה"ד)כנק"מלשלה"יכרכיב,(וק"סא"בקי .תשמישבשעתם'הצדרמדוחק.שבאמפקרליכארסיג,שםהאמוריםברים-חתוכןרגז

,באות'ק"מצ"צת"שווראה

אחריקלקינטרםם.ינ.צ

,(החיצוןבביתולא,במקורבמכה,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותרלו שו.הקונטרסמררכיכיאורעםא"קו

מוכריחלקשמעתיק,(ג,א)תשלהרמזשכזעותרלטנדה'הלע" וממנו.(כגק"סרישכפניםכדלעיל)התרומה'ס.קויאביאורעם

.זהדיןא"הרמלמד,ודיןה"דצב"סרלז ,א"כרמכאןכמבואררםומיירי,תשמישמחמתברואהוסיירי)א,סודלת



קפזנרההלכותשח

מןששקתוסמאוראיהערברקתמקוםשהואהררםביתבכותליהנמצאררםי,ג"קפ
רביוןתשמישמתמתברואהרמייריע"השעל'קאא"ורמ."כלליימפיקאמפקוליבאהמקור

מפק(")נצדדיןהאברנדוחקלתלותש,1(')טששיי'תמחמתר1א1תאינןניטיםשרוב

אחריןקינמרם

שלאלרואההתרומההספרמינהומייתי.("יתה"סח"בעיין)במקורכןגםשהמכהשיודעתכיון
דבהכי,]יתהחיצוןבביתכשהיאשכןוכל,במקורהמכהאםאףספיקאספקדליכא,תשמישמחמת

באותועצמהאתבודקתאם'כומקוםבאותומנהלהשישואשהשכתבהתרומהבספר'מייר
בשוםאפשראישבידהבעדוהבדיקה,שבודקתמקוםבאותוהיאדכדכהבהדיאמשמע,'כומקום

.)וית"קצ'סיי"בבש"כממאדשה,דששהשמשמקוםעדדאפילו,במקורשתהיהבעולםאופן
מקוםדאותודומיא,במקורל"רמקוםבאותועצמהאתשבודקת"יעהבין]יתא"שרמובאמת

,מהרתםנופלכשהדםמרגשהאםתולאשמועינןמדאצטריךוגם.התרומהספררמייתידברייתא
דבדיקה,זולומרצריךואיןזוהוההחיצוןבביתהיאהבדיקהואם,א"רמדעתלפימקורדהיינו
הכיומשום,"יתקאמר11אףזודלאודאיאלא.ימיי"מהראבשם,יתי"בש"כמהרגשהספקהיא

והא.משהבדרכיא"רמדעתכן,הרבותאשהוא'כומרגשתאםאלאיתןדוראבשעריכתבלא
לאאבל.")יוסתהבשעתאףלהקלדהיינוא"רמהבין,)ידוקאבכתמיםלהקלהתרומהספרדנקט

כמולומרצריךכרחךועל.כןלפרשאפשראידשם,])יבסימניםהתרומהספרשכתבמהראה
מידיקשהלאזולומרצריךואיןדוווהא)ק"ודוש"וכמהחיצוןבביתהיאדהבדיקהך"הששהבין

"המודותיוהלחם")הלבושי])הסכימוילדינאמקוםומכל.(שםעיין))גי"קפ'סילעילש"כמ
:בזהיםלושהודוו"וטח"הבמשחיקתמשמעולןא"לרמ")יותלתיוכרתיי)יעקביומנחת

.'כונשיםדרובטעמאהאישפיראתילא"יןא"דלרמ,יןלעילש"מעיין.'נולתלותוקט(1)
:]צין"ק"סרישיעקבבמנחתועיין

.)"ישםלעילש"במעיין.נרהואפעליאספק(ח)

.(כללם.םלנא.אק.םכסד .בעסום.הרמבשלרעת,(בישלת,ה.ר)כנק.םלעילראהכסה
בימיךלקמן.ב'ק.םל'נרלע.למירקכא'א,ה.ר' ,)ם.ם'הגכ.א,,ה.מהעלמפקבזהש.

ה.רבהגההאק.םא.בייסבאי,.(.1'אה.ר)בזהלהקלש' .א,ילהצ.צר.פםיאה,.קיר,אק.םף,םקפי"םל'לןיאה,.(נרגלהרחקבשעת
לכן,)'ם,ת,'.כישהגאההושה'םשרעת,מכאןשהזכיה

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
ולקמן,בזק"סך"ובש,א"הרמכלשוןכמבואררנא .כסק"ס
חומרתשהדבירלמני,בכתמיםלהקלשכתברגב ,וסתהבשעת

נפילתבהרגשתדמיירי,(וגסה"ד)בק"סא"קוג"ר ,(מהמקורביציאתוולא)לחוץהחיצוןמביתהדם

.(ידועאינוואםה"ד)בגק"סבפניםלעיל.גםראהרבד .הסעיףרנה
.יהאותי"מחמוסותוכרירנו סהשלמים.תורתרנו

,כק" .וק"סרנת
,שיאכללוההוראההמוסקיםכלליראהרנט בקורם

,ועודה"הכהגההאק"סא" הצדדיםשמןדהיינו)ס"סמטעםלהקלשסוכררפא

כפניםלקמןגםוראה.(מכהכמוחשובאינו ד)
.ס"סהוילאזהטעםשלפי,(נמיאיה" משוסאינםשהצדדים)אק"סהשלמיםתורתרטב

וואזתאיןניטיםווכטעםמצוףמ"ומ,מכה .(תשמישמחמת

הוימ"שמ,(ודאיאלאה"ד)אק"סא"בקורסג ,השקולנמקצדדים

אין,מהמקורשהדםבידוע)למירקואיבאה"דרמא וכמלעיל,(במקורשהמכהכשיודעתאלאלהתיר

,כק"סבפנים ,בפניםכאןכמבואר,ס"סאיןאלושכשנירמם

.ו"טסוףשםא"רמוראה,שתבניסהוש"ומה"דרמג שםומשמע,זאות.הארוךמשהכדרכישכתברמך

וכן,בוהמקורמןבא11שדםשיודעתדוקא מסשמעתיק]ומזוכימיימוניותויומשמע

' ,[התרומה

.'כובודקתאם;שםהתוואה,בסש"שמרמה ,בתשובתוכתבה"דהסימןבסוףרמו

בפניםקפג"סלעילונתבאר,מזי"סוסבפסקיםרמז בקוומבואר.גק"ס

ה"שכ,בק"סריששםא" .בהגההשםמסקנתוראהאמום,התרומה,סדעתגס

הוגשהבלאאףטמאההתוומהסישלדעת,ב"ממהדו .כלל
,מהמקורבאשוואי,במקורכשבודקתרקלארנות משהיאפילואלא

המקורמןשהזחמוגשת" .עליהסומכים רמס

.(ל"הנהתוומה,סדבריבהעתקתו)ו'סי .החיצוןבביתבבדיקהולארנ
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בלאלמהרהמפיקאלמפקומצמרף.",צ"קבמייעקבהמנדתש"כמ"הואימעליא
כמו.לידוראהשעריבשםייןמשהבדרכישכתבסמהכמבוארא"לרמומבילה'1מפירת

נכרתיש"כמא"לרמנהמהםלדלקן,דא"ליע.כדלעלאדרלהניטאלהתירהשמצמרף

.]ליופלחי
מרמתורואהבמקורשהמכהדאףעניןבכלסייריהתרומהדמפרלזמרתמציאםואף)

ליהדמביראאזיללשימתיההתרומהדמפרמשוםוהיינו.מפיקאמפקהוילאתשמיש
ספקשקולמפקוהואהואילאר1קתהלהמוקמינןדאודםמוציאהשמכתהשתדעדבעינן

המכהשגםכיוןהמקורמןדמיםרובגוונאבכהאיאמרינןולא.המכהמןמפקהמקורמן
.למהרהרוקהלהמהניאהלכךלפעמיםכןגםשמוציאהמקורכמולפעמיםדםמוציאה

דםמוציאהמקורשהרישקולמפקאינוכללדםמוציאההמכהאםידועכשאיןאבל

שקוליתבמפקאלאאר1קתהמוקמינןדלאלמהרהרוקהלהמהניאלאהכיומשוםבודאי
להוציאמקורשלדרכושאיןכיוןומתהבשעתדשלאליהמבירא"דלעילעיוהמרדכיליי)

.(במצוייטחולין,יללפעמיםדםלהוציאעשויהמכהומתםדם
ספקהוילאבצדדיןהאברבדורקלמתלידאיכאתשמישמרמתברואהאפילונמיוהלכך
מןמפקכמושקוליפמפקאינוהמקורמןמפקהמכהמןדמפקכיון11לשימהמפיקא
מפיקאלמפקמצמרףולכןתשמישמרמתברואהשקולמפקדהואהצדדיןמןמפקהמקור
כלשאיןתרתיותראהלאשמאשקולמפקעודבושישלאררילןלינשאלהתירה

.שוותהאצבעות
מןמפקהמקורמןדמפקמשוםהיינולראשוןלהתירהאר1קתהלהמוקמינןדלאוהא

שמצמרפתיןהרוקהבצירוףאלאתשמישמרמתברואהאפילושקולמפקאינוהצדדין

ש"כמופלגאכלגאלמהויהמקורמןדמיםהרובנגדבצדדיןהאברדדורקמבראלהאי
מןמפקהמקורמןמפקכןואם.ורוקהקורבאגבי]ין'התוסבשם"גין"קפ'סילעיל
ספקשםאלאמפיקאמפקהוילאהרוקהבצירוףשקולמפקכןגםיהיהאםאףהמכה
.ארתרוקהבצירוףאלאשקוליםאינםששניהםכיוןארד

אפילוכללדםמוציאהאםידועשאיןהמכהמןדמפקהתרומהלמפרליהמביראנמיאי)
הצדדיםמןלמפקדמיולא.המקורשמןדמיםרובנגדשקולמפקהנילארוקהבצירוף

רואותאינןנשיםדרוסמשוםהמקורשמןדמיםרובנגדהרוקהבצירוףשקולמפקדהוי
מןלאאףכללרואותאינןנשיםשרובואףכדלעיליננתשמישמרמתמהמקורדם

אמנם.('1ראאלאה.ר)אק.פא.ק1לעילנחבאווכןרמז 1מה.ר)ב.במהר1

שלרעת,מפיק(הל1בהנהה,ה1' מהמתשראתהרכוןמשים,כללפפק1ה'ה1לאם.רימב

ט1"בתיטמהרםהוציאשתטמשלרברם'רנלתשמיש פסןבפרמר1רינוטמיש1

ם.להרמב'ה1לאכ.1א.לנקי .ימבלהנקים1בלאלהתירה,קא'פפפפק
.(הואמחליאפפק,'כ1נשיםרובטמאים')אק.פרתח ררכרטט

.1אותהארוךמשה' 'מיררלא,(רון'נ1'אואםה.ר)כנק.פל.1כרלן.1'.פער

.כללש.טט'תטהטתניראת .ר.ק.פרעא
ה.כר,בתהלתו)אק.פא.ק1לעילהנבא.הק.פערב

.(בל"

.(א.הרשבברעתנם)מ1"פ'צבהבםת.ש1רעו .(ב,א)תשלהרמשביעזתעדר

.כנק.פרקערה פהתרימה'פרעו

.בסק.פלקמןהיבא.ן'1רה.רצב" .(כןלשראיןא.הושבשברעת)שם'צבהכםראהרעו
שאנירפפק,('ראאלאה.ר)אק.פא.ק1ל'נרלערעח מינלאשקיל

.שםבמצייןייפה.א"ינפרקאפלי' .ר.ק.פל'כרלערעט
.(אלאה.ר)אק.פא.ק1לעלנתבארוכןרפ רפא

ממי

.אק.
.ב.פן,1.רפנ אק.פא.1ק1,?ק.פולעיל,(יעירה.ר)1הק.בפרפו

.'ירוה.רבהגהה
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)נ"וזו.(3"667"פי)נ"ונסגג"מר7כי)ננע)סנ)נכן)7ס1ני6ס,נ[כה]סמכתס6713י

הכיומשום)יניש"הראש"כמבצדדיםלהיששמכהלזמרישבוומקוםמכלהסרדין נמיין

לימההואהמכהדםשמאהואאחדמפקדהכלמפיקאמפקהוידלאלומריש" התומדעתלפיאףשפיראתיוהשתאיי.(בצדדיםלימהבמקור
~גין"קפ'סידלעיל'

כמובדאורייתאמפיקאומפקדרבנןמפיקאהוילאהכיואפילוהרגשהמפקהוידבדיקה שנתבארין

.(התרומהמפרעלדפליגא"רשבבדעתא"רמדעתלפי"
מכתהאםיודעתאינהאםדאףוסיעתוא"רמדעתלפיא"הרשבלשימתינןמקוםמכל

דמפקלומרצריךכרחךועל.אחקתהלהדמוקמינןמשוםוהיינובהתולהדםמוציאה
מכהרמתםמשוםוהיינו."]דםשמוציאהבידועכמוהחזקהצירוףבלאיןהואשקול

אם.מעמאמהאיבהדתלינןכתמיםגבי]יןהתרומהבמפרש"כמלפעמיםדםמוציאה
.מעליאמפיקאמפקהויהצדדיםמןמפקדהיינוהחזקהבצירוףשקולמפקעודכשישכן

בחראדאףלחודיהא"הרשבדעתעלב1ה.לממךא"לרממפיקאדמפקההתיראכחוערץ

למסוךשיששכןכלעליוחולקיםשרביםאףהמרדכיייובצירוףא"הרשבעלממךמפיקא

.שקולמפקעודבצירוףא"הרשבעל
בצירוףא"הרשבעללממוךשלאי]ך"השבשימתועומדיםא"הרמעלהחולקיםואף

עלחולקיםהסומקיםוכלהואיחידאהדהמרדכימשוםהיינו"יןלגמרילמהרההמרדכי
~יןא"לרמליהמודושקולמפקעודבצירוףאבלכללשקולמפקואינו,יןוגירסתופירושו

:(לבדוך"השאלאעליונחלקוולא

ואינהן"מהורהיממכתהבא1השדםעתהמרגשתשאינהפיעלאף.דםמוציאה,כה]
מהורהבחזקתשאשהלפי)ומתלהשאיןפיעלאףייןומבילה'1מפירתצריכה

:(]ךנ"ש)("כדלעילנעומדתנ

ל'1כרלע.(מכהממעםמהוהם'שצרר)נ"פ'.פרפד ר1א1תאיןנישיםרובאשריםאיןשלכן)שםא.נק1

.(מההררים הא.לפרפה

.מכההשיבם'שמהנרר,ש.שבואמעמא' ם'שצררנאמרשאם)שםא.בק1לעילנתבארוכן

כ.י,מכההשיבם'שצררש.ריאממים,השקולפפק'ה1 ה1

.1ק.כפ,(פ.פולאאחרפפק' לאההזקהבצירוףשנם,ל'לןהאמגרם.רנו'לפרפו

.השקולפפקהשיב ש.ממשנם,בק.פריששםא.בק1ונתבאר.נק.פרפו
(בהרגשהכמובבריקהשההמיר)התרשה'בפכאן ה1שבריקה'כהת1פריתחנראה

יקשה'ירין.הרגישהפפק' מהמתשלאבריאה'רמיר(1ר;1ה.ר)ל'לןלהאמיר

ישמבה,המיםלנמרך'1צר.פ.פממיםלמהרצ"ש,תשמים מקרלא11

נ.קפ"פל'לןמפקנת1ראהאננם.השקולפפק' ,(בק.פש.רא.1נק1,נק.פפוףם'בפנ)ב.ממהר1בהגהה

.כללהרגשהך'צרן'שאל.קיהתרומה'פשלרעת ה.ר,כנק.פלילרתח
.(מקוםכל" פפפפקהשזבנ1'שאל'לעהאמורכלרפט

~

הוא,א פמת.לש

.בומת'לשכ.משא,ל.רלעהתרשה'

א.בק1ונתבאר.מ1'.רפ'צבהבםת.בש1ש.כמרלארצ צבהחכםש.שה.ר)הק.פ

א.הישבשלרעת,(' .השקולפפקבלאל1'אפהזקהבתרנן'אזל

ממיםשמהזרה)1ק.פ'1פלת'כרת.שם'צבהכםרצא .כהק.פ1כרלקמן.(נהקההשקולפפק

.כסק.פ1כרלקמן.שםרצת כרלערצו

.כנק.פל' .(ך.השאבלה.ר)כנק.פל.לןרצד

.לה'מב'1רת'פפאהרלנעלהרה'להתרקרצה רכרעיל.א,פובבריתארצו

.כנק.פח" עמושהפכנו:(נ1'אואםה"ר)ננק.פל'לעה.1כרצו

.'1פלת'ופרתעקבשזהתחמרות1הלהםהלבים רברבפירוש)כרק.פך.שרחצ

ת'רנבתורתא.הישב' .מ1'.רפ'צבהכםת.ש1.(א,כנרשערפוףהארוך

.כנק.פל'לןתתבאר פר1רא.'שד1ת.מישנורצט

מהמתברואה'מיררלא,1" ק.1פ,(נ1'אואםה.ר)כנק.פל'כרלן,כללש'שמ.ת
.1ק.פ.שלת'כרת.שם'צבהכםת.ש1ש .(מקוםמכלה.ר)כרק.פיו

.(ק.הפבתהלתש.מיל'קא)כרק.פשב
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6)כ")367מכתס[~כ]ס)תו5יגסיוססיס)ס)[]כ]יוססיס)נוס116קתסנסעת

)נכ[כט]003)תווכתנויס.(ק"וקנוג"קנונססי"331מסן"ג)."ען)[כח]תיטיו5

.(3נורדכי)ענין
.ממנהיוצא[י]שהדםמקוםבאותוליישמכהלומראשהנאמנת"ן

.וטסולסג5נוגת["י]סנוקורנון63וס7סס6ין4נרי5ונורת06וכן[:תגס]
.(ס"כקינוןו"נוסרי)
כתמיםמוצאתאינהוהמדקיםהחוריםבכלבודקתשהיאזמןכלאם,ן

הגולהבאר
.ו"מ"ממרלן'אמהרירתשובתי,הפשקיםהמכמת,[']1כדבבבריתאשפט

:קפא'סירישכדלקמןקבועומתלהשאיןלאשהבינוניתעונהדהיא.יום'לל,]כ]

מחמתרואהמשוםבעלהעללאמרהאבלומבילה'1מפירתבלאלהתירה.מכתה],]כ]
כרתי)'דמעיףכדלעילומתהשבשעתבראיהמיתמראלאהכיבלאותשמיש

:(ךינ"כשדלא]ופלתינ

בשעתאפילומהורהממכתהבא1השדםעתהמרגשתאםמקוםומכל.לעלם,כח]

כשלאממאהתהיהדהלאלעולםתסמאדלאגוונאבכהאילומרשיךדלאומתה
שעתשהיאפיעלאף"המכהננדםמעורבתנדהדםמפתשמאהיישינןולאתרגיש
:("ךנ"שנן'תומ),דרבנןנדומתותכיוןומתה

להוציאדרכהשמכתהיודעתאינהדאפלו(ךשן"ש)ומתהבשעתאפילו.ביןכל],כס]

:('התרומהנמפר)לפעמיםדםמוציאההיאמכהומתםדרבנןדכתמיםדם

]'התרומהנומפר]'אנ"הרשבמחלוקת"'הינמעיףלעילנתבאר.ממםיוצא,ל]

:י"נבברייתאהשנוי1הלשוןבפירוש
דאפשרהיבאמקוםומכל(,ונן"מהרי)בעצמהמרגשתשהיאכשאומרת.אמות],לא]

מנחת)להקלצדעודישכןאםאלאעליהלמהוךאיןבבדיקהדמילתאעלהלמיקם יעקבנןן

:("ופלתינכרתי

הואכאןערא.הרמשהתירשמה)שיתהה.רהק.פשו 1לענין

.(ופתהבישנתכ.משא,לה'ימבנקים' 'ק.פ1.למהכפף1נק1ר1ת,כדק.1פכק.פפוףדש

רואהלעניןיקהואכאןידא.הרמשהתירשמה) מהמת

1ה'לפ,,ופתהבשעתאףנאפרהלא1ב1ה,תישמי .שק.פן.ש1'א1ר'בבישםקנהיאה.(כהק.בפנרחק
.ם'אםה.רא,מ'.רששה _שםונוראשו

נראה.(ק.הפבתהלתש.מיל'קא)שרה.רא,מ1שז פלקמןנם

.הק.פקצא" ך.הששלרעת,רק.פפלא.ק1ל.לעראה.כ1ק.פטח
ובשהרםלהפכיה,שפופרתקת.ברנםכאןמילת א.ק1לקמןראה,.(א.הומלרעתלאאבל)מהמכהעתה

נםואפשר)א.הרשבשלרעת,(תלינןאלאה.ר)א.ק.פ

.ה'ראבשעתלהכשכואבגםה"ב(ם"הרמבלדעת ססיףא"בקוונתבאר,בזק"סשט

א"הרמלמרשכן)וק" ,(שםרישו'פ'לפ,התרימה'מס

ילאה"ד)בגק"מלעילגםיראה.ן'-הה"דצב"םשי א'ק"סא"קולקמן.(ל"אתואףה"ד)כדק"ס,(עיד

מיףקפח"מ,('המהיכבשם,אפשרה"-הצ"החש"מה"ר) ס

.כבק" שיא

.כגק"מש'י ,(א,כנ)דשערמטי-הארקת'הבתירתשיג

.ן'ידה"רצב"משיג ,א,סושיד

_כה"םשטו .כהק"מטטז

,כנק"מימקו,כבק"מלעילגםוראה.זק"מטיז
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.באצרשבאותו[יג]שממכהלתלותישבצררין[]י]אחרבמקוםאםכי
רקאותםמוצאהאינהפעםובשום"'לעולמנאלוכתמיםמוצאהוהיא.צדדיו],לב]

באמצעהצררשמתרבאהצררמןרלאוהוכרהישכןאםהצרשמןאררבמקום
פרו

~
לתלותישלכך(ה~לצרופעםה~לצרפעםיוררהיהלצרריםממנווכשיורר)רור

:(]ינ"בן'ינ"מהרא)'כו

באשהאף."]תשמישנמרמתשלאברואהאףבנהלהקלויש.באצדשמאותו,לג]

לשוןמתימתממשמעותנ]יעקבנבמנכת.]]הכמףנבנקורותכתבכךומתלהשאין
ניוכלוםעליוהגיהשלאא"והרמע"הש

ושלאומתלהשישבאשהאלאהתירלאה~דיןמקורשממנו"יני"שמהרא(ם)ואף

אחרזקונטרס

ונץודות"יןך"השופירוש.י"לי"במהרא,יןו"והט"יןח"הבדעתו"לכן.כרי.שמהראואף(מ)

כיון'כו"ילותולהליהמרדכיבלשוןהעתיץדלמההדא.גדולעיוןצריךי"במהראייןהכסף
דבמסץנאותו.במכהדתוליןלהמרדכיליהדסבידאבהדיאדכתבועוד.נפשהבאפימילתאדהיא
שהיאזמןשכלכתבשהשואלדהיינו,]לי'כושהזכרתצדדיםהנילכלאיתנהואיבהדיאכתב

מכהלהשישכללהזכירלאדהשואלועוד.ש"עילל'כול"דר,נראהז"עכתבי"ומהרא,'כובודץת

מכהלהשישלהשואלהוכחהשישאלא,לוימכהלהשישבעצמהמרגשתשהיאדהיינובודאי במהראבהדיאשםכמבואר
לאבודאילהשישאומרתהיאשאםשאףלוהשיבה,שעל,"ליי"

