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שנהקפםנדתרכות
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אחריןקינמרס

ועיין.ע"השמפירושהואיחידאה"ך"והש,האחרונימזכלדעתוכן,בטורוהובא,(,כהלכה
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,י"כרשא"לרשבליהסביראלאהעונהיוםבעיץרוגם."1וסתלהבישאףהכיליהמבירא
יוםדהואליהממיראי"ורש,תהאחרוניםכלוכדעתיןצביהחכםש"כמ'ליוםהואא"דלרשב

הכיומשום,א"ליוםדהיינועונהלסוףהזיין]תשכתבבלשונו"ת'התוסשהבינומהלפי,א"ל
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שאין,אהדבחדשהםט"וכ'אשיוםכיון,הדשמדילשוןשייךלאלכןץודםאלאהיתרואין
יום'דכ'כוטומאהימיה"ד(ב"ע'טדף)י"רשבלשון'התוסהבינווכך.יוםט"מכפחותחדש
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ז"י)שלשיםיוםהיאבינוניתשעונהר"למהןבז וימלאבחדש

בימניתשעונהר"למוהן(בחסרח" י"לרשיוקשהולכאורה,(מלאבחדשח"י)א"ליוםהיא

כקושיית)בימניתלעונהחוששתקבועבוסתשגם .(י"לרשברורהראיהועודה"דו"סקטופלתיהכרתי
לעניןרקהואבינוניתשעונהי"לרשל"סודאיאלא .(ברייתאביהדמיירי)פרישהלעניןולאבדיקה
,ה"הפיהכת להשאיןלאשהרקהואבינוניתעונהשדיןוסוברכס

היאבינוניתעונהשלדעתולהוכיחישמ"מ,וסת הרמבשהרי,ותביעהכדיקהלעניןרק

י"לרשמודהן" .'כושאם

,ק]"הרמבבשם,שםנוהובחידושיו,שם.בשבועותל הרמבבחידושיה"וכ

שסען" ,ה"הה"פלא

שלדעת,שםן"ורן"ברמבשהובאד"הראבלפירושלב וולא,הוסתאחרבדיקהצריךאיןחנהברבר_רבה

אחרבריקהשצריךשםיוחנןכרמיאלאשותיהל"קיי .וסתלהבישבינוניתלעונהלחושאיןיהושלפיהוסתי
.ותביעהבדיקהלעניןרקהואבימניתשעונההרילג .(א.,ז)בשערלד

שבגמראועונה,בימניתעונהדיןל"סדלא)שםלה .(קבועבוסתמייויא,סו
,ן"כומב)בינוניתבעונהדמיירי(א.טו)גשערלו א"ולרשב,בדיקהלעניןרקהיאן"שלהרמבאלא

.(פרישהלעניןגם דא,טולז

,(בינוניתבעונהדמיירי)בתוךה" כמבואר,זהבפרטעליוחלוקא"הרשבואילולת

.לעיל סלט

,קיד" ,בפניםכאןשצויידמ

,מיה"דב,יבמא רשמב

.(א,טו)שםי" .יוק"סועתחוותגםוראה.,א"כביוםאלאמג
,טומאהשלמד עונהשלהימיםמספרלעניןחלוקיםלאהםכימה

או'כזהאםבגמראהגירסאלעניןאלא)בינונית מימינכלליםאסזיבהימי'בגותלוי,טהרהימיג"כ

,(טומאה רסמז

,'הלביוםבינוניתשעונהל" סוגה,והנהה"ד.טק"סופלתיכרתיראהמז

,אק"סן'סיבשושנים



שנזקפםנדההלכות

ארבעצריכהולכך.ההפלכותומתנקראוזהיוםעשריםלסוףועודיום
וואפילו.בהפלכהשאינהלפיהמניןמןאינהראשונהשראיהראיות
לסוףאחתפעםשראתהאחרשמידחוששתפעמיםשלששקבעתוקודם

שהיאהימיםבראייתוכן.עשריםכשיביע[י]ואילךמכאןחוששתעשרים
לחודשידועליוםאחתפעםשראתהאחרמידלחודש[ה]ידועיםלימים

הגולהבאר

.פ'י,אפ1111ה'1טושנתה'וכוליאתלמודהשההכמשנהשפג

'סיכדלעילהומתעונתכלמבעלהלפרושוצריכהכוייתראהשמא.'ככשיגיע,ד]
עונהן1באותהאכריואוהומתבשעת"לכתרלהעצמהלבדוקצריכהוגם"דן"קפ

:"1'םמעיףשםכדלעילקבעתולאשעדייןפיעלאף
יוםלאותושמתפעםלחושצריכהאחתפעםכשראתהאשהכלכלומר.לחרש,ה]

:(ךין"ש)שלאחריובחדש

אחריןקינמרם

דעתוכן.בינוניתעונהדיןכלללהומביראלאם"והרמבף"דהרימשנהתןומגיד"ןת"רועיין
ונמשךנ)א"ברשברץ,כללפרישההוזכרהלאן"ורמב])י"ברשואף.")ה"הראדעתוכן.)ד"הראב

להץלבפרטשיסמוכו,מהעללהםשישכיוןהמץיליןבידלמחותאיןוהלכך.ז)ע"ושהטוראחריו
.")סופריםבדברי

גבעלאף(ג"יסעיףא"רמאחריוונמשך)(א"וכ'כ,הל)"ן"הרמבלשוןהטורשהעתיץומה
אחדפוסץלשוןשמעריץמץומותבכמהדרכושנודע,מידיץשהלא.י)א"כרשבליהדסבירא

סבידאדלאאחדמרטאיזהדבריובכללשישפיעלאףשבודבריםחדושיבשבילוכלשונוככתבו
גבין"הרמבלשוןבסוףכאןעשהוככה,")בפרטבפירושדעתוכברש"מעלוסמךהכיליה

בדרכיש"ממוכמבואר,"ןאחריוא"רמעשהוככה.ןמסופותחלתווילמד,")'כוראייתההמשיכה

.נ"ה"בהגג"יסעיףש"מועיין.]"משה

.נ.ש~,כהק.פקפד"פל'יברלן.מאק.פהשלמים,קבתשאינןבנפת~,קנתפת~לעניןב.פק,פג'.רשלד פפרשהראהיז.נ.יט,תקנןשמא1ק.פלקמןראה

.פהק.פלקמן.אלאה.רה'ק.פקפר" ,כהק.פיח.בף'פןיה

.נ.ש~ .הרשכלפתן~ניטיםשפתם,להק.פיכרלקמן.רק.פיטתנית.ה'ק.פקפר"פפירטה.ה.ביפיהקהה.רה.ביו

אחרוןלקונטרהם.נ..צ

.ומזגללההיואה..'.ווס.יעה(א,ה)שביעיתמח מט

לענין(הניבשס)ן,הומבלשין,.העתשטבסיונט.העטפעי '.ת..נייעל,ילאאף,ס.ימנמהואייתההמשינה.הוסתיתן.,.תשעוהנפשבבעלינ
נילעיל.,(התבאונבו.מיה.יעהשסי"בגאה)בנה.נילעיל.,(א,ו)הבית,בינא .ו"טקפד'סי.(שס),לתוםגסמצייןובפניםנב
דלאאף,בינוניתעונהלעניןגםלשונושהעתיקסה"ד)וכדלעיל,(א,סו)גשערהארוך.הביתתורתגג .כוותיהל"ס,(אכל
דיןבהשמטת,ן"הרמבלשוןשהעתיק,ג"מילקמןסא,שםוכדלעיל,א"סקמט'וסיב"סיקמו,סינד ,כזהכוותיהל"סשלאאף,בינוניתעונה,הק"ססוףקפד'סיכדלעילנח

אףלחוששצריכה)ואותהארוךמשהורכיסם,וכדלעיל,בינוניתעונהשהשמיט,ה"סנדה,הלע ,(כינוניתלעונה,בינוניתבעונהפרישהלעניןגז

.מבק"ססגהפוסקיםכלליוראה,מבק"סלקמןה"וכגת



קפםנדההלכותשנח

לשמשואמורההיוםלזהאחרתלפעםחוששתבוח"כאוא"כ[,]כמן
כןלהםלחוששצריכהומתמינילשארהדיןוהוא.העונהאותה[י]כל

לקובעםשצריךאמרוולא.זהבמימןשיתבארוכמוהדילוגמומתחלו
נעקראינופעמיםבשלששקבעתושכיוןעקירהלעניןאלאפעמיםשלש

צריבהפעמיםשלשעקרתושלאזמןשכלפעמיםמשלשבפחות["]
ומיהו.שמיהפעםלוחוששתאחתבפעםאפילוליאמראבל.לולחוש
פעמיםשתיקבעתואפילואחתבפעםנעקרלושחוששתפיעלאף

אינהראתהלאובשלישיתידועליום[ט]פעמיםשתיראתהשאם
.עודלהחוששת

שעתה["י]אלאחוששתאינהלימיםולא[י]לשעותומתקבעהאםיג
.בדיקהבלאואפילואחתבשעהנעקרהואזהווסתבלבד

פעמיםשלשקבעתוללאפעמיםשלשקבעתוביןחילוקישעודך
עדלשמשאמורההרגישהולאעונתהשעברהפיעלאף"שהקבוע
חוכתזמןהגיעאםפעמיםשלשקבעתוושלא.מהורהותמצאשתבדוק

הגולהבאר

.ט"מקפד'.במלעיל1'נת'ציהדבלאתתאא'דההמעובדאהנפש'בעל'במד"הראבד ,א"עדמיו'וכו;מצךטבילת

"מ)ל"כצ.]]'ה]]א'א],]]
:(ת

צריכהשניתפעםשראתהולאחרלחדשים"ומתתלהתקבעשמא.העפהאותה,ז]
מעיףכדלקמןבינוניתעונהמלבד]ההפלגותתולוסתהחדשלוסתימיםלשנילחוש

:]"בהגייהג"י

:1"ממעיףכדלקמן.פעמיםמשלשפחזת],ח]

:שוהבהפלגהאובחדש.יסעליזם,ט]

מחמתלראותשרגלהב1הכיוצאדבריםשאראומבילתהאחרכגון.לימיםלא],י]

:(ש"ע"הת"הר1השגתב1הונסתלקהממתי)ומןאותו

שהיומצוהממבילתמלקאדהוהאימתכלרואהשהיתהאשהכגון.לתו]שעתה,יא]

מרםלבעלהמותרת11הריעיןבהונותניןלעירבכניסתהעירהבנותבהמרגישות
:ב1הכיוצאכלוכן(תזד"ראב,תגמרא)לעירכנימתה

.רק.פמד.בק.פמ .ושמא
בלאשענתנננ1שלא)א"פה1פת1תתיקנןשירמהשירהנפיש'בנעלר.ואב.11ה1הה.רא,לס' פהומתנתתיקנן

1הלתךרצה1.המ,)1,מ"רצ.צי.פפיאה.(מים'ה.פן.דמב.נהירנעתהה.ר1" מוח)כשישניםמינה.(ש"ע,'כותיקןלאן"וער,ב-מאק"מ,קפ"מל.לעיראה.(ג"'םא"ברמהיבא)א"הכ

-

ד'.מ('" סלקמן

,גק"מית1'מרגל)בשושנתמוגה.דק"מל.גד.קיבץ,עגק"מ,מגק"מסלף.מאק"מ.לבק" )תורה

,א,מזעו.קמתך)נח,תלכלו(,גי ,שםהוסתותתקוןשערהנפש'בעלמז.דק"מך"שעב

.מבק"יםענ



שנםקפםנדההלכות

בינומתועונה.מותרת[יג]עונתהשעברהכיוןראתהולא[]י]בדקהולא
.(6"סרס3)קבועכומת[יי]דינהיוםלשלשיםשהיא

שראתהיכגון.בדילוגהומתבהםשקובעתההפלגהשתהיהפעמיםות
ורביעית[,ט]ואחדלשלשיםושלישיתשלשיםלסוףשמתוראתההיום
דילוגהשהרחיקהיבין.הפלגותשל[טי]לדילוגומתקבעהושמםלשלשים

.השוה["י]לדילתומתקבעהאחדיוםאלאהרחיקהשלאביןהרבה[יי]
.ומתלהקבעה[ינ]ראייתהמשוהשתהאעמושבבל

הגולהבאר

'כבכממרעןכה12םכשמואלהלבהדהכאמבר'מור'כאכרבשםהרמכםכשמואל,ד"ם'דשםשמואל,דרכמפלוגתאי .ריקא;כותיהבריתאממקנתושכןבשמםרמזרכ"כ,ן"לרמכמםתכרכן,בפיח

,ם.המפהשנשםשםה"הכ"וכטורזל"דקיגבעלאף,א"הרשבדעתנראהוכןל"זהראשאביו
:מיתןמעיףד"קפ'סיכבמלעילבדמםהרגישהשלאדהינו.ראתהלא],יב]

בדיקהצריכהאינהומתלהשאיןאשההאפילוהאומריםכדבריבדיקהבלא.מעתרת,יג]

")ד"קפמימןפרישהעייןשםש"והראם"ולהרמב))קפומימןלעילתשמישלפני
:(])הכסףונקודות])ומס

שמןבאאורחדחוקהי)עצמהשתבדוקעד'לאחרלשמשאמורה..ע]קנכטת,יו]
:הנשימהלרובלבארגילשהוא

הכאבעינןשםהראשונההלמברא'1שבמעיףאומריםכישוקהו.ג"ללרביעית],]ט]

:(ךש"ש"1"מ)ג"ולג"וללללביא'מלדילוגים'גשהן"ג"ללחמישיתד[ו]ע

:ן)לעולםוכןד"לליוםכךואחרג"לליוםכךאחרוחוששת.הפלגותשל,טז]

ללסחוששתשובלליבהכךואחרג"ללכךואחרללביאמ"מכשדילגהכגון.הרנה,יז]

:לעולמןוכןמ"ללכךואחר

:""איפכאאוימים'בכךואחראחדיוםדילגהלאפוקי.השה,יח]

כךואחר'ללמוףתחלהשראתהכגוןלמפרעדילגההדיןוהוא.טת]להקבעה,יט]
1הלדילוגומתלהקבעהדילוגהמשוהשהיאעניןבכלח"לכושלישיתמ"לכ

:(י"ך"ש]"'תוס]דן"ראב)

שערשם.(ב,ר)בשערהאריךהביתבתירתא"רשבעת .ד"םלביש.(ב,מז)ג

.4הערהה"פכהלכהמהרהוראה,כסק"יםעט ולריף,כללכה.צראינה'יתיםי"לרש)זק"יםב"מנ

פעמים'גרקקה'בדצריכהשםע"ושיא"ירשבן"ורמב פעמ'גבדקהכשכברמיריוכאן,ם.הראשינ

ל.גר.וראה.(ם' ,שמה'עלז(,',נ)תירה

.הרעםזךכהלכהמהרתיראה,ה'ק"מנא ,הק"מכאןנב

,כאןה"דגג רהטלמתורת.ר"מלבוש,ושםשםא"רשבנד

.יק"מם'

.לק"יםמ"מקפד'סילעילגםיראה ,מהק"מקפד'.םללל-גםיראה,(א,מו)שםא"רשבנח

,נאק"םלקמןגםראהנו

.וק"םגי ,הק"םנח

,'ק"םשיךנט

,מדק"םסוףלקמןגםראה.ב'ק"םשיךמא תשערהנפשבע4סיב

.ג"םהימחותקון' ,פיאתהה"דב,מסיג

,מק"םמד



קפםנדההלכותשם

קובעתכךשויםושאינם[כ]שויםמימיםבהפלכהומתשקובעתכשםו
ראתהכיצד.שויםושאינם[כא]שויםהשבוע"ובימיהחודשבימי"

בממןבאחדאובשבתבחמישיאובשבתבאחד[כב]פעמיםשלש
קבעהבמיוןובהבאייר'ובהבממן'בהאובמיוןובאחדבאיירובאחד

עלאףבו'בהאובחודשובאחדבובחמישיאובשבתבאחדומתלה
.בכך[בג]מדקדקיןאיןחמרואחדמלא'שאחדפי

הגולהבאר

הורשנ'1ננ1ינהשדשע1ה'דקנד'דנש'ושנ'ת1נ1.דלילבפל1נהאמ'1נב'עמ'לדף'ננמשנח ונ1הבשבא'הושבב'1נשנמווט

גןהנודשהמאבידה'רנבהווהנ'1נבפנקישנמהא'מא1קלהשנני1' .נ,פננשאוכשמפלדובמפל1נהא',ננשניאנידדלפנהנצןא"עא'.דשנאוודוג
.בשהשהןנפןפ'בנקניהה"לדהנא

:שוהשהדלוגאלא.שיטט)שאי],כ]

:שוהשהדילוגאלא.שיםט)שאי],כא]

השלישיתעדכמשניהשוההשניהעדהראשונהדמראיהפירוש.שטת]אחו],כב]
'גפעםוכןבשבתבאחדשבועות'בגוראתהוחורהבשבתבאחדשראתהכגון

שבועות'גשלהפלגות'באלאכאןשאיןאף""בשבתבאחדשבועות'בגומתלהקבעה
בשבתה'בהוכן,ומתןלהקבעהבשבת'אשהםשויןימים'גשלראיות'גכאןשישכיון

.(יעקבמנחתך"שח"ב)
'בגאלאנעקרואינוומתלהדקבעהבשבתבאחדרצופיםפעמים'גראתהאםשכןוכל

.("פרישהן)פעמים
דבלאלא)

~
ממאההכיובלאון"מבילתהיוםהואשהרילוחוששתאינהנקבעשלאמן

באחד'בפעםכשראתהוכן.אחתבפעםנעקרומבלהאחתבפעםראתהלאואםהיא
ימשוםשניעיה'גאי'נשנסיףנשנת'אעדחיששתנה.אשביעית'גאי'נבסיףבשבת
ומתוכדיןבוראתהשלאאחתבפעםנעקרהשבועומתחששכיההפלגותומתחשש

ראיות'מדבפחותנקבעאינוהמירוגדומתלהתםהאמרולמאן.ב"ימעיףדלקמןהמירוג
:(ברצופיםאלא]השבועיבוסתמינהנפקאוליבא"הכאלהדיןהוא

אף]עמהמלמסכימיםמעלהשלדיןביתעושיםממתשלדיןשביתמהשכל.כך],בג]

:(טך"ש,לא"רשב)עליגומרלאל"לפסוקעללירכלשדרשוכמוהגוףחידושיבכל

השביעבומתכ"משא,(הפלגהימתכברלה2"כ"יא),ד'ק"משיך,שקובעתיבשםה"רח"במיה וראה.(הפלגהומתלהאיןן.ועד)ראיות'בגמגיברצופיםלקמןוראה.מק"סהשלמיםתורת,הק"מפרישהסיד

כ"משא)ביוםבוכשצמקהרי.מץ'שכגק"סל'לע.ג"החצעבמטי ,שלאחריוליוםראייתהכשהמשיכה.שםשיך.שםח"בזיז

,מנהנפקאעיד2" היאהפלגותומתאילו.לתחלהמתחלההוא.השבועשימת.חק"ס.נוףסיח

,(לתהלהמסיףבאמצעהיא(א".םקצו"םא"רמ)נו'ילמנהג,נא'מדסיט נקר

,ד"םתר"מח"אול'לעיאהעג.ם" .ה"הי"פגרריםרושלמי'עד,לדק"משםלקמןהובא,פרישהע

.ג,נום'תהלעהש'כאןגםכ"א,הדליתבור'להחמש'ששםוראהשטי .א,מהוסתית'נ'דת'הבמשמרתעדמוגה.יראה.ית'רא'גשממפקדלעילכדעהר'להחמ

.תלישהומת)ב.ק"מקפד"מל'לעגםיראה.ג'ג"מעז.,ק"מ(מרגלית)ם'בשושנ שהרעב

,(ם.ההדשבקביעיתרוג'בםהשבועבומתגםות.רא'דל"צזולרעה'



שמאקפםנדההלכות

ז"ומבממןו"במשראתהכגוןבדילוגהחודשבימיקובעתכיצד",ז
שאיןבתמוזח"בי[,כ]שתראהעדומתקבעהלאבמיוןז"ויבאייר
היהאםיומיהו,.שוותכהפלגות[כה]שאיןכיוןמצמרפתראשונהראיה
פעמיםשלשבדילוגוראתהשינתהכךואחרשהתחילהקודםומתלה

שדילגהאותהראתהבדילוגהראשונהשאףלפי.בדילצומתקבעה
סורנפרק)36ס"ר6דעת)וטור)כסנוף1"ורנו3ס"רנו3)לההקבוע[כז]מומת
ריאתהשלאפ"שאעא"ווי'(קםכלטויססו6וכןכלבק"ל6ספק'וס'7קגגח
ח"ליוחוששתומתקבעה[~כ]במיוןז"ויבאיירו"ויבנימןו"במאלא

