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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קפג הלכות נדה
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  יורה דעה ערוך שולחן
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  יורה דעה

  נדה הלכות

 קפג סימן
, נקיים' ז לישב צריכה דם טפת שרואה אשה

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ה. א ָ ָצא ִאׁשּ ּיָ ם ׁשֶ קֹוָרהּ  ּדָ ין, ִמּמְ ֹאֶנס ּבֵ ין ּבְ  ּבֵ
ָרצֹון ישׁ  ְוהּוא, ְטֵמָאה, ּבְ ְרּגִ ּתַ יִציָאתוֹ  ׁשֶ . ּבִ
ישׁ , ּוִמיהוּ  ְרּגִ ּתַ ֶ ֱעקַ  ּבוֹ  ִמׁשּ ּנֶ קֹומוֹ  רׁשֶ , ְוָיָצא ִמּמְ
י ַעל ַאף ְטֵמָאה ּלֹא ּפִ  ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַלחּוץ ָיָצא ׁשֶ
א ָרֲאָתה ת ֶאּלָ ם ִטּפַ ל ּדָ ַחְרּדָ ֶבת, ּכְ  ָעָליו יֹוׁשֶ
ְבָעה ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

 קפד סימן
 ּובוֹ , לוסתה קדם עונה מהאשה לפרש שצריך

  ְסִעיִפים: ב"י

ים ֹרב. א ׁשִ ְזַמן ִלְראֹות ְוָסתֹות םָלהֶ  ֵישׁ  ַהּנָ  ּבִ
גֹון, ָידּועַ  ִרים ּכְ ִרים ֵמֶעׂשְ  אוֹ  יֹום ְלֶעׂשְ

ים ֹלׁשִ ְ ים ִמׁשּ ֹלׁשִ ה ְוָכל, יֹום ִלׁשְ ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ  ָלהּ  ׁשֶ
א, ָקבּועַ  ֶוֶסת ּלֹא ָעֶליהָ  ּבָ ַעת ׁשֶ ׁשְ הּ  ּבִ  ִוְסּתָ

ִדיָקה ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ  ִמישׁ  ִלְפֵני ּבְ ׁשְ  ֲאָבל. ּתַ
ַעת ּלֹאשֶׁ  ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ל, ּתַ ה ּכָ ְרּבָ  ֲהֵרי ִלְבּדֹק ַהּמַ
ַחת זוֹ  ּבַ   :ְמׁשֻ

ַעת. ב ׁשְ הּ  ּבִ הּ  ִלְפֹרשׁ  ָצִריךְ , ִוְסּתָ ּנָ  עֹוָנה ִמּמֶ
ָאר ְוֹלא, ַאַחת ְ א ְקִריבּות ִמׁשּ ִמישׁ  ֶאּלָ ׁשְ  ִמּתַ
ְלַבד ּיֹום הּוא ִאם. ּבִ הּ  ּפֹוֵרשׁ , ּבַ ּנָ  ַהּיֹום אֹותוֹ  ִמּמֶ

ּלוֹ  ֶסת ִאם ֲאִפּלוּ  ּכֻ סֹופוֹ  ַהּוֶ ר, ּבְ ד ּוֻמּתָ  ִמּיָ
ְיָלה ּלַ ַאֲחָריו ּבַ ּלְ תוֹ  הּוא ִאם ְוֵכן, ׁשֶ ְתִחּלָ , ּבִ
ל ּפֹוֵרשׁ  ר ַהּיֹום ּכָ ל ּוֻמּתָ ְיָלה ּכָ ָפָניו ַהּלַ ּלְ  ְוֵכן. ׁשֶ
ין ְיָלה הּוא ִאם ַהּדִ ּלַ ל ּפֹוֵרשׁ , ּבַ ְיָלה ּכָ ר ַהּלַ  ּוֻמּתָ
ּיֹום ָפָניו ּבַ ּלְ ין, ּוְלַאֲחָריו ׁשֶ ְבָעה ּבֵ ּקָ ' בג ֶוֶסת ׁשֶ

ָעִמים ַפַעם אוֹ  ּפְ   :ַאַחת ּבְ

ה. ג ּמֶ ָבִרים ּבַ ְגדֹוָלה, ֲאמּוִרים ּדְ ה ֲאָבל, ּבִ ְקַטּנָ  ּבִ
ּלֹא יָעה ׁשֶ עּוִרים ִליֵמי ִהּגִ  ֵהִביָאה ְוֹלא, ַהּנְ

הּ  ָסמּוךְ  ִלְפֹרשׁ  ָצִריךְ  ֵאין, ִסיָמִנים ל ְלִוְסּתָ  ּכָ
ּלֹא ְזַמן ָעִמים' ג ְקָבָעתוֹ  ׁשֶ ין ְוהּוא. ּפְ  ַהּדִ

קוּ  ִלְזֵקָנה ּלְ ְסּתַ ּנִ ֶמיהָ  ׁשֶ   :ּדָ

ָהֵנץ ִלְראֹות ְרִגיָלה ִאם. ד ה ּבְ  ִקים ְוָלא, ַהַחּמָ
יר ָלן ּפִ ה ָהֵנץ ֹקֶדם ִאי ׁשַ , ַאֲחָריו אוֹ  ַהַחּמָ

א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ  ּיֹום ֶאּלָ   :ּבַ

ה ִלְראֹות יָלהְרגִ  ִאם. ה ה ֵהֵנץ ִמּקֶֹדם ְרִאּיָ  ַהַחּמָ
ה ֵהֵנץ ַאַחר ַעד ְיָלה ֲאסּוָרה, ַהַחּמָ ּלַ  ּוַבּיֹום ּבַ

עּור ִ ׁשּ ךְ  ּכַ ְמׁשָ   :ּבוֹ  ַהּנִ

ךְ  ֶוֶסת ִאם. ו ֹוַפַעת, ָיִמים' ג אוֹ ' ב ִנְמׁשָ ׁשּ  אוֹ  ׁשֶ
ֶפת א ִלְפֹרשׁ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ְמַזּלֶ  עֹוָנה ֶאּלָ
ל ֹוָנהָהִראשׁ  ֶסת ׁשֶ ָעְבָרה ְוֵכיָון, ַהּוֶ  ְוֹלא עֹוָנה ׁשֶ
ֶרת, ָרֲאָתה   :ֻמּתֶ

יעַ  ִאם. ז הּ  ִהּגִ יֵמי ִוְסּתָ ר, ִעּבּוָרהּ  ּבִ ֻהּכַ ֶ  ִמׁשּ
ָרהּ  יֵמי אוֹ , ֻעּבָ ֵהם ֵמיִניָקָתהּ  ּבִ ים ד"כ ׁשֶ  ֳחָדׁשִ

ּנֹוַלד ֶ ָלד ִמׁשּ ָלד ֵמת ֲאִפּלוּ , ַהּוָ  ָצִריךְ  ֵאין, ַהּוָ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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הּ  ָסמּוךְ  ֹרשׁ ִלפְ  תֹוךְ  ַוֲאִפּלוּ , ְלִוְסּתָ הּ  ּבְ  ִוְסּתָ
ֶרת ֹלא ֻמּתֶ ִדיָקה ּבְ   :ּבְ

ית ָהְיָתה. ח ַמֲחֹבא ֶנֱחּבֵ ֵני ּבְ ַחד ִמּפְ יעַ , ּפַ  ְוִהּגִ
ַעת הּ  ׁשְ ת ֵאיָנהּ , ִוְסּתָ ׁשֶ   :לוֹ  חֹוׁשֶ

ָאר. ט ים ׁשְ ִדיָקה ְצִריכֹות, ָנׁשִ יעַ  ּבְ ּגִ ּיַ ׁשֶ ֶסת ּכְ . ַהּוֶ
ֶסת ָעַבר ְדָקה ְוֹלא ַהּוֶ ה ְוֹלא ּבָ יׁשָ  ְטהֹוָרה, ִהְרּגִ
ֹלא ִדיָקה ּבְ ֲאסּוָרה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ  ַעד ׁשֶ

ְבּדֹק ּתִ הּוא אוֹ , ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ֵישׁ  ִאם, ׁשֶ  ׁשֶ
י ַעל ַאף' ל יֹום ֵאינוֹ  ּפִ   :ָקבּועַ  ׁשֶ

ֶרךְ  ָלֵצאת ָהרֹוֶצה. י  ּתוֹ ִאשְׁ  ִלְפֹקד ָצִריךְ  ַלּדֶ
הּ  ָסמּוךְ  ֲאִפּלוּ    :ְלִוְסּתָ

ה. יא ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ יעַ , ְלַבד ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ  ְוִהּגִ
ַעת הּ  ׁשְ ה ַעד ָעֶליהָ  ָלֹבא ָאסּור, ִוְסּתָ ֲאֶלּנָ ׁשְ ּיִ . ׁשֶ
ָתהּ ' ל יֹום, ֶוֶסת ָלהּ  ֵאין ְוִאם יעַ  ָהֵוי ִלְרִאּיָ ִהּגִ  ּכְ
ַעת הּ  ׁשְ ֲהָתה ְוִאם. ִוְסּתָ ֶסת ַאַחר ׁשָ עּור ַהּוֶ  ׁשִ

ְסּפֹר ּתִ א, ְוִתְטּבֹל ׁשֶ ֹאל ָצִריךְ  ְוֵאין ָעֶליהָ  ּבָ   :ִלׁשְ

ְסּתֹות ְלֶוֶסת ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה. יב  ַהּגּוף ִמּוִ
גֹון יָון, ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ְקִפיָצה ּכְ ֶסת ּכֵ ַהּוֶ לּוי ׁשֶ  ּתָ