הכרתיש"מכןגםנדחהובזה.'כוזמןשכלשכתבתכמוחדאזהעלהיאוההוכחה,ש"עמהני
התירלאא"הרשבדגם,אינורזה,הליא"כרשבליהדסביראאזיללשיטתיהערוךדהשלחן,ילופלחי שישביודעתאלא

להישאםידועבאינואבל,"ילכדלעילדםלהבשישזאתגםואף,מכהלה

.(ק.הפפרףלקמן ק"מלמרהכסףנקריתשכב

אלא,ימתלהן'אן'לענ)' ,(ש'תשממהמתרואהן'לענע"בשישמפרש

,כיק"סשבג לעעדםיאהשכד

"לסב"מהרי,אק"פתלו"מח"אול' .(התרומה'םוגםה"ד)רנה

.מז"מם'פמקשכה

,שכס'עה'(.'.נ)תירהל'גד'ראהשיח מפסקיםשיט

ה"דדרו)א'ק"סא"קיוראה.כה" ג'(.'.נ)תורהל'גד'.12,'"מיםצ"מת"שו,(הראשון

,צדע .בחשיבתיכתיבה"רשב

שמפרש'ק"סממחנראהיכן,'"מהרא'מיישבזהשכא בדבר

ראה,ב1העצמםז"וםך"השודעת)ע"השו'

ארריןלקינטרםם.ינ.צ

.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותרפד נדה'הלע"שו.הקונטרסמדוכיביאורעםא"קו

,א"קוביאורעם ,דבכתביג"ואעה"דד"ססוףרסה

,יק"סרסו ,מז,סימסקיםרסז

בלאאףוסתלהבישמטהרשהמרדכי)כק"סרמת י"ואמכהלהכשישמ"עכמטחוי"ומהלא,מרה

טעםבלאאף,ה"סא"ברמכדלעיל,דםמוציאהאם .(אחדכמקוטתמידשמוצאה
תמידבמוצאהמטהרי"שמהרא)יק"סו"לטרטט .(קבועוסתלהאיןאפילו,לחודאחדבמקום
.בגק"סרישבפניםדלעילער

,במכתהותולההמזדכיש"ממפרשך"שהשרעא וא,לברייתאלצייןכויוקשהוא

למהב" ,י"מהראהעתיקו

,לחודזהוטעםלחווזהבטעםסגילאהריערב .לבק"סבפניםראה,לעולםמצאהאחוכמקוםרעג
,שכס'עיהתורהיגדיל שמהרא,ך"למרשלכהשא"כלא"ואעדר

בזהמטהרי" .אחדבמקוםתמידשמוצאהטפסבלאאף
צ"צת"שו.(והצויךוהאה"ד)בפניםגםראהערה .ונווןה"דשיו'סי.אאותקיג,סי
,הק"סרעו

,(א"הושבאבלה"ד)שםדלעילרעי .(שאומרתא"הרשבש"ומה"ד)שםרעת



שיגקפזנרםמלכות

והלכו(.).א"ורמי"הבלוהתששולאן]רלעילנהממרכירעתבצירוף.,]ומתהןבשעת
ן]גש"קפ'מידלעילם"הרמנמברתעלשממכוח]רנ"למעיףצ"ק'סידלקמןלשימתם

והלכךהדםביציאתנעצמהמרגשתאשהדבלבהרגשהשנאהדםששקתליההמבירא

אחריןקינמרם

לחםביתספרשבסוףת"שו'ע)ייןח"פסוףהמשנהלשוןכפשט,תולהאינובכתמיםאףמכה
:]יןלעילש"וכמ"יןבמרדכיבהדיאוכמבואר,(]ייהודה

דבמשוךאלא,עגולבעינןדלאז]גי"כץ"ססוףצ"ץ,סיו"טנ]עייןי.נרלשיטתםוהלנו(ל
דהואגבעלאףתלינןבמשוךאףלמיתלידאפשרהיבאכלאבל,במאכולתלתלותאפשראי כמלדבררגליםארגישהדמדלא,שץולספץ

הטעםוזהשםי"הבשכתבוזה."יןשםי"הבש" אימשוךאבלתלינןשץולדבספץלומררוצה,)כורן(למשוךעגולביןלחלץממפיץ)בעצמו

לאשץנחהדמפניבהדיאי"הבשםכתבוכן.מבגריסיותרלתלותאפשרשאיכמולתלותאפשר
.י]יהארוךהביתבתורתבהדיאמשמעוכן.שםעיין'כומשוךשחזץת'כומלתלותנניח

להתירכדינמיאי.כןכתבדמילתאלרווחא,'כוהיהאםחזקה"יןהקצרהביתבתורתשכתבומה
'ידבמסץנאכיון,זהעללסמוךרצהלאי"והב.ייןשםדגמראכאוץימתא,בהרגישהאףעניןבכל
במילהרגישהדמיולא.'כוחזץהלמימרבדארגישהלהץללןמנאכןאםזולאוץימתאצריךאין

משוםהיינו,א"ץצ'סיע"וש"'ים"הרמבש"כמבמסץנאאףזואוץימתאעלדסומכין,רגלים
שפסץיעזם"הרמבדעתלפיובפרט)נ'ינדהמשוםטימאמאיר'דרבתראהדהוא]'יאשירבדאמר

רישחמודותהלחםתירץכבר,רגליםבמייוסי'כר"'ידפסץוהא.נדהטמאהדאמרמאיר'בר

מדחייבין,'~ושלהשלועלדנמצאההיאוכן.(יעיב"ער"ידף)גמראעיין,(שםעיין,'יט"פ

.ם"ורמבי"רשדעתלפין'ילעילש"וכמ,בדארגישהדאיירילומרצריךלמסץנאאףכרחךעלץרבן

.1.פהק.םשםלקמןשנח.שם1.הםת'כקיששנו שפז

.גק"משנט.בגק"ס2"י

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

,ב,נחכעט כפירוששהוכיר,קפז'לסיהשייכתבתשובהרפ

מכהנוקאשצריךבמשנה(מו,סי)צביהרמם ד)שםלעילוראה,שםשמוציאהשיוועת

ולאה" ,(עור

כתמיםאמנם:(ג,א)תשלהרמזשבועותרפא אפילובמכהותולהטהורהבחגויהשתמצא

,רםמוציאהשהמכהיודעתאינה ד)שםרפס

ה"ח)לגק"סלקמןגםוראה,(עוד.ולאה" ,(דהצריךוהא

.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותרפג קו

נדה'הלע"שו,הקונטרסמדרכיביאורעםא" .א"קוביאורעם
.סוק"סשםלקמןדלקוהועתקרפד ,וקדלאנראהמ"ומה"דרפה

שאינוהוכחהשישכיוןההווהשבעגולל"ראינורפו .'כולומררוצהאלא,קינורדם
גוםלשררגליםמשוךאבל:(א,יט)דשעררפו תולין.לתלותדאפשרשבמקוםהרי)הואקינוח

.אמרוכיה"דא"מע,נטי"כשגםוראה.(במשוךגם שבליהרי)משוךהיהקנוחדםאסחזקה:א,יהרפת

ה"דב,גזי"רשגםוראה,(חוליןאין11תזקה ,מהק"סקצ,סילקמןהובא,עגול

במכריומירשוכן,'כודארגישהלעולם:ב,נזרפט אףה"שכא"הרשבסובר1"ולמי.שםלקמן

.בהמשךוכדלקמן,למסקנא דאימוו,בוארגישהולאג"ואע:שםשבגמרארצ

.אדניתהולאוארושה פרצא

ב"וכמהפו,אק"ססוףא"קווכדלעיל.ו"היה" .(ומיהוה"ו)
,ב,ידרצם במהדולעילנתבארד"ועורצג

רגליםשבמי)שםב" .(נדהמשוםלטמאותשייךאיןהרגשהבלא
נדה11הרי:(בדוקשאינועדלענין)ט"היר"פרצד .(עק"סקצ'סיוכדלקמן)
,נט)שמואלוכדפסק.רוששתאינה:ז"היה"פרצה לרבידלא,שםבמשנה)יוסיכרביהלכה:(ב

.(שבמאיו ראהרצו

:ש"הראלדעת,.ויוק"סשםחמודותדברי לאלהבאהתםדמדמהג"דאעלרבינול"רסל"ונ

,,כומדמינןלגמרי שפסקוממה.בזהזהתלויםהויניסששנירצו

אליבאמאירמרכיכדוקשאינועדלעניןם"הרמב טימאמאירשרבי,אשיכרבשפוסקרואים,אשידוב

ל"קיילארגליםמישלעניןאלא)נוהמשוםבשניהם ,(מאירכרבי

וצריך,'כודאוגישהלעולם;(ב,נז)התםדאמרינןרחצ .במסקנאאףזואוקימתאעלשסומכיםלומר
ה"ד)ב"במהדוחוזרביהאמנם.אק"ססוף.א"קורצט .ארגישהבלאסיירישלמסקנאומפרש,(ומיהו



קפזנדתרכותשיד

אתרדבראוממאכולתאלאמגופההרםבאשלאלמיתליואיבאהרגישהרלאהיבאכל
וכמבורהרארגישהאמרינןולאארגישהמרלאלדברררגליםמשוםבכתמיםכמותלינן

ולקמןג"קפ'סיכדלעילנא,אחר,ד,נמהדם.תל.למכא.דלכא.האלאהיאעדהרגשת

בכתמיםכמורמנימוציאהאםידועשאיןבמכהלתלותשישהדיןהואכןואם.צ"ק'מי
בהשנגעהחיצוןשבביתממכתהאלאממקורהבאשלאלרבררגליםארגישהרמרלא
.הרםביציאתהרגישהלאולכןבריקהבשעתהער

אחריןקינמרם

בסוגיאכמבוארבמשוךאףומטהריעליהרבנןמדפליגיאדרבה,נצדוקבןאליעזר'דרבההיאאבל

ליההוה,הויספיקאמשוךדאףלהודסביראדנהי,בדארגישהמיירילאכרחךעל,"נח"פדסוף
שכתבלמהדמיולאננמחזקהעדיףדרובאלטהרהאין]נחזקהומשום,דאורייתאספיקא
שעלאףדהתם,חזקהמשוםלגמרידטהורהבדוקשאינועדגביהקצרזנהביתבתורתא"הרשב
עלהרימקוםמכל,"הארוךנהביתבתורתש"כמ'כוטבחיםשלבשוקביעוברותאיןהרוב

המקורמדמירביםטבחיםשלשבשוקודמים,טבחיםשלבשוקבועוברותלפעמיםהמיעוט

,,נצ"ק'סילקמןש"כמבבשרהשתרגישבעידלאדאמרלמאןאףדרבנןהןכתמיםטעמאדמהאי)

בועוברותאיןהרוברעלוהא.(המקורמןדמיםרובלומרשייךלאדעלמאדמיםדלגבימשום
בתראזלינןלאטעמאדמהאי,במעשההתלוירובכמודהוהמשום,בתריהלמיזלרובאהשיבלא
דהוהאלא,דבכורותנינ"פבריששלשאושתיםאושנתןתוךזכריםעליהןשעוליןבהמותרוב
כלאמרינןמהםרביםהמקורשדמיהכרשתחתבמאכולתכןשאיןמה.לחודמצוישאינודבר

ואף.נןד"כדףב"בעיין,רובאנגדאזלינןלאדמוכחקורבאבתרואפילו,"נפרישמרובאדפריש
שספקוהוירובאהמקורדםהוילאמאכולתדם'דלגבלומרתימציאם

-

כיוןמקוםמכל,ול

תוזמתדעת'לפטמאדלחודהובהרגשה,היאדאורייתאסבראהרגשהדהא,לדבררגליםדארגישה .הדשןנ
היינו,ז'רבנןנדפליגידהאאפשרנ'דגמראנד"ולס)]'ינ"בבש"ע,"'צנ"ק'סיע"וש

,הרגשהבלאבכתמיםמיירי,פירקיןנןרכולי,הואמענינוהלמדדברוגם.(בעגולאףדמטמאים
.בהרגישהלהקללןומנא

ליהדאלימאי'אזילנדלשיטתיהלומריש,בהרגישהאףלהתירכדיי"כןנכתבאםא"והרשב
,'כובועובדותאיןהרובשעלאף,בדוקשאינועדגביכתםמשוםאףלטהרראשהטהרהחזקת

.שם"פצ.צת.,שיאהשי
אחריקלקינטורםם.ינ.צ

קפג,סילעילוראה.ג"ואעה"דשם'ובתוס,א"עשט סא"קו

,ג"וש,בתחלתה.ב"ומהדו,אק" .רמו,סישי
,בק"סושם.,א"סשיא .הסימןבריששים
הכרתחתנתוןשהיהבעדשהמחלוקת)ב,גזשיג .(בהרגישההיא
,א"מע,נטבגמראכמובאשיד (ב,נר)ושם,כתמיםהלכותכלמבואריםח"במשטו

.הכרתחתנתוןשהיהעודיןגס מאםשטו

בעדלטהר,(א,יה)הקצרהביתבתורת.ש" קנוחדםאםחזקהמטעםהכרתחתנתוןשהוא

.,בוכדיהוא,משוךהיה ,(ב,יט)דשערהאווךהביתבתורתפסקשכןשיו

ק"ססוףקצ'סילקמןהובא,(א"הע,יח)והקצר קולעיל,עא

אלא.(צביהחכםש"ומה"ד)הק"סא" ,לעילוכמצויין.,אחרבאופןועתונתבארהושםששם

,(ד"מע,נז)יוסףאהלי.וראה

שבזה)ב,נחכמשנה,הכרתחתשנתוןעדלעניןש נת

,(הרגישהבלאמיירי.שלמסקנאל" .א"מע,נטשא

.האשהשלטהרהחזקתשב ,(ומשוסה"ע)ב"מהחווכדלעיל,ב,יחגמראשג

,כ"וש סע,יחרש
,עאק"ססוףקצ'סילקמןהובא.א" ,(צביהחכםש"ומה"ד)הק"סא"קוולעיל

אףזהמטעםמטהרא"שהרשנ,ושםשםונתבאר וכאן,הבחיקהלפניהספקכשנולדשקולשאינובספק

גםה.מטעםשמטהרא"ברשבלמרששאמשרמבאר ,וכדלקמן,הכרתחתוהניחה,ויויקהבבדקה

,חייאורבירבימטמאיםשלכן)א"רע,כ,א,יטשה .(שמתיריוסיברביפוסקשהואאלא
.אק"סשו וכ.א,כשז

.(ועודהמתחלהבהגהה)אק"סלעילג" .(ב,מד)טז'סינחמיהובריוראה
,ג"ושא,כחבוכותשת



שמוקפזנדתכלכות

בשעתהעדבהנגעשלאאלאהניצוןבביתאפילואובמקורכשהמכה"כןנןשאיןמה
אףשהריהדםביציאתארגישהמדלאמהמכהשבאלדבררגליםלמיסרליבאבדיקה

ניציאתואובמקורכשהמכהמהמקוראתו'צ.נלהרגישלהההמהמכהבאהיהאם
ש"דמ.העדשהכנימהבמקוםלסמההרתםביתלכותליהחיצוןשבביתמהמכה
הינומהמכהיוצאהדםאםלהרגישלהאפשרואימכתהביןעיניהשאין]נןא"הרשב
מרגשתמקוםמכלאבלשבמקורממכהאםמהמקוריוצאאםלהרגישלהאפשרדאי
ממקורהנינשיוצאביןממכהשיוצאביןמגופהדםביציאתהיא

שמכתהשתדעבושבדקההעדעלבמוצאהדלעילנייהתרומהבמפרהצריךהכיומשום
אשהאמרושלאלומהתמציאםואף.בהמכההעדנגעשלאדמיירימשוםדםמוציאה
לומרתמציאםאףוכן."המכהנןבדםולאהמקורדםביציאתאלאבעצמהמרגשת
התרומהדמפרמשום.שפיראתיהכיאפילובמכההעדשנגעאףסייריהתרומהדבמפר

אחרוןקזנמרס

אלימאהלכך,חזץהבתראזלינןהכיאפילו,כללשץולספץואינומההיתרטפישכיחהאיסורוהרי
אף,עדבהרגשתלמיתליבדארגישהאף'כוהיהאםחזץהבצירוףראשהטהרהחזץתנמיליה

דטמאהבדוקשאינועדגבי"'לןנמא"דקלדידןאבל.מאכולתמדמירביםהמ,המץודרדמיגבעל
שכןכל,טפישכיחדהאיסורהיבאלץולאלמיתליכךכלדאשהטהרהלחזקתאלימאולא,כתם
דארגישהכיון,'כוהיהראםחזץהבצירוףאףדאשהחזץהבתראזלינןדלא,רובאדאיכאהכא
לטעמאהוצרךא"דלהרשבלומרישנמיאי.'כוהרגשתדאימאמההיתרטפישכיחוהאיסור,ממש

ואם,בהרגשההדםשהזקתן'נם"כהרמבליהמביראולא,אדגישהבדלאאף'כוהיהאםדהזקה
,]נח"ץעדף)הביתבמשמרתשכתבומה.'כולדבררגליםארגישהמדלאלמימרליכאכן

.סובאבדוכתיוכדמוכחא"נא"דרשבשאינולומריש,('כושחזץתום"כהרמב
דבדיץהמללוברור,ד"לסעיףצ"ץ'סיא"ורמי"הבדעתפניםכלעל,א"הרשבדעתשיהיהואיך
מוציאהאםיודעתשאינהלמכההדיןהואכןואםנוךבכתםשחוליןדברבכללתלותככתםדינה נ]דמנ

כרחךעל,הכילהוסביראלאהכסינמהבנץודותך"והשייננוץ"סזהסימןו"והט

כישלאההיצנןשבביתבמכהתפליןשתמיר,(להדברלעילנם1הממיםא.הרממהרשלאמהלתרץבאשיא .שאבמכהה.פ
מלשוןאךה.ר)ב.במהר1מפקנת1באמתה.1כ.הרנתיהופתלהט"ש.כרק)רםמשאהאם' שה.שההונ,(בק.מקננ"שבטב.,ממהובהגהה,,ם.הומב.(בפקאו'כ1

בהונשת'פנלא)הנקורהת'פתאוהנוףקוקרקהיא.נ.יט,(א.הישבאבלה.ר)ננק.פלעילשהשתקשיב פל.לענםא.רישב,ברברמישכןשיו

שה,(מהמקררהנאאם,ל'פ",הרעצתלכל,להרבובת.1ק.פא.ק1קפנ" מהעליהבאשהרם(ם.הרמבלרעת)מנכיההרנתהשלא.('.רשקיןה.פר)ב

,(צ.אה1'1מה.רכיגהה,ה1'שה.רשם)ם'מהצרראו.נ.יט,כרק.פרקשיד פלעילראהשיה

1לא1ארנשהנן'אמרמהמקרררמיםשרגבבמקנםויקאפשרונםה.ר)בק.פא.ק1קפנ" צ.צת.ש1נראה.(ה1'שה.1ראםאבלה.רשם)אריתהל'כרלעלחלקאין1.'שלפנ1'1ה.ב1השרן(כאילך
ק.פרעה'פר.(ב.פן,נם)1פף''אהל.1נר1ןה.רב"ש"פנוגשתואינהבבריקהבונונעשהער)להנץך,פממכהבין .כרבתבהםלהיגררשנולה)הנצוןבמתלמנה,(מיבתר

אדרוןלקונטרסציונים
.קמגכללוההוראההפוסקיםכלליראהשכא.עק"סושם,ו"מלקצ"סלקמןשית רפשיט

,סוק"סשםוכדלקמןשכבק"סשםא"וכקו,גק"סקפג"טיוכדלעילנ" תמידשמוצאת(ידועהמכהבלא)בלבדכאבאושבגאיןומיהוה"ד)'הבבהגההב"מהחוגסוראוו.כ

ה"ד)במניםבאןשניהםוכמבואר,יובמקוםהכתוכיגזירתהרגשההויא"הרשבשלדעת,(צריך .(והצריךוהאמהמקורבאשלאהוכחהו,איןכרגשתמשאינה.
,ז"בסכאןע"השועלשהקלהשכד.(וטהורההרגשהבלאמהמקורשבאאלא) סוכמלעיל.יחיבשלנובדפוסיםשב

רואהלעניןרקשמותרשפירש)שםז"לטשכהרישא"קוקפג" .לגק"ססוףבפניםגםוראה,(תשמישמחמת.כק"ס



קפזנדההלכותשטז

הרגישהדאימאאלאבהרגשהשחוקתואמרינןדלא,רלעילנן'התומבשימתקאי
למיתלידאיכאהיבאאףולדבריהםדאורייתאמפקאליהוהוההיאעדהרגשתוכמבורה

להדיאליינדנריוכמבואר,"למהראליהמבירא.נס.והב.ל.כדלענפקאלאמפיקאמירי
.המרדכידעתצירוףבלאלהקלרצהלאהכיומשום
שישלעולםשבצדדיןאחדבמקוםהכתמיםמוצאתשתהאערוךהשלחן.דהצרןוהא

גמורהמכהלהשישבודאילהבידועסיירירלאמשוםהיינו.באהחדרמןדלאוהוכחה
ידועכשאיןדמייריי"מהראבשם"ינן"בבכמבואראלאדםמוציאהאםידועשאיןאלא
שישהוכחהלהשישאלא.תלינןניןלאבכתמיםאףגוונאוכהאיכללמכהלהישאם
כי11הוכחהעללסמוךרצהלאי"ומהרא.לעולםאחדבמקוםשמוצאהמאחרמכהלה
מרלאלדברדרגליםמשוםלבדהעליהממךערוךוהשלחן.המרדכידעתבצירוףאם

.ארגישה
הדםמוציאהאםידועשאיןאלאנצררדםבהשישגמורהמכהלהשישבידועאבל
הוכחהשוםבלאאףהעדבבדיקתנמיתלינן"נתגוונאבכהאיתלינןדבכתמיםנתלחוץ

הצריכודלאמשוךהעדשעלכשהכתםואפילו.ד"למעיףצ"קמימןא"ורמי"הבדעתלפי
כלאבלהקינוחמןחוקתודמשוךגוונאוכהאיבמאכולתלתלותאלאעגולשיהיהשם

.שנהמכהמקינוחשהואבמשוךאףתלינןהמכהבמקוםבעדשקנחה
בכתמיםשחוליןדברבכללתלותצ"ק'סילקמןמקילינןדלאךנה"וש1נתנ"המדעתאבל

בכתמיםשנתעמקהאומבחיםשלבשוקבושעברהבכנוןאלאהעדבבדיקתכשמוצאה
במכהאבל."ונת"קצ'מיכדלקמןדםהמוציאהלמכהודמיבולתלותבעיןדםשישבצדו

אחריןקינמרם

עברהכגוןבכתמיםשתוליןדבריםלשארדםמוציאהאםיודעתשאינהמכהביןלחלץלהומבירא
לשיטתםואזלו.דםהמוציאהכמכההוהגוונאדכהאי,ננהמתעסץיםבצדאוטבחיםשלבשוץ
דעתעםמדהסכימננח,הכיליהמביראו"הטוגם,בהדיאךננן"השכןשכתבו"ץצ'סידלץמן

גוונאוכהאיטבחיםשלדשוץשםא"רמדעתלפיאבלננהשםא"רמעללחלוץלדינאך"הש
:ש"כמופשוטברורהדבר,דםהמוציאהלמכהדמילא

שםבהגההממקנתיאמנם.נ"ח2גק"חקפגמישלד קהתרימה'ום'התוםשלדעת.(ב"ממהרו)

