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 ההלכות טהר

 הלכות הרחקות

 שיירי סיגריה

 . 1אשה נדה שעישנה חצי סיגריה, מותר לבעלה לעשן החצי השני של הסיגריה

 הסתכלות במקומות המכוסים

 . 2אין להקל להסתכל במקומות המכוסים שבאשתו נדה

 אם הפרק הסמוך לכף היד הוי ערוה

וכן דעת אמה"ג זצ"ל כפי ששמעתי מפיו וכ"ד האדמו"ר  .ף היד הוי ערוהכך להסמווע "ל שאף פרק הזרסהחות יאיר 

לדעתו. ואינו נכון. מרן בהגהותיו על ס' טהרת  שקא נר"ו בחוברת אחת ע"ש שדחק מאד בלשון המשנ"ב לכוונוטמזו

רב דקל בס' אלישיב הכהן (. וע"ע מ"ש מו"ר בכמה דוכתי ועי' מ"ש חתנו ה279, 278הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' 

 ח"ג

 גדר שוק באשה ערוה

גם בלשון המקרא ע"פ רוב שוק למטה מן הארכובה. מרן בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' 

279 .) 

 מסירת כוס הקידוש לאשתו נדה

או קרוב בבית יקדים  אסור למקדש למסור כוס הקידוש לאשתו נדה, אלא יניח הכוס והיא תיטול מעצמה. אם יש בן

למסור לו )וכן אנו נוהגים, שבקדוש הזכרים קודמים לנקבות, ובפרוסת המוציא מתחלה איש ואשתו, ואח"כ הילדים לפי 

גילם(. ואם לאו יניחנו על השלחן והיא תקח מעצמה. ויש נוהגים תמיד בין בקדוש בין בהמוציא איש ואשתו ואח"כ 

פרוסת המוציא מניחים אותה על השלחן שאין מוסרים פרוסת המוציא מיד ליד, אלא הילדים לפי הגיל, ומאידך לא רק ב

גם בכוס הקדוש מניחים אותו על השלחן והיא לוקחת, וכן בכל המסובים מניחים לפניהם והם לוקחים בעצמם. וברובע 

 . 3הקטן באי ג'רבא נוהגים גם בהמוציא לחלק לזכרים ואח"כ לנקבות. ונהרא נהרא ופשטיה

                                                             
 (.277ואר בהגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' כן מב 1

 (. ובשם מו"ר באו"ת )חשון תשמ"ח ס"ס כ בהגהה(. 278הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  2

ור הבית )עמ' כ"כ מו"ר בהערותיו על הבא"ח )ש"ב פ' צו סכ"ד, בהע' אות כ'(. וע"ע בהגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' א 3
אצלנו נוהגים בקידוש לשתות ( שכתב: אסור למקדש למסור כוס הקידוש לאשתו נדה, אלא יניח הכוס והיא תיטול מעצמה. ו283

ויש נוהגים  ל.ע"פ האר"י ז" ,לבני המשפחה כהמוציא נותן הבעל לאשתו תחילה ואח"ברכת רק ב .ואח"כ האם והבנות ,האב והבנים
אלא יניח לפניה  ו,ור הקידוש לאשתסלא ימ כל שנתו כשאשתו נדהומ"מ חתן  .וליתא .ים לבנות ולאשהם בהמוציא להקדים הבנג

 . ע"ש.והיא תיטול מעצמה
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 פא לטפל באשתו חולה נדהרו

נדה חולה שבעלה רופא וצריך לשמשה ואין שם רופאים, נראה להקל בחולי מסוכן מס"ס, שמא כהרמב"ן ואת"ל 

 . 4כהרמב"ם שמא גם לדידיה מותר כיון שאינו עושה דרך תאוה וחיבה

 בדיקת אשה אצל רופא

וכן אשה שיש לה חטטים בגופה  .5דקיל טפימותר לרופא למשש דופק של אשה אחרת שאינה אשתו ואין לבו גס בה 

 .6התירו הפוסקים מכמה טעמים שתיבדק ע"י רופא

 טבילהני די

 טבילה לפנויה ובדין פילגש

מר איסור נדה ובאו חוושמעו  ,ון בעלי תשובה על בחור ובחורה שחיים באיסור רח"ל זה כמה שניםגנשאלתי מאר

רק יודיעו להם  ,ואמרתי שלא יורו לה לטבול וכדברי הריב"ש ,לשאול אם תטבול הבחורה לנדתה ותשמור ז' נקיים וכו'

מי שאחזו בולמוס מאכילין  (דף פג ע"א)ועל דרך מה שאמרו ביומא  ,ור ושתהיה מיוחדת לוסל יהיה פחות אישאם תטבו

וה"ה  ,לאובלפי שהטבל במיתה בידי שמים ונבלה  טוה" .ע"ש .בל ונבלה מאכילין אותו נבלהט ,חילהתאותו הקל הקל 

 .7ם כדת. וההי"בהרמב"ם. וישתדלו ביניהם לזווג נדה בכרת וקדשה בלאו לדעת ,לנ"ד

 טבילה לפנויות בערב ראש השנה ובערב יום הכפורים

בענין טבילת בתולות בערב ראש השנה ובערב יום הכפורים, ע"ע מ"ש מרן הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור 

 (.210הבית )עמ' 

 חזקת טהרה בבדיקת הפסק טהרה

כי אין בו נפקא מינה  ,תכל עליו יפהסעדים שאח"ז לא המעשה באשה שהביאה עד בדיקה לפני חכם וכיון שטימא לה 

 ,אוחר לעדים הטמאים וקדמו לו בדיקת הפסק טהרה ובדיקת יום א'מופק הוא סכרה היטב שהעד המזושוב נ ,רקתוזו

 ,ע חזקתה בעד הנ"לתראלא דאי ,קסוהנה יש כאן חזקת טהרה בבדיקת הפ .ובאה לשאול לחכם ביום ז' לפני טבילתה

בטה"ב עפמ"ש )והתרתי לה  ,ואמר עוד שהיה טבעת ברחם ,ונו של החכם הנ"ל שהיה טהור אך לא בדקו היטבוכפי דמי

 .8(סוף עמוד רנג

 כתמיםדיני 

 חלוק שנמצא בו כתם

הביא הרב מה שהסתפק הגר"ש קלוגר באשה שראתה כתם והתחילה לספור שבעה נקיים ( עמוד תסבבטהרת הבית )

תם ומצאה בו כתם אם יכולה לתלות הכתם כיה הראשונים שמצאה הואח"כ לבשה חלוק אשר היתה לבושה בו בימ

ואם לא היה  ,נ"ב לכאורה אם החלוק היה בדוק פשיטא שאינה יכולה לתלות הכתם בימים ראשונים .בימים ההם או לא

שמא מעלמא  ס"סועוד דאיכא  ,ומאהט ק טהרה שעשתה יצתה מחזקתסבדוק למה לא תתלה בכתם הראשון דהא בהפ

 . 9וצ"ע .הרהטחזקת בופה שמא מהכתם הראשון ואוקמה גת"ל מאתא וא

                                                             
 ובשו"ת מגיד תשובה ח"ו )חיו"ד סי' מז([. בשו"ת שמח"כ )מהדו"ב חיו"ד כ"ב סי' סט(. ]וע"ע אסף המזכיר )ערך נדה ג'( 4

 .)ערך נדה ג'(כ"כ מו"ר בספרו הבהיר אסף המזכיר  5

 כ"כ מו"ר בקיצור בס' מגדו"י ח"ג )עמ' כח(. ורמז לש"ך ביו"ד ס"ס קצה. ואכמ"ל. ע"כ.  6
 (.210הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  7
 (. 253הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  8

 (. 262ת, נדפסו בס' אור הבית )עמ' הגהות על ס' טהרת הבי 9
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 שיעור בגד המקבל טומאה

שהוא שיעור ששה סנטימטר על ששה  ,על בגד שאין בו שיעור שלש אצבעות על שלש אצבעותנדה שישבה 

ד שלם גאבל ב ,ן מטלניותוגהבגד כ . והיינו דוקא בשיירילאחר שעמדה טהורה םד םואחר כך נמצא עליה ,טנטימטר

(. ולכן בזמננו בממחטות "אה פכ"ב מה' כלים)כמבואר בדברי הרמב"ם  .אע"פ שאין בו שלש של שלש אצבעות טמא

 . 10ופדים העשויים מבגד יש לחוש מצד הבגד אע"פ שקטן מהשיעור

 דיני וסתות

 עונה בינונית באשה שאין לה וסת קבוע

ש לעונה בינונית בימים שמוחזקת שאינה רואה, עי' הגהות על ס' טהרת הבית, אשה שאין לה וסת קבוע אם צריכה לחו

 שכ' לבאר שמוכח מהריטבא להקל 221נדפסו בס' אור הבית )עמ' 

 אם מעוברת חוששת לווסת קבוע

 . 11מעוברת שהוכר עוברה, אפילו היה לה וסת קבוע אינה צריכה לחוש לוסתה

כלל לכן יש שהיקלו שאין לחוש לוסתה, וכ"ש שבזמננו לא שכיח וסת קבוע  גבי זמננו שהמצוי שמעוברת אינה רואה דם

כלל, וכיון שנעקר בפ"א נעקר לגמרי. ויותר נראה לומר שלא נשתנו הטבעים כלל שגם בזמן חז"ל רוב הנשים 

ות המעוברות הן מסולקות דמים, וכמבואר מדברי המד"ר פ' תזריע, ומ"מ חשו חז"ל למיעוט נשים שמתעברות ורוא

כמ"ש הריב"ש, וכן שמעתי על אשה אחת בחו"ל שהיתה רואה וסת כל ט' ירחי העיבור. וא"כ ה"ה גם בזמננו. ומ"מ אם 

 אין לה וסת קבוע אין לחוש לכלום, ובפ"א שנעקר הוסת כולל וסת החודש וההפלגה נעקר הכל. 