ה ַמֲעׂשֶ  ֲאָבל, הָרֲאתָ  ְוֹלא ָקְפָצה ֹלא ֵאמּור, ּבְ
ת ׁשֶ ינֹוִנית ְלעֹוָנה חֹוׁשֶ ִהיא ּבֵ   יֹום' ל ׁשֶ

 קפה סימן
 אמרה כך ואחר אני טמאה שאמרה אשה דין

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , אני טהורה

ה. א ָ ִהיא ָהִאׁשּ ֶחְזַקת ׁשֶ  ָלבֹוא לוֹ  ָאסּור, ְטֵמָאה ּבְ
ּתֹאַמר ַעד ָעֶליהָ  י: לוֹ  ׁשֶ   :ָטַבְלּתִ

ה ְזָקהֻהחְ  ְוִאם. ב ֵכנֹוֶתיהָ  ִנּדָ ׁשְ ָראּוהָ , ּבִ  ׁשֶ
ת ָגִדים לֹוֶבׁשֶ יָבה, ִנּדּוָתהּ  ִליֵמי ַהְמֻיָחִדים ּבְ  ֲחׁשִ
אי ַוּדַ   :ְטֵמָאה ּכְ

ךְ  ְוַאַחר, ֲאִני ְטֵמָאה: ְלַבֲעָלהּ  ָאְמָרה. ג  ּכָ
 ָנְתָנה ְוִאם. ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ֲאִני ְטהֹוָרה: ָאְמָרה

גֹון, הָ ִלְדָבֶרי ֲאַמְתָלא אֹוֶמֶרת ּכְ ּלֹא ׁשֶ  ָאְמָרה ׁשֶ
ה ֵכן לוֹ  ִחּלָ א, ּתְ ֵני ֶאּלָ ּלֹא ִמּפְ הּ  ָהָיה ׁשֶ  ּכֹחַ  ּבָ

ִמישׁ  ִלְסּבֹל ׁשְ ּיֹוֵצא ַאֶחֶרת ַטֲעָנה אוֹ , ּתַ ֶזה ּכַ , ּבָ
ת ָראּוהָ  ִאם ֲאָבל. ֶנֱאֶמֶנת ָגִדים לֹוֶבׁשֶ  ּבְ

ךְ  ְוַאַחר, ִנּדּוָתהּ  ִליֵמי ַהְמֻיָחִדים : ָאְמָרה ּכָ
י ַעל ַאף, ֲאִני ְטהֹוָרה ְתָנה ּפִ ּנָ  ֲאַמְתָלא ׁשֶ
  :ֶנֱאֶמֶנת ֵאיָנהּ , ִלְדָבֶריהָ 

שׁ  ָהָיה. ד ּמֵ הֹוָרה ִעם ְמׁשַ : לוֹ  ְוָאְמָרה ַהּטְ
ד ּוֵפַרשׁ , ִנְטֵמאִתי ב, ִמּיָ ֵרת ַחּיָ ִציָאתוֹ , ּכָ ּיְ  ׁשֶ
ִביָאתוֹ  לוֹ  ֲהָנָאה יַצד. ּכְ ה ּכֵ ְרֵני נֹוֵעץ, ַיֲעׂשֶ  ִצּפָ
ָאֶרץ ַרְגָליו ֹלא ְוׁשֹוֶהה, ּבָ ה ּבְ יׁשָ מּות ַעד ּדִ ּיָ  ׁשֶ
ֵאֶבר ּופֹוֵרשׁ , ָהֵאֶבר   :ֵמת ּבְ

 קפו סימן
 לאחר בין תשמיש לפני בין אשה בדיקת דיני

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , תשמיש

ה. א ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ , ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ
ִדיָקה ִמישׁ  ִלְפֵני ֹלא, ָללכְּ  ּבְ ׁשְ  ְלַאַחר ְוֹלא ּתַ
ִמישׁ  ׁשְ ה. ּתַ ַרּבָ ְפֵני ִלְבּדֹק ָלהּ  ֵאין, ְוַאּדְ ֲעָלהּ  ּבִ  ּבַ
ַעת ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ֵדי, ּתַ ּלֹא ּכְ . נֹוְקפוֹ  ִלּבוֹ  ְיֵהא ׁשֶ
ִמישׁ  ַאַחר ִלְבּדֹק ַמְצִריךְ  ל"זַ  ם"ְוָהַרְמבַּ  ׁשְ , ּתַ

ֵעד ִהיא ֶהם ְוִלְראֹות, ֶאָחד ֵעדבְּ  ְוהּוא ֶאָחד ּבְ  ּבָ



 ג
 ג

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

א ּמָ ם ָרֲאָתה ׁשֶ ַעת ּדָ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ , ּוְלַדְעּתוֹ . ּתַ
נּועֹות ִמישׁ  ֹקֶדם ַאף ַעְצָמן ּבֹוְדקֹות ַהּצְ ׁשְ   :ּתַ

ֹלשׁ , ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ֵאין ִאם. ב ָעִמים ׁשָ  ּפְ
ִמישׁ  ֹקֶדם ִלְבּדֹק ְצִריִכין ָהִראׁשֹוִנים ׁשְ  ְוַאַחר ּתַ

ִמישׁ תַּ  ֵעד הּוא, ׁשְ ּלוֹ  ּבְ ֵעד ְוִהיא ׁשֶ הּ  ּבְ ּלָ  ְוִאם, ׁשֶ
אֹוָתם ֻהְחְזָקה ֹלשׁ  ּבְ ָעִמים ׁשָ ֵאיָנהּ  ּפְ ם רֹוָאה ׁשֶ  ּדָ
ִמישׁ  ֵמֲחַמת ׁשְ ִדיָקה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ׁשּוב, ּתַ  ּבְ
ָלל ִמישׁ  ִלְפֵני ֹלא, ּכְ ׁשְ ִמישׁ  ְלַאַחר ְוֹלא ּתַ ׁשְ . ּתַ

ל, שׁ "אְוָהרֹ  ם"ּוְלָהַרְמבַּ  ֵאין ְזַמן ּכָ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ
ִדיָקה ִהיא ְצִריָכה ִמישׁ  ֹקֶדם, ְלעֹוָלם ּבְ ׁשְ  ּתַ
ִמישׁ  ְוַאַחר ׁשְ ם ַמְצִריךְ  ם"ְוָהַרְמבַּ , ּתַ ּגַ ַעל ׁשֶ  ַהּבַ
ִמישׁ  ַאַחר ַעְצמוֹ  ִיְבּדֹק ׁשְ   :ּתַ

ה. ג ָ ֵאיָנהּ  ִאׁשּ ָפחֹות רֹוָאה ׁשֶ  ַאַחר ָיִמים ד"ִמי ּבְ
 ֶקַבע ָלהּ  ֵאין ָיִמים ד"י ְלַאַחר ֲאָבל, הּ ְטִביָלתָ 

יָנהּ , יֹום ד"י ַעד ִדין ּדִ ה ּכְ ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ   :ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ

יחַ  ְלָאָדם ֵישׁ . ד ּתוֹ  ֶאת ְלַהּנִ ְבֹדק ִאׁשְ ּתִ ֵעד ׁשֶ  ּבְ
ּלוֹ  ֱאֶמֶנת ִמּתֹוךְ , ׁשֶ ּנֶ הּ  ַעל ׁשֶ ּלָ  ַעל ֶנֱאֶמֶנת, ׁשֶ
ּלוֹ    :ׁשֶ

ם ָרֲאָתה ִאם. ה ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ֹלשׁ  ּתַ ָעִמים ׁשָ  ּפְ
שׁ  ֲאסּוָרה, ְרצּוִפים ּמֵ  אֹותוֹ  ִעם ְלעֹוָלם ְלׁשַ

ַעל ֵאר, ּבַ ַאַחר ִסיָמן בַּ  ְוִיְתּבָ   :ֶזה ׁשֶ

 קפז סימן
 ד"י ּובוֹ , תשמיש מחמת דם הרואה אשה דיני

  ְסִעיִפים:

ה. א ָ ָרֲאָתה ִאׁשּ ם ׁשֶ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ דמִ  ּתַ , ּיָ
ְכֵדי יט ּבִ ּתֹוׁשִ ר ְלַתַחת ָיָדהּ  ׁשֶ  ְלַתַחת אוֹ , ַהּכַ

ֶסת ח, ּבוֹ  ִלְבּדֹק ֵעד ְוִתּטֹל ַהּכֶ , ַעְצָמהּ  ּוְתַקּנַ
ת ׁשֶ ּמֶ ָעִמים' ג ְמׁשַ ָכל ִאם. ּפְ ָעִמים' ג ּבְ  ּפְ
ם ָרֲאָתה ְרצּוִפים שׁ  ֲאסּוָרה, ּדָ ּמֵ ַעל ִעם ְלׁשַ  ּבַ

א, ֶזה ֵרשׁ  ֶאּלָ ְתּגָ אְותִ  ּתִ ׂשֵ את. ְלַאֵחר ּנָ ֵ  ִנׂשּ
ם ְוָרֲאָתה, ְלַאֵחר ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ָעִמים' ג ּתַ  ּפְ