שאיןל"י' ,כללהרגשהצריך

ראוריתאקא'מפליהב.יחש:מז'"מוםבפסקיםשלז לעיראה)
'לדברהמקור,ב"ממהריבהגההשםל' ן'אהתרימה'ומ'שהתומל'לעהאמור'לפ,אלי'"טרוא

,(כןס'מסבר שהעת)בתשובתוכתבה"דשלח

.(ל"הנ'"מהראלשיןק' ל'לעגםוראה
רלא.מלשינוכןשמיכה)טק"סא"קי ב'ש"מ.אאותג'ק"מצ"צת"שו,(הק"סיפלתי'ככרת

.צרר)ג'(.'.נ)תירהל'גד'.א,רלרצ"מפחד,ונדוןה"ד

,ג"וש,טק"םא"וקיעידכןולאה"ד)בגק"םכדלללשלט .(ג,נט)יוסףאהליראהשכו

,כסק"םכדלללשתא לקמןראהששב

.מיק"םסוףקצ"י בםכאןע"השיעלשהקשה)'ק"םכאןשכוג

-

), לטהלטףבפקידותשדכג
ן.לענרקשמותרשפירש)שם," תשממהמתרואה

המכותומלידנך"שבםאף,(ש' .א"ורמ'"כהםלטהר

שםא"רמוראה,יני-לקע.הגלאבשוערזהמימןשנוה מ,ימעיף

-

כאןא"קי.יגק"םשםשיך,דק"םשם ,יק"םסיף

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

ק"סשםשכת,שםקצ,סיא"ורפי"לבמודיםשבזהשכו .יסעיףשבט.יגק"סשבז



שיזקפזנדההלכות

כואבההואהמקוםבצדכשנגעתבדיקהבשעתמרגשתאםשכןוכל
.כללכאב[יי]מרגשתאינהומדקיםחוריןובשארקצתלה
עין.דרבנןבכתמיםדתוליןגבעלאףהעדבבדיקתחוליןאיןדםמוציאהאםידועשאין
:,דנת"למעיףצ"ק'סיש"במ

אםאבלבצדדיןוהואלהשכואבארדבמקוםלעולםשמוצאהוהוא.כללכאב,לד]
הכאבבשעתלעולםשמוצאהפיעלאףבצרדיןארדבמקוםלעולםמוצאהאינה

מקרילאדכאבממכהשבאהוכרה11איןהכאבבשעתשלאמוצאהאינהפעםובשום
בפישרוששתרואההיאבכאבומתהבשעתדםהרואהאשהכלוהרי.~כדלעילנתמכה

כדאי1האיןמשונההואהכאבאםואף.מנתן"קפ'מיכדלקמןנםמעיהובשיפוליכרימה

בשעהכאבשמרגשתבאשהא"קצ'מילקמןא"רמש"למדמיולא.הואשממכהלהכריע
שאני.יוצאהדםוממנהמכהלהשישהוכרהשוו(ד"ווינן"האר)שקוריןמיםשממלת

]ינ"כדפרשרגליםמיעםלצאתנדהדםדרךואין)לעולםרגליםמיאררבאשהדםהתם

מרמתולאמקרהדרךהכאבבשעתנדתהראייתלהאירעשמאריישינןבעלמאאבל
כראוימבושלוכלתיומנוקודםשיבאהמקורלרםגורםשהכאבנמיאירואההיאהכאב
בדיקהידיעלאלאלהתירשלאמרמיריןישבנאתגםואף.(ו"מ'מיצבירכםעיין."]לונ

.(]גנ"ע'מיצבירכם)שםא"רמש"כמשםדלקמן
מילתאמוכראהכאבבשעתמוצאהלעולםדארי]אנ"קצ'בסי.)]כאןנהמסדעתאבל

רק1הבצרופעם1הבצרפעםאלאלשלםארדבמקוםמוצאהשאינהאףבאשממנו

הואשהכאבכגוןהריצוןשבביתהצדריןלכלהכאבממקוםלבאהדםשדרךבעניןשהוא

ומתןבשעתהנשיםבושרוששותמכאבמשונהוהואמקוםמאותולמעלהכבמנה

אנהדברשםהולךכאילולהודומההרבהלהשכואבכגוןכרמןובפימעיהןבשיפולי

בכליותלהוולדרגיליםשהםאדומיםקרמיןמוצאהוהיאבכליותכאבשמרגשתאוואנה

באשממנומילתאמוכראמידארריואוהכאבבשעתאלאלעולםמוצאהשאינהכיון

.הואהמקורדםולאוהקרמיןאוהדם
ידיעלאלאלהתירשלארגליםמיבהמלתכאבשמרגשתבאשהמרמיריןשיש(א.)ומה

אחריןקינמרם

כשכואבאלארואהאינהאם)("נוג"ר'סי)ל"מהריתשובתנןעיין.'נומחמיריןשיטומה(יא)

לשאוללךשישואך)('כועליולחלוק]נומ"מהר)המלךאחרייבאמי(כיטהורה'כולה

.דק"סקנא"מלקמןה"עשנא,סוק"סשגו ק"סשנט

-

שהיבאממחחיץ)ל'רלעבקמעהאמורלוקסמשםשנב.(שאוכרתא"הרשבש"ומה"ד)בגק"וס צב.החכםש"ומ.ה"דיאק"םא"בקונתבארששח

,(מי"מםבמוסגרלשל.' מעשמט

"'

.'ק"םסיףשגג.ט ,בנאנקתה"דב,נסשנ

,דק"םשני

אחריקלקינטרםם.ינ.צ

המועתקת)בתשוסתושמריהרבנוכותב)כשלב,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותשל שו,הקונטרסמדרכימיאורעםא"קו

מ"מהרתשובהאודות,(שםל"מהרית"משונדה'הל.ע" .שםשמביא,מרוטנבודג.א"קוביאורעם
.עז,'סי:.שלזביפיסיסשלא



קפזנרההלכותשיח

ממקוםרגליםמיעםבאשהרםהוכתהראיכאכאףמשוםהיינו"שמנרשומןבריקה

אחרוןקונמרם

לשאולשצריך'כונגזשכתבמהולפי)אכןנינ'כורגליםמיממקוםאלא('כוגואהאינהאם

לבדו('כולומראנירגיל'כו

-

מיכי,רגליםממישבאפשוטדוהלהדיאמבואר.'כו(זהדבר)
עיין,יותרמבוארו"מהריובתשובת.מהמקורגםבאשמאדחיישינןאלא,'כוהמלךאחרייבא
שםדמבוארשםעיין.'כולחומראלתלות'כודודאיוכיון'כו"נוהאידעדיףל"ונ,ה"ב'סישם
ליהדסבירא,זרוענואורח"מהרכדעתהמקורלדםגםחיישינןדלאאלאאינופלפולושכל

,שםהעניןכלהולךסובבהקוטבזהשעלש"ע,נזי'כולמקוררגליםמיהדורדלמאדהיישינן
חיישינןדלאהאאבל.'כוהדורדלמאוטועןעוררכלידילצאת"נובדיקההצריךהכיומשום
,כאבבלארגליםמיאחרלעולםברואההכיכדחיישינן,רגליםמיאחראורחיהכידםאתידלמא

'ותוסי"רשדעתשכן"נתשםש"במועיין.נתי"בבשםהטעםניןשםעיין,א"קצ'סיוכדלקמן
י"מהראדבנידון.צבינתיכחכםדלא.ינתנ"מהראעלייהופליגדלאופשיטא.ש"וראא"ורשב

,כואבשאינובצדופעםשכואבבצדפעםושערותהכתמיםמוצאההיאאםהחיצוןבביתשהכאב
הנמצאודם,כואבשאינובצדשמוצאהכיון,הכואבבשעתלעולםשמוצאהיוסיףומהיתןמה

בצדלעולםבמוצאתאלאי"מהראהקיללאכןעל,נזתמהמקורחזקתובצדדיםאפילובפרוזדור
ששנינוכיון,גמורהמבראולא,צביכחכםדלא,"לטהרניסבראצת,דישכתבזאתגםואף.אחד

מהםחזקתובפרוזדורנמצא,במשנהנתסתם

-

אתרמויידלמאאחדבצדהכלשנמצאואף,ור

בצירוףאםכיי"מהראזהעלסמךלאהכיומשום.זובאשהזהדםירידתדרךכךאו,אתרמי
פהפתחוןויש,י"מהראשחידשומחודשדיןשזהו,במקוםהתלויההוכחהוהיינו.המרדכינתי בתוסהיאמפורשתמזמןהתלויההוכחהאבל.עליולחלוקדיןלבעל

מיגבישנתן"ורא"נת' והוא,רגלים
י"ומהרש"ומהרמ"מהרבשם,~ינ"דמהרארבול"מהריש"כמ,הכאבבשעתהדין

:שםעיין]לערניש"כממידיקשהלא"~מיימזניותלשבדגדזתא"דיצבזמתשזבת.ש"עהלזי

אשתמיטתיה,'כו"~כריסהנבפיחוששתאשהכלדהריז~בתשובהנצביהחכםשכתבנתמה

.קצא"מא"ברמשנה

אתריךלקינטרטט.ינ.צ

המשךואילךמכאן.שמריהרכנותשובתכאןעדשלג ,שםל"מהריוניסוכת

וואהאינהאםלשאולשצריך,ל"הנש"מהרשלד ולארגליהמיממקוםאלאהשתנהמשעת

,מקוםמאותו שמצערתכיוןמקוםבאותומכהלהשישמאשהשלה

עםהדסשבאמילתאמוכחמיםהטלתבשעת ממקוםבאדודאיוכיון,רגליםמיממקוםרגליםהמי

כןגסשבאולומרלחומראלתלותלנולמהרגליםמי .המקורמן
,ח'סישלו אח"מהרדאפילושלז

לסמוקיואיבא'כושאסרז" .'כושיצאוקודםלמקוררגליסמיהדורדלמא
..,,סבפאסשםלקמןנעה.שלח .וק"סשלט
פשיטאר"בפמיימוניותהגהותכתבוה"ושם נראהלאההשתנהכשבעתרקהואשהחשש)

,(כלום הןלזהחוששיםאיןשכאן,מבוארדק"סשםשמא

,א"ורשבי"רשלדלתוהןש"ורא,התוםלדעת סשםדלעיל

,אק" במניסכאןכמבואר,בכאבסגיכאןודאיאלאשמב

,ז"הבבשם סישמג

שםדמיירישאף,י"ממהראשמוכיח,עג' מוצאת.שאינהמטעםאלאהתיולאמ"מבכאב

.,נוי"מהראדבנידון,מתרץ."וע.אחדממקוםאלא סיכדלעילשדם

,(,ותוםי"רשלדעת)אק"סקפג' .לבק"סמפניםלעילראהשמה
,ב,יזשמו

,לגק"סרישבפניםוכמבואר,וסתהבשעתשלאשמי ,דלמאה"דב,נטשמת

.א'סינ"פשמט ,קעוכללוההוראההפוסקיםכלליראהשנ

.ר"לפהשייכותבתשובותשנא ,נוסףיישובלקמןגסוראה,גק"סשנב

,נדה'הלכסוףראשוןויונדפסלקמןהבאשגג וחומוסים)אחרוןקונטרסכאןעד:כותרתאחרי

,בתראמהדוראשהיאואמשר.(לכאןצורףהבאים ,זהבסימןלעילהאמוריםפרטיםמכמהבהוחוזר

.שכח'סיח"ובאו סישנד

נדהלענין,מכהמקוילאשכאבולהוכיחעג' אתעליהשמחלליןחללשלמכהולענין

.לוק"סרישבמניםלעילהועתקחלקו,(השבת ושוטור,א,סגמשנהשנה

.ט"סיקמט'סיע"



שיםקפזנדתמלכות

התםכראמרינןרגליםמיעםמהמקוררםגםבאשמאלרושישמקוםמכללהשכואב
"לנ"מהריבתשובתבהדיאמשמעוכן.רםואייתולמקוררגליםמירהרור"בגמראנ
."~נרקהשדנךמעמאדהיינו"~וש"ומהרי
בשעתושלאומתלהכשישאלאמשתריאלאבבריקהראףל"מהריבתשובתמבוארוגם

בשעתלעולםשבאכיוןממכהשבאהוכרהאלאמבוררתמכהלהואיןהואלומתה
ומתהבשעתושלאומתלהבשישאלאכאבבכלהתירלא1"הםגםהכיומשום,הכאב

.א"קצ'בסישכתבסמהכמבואר
שישכאבבכלכרתאיסורבמפקלהקלשלאצביהרכםלרעתלרושראויולמעשה)

לרםבולרוששאיןכאבאבל.ומנונןקורםמהמקוררםבאמרמתושמאבולרוש

אחריןקינמרם

ב"מב"רס'סיד"ביואשכחןממשגוונאוכהאי)לחלק,"נא"עח"כדףזרהבעבודהערוךתלמוד

.ממשמכהדמקריסובאלכאיבהגששבין(ק"ודויוסףובנימוקי"~נך"בששםעיין,י"נה"בהג
שבהגהותת"רלשוןובפירוש,"נןשםי"שבבנןן"הרלשוןבפירושניןח"שכ'סיח"אוח"בועיין ]מרדכינן

בשםז"ןנ"הרשםש"ומממשנתמכהמקריגדולדכאבהכינמיליהדסבירא,

בדלאמייריכרחךועל.,ערוךנןאתלמודודאיפליגלא,"כויניוחבורהבועהדדוקאא"הרשב
אובועאאיזוישבודאיטובאכאיבאבל,בלשונושםכמבוארבעלמאחוששרקטובאכאיב

.דוקאהכאבבשעתלעולםמדרואה,כאבידיעלשבאמאחרמוכיחשהדםהכאשכןוכל.חבורה ועייןנ

שמבחוץדםהקורטתלינןהכוסותבביתתחובהקוץאיןראם"גנן"ל'סיד"ביוש"במי" ,חוליידיעלדםמוציאמפולששאינומשהונקבדאפילו,לבדנההשנימצדחוליידישעלבמכה

באבריםשכןוכל,בצפרניםחיכוךידיעלדםיוצאמבחוץהאדםבשרבעוראפילובחושונראה
חבורהדהא,מינייהוועדיפאוחבורהבועאכמוממשמכהמקריגוונאדכהאיופשיטא.הפנינים

שאינואףמבפניםהאשהעורשניקבידיעליצאכשכברשכןוכל,לצאתוסופודםבהשנצררהיא
אבל,בודאילמותשסופהרקטרימהואינה,שתחיהלהשאפשרמשום,טריפהדאינהוהא)מפולש

פוףא.נק1אמנם.רק.פקצא"פלקמןאףהכייןכןשם.ב,םשנו '.סשנו
לרםדיךנישאיאלאלהיטישלא,מסיקא'ק.ס.א'ק.כש'יא.כקוונחבאי.קעי מ"ק"1פ,קם"פצ.צת.ש1ויאה.ההידיןלביתלבואזה.שםלקמןא.שבימן'הרנקזישהם.כה'.פשנח

.(ב,פ)1פף''אהל.ה"סה1פפ1תהרה'שאיית.אאות.'ק.1פ,1ק.פשםלקמןה.1כשנט

איריןלקינטרםם.ינ.צ
.דמישפירטופאליהכאיבהא,דלאהואחושששנו סצ"צת"שווראה

'סייצחקפני.אאותקיט" ,ב

.הגוףשפכלכחוליהויגדולכאבעיניולוכאבושגז סשנת

,כד).ח"פיבמותיוסףמנמוקישהביא,דק" פסילהגדולכאבויןשלומד)ועדיףה"ד(א

.(בשבתחולהמדין .הלכךש"ומה"חפ"משנט
.שמעיוןומהאה"סד(ב,לט)ד"פישבתשס בכאיבשאףן"הרבועתשפירש)הלכךה"דשמא

שבכאיבמפרשח"והב,חוששליהקריטובא .(ן"הומוחהטובא
מרוכימהגהותהפיא,ומבממיןה"דשםח"בבשסב דאבוןעבור)ת"רבשם,תמדרמוז"פישבת

בכאבכמו,השבתעליוכתלליןכאודיואחד .(השיניים

אסאמילו:ג"משסלעילש"ממבזהוחוזרשסג יושואמויוראה.(ח"כפדלא)מאדלוכואב

.ו"טמגטהכ"ח ,מ)שבתשסד

,מכהה"ד(" .מכהנקראיןאיןמיחושיןאבלשסה
וראה)כמכההשיבגדולכאבשגם,שםז"עשסו א"הרשבוגירסתפועתדיוןעוד,בהמשךלקמן

.(בזה חוששיןואיןכזופמכההדםשתוליןלהוכיחבאשסו

דםהביאזהשכאבלחושאיןוכן,טרפהשהיא ,מהמקורנדה

וראה.ליוימהגיעיור"בשועזהסימןסיוםשטת רמשם

ביתולענין.ושטלענין,כ"ובמט"סא" ך"ש,ידק"סו"ט,ח"עמח"סא"רמראה,הכוסות

ח"פר,מט"ס(הישן)ל"צת"שו,(להטריף)לאק"ס ס

שורתבואות,סוק"סשפתוארפרי,כבק"סמח" ה"ד)בגק"סלעילוראה.(להמשך)יגק"סלג"ס

צ"תלצ"שו,כאק"סבגסף.(שאומרתא"הושפש"ומ ס(החדש)

.בקכוג.א,סוך"מסדיאותמח"ס.מ" .שסשורתבואותשסט



קפזנרםמלכותשכ

הואהכאבאיןשמאלתוששבאנורקבהןוכיוצאהכליותככאבמתמתושיבאהמקור
שלאו"ומהריל"מהחיתשובתכמשמעותלהקל1"הםעללסמוךישב1הלבאלרםהגורם
נדהדםדרךשאיןכלנוותוצאלכלהתןוהואם.רגל.מכאב.גגועיקרכלללוהחששו

אחריןקינמרם

קורט(מבחוץפירוש)מכהשםאיןאםשאמרונלוכמו,(פניםכלעלבאדםהיאסכנהמקוםמכל

שלודרכהמכהדמקרימאחר,עצמהמהמכההואשהדםמאדהדברוקרובדאפשרוכיון.מניןדם
לדםגרםהכאבשמאחיישינןולאבחזקתהאשהמוקמינן,"המרדכינלש"כמדםלהוציאמכה

,]שעמנו,קודםשיבאהמקור

שיצאובין,דמיםמותרותדוקאדהיינו,התורהשטימאתונדהדםדאינולומריש,גרםאםוגם)

מותרותאינוכאבידיעלהיוצאאבל,נצןולדאונליקפיצהאונסידיעלבזמנןשלאביןבזמנן

דמיולא."נלהחיצוןולביתלמקורנדהדםהילוךשביליבמהלךשיצאחיותאדםאלאהדמים
לסמוךראיןאלא.לדםגורםהכאבהכאאבללכאבגורםהדםדהתם,,נלבכאבהרואהאשהלכל
ומכל,ודכוותהנפקפיצהכמוזמנםקודםלבאלמותרותגורםושמא,מפיסדמאןלבדנהז"ע

,עיקרוזהו)"למותרותשעאלאמעבראינודהמקורלומרדישאלא.נפקאלאספיקאמידימקום
וגם)נן'.בפמקוםבאותואובמקודמכהבלשונםששנוחכמיםרבדיעללהוסיףליהדמנא
ממדקאמר"בנן"בפ

-

כל,מקורדרךקאתי[ממעיינםשגםלומרתימציואם.]נןטמאמקומוור
הדםותלינן,"טהורנןדמקומוהחיצוןבביתשכןוכל.מננז"רמבעיין(אמתנהשהדיןשכן

להדםכללדרךשאיןלומרישאחרשבמקוםמכהאבל.מקוםשבאותובמכהבבדיקהשםהנמצא
ידיעלאפילוהחיצוןלביתלילך(רגליםמיעםלחלחולתשיוצא,נןה"פם"ברמבמוכחוכן)

אזלינןהכימשום,מכהידיעלהיוצאחיותאלדםולאלמותרותאלאמעבראינוכי,נזיהמקור
נדהדםשהואדמיםלמותרותגורםשהכאבלומר,בוהנמצאיםדמיםכבשאררובאבתרזהבדם
לומריש"עצמונןבמקורכשהכאבאך.כללחיותאלדםולא(החיצוןלביתוממנולמקורלילך

,(כללמהמקורדםבאשלאלולדשיששכןכלבמקורנניאינוואם,כן

,'נמהמקורגםיצאשמאוסתהבשעתאפילוחיישינןדלאוכמו.כללמהמקורבאשלאתלינןאלא
ש"וכמ,ידעהומנא,'כומכהמחמתדםהרואהתניאוהתם."'אחזקהנדמוקמינןמשום

אראיןלקינטייםם.ינ.צ
,א,נאחוליןשע כתמיםלענין,(ג,א)תשלהרמזשבועותשעא

,סיהתרומה,מסומקורו,במכהדוקאשחולין מכהסתםואמרינן,(כסק"סבפניםלעילהובא)צב

.(אפשרה"דלקמןה"וכ)לפעמיםדם.מוציאה לעילוהובא,סו'בסיצביהחכםשחששכמישעב

ה"דשם)כדבריובזהוהכריע,לדק"סכפנים סיולקמן,(ולמעשה

שאיןמסיקוכאן.ןק"סקצא' ,משםלבואלדםדרךשאיןבמקוםאלא)לזהלחוש

.(וכדלקמן .בק"סבפניםושם,קפג'סיכדלעילשעג
איניקישישיט)כק"סקפג'סילעילראהשעד בק"סקצר'סיטהרהסדרי.(זיבהכימימטמא

קושימחמתראתהלאאסא"מע,לז'התוסשלדעת) לקמן.(וםבלאהקברפתיחתאיןמטעםזיבהטמאה

.(ט"ומהה"ד)יק"וסחק"סבפניםקפח,סי ה"דכהגההכק"סא"קוקפג'סילעילראהשעה

קטו,סי,ואותקיב,סיצ"נת"שו,שםעיין סי.וואותבאות

,ואילךגאותקיט' ,ל"בנ'בובכדיסהשחוששתשעז

שעיקר,(המוסגרולאחרלפני)כאןנתבארולכןשעז ולא)מהמכהבאשהוםשתולין,להקלהטעם

,(המקורורךעבר

.ז"סיקפט'סידלקמןשעת לצאתדרךלושאיןבמקוםכשהמכהוללןשעט

לצאתהמותרותלוםגרסשהכאבחולין,משם .(א"הקובסוףוכדלקמן)מהמקור
,א,סושפ .א,טזשפא

,שבמקורבמכהסייריהריויוין

.נפקאלאספיקאלמידיכדלעיל,טמאהשהיאשפג הוםשממנההמקורכתוךליישמכה:כ"הר"פשפד

יוצאשדםואעדפלבעלהמותרתותהיה,יוצא הקוכיאורוראה.המקורמן
.(קצה'ע)א" .הגשה.ש"וב,טהורהדםשאפילושפה