 ראיית דם למעוברת

ר בס' ארים נסי על מסכת מ"ש מו"תחילת עיבורן, עי' בענין מה שעינינו הרואות שמעוברות מפסיקות לראות דם ב

גבי מעוברת אם רואה דם, ע"ע מ"ש מרן הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' ועוד  כתובות )בהקדמה ד"ה ומזה יש(.

 (.214אור הבית )עמ' 

 עונה בינונית ביום ל' או ל"א

 .12ו בכלל. ודלא כהחוו"ד דהוא ביום ל"אעונה בינונית היינו יום שלושים שאחר ראייתה, ויום ראייתה עצמ

 הבדלי שעות בין המדינות

פר שעות בין המקום שיצאו משם מסתה ממדינה אחת למדינה אחרת ויש הבדל של וסאשה שיצאה עם בעלה ביום 

עה למחוז משהגי ,שבדקה עצמה בלילה, אע"פ עו מארצות הברית לארץ ישראלסשנ , כגוןו לשםכלבין המקום שהל

משם. ובפרט לפי מה שאומרים בשם חוקרים בזמננו  היום של המקום שיצאו תוף שעוס ון להחמיר ולהמתין עדכחפצה נ

שהגוף אינו מתרגל לחילוף הזמנים בין המדינות, עד כעבור כמה ימים. וכ"ש הבדל של שש או שבע שעות בין ארה"ב 

 . 13לארץ ישראל

 רחיצה באמבטיה או בריכה ביום הווסת

                                                             
 (.255הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  10

  (.214עי' בהגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  11

להרה"ג ר' ישראל חדאד זצ"ל )ח"א סי' כב  ועי' בשו"ת כה לחיכ"כ מו"ר כ"ז בהערותיו על הבא"ח )ש"ב פ' צו אות ח(.  12
ובמילואים בסוה"ס עמ' רצ(. ע"ש. ועוד בענין עונה בינונית לש"ך והחוו"ד, ע"ע מ"ש מרן בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' 

 (.213אור הבית )עמ' 

 (.217הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  13
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. ורק כנס לבריכת שחיה או לים, וכן להת הוסתבעונ תרחץ באמבטיה בכל גופהמותר לאשה שאין לה וסת קבוע לה

 . 14פן יבוא האורח בזמנו וירד עם הרחיצה ולא תרגיש וסת קבוע יש מקום לחוש באשה שיש לה

 באיזו שעה ביום לבדוק

עי' בהגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס'  .ןדופה לחוש לגמ' דיסוב שתהיה הבדיקה בתחילת העונה ונם בטבענין אם 

 (. 218אור הבית )עמ' 

 דיני הפסק טהרה

 הפסק טהרה אחר השקיעה

אין להקל לעשות הפסק טהרה אחר השקיעה. תשובה בירחון אור תורה תשפ"א. ובדין אשה שנסתפקה אם עשתה 

 (.285נדפסו בס' אור הבית )עמ'  הפס"ט קודם השקיעה, ועי' למו"ר בהגהותיו על הטה"ב

 296בענין הפס"ט בזמן ביה"ש דר"ת, כ' מור בשות בית נאמן ובהקדמה למשנב אימ ח"ג מהדוח ועי' עמ' 

 הפסק טהרה אחר ערבית

אשה שהתפללה ערבית ונזכרה שלא הפסיקה בטהרה )או שעשתה קודם הפסק טהרה אך נמצא שאינו נקי(, אם עדיין 

 .15בד יכולה לעשות הפס"ט ולמנות שבעה נקיים מיום המחרתלא שקעה החמה, בדיע

 דין כלה בהפסק טהרה

כלה צריכה לעשות הפסק טהרה ואז למנות ז' נקיים. ונוהגים שביום שלישי בשבוע שלפני החתונה )שבד"כ נערכת 

שה הכלה הפסק ביום ד', כדין המשנה בתולה נישאת ליום הרביעי(, שולח החתן מיני ממתקים לכלה, ובאותו ערב עו

טהרה ביה"ש, ולמחרת סופרת ז' נקיים וטובלת ביום ג' הבא בערב. ואם לא הפסיקה בטהרה רק ביום ד' והתחילה 

לספור ז' נקיים מיום חמישי, יכולה לטבול ביום רביעי שאחריו סמוך לחופתה, שהוא יום שביעי לספירתה מבעו"י. ואע"פ 

תראה אח"כ ותסתור, מ"מ בכלה שאינה באה אל החתן רק בלילה אין שאסור לטבול ביום ז' לספירה מבעו"י שמא 

 . 16לחוש

 הפסק טהרה לכלה שנטלה כדורים

באו"ת חוברת טבת תש"ע עמ' שט כ' הרא"ח פנחסי נר"ו ששאל את מרן הגרע יוסף נר"ו בכלה  17כתב מו"ר נר"ו

תיר בדיעבד. אא"כ נכחיש גם סיפור ששכחה לעשות הפסק טהרה ובדיקת יום ראשון, אך לוקחת כדורים, וענה לו לה

זה. ולעיל שם עמ' שה הביא משות יפה שעה שתפס דברי מרן כפשוטם שכלה בזמננו א"צ הפסק טהרה, ומהגר"ש 

ואזנר והגרי"ש אלישיב שיש להקל לכלה רחוקה מדת ששכחה לעשות הפסק טהרה ויש חשש מכשול אם תהיה חופת 

קחת כדורים שיש מקום להקל אף בצנועה ושומרת דת. ומ"ש הה"כ נר"ו לקמן נדה. והם דברו בלי כדורים, וכ"ש אם לו

שאנו באים להוציא אותה מחזקת טומאה ודאית מדאורייתא וספק זבה, עיין תוספות גיטין דף ב' סע"ב דמה שהאמינה 

ממילא תורה לאשה על ספירתה אע"ג דאיתחזק איסורא משום דאינה בחזקת רואה כל שעה, וכשעברו שבעה טהורה 

ובידה לטבול. ע"ש. וגם ידוע שלרוב הפוסקים זולתי הרמב"ם אין כמעט זבה מדאורייתא בזה"ז וא"כ ספירת ז"נ 

מדרבנן. וידוע ג"כ מ"ש בשו"ת רב פעלים ח"ג )חיו"ד סי' טו( שרוב הנשים אינן מרגישות בפתיחת המקור ועקירת הדם 

)עי' בטה"ב שם עמ' ו והלאה(. וכ"ש לפ"ד הנוב"י והרב זכרון  רק כשזב הדם על בשרן, ולדעת פוסקים רבים זה מדרבנן

                                                             
 (.218הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  14
 (.286כ"כ מרן שליט"א בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  15

עמ' קצה[. ושנה פרקו עוד לקמן כ"כ מו"ר בשו"ת בית נאמן חיו"ד )סי' ב, ג(. ]ועי' מ"ש בדברי מו"ר נר"ו באו"ת חשון תשע"ו  16
 בחאה"ע )סי' ג אות ב(. וציין לדברי מוהרמ"ך בברי"כ )מע' כ אות ח(, ובשו"ת שו"נ ח"ב )חיו"ד סי' קב(. ע"כ. ועי' מ"ש לעיל בפסקי

 מוהרמ"ז.

