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  הרחקות     סימן קצ''ה 

 , (באמצע ב') )  אבות דר' נתן ריש פרק ב' '…בנדת טומאתה לא תקרב'1
  ,'דבר אחר בטנך ערימת…שפוקד על הטבילה' ושם
  וד''ה הא כיצד  ,וד''ה מצות קלות  ,בנין יהושע ד''ה יכול '…עכ''ל' שם

 ורבנו יונה שם ,אבות פרק ג' משנה י''ג '…לערוה'
  

זקנים ראשונים אסרו     התורה עשתה סייג לאיסור נדה בפסוק לא תקרב, לאסור חו''נ ודברים בטלים ושינה במטה א'.
שלא תתגנה.  ואסורה עד שתטבול אף שפסקה מלראות ולכן מת הת''ח שהקיל בזה,  כדי  ה מלהתקשט עד שהתיר ר''ע  אות

לאכול ולשתות ביחד.  והפסוק משבח כלל ישראל שאפי' שאין גדר קוצים, שאין איסור ייחוד אלא הם   יםומדוייק שאסור 
 ביחד בבית ואין מי שרואהו, פורש ממנה כשרואה טיפת דם.

 רבנ''י פי' ששיחה בטלה עם קלות ראש זהו המרגיל לערוה.
  

  ,… אשרשיפא'(השני) )  כתובות ס''א. 'אמר רב יצחק 2
  , ותוד''ה מחלפא

 תוד''ה והצעת המטה ' … שרי לנדה' :ושם ד
  

אסורה לעשות מלאכות של קירבה כגון מזיגת כוס (אא''כ עושה בשינוי) והצעת המטה (בפניו, ודוקא סדין ולבדין אבל  
לידה ודחה תוס'   כרים וכסתות מותר דהוי מלאכת טירחא) והרחצת פניו ידיו ורגליו.  רש''י החמיר בכל הושטה מידו 

  כאן ומהמעשה עם אליהו (ע' רא''ש כאן שמקיים הראיה) ואין חילוק בין ימי נדותה לימי ליבונה. הראיה מ
  

  ודרכי משה א'  ,) טור וב''י סי' קצ''ה סעיפים א' ב'3
ורבנו ירוחם החמיר אפי' בדבר  ,הושטהלענין ומחל'  ,כשלא בא עליה מעולם אסורים בייחוד.  לכולי עלמא אסור ליגע בה

  ארוך מחשש שיגע בה ויש שהחמירו אפי' בזריקה. 
  

  ,'בעיף וס ,'אעיף )  שו''ע שם ס4
  וש''ך ס''ק ג' 

במקומות מכוסין בנדה  להסתכל  קי''ל שזריקה אסור וכן הושטת דבר ארוך.  אסור להסתכל באו''מ גם בטהורה ואסור  
שערי דורא אוסר להסתכל עליה יותר מדאי דלא     . בושי עז כאן בדברי ר''מ))שתלוי בדרכה בבית (ע' ל  שה מ'  (והקיל ר

עפ''י   (סד''ט  (כייחוד) החמירו להתרחק בסייגים אחרים  בנדה בקצת דברים שקשה להזהר  בגלל שהקילו  כהרמב''ם.  
ותרת בבגדים נאים  ולב' הטעמים מ   ,שלא תתגנה בימי טהרה ולא משום זכר  הוא  בגדי נדותלטעם  שהרא''ש).  בגמ' מבואר  

(תוה''ש דלא כהאוסרים נאים ודלא כהאוסרים להתקשט אלא קי''ל דמותר שר''ע ככו''ע מחשש עלילה לגרשה.)  צריכים  
זכר משום שקישוט מביא הרגל דבר ואף אם אין שייך טעם מתגנה כגון שאין מקפידים (סד''ט).  (וע''ע תוה''ש ס''ק ט'  

  כלל…משובח')ואגרו''מ יו''ד ב' סי' ע''ה 'וב 

  ותוס'  '…בין הנשים'  ,ורש''י ,(השני) )  סנהדרין ל''ז. 'סוגה בשושנים…פרצות'5
  ) ייחוד מותרת משום שסופה ליטהר (ע''ד היתר הרמב''ם להסתכל, וברא''ש התיר ייחוד משום שקשה להזהר

  ד')  – (וע''ע פת''ש ס''ק א'  י' –דינים העולים ב'  וחוט השני שם סוף ס''א ,)  כו''פ סי' קצ''ה ס''ק א'6

ו ליתן לה מתנה,  ומותר  (וי''ח)כן מותר  להכו''פ אסרו רק קירוב דעת דנגיעה וכדו' ולא סתם קירוב דעת  נוצה    , נפיחת 
כשאין  חותא, לשאול בשלומה וללמוד עמה י וזריקה כלפי מעלה. והתיר הגרנ''ק לשחק יחד, לשבחה, לתת מתנה, לומר בד

  שחוק וקלות ראש.   (סד''ט מברך המחמיר בענינים אלו)

הוצרכו לגדר וסייג.  והביאו הסד''ט, וערוה''ש כ'  כיון שמתייחדין  שהוא    פי' רש''י ורא''ש  הטעם שגזרו הרחקות בנדה 
ביאו הב''י (אה''ע  לכן חיישינן להרגל עבירה משא''כ בשאר נשים, וה  שלבו גס בהכיון שהוא תדיר עמה, והרשב''א פי' כיון  

  סו''ס כ''א), ויש''ש וגר''א (שם).

  כבושה או בזיון (אג''מ (יו''ד ב'' ע''ז) הגריש''א בדה''ש מרא''כ פתה''ל).  כבוד הבריותאין להקל בהרחקות משום 

ים מיקל  וכ''כ של''ה בל''י וכה''ח, והרמב''ם במורה נבוכ  שלא לדרוך על עפרההרמב''ן פרשת ויצא כ' שנדה היו נוהגים  
או משום דשו בו רבים שומר פתאים    ,או משום שנשתנו הטבעים הזמנים ומקומות  ,וחת''ס כ' שאין שום אדם נזהר בזה

 ד' והמחמיר אינו אלא מן מתמיהים. 

 עד שאמרה טבלתי יש לנהוג ההרחקות (בדה''ש פתה''ל חו''ש ועוד).  אחרי שחזרה מטבילתהי''א שגם 
שג''כ נוהגת כל ההרחקות חוץ מלענין לישן על מטתה ע''ש, וכן בטמאה    חמת דם בתוליםהטמאה מע' סי' קצ''ג לענין  

 בעונת הוסתאו ס' מראה, אבל    כשפסקו לטמאותה מחמת חומראאחר לידה נוהגין כל ההרחקות, וכן    דם טוהרמחמת  
נדה אין    מתהש''כ שם, וכשמחל' באופן שאסורה אחר הוסת עד שתבדוק עמיש  אין נוהגין ההרחקות ע' לעיל סי' קפ''ד, ו

  כשהיא נדה שאין חשש הרגל עבירה בגט שהוא לרחקה.  גטאיסור ליגע בה וי''א המחמיר תע''ב, ומותר להושיט לה 
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בחופת נדה או בהגהות ראמ''ה (שבת י''א.) כ' שלסברת הרא''ש שכיון שהתירו ייחוד גזרו ההרחקות א''כ      חופת נדה
באופן שאסורים בייחוד מותרים בההרחקות אא''כ לבו גס בה וכסברת הרשב''א.  ולמעשה    נדה קודם שבעל  כשפירסה

להושיט להכלה  הרבה פוסקים החמירו (ראב''ד תפל''מ בדה''ש הגרח''ק לבושי עז) והגרי''ב מיקל כראמ''ה ומותר לחתן  
  כיון שעדיין איננה אשתו.  טבעתנתינת הובא''י נהגו להחמיר, וי''א שהקילו ב   ,בחופת נדה הכתובה

וברמ''א אה''ע סי' כ''א ס''ה הביא    הרחקות בשאר נשים, ברשב''א (לעיל) מבואר שלא גזרו      הרחקות בשאר נשים
בזה ב' דיעות ומסיק שנהגו להקל, וכן מבואר באג''מ (יו''ד א' סי' צ') להקל באופן שלא יביא עי''ז להרהור, ושל''ה מיקל  

אכילה מקערה א' באשת איש (ולא בקרובים שבטלו היצה''ר) כשאין אחרים אוכלין עמהן, וערוה''ש  בהושטה ומחמיר ב
  שלא להושיט מיד ליד אפילו לפנויה.  מנהג יראים ושלימיםכ' שירא ד' יחמיר באכילה או בהושטה וכ''כ נט''ג שכן 

יאר הטור והביאו הש''ך דהיינו אם  עם אשתו נדה, וב   דברים בטליםבאבות דר''נ מבואר שאסור      שחוק וקלות ראש
  .שאין איסור בקירוב דעתומבאר הכו''פ והביאו מחצה''ש   מרגילים לערוה,

תלוי בסוג הבדיחות וסוג האנשים, שמותר בדיחות רגילות ולאנשים הרגילים בזה אבל יותר מדאי אסור    בדיחותלעשות  
, והחמיר  לרקוד בפניו או לזרוק לו נשיקהבא''מ שאין לה    (הגרח''ק וכעי''ז בשם הגרנ''ק וכן בפסקי משנ''ה).  והחמיר

  בדה''ש שלא ידברו על תשמיש.

קלפים וכדומה (ר''ש איידר בשם אג''מ ר' יעקב הגרשז''א הגריש''א משנ''ה) ויש    שישחקו שחמט יש אוסרים      משחקים
(כנ''ל)   ישפה  וקלות ראש) אבני  (אא''כ יביא לשחוק  (בא''מ חו''ש  לשחק  מקילים  חו''ש  וכן הקיל  וי''א שאג''מ הקיל), 

  ping pong, tennis  פינג פונג וטניסוששבה''ל כ' שיש מקום להחמיר במשחקים כאלו.  והחמירו שלא ישחקו    dreidel  סביבוןב
  ביחד (אג''מ ר' יעקב הגרשז''א משנ''ה אבני ישפה) ובא''מ מיקל. 

שאינו מביא לקורבה דגילוי עריות רק קירוב הדעת והביאו מחצה''ש (וכ''כ בדה''ש    לתת לה מתנהכו''פ מיקל      מתנה
מביא חבה יותר מזה, וצידד סוג''ב שר''ל מתנה עם חשיבות  דבר שור''ש איידר חו''ש קנ''ב מרא''כ), ומקו''ח החמיר שאין  

כיון שאינו מחמת    ת או יום נישואיןמתנת יום הולדמיוחדת, והחמיר שבה''ל ומרא''כ במתנה מיוחדת, והקיל משנ''ה ב
  חיבה אלא מחמת שזמנו אותו יום. 

הוי בכלל קלות ראש (משיב דברים דרכ''ת ר''ש איידר הגריש''א בדה''ש חו''ש מרא''כ פתה''ל).     בידיהששלנשק תינוק  י''א  
ינו כאן אא''כ מביא לידי  כיון שאינו מרגיל לערוה כיון שא   כשהוא במדינה אחרתהגרי''ב הקיל בדברי שחוק וקלות ראש  

  הרהור, וי''ח.

שאין חיוב להיות בעצבות כל ימי נדתה וכן התיר לשחק משחק שרגילים    הנות עמה ולשמוח עמה ילהקיל הגרי''ב שמותר  
 לשחק בה. 

ששבה''ל    לאחר שהסירהי''א גם    להריח בשמים שעליהאסור      בשמים ברכ''י, בא''ח משנ''ה  א' בשם  ס''ק  (פת''ש 
פתה''ל) ופרד''ר כ' שמצד הדין אינו אסור, ומיקל יבי''א, ובאבני ישפה מחמיר שאסור אפי' שתשים על עצמה בושם  בדה''ש  

  . ולסמוך שהבעל לא ישים לב לזה

עם    באבקת כביסהכל שאינו מכוין ליהנות מזה, ויש מחמירים אפי'    למנוע ריע רע או זיעה  שהם   בבשמיםהקיל חו''ש  
  ריח מאד טוב, וע'. 

אפי' כשהוא על השלחן (הגריש''א הגרחפ''ש והגרח''ק (אפילו לא    מהבקבוקמירים שלא להריח בושם שלה אפילו  יש מח
  השתמשה בהן עדיין רק ייחדו לה) חו''ש אבני ישפה), ויש מקילים (ערוה''ש דרכ''ת משנ''ה בדה''ש מרא''כ פתה''ל).

ויש מקילים (יבי''א אוצרות    , 'ב חו''ש רב בלסקי נט''ג)שהיא מחזקת (קנ'  בשמים להבדלהיש מחמירים אפי' שלא להריח  
  הטהרה רב נבנצל משמרת הטהרה (משום מצוה וגם אינו מיוחד לה)), ושבה''ל צידד להחמיר ובדה''ש הסתפק. 

(טהרת הבית נט''ג) וחו''ש וסוג''ב הסתפקו, והגרח''ק השיב שבלא''ה אסור    בשמים שלויש מקילים שהיא מותרת להריח  
 להתבשם.לאיש 

כגון ע''י מקל החמירו    נגיעה ע''י ד''אאסורה אפילו כשאינו של חיבה, וכן היא אסורה ליגע בו (ט''ז ועוד), ואפי'    נגיעה
(בא''מ קנ''ב סוג''ב פתה''ל), והגרי''ב הקיל לעת הצורך (כגון כשא''י לישון משום נחירתה ותפסיק ע''י שידחפנה ע''י ד''א).   

(ע' יד אליהו המובא בפת''ש ס''ק ג') וציין למק''א בענינים כאלו דאמרי'    בדבר שבידה הביא מחל' אם אסור ליגע    מנח''י
  . כשהיא ישינההמחמיר תע''ב.  שבה''ל כ' שהאיסור ליגע הוא גם 

''ל (מחשש (ר' יעקב בא''מ (דהוי דרך חבה אא''כ א' עומד וא' יושב) רב ביק משנ''ה שבה  לקרוא ספר עמהי''א שאסור  
נגיעה)), ויש מקילים (הגרחפ''ש חו''ש (יזהרו מנגיעה) רב איידר קנ''ב אבני ישפה (יזהרו מנגיעה וקלות ראש) הגרח''ק),  

  ויש שמועות סותרות בשם הגריש''א וי''א שהיה תלוי בהאנשים אם יש חשש נגיעה זה בזה. 