.בכליהאובחלחולתהואמכהדם:ו"הישפו ,האותקיב'סיצ"צת"שוראהשפז

שמחמתלחוששיש,ייק"סבפניםלעילשנתבארשפה אמנם,נוהמותרותרםראתהשבמקורהמאב

,מהמכהשיוצאחיותאדםשהואשתוליןמסיקכאן משםלהגיעשיכול,ב"וכיובחלחולתאלאשפט

.החיצוןלבית וכדלעיל.ישאסה"דשםי"וכפוש,א,,טבוייתאשצ

.כחק"סבפנים מטהריןזהשמטעם,כרק"סבפניםכדלעילשצא

,במכה



שכאקפזנרההלכות

כאביריעללבא
~

מיכאבביןלחלקשכתבבמהלוהנתכויןצביהחכםשגםואפשר.ה

אחריןקינמרם

ש"כמ,לדברדרגליםנ"נלהכשכואבלעולםשרואהמשוםודאיאלא,'כועיניהראין]'נא"הרשב
שכתב,'כנ"הר"ופ,"'גנ"היא"פים"רמבלשוןמדץדוץומיהו.רגליםמיגביז'אנ"הרשב
פניםכלרעל,בוסתהדתולהדומיאהואבמכתהדתולהדברישאמכלל,'נומותרתותהיהבסיפא
ש"וכמ,בודאימהמכהזהשדםשאומרתכבסיפאלגמרימותרתולא,וטבילהספירהבעיא
מודיםוסתהבשעתשלאומיהו.ש"עוסתהבשעתלטהרליההוהלאכןלאראם1'נ'התוס
אלא)כויתעיניהדאיןא"הרשבש"כמליהדסביראן'לומרנישם"ברמבוגם."'נ,התוס

לעולםחוץהכאבכשמרגשתהייריא"י'בפוכןובסיפא,("הכיתלהומביראלאודאידהתוספות
,רואהואינוכואבשלפעמיםמייריוברישא,לעולםרואההיאמאדשכואבפעםובכל,ראיהבשעת
להכואבאינוואם.לגמרילטהרמהנילאכשרואהתשמישבשעתלעולםלהכואבאםגםולכן
פרץבברייתאדתניאמכהמחמתרואהזהאיןכי,גמורהמכהמץרידלאאפשרתשמישבשעתרץ
,שםמגיעהאבר,ואיבמקרשהמכהמייריהתםדהאנוץתתנ'תבפרץדתניאולא,]הידתכל

מסתמאדםהמוציאהמכההיאאםכןואם,זתז"הרדבכנדוןדםהוציאבמכההאברשבדוחקלומר
בשעתבשלאגםלהכואב'בודא,הכאבלעניןוכן,תשמישבשעתשלאגםדםמוציאההיא

מכהדאינה,ח'כוץצתונראה,תמיימוניתשבהגהותא"ריצבבתשובתכתבהכיומשום."תתשמיש
."תשמישתבשעתרץמצטערתשאינהמאחר,לגמרילטהרהעליהלסמוךגמורה

מורה,'כוהמכהמןהואאםלדעתלהאפשראי'הארוךתהביתבתורתא"הרשבלשוןתןוהנה
לדינאהכיאפילוומיהו,המכהמןשהואממשלידעבעיד"דלס,"'צביתוהחכםך"השכפירוש

אחזיילקינטייםם.ינ.צ
הובא,(א,בג)ןשערסוףהארוךהביתבתורתשצב אכלה"ד)בגק"סבמניסונתבארלעיל

,(ואילך,א"הרשב שמוגשתדמיירי,מהתוםהובאכחק"סלעילשצג

שער)א"הרשבולדעת.מהמכהבאשהדםעתה ואף)מהמכהשבאמרגשתכלאאףשהתיו(א,כגד

ש"ומה"ד)כגק"סלעילנתכאו,(וסתהכשעת ז"סע"בשושכתבד"עומייוי,(א"ואא"הרשב

דמיירימסיקוכאן.(אחדכמקוםא"כמוצאתשאינה) ,להשכואבכשעהשרואה

דםאתאצרכיםדבשעתכיון:(כ,כב)דשערשצד ק"סקצא'סילקמןהובא,באהמיםעםחזקה

'ותוסי"רשלדעתגםה"שכ,(א-בקו)לעילונתבאר.א ,ש"הא

'כוממנהשותתהדםוהיהמכהבההיתהאםשצה זהשדםשמרגשתדוקאשטהורהנראה)טהורה

.(בכאבסגיולא,מהמכה בההיתה,כוסתתולהלוסתהסמוךשמשהאםשצו

מכהלומראשהונאמנת,'כובמכהתולה.מכה יש

מותרתותהיהיוצאהוםשממנההמקור.בתוךלי .לבעלה

כאזהשוםשמרגשתשווקה)סברומרה"דשםשצו בפניםוכמלעיל.(וסתהבשעתטהורהממכתה

כדעתגםלמרשיששכן,שםך"בשונתבאר,כחק"ס הרמב

,(וסתהבשעתאףטיהרבזהשדוקא)ם" כאזהשוםמוגשתאינהאפילושטהורהשצת

,מהמקור כמדלאשצט

כאשהוםשמוגשתוסיירי)לעילש" ,(בכאבומייני)א"כהרשכאלא,(מהמנה

.מהמכהבאהדםאםמרגשתאינהב"ואת שבאכשמרגשתאלאוסתהבשעתהתירשלאתע

וגםה"ד)בפניםכאןנפסקוכן.מהמכהעתה

.וסתהכשעתשלאאלאבכאבלהתירשלא,(מבואר ,א,טזחב

,א,סותג חחד

ה"ד)כגק"סכמניסלעילשהובא,תמד,סיא" .(עודולא.
חוליןאיןתשמישכשעתרקלהוכשכואבתה ,מהמכהשהכאב

דלעילההלכהשהיא.פ"למהשייכותבחשוכותתו ,תשמישבשעתבכאבסגיולא)יזק"וסג"מ

,(כדיקהוצויך עלטהרלצרףכדירקהו

.תויקהי" א"הקוובסוף,יוק"סא"ובקו,יזק"ס.במניםלעילתת

הכאבשאפשודמייוי.תירץ,(זוב"מהדושלפני) ,נדהדםרואההבאבשמחמתוחוששים,במקורהוא

הטעםמבאר,לזהחוששיןשאיןכאןהאמורולפי 'סיצ"צת"שווראה.תשמישבשעתרקהואשהכאב

.אאותקיט,וסי,קט לבאריש,כמכההואגדולשכאבשנתבארעתההס

,כולקמן,א"הרשבדעתגםבזה

שהוםממשמוגשתאינהואמילו:(א,כג)ושעוחי ליזעלהאפסוואי.,,המנהמןזיווושותת

.שפופרתבבדיקתאלא י"הבפירושכארוכהנתבאר,כגק"סבפניםלעילחיא

וחכםך"השופיווש,א"הרשבבדבריא"ורמ עללסמוךשלא(מקוםומכלה"ד)שםומסיק.צבי

יודעתשאינהבמכהוסתהבשעתשלאלהקל,א"רמ הדחקבשעתצדדיםלעודלצרףרק)וםמוציאהאס

א"הרשבשלד"הסמלשוןלהוכיחבאוכאן.(גדול וחנםך"השנמירוש

ישא"הרשבשלמסקלתאלא,צבי לדינאכ"וא,ך"והשא"הרמביןמחלוקתשאיןלתווך

ת"שווראה.וכדלקמן,א"וסש"כמאמתדיןהדין .האותקיז'סיצ"צ



קפזנדההלכותשכב

מחמתולבאנרהרםררךאין1השחוליאחרלכאב(ר"ווינן"הארי)חולישהוארגלים
.(1"כהםב1ההעיקרלוהנתכויןלאאםואף.ב1הכיוצאלכלהדיןוהוא
הדםשמתמציתרתלינןהכאבבשעתשלאבמוצאהאףלהקלעור1"הםש"במאבל

אחרוןקונמרם

היאאםכןגםלידעלהאפשראימכתהביןעיניהשאיןמאחר]'כית.א"רמש"כמאמתדיןהדין
ראםנ"תתשמישמחמתדרואהכבדיקה,כגםוהצנו,שפופרתבדיקת'ירעלאלא,דםמוציאה
שצריךכמו,למקורהשפופרתכשמכנסתהמקורשבצדדימהמכהשהואבידועהצדדיםעלנמצא
שמעון'וררביבהדפליגי,תןבברייתאבמקורשהמכהמאחר,ז"ת'צבוהחכםך"השלמירושכןלומר
הרגשתביןבזהלדקדקא"הרשבירדלאהכיומשום.שםעייןא"הרשבקאיועלה,גמליאלבן

מוציאהשהיאולהוכיחלידעכדי,זוממכהלפעמיםשיוצאאחרדםלהרגשת,זהודםזוראיה
שהיאולידעלהוכיח,הוכחהדםוזהראיהדםשזהלחלקחיתיומהיכי,בינייהומפיסדמאן,דם

צריךשאיןליהדסביראבלשונוכלללטעותאיןכיוגם.י"תא"הרשבסתםהכיומשום,דםמוציאה
,בלשונודמוכחטעותשזהו,שמוציאהלידעבעימיהאאחתפעםאבל,וראיהראיהכלעלשפופרת
,דםשםשיש"'תא"הרשבש"מומיהו.י"תבפניםש"וכמ,ש"עתשמישמחמתמרואהמראייתו

בשעתלעולםשרואהידישעללעילש"כמלפרשאפשרשאי,ן'ת'כותולהלשונוסיוםשםעיין)
מרגשתבמה,תולהמקריזוהוכחהואם.לתלותצריךאיןכןדאם,מהמכהזהשדםמוכחהכאב
,לעילש"כמנצררדםבהשישוחבורהבועאעלמוכיחגדולדכאבמשוםואפשר.דםשםשיש

,(עיוןוצריך

יוצאשאינושאפשראףא]מבחוץתהמכהגביעלבעיןאלא]נצררתדםלומררוצהדאינואפשר
וכנוסומובלעמיעוטומחמתאו,אדומותליפות,גבי]]ת,כדפרשינ,עליהונתייבשנגלד'כלחוץ

ולאהדםשותתשממנהאנןתלינןהכיאפילו,א"ברשבש"כמשברחםמאדעקומיםבמקומות
ראיהבהלתלותכדילפעמיםלחוץהדםמוציאהשהמכהבעינןנ"תהתרומהלספראבל.נתייבש
שידועדהיינו,ויורדשותתהדםשממנהז"תדאורייתאלישנאמדייקהתרומהשבספרמאחר,גמורה

דםלומררוצהא"הרשבאםוגםתתךלדינאך"ושא"רמכללפליגילאזהולפי.בבירורכןלה
ש"כמהמכהגביעללפעמיםלחוץיוצאמסתמאנצררשהדםדבללומרישמקוםמכל,נצרר

תלינןלאהכיומשום,החיצוןלביתממשלחוץיוצאשאינואפשרשלמיעוטואלא,]תהמרדכי
לאא"דלרשב,בזדדמזדדאפשרך"דשוגם.תלינןא"זלדרשב,גמזרדבראיד'להמרדכיתךביה

אינהאםאלאא"רמעלפליגולא,ממשגבהעלדםבמוציאהסגיאלאממשלחוץיוצאבעינן

אחריןלקינטרםם.ינ.צ
מוציאהשהוםליועצריכהשלמסקנאלפרשאיןתיג כומאחר,דם

'. .יכק"וספ"מדלעילתיג
א"הרשבש"ומה"ד)בגק"ספמניסכדלעילתיר .דק"סאל"ובקו,(א"וא
מוכחטמאמקורוש"שממ,וכדלעיל)א,טזתטו ,(במקוךבמכהדמיירי

אם)שפומרתי"ערקלידעלהא"אששניהםהטו הואששותתהדםואם,דםמוציאההמכה

.(מהמכה ק"סא"ובקו,(א"הרשבלשוןשהעתיק)כגק"בסהיו

פרואהשאמדוכדרך:א"הרשפש"ממשהוכיח,ד בלאאףאלמא,כופורקתכיצד,בותשמישמחמת

שפופרתפריקתבלאסגישבמכההרי)'כובדיקה .(גתתפעםאפילו
ישמכהלומרונאמנת:א"הרשבכותבבמסקנאחית ממנהאומרשאניפמכתהתולה,דםשםשישלה

ואינהפמכהדםשיששיודעתהרי)שותתלויורדהדם

.(לחוץממנהשותתהדם.אםיודעת בכאןישהריחיט
,דםשםשישמכהשהיא,פרטים' ,במכתהששותתהוםתולהושהיא

ש"ומה"ד)כגק"ספפניםלעילשנתבארכמיתכ הרשב

וסוברך"השחולקודאישבזה,(שאומרתא" .לטהרהשאין
,כולקמן,יודהך"הששגםאפשר)שבזההכא ,כק"סקמח,סיתכב

ק"סרישפמניסלעילשהובא,ודיןה"דצב'סיתכג .כג

יוצאדםשממנהפמקורליישמכה:א,סותכר ,(ויורדשותתהדםשממנה:שםא"וברשפ)

שישלידעצריךא"ברשנא"הרמלממוששגםתכה ך"השגםיווהובזה,בפניםהמכהעלדם

,לטהרה ,ג"וש(צ"החש"מה"ו)כדלעילתכו

,כגק"סרישפפניסוכדלעיל,התרומה'סבשםהכי



שבגקפזנרההלכות

לאחראבל.שתתחזקקורםשיהיהצריךלהתרפאותתרצהאם",ח
לשמש[יה]הרפואהעללסמוךמותראםמסתפקיםיששתתחזק

הגולהבאר

.ק"וממנ"שמתתוומה'ספשרטוריא

כמבוארמהומןלארראלאהכאבארר"מיבנןמצאהלאואפילובאהואהכאבשבשעת
כמוחיצוניתממבראכרתאיסורלהתירעליולממוךאיןב1ה]יןא"קצ'בסימדבריו

:)"ופלתינהכרתירעתוכןשםצביהרכםשהשיג

שנתרפאהלהואומרמומרהורופאישראלשהואפיעלאף.כךאחרלשמש,לה)
שנתחקהקורםארתלאשה11רפואהעשה1הרופאאםומיהו("ינן"בז"קנ"ממ)

לשמשומותרתפעמים'בגשנתפנקהלארראףעליולממוךאררתאשהיכולהונתרפאה
:(~ךנן"ש,בענן)11רפואהאררהרביעיתבפעם

אחריןקינטרם

אםשכןוכל,נצררדםאםח]לידעתאך.בזהמודהא"רמדגםואפשר,כללדםמוציאהאםיודעת
ן"הרש"דמ"לומרתןוצריך.'כושמרגשתששאלתןהאמונתש"כמן]לומרתצריך,גבהעליוצא

גרםדלאלומרוצריך,דוץאוחבורהבבועהשמרגישנמימיירי,א"רשבבשם]דשבתתןד"מי בגמרא

אך.בחדושיוע"וצ.כללמכהמץרילאדכאבלתלמודאליהפשיטאאלא,'כודילמא)תי באבריםוחוץגדולכאבכלודאיתיזאלא,דוץאבועאלהרגיששםעיניהראין,גדולרוחץזהו

,דםבהשישא"הרשבשכתב11ה1.כנודעוחבורהבועאכעיןץלץולמחמתאלאאינוהפנימיים

משום,"המרדכיתןש"כמלחוץהדםכןגםמוציאהולפעמים,בודאיוחבורהבועאכלסתםשזהו

.לחוץשהוציאהבמכתהתולההכי
שאי,חוץכאבשםישאםאף,גוונאוכהאימעיהשיפוליאבל,מץוםשבאותובמכהזהכלומיהו
לביתלבאזהלדםדרךאיןהכיאפילו,לדםגרםהכאבאלאלכאבגרםשהדםלומראפשר
הםדרךאפילו,,תןהחיצון

-

לצאתנדהלדםגרםשהכאבאלא,ור

-

:תייה"בהגשכתבתיכמוזמנוודם

.(שמפתפק)רצם'.010שסד.שםלקמןהקע,ר"מאהרסרואהאבלשמא שבםשריב

.ההרימה'בםכתיבה"רשדיהוגםהכאבבשעתדםשמיצאתכתבקפז" .התרומה'בםכתבה"דמ"סשסד.כ"אחרקשראתהאף'י'מקצא"יבם,כ"אח

,כהק"סשעז,י"מקצא"משסיג

אררןנטרם.לקם.נ..צ

בזה.דםעםמכהלהשישזאתיודעתהאיךוכיתכת א"הרשבש"ומה"ד)בגק"סבמניסלעילהובא

.מכהלהשיש'כובהלוכהשמרגשתדמיירי(שאומרת שמוכיחכאבלהשישאלא,דוחקשזהמסיקוכאן

,מכהלהשיש הרשבלדעתנמושאםתכט

,כמכהאינושכאבא" ,,בולומרצריך

אובהלוכהמרגשת:(שםוכדלעיל)כג"סהל ,גמורהמכהלהשישמברותשאראובישיבותיה

,(כמכהאינושכאבמוברא"שהרשב)ז"ולפיהלא כולזכרצריך

', ר"הבשםל"1א"הרשבוכתב:מכהה"ד(א,מ)חלב

האיבריםמןאחדכשנתקלקלדוקא,..ל"זיונה אבל,בהוכיוצאבועאו%מכהמחמתהפנימיים

,מכהנקראיןאיןמיחושין טיבאליהינאיבהיבאתנאילמא:א,נחו,עתלג

.ליהוי,נמיחישש ,נמנההיאחיילשבאבסיבוא,הושבוטתלד וטנואהשנן,(צ,החמעשיעה)נילעיל. .א.הושבבשטשסהויןמלשין
.נ"ש.(צ,החמעשיעה)ל.נילעתלה ,,סצא,'סילקמן.,(למעשה.יעה)באןבפניםתלו
יםשיביאלחישש"שבאבשבלמביאו,י ,'מסנאן..להקלאין.ומגיס.,מהמלו.מחמת
לביתלביאזהליסיון)'נשאאלאו'להחמשלא סצ,צשתתואה..החיצון

.באיתט'," יסשהיאלימומבסש'שבש,(ס,1ויה)לעלתלו

ספ'י'מ.,ניה

"
.נבאלאא
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וואם'.נתרפאת[,י]ישראלרופאלהאמראםשמתירמייויש,.כךאחר
שהועילווניכרהרפואותידיעלוראייתהומתהדםשפסקהאשהתראה

.הנכריעל[לי]אףלסמוךיש
.לבעלהומותרתנתרפאתדםחררתממנהונפלפתאוםיהפחידוה'מ

שיאבידועאחתפעםאפילותשמישמחמתוראתהחזרהואם
'נק7"ור36ן"סרמ3)זורפואה["רי"עמתיריןאיןהזהובזמן.נתרפאת

שתבעלעדזורפואהאחרמבעלהאותהמוציאיןזרןיומיהו".(ס"3
.(מס7"ר36)לקלקולהותחזור

.כשתמהרשניתפעם[יט]לשמשמותרתתשמישבשעתדםהרואה"י
פעםראתהאםכגוןראייתהאחרזימנאחראחיישיעמיחשמיהו

הגולהבאו
.א"עו"םנדה'דרבה'קמ'דאתאמשהיאן"הרמבידא"נ?רשם'נאה'נ'מור'א'מהר"בפשםמ"הבהיב מה

נדה'בהלן"הרמבכ"כ,ן"הרמבבשםשםמ"הבהכ"כסו'רפאת,מומרהזהקמיעהרופאלזמרדנאמן'רושלמ' .שלו.פעמים'נבו

מ"הרבשםבפדמ"הנטז.שםיג

"בהונןדקרינןעליולממוךאיןלרביםמומחהשהואפיעלאףנכריאבל.נתרפאת,]ל]
:(ן"מיימוניותנהגהות)שואדברפיהםאשר

שסמקעדשהזקינהאלאכללרפואהלהעשולאאםאףהדקיהוא.הנכריעל,,ל]

:(ופלתיילכרתי)'דפעםלשמשלהתירהשישאפשרכנשיםאורחלהוחדלומתה

שאםנמיאיכןידיעללהתירהלכתחלה11רפואהלעשותאיןכלומר.]]רפאה,לח]

להעשואםומיהולינשאאותהמתיריןאין11רפואהלהעשוכךואחרנתגרשה
:("ךנל"ש)'כומוציאיןאיןבעלהתחתבעודה11רפואה

.אינלנמעיףכדלעילושלישית.שניתמעט,לט]
וצריכהתשמישמחמתלראותלהגורםהחודשיוםשמאהחדשלימיחוששתמקוםומכל

אשהכדין(]מנל"תתל'סיא"הרשבבתשובותמ"מהר)שלאחריובחודש1הביוםלפרוש
דבריםאכילתאובהםוכיוצאועפושבפיהוקנליבגופהשאירעומקריםידיעלהרואה

שהיאבהוכיוצאכקפיצהאונםידיעלשראתהאו"בהמניוכיוצאובצלכשוםהמחממים
.נטבהגייהמ"יומעיף,נל1"ימעיףמ"קפמימןכדלקמןוההפלגההחדשלזמתלחושצריכה
ביניהןשישתשמישמחמתפעמים'בכשראתהאלאלולחושאיןההפלגהשומתאלא

מעיףמ"קפ'מיכדלקמןהפלגהכאןאיןאחתבפעםאבל"נלא"ימעיףכדלקמןהפלגה

,(.לפיאףה"ד)ג'ק"סל'לעה"וכ.(הינוה"ר).א.,קמרתהליםשסיח הששבחשיבותא"הריצבתעיבתשסיט

.שםשיךשעדב"אמו'להלכית" .ג"מכקפט"םמרלקמןשעהיוםילענין,האיתקמח'.םצ"צת"שיוראה.ר"פ

החדשלימתבקפיציתשחוששת)עבק"במשעו.י"וםב"מתריח'סיה"איל'לעראההכעורים .(וההפלגה.מק"משע

ק"יםמכיבשםע"שוגםוראה.הגוףומתלעניןשעז,כהק"סהשלמיםתירתלגירסת,כסק"משעא .צבע.בק"יםשעב

.טק"סלעילוכיהשעחג'ק"סא"ובקי,נא.ק"םלקמן.להק"סך"בשח"וכשעג



שכהקפזנדההלכות

ראייתהלפנישראתהנדתהבעתמראייתהההפלגהלשערראין(ינ).(ה"לק"מך"ש)'ב
אחר11הפלגהלשיעורלחושצריכהשתהאתשמישבשעתראייתהעדתשמיששבשעת
בשעתשראתהדכאן.תשמישמחמתשלאנרואהשחוששתכמוש'שמ'תבשעתראייתה

הדםבאולאנדתהבעתשלא11לראיההגורםהואשהתשמישלקולאתלינןתשמיש

שמחמת11ראיהאחרותראהשתחוורלחושאיןהלכךנדתןבעתהנשיםכדרךבעצמו

כדרךמעצמוהדםשבאנדתהעתראייתאחרשהפליגההפלגהבכשיעורתשמיש
ותראהשתחדרלחושישאדשניתנדתהבעתותראהשתחוורארראלא.הנשימנלן

נדתהנעתראייתהאחרתעטשמחמתלראותשהפלצההפלגהבכשיעורתשמישמחמת
."בממוךנןכדלקמןהראשונהנןבפעם
שלאומןכלפיהוקבלאלהפלגהחוששתבווכיוצאפיהוקידיעלדרואהגבעלואף

דחיישינןמשוםמ"ימעיףמ"קפמימןכדלקמןבפיהוקלהפלגהפעמים'בגומתקבעה
שיבאלאורחגורםאינושהפיהוקהתםשאני.]נןהראיהגורמתלבדהההפלגהשמא
הלירותממותריהמתילדיםכמקריםהללולמקריםשגורםהואהאורראדרבהאלא

הדםדרךשכן11לראיההגורםהואשהתשמישתלינןהכאאבל)ננשםכדלקמןוהדמים
.דנני"קפמימןכרלעילתשמישהרגליריעללבא
מחמתלראותלהשקרההואמקרהאמרינןפעמים'גכןהוחנקהשלאומןשכלאלא

אמורהשתהאגרידאלתשמישחוששתואינהתשמישמחמתתראהלאושוב"תשמישנן

כמוההפלגהבאותהושלאשלאחריובחדשהיוםבאותושלאאףלעולםלשמש

אחריןקינמרם

ץ"סט"ץפ'סיך"הששכתבממהמבוארממש"תןגוונאכהאי.נדהההפלגהלשערראין(ב')

