
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]
:"ח

'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

.הרגזתה שה.ארגדאהמור(ב,מ)בגמראכדאמרינןד

,אדעתהילאי .(מריבהבזמןמ'.דה)הריאהה"דשם'יבתים

מימה(ימיהיה"ר)ב"במהריאמנם,מדרבנןה"דא"רעה "כרשבזהל"קידלא
מראוריתאכןשאומריםאלא,' ת,בבבבדיקהגםתא.מדאירישטמאההטעםושוהו)

רשיילדעתגםה"שנמבוארשם'הבהגההובסיף,(החיצין שבבדקהיהורם.(קהזל,לנ(,י,נ)תירהל.גד.קונץראה)

,ם'אופנבכמהמבארמריבנהאלאממאהנה'אעולםקרקע

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



שצגקצנדההלכות

מהורהותמצאעצמהשתבדוקמהרההפסקווצריכה.מהורהומצאה
י"ול"תס"רכקינו:מגסהמציאהמיוםחוץנקייםשבעהתמנהכךואחר דםלהוציאמקורהשנפתחהרכישהיאם.ו"ק5קינוןקנון)ר"סיתנוכנוו
.ממאה[]]שהיאשאומרמיישכלוםמצאהולאכךאחרובדקה

הגולהבאר

כערדלדםטפתצא''דודגו"רממן'םהדשןתרומתדן"הרמבשדעתח"''הב"מהאט"בפה"הכ"וכטורג .ם'רמתמרא'ז'לרב'אגיברפשםהאכנלפרשא"והרשב
מן,לאחישה'דארג'אדמקשהמהאמוק'נאינתקני .נ"עו'לדףשם'וגו,'סמור'א0א'נ'לדנה.שםמהרההפסק,'נ'צר

,א"עה"דשםוכוייהורהדרבממימראה,(מש''הן'להמתכק,שצר,,פ)ז

אימוראליבא,כללהרגשהבעיאהוהלאאיאפילואולהכיחיישינןהוהאיואף
יהיהדםשנאמריבכתמיםדאורייתא

~
משומןומעמא.("שםמשנה)כתםולאדםובה

כתםאחאמעלמאאימאלמיסרדאיכא
~

דשמא"הואימגופהולאו(מי"יותוספות)ה

העליהמןשמאמגופהלזמרתמציאם.].כדלקמן].אדעתהולאובכתמיםנתעמקה
תלינןלסמההרחםביתבכותלידבנמצאגןן"קפ'סידלעיל,ין"רשדעתלפיואף.י'הוא

עלאשההעמדאמרינןולא,מועמיןדדמיהבעלייהולאשםמצוייםדמיםדרובבמקור
דמיםשהרבה,אחאמעלמאלמימרדאיכאהכאמקוםמכל,~ימחזקהעדיףדרובאחזקתה
העמדואמרינן,החזקהנגדדמקוררובאבתראפיינןלאעלמאלכולא,"'בעולםמצוים
חעלאשה

~
.("חי"פסוףמ"יו'בתומ.]ב"עב"ני"רשעין)אתאמעלמאדםוהאין'קתה

בילתליתיריעדברלהשאיןמאחרמגופה'ודאהואכאלולומרבוהחמירודרבנןאלא
כתם

~
אלאכאןואין,בכתמיםנתעמקהשלאלהשידועמאחרעליהבאשממנולומרה

הלולמןבבשרהבנמצאכמוהעלייהמןאםהחדרמןאם]ים"הרמבדעתלפיאחדמפק
:(ז]משנהכסף)]]ולחוץ

היאדאורייתאמבראדהרגשהנימוקאוונתקנחכחרדלדםמפתיצאדודאי.טמאה,]]

לזמןגםתא'מראירישמהורהומה,אדעתאולאושה'רארג למתלדאיבאהיאמסיבה

בשיקדעברה,מעלמאראתא' ב'ד"חבפררםוראה.(וכדלקמן)אדעתהולאים'טבחשל

.68'ע םל.לעראהו

,אבלה"ד(ב"ממהדו)בהגההגק"סקפג" נו'אוזהה"ד(ב"ממרדו)בהגההבק"סשםא"ובקי

,שמטצ"מד"ל,(יממההתרומה'ית'התיםדעתשכיה)

,מ.,מיייקראז ,ב,גהח

בתורתש"ומה"ר)'ק"סא"קי,קם'סילעילה"יכט שיית,יתרםה"דצגק"םטהרה,מדרגםיראה.(הבית

,יאאיתקכמ"םע"צ

[ממפההיאאם]ראיריתאדמפיקאשנקשה)ג"מח"פי לאהלכךהרגישהשלאין'רכומתרץ,ולחוכרא

.הי אות.קמב"מצ"צת"שיראה:,(דמדאירייתאמפקכשאר

.שכא"מ.ב "רשיא

'היאממפהלאוולשמאמא'דתמהות"דב,נב' .(כתם-ק

ע'הגשלאנוקת'תלענין)הוששיןן'אה"דא,ה'"רשיב עברה:(ומנה

,ארעתהילאי

.האותק"מצ"צשייתיראה,פיק"וסדק"םיג רמשנהכמףיד

.מ"פש' .('הר)המאמפקוה"דב,קטנ

'רברשהובאי)אק"םא"קושםל'לעיראה.אק"םטז ק"םכאןו"הט

נחשבלאהמקורמןלאודשמאבי '"רשלרעתוהיינו.בכתמיםמפקאלסמקלהצטרףלמפק

כןשמוברלימדש',ל"הנמשנההכסףלדעתאמנם,שם "ישבדעתאף

,באיתקמם"מר"ז'צדקצמהת"שי,(' ,ג"וש,(יהמוםה"ר)ב"מהדיל'וכדלע,ב,ח'גמראיז

,צ"החש"ומה"ד)הק"םא"קוקפו"םל'לעגםראהיח מריבדעלמאשרמים

'מצונו'שארק,רגקורמרםם' איתקמב"מצ"צת"שי.(כרבישכגברי
,י .באותקמב"מ.דאיתקבו"מצ"צת"שיראהיט

.דתטאמהוויוכ _גמשנהכא

ב"י-במהונתבאר,(מפק'הובכתמיםשגם)ב"חמ"פנב אתיהשתאה"ד)

,(ר'שפ' למשנהיז'הכהטנופירוש,ה"הה"פ)ם"הרמבשלרעתבג

,אק"םקמנ"נל'כדלע,מפק'הו(ב,יז רכד

.מ"פש'



קצנדההלכותשצד

[ג]פחותהשהיאדהיינולראותזמנההגיעשלאבתינוקתגזרולא"ב

ב"מייתירההיתהאפילויוכןשערותשתיהביאהאפילושנהב"מי

[ה]שהיאביןיבתולהשהיאביןשערותשתיהביאהולא[י]בדקוהאם

שלש"שראתהלאחראבל.פעמיםשתיכברראתהאםואפילו"בעולה
.לכתם[]]חוששתפעמים

הגולהבאר

טו

-

,'ר"אדעלאשמראח.המתבתורתא"הכמבבשם
-

.ב"עי"אשב'וכוגן שעתןהיןלשיןמדתנןז

(ן"הק.)ואלרבליכרעת,הראש,צגיבשםטורטשם'כיראתהשלאכלבתילהאיזי .א"והרשב[ם"ורמם],כתמולשיןהדיןהוא.ב"ע'ודף

מיהרגשתאוך]~"קפ'סידלעילשמשהרגשתכגוןאחריניבמידילמיתלידליכאהיבא
מהורותמראותומצאהמידבדקהשהרגישהאחראםהדיןהוא.,]א"קצ'מידלקמןרגלים
בחוקתשהןנשים.(ח]הדשןתרומת)ן]ח"קפ'מירישכדלעילנהןההרגשההלינן

מצאהולאובדקהמקורהשנפתחהרגישהאפילוומניקהמעוברתכגוןדמיםממולקות
:(ין"כבדלאיעקבהמנחת)מהורהכלום

.]דן"ימעיףה"קנבמימןע"אהועיין.("ךן"ש)אחדויום.שוה]"מי,ג]
משום]יחליצהלעניןשחוששיןכמונשרושמאחוששיןואין.שעמת']המיאהלא],ו]

מימניןהביאהחקהבדקוהשלאכלאבללקולאדרבנןומפיקאדרבנןדכתמים
לראותמנה~הגיעשלאכתינוקתגורולא"שכגופהכתמיםואפילו.("יי"נאיי"רשנ)
ואפילו.(יןגמרא)להחוששיןאין"1הרבהבדםמלוכלכיםשלהמדיניןואפילו.("ך"ש)

למיסראיבאתבכתמיםנתעמקהולאעברהלאמבחיםשלדבשוקלתלותבמהלהאין
נינהודרבנןדכתמיםעיקרכללהלותאיןבגופהדהא"תאדעתהולאונתעמקהאועברה

:(]ית"רש)דמיםבהואיןהואילגזורלאבהךאבלבהמצוידדםמנה~בהגיערבנןגזורוכי

לכתחילהלכתמיהחוששתבעללהשישאשהכלדהאידנאכתב]"ל"ורש.עשה],ה]

דבדברמנהגבזהראיןכתבךתי"והש.ל"עכהמנהגמןלהקלואיןקמנההיאואפילו
:ל"עכאחרוניםושאר"את"רמדעתוכןמנהגשייךלאמצוישאינו

'בגאותןראתהלאואפילו,הנשימתככלהיאהריבדמיםשהוחזקהדמאחר.לכתם,]]

.(בגדילה)א'-ט"מלקמןראהלו פםוראה,גק"מלז

.אק"סא"קוקצמיצ'צד" ,שםך"שוראה.(כבגופה)כתמיםחקילאלח

,ב"מלביש,א,הלט עברהדאהנו

,בגדולהאףתולההידתהנתעמקהאי ,ה"מיכדלקמן

,פאק"םלקמןראהכנא צ"צד"פםיראה,שםלביש.להן.חחעה2איןה"דשםעב

.שם ילאה"דה"קבהובא,לטורבהגהותנסג

,דק"מו"ט.מרי ,רבנוהכרעתשכיהב"מצ"צד"פםוראה,גק"םבזד

כןהמנהגה.הדאילונוה

-

,(שםך"ש).בהגההכיתביה עו

~

,ב"םוש

,יק"םכה ,שםבסייעבו

,הק"יםא"סבז םנח

.לדזןיגה-תדבריקינץיראה,גק"םז"ת,רמי" .בק"םם'השלמתירתנט
יבתשובה,בק"ם(הורה'לחםת.כב)."כבל:ל"איצל ,קצלמייכת.הש

ק"םלקמן.גםיראה.(ם'ופימקב,מהמגמרא)בק"םלא .צטק"םקפהמילעל,עם

סוףגג"םה"אילעילוראה.דק"םהשלמיםתורתלב ש

ג"מיגהמימ" גמראלג

,א,מי .(ב,טז)רשערהאריךהבמזבתורתלד

.לה2"ואםה"דלה



שצהקצנדההלכות

בלאמיףאחרסיףמזלפתשהיתהאוימיםכמהשופעתהיתה,ג
מעם[י]פסקהאםאבל"'.שתפסוקעדאחתכראיהאלאאינוהפסק
בדמיםמוחזקתזוהריאחדביוםאפילופעמיםשלשוראתהוחזרה
דםראתהכ"אאלאממאכתמהשאיןשאומרמייויש'.סמאוכתמה
6"ורס3י"רסקנרססי6).סר6סוגסכקנר6יר)5סחנוים:לגס.ומתותשלשה
.(וסטור

ופסקהפעמיםשלשוראתהלראותזמנההמעשלאותינוקת'ו4

וכתמהלקדמותהחוזרתיוםתשעיםשהםעונותשלששיעורמלראות
.פעמיםשלשותראהשתחזורעדמהור["]
יושיעור".ועוד[ט]כגריםבוישכןאםאלאהכתםעלגזרוילא,ה

עדשהושיעור(טול)אקסע5אקס:סגםעדשים'במהואבגרים
הגולהבאר

שלאקה,)'דהמבויהאהניהנהווהא'הושננ"נ,מוויג.שםמיןבוכלקןדוגמשואי וש'מדבוחד)בן,מוויא

לשיןה')ש)דנ"עאףב"עמ'דשם'וגולואזהדמעובהווהבפיוחא'דושבנ"נ," .לכתמיםה"השעתה;די,שםגיאכד'שדדרבמרא'ממת'יב

רםדאדבוכרמפרשבמשנהשםמום'אנםבן.נא'רנ'כרבידארתדומתה'ראכלדלדעתוה"הב"מהאבפיטם"הרמביב מקר

.ם'הפומקהמכמתב"ער"1דףשם,מזלפת' ,ם'רנגעו"פש'רממשנהסו

לפי1"כמעיףמ"קפ'סידלעילומתותלחששדמיולא'גמעיףכדלקמןמכוונותעונות
:"שםהכסףנקודותדעת

עושהמעמההפסקהרימנלפתשהיתהביןוסוףתחלהשופעתשהיתהבין.מעט,ז]
"מ)ראיות'באותן

:(חתן"כבדלא"ת

[

"
'גשתראהעדבהןלראותלמודהשהיתהבעונותלראותחורה(לא)אפילו.טהר,

:)פעמים

כגריםרעדלרבנןלהודקיםבמאכולתתלינן]מצומצם")כגריסאבלמשהו.ענו],ט]
ולאהאדוםאלאתלינןלאמקוםמכל.))יותרולאהמאכולתדםלהתפשםיכול
תלינןמצוייםשהפרעושיםובנמןשבמקוםואפשר.(]צדקהכמעילדלאי)ד"ראב)השחור

דתלינןדהאהתרומהבמפרש"כמיותרולאכגריםעדבפרעוש("קצת)"השחוראף
:(ח"וריב"צ'מישםעיין)פרעושהיינובמאכולתכגריםעד

,("להתפשט"הלשיןברייק)9הערהח'.םד"יוצ"צת"שווראה,קק"משםלעילהכאמז בעלנד.זאות
ת"שווראה,במיפודמיהכתמיםשערהנפש' קמה"םד"יוצ"צ.יק"מם'השלמתרת,הק"מעת

,במיפי .ת"יבשוה"ר.ק"ממהרה.מדרגםוראה,כ"םבה,שיפעתהיתהה"דעט

,שםמהרה.מדרגםראהנון.לענ)קבק"יםז"מבקפט"םיכדלעל,הק"מך"שנ מצ"צפמירראהגז.(ומתות

'.םדעה.פר,(כוו'שרהטמ]ה"סקצ" מבןתירה.בפירושם.פיתמנחת,מק"ם.לו.שפת.קצ.שםבגמראלמדאוכרבב,נחמשנהנא

כהלכהמהרה,ה"םקצלמי(ע"אהילקבסיף)המחבר,מורקד,מסצ"צר"פםראהנב כגרה"דשםבמשנה."רשגג

,סיהערהג"כנ"פכהלכהטהרהיראה.ם'



קצנדההלכותשצו

נגופו["י)קנוסותסמןכנווסערותוסםסקסיםססו6:תגסשערותכארבע[י]

השיעורכזהבושאיןזמןוכל.[ק3](3"כ)קינוןו"מסריחסונת)076סג
כשישאבל.כנההרכהשלאפיעלאףהואכנהדםעומרחוליןיאנו"

הגולהבאר

.ני')נמשיהשנטז

המקטהמקוםמשעריםעגולהשהעדשהשאףבריבוע'בעל'בשהן.שערות'כב,י]

:")בריבוע

ג],יא]
פ"

ילפינןואנןמבראשוהרבהמזו11מרוחקותהןדבגופובראשוולא.ארםשל]

הקלקיכגריכשיעורההבשרשבעורדבהרת.ן)נגעיםשלמגריככתמיםשלגריכ מרובען
לשניםשמתחלקיםבמקום]"ומרובעים""גדוליםשבושהפוליןמקוםשםוהוא

אינהשהבהרתי"שערות'ועלשערות'ולגדלכדישיעורו.]"גריסנקראומחציתו
כשערשיעורהוהמריהחיבשרומחיתלבןשערבהלגדלראויהכןאםאלאמסמאה
'כבשהיאשהמחיהצריךוגםשערות'בעלשערות'בשהן,ןשתיםשערומיעומ"לבןן

להכביבבהלגדלראוילבןשערשיהיההבהרתבאמצעתהיהשערות'בעלשערות

כדיהבהרתלהיותצריךכןעלשתיםשערומיעומהבהרתבתוךןןרוחותיהמארבע
במריההמסמאההיאהבשרשבעורובהרת."ןשערות'ועלשערות'וצמיחתמקום
הבשרשבעורהבהרתשיעורחכמיםששיערוומאחר.ן"וזקןשבראשולאלבןושער
שהןכמושערות'ועלשערות'וצמיחתכדיהואהגריכשזהלמדיםאנוהקלקיכגריכ

.לבראשולאבגוףקבועות
מכאןלשערהשערהשביןהפנויהמקוםכחצישהיאיניקתהמקוםעםהיאשערהוכל

כמוושערהשערהלכלוכןלהכביברוצותיה'דמכלוכןמכאןהפנויהמקוםוכחצי
שערות'ועלשערות'בזונמצאלבןשערהמגדלתלבנההבהרתבתוךלגדלראויותשהיו
שערהעד'האמשערהשישכמודהיינולשערהשערהשביןמקומות'ועל'וכמויש
יש'הוולשערההשנימעברהמקוםחצייניקה'האלשערהשישכיוןבכללעדולא'הז

תשובתעיין]לופלחיכרתי]ליעקבמנחת"לפרישה)'הזלשערהשבינההמקוםחצייניקה
:(זלי"כ'כיצדקהמעיל

.גפרשהע'תזרצפראהיה,א"מי"פם'ננעמ"ה'בפם"רמבראהנח נט

.מעיםפרשתאפרשהשםמפראו,ס'יאחרה"וראיבראה"דבז"םצדקהמעילת"שי .שםמ"בפיהם"רמבסין.ששיעור

סומאתהל.שםמ"בפיהם"רמבנוח,ז"הא"פצרעתסומאתהלם"רמב.א"מי"פם'נגעסי ס

,ח"משםמעים.שםמפראסיט.שםמ"ה'בפם"כעבא" .שםצדקהמעילעסומאת'ולם"רמב,כתיקז"'הנ"פמעשיריתתימפתאסיב

,הק"סשה'ודרהק"סעא,שםצרעת בפם"רמבסיג
.זק"פעב.שםמ"ה' .וק"מעג,שםצרעתמומאת'הלם"רמב.שםמעיםמשנהראהסיד

.המאה'יכפה"רעד.זק"פשיך



שצזקצנדההלכות

הוא[]י)אםאוימרובע'הואאםביןבכנהחוליןאיןהשיעורכזהבו
.בומשערין[יג)השיעורמזהכדוליותרגריםלהנזדמןואם",.ארוך

הנמצאבכתםביןחלוקהעלהנמצאבכתםביןשיעוראדבעיעהא"ן
אבלחלוקהעלהנמצאבכתםאלאאמרושלאא"יוי.בשרהעל

הגולהבאר

.ב"עי')דף.,א"ע)(ב"ע)מ')שבנויהאיז הבבשרתא"הדשביטבמפרד"הואנמדברא"הושנכ"כ:ן"הדמםנשםר,טית

ד"שכב"מהאכפיטה"הכ"כ:ת' 'וכר'פלינמקיםשלפול.ר'הוכמדלהנפש'בעל
.ן"הרמב:ד"הראבאבהי ,שםם"רקכשם,להקלם.כתמשלמכבריםחיץר'להחמחכמים'עור.שכל

:,ועודיכגריםבוישהכלובין"וקצרי.אתךהוא,יב]

פולבאינהפירשוולאמתםפולשלכגריםחכמימטשנודבכתמים.)]משערים,יג]
הולכיןדבכתמיםהקלקימןגדולהואואפילולנושי1דמןבאינהמשעריםהלכך

שה1כירוהוהקלקימןבפחותלהחמיראיןפניםכלעללנוכדמןלאואם."להקלן
והןבבינוניותאלאבגדולותלשעראיןבעדשיםאבל.בפירושנגעיםגביהכמימין