ע) חו''ש רב איידר אבני ישפה (כנ''ל בספר ע''ש), ויש יש מקילים (בא''מ בדה''ש (כשנזהרים מליג  ללכת תחת מטריה א'
מחמירים שמא יגעו זב''ז (הגריש''א משנ''ה ששבה''ל), ומרא''כ כ' שמן הראוי להתרחק מלקרוא בספר וללכת תחת מטריה  

  . א' אבל לא מצינו איסור וכל לפי הענין

  מותר אלא שראוי למנוע. לפני יוכ''פ כשיזהר מליגע בה, וי''א ש שיסבב כפרות על ראשההקילו 
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  שיש חשש שידחף ויגע בה בלי כונה כתב הגרח''ק שהמחמיר תע''ב אם אינו מוכרח.  לעלות על אוטובוס צפוף

ואולי יש לחלק להקל בבריכה גדולה ולהחמיר בקטנה    ,הוי כקרוב לנגיעהשלהיות יחד בבריכה  הגרי''ב אמר שאומרים  
  . ואפילו כשהיא בבגדיה והם ביחד עם הילדים

ג') הביא מתשב''ץ שאסור אפילו       ליגע בבגדיה (ס''ק  (דייק    ליגע בבגדיה שעליההפת''ש  ולבנון נטע  (וכ''כ הרוקח 
היא לא  שאסרו אפילו כשבולטין רחוק מגופה) ערוה''ש שבה''ל רב איידר בדה''ש מרא''כ פתה''ל), וכ' פת''ז ובדה''ש שגם 

אבל החיד''א החמיר וכן משמע בערוה''ש (וכן אסר שבה''ל בדה''ש  בבגדיה  בנגיעת בגדיו  , ומנחת חן הקיל  תיגע בבגדיו
, ורב נבנצל החמיר כשמצלמים בחתונה משפחתית שיעשו בחכמה שלא  שלא בכונהחו''ש פתה''ל), וחו''ש הקיל בכה''ג  

והוי ע''י ד''א אבל    ארוכה שיושבים זה לצד זה הקיל הגרי''ב בשם אג''מ ע''י שישימו דבר ביניהם  בטיסהיגעו בגדיהם, ו
ע''י הפסק בגדיהם אסור, ופת''ש הביא מהתשב''ץ שליגע בבגדיה שאינן עליה ודאי מותר, (והביאו בדה''ש חו''ש ופתה''ל).   

  ואומרים שהקיל ר''מ שיאחוז בשרוול שלה במצוה טאנץ בחופת נדה, וצ''ע, ואולי סמך על ראמ''ה. 

שגם    י''א  ,(ש''ך בשם רי''ו)אסור    בדבר ארוךואפי'    , רא''ש רשב''א מחבר)(  מחשש שיגעמידו לידה אסור, י''א    הושטה
מחשש שיגע (רי''ו סד''ט צ''צ) וי''א משום לא פלוג (ערוה''ש פרי דעה בדה''ש לבושי עז מרא''כ), וי''א שאיסור    זה הוא

  בדה''ש חו''ש מרא''כ).(ב''י בשם הרשב''א), ואסרו אפי' ע''י שינוי (ב''ח  מצד חיבההושטה הוא 

  שאסור משום כבוד הבריות וע' להלן. לו שאי''צ לומר  שכח והושיט ברביםיש שדנו להקל כשא' 

וצידד להתיר עפ''י ראמ''ה שגזרו ההרחקות    ,שי''ל שאסור מצד הושטה או זריקה  ישר מבעלה  לאשה  עירוי דםהר צבי דן  
  ייחוד, אולי ה''ה מצב שעושים רק במעמד רופא, וע'. מחמת שמתיחדין והקיל עפי''ז בחופת נדה שאסורין ב 

וכן לקיחה מתוכה (הגריש''א בדה''ש חו''ש רב איידר וכן אסר בא''מ    הושטה לתוך תיק או שקית שבידיההחמירו לאסור  
מירין  יש מקילין (הגריש''א חו''ש) ויש מח  להניח לתוך עגלה שמוליכהשלא תיטול מכיס שלו אבל מיקל לקחת ע''י מגנט), ו

לשים דברים בתוכו ואפי' לתפוס אותו אם לא כוונו לדחוף    כשדחף העגלה והולכת מכוחו(מנחת פרי נט''ג), אבל הקילו  
מצידו וכן אסר מרא''כ.  הגרי''ב הקיל שכל איסור הושטה הוא    לשים תינוק בחיקהמזה לזה (נט''ג).  הגרח''ק נטה לאסור  

היא מותרת לשים על ברכיו ולקחת מעל ברכיו או משקית שבידו, ובמק''א הקיל  ולכן   ולא מצידה (שלא יושיט ולא יקבל) 
גם שהוא יקח מעל חיקה או משקית שעליה שאינו נחשב מקבל ממנה אם היא אינה עושה כלום.  והקיל חו''ש בשעת 

שבילו ורוצה  ב  ופותחים הדלת הדחק ליקח תינוק מברכי אשתו או לשים עליה.  והחמיר רב פיינהנדלר כשמגיע הביתה  
  ג''כ לדחוף הדלת שיפתח שצריך לברר שזה לא אשתו שפותחת שא''כ הוי כהושטה מידו לידה. 

) יש מחמירין (מנח''י (כמו ספסל המתנדנד) הגריש''א ששבה''ל הגרח''ק  עגלת תינוק(למשל להרים  להגביה חפץ ביחד 
ראוי לחוש להחמיר, ור''ש איידר הביא שמותר אם ליכא  בדה''ש מרא''כ (גם אסר לדחוף ביחד וכ''כ סוג''ב)), ובאג''מ כ' ד

אחרים, וכן הגרשז''א אמר שנכון להחמיר והקיל בשעה''ד גדול כגון שאינה יכולה להעלות העגלה על אוטובוס, וכן אסר  
רת החיי''א  הגרחפ''ש אא''כ בשעה''ד גדול (וכן חו''ש תשוהנה''ג לבושי עז פתה''ל הגרי''ב (הקיל לעת הצורך), והביאו חומ

בליל סדר ואינו ברור למה אסר ואולי מחשש נגיעה משא''כ בעגלה שגדול יותר ויכולים ליזהר.     שלא יגביהו יחד הקערה
ור''ש איידר    להגביה חוט טלפוןואסר בא''מ   ואג''מ  (לכתחילה)),  ומשנ''ה  והגריש''א  סוג''ב  (וכ''כ  עליו  כשהשני מדבר 

וכן הקיל חו''ש כשאינו נראה שמתעסקים בדבר א'.  והקיל ששבה''ל שיתלו שניהם  הקילו, ושבה''ל הקיל ליגע בהחוט  
  כביסה על חבל הכביסה באותו זמן, והחמירו משנ''ה והגריש''א וחו''ש (שמתעסקים בדבר א').

מזה לזה וכן החמירו כל פוסקי אשכנזים, דלא כתשב''ץ שהקיל וכ''כ הפרישה להתיר    שלא יזרקוהרמ''א החמיר      זריקה
של חיבה שאינם  וחיד''א    ולהספרדים    .זריקות  וכ' שהמחמיר תע''ב,  פסק טהרת הבית  וכן  הקיל ערך לחם כהפרישה 

''ל שהרמ''א ס''ל כטעם  ובא''ח החמירו, וצידד בדה''ש שהמחבר לשיטתו שהושטה משום נגיעה ובזריקה אין חשש, אבל י
  שמותר לתופסו שלא ישבר אבל בהושטה כה''ג אסר.  כשכבר נזרקהקיל חו''ש     הרשב''א משום קירבה וחיבה.

אלא שהמחמיר תע''ב (תוה''ש לחו''ש בדה''ש רב איידר), ופתה''ל כ' שראוי להחמיר, וי''א    לזרוק על בגדיה יש מקילים  
  . ''ג)שאסור (מקו''ח הגריש'א ששבה''ל נט

, ונט''ג הקיל במקום הצורך, והגריש''א ושבה''ל החמירו, וחו''ש הקיל בשעה''ד,  לתוך תיק שבידיההקיל בדה''ש לזרוק  
  והקיל משנ''ה לזרוק לתוך עגלה שהיא דוחפת. 

וכן   והיא פושטת ידה ומקבלת וכ''כ החיד''א, והביא החכמ''א את הכו''פ בשם יש מקילין  לזרוק כלפי מעלההקיל הכו''פ  
חו''ש)   צ''צ בדה''ש  (לחו''ש  תע''ב  שהמחמיר  וי''א  ליזהר מאד מקלות ראש,  צריכים  אבל  והגרי''ב הקיל  אג''מ,  הקיל 

  ושבה''ל כ' שראוי להחמיר, ויש שהחמירו (סד''ט ערוה''ש הגריש''א נט''ג) וע' פת''ש ס''ק ד'.

חו''ש, ופת''ש הביא הר הכרמל שחולק וכן כו''פ שכ'  של השני תע''ב וכ''כ ל   שלא לנפוח נוצה מבגד תוה''ש כ' שהמחמיר  
לא תוסיפו פן תגרעו, וכן פסק לבושי עז להקל.  וחיד''א כ' שנכון להחמיר (מחשש נגיעה) (וכ''כ בא''ח רב איידר פתה''ל)  

  ויש שהחמירו (סד''ט מקו''ח צ''צ בדה'ש ששבה''ל חו''ש) והגרשז''א תמה על ראיית התוה''ש. 

על השני במניפהשלא תנהחמירו   להחמיר שלא   יף א'  חו''ש  וצידד  רב איידר),  בדה''ש  (בא''ח מנח''י  חיבה  דהוי דרך 
  להדליק מאורר וי''ח. 

  .על ריצפה מא' לשני (משנ''ה אבני ישפה (לצורך מותר לעצרו ע''י נעלו) נט''ג הגרי''ב) לגלגלר לזרוק ה''ה  וכמו שאס
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החמיר   אליהו  ושהיד  שבידו  מנר  יתחמם  שבידושלא  דבר  תדליק  בא''ח    לא  פסק  (וכן  הפת''ש  והביאו  סיגריה)  (כגון 
וערוה''ש (דההבל מחבר ויש בזה התקרבות) משנ''ה בדה''ש ששבה''ל חו''ש רב איידר קנ''ב), ובא''מ מיקל, ולבושי עז כ'  

    .שהחומרא צ''ב

(אג''מ הגריש''א (שאינו משתמש בהנר)  בידיה והוא יהנה מהאור שכה''ג ליכא חיבור    נר הבדלההקילו הפוסקים שתחזיק  
ששבה''ל חו''ש רב איידר קנ''ב ועוד) ובדה''ש כ' שיזהרו מליגע ומשנ''ה כ' שתחזיק בשמאלה כהיכר שלא יקח מידה.  וכן  

  לאורו (קנ''ב משנ''ה בדה''ש חו''ש) והגריש''א החמיר כיון שמשתמש בהנר שבידה.   נר כדי שהוא יקרא הקילו שתחזיק 

שחי נושא את עמצו (והביאו חיד''א ופת''ש ורב יעקב) ויש מחמירין    ליטול תינוק מידההתשב''ץ הקיל      ינוקהעברת ת
(פרד''ר (כ''ש מזריקה) יד שאול פת''ז ערוה''ש משנ''ה (אא''כ בשעה''ד שא''א באו''א) הגריש''א ששבה''ל בדה''ש חו''ש  

ומושיט ידיו    כשהולך מעצמו''ש אם התינוק מטה עצמו אליו וכ''כ רב איידר וכ''כ אבני ישפה להקל  פתה''ל), והקיל חו 
שיקבלו אותו, והגריש''א הקיל בתינוק גדול בשעת הצורך, והגרי''ב (בשם הגרשז''א) הקיל אפי' כשהתינוק ישן כל שהאשה  

באופן    חולה או כפות או קטן מדאיתשב''ץ החמיר באינה מסייעת כלל בהנתינה שרק קבלה ממנה אסור ולא לקיחה, וגם ה
  שלא אמרי' חי נושא את עצמו והסתפקו סוג''ב ובדה''ש. 

כשהיא נדה (בית יצחק לבושי מרדכי דרכ''ת הגריש''א שבה''ל בדה''ש   קוואטר בבריתהרבה החמירו שלא יהיו   קוואטר
וק על כסא או שלחן וכדומה, והגרשז''א לא היה ניחא  חו''ש מרא''כ נט''ג) אלא ע''י אדם אחר ביניהם או שישימו התינ

הגרשז''א  אבל  כריות  ב'  ע''י  הקיל  וחיד''א  לרבים,  תמוה  שלישי  שע''י  אמר  הגריש'א  וכן  לרבים,  מורגש  שיהא  כה''ג 
  הגריש''א ושבה''ל החמירו גם כה''ג, ואג''מ הקיל בקוואטר כשקשה להשתמט כין שהוא ברבים במקום מצוה.   

וי''א גם על השמיכה בהחלק שאינה מתכסה    ,שלא על השמיכה שלה (משנ''ה יסוד הטהרה)  תן התינוק על מטתהליהקילו  
(חו''ש רב איידר מרא''כ (כשאין חשש שיגעו זה בזה)   ליגע בתינוק שבידה ולתת לו דבר ולהאכילובה (הגריש''א). מתירין  

ויש מקילין לצורך    , קנ''ב אבני ישפה, וסוג''ב כ' שנכון להחמיר)הגרי''ב (כשאינו שחוק וקלות ראש), ויש מחמירין (שבה''ל  
פתה''ל) בדה''ש  להרגיעו)  מוצץ  (לתת  אחר.    ,(הגריש''א  באופן  רוצה  כשאינו  להאכילו  כגון  הדחק  בשעת  הקיל  ובא''מ 

והגרח''ק כ' המחמיר  , וחו''ש כ' שאינו ראוי,  ללכת וכל א' אוחז יד א' של התינוק שביניהםהגריש''א ומשנ''ה החמירו שלא  
ואח''כ השני ידחוף שנחשב כב' פעולות שונות ולא כמושיט או זורק  נדנדה  תע''ב.  ואבני ישפה מיקל שא' ידחוף אותו על  
  א' לשני, והגרח''ק השיב שהמחמיר תע''ב, וע'. 