.ולהחמיר[כח]לדבריהםיחושויש.לעולםוכןבאבמ"ויבתמוז
באותםוראתהוחזרהבדילוגחדשיםבשלשהפעמיםשלשראתהי,ח

לדילוגקבועומתזההריפעמיםשלשכןנהגהאםעצמןדילוגים

הגולהבאר
,כדבריהםר'להחמ,.'הף'םעל'לעשצינתי,כס,ושמואלאדבפלגתאיא דדבלפלוגתאח"ר'.פבשםא"שכשנש"ההאשם'ם,תיד.השמואלאליבאלהכרמשני,שםבריתאיב

,כןן'שהד,נתברושו'פאחוג"ואעושמואללחוששיש,נשמםא"הרשבכ"כ,ד"והראבח"רבשםטוריג

'ולכבאבא"ליכךאחרלחושוצריכהלדילוגבחדשיםומתתקבעואו.תמוז]ח"י,בו]
:כדלעיללן"חמרןואחדמלאאחדשחדשמהחוששיןואיןלעולםוכןבאלול

שראיהדילוגים'באלאכאןואיןבדילוגאלאהחדשבימי.שותההפלגות,כה]
בדילוגיםשתשלשעדלדילוגיםומתקבעהולאעליהדילוגשםאיןהראשונה

:(]גמרא)

לשארשוהדילוגשהואו"לטודילגהבחדשד"ביהיהשומתהוהוא.לההקנה,]כ]
באדשראתהאלאקבועומתלההיהלאאםהדיןוהואויהלמטו"שמטהדילוגים

גימאדלאלןמשמעקארבותאקבועומתע"הששכתבומה.בנימןו"טכךואחרבאדר
שהןאלוראיותלארבעתצטרףולאשעברוראיותבתרהקבועומתהראייתדשדינן
:(נ]ך"ש]!1"מ"]ח"ב)לןמשמעקאדילוגיםשלשה

מןהראשונהראיהשגםשויןהחדשבימיפעמים'בגשקובעתממו.טת]קנתה,כז]
ראיהאיןעלמאלכוליו"בחקבועומתלההיהאםמקוםומכל.י!כדלעילהמנין

שתראהעדלדילוגומתלהקבעהולאשעברוראיותבתרלהדשדינן"]המניןמןראשונה
:(,]גמרא)בתמוןניערביעיתפעם

לוחוששתהראשונהדלמבראבתמוזעשרבשבעהכגוןלהקללאאבל.להחמיר],כח]

למבראאבלבמיוןעשרבשבעהראתהוהיאהדילוגומתעדייןנקבעולאהואיל

.ח'ק"מפג.ז"מקמך"שעת פדכהק"ימ)"מסיףעט

,ימעי .מסק"סלקמןגםראהפה,ז'ק"משיך,עדה"דשם."רש.עמיאללרעתא,מדפ רפא

.לדק"סלקמןגםיראה,למודהה"רשם'"רש.א,מדפו.לי'יאפש"ומה" ,144הערהר"פככהלכהמהרה.חק"ספב



קפמנדההלכותשמב

וראתהחלילהוחזרהבמיוןז"ויבאיירו"ויבנימןו"מראתהכיצד.חלילה
ו"ויבתשריו"מוראתהחזרהועודבאלולז"ויבאבו"ויבתמוזו"מ

ו"מלעולםוחוששתחלילהלדילוגומתלהקבעהבכסלוז"ויבחשון
.זהלחודשויד[כט]זהלחודשו"ויזהלחודש

[י]ומתלהקבעהבאבובאחדבמיוןובאחדבדמןבאחדיראתה"מ
ובאחדבאיירובאחדבדמןבאחדראתהאבללדילוגיםחודשלראש

.ומתלהקבעהלאראתהלאבמיוןובאחדבתמוז
שסירגהכיוןומתקבעהלאבמיוןח"ויבאיירו"ויבדמןו"מראתה"י

.בוח"יעד["י]ראתהולאהשלישיבחודש
פיעלאףלדילוגחוששתאינהשתיםאואחתפעםידילגהיא

הנוהדילוגלזמתחוששתאינהאחתבפעםומתותלשארשחוששת

.שתקבענועד
הגולהבאר

תה'דהתא'מבדילהריק,ה"בחא"הרשבכ"כ,טוריז,פשוט"ה,טורסי ,שם'וכורואהת,.להלמודה.א"עסידדףשםבריתאטז

הראשונהולמברא.ח"ליוחוששתהדילוגומתכברונקבעהואיללוחוששתאינההאחרונה
ולקמן'במעיףכדלעילשתקבענועדלוחוששתאינההדילוגשומתח"ליחוששתאינה
:(ךןן"ש"]1"מןןח"ב)שניהםכחומריח"וליעשרלשבעהלחושצריכהכןעל.א"ימעיף

נמיפעמים'גחלילהוחוורתחדשים'בבפעמים'כבהדיןוהוא.זהלחדשז"י],כס]

באבו"ומבתמוזומהבמיוןו"ומבאיירומהבנימןו"משראתהכגוןקבועומתהוי
במרחשוןומהבתשריו"למכךאחרוחוששתחלילהלדילוגומתלהקבעהבאלולומל
'גחלילהוחוזרתחדשיםבארבעהפעמים'ברהדיןוהוא.("ךן"שחן"ב)לעולםוכן

:(]ממן)פעמים

:]'ב"ימעיףדלקמןהמירוגומתוזהו.לדילוגיםח"לר,ל]

אם.ב"ללב"מלההפלגותומתמשוםבתמוזמ"ליחוששתמקוםומכל.]]ח"יעד,לא]

ב"לבאייר1"מעדבנימןממץכיב"לב"מלההפלגותומתלהקבעהבוראתה
עדבמיוןח"ומיחמרשאייריוםב"לכןגםבמיוןח"יעדבאיירוממםמלאשנימןיום
:("ךן"שחיי"ב)מלאשמיוןיוםב"לכןגםבתמוזמ"י

להתקבעשמאכיבתחילתולולחושהדיןמןישומתותדבשאר.]]שתקצעעד,לב]

הדילוגומתאבלכמופזתחלתואמרינןהלכךבואמורהותהיה,לזמתן1היום

.'ק"מצב.ם"והרטבמידייהפז ראארבעמתרדשהפרישהלרק"משם-ראהצג.טק"מפח

גםית' .מירוגלומתקין'תשערהנפש'בבעלד"הראנבשם,שק"ספט

.ו"טראתהה"רצד.ג"םהשתית רצ

.בגק"מצה.שלשראתהה" ש

.נ"ישזק"סל'כדלעצד,שםד"הראבבשם,כאק"מי"



שמגקפםנדההלכות

פ"ואע[יי]הכללרבריהממןמןראשונהראיההמירוסומת"'[יג]יב
שוההואבתחלהומתהחשששלעמןאלא.ראיותיהשהרחיקה

הגולהבאר

.נ"בעה'נםר"הכמנית

אלאלחרשוילומלו"למלעולםחוששתואינההראשוניםהימיםכלהותרוכשתקבענו

ואינהח"יהותרמ"לישכשחוששתוניתריםהולכיםהםוגםולמעלה'ומכ'וכמ"וליח"לי
:(דין"ראב)ממ1פ1חמורהומתתחלתהיה'היאךכןואםכולםוכןלעולםלוחוששת

:'ממעיףדלעיל.הטירוגוטת,ןלג

"עלמאןלכוליבחרש'באלעולםשויןרראיותיהכיוןרהכא.שהרחיקהפיעלואך,ולד
מחרשלירמהשויןבימיםלחרשמחרשבראתהומעיףכרלעילראיות'בגקבעה

הראשונהרלמבראכתבנ,הפרישה.(1נ(1נ.(],1"מ",ך"ש,ח"ב)ין'לג'מאאו'לכ'א

אחריןקינמרם

לימידמועדימיםלהשוותיסודוועיץר,י"האחרוניםעל,ןופלחיהכרתישהץשה""מהי"(ב)

'התוסש"מלוהוץשהלנמיהכיומשום,ן"מועדנעשהימים'ובגהואיל""ראשההחדש
'התוסש"מאשתמיטתיה.]ל'כולשמואלדהיינוותירץ,"ל'כועלמאלכולימועדנעשהראיןץ"בב

גרםהחדשדיוםהכאדשאנילזלומרצריךודאיאלא.'כומודהרבדאפילו(לנד"סדף)בנדה
החדשלמניןכןגםוהוא,מחרתליוםדילגה'הבשבחדשאלא,אחרביוםולאדוץאבולראות
'איוםשנגחבשרכןשאיןמה,לרבובתקבעההכימשום,'גבחדשוכן,דוץאבולראותוגורם

אלושימים,הימיםלכלמועדנעשההוארצומיםימים'בגשאף,כללגורמיםהימיםשאין'וה'וג
בסירוג"התוספותישאףלומרומוכרחברורשהדברוכיון.דוץאבהםליגהכללגורמיןאין

דמהךלי"השש"כמלומריש,לשמואללאףכןאם,גורםהיוםשהרי,לרבפניםכלעלדחדשים

.כבק.פקא.כתבהינהה.רנ"פה1פת1תתיקרןשערהנפיש'בילצו .ב.ק.סקב.1שבפורף'האלדעהנםצח
.כבק.פפוףלעלנםהיבא.מ1ק.1פהק.פקו.בק.פא.ק1ראהצט .שלשראתהה.פרק

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

כשנישלפנינוהקטעיםשנימופיעיםראשוןבדפוססד כהשמטהוהראשון,במקומוהשני)נמרויסא"קו

כינראההתוכןי"ועפ.קאילהיכןצוייןולא,(בסוף שהוא,דלקמןגק"סא"ולקו,לךק"לסקשוויםשניהם

של(אמצעיתשווהועוד)וההתחלההמתחילדיבור .שלמנינוא"הקו
.וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטוסלכללותמה ביאורעםא"קו.נדההלא"בקווהערותביאורים

.א"קוליאורעםנוה'הלע"שו.הקונטרסמדרכי .יבק"ססו
עלשחולקים(לדק"שבס)ך"ושז"טח"במז דיהסירגשוסתוסוברים,(שםהמובא)הפרישה

,1"סדלעיל,האלדעהאף,ראיות'בג א.ביוםשורראה)ושורימיםבסירתוכמומת

,ונגח' ,התוםשלדעת,(,בוונגח'גיום,עתלא.מיום

,מועדלעשותונגיחות'דצריך(יוםה"דב,לזק"ב) 'דצויך,התוסשלנעת,דאשהחדשיםבסירוגה"ב

,(כאןע"שבשוו"הראבכדעתדלא)ראיות

ולא)באשהחדשיםלסיווגלהשוותוישלכןסט .(באשההפלגות.לוסת
חדשיםלסיווגדומהדשורימיםשסירוגכיוןע מייליםנועלאבייאי,('התיסליעת)באשה

,'כוהוקשהולכן,באשה שסוסתלרבאףדהיינו,בדילוגשישלשעדעא

,ראיות'בעסגיבאשההדילוג 'בגסגיעלמאשלכולינאמרשלא:ופירושועב

,נגיחות'דצריךלשמואלאלא,נגיחות עעג

.איתמרה"דא" ,,התוסלועתלעד

שאיןמוריס:ל"וצ,תיבותאיזהחסרותכנראהעה ,סובסירוגראיות,דצריך

שיודהלומריש,הוילוגבוסתראיות'דשצריךעו מטעם,ראיות'בגשגי,דחדשיםהסירוגבוסת

,,כוך"הששכתב .לבק"סבפניםה"וכ,כבק"סעז



קפםנרההלכותשמד

.בתשריר'באשתראהערלסירוגיןומתקבעהלאנמיהכאדילוגים'גרבעינן'1שבמעיף
.שניהםכרבתילהתמירשיש",לעילנתבארוכבר

אחריןקינמרם

דבריהםכתבואלאכללושמואלדרבלפלוגתאנחתילאפדהתוספותכיון,'כו,לב,אח"מולי אליבא
דבריוגם,כללןדלן"הראבעלחולץמצינולאכןואם.ופלחיככרתידלא,עלמארכולי הראב

איןמיהונ]הביתבמשמרתש"וכמ,]]בהםהיטבלמתבונןאחדבץנהעולין"]א"ורשבד" ממז]ראיהלהביא

'כובשבתבחדדץפצהכגוןי]בגמראדאמרינןאהא,]ן"והר"]א"הרשבש" גאחרדדינו
א"הרשבש"וכמשםבגמראכמבוארפעמים'בגוסגי,דסירוגוסת'וכו,"שבגעותן' ץסדףהארוךהביתבתורת

דבץפיצותליהדסביראלשיטתיהדאזיל'להפרישהלומרדישוןט" לא
דבעינןנ'ד"הראבדעתלפיואף.]'בשמו"'ח"יסעיף(בפנים)לץמןש"כמרצופיםבעינן
,"'אחתבפעםונעץרגורםלבדושהיוםלץולא[דתליננןשםש"כמהטעםז'לומריש,רצופים

:(י'א"ע'ידף)ד"הראבש"כמהוסתסותראינווסתלץביעתראוישאינוזיבהבימי,'כןאם

הראשוניםהצריכווסתותמינידלכל,מידיץשהלא,האחרוניםעל"'ומלתיהכרתישהץשהמה
וסתלהוסיףאבל,,בגמראאשכחןלחודיהודילוגלחודיהוסירוג,ן'מהגמראמץורםלהביא

:ץ"ודו,",לנואיןודילוגמסירוגהמורכב

דלא(נ,בפנים)ח"יבסעיףש"במעיין,ופלתיהכרתישהץשה]"מה.נרנתבוהפריטה(ג)

:ז"מידיץשה

.ם'עלב.תכה'עכ(.'.נ)תרהנרע'ראה,.כהק.םקח.בק.םף,םא.,קראהקל

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

צריךעלמאשלכולידשורהימיםבסירוגשכתבועת מוכרחומזה,(גורםהיוםשאיןכיון)ראיות'ו

'גמספיק(עלמאלכולי)לחושיםהאשהשלשבסירוג .(גורםשהיוםכיון)ראיות
מקור)ג,סיהוסתותתיקוןשערהנפשבעליעט שמשוההלכה

'בגסגידתדשיםשבסירוג,(ע" ,(לשמואל.גם)ראיות

דעתשהובאה,בפניםכאןוראה)בראשוניםפ .(לחומראכמותוופוסקראיות'דשמצריךהפרישה
,(ב,ט)גשערהארוךהביתבתוותפא .כיניהסלחלקשרוצהופלתיככרתידלאפב
כסיועד"הראבדבריאתשהביא(א,י)שםפג ,,לדברי

דלא,(ראיות'בגסגיהסירוגדבוסת)ך"השלדעתפד ,כהפרישה

ה"דא,יא)ובחידושיו,(א,יא)שםהביתבתוותפה הראבשם,(דאמרינןהא

שערהנפשבעלי)ו"~ ,(ב"פוסתותתיקון ,א,יאלנדהחידושיופו

,(וימיםמקפיצותהמווכבוסתבענין)א,יאפז וכדלקמן

,ח"סי ואינהזיבתהימיבתוךהוידאז,שבועאחרולאפת

.קובעת ,א,ט:שלנולופוסיספט

בוסתשגס)לוק"סבפניםהובא.ו"וסקטתק"סצ .(ואיותויצריךהסירוג
ולאחדשיםכמהבינתייםעברודאפילו)עהק"סצא הוסתלהונקבעעקירהזואיןקפצהולאראתה

,הסירוגוסתזהאיןב"וא,(פ"גלה..שנקבעביום סצב

,חק" לעיל,שםלקמןהובא,גי"סוסהוסתותתיקוןשערצג

.(ועקירתה"ודהיינוה"ד)יגק"סא"קוקפז'סי ,סירוגיןנקראואינווצופיןצריךשאיןיודהשבזהצד

שםכדלקמןהוארצופיםצריךכ"שבדהטעםכי .'כודתלינן
,קפצהשלאאף,בוראתהכשלאצה .'כובימידהוה,הראשוןבשבתבחדבקפצהצו
הוסתותתיקוןבשערוהוא,תקככברליןבהוצאתצו .ג'סי
ראיות'בגהפלגהוסתמצינושלפעמים)אק"סצת ראתהיום'כובסוף'אביוםראתהמגון,בלבד

הריכ"א,בשבת'ברראתהום.עשריםואחר,'וביום ,(לדילוגהחדשוסתכמו,בדילוגהשבועוסתכאן

,האחרונים.זאתהזכירו.לאולמה סלעילראהצט

אמרוגחולכלל:יגק"סא"קוקפז" קבעה.ראיותיהמשוהשתהאעניןשבכלהפוסקים

,וסתלה בק

,א,סדנדה.בלד.ק" ,(סוים,ושאינםפויס.השבועבימי)ו"טולעילקא

ברצופיםסיירי,(שוהשהדילוג.אלא)כאק"וס כבק"סושםראה)

" .בק"סרישלעיליצוין,מהראהקב י

~

.עהק"סג מדלקמן)כךוואתהבשבת'באקפצהמדץקד

(ח" הפלשיטת,ראותביוסי

-

כאןשמובא)שה .דילוגים'בעינלגהסירוגובוסת(בפסם



שמהקפםנדההלכות

ח"ברשראתהכגון.לוהממוךח"לרח"מראלאחוששתשאינהלדילוג

ח"לרחוששתמיוןח"רעדראתהלאואםאיירח"לרחוששת[יה]נימן
אבח"לרחוששתאינהתמוזח"ברראתהלאואםלוהממוךתמוז
שהפסקתמפאהראשונהההפלגהכעיןחדשים'בהפלגתשהםפ"אע

היאהשלישיהחודשוראייתהראשוןהחודשראייתבימלההשבהחודש
.יותרולאהממוךח"לרוחוששתומתהתחלת

4"יג
~1

זהחדשיםראשישלשהראתהאפילוומתלהקובעתהאשה
.בלילהאוביום[,י]אחתבעונהכולםיהיוכןאםאלאזהאחר

בלייהפעמיםשלשאובלילהוהרביעיתביוםפעמיםשלשראתהואםי
ומפניהראשון[יי]הומתחששמפניובלילהביוםחוששתביוםוהרביעית

בלייהופעמיםביוםפעמיםראתהואםהאחרון["י]שהואהשינויחשש
הגולהבאר

.שםד"הראבכ,נ"בעה'באשםד"הראבכ"וכטוריט

ואבמיוןח"לרנימןח"מרסירגהושובלוהממוךח"לרח"מרקבועומתלההיהואם

מצטרפתואינהשעברוראיותבתרלהדשדינןהמניןמןאינהנימןראיית,,עלמאלכולי
:("ך"ש)השוהמומתהיאכיהמירוגלוסת

'אביוםוגם.(ן"ך"ש)",חדשכלומתןנשיםרמתםמשום.איירח"לרחוששת,לה]

:(',1"מ)'אמעיףכדלעילבינוניתעונהמשוםחוששתבנימן'לשהואח"דר

ביוםאובלילה'וחגביום'ובבבלילה'אח"ברראתהאםאבל.לילה]]איום],]ל]
יוםשאמרומקוםוכלבעונותאלאומתלהקובעתהאשהשאיןומתלהקבעהלא

.("'"ן"רמב)לילהאויוםאועונהאלאמשמעותואין1הבענין
]'"בלילהראתהאםכגוןליוםמיוםולאלעונהמעונהמחשביןההפלגותבוסתואף)

עונות'מהריעצמןהראיותעונותעםלראיהמראיהעונות'משנמצאוביום'כובסוף
:(]'עונותן'למומתלהוקבעה'גמראיה'כביוםוהשלישיתא"כבלילכלותהשניות

:י"פעמים'בגאלאנעקרואינופעמים'בגשנקבע.הראשן,]ל]
.(,ן"מח)בותראהשלאאחתבפעםנעקרוהוא.האחתן,לח]
היוםבתוךראייתהונמשכהח"רבליללראותהקדימהושובביוםהואהאחרוןאםאבל)

:(י""כדלקמןנלנדשהקדימהנמהנעקרלא

.מ.למק.פר"פפ'בשושנ.1.שבפ'הבלרעהנפקו 1כרלן,מ1ק.פ1.מקוד.כ1ק.פלעלנפניאה.כ1ק.פקו

.ב.פל' 1כ,מ1ק.פקטו.ת'נ1נ'בקנהן'לינ,אק.1פא.פל'כרלןקח

.ב.פל'לן~ ק.פא.ק1.ננק.פלקמןניאה.(קביעבנפת)פהק.פקטולעתהההרשופתביןמאחרשהנאאלא)כ1ק.פקט
בישפקנה.צרואות11פת1ת'רנ1פף''א1הל.ה.(דלקמן1.כמאלא,ה'כ11תל.קילא1ב1ה,בנטת ק.פקו