 או"ת )אייר תש"ע עמ' תשפג תשפד(. 17
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 80יוסף שהובאו בחוברת טבת )עמ' שח(. ע"ש. ואני אין דרכי לגבב קולות אך אם יתברר שהכדורים ברובא דרובא )

מע אחוז ומעלה( מונעים ידמום, לענ"ד אפשר לסמוך להקל בצירוף כל הטעמים הנ"ל. ודברי חכמים בנחת נשמעים. השו

 ישמע והחדלים יחדלו.

 הלכות שבעה נקיים

 היסח הדעת בשבעה נקיים

אם התחילה למנות ז' נקיים ובאמצע חזרה בה שעלה בדעתה שלא לטבול מחמת איזו סיבה, כגון שבעלה רצה לילך 

למקום אחר או שנתקוטטה עם בעלה והלכה לבית אביה, ואחר ב' ימים גמרה בדעתה לטבול, בטלו אותם מקצת 

ה שספרה מקודם, וצריכה לספור ז"נ מחדש. ודוקא אם נתקוטטה והלכה לבית אביה, אבל אם היא בביתה לא השבע

 . 18חיישינן להיסח הדעת

 בדיקות בספק יום

 . 19בדקה ספק ביום ספק בבין השמשות עד י"ג דקות ומחצה, מותר מס"ס. ולא הוי ס"ס משם אחד

 הלכות דם בתולים

 העראה ללא דם בתולים

ש"ב פ' צו אות יט( כ' הכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה, ואע"פ שדם בתולים שותת ויורד גומר ביאתו הבא"ח )

ואינו חושש. אבל לאחר שגמר ביאתו פורש עצמו ממנה והיא טמאה ואפי' לא נמצא דם, טמאה, דחוששין שמא יצא 

ו הטהור. אך מור"ם ז"ל כתב ויש מקלים טפת דם וחיפהו שכבת זרע, ע"כ מחזיקים אותה כנדה גמורה. כ"כ מרן בשלחנ

אם לא ראתה דם ונהגו להקל אם לא גמר ביאה, רק הערה בה ולא ראתה דם אבל אם בא עליה ביאה ממש צריך 

ולדינא לא קיי"ל בהא כמור"ם, דמרן בבית יוסף פליג עליה. הערת  מ"זלפרוש ממנה אע"פ שלא ראתה דם. עכ"ל. וכתב 

 בי"א ח"ו )חיו"ד סי' יז(. אמה"ג זצ"ל. ועי' בשו"ת י

 הלכות טבילה

 אימתי ברכת הטבילה

שמנהג עירו בגדאד כדברי הרמ"א והשל"ה שאחר שהנשים טובלות פעם אחת מברכות על הטבילה הבא"ח ) ( כ' 

. ויש ישובים לד' הבא"ח, מרן בהגהותיו על שלא יעשה כן במקומנו וכו' ע"ש העירו בטה"בוחוזרות וטובלות פעם שניה ו

 (. 294' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' ס

 הלכות חציצה

 אם שער בגוף שלא העבירתו הוי חציצה

                                                             
רותיו על הבא"ח שם )אות טז( דדוקא אם נתקוטטה תחלת הדברים הם ד' הבא"ח )ש"ב פ' צו אות יז(. וכתב ע"ז מו"ר בהע 18

 והלכה לבית אביה, אבל אם היא בביתה לא חיישינן להיסח הדעת. וכ"ש שיש חולקים בעיקר דינו של הרב מעיל צדקה. ע"ש.
מוהרכ"ץ כ"כ מו"ר בהגהתו בס' זכרי כהונה )מע' ב' אות טו(. וכ"כ עוד בהגהתו בס' נפש חיה )מע' נ' אות יא( עמ"ש המחבר  19

להקל בבדקה ביום הראשון, ואחר היום השביעי בליל השמיני תבדוק לאור הנר וזה נקרא בדקה גם ביום השביעי. ואין לומר 
דבדיקת לילה נחשבת בשביל אותו יום. ולא למחר. וכן הסכים מרן הראש"ל הגר"מ אליהו. עכת"ד מוהרכ"ץ. ומו"ר בהגהתו שם כ' 

ה"ש דהיינו תוך י"ג דקות ומחצה מהשקיעה יש ס"ס להקל, שמא כמ"ד תחלתן אע"פ שאין סופן ולענ"ד צ"ע לסמוך ע"ז, רק בבי
 ושמא ביה"ש יום הוא. ע"כ.

רק צריך ביאור אמאי כתב י"ג דקות ומחצה הרי לשיטת מו"ר ביה"ש הוא י"ז או י"ח דקות. וכמו שאמר לי כמה פעמים בתורה 
של מר זקננו החסיד רבי רפאל מאזוז זצ"ל( שאלתי אותו בנ"ד ואמר לי שנוקט י"ז  אב תשע"ו )באזכרה –שבע"פ. ]ובליל י"ט מנחם 

 דקות לחוש ג"כ לדעת הגר"א[. וכ"כ בס' מקור נאמן בדין תפלת מנחה. ועוד. ושמא יש לחלק.
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כתבו האחרונים במי שלא העבירה השער וטבלה, אם צריכה לחזור ולטבול לדידן, דכיון שמקפידים הוי חציצה, עי' מ"ש 

( להביא סייעתא דאינו חוצץ. וציין למש בשות מו"ר בס' ארים נסי כתובות )דף ע"א ע"ב בגמ' הב"ע, עמ' תקיז מהספר

 יבי"א ח"ב חיוד סי יג אות ח.

 הלכות דם טוהר

 ברכה על טבילה בדם טוהר

 .20אין מברכים על טבילה בימי דם טוהר

 לדרוש ברבים בהלכות נדה

מנהג קבוע בג'רבא, אין חשש לדרוש ברבים בהלכות טהרה. וכן מצינו למהר"י בי רב שהיה דורש ברבים הלכות נדה. וכן היה 
שבכל שבת שמברכין החודש נותנים הרבנים דרשה לפי התור, ודרשה מיוחדת היתה בשבת שאחרי הפסח שבה הודיעו הרבנים 

 . 21הלכות טהרת המשפחה

 שיעור לנשים בהלכות נדה, עי' מ"ש מור בירחון אור תורה תשן סי 'נח אות ג, וסי' קיא אות א, וסי' קסג אות ד.
 דם טוהר

 – 264ין גזירת הגאונים על דם טוהר, ע"ע מ"ש מרן בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' בענ

266.) 

 פתיחת הקבר בבדיקת רופא

בענין פתיחת הקבר ע"י רופא, שמרן הגר"ע יוסף בטהרת הבית כתב להקל מס"ס, ע"ע מ"ש מרן בהגהותיו על ס' 

 ( שהעיר דהוי נגד מרן בב"י, ומ"ש ליישב.268 טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'

 אם ניילון ולבד ונייר מקבלים טומאה

בענין ניילון ולבדים ונייר לענין קבלת טומאה, ע"ע מ"ש מו"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו ו

 (. ע"ש.258בס' אור הבית )עמ' 

 בענין איסור הוצאת ז"ל

 (. 278ל, ע"ע מ"ש מרן בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' בענין איסור הוצאת ז"

 מניעת הריון

עדיף להשתמש בגלולות אם אין בהם חשש דימום )ועדיף מהתקן תוך רחמי(. או לא להשתמש בכלל, ויניח הדבר על 

 .22טבעו כרצון השי"ת

                                                             
ח"א עמוד  הכסא דמותבית נאמן )גליון רנז אחרי קדושים תשפ"א, אות ד, ה(. ]וע"ש בענין דם טוהר[. וצויין למ"ש מו"ר בספר  20

 לה.
כ"כ מרן שליט"א במבוא לס' ויאמר עמוס ח"א שכתב: מנהג קבוע בחארה צגירה וכן בחארה כבירה שבכל שבת שמברכין  21

החודש נותנים הרבנים דרשה לפי התור וכו' דרשה מיוחדת היתה בשבת שאחרי הפסח שבה הודיעו הרבנים הלכות טהרת 
"י בי רב שהיה דורש ברבים הלכות נדה. ועוד. ע"ש. ושוב נדפס בספרו הבהיר מגדולי המשפחה. וע"ש בהערה שכן מצינו למהר

ישראל ח"ג )עמ' רמט, רנ(. והנה מדברי מו"ר שם נראה שאף בחארה כבירה נהגו לדרוש בהלכות טהרה, אך בספרו אסף המזכיר 
 )ערך נדה א'( כתב שנהגו בזה בחארה צגירה. ע"ש. 