  

קה בענינים אלו,  ראינו שאליהו אמר ברוך המקום שהרגו על מה שאכל ושתה וישן עמה, והמשמעות הוא שיש חיוב הרח 
    –אבל צריכים לבאר מה בדיוק נכלל בזה 

  שבת י''א. במשנה 'לא יאכל הזב … עבירה' ורש''י,גמרא )  7
  'ת''ש אל ההרים … ש''מ'   ובהמשך שם ,גמ' שם י''ג. 'איבעיא להו … בבגדו'

  . בבגדה והוא בבגדו שיש היכראסור לאכול עם אשתו נדה. מקיש אשתו נדה לאשת רעהו לאסור לישן עם בעלה אפי' היא 

  ודרכ''מ ,וב''י ,)  טור יו''ד סי' קצ''ה סעיפים ג' וד'8

להרמב''ם דוקא בקערה א' אסור, אבל רוב ראשונים אסרו אפי' על שלחן א'.  הרא''ש חילק שבזמניהם אכלו כל א'    )ס"ג(
היו רגילין לאכול מקערה א', ישנו לאכול בב', על שלחן לבדו והוי דרך חיבה לאכול ביחד, משא''כ עכשיו.  ודרכ''מ כ' שאם  

  ואם היו רגילין בשלחן א', ישנו לב'.  ויש שהתירו ע''י פריסת מפה אחרת לכל א' או לשים היכר ביניהם או שישנו מקומם.   

לשתות מכוס זה אחר זה (ומשמע שביחד אסור), אבל יש שאסרו אא''כ הורק לכלי אחר (ואפי'    לרוב ראשונים מותרין   (ס"ד)
אם הוחזר אח''כ) או כשאינו יודע או כשיצאה משם או כשאחר שתה ביניהם, והיא מותרת לשתות מה ששייר הוא.  וכ'  

  דרכ''מ שמנהגינו להחמיר בשתיית וגם באכילת שיריים שלה אא''כ באופנים הנ''ל. 

  וחי' רע''א ,ה'ס"ק ופת''ש  ,ב'ס"ק וט''ז  ,י'ס"ק וביהגר''א  ,שו''ע שם ס''ג וס''ד  )9

בקערה א' לשנות    קי''ל לאסור אפי' על שלחן א' אא''כ ישימו היכר או שאין אוכלין על אותו מפה, ורמ''א הקיל אם רגילין
מחל'  יש  ואם חזרה באמצע   ,לב'.  ולא ישתה או יאכל משיריים שלה אלא בא' מאופני היתר שראינו בטור (כשהלכה מותר

ומותר כשיש חתיכות גדולות בקערה ולוקחים    ,פסיק).  לאכול מקערה א' אסור אפי' כשחתוך לחתיכות קטנותצריך להאם  
  אבל מיקל בשלחן.  ,בקערה א' כשאחרים אוכלין עמהם שהתיר לאכול על המ''בכל א' לצלחת שלהם.  והפת''ש חולק  

  וסי' צ''א ,שו''ת אגרות משה חלק יו''ד א' סי' צ''ב '… שניהם ממנו'  )10

ר''מ אסור לאכול ממה שנחשב כמנה שלה, כגון לחמניה או בקבוק שתיה קטן וכל מה שהדרך הוא לתת לא' לאכול,  פי  ל
  וק גדול וצלחת גדול עם הרבה מנות.משא''כ פת שלם ובקב

אכלה מא' מכמה מיני מאכל שבקערה אין השאר שיריים אלא ששייך איסור 'קערה אחת' ומותר ע''י הנחה בקערה אחרת.   
  וכן מאכל שרגילין ב' בני אדם לאוכלו בכלי א' מותר. 
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א', ודרכ''מ וערוה''ש כ' כהרמב''ם,  , והראב''ד אסר גם שלחןשלחן א'הרמב''ם אסר רק שלא יאכלו מקערה א' ולא אסר 
בזמן שאכלו  אבל הרא''ש ר''ן טור ושו''ע אסרו גם שלחן א' כהראב''ד, וכ''כ הפוסקים, והרא''ש והטור פי' ששלחן א' אסרו  

  גדול  אבל עכשיו שכולם רגילים לאכול יחד על שלחן  ,וכה''ג כשאשתו אוכלת עמו הוי דרך חיבה  ,על שלחן קטן לכל א' לבד
  החמיר קנ''ב שלא מהני היכר (והמיוחד לב' לכאו' לא מצינו להחמיר). שלחן קטן המיוחד ליחידמותר ע''י היכר.  ו

  משום לא פלוג, והגר''י זילברשטיין מיקל. עיווריםהגרח''ק הצריך היכר גם כששניהם 

  ,''כ ערוה''ש דהתם המאכל עצמו אסורואם מהני היכר שם כ''ש כאן (סד''ט וכ  בשר בחלב יותר חמור מנדהי''א שבעצם  
  ועוד שכיון שאוכלים דברים משונים יש חשש שיטול והביאו פתה''ל), והפלאה נקט דנדה יותר חמור. 

(בדה''ש רב איידר מרא''כ פתה''ל) ויש מקילין (הגרשז''א הגריש''א אורל''צ משנ''ה),    באכילת עראייש אוסרים אפילו  
א' , ויש מחמירין (המנהיג שבה''ל בדה''ש מרא''כ פתה''ל), והחמירו כשלשתותשלחן א'    וצי''א מיקל שמותרים לישב על

  (סוג''ב ור''ש איידר).  אוכל מה שהשני אינו יכול לאכול מחמת חולי

מפני שא' מהם אוכל בשר וא' חלב י''א שדי בהיכר א' ואי''צ היכר שני מפני שהיא נדה (אג''מ ששבה''ל    כשיש היכר בלא''ה
שלא יאכלו  כדי  הרשב''א שצורך ההיכר הוא  על דרך  והעיר מעדני אשר שזה מוסבר    ,ב הגרח''ק חו''ש פתה''ל הגרי''ב)סוג''
  לכאו' יצטרכו היכר ב' וע'. ,וההיכר הוא כדי שלא יבואו למכשול ,דרך חיבה שהואאבל להרא''ה שהוא משום  ,ביחד

א')    ששומרי''א   בקערה  יאכלו  (שומר שלא  (משנ''ה  ביחד))  מהני  חיבה כשאוכלים  לידי  (שומר שלא יבואו  ישפה  אבני 
  ולבושי עז הסתפק, ונט''ג כ' דלא מהני. 

ע''י שינוי של   כשאין אוכלין והביא הט''ז מהפרישה דהיינו דוקא    ,כלחם או קנקן  דבר המפסיק ביניהםהשו''ע התיר 
שאין דרכו וי''מ שדוקא דבר   ,''א משנ''ה לבושי עז)ואין שותין מהקנקן (וכ''כ בל''י חוו''ד חכמ''א ערוה''ש הגריש  מהלחם

  מהני (תוה''ש סד''ט מקו''ח מחצה''ש פרד''ר צ''צ בדה''ש פתה''ל הגרי''ב).  להיות על השלחן

לא פלוג ואסור, ויש מקילים (משנ''ה ששבה''ל חו''ש מרא''כ).   בשלחן ארוךהאיסור לאכול על שלחן א' פי' הגריש''א שגם  
'ל יותר מכדי הושטת ידים (משנ''ה ששבה''ל נט''ג), וצידד מרא''כ שזה מהני בבב''ח אבל הכא חיישינן  וי''מ שארוך ר'

ולא רק כשזה   זה כנגד זהלחיבה, וחו''ש אמר שלא ידוע לנו שיעור.  והחמירו שבה''ל מרא''כ והגרח''ק גם אם יושבים  
  ושבה''ל והגרח''ק החמירו גם כה''ג.  ,גד זההקיל הבא''מ כשהם זה כנ  אחרים עמהם על השלחןאם יש    לצד זה.

ואוכלים (בצה''ח הגריש''א משנ''ה חו''ש), ושבה''ל החמיר דחיישינן    אוחזים האוכל בידיהם בלי שלחןיש מקילים כש
כל א' על מדף שלו אע''פ שאין ביניהם היכר, והגריש''א    במטוסלהרגל דבר כשיושבים סמוכים.  יש מקילים כשאוכלים  

  יון שהשלחנות סמוכים א' לשני.  החמיר כ 

(משאת בנימין ברכ''י מקו''ח פת''ש ר' יעקב בצה''ח) ולדיעה זו יש שדנו    שאי''צ היכריש מקילים    כשיש אחרים עמהם
(רא''ה חזו''א בא''מ חו''ש הגרח''ק לבושי    כשמפסיקים ביניהםאם מהני תינוק לזה, ויש מקילים כשאחרים עמהם דוקא  

כלל (רשב''א   שלא מהני אחרים עמהם) והקילו שבה''ל ומרא''כ לפי דיעה זו גם ע''י קטן, וקנ''ב החמיר, וי''א  עז מרא''כ
וכן פסק הגרי''ב להחמיר    ,ולצורך גדול גם כשאינם ביניהם  אחרים ביניהםקנ''ב), וכן פסק שבה''ל אבל מיקל לצורך כש
שעה''ד כה''ג אפשר לסמוך על היכר קטן כפקק (בשם הגרשז''א).  ואפי' בלי   ,אלא שהקיל בשעת הדחק שאי''צ היכר כה''ג

  שאין קשר ביניהם (אהל יעקב בשם רב נבנצל ואבני ישפה). אחרים שאוכלים על שלחן אחר וכ''ש במסעדהולא מהני  

רד''ר דרכ''ת  כהיכר (פסקי מהרי''ח בשם ר''פ, וב''י בשם רי''ו, וסד''ט קיצושו''ע פ   שינוי מקום ישיבהיש מקילים שמהני  
  ה, מקומ דוקא אם היא משניתחו''ש לבושי עז), ויש מחמירים (צ''צ הגריש''א אבני ישפה הגרח''ק), והחמיר קנ''ב שמהני  

  ולא כשהוא משנה כדמשמע בב''י בשם רי''ו, ושבה''ל הקיל בשינוי מקום כשיש צורך או כשאחרים עמהם. 

יודע מההיכר אע''פ   (חו''ש לבושי עז) ויש מחמירין (הגריש''א משנ''ה    ה אינה יודעתשהאשיש מקילים שסגי כשהבעל 
  ששבה''ל הגרח''ק אבני ישפה (ומיקל כשיודע שיש היכר אע''פ שאינו יודע מהו).

  (הגריש''א בדה''ש רב איידר חו''ש פתה''ל), וששבה''ל מיקל אע''פ שאינו ממש ביניהם.  צריך להיות ביניהםי''א שההיכר 

שהיא נדה כהיכר (אבני ישפה (כשגבוה קצת)) והגריש''א החמיר (אא''כ גבוה דבלא''ה מהני מצד   פתק כתיבתי''א שמהני 
  עצם הפתק). 

  וא''א לראותו (כגון כשנכבה הגנרטור).  חשוךי''א בשם הגרח''ק הגרנ''ק והגר''י זילברשטיין שמהני היכר גם אם 

לשנות מקומו של דבר הקבוע כהיכר.  מקילים שמהני  מהני    שלהוריד משהו שנמצא בקביעות על השלחןמשנ''ה מיקל  
  כגון אגרטל (מרא''כ ועוד). על השלחן

כדי שישתמש כהיכר דהוי ביזוי (הגרח''ק רב נבנצל ר''ד פיינשטיין אבני ישפה) אבל מהני אם מונח כבר    ספר אין להביא  
  ''פ שאינו גבוה מ''מ רחב וניכר (רד''פ אבנ''י). (רב נבנצל רד''פ) או שמביאו ומעיין בו קצת (אבנ''י) ואע

(אשכול טור שו''ע חכמ''א קיצושו''ע ערוה''ש (שכולם כ' שום היכר או שום שינוי)    כל היכר אפי' קטן ונמוךיש מקילים ע''י  
) שפע  (צ''צ רב יעקב (כטפח) הגרשז''א (לא טבעת או מפתח  גבוה קצתויש מחמירין שיהא    ,וכן פסק משנ''ה ששבה''ל)

טהרה (טבעת לא אבל כפית כן) הגריש''א (טבעת לא אא''כ אחרים עמהם) סוג''ב (צלחת לא) בדה''ש רב איידר חו''ש (לא 
טבעת ומפתח אבל אי''צ טפח ומהני שעון או מפית נייר וכדומה מקופלת) לבושי עז (מעיקר הדין אי''צ אבל בזמננו נהגו  

נבנצל השיבו שתלוי אם ניכר, והגרי''ב הקיל בדבר יקר כשעון יקר או טבעת עם  להחמיר) מרא''כ פתה''ל), והגרח''ק ורב  
  יהלום שכה''ג הוי היכר טוב, והגריש''א סמך על טבעת עם אחרים עמהם.
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 , (ראב''ד רשב''א טור חכמ''א ערוה'ש בדה''ש חו''ש מרא''כ)  ב' מפות שונות מהני מדין היכרכשאוכלים על      ב' מפות
 מפות שונות אם רגילים כןסוג''ב מדאינה גבוה קצת ותי' מנחת פרי שעדיף כיון שאוכל עליו ממש.  י''א דלא מהני והעיר 

גם בטהרתה   היכר שיהיה שם לעולםוכן החמיר חו''ש שאם מניחים  ,גם שלא בשעת נדתה (סוג''ב בדה''ש חו''ש הגרי''ב)
  דת לנדותה מהני. דלא מהני והגרח''ק מיקל, והקיל רב נבנצל שמפה מיוח

  ,(וכ''כ יש''ש ב''ח פרישה ט''ז ש''ך ועוד) מקערה א'הרמ''א פסק כהרמב''ם (ורשב''א וטור) לאסור לאכול    קערה אחת
מחשש הרגל עבירה, וראבי''ה ביאר שישכח שהיא נדה, וקנ''ב כ' שאיסור זה שייך  שאיסורו הוא והראב''ד וראב''ן ביארו 

  .כשאינם על יד שלחןגם 

ונוטלים משם ונותנים על כלי שלפניהם, (וכ''כ תוה''ש חוו''ד חכמ''א    גדולה שהוא בשביל כולם   מקערה 'ז מיקל לקחת  הט'
הוא או היא.  וכשיש   כל שא' מהם לוקח ונותן בכלי אחרתוהגרי''ב הקיל    ,לחו''ש בא''ח צ''צ הגריש''א חו''ש מרא''כ)