שׁ  ֲאסּוָרה, ְרצּוִפים ּמֵ ם ְלׁשַ ַעל אֹותוֹ  ִעם ּגַ , ּבַ
א ֵרשׁ  ֶאּלָ ְתּגָ א ּתִ ׂשֵ י ְוִתּנָ ִליׁשִ ם ְוִאם. ִלׁשְ  ִעם ּגַ

י ִליׁשִ ְ ם ָרֲאָתה ַהׁשּ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ָעמִ ' ג ּתַ  יםּפְ
א ֹלא, ְרצּוִפים ׂשֵ ּנָ א ְלַאֵחר ּתִ  ַלּכֹל ֲאסּוָרה ֶאּלָ

ְבּדֹק ַעד ּתִ   :ׁשֶ

יַצד. ב פֹוֶפֶרת נֹוֶטֶלת, ּבֹוֶדֶקת ּכֵ ל ׁשְ , ֲאָבר ׁשֶ
תֹוָכהּ  ְונֹוֶתֶנת, ְלתֹוָכהּ  ָרצּוף ּוִפיהָ   ִמְכחֹול ּבְ

אֹותוֹ  אֹותוֹ  ּוַמְכֶנֶסת, מֹוךְ  ּוְבֹראׁשוֹ   ַעד ָמקֹום ּבְ
שׁ  ֹוםָמק ּמָ ַ ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ ם ִנְמָצא, ּדָ  ֹראׁשוֹ  ַעל ּדָ

ָידּועַ  הּוא ּבְ קֹור ִמן ׁשֶ , ָלאו ְוִאם, ַוֲאסּוָרה, ַהּמָ
ָידּועַ  הּוא ּבְ ָדִדין ִמן ׁשֶ ֶרת, ַהּצְ   :ּוֻמּתֶ

עֹוָדהּ  ַעְצָמהּ  ִלְבּדֹק רֹוָצה ִאם. ג ַחת ּבְ  ּתַ
ה ַאַחר, ָהִראׁשֹון ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ֹלשׁ  ׁשֶ עָ  ׁשָ  ָהְרׁשּות, ִמיםּפְ
ָיָדהּ  ֶרת, ּבְ ֲאסּוָרה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . לוֹ  ּוֻמּתֶ  ׁשֶ

ִמישׁ  ָלִראׁשֹון ׁשְ י ִמּתַ ִליׁשִ  ֲאִפּלוּ , ַוֵאיַלךְ  ׁשְ
ְבִדיָקה   :ּבִ

ה ִאם. ד ׁשָ ּמְ הּ  ָסמּוךְ  ׁשִ ָתהּ  ּתֹוִלין ָאנוּ , ְלִוְסּתָ  ְרִאּיָ
ּום הּ  ִמׁשּ ִביָנן ְוֹלא ִוְסּתָ  ֵמֲחַמת הרֹואָ  ָלהּ  ַחׁשְ

ִמישׁ  ׁשְ   :ּתַ

ה ֵישׁ  ִאם. ה אֹותוֹ  ַמּכָ ַדם ּתֹוִלין, ָמקֹום ּבְ  ּבְ
ָתהּ  ם ְוִאם. ַמּכָ ָתהּ  ּדַ ה ַמּכָ ּנֶ ם ְמׁשֻ ָתהּ  ִמּדַ , ְרִאּיָ
ַדם ּתֹוָלה ֵאיָנהּ  ָתהּ  ּבְ   :ַמּכָ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

ה ֶנֱאֶמֶנת. ו ָ ה: לֹוַמר ִאׁשּ אֹותוֹ  ִלי ֵישׁ  ַמּכָ  ּבְ
ם ָמקֹום ַהּדָ הּ  איֹוצֵ  ׁשֶ ּנָ   :ִמּמֶ

ל ִאם. ז ִהיא ְזַמן ּכָ ָכל ּבֹוֶדֶקת ׁשֶ  ַהחֹוִרים ּבְ
ָתִמים מֹוֵצאת ֵאיָנהּ  ְוַהְסָדִקים י, ּכְ ָמקֹום ִאם ּכִ  ּבְ

ָדִדין ֶאָחד ּצְ ה ִלְתלֹות ֵישׁ , ּבַ ּכָ ּמַ ּמִ אֹותוֹ  ׁשֶ ּבְ  ַצד ׁשֶ
א ן ְוָכל. ּבָ ּכֵ ת ִאם ׁשֶ ׁשֶ ַעת ַמְרּגֶ ׁשְ ִדיָקה ּבִ , ּבְ
שֶׁ  ַצד ּנֹוַגַעתּכְ קֹום ּבְ , ְקָצת ָלהּ  ּכֹוֵאב ַההּוא ַהּמָ

ָאר ת ֵאיָנהּ  ּוְסָדִקים חֹוִרין ּוִבׁשְ ׁשֶ ֵאב ַמְרּגֶ  ּכְ
ָלל   :ּכְ

ְרֶצה ִאם. ח אֹות ּתִ ְהֶיה ָצִריךְ , ְלִהְתַרּפְ ּיִ  ֹקֶדם ׁשֶ
ק ְתַחּזֵ ּתִ ק ְלַאַחר ֲאָבל. ׁשֶ ְתַחּזֵ ּתִ ִקים ֵישׁ , ׁשֶ ּפְ  ִמְסּתַ

שׁ  ָהְרפּוָאה ַעל ִלְסֹמךְ  רֻמתָּ  ִאם ּמֵ ךְ  ַאַחר ְלׁשַ . ּכָ
יר ִמי ְוֵישׁ  ּתִ ּמַ ָרֵאל רֹוֵפא ָלהּ  ָאַמר ִאם ׁשֶ : ִיׂשְ

את ְרֶאה ְוִאם. ִנְתַרּפֵ ה ּתִ ָ ַסק ָהִאׁשּ ּפָ ם ׁשֶ הּ  ּדַ  ִוְסּתָ
ָתהּ  ר, ָהְרפּואֹות ְיֵדי ַעל ּוְרִאּיָ הֹוִעילוּ  ְוִנּכָ  ֵישׁ , ׁשֶ
  :ּכֹוָכִבים ֵבדעוֹ  ַעל ַאף ִלְסֹמךְ 

ְתֹאם ִהְפִחידּוהָ . ט הּ  ְוָנַפל ּפִ ּנָ ם ֲחָרַרת ִמּמֶ , ּדָ
את ֶרת ִנְתַרּפֵ  ְוָרֲאָתה ָחְזָרה ְוִאם. ְלַבֲעָלהּ  ּוֻמּתֶ
ִמישׁ  ֵמֲחַמת ׁשְ ַעם ֲאִפּלוּ , ּתַ ָידּועַ , ַאַחת ּפַ ּלֹא ּבְ  ׁשֶ

את ַמן. ִנְתַרּפֵ ה ּוַבּזְ יִרין ֵאין ַהּזֶ  ְיֵדי ַעל ַמּתִ
ֲעָלהּ  אֹוָתהּ  מֹוִציִאין ֵאין, ּוִמיהוּ  זוֹ  ְרפּוָאה  ִמּבַ
ֵעל ַעד, זוֹ  ְרפּוָאה ַאַחר ּבָ ּתִ   :קּוָלהּ ְלִקלְ  ְוַתֲחֹזר ׁשֶ

ם ָהרֹוָאה. י ַעת ּדָ ׁשְ ִמישׁ  ּבִ ׁשְ ֶרת, ּתַ שׁ  ֻמּתֶ ּמֵ  ְלׁשַ
ַעם ִנית ּפַ ֵהר ׁשֵ ּטַ ּתִ ׁשֶ יָנן ֵמיָחשׁ  ִמיהוּ . ּכְ  ַחְיׁשִ
ָתהּ  ַאַחר ִזְמָנא ֲחָדא גֹון, ְרִאּיָ ַעם ָרֲאָתה ּכְ  ּפַ
ֲעַמִים אוֹ  ַאַחת ִיל ּפַ ּלַ ל ּבַ יעַ , ְטִביָלָתהּ  ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ  ּכְ

ל ַלִיל ַאֶחֶרת ְטִביָלה  ָצִריךְ  ְוֵאין, ְטִביָלָתהּ  ׁשֶ

ל ַלִיל ִלְפֹרשׁ  ית ְטִביָלה ׁשֶ ִליׁשִ ָכל, ׁשְ  ִמיִדי ּדְ
ֹלא א ֹלא ֶוֶסת ָקְבָעה ּדְ אאֶ  ַחְייׁשָ   :ִזְמָנא ֲחָדא ּלָ

ה. יא ָ ָרֲאָתה ִאׁשּ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ  ֲחִצי ּוְלַאַחר, ּתַ
ָנה ִמישׁ  ֵמֲחַמת ְוָרֲאָתה ָחְזָרה ׁשָ ׁשְ ֶרת, ּתַ  ֻמּתֶ

ֲהֵרי, ְלַבֲעָלהּ  ג ָקְבָעה ֹלא ׁשֶ ִוים ְוָסתֹות' ּבְ , ׁשָ
ִדּלּוג ְוֹלא ת, ִמיהוּ . ּבְ ׁשֶ ַעם ָלַאֲחרֹון חֹוׁשֶ  ּפַ
יעַ , ַאַחת ּגִ ּיַ ָנה ֲחִצי ּוְכׁשֶ ת ִמּיֹום ׁשָ ם ְרִאּיַ  ּדָ