אלו דוקא אחר הפסח, ראיתי למרן ראש הישיבה שליט"א בספרו הבהיר אסף המזכיר )שם( שכתב והטעם שנהגו לדרוש בהלכות 
שבג'רבא נהגו לדרוש אחרי חג הפסח בהלכות נדה כי אז קוראים על הרוב פרשת שמיני, ובבא"ח שנה שניה באו הלכות נדה 

'( שהבאתי ד' מו"ר הללו, ושמאידך טעם זה לא יכון בפרשת צו ושמיני. וע"ש. ]א"ה. עיין בשו"ת חקרי הלכה )חיו"ד סי' נ' אות א
אמאי כבר מר זקני מוהרמ"ז תיקן זה בזמנו לדרוש בשבת שאחר חג הפסח, שכן בזמנו אכתי לא נדפס הספר בן איש חי. וכמו 

 שכתב בס' דרש משה דריהם )עמ' קס, קסא. ערך ימי העומר( שמ"ז מוהרמ"ז תיקן זאת. וע"ש מ"ש לתת טעם לזה[. 

 הסכמה לקונטרס ההתקנים בהלכה. 22



7 
  

 דם כשיש התקן למניעת הריון

התקן למניעת הריון, כתב מרן ראש הישיבה שליט"א בהסכמה לקונטרס  בענין אשה שראתה דם כשיש ברחמה

ההתקנים בהלכה: ענין ההתקנים שנתחדשו בימינו לנשים שלא ייכנסו להריון, שיש אומרים שאם ראתה דם אח"כ דינו 

לגופו. כדם מכה וטהורה, הרב המחבר הוכיח מפי סופרים וספרים ורופאים שאין זה מדוייק, וצריך לבדוק כל מקרה 

ואע"פ שרבים וגדולים נטו להקל בזה, מ"מ אין לך אלא רופא שבימיך. ומצינו בכמה מקומות בגמרא שחכמים שאלו 

לרופאים והכריעו על פיהם )נדה כב: ועוד(. וכן ראיתי בספר פוע"ה )ח"ג הנד"מ, עמ' ת"ה( שכתבו שיש להקל בדימום 

, כי זה נחשב לדם מכה. ובהערות שם )הערה פ"ד( כתבו בשם קל שנוצר כתוצאה מכנסת התקן תוך רחמי או בהוצאתו

הרב יהושע נויבירט שאין להקל בהוצאת התקן רק אם הרופא בדק את האשה ומצא פצע. וסיימו בצ"ע. ע"ש. לכן כל 

מורה שבאה שאלה לפניו לא ימהר להקל עד אחר בדיקת הרופא שרואה שיש פצע. ועדיף להשתמש בגלולות אם אין 

 דימום, או לא להשתמש בכלל, ויניח הדבר על טבעו כרצון השי"ת. בהם חשש 

 הרגשה כהה גם בזמן הזה

דעת כמה אחרונים שאין בימינו שום הרגשה לאשה אפילו בדם הוסת. ולפ"ז בטלו כל דיני כתמים ביו"ד סימן ק"צ כי 

י הרב נודע ביהודה נתן עצה לאשה אין הבדל בין דם לכתם, וכל שיעורי גריס וכו' אזלו להו, ונפל פיתא בבירא. והר

שיש לה מכה שתוכל להפסיק בטהרה ע"י שנותנת דעתה להרגיש אם דם יוצא מן המקור, והסכימו לדבריו החתם סופר 

 ואבני מילואים והגר"ש קלוגר ועוד. ולפי עדות האחרונים הנ"ל אין כאן שום רגש. 

לא כן נעשה כל הכתמים כדם או כל הדמים ככתם. ועל כרחך שיש הרגשה כהה גם בזמננו בעת בוא הוסת, שאם 

 .23וצריך לברר הדבר מפי הנשים והרופאים העוסקים בתחום זה

 אם חינה חוצצת

 24חינה אינה חוצצת בטבילה

 בדיקה אחר כתם

 .25כיון שהיא עומדת בחזקת טהרהאשה שמצאה כתם, אין צריכה לבדוק עצמה, 

 אמתלא

 ,רה ואמרה טהורה אני אם נאמנת במיגו דטבלתי דבדרבנן אזלינן לקולאאם אמרה טמאה אני מחמת כתם וחזבענין 

 (.226עי' הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' 

 דיני רואה מחמת תשמיש

(, ואם ראתה כמבואר בשלחן ערוך )סי' קפז ס"באשה שראתה מחמת תשמיש שלש פעמים, תבדוק עצמה בשפופרת 

 .26רואה מחמת תשמיש, אך אם לא מצאה דם אלא בצדדים, ואפילו לא מצאה כלל טהורה על שפת השפופרת הרי היא

 רמ"ת

                                                             
 הסכמה לקונטרס ההתקנים בהלכה. 23
אסף המזכיר )ערך חינה(. בית נאמן )גליון רל"ב נח תשפ"א אות כ(. ]א"ה. וע"ע מה שכתבתי בד"ז בשו"ת חקרי הלכה )חיו"ד סי'  24

 ל"ה בהערה(. ע"ש[. 
וכ"נ להדיא ממה שכתב הרמב"ם )פ"ט ה"ז שליט"א:  וכתב מרן .(רנ"ז נדפסו בס' אור הבית )עמ' רת הבית,הגהות על טה 25

מהלכות איסורי ביאה( שכ' לפיכך תקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונין כדי להצילה מדין הכתמים ע"ש, ואם איתא שצריכה 
שאם בדקה לבדוק עצמה מאי הצלה איכא. וכעין זה לשון הרמ"א ביו"ד )סי' קצ ס"י(. ע"ש. ויש לדחות דמ"מ הצלה פורתא איכא 

עצמה ומצאה טהורה אין לה לחוש לכתם זה כיון שהוא בבגד צבוע. ועוד שמעתי ראיה ממ"ש מרן בסי' קפד מ"ט עבר הוסת ולא 
בדקה ולא הרגישה, טהורה בלא בדיקה, וי"א שאסורה עד שתבדוק וכו' ע"ש. וכן בסי' קצ סעיף י סתם דטהורה, מכלל דטהורה 

 לגמרי וא"צ בדיקה. ע"ש
 (.303על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  הגהות 26
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 (.232בענין רמ"ת, עי' הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' 

 בדיקה אחר כתם

 .27עומדת בחזקת טהרהמאחר ודוק עצמה אשה שמצאה כתם, אינה צריכה לב

 קוראם צריך בדיקה אחר הרגשת פתיחת המ

וכיו"ב, יש להקל, כי גם ומצאה מראה טהור לבן או ירוק  תיכףאשה שהרגישה פתיחת פי המקור להוציא דם ובדקה 

אם בדקה עצמה אח"כ באותו יום ומצאה כתם פחות ו .באים מן המקור ויש לתלות ההרגשה בהם םהמראות הטהורי

 . 28ישוב עוד וצריך. ואמרינן כתם זה בהרגשה היה וטמאה ,איתרע חזקתה סמכגרי

 שיעור גריס

. עיין בהגהה בס' מלל לאברהם הכהן. ובהגהות והיינו בעיגול. מילימטר םהשיעור של המעיל צדקה הוא בקוטר עשרי

 (. 247על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' 

 דיני טבילה

עזור לו ולמסור ון לגכ ,אלא לצורךת אשה שחל זמן טבילתה בעונה הסמוכה לוסתה, אין להתיר לה לטבול משום שאר קריבו

התירו ה שמואין ללמוד מ .חיבוק ונישוק דמה צורך יש בזה ואדרבא מגרה יצה"ר בעצמולאבל לא  ,אבידו דברים וכיוצ

 .29לטבול לצורך חיבוק ונישוקאין להקל  אבל ,דהתם היתה מותרת לו לפני כן ,מוך לוסתהסב"ז ומרן חיבוק ונישוק דהר

שנוסעת למקוה, וכדומה, יכולה להתנות שאינה מקבלת שבת בהדלקת הנרות, אף שמדליקה בעוד היום  בשעת הדחק כגון

 .30גדול, רק שיהא מפלג המנחה

 .31מנהג בנות ג'רבא לומר "פלונית חפפה ראשה", והכוונה טבלה והוא לשון נקיהיג. 

ובודאי  כלל,ושם אין מקוה  "לעם בעלה לחו ועסועומדת לנ ,ששומרת ז' נקיים כדת בלי ידיעת בעלהנשאלתי בבעלת תשובה 

והתרתי בתנאי  ד יום.יעתה שהוא יום ז' מבעוסאם יכולה לטבול בערב נ ,שלו באיסור ח"ו אם לא תטבול לפני נסיעתהכי

קולות הנ"ל עדיפי טפי דודאי ה ,וכל זה אחרי הקולא של ד' וז' ותשטוף בחמין וכו' .שתשבע שלא תזדקק לבעלה עד הלילה

 . 32ןדא דימקול

משום דחיישינן שמא יבוא עליה והיא אסורה מדרבנן עד טוף יום שביעי  ,מה שאינן טובלות במוצאי יום שביעי לראייתן

מוטב  ,ון שהוא עבריין רח"ל וגברא אלמא והיא חוזרת בתשובהגאם ודאי שיבוא עליה כ משמע קצת, נ"ב .לספירתה וכו' ע"ש

מעונש כרת דאורייתא וכמ"ש מוסב שיאכלו בשר תמותות שחוטות וכו' ועמ"ש במק"א להורות לה לטבול שתינצל היא ובעלה 

  .33בס"ד וע"ע בח"א עמוד לב

 חציצה

אשה שטבלה ושמשה ולמחרת מצאה חוץ לעין קצת כחול שכחלה מאתמול לפני הטבילה, בזמננו שכפי הנשמע עושים יד. 