  רק אם לוקחים ונותנים בצלחת שלהם פרוס וכדומה י''א שהט''ז התיר קערה גדולה לכולם כגון של פיצוחים פירות לחם 
  ,(בצה''ח (גם אם חופנים מהקערה ביד שמאל ונוטלים משם ביד ימינם ואוכלים) לקחת ולאכול ישר מהקערהאבל אסור 

קערה (אג''מ רב  ויש מקילים לאכול ישר מה  ,הגריש''א בדה''ש (בפירות ולחם) חו''ש (פירות ופיצוחים) פתה''ל הגרי''ב)
ומרא''כ בשם רב גלבר הקיל בזה כשאחרים עמהם, והגרי''ב הקיל עכ''פ באופן שמשתמש ביד כמו צלחת    ,איידר לבושי עז)

פופקורןכגון   הקיל  באכילת  והגריש''א  פירות,  כמו  גדול  והקיל    בדבר  בפירות  החמיר  ושבה''ל  מהקערה,  נחשב  שאינו 
'כ עכ''פ בדבר גדול כגון תפוח או פרוסת לחם שאי''צ להניחו לפניו.  יש מחמירין אפי'  בפרוסת לחם, וכן הקילו קנ''ב ומרא'

כחמאה וריבה (בית ישראל) וע' אג''מ (יו''ד א' צ''ב), והרבה מקילין (הגריש''א ששבה''ל קנ''ב מרא''כ), והקילו    בממרח
לו כשרק טעמה קצת מהתבשיל (חו''ש).  הקיל  במלח או סוכר שאינו כקערה א' (הגריש''א משנ''ה רב איידר פתה''ל) והקי

  עם מאכלים שונים שאם טעמה מא' אינו אוסר האחרות, ומשנ''ה מחמיר. שקערה עם כמה בתי קיבולחו'ש 

(בדה''ש סוג''ב מרא''כ    כשגמר מלאכול והשאיר בהקערההקילו   א'  נחשב כקערה  (כשאין איסור מצד שיריים) שאינו 
  החמיר להעבירם לקערה אחרת.ואג''מ כ' שטוב ל  ,הגרי''ב)

חילק אג''מ (יו''ד א' סי' צ''ב) דלא מהני בדבר שהוא  במה שהקיל הט''ז לקחת מהקערה שבאמצע ולתת בצלחת שלהם, 
  ורגילות שא' יאכלנה כגון לחמניה או פחית שתייה. מנה א'

ולות כגון חתיכות עוגה אי''צ לשים אותם על קערה  ד חתיכות קטנות צריכים לתת בצלחת שלהם אבל ג  הקיל אג''מ שדוקא
אבל למשל    , ויש בזה צד חיבה וקריבות  רק כשאין הדרך לאוכלן ביחד עם אחריםואפילו בקטנות האיסור הוא    ,אחרת

  בשקית גדול של פופקורן או תפוציפ'ס וכדומה מותר. 

מהני (הגרי''ב משמרת תינוק  , ואפי'  כשמפסיק אחרששתתה ממנה, הקילו    לשתות משיורי כוסבהאיסור       שיורי כוס
  .והסתפק סוג''ב ,הטהרה)

וכ''כ בדה''ש וסוג''ב, ולכאו'    לכתחילהאפי' כשהוחזר לכוס ראשון, ומיקל מנח''י לעשות כן    כשהורק לכוס אחרוכן הקילו  
  . תר דלא כאור יצחקאפי' כשאחרים לא היו רוצים לשתות מכוס שלה מו

כל רגע)    עומדת לחזורמהני (משנ''ה ששבה''ל חו''ש (אבל לא כשלחדר אחר  , וי''א שאפי' הלכה רק  כשהלכה להוהקילו  
כש (גם  מרא''כ  עז    מבקש שתצאהגרח''ק  לבושי  והחמיר  ובדה''ש)  משנ''ה  אחר וכ''כ  בחדר  לשתותו  הכוס  יקח    שלא 

והגרי''ב דייק    ,קא כשעזבה הבית (בשם ר' משה, והגריש''א (או שהלכה לישון))שהלקיחה לפניה הוי מעשה חבה, וי''א דו
שלא כתוב שלא בפניה לכן לא מהני שתבקש שתצא אלא צריך שגמרה והלכה, וכ''כ קנ''ב ואבני ישפה דלא מהני אם הלכה  

  ע''ד לחזור אח''כ.

''ח ערוה''ש משנ''ה לבושי עז הגרי''ב (אם לא יש מקילים (וכ''כ יד אליהו ומקו''ח לחו''ש בא   חזרה כשהוא באמצעם  א
  .הלכה ע''ד לחזור) ויש מחמירים (ברכ''י פרד''ר, ומסגה''ש (טוב להחמיר), יסוד הטהרה)

נדה   פירסההחמיר לחו''ש שתודיע לו שלא ישתה (והביאו דרכ''ת מנח''י בדה''ש רב איידר), ואם    אינו יודע שהיא נדהאם  
שתייתו ופרד''ש)  באמצע  באיסור)  שהתחיל  ונמצא  נדה  שהיתה  כשנודע  החמיר  (אבל  הגריש''א  (וכ''כ  הפת''ש   ,הקיל 
  .שאי''צ להודיעואינו יודע שזהו שיריים שלה וכן הקילו אם   וחיד''א החמיר.

בנצל ואבני ישפה (דהוי  אבל הגרח''ק ורב נ  ,שישתה בקש אחרבשק מיקל יבי''א    לשתות מאותו פחית סודה ששתתה היא
  רק כמזלג שונה) ופתה''ל החמירו. 

ששייריה בתוכו כדי שישתה הוא (ש''ך מקו''ח חכמ''א לחו''ש ערוה''ש ששבה''ל בדה''ש לבושי    למלאות הכוסלא מהני  
''ד  ממנו ואי''צ להדיחה (ש''ך בל''י חכמ''א חוו  כשנגמרה המשקה שבכוס שלה מותר לו לשתות עז) ויש מקילים, אבל  

רבנ''י).    תלמידי  בשם  כב''י  בדה''ש  ששבה''ל  פרד''ר  (בה''ט  תע''ב  שהמחמיר  וי''א  עז),  לבושי  משנ''ה  ערוה''ש  לחו''ש 
שהכל נעשה שייריה וצריך להריק לכוס אחר, ומשנ''ה מיקל שלא נחשב    קנקן ששתתה ממנוהחמיר בדה''ש שלא לאכול מ

  שיריים וכן צידד הגריש''א וכן הקיל מרא''כ. 

  ממנה. אין איסור בשבילה לשתות מכוס ששתה הוא 

ש''ך חכמ''א קיצושו''ע (בשם י''א) ח''ח    ו(וכן פסק   שלא יאכל משיורי מאכלה שלהוהחמיר הרמ''א גם      שיורי מאכלה
קק  וכן פסק יבי''א לספרדים אבל בא''ח מחמיר, והחמיר יבי''א שלא יל ב,אג''מ בא''מ ועוד), וערוה''ש מיקל כב''י בבדה''
  גלידה אחריה אבל הקיל לחתוך בכף או סכין.
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(יד אליהו (דלא שייך בזה כ''כ חיבה) ברכ''י פת''ש לחו''ש בדה''ש) וששבה''ל כ' צ''ע, וצידד יד אליהו    בשיירי טאבקהקילו  
) וצידד משנ''ה  (וכ''כ ששבה''ל חו''ש בדה''ש רב איידר  סבוןובמשחת שיניים  וכ''כ סוג''ב, והקיל בא''מ    בסיכהלהקל  

שעדיף להחמיר כשיש להם שני סבונים, ודן חו''ש באופן שיש לה סבון המיוחד לה מדין בשמים.  החמיר משנ''ה שלא  
  . (שזר לא היה משתמש בשלה), והקילו חו''ש וסוג''ב ת שינייםרשמבישתמשו באותו 

(בא''מ הגריש''א    ממרחים כחמאה וריבהילו בשלה (וכ''כ בדה''ש ופתה''ל), והק  מלח וסוכרהקיל הגריש''א בשיירי  וכן  
שאינו נחשב שיריים (דברי שאול פת''ז, ששבה''ל    טעמה קצת מתבשילמשנ''ה ששבה''ל בדה''ש מרא''כ), וכן הקילו אם רק  

  (רש''ק פת''ז רב איידר).  לעסה לתת לתינוקבדה''ש רב איידר מרא''כ פתה''ל) וכן הקילו שאינו שיריים מה ש

הפוסקי שנקטו  מאכלם  בשיירי  גם  שייכים  כוס  שיירי  של  בדה''ש    ההיתירים  ששבה''ל  בא''ח  לחו''ש  חכמ''א  (ט''ז 
  ,וכדומה)  דייסא (אלא ב  שאין היתר ע''י הנחתו בקערה אחרת   החילוק לענין מאכל שיש לו צור מרא''כ).  אלא שי''א שיש  

ירו לכלי אחר, ובא''מ מיקל שמהני (וכ''כ משנ''ה  וכן החמיר ר' יעקב דלא מהני להעב ,אחר אכל ביניהםולא ע''י הפסק ש
שלא מהני הנחתו    אוכל שאין דרך לתתו בצלחתוהגריש''א (לענין אם אכל אחר ביניהם) סוג''ב פתה''ל).  ויש מחמירים ב

ויש מקילים אם   והגריש''א מיקל.   כו חתבכלי אחר (מנח''י הגרשז''א משנ''ה ששבה''ל סוג''ב מרא''כ פתה''ל הגרי''ב) 
  ואינו ניכר שאכלה (משנ''ה) וי''ח (חו''ש והגרח''ק).   המקום אכילת

  תורת הבית בית ז' שער ב'                                                    תרומת הדשן סימן רנ"א רשב"א    

  
  

  

  ה' וו' ףטור יו''ד סי' קצ''ה סעי)  11

  , דרכ''מו ,וב''י

  חי' הגהות אות ג'

''י.  ונהגו האשכנזים חומרא  וכ''כ רבנ  לישבוהטור אסר גם    ,אפי' שלא בפניה מק''ו מהצעת המטה  לישן על מטתהאסור  
ללכת בעגלה יחד  שיכול לנענע אא''כ ישב אחר ביניהם (או שום דבר).  וצידד תרוה''ד לאסור    לשבת יחד על ספסל א'שלא  

  אא''כ ישים הפסק.  (ס''ו)  ב' מטות אם נוגעות זה בזהולא יישן עמה אפי' ב                   .  (ס''ה)דרך טיול

  ה וס''ו, )  שו''ע שם ס''12

  ונקוה''כ, ,ט''ז ס''ק ו'

  פת''ש ס''ק ח' וט'

ומותר לה לישב על      .והט''ז מיישב שגם בזה שייך הרהור  ,הב''ח (וש''ך) הוי טעות סופרפי  השו''ע אסר לישב כהטור, ול
  ש''ך פי הול ,משום הרהור אהט''ז הופי  רמ''א הביא איסור ספסל המתנדנד (ל   מטתו ולא לישן (ופת''ש מתיר שלא בפניו).

או שדוקא התם שייך הרהור כיון ששניהם יחד).  ואין איסור במטה שלה כשאינה בעיר (פת''ש).  ובמטה    ,משום נגיעה  הוא
  לבושים.כשהם  א' אסור אפי' 

  )  שו''ת אגרות משה יו''ד ב' סוף סי' ע''ז 'ובדבר …' 13

אע''פ שמתנדנד מחמתה,    לשבת יחד במכוניתלכותל, ועפי''ז התיר    מחוברכשהוא  ספסל מתנדנד  אין איסור    פי ר' משהל
  .ובפרט כשאחרים עמהם ואין רוצים לפרסם
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אפילו שלא בפניה (וכן פסקו שרק שינה   שהוא לא יישן במטתה  החמירהרשב''א    שינה וישיבה על מטתה סעיף ה' 
על מטתה אפילו שלא בפניה (וכן פסקו    גם לישב ''י באגרת התשובה לאסור  אסור הב''ח וש''ך סד''ט חוו''ד), והוסיף רבנ

הטור ושו''ע לבוש ט''ז (שגם בזה שייך הרהור) חלק''מ תוה''ש מקו''ח חכמ''א קיצושו''ע פרד''ר בא''ח הגריש''א חו''ש  
צורך, ואומרים שר' משה   וסמך ע''ז ששבה''ל בצירוף כשיש  ישיבה דוקא בפניהמרא''כ פתה''ל הגרי''ב), וחכמ''א אסר  

  החמיר בישיבה אבל רק בקביעות. 