 ֶוֶסת ָקְבָעה ְוִאם. ַאַחת עֹוָנה ֲאסּוָרה, ָהַאֲחרֹון
ת ם ִלְרִאּיַ ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ֹלשׁ  ּתַ  ֶוֶסת ִזְמֵני ׁשָ
ֶוה ֶרת, ׁשָ שׁ  ֻמּתֶ ּמֵ ין ְלׁשַ  ְיֵמי ַאךְ . ְלֶוֶסת ֶוֶסת ּבֵ
ֶסת ת ַהּוֶ יֵּ  ַעד ּפֹוֶרׁשֶ ֹלשׁ  ָעֵקרׁשֶ ָעִמים ׁשָ   :ּפְ

ִמישׁ  ֵמֲחַמת ָהרֹוָאה. יב ׁשְ ָעִמים' ג ּתַ  ָאסּור, ּפְ
הֹוָתהּ  , ָעֶליהָ  ָלֹבא רֹוֶצה ֵאינוֹ  ִאם ַאף ְלַהׁשְ

א ן ִאם ֶאּלָ הֹוָתהּ  רֹוֶצה ּכֵ ִלישׁ  ְיֵדי ַעל ְלַהׁשְ . ׁשָ
א ֶאְצָלהּ  ֵיֵלךְ  ְוֹלא ֵעִדים ֶאּלָ   :ּבְ

תּוָלההַ  ֶאת ַהּבֹוֵעל. יג ה ּבְ ּמָ ָעִמים ּכַ  ְוָרֲאָתה, ּפְ
ם ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ֵהם ַמְחְזִקיָנן ְלעֹוָלם, ּתַ ם ׁשֶ  ּדַ

תּוִלים שׁ  ַעד, ּבְ ּמֵ ׁשַ ּתְ ַעם ׁשֶ ְרֶאה ְוֹלא ַאַחת ּפַ  ּתִ
ם ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ ךְ  ַאַחר ְוִאם. ּתַ ְרֶאה ּכָ ֹלשׁ  ּתִ  ׁשָ

ָעִמים ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּפְ ׁשְ  רֹוָאה ִלְהיֹות ָקהֻהְחזְ , ּתַ
ם ִמישׁ  ֵמֲחַמת ּדָ ׁשְ   :ּתַ

ה. יד ָ שׁ  ִאׁשּ ּיֵ ֵאיָנהּ  ּוְפָצִעים ַמּכֹות ָלהּ  ׁשֶ  ׁשֶ
ֵצא, ִלְטּבֹל ְיכֹוָלה ַחת ּתֵ ֲעָלהּ  ִמּתַ ֵדי, ּבַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֵטל ה ִיּבָ ִרּיָ ה ִמּפְ   :ּוְרִבּיָ

 קפח סימן
  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , הדם מראות דיני



 ה
 ה

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

ין, ָאֹדם ַמְרֶאה לכָּ . א ֶהה הּוא ִאם ּבֵ ה ּכֵ , ַהְרּבֵ
ל ְוֵכן. ְטֵמִאים, ָעֹמק אוֹ  ֹחר ַמְרֶאה ּכָ  ְוֵאין. ׁשָ

א ָטהֹור  ֲאִפּלוּ , ָיֹרק ַמְרֶאה ְוֵכן ָלָבן ַמְרֶאה ֶאּלָ
ַמְרֶאה ֲעָוה ּכְ ַ ָהב אוֹ  ַהׁשּ ן ְוָכל, ַהּזָ ּכֵ ֹרק ׁשֶ  ַהּיָ
י ַכְרּתִ ִבים אוֹ  ּכְ ֲעׂשָ  ְסִמיכּות ּבוֹ  ֵישׁ  ֲאִפּלוּ וַ . ּכַ

ם ה ָעב ְוהּוא ּדָ ה ַוֲאִפּלוּ , ַהְרּבֵ יׁשָ ח ִהְרּגִ ְפּתַ ּנִ  ׁשֶ
ד ּוָבְדָקה, ְמקֹוָרהּ  לוּ  ַמְראֹות ּוָמְצָאה ִמּיָ , ַהּלָ
  :ְטהֹוָרה

ה ֶנֱאֶמֶנת. ב ָ ֶזה: לֹוַמר ִאׁשּ יו, ָרִאיִתי ּכָ ְדּתִ . ְוִאּבַ
 ִאם ֲאָבל. ָטהֹור, ָיֹרק אוֹ  ָלָבן ַמְרֶאה הּוא ִאם

ם ְלָפֵנינוּ  ֵהִביָאה ָטֵמא ְוֶהְחַזְקנּוהוּ , ּדָ  אוֹ , ּבְ
ְקנוּ  ֲאִפּלוּ  ּפַ  ְוִהיא, ָטהֹור אוֹ  ָטֵמא הּוא ִאם ִנְסּתַ

לֹוִני ָחָכם: אֹוֶמֶרת ּיֹוֵצא ִלי ִטֵהר ּפְ ֶזה ּכַ  ֵאין, ּבָ
  :ָעֶליהָ  סֹוְמִכין

פֹוֶפֶרת ִהְכִניָסה. ג הּ  ְוהֹוִציָאה ׁשְ ם ּבָ . ְטהֹוָרה, ּדָ
ם ָרֲאָתה ִאם ְוֵכן ֲחִתיָכה ּדָ  ִהיא ֲאִפּלוּ , ּבַ

ַעת ם ְמֻבּקַ ָקִעים ְוַהּדָ ּבְ ִעְנָין, ּבַ ּנֹוֵגעַ  ּבְ ָרהּ  ׁשֶ ְבׂשָ , ּבִ
יָון, ְטהֹוָרה ֵאין ּכֵ ֶרךְ  ׁשֶ ן ִלְראֹות ּדֶ ה ְוֵכן. ּכֵ ָ  ִאׁשּ
ֱעַקר ּנֶ הּ  ָמקֹור ׁשֶ ּלָ רבָּ  ֲחִתיכֹות ּוְכִמין, ׁשֶ  ׂשָ
ֵבית נֹוְפִלים יָלה ְוהּוא. ְטהֹוָרה, ַהִחיצֹון ּבְ ִהּטִ  ׁשֶ

ַמִים ַהֲחִתיכֹות ִרין ּבְ  ְוַדְוָקא, ִנּמֹוחוּ  ְוֹלא, ּפֹוׁשְ
פֹוֶפֶרת ּדּוְמָיא ְקַטּנֹות ֲחִתיכֹות ׁשְ  ֲחִתיָכה ֲאָבל, ּדִ
דֹוָלה לּום ָרֲאָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ְטֵמָאה, ּגְ  ְלִפי, ּכְ
ִאי ֶבר ִלְפִתיַחת רֶאְפשָׁ  ׁשֶ ֹלא ַהּקֶ ם ּבְ  ֲאִפּלוּ , ּדָ
ֵנֶפל ּלֹא ּבְ   :צּוָרתוֹ  ִנְגְמָרה ׁשֶ

ל. ד ם ּכָ ה ִמן ַהּיֹוֵצא ּדָ ָ ין, ָהִאׁשּ ין ַלח ּבֵ , ָיֵבשׁ  ּבֵ
א, עֹוד ְוֹלא. ְטֵמָאה הּ  ָיָצא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ּנָ  צּוַרת ִמּמֶ

ה ִרּיָ ִמין, ּבְ ִמין אוֹ  ְקִלּפֹות ּכְ ָערוֹ  ּכְ ִמין אוֹ  תׂשְ  ּכְ
ים ים ַיְבחּוׁשִ ְהיוּ  ְוהּוא. ְטֵמָאה, ֲאֻדּמִ ּיִ  ִנּמֹוִחים ׁשֶ

תֹוךְ  ֹוִרים ְיֵדי ַעל, ְלֵעת ֵמֵעת ּבְ ׁשּ  אֹוָתם ׁשֶ
ַמִים ִרין ּבְ ִים ְוִיְהיוּ , ּפֹוׁשְ ִרים ַהּמַ ל ּפֹוׁשְ ךְ  ּכָ  ֶמׁשֶ
ֵהם ְלֵעת ֵמֵעת תֹוכוֹ  ׁשֶ עּור. ּבְ מוֹ , ַהִחּמּום ְוׁשִ  ּכְ

ֲאבוּ  ִיםמַ  ָ ׁשּ ִיץ ׁשֶ ּקַ ָהר ּבַ ְעָין אוֹ  ֵמַהּנָ  ְוָעְמדוּ , ֵמַהּמַ
ִית ּבַ ֹחם, ּבַ ִית ׁשֶ ְמָתן ַהּבַ ל ְוַכִחּמּום. ְמַחּמַ  ֵאּלוּ  ׁשֶ
ךְ  עּור הּוא ּכָ ִרין ׁשִ ימֹות ּפֹוׁשְ  ֵהם ְוִאם. ַהֹחֶרף ּבִ

ים ל ָקׁשִ ךְ  ּכָ ֵאיָנם, ּכָ תֹוךְ  ִנּמֹוִחים ׁשֶ  ֵמֵעת ּבְ
 ְיֵדי ַעל ִנּמֹוִחים ֵהם ֲאִפּלוּ , ֹוָרהְטה, ְלֵעת
ַמֲעָכן ִמעּוךְ  ּמְ ְרָניו ׁשֶ ִצּפָ   :ּבְ