לשאול לאשה אם פתחה עיניה בשעת הטבילה יש להתירה בלא  וישסביב לעין אינו חוצץ מיהא בדיעבד, לנוי וליופי גם מ

טבילה שנית מס"ס, שמא בזה"ז אינו חוצץ דאינה מקפדת כלל ואדרבה דרכן בכך לכחול סיבב העין, ואת"ל דחוצץ שמא 

הלכה כהרמב"ם לפירוש הט"ז והב"ח. ואפשר עוד שאפי' בספק פתחה עיניה יש להקל מס"ס, שמא בזה"ז שאני, ואת"ל 

זה"ז נמי קפדי שמא הלכה כהרמב"ם לפירוש הב"ח והט"ז, ושמא פתחה עיניה בשעת טבילה. אך לא מלאני לבי להקל דב

                                                             
 .(257הגהות על טה"ב, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  27
 (.245הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  28

 (.216מרן בהגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  29

 ג ס"ד.בשם מור בהע אימ על המשנב סי' רסבזה שם  עיין 30

כ"כ מו"ר בהערותיו על הבא"ח )ש"ב פ' שמיני אות כ', בהע' אות יג( שכ' שלא תטבול אם אין בעלה בעיר. ופלפל מו"ר נר"ו בזה מהגמ'  31

 שבת קכט: ועוד. וע"ש.
 (.293הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  32
 (.229הגהות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  33
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בזה מפני שהספק הראשון לחלק בין הזמנים אינו ברור בעיני, וגם הספק השני שמא כהרמב"ם וכו' הוא נגד מרן. אבל אם 

  .34שהיודעת שפתחה עיניה בשעת טבילה, יש להקל בדיעבד אם שימ

יש להזהיר לנוהגים כמנהג ג'רבא ס"ה לנקבה, שאם טבלה וחזרה וראתה בתוך שמונים אינה מברכת על הטבילה, דדם טו. 

 .35טוהר הוי ואיך תאמר וצונו

 קואותמ

שיעור המקוה, שכתב מרן )יו"ד סי' רא ס"א(, אך במקוה שיש בו מדריגות ומעלות ומורדות כתב החידא בשיורי ברכה סק"ג... 

 כי תשא תשע"ט אות יז(. 150ת נאמן )גליון בי

  קדושת וצניעות

יש שפלפלו על השטרות כסף שעשו בהם תמונת אשה, אך להלכה מאחר ואלו נשים שמתו אין חשש. בית נאמן )גליון 

 סי קנז אות ד.  אות סיון תשמחפקודי תשע"ט אות יא(. ועע 152

 תענית ביום החופה

, אמנם בתונס לא נהגו בזה, וגם החידא בברכי יוסף )סי' תע  ס"ב( כתב שבעדות המזרח מנהגנו שהחתן מתענה ביום חופתו

לא נהוג להתענות, אבל בג'רבא נהגו להתענות, והכלה אינה צמה כי צריכה להיראות במיטבה ]עי' ברי"כ אהע מח' ח אות ג[. 

שלו הוא, אך  Yשהחתן יתענה  כי יו" והאשכנזים נוהגים שאף הכלה מתענה ביום חופתה. אמנם הרבה אומרים שלא טוב

הוא רק אם החתונה מבעוד יום, ואם החתונה בלילה אין הדברים כך, ואף אם החתונה ביום מתענה עד שמתחילים שבע 

ברכות ויכול לשתות ולאכול מעט. וכך אנו מורים בישיבה שיתענו ביום החתונה, ומי שאינו יכול להתענות יתענה יום קודם 

 . 36זה אינו יכול לכה"פ יתענה מחצית היום )ולא יאמר עננו בתוך התפלה אלא בסתם(לכן, ואם אף 

 . 37אסור לאחר את החתונה

 .38הגאונים תיקנו ברכת "אשר צג אגוז בגן עדן", וכתבו אחרונים שנפלה ט"ס וצ"ל "זוג" בגן עדן

 בדיקת ראשון ושביעי לאשה שיש לה מכה

חב חיוד סי' עג נדפסו בסוהס עמ' קעד שכתב אשה שהיה לה פצע וצוה הרופא לשים ועי' למור בהגהותיו על ס' שואל ונשאל 

יוד במקום המכה ושלא לבדוק כמה ימים, סגי בבדיקת יום א' וז' בלבד, דשעה"ד כדיעבד דמי, ואין לה לדחות טבילתה 

 לחמשה ימים אחרים דנפיק מינה חורבא. ע"כ.

 טבילה ללא שבעה נקיים
ובעלה ( שנשאל באשה חוזרת בתשובה 24הנאמ"ן נר"ו במבוא למשנה ברורה איש מצליח ח"ג )עמ'  ועי' מ"ש מו"ר הגאון

חילוני גמור וגברא אלמא )רוצח(, שכופה אותה בימי נדותה ולא יסכים להמתין ז"נ כלל, ואמרתי לו שאפשר להצילם לכה"פ 
בעה בלא ברכה. שלדעת רוה"פ )זולתי מכרת דאורייתא, שתשמט ממנו ז' ימים ראשונים של נדתה ותטבול בסוף הש

הרמב"ם( אין זבה דאורייתא רק אם ראתה אחר ז"י נדה עוד ג' ימים רצופים, שאינו מצוי כלל רק במחלה ב"מ. ואח"כ תמנה 
ז"נ ותטבול בברכה כדת. ומצד פולטת ש"ז אפשר לסמוך ע"ד הראשונים שלא אמרו פולטת אלא לטהרות, ועוד יש תקון 

נח יפה יפה )כמ"ש בס"ס קצו(, ואולי עי"ז יתעורר רוח טהרה בלב הבעל. וע"ש בהערה )במהדו"ח( שהיה שתרחץ עצמה ותק
מקרה מיוחד, שאם תתגרש או תתרחק ממנו ירצחנה נפש. עכת"ד. ועי' בס' עולת יצחק ח"ב )סי' רא אות א, ג(. ודו"ק. 

 ואכמ"ל.
הנשואין, אך המנהג ידוע שמברכים פעמיים. וכמו שהעידו מן הדין לא היה לנו לברך בורא פרי הגפן על כוס של ברכת 

בגודלם גדולי האחרונים. ואין אחרי המנהג שהעידו עליו גדולי האחרונים כלום. ודמי למילת שני תינוקות שנהגו לברך על כל 
ן מברך ברכת אחד בפני עצמו ולהפסיק באמירת הפסוקים המלאך הגואל וכו' כדי להסיח דעתן. ולפי מנהגנו בג'רבא שהחת

 . 39אירוסין והרב מברך ברכת נישואין ניחא טפי
 דגימת זרע בנרתיק או בצנצנת

                                                             
 כ"כ מו"ר בס' אסף המזכיר )ערך כחול(. 34

ובשו"ת שואל בשו"ת וישב אברהם )חיו"ד סי' מב, מג(  (. ]ועי'13ד אות ט, הע' כ"כ מו"ר נר"ו בהערותיו על ס' ברית כהונה )על מע' יו" 35

 לטמאה אם מברכת על הטבילה. ע"ש[. במי שרצה להחמיר על אשתוומשיב מאזוז )חיו"ד סי' ס'( 
 מור בשםועי בס' עלי הדס פ"כ אות ה יג(.  -שמיני תשע"ט אות יב  155נאמן )גליון בית  36
 שמיני תשע"ט אות יד(. 155בית נאמן )גליון  37
 (.28שמיני תשע"ט אות יד הערה  155בית נאמן )גליון  38
 שו"ת בית נאמן ח"א חאה"ע.כ"כ מו"ר באו"ת )שבט תשמ"ז עמ' שנו(. וכ"כ באסף המזכיר )ערך ז' ברכות א'(. וע"ע ב 39
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איש ואשה שנשואים ג' שנים ולא נפקדו בזרע של קיימא ולא ידוע אם המניעה מצד האיש או מצד האשה, וכדי לברר הדבר 
ות בצער ובאי נעימות, מותר לאיש למסור לגמרי אם המניעה מצד האשה צריכה האשה לעבור בדיקות שונות ומגוונות הכרוכ

דגימה מזרעו לרופאים שיבדקוהו ויקבעו אם המניע היא ממנו, ובתנאי שיהיה ע"י רופא ירא שמים ולפחות אחרי שנתיים 
מהנישואין. ומ"מ טוב לבקש שפעם אחת יקח את הזרע מרחם האשה לאחר תשמיש ואם התוצאות ברורות הנה מה טוב. 