בפניו שיש יותר הרהור (וכ''כ מקו''ח סד''ט חוו''ד קיצושו''ע    שהיא לא תישן על מטתוהחמיר הט''ז גם      שינה על מטתו
ויש מקילין    ,)) ששבה''ל בדה''ש חו''ש לבושי עז פתה''ל מרא''ככשיודע פת''ש בא''ח הגריש''א (ושלא בפניו מתיר אפילו  

  . (תוה''ש חיד''א מי נדה) וסמך ע''ז בדה''ש בשעת הדחק, ופרד''ר תלה בהאדם אם אפשר שיבא להרהור עי''ז

בפניו וכן פסק משנ''ה, ונט''ג כ' שהמנהג להחמיר ולצורך   שהיא לא תשב על מטתוחכמ''א אסר גם    ישיבה על מטתו
ליה (וכ''כ מקו''ח סד''ט צ''צ קיצושו''ע בא''ח ששבה''ל בדה''ש חו''ש   מותר, אבל הט''ז עצמו הקיל בזה דהיא לא מרגלא

  . לבושי עז מרא''כ פתה''ל)

והגרח''ק החמיר, ויש שהקילו כשאין כונתו לשכיבה או  לישב לנעול מנעליו הקיל משנ''ה באופן ארעי כגון      גדר ישיבה
נ''ק נט''ג), והגרח''ק אמר שראוי ליזהר שלא לשבת  (שרגה''מ משנ''ה הגר  לבדוק אם תקנו המטה כראויישיבה רק כדי  

  על מטתה להגיע למשהו.  לעמודאפי' ארעי לבדוק אם נוחה.  משמרת הטהרה הקיל 

גם והביא הדע''ת בשם הדעת קדושים להקל    ,(פת''ש)  שישב על מטתה כשאינה בעיר  הקילו הפוסקים      אינה בעיר
ם  -ם לב''ב אבל לא קרוב כב''ב לרמת גן) לבושי עז (והביא מהגרשז''א שי-ישם (וכן פסק הגריש''א (אפי' הלכה רק מ   לישן

(כן לשון הדע''ק  לישן רק כשהלכה לכמה ימים  לב''ב ע''ד לחזור באותו יום לא מספיק וכן פסק הגרי''ב), ויש שהקילו  
ור, וכן החמיר פרד''ר מטעם וכ''כ ששבה''ל בדה''ש מרא''כ פתה''ל), ורע''א אסר לישון בכל אופן כיון שטעמו משום הרה 

(כגון לבית חולים)    כשהיא בעיר כשהלכה לכמה ימים  זה לאסור גם לישב אפי' כשטהורה כשאיננה בעיר.  וי''א להקל גם  
עליה,    דעתושכבר    כשעומדת לחזור אותו יוםגרנ''ק  ה(משנ''ה הגרנ''ק לבושי עז הגרי''ב וכן צידד מרא''כ פתה''ל).  החמיר  

  יל''ע כשהיא בעיר והולך לבקרה או שמדבר עמה בטלפון שדעתו עליה או שי''ל שאין דעתו על שכיבתה במטתה.ולפ''ז  

נחשבים כמטתה (וכ''כ פת''ש וערוה''ש בא''ח חזו''א (אמר להגרח''ק   שגם כרים וכסתות המיוחדים לההחכמ''א החמיר 
  . שבה''ל לבושי עז פתה''ל מרא''כ)שצריכים לייחד איזה שלה ויעשה סימן) בא''מ משנ''ה בדה''ש ש

  יש מקילים (חו''ש מרא''כ פתה''ל) וחזו''א אמר להגרח''ק להחמיר, והגריש''א הקיל כשמתערבות ביום.   כשאינן מיוחדים

  , וזה השלחן הקיל. כשכיסה כרית שלה בציפית שלווהחמיר הגרח''ק גם 

ב גם  ב  סדינים שלההחמירו  ביום)  כשמתערבות  (אפי'  בדה''ש  (הגריש''א  (והקיל בשם  פתה''ל  ששבה''ל מרא''כ  דה''ש 
(בא''מ משנ''ה ששבה''ל לבושי עז חו''ש (גם   מזרון שלהכשמתערבים בכיבוס ומתחלפים שאינו מיוחד לה).  וכן החמירו ב

  כשאינו מזרון מיוחד מ''מ יודע שהיא שלה) פתה''ל), ומיקל משנ''ה כשנתערבו. 

מי נדות אע''פ שלא תשכב עוד על מטה זה (בא''מ הגריש''א שבה''ל (אין ראוי,  בי  שלא להחליף מטותיהןיש מחמירין  
ויש מקילים (משנ''ה    ,ולצורך שרי) בדה''ש (אבל כששכב עליו בעל פעם א' שוב אינה מיוחדת לה ומותר לישכב עוד פתה''ל)

קיל אם ישן שם כבר פעם א' בטהרתה  והסתפק מרא''כ וה  ),(ועדיף שיחליפו כל המטה ועכ''פ המזרון) יבי''א (עדיף כנ''ל)
והסתפק אם החלפה לזמן קצר מהני, ונט''ג הקיל להחליף שהיא תישן על מטתה או כשהחליטו כבר בימי טהרתה או  

החמיר לבושי עז שלא סגי מזרון לבד אלא גם עצם המטה ויש מקילין שסגי במזרון (בא''מ   כשמחליפין כשאינה בעיר.  ו
  משנ''ה ששבה''ל). 

הקילו לבעל לישב עליה (אג''מ (שאינה מיוחדת לשינה) תשוהנה''ג (דהוי פנים חדשות) מרא''כ  משתנה ביום לספה  מטה ש
  ויש מחמירין (ששבה''ל חו''ש) והסתפקו מנח''י וסוג''ב ופתה''ל, וע' לבושי עז.  ,(פ''ח))

י' כשביום מחזירים מזרון שלה  כשתחתונה שלה, וכן הקיל מרא''כ אפ  על עליונה של מטה כפולה הגרנ''ק הקיל שישב  
  לעליונה ויושבים עליו דהוי פנים חדשות. 

והחמיר    ,כגון ספה מותרים לישב שם זה אחר זה (דברי יציב הגריש''א בדה''ש מרא''כ פתה''ל)  כשאין מיוחד לא' מהם
  .כשישן פעם על מטה זו ופעם על זוהגרנ''ק 

(סוג''ב פתה''ל) ויש מקילים (בא''מ מרא''כ),   בכסא נוח שלהקו  (סוג''ב) והסתפ   שישב בעל על כסא המיוחד לההקילו  
  וי''א שנכון להחמיר (סוג''ב מהרש''ם).מיוחדת לה רק לשינת הצהריים והקיל לבושי עז במטה ה

(בא''מ    מטתה שבבית חולים(שבה''ל (בלילה) מרא''כ (גם ביום) פתה''ל). יש מקילים על    מיוחדת לה ע''י שינהנחשב  
  יש מחמירין (משנ''ה אבני ישפה פתה''ל) והגרח''ק אמר שהמחמיר תע''ב, ופעם אחרת השיב שאין ראוי.חו''ש) ו 

שישנה שם כשהולכים לשם החמיר הגריש''א אם הולכים לעתים קרובות (וכ''כ חו''ש לבושי עז    מטתה שבבית הוריה
 פתה''ל) והחמיר נט''ג גם אם הולכים רק מפעם לפעם. 
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לא נהגו בה וכ''כ החיד''א, אבל    שבני ספרד, וב''י כ'  בספסל ארוך המתנדנדתהרמ''א אסר שישבו      המתנדנדספסל  
  הבא''ח כ' שנהגו להחמיר. 

(וכ''כ תפל''מ טעם האיסור  הט''ז ביאר     משום שכה''ג יש הרהור טפי (וכ''כ פרד''ר ולבושי עז), והש''ך פי' דהוי כנגיעה 
  ואמרי ברוך) ועוד פי' הש''ך דהוי כמטה אחת.

  ובדה''ש הסתפק.  גם אם מתנדנד וכ''כ אג''מ, מחוברצ''צ הקיל ב

ביחד    לעלות במעלית ולא כשהוא מחמת דבר אחר, ואין איסור    הנדנוד מכח האדםכ' בשפע טהרה שאינו אסור אא''כ  
אבל החמירו בספסל   , ין זה עושה הרגשה של ישיבה יחדכשיושבים על כסאות נפרדות שמנדנד שא  מכונית ב כן ו  ,(שבה''ל)

ובדה''ש   שבה''ל  קצת)  רק  שמרגישין  ומעלית  גדול  (הקיל ברכב  הגריש''א  (כ''כ  הישיבה מתנועע  שע''י  במכונית  מרופד 
 והקיל הגרי''ב אלא שאמר   ,ואג''מ מיקל במכונית בכל אופן כיון שכבד דומה למחובר שמותרין אע''פ שמתנדנד  ,חו''ש)

  (כיולדת) כיון שמחמירין כאן.  בא''י יש להחמיר כשידועש

(וכן פסקו חכמ''א קיצושו''ע משנ''ה ששבה''ל חו''ש מרא''כ  כשאדם מפסיק ביניהן  הרמ''א הביא יש מקילין כהאגודה  
'ב) ויש מחמירין  מפסיק (ששבה''ל הגרי'  תינוק וי''א שיש להחמיר ויש מקילין לצורך (בדה''ש נט''ג).  י''א שאפילו    ,הגרי''ב)

בדה''ש. והסתפק  פרד''ש)  טוהר  מקילין     (שערי  מפסיקיש  חפץ  מקו''ח)  שאפי'  חו''ש    ,(אגודה  (משנ''ה  מחמירין  ויש 
  ויש מקילין בדבר גדול (שפע טהרה יסוד הטהרה).  ,הגרי''ב)

לכך) הגרח''ק אבני ישפה (שבספסל    אף אם מרגישין כל שאין כונתם((ששבה''ל    שלחן המתנדנדאין איסור לשבת יחד אצל  
(רק ישיבה שהוא קביעות אסרו)    תנדנדי שכבמטתה  ונט''ג מחמיר משום דהוי כנגיעה.  והקיל חו''ש ליגע    )מנידים כל הגוף)

דף על  ובדה''ש הקיל לצורך, והגריש''א הקיל לצורך גדול כגון כשא''א לעבור מבלי ליגע, וצידד הגרח'''ק להקל שילכו על  
  שמתנדנד.  הארץ

(חכמ''א (לכן הקיל   המשך לדין ספסל המתנדנדלגנות ופרדסים, וי''מ דהוי  טיולהרמ''א אסר ללכת ביחד בעגלה ל  טיול
דין בפני עצמו (פת''ז    שהואאבל י''א    ,אם אדם מפסיק) וכ''כ דרכ''ת ואג''מ (שר''ל בעגלה או ספינה המתנדנדת) ובדה''ש)

  טיול יש קירוב דעת הרבה בש  כ'  וערוה''ש  ,ושב א' בהעגלה) משנ''ה לבושי עז חו''ש)בשם שערי צדק (דאיירי כשאינם במ 
  . לילך ברגלוהחמיר אפי'  משא"כ כשנוסעים בעגלה לצורכיהם ע"ש,

(בא''מ מרא''כ נט''ג) ויש מקילים (חשב האפוד הגרי''ב).  בשם ר'   ום אחר כשנוסעים בדרך לטייל במקיש מחמירים גם  
  .יש אחרים שםבמקום שמשה הקילו 

ש  י(וחשש לזה הגריש''א ואזנ''ד (צידד לאסור גם בטהורה משום חיבה ברבים) לבושי עז) ו  טיול ברגלערוה''ש אסר גם  
שבה''ל וצידד  למעט,  שנכון  כ'  אבל  מיקל  ובדה''ש  ישפה),  אבני  ששבה''ל  (אג''מ  בהרים.    מקילים  כשהולכים  להחמיר 

בים אבל לא לבקר הורים.  רב יעקב הגדיר שאסור רק כשהסיבה הוא לטייל  ואומרים שהגריש''א החמיר בנסיעה לבקר קר 
ולא לבקר או בשביל האויר או להגיע לבית מלון ופירוש טיול הוא לבלות, הגרי''ב הקיל ללכת לחופש לצורך בריאות הנפש  

וכ''כ נט''ג שיש   א' נוסע לצורך וא' לטיולללכת ויש למעט במה שאינו צורך.  בדה''ש אסר גם אם בפרט אם רק אז יכולים 
 להחמיר.  

וכן פסקו ערך לחם ומוהר''א אזולאי לבני ספרד, ורמ''א אסר אפי'   במטה א'המחבר אסר רק שינה    מטה א'   סעיף ו'
  .זו בזו בב' מיטות כשנוגעים, וכן אסר אפי' בב' מצעות שאינם קרובים

וכן פסקו לבושי עז    ,(מקו''ח פת''ש וכן הקיל הגריש''א בשעת הדחק  בהרחקה משהומן מדין סגי       הרחקת המטות
והביאו הדרכ''ת ומרא''כ (וציין    ,של זו בזו  שלא יגעו השמיכות  שיעור   חו''ש מרא''כ) ולמעשה החמיר קב הישר שירחיקו

(ששבה''ל תשוהנה''ג,    אמהבזמן השינה, וי''א להרחיק    שלא יגעו זה בזה), ולבושי עז כ' שנהגו להרחיק כשיעור  אמהשי''א  
, וכן אמר הגרי''ב  (cm 30)ומרא''כ הביא שיש שגדרו גדר להרחיק אמה), וי''א שהגריש''א הקיל כשא''א שירחיקו חצי אמה  

  במידות החדר כמה יוכלו להחמיר. שמעיקר הדין בכלשהו וי''א שלא יגעו או אמה ותלוי

  אסור (בדה''ש פרד''ש נט''ג).   במיטה א' גם לשכב ביחד בלי שינה

  .כשהיא אינה במטההקילו לשכב על מטתו גם כשנוגע במטתה 

  אא''כ מרחק רב ביניהם (קיצושו''ע סוג''ב לבושי עז).   כשישינים על הארץ שלא ישכבו פנים כנגד פניםהחמיר קיצושו''ע  

שיהיו המטות בנפרד (הגרשז''א משנ''ה הגריש''א (חוסר צניעות) הגרח''ק חו''ש   בזמן טהרתה ההנהגה הראויהגם י''א ש
  נט''ג (וכך נוהגים המדקדקים).

המקיף אותן אע''פ שנפרדים קצת ויש הפסק בין המיטות וכן החמיר הגרי''ב    כשמחוברות ע''י מסגרתהחמיר הגריש''א  
(אג''מ הגריש''א ואם מרגישים זה את  ב' המטות בדופן א' שבראש שניהם לים כשמחוברות. יש מקיכשהן על מסילה א'

זה אינו ראוי) אבני ישפה לבושי עז מרא''כ) ויש מחמירים (משנ''ה בדה''ש הגרי''ב (הקיל רק אם אינו מחובר) וי''א שראוי  
  להמנע (מנח''י ששבה''ל נט''ג).

, ובלבד שלא ירגישו זה בזה) ויש מחמירין (משנ''ה פתה''ל) ויש  טת קומתייםבמילבושי עז בשם הגריש''א מיקל שישנו  
  סתירות בדעת הגריש''א אם הקיל שאינו כמטה א' או החמיר דהוי כמטה א', ובדה''ש הניח בצ''ע. 