ץפיצהבלאהיוםראתהראםבהדיאמשמע,'כווץפצהחזרהתת'כושץפצהכגוןתנןח"מ

יהאדלאאמרינןולא,שנית'כשבסוףלץפיצהאפילוחוששתאינהוראתהץפצהיום'כולבסוף
ואילובץפיצה'כשבסוףראשונהראיהדתלינןלודרצריךכרחךועל,]תתך"בששם,'עי"תת'כו

,הפלגהעדייןכאןואיןראשונהראיההיאץפיצהומחמת,,כהפלגתובטלהראתהלאץפצהלא

בנידוןהטעםוהואהדיןוהוא.'כושץמצהפיעלאףשנית'כלסוףחוששתאינההכיומשום )דידןתת

:הפלגהכאןואיןבתשמישהראיהדתלינן

.נ.ש,,(לקפיצותפיהוקביןזהממיםלחלק)פבק.פשפו.(כן,ה.ר)עק.פ,,?ק.פא.,בקנתנאישעט באריכהנתבארשפ

,ג"וש,יק"משפדומתשהואוכעה"ד)עק"מא"בקי כגירםהיאש'שהתשמכאןראמרינןל"הנשלפישפה.(נדתהית'לראונב
נדתןבעתהנשים-ברקבעצמוהדםבאילאה'לראד-מגק"ים,(נרהית.מראהפלנהגומת)מב-מק"םשפא אמרהוחזקהשלאשכל,הק"םל.כדלעידלא).(טבלתהשאחרראשינהבביאה)

רמה'פנן' שלפישפב

--

מקרהאמרינןהוחוקהשלאשכלל"צכ"עעתדללאנדהיתה.מדאההפלגהכאןלשערמקוםה לרא.נדתהבעת

.בהגההנ'ק"מא"קי.(1'יאה"ד)".ק"סא"קזיאה.'בזהוא,תשטשבשעתתה"

אדרוןלקונטרתונט.1

,קפצהנמיהשתאהאיגרע,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכלליתהלח וחזרהבתחילהשקמצהבמיאמרינןזודסבראתמס.נוה'הלע"שו.הקונטרסמדרכיביאורעםא"קו

להבלגתלחוש,וראתהעשריםביוםוקפצה,א"קוביאורעם אבל,שםלקמןגםומובא,עונהאותהסוףעדעשרים,עבק"סשםלקמןהובאהלט

,בתחילהקננהשלאבמיאמרינןלא11סבראוראתהוקפצהחזרהיוםעשריםואתרוראתהממ עדנדתהראייתשמעתלהמלגהחוששתשאינהתמג,ההפלגהלוסתלחושצריכה

.תשמישמחמתראייתהצריכהקפיצהבלאלעשריםמעשויםואתהיהאתמא מתחילהשקפצהבשבילוכילעשריםלחוש



קפזנדההלכותשכו

אחרתמבילה[""]כשתגיעמבילתהשלבלילפעמים'באו["]אחת

והם"דרכנןנדומתותמשום.מני"ימעיףמ"קפמימןכדלקמןגרידאלשהוקשחוששת
שאם"מבעלהנןאשהלהוציאשלאכדיפעמים'מגבפרותלתשמישלרוששלאאמרו
מרמתשתראהארתשבפעםבעלהתרתיושבתאבינולאברהםבתהנצתלאכןלא

:(1"מק"מהמסכתבוכן.ופלתיננןכרתי)מבעלהתצאתשמיש

שמבלהמבילהנןבלילשראתהארתדפעםדומיאפעמיםפירוש.פעמיםשתיאו,נם
מבלהבלילראתה'בפעםוכןקבועשאינואולההקבועכומתה"נדתהשןלראיית

:]תשמישימרמתשראתה.1לראיהולאומתהלראייתשמבלה

לפרושצריכהשלישיתאושניתומתהלראייתשתסבולפירוש(ע).אחרתטבילה,ומא
מבילתהבלילשראתה-כדק1הבלילהתשמישמרמתתראהשמאמבעלה

אחריןקינטרם

וכרתייעקבתתיומנחת,שמואלתתהאמונת"תתהנה.נרתתזומתהלראייתשתטבולפירוט(יג) ופלתיתת

ראשונהבביאהחששאיבא)כאןת)ר"י,"סש"במז"בהטסריקיתתןבוקיתלו" יעקבוהמנחתשמואלהאמונתוהבינו,'כו(הטבילהאחר)רבזמןשהואפיעלאף(טבילתהשאחר

ועוד,])תפיעלאףמאיכןראם,אינווזה,")ת'כורבזמןהיתהראשונהשהביאהופלטיוכרתי

ראיתחששבענין)הראשונהבחלוקהדבריופתחשהריועוד,'כורבזמןנ"תשהיאלמימרליההוי ליל
דברזהאין,כואם,מותרתכ"ואח(דוקאלילהבאותוהחששתלוירשמה(ע"שבשו)טבילה

ראשונהבביאההואדהחששו"הטכוונתודאיאלא.('כואיכאכאןאבלדסייממאי)ז"תוהפוכו
בלילהיתהאםאמילולןאיכפתלאוהראיה,(זכר,לשוהואוהחשש)הטבילהאחררבזמןאפילו

כמודלא,לעולםואסורהראשונהבביאהתלינןטבילתהבלילפעמים'הגכלששמשההטבילה

'רפ.נת.בימנםזהשממים',הז'זמה.ר)נ'ק.פל'לן.עשקיבעתשכין)צבעק.יפ,ב.פנשםע.יבשי,ה.בהנשפו הנך,(תקנענזשמאאחתנפיםהזששת,פ.בנ

.(נלבדאהתפעםבנקייתה" .נ'ק.פשפטכ.משא)א.פל'כרלע,פ.בנשנאציתת.בימםלהיתציד

אפיושלשיתשמתכמאהאלא,יישונהבמאהולאשצק.וכ1.'כשםנדלקי,במפקוביתששנה,ליןבקיצות זא,יב

.מרנ.זפמבק.פפלכדלקמן,מבלהב.מזהושי.ארמזק.אנויאה.(א.בפהזששתנה' .לסק.פל'כרלעשצא.לה'עא.ה
הרששתשאינההמעם,זיזןה.ר)נ'ק.פא.קזיאהשצג.הק.פפוףקפד"פל'כרלע,שפ מיאלהפלגהבזהבבאההששולאזהם.שמנו)מרק.פלקמןה.זכשפח

,ה.לשנריאשזנהמבלהבלילה' יאשזנה

.(א.'פכדלקמןק.פפזףא.קז.(עצמהשתקנסמבלהאהי
ארריןלקינטרםם.ינ.צ

לטבילהשויםלימיםכללנקבעכשלאשדוקא,ו"וט ,(טבילהשאחרראשונהלביאהחוששין

.יק"סתמת ,בוקיה"דשםי"רש,ב,לז1"עואהתמס

מעםכלפעמיםשלשראתה:י"מא"הרמבדבריתג לבעלהאסורהטבילתהשאחרואשונהבביאה

,רצופיםפעמיםשלשראתהכאלו א"שהרמתנא

רבומןשהיתהראשונהבביאהמייני ראשונהבביאהמיירישםע"והשו,טבילהאחו

.טבילתהשבליל ,בדוקאזהוובריהםלמיוהרי,ז"הטשכתבתגב

,נקבהלשוןהיאשהביאהתנו (לילהבאותו)החששכזמןהתחילשלפירושםהנד

אחרובומן)הראשונההביאהבזמןוסיים .(הטבילה

.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותתמד קו

נדההלע"שו,הקונטרסמדוכיביאורעם.א" חק"ס'סיהשיטותבירוריבשםקנה.א"קוביאורעם

,ואילך ,מדק"ובסמבק"ססוףבפניםש"מלהוכיחבאתמה

טבילהלילשלראשונהבביאהשכשראתה שהוא)טבילהשאחר.ראשונהלביאהתמידחוששים

ע"בשוש"ומיד4ק"ס."תטלמירוש,א"שברמהדין מייוי(לטבילתה,נלילאו)טבילה.ללילרקשחוששין

,כאןהואהביאורהתחלת,ראשונהבביאה_ראתהשלא ועיקרתה"ד)א"הקובסוףלקמןוסיומו

ר"לכתאודיעואגכה"דבגוסי,ואגבה"דא"סתמו ללילרקחוששיןהסתםשמן,ז"בטשמפרש)

.(טבילה סהשלמיםתורתתמו

א"ברמשמפרש)לק"וסכסק"



שכזקפזנרההלכות

סימןכרלעילמבילהלילערומתהראיותמסוףשוותהפלגותשהןלפינינהראשונה

אחריןקינמרם

,זהץ"ססוףו"הטמלשוןבהדיאוכמבואר,"~זת"הטבדעתופלחיוכרתישמואלהאמונתשהבינו

כליללידתהאחר'כוטבילתהבלילכמולידתהאחרו"טץ"בסוכן,ש"ע"תטבילהבלילשייךלא

היולאשהביאותלפרשליההוהכןראם,י~כןתמודהא"רמלשוןסתימתוגם.ש"ע'כוטבילתה
.הספרמןחסרוהעיץר,לטבילתהשוותבלילות

אםמץוםמכלראתהולאשמשהכ"ואחטבילתהלילשפירשה)ן~תהגולהבארשכתב"~תומה
בביאהולאטבילהבלילאלאוכתלהץבעהלאגוונאדבכהאי,אינוזה,(!"'כוראתהכ"אח

הכיומשום.השניהטבילהשלאחרראשונהבביאהראתהשלאמאחר,הטבילהשאחרראשונה
בפירושפירשוולאנ"ת'כוראתהכאילוא"רמלשוןבפירוש]שמואלתןואמונת"ךתן"השנדחץו
ז"תפירושועלפתועלך"להששהוכיחאיךג"כ'סישמואלבאמונתועיין.הגולההבארשלמרווח
בלשוןכלללאמרואפשראי,תןשמואלהאמונתפירושגםבאמתאבל."תןלווהודהא"רמבלשון

שראתהליהתיפוץ,הזההאריכותכלליהדלמה,"תן'כוהיאשהריי"ת'כואפשר'אשהריא"רמ

א"שברמרצופיםפעמים'גלנמרדרשדרךשקאמלבד.בינתייםשתרביאתבלירצופיםפעמים'ג
מצאהולמחראחתבלילהפעמים'גתשמישלכלמיוחדעדמיוחדיםעדים'חגעצמהשץנחההיינו
ראתהכאילוא"רמעליויאמרוהאיך,מץוםבשוםנזכרולאנשנהשלאדברשהוא,כולןעלדם
אףדנאסרה'אסעיףע"בשבהדיאהואדמבוארכללצריכהשאינהמשנההיאדיןכלמןובר.'כו

משמע,'כולתשמישסמוךפעמים'גשרואהכלשםא"רמלשוןהואוכן,דוץאגוונאבכהאישלא
הואן"זת"הטבפירוש'א'סישמואלהאמונתש"מוגם.למחרולאלתשמישסמוךהדםשרואה

שהואכתבגופיהשמואלוהאמונת.הספרמןחסרוהעיץרז"הטבלשוןרמזלוואיןדרשדרך
,בינתיםושימשהבעברהדמייריא"רמדבריבפירושתל,אחרובץונטרסך"השש"מוגם.רוחץ
לושאיןזהדיןחדושליהמנאוגם,לפרשא"לרמליהדהוי,הספרמןחסרדהעיץרמאדרחוץ

.זהדיןמץורשממנו"תלא"הרשבשבתשובתמ"מהרבלשוןכללורמזזכר

.(גרתהלראיתזנבפת~שהוא,בןה.ר)נק.םא.~בקותבאר~.(מבעתהשאחרראשנהאה.בב)לנק'םלקמןכיה~שצו

.נ,רלה.א.רליצ.צר.פםראה~
אתריילקינטרטט.ינ.צ

רקחוששתלילהבאותוהראיההיתהשאםתנה .לילהלאותו
,טבילתהבלילדמייריא"ברמגםמפרשהריתנו בביאהמעמיםשלששראתהאומןבכלדמייריתנו

,טבילתהשאחרראשונה דמיירי,מגק"סבמניםש"מלהוכיחבאעתהתבת

ולא,וסתהלראייתטבילתהאחרפ"גת"שרמ רמ

:א"הרמכותבז"ושע,11לראייהטבילתהחי"ח" התחלת.רצופיםפ"גראתהכאילולבעלהאסורה

ה"ח)א"הקובסוףלקמןוסיומו,כאןהואהביאור .(רועיק
פ"גראתהכאילולבעלהאסורה:א"הרמש"שמהנט עלקאי,רצופים

מחמתהרואה)ע"השווברי לליל1ימנאחבאחוששתטבילתהבלילתשמיש

.(הבאטבילה טבילהכליל,והד'והג'האבפעםשראתהכיוןהס

,טבילהבלילרצופיםפ"גראתהכאילונאסרה .לק"סהמא
ואגבה"דבג"וט,לעייןישאיברא.ה"דא'סיתסב .'למעלאודיע
סייריריהטאשלפוםאף.רצופיםפעמיםשלשתסג .בינתייםהיתרביאותהיושלאא"רמ

'גוראתהעברהכאילוכלומר:שכתבלק"סהסד באמונתוהקשה,טבילהבלארצופיםפעמים

שואתהאשהשלשהויןהדעתעליעלהדאיךשמואל תיירי,א"סע"בשוהמוכשתשמישמחמתרצומיםפ"ג

.משיעי נקועותבספרותקנולסנריהודה,,.והוכחתיותסה

.(לאןהובא,שלואחרוןבקונטרס)שחיברהכסף בינתייםהיתוביאתבליפ"גת"שרמדמייריהסו

ששמשההיינו,וצומיספ"גראתהכאלוש"ומ) תוךעדיםבשלשהעצמהוקנחהאחדבלילהפ"ג

.(דם.מהםאחדכלעלמצאהולמחר,וסתשיעור ,עמוולשמשלטבוללהתסו

.טבילתהאחרפעםכלרואהתמת שהטתסס

דמייריא"הרמבדבריפירשידק"סו" באמונתוממוש,בינתייםהיתרביאותשהיו

ששמשהדמייוי,לעייןישאיבראה"דשםשמואל בעדעצמהקנחהתשמישובכל,פ"בטבילתהבליל

וכך,הראשוןעדעלרקדםמצאהובשחריתמיוחד געשתה

,טבילות'בגפ" הובא)ך"השסמרשבסוףההשמטותבלוחהע

.(לק"ס.השלמיםוכתורתו"סקטו"לטכ"בנקה חהעא

,תחלט"סא"



קפזנרההלכותשכח

מרמיהומהרהשנקתהראייתהמסוףההפלגהומתשמחשבין"ונן"קפמיוסוףריי"קפ

אחרוןק1נמרם

א"ברמופלחיוכרתייעץבומנחתשמואלואמונתך"הששנדחץוהזהוהרחץהלחץכל]תלוהנה
והשלחןתלימיימוניותבהגהותמ"מהרשבלשוןאחרתטבילהכשתגיעשפירשולהםגרם,ו"וט

וגם."תלאחרתלשוןבמשמעזהואין.תליתשמישמחמתשראתהזולראיהכשתטבולהיינו,ערוך
עיכל

-

לממרלהווהוי,היאטמאהשתטבולץודםדודאי,יתרשפתהוא'כוכשתגיעזהלשוןר

תליי"שהבאלא,ש"ע,תללשונוכפלמיימוניותבהגהותובפרט.טבילתהבלילשתפרושבץצרה

והיינו,טבילהלליללחושנשגבהפליאהתפדדינאאעיקראדיןמןובר.כדרכובהעתקתוקיצר
אםתמידטהרתהלאחרלודמותרתה"בהג'אסעיףבהדיאכמבואר,דוץאתשמישמחמתברואה

מנוייםהוסתותשכלט"פ,'סיהאחרוניםוכלע"ושבטורבהדיאמשמעוכן,תלןמידמצאהלא
'בלילאו"טבילהתןלליללחושעמהםנמנהלאוזה,יתן"בבשםעייןבדבריהםשםוגמורים

א"ורמבטורשםועייןנ]ואילךת,במלילהדיןהואכןואם,]יתן"ובמיימוניותבהגהותש"כמ
וסתהזכירוולאוההפלגההחדשלוסתבתחלהחוששתהאשהאיךלבארשהאריכוג"יסעיף

להפליאישכןואם.ז"תתשמישמחמתברואהאלאאינושזהודאיאלא.הטבילהוסתשהואשלישי על
הדיןוהוא,'בבלילאפילו,דוץאתשמישמחמתלראותגורמתהטבילהשמהא,ופלאהפלאזה
פליאהויותר.טבילתהבלילאפילותשמישמחמתשלאלראותכללגורמתואינה,ואילך'במליל

תשמישמחמתלראותהטבילהשגורמתוראתהשמשה'בובלילראתהולאטבילהבלילכששימשה
המנחתואף,י"ובמיימוניותהגהותלגירסת"תןשמואלהאמונתש"כמ,'אבלילולאד1ץא'בבליל ,יעץבתן

להביאצריךמ"מהרהיהכזהגדולולחידוש."ופלתיתןבכרתיכתבוכן,תתילדינאמודה
.מיימוניותבהגהותשם,עיי,ן]תהאשהבפרץכדמשמעוסיים.כךכלבפשיטותלכתובולאראיה
היהכברכי,הואחדשזהראהלומרמיליןמלבוהוציאלאמ"שמהרדרכויורההאמתודאיאלא

"אמתניתיןתן)(אתן"עד"סדף)האשהפרץדסוףבסוגיאי"רשבפירושוכלשונוככתבולעולמים
דלאהיבא'כול"ץממאי,היישאזימנאבחראלמיחשפפארבואמר.]כויתיץובעתהאשהאין

שהיתהכגוןייבתהימיבתוךדץאיהיצאי"רשפירש.ל"ץמלאאימאנדתהימיבתוךץיימא
ליוםכגוןהזובימיבתוךוראתהוהץדימה(לראיהב"בשהן)לטבילהו"טליוםלראותלמודה
לגירסתהואכן)עשריםיוםפגיע)אחריתיטמילהמטיאדכי(להתחושלא)אימא(לטבילהעשירי

.חק"סשצה.כבק"סשצד

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
ק"וסלטק"סבפניםש"מלהוכיחבאעתהתעב ע"בשושמובא)הראשוןהויןשגם,ב-מא

,טבילתהאחות"שומ(מיימוניותשבהגהותם"ממהר לראייתטבילתהאחראלאלזהלחושצריכהאינה

,11לראייהטבילתהאחרולא,וסתה ,לאותג"מתעג

להםהוקשהוממילא,א"הרמבדבריפירשווכןתעד ולשון,וצומיםפ"גראתהכאילו:א"הרמלשון

,היתרשלביאותהיו.שבינתיים:ז"הט .אחותטבילהתעה
,טבילתהשלשנילילמבעלהתפרוש:שכתבהעו שנילילמבעלהתמרושאחרתטבילהכשתגיע

לשוןכמלהושמטפרנקל'הוצם"ברמב)טבילתהשל .(זה

כמילותשהשמיט,מיימוניותהגהותכתבוה"דהעז ,זו

.ע"והשומיימוניותהגהותבדכויכןנפושאבתעה ללילהיעשיןשנאןל"צנ"ע..תשמישאחותעט

,תשמישאחרמידבמצאהווקאטבילה

.הןוסתותמיני,שהודעה"דקמט"סרישתפ .כאןע"בשוהנמוצהכגירסאתפא
.כאןע"בשושמואלהאמונתגירסתה"וכהפב כשבאלחושצויכה,שתראהפעםשכלוהייתהפג

,טבילהאחר.ימיםמספראותו .ז"שלאחטבילהללילגםלחשושישאזשוקתפר
אודיעואגבה"דבגוסף,ואגבה"דא"סהפה .(ע"בשוומפרשגורסשכן)ר"לכת
וסובר,עליושחולק)כסק"סהשלמיםתורתתפו הואשונהבפעםכשראתהגםהואע"השושדין

.(טבילהשבליל ושימשהואתהולא'אבלילשימשהאםשאףתפז

טוילהשל'בללילחוששת-וראתה'בבליל ,ז"שלאח

,כאילוה"סוויק"סתפת תפס

.כ7שםמשמעהיכןפירשולא.א,סי ,לדבריוכמקורמ"מהרמצייןשלשםתצ

.ב"סוע,סגתצא .מעמיס'גשתקבענהעדוסתלההצב



שכםקפזנרההלכות

לימישוהומתלהםשישהנשיםכררךשניתבבשרהויצאויתרבההרםשיתאסףער
תשמישמתמתלראותומתלהתקבעשמאתיישינןנמיוהכאנדתןעתראייתאתרמהרתן

אחרוןק1נמרם

טבילהכשתגיענ"תמ"מהרכלשוןממשוהיינו.('כותאסרלא(עשיריהגיהמ"ומהר,א"מהוש
היתה)א"מהרשדלפירוש.ז"תם"מהרשהגיהכמו,עשירייוםויגיעל"צי"רשובפירוש.אחרת
תטפולדכיאימא'כוז"יליוםושינתה(לטבילהו"טיוםשהואלראיה)ב"בליוםלראותלמודה
יוםב"כליהדהוי,זומטבילהיוםעשריםכ"אחויגיע,יוםכנגדיוםששומרת,"'תח"יביום

,למתמרואךיתרשפתהוא"כויתיויגיעי'ת'כ1מטיאדכיזהלשוןכל,(,כויתיהשינוימראיית
שיגיעבץצרההכאנמילמימר,ליוהוי,לראייהב"כשהואאלאלטבילהו"בטלמודההיתהשהרי [ב]כיום

.'כותטבולדכי[למימר]ליהדהוה,כללשפיראתילאן'אחריתיתלשוןוגד.לראייתה
ה"דשםי"רשמלשוןמבוארדיןמןובר.טובלתהיאלמחרשהרישפיראתילאמטיאלשוןוגם

ו"טביוםלראותלמודהשהיא)'כו,מתניכי(לנדההראוייםימיםבתוך)ששינתהיום'כומיליהני
דיום,תאלמא,(לראיהז"כשהואלטבילה'כליום)ושינתה('כולראיהב"כשהןלטבילתה
תיקשידלאלתרץכוונתו.",ת'כומטיאהדרדכיי"רשדמירשוהא.ז"יאוז"כהואבוששינתה

לכך,אסוריםשניהם],ותנןתזיבהבימיהואו"טיוםהאזיבהבימילחוששלאדעתאסלץאהיכי רשהץדים
דרבאליבאבגמראדץאמרינןהאאבל.'כומטיהדרכיכןואםלטבילההוא1"דטי" פפא

שהואי"רשכדפירש,בוששינתהביוםהיינו,(תרן'כוץיימאדלאהיבא)אבלנ,ת'כומיליהני כיום
מסבראלאשמועינןמפארבאיצטריךלאב"כשהואלמודהשהיאדליום.ז"'או1" ,תדנפשיה

נחזי,,ת'דפרץבסוףפפארבכדאמר,דמתניתיןמדיוץאהדאומנאליהנפץאדהא," ז"בילראותכשהקדימהז"יאו,ז"כשהואבוששינתהליומ,אשמועינוהכא,'כולמודההיתהאנן

אלא,זומראיהז"ימונהאינהי,ולכןת.וסתבהןלץבועראוייןשאינןזיבתהבימישהואלראייתה
שפירשוזדו,לראידז"ישדואלטבילדעשירייוםויגיעזתטבזלזיבתהאחדשתראדאחרתמראיד