ה. ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ִאם ֲאמּוִרים ּדְ  ִנּמֹוחוּ  ֹלא ׁשֶ
ְזַמן, ְטהֹוָרה ֵהם ּבִ ים ׁשֶ מּוִרים ְיֵבׁשִ ֵאין, ּגְ  ׁשֶ
ֶהם ם ִעּמָ ָלל ּדָ  ׁשּום ֲעֵליֶהם ֵישׁ  ִאם ֲאָבל. ּכְ
ם ִלְחלּוחַ    :ְטֵמָאה, ּדָ

ה. ו ּמֶ ָבִרים ּבַ ִריךְ  ֲאמּוִרים ּדְ ּצָ ִדיָקה ׁשֶ ה ּבְ ִרּיָ ׁשְ , ּבִ
ֶלת ַמּפֶ ִמין ּבְ ָערֹות ְקִלּפֹות ּכְ  ֲחִתיַכת ֲאָבל, ּוׂשְ

ם י ַעל ַאף, ּדָ ה ּפִ ׁשֶ ּקָ . ְטֵמָאה, ִנּמֹוחַ  ְוֵאינוֹ  ׁשֶ
ם אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ּגַ ִדיָקה ָצִריךְ  ָלֶזה ׁשֶ ִריָּ  ּבְ ׁשְ , הּבִ
ה ֲחִתיָכה ִהיא ִאם עּור ְקַטּנָ ׁשִ פֹוֶפֶרת ּכְ ֶנה ׁשְ  ּקָ
ק בַּ  ּדַ יםׁשֶ ּקִ   :ּדַ

 קפט סימן
 וסת לה ושאין קבוע וסת לה שיש אשה דיני

  ְסִעיִפים: ד"ל ּובוֹ , קבוע

ל. א ה ּכָ ָ ֵאין ִאׁשּ ת, ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ ׁשֶ  חֹוׁשֶ
ָתהּ ' ל ְליֹום הּוא, ִלְרִאּיָ ינֹוִנית העֹונָ  ׁשֶ  ִלְסָתם ּבֵ



 ו
 ו

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ים ' ִמכ ָידּועַ  ִלְזַמן ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ֵישׁ  ְוִאם, ָנׁשִ
ת, ה"ְלכ ה"ִמכ אוֹ ' ְלכ ׁשֶ ַמן חֹוׁשֶ דּועַ  ַלּזְ   :ַהּיָ

יַצד. ב גֹון, קֹוַבְעּתוֹ  ּכֵ ְרֶאה ּכְ ּתִ ָעִמים' ד ׁשֶ , ּפְ
ים' ג ּוֵביֵניֶהם ִוין ְזַמּנִ גֹון, ׁשָ ָרֲאָתה ּכְ , םַהּיוֹ  ׁשֶ
ַעם יֹום' כ ּוְלסֹוף ִרים ְלסֹוף ְועֹוד, ַאֶחֶרת ּפַ  ֶעׂשְ
 ֶוֶסת ִנְקָרא ְוֶזה, יֹום' כ ְלסֹוף ְועֹוד, יֹום

ה, ְרִאּיֹות' ד ְצִריָכה ּוְלָכךְ . ַהַהְפָלגֹות ְרִאּיָ  ׁשֶ
ְנָין ִמן ֵאיָנהּ  ִראׁשֹוָנה ֵאיָנהּ  ְלִפי, ַהּמִ  ׁשֶ
ַהְפָלָגה קְּ  ֹקֶדם ַוֲאִפּלוּ . ּבְ ֹלשׁ  ַבְעּתוֹ ׁשֶ ָעִמים ׁשָ  ּפְ
ת ׁשֶ ד, חֹוׁשֶ ּיָ ּמִ ָרֲאָתה ַאַחר ׁשֶ ַעם ׁשֶ  ְלסֹוף ַאַחת ּפַ

ת' כ ׁשֶ אן חֹוׁשֶ יעַ  ְוֵאיֵלךְ  ִמּכָ ּגִ ּיַ ׁשֶ  ְוֵכן', כ ּכְ
ת ְרִאּיַ ִמים ּבִ ִהיא ַהּיָ , ַלֹחֶדשׁ  ְידּוִעים ְלָיִמים ׁשֶ

ד ָרֲאָתה ַאַחר ִמּיָ ַעם ׁשֶ  ָידּועַ  ְליֹום ַאַחת ּפַ
גֹון, ַלֹחֶדשׁ  ת, ּבוֹ  ה"כ אוֹ  א"כ ּכְ ׁשֶ  ְלַפַעם חֹוׁשֶ
שׁ  ַוֲאסּוָרה, ַהּיֹום ְלֶזה ַאֶחֶרת ּמֵ ל ְלׁשַ  אֹוָתהּ  ּכָ
ין ְוהּוא. ָהעֹוָנה ָאר ַהּדִ ִריָכה ֶוֶסת ִמיֵני ִלׁשְ ּצְ  ׁשֶ
ן ָלֶהם ָלחּושׁ  ֶסת חּוץ, ּכֵ ּלּוג ִמּוֶ  ּוְכמוֹ , ַהּדִ

ֵאר ְתּבָ ּיִ ִסיָמן ׁשֶ ִריךְ  ָאְמרוּ  ְוֹלא. ֶזה ּבְ ּצָ  ְלָקִבָעם ׁשֶ
ָעִמים' ג א, ּפְ יָון, ֲעִקיָרה ְלִעְנַין ֶאּלָ ּכֵ  ׁשֶ

ּקֹוַבְעּתוֹ  ֹלשׁ  ׁשֶ ׁשָ ָעִמים ּבְ ָפחֹות ֶנֱעָקר ֵאינוֹ  ּפְ  ּבְ
ָעִמים' ִמג ל, ּפְ ּכָ ּלֹא ְזַמן ׁשֶ ָעִמים' ג ֲעַקְרּתוֹ  ׁשֶ  ּפְ

ַפַעם וּ ֲאִפלּ , ֵלָאֵסר ֲאָבל. לוֹ  ָלחּושׁ  ְצִריָכה  ּבְ
ת ַאַחת ׁשֶ ַעם לוֹ  חֹוׁשֶ ה ּפַ ִנּיָ  ַעל ַאף, ּוִמיהוּ . ׁשְ
י ת ּפִ ׁשֶ חֹוׁשֶ ַפַעם ֶנֱעַקר, לוֹ  ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַאַחת ּבְ

ָעִמים' ב ְקַבְעּתוֹ  ִאם. ּפְ ָעִמים' ב ָרֲאָתה ׁשֶ  ּפְ
ית, ָידּועַ  ְליֹום ִליׁשִ ְ  ֵאיָנהּ , ָרֲאָתה ֹלא ּוַבׁשּ

ת ׁשֶ   :עֹוד לוֹ  חֹוׁשֶ

עֹות ֶוֶסת ָקְבָעה ִאם. ג  ֵאיָנהּ , ְלָיִמים ְוֹלא ְלׁשָ
ת ׁשֶ א חֹוׁשֶ ָעָתהּ  ֶאּלָ ְלַבד ׁשְ ֶסת, ּבִ ה ְוַהּוֶ  הּוא ַהּזֶ
ָעה ֶנֱעָקר ׁשָ ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַאַחת ּבְ ִדיָקה ּבְ   :ּבְ

ין ִחּלּוק ֵישׁ  עֹוד. ד ָעִמים' ג ְקַבְעּתוֹ  ּבֵ  ְלֹלא ּפְ
ָעִמים' ג ְקַבְעּתוֹ  בּועַ  .ּפְ ַהּקָ י ַעל ַאף ׁשֶ  ּפִ
ָעְבָרה ה ְוֹלא עֹוָנָתהּ  ׁשֶ יׁשָ שׁ  ֲאסּוָרה, ִהְרּגִ ּמֵ  ְלׁשַ

ְבּדֹק ַעד ּתִ ֵצא ׁשֶ ּלֹא. ְטהֹוָרה ְוִתּמָ ' ג ְקַבְעּתוֹ  ְוׁשֶ
ָעִמים יעַ  ִאם, ּפְ ֶסת ְזַמן ִהּגִ ְדָקה ְוֹלא ַהּוֶ  ְוֹלא ּבָ
יָון, ָרֲאָתה ָעְבָרה ּכֵ רֶ , עֹוָנָתהּ  ׁשֶ  ְועֹוָנה. תֻמּתֶ

ינֹוִנית ִהיא, ּבֵ יָנהּ , יֹום' ְלל ׁשֶ ֶוֶסת ּדִ   ָקבּועַ  ּכְ

ָעִמים. ה ְהֶיה ּפְ ּתִ ּקֹוַבַעת ַהַהְפָלָגה ׁשֶ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
ֶסת ִדּלּוג, ַהּוֶ גֹון. ּבְ ָרֲאָתה ּכְ  ְוָרֲאָתה, ַהּיֹום ׁשֶ
ִנית ית', ל ְלסֹוף ׁשֵ ִליׁשִ  ּוְרִביִעית, א"ְלל ּוׁשְ
ל ְלִדּלּוג ֶוֶסת הָקְבעָ , ב"ְלל ין. ַהְפָלגֹות ׁשֶ  ּבֵ

ִהְרִחיָקה ּלּוָגהּ  ׁשֶ ה ּדִ ין, ַהְרּבֵ ּלֹא ּבֵ  ִהְרִחיָקה ׁשֶ
א ּלּוג ֶוֶסת ָקְבָעה, ֶאָחד יֹום ֶאּלָ ֶוה ַלּדִ ָ . ַהׁשּ