  מתחת מטה אחרת והחזו''א לא היה ניחה ליה בזה.  במיטה הנשלפתלבושי עז מיקל 

  ו שם מטה לענין שיצטרכו הרחקה.   אין ל  שהכסא במטוסהגרי''ב הקיל 
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  ז' ח' ט'  טור וב''י סי' קצ''ה סעיפים) 14

וביאר    וכ''כ הרמב''ם  , ומזה משמע שמותר להסתכל בה  ,אבל התירוה להתקשט  ,שיזכרו שהיא נדהכדי  לובשת בגדי נדות  
זמן.  והטור אסר  הטעם   , אע''פ שבגמ' אסר רק באותו מקום  ,במקומות שדרך לכסותן  להסתכל  מפני שמותרת לאחר 

  .שמשם נלמד לכל מקום מכוסה

  , וסד''ט ס''ק י''ד וט''ו  ,'זעיף סשו"ע )  15

  ,'טעיף וס ,'חשו"ע סעיף ו) 16

  וביהגר''א לסעיף ט'  ,וסד''ט ס''ק ט''ז וי''ז ,תוה''ש ס''ק י' וי''או

במקומות המכוסים (שבה''ל לבושי עז) ויש מקילים שרק הסתכלות  ראיה בעלמא  יש שאסרו אפי'      הסתכלות  סעיף ז'
  .בהעברה בעלמאוהסתפק בדה''ש, והגרי''ב אמר שהמנהג להחמיר גם בראיה בעלמא אבל אין איסור  ,אסור (חו''ש)

במה שדרכה לכסות ר שתלוי  אלא שהמחמיר משובח, והגריש''א החמי  מכוסים ר''ל מה שמכסה גם בבית והקיל אג''מ ש
אם דרכה שלא לכסותה בבית, והרבה החמירו   שערהוהקיל אג''מ גם ב ,(וכ''כ משנ''ה אבני ישפה סוג''ב לבושי עז) ברחוב

בנה החמיר לבושי מרדכי (והביאו ר''ש איידר    מה שמתגלה בזמן שמניקה בזה (שבה''ל חו''ש אבני ישפה סוג''ב מרא''כ).  ו
  רי''ב (כנ''ל שבהעברה בעלמא מותר)).וכ''כ מרא''כ והג

שבה אע''פ שנהנה בראייתה, וביאר הש''ך דהיינו משום שמותרת היא לאחר זמן ולכן    במקומות הגלוייםמותר להסתכל  
  אסור (ששבה''ל בדה''ש נט''ג). אם יודע שיבא מזה לידי הרהוראינו מביא לידי מכשול, אבל איה''נ 

שפירסה נדה באופן שנאסרו בייחוד אסר ההפלאה להסתכל במקומות הגלויים שבה וכן פסק  או    חתן וכלה בחופת נדה
נט''ג, והגרי''ח זוננפלד דחה ראייתו ומיקל וכן פסק פרדס שמחה, ובדה''ש כ' שצ''ע לדינא, ומביאים מהגריש''א לכאן  

יב (בתקיפות שזה ברור) ומשנ''ה נט''ג  אסר ההפלאה ושלמת יוסף (וכ''כ דברי יצ  ולהסתכל על הכלה אחר שידוכיןולכאן.   
  ילקו''י), והגרי''ח זוננפלד מיקל, ותורת ההסתכלות מיקל רק בסתם ראייה כדרך שאדם מסתכל על מי שמדבר אתו ע''ש. 

שדמיה מצויים בה והביאו ליקוטי מהרי''ח ופת''ז והגרח''ק    בשעהשקשה לשכחה להתסכל בפני נדה  ספר חסידים כ'  
ירת הגוה''נ, והגריש''א אמר שרק הסתכלות או התבוננות אסורה וכ''כ הגרח''ק שאין איסור השמר פן  בספר הזכרון ושמ

  תשכח בראייה ורק הסתכלות אינו ראוי. 

(רדב''ז דרך פקודיך אג''מ (אה''ע א סו''ס ס''ח וסי'    להרהר באשתו יש אוסרים גם בזמן שהיא טהורהלענין      הרהור
וכן מיקל   היא טמאה או שאינה בעיר,ח''ד סי' ט''ו) פתה''ל נט''ג הגרי''ב), ופרד''ר מיקל אא''כ  ס''ט וח''ד סי' ס''ו ואו''ח

בשלמת חיים (אא''כ לבוש תפילין), ומיקל חו''ש כל שיש לו פת בסלו מיד ולא יבא לידי טומאה, וצידד עזר מקודש להקל  
  משום פת בסלו כשתטהר.  גם בימי נדתה

(רמב''ן (כהיכר שיהיו זוכרים) טור שו''ע לבוש קיצושו''ע צ''צ   בגדים מיוחדים לימי נדתהה לה  י''א שראוי שתהי    סעיף ח'
(שאינו    שלא נהגו כך חזו''א (באופן שידוע רק לזוג) רב יעקב (מנהג טוב) הגריש''א (ודאי יש ענין) ששבה''ל) ואג''מ אמר  

(אדר עז  לבושי  חו''ש  וכ''כ  תתלכלך)  שלא  נקיות  משום  אלא  מדהשמיטו  חיוב  וכ''נ  צניעות  משום  הדבר  מצניעין  בה 
החכמ''א) פתה''ל הגרי''ב (אי''צ להחמיר), ובט''ז כ' שסגי בבגד א' והגריש''א אמר שסגי כשאינה לובשת התכשיטין מחמת  

  זה, ושבה''ל כ' שתשנה גם בבגדי שבת, ויש שהסתפקו בזה.

דהיינו דוקא לענין כשעושה כן להתנאות לפניו אבל לכבוד    , ופי' לבושי עזשנכון למעט מלהתקשטהפוסקים כ'    סעיף ט'
ביאר הגרי''ב, ומה שהתירו   וכן  י''א שחייבת    להתקשט שלא תתגנהשבת או לשמחה מותר,   להתקשט קצתעל בעלה 

מחמת זה ובדה''ש הסתפק, ואם אינו מקפיד פסק שלא תתקשט כלל וכ''כ סוג''ב ופרד''ש, וי''ח וס''ל שבכל אופן תתקשט 
שהיא נדה אסר מהר''ם מרוטנברט שתתקשט והביאו גליוני הש''ס (שבת ס''ד:), וחילק משנ''ה    ואשה שאין לה בעלצת.   ק

  (י' קל''ה) שאם רוצה להנשא מותר. 

וקיצושו''ע כ' שפשוט שאסור (וכן אסר בא''ח, ערוה''ש    לשמוע קול זמר שלה צידד פת''ש (ס''ק י') לאסור      קול זמר
דרכ''ת חזו''א אג''מ (ראוי להחמיר כיון שפת''ש הניח צ''ע) שבה''ל משנ''ה בדה''ש חו''ש (אפי' כשמזמרת (דמגרה יצה''ר) 

קול  אינו  להשקיט תינוק, ואם לא שם לב מותר) סוג''ב לבושי עז מרא''כ הגרי''ב), ויש מקילים (פרד''ר (כיון שרגיל בזה  
  . ''א הגרחפ''ש)רטית וצ''ע) ציפשאינו רגיל (הגרשז''א (אולי לשאילה  

  אסר משום שחוק וקלות ראש.  לשיר בשבילואו בקלטת אבל  ששרה לעצמהוכן הקיל הגריש''א כששומע מה 

  יש להחמיר (שבה''ל בדה''ש חו''ש מרא''כ) ובירור הלכה מיקל.  בתרי קליהאוסרים גם פי ל

משנ''ה והגריש''א כנ''ל וכן צידד מנח''י להקל  החמירו (שבה''ל חו''ש שבה''ק פתה''ל נט''ג) ויש מקילים (  קלטתלשמוע מ
  כה''ג אם אינו מכוון להנאתו שאם מכווון הוי הרגל עבירה).

(משנ''ה חו''ש שבה''ק מרא''כ) ומנח''י החמיר כשמכוונת להנאתו וכן החמיר הגריש''א    כשמנגן בכלי זמרהקילו לשמוע  
  כה''ג, ושבה''ל החמיר באפן שיכול לעורר חיבה. 
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 שלא יאכל עמה בכלות ז''נ (שו''ע סי''ד ב''ח ש''ך ט''ז ועוד) ואפי'    כל ההרחקות בימי ראייתה וגם בז' נקייםם  מחמירי
, וע' בב''ח שאינו מבואר לאסור  )(חיד''א פרד''ר קיצושו''ע שבה''ל בדה''ש) ויש מקילים (ראב''ן תוה''ש מקו''ח סד''ט צ''צ

לכאו'    כשהלכה לטבול, ואפי'  להציע מטתווגם ביום ז' אסורה    .יאסרו נגיעהגם המקילים  צידד הנו''ב ש  .אחר כלות ז''נ
לכוף ראשה  (פתה''ל בדה''ש) ויש מקילין (משנ''ה) והקיל נט''ג כה''ג במקום הצורך.  והקיל הנו''ב   לשכב על מטתהאסור 

  קיבלההגריש''א עפי''ז כשכבר    בטבילתה כשא''א באו''א (וכ''כ לחו''ש ופת''ש ובדה''ש) והקיל הגרי''ב בשם  לתוך המים
  ועדיף מלבקש מאמה משום צניעות.  שבת ושכחה ליטול ציפורניה שבעלה יטול ציפורניה 

  וי''א  הערה י"ד)שם (ווט'  הערה ו')שם (ו ס''ק ו' סימן קצ"ה )  דרכי תשובה 17

  בבגדיה אפילו הבולט מגופה, ואין להיות קוואטער בברית, ולא ינשק לתינוק שביד אשתו  יש להתרחק מליגע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )  אגרות משה יו''ד ב' סי' ע''ה 'ולהרים עם אשתו … לחיבה' 18

 ''פ שאינו ענין חיבה או רגילות    יש להחמיר שלא להרים משא כבד ביחד אע
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  –  ) המלאכות של חבה שאשה עושה לבעלה האסורות כשהיא טמאה2ראינו לעיל (

  עד סוף הסימן, וב''י (וחי' הגהות ו'), ודרישה ס''ק ד' ' … ומותר' עיף י')  טור שם ס19

אבל הושטה לידו ממש אסור בכל חפץ    ,השלחןהרא''ש המזיגה הוי דרך חיבה ולכן צריך למזוג בשמאל או לא לתת על  פי  ל
והושטה.    מזיגה  בעושה שניהם  רק  שינוי  ורא''ם הצריך  שינוי.   של  הרמב''ם לא הביא ההיתר  וכ''כ הרשב''א.   כרש''י 
הגה''מ אסר מזיגה במים אפי' שלא על השלחן, ועל השלחן צריך שינוי אפי' למזוג לכוסו (ור''ח חולק) ודוקא ביין אסור  

יודע (רשב''א)).  (י''א)          כשהוא   ושלא בפניו מותר (אפי'  ,י)      בהצעת מטה חילקו בין דרך חיבה לטורחעיף  א בפניו. (ס ודוק
אסורה ליצוק מים לרחיצה אפי' אינה נוגעת (שאז אסור בלא''ה ולכאו' משמע שסובר שזריקה מותר) ורבנ''י אסר אפי'  

למזוג או לשלוח לה יין בין כוס ברכה או לא אא''כ אחרים שותים מהכוס. (י''ג)         הכנת מים לרחיצה. (י''ב)  גם אסור לו
  נטמאת ע''י כתם. (י''ד)   כש וכל ההרחקות הם גם בימי ליבונה וגם 

  , וט''ז ס''ק ג', וש''ך ס''ק י''ג, וסעיף י''א, וי''געיף י')  שו''ע שם ס20

  ת וגם מניחה לפניו, והט''ז מיקל אבל הש''ך החמיר בהגשת כל דבר.השו''ע לא כ' דוקא יין, ומשמע שאסר רק כשמוזג

  )  סעיף י''ב, וש''ך ס''ק ט''ז, וט''ז ס''ק ח', ונקוה''כ21

והט''ז התיר, וחידש שאם לא היה מעשה חיבה היה מותר    ,וש''ך הביא רבנ''י שאסר הכנה  ,המחבר אסר רק ליצוק מים
  לא אסר משום זריקה (כקו' הדרישה) משום שאין שני שמקבל. שלכן ל צ''ו ,הרחיצה דהוי נגיעה ע''י דבר אחר

  

ה''ה שאר  שוי''א    ,(רשב''א (שמרגיל לערוה) ב''י של''ה לחו''ש)  רק ביין י''א שהוא    דמזיגה והגשהההרחקה      סעיף י'
  (ש''ך (וכן דייק מהב''ח) אגרו''מ ששה''ל חו''ש לבושי עז בדה''ש מרא''כ פתה''ל). משקין

וספר המנהיג    ,(וכ''כ מג''מ צ''צ ששבה''ל (מים או מי סודה) בדה''ש חו''ש לבושי עז מרא''כ פתה''ל)  במיםוהקיל רבנ''י  
. ואפילו המקילים במים  הגרח''ק ורב נבנצל ואבני ישפה (שבזמננו חשוב שמוכרים אותו בבקבוקים)  והחמיר (וכן פסק 

  דאפשר דחשיבי).  ןמים חמיבלהחמיר וכן צידד נט''ג  ,תההחמירו ב

אבל הב''ח ומהרש''ל וש''ך החמירו    ,מיקל הט''ז דהוי מעשה עבדות וטורח (וכ''כ סד''ט מקו''ח לחו''ש ערוה''ש)במאכל  
(וכ''כ של''ה בא''ש חכמ''א (והקיל כשאין לו מי שישמשנו ותמה מנח''י דהא    ,כמהר''ש מאוסטרייך לאסור גם במאכל 

וכ''כ שבה''ל שיש להחמיר וכ''כ משנ''ה חו''ש לבושי עז (מיקל    ,א''ח כ' שטוב לחוש להחמיראפשר בשינוי) פת''ש אג''מ, וב
(הגריש''א (כלחם גבינה    במאכלים שאינם חשוביםבשעת הדחק) בדה''ש מרא''כ פתה''ל הגרי''ב אבני ישפה), ויש מקילים  

  ופירות) משנ''ה חו''ש (כמלח תבלינים תרופות)). 