.'כואחריתיטבילהמטיאדכיי"רש
ח"ברראתהאם)'כולךנפרטעוד(",תא"ע'ידףהנפשבעליבספר)ד"בהראבבהדיאהואוכן
היאהריאלא,'כווסתלץביעתראויהאינההשניתהזאתהראיהבובעשרהעודוראתהניסן

בולעשרהכ"גחוששתר"את"ברראתהואם,'כווסתלץמיעתראוישהואאיירח"לרתוששת

העשיריחששהיהשלאלפי,'כובסיוןלעשרהחוששתואינה'כוסיוןח"ברראתהלאואם,'כו

"'""ה.לממיראולא.',"מיימוניותבהגהותם"למהרליהמביראנמיוהכי.(",ת'כוגופומעלתמפני

אתריילקינטרםם.ינ.צ
,כדלעיל,מרוטנבורגתצג עשיריביוםלראותשהקדימהוהיינו,מלובליןתצר

ושמרה,זיבהבימישהוא,לראיהז"י).לטבילה עשירייוםכשיגיעתוששת,(טבלה.יוםכנגדיום

זיבהבימישהואאף,נדתהלימיאחרתמטבילה משא)

,(נוהבימיהואזומטבילהעשירייוםכ" ,למחרתהיינותצה

זיבהבימיהואהשינוישראייתאף,לוחוששתתצו ,(נדהבימיהואהחששיוםכ"משא)

,ותטבולאהייתיטבילההצו ,לשמשתאסרלאעשריםיוםהצת

.אחריתיטבילתהמטיאדכי:י"שבדשהצט הואאסששינתהיוםשלבחששכאןדניםשאנוחק

ולא,(יזיום)זיבהבימיאו(בזיום)נדהבימי לשוןבהמשךלפרשאיןב"וא,קביעותהיוםבחשש

,וכדלקמן,א"מהרשכפירושי"רש טיוםתקא

הראויסבימיםלהקיימאלטבילתהו" שמייני,להוכיחא"מהרשרצהשמכאן)לנדה

,(קביעותהיוםבחשש

ושינתהו"טיוסלראותלמודההיתה)ב"סוע,סגהקב ,('כליום

,נותהימיבתוךדקיימי.היכאהקג .נדתהימיבתוךהקר
.זיבתהבימיאף.לושחוששיןפקה סוע,לטהקו

,א" א"שא,זיבתהבימיהואהשינוישראייתכיוןהקז

וראיית,וכולקמן)'כואינהלכן,וסתבולקבוע .(היאזנב

תיקוןבשערוהוא,תקבבברליןבהוצאתחקת .ג'סיהוסתות

חוששתשהייתה,גרתהראייתלמעלתאלאתקט להעשיריכאןאין.הראייהואם,לראיהלעשירי

,כאןאין ,תשמישמחמתמראיהההפלגהמונהשאינהתקי

ראויהשאינהזיבתהימישלראיהשזהוכיון ,וסתהמראייתההפלגהמוניןאלא,וסתבהלקבוע

.ד,רלבצ"צד"פסוראה .מיימוניותלהגהותהקיא



קפזנרההלכותשל

אלובימיםונתרבהשנתאסףערמרמיהשנקתהומתהראייתשמסוף11הפלגהבשיעור

אחריןקינמרם

מהעלכלוםהגיהמדלאנ',דת"כהראבאלא,זיבהבימיוסתץובעתהזהדבזמן]',ןת"כהרמב
בכמהדבריושהביאוכמון"הרמבדבריז"עהביאוולא,זיבהבימיץבעהדלאז"תם"הרמבשכתב ,ן,מץומותת

ראויהזוראיה,שאיתשמישמחמתברואהמץוםמכל,ן"כהרמבלהומביראנמיואי.
שנתבארכמותשמישמחמתשלאשראתהשלפניהמראיהשהפליגהההפלגהוסתלץביעות

ומשום."',תוסתלץביעותכ"גראויהשאינהזיבהשבימיכראיהזההרי,י"תך"השבשםתשילעיל

.ש"ע(תתןב"עי"ד)ד"בראבכמבוארנדתהלראיתזנבנעשיתהיאאלא,ממנהמונהאינההכי
שםעיין,ן"כהרמבליהמביראט"ץפ,שבסיאף,להלכהמ"מהרדברישהביאע"השדעתוזהו

א],בת"לבסעיףשםש"וכמ,ה"בהגג"יסעיףא"ורמ],ית"ובבטור
אלאתקזוסתלץביעותראויהואינההמניןמןכנ,תהראשונהשאין,ההפלגהבוסתדוץא]],תהיינו
לחושראשונהמראיהההפלגהשמוניןך],תשמישתמחמתשניתוראתהוחזרההפליגהכןאם
מונהאינהתשמישמחמתשניתראתהשלאזמןכלאבל,א"יסעיףכדלקמןהשניתראיהאחרלה

שהראיה,ההדשבוסתלאאבל,זיבהימיגביד"הראבש"כמשלפניהלראיהזנבנעשיתאלא,ממנה
כתבוכן,(ט"המל'סיא"הרשבבתשובות)מ"מהרש"כמוסתלקביעותוראויה,המני,מראשונה

אלאוסתלץביעותראויהאינהתשמישמחמתשניתראתהאםאףההפלגה,],תובוסת,],תך"הש
,ההפלגהאתזוראיהסתרהבינתייםראתהאםאבל,תשמישמחמתשלאראתהלאבינתייםכןאם

,שבינתייםאלובהמלגותאלופעמים'בלראותלהגרםהתשמיששלאלמימרלץולאדתלינןמשום
לץביעתרצופיםפעמים'גבעינןטעמאדמהאי"]"תחתיותנדהשפירסהמץרהלהשאירעאלא
ש"כמבץפיצותאותשמישמחמתכרואהמעשהומחמתהפלגהאומחדשהמורכבוסת

,הגורםהואהתשמישאםשאףלומרישוגם.תגןט"ץפ'סילץמןש"וכמץפיצות'גבתמןד"הראב
ראתהבלאמיירי]),"א"יסעיףולץמן."ן,"הפלגהכאןאיןבינתייםשראתהכיוןמץוםמכל

בתשובת)שםהתשובהבסוףדמסיץתרזבו'ובכבו'וביח"ברדראתהדומיאנ"תכללבינתיים

,,כויתכןיהאדלא"תרןח"מץ"סט"ץפ'סיך"השמלשוןבהדיאוכמבואר,([ח]"תתל'סיא"הרשב

.א"יסעיף,לדלץמתטילהדמדמישםועיין

אחזיילקינטייםם.ינ.צ
ק"סקפט'סילקמןהובא,י"הטה"פנדה'הלתקיב ,קיב

כדלקמן,זיכתהכימיוסתקובעתשאינהל"רסתקיג .שב

כללוההוראההפוסקיםכלליאה-ו,ט"הח"פתקיר ,רלג

מ"ככמביאכ"אסוהלמיימוניותבהגהותתקטו להרמבנדה,מהל

,ן" ,יבק"סא"וקולטק"סתקטז

,מחק"סקפט"סתקיז דגם.מדינאחקית

.א- שבאועכשיו:לעילהמועתקיםהדבריםבסיוםתקיט הראשוןואם,הראשוןזנבאלאאינוזיבהבימי

,כאןאיןזנב,כאןאין ,ולעולםה"דהקב

.קיבק"בסהקכא אוצהקבב

רישבפניםש"מלבארובא,והיינו:ל" ולוסתמידחוששתהחודששלוסת,לטק"ס

,פ"בת"מ-כשרק-ההפלגה .תשמיששמחמתהואשמההרעיהתקכג
.ל"כנלראיהזנבלהיותאלאתקכד ולא)ותשמישלהפלגההמורכבוסתהוישאזתקכה

.(איה-לזנב

.לטק"סרישבפניםוכדלעיל.להק"סהקבו שבמו,נאק"סבפניםלקמןש"מלבארבאהקכז

כב- לאכ"אאחוששתאיזהותשמישמהפלגה ,בינתייםואתה

שם.(במוסגר)עבק"סקפט'סילקמןה"וכהקבת הלרעת)בסופועהק"ס

ך"והשד"אב- .(דלקמן .גי"סוסהוסתותתיקוןשערתקכט
ה"ד)לקמןה"וכ,כק"סא"וקו,עהק"סהקל זעקי

מבק"סבפניםוכאן,(ת-

.ג"וש, אפשזהשמטעםהקלא

אףלזהיווה-
הורישה דלקמן

.עהק"סקפט'סי תקלב

שנהחציולאחרתשמישמחמתאתה-

ה-חז .'כותשמישמחמתמאתה

.נאק"סכדלקמןתקלג שלאשסייריתקלד

שבינתייםבימיםכללאתה-

, קולעילהובאתקלה

ת-ועקיה"ח)לקמן,יבק"סא" ובס,(ובהגהה

,עבק"סקפט" להחמיאיןב"ואתקלו

המווכבבוסת-

מהפלגה שבוסתוכמו,כלכדהפלגהמוסתיותרוקמיצות

.המווככבוסתכך,בינתייםאתה-לאההפלגה
כב-המולוסתוקפיצותמופלגההמורכב.וסתהקלי .ותשמישמהפלגה



שלאקפזנרההלכות

'סיכדלקמןה~בלילמבעלהלפרושצריכהולכןתשמישיריעלושאמבילתהלילשער

אחריןקינמרם
שמחמתשניתראיהגםכןאם,שביניהןלהפלגהסתרהבינתייםשראתהזודראיה"ן,וכיוןת

שלאפעמים'גשתראהאחרלהלחוש,שלפניהוסתהלראייתזנבשנעשיתכראשונההיאתשמיש
תשמישמחמתראתהתשמישמחמתשלאפעמים'גשראתהאחרתרתואם.ין,תשמישתמחמת

זולהפלגהוסתלהקבעה,וסתהראייתאחרהראשוניםפעמים'בשהפליגההפלגהבכשיעור
להפוסקיםאמרוגדולכללשהרי,וסתהראייתאחרלעולםזובהפלגהתשמישמחמתלראות

-

מן

קמעההכיומשום,"תרתוסתלהקבעהראיותיהמשוהשתהאעניןשבכל'הסעיףסוףט"קפ'סי וסרוגיןודלוגיםוהפלגותוחדשיםבשבועות
משוםהטעםובכולן,ובמורכביםהגוףוממאורעי

ראשוןלתשמיש(]תרתט"תתלסימןא"רשבבתשובת)מ"מהרלמדומהם.ראיותיהמשוהשהיא
בנידוןהטעםוהואהדיןוהואתנ,ת'א'סישמואלבאמונתש"וכמ,כדלקמןטבילהשאחר תז,דידןת

בהדאתוספויתריםלדמיםוסתלהדקבעה"ת,דת"בראבמבוארנמיגוונאוכהאי.
סימןלקמןש"וכמבחדשידועביוםפעמים'גהקדימואם,הקבועוסתהקודםלבאוהקדימו

וסתההפלגתסותרשאינו,וסתלקביעותראוישאינולהפלגהידועביום,הדיוהוא.,ת,טת"קפ
.ש"ען",תזיבהימיגביד"בהראבשםכמביאר,קבועשאינואוהקבוע

לתשמישתשמישביןשהפליגהוהפלגהמתשמישהמורכבוסתכמוהואזהוסת"ת,ועקירתת

דאינו,תרתןשםיעקבהמנחתש"כמפעמים'גושמשהכשעברהאלאנעקרדאינו,א"יסעיףדלקמן
ששימשהכיון"),תדהכאלמימרדליכא.),תו"בסעיףט"קפסימןכדלקמןשנקבעכעיןאלאנעקר
הדםלבאוסתלהנקבעשהרי,ההפלגהביוםשמשהכאילועדיףראתהולאהפלגהשעברהאחר

,יותרהפליגהלאכאילוהוסתנעקרראתהולאיותרשהפליגהוכיון,ימיםוכךכךתשמישמחמת
בוסתנמיאי,החדשבוסתדמיירילומריש]),תו"בסעיףט"קפ'סיולקמן,מנהמאתיםבכללדיש

ערוךלהשלחןלידחזילאכןראם,אינוד~ד.ו],הזמןתשהגיעודם,וכשפיהקהההפלגה
החדשכוסתדינוהפלגותדומתבהדיאמבוארשמתפזש"דבהרא,ותו.כךכללסתוםוהאחרונים

דלענין,ולומר."),לעולסתכ"אחלשמשמותרתהיאךאחתהפלגהשעברהמידדהכא,ותו.בזה
כאןשהקילולפרשלהאחרוניםלהוי),והוית.",גדולתדוחקהוא,כךכלהחמירולאעולםאיסור

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
,מק"סבפניםלעילש"למהטעםלבארבאהקלת ,נותהלראייתטבילהאחרמ"בכשראתהשגם

להיותוק)ותשמישמהפלגהלמורכבחוששתאינה ;'כוזודראיהכיון,(לראיהזנב

שתטבולשאחר,מאק"סרישבפניםכמביארתקלט מבעלהלמרושצויכהשלישיתוסתהלראיית.

,זהבלילה .(ראתהואםה"ד)מבק"סכפניםש"מלבארבאתקם
מ"שעכ)בק"ססוףא"קוקפט'סילקמןראהתקמא ,(בגמראמקורלוסתשיהיהצריך

וסתלהלקבוע,א"שברמלהלכההמקורשהואתקמב שנתבאר,טבילתהשאחרהראשונהלביאה

.א"הקוכתחלתלעיל הראשונהלביאהחוששיןשבסתם).ואגבה"דהקמג

,(טבילהשאחר ,טבילהמיוםשוהבהפלגהת"ברמוסת.לקבועהקמר

.ב,סיהוסתותתיקוןשערהקמה .דק"סא"קוהקמו
ראתהשאם,(בהדיאה"וכה"ד)לעילשהובאהקמו אינהזאתשניהראיה,בו,ומיניסןח"בר

.להפלגהולאהחדרםלימילאסיתרדת מלבארבאתקמח

שעקירת,מבק"ססוףבמניסש" ולאבוושמשהפ"גכשעברהרקהואזהוסת

מיימוניותבהגהות,ההלכהבמקורשנראהאף,ראתה

,כדלקמן,מ"נכמרישהדסגי,ע"ובשום"מהרבשם סהשלמיםתורתהקמט

ק"סכפניםוכדלקמן,לחק" ,ההלכהבמקורנראהשםשגסאף,נב

וסגי,ע"ובשוא"הרשבת"שבשום"מהרבתשובת ,כולקמן,מ"גומרישה

,ג"ושעהק"סשםלקמןוראה,צחק"וסתקב כפשטות)ושימשהעברהשלאאףנעקרתקנא

,(וכדלקמן,א"ומיי"פע"השולשוןמשמעות ,,בואחר(בהיתר)ששימשהכיוןהואוהטעם

כןאסאלאנעקראינוידועלזמן.ויובהיההקבב גבזמנוהמקרהבא

.ראתהולאפעמים' ואתהולאהזמןשעבראחרפיהקהאםאבלהקנג

.ל"כנעקירהוהיימנהמסחוסוככללאתויק סיט"פתקנד

לעתיםרגומהוסתותהיואם.:('הב)א' .'כויום,לביום,מכאוח"לרח"מרכגוןידועים
שעברהאחרששימשהשמהדאמיינןכשםתקנה שאחרנאמרכן,הוסתנעקרראתהולאההפלגה

ע"בשוואילו,תראהשמאתחשושההפלגהשעברה .אחתעונהאסורהשנהחצישכשיגיעמבוארא"מי

מאתיםדבכלל11סבראאומריםהיינושאילותקנו ואשונהבוגריהכמובאןלאיזוצויךהיה,מנה

.סוק"סבפניםדלעיל,טבילהשאחר הכאדמיירי,יעקבכהמנחתנפושלאואםתקנו

,'כולהוהוי,ראתהולאבוושמשהשעברה



קפזנרםמלכותשלב

תששמשוםמבעלהלפרושוצריכהלושתוששתפעמים'גנקבעשלאומתבכל,1מ"קפ
ממו"מבילתהנןשל'בלילהרייהואאלאדוקאלאומבילתהולע.~תקבענוישמא

אחריןקינמרם

לתל"),תם"למהרליהמנאוגם.ט"ץפ'סידלץמןהמורכבוסתמבשאריותר

-

ליהמביראואי.כן

ודאיאלא.א"הרשבבתשובתשםעיין,כךכלבפשיטותלכתובליההוילאדנפשיהמסבראהכי
והשלחן,תמןט"ץפסימןדלץמןהמורכבוסתמשאריותרכאןהץילושלאיעץבהמנפתשכתבכמו

זדראיןצ"לדודסביראלזמרואין;הטה"

למרוכבמת~

שלאכמדדגל,"כללעזן

לאתשמישמהמתרצופיםפעמים'גראתד ץצתכדמשמע,כללבתשמישדראידתלינן

סוף'"בשדביאריי"בתשובהא"דרשבמלשון ס

ומשמע,לדדליתדואוסתשכתב,ו"ץפ" תשמישבשעתוסתרלדשאירעלומרשרוצד

.דגורםדכאדתשמישולא.'תהתנדדופירסד ומדר

איודשישלאשמועינן'אתלא;לן"ם" כןשאיןמדתשמישמהמתברואדדיןהדוש

מרואדנריעדדלאאלא,דעלמאברואד דעלמא

ממשגוונא'כדאך"דשש"וכמליי" ץ"סשםן"עט"ץפסימןדלץמןץפיצות'גב

ם"מדראשמועינן'דכומשום."לן"ך"מ

'נמאשמועינן..ההדשוסתדין,לן"במעובד ראידמסוףשדואדדפלגדוסתדין,דכאתן

'בסיש"מעלוסמכו"כאןץיצרווהאחרוניםערוך
,הכיתשתליהסביראלאבאמתמ"ומהר.ט"קפ

צריכהדאינהבהדיאלנ,תשםלשונומסיוםכמבואר
'הבבחדשאלאבו'וכ'ויתודשבראש[לתשוש]

דסביראלומרצריךכרתךועל.ש"ע'הגבחדשולא

דנעץרהמורכבוסתבשארגםהכים"למהרליה
בע

-

הגויםשהואלץולאדתלינןמשום,מהםאחדירח
שנץודםעלמאלכוליהכידתלינןכמו,לבאלדם

-

בע

בשםלי,טת"ץפ,סילקמןש"כמפעמים'גהוסת
ם"למהרליהסביראולא.,ל,ךת"והש"ל,דת"הראב
ד"הראבכדעתנץבעללאהוסתנץבעביןלחלץ
כוותייהוליהסביראלאנמיהכידבלאו.תשין"ורמב
שהואאףהוסתבימיפעמים'גלמרוששהצריךבמה
וכן,פ,תא"י'סעיע"בשכמבואר,ההפלגותוסת

דיינודדכאאחות"ן,"וטבילד."","1"ץפ'סיס11כדלעילראיהלתדלתטבילהמלילדהיינו,ראיהלחדלת שתטבול

הליאדלאלומדכללאפשראי"לע"לשוןדרדקדמלכד,אינודוהלע"וסיעתוהשיךכדעתזולראיה כללבתשמישהראיה
לןהוהטבילותלילי'ברראשונהבביאהשראתהאדכןראם,דרשאובהפלגהאםכי דשבינתייםכיון,עולמיתבעלדעללאסרדולאדהדשימיאובדפלגותלמתלי

.כדלקמןדיתרשלביאות.'
שפתבביאהאלא,יאשתהבביאהתיאהשלאיקשצח.בף.פןשצו ישל.נ.וש,1ק.םשםכדלקמןשצו

.מרנ.יםמבק.םכיףכרוקמן,מבילהאיית'ש'
אתריילקינטורםם.ינ.צ

'סיא"הרשבת"שבשובתשובתו)מרוטנבווגתקנת ,(א"מיע"שבשוההלכהמקורשהוא,תתלה

.כדלקמןושמשהיעברהבליגםשנעקרמפורששכותב המקרהבאכ"אאלוונעקרשאינו,בוסעיףתקנט

,בזמנו והשומווטנבורגס"מהותקם

,והאחרוניםא"סיע" ביוםמ"נכשפירשהולכן,בלבוהפלגה.אלאתקסא

,נעקרראתהולאהמלגה .ג"וש,חק"סבפניםלעילהובאתקטב
שהיא,תתלח,סיהרשבלאת"שבשובתשובתותקסים ,א"סיע"שבשוההלכה

.להמלגהשחוששת,תשמישמחמת.שלאתקסד .(היינוה"ד)לעילהובאתקסה
לעילהובא,תתלט,סיא"חא"הרשלת"שבשותקמו ד)

.לטק"סרישובפנים,(היינוה" אותר"פמיימוניותבהגהותממנושהובאבמהתקסז

,יסעיףע"שבשוההלכהשהיא,ל .תק"סתקסת
,רגילההפלגהלוסתמהדומהח"שרמכיוןתקמט א

לביןלוסתהטבילהביןמאןלחלקאיןכ" אלא,(לטק"סכפניםהאמורמטעם).ת"לרמטבילה

,'כואחרתטבילה ,א"הקובתחלתלעילכמובאתקע

.(והנהה"ווכמלעיל)אחרתטבילהכשתגיעתקעא הוסתנעקרראתהולאהעונהמשעבוהאלאתקעב

.שימשהשלאאף בשותקעג

להקבעה:תתלח"סא"חא"הרשבת" ]מוסת

בוסתהלשמש,ויו,יום["]ליום[" ,שלשיםוביוםבועשריםוביוםבעשרההשניבחודש

,(וימיםמקפיצותהמורכבוסתלענין)עהק"סתקער הגוףמוסתהמורכבוסתלענין)צתוסלק

נ"וש,(היינוה"ו)וכדלעיל.בק"סא"וקו,(וימים ,גי"סוסוהסתותתיקוןשערתקעה

,(בהגההוכאן,היינוה"וכדלעיל)מחק"סתקעו וקמיצותמהמלגההמורכבבוסתלהחמירשאין

ההמלגהשבוסתוכמו)בלבוהמלגהמוסתיותר .(המורכבבוסתגםכך,נעקוראתהולאהוסתכשעבר
ו"מבקפט"סע"ושושבטורההלכהשהיאתקעו ד"הראבבשם,כשםה"ושםי"בבשהובאה)

,ראתהולאבזמנופ"גהמקרהבאכ"אא:(ן"והרמב מלתשמישמחמתוטלראותוסתקבעהשאםתקעת

.פעמים'גשיעקרעדמורשתשנהחצי



שלגקפזנדההלכות

בהפלגותתולהרהעיקראררלילהדיןוהואיוםףתוביתמיימוניותיןבהגהותשכתב
"ומ"תא"רמרעתכןשוות

דיןבפירוש,ת
~

:שמואלתיאמונת.ךתנ"כשרלאה

אחריןקינמרם

נ],תח"וב,],לת"רשדעתוכן,"],ות"בפן"הרמבדעת],לפית,שמתשןא"הרשבבתשובתהוא
כאןאיןשהרי,חוששתאינהשובבולמודהשהיתהביוםראתהשלאמכיוןט"קפכימןתפזך"וש

,תלךכאןשסתמוך"והשח"דהבלומרצריךכרחךועל.ממנהגדולהאלאבהלמודהשהיתההפלגה

שהעתיק'יסעיףערוךהשלחןעלכ"גלומריש,],וכןת.ט"קפ'בסישכתבומהעלשסמכולפי
'גדבראתהמינהלחידקדאיכאגבעלאף,'כוהדאאלא"],ת'כומידירכלתמימ"מהרלשון