יקה שניה ע"י נרתיק. ובתנאי שיהיה ע"י רופא שמים שיודע מחומרת המעשה, ולא יעשה פעם אחר פעם ואם לאו, יעשה בד
אלא פעם אחת דוקא, ואם התוצאה אינה ברורה אולי יש להתיר פעם שניה אחרי חצי שנה. וצ"ע. ועכ"פ הבדיקות הרגילות 

 . 40אפשר למעבד בלי טורח עבדינןבאשה כמדידות חום וכדומה צריך לעשותן לפני הטיפול באיש, דכל מאי ד
יח. איש או אשה שנדבקו במחלת איידס והרופאים אסרו על הבעל לשמש בלי נרתיק מחשש התדבקות במחלה, קשה 

 .41להתיר להם לשמש עם נרתיק שחיים כמו בזנות ממש רח"ל, ואין כאן נישואין ולא מצות פריה ורביה. וצ"ע
וילדה לו שני בנים ושוב עברה עליו רוח טהרה ורוצה  ,רים שנה בלא חו"קשנשא אשה אחרת על אשתו וחי עמה עש אדם

דאין כאן רק לאו  ,ובלת לנדתהטלפרוש ממנה ג' חדשי הבחנה אם היתה  אין צריך ,לעשות חו"ק בצנעה ולכתוב לה כתובה

 . 42ולי עלמאדודאי א"צ הבחנה לכ ,הגבה ("אססי' כו )כמבואר בש"ע אה"ע  ,דקדשה לדעת הרמב"ם

 הלכות צניעות בסימן ר"מ

אמר ח"א יצו כי סימן ר"מ בש"ע הוא 'רם' ונישא מצד אחד לעושים מעשיהם לש"ש, ולמשמאילים הוא 'מר' כלענה 

 רח"ל. הסכמה לס' קדושת משה. וכ' שם מו"ר שיש לכתוב על הכריכה לנשואים בלבד. 

 מנהגי ג'רבא בהלכות טהרה

 המתנה אחר לידה

נהגו בכמה תפוצות ישראל להמתין ארבעים יום אחר לידת זכר ושמונים יום אחר לידת נקבה, ואז טובלת האשה 

ויש לו  .רבאג'יר וב'ובירושלים ובמרוקו ובתוניס ובאלג ,פר התניאסו באשכנז ובאיטליה ע"פ גנהמטומאתה. ובמנהג זה 

לבטלו כלאחר יד בלא  לו איןמי שנהג במנהג זה ו .למיבשם הירוש (עמוד יא)לר"י  ספר הפרדסוד בשו"ת הריב"ש ובסי

 .43התרה

 המתנה אחר לידה

שמעתי מהרה"ג ר' בן ציון חדאד זצ"ל שבג'רבא חארה צגירה היו מנהגים שונים בלידת נקבה, יש שנהגו להמתין ע"א 

מנהג אמה ולא כמנהג יום או ע"ב או ע"ג ימים, ושאלו לגאון רבי משה זקן מאזוז זצ"ל והורה להם שכל אשה תנהג כ

בית בעלה, והיה טעמו דמסתמא הדמים מצויים בה כמו באמה לפי מספר הימים. ועל החשש נגד המנהג להמתין 

בלידת נקבה פ' יום מצד מינות וקראות וכו', לפי המנהג שממתינים לנקבה רק ס"ה ימים נסתלקה החשש הזה, ולא 

עת הקראים לפרש בכל קדש לא תגע זה בעלה וכו'. אבל כתב הרמב"ם כן אלא בממתינות שמונים יום, שזו ד

כשמפחיתים ממספר זה גלו דעתייהו שאין כוונתם אלא משום נקיות בעלמא. ולענ"ד הבא לבקש התרה בדבר זה מצוה 

להתיר לו ולאשתו להסיר מכשול. רק גבי ארבעים יום לזכר כיון שגם הרופאים אומרים כן שהביאה אסורה ששה 

ידה מפני חולשת הרחם וכו', יש לחוש לכך דחמירא סכנתא מאיסורא, ובפרט בזמננו שהדורות שבועות אחר הל

חלושים, ועדיף מכל הנך טעמי שכתבו ז"ל, וא"כ יש לנהוג ארבעים לזכר ולנקבה לכל מי שבא לבקש התרה. אע"פ 

 .44שאני נהגתי כל הזמן כמנהג אבותי בס"ד

                                                             
 כ"כ מו"ר נר"ו בשו"ת תפלה למשה ח"ה )חאה"ע ס"ס מ(.  ]א"ה. וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ב חאה"ע סימן א'[. 40
כ"כ מו"ר בהגהתו שבשו"ת ברכת יהודה ח"ד )חאה"ע ס"ס ח(. והוסיף שמהרש"ם בזמנו אף שהיה בעל כוחא דהיתרא עצום לא התיר  41

קה מפני דעת הזוהר שמחמיר בעון זה מאד, ואח"כ התירו האחרונים כיון שאין כוונתו להשחתה, אלא ע"מ לבנות. לקחת דגימת זרע לבדי
אבל בנ"ד כל ימיו משחית זרעו רח"ל, וקשה לי להתיר. וצ"ע. עכ"ל. וע"ע במכתבו הנדפס בשו"ת תפלה למשה ח"ה )חאה"ע ס"ס מא( 

שהרבה אחרונים אוסרים ובפרט אם לא קיים מצות פריה ורביה, וכו', לכן אם באים  שכתב לשאלת הרה"ג רבי יצחק ואעקנין נר"ו בזה,
 לשאול יש להורות להם להיפרד, ומן השמים ירחמו על הדור האומלל בעוה"ר. עכ"ל. וע"ע להרב השואל בספרו ויזרע יצחק. 

 (.291הגהות על ס' טהרת הבית )ח"ב עמ' תמב(, נדפסו בס' אור הבית )עמ'  42

 (.267, 266ות על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' הגה 43
(. עכת"ד. וע"ש שהביא המקור למנהג ג'רבא ודברי 13כ"כ מו"ר נר"ו בהערותיו על ס' ברית כהונה )על מע' יו"ד אות ט, הע'  44

 הריב"ש שנהגו כן משום נקיות. 
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 המתנת כמה ימים קודם שבעה נקיים

. 45אף אם נגמר הדם אחר יום אחד בלבדה דם נדה, מנהג ג'רבא להמתין שבעה ימים קודם שתמנה שבעה נקיים. אשה שראת

וכאן  .46וכן נהגו בתימן. )והיום בתימן עושים חמשה ושבעה או ששה ושבעה עי בקונט' ס"ת המנוקד דף מ' בהערה(

 .47רים שזה גורם מניעת הריוןבארץ ישראל אתרא דמרן, יש להקל בפשיטות ע"י התרה אם הרופאים אומ

 בדיקות בשעת תשמיש

נהגו בג'רבא לבדוק אחר תשמיש. וכשבאים הימים הסמוכים לוסתה ומסתפקת שמא תראה, נוהגות לבדוק גם קודם 

 . 48תשמיש, ונראה שנהגו בכל כהרמב"ם

 מנין הטבילות

 .49מנהג הנשים בג'רבא לטבול שבע פעמים במקוה טהרה

 יחוד אחר בעילת מצוה

הגו בג'רבא שלא להתייחד החתן עם הכלה אחר בעילת מצוה, עד שתטבול ויבוא עליה פעם שנית. ומכל מקום אין נ

צריך שיהא החתן ישן בין האנשים והיא בין הנשים, אלא די בשומר אחד )כגון קטן או קטנה. ועיין ביו"ד ס"ס קצ"ב 

ארץ הקודש, אם אפשר לקיים המנהג הנה מה טוב, וב שיישן עמהם בחדר, כיון שאין זה מדינא אלא ממנהגא.בהגה( 

 .50ואם לאו, יסמוך על מרן ורוב הפוסקים, ובתנאי דקים ליה בנפשיה שאין יצרו מתגבר עליו

                                                             
למנהג גרבא ת, ודף נ"ז ע"א במשנה נותנים לה(. הטעמים וכ"כ מו"ר בס' ארים נסי )כתובות דף ב' ע"א במשנה בתולה נישא 45