מותר (רא''ש הגה''מ מקו''ח (והביאו   לשפוך לתוך כוס(או מאכל) אבל סתם  הכנת המשקהר רק י''א שאיסור מזיגה אוס
  ערוה''ש הגריש''א חו''ש פתה''ל הגרי''ב).  ש"ך סד"ט לחו"ש  ויש אוסרים גם לשפוך בלי הכנה (ריטב''א ב''ח  ,דרכ''ת)

דהוי מעשה עבדות ושירות כשעושה יחד עם שאר הכנת הסעודה    וי''ח  ,(ותה) הוי כמזיגת יין ממש  שעשיית קפהי''א  
  ).שמוזגת קודם המים אפילו לפניו ואח"כ השאר שיכולה להכינו בפניווהקיל  ,והגרי''ב  ,(בא''מ וכן הקילו הגריש''א

  ,ע)(יראים הגה"מ סד"ט וכן הוא פשטות סתימת הטור ושו"והושטה    המזיגהרק כשעושה שניהם יחד  שאסור    ש מקיליםי
כ"כ  (ספר התרומה לבוש, וכן החמירו הב''ח וש''ך שלא תביא קערה המיוחדת לבעלה, ו הושטה לבד ויש מחמירין לאסור

ששבה''ל חו''ש  ערוה"ש אג"מ הגריש"א (ראוי לעשות בשינוי כיון שאפשר)    (אסר רק יין) קיצושו"ע (אסר רק יין)  מקו''ח
  גם מזיגה לבד, ויש אוסרים  ביין והקיל לעת הצורך בשאר אוכל ומשקה  , והחמיר בדה"שקנ''ב מרא''כ פתה''ל הגרי''ב)

כשהוא רואה ולא  מיקל שתמלא כוסו ומרא''כ   ,(לבוש מקו''ח קיצושו''ע ערוה''ש הגריש''א ששבה''ל חו''ש קנ''ב הגרי''ב)
מביא שיש מעט פוסקים שהחמירו בזה, וגם מהאוסרים שהבאנו יש שאסרו רק מזיגה ממש לחוד או   ופתה''ל  לפניותגיש  

בלי הגשה אצלו ממש (ששבה''ל חו''ש    שתניח מאכל בצלחת שלו בפניו שפיכה והגשה ביחד ודו''ק, והרבה הקילו עכ''פ  
להניח בפניה (ששבה''ל (בצירוף דהוי רק    בפרוסת המוציאהגרי''ב (והחמיר עכ''פ בשפיכת משקין כחומרא)), ויש מקילין  

  אוכל, וגם שאינו תבשיל רק לחם, ועוד שאינו לחיבה אלא כיון שהוציאה בהברכה) פתה''ל) וחו''ש ונט''ג מחמירין.

''ש (אינו דרך חיבה) לבושי עז  כגון שחסר סוכר או חלב (משנ''ה חו  נו לגמרי מתוקןאימאכל שיש מקילין שתושיט לפניו  
(הוי שינוי) פתה''ל (צידד להחמיר אם דרכה בכך וא''ש כלבושי עז, ומשנ''ה מיקל בכל אופן וא''ש כחו''ש (רי''ש)), ושבה''ק  
מחמיר שלא תושיט מלח וכדומה, ובדה''ש הסתפק (כשחסר מלח או סוכר אולי אינו דרך חיבה).  יש מחמירין שלא תוסיף  

להשים  או חלב לכוס שלו (רב איידר חו''ש בדה''ש סוג''ב) ומשנ''ה מיקל והסתפק לבושי עז.  ומשנ''ה מיקל    האשה סוכר
  שתייה בפניו אא''כ שותה מהבקבוק (אבני ישפה). להגיש בקבוקשל אשתו ובא''מ ונט''ג מחמירין.  מותרת   קרח לכוס

  . הקיל כאן שתעשה בריחוק מעט ובעלמא רחוק מאד))יש להחמיר שלא ימזגו זה לזה (נט''ג ששבה''ל (  בליל סדרגם 

, אבל יש מחמירין  ויעוצם עינוצידד עזר מקודש (אה''ע כ''א ה') שה''ה שמהני אם    כשאינו בפניומותרת להביא אוכלין  
שאם א' 'ב מהני (בדה''ש נט''ג), וי''ח (משנ''ה ששבה''ל מרא''כ).  והקיל סוג' החזרת פנים(ששבה''ל חו''ש מרא''כ).  וי''א 

האיסור הוא להגיש רק למקום אכילתו בפניו    שיושב במקום א' ומקום אכילתו הוא במק''א  נחשב שלא בפניו.  כ  מהם ישן
  שהיא מוזגת גם כשאינם בחדר א' (שבה''ל חו''ש סוג''ב).  כשהוא רואה(חו''ש לבושי עז נט''ג), ואסור 

  שילך מיד שלא יהיה בפניו (סוג''ב).  י''א התחילה לעשות בפניואם 



 

 נדה   51

לפניו      שמאל יד  ,ביד שמאלמותר שתניח  פתה''ל)  ובאיטר  הגרח''ק בדה''ש רב איידר מרא''כ  (בא''מ  בימין    ,תעשה 
  והקילו בדה''ש ונט''ג שתביא ביד א' ותחליף ליד אחר בפניו ותניח.  ,צריך שינוי אחר (בא''מ) ובשולט בב' ידיו

ויש מקילין (מנח''י משנ''ה שבה''ל חו''ש רב איידר מרא''כ פתה''ל).     ,שמאל היכר (הגריש''א הגרי''ב)אין    שבזה''זי''א  
ערוה''ש כ' שההיכר הוא ההחלפה של הכוס מיד א' להשני, אבל הגריש''א ס''ל שההיכר היה עצם ההבאה בשמאל וכ''כ  

  וששבה''ל מחמיר.   כשיש מכה בימיןל שמהני שמאל גם  .  הגרח''ק הקישתחליף לפניו מיד ליד  בדה''ש, ולבושי עז מצריך  

שמהני ג''כ עכ''פ במאכל (בדה''ש    להניח על השלחן רחוק ממנו קצתויש מקילים גם    ,שתניח על הכר או הכסתמותר  
דד והגריש''א החמיר ביין וכן צי  ,ששבה''ל חו''ש רב איידר קנ''ב משנ''ה מרא''כ פתה''ל הגרי''ב) והקיל סוג''ב גם ביין 

  בדה''ש.

אבל הריטב''א מחמיר וכן פסק שבה''ל וכן משמע    ,וכן הביא רב איידר מאג''מ  ,בהגשה כשאחרים עמהםבמאירי הקיל  
  סתימת הפוסקים.

 הגריש''א. בשם אחרי שהגישה הקילו ששבה''ל פתה''ל והגרי''ב, והגרח''ק החמיר ויש ב' שמועות בדיעבד 

י''א וכן פסק    ,ומעשה עבדות ומותר  הקיל תוס' שהצעת כרים וכסתות הוי טורח  המטותהצעת  לענין איסור       סעיף 
צ''צ ערוה''ש בדה''ש הגריש''א ששבה''ל חו''ש מרא''כ) חיי''א  (ולבוש  כ' דיש להחמיר.  הרבה    ,השו''ע  ולחו''ש ובא''ח 

והיינו כשעושה    ,מרא''כ נט''ג) (בשם אג''מ ששבה''ל חו''ש לבושי עז  שיהא החדר מסודרמקילים בזה''ז כשעושה רק כדי 
  בבוקר אחר השינה שיהיה מסודר ולא כשמכינה ללילה, ובדה''ש ופתה''ל צידדו להחמיר.

  (ראבי''ה ב''י ששבה''ל בדה''ש לבושי עז רב איידר נט''ג). לא התירו ע''י שינוי באיסור הצעת המטה 

שאין דרך האיש לעשות  משום  וה''ש (ולא הזכירוהו  וכ''כ חכמ''א וער  הוא אסור להציע מטתה משמע בספר האשכול שגם  
עז מרא''כ פתה''ל) והגרי''ב העיר שאינו משמע משו''ע    ,והקיל קנ''ב במקום הצורך  ,כן) ששבה''ל בדה''ש חו''ש לבושי 

  ואם הוי דרך חיבה ודאי אסור.  ,ואין לחדש גזירות  ,והפוסקים (חוץ מחכמ''א וערוה''ש) לאסור אותו

לצורך והקילו סוג''ב ונט''ג להציע מטת הבעל    ,אסור להציע מטתו (בדה''ש מרא''כ פתה''ל)  במקום אחר  כשהם אורחיםגם  
הבעל, והגריש''א הקיל.  הקילו    שאינו מבורר על איזה יישןהחמיר בדה''ש שלא תציע המטות גם באופן    שכיבת אחר.
דהוי מעשה    פתיחת כסא נחומעשה עבדות, וה''ה לענין  בלי להציעו דהיינו טורח    לפתוח מטה כפולה ולהכינופתה''ל ונט''ג  

  להכינו לשינה (לבושי עז פתה''ל נט''ג).  להסיר הכיסוי שעל המטהוהחמירו שלא   ,עבדות (מרא''כ)

אבל הגריש''א ששבה''ל חו''ש   ,וכ''כ נט''ג ,שעוצם עיניווהקיל עזר מקודש גם ע''י   ,התירה הגמ' שלא בפניוהצעת המטה 
אבל ששבה''ל לבושי עז מרא''כ החמירו.  והחמיר הגריש''א    ,החזרת פניומרא''כ החמירו.  והקילו חו''ש בדה''ש נט''ג ע''י  

שנחשב כשלא בפניו    א' מהן ישןכדי שתוכל להציע דאז נחשב כבפניו, והקיל בדה''ש, וכן הקיל אם    שלא תאמר לו לצאת
   , כשהציעה בפניו  בדיעבד , ומשמרת הטהרה מחמיר, וכן החמיר  ע שלא בפניושיאמר לה להציוכ''כ סוג''ב.  והקיל חו''ש  

אבל ששבה''ל חו''ש לבושי עז פתה''ל הקילו, והסתפק בדה''ש וסוג''ב, והגרח''ק אמר שטוב לפרק וכעי''ז בנט''ג. ואם  
  להתיר.  אחרים עמהםתיכף (סוג''ב נט''ג).  לא מהני  התחילה להציעה יצא

  לפניו (תשב''ץ) וצידד ששבה''ל לאסור ליפותו אא''כ אחרים אוכלין שם.   להציע השלחןמותר 

  נדה השיב הגרח''ק שאין לאסור מה שחז''ל לא אסרו.    לצחצח נעלי אשתו

י''ב      (וכ''כ סוג''ב ששבה''ל בדה''ש חו''ש    ,שהוא לא יצוק לההאשכול אוסר גם  סעיף  וכן פסקו החכמ''א וערוה''ש 
, וקנ''ב הקיל לגמרי במקום הצורך שהוא יכול לעשות בשבילה, וגם  שלא בפניהוהסתפק חו''ש אם מותר לו    ,מרא''כ)

(ששבה''ל קנ''ב בדה''ש סוג''ב).     שינויאסר הרשב''א ופסקו המחבר וכ''כ הפוסקים, והחמירו שלא מהני בזה    במים צוננין

(מאירי דרישה ט''ז מקו''ח ערוה''ש דרכ''ת),   חיצה שלולהכין מים בשביל ריש שהקילו שמותרת      הכנת מים לרחיצה 
וכן מדוייק בספר האשכול שהתיר שלא בפניו וע''כ איירי בזה (וכ''כ יש''ש ש''ך   ,והרבה החמירו כרבנ''י באגרת התשובה

מיר לאסור אפי'  קרב''נ חוו''ד חכמ''א לחו''ש בא''כ משנ''ה הגריש''א בדה''ש ששבה''ל חו''ש מרא''כ פתה''ל הגרי''ב (והח
הוא לא יעשה  וגם בהכנת מים החמירו ש  ,אא''כ לעת הצורך))  תשפוך מים על תינוק שהוא אוחז בו ויפול גם עליושלא  

(אשל אברהם    בזה ע''י שינוי(האשכול חכמ''א סוג''ב פתה''ל לבושי עז), והקיל קנ''ב לעת הצורך, ויש מקילין    בשבילה
, שתכין תיק למקוהעז החמיר בפניו בזמן רחיצה גם שלא תכין דברים אלו אבל מיקל  ולבושי    ,מבוטשאטש שבה''ל חו''ש)

  להכין לו אמבטיא חשמל וצידד להקל.  יש שהחמירו שאפי' להט''ז אסורה    להפעיל הדודוהסתפק הגרי''ב אם מותרת  
איידר) וע' יבי''א, והקיל אבני ישפה  (שבה''ל, והסכים מנח''י והתיר שלא בפניו), וי''א שתלוי בהמחל' ש''ך וט''ז (בא''מ ורב  

שמים הראשונים הולכים והיא רוחצת עם מים חדשים, וחו''ש הקיל ג''כ בכוח שני, ויש שהחמירו בזה אבל   שתפתח הברז
עצמה בשביל  פתחה  עם    כשכבר  לרחוץ  יכול  שהוא  הקילו  וכדומה  ילד  הקילוחאו  איידר),    המשך  רב  בדה''ש  (מנח''י 

  מכ''ש מענין שיריים, וי''ל. שלא ירחץ במים שאשתו התרחצה בהםוהחמיר אבני ישפה 

(מטה משה, וכ''כ בדה''ש וחו''ש, ואשל אברהם מבוטשטאש כ' להעמיד    בנטילת ידים דמצוהיש מחמירין בהרחצת ידיו גם  
נו בגדר רחיצה)  המים בשמאל וכ''כ ארחו''ח, והגרח''ק השיב שתכין שלא בפניו) ויש מקילין (פרד''ר פרי דעת בא''מ (אי

מנח''י (אין בזה משום חיבה) ר' יעקב משנ''ה (בעל נפש יחמיר) רב איידר שבה''ל קנ''ב לבושי עז מרא''כ פתה''ל), והגריש''א  
הקיל לנט''י בבוקר וי''א שהחמיר לנט''י לסעודה וי''ח, ומים אחרונים תלה בהטעמים להנטילה וי''א שהחמיר, והגרי''ב  

בבוקר   בנט''י  וסוג''ב  הקיל  ובדה''ש  לשניהם,  לנט''י  מכינה  אם  הקיל  חו''ש  לסעודה.   בנט''י  והחמיר  אחרונים  ומים 
  הסתפקו בזה. 



 

 נדה   52

  וי''א שזהו דוקא ביין (דברי יואל פרדס שמחה (גם שאר משקין חשובין   שגם הוא לא ימזוג לההמחבר החמיר    סעיף י''ג
אבל אין איסור במאכל), ויש מחמירין (מקו''ח משנ''ה הגריש''א (מיקל בשעת הדחק) ששבה''ל בדה''ש פתה''ל הגרי''ב  

  . (נהגו כן אע''פ שאין הכרח מהשו''ע)

  , ונט''ג מיקל, והסתפקו בדה''ש וסוג''ב. ע''י שינויהחמירו הגריש''א וקנ''ב אפי' 

  ובדה''ש וחו''ש הסתפקו.   ,וכן משמע לכאו' שבלי זה חסר בכל המעשה איסורוסוג''ב מיקל   שלא בפניוהחמיר קנ''ב גם  

והשו''ע מקיל אם שותים    , (שאילת יעב''ץ פת''ש ששבה''ל בדה''ש)  שלא תשתה מכוס של ברכה של הבעליש שהחמירו  
  אחרים ביניהם (וכ''כ של''ה צ''צ אג''מ הגריש''א). 