מביראמ"ומהר,"',תיעקבוהמנחת',תשמואלהאמונתש"כמ,תמןפעמים'גבפרישהסגיפעמים

למישמעדאיכאלמאיחשלאערוךהשלחןאבל,תצןשנקצעכעיןעקירהמעידלאהכיבאמתליה

ינ,תדוקאשנקבעכעיןדבעינןו"בסעיףט"קפ'בסיהיטבבארהמפורשנגד,בעלמאמדיוקא
אלאליההיישאלאוסתלהנקבעאםדאף,אמתדיןהואמדיוקאדאשמועינןהדיןיז,ועיקרת

חרבההיתרשלביאותשהיומאחר,,',תלעולםנאסרהולא."',תפעמים'בגדנעקרזימנאתלתא

למרשו"הטהוצרךלאלכן,"',זת"הטדעתלפימיירידבהכי,י"שניתתוסתהראייתשהגיעעד

ביתילילערוךבשלחןלהגיהכ"גהוצרךלאולכן.ן"היתרתשלביאותלהמשכחתהיכיכלל
האמונתש"כמא"רמהגהותבלישנדפסוערוךבשלחןהואוכן,"תימיימוניותבהגהותמ"מהרש"כמ

הראשוןתשמישמשוםאלאבינתיםהיתרשלביאהשתהאכדיאינהתירם"מהרוכוונת,,שמואלתי תבהיתרשיהא

'כוהראשוןתשמיששעתכלט"תתל'סיא"הרשב"תיבתשובתש"ממכמבואר.ז"

.לק.םתו.ם.מהרבישםלארתר.פשצט טרגשת:כהבה.דת

.י.לנת;אייאגב:ה.רבג"ס:,אגב:ה.רא'.סהו.ת:מ:מ' ,ג'ק"מא"נקובאריכהונתבאר.'מעיףתא

.לק"סחב

אזריקלקינטורםם.ינ.צ

:לעילשהובאה,תתלה"שבסם"מהרתשובתהקעט _בעשרההשניבחודשבוסתהלשמששלא

.שלשיםומיוםבועשריםוביום .ולמי:ל"אוצתקפ
.טהק"סקפט'סילקמןהובא.ןהלכהתקפא .לטורבביאורותקפב
,הפסיקהואםה"דתקפג סתקפד

.לאק"סו"לטשםהכסףובנקודות,מהק" .נא-נק"סבפניםכאןוראה,שםלקמןהובא
,א"מיע"השוובריעלכלוםהעירוולאתקפה י"בסשגם,קודםלבארשהתחיללמהחוזרתקפו

וסתשעקירת,מבק"ססוףבפניםלעילנתבאר גכשעברהרקהואזה
אף,ראתהולאבוושמשהפ" בשםמיימוניותבהגהותההלכהבמקוושנואה

,פ"גבפרישהדסגי,ע"ובשום"מהר .לאותע"פמיימוניותבהגהותהקפו
.הימנעחדאאלאהיישאלאוסת.קבעהדלאהקפת פ"אע,ותשמששתעבורממליהוסתונעקרתקפט

,שנקבעכעיןעקירה1השאין סהקצ

פ"בגדאפילומשמעע"השו,שמל,בג"וטא" איבאב"וא)טבילתהלילא"כחוששתאינה

פ4"גכפרישהסגיפ"כגדאפילו,גסמינהלמידק ,(ל"הנשמואלאמונתדברימשהביאכסק"סתקצא

.א"הרשבת"בשומתשובתו,כמלעילתקצב

כןאםאלאנעקראינוכאןשגםמובןשמזהתקצג ה"וכ,ואתהולאהוסתבלילושימשה_עברה

.רפוכללהמוסקיםכלליוואה,מסק"סבפנים ,א"הקובתחלתלבארשהתחיללמהחוזרתקצר

בין,יבסעיףשהחילוק,ז"הט.א"הרמ.בדברי אחרהראשונהבראיהח"רמאס,א"לרמע"השו

,מבק"ס.וסוף.מאק"סבפניםכמבואולאיאוטבילה ובשניהם

,(ח"לרמבטבילהולא)וסתהבטבילתסיירי ,מד-מק"סכפניםכמבואר

ק"סבפניסוכמבואר,ושימשהעברהאםפ"עכהקצה .מב

,א"סלרעילפ"גת"ברמכמוהקצו ,מבק"סבפניםה"וכהקצו

ה"שכומובן,א"הרמבדיןכלשתירץ,ידק"סהקצת .ע"השובדיןגם
פירוששזהו,בארוכהלעילנתבארשכבותקצט בהגהותם"מהרשבלשוןאחרתיוכשתגיע

שארשלוהדחקהלחץושמל,ע"והשומיימוניות .כןפיושושלאכיוןהואהאחרונים
.טבילתהשלבליל,שהואממותהנוסחהשאיראלאתר ,טבילתהשלשניליל:לאותר"פחרא

,בג"וטא"סתרע בלילשכתבהרג

,טבילתהשלשני .מבק"ססוףכפניםכמבוארתרד
.א"הרשבת"שבשומווטנבורגכ"ממתרה



קפזנדההלכותשלד

שלישיתמבילהשלליללפרושצריךואיןשבילתהשלליל(פרוס)וריכס)
ונס:"מגס.זימנאחרא[]"]אלאחיישיעלאומתקבעהרלאמירירכל

הגולהבאר

'בלם'1,וצ1'נואהה,ל'נאלנעלהאשההלהה'מבשבליללא,שמשהנ'אי,מביליהלילש1ה1ה'קאל.אדלע'.1)' אםמ.מואתה

.(מלעיד"הבבושל'נדלעבסוםשהוששששיםדאשינהבביאה1.נהקידםעםדאתהכ.אי

ח,מב]
.זימנאא"

שלאפיעלאףתשמישמחמתראתהולאאחתפעםשפילגההכיון
עםמצמרפותתשמיששמחמתהראשונותראיותאיןהרימקוםמכלשמשה

אחריןקינמרם

'לגהןטבילות'דגממשגוונאבכהאימייריכרחךתיירעל.,כויתיטבילות'לגרצופיםפעמים'ג
.ץ"ודו,"תיסגי'בב,טבילות'גלהלמהממשדברצופים,ושימשהטבלהשבינתייםוסתהראיות
בתחלתזהדיןתיןשםמ"מהרביררשכמר,יתדושפתהיאצריכהשאינהמשנהזהדיןעיץרכלוגם

ודאיאלא.כללצורךללאשונותבמלותהעניןלכפוללוולמה,הצורךכלבאורךשםהתשובה
ככרתידלא,שנתבארמהפיועלבינתייםהיתרשלבביאהאףלאסורהאחרוניםכדעתכוונתו

"'תילידושהגיעערוךהשלחןבנוסח,בליללהגיהא"רמהוצרךדלאשפיראתיוהשתא.'תיופלחי
למימרא,'כוראשונהמביאהפעםכלה"בהגשכתב,מהעלשסמכומשום,]'תיאחריוהבאיםוכן
בלילההדיןוהוא,הראשוןבלילהשהיאאף,'בבביאהאלאראשונהבביאהשלאמייריהשתארעד
אינורזהמבואר)'תי'כו,כגו'כוהיישאביחשמיהוערוךהשלחןמלשוןמאליומובןוזה,אחר
תפזרשמהר"יץ"סו"הטשכתבמהשפיראתיוהשתא.טבילהלילדוץאולאובעלמאדוגמאאלא

פעמים'הגשכלאלאפעמים'הגכלראשונהבביאהראתהשלאדמיירידכיוןל"ר,,תין'כוהחשש

פעמים'גראשונהבביאהכןשאיןמה,מותרתכ"ואחזהבלילהאלאנאסרהלא,אחדבלילההיו

,'אלילהשחוששתכמואחתבפעםראשונהלביאהחוששתדאינהי"תוהא.תמילעולםנאסרה
שלאן'יעץבתיכמנחתדלא,(עולמיתאסרינןלא"'תי'כוחששאומכח)ו"טץ"בסז"הטתירץזה
לאהראשונותשהביאותתצאד"י,ץ"סז,בט]תיוהבנתולשיטתוונמשך,שםז"הטדעתלסוףירד

ץ"ודותרזמידיץשהלאכןואם)]תיהגורםהואשהלילהתלינןכןלאראם]]תיאחדבלילההיו
:(הפוסץיםוכלמגמראברורותבראייתך]ופלתיתיבכרתידבריוסתרוכבר)

אחזיילקינטייםם.ינ.צ
סכילהשאחרהראשוןבתשמישח"רמשאםתרו וכמבואו,א"שברמההלכהוהיא.לעולםנאסרת

,מדק"סבפנים ס"שמהוההוכחותנתבאוו(והנהה"ד)לעילתרז

טבילות'בגסיירוע"ושו(מיימוניותשבהגהות) ת"שכשומ"מהרשגםמוכיחועתה.וסתה..ראיות'לג

.בזהמיידא"רמא"משב ,שלישיתראיהלפניואחתשניהראיהלפניאחתתרת

,לטבילהסמוכהשאינהאפשו.'הא.בראיהואילו תשמישלראייתוסתבקביעתהמדובראםכ"משא

בסמיכותפעמים'גצריךוסתהטבילתשאחוואשון ,וסתהלטבילת

,תתלט'סיא"הרשבת"בשותרס

,(אךה"ו)יק"סתרי .טבילתהשלבליל:בוכתובשהיהתריא
.ע"בשוכןהגיהולאהריב טבילתהשלכלילפעמייםאואתתפעם.ראתהתריג

,'כו ,ע"בשוהמובאבדיןתריר

,מותרתכ"ואחדוקאלילהבאותוחרטו

.א"הרמש"כמתרמז
,(ומיהוה"ד)מדק"סבפניםש"מלבאובאתריי .פעמיםבשלשהוחזקהדלאחרית
ז"הטשוברישכתבלהק"סהשלמים..בתורתהריס שגם,בק"סא"קולעילוראה)למותראך

פ"גת"רמלענין,11סבראסוברלהק"סיעקבהמנחת ,(אחתפעםבעקירתשדי

וכדלעיל,לק"וסכסק"סהשלמיםבתורתתרכ ,א"הקוכתחלת

,א"הרמדברי.עלתדכא פעםכלטבילתהשלאחוראשונהביאהאלאתרכב

.אחרבלילה לשמשריכולהעולמיתבעלהעללסרתואינהתרכג

.טבילתהשלשניבליל בפעםגםאותהשנאסורטזק"סו"הטקושייתתרבד

תמידאחתבכעסשהרי,פעמים'באואחת עכתבולכן,הראשוןבלילהאלאנאסרתאינה

ז" .למותראךשדבריו
.יק"סתרבה
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כלינוס)3ע)למורסתס)טניסיחר[ג"]ריסונך3ט5ספעס)כפענויססוסו5תס
סי6מסריעתוסנוס)ו[י"])מנו)ס)5פסר6ימסרירנופיספענויססוסר5תס

אלאנקבעאינוהוהשהומתלפישלשתןבצירוףומתלקבועכךאחרשתראההשלישית
."מת"יומעיףח"ימעיףמ"קפ"מכדלקמןברצופים

שלאלזמתלחושאמרולאכילהןחוששתאינהומתלקביעתמצמרפותשאינןוכיון
עםומתלקביעתמצמרףכשאינואבל,תקבענותשמאחששמשוםאלאפעמים'גנקבע

לתחלתנחשבתחהיאכןאםאחרותראיות'בעודצריכהאלאכךאחרשתראההראיה
ראיהתחלתלכלחוששיישאיןכמואותהתראהבמרםלהחוששתאינהלכךראיה
.אותהתראהבמרם
להקבעהרצופיםומתות'בגומתהראייתשלאררמבילתהבליליפעמים'גראתהואם
ממנהשתעקרעד=1הבליללעולםלפרושוצריכה1הבלילתשמישמחמתלראותומת

נעקראינופעמים'בגשנקבעשהומתתןראתהולאבוושמשהשעברהדהיינופעמים'ג
.(]'את"לק"מיעקבמנחת)"ותי"כומעיףחתי"ימעיףמ"קפ"מכדלקמןשנקבעכעיןאלא
בליתשמישמחמתממשרצופיםפעמים'גראתהולאהואילמותרת1הללאחראבל
ומתהמבילתבלילאחתפעםתשמישמחמתשראתהאחראלאבינתייםהיתרשלביאה
ראיהאחרוכןשניתומתהשיגיעעדדםבליוהולכתמשמשתהיתה11לראיהומבלה
בביאהאלא1השבלילראשונהבביאהמידראתהלאומתהמבילתבלילוגם)'שניתת

א"רמש"כמלבעלהאמורהפעמים'גראשונהבביאהראתהשאילוי'שלישיתתאושניה
:,תןבהגייה

שאינואוהקבועומתהלראיתשמבלהמבילתהשאחרפירוש.טבילתהשאחר,מג)

בליוהולכתמשמשתוהיתה11לראיהמבלהתשמישמחמתשראתהואחרקבוע
:~שלישיתתןוכןשניתומתהשהגיעעדדם

להאפשראיומתהלראייתותסבולותראהומתהכשיגיעפירוש.עמוולשמש,מד)
ומתהמבילתשאחרראשונהבביאהלראותומתלהדקבעהמשוםעמותןלשמש

בראיתלגמרידמיהממקורומהרהנקתהשלאומתהראייתשאחרראשונהביאהשהיא

כדלעתיג_(ב
היתרביאתן'שאהיעוג:ה'ימה"ר)ג'ק"סל' .הימתבשעתשראתהמהעוקרתלומתומתן.שב

ג'ק"מא"בקיבדבריושנתבארמה'לפ,ד'ק"תו"טאיד .(ובסיףבתחלה)

.מדק"סיאלמןאטד ברלעתטו

בקוטונהבאר.(טבלהל'מגבהפלגה)מק"מל' ,(נדתהת'לראיזנבומתשהיאיכהה"ד)ג'ק"ם

שביןהיתרביאתשאיןהינועהי'ומ.ה"ד)ג'ק"םל'יכדלע ,הימתבשעתשראתהמהעיקרתלימתימת

,הינוימיהיה"לדג'ק"םלגףלוראה,ת'עולמינאמרהחט דשבזה

אישפופרתכבדקת,אחתפעםשתעקרני' וכשלחן,בר.ג,פלגצ"צד"פס,(ראתהולאושמשהשעברה

.לבעלהאמורהה"רם'ביאור

מקפיציתהמירכבימתלענין)עהק"םשםלקמןראהתה הטףמומתהמירכבומתן.לענ)צחק"יםיטימג ח"וריננ'הה"ד)ג'.ק"ם,א"בקייבאן,בק"םא"וקו,(ם'ש. ועק
לי'ואפה"ד)ג'ק"םולשי,ך"יהשד"הראבלדעתרתג' .(עי'ההי'ומה"ד)אק"םא"יקו,('לפיאףה"ודומת

,נ"יש,זל"יםב"מקפט"ם.כרלקמן)ת הראתו

.ז"שאחלה.טבבלילב"אהשתראהה' ה"ד)ג'ק"םא"בקיונתבאר.לק"םהשלמיםתרתתת

.ב-א,ג"רצ"צד"פסוראה,ימיט .בק"םא"ובקוהיעוגומהוה"ד)ג'ק"םל'לעה"יכחט

.(ת3קירת.ה"ר)ג.ק"מא"נקיומבאר)

.עהק"יבםתי .צחק"יבםהיא

ק"םא"ז,ל'ולע,נבק"םלקמןשהיבא)לח:איצעחיב



קפזנדההלכותשלו

קירעו5ס.(י"3מ5ס)נט")תתקינון5"רס3תמונת).תס)טמ5חרפעס)כי51ס
)כ5סררימס16[,"]ילתס)סיחר[ה"]ר5סוגסנני5סיס)פענסרססר5תסס)

דרךשכן"'הראשוןתתשמישידיעלממנהויוצאיםבמקורדמיםמיעומנשאראלאומתה
בתשמישהדםלתלותישלכך.ן'דת"קפ'סיכדלעילתשמישהרגלידיעללבאהדם

אפילותשמישתנשבשעתראיהעדומתהראיתשמסוףמבהפלגהיותרלבדוהראשון
מבילתהבלילראתהשבכולןכגוןתשמישמרמתשראתהפעמים'גבכלשוותהפלגותהן
הראשוןתנאבתשמישראתהכשלאאלאבהפלגהחוליןואין

רצופיםפעמים'גכןכשראתהאלאאמורהאינההראשוןבתשמישכשראתהאפילוומיהו
שחוששתכדרךחוששתאינהאחתבפעםאבלקבועיןשאינןביןקבועיןביןומתות'גאחר
שלאכלעולמיתבעלהעללאומרהחכמיםהחמירודלאמשוםקבועתינשאינולוסת

לבדוהתשמיששאיןלמיסרלקילאתלינן.(1ן]"מק"מ1"מ))כדלעילתנפעמים'בגהוחנקה
:כדלעילתנזיחדלשניהםאלאשששתואינהההפלגהבצירוףאלאהראיהגורם

בביאהלידהכלאחראחתפעםראתהלידות'שבגדהינו.ליזתהשאחר,מה]
והולכתמשמשתוהיתהמבלהכךשאחרואף.ללידתהמבילתהשאחרהראשונה

לירהעדוכן'הגלידהלאחרעדוכן'הגלידהאחרעדתשמישמחמתעודראתהולא
שלאתנךלידתהשאחרראשונהבביאהלראותללידותומתלהקבעהמקוםמכל'הר

בתשמישממנוויוצאיםבמקורדמיםמיעומונשארלידתהבעתדמיהממקורומהרהנקתה
בביאהתראהפןואילך'דמלידהלאומרהלנווהיה.ומתהבראיית,כדלעילתנהראשון
~שכתבותנשישאלא.לידות'בגכןלראותומתלהשקבעהכיון'דלידהשאחרראשונה
:(יעקבתןמנחתהכמףתנןנקודותמשהתנחדרכי)כדממיקלהקל

עלונאמרהרצופיםפעמים'גלידהכלאחרראתהאפילואופירוש.ראתהאז,מז]
שראתהאחרלשאולהשואלובאללידהלידהביןראתהולאושמשהועברהבעלה

דאנאדםבלאושמשהשעברהקודם'הגלידהאחרתשמישמחמתרצופיםפעמים'ג
תשמישמחמתפעמים'גלראותללידותומתלהדקבעההדאלריעותאתרתיהשתא
רצופיםפעמים'גשראתהועודפניםכלעל'דלידהאחרלאומרהלנווהיהלידתהאחר
בחולשתדתלינןמשום"להקלתןשכתבושישאלא.מידבעלהעלונאמרה'הגלידהאחר

וכןושניההראשונהלידהשאחררצופיןפעמים'גראייתמשוםאבל.כדממיקהלידה
בחולשתדתלינןמעמאהאיבלאראתהולאאחריהןושמשהעברהאם'גלירהשאחר

היתרביאתשאין,(היהה1'שה.ר)נ'ק.פל'כרלןתנהשאחרראשנהביאהלשן)מהק.פלקמןנפגאהתיח ק.אנ.(ירה
.הנפתבישנתשראתה,מהיקרתלנפתופתשבין.מיילייא.יע.נב.מיררשר.ארמי רביאהלשן)מךק.פתנו.1ק.מחיט

"
.(ומתהמבילתשאטש1נה כרלןתג

והנן''רשכ1ת'תבשפ,מ"פר1רא'שירנדהיתתנו.מאק.פל' .ק"מההרשתל.'מהרת.שבש1,ל.'למהר.מבק.מפוףכרלעלתנא

.1ק.פתגחהראשנהבביאהת.רמלראיתעצמהשתקנילישישתכש .מ1ק.פ1.למחנט.מבלהשאת

.לאק.פפ'השלמתורתחילהרתעצמה'שתקבוההששן.לש)לסק.פפלתנו שעריוהרתחיא.נ.ק.פפלא.ק1נפוראה.(ת.רמ
.שפר1רא' .מאק.פתנד



שלזקפזנדההלכות

תיגןכי0)3ע)0תיר0))סק)סכתנויםר5ת50)וניגתייס"פענויססקסו0)
סמוךרו05ולכןי07)0נוכח7710יססבוכו74ת0נוכחעדייןסת0)נחו0ר5יי0

ו"טקינון7"ס0ג0ות).3מכ0סת114כמו0743ות14ןיו"]כך6חר5)0741)

ס0וחוקוסוגות"0ר74ותמןוסחוסםענר0כנר05ו0)וב.(יוחנןרניחסונותנסס

הגולהבאר

בלשאיות,),ואשהנהאב'נלואתשלאהזינקה,ואתהשונההידהאיונ'1,וצב'1עמ'נשואההשאיוש,ו.1)' הוכןלידהובןראתהלא,ענבלההמותהאתשאלהולאמעצמהנדה

,(דודא'שערבהנהותשם~ שמתדה'בל

טבלהנ"ואחרצופים1"נראתהת.שלש~

לא,

כדממיקשפופרתמבדיקתעדיףבוראתהשלאדתשמישמשוםלבעלהמותרתהלידה
:()ךתי"ש]משהתןדרכי)כממוךא"רמ

אתיי"הרשבדעתלפידםמוציאהאםידועשאינופיעלאף.לידה]ותלין,מז)
מריבהדםדמוציאהכלידהמודההתםדפליג,התרומהתןמפרואפילי.דלעילתיך

אנאודוחקמגעידיעלדםממנהיצאשלאהמכהשחייתהשנדעועדשהוכומהצדדים
הואסמאדםולאושהוכוהצדדיםמןדםאחאהדורהשמשודוחקמגעידישעללמתלי
.ראתהולאשמשהכךואחרללידהממוךאלאראתהדלאכיון

פעמים'גתשמישמחמתברואהבעלהעלאשהאמרושלאחתןן"רדעתנמיהכידבלאו
לעולםה~מבעלהיתרשלביאהלההיהשלאנשואיהמתחלתכןכשראתהאלארצופין
פעמים'גראתהכךשאחרפיעלאףנשואיהאחראחתפעםראתהולאשמשהאסאבל

בבעלדחויכיוןרצופים
~

דלאואף.לבעלהמיתמראלאתוודהתיראדאימוראכחותה
אחרוניםוהיואיסורשלכחותשנתוספומשוםהיינובהגייה'אמעיףכדלעילהכילןקיימא
שנתומפודאחרגבראהאיאבל.נתירלאכרותבתוספותוהוחנקכחותיושנתומפוואחר

שרוהראשונהלידהאחררצופיןפעמים'גשראתהאחרדהיינובאיסורוהוחנקוכחותיו
מיתמראלאעלמאדלכולילזמריש'נלידהאהרוכןכנראשונההיתרשלכהותוהיו

שכןכל.ח"רעלכךכללחלוקשלא'גלידהאחרשראתהרצופיןפעמים'בגלבעלה
."תןדוראשעריה"הגל"עכהלידהבחולשתלמיתלינמידאיכאהכא
וגםהלידהבפולשתלתלותדהיינוהמעמים'בבצירוףאםכילהקלשלאא"רמודעת
שאינהלבעלהאלאלהתיראיןוהילכך.במסוךכדלקמןח"רעלכךכללחלוקשלא
.לבעלהאלאהתירהלאח"הרשהרינקיים'1צריכהמקוםמכלאבלממנולהתגרשצריכה

משמעוכן.תין'כולבעלהלהתירהלהקלשכתבויששכתבבלשונוא"רמשכפלוזה

."תתופלחיבכרתיכתבוכן.תתבהדיאמשהבדרכי
לחודח"רעללחלוקדשלאאמעמאממכינןלאהלידהדחולשתמעמאהאיובלאו

שלביאותשהיופיעלאף'גלידהאחררצופיםפעמים'גשראתהאחרלבעלהלהתירה

ה"ד)אק"מא"קול.לעגםיראה,ואיתק"מהחדשות,זק"מחלב .(אבל.לאק"דתלג

,שםמשהבדרכיהובא.שםתלת,(א,בג]דפערהארוךהביתתירתוצלע ,בוק"ם.טהרהנננררי"וכחלט.כגק"מתלה