ָכל ּבְ ֵהא ִעְנָין ׁשֶ ּתְ ָוה ׁשֶ ָתהּ  ַמׁשְ  ָלהּ  ָקְבָעה, ְרִאּיָ
  :ֶוֶסת

ם. ו ׁשֵ ּקֹוַבַעת ּכְ ַהְפָלָגה ֶסתוֶ  ׁשֶ ִמים ּבְ ִוים ִמּיָ  ׁשָ
ֵאיָנם ִוים ְוׁשֶ ךְ , ׁשָ יֵמי קֹוַבַעת ּכָ  ּוִביֵמי ַהֹחֶדשׁ  ּבִ
בּועַ  ָ ִוים ַהׁשּ ֵאיָנם ׁשָ ִוים ְוׁשֶ יַצד. ׁשָ ' ג ָרֲאָתה, ּכֵ
ָעִמים ֶאָחד ּפְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ה אוֹ  ּבְ ת' ּבְ ּבָ ׁשַ  אוֹ , ּבְ
ֶאָחד ִניָסן ּבְ ר ּוְבֶאָחד ּבְ ִאּיָ ִסיָון ֶאָחדּובְ  ּבְ  אוֹ , ּבְ

ה ִניָסן' ּבְ ר' ּוְבה ּבְ ִאּיָ ִסיָון' ובה ּבְ  ָלהּ  ָקְבָעה, ּבְ
ֶאָחד ֶוֶסת ת ּבְ ּבָ ׁשַ ה אוֹ  ּבְ ֹחֶדשׁ  ּוְבֶאָחד, ּבוֹ ' ּבְ  ּבַ
ה אוֹ  י ַעל ַאף, ּבוֹ ' ּבְ ֶאָחד ּפִ  ְוֶאָחד ָמֵלא ׁשֶ

ִקין ֵאין, ָחֵסר ָכךְ  ְמַדְקּדְ   :ּבְ



 ז
 ז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קפט הלכות נדה
  

 

7

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

יַצד. ז יֵמי קֹוַבַעת ּכֵ ִדּלּוג ַהֹחֶדשׁ  ּבִ גֹון, ּבְ  ּכְ
ָרֲאָתה ט ׁשֶ ִניָסן ו"ּבְ ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ ִסיָון ז"ְוי ּבְ , ּבְ

ְרֶאה ַעד ֶוֶסת ָקְבָעה ֹלא ּתִ י ׁשֶ ַתּמּוז ח"ּבְ , ּבְ
ֵאין ה ׁשֶ יָון, ִמְצָטֶרֶפת ִראׁשֹוָנה ְרִאּיָ ֵאין ּכֵ  ׁשֶ

וֹות ַהַהְפָלגֹות  ֹקֶדם ֶסתוֶ  ָלהּ  ָהָיה ִאם, ּוִמיהוּ . ׁשָ
ִהְתִחיָלה ךְ  ְוַאַחר, ׁשֶ ָתה ּכָ ּנְ ִדּלּוג ְוָרֲאָתה ׁשִ ' ג ּבְ

ָעִמים ִדּלּוג ֶוֶסת ָקְבָעה, ּפְ ַאף ְלִפי. ּבְ  ׁשֶ
ִדּלּוג ָהִראׁשֹוָנה ָגה, אֹוָתהּ  ָרֲאָתה ּבְ ּלְ ּדִ ֶסת ׁשֶ  ִמּוֶ
בּועַ  ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ָלהּ  ַהּקָ י ַעל ׁשֶ ּלֹא ּפִ  ׁשֶ
ט אֶאלָּ  ָרֲאָתה ִניָסן ו"ּבְ ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ  ז"ְוי ּבְ
ִסיָון ת ֶוֶסת ָקְבָעה, ּבְ ׁשֶ ַתּמּוז ח"ְלי ְוחֹוׁשֶ  ט"ְוי ּבְ
ָאב  ְלִדְבֵריֶהם ָלחּושׁ  ְוֵישׁ . ְלעֹוָלם ְוֵכן, ּבְ

  :ּוְלַהְחִמיר

ג פ"ג ָרֲאָתה. ח ים' ּבְ ִדּלּוג, ֳחָדׁשִ  ְוָחְזָרה, ּבְ
אֹוָתם ְוָרֲאָתה ּלּוִגי ּבְ ן ָנֲהָגה ִאם, ַעְצָמן םּדִ ' ג ּכֵ
ָעִמים . ָחִליָלה ְלִדּלּוג ָקבּועַ  ֶוֶסת ֶזה ֲהֵרי, ּפְ
יַצד ִניָסן ו"ט ָרֲאָתה, ּכֵ ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ  ז"ְוי ּבְ
ִסיָון ַתּמּוז ו"ט ְוָרֲאָתה ָחִליָלה ְוָחְזָרה, ּבְ  ז"ְוט ּבְ
ָאב ֱאלּול ז"ְוי ּבְ  ו"ט ְוָרֲאָתה ָחְזָרה ְועֹוד, ּבֶ

ֵריבְּ  ָון ז"ְוט ִתׁשְ ֶחׁשְ ִכְסֵליו ז"ְוי ּבְ  ָלהּ  ָקְבָעה, ּבְ
ת, ָחִליָלה ְלִדּלּוג ֶוֶסת ׁשֶ  ו"ט ְלעֹוָלם ְוחֹוׁשֶ

  :ֶזה ְלֹחֶדשׁ  ז"ְוי ֶזה ְלֹחֶדשׁ  ז"ְוט ֶזה ְלֹחֶדשׁ 

ֶאָחד ָרֲאָתה. ט ִניָסן ּבְ ִסיָון ּוְבֶאָחד ּבְ ' ּוְבא ּבְ
ָאב . ְלִדּלּוִגים ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ּבְ
ֶאָחד ָרֲאָתה ֲאָבל ִניָסן ּבְ ר ּוְבֶאָחד ּבְ ִאּיָ  ּוְבֶאָחד ּבְ

ַתּמּוז ִסיָון ּוְבֶאָחד, ּבְ  ָקְבָעה ֹלא, ָרֲאָתה ֹלא ּבְ
  :ֶוֶסת ָלהּ 

ִניָסן ו"ט ָרֲאָתה. י ר ז"ְוט ּבְ ִאּיָ ִסיָון ח"ְוי ּבְ , ּבְ
יָון, ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה ֹלא ֵסְרגָ  ּכֵ ֹחֶדשׁ  הׁשֶ  ּבַ

י ִליׁשִ ְ   :ּבוֹ  ח"י ַעד ָרֲאָתה ְוֹלא ַהׁשּ

ָגה. יא ּלְ ַעם ּדִ ִים אוֹ  ַאַחת ּפַ ּתַ ת ֵאיָנהּ , ׁשְ ׁשֶ  חֹוׁשֶ
י ַעל ַאף, ְלִדּלּוג ת ּפִ ׁשֶ חֹוׁשֶ ַאר ׁשֶ  ְוָסתֹות ִלׁשְ
ַפַעם ת ֵאיָנהּ , ַאַחת ּבְ ׁשֶ ּלּוג ְלֶוֶסת חֹוׁשֶ  ַעד, ַהּדִ

ֶעּנוּ  ְקּבָ ּתִ   :ׁשֶ

ה, ַהֵסרּוג ֶוֶסת. בי ְנָין ִמן ִראׁשֹוָנה ְרִאּיָ , ַהּמִ
י ַעל ְוַאף, ַהּכֹל ְלִדְבֵרי ִהְרִחיָקה ּפִ . ְרִאּיֹוֶתיהָ  ׁשֶ
א ִעְנַין ֶאּלָ ּלְ שׁ  ׁשֶ הּ  ֲחׁשַ ה ִוְסּתָ ְתִחּלָ ֶוה הּוא ּבִ  ׁשָ

ֵאיָנהּ , ְלִדּלּוג ת ׁשֶ ׁשֶ א חֹוׁשֶ  ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ֶאּלָ
גֹון. לוֹ  ּוךְ ַהָסמ ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ָרֲאָתה ּכְ ֹראשׁ  ׁשֶ  ּבְ
ת, ִניָסן ֹחֶדשׁ  ׁשֶ ר ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ  ֹלא ְוִאם, ִאּיָ
ת, ִסיָון ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ַעד ָרֲאָתה ׁשֶ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ
ּמּוז ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ָרֲאָתה ֹלא ְוִאם, לוֹ  ַהָסמּוךְ , ּתַ  ּבְ
ּמּוז ֹחֶדשׁ  ת ֵאיָנהּ , ּתַ ׁשֶ , ָאב שׁ ֹחדֶ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ
י ַעל ַאף ֵהם ּפִ ים' ב ַהְפָלַגת ׁשֶ ֵעין ֳחָדׁשִ  ּכְ

ֵני, ָהִראׁשֹוָנה ַהַהְפָלָגה ַהְפָסַקת ִמּפְ  ַהֹחֶדשׁ  ׁשֶ
ִני ֵ ָלה ַהׁשּ ּטְ ת ּבִ ת, ָהִראׁשֹון ְרִאּיַ  ַהֹחֶדשׁ  ּוְרִאּיַ

י ִליׁשִ ְ ת, ֶוֶסת ַהְתָחַלת ִהיא ַהׁשּ ׁשֶ  ְלֹראשׁ  ְוחֹוׁשֶ
  :יֹוֵתר אְולֹ , ַהָסמּוךְ  ֹחֶדשׁ 