וכן החמירו ביין    ,במיץ ענבים (משנ''ה הגריש''א הגרח''ק נט''ג הגרי''ב)  יין החמירו הפוסקים גם  לשלוח לו כוסהאיסור  
ובדה''ש הביא שיטת המחמירין וכ''כ    ,(וכ''כ משנ''ה  בשאר משקים חשוביםוכן החמיר הצ''צ    ,שרף (משנ''ה נט''ג הגרי''ב)

, אבל סוג''ב ור''מ גרוס  בקפה ותה'ג , והקילו משנ''ה ונט'במים, ובדה''ש הקיל סודהמי  הגרח''ק וסוג''ב, והקיל משנ''ה ב
  . כשחסר הקפה את החלב או הסוכרהקילו רק 

  אין איסור (הגריש''א בדה''ש פתה''ל נט''ג).  מאכליםב

  וכ''כ גם בשם הגריש''א, אבל מרא''כ פתה''ל הגרי''ב ונט''ג הקילו. שהיא לא תשלח אליו אבני ישפה החמיר גם 

הרבה מחמירין (מסגרת השלחן בא''ח משנ''ה  אבל  שהוא חיוב מצוה ולא משום חיבה,  בכוס קידוש  הדברי יציב הקיל  
  הגרשז''א הגריש''א בדה''ש חו''ש נט''ג מרא''כ פתה''ל). 

  והבעל רק משלח.  כשמזג אחרבדה''ש החמיר אפילו 

(בדה''ש   שלא בפניוא''כ נט''ג), ולא (מר  כלי אחר(שבה''ל חו''ש מרא''כ פתה''ל) ולא כשנתנה ל מחמירין ששינוי לא מהני
  . להניחו בריחוק ממקומוחו''ש מרא''כ פתה''ל), וכן החמיר גריש''א דלא מהני 

  , ושבה''ל מיקל כיון שאינו שולח לה ממש אלא מניחו ברחוק. לקרב הכוס לכיוון שלהאסר הגריש''א אפי' 

חו''ש מרא''כ פתה''ל הגרי''ב (אבל אין לשלוח לה כולם  (הגרשז''א ששבה''ל   למזוג כמה כוסות והיא תקח א'י''א שמותר  
  והחמיר בדה''ש כיון שמוזג לכוס א' בשבילה, וי''א שהגריש''א החמיר וי''ח.  ,שהיא תיקח א')

נדה של האורח מותר להאורח להעבירו לאשתו שאינו    כשהם אורחים ובעה''ב שולח כוסות בשביל האורח ובשביל אשתו
ות הבעה''ב (באופן שאינו הגשה כגון בריחוק קצת) (בא''מ משנ''ה נט''ג חו''ש הגרח''ק הגרי''ב  שולח בעצמו אלא בשליח

  ועוד). 

  אבל אינו מוזכר קולא כזה בהפוסקים ומשמע שלא ס''ל כן.  דוקא שלא בפניהיש מקילים שכל איסור שליחת כוס הוא 

  ''ק פתה''ל נט''ג).כששלח אבל יש מחמירין (סוג''ב הגרח בדיעבדמשנ''ה וחו''ש הקילו 

  

  )  ברכות דף כ''ד. א''ר יצחק טפח באשה … שערך כעדר העזים' ורש''י22

שוק, קול, ושיער באשה ערוה ונ''מ שאסור להסתכל באשת איש ואסור לקרות ק''ש נגדה באשתו.  ושיעור טפח נ''מ רק 
  שהרי באשת איש אפי' מסתכל באצבע קטנה כמסתכל באותו מקום. באשתו לק''ש

  )  צל''ח שם ד''ה שוק ' … ליהנות'23

ותי' דבאצבע   ,הצל''ח נתקשה במש''כ רש''י שיש נ''מ בשוק לגבי אשת איש דהא אפי' מקום מגולה כאצבע אסור להסתכל
  ת מטפח אסור.אסור רק מסתכל ומכוין ליהנות.  ובאשתו חומרא דשוק הוא שאפי' פחו

  )  חי' הרשב''א שם ד''ה והא דאמר ' … קרוב הדעת' 24

להראב''ד שוק הוא פי' טפח באשה ערוה לענין אשתו שבפניה ידיה ורגליה וקול דיבורה ושערה חוץ לצמתה אין איסור  
  ודיבורה היינו כשיש קירוב דעת כשאילת והשבת שלום.   ,לק''ש משא''כ באשת איש שהכל אסור

  , ומ''ב ס''ק ז' וי''ז וי''ח, ג' –) שו''ע או''ח סי' ע''ה סעיפים א' 25

  , וסי' פ''ח מ''ב ס''ק ז'

  ופת''ש יו''ד סי' קצ''ה ס''ק י'

ש מצדד לאסור לשמוע קול זמר  קי''ל כמו שראינו בצל''ח.  וכעין זה חילק במ''ב לענין קול הרגיל בו שבמכוין אסור. הפת''
של אשתו נדה. (ע''ע שו''ת אבן ישראל ח''ט סי' ס''ג חאו''ח ע''ה ג' ואשי ישראל נ''ה ל''ב והערה ק''ג ושו''ת שרידי אש ב'  
ס''ח אות ד', ושם ג' מ''ט מכתב מהרא''ד הורביץ 'בעש''ק … ' שבאבן ישראל התיר קול רגיל אפי' של זמר וכן התיר ר'  

  מן בזמירות כשרק בני הבית נמצאים שם) שלמה זל

  

 



 

 נדה   53

  )  רמב''ם ספר המצות ל''ת שנ''ג ' … הקרבות' והשגת הרמב''ן ' … שיעור'26
  י''ט (והלאה)  כהד, ושם הל –ב  הלכה (ע''ע שם  א'   כהורמב''ם פרק כ''א הל' איסורי ביאה הל

  ולרמב''ן הוי מדרבנן או כח''ש. ,ודוקא בדרך תאוה ,''נ וכל שנהנה בקרוב בשר אסור מדאו'הרמב''ם חופי ל

  וחלקת מחוקק ס''ק א' ,ובית שמואל ס''ק ב', )  שו''ע אבן העזר סי' כ' סעיף א'27

  וע''ש ברמ''א ' … או כרת'  ובית שמואל ס''ק ג' ופת''ש א') (

  הוכיח כרמב''ן (וחיוב כרת הוא בהכנסת עטרה כדרכה ושלא כדרכה)  ותשב''ץ  ,המחבר פסק כהרמב''ם

  , וש''ך ס''ק י' ,)  שו''ע יו''ד סי' קנ''ז ס''א ברמ''א 'וכל איסור…ליהרג ולא לעבור'28
  וגר''א ס''ק ט''ז '…ע''ה.'  ,וש''ך ס''ק ט''ז ,שם סי' קנ''ה ס''ג ברמ''א 'י''א … ממנו מרחץ' 

(ומגילת אסתר) פסק כהרמב''םגם הש ור''ל לא תקרבו.     ,יהרג ואל יעבור  הוא   ודייק כן מרמ''א שכ' של''ת דעריות  ,''ך 
  והש''ך חולק.  ,להגר''א גם דרבנן יהרג ואל יעבור

  )  שו''ת הרשב''א ח''א סי' אלף קפ''ח ' … שאין לבו גס בה' 29

רק גילוי עריות) בין בנדה בין בשאר עריות כאחותו ובתו, אלא  להרשב''א הכלל הוא שנאסר קריבות של הרגל עבירה (ולא  
  שדוקא באשתו כיון שלבו גס בה שייך בהושטת כלי הרגל עבירה. 

  ודרכ''מ אות ו' ,סעיפים ט''ו ט''ז י''זסימן קצ"ה )  טור וב''י 30

נגיעה שאינה של חיבה,  הרא''ש התיר לנדה לשמש לבעלה החולה כשא''א ע''י אחר, ומסתפק תרוה''ד אם התיר אפילו  
כשמסוכנת הדפק  לה  למשש  רופא  כשהוא  להבעל  התיר  רמב''ן  אסור.   חולה  נדה  אשתו  לשמש  שלבעל  אבל   ,ומחלק 

  שיטות המקילין לשמשה כשהיא חולה והתירו אפילו ליגע בה. הביא  להרמב''ם שנגיעת ערוה דאו' אפשר דאסור. הדרכ''מ  

  ,וש''ך ס''ק כ' י"ז,סימן קצ"ה סעיף ט"ו ט"ז )  שו''ע 31
  ופת''ש ס''ק י''ז ,ותוה''ש ס''ק ט''ו ,ובית שמואל אה''ע סי' כ' ס''ק א' ' … השיג עליו בחנם'

המחבר התיר כשהוא חולה ואסר כשהיא חולה וגם מישוש הדפק (יש שהתירו ע''י בגד המפסיק). רמ''א התיר כשהיא  
אחר ויש סכנה. ותמה הש''ך על המחבר שאפי' הרמב''ם לא    חולה אם צריכה הרבה ואין אחר וכן למשש הדפק אם אין

החמיר אלא דרך תאוה, וביאר שזהו שיטת הרמ''א.  והב''ש ביאר שיטת המחבר עפ''י מש''כ הרמב''ן בתשובה שלהרמב''ם 
  ה.גם כשאינו דרך חיבה הוי דאו'.  ותוה''ש ביאר שלהרמב''ם קרוב לבוא לדאו' ושיותר יש לחוש באשתו שלבו גס ב 

  )  אגרו''מ יו''ד ג' סי' נ''ד אות ב' 'מש''כ הב''ש … '32

הב''י ומ''מ לדינא  פי  ר''מ י''ל דבעל לעולם יש לו חיבה והנאה מקירוב בשר דאשתו לכן אינו דומה לרופא וכן יל''פ ל פי  ל
    .קי''ל כהש''ך

ש''א ששבה''ל מרא''כ).  הסתפק בדה''ש  מישהו לעשותו (רדב''ז לחו''ש הגרי   אי''צ לשכורוצריך מי שישמשנו    כשהוא חולה
.  קיצושו''ע החמיר לענין נגיעה שתעשה ע''י דבר אחר (וכן לשמשו גם בדברים שאינם לצורך רפואתו כשהוא חולה אם מותרת  

''מ שתחזיק בידה אסר אג  לעזור בעלה סומאס''ל להגריש''א ששבה''ל בדה''ש וכ''כ מרא''כ שיעשה ע''י הפסק בגד אם אפשר).  ו
  אלא תלך מצידו ותשמור שלא יפול, וששבה''ל הקיל ע''י מקל או בגד שאוחזין בו א' מקצה זה וא' מקצה השנית.

, והרמ''א הקיל אפי' במקום פיקו''נהחמיר המחבר שלא יגע בה לשמשה ופי' הש''ך והגר''א שהחמיר    סעיף ט''ז כשהיא חולה
שלא  דב''ז, כיון שאין הכונה לשם ערוה (ש''ך וגר''א) ואסור רק מדרבנן.  וס''ל להב''י שגם  לצורך גדול וכן הביא פת''ש בשם הר

הוי דאו' (וכ''כ הלבוש וכן הביאו הדגו''מ וגליון מהרש''א על הש''ך כאן בשם ב''ש באה''ע סי' כ' ס''ק   בדרך חיבה להרמב''ם
ו''ח אג''מ בדה''ש), וע' תוה''ש ס''ק ט''ו ואג''מ שהבאנו לעיל בהמראה א') אבל הש''ך ס''ל שגם הוי דרבנן (וכ''כ כו''פ ונוב''ת מק

  מקומות. 

(וכ''כ לחו''ש הגריש''א (דוקא כשצריך לנגוע בה) ששבה''ל מרא''כ), וע' בדה''ש לענין    לשכור מי שישמשנההחמיר הרדב''ז שיש  
ואין שם אחר שיכול לסייע מותר להרים   על הקרחנפלה אשתו  כמה להוציא ע''ז, וששבה''ל נשאר צ''ע בהשיעור.  ולפ''ז אם  

  בלי זה.  באשה זרה ודאי מותראותה ואין להיות חסיד שוטה (הגרח''ק אבני ישפה) ו

אם יצטרך רק מגע ע''י ד''א דהיינו השפופרת אבל אם יצטרך לפתוח עיניה   טיפות עיניםהבית שערים מיקל שיכול לטפטף  
  ע''י הפסק בגד (כפפות), והביאו הגריש''א ופתה''ל. יעשה ע''י אחר אא''כ א''א ואז יעשה

אסר אבני ישפה 'שתופסים אותו חפץ ונחשב כמו מושיט ואסור שמא יגע בה' (צ''ע), וחו''ש    להסיע אשתו ע''י כסא גלגלים
ה ע''י ד''א) הקיל בשעת הדחק שאין סיבה לאסור אלא שלמשחק אסור, וכן הקיל הגרי''ב (ולצורך ודאי מותר שאינו יותר מנגיע

  ומשנ''ה הקיל ע''י היכר כגון שיניח בגד על היד.

לעשות ע''י בגד  וצריכים לעשות כן, והגרי''ב אמר    ע''י איש אחר עדיף מע''י בעלהכשצריך מי שישמשנה פסק הגריש''א ש
  של הבעל, והכל לפי הענין. מפסיק או אשה אחרת או צדיק זקן או רופא ולא ע''י שכינים וחבירים

כשאין אחרים רק כשהיא מסוכנת (וכ''כ הש''ך מקו''ח סד''ט חכמ''א חוו''ד    למשש לה הדפקהרמ''א הקיל לבעלה    ף י''זסעי
צ''צ מנח''י (גם ע''י בתי ידים אין לעשות אא''כ מסוכנת)), ורע''א הביא מהרדב''ז להתיר גם כשאינה מסוכנת אם אין רופאים 

    מסגרת השלחן, ובדה''ש הקיל כשיש סכנת אבר.אחרים בקיאין כבעלה וכן הקיל לחו''ש ו