משנה.לך'1אתיעריכהלכהמהיה.שק.פן.ש1'א1י'ב.ר' דבש.יכו'עפ"מלבאשעיפותה.א"יאותלו"פשלמה.ר.'הה.פנרההלקוא

.'ק.פשפפ'רבי'1בת1פ,אאותה"בופתיו'נ'רמפלע"פ.נק.פל'לעיאה)העונהבתוךליאותשפקהקוב אהל.(כבק.פפוףקפד

(.',נ)תניהנדל.יצה'יה.ה.לך'1אקנו'י1.השפ' כספתה.תכה'עכ(.'.נ)תזרהל'נר'ן.ק1בראהקוו

.""'עתשסהב.הע1.רכה'י



קפםנדההלכותשמו

הראשונהשתראהאופ"גנוסן6פ7[יט]קנעס6)1:נגסהמררעלשלא
ביוםאחרונותוהשלשבלילההראשונהאובלילההאחרונותושלשביום
ס6סס[""]:מגס.בעבר["]לאחרונהחוששתבזהושלשבזהשלשאו

הלכךן',ארתבפעםנעקרומתוכלכללקבועומתכאןאיןשנמצא.פ"גמהןאחד,לט]

:כולםאתשעקרלאברוןאלארוששתאינה

ולאהפרשכומתאלאשביוםהראשונהעקרהלא"',בלילההאחרונהואם.בלבזמן]
:ן"כדלקמןההפלגותבומת

להפלגהאולפרשומתלהשקבעהאררבין]"ומתלהשקבעהקורםבין.האשה,מא]
אפילו(י)או]]"כךארראלאבוראתהולאיומושהגיעדהיינומ"אותוושינתה

אחריןקינמרם

,,,'כוהיבאאבלה"ד(א"עד"סדף)י"רשופירושבגמראהוא",כן.נרהקריפהאפילו(ר)

לפי",ג"מסעיףח"והבי,ב"כסעיףהדרישהשכתבוומה.קבועוסתלהשהיהאףוהיינו
.',הקבועוסתהביוםוראתהשחזרהלאחרדוקאהיינו,והטורן,ן"הרמבדעת

,נ','כובהןשהוקבעאראיותקאין"דהרמבט"כסעיףסוףופרישה]',ח"כסעיףדרישה"',ועיין
דפשוטשכתם(י""ד"ע,טדף),ן,ד"מראבבהדיאמשמעוכן.ז"ב"בשבסעיףעצמודבריוסותר
ליוםאלאחוששתאינהשינתהלאאבל,כששינתהדוקאי"דהיינו,והברייתאהמשנהמןהוא

]"לשניהםחוששתכששינתהאבל.ן"במשנהוהפלגה"',בברייתאהחדשיוםשהואבושלמודה

.בעזרת.ב.פפרףלאל.א,פררה:קנז קנח

פלקלראהקנאתזרה'רברקמץראה~.ברםראיתההמשכהלא~

לזפתאלאהששתאפהשאז,בק.

.ההפלצה~ההרש.מה'עם .(בחרש)א,פרבריתא.(בהפלגה)ב,פגמשזהקכנ.פגפנקקוט

.ר.'פכדלקמן~לעתהאףהנטשתשאז,א.פלעילראה~.ב.פל'כרלעקב
אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.וציוניםמ"מואה,אחרוןהקונטרסלכללותקח ביאורעםא"קו,נוה'הלא"בקווהערותביאורים

קובץ.א"קוכיאורעםנדה'הלע"שו,הקונטרסמחוכי .ואילךמ'עיגתורהדברי
שהיתה)מיליהניה"דסיום.הואשלתבדפוסיםקו והקדימהלטבילתהו"טליוםלראותלמודה

.('כו..וראתה ,יהק"סשלנובדפוסיםקו

.ומעמיסה"דקת מעלקט

,(א,נח)והטור(ו"הטה"פ)7"הרמבש" ,(ב,לטשבגמרא)ח"ורה"וסח"ורח"רשראתה

,-ח"ובהדרישהפירשו,ה"לכוחוששתח"ברשקובעת ,ח"ברקבעהלאשעדייןלחשושכשישדוקאדהיינו

שם)ן"הרמבכותבבזה,ח"כרכבדקבעהאםאבל שובאחדוסתלהדכשקבעה,(א,נד)וטור(א"הכ

.אררלסתחוששתאינה גםה"בלאאכל)חוששתשאינהכתבובזהשדוקאקי

,(הקדימהליוםשתוששתמודיםהם לדעת,הקבועלוסתהחזרהדיןלבארבאעתהקיא

לקמןכמניםשיתבאר,ד"הראבולדעתן"הרממ ,נחק"וסמוק"ס

.דק"סשלנובדפוסיםקים שאינולוסתחוששתהקבועלוסתבחזרהשגםקיג

חוששיםאיןהוסתאתשקבעוהראיותורק)קבוע ;(קבועשאינולוסתכהן

הקבועבוסתלראותחזרהשאם)לעילשהובאקיד .(קבועשאינוהוסתנעקולה
לוסתבחזרהשאף)הורישהשלהשניכמירושקטו .(לראותשהקדימהליוםחוששתהקבוע
ג"סהוסתותתיקוןשער)תקבבברליןבהוצאתקטו חוששתאינהמשנקבע:(לפרשנחזורועתהה"ד

,סג]המשנהמןזההואפשוט.ודבר.,.לאחדאםכי .[א,סד]הברייתאומן[ב
:זהרקהואוברייתאמהמשנהללמודשישמהקיז ,'כואבללשתיהןחוששתכששינתהשדוקא

.נאסר.ה"סווב,סוי"רשראהקית .א,לטגמראראהקיט
זהוברייתאבמשנהש"ממפרשו"שהראכאלאקב חוששתהקבועוסתשמלבודהיינו,אסוריםהה

לוסתוהןהחדשלוסתהן,קבושלשניהםשאינוכוסת .כמניםכאןה"וכ,ההמלגה



שמזקפטנרםכלכות

שראתהזהביוםאררמת.נ],להתקבעשמאריישינןיומושהגיעקורםלראותהקרימה
:(ך],ר"ראנז],גמרא)'כוולהפלגהלפרשזהליוםרוששתוהלכךעכשיובו

אחריןקינמרם

במשנהורמזזכךנ],ואין]],ה"כהרזדלא,דוקאלאוהואא],וברייתאשבמשנהאסוריםוזהוזה

סעיףהדרישהשכתבמהוגםך],ששינתהלאחרוסתוקבעהחזרהאםזהלדיןז],וברייתא
'חדףד"בהראבכןלומראפשראי1],'כואיפכאלחומראדחיישינןשםח"הבכתבוכן,],ב"ב
בהדיאמשמע,'כואחרינאוסתודלמאבהדאתוספו'כולאפוקיאלא'כולמימראלאוח],א"ע

דודאילמימראלאולמימרליההויכןראם,בהאתוספויתריםדמיםאילןדמספקאמשוםדלאו
לאפוקיאלא'כולמימראלאוהזההאריכותכלליהולמה,טפלההיאדילמאאלא'כוטפלההיא
'בדהיינו,קבעהא,אחרינאוסתדלמאחיישינןבהאחוספויתריםרדמיםדאףודאיאלא,'כו

אינהן],קמאלפירושאכןשאיןמה.דמיםלתוספת'והבהנשיםכדרךראיתהעיקרהאחד,וסתות
בתוךוסתהשלאחרדמיםלתוספתחוששתשאינהכמווסתהשלפנידמיםלתוספתכללחוששת

'לבחוששתעלמאלכוליסתום,במעיאבל,"ן,פתוח,במעיוהיינו.ן,שםכממוארנדתהימי ]ן,זסתזת
תוסיףאםינ,ב"ע'יבדףשכתבממתבהדיאוכמבזאר.בבירזדשםד"דדאבדעתכן.

ולחושיהןשםכדפתח,אחתמעםאםכיהוסיפהלאאםאףוהיינו,'כולשניהםתחוש'כוראיות

שכלבידינוהזההכללכייז,ג"ע,טדףד"הראבשכתבממהעודמשמעוכן.'כוובחושיהן'כו
מכללותלמדיןובמוסקים,"ן,הדילוגמוסתחוץמתחלתםחוששתבהםנקמעיםשהוסתותהענינים

פעמים'גמתחלהשראתהוסתתוךוסתגבייי,שכתבומה.,ן,חוץבהםשנאמרבמקוםובפרט
סעיף(מפנים)לקמןש"כמין,זיבהמימימהםאחדהיההכיימלאומשוםהיינו,"חודשהבראש

.ת,ב"ל

,ניסרינתהה.ר)נ"םהנפתרתתיקנןשערר.ראבקנה.נ.יט1ק.םל'כרלעקנו .רש.א,פרפפארבקנד
ק.םפללקמןה.כ~.(הפלנהבנפתבהקרשהאףבנפת)'מיל'הגה.רשם' .ש.(הפלנה

.(~ה'מ~ה.ר)א.~נקנתבאר~ אררןלקונטרסם.נ..צ

היאיתויסימיםנעהיואיית,נעהלואטתטפילא יא
.בעה,א,נא'אחוטת.ילמא.בה.ספ.ת' ם.'יחוששתשאיה)שםי,בואבשמבאקכט

.(בנעהההלימה מן,נול.קל

,ב",,סבפני הלשינית'בחילולןשבנה)גרתה'מ'בקלא

.(י,שבואב ב.אפילקלב

ובניאמו,מתה.שלאחוהבתה'מ' לעיל(י,הואבלשיטת)נחבאו..(א,סי)פפא

סת.לקביעתהיוךלך'נתבתהנה:נ"סצקלגשם ש.לח.
הניכפיתהואטתלגל.[חששמלשין].' היסתיתביןואתתף'תיסאס...הן'לחיש.הימתבין

סת.לקביעתהסס-.ואאסאלא,עלוה.1אין סת..1תקבעאסנואה.,אחולימת.אנתתחשיב

.הס'לשנתחישסת.בתנך .שלשת.נתבנהנהיעהשסילד
.א"סל'נילעקלה צבחנםשתתואהקלו

הפיקסס'נלל.גה"ס' .פגללההיואה.
לימןהיבא,נ"סהיסופתן.,'תשעוי,הואבקלו .ב,סל
..ב'בנ.ח,בומתחלהשואתהנתבלא.קלח בבעת.,אתה.קלט

.(ל.ננ.בשחששתאי)תבה'מ'

(קבועהפלגהוסתלהשיש)שבמשנהדמשמעקכא ובברייתא,קבועשאינוהפלגהלוסתרקחוששת

החדשלקתרקרוששת(קביעהחדשוסתלהשיש) ,קבועשאינו

לשינוישחוששת)ז"סטשסהוסתותתיקוןשערקבב אוהמלגהזואם,בולמודהשהיאבמהרק

,(לשניהםלאאבל,החדש כוזכראיןאמנםקכג

'. ד"וראבי"רפשלגירסת,(ומסתימתה"ד)כדלקמןקכד

,בברייתאבזהסיירילא ליוםשחוששת,ד"הראבדעתלפרשישוממילאקבה

דמתהביוםלראותשחזרהלאחרגםשהקדימה .הקבוע

,יהק"סשלנובדפוסיםקבו ,(א,נח)והטורח"הטה"פ)ן"הרמבש"מקכז

ח"ברשקובעת,ח"ורה"וכח"ורח"רשראתה ולזמרלהומראלחשוש.ישכי,ה"לכויובעתועדיין

קבעהלאולכן,העיקרהואהקדימהשיום,איפכא דמיםוהםנדתהימיבתוךמתוחשמעיינה,ח"כר

.(ח"רנקבעכשכברכ"משא)יתרים ,ביררתוכברה"ד)בטההוסתותתיקוןשערקבת

ומבאר,ה"בליוםשחוששתהדצהשמביא הואיתיריםדמיםה"כבראייתואמרינןהא:(הטעם

לראייתטפילההיאדהוייםלמימראלאו,בהדאיתוספו הויאלאירחארישדראייתלאמוקיאלא,יוחץריש



קפטנרההלכותשמח

16פעויםנסוססח1לס1קסססקנעעלגס)ספ)1סח1לס1סס)ח1ססססו6סס

אתרייקינטרס
עליושחלץב"הו"בפן"הרמבדעתלפיאבל,]מ,ג"ע'ידףאזיללשיטתיהד"הראב"ת"ומיהו

חוששתתז,אינהמנ,לוחוששתואינהץבועשאינונעץרהץבועוסתשחזרמכיוןליהומבירא

ולגמר,,ת,דן'דבנידוןהמחלוץתאתלהשוותראין."ת,ח"הבשכתםכמו,מתחלתווסתבתוךלוסת

ץבועהיה'כשיוםפיעלאף,"כתתליוםלחושתי,התםאלאאהדדיפליגילאן"ורמבד"דהראב

לראותשהץדימהבמהכללנעץרלא'לויום,בוראתהולאיומושהגיעאחתפעםרתו(י)עץהרי ,דעלמאבהפלגותאבל.לפניו
,]],ח"הבדעתלפי,"],א"ורמשבטור],ן"להרמבמודה"" ר,ץ)עושהאחד,שניהםלקבועלהאפשרשאילפימתחילתווסתבתוךלוסתחוששתנ],דאינה

מבטלאחדפניםכלעל,",ן"הרמבבדעתהאמתלפיואף."],ך"והשז],ח"הבדעתלפי'הבאת

ומי,לולחוששלאמהםאחדנדחההלכך,י]"ממנוההפלגהלהתחילהמניןאתשסותרהבירו

חוששתחזרלאכשעדייןאבל.הץבועשחזרמאחר)ץבועשאינונדחהכרחךעל,מימפנינדחה
אחדשאיןהחדשבוסתכןשאיןמה.("],'"ופירשבגמראכדאיתאץבועשאינולהתץבעשמא
כתבדכיומשום.יחדשנידםתץבעשמאמתחילתםלשנידםחוששת"],כןעלכללהבירזמבטל
דהא,]אינוסדוה."החדשהבוסתהתםדמיירימשום'כוהץדימהליוםוחוששתן,ן"הרמב

."קן'כווחוששת'כו'לכ'מכחוששתז",דעלמאבהפלגותדאףנ",א"ע'ידףד"הראבכתבבהדיא
איןמעתה,לשיטתייהויאזלי,ן"דירןמנידוןמלילי,"ורמבד"דהראבלומרצריךכרחךרעלוכיון

אחריקלקינטרםם.ינ.צ
הטעססוברשאינו,ד"הואבשיטתשביאראחרקמא ועתלהוכיחבא,לההרועלוטהשוזרה

,לההקבועליסההשחווההטעסשסובר,ן"הומב סהדרישהשל)ל"הנ'האוכפירוש

,(ר"והביהק" י(דק"סהווישהשל)'הבכפירושודלא

שקבעההאשה:(לךכתבתיהנהה"סד)ג'סיקמב יום'לכיום,מבבהפלגהכגוןאחובעניןוסת

'כביוםראתהאם,,.ה"לכאחתפעםושינתה הרי)ואילךמסיוסה"במונההיאהרי.בושרששה

.(לשינויחוששתלקביעותהשחזרהשאף .נחק"סורישד"סיסוףכדלקמןקמג
בוסתגסלשיטתיהאזילן"שהרמבל"יכ"אקמר ברנקבע)שהקדימההחוש

ראתהכ"ואחח" .,בוחוששתשאינה,(ח"וברה"בכ
,א"הקוברישוכולעיל,והעמיסה"דמגסעיףקמה ן"הרמבמודהשהקוימההרדששבוסתקמו

כ"ואר,ח"ברקבעהכסואסשאף,ד"לראב בכהקדימה

כפירוש)ה"לכחוששתעריין,ח"וברה" .(ר"כבוללא,א"הקורישדלעיל,הב
קבועהפלגהוסת)שםן"ורמבד"הראבבנידוןקמו ביוםוראתהוחזרה,ה"כליוםושינונה,,כליום

.כרלחושיששאז,(מ 'ל:או,(שסד"הראבסיירישבזה)ה"כ;ל"אוצקמת

.(שםן"בומבמיירישבזה) בהפלגתראייתהוהקדימה,'לבהפלגתשקבעהקמט

.בוסתה(ימיםעשרה-כעמו)ראתהושוב,,כ ללהפלגתהקבוע

'כהפלגתעדייןעבוהשלאאף)' ,מהפלגתשנעקרהד"הראבמויה,(בוראתהשלא

הפלגהוסתקבעהשאס,וכתבשסתם)א"הכה"פקנ חוששאינה

לאינו"

רקעליוחולקד"והואב,קבוע ,(מודהאפשרבהקדימהאבל,באיחרה

,יגסעיףקנא ,(לעילשהובא)ן"הרמבבדעתח"הבפירושקנב

,שהקדימהליוםחוששתאינההקבועלוסתהשכשחזרה ,(הקבועלוסתהשחזרה)ל"הנמטעםלאאבלקנג

.כרחוששתדאינהמטעםאלא ומה"דקנד

,כיצדש" .מגק"סבפניםהובאו,לאק"סקנה
,לראותשהקדימהבמהנעקרהפלגהוסתשאיןקנו לקבועמקוםהיהב"וא)שםבמניסכמבואו

.(לכאורהשניהם בהפלגתראייתהוהקדימה,,לכהפלגתכשקבעהקנז

בוסתה(יכיסעשרהכעבור)ראתהושוב,,כ ,'ללהפלגתהקבוע

'כלהמלגתתחשושאםנד" ולומר,'כמראיית,להפלגתיפירתלהתחילתצטרך אומריםולכן,הקבועבוסתההיתהלא'לשראיית

וראיית.לההקבועוסתהוא'בליושרזרהשמה באווסתלקביעותולאיתירימדמיםהיאשבינתיים,כ

.(מזק"סבפניםכדלקמן) וסתלהשכשיש,א"הקוברישכמובא)א,סדקנת

,(לוחוששתלראותוהקדימהקבועהפלגה שחוששתיודהן"הרמבשגם,לכאורהלומרישקנט

.כר פקם
,ו"הטה" כ"ואח,ח"ברקבעהכבראםשאףוהיינוקמא

ה"לכחוששתעויין,ח"וברה"בכהקדימה הבכפירוש)

,(ח"כבורלא,א"הקורישדלעיל' זהחילוק)ל"הנבחילוקהמדלוקתלהשוותאיןקסם

ובבית,סוק"סביאוריםדעתבחוותמבואר .(ג"לסימאיר
,(נחזור.ועתה.ה"ד)ג"סשםקסג אלא,כדלעיל'ללכ.מיוםהפלגתההרחיקהשלאקפד

.ב"ליכמיוםהקדימה אותושתעקורעד'כולנדתהב"יליוםכןכמוקטה

,אחתפעכ .הפלגתהבהקדימהגםקטו



שמטקפטנרההלכות

נו'וענגיקן63ח7ר6פסכי71.נוסן'6ספעקר16פענויס63רנעספנגס1קפ

אהריןקינטרס

בהפלגותאלאעליהפליגולא,י",ד"כהראבן"להרמבליהמביראהחדשדבוסתולומרדברלחדש

לאפשרשאיומשום

-

לשוןואדרבה.מקוםבשוםזהחילוקהוזכרשלאכיון,יחדשניהםבוע

מסתימתמשמע,ש"על"עכלמקומוהוסתחזרעד"כותןוסתכעקירת'והלכהו"בפן"הרמב
וסתשמאהקדימהליוםוחוששתגבילשונותידקדוקוגם.ן'דברצבכללגמריהןרשויןלשונו
,'כושניפליוסתשמאלמימרליהדהוי,]ל,ב"כסעיףודרישהח"בכפירושמורה"כותלאחר

לוסתשחוששתהחששותבכלהואהטעםזההלא,'כושמאהטעםכלללמימרליהלמהוגם

הקדימהליוםחוששתבקצרהלמימרליהוהוי,כאןלשנותולוולמהלז,תקבענושמאקבועשאינו
לאהכיומשום."פתוחיימעיןמשוםהיאשהחששאודאיאלא.קבועשאינולוסתשחוששתכמו

לימיםנדהימיביןחילוקאיןדלדידןכיון,ותא,נפליבאדלדידןמשום,,ל"זהדיןהאחרוניםהביאו
"סו"וט"ל,משהובדרכי.לי,לקולאאףאחרים