ה ֵאין. יג ָ  ָרֲאָתה ֲאִפּלוּ , ֶוֶסת ָלהּ  קֹוַבַעת ָהִאׁשּ
ה ֹלׁשָ י ׁשְ ים ָראׁשֵ א, ֶזה ַאַחר ֶזה ֳחָדׁשִ  ִאם ֶאּלָ

ן ם ִיְהיוּ  ּכֵ ּלָ עֹוָנה ּכֻ ּיֹום, ַאַחת ּבְ ְיָלה אוֹ  ּבַ ּלַ . ּבַ
ֹלשׁ  ָרֲאָתה ְוִאם ָעִמים ׁשָ ּיֹום ּפְ  ְוָהְרִביִעית, ּבַ

ְיָלה ּלַ ֹלשׁ  אוֹ  ,ּבַ ָעִמים ׁשָ ְיָלה ּפְ ּלַ  ְוָהְרִביִעית ּבַ
ּיֹום ת, ּבַ ׁשֶ ּיֹום חֹוׁשֶ ְיָלה ּבַ ֵני ּוַבּלַ שׁ  ִמּפְ ֶסת ֲחׁשַ  ַהּוֶ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

ֵני ָהִראׁשֹון שׁ  ּוִמּפְ ִני ֲחׁשַ ֵ הּוא, ַהׁשּ , ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
ָעִמים ָרֲאָתה ְוִאם ּיֹום ּפְ ְיָלה ּוְפָעִמים ּבַ ּלַ , ּבַ
ּלֹא ְרֶאה אוֹ  ,ַהֵסֶדר ַעל ׁשֶ ּתִ ּיֹום ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ  ּבַ
ְיָלה ָהַאֲחרֹונֹות' ְוג ּלַ ְיָלה ָהִראׁשֹוָנה אוֹ , ּבַ ּלַ  ּבַ

ּיֹום ַאֲחרֹונֹות' ְוַהג ֹלשׁ  אוֹ , ּבַ ֶזה ׁשָ ֹלשׁ  ּבָ  ְוׁשָ
ֶזה ת, ּבָ ׁשֶ ְלַבד ָלַאֲחרֹוָנה חֹוׁשֶ   :ּבִ

ִרים יֹום ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה. יד נְּ , ֶעׂשְ  ָתהְוׁשִ
ים ְליֹום ֹלׁשִ יעַ , ֲאסּוִרים ָוֶזה ֶזה, ׁשְ ּגִ ּיַ  יֹום ּוְכׁשֶ

ת' כ ים ִלְרִאּיַ ֹלׁשִ ּום ֲאסּוָרה, ׁשְ  ֶוֶסת ִמׁשּ
ְרֶאה ֹלא ְוִאם, ָהִראׁשֹון ת ּבוֹ  ּתִ ׁשֶ '. ל ְליֹום חֹוׁשֶ
ָתה ּנְ ֲעַמִים ׁשִ ָתה. ֲאסּוִרים ָוֶזה ֶזה' ל ְליֹום ּפַ ּנְ  ׁשִ

ָעִמים' ג ר', ל ְליֹום ּפְ  יֹום ְוֶנֱאַסר' כ יֹום ֻהּתַ
ָתה ְלַאַחר ְוִאם'. ל ּנְ ִ ׁשּ ַעם ׁשֶ ֲעַמִים אוֹ  ּפַ  ְליֹום ּפַ
ל ֶוֶסת ָחַזר', כ ְלסֹוף ָרֲאָתה' ל  ִלְמקֹומוֹ ' כ ׁשֶ

ר ים ְוֻהּתַ ֹלׁשִ   :ׁשְ

ָתה. טו ּנְ ָוה ְוֹלא ְרִאּיֹוֶתיהָ  ׁשִ גֹון, אֹוָתם ִהׁשְ  ּכְ
ָתה ּנְ ִ ׁשּ ַעם ׁשֶ ִני' ל ְליֹום תַאחַ  ּפַ ֵ ' ְוַהג, ב"ְלל ְוַהׁשּ

ָלל ֶוֶסת ָלהּ  ְוֵאין ָהִראׁשֹון ֶוֶסת ֶנֱעַקר, ד"ְלל . ּכְ
יֹום ִלְראֹות ָחְזָרה ְוִאם ֶסת ּבְ  חֹוֵזר, ָהִראׁשֹון ַהּוֶ

ת ָהִראׁשֹון ִלְקִביעּותוֹ  ׁשֶ ִמיד לוֹ  ְוחֹוׁשֶ  ַעד ּתָ
ָעֵקר ּיֵ הּ  ׁשֶ ּנָ ֹלשׁ  ִמּמֶ ָעִמים ׁשָ ין אְוהוּ . ּפְ  ַהּדִ

ְראֹות ְלִהְפִסיָקה ֹלשׁ  ִמּלִ ךְ  ְוַאַחר, עֹונֹות ׁשָ  ּכָ
יֹום ִלְראֹות ָחְזָרה ֶסת ּבְ   :ָהִראׁשֹון ַהּוֶ

ּיֹוֵצא. טז ֶזה ּכַ ין ּבָ . ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ֶוֶסת ֲעִקיַרת ּדִ
יַצד ֹראשׁ  ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה, ּכֵ , ֹחֶדשׁ  ּבְ
ת, ָרֲאָתה ֹלאוְ  ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ָעֶליהָ  ְוָעַבר ׁשֶ  חֹוׁשֶ
ַעְברוּ  ַעד ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ּיַ ה ָעֶליהָ  ׁשֶ ֹלׁשָ י ׁשְ  ָראׁשֵ

ים ה ָעֶליהָ  ָעְברוּ . ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ י ׁשְ ים ָראׁשֵ  ְוֹלא ֳחָדׁשִ
ת ֵאיָנהּ , ָרֲאָתה ׁשֶ  ְוָרֲאָתה ָחְזָרה. ָלֶהם חֹוׁשֶ
ֹראשׁ  ֶסת ָחַזר, ֹחֶדשׁ  ּבְ   :ִלְמקֹומוֹ  ַהּוֶ

ל. יז ע תֶוסֶ  ּכָ ְקּבַ ּנִ  ָרֲאָתה ֲאִפּלוּ , ֹאֶנס ֵמֲחַמת ׁשֶ
ה ּבוֹ  ּמָ ָעִמים ּכַ ֵני, ֶוֶסת ֵאינוֹ , ּפְ ּפְ ּמִ  ָהֹאֶנס ׁשֶ

 ָקְבָעה, ְוָרֲאָתה ָקְפָצה, ְוָרֲאָתה ָקְפָצה. ָרֲאָתה
ֹלא, ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  יַצד. ְקִפיצֹות ּבְ  ָקְפָצה, ּכֵ

ֶאָחד ת ּבְ ּבָ ׁשַ ם ְוָרֲאָתה ּבְ  יֹום' כ ְלַאַחרוּ , ּדָ
ֶאָחד ָקְפָצה ת ּבְ ּבָ ׁשַ ם ְוָרֲאָתה ּבְ  ט"י ּוְלַאַחר, ּדָ
יֹום ָקְפָצה יֹום ת ּבְ ּבָ ַ ם ָרֲאָתה ְולא ַהׁשּ , ּדָ

ת ּוְלַאַחר ּבָ ַ ֹלא ָרֲאָתה ַהׁשּ ע ֲהֵרי, ְקִפיָצה ּבְ  ִנְקּבַ
ת ֶאָחד ּבָ ׁשַ ֲהֵרי', כ ַאַחר ּבְ ַהּיֹום נֹוַדע ׁשֶ ַרם ׁשֶ  ּגָ
ִפיָצה אְולֹ , ָלהּ  ע ּוְכָבר, ַהּקְ ' ג ֶזה יֹום ִנְקּבַ

ָעִמים ל ְוֵכן. ּפְ ּיֹוֵצא ּכָ ֶזה ּכַ   :ּבָ

יֹום ָקְפָצה. יח גֹון, ָידּועַ  ּבְ ֹראשׁ  ּכְ  אוֹ  ֹחֶדשׁ  ּבְ
ֶאָחד ת ּבְ ּבָ ׁשַ ג ֵכן ְוֵאַרע, ּבוֹ  ְוָרֲאָתה, ּבְ  ח"ר' ּבְ

ג אוֹ  ת ֶאָחד' ּבְ ּבָ ׁשַ תְוחוֹ  ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ּבְ ׁשֶ  ׁשֶ
ַעם ְלָכל ְקּפֹץ ּפַ ּתִ אֹותוֹ  ׁשֶ ךְ  ַאַחר ְוִאם. ְזַמן ּבְ  ּכָ
יעַ  ת' א ִהּגִ ּבָ ׁשַ ְפָצה אוֹ , ָקְפָצה ְוֹלא ּבְ ּקָ ִני ׁשֶ ׁשֵ  ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ת ֵאיָנהּ , ּבְ ׁשֶ ֲהֵרי, חֹוׁשֶ א ָקְבָעה ֹלא ׁשֶ  ֶאּלָ

ל ִלְקִפיצֹות ת ֶאָחד ׁשֶ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ֱאְרעוּ  ִמְקִרים ְיֵדי ַעל ֶוֶסת קֹוַבַעת ֵישׁ . יט ּיֶ  ׁשֶ
גּוָפהּ  גֹון ּבְ ַפֶהֶקת ּכְ ּמְ ַהְינוּ , ׁשֶ ָאָדם ּדְ ט ּכְ ּפֹוׁשֵ  ׁשֶ