.1ק"מסוףוצנו,שםל'דלע.צב"םלדה'הלתלו .הנק"סוצבואמהרכלת"בשושהועתקשריאלר"הרבתשובתהובאתלו



קפזנדההלכותשלח

5חררנופיןפענויססוס["ת]ר5סס06)6נ.ליקור)סמלוס5חרמיסר)סוס"3
סקוס)כמיסו.(מסמסיועכך).סספופרס73יקסנריכס5)5י7ס)3סריגן5)י7ס)

כבדיקתהיאהיתרוביאת'וב'האלידהארררצופיםפעמים'גשראתהאררהיתר

דםנמצאכשלאשפופרתבבדיקתגםמקוםמכל.א"רמכדממיקממנהועדיפאשפופרת
משוםדמהניאמעמאדהיינוא"להרמל"מהשפופרתצרריעלולאהמוךעללאכלל

וראתהכשרורהוהילכךאתתי"הריצבבשם)משהתתבדרכימ"וכ]דנתרפאתתתדאמרינן
משוםדמהמאמעמאדהיינולהאומריםכןשאיןמה.לקלקולהחורהרצוצםפעמיםל

:"כדלעילתתהצדדיםמןשבאהואשבידוע

מ)
"

היושלאדםבלאשמשהלאן"וערבלבדהארת.לידהאחררצופיםפעמים'ג,

לדלוקדשלאמעמאהאיהכאשייךרלאאיסורביאתאררמעולםהיתרשלביאות
ר"רדעתבצירוףעלהממכינןולאלרודהלידהדרולשתמעמאאלא,כךתתכלר"רעל

.בהגייה'אמעיףכדלעיללןקיימאוהכיעליותתןדלקוהפוסקיםשכלמאררגופיה
אףמוהרימיבתוךאבל"לנקבהתתו"ומלנכרג"לשהםמוהרימיאררכשראתהודוקא
בשבילמבעלהאשהלהוציאאיןשהרתתןדםעללבעולשלאהרמירודהאידנאגבעל
ותראהשתרירריישינןולא.ותסבולנקיים'1שתספורלארר.לומותרת(]ךת"ש)כך

ומימי(י.)מוהרבימיהיוראיותשאותןמאררפעמים'גשראתהכדרךתשמישמרמת

אחריןקינמרם

מהומימי(ר')

-

דחתם,מידיקשהלאח]טתי"קפ'ומסי,בבירורךתייי"השדעת,]זהותי.ביה
,אינוזה,אתין"הרשבבשםן]ופלתיתיבכרתיש"ומ.עולםאיסורוהכאשעהאיסור

דקבעהלמימראלאאבל,"תיר'כוטהרהדמימילמימרליהאיצטריכאדלאאלאלאמרלאא"דהרשב

אלמא.]תין'כוטהרהמימידוקאלרבדאפילולשונובסיוםלהדיאוכמבואר,'כוטהרהמימיוסת
ך"להששפיראתי,("בפנימתיןעיין)לדינאופלתיתייובכרתישהעלהומה)ליהתייפשיטאדהא
:ק"ודו,תכייטהרתהבימישכןכל,תכןטומאתהבימילבעולדגמראדינאדמהמכיון,שכןבמכל

.קפזכלליההוראההפומקים.כלל.אק"מא"יקו,ג'ק"מלעילגםראהנ"ת ת

תשח.בק"מג"

.ה-ד,ב'קרא'ויאה לאמוהשיביתבתשבית.היבאתמד

-

בשםקצרמימור,הגאוניםבשםהיוא"פם"רמבוצטט,ר"פביאה מתמה
לקמן,א"ססרושםא"רמ.כ"הז"פ.נרה'הלן"רמב.ג"וש,עק" .פדק"וסב"ממקצ"םע"שו.מזק"סל'לעהמובאתמו

.לנק"םוצג,דק"םכדמיל.לע,שםרא:ר'שערושהיתראהז"ת

אחריןלקינטורםם.ינ.צ

.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותתרכו נדה'הלע"שו,הקינטרסמדרכיביאורעםא"קו

,א"קוביאורעם ,לבק"סתרכז

קובעתאינהשמניקהפסקג"מלשםע"שבשותרבת ן"הרמבדעתהביאשםבטוראבל,וסת

י"הבומבאר,שקובעת(סדאמריקה"דב,יאבחידושיו) ד)שם

גםקובעתשהאידנאדהיינו(שנוסחתודעה" ,טוהרבימי

.יבק"סתרכס רבדלדעת,(א,יב)גשערהארוךהביתתורתתרל

,הואאחדמעיןטומאהוימיטוהרשימי(ב,יא) הכרתיהביןומזה,(א,לו)בגמראכוותיהל"וקיי

טהרהמימיהוסתשקובעתא"להרשכל"רסופלחי ,דגמראאליבאגםטומאהלימי

ימיבכלאפילואלא,קבעהלאטומאהלימיתרלא ,קבעהלאמניקורה

.קבעההנקתהבשארהא,קבעהלאטומאהלימיתרלב אמילו)טומאהלימיטהרהמימיקבעהולאתדלג

.(לוב ,אמנםה"ושםתרלד

.מחק"סוסתרלה ,טומאתהלימיטהרהמימיוסתקבעהשלאתרלו

,טומאתהבימיגסלשמשומותר ,דגמואמדינאאסורהאינהוטתראהאםשאףתרלז



שלםקפזנדההלכות

ר6תס6)סוס7תסיויסמותרתר6תס6)1[ט"]ומנוססענרס06נייקססנויכס

.(ע"7)י)גר6סכןטספופרתנו73יקתעדיף13
מחמתוראתהחזרהשנהחציולאחרתשמישמחמתשראתהאשה.'יזל

[]]שויםומתותבשלשהקבעהלאשהרילבעלהמותרתתשמיש

מיוםשנהחציוכשיגיעאחתפעםלאחרוןחוששתמיהו.בדילוגולא
הםלראייתוכתקבעהואם.אחתעונה["]]אמורההאחרוןדםראיית

הגולהבאר

.ההלה"נההטנק'האיז

מבעלהאשהלהוציאשלאוכדי"]דגמראתלדינאוכתקבעהלאמומאהלימימהרה
.]]דגמראתאדינאאוקימנא

פיעלאףלכביאהונתעכרהרצופיםפעמים'גתשמישמהמתשראתהאשהוכן)
תראהלאשאםמוהרבימיהלידהאחראחתפעםלולהתירהישהלידהעדלושאבורה
(בכמוךא"רמש"כמשפופרתמבדיקתעדיףראתהולאשמשהדהא)לעולםלומותרת

.דרבנןלוכתותלחושמוהרבימיכךכללהחמיראיןמבעלהאשהלהוציאשלאדבכדי
:(]]ופלחיתכרתי

דתלינןרצופיםפעמים'גותראהשתחוורעדלבעלה.מותרתראתהלא],מט]
:י]את"רמדעתלפישנתרפאה

ולאהאחרוןדםראייתאחרשניתשנהחציכשיגיעוהלכךפירוש.ג]ויל]לא],)]
לאפוקי"שלישיתתשנהחציכשהגיעאףומותרת"]תלעולםחוששתאינהשובראתה

:(ך"ש)פעמים'גלעקרוצריכההיתהפעמים'בגקבעהאם

.אחתעתה,א)]
י"

לוכחשחוששתהדיןוהוא.ותשמישמהפלגההמורכבוכתונהו(

כעיףמ"קפכילקמןש"וכמ"כדלעלתבראשונהכמוהשניה11בראיהגםהחדש

.(ן]ךת"ש)לשניהםשחוששת"]הת"בהגג"י
כןאםאלאלוחוששתאינהותשמישמהפלגההמורכבשוכתביניהםהפרששישאלא

אחריןקינמרם

:תפחלעילש"במעיין.'נובידיהםהפרששיטאלאנדהמורנבוטתחרו(סו)

,חיששתאינהמשה.2,ועברהבלאיאףבקבעהאף.ב,א'נדהתנא םלקמןגםראהתננ

,(מהק"סקפת"םשדלקמן.פדק"מקצ" גם,שחונפת)מאק"םלללוראה,לסק"םרישתם,יבק"םענג

,(ימתה.ראיתמסוףשוהבהפלגה,הראשונהה.בראק"סרישל'יכרלע.לאק"םשיך,בק"םמשהבדרשתנד

ק"םשםלקמןגםוראה)קבועשאצוהרגילבימתתגח,(בדעתם)ג' שםכדלקמן,קנוענו'שאהמירכבכומתז"ועד,(מאמהריםבתשובתההלכהבמקירשכיה,לרק"םך"שתנה

,צגק"וסעבק"ם.תתלה"םא"חא"הרשבת"שבשי א"הרשבשמשייתמהריםבחשיבתה"וכ,להק"םוננטנאק"םלקמןוראה.ושומשהעברהבלאאףתנו

.לטק"מוכדלעיל,תחלט"םא"חא"קו.(ושכהנהבענדהרקחוששתנה'אשבקבעה) מ

,ך"מנח"ימל"ירשרומזתןשלפיד,רת.ועקה"ד)יגק"

אחריךלקינטרםם.ינ.צ

.ו.,,סא"י,תגלח



קפזנדההלכותשם

אך.לוסתומתביןלשמשמותרתשוהומתזימםשלשתשמישמחמת
.פעמיםשלששיעקרעד[]]פורשתהומתימי
אםאף"להשהותהאמור[ג]]פעמיםשלשתשמישמחמתהרואה",יב

.שלישי"ע[י]]להשהותהרוצהכ"אאלא"עליהלבארוצהאינו
.בעדיםאלאאצלהילךולא
לעולםתשמישמחמתדםוראתהפעמיםכמההבתולהאתיהבועליב

תראהולאאחתפעםשתשמשייעדבתוליםדם[ה]]שהםמהזקינן
הגולהבאר

רוץבשפופרתאותןן'ב1דקכולןדניהט"דפ'מהתש."בכ,ם"הרמב'מדברכןודקדקמ"חת"םשםהגםיח

.תממםוכתבה'וכורנת1להמןאימוראאלאכא'לרלכשתטב1ל;עלייבאשמאדחישינן" פסקהשלאאלאשנולאשמואלאמרדל'גדדבמתאשםכאדכתובותב"מפכדאמרינןענהלמעבר.ואתליהקילדרבנן

,ב"עא"די'וכותשמישמרמת,'וכובשכונתו.תנשא.לאאשתות"המגרש :,לקעתשםיט

המורכבבוסתמתן"קפ'בסיש"כמתשמישמחמתשלאאףכללבינתייםראתהלא
שהמורכבביניהםישועוד.שםש"כמהחדשבומתכןשאיןמהוקפיצותמהפלגה
שובראתהולא"תןושמשהועברהיומוהגיעאםפעמים'גשנקבעפיעלאףמהפלגה

תשמישמחמתותראהשתחוורעדההפלגהעברהכברשהרילעולםלוחוששתאינה
:]תןשםכדלקמןהחדשבומתכןשאיןמה11מראיהההפלגהותמנה

ע,נב]
גשיעקר"

אינוהקבועשהומתראתהולאבוושמשהשעברהנו"דה.פעמים'

:(י"יעקבתמנחת)]"תח"ימעיףמ"קפ'סיכדלקמןשנקבעכעיןאלאנעקר

אלאליבאדלכשתמבולדכיוןעליהיבאשמאדחיישינןבביתו.להשתתהאטע,גג]
:("אתן"הרשבבתשובתמ"מהר)עליהלמיעברואתיליהקילדרבנןאיסור

נ]
"

.(,ן"1"קי'מישמואלבית)שמירהמשוםולאוצרכהכללהשיתןפירוש.שלישי"ע[
איןאחתבשכונהאחרתבחצראבלאחתבחצרעמולהיותאמורהמקוםומכל

"אחרתתןולישאלהוציאהחייבורביהפריהקייםלאואם.(שמתןמחוקקחלקת)לחוש
:(ן"1ת"קי'מיהעוראבןעיין)

,גה]
ם"

בבתוליםחוליןאיןהמשנהתלשמדיןפיעלאף.לבעלהנאמרהולא.תשים]

בביתראתהואםאביהבביתעדייןראתהלאאם"תלבבוגרתהראשונהלילהאלא

יראה.מבק.פלעיל1.1ער.להק.פהשלמיםתמתהסד ר)נק"פלעיל

שחימרתבברקתנםשכיה(ה1'שה" .בק.פא.ק1ל.לןראה?.נצריךשכאןנהמים.?.נ

.תתלם'.פא.התסה .1ק.פתסו

נראה.תתם"פשםא.הושבת.בש1ם.מהר.1ק.פתתז בר

.להשהותהאפיה.דם'א1ר'בהשלהן' נראה.לוק.פך.ש.'"פר11אה?ם.מהרתישפתתסח

.לוק.פהשקלמהצית.לסק.פשםהשלמיםתורת .1ק.פמהזקקהלקתטסט

.ב,פרתע .ושראהתעא
.(הללת'לננםה.שכ)בצנרתה.רשם'

.(ך.1השר.הראבלרעת)יהק.1פ,(במ1פנר)יבק.פחס ש,הינוה.ר)עק.פא.ק1לעילונתבאר

אףכןל.' .לרק.פ'ל1.שרתרקה'ר?יאה.(נופףם.מנו

במה'פנקניהכישלאשיק)נק.פלעלראהאסא ה.ר)עק.פא.ק1.(ראתהולאביישהשנהשיגח
בקנחהנם,ך.יטה.1בל.ישן.הרמבר.?של,ויקירת ?אהיטשתאנה

.(פהק.פקנם"פוכדלקמן,רשה'?ל1' .יצבק.פם'1נ'צהשלהן'בר
.פהק.פתסב ק.פלעיל.צחק.1פ1.פכשםנםנראה.יהק.פתסו

נ' .(יעברתה.ר)נ'ק.פא.ק1.(הינוה1'שה.ר)



שמאקפזנדההלכות

ולאלילותתלנ'רערבבתוליםתוליןובנערה]בלברתלאתתביאהאלאחוליןאיןאביה
ואפילוופורשמצוהבעילתבועלואמרולהתמירהוסיפוהתלמורתליוסכמייותר

מחמתנרואהלהחרקהשלאלעמןמקוםמכל(,ם).,ע"ג"קצ'.םכדלקמן"בקטנהתע

אחרוןקונמרם

ראויאכן'י'סיפדואהמ"מהרתשובתועיין.יתית"הבכתבכןתיין.נרלעניןמקוםמגל(טו)
השיעוריןשכלמסבראליהדסביראשםמבואר,]תית'כוחיתהכןואם"תית'כולהמורה

.המכהשחיתהבידוע,כלאראם,וכאבצערבמרגשתכולןאחתלילהאולילות'דתכמימשנתנו
.דוקאמרגשתבאינההםלשיעוריןשכל1"מ'סיבנימיןהמשאתשכתבממתהואונהפוך ודבריותיתנ

מצוהבעילתדבועלבמרגשתהאידנאמחמרינןאמאיכןדאם,גדולעיוןצריך ופורשתיתז
וכן,,אביהתיתבביתשראתהבוגרתדיןעליהדנותנים"שתית"הראדכתבמטעמא,

ולאבמכהאלאהקילושלא"תיתג"ץצ'בסייוסףביתשהביאתיתיא"רשבבתשובתשכתבממה
צערמרגשתשהיאדמכהדומיאדאףבהדיאמדבריומבואר,תיתןשעהאיסורשהואלפיבבתולים

השנוי,'בר,שבוכל,,במשנהתי'השנומדיןיותראפילובבתוליםהחמירוהכיאפילווכאב
הדםטומאתביןחילוקשישלזמרצריךכרתךעלאלא.במרגשתאפילובושהחמירו",במשנהתי

.ז,יתי"הבשכתבכמונ,תשמישתימחמתברואהלהחזיץה,ובי],עצמותי
הנידבל,גדולעיוןצריך,",תיהתורהמןהםהמשנהדשיעורישםבנימיןהמשאתשכתבמהוגם

נמנולאשהרי,גדול,דותכןגסמסינילמשההלכהשהםולומר.באורייתארמיזאהיבא'שיעור
למשהובהלכהתירהללוביתשמאיביתשנחלץוועוד."תימסינילמשההלכהשהםהדבריםבכלל

עשולאכןשאםועוד.",המשניותתילפירושבהקדמהם"הרמבדעתלפימתלוץתבהאיןמסיני כללחכמים
שמאילביתהללביתכדאמרי,'כוהתורהמכלשנאומאיזהבעניןלדבריהםסייג

שיעורישכלדרכויורההאמתודאיאלא.הכאנמילהוץאמרילאואמאי,תירץמאפרץבריש

וכמו,המכהתיןשתחיהעדבכולןומדאורייתא,לתורהסייגלעשותסופריםמדבריהםהמשנה
לכלמצוהשבעילתמשוםהחמירודרבנןאלא,מ11גדולהמכהלך,'שאש"והראא"הרשבשכתבו מסורהתין

.א"הרשבשכתבכמושעהאיסורשהואמשוםאו,ש"הראשכתבכמו" :גדולפלאהוא]תיןא"הרשבבכוונתבנימיןהמשאתשכתבמהוגם

.הלכהה.רשם'.יש.1.הב.פברכזת.ר1שלמ'תעה.שםננמרארבתעב פש'רא.ה'תפיארמזתם.שםבמשנההללת.לב,שם.רשיתעו

.א"ם" תעוכבריתא)ב,פהוהנן'וימ"לקש.ר,1שמ1אלרבתעד

בשיעזהפשי

ן.1ש7101יאה,נ1.ר'ליגעלאר.
.פגק.םקצ"םלקמן.א.םשם.(1פ1ישמצוהלת'בןבזוי:1נמנ1הזרז,נ.ררב1תשם

אחר1ןלק1נטרםם.1נ.צ
,ופורשמצוהבעילתשבועלהתלמודכחכמיהרג ,(הכתולותלסוגישיעוריםשמתנים)ב,סדהרנא

,צערכמוגשתאףחכמיםהחמירוזהשלעניןהרגב .שעהאיסורשהואכיון
.צערשמרגשתזמןכלהקילוזהשלעניןהרנג הססוףהרנד

,הבועלה"סוד" שבמשנהמהשיעוריםיותרלהקלאיןלדעתוולכןתרנה

,תשמישמחמתרואהלהחזיקהשלאלעמך רמבראהתרנו

.המשניותלמירוש.בהקדמתום" ,שםבמשנהתרנו

בללי.נ"הא"פממרים,הלם"ומכגסואהתרבת .מבמללוההוראההפוסקים
.(ב,גנדה)סייגועבוינןתרנט סא"בקולעילה"יכתרס

.(י"רשועייןה"ו)הק" סצ"צת"שווראה

.יאילךכאותנו," אולנערהקטנהתינוקת.בין'בהל.בקיאיןואיןהרפא

,בוגרת ,ומוושמצוהכעילתבועללעניןיקדמייריהרטב

.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותתרלט קו

'הלע"שו,הקונטרסמדרכיביאורעםא" ,א"קוכיאורעםנוה

.הבועלה"ד"הססוףתרם כללצערלהאיןאולינשיםפ"עאותהלדרושתרמא

,הנשיםכלכשארוהיא .ככתוליסעודלתלותאיןואזהמכהתרמב
.בנימיןמשאתשלהרמג סע"ושוכטורכמבוארתרמד

,קצג" כיןכהלכותבקי-אוםכלשאיןכיון)א"סי"פהרמה

.(בוגרתאולנערהקטנהתינוקת ,(ב,סורבכדברי)מצוהבעילתאלה-להשאיןהרמו

שהיאזמןכל,בנימיןהמשאתלדעתוהרי ,לבוגרתגממתיריםצערמרגשת

.קמא"סז"ח,תרמ .הכונסה"דתרמת

.עולםאיסוראוסרהשאתהבמכהכ"משאתרמס סי"פש"כראה"וכ

.ג"



קפזנדההלכותשמב

תשמישמחמתפעמיםשלשתראהכךאחרואם.תשמישמחמת[ח]דם
רצות)פאקס6)06ויפיגו:תגס.תשמישמחמתדםרואהלהיותהוחזקה

073תייגן6)1סגסי0)כבסי6סריתתסיסנסעת))כ5ערס)6ין06'6פעס

וסרסקנוספידלךענוגו7ססיו65נוי.("קינוןפ7ו6סס"נוסרתסוגות).נתויס
.('כקעיף)ן"קקינוןקנון)ועין.(6"סרסנתסונותנססי"נ)נותונסס6סס
מתחתתצאלמבוליכולהשאינה[י]וופצעיםמכותלהשישייאשהיך

.ורביהמפריהיבמלשלאנדיבעלה
הגולהבאר

.'וכוברזלשלות.עששכ"ביוג"לכענשין.'שהכמולטבולתקנהלהעשה'אפשרם"'וכץ"הרשבכב

דהינותטבתוליהכלושלאומןכלבבתוליםתלינןעולמיתבעלהעללאומרהתשמיש
א"רמשכתבכמי"ע"בתיליהןכלישלאהבחיליתכדרךקצתוכאבצערשמרגשתומןכל

כלושלאומןכלמווגדולהמכה-,ואיןתןדםהמוציאהבמכהחוליןשהריתלןבהגייה
הדםלסומאתאלא]שהחמירותןמהוהתלמודהמשנהחכמיהחמירוולא."בתוליהתן

י"תעצמוהדםלמהראפילותוליןשבמכהפיעלשאף]]תומבילהנקטם'1עליולישבעצמו
שאפשרבמכהכןשאיןמהאחתופעם"לשערתיאלאשאינהלפייותרהחמירובבתולה

להחמירשאיןשכןכל,קצצתן'סיכדלקמןכךכלהחמירולאלעולם1הידיעלשתאמרנה
שלאמן~כלדהיינוהמכההיתהשלאמן~כלעולמיתכעלהעללאשרהבבתולהאפילו
מרגשתשהיאוכל.אביהבביתשראתהבבוגרתואפילולילות'מדיותראפילובתוליהכלו
.~תןבתוליהכלוולאהמכהחיתהשלאבידועתשמישבשעתקצתוכאבצער
מכלא"רמש"כמהנשיםככלשהיאפיעלאףתשמישבשעתכללצערלהאיןואם
לאומרהאיןאביהבביתראתהשלאבבוגרתאחתולילהבנערהלילות'דבתוךמקום
עללהאמירהתלמידהכמיהימיפישלא"תי,רצופיפעמים'גתשמישמחמתבעלהעל
עללאומרהלאאבלומבילהנקיים'1עליולישבעצמוהדםאתלאמאאלאהמשנהדין

:(וממתןן]ת[1]"ממיבנימיןמשאתעיין)עולמיתבעלה

("גמראתן)אחאהוידםדהוהאיתאדאיבתוליהשכלושבידוע.תשמישמחמת,]]]

:]תןבבתוליםתלינןלאוכאבצערלהיש.אפילוהלכך

עושיםשהיוכמותקנהלהיעשולהמזיקיםהקריםשהמים.ל]לטניכלהשאיזה,ז]]

.כק"סל'כדלעאפד,מזק"סא"בקיונתבאר,הבועלה"ר'.הםסיףי"בתעו מז"מתעח

ת"שו,גמי."פש"ריאת"שו.שםא"הרשבת"שותפה.טק" ק.פל'לן,,כאןא.,בקלעילהיבא.מם'.פ,פן.הר.'"פמפריאהם.מהדבישםמעט
.('"רשין'ועה"ד)ה.בגק"יםה"םכרלעילוצפ םג"כן"לרמבנדה'הלמפא
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