-

.לן,כןהדיןפתוחבמעיןדאףבהדיאמבוארס"י
ביוםוראתהחזרהכשלאדדוקאפירשדלא,"],'כוהיבאאבל(א"עד"סדף)הגמרא],ומסתימת

.ז],פעמים'גוסתהקבעהכברוגםו],סתוםהמעיןזיבהדבימיגבעלאף,]],בולמודהשהיתה
תחזורלשלאנמיזוחששאמהניא,"],זיבתהלראייתפניםכלעלהיישאדמיחשכיוןלומריש

וראתהשחזרהאףהכיומשום,זיבתהלראייתלחוששלאכדיבותראהאםאףהראשוןלוסתה

שלאהראשוןלוסתהחזרהלאי],זיבתהלראייתב"בתוךשהיאכיון,],ראשונהלראיהב"בב
"],הארוךהביתתורתועיין.ק"ודו,להחיישאמיחשדהא,כ"אחשתראהזיבתהלראייתלחוש

איריןלקינטרםם.ינ.צ
לייטהיעשתהקביעלוסההכשחווהשגס,קט .'כופליגדלאולומר,שהקדימה

.החדשוסתעקירתכךקסת וסתהביוםלראותמשחזרהשבהפלגהוכשםקמט

בוסתכך,קבועלשאינהחוששתאינההקבוע .(בשניהםדמיירי,ו-מהק"ס.במניםכדלקמן)החדש
ח"בוואתהגבי)והטורו"הטה"פן"הרמבשלקע ור

,(ח"ורה"יכח" ,קובעתהיאקעא

.ידק"סשלנוכופוסיסקער ח"כרקבועוסתכברלהשישמייריהיהאילוקעג

היאשניוסתשמאל"הול,ה"בליוםוהקדימה סלוכדלקמן)קובעת

קובעתזהשכאופן,קיכק"וסב" .(וסתבתוךוסת
כפניםוכדלעיל,א"הכה"סן"ברמבכמבוארקער ,ג"וש,זק"ס

שם,ותוםי"וושא,יא)בגמראשמבוארדאףקעה ח"ורה"וכח"ורר"שר,(סתוםממעייןה"ד

איפכאלחומואהיישנןמ"מ,סתוםמעייןנקרא בכתקבעשמא,(שםודרישהח"כככמבואר)
והויה" ,פתוחממעייןח"ו

ח"וכראתה,וטוון"בומכשהובאהההלכהקעו ור
כ"משא)ה"לכחוששתשעדיין,ח"ורה"וכח" שאף,כאחרוניםהובאלאמדועיוקשה'הבלפירוש

שעדיין,ח"ובוה"בכראתהם"ואחר"במבקבעה ,(ה"לכרוששת

כדלקמן,נדהבימיאףוסתקובעיםשהאידנאקעו דירןוכניוון,(להומראפ"עכ)קיבק"סבפנים

וסתשקבעהבגמראשמבואר,ח"ורה"וכח"ורח"ר) בר

ואין)לקולאאףכןאמוינןבודאי(סתוםממעייןח" .(פתוחממעייןשהואלאיפכאלומרלחומראחוששין

א"קולקמןיראה,הפוסקיםהזכירוהולאכךמשוס. מסגרת,קמטק"סוסתותדינייוסףאוהלי.הק"ססוף

.טק"סה"סכשושניםסוגה,ג"סמקנה,סיהשלדן בירוריקפד'סיבשםקנה,צז'עסוףוהעוותביאורים

סגי'עיגתורהובריקובץ,הק"סן'סיהשיטות .אק"סקעת
ממעייןהיא(בושקובעת)'הגכשראיהשאףקעט ,קבועשאינוהוסתונעקרבוקבעה,פתור

הקבועלזפתחווהיזלזהטעםכנביאואחוקפ להקשותשאיןלבארבא,קבועשאינווסתוהותר

מהברייתאכןלהוכיחואין,(א,סד)מהגמראזהעל הרמבכןלמדאלא,(שם)

,מסבואן" ,ל"קמ,לאאימאנותהויורייתאבתוךקיימאדלאקפא

אלאה"ד)יגק"ס.א"קוקפו,סילעילונתבאר דכהבתוךשהקדימהבראיהדמייוי,(וכןה"וד

שתראהשאחרוהיינו)נדתהלראייתזנבונעשית .(שהקדימהלוסתתחשושעדייןממנה
עדייןהקבועוסתהכיוסוראתהשרורהאףאלאקפב .(זיבהכימי)שהקדימהליוםרוששין
.גמוזהראיההויולאקפג ודלא,קבועשאינולוסתלחשושצויכהמ"מקפד

,ן"הרמבבדעתלעילכמבואר להשחוששיןשםבגמראשמבואר,כאןדוקאקפה

אף]זהחששנשאר,זיבהבימישהואאף .הראשוןבוסתהשובשראתה
ה"חשםי"ברשבמבואר,לההקבועוסתשהואקפו .מיליהני
כמבואר,זוכהלואייתימיםרמשהלהחרהיינויפז .שבי"בוש

.(ב,יד)גשערקפת



קפחנדתמלכותשע

חומסת13ר6תס6)16ר"706363ר6פס'גיקזח"רמפגי[]"]63ייר706)תססת

"רמפני[מב]
"

הגששתכממן'לשהואאירח"דר'אבירטוגט.ההדשומתשהוא.יפן]

רתכין],י"ב),'א]מעיףכרלעילעדייןקבועומתלהאיןאם,],בינוניתעונהמשום

אחרוןקונטרס

אבל.א"רשבלגירסת',בברייתאמפורשלמץומוהוסתדחזרן],ח"כץ"סו"הטשהגיהוכפי הרמב

כתב]',זהודין]'ועפרץבריששםעיין,]',ד"וראב"ן,י"רשכגירסתליהמביראן" ן,דנפשיהמסברא
.,','כוזואשהתהאכןאומראתהאיןשאםבטענהשבאשםעיין," וצריך

'לכ'מכמתחלהץבועוסתהיהלאאםשהרי,לנפשיהאיהודליטעוןטענתולהביןי" זואשהתהאכןואם,"',ן"להרמבאף'ללחוששת'לכוראתהוחזרה,לליוםאחתפעםושינתה

ץבוע,ליוםהיהאפילו'לכ'מכוסתלהץבעה'לכ'מכפעמים'גשראתהדכיוןלומרוצריך.'כו
,זיבהבימיהואאפילוהץדימהליוםדחיישאין,בגמראכדמוכח,ץבועכשאינושכןוכל,לה

כןואם,תץבענוישמאהןהחששותדבל,מיהאזיבהבימישלאוסתלץמיעתראוישהואמכלל
אףהדיןהואכןואם.ץבועשאינו'ליוםנעקרפעמים'בג'לכדכשץבעדשפיראתין"להרמב
היאזו.אותוששינתהץודםמתחלהלהץבועשהיהאלאלוכשחזרהפעמים'בגץבעתושלא
'מכפעמים'גראתהכ"ואחלהץבוע,ליוםכשהיהומיהו.ץ"ודו,"יזובטענהל"זן"הרמבכוונת
להשץבעהמכיוןהכאשייךלאוגם,לפניולראותשהץדימהבמהוסת(שינתה)דלאכיון,'לכ
,לגמרי'ליוםנעץרדלאפשיטאכןאם,להבוע,היה'ליוםגםשהרי,ץבועשאינונעץרוטת
דינוהריאלא,'כוימיהכלזואשהתהאכןשאםן"הרמבטענתמפניאפשראילולחושוגם

לוחוששתשאינהשאף,אחרביוםנץבעולאבוראתהולאיומושהגיעפעמים'גשעץרתוכוסת
אמילובולראותשחזרהמכיוןאלא,פעמים'בגאלאנקבעיהאשלאלגמרינעקרלאמקוםמכל
הדיןוהוא.ו"טסעיףוכדלץמן]יד"הראבש"כמלעץרופעמים'גוצריכהלמץומוחזראחתפעם
נעץרהוסתאיןדלעולם,ראתהולאיומובהגעתפעמים.געץרתוולאאחרליוםשנץבעזובוסת

'מגובפחותפעמים'גלץובעושצריך]יהחדשכוסתיהיהבולראותתחזוראם]ישאף,לגמרי געץרתוכןאםאלא,אחתבפעםנעץרפעמים
אחרביוםוץבעתוראתהולאיומושהגיעפעמים' כמ

:ש"ע'ה'הל[ו]"פן"ורמב"די"הראבש"

פתה.('במראיההיאבנזניתשינהמהרה'הפרימראיהת'נ1נ'בינהמינין,פן'נבלנםשראתהואףקנו פבשושניםהפלנהופתשלענין)מגק.םלקמןיאה.ראשונה

לרעתרקהואכאןשהאמר)הק.ם10ףה" ק.01רק.ם1.המ'א1ר'בבישםקנה.(מנק.םדלקמןא.הרמ10ףא.ק1קפד"םלעיל.(א.הרמכריתשלאב1הפ1פק
.47'עב'ר.הבפררם.תיעה'יכהלכהמריה.ךלקמן.(ההפלגהלופתת'בנתקנהביןב1השמהלק)רק.ם

םפי

.ן.הומבלשוןה.רקנזק.מלעל.(ת'נ1נ'בינה...1ת.הראכלשל)מרק.
כרית)בם1פ1שה"םר.1'צ.צת.ש1.(לכאןשננין')1

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

שלשיםיוםהגיע:א"ברשפלהגיה,בסופוקפט שלשיסיוסהותרוראתהעשריםיוםוראתה

.(היתהה"דא,סון"הרגירסתה"וכ) .א"סוע,סדקצ
'כוראתהולאשלשיפיופהגיע:הגיעה"השםקצא שחזרהפמהליוסנעקרלא,זושלגירסה)

,('לביוםראתהשלאבמהאלא,הראשוןלוסתה סשםקצב

לוסתהחזרהשלזהטעפל"סדלא,ג" .(ועייןה"ד)וכדלעיל,הראשון
.פ"הו"פן"להרמבנדה,הלקצג שאינונעקרהקבועכוסתהלראותוכשתזרהקצר

.יו פפיתהוכיחוכן,פפרייתאלומדשכךמשוםולאקצה

.שבמאיו

.'לללחושצריכהועדיין'בכרואהימיהכלקצו וחזרה'לליוםפ"גראתהדיןלבארבאעתהקצו

.נחק"סבפניםדלקמן,כליוספ"גדאתה ;ו-מגק"סבפניםכדלעילקצת

.(לעילהופא)א,סוקצט סבפניםכדלעילר

.ג"ושזק" בקבעה)נחק"ססוףכפניםלקמןנתבארהוכןרא

שאינה,לסמסמ"נוקבעהוחזרה,,לל'מלפ"ג .('לליוםלעולםלחושצריבה
,סטק"ספפניםלקמןהובא,א"סשפרב כושאףלומררג

' .נטק"ספמניסגפראהרד



שעאקפמנדההלכות

מס63ייו'ט)

6316ייר'3טר6תס.סר6תס[ג"]עסריסיוסערליתעסריסיגס"

.("),ך'כערחלאוי,ופלתיכרתיינ,צביחכם]י,ה"של"י,1"מי,דרישהלבושמן"],משה
לרושצריכהדאינהושינתהקבועומתלהבישאףדמיירימשוםכןכתבשלאא"ורמ

ומתלהובאין.""'[א]מעיףכדלעילפעמים'בגלגמרינעקרשלאומןכלבינוניתלעונה
.שבמורהן"ן"ן"הרמבלשוןלשנותרצהולא.",'אמעיףאדלעילא"רמממךקבוע

:ת"אמעיףכדלעילבינוניתבעונהמבעלהלפרושצריכהדאינהאויללשימתיהן"והרמב

בפעםנעקרפעמים'בגנקבעשלאדומתגבעלואףההפלגהומתשהוא.שראתה,מג]

יתיריםדמיםכיבאייר'באלראותשהקדימהבמהנעקרת'כהפלגתאין"ת"אחת
מעמאדמהאיבוראתהולאיומוכשהגיעאלאנעקרומתשוםאין.בהדאיתומפוהוא
תנ"1"ומ]ת,א"רמדעתכןאיירח"רקודםלראותשהקדימהבמההחדשומתנעקרלא

יניןלראותשהקדימהנמהנעקרשאינוההדשומתניןלחלקדעתם"ת"ך"ושתי"ה"והב
אחרתלהפלגההפלגתהשינתהשהרילראותשהקדימהבמהנעקרשהואההפלגהומת

ונעקרהב"ליהפלגתהשינתהבאייר'באוכשראתהיום'לכהיתהראשונהשהפלגה
.בוב"ליאלאבאייר'למחוששתואינהראשונההפלגה

קבועמומתעדיףדלאבו'במראתהלאאםבוב"ליחוששתומסא"רמדעתלפיואף)
.(אותותיששינתה

דאםמשמעבו'לאחוששתנאייר'באראתהלאואםכתבן"הרמננשםנמורוהנה
קאדרבותאלפרשנדחקמשהבדרכיא"דרמאלא.",בו'למחוששתאינהבוראתה

"ת"ך"ושח"והב.'כשלההפלגהלזמתלחושצריכההחדשומתשנעקרדאףלןמשמע
.ב"ליאלאבו'למחוששתאינהבאייר'באראתהאםאבלראתהלאדדוקאל"מ

אלא1הכדברילא.1הכדברישלא),'וופרקתן,'הפרקבהלכותיון"הרמבדעתובאמת
הפלגתומתנעקרשלאאףכיבו'לכאלאבולפוחוששתאינהבאייר'באראתהדאם
כדלקמן")"שניתשראתהמיוםאלא'כמונהאינהמקוםמכללראותשהקדימהבמה'כ

.1ק.פהארןמשה'רוכקפח פןקבס

.נ'ף' .כנק.פשה'פרקל

.1'ק.פקלא הא1ת'שדקלב

.אשהכלה.ר(ב,ק)קרינה,1ת' .ר'ק"פקלו
.מ1ק.פקלך .לק.פקלה

.בק.פקלו שקלו

.מזק.פלקמןנםנראה.ת'נ1נ'בלעתהלהשרשצ" ,(ת'נ1נ'בעתההזכישלא)א.הכה.פנרההלקלח

.אק.פפוףא.ק1ל'לעונתבאר נרה'הלראהלאא.שרמ,מגק.פפוףלקמןראהקלט

.ן.לרמב .אק.פא.יק1אק.פקם

.ב.פפלל'לן~כקמא בררכקמב

.אק.פמשה'

.ה.ק.פקמו כש.שה.רה..פקמך

.צר' .לאק.פקמה

.ר.'פכרלקמןקמו .בקמו
.שם1.מ.כהק.פשה'פר.שםה.ב.1לי1לםה.ר' .שםך.ש

.ב,רמאצ.צר.פפנראה.שםקמח להמציןשםצ.צר.יבפפ.כאהלכהקמט

.מ.' הנהה.פרנ"פר.ריאברעתא"שרנ)בהלכה;ק

מהלנתרהינ1,מננו'ללרםשהנאת,לך'כתבת רברקמץוראה.('כ

.פה'י1תורה' ל'להתהן'המנאתשפותר)רק.פא.ק1נםראהקנא

.(האהר1נהה'ראמרם)גדק.פלקמן(ממנוההפלגה פליל

ם'שמ1נ)כבק.פם'בפנשם.רק.פפוףא.ק1קפד" ם'הששמכם)מאק.פקפו"פ.(ה'ראלתהלתה'ראמפוף

.מז'י1(ר.הבכפר)תרה.רברקמץ.(ה'מרמשנקתה
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תס"רמסרי[י")חולם)'כוקתס)קנעס6)סנ53יירעסריס)חומסתו5תסמ

כגוןמנימןהחדשמת.חששמשום.באיןאםאףבאייר'לכחוששתוהלכך)]),ר"ימעיף
הפלגתהושינתההואילבוב"לילחושהיאצריכהוגם())"בוא"ובכבו'כבראתהשבנימן

")"גמרא)ימיםב"ילהפלגתומתלהריתקבעושמאבאייר'לאבנימן'מכימיםב"לי
הלכותעדייןבאולאך"ושן),1"ומ"),ח"ובא"רמובימי.(",א"ע"דףד"ראב",י"רש
:(]ן,ופלתיכרתיעיין)"שכתבורמה[כתביולכןאלוהבמדינותלדפוסן"להרמבנדה

'כבהפלגתפעמים'בשראתהשנמצאבאיר'במשראתהשאף.ראתהשהרי,מד)

ולכןבהפלגהולאומתלהתקבעהחדשבימישמאכי)",החדשלוסתחוששת
בלאובו'במראתהולאבוראתהשאםי""באייר'באראתהשלאאףבאייר'לכחוששת

באייר'באראתהאםוהלכך."ן"כדלעיל'כהפלגתומתחששמשוםבו'לכחוששתהכי
ומתלהתקבעשמאכיבו'למבאייר'כמאשוההפלגהשהיאבוליסחוששתבו'ובמ

ימיםב"יהפלגתחששומשוםהחדשומתמשוםבו'לככןגםוחוששתימים'מלהפלגת
אותהשמונין'כהפלגתחששמשוםבוח"לככןגםוחוששת,בוס'מסאותהשמונין
חוששתבו'ומ'באמיוןובחדש.שובראתהלאאםבו'במשהיאהאחרונהראיהמיום
ראתהואם.באייר'כראתהשלאבמהנעקרבחדש'ככיבו'בכלאאבלהחדשלומת

באייר'ומבו'לכבנימןשמאחדהפלגות'בג'כלהפלגתומתלההוקבעבאיירכןח"כ
."ן"פעמים'גנקבעשלאאררומתלשוםחוששתאינהושובבוח"וכ

מועמתבהפלגהוראתהוחורהמרובהבהפלגהבתחלהשראתהאשהדברשלכללו
שלאמיעומאחרבמיעומן""פעמיםכמהוכןמהשניהמועמתבהפלגהוראתהוחורה
נעקרולאכיההפלגותימילכללחושצריכהל"הדילוגומתכאןשאיןבעניןהשוהבמדר
וכןהאחרונהמראיהאותהומוניןתראהולאיומןשיבאעדאלאלראותשהקדימהבמה

(]ארלמעיףדלעילבינוניתעונה"מלבדה)הראיותכלשלהחדשלימיהיאחוששת

להשקבעהאחרהדיןוהוא.שוותבהפלגותאושויןהחדשבימיאוומתלהשתקבעעד

ה"דח'וחקדגק"חסיףא"קיקפד"מלעלגםוראה ן"הרמבממראוראז.יש,מחדשנדפםן"הרמבשמפר)_שוב

,(גנוזה"ה ררכקסיג

.שםץ'ט.שםמשה' .כעדש"ומה"דז".מה"בקליד

.מגק"פקציה בעלקסיו

ועתהה"דגמיהוסתותתפליןשערהנפש' .נער

ח"ברראתהבלא'יר'רמ,הרקלראששחוזראפשרקסם אי

עמף'איהל,עהק"ממיף.מזק"פלקמןיראה.ר' .םסוףוסתית.נ'ד
תורהגרל'קובען.קוק"מיסיף"

(.!נ) ,קמתן)נח,תלן)כ

.מויאקא"ברממרלקמןקשח מפראהקמיט

,זק"מם-מיסמשנתהלכית' ,מ.ק"מכדלדולקע
,ננומף,כלומרקיא .מבק"פיכרלעלקעב

,לטבגמראכמביאר,הדעותלכל)למראיית'כיוםקוב כאןז"ועד,(גהק"בינתבארב

,ב".דנ'מראיבי .תתרכב"מתשיההסומקראהקוג

,נ"וע,זק"פ.ל'לעראהקנד ,חישינןהפלגהבוסתמה'בהקדשאף)א,מדקיה

.(מאק"פוברלעיל הלהניה"דשםקוו

.(רק"פרישא"קייכדללל)' ועתהה"דג"םהימתיחקין'תשערהנפש.בעלקנז

,ר"אח"וברמן.נ'ובאמן.נח"ברראתהשאם)נחזור לעה"יכ.(קטנההפלגהמסוף'כלהפלגתחוששת
מוףל' ,ג"וש,מאק"ד

.יכךש"ימה"דז"חה"בראתקנח מראהקנס

.כק"פ" ם'הפומק'כלל.חמץרת'מכ'הלש'רח"אול'לעראהקני ככלליר41לראת

~. ,(בשירם.רדברמקירשהוא)הרמוזן.בדעתלפרשקמא מהראבלעלשהיבא.כפשלא
.ר" ג

~

.ה'השנמהראיהההפלגהן'שמינשממץ)מזק"פב'ס
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5יגס167כחיגו[ה"]'6וקתסתקנעעדעורס)חומסתסי6וכן.גילןלחומסעסריס
י"5עפו)חוססת5יגס16נעקרנוסןס5ח7עד16גקנעס63[,"]סגי)חוססת

.סתקנעגועדונין)ס7יוקת)חוססת61יגס.(ן"רנו3נססנטור)סב)מסגיגקנע6)ס
חוססת5יגס63יירו"נטר5תס6).63ייר[י"]ו"ט)חוססתנגיפןו"טר5תסכינר

1"יר5תס.נו1"י)[""]חוססתו5יגסנסיוןו"ט)חוססתנוו"טר5תס.נוו"ט)

וקתס)קנעסנתמו1ח"יל5תסנוח"כי[ט"]חוססתו5יגסנתנוו1"י)חוססתנו
ס"י)וחוקקתסחו7ק'4מליקוטן

~
3ספלגס1ס3נלןולן.(סיורמשסטטוסו"ל).נ

סר5סוגססר5ייסחומסוג)נ7יכי5ונוריסיםרק.מגיסןחקוק6יןליורילוגיןויו

שתחוורעדלנ,הללוחששותכלחוששתאותוושינתהלהפלגהאולחדשאחדומת
:לי,כדלקמןבוסתהלראות

:"ע"פעמים'ברההפלגותומתאופעמים'בגהמדשומת.כזינו,מה]

דאיגלאי,ההפלגותייומתשהואביןהחדשומתשהואביןכדינועדיין.נקצעשלא,מו]
דמיםשבנתייםוהראיותכדינושקבעתו1ההואהקבועשומתהלמפרעמילתא

:באוומתלקביעתולאן"בהדאתומפוהואיתירים

לן"ו"למקבועומתלההיהלאאם"ל"בינוניתעונהמשוםבוד"לוגם.אייר],מז]

:]"'אכמעץש"מעלממךא"ורמ

מ]
"

כמובאיירממסימיםב"להפלגתמשוםבוח"ליאלאהדילוגומתמשום.ו]ז"לי,

:("]"ך"ושחמרואיירמלאשנימןבאיירלמסבנימןו"ממ

"לי,מט]
"

נמיאיבדלוגשתשלשדבעינן'1מעיףדלעילהראשונהכמבראהינו.ו]

ראיתאיןהכללדברידאולחדשו"במלכןקודםקבועומתלהבהיההכאסיירי
:(נ]"ך"ש)]]"כדלעילהמניןמןו"מ

להפלגהחוששתבו'ובכבנימן'באשראתהכגוןבהפלגהשדילגהכלומר.וזלוגים,נ]

דהיינוא"כליוםדלגה.החדשניומתמשוםאיירח"רחששמלבדבאייר'במ11
מלבדמיוןח"ברשהואא"כלהפלגתחוששתמקודםראתהולאבאייר'בישראתה
מותרתראתהולאא"כהפלגתיוםהגיע.כדלעילהחדשומתמשוםבאייר'כחששת
במיון'כבשראתהב"בלווםדילגה.בדילוגלהפלגהלחושצריכהואינהב"בביוםלשמש
ולאב"בהגיע.החדשומתמשוםבויחששתמלבדבמיוןג"כשהואב"בליוםחוששת

ק.מלקלראה,שקניה'לפנהקרשהאם,.('כהפלגת.בק.מל'כרלע,הרששתשאצהת'נ,נ'בעתהנקברקעו מעיףקיד

.נ"יש,ר-בג.ד' .נ"ועמבק"סכדלעלקעח.א"ברמכרלעילקעה

.מסק"מלקמןיאהקעטאומריםהם.שבשנומיהודה"ד)דק"סא"בקונתבארקעו שאף)מן

.מבק"מל'לעגםראהוזפ,(נם'בלחלקמעםש' .לדק"מקפאז"ועד,מה'שהקדהחידשומתן'לענ)ב"מע,לסגמראקעו

.בוק"מקפלא"נקיינרבאר,(מה'שתקרושלגהימתלשיוהוא והקד,'לבהפלגתכשקבעה)שם

.להק"מקפנ,רבהפלגתראיתהמה' ק"מלעלראה,נימן'בלבמוניתעונהחששולעניןלפד,ללהפלגתהקבועבימתה.שובראתהשיםעשרהיכעבור

.מבנעקרה,ביראתהשלא'כהפלגתין.ערעברהשלאאף
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ומוסיניס5ר3עסר5ייתסוסנוסיכסנגיקןו"טר5תס.סגת63רכתו["]]סתגיןתן

[]]]13ג"מרקות)ס)סתחיונסיוןיניססס)סר5ייתסוסנוסיכסר5תס63יירו"ט

חומס)ו"ניפענויססוסרקות)סס)סימסריסוסורוקתעינוגסחוססת5ונוריסים
תמית[ג]]5חרתנוידכין)7סו))כסוסוקתכ5ןס6ין5ונוריסוים(ן"וסרנו3סטור)

מעיףדלעילהראשונהלמבראבמיוןד"כשהואלראייתהג"כביוםלשמשמותרתראתה
לכןקודם'לכ'שכקבועומתלההיהאםהכללדבריאובדלוגשתשלשדבעינן'1

אינהואילךומכאןבהפלגהלדילוגומתלהקבעהג"כליוםראיהלהאירע."]"כדלעיל
:(~]"ך"ש,]"ן"רמב)לדילוגהאלאחוששת

הפלגההפלגותבדלוגגם11ולמברא.האחרונהבמברא'1מעיףלעיל.שנתנאה]כמ,א]]

הראשונההראיהחדששבדלוגאלאבדלוגהיתהשלאפיעלאףהמניןמןראשונה
הפלגהשאיןהראשונהראיהולאהמניןמןראשונההפלגההפלגותובדלוגהמניןמן

חלוקיש'1מעיףדלעילהראשונהלמבראגםומיהו.("],יעקבמנחת)ראיות'מבפחות
:'"כדלעילן]"ראיותחמשהדבעינןהפלגותדלוגוביןראיות'ברדמגיחדשדלוגבין1ה

:(]ן,1"מ"ן,י"ב)'1מעיףדלעילהאחרונהלמברא.שחוששתאומריםיש,ב]]

ומתהשמשניתראשה]'בעמעיףד"קפ"מא"רמשכתבומה.ראייתהתחלת,ג]]
אושניםממנהלפרושצריךומתהומןכשמגיעלאחראוימים'גאו'בלהקדים

ימים'הגכללפרוששצריךלזמררוצהאינוו")ל"עכאחריואוקודםימיםשלשה

אחריןקינמרם

זואשהדיןדיי"השדעתדלפי,ה"סץד"ץפ,סיופלחיכרתי,עייןי.נרלומהרוצהאינו(ה)
,"ייותרולאאחתפעםץבועלשאינושחוששתלפעמיםהץבועוסתהשמשניתאשהכלכדין

ואשתמיטתיה,'י'כולומרנראהויותרכתבכ"ואח.אחתהעונהאלאאסורהאינהזאתגםואף

דסביראאלמא,]'יהאשהפרקשלהימבואר"'יזהדדיןד"רמ'סיסוףהדשןבתרומתשכתבמה

גם.ו'ידעלמאמאשהזובאשהדברלחדשבאלא]'ימיימוניותשבהגהותבתשובהא"דריצבליה
,,יןד"מסץפראיהוהביא,אלוימיםלכלחוששת'לליום[ז]"מכוסתההמשיכהשאםשכתבמה

,סוק"מקצ,מק"אקפה ,וכןש"ומרדיהקצא.בפירהובא,הכיבה"בקפו

.כרק"מקצב.לוק"מקפו ,א"רעבבשםאאיתפיחמילוניותמושהיתקצג,כהק"פהשלמים.תרתקפח

מקפט

-

.שםהשלמםתירת,לוק"מ

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותרו בקווהערותביאורים

ביאורעםא"קו,נוההל.א" .א"קוביאורעםגוה-'הלע"שו.הקונטרסמדרכי
.לטק"סרז סיכדלקמןדת

.ד" ,כמניםכאןוכמבואר,הומתמשךימיכלולארט

'הגכלשרואהסיירילאב"מקפד'בסיא"שהרמרי ,ז"בכלמעמיסלראותשמקומתבאשהאלא,ימים

אלוכימיםשאמורה,ט"ככולפעמים,ח"בכולפעמים .וסתמהםלהישמאילו
אוו"בטלפעמיםשרואה)ג"מקפו"סדלעילריא

.(ב"וכיו1"יאוו"בט מפואר,לראיהסמוךאחתעונה,..לפרושריב

.(סדוברייתאב"מוע,סגמשנה)האשה'פשילהי 'ביזא"הרמשלהדיןמקורשהוא,אאותח"פדיג

,ב"מקפו אחתעונהאלאלמרושצריכהאינהזואשהשגםריר

.השינוישל אוצרטו

ורישירחארישדחזאי!(ב,לט)ד"ממפ,ל" דאמרינןירחאורישביוחאוחמשהועשריןירחא

לכלשחוששתומפרש)מהדאתוממוהואיתירידמי .(ומיםחוממתשלהאלוהימים



שעהקפטנדההלכות

נעני'3מ7"וסר36ס"וסר66"וסרס3ס"סרונססיוקףמס)עיקרוכןולייחס

.('כסעיףסוףח"3נומקוסגפם

שרגלהיוםאותוהומתקורםגםלפרוששצריךלזמררוצהאלאראייתהשהמשיכה
("להאהקבועומתהיוםערראייתהשהמשיכהאףיי,העונהאותהפירוש)בולהקרים

.(~"ך"ש)כאן,שכתבהכמוהראיהתפילתאררתמיררהולכין
אתרייקינטרס

דלאראיהמשםדאדרבהי"די"עסוף,זדףד"הראבשכתבמהואשתמיטתיה,כנגדועזרהוא
,סיכדלעילל"ץייוהכי,נדתהשבתוךראיותשכןוכל,תוספתלהמדץריכללראיהלההיאהיישא

דבהסתלץמשום,ן'ינדהימישבתוךבראיהמודים,"'ישםד"שבראבמפרשיםהישואף.י'יד"ץפ
]]יוכדלעילא"יא"הרשבש"וכמ]יהטפלנסתלץהעיץר

לכוליחיישאלאט"וכח"ולכז]שנויהיזובמחלוץתז"כליוםלחושדירןבנידוןנ]כןיואם
וסתהנץבעכשלאאלאאינוז"כליוםדחיישאזאתגםואףך]זי"בכראתהשלאכיון.עלמא
והדרישהח]יח"הבשכתבווכמוייןהעיץרהואדלמאדחיישינןומשום,]יפעמים'גסתוםממעין
אף,כלללהםלחושמץוםאיןט"וכח"כשהםשבינתיםימיםאבל.לעיליתש"וכמן]בי"כסעיף
אלאיינחוששתאינהז"לבאף,]יןלסתוםפתוחמעייןביןחלוץראיןוהאידנא."יןדגמראלדינא
לודרישדאו,"יןבינתייםהפלץבלישממשיכהאו,יייהץבועוסתהעדראייתההמשיכהכשלא

אםאבל.יייהץבועלוסתהחזרהולא,,יןבאווסתלץביעתולאבהדאתוספוהואיתריםרדמים

אינהושוביתלההץבועלוסתהחזרההריייןנדתה'בימוסתדץובעתלדידן"יןבינתיםהפסיץה

,מהק"מלקמן,לח.הוצקב"מקפד'סיל'כדלעקצר הפםשלאשכזןקצה

.א"הרמולצדלימתההזרהלא,בעתיםקה' .הק"םא"כקוינתבאר,לסק"םוזצזק"פ.סוףא"קי)ההקדמהום'להושטתילבן,הקבוע

ק"םלעילראהבוקכה.שהמש)הימתעקירתיתענין.(ה

אררןנטרם.לקם.נ..צ

רישהוסתותתיקוןשער)תקבבברליןכהוצאתרטז ס

חיישאלאומיסתוססתלהומדקרי:(ב" בשםקנה,צחשכהןמיוראה,כללראיהלההיא

.בגמיקע"שוביאורי
צריךאיןימיםכמהנמשךוסתהאס)וסעיףריי .(הוסתשלראשונהעונהאלאלפרוש
נדהבהלמ"וכ,ההקומהליוםאףשחוששתריח .הסימןסוףובטור,ו"הטה"פן"לרמב
.להםיוששתשאינהריס בכראתהכשלא,הבאכחדשרב

אינהשוב,ז" .ט"וכח"לכחוששת
.(א,סו)גשערהאווךהכיתבתורתרבא סרכב

.ןק"סשםא"קו.כבק"סקפד" לבארכא,ופלתיהכרתילדברישהשיבאחררכג

(בפניםוכאן,ב"טקפד"סא"שכרמ)זוהלכה ואח,דגמראלדינא

.דהאיונאלדינאכ" ,ד"שבראבהדעות'ברבד

,(הטפלנסתלקהעיקרוכהסתלק)הבאשבחדשרכה כמבואר,סתוםממעיין)ח"בומ"בראתהאלארכו

ממעייןה"דשם'ותוסי"ומשא,יאכגמרא ,ח"וברז"בכ'הגובכעס(סתום

,(פתוחממעייןשהוא)'ליוםנקבעלאב"וארכז ,(קבועשאית)ז"כנעקרלאולכן

.ומעמיסה"דמגסעיףרכת ,יהק"סשלנובדפוסיםרכס

,(ומיהוה"ובמובתחלה)דק"סא"קורל כליוםשחוששיןרלא

ח"לכחוששיןאיןמ"מ)ז" .(ל"כנט"וכ
ק"ססוףקפד,סי,נוה'להלבפתיחהכדלעילרלב ,לקולאאף)'הגבראיה,ליוםנקבעכ"וא.כב

.(שםדק"סא"קובדלעיל ,(קבועשאינו)ז"כנעקר'ליום.שנקבעשכיוןרלג

ליוםוחוששת,הקבועלוסתהחזרהלאשאזרלד ,ז"כ

נעה..נעוס..לחיששת.,'לנקבעלאאושנסולה 'סיסתרת.יינימסלעיבשואה..בפניםנאן

י .נהעוה
לעילואה,(.בנה.שהמש)הימתעליותלענין.ולו .סח,,סלקמן.לח,,ס
נעיולאלנן.,מליס'לייסנקבענבואסאףולז

.בנע,.שאיננעומ.' .'לבייםואתה.חווה.ולח
פ,ענ)קיבק"סלקמן.נאק"סקפו,סינולעילולט .(מוא.לח
ממעיין'הג.סתיסממעיין.היהואיית'נשבומ ביע,היסתהיי,פתיח

.ננעללמלאאי



קפםנדההלכותשעו

ושינתהקנוע[י]]וקת3וסס)וים:תגסעשריםיוםלראותרכילההיתה"ייד
שלשיםלראייתעשריםיוםוכשיביעאמוריםוזהזהשלשיםליום
.שלשיםליוםחוששתבותראהלאואםהראשוןומת[ה]]משוםאמורה
ליוםפעמיםשלששינתה.אמוריםוזהזהשלשיםליוםפעמייםשינתה
ששינתהלאחרואם.שלשיםיום[י]]ונאמרעשריםיום[ח]הותרשלשים

הגולהבאר

.ב"ע~א"עמידדףשבנויהאנ"ענ'מדףשבממשוהכא

לפעמיםבולהקדיםשרגילהיוםעםהקבועומתהיוםשהםאלוימים'גב11אשהודין
אלאנעקראינוהקבועשומתהלפעמיםמתה.ומשניתקבועומתלהשישאשהכלכדין
להקדיםשרגילהיום11ואף"אחתרבפעםנעקרקבועושאינובוראתהשלאפעמים'בג
אלאנעקראינוהקבועויוםאחתבפעםנעקרפעמים'בגקבעתוולאהואיללפעמיםבו
.(ךי"השלדעתין"ד"קפ'סיוכלתיכרתי)פעמים'בג

יוםוכשנעקר."לאחרותאלאחוששתאינהפעמים'בגמהןאחדשוםקבעהלאואם)
חוששתאינהימיםכמהראייתהלהמשיךרגילהשהיתהפיעלאףבולהקדיםשרגילה

:(]הראשותיוםבעקירתנעקרושכולםלהם

:]י"כלהפלגת.קנס,נו]

'כמונהאינהמקוםומכל.פעמימיי'בגאלאנעקרואינוקבועשהיה.'האטת],גה]

ועכשיוהואיללההקבועומתהיוםשהואפיעלאףבולראותראויהשהיתהמיום
מיוםלהפליגרגילההיתהכךכישראתהמיוםההפלגהמונייולעולם"יבוראתהלא

:(,גמראי)בושראתה

:"ארתבפעםנעקרבווראתהחורהואםלוחוששתשאינה.'כיום,]נ]

:~פעמימ'בגשתעקרנועדבאיסורנקבעשרוש.'לם]י,,נ]

אחריןקינמרם

בלחםהואוכן,יתוז"וט]יתמשהודרכי]יתח"הבבשם"יתלעילש"כמ,קבועלשאינהחוששת
:(נתיבפנים)[ו]"סד"ח'בסיש"מועיין.,יתד"בשהובא"יתחמודות

.כ1ק.מ1.מדה.ב.מל'כרלעקצף פקצט

יקחי"ב,שםא"רשב,שםרמצן.הונא.גרבב,לטרד.הק" .מהק"םניףלקמןגםיראה,וכשניעש"ומה"ד,לסק"חכאןר

ראפרגםיראה,ב"אמיףל'כדלע,קבוענו'שאכימתרז,לה."מיםשלמהלת'שאראהרא "פקפדמיכדלדולרב

.ו"שטלגוש,א"םהוומתותתיקיןשערהנפש,בבעל,א"בקיכאןונתבאר,כבינקי .נטק"םלקמן.מאק"םך"שהארוךהביתבתורתא"רשב,א"תפיונדההל,"ומברג

ק"וסר"מנקצ'.םלקמןוראה,שנך"ש,שםד"ראברח.כחק"םץ'ט.א,מדתא'הבריבפירוש(ב,מז)נשער מישבזהמק"םמיףך"ש

ילאעדקת'בד'"עאיגמירהה.בראריקא)קכא,ע"יהשוהמור'ר' ,(בכתמים,ב"בכדלעילרד

אחריףלקינטרםם.ינ.צ

.מק"סרמוסוףה'סיבשושניםסוגהוראה,דק"סא"קורמא הןהמאשורתראיותגסשאם)במוסגרכאק"סרמז.יט.ק"ס

'ובעה,אסאלאלהחיששתאינה,כיהבימי.פעמים.יעהמזף.סעומב ובמוסגרקיבק"סלקמןה"וכ.(זומעונהמעמיס,אק"סרמג

.(לחומרארקהואזהשגםומסיק),יטק"סרמך
,(,הב)םאותט"מנדהחמודותדברירמה



שעזקפםנדההלכות

עשריםש4ומתייחזרעשרים4מוףראתהשקשיםקיוםפעמיםאופעם
.שקשים"והותך[ח]]4מקומו

קיוםאחתפעםששינתהכגוןאותםהשוהו4א[ט]]ראיותיהיושינתהמן
4הואיןהראשוןומת[ט]נעקרד"44והשלישיתב"44והשמה'4

הגולהבאר
שאמפנישםכב

-

,(שםזהשאורחיבשי'"רשרש.פ)באבזמנור ללשובר,שת

ברידשא"כיוםדראתהימכריתאדלעילממשנהסירבג,(באן~תראש;בוםעשרםום' נ"עאףמינהעקר.אדהאלבאד'העת)'
.[א"ע](ב"ע)ד"רמשם'וכודמםתוי;דימעתי ימרמיקיםימצא,בחראמיעה

-

ה.כויתא.יתנ'למתניפפאב
'ליוםוהואקבועישאינונעקרלמקומוהקבועהומתשחורמאחרכי.'להתר],נח]

.פעמים'געדיןנקבעשלא
יוםנעקרלאפעמים'גאפילו'כבסוףוראתהחורהאםפעמים'בגשנקבעאחר'יאבל
פעםאפילו'לביוםוראתהחורהאםוהלכך."'כדלעילילפניולראותשהקדימהבמה'ל

שתחווראופעמים'גתראהולאיומושיגיעלעקרופעמים'גוצריכה.למקומוחוראחת
לאחראחתפעםאפילו'לביוםלראותשחורהקודםאבל.'לכ'מכפעמים'גותראה
ולאלהקבועשהיהפיעלאף'לליוםחוששתאינהשוב'לכ'מכפעמים'גשראתה
'ג'לכ'מכשניומתלהשקבעהכיוןמקוםדמכל.לפניולראותשהקדימהבמהנעקר

'לכ'מכרואהתהיהלעולםכןלאשאם.]'הראשוןילוסתלחושצריכהאינהפעמים
שניהםכשקבעהאלאומתות'לכלחושצריכהאינה.(]'ןי"רמבעין)'ללחוששתועדיין
:בייי"למעיףכדלקמןיחד

ושינתה'כבהפלגתלראותרגילהשהיתהקאיהן,אדלעילין.אותןהשהלא],נט]
כומתדינובווראתהחורהאםשאףלגמרי'כיוםדהותר'ללאחרומתלהוקבעה

גםאחרומתלהקבעהדלאשויןשאינןלימיםפעמים'גששינתהסייריוכאןן'חדשי
:"בוניוראתהחורהאםלעניןנעקרלאהראשון

וכאןשויןבדילוגיםשתשלשדבעינן'1מעיףדלעילהראשונהכמברא.הראשןטת],ט]
:(ךינ"שייןי"ב)שויןדילוגין'באםכיאין

כה'וצרלמקימיחזראחתפעםלי'אפבילראיתיכשהזרה(הי'ימה"ד)רק"סא"נקוומבואי,ב"חשםן"רמברט אתא"פשעקרהאףדהינו

,(לעקריפ"גומי'שהגיע.הקביע'כום' יראה,ב"חפיוריגשהקרימהבמהכללנעקרלא'לשיוםואף,בוראתהולא
,(ן"הרמבכיינתעציח'להיכ)שםא"קי .קיבק"וסריל.י'לפנלראות

.ר'ף'מערטןסיגהוראה,(ך'יצרה"ד)שםא"בקונתבארלקמןהבארי כבק"מטץיטובמיוסתית.נ'דמסלעדבש,בוק"סה"מם'בשושנ

.רק"ססוףא"קוגםיראה,טק"סכמלעילריו,נאות "ממלבוזרייח.נקבעלא'כייזםקבועאיט'לכשעם)-מק"מריא

,שםז"מ,י ,נתה'שה"דריס'גשעקרתיכימתנו'2ד,)רק"םמוףא"קיראהריב

,כסק"םהשלמיםתורת.מםק"םרבים'בנקבעילאבוראתהולאימי'שוגמום'מעמ חוששתנה.שאשאף,אחר

,'לגמרנעקרלאמ"מלי



קפמנדההלכותשעת

לקביעותוחזרהראשוןהומתביוםלראותחזרהואם[]ס].כללומת[סא]

ה"וה.פעמיםשלש[סג]ממנהשיעקרעדתמידלווחוששתהראשון

[טה]ביוםלראותחזרהכךואחרעונותשלש[סי]מלראותלהפסיקה

.הראשוןהומת

וגםקבועשאינוומתכדיןד"ללשהיאאחרונהלהפלגהחוששתמיהו.כללוטת,טא]
:(אחרוממיננושאר"יינ"נ)א"מדלעילניניניתלעינה

'כבסוףשהיאהראשונהבהפלגהכלומר.הראשוןוטתיוט]לראותחזרהואט,]ט]

:(]]ממי)בושראתהד"למיום

ומכלאחתבפעםלמקומוהראשוןחוראחרומתלהקבעהולאהואיל.התמיט'ג,סג]
פעמים'בגנעקרשכברלוחוששתאינהאחתפעםאפילובושראתהקודםמקום

:בוראתהשלא

ולאהפסיקהועכשיולראייתה'כביוםכגוןבהןלראותרגילהשהיתה.עונות'ג,טד]
ואינההראשוןומתנעקרלראייתהיום'כפעמים'געליהשעברועדכללראתה

נקודות.ז]ןי"רמב)שלהעונות'גשעברואחרשתראהלראייתה'כליוםעודחוששת

:~]כדלעיליבינוניתעונהמלבדבלבדוהחדשלוסתאלא(,]כמהידלאך]הכמףי

שלהעונות'גשאחר11מראייה'כלהפלגתשניתשראתהפירוש.הראשוןהטת,טה]
לעונהלא.החדשיתלומתלחושצריכהאינה.ח]למקומויהראשוןומתהחור

לאאםאבל.אחריזלומתומתהשינתהשלאמאחרפעמים'חגאלאנעקרואינובינונית
בתוךרואהשהיאאחתובפעםכללשלההומתנעקרלאשלהעונות'גמלראותהפמיקה

צריכהשהיאאלאפעמים'גשתעקרנועד"נויימראיה'כליוםחוששתשלהעונות'ג
.כדלעיליינבינוניתלעונהלאאבלהקבועומתהששינתהמאחרהחדשלומתלחוש
שלהאחתעונהשעברהמידעונות'גבתוךאחתפעםאפילושראתהקודםמקוםומכל
שהרילעולםוכן'הגאו'הב'כלסוףחוששתאינהשוםבוראתהולא'כסוףשהוא
ההפלגהמוניםשלעולם]יי'מאו'מלהפלגתולאיום'כלהפלגתאלאלחושצריכהאינה
דלא,ךין"ש"ןין"רמב)כדלעיליייבולראותראויהשהיתהמיוםולאשראתהמיום
:"מסיןמעיףכדלקמןמעמאהאישייךדלאהחדשבוסתכןשאיןמה(~1ין"כמ

תירת.שםהכסףנקירות,הפסקהואםה"דה"ברלא,שינתהה"ד."ברבא .שםהשלמםהשלמיםתורת,מגק"מך"ש,נעקרש"ומה"דח"ברכב

.בק"מרלב.לק"מ בביאורול"רשרלג.לק"מרכג

ונקוריתמהק"משיך,שםח"ב.למיי .שםם'השלמתורת,שםהכמף,ה"הפיונדה'וערבד

ה"ר)יגק"מא"קו,קם'סילעיליהובא.נחק"סרלד.לאק"מז"למרכה

,נא-נק"משםל'לעיראה.(ועקירת.לאק"מרכי ,ד"חי"פרלה,מאק"מרכו

.ושםשםרלד,לבק"מם'השלמתירת.שםהכמףנקידותרנת .לאק"מרלז.שםהכמףנקיריתרנט

,מיק"מרלח,מרק"מך"שרל



שעםקפםנדההלכות

רכילההיתהכיצד.חדשיםראשיומתעקירת[,ט]דיןבזהייכיוצאמז
חוששתראתהולאחודשראשעליהועברחדשיםבראשילראות

עליהעברו.חדשיםראשישלשה[~ט]עליהשיעברועדחודשלראש
וראתהחזרה.להםחוששתאינה["ס]ראתהולאחדשיםראשישלשה
.למקומוהומתחזר[סט]חודשבראש

אפילוורקתהסקפנס[ט]כגון[:הגסאונםמחמתשנקבעומתכל"יין
תוקפות)יפיס)[טא]6ותזק3עס6)6ס[:מגס]פעמיםנמהבוראתה

ו)תססת[]ט]נ"וזו:תגס].ראתההאונםשמפניומתאינו(ח"ור6"ורס3

הגולהבאר
,א"עא"דשפתא"מכר'רבפרקשםם"הרקלשיןכה.ל'לע'צת.הצמהאשםז"לכד

וראתהחורהכךאחרואםפעמימיין'געקירהשצריךפירוש.ח"רטת]עקירת,]ט]

לגמרידמילאאבלהחדשיתמימיאחרביוםהדיןוהואלמקומוהומתחורח"בר
:"כדלעיליתההפלגהומתלעקירת

:]כדלעילית]ההפלגותיתלוסתדמיולא.ח"ר'ג,טז]

אחריםבימיםשראתהביןאלוחדשים'בגכללראתהשלאבין.להטחוששתאינה,טח]
ואינהנעקרפעמים'גהקבועומתהביוםראתהשלאכלשויןשאינןביןשויןיתיבין
המשנהשלאאלאהומתיוםשהגיעקודםפעםבכללראותהקדימהאםאףלוחוששת
:"כדלעיליתהומתעונתעדראייתה

כללראתהשלאאלאאחרלומתומתהשינתהשלאמאחר.]מ]לתקהטתחזר,טט]

אםאבל.]יבהםומתקבעהשלאשויםשאינםבימיםשראתהאואלוחדשים'בג
ומתכתחלתהואהריח"ברהראשוןומתהביוםלראותשחורהאףבהםומתקבעה
:(דיי"ראב)ראשוןנעשהוהשנישנינעשהוהראשוןהראשוןלעקירתפעמים'גדבעינן

"תומפתאית)כבדמשאוינשאהאובעלההכהאוחלתהאו.ראתה]שקפצה,ע]
ר

~"
:(היתן

:,חי"ימעיףכדלקמןוקבועיםידועים.לימית,עא]

צריכהוגםעונהאותהסוףעדלשמשאמורהוקפצהחורהשאם.]לחוששת,עב]

הובא,א"מהוויתיתקין'תשערהנפש'בעלבמפררעו.כעקירתה"דח"ברלט פת,לעפן)נםק.פלסלנםראה,.מאק.פך.בש.כעקידתש.שה.ד..בדם

.רק.פפוףא.,ק.(הפלנה.פהק.פהמא ,ב"הא"פרפח,שםה"בריב

קפד'סיל'לעגםוראה.ג"יסיףהימחותקון'תשעררפט,שםרעג 'ב)צדק"מלקמן.(ם.האחרונ'ב)מדק"מראה,הפלגהימתלעניןכ"משא,אררימתשקבעהרעד

ג"מכלקמןראה,חמםדבריםאכילתן.ילענ,(הראשיניםמועמת.להפלגהקבעהביןהפרששיש,נחק"לעילי א"'ם,קפ"מל'לעראה,תשמיםבשעתן'ולענ,צדק"ים'עמיףכ(...נ)תויהגריל'קובץיראה,כללקבעהללא

ק"מקצא"מלקמןראה,ם'רגל'נבשעתן'לענ,נאק"ים,תלד ,שםבמצויןוראה,(קביעשאיטבימת)לחק"מרעה

.ג' ,כץק"מך"שרב.מזק"מך"ש.חזרהשאמרומה,ה"די"ברפו



קפטנדההלכותשפ

קבעה[*]וראתהקפצהוראתהייקפצה.(ח"פמ"סג)קנועסריגווקת)כמו
דםוראתהבשבתבאחדקפצהכיצד.קפיצותבלאלימיםומתלה

קפצהיוםמ"יולאחרדםוראתהבשבתבאחדקפצהיוםעשריםולאחר
נקבעהריקפיצהבלאראתההשבתולאחרדםראתהולאהשבתביום
הקפיצהולא[טג]להכרםשהיוםנודעשהריעשריםאחרבשבתאחד
.בזהכיוצאכלוכן.פעמיםשלשזהיוםנקבעוכבר

הגולהבאר

.הונאארב[בחרא](קמא)שנא.בלשם.אש'וכדמפושכי

פעמים'גשראתהלהאירעשכברכיוןהעונהאחרלהתירה")ילכתחלהעצמהלבדוק
.יןקפיצהידיעל
לאותולששצריכהוראתהאמתפעםשקפצהמידפעמיםלכןלהשאירעקודםוגס
ו"בטוקפצהוחזרהבנימןו"במוראתהשקפצהכגוןבווקפצהחזרהאםבחדשהיום

ידיעלראיות'כבלהפלגהחוששתוכן.עונהאותהסוףעדלשמשאמורהבאייר
במוףוקפצהוחזרהוראתהיום'כבסוףוקפצהוחזרהוראתההיוםשקפצהכגוןנ)יקפיצה

קפתהידיעלפעמים'גשראתהשמביוןלפי.עונהאותהמוףעדחוששת'במראיה'כ
ח"ימעיףכדלקמןבקפיצהזהליוםומתלהנקבעלהפלגהאובחדשוקבועידועביום
בשארכןשחוששיןכמופעמים'בגי"תקבענושמאבתחלתולולחושצריכההיאאף
אלאיהאדלאועוד.("די"ראב)(")כדלעיליהדילוגמומתחוץ)בתחלתןהוסתותכל

לוסתלחושדצריכהקפיצהבלא'לכ'מכבהפלגהאוקפיצהבלאלחדשו"במשראתה
אולחדשו"במקפצהנמיהשתאהאיגרעבתחלהשקפצהבשבילוכיולהפלגההחדש
איןבינתייםראתהשאםקפיצהבלאאףראתהלא'כשבתוךומירי)"יומי'כבמוף
במוףקפצהלאהשתאאםאבל.(ן)יכדלעילהחדשנומתכןשאיןמה""'כהפלגתכאן
דמהלמיסרלקולאדתלינןולהפלגההחדשלומהלחושצריכהאינהבחדשו"מאו'כ

שחוששתבווכיוצאכפיהוקהגוףלומתדמיולא.קפיצהידיעלהיהמתחלהשראתה
התםדשאניבהגייהמ"ימעיףכדלקמןפיהוקבלאאףולהפלגההחדשלומתמתחילתו
:(ךין"ש)אונםידיעלשלאשראתה

:'כולהשקבעהפעמיםפירוש.טת]להקנתה,"]

וזהאתמולשלבקפיצהבשבתאחדראייתשחולין"אומרימיןויש.הקפיצהלא],עג]

שםך.ש.(ההלכה)נ'.פזפהזפתותתחזןשיררנורתתהשעביהזן'כ)ר.פלעילקבזןשאנוזפתן'כררבא נרלע.(מותרת

.(ם.רנו).נ.זש,כהק.פקפד"פל' ה.סר)נ'ק.פא.קזקפו"פל'לןנםהובא.שםך.שרגז.שקזנעתש'ה.פר'.ב.נאותה.פזת'שזנ'מ,הנהזתרגב
.(הינוק.אנוראה.מהק.פך.ש.א'אזחהארזךמשה'ררכ .נ.יש,יהק.פפוףכדלקמןרנח.לס'עא.הב.מזהישר.ארמז

.נאק.פקפו"פלעילנסזראה.נךק.זפמגק.פרנטאהתשבראיהם.רנו)?ק.פא.קזקפו"פל'לןראהרני .שם,ר2בעתראיתהמעתהתפלנהלייעואיןקרעה'.ע
מ.מ.(א,ר')נשירהארזךהביתבחזרתא.רשברסא.(ת.ברמה.שכ)לסק.פשםם'זבפנ,(נדתה בייזשן.רמבבשםה.הה.פ.נ.זש,1ק.פל.כרלןרנד

.אלאה.דא,א'ם' .מזר.א.פרץרנה



שפאקפמנדההלכות

וראתהבשבתבאחדאוחודשבראשכגוןידוע[עי]ביוםייקפצהיה
קבעהבשבתאחדבשלשהאוחדשיםראשיבשלשהכןואירעבו

כךאחרואם"י.זמןבאותו[עה]שתקפוץפעםלכלוחוששתומתלה

חוששתאינהבשבתבשםשקפצהאוקפצהולאבשבתאחדהגיע
.בשבתאחדשללקפיצותאלאקבעהלאשהרי
דהיינושמפהקתשכגוןבגופהשיארעומקריםידיעלוכתקובעתישימ

מדמתפיושפותהנאדם"יאונוברמדמתזרועותיומ"שפתינאדם

הגולהבאר

אענ"דםשםמשנהכס,'בגישםוכמיפרששםהונאדרםמיא.מבו אררכלדינאכח

,שםי"ש-כפל'אשדבוכדמפרשהתאדרבמרא'במנא' .שם'התים'כפילא.שם

הגיעשלאמפניאתמילראתהשלא
~

נישנה'באהיאשומנהבהלראיתצה.קפשלמנה

:(]יןך"ש)ח"ימעץכדלקמןקפיצהבלאולאולקפיצה'אליוםומתקבעהולכן

:],פעמים'בגשקבעתווקבוע.יצע,עז]

נעקרהומתשאיןתראהולאבושתקפוץפעמים'בגשתעקרנועד.זמן]אות],עה]
י"די"ראב)נעקראינוראתהולאבוקפצהלאאםולכןשנקבעכעיןאלא

.("שין"רא
בינתייםעברואפילואלאח"בראובשבתבאחדרצופיןפעמים'גהכאבעינןלאוהלכך
'גלהשקבעהביוםהומתלהונקבעעקירה11איןקפצהולאראתהולאחדשיםכמה

.,יןח"מהפרישהדעתכןפעמים
ומןדבלהמעמיהלזמרוצריך)"יןדוקארצופיםדבעינןבהדיאכתבדיןן"הראבאבל
ליאונסידיעלוראתההואילדאפשרמאיכללקולאתלינןפעמים'בגהומתנקבעשלא

להגרםלבדוהחדששיוםתלינןראתהולאקפצהשלאאחדח"רכשדילגהוהלכך
ח"ברבוראתהשלאבמה1היוםנעקרוהריכללהקפיצהצירוףבלאראשונההראיה

אינהקפיצהבלאראתהובינתיים"ילוראתה'לכ'מכבקפצהנמימעמאומהאי.השני
]ךיל"השדעתלפי]לעיללישנתבארכמושלישית'כשבסוףלקפיצהלחושצריכה

כרע'ואה"ד

"
,קנעהואםה"דאירים'בא".םקפוובמי טפ

.וחוששתה"דהלכית' '"עשלא)הגוףבוסתגםה"שכ,צחק"סלקמןוראהער

.(אינם שמשדרעא

,הכל'לדברחוששתנה'אאחתפעםלגה' מ"מ,מהק"סלעילהאמירממעם,כשנקבעאפילו

,'כונתים.באםן.לענל"הנממבראנה'מנפקאיש .(במתם)נאק"ם,קפ'.ם.(במתם,במימגר)עבק"סערב

,והשיךד"הראבלדעת,הינוה"ד)ג'ק"םשםא"קו .(טמףממעםאףכןל".וש

להחמירן.שא,(שםא"בקילדלדול)מחק"םקפממירעג הפלגהמומתיותרוקפיציתמהפלגרוהמירכבבומת

בימתכך,בעתחםראתהלאהההלנהשבימתוממי,כלבר _הכמרכב

מבק"םרסיב ומג

.פבק"םלקמןגםוראה.רועה'ה'ושתקבעהי .גי"מוםהזמתיתתיקיןשעררסיד

ה"יכ.נק"וסמסק"םך"ש.(א,פה)א"ממ"פה,רס "מכלקמן

ק"יםמבק"םקפז'סילעיל.צחק"וםי .(ועקירתה"ד)ג'ק"םשםא"וקו,נב

,בק"מא"קולעילגםראהרסיד רס

קפז"מל'לעגםיראה.ג'"מיםהימחותתקיןשערז' .ג"וש,מבק"ם

,(ם'ושש'מתשמהמורכבבימת)שםל'לעראהרסיח שכ

חוששתנה'אומתעות'לקבמצמרית1'שא,)' _להם

ג'ק"םא"קיקפז"ם,בק"ם,מקא"קילעל.ה"יכרהט הה"ד)

ם'אור'בהשלחן'בריראה.(רת'ועקה"ודט"



קפמנדההלכותשפב

דרך[טי]מתעמשתאםוכןהגרוןדרך[,ט]קו4שמוציאייכאדםאוכובד
צירישאחזוהאומעיהובשיפולי["ט]כרימהבפיחוששתאומאה

יארעאםמאלואחדבכ4עליהכבדיםואיבריהשראשהוואוהקדחת
מהםחוששתשהיאפעםשבכלומת4הקבעהוראתהפעמיםש4ש4ה

איןאחתפעםש4[9]עימושאובפיהוקייומיהו.לשמשאמורה[טט]
אירעואם.זהאחרזהפעמיםהרבהכןכשעושהא4אנקבע[9א]הומת
ונ4"י.ומתזההריפעמיםהרבהבןעשתהפעםשבנץפעמיםש4ש4ה
להשיקרהפעםבכ4א4אידוע[]9]זמן4הםאיןשבגופההוסתותא4ו
אוח"לרח"מרכגוןידועלזמןהגוףומתבאואם.ומתהואהמקרהזה
אלאחוששתואינההומתולמיחושלזמןלהקבעהיום'לכיום'מכ

בלאהמיחוששבאאוהמיחושבאולאהעתהגיעואםביחדלשניהם
הגולהבאר

.ב"עשם'וכושראתהלאחזירהורנ"זככבדמאכלמתזך'וכוכאדםהערוךנשםשםלב א"מע'בתוסשםלד.מ"רבשם

,ם'פוסקממאי טלהעולאבררבהזמפהשבהןמזראוכן](ו)במשנהשםלג

-

,ם"הרמבזולתהמפרשיםכלבשםנפרה"הכ"וכ

הקפיצהצירוףבלאהראיהגורמתלבדהשההפלגהלקולאדתלינןמשוםדליי"והראב
:('כהפלגתכאןואין

:"שאכלליהמאכל.מתך.הגרוןורך,]ע]

:(,ךיל"ש)מעלהדרךאו.מטהורך,]ע]

:הרחמיכיבית,מעיהובביחולי[עת]

פעמים'בגקבעתםכשלאכןשאיןמהפעמים'גשתעקרםעד.לשמשרה]אט,עט]
:(מטיפ)

:אחתוםפעםעימשהאופיהקהראיות'מגראיהשבכלפירוש.אחתהעטשל,פ]

:שינוייןכאןואיןהעולםכלדרך1הכי.קבע],פא]

מעיףדלעילבקפיצותכמו"לקביעתמיןוקבועידועומןצריךשאיןפירוש.יצע,פב]

ומתותאבלומתואיתהקפיצהאונםמחמתאלאאינההראיהעיקרדהתם1"י
הליחותממותריהמתיילדיםכמקריםהללולמקריםדגורםהואהאורחאדרבהדגורנה
:(]]אי"רשב)והדמים

.'צבהחכםרצופיםנן'רבן,ההרשפת,יםמרוכבן.לינ,ל.רלעעדר .להק.פרעח.קא,ר

.שםלבישרעט.מ.'פלביש.הערןבישםמעקשתה.רא,פג'פ,תערה פא.פש.רארפ.נבק.פך.ש.לנק.פ1.מ

ק.פך.ש.שםלביש.מנר.(א,פה)א" .נרשם'פ,ת,,חמשירךמהערןמשמןשכן)נבק.פרעו
מה.ר

"
.ערק.פלעמלראהרפא.(אשהכל,ה.רמ.פמ.בפהס.רמנ),שת.מ רנתירתרפש.ב,כרברכיתנםראה,

1.מ.מ.'פלניש.(ב,נ')נשירהארןת' ק.פקפו'.פלעילנםואר,.גהק.מך.ש.לבק.מראה,.לרק.פ1.מ.שםלביש..ששלה.רשם..ישרעו
.לסש.מ,ה.רא'ק.פשםא.,בק,.לרק.פקפו'.פל.לע



שפגקפםנדההלכות

ס)נותחי)36מחדסגיסס)וקתס)סקנעסו7וק6:מגס.חוששתאינה[9ג]עתו
)עי)סגת63רוכנוותקנענוסןוכיוסויוצעת6יגסכיעננונפני706)כ)חומסת

.כלנווךית63רוכןממיסגס)נוספ16וימיסוג)ס7יוקתגם
ח"ברשלאפיהקהכךואחרוראתהח"ברפעמיםשתיפיהקה,כ

בפעםאםוכן.הפיהקאלא[9י]גורםח"רשאיןהדברהובררוראתה
[9ה]גורםהפיהוקשאיןהדברהובררפיהוקבלאח"ברראתההשלישית

פיהקההשלישיתובפעםח"ברפעמיםבפיהקהאםאבל.ח"הראלא
וכתלהקבעהפיהוקבלאראתהח"וברראתהולאלחודשמ"בכ

.ח"רשללראייה[,9]גרםאתמולשלשפיהוקח"רשללפיהוק
חוששת[9י]החודשימיבתוךופיהקהוחזרהוראתהח"ברלפיהקהכא

שלביןומתשבל.שתבדוקעדלשמשיאמורה["9]הפיהקלאותו
הגולהבאר

'וגו'נומצ1ה'קפאוצ1ה'קפולא'נומנ"שלעיל"ואמון'מילמי)1ה1אנהיהא'1הושבש'הואנ'1נשנלו ה)1ציהקפיצתה

נ'איואשתןלפענליטשצוינה)'ה,""נעלעיל1'נה'1צ.,"ף'ביעל'לג1' .נ'בפ17קן.הד1נןה'נהנשנומיאונמיש'נ'ה'נהקפיצתהבשהשמהבאוסמהנלמד1שנשנלז

העתובהגיע(ךיני"ש]1ינ"מ)קבועשאינוומתכדיןאפלוכלל.חוששתאינה,פג]

(~]י[ש]"רא,אין"רשב)"לכתחילהיןאפילובדיקהצריכהאינההמיחושנאולא

:"יןה"במעיףכדלקמןאמורההעונהכלאבלהעונהאחרלהתירה

:חינן"רבלאלבדולפיהוקומתוקבעההומתקביעתגורם.הפיהקאלא,פד]

:פיהוקהבלאאףלבדוח"לרומתוקבעה.ח"הראלא,פה]

לפיהוקגורםשהאורחדאףח"ברהראיהלקביעת"פירושיי.ח"רשללראיה,]פ]
הדםמלויכילפניולבאלהקדיםבהםוכיוצאהפיהוקיםדרךמקוםמכל]כדלעילין

דלעיללקפיצותדמילאהכיומשום.בהםוכיוצאפיהוקיםלידימביאהראיהלפניברחם
:("ךין"שחייי"ב]הכיתיימשמרת)1"ימעיףסוף

הראשוןבפעםראייתההמשלהאםעונהאותהמוףעד.הפיהק]לאותששת]ח,]פ]
:,דין"כמעיףכדלקמןהפיהוקאחרעד

הומתבשעתבדיקהצריכהדלכתחלהפירוש.שתנתקעדלשמשאטנה],פח]
העונהאחרלהתירהכדי(ן"די"קפ'סיפרישה)עונהבאותהאחריואו(~]ח"ב)

,כ"ממוףלבוש.פעמםשתיהקה.פה"מודה"בראהרצא,ליק"מרפג ק"מרפד

.פבק"פרצו.גי ,אמרה"רא,7הצמתותבדהרצג,ז"מקצמוףלקמןגםראהרפה

.שםרצד,(ב,ג')גשערהארוךהמתתירתרפו ם.א"פרפו

,עגק"מלעילוראהנבק"פרצהצ"צד"פסוראה,נוק"משיך.(א,פה)א" היק'הפאחרעדראייתההמשיכהלאואם.צוק"ומרצו.ר,רכז

,הכסףנקרניתבדעתפחק"מלקמןראה-,ד,שמחצ"צד"פםיראה.צוק"ומרפת מלושרפט

:ח"ברהקה'פה"דרצו,נוק"סשיך.מ" .יהאיתרחצ,נחק"סך"ש.שםלבושרצ



קפםנדההלכותשפד

וכתתקבעשמאלחושוישאחתבפעםלוחוששתהגוףשלביןימים
חוששתאינהראתהשלאונמצאתבדקהואם.ידועזמןבלאלפיהוק

תקבע["צ]שמאחודשלראש[צ]חוששתאבלגרידאלפיהוק[9ט]עוד
.חדשיםלראשי

אחרמותרתעונהבאותהבדקהלאאםדבדיעבדאלאייןקבועשאינוומתשארכדין
כימועלתבדיקהאיןעונהבאותהלהתירהאבל.דנ"קפ'סיכדלעילבדיקהבלאהעונה
.(]נפרישה"נח"ב)הבדיקהאחרתשמישבשעתתראהשמא

ולאבדיקהידיעלאלאמותרתאינההעונהאחרדאףפירשוהמסי.]חמודותנוהלחם

ממוךאוראייתהבשעתלפהקבאשההואהמבעשדרךכיוןקבועשאינוומתלשארדמי
.ממאהשהיאלפנינוריעותאהוהלה

לאאחתשבפעםוכגוןמידהפיהוקאחרלהתירהדמייריפירש"הכמףנובנקודות
אפילוהפיהוקאחר%כחוששתאינהגוונאדבכהאיכללהפיהוקאררראייתההמשיכה

ולאבדיקהידיעלאלאבסמוךהפיהוקאחרמותרתדאינהאלאד"כמעיףכדלקמןרגע
תלוישהומתכיוןדהתםהעונהאחרבדיקהבלאדמותרתקבועשאינוומתלשארדמי
הרגישהשלאכללהבממוךאפילועונהאותהאחרדהיינוהומןאררמידכןאםבנמן
ולאהפיהוקאחרמופלגומןעבראםאבלנודעדה1מןומנועברדכברמותרתבדם

אחרקבועשאינוומתשארכדיןעונהבאותהאפילובדיקהבלאמותרתבדםהרגישה
:ש"ע(ומסחמודותכלחםדלא,אש"ידףד"בהראבבהדיאהואוכן)העונה

ולאהחדשבימישלישיפעםשפיהקהאלאבוראתהואפלו.גרידאלפיהוק,פט]

'בגנקבעשלאוסתשכלח"ברשאינוגרידאלפיהוקעודרוששתאינהראתה
:("ינ"באנן"רשב)אחתבפעםנעקרפעמים

:פיהוקיכלאאףכופהעדהעונהמתהלת.חדשלראש,צ]

אוהחדשימיבתוךפיהקהלאואפילו.פיהוקבלאלבדו.חדשיםלראשיתקנט,צא]
הואח"רשמאכיפיהוקבלאאףהעונהמתפלתח"לרחוששתוראתהשפיהקה

.פיהוקבלאתראהשמאבינוניתלעונהחוששתוכן.הפיהוקולאהגורם
חוששתאבלפיהוקניבלאח"לרעודחוששתאינהראתהולאפיהקהולאח"רהגיעואם
.("יני"ב)ראתהולאשפיהקהעדייןאירעלאאםלפיהוקעדיין
ולא)ח"לרולאלפיהוקלאחוששתאינהשובראתהולאשפיהקהלהאירעאםאבל
'בגוראתהשפיהקהרצופםפעמיםבלאלאקנעהדלאמשוםח"רשללשהוקאפילו

.(השנהאחרלנעלהלהתירה,הוםאתלמהו.רק.פל'כרלןדצט )נשערהקצרהביתתורתשז.נ.ים,כהק.פ,מף.פןש

.(ב,ב' עכתבה.רשח.שםשא

ינרלע.ר"
בנפת)מק.פ,ב.פמנףל(

.(הפלנה,אההרש.שםשב שג

.מק.פך.ששט.(ב,לפהא'אנת"פא'פהמנרות.דני ה.ברהרששיםאיןשלכן)במנפטלקמןהאמורממעםשי.להק.פדש
.(תראה,שתפהק.שם1.למשה .פ,פהנפתותתקןשירראהשו

.צחק.פלקמןראה,.ה.ברפיהקהה.ר,פשיאברקהצריכה,)נ'



שפהקפםנדההלכות

אםשלשיםלפוף[*]ופיהקההיום[*]פיהקהאם.בימיםהדיןויוכןכב
תקבעשמאפיהקלאותוחוששתשלשיםביוםשלאאפילותפהק

עודלחושצריךאיןראתהולאשלשיםבתוךפיהקה.גרידאלפיהוק
לחושצריכהוכןשלשיםלסוף[]צ]לחושצריכהאבלגרידאלפיהוק
.לימיםומת[צג]תקבעשמאבושפיהקהבחודשהקבועליום
הבירועםקובעאחדאיןמקרהידיעלשנקבעיםהוסתותאלוכל"בג

פיהקהאםאבל.ומתקבעהוראתהפעמיםשלששפיהקהבלאלא
ס)5כור5תססוסס)5כ:מגס.מצמרפיםאיןפעמיםשתיונתעמשהאחדפעם

לכינת)כי"ערדיות)וקתס)סקנעס6ונוריסיםור6תסין)פ)פס)5כור6תס)13
י"עסתר6סנוססכ63"י.(ס3ועותריסונורנכיס6סספרקס"סר6).חנויסנגריס
6וגקי"ער6יסמנוקריעומסססי6נועמסוסקרקפי1סי"עסתר6סכנוונינו)נו6כ

סתר6סכוסתסנינול"וי(6"סרס3נעת)י"3).סינויסעס6)6וקתקונעתו6יגס
.(תוקפותנססי"3).סויסיטיס6)3[,צ]כפירולותווקונעתסנגופסנקרסיני)ע

הגולהבאר

נשםפיחברישה"ה,כתיהא"משככ"וכטורלט'מינ'לגלחדשבה'צרוראתהשפיהקה'שמ'"הב"פכןלח ולהוק.לפומתות

.מ.המפרשקים,ה.הפולהפלגתבחומשהקבועום' שמבכמו

במער"
,;יף.

מהב1הונעקרראתהולאפיהקהשלאאחדח"ברהפסיקהוכאן1האחראחר1הח"ר
דשאנימשום]'דלעילנהפרישהדעתלפיאף]'העברנחודשבראשוראתהשפיהקה
שמןכשהגיעלכןי'ל1מןנמומןלוהבאיםממיחושיוהגוףומתשהואבווכיוצאפיהוק
11איןקפצהלאאםבקפיצותכןשאיןמההוהלומןעקירה1ההריהמיחושבאולא

:[(]לקפיצהעקירה

:וראתה.הפט,"]

:וראתה.'ללטוך,"]

:,גרידאנן'ללהפלגתתקבעשמאכיפיהוקבלאאף.'לך]לט,צב]

חוששתפעמים'הג1הומתלהנקבעשלאומןדבלהחדשבימישוין.תמיטטת],צג]
פיהוקחששנוסףשכאןאלאבהגייהג"ימעיףכדלעילולהפלגההחדשלוסתלו
:(~ינן"ב)גרידא

הראיהשאיןכיוןקפיצהשלמורחכמואונםהשיבדלאמשום.שיטימיטלא],צו]

ק'נ'התומכתבוכךממילאאלאמורחידיעלבאה

,'"מ,('"מהבלעילכמיבא)גמלאח"רהששנעקרשמהשיב .עהק"סשיג,כאןהאמירממעם)המורכב2,חעננעקרוגם

.ב"הח"פם"רמבראהשיד,ראתהולאפיהקהשגם'ר,דמוכצןצהלק"מוברלקמן הפחששגםנעקר

.ן'הדוכןש"ומה"דח"בשטנהיק'לפחוששתנה'אילבן,רא'גרהיק' ,מכיבלביש,נימצאה"דשטוהשלחן'בר.בבק"מז"מכשישניםמוגהוראה,ח"רשל

.אכלהה"דב,מגשיוהשימיונ'ריר'בבשםקנה,ימת.באיאםה"דט"'םאירים'ב



קפםנדההלכותשפו

לראותרגילההיתהכיצדלשעתםאלאלהםחוששיןאיןיוכולםכד
היתה.הומתשכת,כ,ך[צה]זמןכלאמורהמידהומתהתחלתעם
אמוריםדבריםכבמה.במופואלאאמורהאינהבסופולראותרגילה

הראייהכלאיןאםאבלהומתבתוךמובלעתהראיהשכלבזמן
הוסתמתחלתאמורההומתאחרגםנמשכתאלאהומתבתוךמובלעת

.אחתעונה[]צ]סוףעד
הומת[מ]עונתבלאמורהודאיאזידועמן,באמאלואחדאםיינה

.גרידאימיםומתכמו
הנוףלומתחוששתכךאחתבפעםהימיםלוסת[*]שחוששתרכשםכן

פעםכשתפהקוראתהאחתפעםמפהקתהיתהכיצד.אחתבפעם
הגולהבאד

.ההשבבבשםטורבואכפיחה"הד"הראבבשםדנדהבפיט1'בפסקשםש"ההא)ב בפמקש"הראנדבב"ענ"דםשםמנושנהא"והרשבם.המפרשבשםב"מהא

,א"והרשבד"הראבבשםדנדהט"פ1' .ובדברו'בהלכותז"הרמב'נדנרמבנארוהכלהטורלשנןנסגישעיתם.מ'הופומתאלא'ג.פללאיתנדה.ורבימידבי'.דאפ
.ם.המפהשכשםח"ברפה"והרביתבתורת.א"הרשבאלאחוששתדאבה,מנדע"פאגופהם'פשוטבוסתותאבל _הונתבשעת

וכיוצאכקפיצהמדעתהאותהעושהשאינהדבראלאאונםמקרידלאכתב"'נוהראה
שהיאיבצלשיםאכילתאבל"'בתימפתאשכדתניאבעלההכהאושחלתהכגוןבה

:ה~לעניןאונםנקראה~איןמדעתהאותהעושהשהיאדברוכלתאוהמאכל

באמצעותראהשמאהומתבתחלתעכשיוראתהשלאפיעלשאף.הטתהמשכת,צה]

:("הננ"~כהרדלאפוסקיםשאר.אננ"רשנ)במופואו

קצרבין.ארךביןלילהאויוםשהואביןהומתשבה11עונההיא.אחתעצה,]צ]
:נננד"קפ'סיכדלעיל

מידותראהתשמישבשעתהמקריםלהיארעושמאמופהעדמתחלתה.הטת,צז]
מקוםמכלאחריואוהומתבסוףלראותרגלהשהיתהדאף(ננוראה]ןננ"רמב)
דהיינוהיוםכלנאמרהראיהגורםוהיוםלהפלגהאולחודשידועביוםקבועשהומתכיון
החמהמנץאמורהלערבממוךלראותשרגילהדאףגרידאהימיםבוסתכמוהעונהכל

שמאחיישינןהראיהגורםשהיוםכיוןנמיהכא.משמישנניידיעללראותתמהרשמא

בדיקהצריכהאינהלהאירעלאאםאבלתשמישידיעלמידותראההומתלהיארע
:,כדלעילננ

:ההפלגותאוהחדשומתהוא.הימיטללטת,"]

.היאפיונדה'הלשבג,ג"כםךוהוסתיתקין'תשערשיח תשערהנמש'לבעלבהשגותשנד.ב"הא"פשיט

.אמיהוסתיתקין' צ"צר"ממוראה:חימק1"םקפד"מכדלדולשכהה"ד'"בהיבא.(ב,ב')גשערהקצרת'ב,רתורתשב

ר"אדמוק"אג.קלא"מד"עצ"צת"שי,ד,שמה.מכירלביש,תה'הצד'כש"ומ לבעלבהשגיתשבא

.מא'עא"חב"מוהרש,א"םהימחותקון'תשערהמש' ,פגק"משננ,נק"וסבמעיףשכב



שפזקפםנדההלכות

אחתבפעםנעקרקבועשאיםהימיםשומתוכשםלוחוששתאחרת
ראתהולאשלישיזמןהגיעאםידועליוםפעמיםשניראתהשאפילו
פעמיםבשלשהקבועהימיםשומתוכשם.הגוףומתהואכןלגמרינעקר
ומאימתי.בגוףהקבועומתהואכןובדיקהפעמיםשלשעקירהצריך

נעקראינוידועלזמןהמקרההיה.תראהולאמקרהמשיקרהעקירתו
במקרהאבלראתהולאבזמנופעמיםשלשהמקרהבאכןאםאלא
.נעקראים[צח]בהםריאתהשלאלבדוזמןאולבדו
לימי[צט]הגיעהשלאקמנה"יוהיאלראותזמנההגיעשלאתיסקתייכז

הנעוריםלימיהגיעהאפילווכןשערותשתיהביאהאפילוייהנעורים
בשלשנשיםכשארומתקובעתהיאשערותשתיהביאהולאבדקוהאם

הפרששישאצא.ההפלגותבוסת[ק]ובארבעההוסתותבשארראיות
פסקהאםייוכתלהקבעהרואהשהוחזקהפיעלשאףלגדולהבינה

הגולהבאר

א"עדמעבבויהאשבהא.נדאנהו)שומאדהא"במז.ב"עמ'דשבמבודהאא'הושננשגמוומז .ק'1נהא"ע'ה'דשנמבויהאמה

.ב"עמ'בדבבויהאשנמז

אגל.פעמיםכככרכשנקבע1]שנקכענכעיןאלאנעקרהומתשאין.נעקר]אינ,צח]
ראתהולאהמקרהבאולאהזמןשבאאחתבפעםנעקרפעמים'בגשנקבעקודם

:ן]הכמףנבנקודותכתבוכן.ד"הראבבשםח]לעילישנתבארכמו

:אחדניויוםשנהב"יהם.ריט]ע]הלימי,צט]

ד"קפ'סיכדלעיל%כלוחוששתאינהומתשקבעהקודםאבל.ההפלגותטת]],ק]
לחדשלאמכווניםשאינםבימיםשראתהאלאפעמים'מגיותרראתהואפילו"שגנן

הגיעשלאשמאחרכלל.ללחושצריכהאינהבהןומתלההוקבעשלאלהפלגהולא
כתבכןהנשיםכדרךומתלהשתקבעעדתראהשמאחוששתאינהלראותזמנה

.]הכמףנןבנקודות
להשאיןכגדולהודינהבדםמוחזקתהיאפעמים'גשראתהשמביוןכתב]זני"המאבל
.קבועומת

ליהמנאעיוןדצריךאלא.הכסףכנקודות"ערוךנןושלחןומורשייא"הרשבומשמעות
:("ופלתישכרתי)"כגדולהנלעתמעתמסמאהמומאהלעניןדהאהאא"לרשב

.מגק.פ1.למשלב.).יט,יהק.פרישל'כרלעשט )יהק.פשמז

.שק.פשלוליצן,במ1פנר)צאק.1פ,(קפיצהן.)לי .(א,ה)והקצר(ב,ה)נשירהארוךת.הבתנותשלו.(עהק.מל'רלעשה.הפרלרעת.א,.הנוופת
.שפל.לןשלזור)ה.רשללפיהוקהיתשתעריישבנה,שפלעיליאה פלקמןנראה.ב,מברייתאשלו.(ראתהולאשמהקאלהאיע.ש

צ.צת.ש1.1ק.פקצ" .1אותה"פר.1'.כבק.פ1"פפ.)בשיטפתהראהא

.כ1ק.פא.).ושק.פקצ"פ1כרלקמן.פגק.פך.ששל .ה.פכלקמןא.1רמשלו



קפםנדההלכותשפח

לוסתהחוששתאינהראתהולאיוםתשעיםכשהםבינומותעונותנ
עונותבאותןלראותחזרהואפילו".לקדמותהוחזרהכלל[קא]הראשון
ותקבענושתחזורעדחוששתאינהבהןלראות(גסוגס'פי)למודהשהיתה

מקרההראשוניםשדמיםונתכלהדמיםבתשאינהלפיפעמיםשלש[]ק]
[קג]ולאפיחתהשלאמכוונותעונותבשלשראיותשלשוראתה.היה

.ומתשינויאלאדמיםסילוקאינוהראשוןשדילוכנתכלה"הותירה
לשלשמצמרפת(ג)%)התחילהשממנהראשונה[קי]ראייהילפיכך
כתשעים[קה]בימהםהפלגותהולשראיותארבעונמצאואחרונותראיות

איאזמכוונותהראיותהיושלאהותירהאופיחתהאםאבל.לתשעים
הגולהבאר

.'"הש'בפישםנא,שםנשירההודה''רמשוםל"רכדמפרשבזת שםינאמריידלדב'כדמפרנפט

ראית'ד,הדמלנדנזמתת,כ'דצדם.ניששאד,'ונדשםונ.א"ע" .שם.נת'שציוכמו'וף'סעכדלעיל,מבריתאשםנ

המירוגומתלהשהיהכגוןגדולההיאאםלושחוששתבעניןהואאםאף.כלל,קא]
רביעיח"לרוחוששתחדשיםבששהאלאנעקרשאינו"בןחדשים'לבחדשים'מב

פעמים'געברולאשעדייןיום'צאחרוראתהה"ללה"מלההפלגותומתלהשהיהאו
:(ךית"ש)צריכהאינהוקמנהבגדולהצניןמראייהה"ללחושוצריכהראיהבלאה"ל

עלאףפעמים'מגבפחותאבל"בהפלגהנתראיות'דאוהחדשבעמת.פעמים'ג,קב]

שהיתהבהפלגותאובהןלראותרגילהשהיתההחדשבימיפעמים'בשראתהפי
לקדמותהשחורהלפיקבועשאינוומתכדיןאפילוכללחוששתאינהבהןלראותרגלה

'גאלאבינוניותעונות'גהפסיקהלאאםאבל.ראתהשלאבינוניותעונות'גבהפסקת
אחרוראתהוחורה'לכ'מכלראותרגילהשהיתהכגוןבהןלראותרגילהשהיתהעונות

לאאםוגם.למקומוהראשוןומתחור'כבסוףשניתוראתהוחורהאחתפעםיום'מ
כדלעילבינוניתולעונההחדשלעמת11לראיהחוששתיום'מאחראחתפעםאלאראתה
:(]ךנת"ש]פרישהנת)ו"חמעיףסוף

מראייהבינוניותעונות'גמוףעדראתהלאומתשקבעהשאחרפירוש.התירה,קג]
יוםיהיהשלאמובדלותבעונותמחשביןאלועונות'גכי'צביוםדהיינוהאחרונה

11מראייהבינוניותעונות'גבמוףוראתהוחורה(צבינהחכם)ולכאןלכאןעולה'ל

:"לצנת'מצרואהשנמצא11מראיהבינוניותעונות'גבמוףוראתהוחורה

:,"לפמוקששהתחלהקודםשראתהראשונות'מגאחרונהראייהכלומר.ראשיה,קד]

שכיונהכיוןאחתפעםאלאראתהשלאכללומתלהקבעהלאואפילו.'לצ'מצ,קה]
:("1נ"מ)ומתלהקבעה'לצ'מצפעמים'גכךאחר

.~פק.פשמו.מ.פל'כרלעשיח םשדם.גהק"וממיידכדלדולשלט

.ןד" .פגק"ספרפנהשמה.מהק"סשע

,מיק"סשיך.פדק"ם.2ה"פרשכיו,זהף'מע2"רכרלעילשכגא ,מגק"סשנט,עםק"סשביב



שפםקפםנדההלכות

אינהמכוונותראיותארבעשתראהועד4הצמרףלראשונהאפשר
.להפלגותומתקובעת
הריראתהו4אמשהזקינהעונות[,ק]ש4שעליהשעברוזקנהוכן"כח

וקטגס:מגס.הראשון[קי]קומתהחוששתואינהדמיםממולקתזו

.(6"סרס33ססי"3)קצועסריגו["ק]וקת)חומסותליגןווקגס
להשקורין(טור)סר6ויסכן)כסוקגס:ןסגסכ4זקנההיאויאיזוכמ

.חוששת[קט]ואינהזקנותהמחמתבפסהאימא
.לראותזמנה[קי]הגיעשלאחינקתכדיןדינהוראתהויחזרהל
בהןרואהלהיותלמודהשהיתהקמנותבעונותלראותוחזרהלא

אםלקדמותהחזרהההפלגותומתאם.הראשךלקביעותהחוזרת
אפי"הוסתותבשארואםתחלהלמודהשהיתהכמוההפלגהתהיה
סילוקלאהראשוןשדילוגנתגלהשהרילקדמותהחוזרתאחתבפעם
הגיעשלאהקמנהמדיןהזקנהדיןחמורובזה.מקרהאלאהיאדמים
.לראותזמנה
שישראתהכיצד.ומתבתוךומתלהקובעתשהאשהפעמים"לב

הגולהבאר

גבי'מדבעוהנלמדהאתךכתיהא"הרשככ"וכט1דנח,'אז"דשםמשנהגג וכמב"עט"דשםנד

ולאבעונותקחויאהדרלראותמנה'הגלשלאנ1קת'ת.שמעזן'ריבמרא' חורהבעונותא'וחזהדרא'דאכזקנהאלמאזקנה'גב'בע,התוספותכשם'"בגה

,ראות'כבתתפלנהומתקובעתההפלנהוכומתלחוקתה,שםתא"כבדנו ,נרהבהלכותן"הרמככ"וכטורנט.בבריתאשםנו

:("גמראנת)בינוניות.עווות,קו]

:[1]"כמעיףכשדלעילההפלגהלומתולאהחדשלזמתלא.הראשון,]ק]

בולראותרגילהשהיתהביוםשלאשה1קינהאחרוראתהשרהאם.קנותשאיוו,קח]

:א"למעץכדלקמן

,קט]
.וששת"

]אנ"רשבמנתן"רמב)בושהשהיאפיעלאףמקפדתשאינהפירוש

:(י]1נ"כםחלאנ]יעקבנמנחת]]לבושש"]ינ"ב

נימיםראההולענין"]מכ11נ1השע1נ1ה'לגע1נ1ה'מגראתהן.לענ.לראתורנה,,קי]

שאינוומתוהואלהפלגהולאלחדשלאשה1קינהקודםבהםומתלהקבעהשלא

:("פרישהנ)"עכשיונלהקבוע

.נרק"סם'השלמתרתשגג.ב,טשמח ,מזק"משנדרנולכהפפיקשנגס

.ז"מבל'כדלע,ימתלהשקבעהשנה.(ב,ט)גשערהקצרת'הבתורתשנ שאשנו,עודש"ומה"דשנא

.שםכרלעילכללילהמוששתנה' ,,פק"משגז,כסף'מעשנב



קפמנדההלכותשצ

בחמישיתוכןח"וברלחודשבבורביעית[קיא]חודשבראשפעמים
.ומתות[קיב]שתיקבעההריובששית

:"]לנ"כצ.'כ]רביעית),קיא)

.ן]הראשוןננעקרלאח"ברראתההאחרוניםפעמים'בגשגםדכיון.ת)טת),קיב)
ד"דהראבמשוםבושן'כבאובו'ובכח"ברפעמים'גשראתהכגוןבקצרהנקםדלאוהא
ולאנדהבימילאהוהבמןגםומתקובעתהאשהשאין"נןליהמביראדינאדהאימריה

י"נ'1כללראותעלולההיא.)"פתוחנהמעיןנדהדבימי]דגמראנןכדינאניבהבימי
בהםוראייתה,נןדמיםוממולקת"נןמהרהבחשתהיאניבהובימיהראשונהראיהמחמת
לראיתניבהבימיהיאשניח"רוראיית"ומתנןלקבועראויהמקרהואיןניןהואמקרה

זיבהבימי11ראייהתהאוניבהנדהימיאחרח"רשיהיהח"רלפנייוםח"יראתהואם'כ
.בונה'בכגםוקובעתחוזרתח"לרומתלהקבעהכשכבראבל'אח"רלראיית
יהיושלאעצמןנלעלישראלבנותשהחמירוהוהשבזמן(המהה"פ)כתבן"הרמבאבל

נדהבימיאףומתקובעותהןמעותלידיתבואנהשלאוזיבהנדהימילמנותצריכות
פעמים'בבחדש'ב1וראתהוחזרהבו'ובזבחדש'באראתהשאםעצמךהגע"נלחיבה
בחדש'1ושלהיתהא"יבימיח"שברהראשונהראייהושמאומתקבעהלאאומראתה
מצריכןונמצאתלוסתוראויהנדהתחלת

~

דברא"וי'1ולמנותחיבהנדהפתחיסוד
.ל"עכ]לגמריילמהןשנשכח
.להקללאאבלוזיבהנדהבימידקבעההואלהחמירדדוקא)ךנל"השוכתב

להחמירואיןלחלקאיןא"וי'1למנותלהצריכהשלאדמעמאדכיוןכתביעקבנליוהמנחת
.,ערוךנלבשלחן1הדיןהביאולאהכיומשוםהאיכולי"דרבנןנלת,בומת

בימיאלאשייךלאמעמאהאימקוםומכל.נעיבהגייהג"ימעיףלעילבהדיאמשמעוכן)

בהםוראתהחזרהואםראיהמתחלתלמנותםבהםצדעיםהכלנדהימייאבלזיבה
לרוש"להחמירניאלאלהקלומתתקבעולאלראייתהשבעהבתוךשהיאתדעשנית
שמאממפקלולחושכךנלןכלבולהחמיראיןשנקבעקודםאבלנקבעכבראםלו

ומשום.נדתהבימיהואועכשיוהואילנןקבועשאינוומתבשארשחוששיןכדרךתקבענו

"מהווסתיתקין'תשערהנפש'בבעלבראפרת"כשנח כתבתהנהה"ד)ג

ה"דח"ב.מצבלביש.(לך' ,עב.ק"מך"ש,יפעמים

.שםשיך,שםד"ראבשנט גה"יכ.ע"בשוהנפיצהרמא.הג.לפ,שט

רישה-חרמת' ,בהק"םז"ת,מ'ק"ס

.לפרשנשרועתהה"דשםא"שס סוףא"קויראה.ט"הח"דרמצם,(משטיאל)א,לטב,שס

,הק"ם נדהשסיג

_א,א' ,ן.ואה"דשםי"רשד,שס
.א,לטשםגמרא.ב"מע,להמשנהשווה .בהזקתה"דשםי"רששסרו

.מא.אה"רא,מר'"רשיראה,א,לסש"הרא'תום,שס _שםריעש'תיםראהשסיח

,שםשיך,שםד"ראבשספץ

.נרה'להלחה'בפתיכדלעיל,א,מינדהשע לעגםראהשעא
.כאק"מקפד'סיל' .נדהלהלחה'בפתכדלעילשעב

סיףלעילגםיראה.ב'ק"מהכסףינקידותעאק"סשעג הפת

,נדה'להלהה' ,בזק"משעד

.הק"םסוףקפדמיכדלעילשעה לעגםיאהשעו

,(הי'וממדע)דק"מא"קיל' .אהל,מרק"םל'לעראהשעז
,קפחאיתימתות'נ'רוסף' ק"מיסיףי(לקילאאף)שםדק"םא"קול'לעראהשעם

,נ"ש,ה .(אפשר)במכנרכאק.פשםלצלנםדאהשעט

.ב.פל'כרלעשפ



שצאקפמנדההלכות

עשרםייבלוממקהלעיבורהחדשיםשלשהלאחר"יימעוברתלג
הולדמתאפילו.ומתקובעתאינההולדלידתאחרחודשוארבעה

וארבעהעשריםוכלעיבורהזמןכלמהןממולקיםשדמיםגמלתואו
[קיי]לוסתשחוששתכדרךשתראה[קיג]לראיהחוששתמ"יוומ.חודש

.קבועשאינו
אינהחודשוארבעהעשריםכלומניקהעוברהמשהוכרמעוברתיילך

הזמןתוךוהמעקבועומתלההיהאפילו.%1הראעלוסתהחוששת
ורואותשופעות"יואפילו.לבעליהןומותרותבדיקהצריכהאינההזה
ייעברו.במקרה[,קט]אלאאינובהןלראותלמודותשהןעונותבאותןדם
וכתלההיהכיצד.הראשוןלוסתןלחושחוזרותוההנקההעיבורימי

פוגעת[קטי]שהיאראשוןח"לרחוששתחדשיםלראשילמודהאםלימים

הגולהבאר
.א'עמ'דשםנבאלהזק.א"ע,'דשםמשנהס כמומכא,ס

.מ"וכרא"עא"''דשםמברייתאסיח.ב"ע'רדףשםמ"ר"מש" הענודישעברואםדמשמעדלעילבריתאכוהךשםסו,א"עט"דשםיתא.בברוריש.ום''1ריודה'ברסיג גדלבשםא"הדשבבשםטוריג

ע"לכלעתמעתמממשהראשונה;בראילו.אפ;מהנך.ם'המ1ר' טסו

-

.למקומוהאוררפזרהגרםכשנסתלקממבראקוד1המניקההמעוברתמדתנןרביתבתורתא"והרשב 1כתשעתןן.די

ורנן''רבוכדפשטא"ע'זדףשםק"

בינתיםהדםפסקראםפירשוולאשםהאחרוניםוכל'ומעיףד"קפ'סיע"השמתםהכי
מפורש"נןשםי"בבואדרבהפניםכלעלאחרביוםהיאאםשניהלראיהגםחוששת
:(חוששתאינהבינתייםפוסקתדאפילובהדיא

:(אנננ"רשב]דנן"ראב)אחתבפעםאפילו.שתראה,ןקיג

:(כיה'מפד1אהמ"מהר)בינוניתלעונהכןגםחמשתולכן.קמעשאינו,ןקיז

מקוםמכלאבלאחתבפעםונעקרקבועכווסתבדיקהצריכהואינהפירוש.מקרה],וקטו
:("1נ1"כממלאפרישהנני)ג"למעיףכמלעילקבועשאינוכוומתלראייתהחוששת

בפחותנעקרשאינו'גח"לרוכן'בח"לרחוששתבוראתהלאאםואף.ו]פוגעת,]וקט
סילוקהגורםדברשעיכבהאלאעצמהמצדלראותראויהשהיאדכיוןפעמים'מג

למקומוהאורחחורהגורםכשנמתלקמתפרקימנן1ואיבריה,כבדנןשראשהדמים
'גאוהפלגות'געליהשעברולאשהולאלנקנהדמילאהילכך.(יננן"נ"אנן"רשב)

דעהכןא"לומעיף1"1טו"טכעיףכדלעילהדאש1ןנמההנעונהשתדאהדנדנןם.חדש
.א"הרשב
אחתפעםומשתראהאחתפעםשתראהעדלומתהחוורתשאינה'דנ"הראבדעתאבל

,בגק"סשםכרלעיל,מעכרתהיעישפו.ימתחואםה"דשפא השערששב

.כדק,םקפר"םל'כדלע,עלרתהינושפזני"מוםהומתנת,~ק' .(א,יג)גשערהאריךהביתתורתשפח.(ב,')גשערהקצרהביתתורתשפג

.ערק"משיך,עברווטישה"דשפס,א,ק"משפד מהומתותקון'תשערשצ.מטק"סשפה
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קצ-קפטנדההלכותשצב

לזמןאוהגוף[קין]ומתלההיהאםהדיןוכן.בזהכיוצאכלוכן.בו
שתחזורעד["קי]לחושאפשראיההפלגהומתומתההיהאםאבלידוע

שהיתהההפלגהליוםחוששתאחתפעםאפילולראותחזרה.לראות
.להפליגלמודה
:מעיפיםר"נובוהאשהובדיקתבתמיםדיניקצ

שתרגישעדלבעלהאמורהולאמסמאההאשהאיןתורהדבר"א
בבגדיהאובגופהשנמצאכתםעלגזרווחכמיםימבשרהדםשיצא

עצמהבדקהואפילוהרגישהלא["]אפילולבעלהואבורהממאהשהיא
הגולהבאר

,א"עט"נודףב"עדנהימשנהשם'הגבממקנתב,ב"עניודףנדההשמואלמרא.מא

עכשיועד11שהוחנקהדכיוןהראשוןומתהבשןראתהלאאפילוהראשוןלוסתהחררת
וכיוןאחתפעםותראהלמקומןדמיםשיחורועדדמחוקהיוצאהאינהדמיםממולקת
פיעלואףהראשוןלומתהשתחוורובחנקתדמיםבתבחוקת11הריאחתפעםשראתה
ליוםושינתה'בכלראותרגילהשהיתהכמוהיאהריומתהבנמןשלאראתה11שפעם

ולא."ןנן"הרמבדעתוכן.ר"ימעיףכדלעלפעמים'בגשתעקרעדאמוריםו1הדוה'ל

דרבנןבוסתותדהאועודמנהורביםדהאדעתםערוךהשלהןהשמיטלמהידעתי
:()ךני"ש)]להקלנישומעים

:כויניילומןהגוףומתאוידועומןבלא.הגש,קיז]

"ממנהההפלגהשתמנהראיהשוםכאןאיןשהרי.לראותשתחזורעד,קיח]
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'סיכרלעילמדרבנןטמאהבהרגשהשלאשבאידועאפילופירוש.הרגישהלא,א]
ידועאםכתםטומאתאלאטמאהאינהמגופהדםראתהאפילוומיהו."ג"קפ
מקבלשאינודברעלאוצבועבגדעלראתהלעניןמינהונפקא.בהרגשהשלאשראתה
ששמןלזמרשישפיעלאף)ובבגדיהבגופההנמצאובכתם.]["]מעיףכדלקמןטומאה

לפימדרבנןאלאמדאורייתאלהכיחיישינןלאיאדעתהולאוהרגישהואיסורהוארב
.("ח"גדף)י"רשדעת

.1.ה1.פנרההלכנתשצא כזלןשצב

.הק.פקפד"פל' כ(.'.נ)תזרהל'נר'יאה.יהק.פשצו

טהרה.תמר'י .1"5הערהר.פככהלכה
.ר.פללבוש.קנ"פפרישה.אםוכןש.1מה.ר'.בשצד .י1ק.פך.ש.קרק.פפרקהשצח

קצסימן .נ.1ש,נק.פרישא
מנתהבא'שרא,עילםקדקדננרקה)ב-כאק.פ,נ ם.מנוימה1רה

ק.פלקמןה.נ.(טנאהמקנלשאיני בלא(טמאהשמקבל)בפניםשרה'בבמצאהלינן.קבב

רישקפנ"פל'לןראה,משאהמקנלשאינוברברהרגשה

.ג"וש,מהרכלבהגהתגק"מ שלאכיוןמהתירהשמהירהע"ישונסירכאןשמבוארג
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,אדעתהילאי .(מריבהבזמןמ'.דה)הריאהה"דשם'יבתים

מימה(ימיהיה"ר)ב"במהריאמנם,מדרבנןה"דא"רעה "כרשבזהל"קידלא
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רשיילדעתגםה"שנמבוארשם'הבהגההובסיף,(החיצין שבבדקהיהורם.(קהזל,לנ(,י,נ)תירהל.גד.קונץראה)

,ם'אופנבכמהמבארמריבנהאלאממאהנה'אעולםקרקע

בשעהדמירי,(צ"אהי'ימה"ד)שםהובהגההוממקנתי למצוררליכא,טהירתוכרפאהעצמהשבדקהאחרמועמת