תשובתועיין.("]ופלאיכרתי.שםצדקהמעילתשובת)]דבלים1"יפרקכדתנןהמצריות
.משלנוגדולותדהמצריות]צבייחכם
שלישלערךהואומלע.מכגרימיותרהואמלעדכחציו"במעיף.)]ה"במעיףלקמןועיין
הואוגורלןןושלישגורלהואמפחושליש(,]'ופלתכרתי)"ןח"ומי]'למן"םכמלעילמפח

שעורות'מהמלעשמחנמצא.ן]ב"ער'סיכדלקמן"בדוחקן11אצל11שעורות'1כרוחב
'עמוהמרובעןהמרובעשמחמןרביעיות'גהואוהעיגול.ושליששעורות'מעלושליש
"פעמןוחציר"מהמלעשמחעיגולמחדקנמצאותשיעית1"פעולהושליש'מעלושליש
מכגריםהרבהיותרוהוא]רביעי.ב"להואמלעוחציבריבועשעורהעלשעורהרוחב

עלשעורהרוחבפעםח"כשהןבריבועשעורות'העל'הלערךאלאמחניקשאינומרוגע
:(1"כ'מישםעין)שלנובינוניותעדשיםידיעל)יצדקהמעילבתשובתכמצויירשעורה

_צרעה .כתםה"דא,נטרשייראהעו

,ב,נחעז בבעלד"ראבעת

א"רשב,א"הכג'.םהכתמםשערהנפש' אבהו'יכרב,(ב,סי)רשערהארותהביתבתירת

.שםבגמרא פנגעיםעט

,א"מי" .חכהונהפ

,זק"מפא מפב

.~ם" .מטק"ובספג

..הק"סך"ושב"משםע"שיראהפד ,ד"םשםע"שויראה,ויט,הניעלא.ר"בשועזהמן.םפה

,ד'ק"ספו לע.ט"הפיטת"ס'הלם"רמב,ב,מאמנהיתראהפז

ל'

מיהתקפומיה"אי _שםם"ב,רכפח

ק"סשםשיךוראה,נו'ד.להגיעלאר"בשועזהמצוןפט "מיא'.םח"אולעיל.א

ת"שו,(זובצרזוכשמינחות)י

בעצמישברקלאחרחבטבישחזר)יאמיהודה'שארית צדיהעלשיכביתלשעורותשהכוונהומצא

"
עלוכשמונחית שהקמיהיט.שעיריתרהןרחבן

.(ת'ג,בשבהשנקיראתן' .שיער,(עית'הרבעור.ש':תלשביה)קב"םר"ע.צ"צת"שו
'עמקוואיתקוני'ת.("'לפיטדלשנעיר)ואילךצבזךתורה שיעיר)יאילךפז

,(חזרה'ולאחרלפניוהרבניתהסקיה' ,רעש,הפנהראהצ

אלא.מכיוןהחשבוןן.שא)שם"םד"יוצ"צת"שיראהצא ושלה"ס

העיגולעליתרדמריבעהחשבוןובאמת.ש'
.טפחשלישלעפךרקשהוא,לעילוראה,מכטטאיני החשבון'שלפ)שםהורה'ת'שארת"שווראה,שעיריתצב

קטןשהיא,שעורוהד"כמלע'הצה'ה',הזרהשלאחר ,(דלקמן,צדקהשבמעלם'הגרעור'משותר'

קוטרלערך-גול'כע,מ"מ18'18לעקר-ברבועצג שארת"שויראה,מ"מ20

חזרתשלאחר)שםהודה'ת' השעריתפות.צפמרוצתולאחר,האגידלבשעיררבנו

כסףשלאטצאק'פמטבעדת'כמעירי'שקבע,ד'הבזרוע שה

שב"ומקב'.מר"י'צ"צשיית,(ת.מר'הק'בהה' סדות,(ר"בשועש"ממפחותהיאחזרהשלאחר)ויות



קצנדההלכותשצח

לואיןלהםשחוששיןבמקומותבלבדבשרה[יי]עלהנמצאכתם
.שיעור

כתורמום[יי]עדבותולהריחו[טי]הריחהאופשפש[טז]הרגהראםן
.(ופינו)ו"ע)31נורססו6סקטגיותמחויגינויןפירוס)
הרבהמיפיןשםשישפ"אעייועודכגריםאחדבמקוםבכתםאיןאםוץ

שאנומהורהמכפריםיותרבהםישנצרפםשאםעדלזהזהממוכין
הגולהבאר

כנתעם'דהומשםבפסקיושםש"הראכא

~

]אט"נשםתא'בריכבכ"וכם'בכתמו הכשמ

_א"

כדלקמןאחאדמגופהלדברדרגליםכלוםנמצאלאחלוקהשעל.למד]שרה],יד]
מעמא.מהאלאידבשרהעלבנמצאתלינןדלאבכתמיםנתעמקה'גבאיי"ימעיף

.קאתידמגופהושקהלדבררגליםאשתכחלחודובגופההדאקאדמגופהכיוןמשום
.11למבראועודמכגריםפחותבמאכולתתלינןלאנמיהכיומשום
בכתמיםדבנתעמקהמשוםבכתמיםמבנתעמקהמפיבמאכולתתלינןקמייתאולמברא

עלהואמעלמאאלאהואמגופהדלאואיתאאיאתאדמעלמאמליכלגוונאוכהאי
דאתרמילזמרדישבמאכולתכןשאיןמהא"ימעיףכדלקמןלאשתכוחיליהאיבעיחלוקה

.שםינתמעךניפהעל
בגדיםושארשבחלוקלאשתכוחילהאיבעיחלוקהעלנמימאכולתהאחרונהולמברא)

אףכגריםעדבמאכולתלתלותחכמיםהקילוה,שמפניעדביותרמאכולתשמצוייההוא
סמהכללךשאיןלבעלהשמהורהאשהלךשאיןמשום"מאכולתןהרגהשלאפיעל

.(~'ובשרהגופהעלכןשאיןמה,ןבגמראכדתניאמאכולתדםמיפיכמהבהשאיןוסמה
אבל.להקלשומעיםדבכתמיםהראשונהכמבראלהקל"יעקבומנחת"חן"הבודעת
:""בגמראמשמעשכןהאחרונהכמבראלהחמיר"ך"השדעת

:]"אשכנזבלשוןץ"וואנשקורין.פשפש,סו]

:)"ריחוהריחהלכךשנתמעךבפשפשודאיתלינןדאו.ריחו,טז]

""מלךומעדניי"י"רש)כמעהורחבעדשהכמיןעגולקמניותמיןהוא.כתורמום,יז]
הואופונדיון,"פונדיונות'בהיאשהמעהמפונדיוןגדולההיאומעה.(הערוךבשם

גםשמבאר)מטק"ומ,ט-ח.ק"מלקמןיראה,א,נחקאמעטפחותשקיסריעיגול)17הערהא-שע'עומשקילית מצ"צפמיר.,(הראשונההדעהלפי.8.הערהב"חכהלכהטהרה,(מ"ממ17

שרבנו)ז"ם.קצ"

הכריעשרבנו)מבק"מקצמיתשובהדרכי,(ע-הבלא,כסק"מצי .23הערהנ"פכהלכהטרדה.(כשיך,ה"סל'לע,ב,נחבמשנהגנום'אנטבןנא.חנ.כרבצה
.ב.ק"סשיך,חק"סז"ב,'ק"מפרנסהקב,שםצו פרקג.מטק"סלקמןגםראהצו

.א'ק"סשה' ,ב'ק"סשה'פרגםיראה,תרמוםה"דב,כהצה'בקד.ם'אמורמ'דברכמהמידיתצח

,מק"םסוףז"ת,מק"מצט ג

~

.גאיתי"םח"פנדהס"ע'מעדנגלה,'ק"ם קבריתאקו
,שב"מד"ו'צ"צשייתיראה,",יבדושין'



שצטקצנדההלכות

א"אחדיוויבמקוםועודכגריםבושיהאעדבכנהומיפהמיפהכלחולין
["י]מצמרפיןבשרהעלנמצאואםאבלחלוקהעלכשנמצאומילידהני

.ועודלכגרים
שהיואועגול[יט]אוכרצועהארוךשהואבשרהעלהנמצאייכתםמ

הגולהבאר

.היאלתא'מלאיא'רו'דדאכעיאמפששותאראשונהבמבראא"הרשבכ"יכטורבג .דלעילאומרהש.הוכדעת'טן'דשםם"הרמבלשיןכדלהדדחיג"אע'וכובשרהרעלמבריתארמיה'דרב

""מלעממתםוגדולאמלקיהואוהפונדיון"מתםמלערוחבשהואמפחשלישעליתר
.(ן,ח"לבכורות)

'"1"מ)הרגהשלאפיעלאףכתורמוםעדבותלינןלרובמצויהפשפששרחשובמקומות

דלעילהראשונהלמבראאףכךכללהקלתוליןאיןבשרהשעל.ועתלפגרים,יח)
:)'"ח"הבפסקוכן.]'ועמעיף

לאהמקורמןנמףאילואומריםאיןי"באמצעיתהחלולהשהיאכמבעת.עגול,יט)
הראשונהלמבראועודכגריםהמקיףהדםכלביןשישוהוא.,ן"כדממיקכוהנמצא

לכוליאו'ומעיףדלעילהראשונהלמבראועודמבגריםבפחותאבל(מור)'ומעיףדלעיל
שנתמעכהאילואומריםואיןבמאכולתדתלינןמהורהןן,בחלוקהכוהכשנמצאעלמא
.הדםבאמצעלבןהיהלאמאכולתשם

תמונהשאראובעוגלאותוימובשחוראואדוםוקוירוקכןאולבןדםמיןנמצאואפלו
ישהכלוביןהלבןשלוסוףקץהואוהאדוםאחדכתםהואשהכלשנראהבעניןנפלאה
"'"בונתערבמאכולתשדםדתלינןמהורהכגריםבואיןלבדושבאדוםאלאמכגריםיותר
צריךכרחךעלהגוףמןנאאסגסוהרי.לצדדיןהאדוםהלקדההוהמבעלהכעודו
לדחותהמבע-ודקיותרעכירותבושישמפני)לצדדיןנדחהאדמומיתושחלקכןלזמר

משחריןשקצוותיוונתייבשגשמיםממישנכתםבכתםבחוששנראהכמולצדדיןהעכירות
.(ן'"'כ'סיצדקהמעילתשובת)(שמהשנדחוהמיםמעכירותקצת

_(מתם

בק"מקי .יאק"מקיא

.ח"מלגושקים דבבמהמידיהקיג

-
סוףצ"צר"פםוראה.אמיריםם _ח"מ

כשירה"דשם."רשריש'לפרג.כש)א,נחגמראקיד בערציעה)

.(ד'כצממל' .ף'המע;במןקטו

קצ"מצ"צד"יפם,קמר"מד"עצ"צת"שוראהקטו ,ט"מ

טמאהעור.כשאבל,דוקאמבשיעירפחיתרהיני .(ותר.דחפור,בבשרה'מאע"ושוובטורשבגמראאף)

.דק"ומא"מקפחי.םל'מדלע,שטהורקיז מצ"צת"שוראהקיח

,(ל"מהחיבמשובתא,עי)קנך" ,בנהאףר,שהתוללמךא"הרממדברישהזכיהקיקו

.ל"כנהטעםיביאר

.נ"יש,ג'ק"סכולעילש שארשייתראהגלח

:רבניבשם,א''.םיהורהת' ך'1א,מהפלןר.כהלקשהואמיהכרוהברהת1ומ1פ

ראיה'רנאתה",פלע'מהצפה1תמעםפ'יגרה"ה' שהיאאף,ה.רגינםולכך,מצלענרגלמ;נישהואמפתרכן

לא,מעםפה1ת1אפישר,כפלןכןנםלהגתעולהכפףשל במנטעותההפיששהיהאלא,כרהלקכמוכ.כהרבה

צדקההמעיל'רברלרעמך'1נרהקת.ברוהבםולאבירם רלע)

הזרתושלאחר,רבתשם.בשםביארקר.(נ'ק.פל' ל'.שבנימהצררותר'קמןהואפ'שהנר(שםל'כרלן)
וראה.מעתפה1תהואהת1רמ1פשנםנראהכ.א,ארקה צ.צת.ש1

שלתת1רמ1פה"ה'שלאמפתבר)קב'.פ1פר.1' קמן
'בררעה'פר.שב..1פ1פ,(צריהל'שבנןמכניי .נ'ק.פם'ן1ר,השמרתשאזלבית.מק.פכפף

1ן'כפ1נרהואנרגלשמקרה)ב.מ1ע,"שםראהקט האשלק

ממקרהאףקמןפתם;שפל)א.י,ולה('



קצנדההלכותת

נראהשהיהאויריבהרוחבע4הכתםאורךשהיהאומיפיןמיפין[כ]
טו6גדי'פי)תורפהביתכננהוהואהואיל4מע4הממאההואכאילו
.כזההיה4אהגוףמןנמףאילואומריםואיןממאה(סרוס)כגויוסוד

השחוראוהאדוםתלינן],מהמקורבאהירוקאוהלבןשהמראהבודאיידועאםואפילו
להיותמאכולתשלדרכןשכןועודכגריםלבדובושאיןכלמאכולתבדםשבקצוותיו

~מ"כמק
אחרנדברלתלותושישאלאועודכנריםכאדוםישאסאכל"]"ולכלוךנהמא

כתםשהואהאדוםבהםחוליןאיןבדםהממעליםומכותחמסיןבעלתשהיתהאשהכגון
הלבןלהוציאמקורהשנפתחשידועשכיוןבודאימגופהשבאהירוקאוהלבןעםאחד

אלאיהאלאואפילואחדלכתםהכלשנדמהמאחרמשםיצאהאדוםגםודאיוהירוק
תלינןא%]],לחומראבהבירואחדמיןדתלינןלחומראלינן~אאחדכתםהכלאםמפק

מאכולתדםמישכמהעליהםשאיןוהלוקמדיןלךשאיןלפימאכולתכדםאלאלקולא

הבאוירוקלבןמראהאצלדאתרמיאףהכימשום.]]"לבעלהשמהורהאשהלךואין
דאגבאמרינןבודאימגופה

~
ז]"1"צמיבתשובהא"רמדעתכןמאכולתשםאתרמיוהמא

אחרדבראובמכההאודםלתלותשישדבלליהומביראבנהעליוחלקך]"1"המאבל
שהיהעליוא"רמשנשאלבעניןלאאםשמגופהוהירוקהלבןבמקוםהתםדאתרמיתלינן
קוכעיןמביביוומתפשםהולךשהואהמהורהמראהשלקץהואשהאודםלעיןנראה
,],הכסףכנקודותך"השעמווהמכיס.ל"עכממאהודאיאן

ידועאינואםאבלמגופההואהמהורשהמראהבודאיבידועאלאהחמירלאא"רמואף

מהורכתםדיןאלאלואיןמגופההואומסתמאלתלותובמהלהשאיןפיעלאףבודאי
בכתםכתםתוליןאיןכךן]"ג"ממעיףוכדלקמןלהקלבכתםכתםתוליןשאיןוכשם

עליוא"רמשנשאלבעניןשאףח]"שםומשמע.א"רמבתשובתשםכמבוארלהחמיר
לא,הבאפילואדדכתםיהכלהמהירהמראהשלקץהיאשהאירםלעיןנראהשהיה
:שםעייןלהחמירכןבכתםכתםתלינן

כמדרולאבערבוב.טיפיןטיפין,כ]
~

אצלה
~

ועודכגריםומפהמפהבכלשישרקהזן

.]ן"כדממק"כוצןאומריםראיןאשמועינן.'חמעיףדלעילהראשונהלמברא
:כולןבצירוףאלאועודכגריםשאיןפיעלאף'חמעיףדלעילהאחרונהולמברא

כןשראתהששכיהבטן)שםצדקהמעילת"שיראהקב ממשבבדיקה

ט"ס.קצ"מצ"צר"פם.(כצלמיבדמותי כהלכהטהרה.(טמאה'בידאשה.הרגשאם)גק"דא"קו

,(מהלהסתפק)142הערהנ"פ .ב,נבגמראקמא

ה"דההגההו~בם)בק"םא"קיקפג"מל'לע.ראהקני שחקתים'אומרן.אחית'שנל,ב"ממהדי,שםעין

ממקוםהמיפהבאהדממתמא,השקולמפק'ית,משעקיר .חאיתקלמי1"צשיית,(הליחות

בקבג

-

,ב,נחתא. קנך

.האיתקלו'.םד"עצ"צת"שוראה

.מאק"םקבה .שםו"לטקכנ

.פיק"םשםיאלמןקכז הישחוכן.שםא"רמבתסכתקכח

מעילת"בשימדברני .שם'סיצ"צת"שייראה,שםצדקה

ממפהבאהמהורשהמראהביראייורעאיניאםקכט .(שםצ"צת"שו)

ק"םשה'פר.ט"סלגוש.תיר,כשורהה"דא,נח/תוםקל .ך

,כזההיהלאהגלמןנטףאליקלא קלב

,זהמעיףבמל



תאקצנדההלכות

כיצד.עליונזרו4א[כא]מומאהמקבץשאינודברע4שנמצאייכתםי
גרססוכותמרדכי)טוכעס)נוקרסוייגוסכק6מת16:מגסעולםקרקעבדקה

ומצאהעליווישבהמומאהמקבלשאינודברכ4או(ק"ולסג"קנו3סס
פיכך):סגס.מהורהצבוע[כג]בכדע4שנמצאכתםייונןכתםבו[]כ]

.(ס6סספרקונגנור6ס"סרנונ)שכתסיסס)סני)כליננעוגיןנגליס6סס3ס)ת
הגולהבאר

וכרבב"עא"סשםמבבתאט"בפשםהרמכםבשםטורבושם;במשטן'.נתמוכדבלנקזשפצמזאל)דמרא'כמכה שומעהבכתמםש"והראא"הרשבמז.הסכ;ולךנתן.ש"יהראא"והרשבם"והומבח"רב"עט"דנ

ם' ,להקל

]י"הרגישהשלאאלאמגופהשבאוידועלתלותבמהלהשאיןפיעלאף.]גזרלא,כא]
יי"מומאהלקבלשלאלוגורםששיעורואלאמומאההמקבלדברעלנמצאואפילו

'געלאצבעות'גבהשאיןממליתכגוןמומאהלקנלתהראוימבשיעורפחותשהוא
מקבלואיןהואילמתוכומומאההמקבלחרםכליגביעלנמצאואפילומהורהאצבעות
:("גמראא)מגופהשבאפיעלאףמגבוהנמצאהכתםעלגזרולאמגבומומאה

עליושישבהקודםזהמקוםבדקהשהרימגופהבאשבודאיפיעלאף.כתם]],כב]

.,מהורהרהרגישהשלאכיון
חומיכגוןנגעיםסומאתשמקבלרקבהםוכיוצאושרץמתסומאתמקבלשאינוודבר

~ן"האורגיםבממכתוממוכיםפרושיםאוככרךהכרוכיםפשתןאוצמרשלערבאושתי
כתמיםמומאתמקבל"הנגערשיעורשהואפניםכלעלכגריםרוחבבהםשישבענין

.בזהחולקים]ת"ן"והר]ת"א"ורשב"ת"ה"הרזאבל.ת"ש"וראין"'להתומ
הואאםאףלהחמיראיןעלמאלכולידםומצאהעליושישבהבבניןהנמצאבכתםאבל
11מומאהאיןהרינגעיםמומאתלקבלשראויבעניןועפרועציםאבניםבושישבית

א"רממתםילבן.אחוזתכםארץבביתן",שנאמר"",התורהמןי",לארץבחוץנוהגת
:~ת,ופלתיכרתיעיין.הכמאביתבניןעלבנמצאלהקל

.(%"י"רש)גמורדםכמראהבוניכרהכתםשאין.צבע,בג]
צבעוניםומינילבניםרביםבגווניםמנומרובגדצבעוניןלשאראדוםצבעביןחילוקואין

,אחאמעלמאשמאם.טנושהותרכתםיקלאהינוקלו כרלע

שלאממיםשהזתרבכתםאףאלא,אק.פל' בא'שרא,גזלםקיקןבברקה)כבק.פכדלקמן,הרנתיה

רישלעילה.זכ.(משאהמקבלנז'שאם.טנוימהזרהשזפה זלינ.קבבק.פלקמן.אק.פ
בפניםבבישרהמצאהן' ,משאהנקבלנז'שאברברהרגשהבלא(משאהישנקבל)