ָאָדם אוֹ , ּכֶֹבד ֵמֲחַמת ְזרֹועֹוָתיו ּפֹוֵתחַ  ּכְ יו ׁשֶ  ּפִ
ָאָדם אוֹ , ּכֶֹבד ֵמֲחַמת ּמֹוִציא ּכְ ֶרךְ  קֹול ׁשֶ  ּדֶ
רֹון ת ִאם ְוֵכן, ַהּגָ ׁשֶ ֶרךְ  ִמְתַעּטֶ ה ּדֶ  אוֹ , ַמּטָ

ת ׁשֶ ִפי חֹוׁשֶ ֵרָסה ּבְ ּפּוֵלי ּכְ  אוֹ , ֵמֶעיהָ  ּוְבׁשִ
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ã 

ֲאָחזּוהָ  ַחת ִציֵרי ׁשֶ ּדַ הּ  אוֹ , ַהּקַ ֹראׁשָ  ְוֵאיָבֵריהָ  ׁשֶ
ֵבִדים ָכל, ָעֶליהָ  ּכְ  ָלהּ  ְיֵאַרע ִאם ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ּבְ
ה ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ , ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ְוָרֲאָתהּ , ּפְ
ָכל ּבְ ַעם ׁשֶ ִהיא ּפַ ת ׁשֶ ׁשֶ  ֲאסּוָרה, ֵמֶהם חֹוׁשֶ
שׁ  ּמֵ ִפהּוק ּוִמיהוּ . ְלׁשַ ל ִעּטּושׁ  אוֹ  ּבְ ַעם ׁשֶ  ֶאָחד ּפַ

ֶסת ֵאין ע ַהּוֶ א, ִנְקּבָ ה ֶאּלָ עֹוׂשָ ׁשֶ ן ּכִ ה ּכֵ  ַהְרּבֵ
ָעִמים ה ָלהּ  ֵאַרע ְוִאם. ֶזה ַאַחר ֶזה ּפְ ֹלׁשָ  ׁשְ
ָעִמים ָכל, ּפְ ּבְ ַעם ׁשֶ ָתה ּפַ ָעִמים הַהְרבֵּ  ֵכן ָעׂשְ , ּפְ

ָסתֹות ֵאּלוּ  ְוָכל. ֶוֶסת ֶזה ֲהֵרי גּוָפהּ  ַהּוְ ּבְ  ֵאין ׁשֶ
א, ָידּועַ  ְזַמן ָלֶהם ָכל ֶאּלָ ַעם ּבְ ְקֶרה ּפַ ּיִ  ֶזה ָלהּ  ׁשֶ

ְקֶרה א ְוִאם. ֶוֶסת הּוא, ַהּמִ  ִלְזַמן ַהּגּוף ֶוֶסת ּבָ
גֹון, ָידּועַ  ' ִמכ אוֹ  ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ּכְ
 ּוְלֵמחּושׁ  ִלְזַמן ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, יֹום' ְלכ יֹום

ֶסת ת ְוֵאיָנהּ , ַהּוֶ ׁשֶ א חֹוׁשֶ ֵניֶהם ֶאּלָ ַיַחד ִלׁשְ , ּבְ
יעַ  ְוִאם א ְוֹלא ָהֵעת ִהּגִ חּושׁ  ּבָ א אוֹ , ַהּמֵ ּבָ  ׁשֶ

חּושׁ  ֹלא ַהּמֵ ת ֵאיָנהּ  ִעּתוֹ  ּבְ ׁשֶ   :חֹוׁשֶ

ֲהָקה. כ ָעִמים' ב ּפִ ֹראשׁ  ּפְ  ְוַאַחר ְוָרֲאָתה, ֹחֶדשׁ  ּבְ
ךְ  ֲהָקה ּכָ ּלֹא ּפִ ֹראשׁ  ׁשֶ  ֻהְבַרר, ְוָרֲאָתה ֹחֶדשׁ  ּבְ

ָבר ֵאין ַהּדָ א ּגֹוֵרם ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ הּוק ֶאּלָ . ַהּפִ
ַעם ִאם ְוֵכן ּפַ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ֹראשׁ  ָרֲאָתה ַהׁשּ  ֹחֶדשׁ  ּבְ
ֹלא הּוק ּבְ ָבר ֻהְבַרר, ּפִ ֵאין ַהּדָ הּוק ׁשֶ  ּגֹוֵרם ַהּפִ
א ֲהָקה ִאם ֲאָבל. ֹחֶדשׁ  ָהֹראשׁ  ֶאּלָ ָעִמים' ב ּפִ  ּפְ

ֹראשׁ  ַעם, ֹחֶדשׁ  ּבְ ית ּוַבּפַ ִליׁשִ ְ ֲהָקה ַהׁשּ כ ּפִ  ט"ּבְ
ֹלא ָרֲאָתה ֹחֶדשׁ  ּוְבֹראשׁ , ָרֲאָתה ְוֹלא, ַלֹחֶדשׁ   ּבְ
הּוק הּוק ֶוֶסת ָלהּ  ָקְבָעה, ּפִ ל ַלּפִ , ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ׁשֶ

הּוק ּפִ ל ׁשֶ ַרם ֶאְתמֹול ׁשֶ הלָ  ּגָ ל ְרִאּיָ  ֹראשׁ  ׁשֶ
  :ֹחֶדשׁ 

ֲהָקה. כא ֹראשׁ  ּפִ  ּוִפֲהָקה ְוָחְזָרה, ְוָרֲאָתה ֹחֶדשׁ  ּבְ
תֹוךְ  ת, ַהֹחֶדשׁ  ְיֵמי ּבְ ׁשֶ הּוק ְלאֹותוֹ  חֹוׁשֶ  ַהּפִ

שׁ  ַוֲאסּוָרה ּמֵ ְבּדֹק ַעד ְלׁשַ ּתִ ל. ׁשֶ ּכָ ין ֶוֶסת ׁשֶ  ּבֵ
ל ין ָיִמים ׁשֶ ל ּבֵ ת ַהּגּוף ׁשֶ ׁשֶ פַ  לוֹ  חֹוׁשֶ  ַעםּבְ
א ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , ַאַחת ּמָ ע ׁשֶ ְקּבַ  ְלִפהּוק ֶוֶסת ּתִ
ֹלא ְדָקה ְוִאם. ָידּועַ  ְזַמן ּבְ ּלֹא ְוִנְמֵצאת ּבָ  ׁשֶ

ת ֵאיָנהּ , ָרֲאָתה ׁשֶ ֵריָדא ְלִפהּוק עֹוד חֹוׁשֶ  ֲאָבל ּגְ
ת ׁשֶ א, ֹחֶדשׁ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ ּמָ ע ׁשֶ ְקּבַ  ְלֹראשׁ  ּתִ

  :ֹחֶדשׁ 

ין ְוֵכן. כב ָיִמים ַהּדִ ֲהָקה ִאם. ּבְ  ּוִפֲהָקה, ַהּיֹום ּפִ
ַפֵהק ִאם', ל ְלסֹוף ּלֹא ֲאִפּלוּ  ּתְ יֹום ׁשֶ ים ּבְ ֹלׁשִ  ׁשְ

ת ׁשֶ הּוק ְלאֹותוֹ  חֹוׁשֶ א ּפִ ּמָ ע ׁשֶ ְקּבַ  ְלִפהּוק ּתִ
ֵריָדא ֲהָקה. ּגְ תֹוךְ  ּפִ ים ּבְ ֹלׁשִ , ָרֲאָתה ְוֹלא ׁשְ
רֵ  ְלִפהּוק עֹוד ָלחּושׁ  ְצִריָכה ֵאיָנה  ֲאָבל יָדאּגְ

ים ְלסֹוף ָלחּושׁ  ְצִריָכה ֹלׁשִ  ָלחּושׁ  ְצִריָכה ְוֵכן, ׁשְ
בּועַ  ַלּיֹום ֹחֶדשׁ  ַהּקָ ֲהָקה ּבַ ּפִ א, ּבוֹ  ׁשֶ ּמָ ע ׁשֶ ְקּבַ  ּתִ
  :ְלָיִמים ֶוֶסת

ל. כג ָסתֹות ֵאּלוּ  ּכָ ִעים ַהּוְ ְקּבָ ּנִ  ִמְקֶרה ִיֵדי ַעל ׁשֶ
א, ֲחֵברוֹ  ִעם קֹוֵבעַ  ֶאָחד ֵאין ֲהָקה לכָּ  ֶאּלָ ּפִ  ׁשֶ

ֹלשׁ  ָעִמים ׁשָ  ִאם ֲאָבל. ֶוֶסת ָקְבָעה, ְוָרֲאָתה ּפְ
ֲהָקה ַעם ּפִ ה ֶאָחד ּפַ ׁשָ י ְוִנְתַעּטְ ּתֵ ָעִמים ׁשְ  ֵאין, ּפְ

  :ִמְצָטְרִפים

ם. כד ין ֵאין, ְוֻכּלָ ׁשִ א ָלֶהם חֹוׁשְ ָעָתהּ  ֶאּלָ , ִלׁשְ
יַצד ֶסתהַ  ַהְתָחַלת ִעם ִלְראֹות ְרִגיָלה ָהְיָתה, ּכֵ  ּוֶ
ד ל ֲאסּוָרה, ִמּיָ ַכת ְזַמן ּכָ ֶסת ַהְמׁשָ  ָהְיָתה. ַהּוֶ

סֹופוֹ  ִלְראