
שמגקפחנדההלכות

:מעיפים'וובוהדםמראותדיניקפח
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הגולהבאר

רוק'הבדיה'התום'.וכפפ'יכחכמא"עט"'חףבמשנהשםבדאיתאאהא.דנתה.ב"בפבפסקיוש"הראאביו'מהנרטורא אמיראכמה[ב"עכ](א"ער"י)דףשפ
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מיני'דשהם"דמיםמיני'דאלאממאיםאיןתא"דמדאורגבעלאף.טמאים,א]

(מנגד)המיםאת,מנגד]מואביראו.]שנאמראדוםאלאדםשאין]אדמומית

ודרשודמיהממקורומהרה"וכתיבדמיהמקוראתגלתהוהיאוכתיביכדםאדומים
שלסמהאבלבמשנהןחכמיםשמנואדמומיותמיניארבעכאןהרידמיהדמיה,חכמים
חכמיבימישאפילודדמאןבח1ותאבקיאיןלאהאידנאמקוםמכל."הואדםלאומהם

לישעןלאדםשאיןהאידנאשכןכלידמיםלראותנמנעיםשהיוהחכמיםמןישהתלמוד
תלתןכמימיאשלווהלכך]אדמומיתילמראההדומהדםשוסלמהרואין"חכמתועל

:(י'ן"ר)מהםדיההואפילו(]'י"ב)ממהרינןלאנמיצליבשרוכמימי

ומדאורייתאוהושחרההגוףמןכשנעקר,שלקהיאלאהואאדוםשהשחור.שחור,]]

השחורים]כ1יתימאבלן'היבשוכדיו"'השחוריםן'כענביםאלאסמאאין
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בטז

-
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.האה"דב,ט'ן"הרמב.דחם'
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.א"ברמ'מעיףתצה
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בק"סלקמןוראה.א"מולגושטור,ד"מב"מש" _(חכככםגירת)

,שםש"רא.שםריף.ב,כי



קפחנדההלכותשדם
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ו"רמקינוןסרסןכתרומת6)7ע"7)מהורה[ה]הללומראותומצאהמיד

הגולהבאר
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,כלללהמימות;י .מהה"נפמ"הרמבכ"וכמורג

.הרונ""

הגאוניםגורתאו,נהגמראמחכמיהאחרוניםנךחכמיםגורתמקוםמכלהדיומןהרבה
במראותבקיאיןשאיןהוהבנמןואדמומיותנןשחורותמראהכללסמאהיאהגמראשאחר
:(ךן"שןנן"רמבמנח"רמנ)הסמאמראהלמהראחדיבאשמאגורה

לננ1ניתו1ה1כההאנקעלסשנפללנןנגדכמראהאלאלגמרילנןאינויאפילי.לבן,ג]
שלקהאלאהואאדוםביהדנימאאדמומיתממראהבאכוהשחרוריתראיןמהור

:("ין"ב)

הירוקש"ובלאדמומיתיינמייהבהםשיש]ביצהיחלמוןאו]אתרוגןאו.הנהב]א,ד]

."1כלללאדמומיתנמיהבושאין(אשכנובלשוןגרין)שקורין'כוככרתי
שנתייבשלאחרכשנשתנהאבלמופוועדמתחלתוירוקכשנשארדהיית"ח"הבוכתב
חורוכשנתייבשירוקונעשהלקההגוףמןדכשנעקרסמאבקצותיואדוםונעשההכתם

לחבעודוהמורהלפניוירוקלבןמראהכשיבאולכןמתחלהאדוםשהיהקצתלמראהו
כדלעילקינן1ן~מחלאריעותאוקי~דאחכןנוהגיןואין.ל"עכשיתייבשעדדברבויורהלא

ךין"השכתבוכן.מראיתןנשתנואםלראותלשלקןצריךשאיןמ"מעבניגבי"בן"נמימן והמ

"
שחוראףהגוףמןביציאתווירוקלבןשהיהדבלכתב"צביתחכםובתשנת.ת

אלאשלקהאלאהואאדוםאמרינןדלאמהורשנתייבשאחרשחוראואדוםלהיות

עםהאוירשינויהבגדעלשנתייבשאחראדוםלהיותשחורומהוירוקבלבןולאבשחור
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מיליהני]צת"ק'סיכדלקמןהיאדאורייתאמבראדהרגשהגבעלדאף.טהרה,ה]
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.רק"סשיך.רוק' .שםך"ש,ד"מב"פש"ראלג

.שםש"ראלד
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,נ"ושמ"מיתכט"מה"איל' שםז'בגוראה,ליריההגיעלאר"נשועזהמשןלח

.א'ק"סשםך"ש.ז ,גק"םלט

."ק"םננ םמא

_מי" .ער'.םב"חמב

.בק"וס,אף'נעמג



שמהקפחנדההלכות
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הגולהבאר
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,שמשון.פשטא.אולא'וכוחכםפלוניש"

מהמקורנמיוירוקדלפןדארגישההואירוקאולובןמפתדהאיאמרינןהעדעלהירוק
:("פיתהדשןתיתרומת)קאתו

,שנאמרתהאמינתהשהתורהלפיבמשקרתאותהמחניקיםאנושאיןמפני.טהרה,]]
כלהמתםמןבדמיונותגמועהאותהיקין~מחאיןוכן"ה"קפ'סיכדלעיללהומפרה

:(אתן"רשב)לפנינוהדםשאין"קמןתריעותאדליכאהיבא

נמיאיהיעלהלמיקםיכלינןולאלןאיווררלאדלדידןהיכאדכי.עליהמכין]טאין,ז]
דאנאכיוןהיאדמועהלדברדרגלים()א"רשב)ואינוהיהכוהומברהלהקיםלא
בדםשממופקתאשהוכן.(]ח"ב)עליהלמיקםיכלינןולאלןדממפקא")לקמןריעותא
החכםלפלוניאניגםהראיתישלךה~כדםחברתהלהואמרהלחברתהדמהומראהשלה
שמא(])י"רש)לחכםלהראותוצריכהלדםשישנושכיוןעליה.לממךלהאיןליומיהר
שאיןנאמנתהחכםלימיהרעצמוה~דםשאומרתאשהאבל.בדמיונותייסועההיא
מח

~
"התוספותוכתבו.(")ך"ש)כללהדםלראותצריךואיןלעולםבמשקרתאותהיקין
:אשתודמילראותאדםריכול

מקורלתוךשהכנימתובכללועדפירוש("ש"רא)המקורעד.שחפרתהחיטה,ח]

ומשוםן)כןלראותנשיםדרךואיןלחוץוהוציאתובשפופרתהדםונכנס")דמיה

בהגההבק"מא"קיקפג'.םלעלגםיראה,רמימיתך ד

,שםן"עה" קפג'.םלעילגםראה.הדשןבתרומתעודיכתבה"דטה

.שםעיןה"דבהגההבק"םא"קי .א,עבכתובית,כח,סואקראסו

,בק"םמז .ג"וש,וק"םכדלקמן,רעיתאבישכ"משאטח

.ב"מלבוש.(א,ב)אשערירקצרהאריךת.הכתרתעט .ישםשםנ

מ,דק"םשה'פרנא

-

.רק"ם ממיפקדאטלבא)אםאגלש"ומה"דנב

.ט'

.וק"םשיך,שםח"ב,כזהה"דב,כגג .שםא"כשבנד

,זק"םנח מאגודה,כלה"דב,כנו

ך"ש.למורל"רשהגהות.א'" .שם

,ב"מג"כגז דמ)ו"םע"התומורנח

שהכנימתהדקהבשפופרת.ר" איתנ4ח"ם.האתקמהמיצ"צשייתיראה,(למקיר
לת'בג,53'עב(י"רית')תירהל'גד'.קמור)ז"חנועם.ב ג"מכס'.םמפר

.-ואיל ,ב,כאגמראגט



קפחנדההלכותשמו

בבשרהשנוגע[ט]בעמןבבקעיםוהדםמבוקעתהיאאפילובחתיכה

לאודקראומעמא"ןבשפופרתולאבבשרהבבשרהובה~יהיהדםשנאמרימהורההכי
דקראמעמאאלאהחיצוןביתלבשרדםביןמפסקתשהשפופרתהואחציצהמשום
כדרךכשרואהאלאהכתובסמאולא]ןהעניןבנהדםלראותנשיםדרךשאיןמשום

הקברפתיחתואיןהמקורלתוךהשפופרתשהכנימהפיעלואף.לראותרגעותשהנשים
הכא(י"לידתןעתבכל)הואנשיםדרךהקברפתיחתידישעלודםנ"כדלקמןדםבלא

'סיסוףכדלקמן("ין"ב)ידועלהקברנפתחולאדקשהואקנהשלבשפופרתסיירי

~
בלאהקברלפתיחתאפשרשאיכיוןידועלנפתחשהקברעבהבשפופרתאבל),ןה
הדםלמהרמועלתהשפופרתאיןהקברפתיחתיריעלדםלראותהואנשיםודרךדם

""שלםלד.ידיעלהקברשנפתחלידמהיןהנשיםכדרךהקברפתיחתידיעלשיוצא
רואהלרבותדמהוב~הכתובלריבהשכברשפופרתאובשרחתיכותאון"מחותךאו

פתיחתידיעלמעצמוהדםשובדהיינוהנשיםכדרךרואהשהיאכל"לאונסמחמת
ידיעלשלאלמקורבכניסתהבעצמההשפופרתשהוציאתוולאאחראונםאוהקבר
דעתלפיע"ושוהמורדעתכן.(ידועלהקברנפתחשלאדקקנהשלכגוןהקברפתיחת
:ם"והרמב'התומדעת]ללקמןועיין.ש"הרא

שאינומבוקעתשאינההחתיכהבתוךהדםאםמיבעיאלאפירוש.שרה]]שוגע,ט)

שנוגעמבוקעתאפילואלאבבשרהלישנאמרלנדמהורההחיצוןבביתבבשרהנוגע
אלאהכתובסימאשלאמשוםאלאחציצהמשוםלאודקראדמעמאמהורהבבשרה
שהחתלה)ה~בעניןדםלראותאשהשלדרכהואיןלראותרגילותשהנשיםכדרךברואה
הדםיצאולא"כדלעיללהקברפתיחתידיעלשלאמהמקורהדםהוציאהבעצמה
.(מעצמו
נמצאאפילוהחתיכהגביעלכןגםנמצאאםאבל,לבבקעיםרקאינוכשהדםודוקא
משום)'המעץכדלקמןממאהבבקעיםשאינוהחתיכהגביעלשהואכלדםלחלוח

שהוציאתוהחתיכהידיעלאלאלןהנשיםכדרךשלאה~דםשראתהלמיסרחיתידמהיכי
דהיינוברצוןשרואותהנשיםכדרךמעצמושיצאמסתבראאיפכאמעצמויצאולאעמה

אבל,(."מקצרמיע"ושוטור)ללהטמאהנה'שאסיט ש)נדהמשוםממאה

לקמןגםוראה.מהק"משםך" ,סוק"ס

.כה,סיקרא'וע כולעעא

.ג"וש,בק"מקפגייל' ,(מעמא'ומהאה"ד)'ק"מלקמן.וראה.טק"מסיףעב

שוברםן'ב)ל'לעשנתנאללוק'החלהןדא'מבדלא "ע

שנפלהמביקעתכה'חת'"עשזבדםן'לבהקברחת'פת' .הם'בשנם'מטמאולכן,(מהמקור

נ"פש"הרארוש'לפ)ב,כאשי'אל'רבלדעתלו'אפעג ם

,(שמשוןרבניבשםב" .ט',טייקראעד

.ט"מהרה'שאריתוראה,חק"סעה דברעד

לקמןגםוראה,מיק"משיך.דאותנ"פחמורית' .בגק"וסשיהוקה"ד).ק"מ

מעז

-

,(הבריץ'בת)זק"ס

,ש,טווקראי .שםגמראמא

רהלכהרבנןלדעת)שמשיןרבנובשםשםש"דאיב .(כיותיהו

,ף'המעבסיףיג "רשסיד

,דםבלאה"דא,נא' ס

ק"משיך.יק"מו"ט.א"שכשבכתבה"דהמשןמיףה" .ב'

,בוק"מסיד ת'בוראה.רק"מדעתבחוותגםהקשהכןפיז
צחק' םד"ו'ח

.-ל'ואלב"םברורההלכה,ו" סיח

קפג"מל'לעראה.(ט"ימהה"ד)'ק"מלקמןה"~ 'מרר.(מה'1'בהטטטאנו'א'קיששדם)בק"מ מהרה
לאאםא"מע,4'התוםשלדעת)בק"םקפדמי מטעםזמהטמאה'קושמחמתראתה

הקברהת'פתן'" .(וגםה"ד)א'ק"םא"קוקפו"מלעיל,(דםבלא



שמזקפחנדההלכות

וכמיןשלהמקורשנעקראשהוכן".כךלראותררךשאיןכיוןטהורה
כללסר5תסהפילו[י]:תגס.טהורההחיצוןבביתנופליםבשרחתיכות

הגולהבאר
,שמשון,ובסשעשהמעשהבשםטורט

כשנתרבועתבלאולפעמיםנדתהבעתהדמיםמותרותלהוציא"להאשהמבעכפי
הוציאהדמיםמותרותלהוציאהמבעכשנתעוררואויאחרתמכהמאידאובגופההדמים

היאשהחתיכהלשרהרגליםומאיןאחד'כשמהםלהוציאשנתעורראו"11עמתיכהגם
ויצאנעקרכבר1השדםשבבקעיםרקדםשוםהחתיכהעלשאיןלאאםהדםשהוציאה
ולאשהוציאתוהיאוהחתיכהבמקורהיתהשהחתיכהבעודאלובבקעיםונכנהמהמקור

11בחתיכהונכנםממקורונעקרשכברכיוןמהמקורהדםמותרותלהוציאהאשהמבע

שהוציאההיאשהשפופרתלדבררגליםישהשפופרתבהכנסתשראתהכיוןבשפופרתוכן
החיצוןבניתכנר1הדםהיהשמאלששאקוגם.11ניטעהמעצמוצא.שולאהדם

ביןמפמיקיןהשפופרתדופנישהריביציאתהאובכניסתהבשפופרתונכנםלכןמקודם

החיצוןבבית1הדםהיהאםשבחתיכהבבקעיםוכן.שבתוכהלדםהחיצוןביתכותלי
.(]דםלחלוחשוםאיןהחתיכהגביועלהבקעיםלתוךכולונכנההיהלא

דמביראנ]בבשרהשנוגעכיוןהחתיכהשבבקעיבדםמסמאים]]ם"והרמב"והתוספותן

דםלראותשדרכההיינובשפופרתדםלראותאשהשלדרכהראיןדאמרינןדהאלהו
שתראהעדבנשרההכתובממעטהכיששוםההיצנןניחלנשרהדםניןנהפמקשלא

ביתלבשרדםביןאחרדבראושפופרתבהפסקולארואותשהנשיםכדרךבבשרה
ממאהבבשרהונוגעהחתיכהבבקעיכשהדםוהלכךכןלראותהנשיםדרךשאיןהחיצון

ביתתחילתשהואדששהשמשמקוםעדבפרוזדורשהכנימתהבשפופרתולדבריהם)
מהורהומתהשעתשהיתהכגוןבשפופרתונכנסמהמקורמעצמוהדםויצאי]החיצון

ם"נרמבהואוכןהחיצוןניתננשרנגעשלא1ן,כהשפופרתאת1'ה1צשלאשעלאף

.("]בהדיא
כתב"יעקבןוהמנחת.ע"השכפסקלהקלישאםעיוןדצריך"ח"הבבשם,]ך"השוכתב
:ן]1"המדעתוכן.ע"השמפסקל1ו1דאין

כמיןבועצמהשבדקההעדעלכשראתהמבעיאלאפירוש.דםראתהאפילו,י]
שהואאלאהרתיכותגביעלבעיןדםשםואיןשנעקרהמקורמןלבדבשרהתנות

המקורמןשאינןדעלמאבשרבחתיכותאףגוונאדבכהאישברתיכותבבקעיםמובלע
שנדקההעדעללהודדםראתהאשלואלא.כדלעילןע"השדעתלפיטהורהשנעקר

.ההתיכהשלמרטבהבאשהרםתאןשאןם.רבו,.בק.מקפה"מל'כולןעח אבנראהעט

,גק"משםא"וקי,דק"מקפג"םכרלעילפד,ה-ר"מדלג'סיר"יונזר' .בפרוזדורשסומרתשהכתמה:הרזפיהפההששהה"ר)האיתקמטמיע"צשייתראהפ

,חק"מ"פ.זק"מדבריםתוספיתג"ממסלעדבש,(החמישית רא,כבפא

.פסקולשיוה"דג"מפז..כה" .וק"סהשלמיםתרתפח,שםע"צת"שייראה.ד"היה"פפב

,הק"מסיףפט,שםן'עיה"רבהגההבק"מא"קיג"ק"מל.לעראהפג החתשבתיךלדםגםהרגשהדחשיבהטעם
.טק"סצ,כה'



קפחנדההלכותשמח

בשעההחתיכותבבקעימובלעהיה1השדםתלינןהחיצוןבביתנשארווהחתיכותבו
פירשכךואחרכדלעילבכךראיהדרךשאיןמשוםהואמהורודםהחיצוןלביתשנפלו

הלביתהחתיכיתמנקעי
-

הדיצולביתיצאה~דםשמאק"כחשלא,.העדעלתצאצין
בחוקתראשההואסמאורםהחתיכותממנושנעקרולאחרבמקומוהנשארהמקורמן

דםשמוציאהבמכהתלינןמעמאדמהאיחיכיכי"יתסמאנהאלוממפקעומדתמהורה
שבביתהמקורמחתיכותגדולהדםמוציאהמכהלךאיןנמיוהכא.]קפטן'סיכדלעיל
ממקומןשנעקרוהמקורבחתיכותהמובלעשדםאלאנדהדםמלאהואשהמקורהחיצון

,נפל,כשלנ,דשצין.הדת.לנכית.הדתשנפלידמירמשים;המכהןכדםהיאטהירדם
.יילחוץ
עלכללדםשוםראתהולאהחיצוןלביתנפילתןבשעתעצמהכשבדקהדוקאומיהו
.החיצוןבביתהיושהחתיכותומןכלמלראותפוסקתהיתהלאכךשלאחראלאהעד
מובלע1הדםשהיהלמיסרלקולאתלינןלאנפילתןבשעתעצמהבדקהלאאםאבל

החתיכותגביעלהוידאימאהחיצוןלביתמהןפירשכךואחרכשנעקרוהחתיכותבבקעי
כשנפלוהחיצוןלביתלעצמונפלאלאכללהחתיכותעלהיולאאפשראובבקעיםולא

"כדלעילןבעלמאבשרבהתלותעלמאלכולאהואממאדםגוונאדבכהאיהחתיכות
.~ךן"בשהובא,ןח"הבדעתכן.שנעקרהמקורלחתיכתהדיןוהוא
שלאדםדאף(,ו"ל'מייעקבשבעיין)המריןדעתוכן"משהןבדרכיא"רמדעתאבל
עלהיהלאואפלוהחיצוןלביתונפלושנעקרובשעההמקוררתיכותבבקעימובלעהיה

המקורחתיכותבעקירתהחיצוןלביתונפלמהמקורשנעקראלאכללהחתיכותגבי
דםכל""החיצוןלביתעמהןהוליכוממקומןכשנעקרוהמקורחתיכותדהיינוונפילתן

עלשלאהחיצוןבביתלעצמונפל1הודםבבקעיםמובלעשאינובעיןבהןשהיהנדה

לחתיכתדמיולא.כןלראותנשיםדרךשאיןלפימהורהכיאפילוכללהחתיכותגבי
יצאשהדםדאמרינןמשוםממאבבקעיםמובלעשאינודםממנהיצאשאםבעלמאבשר

שבמקורבדםכןשאיןמה],כדלעותהוציאתושהחתיכהולאהחתיכהעםמעצמו
אמרהלאוהתורההחיצוןלביתשבהןהדםעמהןשמוליכותהןשנעקרוהמקורשחתיכות

הדםעמומוליךעצמוכשהמקורולאממנויוצאוהדםבמקומונשארכשהמקוראלא
.בכךראיה-דקשאיןהחיצוןלבית

דעלמאהחתיכהשבבקעיבדםדמממאינ"והתוםם"הרמבדאףלזמרישמעמאומהאי)

ה'תלן.לענאג"מע,בג)דשער.הארעהביתתורתצול .במכה

.כבק"וסכק"ים,ה"סצב שהתכאףא"יימגק"סמשההדרכילדברימרישצג

ר' .ודבר,הק"מהעזמקושיתלישבו)מכהמטעם
ן'דלזהשיש)א'ק"סלקמןוראה,(באותנ"פהמודית לע.(מכה

שםן"עה"דבהגההבק"סא"קיקפגמיל' שלממשמהמכהבאשהדםכאןתיליןשאיןהטעם)

,(מהמקורשנתלשההחתיכה

.דק"סג~ג'.םוכדלעל.לנמרארלה"דג"מר"בצי ,(וריקאה"ד)טק"סצח

.שםצו ,טק"סצו

עמה2-שחתיכהגםמטהררקטוררת.שבעק)גק"םצח בכלדם
קפח"םעקבבארכשברעהמהשכן,ענז םצ"צשייתיראה.(א,פא)

,זאיתקמט" ,הק"מסיףצט

ה"רד,נדשם)ק'מםא"הרמדעתשמארשאחרק א"שהרמאלא,ז"כחא"הרמסיברשלדינא,(ולרעת

לטהרא"הרמש"משגםנתבארילעיל)מכהמטעםמטהר ,(ל"כנלפרשאפשרמכהממעם

טוקא

-

בשםקנה.ט'.םהידה'שאריתוראה,הק"ם ,יאק"ם."הסביאורי

,(ידקא,ה"ד)טק"מקנ ממיףדלשלקג
,ג"וש,מק"



שמםקפחנדההלכות

וילעיגן)סופי1)6נחתיטותסרסלתיגןטסורססרסמחינוןנמתסססתיטותמן,

שנעקרההמקורשבחתיכתבדםמודיםמהמקורהדםהוציאהשהחתיכהפיעלאף

'ותומם"להרמבלהומביראדעלמאדבחתיכה.מהורשהואבהשהיההדםעמהוהוליכה
דרךמקריהחיצוןביתבבשרנוגעשהואהנשיםכדרךהחיצוןלביתהדםשיצאדכיון
רואההכתובשאימאמאחרמהמקורוהוציאתועמושיצאבחתיכהלןאיכפתדלאראיה
""מהותךאושלסבולדהקברפתיחתידיעללראותנשיםדרךוגםי"כנרצוןנאוש
ליומההחתיכהאוהולדשפתחהקברפתיחתידיעלמעצמוהדםשיצאליומה

לכולאבהשהיההדםעמהוהוליכהשנעקרההמקורחתיכתאבל.,"החתיכהשהוציאתו
לפימשפופרתשכןבמכל.""'והתומם"להרמבאףומהורהבכךראיהדרךאיןן"עלמא
לתוךומתהדםויצאומתהראייתבעתלבדלפרוזדורשפופרתהכנימהשאםשימתם

עלאףהחיצוןלביתדםביןבהפסקכןלראותנשיםדרךואיןהואלטהורההשפופרת

מקורבחתיכתשכןכלהנשיםכדרךהואמהמקורהדםעקירתשהיאהראיהשעקרפי
יותרגדולבשינויהכלהחיצוןלביתביציאתווגםהדםשבעקירתשבהדםעםשנעקרה
.(מההפסק

הממםכמומתקבץשהואשהרחםנשיםבמקצתדשכיחאבמילתאלהקליש1הפיועל
ממנומעיכמובראשושהרחםעדהקסמיםנפשמוהאשהנחלשהוכאשרהכוסותובית
ומשםהרהמפהוהואהדמיםצאתמקוםכמופהבוןשהשתןלטקוםכמוךלמטהנופל
קצתובזהמפרוזדורלמעלהשמקומובמקומושלאאבלבאמתמהרחםוהואיוצאהדם

חולשתאםכיכללברחםמכהכאןואין(פאלפאר)א"בלשקוריןלסמהנופלמהרחם
דםכללמקומה11חתיכהחזרהשלאומןכלכןפיעלואףקסמיושנתפשמוהרחם

מקורלחתיכת1הדיןלדמותויש.ן,בהרגשהשלארואהאםלמהרישמשםשתראה
איןבזהשייךולא.("'"יעקנונאר'"יעקנשבתשובות)וטסא"רמדעתלפישנעקרה
רקכמקדםמתוםהואשהרחםכללהקברפתיחתכאןאיןכידםבלאהקברפתיחת
איןומתהבשעתמקוםומכל.(]י,ופלתיכרתי)רואההיאומשםלמסהמלמעלהשירד
:נ"כדלקמן(ד"ע'פדףיעקבבארעיין)כלללהקל

.בק.פקשו"פל.כרלןקל כרסקח

.נ.יטהק.פל" ק.פל'לןשנחבאי'כפ,הם'נ'בלחלקלה1יא'פבולאקו
.ה לפ,ם.1הימב'הת1פלרעתנםהינוקו

1.ימא.הימרעת' רלא,ה1'שה.רל'רלעך.ושה.רנלרקתכ.משא)

.(להלקל.פ פצ.צת.ש1יאהקח

.ראותופלנאותפוףמ"ק" ,ב.במהר1יבנוהזית'שלפ,קל"פצ.צת.ש1יאהקט
אלאהכתובית'מאינההינטהם.הימבשלחקת

מה'לפוכן.11קנאלריףאין,מהמקניבאשהרםבייני א.1בק1,(ב.ממהר1)בנגההנק.פקשו"פל'לןשנתבאי
1פקת1'הת1פשלרעת,(ב.ממהר1)בנגההבק.פשם

.הרנתיהבלאאףמהתווהיטממאהל.קי פקו

ם'טנ"בשפתה.יא"פושי''אמרנראה."" .(1ת'מרנל)
אלרבהמכתבראהאמנם.קפה"לפד'השת.בש1קוא 'רר.הר

שלונה.1רנו,(פגאגרתק.אנ)רץ"טן" נופלנ1'אשהמקור,(ה'אותר'ש"פצ.צת.ש1ראה)

,הוחםצוארלת'פ;הואל"הנפאלהפאררק,לעולםלממה ל.הנלנשרקלהשנעה
טם.בנתבאר1.'1לפ.רםוצא' פה1פפ1תהרה'ת'בשאר,רבנו

בזהלמהרשאן,'"1פ1" קכנ"פ.קכא"מצ.צת.ט1.בבזהן-ו.מכהמשנםאלא

.מ-נ"ש"פ.קל-קכמ"פ.נאות .בק.פפוףקוב

.א.ק.פקוו



קפחנדההלכותשנ

.(ס"וסר6ירוחסורמנונטורמסיועכן).סי6נוכס[יא]ונחנותמקורססגעקר671י ,

חתיכותודוקאנמוחווקא[]י]פושריןבמיםהחתיכות%שהמיוהוא
א%אפילוממאהגדולהחתיכה[יי]%אבי'דשפופרתדומיא"'[יג]קמנות
[,ט]%בנפאפילודםבלאהקברפתיחת%אפשרשאיפי%כלוםראתה

.צורתונגמרהשלא
הגולהבאר

,ב"עדכאשםבכפתאיורשע'ונרכל"'דקמהאטוריב.ז"שאח'דבםגןקליפיתן'כמך'כרצודתממנהצא'מהןי תםבסף'עיא
",