שאם לא בדקה  ( טעם נוסף,288, כ' עוד מרן בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית )עמ' שמונים שבעה ושבעה
 .293, עי' בטה"ב ח"ב )עמ' שנ(. ע"ש. וע"ע מ"ש מור שם עמ' יצאה ידי חובתה ןדקיסבחורין ו

 (.8פקודי תשע"ט אות ה הע'  152יון בית נאמן )גל 46

והיתה עובדא שאשה לא נכנסה להריון בעקבות חומרא זו, והתיר לה מר זקני הגאון איש מצליח להקל במנהג זה. ועי' למו"ר  47
בריה דרבינא מרן ראש הישיבה שליט"א בשו"ת איש מצליח ח"ג )חיו"ד סי' כב( שכ', למעשה אמה"ג זצ"ל חזר ועשה התרה לשואל 
עוד פעם, לששה חודשים, וחזר ועשה לו התרה לזמן בלתי מוגבל עד שתתעבר האשה. וכך היה אחרי פטירת אמה"ג זצ"ל כשלש 
שנים. וגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. ומ"מ נראה דבאתרא דמרן יש להקל בפשיטות ע"י התרה אם הרופאים אומרים 

ר הך עובדא כמה פעמים, ומהם בדרשתו באזכרת י"ב חודש לפטירת האשה זו, וגם שזה גורם מניעת הריון. ע"ש. ומו"ר נר"ו הזכי
 ועוד. וע"ע בהקדמת מרן ראש הישיבה להערותיו על ס' ברית כהונה. בספרו מגדולי ישראל )ח"ד עמ' רסא(.

 ם. כן נהוג בתונס. ע"ש.על הבאח )ש"ב פרשת צו ס"ז( שרוב הנשים אינן סופרות ז"נ אלא אחר ו' ימיבהערותיו וראיתי בשם מו"ר 

וכתב שם, דאע"פ שכתב מרן )סי' קפו ס"ב( דמי שאין לה וס"ק צריכה בדיקה  חיו"ד(.כ"כ מו"ר בהערותיו על ס' ברית כהונה ) 48
לעולם קודם תשמיש להרמב"ם והרא"ש, הנה סיים שם )סעיף ג'( שאם אינה רואה בפחות מי"ד יום אחר טבילתה דינה עד י"ד יום 

לה וסת. ע"ש. ובאמת כשבאים הימים הסמוכים לוסתה ומסתפקת שמא תראה נוהגות לבדוק קודם תשמיש, ונראה כאשה שיש 
שנהגו בכל כהרמב"ם. ועיין בש"ע )סי' קפט ס"ד( דבוסת שא"ק אפ הגיע זמן הוסת ולא בדקה ולא ראתה כיון שעברה עונתה 

ה וסת כלל וכל פעם היא מוחזקת ברואה, אבל אם יש לה וסת אלא מותרת. וכ' הש"ך בנקוה"כ שם דבסימן קפו הנ"ל מיירי שאין ל
במ"ש מרן ראש הישיבה שליט"א בספר ויען שמואל ח"ה )סי' ג' עמ' וע"ע שאינו קבוע ועברה עונתה מותרת בלא בדיקה. ע"ש. 

 יט(. ]א"ה. וע"ע במה שכתבתי בזה בשו"ת חקרי הלכה חיו"ד סימן כה אות ג[. 
 (.'שליט"א בספרו אסף המזכיר )ערך מקוה א כ"כ מרן ראש הישיבה 49
כן כתב מרן שליט"א בהקדמה להערותיו על ספר ברית כהונה, שכן נהגו בג'רבא, והובא המנהג בס' עוד יוסף חי ותורת  50

יאה המנהגים. וכתב הגר"ע יוסף בס' טהרת הבית )עמ' תצ"ז( דאנן אזלינן בתר הוראות מרן "וכל הפוסקים" שהתירו ביחוד לאחר ב
ראשונה. ע"ש. ונעלם מכת"ר לפי שעה שהרמ"ה ומהר"י בן מיגאש אוסרים, והובאו בדברי הרא"ש )פ"ק דכתובות סי' ט'(. ע"ש. )וכן 
צידד הרב כסא שלמה זרקא בחידושי כתובות דף ד' רע"א בדעת הרמב"ם )פי"א ה"ח מהלכות אבל( שכתב לפיכך הוא ישן וכו', ואי 

דידן למשנה אחרונה אחר שבעל בעילת מצוה ישנה עמו דלא תקיף יצריה. ע"ש. ומה שתירץ הב"ח סבר כדעת הרא"ש הרי ס"ל דל
ביו"ד )סי' שמ"ב( בדעת הטוש"ע דמיירי בבעולה. ע"ש. הוא דוחק, מדקרי ליה בעילת מצוה. ועי' להתוס' כתובות שם בד"ה בעילת 

י' להט"ז ביו"ד )סי' שמב סק"ג( והרב נקודות הכסף שם מצוה. ובפרט דמסתמא הרמב"ם בשיטת רבו מהר"י בן מיגאש אמרה. וע
והרב קרבן נתנאל ע"ד הרא"ש שם. ואכמ"ל[. ונשמר המנהג בג'רבא ובגדאד לפחות כתשע מאות שנה מימות מהר"י בן מיגאש 
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 פגישות קודם הנישואין
ה. רבני הרובע הגדול בג'רבא תיקנו שלא ייפגשו בני הזוג לפני הנישואין רק פעם אחת ולא יותר. והחרימו מי שיעבור על התקנ

אולם בארץ הקודש כמעט קשה מאד לקיימו לפי תנאי זמננו שהזוג מחליטים על הדירה והרהיטים והאולם והתזמורת וכו', ולכן 
משתדלים לצמצם הפגישות כמה שאפשר ושתהיינה ביום דוקא ובבית אחד ההורים, ויש משתדלים שלא לעשות סעודת השידוכין 

 . 51ה, ומאז לא ייפגשו יותר עד ליל החופה)שקוראים בטעות אירוסין( עד סמוך לחתונ

בני ג'רבא ו הגו בה ברובע הגדול בלבד.נשבע ברכות כדת משה וישראל, התקנה שלא יתראו החתן עם הכלה עד שהקדושין ו
ומ"מ יש להרחיק מן הכיעור עד כמה שאפשר, ולא יסעו יחד מחוץ לעיר ולא . 52שעלו לא"י מעיקר הדין אין החרם חל עליהם

המשודך בבית משודכתו, ולפחות שבוע לפני הנישואין יימנעו מפגישות כל עיקר, לקיים מנהג אבותינו הקדושים. ואם ילין 
 . 53אפשר לאחר סעודת השידוכין עד שבוע או עשרה ימים לפני החתונה עדיף טפי

ן עם אחיה בחדר נפרד והיא מיהו לגבי ללון בבית משודכתו נשאל מו"ר האם יש בעיה לארוס לישון ביית ארוסתו, כשהוא יש
 . 54ישנה עם אחותה בחדר אחר, והשיב שאין בעיה. אך רק במקרה חד פעמי

 מנהג החינה

 נהגו בג'רבא בשבוע החתונה לצבוע גם ידי החתן בחוננ"ה. ס' ה' נסי ח"א )עמ' שנז, עה"פ בשה"ש א, יד(.

   55מנהג ג'רבא להתרחק ממשכב ומושב של נדה ובענין נגיעה במשכב נדה

                                                                                                                                                                                                                      
ים כאלו ועד היום הזה, האם מסרה לבתה והחמות לכלתה מדור דור ולא ידעו על מה אדניהם הטבעו. וכבר מניתי כעשרה מנהג

 .באו"ת תשמ"ח סי' קנ"ז
כ"כ מרן שליט"א בהקדמה להערותיו על ספר ברית כהונה, אות ב. שמנהגים שיש בהם טירחה יתירה, אפשר להקל. ע"ש. וכ"כ  51

בהגהתו בשו"ת מצא חיים )שם( שבני ג'רבא שעלו לא"י מעיקר הדין אין החרם חל עליהם. וכ"כ מו"ר עוד בשו"ת בית מרן שליט"א 
ח"א )חאה"ע סי' ג' אות ד'(. והוסיף שמ"מ יש להרחיק מן הכיעור עד כמה שאפשר, ולא יסעו יחד מחוץ לעיר ולא ילין  נאמן

המשודך בבית משודכתו, ולפחות שבוע לפני הנישואין יימנעו מפגישות כל עיקר, לקיים מנהג אבותינו הקדושים. ואם אפשר לאחר 
פני החתונה עדיף טפי. וראה בשמח"כ ח"ב )חאה"ע סי' ח( ובאו"ת שנה טו )סי' ע( סעודת השידוכין עד שבוע או עשרה ימים ל

ושנה ח"י )סי' קלב(. ואכמ"ל. עכ"ל. מיהו לגבי ללון בבית משודכתו עי' במקור נאמן ח"ב )סי' תתס"ה( שנשאל מו"ר האם יש בעיה 
חותה בחדר אחר, והשיב שאין בעיה, אך רק לארוס לישון בבית ארוסתו, כשהוא ישן עם אחיה בחדר נפרד והיא ישנה עם א

במקרה חד פעמי. ע"ש. אגב יש לציין שהיתה תקנה שנהגו בה ברובע הקטן בלבד, והיא שלא לשורר בכלי זמר בשמחת חופה, 
עמ' פרט לתוף ומצלתים ותו לא. תיקנה הגאון רבי שאול הכהן ראב"ד ג'רבא, לזכר חורבן ביהמ"ק. והזכירה מו"ר בס' מגדו"י )ח"ב 

 סה( הנ"ל. וכן נזכרה בקונטרס ארחות צדיק שבראש ספר הוראת זקן הנדמ"ח עפ"ד מו"ר שליט"א.