וראה.נ.י2,ל.'מהרבדוהתגק.פ2"רקפו"פלילראה מצ.צת.,ש

"פמהרה'שעו.אאזהצח"ל.ראזהצו" .לך.זאנק.פש
ך.ש.(ב,כ)רשירהארזךהביתבחיתא.רשבקלד .מזק.פ

.שםך.ש.1'המ'פם.רמבכ,פקלה .שםצ'צשזיתוראה.(ב,ט)ל2מזאלרפא,נחגמראקלו

ה.מא.'פננעיםזראה.(תא'בנושת)א,נחננדאקלו ד.(מינקהשמקנל)

.י.הנ.'פצדיתסימאת'הלם.=

ובפחות.המשרשבעורברדתלענין)א.ק"סל.כדלעקלח ,(הכתםעלמרולאנהה

,כרביה"דא,נחקלט ,(ב,פב)במלט"כתפ

,באוונג'.םהכתמיםשערהנפש.בעלעלבהשגותקמא .(גכג)רשערהאריךהביתתרתקשב

.רמשה"ר.ב,םחדושיםג"ק ד".פצרעתטימאת'הלרמחים,ר"מב"ממעיםקיד

.הפא .(בזההריוק)18הערהר"פכהלכהטהרהראהקמה

.שםם"רמב,לד,דמקראקעו ,טק"סקמו

כהלכהטהרהוראה,."םלגוש.להקלה"דב,מאקונח ,5הערהר"פ



קצנדההלכותתב

שבאשאפשרבמקוםאלאממאהכתםשםשימצאמקוםבכללאיייא
עלנמצאאםוכן.ממאהעקבהעל[,כ]נמצאניצר.המקורמןשם

בעתבזהזההנדבקיםהמקומותוהםמבפסםופרסותיהשוקהאורךכל
בודל[כה]ראשעלנמצאאםוכןבשוקושוקברכלרכלותדבקשתעמוד
עלנמצאאםוכן"י(6"רס3נססי"3)ס,ן,נ[כז]רגיסעגמ"וכ:נגסרכליה
באותונגעוושמאהנעמקמותשהידיםאצבעותיהקשריעלאפילוידיה
אפילואוהויןלצדפרסותיהועלשוקיהעלנמצאאםאבל.מקום

יודעתיואם.מהורה[כ1]מקוםמאותולמעלהלומרצריךהואיןמהצדדין
הגולהבאר

.[ב](א)עמדניו'בנמשםכסעקבהא"עניחדף'בגמשםומפרש'בניושםמשנהבו עב

בחראכשינויאבפיטה"וההמתבתורתא"הרשבכ"וכטורלכשפוסעתמנין'זגודלרווראשמקוםבאותודנגעד' ,'בגמשםדאיודקראוכנוןולמעלהמננצר,עליונרצףודםמקוםא1ת1.תרת.דמתרמעביר

.שםתא.בריכה

ועודכגריםהלבןעלאיןאםהצבועעלומקצתוהלבןנימורעלמקצתואחדכתםונמצא
עלגורושלאמאחראחדכתםשהכללעיןשנראהפיעלאףעמומןמצטרףהצבועאין

:(ב"מ'סיצדקהמעילת"שו)הצבוע

מהורההעקבכנגדשוקהאורךבכלמעקבהשלמעלהפיעלאף.טמאהצקנהעל,בו]

שינתה,נסעתהתורפהננחתהעקבשנגעדאפישרממאהבעקבה),כדלקמן
]"עגבותיהםתחתרגליהםשמשימיןהישמעאליםכדרךכשישבהפירוש(")"גמרא)
:(י)"1"מ])"פרישה)

עליוונוסףמקוםאותותחתגודלהדמתרמיעבירמהלכתשכשהיא.רגליהגמל,כה]
:(")"גמרא)

לצדהרגלגבשאראבלהגורלשכנגדהרגלגבדוקאדהיינו",ח"הבפירש.ממש,]כ]

""המהכתבוכן.מקוםאותותחתדמתרמיעבידלאמהלכתכשהיאאפילוחוץ
הורהשכברכיוןלמעשהלהקלשאיןאלאופרסותיהדשוקיהחוץמצדגרעלאהרגלרגב
חוץהרגלשלאצבעותשארעלנמצאאםלהקלנראה1האבלמביאוא"ורמ"),י"בוקן
:"ן,הדרישהבשםן,ך"כשדלא",יעקבהמנחתדעתוכן.ל"עכהגודלמן

ונתלכלכומקוםבאותובידיהשנגעהחיישינןולאלתלותבמהלהאיןאפילו.רה]טה,בז]

.1.ק.פקנומנימורכישייבר)'.פפוףקצ"פצ.צר.פפגאהקמט שנלבןלנקראחרלנן

.'ק.פקנדפ'כנרשנהםביןש'1,' לנו.מור.שםם.רמב.יבירה.ר'.1וש,שםקנהק.פכב"פמהרה'שער.כנ"פ1.היר'אלציץ.(קור

.בכללאה.רקנו.9-]"'הרר.פכהלכהמהרה.1.ה הפןבהמשך;ק

.א'ק.פקנז..' .בכללאה.רקנחה.המ.פם.רמב.(נקוםבא1ת1רבעביד;)א,נחקנא
.מ1ק.פהשלמיםתירתקנט.א.'פלביש.מי.(שיבתה'בית) ונן.שאאלוכמונותקנב

.1'ק.פ,ק2ר.פפראה-כךשב.לם'ל' .(לההדירם'שמפתפק)1ק.פקמא.(במ1פנר)א.'פקצ"פצ.צ



תגקצנדההלכות

שתמצאנומקוםבכלממאהלמעלהרגליהוהגביההשנזדקרה[כח]
בשוקעברהאפילומלאחריהביןמלפסהביןמהחגורלמעלהאפילו
לבדבשרהעלכשנמצאודוקא"י.בכתמים[כט]נתעמקהאומבחיםשל
מבחיםשלבשוקעברהאםחלוקהעלוגםבשרהעלנמצאאםאבל
שהגביההאומהחגורלסמהשנמצאביןבותולהבכתמיםנתעמקהאו

הכתםשנשנמצאא"בד.(6"וסרס3ן"סרנונ)מהחגורלמעלהונמצארגליה
אוהכתמיםבעמקאלאלתלותלהנשאיןתולהאינהבלבדבשרהעל

שאפשרבהלתלותשיכולהבגופהמכהישאםאבליימבחיםשלבשוק
עלוהכתםבכתפההמכהואם.ומהורה[י]בהתולהממנההדםשיבא
.ממאה["י]מהמכהלבאאפשרשאיבמקוםיריבה

הגולהבאר

.בילוקןע))לא~משבהדבשבאאשושבספהברבואלא.נשואשנלא טלב

-

מעלמאדבתידי'במתלינןדלאן,.דכא"הכמבכ"וכ

במקוםבידיהונגעהוחורהבדם
~

למקוםממקוםמוראהמחדקיםראיןהכתםבושנמצאה
:(]ן,א"רשב)

:י",למעלהורגליהלממהראשה]",שנתהפכהפירוש.שנזדקרה,כח]
המקורמןשבאשאפשרבמקוםמקוםמאותולממהבנמצאשכןוכל.כתמיט],כס]

בכתמיםנתעמקהאומבחיםשלבשוקעברהאפילוממאהנזדקרהדלאגבעלדאף
ולאאחאדמגופהאמרינןמגופהלבאלושאפשרבמקוםלבדבשרהעלשנמצאשכל

למימראולאו.("גמראא)לאשתכוחיליהמבעיחלוקהעלאתאמעלמאדאימעלמא

בגדיהשנקפלואפשרדהא,לבדהבשרהעללבאממבחייםביתשללדםאפשרדאי
חלוקות'גלבשה",וכדתניאהבשרעלניתןרגליהמביןמלסמהנמיואיהבשרעלוניתן

אמרינןולא"ן,ח"ימעיףכדלקמןבתחתוןואפילותולהלתלותלהישאםלההבדוקים
ובגופהיא~קחדמגופהכיוןאלאלאשתכוחיליהמבעיאעליוןאתאדמעלמאאיתאאם

:(ן""א"רשב)אתאדמגופהוחזקהלדבררגליםבחלוקהולאאשתכחלחוד

דלאכיוןדהאלאשתכוחיליהאיבעינמיחלוקהעללמיסרליבאדהכא.טהרה],ל]

נגעהולאמשםהדםשבאאפשרשבגופהבדבראלאמעלמאדאתאבמידיתלינן
:(ל"י"ב)בחלוקה

המכהלדםאפשראישאןואחוריה"הצוארהבצדדיהמכהאםהדיןוהוא.טמאה,לא]

ג,טז)שםינקצר,(ב,יז)דשער.הארךהביתתרתקייב

~

,מבק"ומח'ס ט.(ב
אשתכחיאי,(א,ח')שםהארוךהביתבתירתולסיט'סיה"אילעילוראה,שק"םך"ש.ב'ק"מו" ,במאבילתתליהן.ולענ,לדק"םלקמןראה,הם,נשנ.ושע,מלידתמו

ו"םל'לעראה,הליקהעלילאבשרהעלכתםכשמצאה,א"הכפיהם"רמבקסיג

,ד'ק"ים.שםהקצררומתבתרתא"רשבולגוי ,במהש"ימה"דקע,ב,מקטה

מטכדלקמןקיא.עלה"דשם'תיםראהקטו

-

,להק"ומ

.ב"לע,נחורסיי



קצנדההלכותתר

[]ל]החגורולבמקוםאומהחגור4ממהחקוקהע4הכתםלנמצאיב

61)גנ3יןחיזוק61ין:מגס.חך1[יג]4צדנמצאאפי4ו"י.ממאהעצמו

י"3)(ומגססגסחווריןסס3ג7יסשפגיס771יןנון16נו6חריס16נו1פגיסנחקוק
מבחיםש4בשוקעברה,ואם.(ס"נת6"ורס3ג"נעס'3ק7"סר36נסס

חקוקהע4נמצארואם.בשרהוע4[יי]פנים4צדנמצאלאפיקומהורה
ואפיקורג4יהוהגביההנזדקרהאפיקומהורהו4מע4המהחגורב4בד
["הגםנמצאהיההמקורמןבאשאירומבחיםש4בשוקעברה4א

.בשרהע4
בביתהדםבושנמצאהמקוםאםחקוקהש4ידבית[,ל]ע4נמצא"יג

הגולהבאר

.יממהמחגר'עמשםקמאכשצמאלו,'בז"נבמשנהשםלג שנשיאנעדונ'באד"הראנלד
.הדבשןנשםנדדלזמקזתלהנאהשזודי בכנגדהחגרה

.למעלה,מחגורשםבחראכשצמאלה.התורמהת' .נמשהשםיט.לוקה',שעש'מאמזויה

ממשצוארהעלהמכהאםאבל.מהמקורשםלבאשיוכלבמקוםמלפניהלרגליהלבא
:(]ל"גמרא)בהותולהשוחהכשהיארגליהביןלמפמףהמכהלדםאפשר

מכנמיםכמיןהוא.)לצניעותםחוגרותשהנשיםכינרהואחגורפירוש.עצמו,לב]

פעמיםהחגורמןלסמהשהואוכללי,ב"פדףקמאנננאי"רשכדפירשקטמם
ביתנגדלובאמעםשוחהכשהיאעצמוהחגורמקוםואף"ל,התורפהביתכנגדשבא

:(,ל"ד"ראב)התורפה

'גלבשהואפילו.(~ל,י"ב)לפניםחוץשבצדמהלהקפלעשוישהואלפי.חוץ,לג]
חלוקות

~
עלה

~
ממאהלתלותבמהלהאיןאםלבדוהעליוןעלכתםונמצאה

וגס(לנ"ד"ראנ)העליוןעלהדסונפללמטההתחתיןנקפלשמאדאמריק("גמראא)

:להקפלעשויםשהבגדיםלפניםחוץצדנקפלהעליון

ליבאן"חלוקהעלגםשנמצאכיוןבשרהעלגםשנמצאמהפירוש.שרה]ועל,לו]
:"]"כדלעיללמיתלידאיכאמיריבכלותליאאחאדמגופהלדבררגלים

דכשנ.שרה]על,לה]
~

אףפעמיםונוגעויורדשותתאלאלמפמףלדםאפשראידקרה

עשויהדםרגליהעלבהולכתכןשאיןמהאפשראיבבשרהיגעשלאאבלבחלוק
חלוקהעלבנמצאמסמאיםהכיומשוםבשרהעלולאחלוקהעלנוסףופעמיםלמפמף
:(]],א"רשכ)ולמטהההגורמןלהוד

:)]"ך"ש(אשכםבלשוןל"ארב)שקורין.יוית],לו]

.טמאהש"ימה"רקעו,סוק"דו"ט,בצוארהה"די"ורשא,נחקעו .ב,נחקעח,באק"אשיך,(1סג)שםהקצרהביתבתירתא"רשבקעג

.ג'.םהכתמיםשערקעט.מיניה"ד,א"עקער רננתויתא.רשנקצה

רק.ס:"סספימנעתיאה:.נרק.סך.שקפ.נ.'כלנת.(נ,,)שטהרוךת' .כט.ק"וםמנאלפאיראה,שםלביש,בנים'הבתמשערהנמש'בבעלקעו

,בזק"משיך.שםהארךהביתבתורתעלפםמהרה,(מריבהה,בשחלי.אפ)מיץצ"צמצר .כהק"תפרישההגהת,כהק"פלפג,116הערהג"ככהלכה



תהקצנדההלכות

אםאלאשםלהגיעיכולאינואפילויממאהתורפהביתעדמגיעיד
.מהורה"כללשםליגעיכולאינוואםהרבהתשחהכן
ממאהבושימצאמקוםבכלבלילהבוומתכמהפושמתוהיתה"ייד

שמכמהבמעפורתנמצאאםהדיןוכן.והילךהילךחוזרשהואמפני
וכשנעורההיסבראשהבוקשרהייואם(ס"3)רנ)בושחוגרתאוראשה

.חוששתאינהיפהקשורמצאתוכןגם
אחתואם.ממאות[יי]שתיהןעבחלוקראשןשכימונשיםיושתימן

ונמצאהחלוקלבשוששתיהןפיעלאףכימתהלאוהאחרתכימתה
.מהורהוהאחרתממאהשכיכתהאותהמהחגורלמעלההכתם
לסמהאפילובחלוקהכתםונמצאבצוארה["י]מכהלהישייאםמז

תולהבוומתכמהפושמתואםמהמצהשםגע,אפשרשאימהחמר
.שםלוובאנתהפךאומרשאםבמכתה

שיאויודעתממנולממהוכתםמהחגורלמעלה[יט]כתםמצאה"ייז
באכךמעלמא["]באשהעליוןכמואומרשאנימהורהנזדקרה
באמעלמאשודאייותראוועודכגריםבעליוןבשישא"ייבד.התחתון

הגולהכאי .ירחםכנינומג,ת'הנבתרתא"משנ,טורע

ן.ל,ה,דוברןדנהמשנוןהגאש'נ,הושבענ"נ,מגומוההצפהה'בבעה))שמאן'שש,יאין,א'הדשב'נ,)'
,להקלנהןלמקוםממקוםטימאהנן'מחזקדלאשםאתן.הבב"לא~ .שםש"והדא'ם,הת"וכפא"עט"דנשםבריתאביה(א"ער"נדף'נגמשם ,נמשנהשםמא

,'"נתשםעי .א"הדשב'לדבר'"בעב

"]"ג"ממעיףכדלקמןממאותרישתיהןשתיהןלמהראפשרשאישכיון.טמאות,לז]
:ש"ע

לבאשיכולבמקוםהמכהדםליגעאפשראישאןהצוארבצדדיהיינו.צוארה],לח]
:(~]"ך"ש),]"כדלעילמהמקור

ולאמבחיםשלבשוקעברהשלאבושתתלהדבריודעתואינה.מהחגהלמעלה,לט]
:בכתמיםנתעמקה

אחדממיןהןהכתמיםשבוהוא.דעתהנלאהתחתוןנאכךדעתהכלא.מעלמא,מ]

דעתהבלאולסמהלמעלהחלוקה-,נתלכאחתשבפעםדאמדינןאדוםאושחור
שנמצאאשהכןראםלקולאבעליוןהתחתוןתלינןלאשחורואחדאדוםהאחדאםאבל
לכלוךעליהרבאהיכידכידנימאכתםשוםבהיסמאלאחלוקהעללכלוךשוםעליה

~
:"],ש"הראל"עכידיעתהבלאהכתםעליהבאנמיהכידעתהבלאה

כבק"מקפו,כק"מם'השלמתרתקפד ק"סקפה

.לק"מך"ש.מיץלבישגםוראה,ה"מח"פקפח,-פי .לאק.כקפו



קצנדההלכותתו

אותוחוליןאיןועודכגריםבואיןאםאבלבכנהלתלותואיןשהרי
לתלותשאיןועודכגריםבתחתוןישואםהואכנהדםדשמאמעלמא
.שמאה"בכנה
.לתלותשיכולהדברבכלותולהבהםמקיליןדרבעשכתמיםייכיוןיח

בצדישבהאובכתמיםנתעמקהאועוףאוחיהבהמהשחשהכיצד
בבגדיהדםונמצאשבחים[""]שלבשוקשעברה"יאובהםהמתעמקים

אפילוונמצאזהעלזהחלוקים'נלובשתאפילו".ושהורהבהתולה
כ"אאלאתולהאינהבשרהעלנמצאאם:אבל.שהורהבתחתון[מב]

במקוםהואאםבשרהעלאפילובהתולהאזבנופהמכהלהיש
להתגלעלהאפשראםנתרפאתואפילו".משםלנשףלדםשאפשר
ואינהקרוםעליהעלהשעבשיופ"ואעבהתולההיבוךי"עדםולהוציא

.(ג"וכתת"ולסונורנכי6"רס3)משפשפת[מג]
בכתמיםנתעמקואםובבעלהבבנהתולהכךבהשתולהיבשם:ים

היואםאבל".בהליגעשדרכםלפימכה[י"]בהםישאםאו
היוכ"יאא:בהםתולהאינה[ה"]דםבהםנמצאולאבדםעמוקים

הגולהבאר

.א.במעיףלעיל1'ה:צינעיןפנא'אאושיוךהיה1ןאד1נהעלוןנהג1אנ)' .במשךשבנא:ל"נבעיףלקמן
"פכן~כיד'הב"מהאבפךפ"הרמב"ונפבמשנהשפנב.ב"עח"דנשפמשנהען
.הטורכ"כ,א"משב.שפתא"ברבגת ,גשמושםה"הכ"כ,ן"הרמבבשפטורגגשנקפלואן;רגלןממןמלסמהניתזשמאדאמרעןשנעט

."בי.ההרהרןעל,ה"עבידיה

:ניהומןלאמפקעליהניתןמפק.טבחים,מא)

רגליהמביןמלסמהאוהתחתוןעלוניתןבגדיהשנקפלואפשרכי.טהורהתחתון],מב]
:ן,כדלעילעליהניתן

עין)]בוטוכיוצא.חיכךידיעל"'"מדעתהשלאגלעהשמאדאמרינן.מטפטפת,מג]
:()'"התרומהמפר

:(יי"א"רשב)חיכוךידיעלדםולהוציאלהתגלעיכולהשהיא.מכה,מד]

עמוקיםשהיואחרדםבהםשנמצאבודאינודעשלאוהוא.בהםתולהאינה,מה]

תלינןדםבהםאיןשעכשיופיעלאףדםבהםנמצאשהיהנודעאםאבלבדם
:(,ן"ך"ש"'"ח"ב)דםבהםהיהבאשהשנגעושבשעה

,כבק"סקפה.ב"מבכדלקמן,עברהבמפקכ"משא,ב,נחברייתאקפט םלקמןוראה

,צבמיקצג,עגק" כבק"סקפח"יםשםל'לעוראה,שםמדרכי,שםקצר,נ"ש,כסק"םקצ

,(דםלהוציאכולה.ש.בירוע)במימגר,(ב"מוע,וכאדשערהארלת'הםבתירתא"משבקצא קלאייןג"ממ,(ג,א)תשלהרמזשבועותמ-מה
.ן"הרמםיכתבה"רקצהא' ,ח"'םלביש,נתרפאתאםואפילוש"ומ.ה"די"ב.(א,4)

.לגק"סקצי "יםעודדילאה"ד)בגק"ם,קם'סילעילגםראהקצב



תזקצנדההלכות

מננס06ס"וס:נגס.בהוכיוצאשחימהכגוןלינתזשדרכובדברעמוקים

סאותנורשי)וננעלסננגסננוו3סןמולסנגופןתנותמס)סיסגסיסעסננוסס
.(7ור6ונסעריג7ס
נמצאתשמישובשעתהאמהפידרךדםממנולצאתשרגילעמיכ

.בבעלה[י"]תולהדםהאשה[,"]בעד
תליאמקמאאיבאומכהמאחורהבשיפולהכתםדאישתכחהיבאויכא

מההיאבהונמפהלקמהאחאדבתראחךאדיתבאדאפשרבה
.מכה
המתעמקיםבצדישבהאםאומבחיםשלבשוקעברהאםומפקכב

שהמבחיםבעיראמוריםדבריםבמה".בהםתולהאינהבכתמים

להתעמקדרגםאםאבלידועבמקוםיושביםבנחמיםהמתעמקים4י .הרגישהולאשעברהבמקוםנתעמקושמאממפקאפילוחוליןוכאןכאן
חולין4רןאיפכאאושחורכתםעליהונמצאאדוםבדברנתעמקה"כג

יאדוםאבלבאדוםושחורבשחוראדוםאמוריםדבריםבמה.בו
תולהלושדומהממש[""]מכראינואםאפילובשחורושחורבאדום

תולהקצתאדוםבקילוראובשרבמיאותלתןבמי,.שנתעסקדבנוןבו
.האדוםבו
שדםלפיוכרגומיושחוראדוםבותולהבתרנגולתנתעמקה"יכד

.כרכומימעיהבםודםשחוראיבריהודםאדוםשחיבתה
הגולהכאז

.שם'וכורוירש.בה.1'בתשובותא"הרשבגה

,א"עט"דגשםבריתאנט.הנפש.בעלבמפרד"הראבגי ,.ודבמ"דרמעשהנ"עמחשםניייתא'ס.נ"עדנהשםבריתאט
.דרבאכא,אלא"עט"דגשם'הגמממקנתטאשישעיראשידובכודא,א"הרשנ]ס"הרמב)נשםטורנח

:שלוניעדעלנמצאאםשכןוכל.האשה,מו]

מכל"ן"ג"קפ'סיכדלעילדאוריתאחששאאיכאדבבדיקהגבעלאף.עלה]],מז]
תולהתשמישבשעתומצאהדםמוציאהשהיאבבעלמכהודאידאנאכיוןמקום

:("יי"באי"רשב)ין,[1]"קפ'מיכדלעילדםהמוציאהבמכתהשתולהכמובה

מ]
"

ליההוילודומהשאינולנוברוראםאבללודומהאםמפקדאיכאכלומר.ממש,

:(]חי"ב)תוליןואיןושחורכאדום

.שםר.בקי:(ן'הדיקורקמא'.מ"הא"הרשבת"משקצו .והאשההאיש

,זאותז'ק"מויד'צ"צת"שייראה/'הםסיףרא,שלהעלרקסכרע"יבשי .ל"םלקמןגםיראה,ניכראיטלי.אפש"ומה"דרב.אק"מא"כליגק"מקצת

_הף'מעקצט



קצנדההלכותתת

ונמצאכמלעאלאדםבושאיןאחדבצפורשנתעמקונשיםיישתיכה
.ממאות[ט"]שתיהןכמלעאחתכלעל

ונמצאכגריםאלאכתםממנושיהיהאפשרשאיבדםיונתעמקהכן
וכגריםבושנתעמקהבדםכגריםתולהזוהריגריסיןכשםעליה
גרימיןמבשנייותרהכתםנמצאאםאבליי.(ניגסלספירוץ)במאכולת

מקוסונוה.(וסטורס"סר6)וס3כ5["]]ונוטנו6יןיוחנויריןוים:תגס.ממאה[]]

.(5סק5סומעיןדנכתנויס6נוקי5י51קנווךניסגרפס
שאנימהורהועודכגריםעליהונמצאמבגריםבפחותנתעמקה"יכז

מאכולתדםשםהיהוכברהואהכתמיםמעמקזהכתםאומר
ש

~
מכגריםבפחותנתעמקהאםוכןוי.מבגרשליותרשחזרעדאליומרף

הגולהבאר

.ל'דלעף'בנע'ה~דצימהאא'הושבבשנמוומה.ב"עדרישבנויהאסב 'דומבעשרשהבהווהההצביאסו

"ואמוממעמאלעיל'גה'דצמהאן'הומבבשנשנסוא"עמ'~דשנומיה' ל'גשקדישנא'להנאל','מצע'ב'שדהענקדגשקולהמעבל17לאא,ךהשבן'הומב1פנק1הפשמא)ולא

.'ינוע1יא'שנא'להנא.נהזההוציאשנהב .בבויהאשנמז

שאיןמאכולתכדמוכחציצפורכדםאחתככלמלע'כהצתליקולא.טמאות,מט)

.(יידרישה))ימכגריםיותרהואמלעוכחציכגריםאלאבמאכולתחולין
שאיחברתהועלעליהלשאולמהןאחתשבאהאואחתבבתלשאולשתיהןשבאווהוא
שהרי("דכתובותי'בפרקן"רעיין)כשיקראדמח1ימשוםאחתבבתשתיהןלמהראפשר
מהורותשתיהן11אחרבוובאואםאבל.היאוממאהלתלותבמהלהאיןמהןאחת
נקודיתחין"ב)צפורייבדםולתלותממפקלמהרהישעצמהבפנימהןאחתשכל

:"'גי"ממעיףלקמןש"מועיין.(כמסייחלאופלתייןכרתיעיין."הכמףי

ליראהכאווילמצעיביושריבושנתעמקהצפורדםשקולאמרינןולא.טמאה,))
:()'יגמרא)]'ישיעוראליכאהכאווילשיעורא

דלאי'1וילמבראממאהועודכגריםעליהונמצאבכגריםנתעמקהאפילו.ה]כל],א))
תרוויהוודאתרמיבושנתעמקהצפורובדםבמאכולתלמתליהאיכולימקילין

:(,יןגמרא)אחדכתםונעשובהדדי

.1'ק.מדי.)'ק.מל'כרלןדו ק"דריא,ג.ק"דרד

,פי .אחרתבמאכולתצדכלן'שתולכיוןוים,אםה"ד(ב,א')רה

.א,נטריגיאהתשאל.לבאהכשאחתשכןכל)פוק"ם.לקמןראהרד לע.(כללבאהאינה

ש"רא,שםבגמראפששא'אדלאה'רמ''דרבנקאויד,ה"םתלם"מ""איל' .להק"םך"ש,וטורחמיפיה,ם'נש'שתה"דרז

.שםרטד.ץק"םו"לטרח .ג'ק"םרט



תםקצנדההלכות

)1מכ.טמ5ין,1ן[ג]]יוחנוירין1יס:מגס.מהורהגריסיןכשני[]]]עליהונמצא

כסיטור073מסיס61נוריגן6)ק1)כיגןנכמסי71עת51יגס073גתעקקס05פוקוס
7סכ6סר773עתכתנח")131ט1רס"1ר66"סרס3כתגוכןישףמת)סכתס[י]]

.(ו")ק"בקס"וכתע"כנוחנוירין
.מהורהבומעוכהוכינהגריסיןכשניחלוקהעלשמצאהייהאשהכח

אותוחוליןאנוהשםוהגריםבוהמעוכהמכינהודאי'האשהגרים
.ועודכגריםבושאיןכיוןאחרתבכינה
לשיעורכתורמוםחזרכתורמוםעדבוחוליןשאבפשפשהרגה"יכמ

.שאמרנו[ה]]הדיניםלכלהגרים
הגולהבאר

,ם.נרש'בהדיןדהרהראשכתב'וכוא"והרשכן"הרמב'נא''כרכ,א"עט"ונשםתא'בדייז אדבבויהא)'אעהואש,

.הקאפשט,הביהבהוהא'הושבנ"נ,מקוסחעקד,נקשעלןמצא]הא'

המעםי"הבופירשן"הרמבבשםבמורייןן"הבגירמתהואכן.טהרהגריסין'כב,נב]

שיעוראליבאהכאכילמצעיביושדיבושנתעמקהצפורדםשקולדאמרינןמשום
נמצאוביןהכידאמרינןגרימין'כבעליהנמצאביןלחלקונדחקשיעוראליכאהכאכיל
לונזדמנהמשובשתוגירסא.~'וי"כמעיףכדלעילהכיאמרינןדלאועורגרימין'כבעליה

מהורהגרימין'כבעליהונמצאבכגריםנתעמקהאםן"הרמבבשםבמורהאמיתיתוגירמא
הואכן.("ךינ"שינ~"מן'חי"ב"'פרישהי)ז"כמעיףערוךהשלחןשכתבמהוהיינו
:ש"עב"נהלכהר"פן"להרמבנדהבהלכותבהדיא

עיקרוכן'כוצפורדםשקולאמרינןדלאגריסין'כבעליהבנמצא.מטמאיו],גג]
:יניכדלעיל

:(איינ"רשנ)להקלנהםוהולכיםדרנקדכתמים.הכתם,,נ]

אם..ותורמוםכמלעגדולכתםתולהכמלעצפורבדםנתעמקהשאם.]שאמר,גה]

.וגריםכתורמוםגדולכתםתולהמעוכהמאכולתמצאה
כתםתוליןאיןמאכולתשהרגהפיעלאףהכתםעלמעוכהמאכולתמצאהלאאםאבל
וכן.אחדמכתורמוםיותרתוליןאיןפשפשין'וג'בהרגהאםוכן.וגריםכתורמוםגדול
שיעורינזחכמיםשנתנושכיוןלפי.אחדמחגריםיותרתוליןאיןהרבהמאכולותהרגהאם

שאפילוינןלמעםרבביןבשיעורןרבנןפלוגלא,ינלמאכולתוגריםזנךלפשפשכתורמום
הרבהפשפשייאוביותרגדולפשפשאוהרבהמאכולותאוניותרגדולהמאכולתהרגה
שעליואחדושיעורלדבריהםקצבהליחןימהואכךחכמיםשמדתלכולןאחדשיעור

.לעולםלגרועאיןוממנולהוסיףאין
.(עקרא'הוירמא'שג)נבק"מרכבמבגריםבפחית.בנתענקה)מיהרן"והרמבש"ומה"דרטז גר'בעליהינמצא

.(א,כב)דשערהארוךהביתתורתלבג.(ן.ם' ,ב,נחנדהרבד,נק"יםריו

,רבנןברעתשםשחקברג"ררכה.-קק"פדרישהריח רברננ,ן"והרמבש"ומה"דריס

.שםגנים'אנמבןנא'חנ' ,י"מה"עש"רארנו,ח'ק"מרב
.ב,קגמנחית.א,קרכתיבות,אג'ה"רראהרנת,4ק"מרבא



קצנדההלכותתי

לדברהכתם(37ל)737ענוות)סו6סקפסענין'פי)להקרוצריכההאינהל
וזהשחורשזהשתדעעדהמתםמן[]]]תולהאלאבותולהשהיא

.אדום
אודםהואאםממופקוהדברלתלותבמהלהואיןכתםמצאהילא

ואםומהורהצבעזההריבעינועמדאםסממם'זעליומעברתצבע
ממנים'זהעברתלנואיןועכשיו"י.ממפק[י]]ממאהעליומעברתאינה
.משמותם["]]בקצתבקיאיםאםשאיןמפני
עלשעברהבמקוםדםונמצאבמלאכתהעומקתשהיתהייהאשהלב

נו"נ7ע"7)טונו6ס)נוקנוסוף:מגסמתחילהלהבדוקשהיהדבר

תחזור(ח"גדףריס[ג7ס]ותוקפות'7סערקוף6"ורס3ס6סספרקס"3ר6מ"וכ

הגולהבאר
,שמוגרה"והא"והרשבם"מפשםד"הראבלדעתעאל"ראממשנהה"בחא"הרשנכ"וכן"הרמבבשםשםיט שמאע"ר

.לנעלהאפילירה'להתבמשנהם'מנ'הםקות'בדילאב"עדנהשם:ומהת'וכולהגלעכולה' ח"דנשם'כא''הר;לקמןדאתיאאיתתאבההיא.עבדאעב,דםא'צ,ולההמכהלנע,ו'לגהכתםלרביאכה'הצר

.בתיהא"הרשבא"ע.ב"וםא"סדףמשנהע

ראותלפילהתפשהדמושיוכלכשיעורבושחוליןבווכיוצאצפורבדםכןשאיןמה
חכמיםשיעורשלכגריםעלה~שיעורמומיפיןכללושיעורןחכמיםלמדתולאעינים
מוסיףמשוםהוהבשיעורשאיןלהתפשההוהדםשיוכלה~כשיעורמבגריםיותרוחולין

ששיעורמאחרומדתםחכמיםשיעוריעל
~

לפיאלאכללומדתםחכמיםמשיעוריאינוה

עיניםראותשלפיעדפשפשיםאומאכולותהרבההרגהאםהדיןוהוא.עינינוראות
מידישהרגהמהכפיבהןתולהחכמיםשנתנומשיעוריותרהרבהלהתפשההדםיוכל
:(ת"תומ)בכתמיםונתעמקהמבחיםשלאשוקדהוה

:(איי"רשב)להקלאלאלהחמירבדבראמרוולאהםדרבנןשהכתמים.מטתםמן,נו]

שאין.מטם,]נ]
~

עללעמודכולין'אנוככר'שהרלהקלבולכין,שהדבריהםשלמפקה
להקיףצריךשאין'למעיףלדלעילדמיולא.("יןיעקבמנחת)בבדיקהדברשלעיקרו

:(]"יעקבמנחת)הואצבעדשמאה~ממפקעדיף.בלתלותדברשישכיוןדהתםהכתם

ה~ראםמשום]מפקיימקרידלאידיעהמחסרוןהבאכמפקליהוהוי.משמותם,נח]

מפקלעשותמהנילאנמיוהכאוייי"ממעיףכדלקמןיכיראחרומכירבקיאינו
:("יעקבהמנחת)ממנים'בזהמכיריםבקיאיםידיעללהתבררשיכולמאחר

,ליהלכהסוףקצ"םצ"צד"פסיראה,יכדבריוה"דב,נחרנט הדבדנפאירמ"מנ
,שםהשלמיםתורתללב,,קיב.ב'י"מום2"אמראתמן' ,נ"וע,א"ססיףאמא'סיח"אול'לעראהדלג.קכד'עאתורהשעירי

,נ"יש,צוק"ומילד.הבאק"סוראה.(א,בה)דשערהארוךהביתתירתרל .א"מללבושגםיראה,לק"םהשלמיםתורתרלהטפרקמשנהר'המגבשם,בסק"םם.השלמתורתרלא
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[0]בושנמצאהמקוםעלשתעבוריזדמןאםשעשתה["]כמולהתעמק

.מהורהלאוואם.ממאההדם
כנעסיסוכנגסנעגיןהנרטוטסירוס)בעדעצמהשבדקהיוהאשהלג

כחרדלמיפהייאפילועליוונמצאלההבדוק(סקדיסעיס71קוסיגו
הכתםעלנמצאאפילואלאעודולא"י.ממאהמשוךביןעגולבין

בקופכא[]0]והניחתובוכשבדקההדיןוכןיי.ממאהמעוכה[0א]מאכולת
עגולביןמשוךביןשהואכלדםעליוומצאהאותובדקהשעהואחר
.ממאה
[0ג]תחתאוהכרתחתוהדחתולההבדוקבעדעצמהייבדקהלד

.מהקינוחשחזקתוממאהמשוך,סז]אםדםעליונמצאולמחרהכמת
הגולהבאר

.שםמנריתאעו,שםבבריתא,א"עד"'דףשםמשנהעג ציעד

,צדיק'דבדיכרעב"עדנםשםממשנהעז.קפה'.בםלעיל1'נת' עה

.קמאבלאנסשםוירא'דדא'כשצי

:(,יין"רש)ושבהשהלכהעכשיועד.שעשתה,נט]

לחומראדובדיקה.ממאהילהדםבמקוםשםישמןרגליהשביןשמקוםפירוש.הוט,ט]
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:("יןגמרא)היאחומראלהמממאינןהדםבמקוםרגליהביןישמןואםשםלעבור

דםאומריםאין.משכה,טא]
~

שעדהמעוכהממאכולתה
~

לפימקוםבאותומעכהה

מאכולתאחאימעלמאובודאי(גמראיין)מאכולתאצלהואבדוקמקוםשאותו
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:("משנהית)מדאורייהאממאהוהלכךמקום

לאאםהדיןהוא.(]יית"ב]יתירוחםרבינו)במאכולתלתלותשאיןמקום.פטא]ק],]ט]

כדלקמןאחרברםולאבמאכולתלתלותשאיןכלמגולהבמקוםאלאבקופסאהניחתו
:ד"למעיףדלקמן"הכריתתחתלאפוקיאלאקופסאנקמולא(חיתי"ב)ח"למעיף

ולמחרכממתהאחריואוהתשמישלפניבלילהעצמהבבודקתהייריהכא.הכטת,סג]

תחתאוהכמתתחתאוהכרתחתמניחתוובללה,יתו"קפ'סיכדלעילהעדתבדוק
:ה"למעיףכדלקמןיריבה

הכרהחחשנהרגההואמאכולהדםנוהאיסריםן.יא,"שהיגוינכל.טוואהוועד,סל]

.עצמהברקהה"דרננג.ל'תיזה"דא,נחרלו ק"סו"ט.כהק"ספרישה,שםי"רשרלז
גםיראה.כאק"סו"ט.ולמחירבנוש"ומה"דג"מלרבוד.מק"סשיך.ט' בשם('התוםכ"וכה"רבמימגר)עאק"םלקמן.נן'אסר'כה"ד'"ורששםרלח

/התוםהקצרת'הבבתורתא"רשב,(קמאשנא'לל)א,ר'רלט )דשער

,שםז"מ4פה.כק,ם."ט.ג"מללבוש,(א,ח' .זק"יבםא"ברמב"מרכנו,שםלבושגםוראה,לבק"סם'השלמתרתמבק"םרע

א"רשב.צריק.ברבוףר.אלרביבדעתא,נסגמראיעז.זאיתקנא"מצ"צשיית.ב-א,קפהצ"צדושי'ה )דשערהקצרהביתבתירת.א,7רפוא

"מא"פש"רא,(א,ה' ,מלידילבושטור,ה.(ג,רבא)ב"חבוב.נתרעב
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מאכולתדםאלאזהשאיןמהורהועודכגריםבוואין"יעגולואם
לוקוסויםהכגריםיותרסו066ספיןוסול:מגס.הכר[טה]תחתשנהרגה

.כחס[,ט]תייגן63737יוס)עי)סגת63רכנוו(י"3)13תנות)

הגולהבאר

.שפש'הואעת

בחליקהנמצאשהכתםמבחלוקיםבעדחומרהה%שמימצויהשהמאכולתפיעלואף
כגריםבושיהאעדמאכולתבדםאותוחולין)י.משךביןעגולביןבדוקשהואפיעלאף
:())גי"ממ])התרומהימפר")אי"רשב)ועוד

שהרגישהאףה~ולפי(י)אי"רשב)היהמשוךקינוחדםהיהאםדחוקה.הכר,טה]

שלאדכיוןהמעםכתב"יי"הנאבל.")בגמראיכדאיתאהואעדהרגשתאמרינן
פחותהלכךלתלותשאפשרבמהתוליןולפיכךמגופהבאשלאלדבררגליםהרגישה
מעיףדלקמןביריבהמחתואוהכרתחתשנתנתזכלמאכולתבדםתלינןועודמבגרים

אמרינןבושקנחהכיוןמאכולתדםמחששליהדנפקועודכגריםכשהואאבל.[ה]"ל

כתמיםמומאתולא"ימדאורייתאשהיאנדהסומאתוממאההויבושקנחהמגופהודאי
:")יכדלעילאחאמעלמאדאימאבלבדמפקוסומאתמדרבנןשהיא

יןגוונאכהאיוכלי"שםהיהשהעדלמקוםממוךדמיםבמינישנתעמקהכגון.כתט,]ט]

דרגליםלהבדוקשהיהאףבעדכןגםתולין"יןשבחלוקהבכתמיםשחוליןבענין
מכאןי,המהכתב.),היה.משךקינוחדםהיהאםוחזקה]יןהרגישהולאהואיללדבר

אפילועצמהובדקהמכהאיזהידיעלהריעימביתדםלהוציארגילהשהיאראשהל"נ
שלאכיוןומתהבשעתשלאבהדתולהשםגםנגעההבדיקהובשעתהבדוקבעד

בקינוחשנעשהכיוןמהורמשוךאפילודכאןאלאעודולאהמקורמןבדםהרגישה
:ל"עכ"קפאין'סידלעילמקוםבאותומכהכמודוהוהואשכןוכלמהורממקום

אמרינןולאתלינךמגופההדםבאשלא'למיתלכא'וא דהרג

דליבאכא'האלאהואעדודגשתוכמבורהשה' אותקנאמיד"עצ"צ-שייתוראה.(אחרינאבמירי.תל.למ

.ז'.םהימצותיהירהת'שאר.זאותקפג"מצ"צר"פם.א בבמחתו)מחק"מכדלקמןרגז

.ג"וש,('הא.לרעה,רכה' .אק"סרנת

_שם'"ברנט

בקרטיןגםן'תולן'שבקרמ,מ'"מרבנושייתראהרמי הרחםלביתהממיכותהשעריתשעלמהכתםהנוקרים

_שבעירמבקעיםאי .ח"מיל'כרלערסיא

,מהק"מרלעיל'"הבכמעםרסיב רדלעילא"הרשבממעםרקיג

,מהק"ם2" וראה,'ק"ם2"רא"קוקפו'סילעילהיבא.בגק"םרסיד

הדירהב"מכהלכהמהיה.באותקלה"מצ"צת"שו 11-

.המעיףרסיה

,נ"הנ,מסק"םכדלקמןרתח לקמןגםוראה.בכתםאבלה"ד."ירש,שםגמרארפט

עלן.לענ)סםק"ים,(ם-מבגיתר.לענין)מהק"ם ,(מומאהמקבלשאצודברלענין)עק"וס,(בשרה

.עק"ילקמןהמעםראהרנ הבתירתרנא

.(א,ח')דשערהקצרת' _צב"מריב

.מבק.פך.ש.(א,")א.קן.לא1רנו הקצרהבדתירתרצד

ה.1כ.ר.פללניט.(א,ה')רשעי .ינקה.רב,מ'.ברש
'ק.פא.ק1קפו"פלעילברברסיש.פוכן.ב,נורנה אלא.(א.1הרשבה.1רהביתבתורתש.שה.ר)

צ.צת.ש1וראה.אוובאופן1.רברלפגששםכתבשיר פר.1.

.באותקם"פר.1'צ.?ת.ש1.באותצח" ה.ר)שםא.בק1לעלהתבאו.ניאהמקרפמכל,ה.ררנו
"פולעיל,פוק.פלקמןה.1כ.(ת'רנבתויתש.ש

ל.פא.1הרמ'.שהב)לנק.פקפו"1פ,נק.פפוףקשי הרנתיה1כישלאבהונשהשבאהרםשהקתם.הרמבכרעת



תיגקצנדההלכות

נמצאולמחרבירכה[סי]ומחתולההבדוקבעדעצמהבדקה"לה
אםמהורהעגוליואםשהואבכלאפילוממאהמשוךאםדםעליו

.שהואבכל[סט]סמאעגולשאףאומריםויש"י.ועוד["ס]כגריםבואין
.עיקרוגן:מגס
בתיבתהשמורהניחתואפילולהבדוקשאינובעדעצמהבדקהינלך

הגולהבאר
כ"יפר.להרמראיירבעי'שכדברה"ה'וכשםם"הרמבפאח"ררמת'וכגא"עד"הישםדשמואלמרא'ומדובמימראעט ,הראשבישםהמיר,למררה"ד'ם,בתשם

יריבשםם"הרמב,וכרהב"ועא"עדודשםנריתאפב,ט"''הג"מהאר"בפבשמםה"הכ"יכן"והרמכא"הרשבפ _הראש1.אבבשםהתיר

:(יי'תום)שםליפוליכולהמקורדםשאיןמקוםמבחוץ.יריבה],]ט]

מעיףדלעילמהעמא"העדיתחתירכהעלשנתמעכהבמאכולתדתלינן.עוד],טח]
שחוקתובמשוךאובמאכולתלתלותואפשרשאיועודכגריםכשהואאבל."יןד"ל
מעלמאדילמאלמיצרממפקינןדלאמפקמומאתולאן,נדהמוצאתממאהמהקינוח

אמרינןאלאירכהעלגםדםנמצאאםאפלוהעדעלבאומירכהירכהעלהדםאחא
:("ייל"רשלפירושלי'תום)יריכהעלהדםהומהדמהעד

מצויההמאכולתשאיןנירכהבמאכולתתלינןדלא]נדהלימומאת.שהאבכל,סט]
עייוימעיףדלעילהראשונהלמבראאף.]ילהכמתותחתהכרתחת.כסבשרהעל
תלינןלא"בולישבדקהבעדמקוםמכלבמאכולתתלינןנמיבשרהשעלדבבתם

וכריםבגדיהעלכמוכךכלבשרהעלמצויההמאכולתשאיןבשרהשעלבמאכולת
ופסק.,ילכדלעילמאכולתמיפיכמהבהשאיןוסמהסמהכללךשאיןשבממחהוכמתות
.("ךיל"ש)אלואומריםכישהנשיט
לישתלינןלאהכיואפילוהעדשהוסחבמקוםירכהעלגםדםכשנמצאאפילווהיינו

עלמאלכוליכלוםירכהעלנמצאלאאםאבל.שםשנתמעכהבמאכולתאלואומרים
דעתוכן.ןילן"ר)לאשתכוחיליהאיבעיאנמיירכהעלהכידאיבמאכולתתלינןלא

:(ק"ודוין'התום

.עגק"מרזםלקמןה"יכ.יפחתוה"דא,ד.'תיםרמיו חוראה

,א,קפי.צ"צ'דוש' מ,מליהלבישז'רס

-

מטק"םסיףלקמן.יראה.כדק"מ .יכהעלגםדםשנמצאריקארהיט

)טהק"םח'רס

-

איא"מהרשבהמיבאממעםאוצו "מהבהמובאמרשעם

'). למחרה"רשם'התיםנפירוש,א,ד'ישמואלרבט'רס

בהניחה)מהק"םלופלה"וח,-ועגם.בכגררי"דמ .(הכרתחת

.ולכעורה"רשםל4 _נרהטנאהה"דשםרעא

בעגולאף'רמירעדעהומפריסה)א,.ןושמיאלרבערל .(שהיאבכל

,מגק"םך"שרעג וכאן.שםלהקלח"הבשדעתךק"םסוףלעלראהעדר

.כדלקמן,לטמא'הסכדעהצמק .ה"מללגושיאהערה

.ר'ק"םרעו יאדונש"ומה"דכעז
הראשיהםם'וברפום_ש"המ'אב' ה"יכךג)'עבן)א"רמבהגהתהיאכן

.השלםע"בשי .מגק"מרעח

.כרק"םו"ט.שםן"רמב,בדקהה"ד",ידרעט העדדםשמא)ולמחרה"דרפ

ובן.(רכה'מדםבאעצמי ,ב,קפוצ"צ.הירישוראה.םק"םמריהבמדריהישח

ראה,והכמתהכרעלנמצאבלאיכן,בריקשאיטובעד מאורהשלחןבדי,עגק"ם.לקמן

.טהירהה"רם'



קצנדההלכותתיר

.ועוד[ע]נגריםבוישאם6)6:סגסממאהניגס:מגסדםעליוומצאה

עדבמאכולתאוליןמשוךשאפילוכתמיםשארכדין"משוךיןביןעגולבין.ועוד,ע)
כתמיםטומאתאלאועודבכגריםאפילוטמאהאינה11שאףלפי]ועודייכגרים

ד"ראב))לכןינמקודם1הדםעליוהיהושמאבדוקהעדהיהולאהואילנדהטומאתולא
.(ן"רמב

כתמיםכדיןטומאהמקבלשאינונדברלטהרכגוןלגמריכתםדיןלואיןמקוסומכל)

להקלדתלינןב1הוכיוצאמשוךלעניןאלאיניטומאהמקבלשאינודברעלגורושלא
שמאמשוםמדרבנןטמאהוהיאבולתלותדברכשאיןאבלבכתםדתלינןמאיבכל

וכמבורהארגישהדממתמאמגופההיאאםדאורייתאאימוראאיבא"יןהואמגופה
אףב1הגורוהלכךבהרגשהשבאהדםשחוקתייג"קפ'סיכדלעותהואעדהרגשת
.("טומאהימקבלשאינוכדבר
בקופסאוהניחתולהבדוקשאינובעדבדקהדתניא"בברייתאיןמחלוקתהוא1הודין

יומיורביכתםמשוםמטמאחייאורבינדהמשוםמטמארבידםעליומצאהולמחר
."ערוךיןושלחןהטורפסקווכןחייאכרבישין"והראדינן"הראנופסקולגמרימטהר

כיוןאחאמגופהדודאימשוםנדהטמאהועודדבכגריםכרביצמק]יןם"הרמבאבל)
מצוייםדמיםרובשאשהמאחרדמעלמאבדםתלינןלא.)מאכולתיידםמחששדנפק
בעדנדהדטמאהוכיון."נינהויןמוכיחוהמ'וידלדנריצירגליםעצטהנדקהוהיאבה

בכתמיםשהקילוכמומבגריםבפחותאפילובמשוךבולהקלאיןבדוקכבעדבדוקשאינו
שהואעליומוכחתשמשיכותונדהמשוםשהואבכלטמאמשוךשהואכלאלא

ותחתהכרתחתשנתנתזהבדוקבעדששנינויןןכמומאכולתמדםולא,~מהקינוח
מכלערוךהשלחןמפסקל1ו1שאיןואף.(אנ"ברשבמ"וכייןה"ר)ן~דלעילהכמת
:(הדעוהלכללצאתכרתאימירנספק"לעצמתממיר,נפשנעלמקום

_מ"הפידרצם .רביבדעתב"לע,ירגמראלצג

בדעת,בדקט'שאבעדבדקהה"רשםן"רמברצד _ד"הראב

_שםר"ראברצה פתמנהםראהרצו

_א"מם' ,ב,נחרצו

.מרוצקר"מלרחצ לבעלבהשגותרצט

וראה,גות"ם'הכתמשערהנפש' דאותקלו"ים,בסופיאאותקלהמיע"צת"שו

.(בזהשמסתפק) הבתורתש

,ם"הרמבבדעת)א,שדשערהאריךת' ,(לדברם'שרגלמשוםממאהם'מכנרפחותלי'שאפ

ר'יהמחמ)א"מוע,ח'שםהקצרת'הבבתורתא"רשבשא תבע

בעללכלעגק.ממילקמן1..1ע.[בדכה1'.י בחלוקבבדקהלהקל)ושםשםצ"צת"שויראה.(נפש

.כלל,מזמיד"לשלמהביז.שבג"משם.(בישלבושה הפימק

.פאכללוההיראהם'

נרההל.ג"מם'הכתמשערהנפש'בבעלד"ראברפא "מללבוש,ו"המד"פן"לרמב

.י .מרק"מכרלעילרפם

א"קיקפו'.םלעיליראה.ולמחרה"דא"מע,7."רשרפג הםבתירתש"ומה"ד).ן"ם
.(ת' שערפותח.'"םם'פתמנחתוראה,'ף'מעכדלעילרפד

.קמט'עם.מילוא .א.ק"םכרלעילרפה

.גק"סרפו הגבכתמיםכ"משארפו

,ריגישהשלאכיוןבזהלי' ל'לעראהאמנם.הראשיךבמעם)אק"סכדלעל

ם'שבכהמדממץ,('הכההגההובסוף,הו'ומה"ר)ב"במהרו ואצה,ארעתהולאוארשהאמרינדמדאירייתאטייבהבזמן

,אתאמעסקאשמאממעםאלאמדאוריתאטהורה ,ב-א,7רפה

.שםהכתמיםשעררפט .ב'סיב"פרצ

,קבבק"מלקמןגםראהרצא



תמוקצנדההלכות

3ו7וק6:מגס

~

06)36(ע"7)מסוטנך6)1נ"ע]73וקחוקתוס6ין7סהגוניגוני7

שאינושאמרו]מרבותיניש]הקצרנהביתבתורתא"הרשבלשון1ה.מלכלךלא],עא]

הנירתואבלבועצמהשבדקהעדהניחתוולאשבדקתואלאלההבדוקעדנקרא
ביןשבדקתוכלאלאכןלינראהולא.נכתםכשהניחתואומרשאניהבדוקעד1האין
מבריםשלבשוקהעבירתוולאאחרמצדכתםבושנכתםנודעולאחברתהביןהיא
.ל"עכבדוקינבחוקת1ההריבכתמיםהמתעמקיםבצדולא
מתוך11ולאשבדקתוכגוןלההבדוקעדפירשן"דהרמב"הארוךנהביתבתורתכתבוכן
ומןשלאחראלאונקייםלבניםמוכיןשהזמינהכגוןבדוקשאינוועדבושבדקהעדידה

נדהמשוםרבילהמסמאהכיומשוםבדיקהבשעתעכשיואותןבדקהולאבהםקנחה
כללחוששתאינהעלמאלכוליכללבדוקשאינועדלקחהאםאבלכתםמשוםחייא'ור

נדהמשוםמממארבישיהאבווקנחההאשפהמןבגדלקחהשאםלזמרמבראראין
והגירתולההבדוקבעדבדקהראםגבעלואף.,נ'התומכתבווכן)כתםמשוםחייא'ור

אמרינןולא"נ'התומבשםכדלעילנןנדהממאהדםעליומצאהכךואחרמגולהבמקום
עצמהשבדקהקודםנכתםכשהניחתולמיסרדאיכאדכאןהכאדשאנינכתםכשהניחתו

בבדיקתמהרחהמחזקתמוציאה1העדואיןלההבדוקבעדעצמהבדקהלאהריבו
שלבשונשים'גלןתקשיכןדאםבעינימחוורואינו.(א"הרשבבשםכדלקמןנןבועצמה
אמרינןולא"'כדלקמןנממאותרכולןכתםעליוונמצא1האחרב1ה)אחדניחלוק

בדוקיןנקייםמוכיןביןמהוכיממאותלמה'והג'והבנכתםוהניחתוהראשונהכשפשמתו
בהםעצמהובדקההניחתם]'לילהנעדמיוםאפילואושתיםאושעהואחרוהניחתן

ניפושאםלחברתהומשאילתוומניחתושמתו,ופולבשתושבדקתוחלוקוביןבדקתםולא
כן.(]הביתנימשמרת.ניחוש1הלחלוקגםבדיקהלאחרמקרהלהםשהגיעהללולמוכין

בדוקהעדאוהחלוקשהיהאחרודאיאלא.(ר"ימעיףדלעיל)בוומתכמהפושמתו
לעולםחוליןשאיןמחזקתןשיצאושתדעעדבדוקיןבחזקתלעולםהןהרימתחלהאצלה
ממקוםגומלתושהיאכלבדוקשאינועדהואשזהולינראהאלא.י'יידועשאינובמקרה

ולאבשוקאותםמוליכותואיןעדיםלהםולהכיןלהצניענשיםשלשדרכןמוצנע
בדקתוכאילונדהמשוםרביבהןמממאהוההכימשוםהרובעלבכתמיםבהןמתעמקות

מצוישאינומבחיםשלבשוקבועברהאובכתמיםבונתעמקהשמאאומריםואיןהיא
שהיהפירוש),נןבדוקיםהעדיםעםמבחיםשלבשוקשיעברואובכתמיםשיתעמקו

שישאלא1המוצנעבמקוםוהצניעתולהאותןשהכינההאשהאצלמתחלהבודאיבדוק

'במדרמשםהוכיחיכן,ה"רבשם,ילמחרה"דא,ירשח.(ב"רע,יה)דשערשב .נחק"מטהרה,ובהסוייו(הארוךהביתמתורתוכדלקמן)ן"הרמבשג

.(פירושה"דבמוסגר)1הק"משטרעב,יתתימןבשם,בדהנו'שאבעדבדקהה"דא .בערה"ד

.ב,נטמשנהשי .מט.ף'מעשיא.ח"מלכרלקמןדט

.עחק"יםעבק"מלקמןה"~שיבינונפידלקמןהקטעמטיעד)א,כ-ב,ששםשה נכאן

,א,ששיגבכגומנרימןרכני'איר' .פאק"מסיףלקמןגםראהשיד.(שם.הביתובתורתן"ברמבכמיבא)בשיה"דב,ד'שו

,(א,מ')שםהביתמתורתנעתקהאחרין1הקטעשטי.(ח"הבבשם)מבק"משז רבדעתבביאור

',



קצנדההלכותתמז

בשוקעברהלאלהאותןשהכינההאשהאםמשםשגומלתו11לאשהידועואיןלהסתפק
שכבראלאשםוהצניעכןלהאותןשהכינהאחרבכתמיםבונתעמקהאומבחיםשל

נתעמקהאום.מנדשלביט1קבועברהלאאםלהידועואיןושכדהרביםימיםעברו
גומאדבכהאיואף.בדוקנהשאינועדמקרילהוהכינתושבדקתואחרבכתמיםבו

תלינןלאבכתמיםנתעמקהמפקאומבחיםשלבשוקעברהמפקשבחלוקהבכתמים
מפקנולדכךואחרלההבדוקבעדעצמהלבדקההדיןהואכןואםן'נח"ימעיףכדלעיל

ד"למעיףכדלעילבכתמיםשחוליןבמקוםאלאתלינןדלאנדהוממאהתלינןלא1ה
"'בד1קששאינועדמקריבושבדקהקודםבעדהמפקכשנולדמקוםמכל".הש"בהג
לעילננש"כמ

~
להכשידועהיינוידועשאינובמקרהחוליןראיןהא.נמ'התומדעתי

מקרהלושהגיעתוליןאיןבכתמיםהמתעמקיםבצדולאמבחיםשלבשוקהעבירתושלא
רי.(]הקצרננהביתתורתמלשוןכמבוארן"הרמבכדעתידועשאינואחרמצרשנכתם
ממייודעתואינההשוקמןחלוקכשלקחהאבל.כתםמשוםומסמאלהחוששחייא

אוב1הוכיוצאמהורהאונדהמישראליתאוהישראליתמןאוהנכריתמןאםלקחתו
פעםבדוקשהיהאףהמוצנעבמקוםהיהשלאפירוש)בביתלההמזדמןבעדשקנחה
מאןליבאודאיהאבכי(בכתמיםאצלושנתעמקוומצויקרובשהדברכיון)אחתננ

.הארוךהביתבתורתא"הרשבל"עככתםמשוםאפילודמממא
שאינושבביתננןחלוקוכןלקחתוממייודעת,דאפילוננכתבהקצרננךהביתובתורתננז

מדבריהםשהכתמים1הכתםבוהיהכבראומרשאניכתמיםמשוםלוחוששיןאיןבדוק
להבדוקשאינובעדבדקהגביליהדמביראמשוםוהיינו.ל"עכלהקלבהםוהולכים
שאינו1העד.עומדתננןמהורהבחוקתראשהמשוםלגמריננחדממהריומי'ברדהלכה
להקללבומלאולאשלמעשהאלאממפקנממאנהלאבועצמהשבדקהפיעלאףבדוק
דאיפליגובועצמהשבדקהבעדדוקאוהיינוברכהעליותבאדהמחמירוכתבנןבדבר
בהאיודועלמארכוליהאפשרכיון"נןלמעשהאפילוהקילשבחלוקכתםאבלתנאיביה
.יומי'כרהלכהליהמביראהאדפליגילזמרתמציואם

פ,ג

-

'שער.כהק"מ'לי'ושפת,כהק"מכסף'טורדעה םטהרה

,בק"םלח"ים,בק"מבז" רלללהיבאשנב
,זהק"מ2" ,בהגההי"מלם'פתמנחתראהשסג

וביאירגיסתאת(ל.לעהאמיר'לפ)לבארבאעתהשכד דבר

,בדיקני.שאבחלוקכתמיםן.לענא"הרשב' ,מלשרלקמןההלכהמקירשהוא

,א,כבארוךה"יכ.ב"מוע,יזשכה "הבבהעתקכיהשכנ

מיק"מך"יבש,האשהאיןה"ד' נה'יא:שלניכבדפוסיםדלא,(עזק"מלקמןה"וכ)

נה'בא.שהר)4הוהטעםהוכהה"ומבאר-,יחו,ודעת' שמתיריבאן,בבדקהאףהכל.לרבדל'לעטיהרעת-יה

,('כוירעת'באף.יראהנונו,ריקאבכתמים )(שבבית)רבנוהוספתשכו

,(בארוך)א"הרשב-רבי היגנובריקשאינישעד)י.מדברלעילהמובא.לפ

,('כוהמיצנעמנקוםשנטלתי .(א,ח')יהקצר(ב,מ')הארוךהמתבתירתשכח

.(שם)הקצרהביתבתורתשנט )הקצרהמתבתירתשל

.(א"מוע,ח' .(א"מע,ה')הקצרהביתבתירתשלא

.בק"םפב'.םבשםקנהשייתראהשטו שא-ב"יבמכ,כשעברהשתולהשיו

במפקתולהנה' .עברה

שתפליןבמהתפליןהפפקנכלרכ.1אהעצמהשברקהשיח שבנקום,נחבאופהק.1פפהק.פולעיל.בכתמים

כ.1א.(כתמיםמשאתדקולא)נרהממאהתפליןשאין
.כתמיםמשאתאלאלהאיןחיא'ליבכאןנטיעוקשה' 1

.בומקוםרמכללישבם" .(שהשהפכן'גב)הק.פא.ק1ה'"פל'לןנםראהשיט
.('הת1פכ.1כה.רבמ1פנר)זהק.פשב 1הנברקהשנםשכא

שאנוידנקראמנזלהבמקוםהת1' ,(בוויוםקורםהפפקכשנכלררקארהינ1)ברוק

כשפקהואברהנ1'שאשער,א.רשבלרעתכאן1.קר מבהשלבשוקעמועביהשמא

כשנכלררקארהינ1)ם' 1בת1דתה.ר)בסמנךלקמןיאה.(בושברקהקורםהפפק

בהן'אברוקנ1'שאשערפ1פקא.שהישב,הקצרת'רנ כבממגמאת

ש'1מה.ר)הק.פא.ק1קש"פליל.(פ" ,שברקהקורםהפפקנכלרשכאןממיםזהשנם,'צבהחכם

ת.ש1.(שת1'שלבאחרהפפקנכלרשבהל1קם'נכתמל1'1א פצ.צ

אותקלו"פ.והנהה.ראאותקלה"פ.נאותכה"



תיזקצנדההלכות

מסשנוין[]ע]ס7נויסהפוקוסעדסנקחסכגוןלרוכנךקת1,סח3ע7עננוס73קס
יותרקפינוטסורסכחסעלווגנו1351עומסונפקסכתסיס13סיומכנרמחוקתו

.(י"ס3ססמ66"וסריט63"נוסרס3מסיועכן)הכגרים
כךואחרבירכה[עג]ומחתולהבדוקשאינובעדעצמהמבדקהלז

הגולהבאר

יקדמןאתץ,ל'ג~ונר.עלשהןמדגדלמאיראלקולא,נ"נ',ןהנ,משדוגאמשושא.ער"דשנ"וש'מדנופו שאכיון
,;הן'הכ'מקמבדיקני'

שאינובעדכתםמשוםממאהדאמרכמאןדהלכה]ערוךנןושלחןהמורדעתלפיאבל
במורמ"וככתםמשוםדממאהלזמרישנמיבדוקשאינושבחלוקבכתםכןאםבדוק
ערוךושלחןהמורדעתלפידאףלהומבירא"נןוהשייךי"נח"הבאבל]ניהמספסקוכן

ומשוםלדבררגליםבועצמהשקנחהדכיוןבדוקשאינומעדמפיקילשבחלוקהכתם

דעתוכןלגמרימהורהבדוקשאינובחלוקהנמצאכתםאבלכתםמשוםממאההכי
:,לקנןמעיףכדלקמןע"השו

לפישםהניחתוואפילומתחלהבדוקהיהאפילובהוכיוצאכאשפה.שםמצויין,]ע]

הבדוקעדאבל.("נןא"רימנבשם"ינ"נ)שםהמצויבדםשנתלכלךחקתושעה
בשםלעילניןש"כמבחזקתוה~הרילילהעדמיוםאפילואושעהלפיבביתשהניחתו
שלבשוקהעבירתושלאשיודעתגוונאוכהאילילהועדמיוםודוקא.הביתמשמרת
שהגיעאלאלתלותואיןבצדועברוהמתעמקיםולאבכתמיםהמתעמקיםבצדולאמבחים

יודעתשאינהבעניןרבמן~עליועבראםאבלידועשאינואחרמצדשנכתםמקרהלו
אםאובכתמיםהמתעמקיםבצדאובינתייםמבחיםשלבשוקהעבירתולאאם

ולאמגולהבמקוםבביתשהיהכיוןאלאעודולא.חזקתואבדבצדועברוהמתעמקים
ממקוםגומלתושהיאדהיינובינוניעדשהואדהכאבדוקשאינומעדגרעהמוצנעבמקום

שאיןמהא"הרשבבשםלעילנתש"כמכתםמשוםחייא'רמסמאהכיומשוםהמוצנע
.דלעילבביתלההמזרמןעדהיינוהמוצנעממקוםשלאכשנסלתוכן

ונמצאבועצמהובדקההאשפהמןבגדלקחהדאפילוכתבד"הראבבשם"ןנת"הראבל)

מצוייןהדמיםשרובדכיוןלרבינדהומשוםחייא'לרכתםמשוםממאהועודכגריםעליו
בעלכלמקוםמכלא"רממפסקו1~לשאיןואף.לדבררגליםבועצמהבדקהוהיאבאשה

:(]הדעותנתכללצאתכרתאיסורבמפקלעצמויחמירנפש

ירכהעלגםדםנמצא.]שמנתליפוליכולהמקורדםשאיןמקוםמבחוץ.יריבה],עג]

עלהימדימירכהירכהעלהדםאחאבעלמאלמיסרדאיכאהעדשהוסחבמקום

נעשלב

"
.עחק"מלקמןה"יכ,(ה,בה"דבמוסגר)עאק"סשלט,עק"מלעילונתבאר.זה ,(הביתבתורת.כ"יכה"ר)עאק"סשט.בהק"משלג

.(ר"הראבבשם)שםן"ברמבה"יכ.בדקהה"רב,ד.שמאשבדקהבדוקשאיםערביןשמחלק)האשהאיןה"דשלד הלוקן.לבבו

ב"פכהלכהטהרה.מזק"םעטאפתחאראה.(ם'תמ%בדוקשאיני .23הערה.מסידעתאשליבכתמיםשמטהר)מזק"םשלה

מפקבזהש.ם"הרמבשלרעת)עק"םסוףכדלללטמע.(לקחתי .(לעצמונפשבעליחמיילבן,כרת,עיק"משםינתבארשלו

.מזק"םוכדלעלוטחתיה"דא,יד'תימשסג.שהניהתיאוש"ימה"דשלז שלח

.איתמרה"רא,ר'



קצנדההלכותתיח

6חרחתו'סג06סכן)וב:תגס.מהורהועודכגריםאפילודםעליונמצא
('"31ע"7)הכגריךמותרו)'6פ7טסורססכתס[עי]תקות)סיסנפקוסס73יקס

.הכגריךותר'סו055טנו5סמכיח7ססחןנפקוסחתו'סג)35
נורעולאחברתההביןהיאביןשבדקתוכלהבדוקעדייאיזהולח

בצדולאמבחיםשלבשוקהעבירתוולאכתםבושנכתם
.בדוקבחזקת[עה]זההריבכתמיםהמתעמקים

היהכןאםאלאבחלוקהשמצאהכתםמשוםממאההאשהאיןיילמ

הגולהבאר

.א"הרשביכהשםפי,בפה1'ת,רבבשםההשבבבשםמורפד ,'מ'בסיהלקמןמהאפה

ואבאבדוקדאינוכיוןהכאאבלניעכדלעילהכיאמרינןלאהבדוקעדרגביאלא.העד
."ינת"רשכתבכןלקולאמפיקיתרילהוהווהעדעלהדםהוההכימקמינמילמיסר
מסמאלאמפיקידפתרינדהמשוםדמממאלרביאלאי"רשכןכתבשלא,ךנת"השודעת
שהכלגמורמפיקאמפקכאןאיןשהריאפשראילגמרילמהראבלכתםמשוםאלא
דרגאנחתינןדלרביכיוןערוךהשלחןודעת.לאואםמגופההואהדםאםהואאחדמפק

ממאהאינהכוותיהששלןדקיימאחייא'לרכןאםנדהממאהדאינהביריבהבמחתו
להקלצדדים'בשישכיוןאינוה~אחדמפקשהכלך"הששכתבומה.כתםמשוםאפילו

"קפ'סיכדלעיל
~

.()יעקבנמנחת)ינתן"ק'ומי"נת
ומירכהירכהעלהדםאחאמעלמאלמימרדאיכאירכהעלגםדםבנמצאדוקאומיהו
הכמתאוהכרתחתהניחתואםוכן")ירכהנעלדםנמצאלאאםאבלהעדעלהוסח
בקופסאכהניחתודינווהכמתהכרעלועודכגריםנמצאולאבועצמהשבדקהאחר

:בהגייהא"רמש"כמשכיחדםשאיןמקוםבכלהניחתואםוכן(])דנ"ראב)

היינו.(])משהנדרכי)כתםבשארכמותלינןדמיםדשכיחיבמקוםכגון.הכתם,עד]
לאובכתמיםכתםמשוםאלאממאהאינהבדוקאינושהעדדכיוןבמשוךאפילו

לאהבדוקבעדבבדקהכןשאיןמהלמיתלידאיכאמידיבכללמשוךעגולביןרבנןפלוג
:י)הנ"בהגד"למעיףכדלעילדוקאבעגולאלאתלינן

:")לעילנש"במעין.דוק]חזקת],עה]

,(הבדיקבעד)מסק"חסוףל'לעגםראהטנא.מחק"פטדי בעדשמצוא)ג"כהכתמיםשערהנפש'בעלראהטנב,('הא)ולמחרה"דשםטחה

בה2"אם,יהכמתהכרתחתחתו'שהנבריקשאיהמוסק"דטוו "פכרעילטמא

,תקףק"םם'ינ.צהשלחןברי.(ועידכגרים,עוחקי .1ק"םטנג.כרק"מטוח

.מרק"םשםראהטנדתירתוראה,נו'לוהגועלאבשוערזהמן.םטעט בדשםהשלמים

.(א"הרשבדעתבמאיר)עאק"םשגה.כק"םמטים"םני' .לזק"םהשלמיםתורתשנ



תיטקצנדההלכות

ולבשתושלבשתוקודםבדוקאינואםאבל.שלבשתוקודםלהבדוק
.מהורה[,ע]כתםבוומצאהבדיקהבלא
ולבשהלחברתהוהשאילהמהורומצאהופשמתוחלוקהבדקה[עי]יימ

.ממאה["ע]והשמהמהורההראשונהכתםבוומצאה
הגולהבאר

חברתהטומאהדלעניןא"עח"דנשם'וכולחברתהלתו'והשאכלוקהבדקהתא"אברששתדדבמהאט"בפם"ךורמבשםפו .שבדקהואמצה

פיעלאףכלומרלקחתוממייודעתאפילו1,ךנ"ש.,,חנ"הב.פירש.טהורה,עו]
שלאכיוןהכיאפלומבוויותרהכתםבהלתלותשאיןטהורהמאשהשלקחתו

בצדאוטבחיםשלבשוקשמכרתוקודםשהעבירתותלינןשלבשתוקודםבדקתו
שהיהפיעלאףבדיקהבלאשלבשתושבביתבחלוקהדיןוהוא."נבכתמיםהמתעמקים

לתלותוישהכנוסאחרמידכקופסאהמהתושלאכיוןהככוסכשעתמתהלהלהכדוק
בעניןרבומןשעברכגוןבכתמיםהמתעמקיםבצדאוטבחיםשלבשוקשהעבירתו
לתלותשישאלאהעבירתושלאיודעתואפילו.העבירתולאאםיודעתואינהששכחה

במקוםהיהואפילו.בצדועברושהמתעמקיםאובכתמיםאצלושנתעמקוהביתבבני
אפילועדגביניןלעילדתלינןכמובצדושעברותלינןבצדושיעברומצוישאינומוצנע
מצויואינועדיהןבולהצניענשיםשלשדרכןהמשנעבמקוםשהיהכגוןמצוישאינובדבר

בדוקשאינועדמקריהכיואפילובכתמיםהמתעמקיםובצדטבחיםשלבשוקבושיעברו
"בונןעצמהוקנחההואילכתםמשוםטמאהבדוקשאינועדגבידהמםאלא.כדלעילנן

.והשייךח"הבדעתלפילגמריטהורהבדוקאינומקריגוונאדבכהאיכיוןבחלוקוהכא
רי"דמו"לדמעיףבדוקדאינודומיאהוארהכאבדוקדאינוערוךהשלחןמלשוןמשמעוכן
.לגמריטהורההכאהכי.ואפילמוצנעממקום.שנטלתוהיינושםא"רמש"כמבינוניבעד
.כדוקשאינוכעדאפילוסיקל]"אנ"דהרשכמאחר]כממנןדלאככתמיםלהקלעיקרוכן
עליוומצאהבדיקהבלאלבשתוומןולאחרהכבוםאחרמידבקופסאהניחתואםאבל
הכבוםבלפניאלאלתלותשאיןשכיוןהכבוםבשעתבדקתושלאפיעלאףטמאהכתם
כדלקמןלהחמירחוששתדבבדיקהבקיאהאינהואםבדיקהידיעללהתברריוכלו1ה

:(ד"וככ"מקופלחיכרתי)י"ונ"ממעיף

ובדקתופשטתוכךואחרלבשתוכךואחרבתחלהשבדקהפירוש.חלוקהדקה],עז]
לאכשפשטתואלאחלוקהבדקהבלאאבל.לחברתהוהשאילתוטהורומצאתו

הכינלאוהאכשפשטתוטהורשמצאתומשוםטהורהדהראשונהלאשמעינןאצטריך
:(,ךנן"ש)"טנן"למעיףכדלעילשלבשתוקודםבדקתושלאכיוןטהורה

ע]

"
כשפשטתוחברתהשבדקתומאחרשלבשתוקודםבדקתושלאפיעלאף.טמאה,

,עאק"ממיףהדלעיל,לרבאם'רגלאיבאדאוא"שסעאק"אסיףל.לעונתבארהיבא.האשהאיןה"דשננ א"הרשבבדעתכןילפרשלגרים.ההופחה)

,עאק"תפוףל'לעגם.ראה.כסק"משסיב,(ע"והשי ק"םל'לעהיבא..ב,ט'דערערהאריךהביתתירתשסיג.שםלעלהכא,מזק"םשזז

,עאגרילהישראליתהיאשאם,פאק"םלקמןראהשנח בנבכ"משא)ממאית,עברתילא-ואוכרת

-

.צוק"לשסיד,(יקטנהת ק"יםשסה,עאק"םשנט

,עי ,פהק"מלקמןגםוראה.מוק"םשסיג.שם'שס



קצנדההלכותתכ

אונדהלישראליתוהשאילתוופשמתולההבדוקחלוקכלבשהמא
רואהשאינהפ"אעעפעםוראתהלראות,טט]זמנהשהגיע"לנכרית

.ומהורה[9]בהןתולהכתםבונמצאכךואחרהחלוקהשאלתבימי
בוומצאההיאלבשתוכךואחרלהןוהשאילתובדקתואםהדיןוהוא
ועיין:תגס.נקייםשבעה[]9]במפירתיחיאואפילובהן[9א]שתולהכתם

תנות)נכתנויסמוקיען6יןס"גקסנעס)ססר6סוגיסיניססס)37סו"קנ"קקנון)

.(5חרנ7נר
הגולהבאר

.היאהשיהההבחוקת"מששםא"הרשבצ.ב"עמ"ך1שםממשנהשםפח כפשםרבכדממהפט

א"עא"דשםי"פירש'

אחראםואפילו.(~אנן"רשב)הואלההבדוקוכחלוקעצמהכבדיקתחברתהובדיקת
הניחתולילהעדמיוםאפילואושתיםאושעהואחרמידההניחתוחברתהשבדקתו

:ן"אנ"הרשבבשם"לעילנןש"כמנכתםכשהניחתואמרינןלאלההשאילתוכךואחר
:בינימעיףכדלעילאחדויוםשניםב"יבתדהיינו.לראות,עט]

מקולקלתשאינה11עללהקלכדיועומדת"במקולקלתשלהקלקלהשחולין.טהרה],פ]
דתלינן]דרבנןנלאיסורבכלכמולהקלבהםוהולכין]מופרימנלמדברישהכתמים

משוםממאותדשאיהןלמהורהכשהשאילתוכןשאיןמהנליא"קי'סיכדלעילגוונאכהאי
:,מפנלמעיףכדלקמן"מהךנלמפילהךדמקלקלתחזיתדמאי

הכתםשבאלזמרבהתולהאינהלראותזמנההגיעשלאבנכריתאבל.הן],פא]
המתעמקיםבצראומבחיםשלבשוקשעברהלתלותישמקוםמכלאבל.נטמגופה
אינהקמנהישראליתואפילועברתילאלומרנאמנתאינהשהנכרית"בכתמימנל
כשידועסיירידהכאאלא."כדלעילנןלדבררגליםבדאיכאאלאלהחמירה"נאמנתנ

חוליןאיןלההשאילתוכךואחרלההבדוקחלוקהשלבשהברישאאבל.עברהשלא
:]נןיקחמעיףכדלעילשעברהידועכןאםאלא

שלאבנדהתולההכיאפילוותסבולשתספורעדבמומאתההיאשעדין.קייט)'ז,פב]
מידילהמקלקלהדלאכיוןכמותהממאהשהיאפיעלאףעדייןלמפררהתחילה

.(א,כ)רשערהאריךהברץתרת,שט .(בזהה"דבמימגר)עאק"סח,שס

אושעה:א,ש)ת'הבושבממרת,(ב,מ')שםשסחן שת

.(לה'לערמעםאפיליאים' .נ"יש,גק"םשםל'לעיראה,מםק"םך"ששע

.ב,קםב"ביראה.מחק"םך"ש,לאק"םז"משעא ,אק"םכולעילשעב

.שם1"משעג הגיעלאר"בשועזהמשןשעד

שםע"שייראה,ליריני .א"מ

.זוהריה"דב,נם."רששעה .פוק"ימשעו
,א"רע,םגמראשעז ק"וסמ"מלכדלללשעת

שאפלו,בריקשאיטבערעי

(ם'כתמן'לענ)נן'דתלמהורהמאשהלקחתי

ומכיש)מציישאיטאף,מבחיםשלבשיקשהענירתי נאמנתגרילרות'שראל.שאלא,(ורקמנהבנכריתכןשתילין

,יקרנהת'נכרכ"משא,(ממאותישתיהן)עברתילאלימד ח"או.מבק"םא'סילעילראההקמןנאמטתלעטןשעש

,נ"יש,."םחלבמי ,מהורההקמנהיגם.החליקבעלתאתלממאותשפ

כתמםסומאתבהגזרישלא,דק"יםב"מכדלעיל .אדעתהולאומבחיםשלבשוקעברהיאמרינן

ממאהבדוקשאיטבעדבבדקהשרק)עאק"םסוףשפא ,לדבררגליםבועצמהשקנחהדמין,כתםמשים

.(בכתםכ"משא מעםינתבאר.(תולהאינהעברהשבמפק)ב"ובמכשפט

ההסםש"ימה"ר)הק"םא"קיקפו'סיל'לעליק'הח המפקנולריבאןשלבשהקודםהמפקטלרשכאןצבייך

.א"ממקצ"מצ"צד"פסיראה,שלבשהאחר



תכאקצנדההלכות

לאחרזוקמנהולבשתומעולםראתהשלאלקמנההשאילתו"ימב
ראתהשלאלנערהשהשאילתואוהמכהשחיתהקודםשנבעלה

עלליושבתשהשאילתואולבעילתה[9ג]לילותארבעהתוךולבשתו
'ורס"וס6"ינססוטור7"ר6נ)הזהבזמן[9י]ואפילובהןתולהמוהרדם

הגולהבאר

הקלקלי'נ11ההלהשאפההצביא"ונד'1נ1שהילהן'1ש1שפנויהאצא
איה1פ1ה,'במדןהקלקלה1,בההלה1אפ חילשל

,א".ק'בסילעיליגתיו.צ'וכותרומהשליאחתן'

תולהאינהרביםימיםמפרה111אחדיוםמפרהשוופיעלאףלספורהתחילהאםאבל
:(]למלךננמשנה)בה

לנערהנותניןהיוהדיןשמןבבעילהלילות'דעליהעברושלאפירוש.למעילתה,פג]
הדםכלוחולין"מפו1ריןנןביןרצופיןביןלילותיי'דבעלהעםלשמששנשאת

וכןנקיים'1עליולישבצריךואיןמהורנןןדםשהואבתולימניבדםאלולילות'שבד
ובקמנה"נןבתוליםבדםחוליןאלולילות'דשעברוקודםבחלוקההנמצאיםהכתמיםכל

11הריחלוקהלהןהשאילהאשהאםוהלכךניןהמכהשתחיהעדהבתוליםבדםתולין

."מידינילהמקלקלהדלאכיוןהדיןמןבהןנןתולה
ביאהעלאפילובתוליםדםעלנקיים'1לישבוגורוכךאחרחכמיםשהחמירוואף

]מיקלקלהניהכתםבהנתלהאםכןואם]גשן"קצ'סיכדלקמןבקמנהואפילוהראשונה

בהתולההכיאפילוומבלהמפרהכבראםשכןוכלנקייםילמפורהתחילהכבראם
שתחיהעדובקמנהללות'דשיעברועדבנערהבתוליםמחמתי"נמצוייםרדמיםמשום
.,אנן"ורשב"'ןנ"הרמבדעתכןבמצויתוליןולעולםהמכה

אלאבתוליםמחמתבהמצוייםדדמיםאמרינןדלאלהומבירא"נן'ותומינןן"רשאבל)

ואפשרדעתםהביאלאיוסףוהבית.בעלהעםששמשההלילהשלאחרהמחרתביום
:(להקלניןשומעיםדבכתמיםמשום

תולההכיאפילותקלקלנהבהתתלהואםמוהרתדםעלבועליןשאין.הזהזמן],פד]

בהןרי'החמשעכשעפ"אע:לאהלכהר"פגרה'הלשצה מפנ.בהתולהז"ה

.ר"מ.א"שבה)מציירפה'שש' '"עמשמאתולכן,'בפעםשששהלאן.ועה,מפרהשכבר

ב"סמקצ"םצ"צד"פםיראה.(בהתולהמ"ימ,הכתם ק"סא"וקו

,י .(ג,כ)רשער.הארעהמתבתירתשצד

מהושדמיהבתולה:'מצירפה.שזוה"דב"רע,ישצו

-

ן הבתולןמחמתמציישלהשרף

.מהירכתמהלכך' והגינו)כתםלהאיןמהדיןשדמיהז"דכ:ף'מתקה"דושם

ללהענר:ב,יאבגמראכמבואר/בוהמחרתביוםריקא ,נ)תויהגרל'יראה.(ממאהוראתהתשמישבלאאחד

',) ,הכאו,כ

,שםתורהיגריליראהנקה"דנ,.שצת מט"פש"ראשצט

,י"מכל'לעא"ירמטית.('הס)א" ק"םלשלגם.יראה

קםק"ממימ"

,,

גםוראה.א"סגער"מע"ושיטור,ה"הא"פרמציםת לע

,מהק"סקפו"םל'

ק"ממטילקמןיראה.'שהתוםודעה"דמ"הכפיטשפג .פה

ה.רשם'.ישו1ש'לפ,(הללכבית)ב,פרמשנהשפד לןנםנראה.במרת

.גהק.פקפו"פל' .ניקת'תה.רשם'ת1פ.שםבבריתא'ררבמעשהשפה

.מתןה.רשם'.יששפו משנהשפז

ה.פם.רמב.1בת1להה.רשם'.1רשא,א' .ה.'ה
ה.רשם'.1רש('מצ1שירפא11)ב.יע,'גמראשפח .11ה.1רמתקיף

.(הללכבית)ב,פרמשנהשפט 1ש1)א,פבריתאשצ

.(בבתולהן.שת1לן' .נרק.פך.ש.לנק.פ1.מ.יפבת'ב,ה.רשם'.דששצא
ן.1ש1מוריאה,נ1'ר'לינקלאר.בשיע1הפיןשצנ מלעול.א.פשם

.נ,ם",גהק.פקפו" .ב.פמלביםשצו
.(מהגרכתמהגלכן,'מצ1רפה'ש11)ב.רן,'גמראשצד

.פרק.פלקמןראה,.שםך.1ש1.מ.שםנלבישמי



קצנדההלכותתכב

שלא'זלכופרתהשאילתואםייוכן.(0"033"ור6ס"רנו3לעת)יווחס
.מקולקלת[9ה]ששאלתווחברתהמהורההחלוקובעלתבהתולהמבלה
קוהםהכתםעלכבריושבתשהיתהביןהכתםלבעלתיוהשאילתומג

איןזהאתששאלהלאחראחרבחלוקכתםשראתהביןיישאלה
השאייהאםשכןוכל.לחוש[,9]צריכותושתיהןבזוזוולאבזוזותולות

הגולהבאר
.נפשטה.שם'וכוחנן.''דר"בעצגוכהבמקולקלהקלקלהן'דתולכהטבח.כבריתאשםצב .'מדףשם'מ.ת.הקצרהמתרת.גתא"הרשכצד.דרבנןדכתמשמוןש"והראן"ךורמבא"הר

לעצמןמוהרדםעללבעולשלאשהחמירוומהקלקולכאןואיןמהורההיאהדיןשמןלפי
אינה11חומראכי("דת"ראב)החמירולאחברתהעלתצילשלאלעניןאבלהחמירו

משוםעליותיגורוהגמראחכמיבתוליםדםאבל]דגמראתמדינאולא]ממנהגאתאלא

:("חת"ב)בהמצוייםרדמיםאחרינאמעמאהתםלןאצמריךהכי

מפניהחלוקבעלתבהתולההכיואפילו,שמפרהתמהכלומתרה.מקולקלת,פה]
בשביעיואפילו"במקולקלתהקלקלהואוליןממאהתןהיא111מהורהשהיא
היאהרימבלהשלאעכשיומקוםמכלתןהתורהמןולימהרלמבולבידהשישלמפירתה
.('תגמרא)במומאתה

שהנדהלפיבהתולהאינהעדייןמבלהשלאפיעלאףשלהנקיים'1שעברואחראכל
עדמהרחהנשלמהשלאאףמומאתןימיששלמוומאחרבימיםתלויהמומאתןוהנבה
להמביאיםאנוהכתםבהנתלהאםמקוםמכל"'ת[1]"קצ'סיכדלקמןבמיםשתבא
משנה)מוויותרלוודנממאחויתומאישבעהעורבימיםהתלויהמחודשתמומאה
מהכלמותרתהיאשהרימחודשתמומאהאינהנקיים'1בתוךכןשאיןמה(]'למלךת

.(י'ופלתיתכרתיעיין)]'גת"קפ'פיכדלעילכותרתאינה'1לאחראגלשמפרה
בעתראייתהאחרימים'מ1יותרשעברועדנקיים'1לספורהתחילהשלאאשהאבל
שצריכותעכשיומקוםמכל'1בסוףהתורהמןנדתהסומאתששלמהפיעלאףנדתה
~תן."קצ'בסישיתבארדרךעלכהלכתהנקים'ה1כלמפרהשלאכל,תןנקיים'1לישב

:~'את"ממעיףדלעילנדהוהיינובהותולהמומאתהשלמהלא

ידעינןדלאמשוםבהתלינןלאועומדתמקולקלתהכתםדבעלתגבעלדאף.לחוש,]פ]

.נדק"פשיך.ממילבוש.טור,גמיהכתמיםשערמא .(פשוטבלהג)שםרמיםראההב

.ן"הרמבכתבה"דקצרמיי"בראהתג

גםיראה.(ש'לקש'יריחנן''רב,ושמיאפי.רב)ב,מהחי .נחק"מסיףשםל'לע
,רוהבזמןלי'אפש"ומה"דתה "רשוצו

כשימרתלתו'השאה"דח"ב.יחפותהה"דא,ם' ,נהק"משיך,עם

_שםה"ב_ובמירהה"דשם'"רשתו הארוהת.הבבתירתא"רשבחח

מיףלבוש.(ב,כ)דשעי .שםח"ב.ב"מ

.ג"וש,נדה'להלחה'בפתכדאיתחט

שם'"רש,(עםכעדום'שומרתן'לענ)א,םבריתאתי .שםה"ב,שםא"רשב,אלאה"ד

,א"משם.ע"שויראה,ריני'לע'הגלאר"בשועוהמן'מחיא בתחט"הכפיטתיג

,דהנראההגעיברשלתו' _ומררה"דהה'בפתתיג

,בגק"מתיר הפתבסיףכדלדולתטו

.נרהלהלהה' א"משםע"שוראה,.רינ.להמעלאר"נשועה.מימןתטו

,(המפירה'מ.בשבעתקה'בד)ד"וחטהרהגהפסק) ,פבק"וחופיז



תכגקצנדההלכות

נפסיטותמוריסוכןטור)לחוש[9י]צריכותששתיהןויבשתווחזרהלמהורה
.(עינוגיטוםופוקקיסק"בס
מחרתהבימיולבשתובדקתוולא["9]נדתהבימיחלוקלבשה"ירוד

.הואנדותה[9ט]שמימיתולהכתםבוונמצא
הגולהבאר

.פשקםשאו~הביהבהווהא'ךושנשבהובישצח

רואהבחוקתולאואתאמעלמאדאימא"'שבחלוקהתהכתםלהאחאדמגופהבבירור
ה~שבחלוקהכתםעללישאלבאהאינההכתםדבעלתגבעלואף.(ן'ית"רש)היא

לישאלהבאההחלוקבעלתאיןהכיאפילוהכיבלאוממאהדהיאכיוןלהשהשאילתו
כדלקמןתנלמהורההשאילתואםשכןוכלבהתולה

באותכששתיהןדאפילוה"במעיףדלעילאחתבצפורשנתעמקונשים'לכדמיולא
אחרבנהלישאל

~
באהאינהואחתלישאלבאהכשאחתשכן%.מהורותתנאשתיהןה

ממאהתהיהוחברתהצפורבדםאלאבחברתהכתמהלתלותצריכהאינהדהתםכלל
מבהךתננמפיבהךלתלותחויתומאיבחברתהכתמהלתלותשצריכההכאאבלממילא

)תנא"קי"מדלעילקדרות'ברגבילשימתוואויל.א"הרשבדעתכן

בתים'בגבימתנך"תל"מחיםבאורחערוךושלחןהמורדעתכן.שםתנזולהחולקים)
דחדאשהבעליםאלאלישאלדעתבהםשאיןוקדרותבתיםדשאנילזמרצריך,תנבדוקים

דעתבהןשישהנשיםאבללישאלבאדאינובאידךתלינןהלכךלשאולבאיםהו"מינ
לקלקלחזיתדמאיבחברתהכתמהלתלותלהאיןמהןאחתאלאבאהשלאאףלישאל

לחושאיןוקדרותבבתיםכןשאיןמהמקלקלהאתהבהתולהוכשאתהמהךמפיהך
לןאיכפתלאדורשואיןשואלכשאיןאבלבעליהםעליהםכשנשאליםאלאלקילקולם

הו"מינדחדאכשהבעליםוהלכךואבניםלעציםולאלישראלאלאהתורהנתנהשלא
:(~לשאולתנבאיםהבעליםשאיןבאידךלהותלינןלישאלבאים

מיקלקלהבהאתליאדאיכיוןמקוםמכלדרבנןמפיקאדהוהגבעלאף.לחוש,]פ)

:(יתנח"רש)מהךמפילהךדתקלקלחזיתמאי

הניחתושפשמתואחר.שלבשתותנןקודםבדקתואבלכשפשמתו.דקתו]ולא,פח)

:תן'כובימיולבשתושחזרהעדבקופסא

הקצרהביתובתורתשםהארוךהביתבתירתא"רשבתיח )שם

השאלתוה"רח"ב.ג"ממלביש,תיר,(ב,מ' ט.לאשה

.לדק"מ" .ט'ק"מסיףלעיליראה,'לאה"דא,םניט המעבהמשךתנ

"
,פזק"כס כרלעתשא

.מטק"מל' _שםה"בראההכב

ק"סשםך"שוראה,ליריתוניעלאר"בשיעזהאשןענג בשת,ש

שנפל,ארםבני'בשלתר'השליות-ק' תוית)א"הרשבשלדעתמהעאתתלתך,דרבימיר'א

אפלולהקלן'תילן'א(א,בגבשערדת'בהאריךת'הב
.והאחרוהלישאלבאי שאל'לבאושאם(שםך"יבשא"ברשבהובא)ן"רמבתנד

.(ררבנןמור'בא)מותריתהן'שתזהאחרזה .ה"םשםילעיל.בסלףוצנה

שאם,נכנסמתה-לאוע-הואיןהמץונמלעכבריבאתני זהאחרביהלשאולובאיאדם'בנ.שנשלם'הבת

.לבדוקם.כ.צראיןשמהם ,ג,ריבשם.ד,קצאצ"צר"פם.ראהעכז

'.םצ"צת"שי ם'מלככבור.לאק"סכסף'טורדעהפר.ג"מקנז

.קמו'ע הרה"דב,נסתגח

ק"םלעילגםיראה.נחק"סשיך,וי' _פ

,טהירההכירבלאופששאכללבדקהלא'דאתכט כדלע

,פאק"יםעוץק"ומט"מלל' .םק"םך"שתל



קצנדההלכותתכר

בלאלבשתושנתעברהואחרמעוברתשהיתהקודםחלוקלבשהיימה
היתהשלאהימיםבלבישתתולהכתםעליוומצאהבדיקה

:תגס.ולחברתה[צא]שתולהכמובעצמה[צ]תולההממקהוכן.מעוברת

.(6"סרסננססי"נ)וקנססיתססנ6נינויסנעננוסתונסוקנסולן
שהיאבזמןולבשתווחזרהונתכבס[]צ]נדתהבימישלבשתוחלוקבוו

בפסנוואינהישראליתידיעלנתכבסנאםבדיקהבלאמהורה
היאואם.בה,צז]תולהואינהכיבום,צג]בשעתבדקתוחזקהלשאול

הגולהבאר

'וכרא"עו"רנשםממשנהבתיהא"הרשבבשםטורצן,וזחם''וכ"וכבתיהשםא"הרשבצו .ב"עשםבבריתאמאיר

מקיליןאיןנקיים'1שלהראשוניםימיםדבשלשהכאןא"רמהגיהולא.הואנדתה,פט]
דלקמןאויללמעמיהא"דרממשום.א"ממעיףכדלעילאחרבדברלתלותבכתמים

תולהדםשמוציאהשבגופהבמכהאבלתולהאינהאחרבדברדדוקאכתב"קשותן'סי
ש"מלפיאבל.דמידםשמוציאהשבגופהכמכהודאיעצמהשלנדותהימיכןאםבה

אלאנדותהבימיתולהאינהנמיהכאתולהאינהשבגופהבמכהדאפילו]קשותן'בסי
:(ותיי"קצ'במיש"מעיין.]ךתי"ש)נקיים'1שלהראשוניםימים'גאחר

שהיהפיעלאףמעוברתשהיתהוקודםמניקהשהיתהקודםלבשתואם.עצמה],צ]

:ב"נמעיףכדלקמןעבורהבימיתולהאינהאבל.ההואומןמשךכלבקופסאמונח

:ב"נומעיףמ"מבמעיףלקמן.חסרתה],צא]

:"כדלעילתןבקופמאוהניחתו.נתככם],צב]

כיבוםבשעתחברותיהןתןןושל,חלוקיהןתןבודקותישראלבנותדחוקת.כישם,צג]

בכךישראלבניתדרךחוינןלאהוהיבומןלחברתהמגדתכתםתמצאואםכלומר
ונתנתזבדקתוולאופשמתולההבדוקחלוקשלבשהכגוןפירוש(ךתיח"ש)להחמירונראה

בונמצאכךואחרבדיקהבלאולבשתולחברתההשאילתוכךואחרישראליתלכובסת
.הראשונהאתלמהרכדישבדקתוחזקהעלהוהבזמןלסמוךואיןממאותשתיהןכתם

הכיבוםבשעתחברותיהןושלחלוקיהןבודקותישראלבנותדחוקתכתבהפרישהתיןאבל)
חילוקראיןלזמריש1הולפי.הכתםשיעבורעדאותןמכבסותכתםבהןמוצאתואם
ישראליתאונכריתידיעלנתכבםאפילוהוהשבזמןלנמרישואדרבהלזמנםהוהומןבין
קלנכינומסייריוכנמראתתהימכמככמיםהזהשכזמןלפישנתככםהזקתוכדקתוולא
:(ש"עהכתםהולךאובכיבוםידירעל"תת'התומש"כמואובגמורבכיבוסולא

.ב,נובבריתאר.מא.תתיו..קץחיא חיב
ך.ש.(א,כא)רשירהאתךהביתבתירתא.ישבפיזק.פשםך.שנראה,נ1'ר'לועץלאר.בש1ןזהפשל .1.סמלבישנםיראה.פבק.פ.נ.

.ב,רםע"צד"פסיראה,מבק"מתלת,נאק"מתלג הגלאשםרבנוש"מתלד
.שםלבישגםוראה,מזק"םוצלטד"פס.שםשיךיראה.יני-לקע' מיע"צ

,ב,טוצא.דק"םא"וכאומכיבקצי .בידקיתה"רשםתשא.עיק"םסיףתלה



תכהקצנדההלכות

עלעברולאהיהשמתחילהלומרתולהבדקתושלאואומרתבפממ
לפסנואינה[צז]אפילונכריתאושפחהי"ענתכבסואם.הכיבום[צה]ידי

כגוןהבירורעללעמודאפשררואם.היהשמתחילהלומרתולה
שקודםבידועהבגדלתוךשנכנסדהיינומקדיראםבמראיתושמכרת
שאחרבידועהבגדלתורנכנסשאינודהיינומגלידואם.היהכיבום
.(ל"סר36לעת)להחמיר[~צ]חוששתבכךבקיאהאינהואם.היהכיבום

לחבירתהוהישאילתווכבמתו,"צ]ופישמתולההבדוקחלוקלבשה"בוז
ממאהוהיאהיאשמהשניהבידועמגלידאםכתםעליוונמצא
ממאהוהיאהיאשמהראשונהבידועמקדירהואואם.מהורהוהראשונה

.מהורהוהשניה[צט]
הגולהבאר

.וכרששםצט.תא'בברישם'כדוצת

]הבגדתתתוךשנכנםדהינומקדירשהואבמראיתומכרתאםמקוםומכל.ה],צו]

דעתכןהכבוםבשעתבדקתודלאבידוע.]כדלקמןתתהיהכבוםשקודםבידוע
ערוךושלחןוהמור,הארוךתתהביתובתורת"הביתתתבמשמרתא"והרשבןתתי"הרמב
:ופלתיתתןוכרתי"יעקבתתכמנחתדלאךתתן"השכתבוכן1"ממעיף

:)הכיבומת'ירעלעובריםהכתמיםשאין.ט]הכינ,צה]

ולאלאיסורלאדבריהעלממכינןולאלפנינוהיאאםהדיןוהוא.]לפנינאינה,]צ]

:(")ךת"ש)להיתר

1האיןשאםמפקאינוההכרהממיעומהבאדמפקדרבנןכמפק1השאין.להחמיר,צז]

אםאבלבפנינוכשהחלוקדוקא.(])משגהתמגיד])את"רשב)יכיראחרומכירבקי
מפיקאאמרינןגוונאדכהאימהורהדמלתאעלהלמיקםאפשרדלאכיוןהחלוקנאבד
:(")ךת"שי)הת"רא)לקולאדרבנן

שבדקתושחוקהדאףבדקתואםידועשאיןאוהכיבוםבשעתבדקתוולא.]כנטת],צח]
שבדקתוידועאםאבל"תכדלעילבדקתושלאבידועמקדירהואאםמקוםמכל

:")הכיתתבמשמרתמשמעוכן"ךת"השדעתכןמקדירמהנילא

אפילווכןממאותתםשתיהןהדברעללעמודיכוליןאיןואם.טהרההשניה],צט]

,שםהאריךת.הכבתרתתגב.ר.מקרה"דשםי"רשתסב סתפג

ך"ש.להק"מז"מ.י"ממהלבושכ"יכ,לוהלכהמ"סחגג,צהק" ישע,א"ארמאמיאוהלעילגםיראה.מרק"ס,לרהלכהר"פנרה'הלתעד

.(א,כא)דשערת.הכבבדקתגד,(א,כא)דשערתפה .מאק"סתנה.שםתעו

.צדק"מתנו.מאק"מתש פרגאה,.פאק.פתזז.,מק.פהשלמיםתצותהמח

.,פק.פ'לא'שפתרעה' ,(א,כא)דשערתנת,כדק"מהעט

,מור.(א,כ)רשערהקצרת.הבבתירתא"רשבוננט.שם'תים.(מתכבםחזקתין'דא)ב,נוהגמראממקנתתג פר.עיר

.עבק"משה' ,נתכבםש"ומה"דח"הבכ"יכ.מגק"מתנא



קצנדההלכותתכו

הואאםכתםבוונמצאבדוקאחדחלוקשלבשונשיםשתי"מח
מהחגורלמעלההואואם.ממאותשתיהןלשתיהןולסמהמהחגור

מהחגורהואאםקצרהואחתארוכהאחתהיתה.מהורותשתיהןלשתיהן
מהחגורהואואם.ממאותושתיהןלקצרהשהואשכןכללארוכהולממה
.מהורהוארוכהממאהקצרהלארוכהמהחגורולמעלהלקצרהולממה

ראשןאתבולכמותבלילהאותופשמוכשלאאמוריםדבריםבמה"" אתמהןאחתנימתה[ש.פמאותשתיהןראשןאתבונימואםאבל

.מהורהוחבירתהממאהראשהאתשכימתהאותההשדהולאראשה
זו[קא]אחדמפכלעלשישבואואחדחלקשלבשונשיםישלש"ממ

המפסלשיהאווהוא"ממאותכולןכתםעליונמצאכךואחרזואחר
אבל.שוותשבולןבזמןאמוריםדבריםיבמה".מומאההמקבלמדבר
אוזקנהשהיאכגוןמחברתהיותרלראותראוייהמהןאחתהיתהאם

אותהשנשואהפ"אעמימיהדםראתהשלאאומדקהאומעוברת
.ולראויה[קב]תולהלראותראויהשאינה

יחד371וקותתנופות'פי)יומשולבות"אחתבסמהשישנותנשיםשלש""נ
כולןמהןאחתתחתדםונמצאבזוזומעורותשרגליהן(סקו3סנסיינות
כולןהאמצעיתתחתדםונמצאדבזוזומשולבותאילואם.ממאות
והחיצונה[קג]ממאהוהאמצעיתהיאהפנימיתתחתנמצא.ממאות

הגולהבאר
.שנ'ה)שצינמהעין,ב')ף'ננעדלקמןמהא"בקד.א"עדמיבנויהאשנק דצמהאבהיהשנהושבעקא

.ב"ענדףשנמשיהקח.לעיל'גה' .'אא"ניףבשןשב'עמובכימפושקו.ב"עירטשנמשנקקב

.שנמשזהקו.,'](מ")ף'בנעלעיל1'גה'צ,ימה)'ינונמקהשנקג

.מהךמפילהךדמקלקלתחזיתמאימקוםמכלכדלעלתןמעליאמפקדהוההחלוקנאבד
:"ךתן"ש

:]ממתןמעיףלעילכפול.מטתה,ק]

:ב"נבמעיףיתבאראחתובבת.זואחרזו,קא]

:נ"בת"נמעיףכדלקמןבזו11תולותאינןראויותאינןכולןואם.ראויה],קב]

אחתדחקהשמאוחיישינ111אתדדוחקותהןהשינהשמתוך.טהורהוהחיצונה,קג]
"תןחיישינזלאלהממוכהלשאינהאבלי"תלההממוכהחברתהלמקוםונכנסהמהן

:במשולבותאלא

'.מהכתמיםשערד"הראבבשם,ד"םמ"פראשת9ד.שק"סת9 ק"מת9א

,קץק"מלקמןגם.יראה..נ"מלבוש.ב.מי .קיחק"מלקמןגםראהוצתיה,4ק"מלעילונתבארמסיב

.קמוק"יםת9ג



תכזקצנדההלכות

.מהורהוהפחמיתממאהוהאמצעיתהיאהחיצונהתחתנמצא.מהורה
דרךע4ואםאב4הממהמרגלותדרךכשעלואמוריםדבריםבמה"" .ממנהנמףעברתהדרךשאוליממאותכולןהחיצונה

מיליוהני-
כשלא

כךביןבונמצאאםאבל(ס"סר36ססטור)העליון[קי]מדיןעלנמצא
.ואילך[קה]אילךלהתהפךעשוישהואמפסממאותכולןכךובין
שלשתןשבדקואומהןאחתשוםבדקהשלאסייריזהכל[,ק]נא

[הןמהורותומצאושתיםאואחתבדקהאםאבל'"מהורותומצאו

ומצאההשלישיתגםבדקהואם.ממאהבדקהשלאוהאחרתמהורותהן
האחרותממאהומצאהאחתבדקהואם",".ממאותכולן[קח]מהורה
הןממאותומצאושתיםיבדקו,".מהורותוהןבהתולותבדקושלא

שמצאהבאותהדתלינןוהא.בריןשתולהמפממהורהוהשלישיתממשת
ודוקא'"מהורהשמצאהלאותהדממהרינןהאוכןהאחרותלמהרממאה
אםאבלהדםלמציאתתיכף[קי]מידשבידה[קט]בעדעצמהשקנחה

הגולהבאר

.ממאה,שכמצאנשהקאיהש'מנ,ממאהשהקנשה.נמשששםקח 'וכפישםרנאמרהודה.דדבממימראן"הרמבבשםטורתויג.הדאבםבשםטורקט

'מדברוכחרם~-ורנתןא"הרשבכ"וכשם'התום.במשנהשםקי .ליב'הב"א'מהט"בפ.ם"הרמב/בם"דשםמשנתקיש

תולות'נהשתאש"נמכ'ואתבתיהא"והרשבטור2ךב

אילךלהתהפךדרכואיןעליוששוכבותהתחתוןמדיןאבלבושמתכמות.העליון,קו]

דעינינווכתבה~עלחלקלתןן"ומהרש.ערוךושלחןומור,שתן"הראדעתכןואילך
המדיןשתחתהכמתמקוםדמכל"השגתןוכתב.להתהפךדרכוהתחתוןשגםרואות
:מתהפךאינו

והעיקר.משולבותלהיותשינהמתוךתתהפכנהשמאחוששיןאיןלגופןאבל.אילך],קה]
הדםשימצאמקוםבכלמונעלהשאיןאחתאשהאבל.דרבנןשכתמיםמשוםלוה

:(תתןא"רשב)ל"עכבאמהיכןה~דםועודמקומהכולהשהממהממאהגממה

בדקהלאהדמתימציאתשאחרמיריאחתבממהבישנותממאותרכולן.זהכל,]ק]

:'כועצמה

:"עצמהתלבדקהשלאבשלישיתהדםשחולין.טהורותהן,קז]

:(]גמראתל).אחאמהיכאדםדהאי.טמאותכלן,קח]

עצמהוקנחהבממההדםמציאתבשעת]בידהתלכברהעדשהיהפירוש.שניות,קט]
ממאההיתהדודאיממאהומצאהולמדקיםלחוריםהכנימתוולאומידתיכףבו

,פאק"מפרישהתע,ד"םנ"פוצניו בפרהדכא,המירבהגהות,תם
,א"מנלבישמעא.מןק"מושיך,פק"משת' .א,מאתעב.לזק"מתסח

.ניח'לקה"דא,ב''"ישוצעגכתבה"די"ב,(ב,כא)דשער-הארקהביתבתירתונסיט ,מחק"משיך.הרשבא



קצנדההלכותתכת

הבדיקהאיןובמדקיםבחוריןשתקנחכדידהיינובדיקהשיעורכדישהתה
.עצמהלמהרלמהורהולאהאחרותלמהרלסמאהמועלת

לראותראויהאחתאםאבלי'".שוותכשכולןאמוריםדבריםבמהנב
זקנהאחתי-כיצד[קיא].בראויהתולהראויהשאינהמחבירתהיותר

מהורהזקנה[קין]ילדהואחתראתהולאעונותשישהעליהשעברו
הגולהבאר

,שם,'צימו,מ"קפ"נםלגדלדענהנתכאדקטו,ננריתאשםנדמפדש,;שמ,נלשם7'ק

העדעלשמצאה1הדםהחיצוןלביתאויצאשכברבסמההדםמציאתבשעתכבר
כברשהיאבשעהעכשיונפלשממנהואמרינןשבסמההדםבהמח1קינןוהלכךבקינוח
ירההושימהבממההדםמציאתאחראםאבל.החיצוןלביתהדםביציאתודאיממאה
שבביתולמדקיילחוריןשנידההעדשהכמסהאונווקנחהעדונמלהוהכמתהכרתחת

1תלי"קפמימןכדלעילמפקאלאבממההדםמציאתבשעתודאיממאהאינההחיצון

לאמהורהומצאהבדקהאםוכן.האחרותלמהרשבממההדםבהמח1יקינןלאהלכך
ודאימהורהכשהיתהאלאממנהבאלאשבממהשהדםלזמרבמהורהלהמח1יקינן
ומידתשףעצמהשקנחהוהיינוהחיצוןבביתדםבההיהולאבממההדםמציאתבשעת

:("יתל"בעתן)ולמדקיןלחוריןהכנימתוולאבידהכברשהיהבעדהדםלמציאת

שוכבתבעודהכשקנחהאלאמהנילאומידתיכףעצמהשקנחהאףומיהו.תיכף,קי)
וקנחהבממההדםנמצאממנהשעמדהלאחראםאבלממנהכשעומדתאובממה

מאחרממאהכשמצאהשבממההדםבהמח1יקינןלאהדםלמציאתומידתיכףעצמה
מהורהמצאהאםוכן.ממנהלעמידתהומידתיכףאובממהבעודהממאהנמצאהשלא
נשים'בראלא11בדיקהנשניתלאולכך.,התלממעםעצמהלמהרמועלתדבדקהאין

אחר11אחדמפסלעלשישנואואחדחלוקשלבשונשים'ברולאכאחתנמסהשישנות
אתלמהרולסמאהעצמהלמהרלמהורהמועלתהבדיקהאיןדהתםמ"ממעיףדלעיל11

להפשימהוסירתשףאוהחלוקשפשמהקודםעצמהשקנחהבשלישיתאלאהאחרות
מועלת11בדיקהאיןהדםלמציאתומידתיכףשקנחואףהראשונותאבלבמפסלוכן

."ל"ן"רמבדתלן"ראב)בדקתןקודםהמפסלמעלועמדוהחלוקכשמושכברמאחרכלום
:(י"בבשכתבסמהבווחורערוךתלןהשלחןממתימתמשמעוכן

ישוכןומתלהבאיןתולהאינהומתלהישאבלעניינאבהךודוקא.'כוכיצד,קיא)

:(]ת"תומ)ומתהשעתבהגיעתולהאינהומתהשעתהגיעולאומתלה

בילדהתלינןומתהבשעתשלאוהיאומתלהישהילדהאפילו.טהורהזמה,קיב)
:("]ךת"ש)

י"הבופירש).'כיזהיכלשכתבהמירמלשיןששינהתעט,נ"וע,אק"מתעד יהא:יכתבאחליקגאף'דקא,א"הרמכתבה"ד.ן"הרמבבשםש"ומה"דתעה

,(אמההרק'בא)כרנן.דתלר"פנדה'הלן"רמב.ב"מם.הכהמשערד"ראבותעו הנהית,לטהלכה

שיך.ע.אותט"פות~מי"מהגהות,עכרהה"דב,םוזפ.ם.אותפיטית~מימי ,מםק"מ,שםמעז

.פדק"מפרחיה.עאק"מולפא.מאהלכהר"פתעח



תכםקצנדההלכות

מעוברתשאינהואחתעוברהשהוכרמעוברתאחת.ממאהוילדה
ישלא-דמיםבתולתאחת.ממאהמעוברתושאינהמהורהמעוברת
.ממאהושראתהמהורהראתהשלאשראתהואחתמעולם[קיג]ראתה
.ממאהממקהושאינהמהורהממקהממקהשאינהואחתממקהאחת

בזמןחלוקלבשהשאםבעצמהתולהכךבחברתהשתולהיובשם"[קיי]

דםעליוונמצאמעוברתשהיאבזמןלבשתוכךואחרמעוברתשאינה
[,קט]וזקנדיממקדיזנןמעוברתהיתהשלאהראשומםבימיםתולה

ואחתזקנהאחתאוזקנותאומנקותשוותכולןהיוואם"'".ומהורה
עלושוכבותערותשלשתן[קיי]היו"".בזוזו[קטי]תולותאיןממקה
אפילומהןאחתתחתדםונמצאכאחדהמפסלעליושבותאוהממה
שלאליברישתאמראותהמקומהמכרתאחתשכלביוןהאמצעיתתחת
שנמצאהשתיםבימהןנמצאיואם".מהורההדםשנמצאלמקוםבאתי
תחתונמצאהחיצונהדרךעלוואם"י".מהורהוהאחרתמממיתבימהן

והחיצונהממאותופממיתאמצעיתהאמצעיתתחת.ממאותכולןהחיצונה
.מהורותהחיצונותושתיםממאהלבדההיאהפנימיתתחת.מהורה

שהןכגוןהפממילצדלקרבשדרכןפסםלצדעמקלהןהיהייואם" הגולהבאר

.מקומהאחא"נ1דע1ה'1.בהזלהלו'קושואה)א"ד"1ח1שנ"וש'.נפקטו וננ'1נבהיהא'הדשבקיז

.ף'הנעה,ננזף'ה)שצימבויהאקב.ו1ינ'1)' .,))())ף'נעל'לע1'עה'צממשוהשנקבא.'מ)נשנ1נדמפושנמשנהשנקיח

ב"ענ'דשנ'1נ1ה,ין,משהדנ"ש)'דבמבויהאקבבדלעילדהאהדא'בהאשךבהיהא'הושבנ'1נמווקיט ננע

ק"העה1נןממאוההן'שההינ)'נננויהאשבמביבדוקאממאוהלוהנמ1נ1הה'1יבו1ההק')ף'

.הטורבנעזרותכ"משא11אתזודוחקותהםהשינהדמתוך2נ1ת"

:מ"ממעיףוכמלעילנשואהתנבשהיאפיעלאף.משלם,קיג]

:ה"סמעיףלעילכפול.'כאכשם],קיר]

:ח"ממעיףכדלעילנדתהבימיתולהשהמהורהפירוש.טהרה],]קט]

מעוכרתואחתוקנהאחתאודמיםבתולתואחתוקנהאחתאםהדיןוהוא.]ז]]ז,קטז]

שתיהןלראותראויותאינןששתיהןגוונאכהאיוכלמניקהואחתמעוברתאחתאו
:(]ךתנ"ש)ממאות

שמאהישיקדנישנ1השנ1התיי'ולאנע1ר1השהרפירוש.ל"ב.כ.פרזתשלשתן,קין]
"תןשאצלהחברתהלמקוםמהןאחתדחקה11את11דוחקותשהןהשינהמתוך

למניםוליכנהלידחקודרכןמעמדןממקוםנודדותשהןמקוםבכלבערותהדיןוהוא
:~דלקמןתן,ברחיימתןשמוחנותנשיםכגוןממחיצתן

,קגק"מל'כדלעונפהל'לעיראה.שק"משיך.עוברהת"דב,מ'"רשתפש הכתמשערד"ראבוצפו,הק"מ

הביתתירתא"רשב.ב'סים' ,(ב,כא)דשערהאריך.(א,ט')דשערהקצרהביתתירתא"רשב,עגק"מתפג

.זהף'מעתפז.פהק"ספריתההפד



קצנדההלכותתל

ממאותהפנימיותשתים["קי]הפממיתתחתדםונמצאברחיםמוחנות
מהורההיאופנימיתממאהוכחיצונה[קכ]החיצונהתחת[קיט]נמצאואם
.החיצונהלצדלבאדוחקתפממיתשאין
אםממאותכולןמפסלאוסמהאובחלוקדםנמצאדאמריעכהא"ננ

תויהוהיאבהתולותשכולןמהורותכולןבכתמיםאחתנתעמקה
.בכתמים

שלשאפילוח"ברכתםמצאהכיצד.ומתמשוםבכתמיםאיןיי"נד
דיקדוק[קכב]עדמכתמיחוץ.עוקרינו[קכא]ולאקבעתולאפעמים

."דברלכלכראייותהןוהרישהןבכלמסמאיםשהםלה
הגולהבאר

מהוה"נ,ה,מיד,לולןצלףהנהגעלנשוקקהקצהנהנפשבעלבנפודהואב'מןנוא'הונשגנהיהקנו ינ,נ"מהאט"בפה"הכ"יכ

(ה"ביצע)האמירהבכתמיםכנהינכי'מבלובןן'כשא' מראהלישאיןיאףעגילהכתםשאםהמחכרשמעעזה.נספרישםה"הראככ"יכסירגויד של,בס,כ)ז

.(איתופין'מטרסכיכפו'מלת.אדמימחיטן'כעאםטריפהכתמיםמף'סם.גבירשלטיבשםא"ע'קדףה"

11את11דוחקיןאיןהאירכולימהורהוהחיצונה.טמאותהפנימיות'],קיט]

:("!תפרישה)

:("!פרישהת)אמצעיתשהיאפיעלאףלפנימיתהחיצונהפירוש.החיצצהתחת,קיט]

:("פרישהתן)כדלעילתןממאותכולןהחיצונהדרךעברוואם.החיצבה,קב]

בוראתהשלאפעמים'גאותוושינתהקבועומתלההיהשאםפירוש.]שקרת,קפא]
]תילענין]תןלגמריבכךנעקרהומתאיןפעמים'גכתםבושמצאהאחרביוםאלא

בראיהאחרביוםשתקבענועדפעמים'געקירהצריכהאינהבוותראהתחוורשאם
:כדממיקלההבדוקעדבבדיקתאוו"מומעץר"ימעיףמ"קפמימןכדלעילממש

ממאהדאינהחייאכרבילןדקיימאו"למעיףדלעילבדוקשאינואבל.לההנתק,קטב]

ממאהשאינהבהרגשהשלארואהוכן."ומתתןמשוםבואיןכתמתהמשוםאלא
כדלעילהכתמיםכדיןמומאההמקבלבדבראלא,תןב1הגורולאשהריכתםמשוםאלא
מפיקאאום"להרמבמדאורייתאמומאתועדבבדיקותהנמצאדםאבל.,בתן"למעיף

:("קפאתן'סי)כדלעיל'להתומדאורייתא

להכשקבעהאלאכןאומריםן'שא,אחתבפעםשנעקר,קגק"דל'לעגםיראה.פחק"פתפח ממשבראיהאחרימת,פסק"חטפט

כשראתהכ"משא)עדקת'בבדאי לעניןהקבועומתהאתעקרהלאאהרבעםפ"גכתמים,זהמעיףתצ

.צאק"ם.שה'פר.(זה.צק"פתצא

.עק"פכדלעילומצדרקלי.יאפ)אחרביוםפ"גכתםבראתהשגםדאףתצי ,נסק"מהשלמיםתרת.מאק"בו"טתצהשלאהקבועהימתנעקר(עינות'גמלראיתהפסקה

,א"רע,נחומראתצוהימתן.אמ"מ,(.-י"מטקמטכו7כדלדול)ייהדבולהשיש לגמרהכתמיםבראיתנעקרהקבוע

יצק'"םל'לעיראה.לטק"םך"יבש,שםא"ברמוצצו.'כולעתן' ,נ"יש,ב-כא,ומקניטו"ימט,גייצקר"מלעילהמשיארן.לענומצג

ההקביעבימתהיריאהשמשחיזרת

-

.נ"וע,גק"םתצחהדשכומת