כמוצומתהאלאבחתיכותהדםתלינןלאומתהבשעתמקוםומכל.היאמכה,יא]

:(~',1"כמדלאןן,יעקבמנחת,ן,ח"ב)י',1"קפמימןדלעילבמכה

כמוחתיכהונעשהשנקרשהואדםשמאלמיחשאיבאכןלאראם.נמוחוולא,יב]

בדיקהצריךראיןעליוחלקנ,משהבדרכיא"ורמ.(ן',י"ב)"',דלקמןבריהבצורת
שמיהר"נ"ש"הראשהביאש"הרשעשהממעשהמשמעוכן.המקורשנעקרשידועמאחר
בפושריםולבדקןלהוציאןהצריךולאהחיצוןבביתהיושהמתיכותומןכלשראתההדם

כדמשמעבדיקהדצריךא"רממודהדעלמאבשרבחתנתאבל.(מ"עדףיעקבבארעיין)
:הארוךהביתבתורתא"ורשבש"ברא

:]נ"'ומעיףכדלקמןננ"שבדקיםדקקנהשל.זשפופרתזומיא,יג]

ואף.שנעקרמקוראחתיכתנמידקאימשמעע"ושוהמורמלשון.גזולהחתיכה,יז]

שלאהחיצוןבביתלעצמושנפלבדםאףשממהריןנז"דלעילומהא"רמדעתלפי
החיצוןלביתעמהןוהוליכוהובחתיכותשהיהנדהבדםהיינו.כללהחתיכותגביעל

המקורנפתחשבעקירתהגדולהבחתיכהאבלכןלראותנשיםדרךשאיןשמהבנפילתן
נשיםדרךשהואהואהמאדמהקברפתיחתידיעלמעצמודםממנוויוצאהנשאר
אוגדולותהןאםולראותןלהוציאןהצריךשלא,נ"ש"דהרממעשהומיהו."י"כדלעיל
משמעוכן.שנעקרבמקורדםבלאהקברלפתיחתאפשראיכללשייךדלאמשמעקמנות
:(נן,ג"עמ"עדףיעקבבארעיין)נח,ח"כבדלאנן,חמודותבלחם

היאלמיסרדאיכאגבעלאףן,יום'ממבןפחותדהיינו.צורתונגמרהשלא,סו]

,ה"ססרוא"רמקיד .ה"ד.ג"מקטו

.לומדוצרד .זק"סהשלמםבתירתתטו

ן'דלוהשישרגועם)'ק"םרישל'לעוראה,הק"םקיז .(מכה

.רף'מעקיח ,ונראהה"דקיט

,דק"מקב םר"פקנא

,ב" טקבב

-

.ב'ק"םך"ש,וק"ם ק"יםקנג

,כי

.(דעתאבלה"ד)יק"םקכד .חק"םקבה

,המעץש'רע"שבשוהריןיהיא,במיג"פש"שבראקננ .שלהמקורשנעקרבאשה

רקהסירש"משהביא)באיתבמיג"פעיטמעדםקנז ,(כה.חתלענין

מעשהעלגם.קאכעהטיחש"דמ)ידוקאש"ומה"דקנח .(ראש

.שםח"כבדלא,שםמלךממעדםכןשהניהקכט משנהקל

ע"ושיטיח.חוששתאינהה"דשם."רש,אלי ,ב"מקצר"מ
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אלאעודיולא,.סמא[טי]יבשביןלחביןהאשהמןהיוצאדםכל"ד
כמיןאושערותכמיןאוקליפותכמיןבריהכצורתממנהיצאאפילו

עללעתמעתבתוךנמוחיםשיהיויוהוא".ממאהאדומיםיבחושים[יי]
מעתמשךכלפושריםהמיםויהיויפושרים"במיםאותםששוריםידי

אומהנהרק"בקששאבומיםכמוהחימוםיושיעור'.בתוכושהםלעת
כךאלושלוכחימום.מחממתן["י]הביתשחוםבביתועמדומהמעין

יטו]יוסרמסיןייוןפויריןוססמ:נגס.החורףבימותפושריםשיעורהוא

שאינםכךכלקשיםהםואם.(ס)סנופ'פ6"ריט3נססי"3)סרוקטחנוינווס
מיעוךידיעלנמוחיםהםאפילו",מהורה[כ]לעתמעתבתוךנמוחים

הגולהבאר

,שםתא"נברכתן.ב"עב"דכשפל"דרמשדאטן,א"עב"ששםונפשטהא"מדח"דריבבעיאיג ,ת'הבבתודתא'הרשונתבזנןדןמ1רבשםשםש"כמאיז.ן'תוש'ן'כתוש''ש,א"עא"רנשפ;משןיד

,ובתקבבויתאשםיח.ולח1מראנפשטהולאשםבעיאסי

עין)]ן"קשהשהיאבשרבחתיכתשכןוכל"הקברטפתיחתמשוםבוואיןהואבעלמא
:(]י"ד"עה"צדףיעקבבאר

דמשמעדמהעב"ן,דכתיבוהא.היבשלרבותיהיהזובהיהיהדםיי"שנאמר.טמא,טז]

:(,גמראא)נקאדמילתאאורחאלחדהינודייבדמידב

:ןז,אדוםעפרכמיןאו.שין]יבח,יז]

מחממתןשהחמהכללבביתעמדשלאהנהרמיכחוםהמעייןלמי.מחממתן,יח]
:(ין"י"ב"ן,ש"רא)

:'כוחמיןיותרלהיותצריךשאיןפירוש.התקמתמימת,יט]

עלנמוחושאםת"לחומראהיא11בדיקה'1מעיףדלקמןהראשונהלמברא.טהרה,כ]

לעולםנמוחהיהלאכןלאשאם"בריהםצורתונעשהשנתייבשהואנדהדםכרחך
כךכללהתייבשכןגםיוכלנדהשדםנדהדםשאינןהוכחהאיןניסוחולאאםאבל
שאםלקולאהיאהבדיקהדלקמןהאחרונהלמבראאבל.11למבראנמוחיהאשלאעד
מתולדותואינההיאעצמהבפניבריהאלאלעתבמעתנמוחהיהשנתייבשנדהדםהיה
דםשהואהאדוםהרירונתייבשונגלדריריןשהעלתהמכהמחמתאלא(]ת"ש"רא)הדם

ק.פלקמןנםנראה.ר.'הה.פם.ומב.ב,כאמשנהקלו 1לענ.כר

ן'1לענ.?ק.פל'לןראה,בשרכ1ת'התן' ן'הקרמיםהערלקפול)ש"פרבנית.ש1ראה,ן'קרמ

,לעתמעתן'פ1שימ.בנו1לשר1ת1נלמעלהלקשורשעלס נך1אהר

.(הקרמןנש1ה1לאאםלראית1לפתה1להתירי .נ'.פנ.פקלח
.'ק.פהשלמיםתורת.ההשםי1ר'1שש.שה.רקלט פלקמן,נםראהקם

ר.1'נזר'אבנת.ש1.,ק.פקצא" .רמא'.פ1פ
.כרק.פלקמןנםראהקמא פנ.פקמב

שירתפש'לנעלה.התהשננתבישם,נ" .כהק.פלקמןנםנראה.א"פהפרישה

'בבעלהובא.פהלתא'שאע'ר,ת)השאילתיתכדעתקלא ,(שםבהשטתע)והרזיה(אמיהפרישהשערהנמש

א"ירשב(שם)ד"כראב(ב"מקצרמיא"רמ)ל"קיאלא הת.פתמשיםבוש.ש,(ב,כחושערהארוךהביתבתירת)

.הקבר .ה-מההשאלתיתאףבזהדאפשרקלב

וצף''רבחיתהתשובתהעתיק,ד"חייבסיףשםקלג שמי

,כןשפירש,(יסף'זכויןבעל)נהארמ' .ב,נרשחקרבי,ש,מזייקראקלך

,כה,מווקראקלה ,א,כבקלו



קפחנדההלכותשנב

ולוק)זריךו6יגוטסורסגינווחו6)531פרגיונועכןו6ס:מגס.בצפרנושממעכן
.(6"סרס3נססי"שכ"וכנ"פט"סט).סריס1"ע[כא]

יבשיםשהםבזמןמהורהנימוחולאשאםאמוריםדבריםבמה"ות
רםלחלוחשוםעליהםישאםאבל.כללדםעמהםשאיןכמורים

גינווחו6)וקוותןק5תןגינווחו16גתנוטכו06סכיןוסוף:סגת.ממאה[כב]

נוס)כפענויססוסנפקסל6סי)גר6סנויחו.(ו"נוקינוןי"נוסר6פקקי).לטנו6ס

וסכדרךכך6חררולסססי6נוסנדוק)5ריכס6יגססו3))כנווחו'ג6)1סר6תס

ס)סיסנ6ססולוקף.סנגופסנונוכס63יסרקלסליגן1)6סלנריססוחוקסמסרי

.ו"קטקינון)עי)נוכסגםסגת63רכנוווקתסמסטת6)1ס[בג]וקת
הגולהבאר

,ד"חב"א'בהנפהבשמוה"הכ"כרמיתכתורתהושבעיט

שהיאבמעיהלהשישמשומאבאווהשערותהאלוהאדומותהקליפותבאווממנההמכה
:(]ת,גמרא)אדומותשערותמגדלת

ומאחרלעתמעתהפושריןת"משריותרממחההמיעוךשדוחק.שרייהידיעל,כא]

:(תי"א"רשנ)לעתמעתבשרייתימוחושלאבידוע.המיעךבדוחקנמוחושלא

פיעלואף.,לעיליתש"מועיין"כחרדליתאפילושיעורלואיןהנדהדדם.טמאה,כב]
גלדישהןהאדומותפ1ת.הקלנאושממנהדםהמוציאהמכהלהיש11שאשה

מאליהןממנהנופליםהמכהגלדישאיןלפי"במכהיתדםהלחלוחתלינןלא",המכה
בארתן,יעקבשב)למכההמחברןלחלוחיותבהםואיןלגמרישנתייבשולאחראלא
דםולהוציאלהגלעיכולהשהיאפיעלאףקרוםעליהשעלהמכהשכלועוד)(]"יעקב
להגלעיכולהשהיאבידועאלאהקילולאבכתםואפילודםולאכתםאלאבהחוליןאין

מוציאהתה.הולאקרוםעליהועלההואילנ],ז"קפ'סיכדלעיל"],במפקולאדםולהוציא
אםעכשיוומפקממנהנפלכךואחרדםמוציאההיתהולאגלדעליהשעלה11ואףדם

מוציאהמכהמתםאמרינןלאגוונאדבכהאימשוםכתםאפילובהתוליןאיןדםמוציאה
איןוכידםמוציאהתהיהלעולםוכידםמוציאההיתהולאגלדעליהשעלהכיון]],דם

:(לעולםלהתרפאותעשויההמכה

אלושדבריםשהוחזקה11חזקהעלממךלאא"דרמפירוש.טתה]שעת]שלא],כג]

וראתהומתהלהשישבאשהדהיינובאבזמנודאורחחזקהבצירוףאלאדםאינן
11הזקהשעלנאנטמנודאורהנדהדםאינודממתמאומתהכשעתשלאאלודברים

זהן'ריל,(נ,פ)קפה"לפלקבשבבארהל,בחשכת.שכאררךה.ר,ת,פ.קלה.רשם'.רש.ב,כבקמו פצ.צת.,שראה,.ן.,שביש.(ב,נ)אשערפוףהקצרהבתבתורתקמד

.קנ" .(א,פר),תשבתבפל,מ"פקמטה.ר)נרה'להלבהקרמהל'כרלע,.א,ממשנהקמה
.(ר,פא)קפה"לפהשינתהל,תשנתבפוף;ק.נ.יש,(ראתה לינ)מק.פקמו

.מגק.פ,ה.'פקצ"פנרלקמן.ב,נחמשנהקנא.(כה'ההתנ.שןרםמפתן' ע.,ש'ר,א'בשם.בקנהראה,.(עירלא,ה.ר)כנק.פקובנ.ש)כק.פכרעילקמו
.מ'ק.פקפו"פל'לע,רםאה'צ,הממצהבכלן'ל,שת,כסקמח פבכללת.,ש.בכאישכקושית,ה.פ

ן'לענרםאה'צ,מאםרעת,'נה'שאבמכהנן.כראמדקנועל,ה." .(כסק.פ,,ה.פפוףקפו"פל'לע)ם'כתמ,ננן'אשפף,'ר.מהקיצית,,(ה'נקיטנשאר,)רגמרא
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[כי]כמיןבמפלתבשרייהבדיקהשצריךאמורשדבריםיבמהו

.ממאהממוחואינושקשהפ"אעדםחתיכתאבלושערותקליפות
קמנהחתיכההיאייאםולשרייה[כה]בדיקהצריךלזהשגםא"וי"י

.שבדקיםדק[]כ]קנהשפופרתכשיעור
הגולהבאר

וא~ע'ש~לןאחפושלאדלה)תהינהדשאנונדן"בנבואדהרבע~בהקא'הושבנ"נ~ד'הואבנשםמוונ לדבר

אםעבאםאתפרשלאגפהדכאקטנה',דהדשפופרתשםהיה'שוקבפיהשםם"דדמג'מרברנ"וע1' ע.כששתהאעדלרומנסאזלעןהילכךדק.דבריו
-

הרקיםמןדק סעמרלעילגרילהכה.רתן.רלהש.מכאןביתר.כתביריחםירכינוהראשהסכיםשלוה,הרזיהבשםשם5א

.'ג" .התולותדעתשוה

דםמוציאהאםידועשאינהמכהלהישאםגמורבדםאףלהתירההמרדכיממךלבדה
ש"כמלהקלאחרצדכשישאלאכהמרדכילןקימאלאדאגןאלא.י)"1"קפ'סיכדלעיל

פעמים'גבבדיקהלהקלצדשישמשום11חוקהעלכאןא"רמממךנמיהכיומשוםשם
אפילומקילין""והשייך",רברביוהאפי.(]"ופלסיכרתי)דםאינןאלושדבריםשהוחנקה
:דרבנןדומתדתכידןומתהבשעת

דםדרךשאיןעצמןבפניבריהשהןעליהןמוכחתשצורתן.שערות]קליפת,כד]
ולצאתלהתייבשדםשלדרכואיןנמי"),עפרוכמין.כאלוצורותולעשותלהתיבש

וכשלאבשרייהלבדוקצריךולפיכךמקרהדרךכןנעשהשלפעמיםאלא.כעפרנפרך
בריהלאוכרחךעלוכשנמוחוהואבעלמאבריהאלאהואדםדלאומילתאאגלאינמוחו
נמוחלאאפילודעלמאיבשדםאבל.כןונעשהמקרהדרךונתייבשהיהדםאלאנינהו

:הביתהובמשמרת""הביתבתורתא"הרשבל"עכוסמאהואדםנמי

שערותגביששנינוכדרךבריהאלאדםאינונמוחשאינויבשדםדבל.שרייה],כה]
כמבראמיכה]""דבירושלמיך"השוכתב.(]ן,ש"רא"ן,ה"הר1)ועפרוקליפות

אומריםישבלשוןוהאחרונהבמתםהראשונהמבראשהביאע"השודעתוכן.הראשונה
:(י""יעקבמנחת)הראשונהכמבראעיקרליהדמבירא

בהאיןדבשפופרתשמעינןמהורהבשפופרתרואהלןדמדקימא.הדקהמןדקה,]כ]
אועבאםלןאתפרשלאגופאדשפופרתדשיעוראאלא"ן"כדלעילקברפתיחת

:(~ן,י"נ)שבדקיםדקשפופרתכשיעוראלאממהרינןולאלחומראאפיינןהילכך,דקה

,כק"םלעילגםאה-.ג"ננ"פונשיב.בגק"ס2"רקפד ק.דק"םקנה

.נ"פש'רנדהג" "םקליד,זאיתצאשער,'רברב'אפפיושעםצחק''פנשי

.עגכללוההיראהם'הפימק'כלל.יראה.ג'" .חק"םולשיה,(שם'רברב'האפבשם)בתק"םקנז

ראה,ה'ק"יםב"מקפו"מרלעילשפיפותשקניןונקיי.תק"םדלדולקנת קיט

.עיברהיט,רבטבשם,המיהיספותהודה'שארית.כק"םל'לעגםוראה,(ב,ב)אשעי .שבגמרא(הטד)שפיפרתכמתם,אצבעית'ב.כרכןנעשהשלפעמם:(אג)שםקט

ג

~

גא'.םהפרישהשערהנפש'בעל'לםו'בהשטתא'ס

~

,א"הרשבכתבה"ד,ס