ועיין למו"ר נר"ו בספר מגדולי ישראל ח"ב )במאמרו על רבנו, עמ' סה( שכתב שברובע הקטן מקום מושבו של מוהרמ"ז לא 
חקרי הלכה )חיו"ד סי' ל"ה אות ד'( הבאתי דברי מו"ר  נתפשטה התקנה שלא יתראו החתן והכלה קודם החופה. ע"ש. ]א"ה. בשו"ת

בזה, וכתבתי שמאידך אמרה לי אמי שתחי' שזוכרת היטב בילדותה בג'רבא ברובע הקטן שהיו ג"כ נזהרים שלא ייפגשו ארוס עם 
. וכן אמר לי שא"ב ארוסתו. והיו כמה שהיו מתראים קודם החתונה והם היו מודרניים וחופשיים יותר ומגלחים בעומר וכו'. עכ"ד

הרב מערבי טרבלסי נר"ו שזוכר שנהגו בזה ברובע הקטן, והיה אחד שעבר על התקנה וקנסו אותו. ע"ש. ושאלתי לר' נח בוכריץ 
נר"ו )שמוצאו ג"כ מהרובע הקטן( ואמר לי שאכן לא נפגשו החתן והכלה אך באמת לא הרגשנו, ממילא לא היו פגישות כמו כאן 

וגגים עם החתן בבית החתן, ויש ימים שחוגגים עם הכלה בבית הכלה ולכן לא הרגשנו כ"כ. וזכורני כשבא מרן בארץ, ויש ימים שח
ראש הישיבה שליט"א עם מר אביו מרן ה' איש מצליח לג'רבא ]א"ה בחשון תשכ"ה, וראה מ"ש מו"ר בס' מגדו"י ח"ג עמ' רמו 

ורצה שהם יתארחו בביתנו, והרב איש מצליח הסתפק אם התקנה  והלאה[ ורצה לארח אותו עמנואל טרבלסי אך אבי לא הסכים
היתה שהחתן והכלה לא ישהו בבית אחד או שרק לא יתראו, וביקש ממני להביא לו מהעלייה שלושה או ארבעה ספרים ובניהם 

שלה ומינה אותי  ספר ברכי יוסף, והסכים לבסוף שיתארחו בביתנו אך בתנאי שהחתן והכלה לא יתראו החתן בחדרו והכלה בחדר
שומר שבכל פעם שמרן ראש הישיבה רוצה לצאת לבית הכנסת או לאכול בחדר אוכל כי ביתנו היה בית גדול הייתי אומר לכלה 

. דאל"כ מאי שיאטיה סף, שמא היה ס' בן פורת יוסף ברבילא לצאת מהחדר שלה וע"י כך לא יתראו. עכ"ד. )ומה שהזכיר ס' ברכי יו
 נת חו"ר ג'רבא(. דס' ברכי יוסף בתק

ושוב מצאתי שכן מבואר כדברי מו"ר נר"ו בברית כהונה )חאה"ע מע' ה' אות ב'( פה אי ג'רבא "באלחארא כבירא" יש הסכמה 
וכו'. וציטט כל התקנה. ע"ש. ומבואר שאינה אלא ברובע הגדול. ושמא בדורו של רבנו מוהרמ"ז גופיה אכן לא הקפידו בתקנה זו, 

 בהשפעת הרובע הגדול. וצ"ב עוד[. ונתפשטה רק לאחמ"כ

כ"כ מו"ר בהגהתו בשו"ת מצא חיים )חאה"ע סי' ח(. ובספרו אסף המזכיר )ערך מנהג ב'(. ובשו"ת בית נאמן ח"א )חאה"ע סי' ג' אות  52
 ד'(.

(. ואכמ"ל. עכ"ל. וע"ע כ"כ מו"ר בשו"ת בית נאמן שם. וציין לשמח"כ ח"ב )חאה"ע סי' ח( ובאו"ת שנה טו )סי' ע( ושנה ח"י )סי' קלב 53

 בספר מגדולי ישראל ח"ב )עמ' סה(.
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תתס"ה(. 54
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בענין נגיעת הבעל בסדין המלוכלך בדם אשתו נדה, ע"ע מ"ש מרן בהגהותיו על ס' טהרת הבית, נדפסו בס' אור הבית 

 (.270)עמ' 

ח"ג סוף עמ' קז וקח, וכ'  לאברהם )והזכירו מ"ר בספרו מגדולי ישראלכי יש עוד מפסקי מו"ר שנתבארו בספר מלל  ,ודע

ועליהם העירונו בשולי העמודים. ומי שיצרו תוקפו ולבו נוקפו ומבקש לעשות התרה שהפסקים בספר זה אינם למנהגי ג'רבא, 

על מנהגו ישאל לרב מוסמך, וכתורה יעשה. וע"ש(. וכן מנהגי הנישואין נתבארו בהרחבה בספר קול יעקב. ושוב נדפסו 

"ע בהערות מו"ר בהלכות טהרה וע .ח"א חאה"ע. ע"ש ותרווה צמאונך. וא"צ לכפול הדברים ולהביאם כאן בשו"ת בית נאמן

 על הספר פסקי מהרי"ץ בארות יצחק )ונדפסו בסוה"ס שם(, אך אין בדבריו שם נפק"מ לדינא.

 נושאים שונים

 הלכות יין נסך

 יין מבושל

יין מבושל אין חשש ליין נסך. )ויש מי שהחמיר בברית מילה בחו"ל, שלא להביא יין מבושל כשיש מחללי 

 . 56ההמון שמותר גם ביין שאינו מבושל, ולכן הביא עראקשבת רבים, שמא יטעו 

 הלכות תעניות

 עננו למי שטעה ואכל בתענית

יאמר עננו, לפי שאינו משקר בשעה נחלקו הפוסקים במי שטעה ואכל ביום התענית, אם יכול לומר עננו. ולהלכה 

במה דברים י לעלות לשליח צבור. וכן רשאשאומר "את צום התענית הזה", שהרי אף שאכל אעפ"כ הוא יום תענית. 

 . 57אמורים, כשאכל בטעות, אבל מי שאינו צם בכוונה, אינו אומר עננו ולא יעלה לתורה

 תענית עשרה בטבת בשבת

דעת רבי דוד אבודרהם )דף ס"ט ע"א( שאם תענית עשרה בטבת חלה בשבת, מתענים בשבת. אולם במציאות אין זה 

לחול רק בחמשה ימים בשבוע, אבגד"ו, )וכמו שכתב מרן בש"ע סימן תכ"ח ס"ב(,  ייתכן כלל, כי ראש חודש טבת יכול

 וכיון שעשרה בטבת הוא הפרש של ב' ימים מיום השבוע שחל בו ראש חודש, אם כן לעולם לא יחול בשבת.

ומכל מקום יש בעשרה בטבת מה שאין בשאר תעניות, שחל ביום ששי ומתענים עד אחר תפלת ערבית כשיוצאים 

 .   58כוכבים, ונמצא שמתענים מעט בשבתה

 סוף זמן קריאת שמע ותפלה

בענין סוף זמן קריאת שמע כדעת הגר"א )סי' תנ"ט סק"ה(, וסוף זמן תפלה, עיין בבית נאמן )גליון רפ"ה וישב 

 תשפ"ב אות י'(, ושדעת הרמב"ם )סוף פ"א מהלכות ק"ש( שקריאת שמע זמנה כל היום עם ברכותיה. וע"ש.

 כלאיםהלכות 

מותר אליבא דכולי עלמא ללבוש בגד צמר על בגד פשתים, מבלי לקשור קשר של קיימא. )כמבואר בשלחן 

  . 59ערוך יו"ד סימן שס"ד(
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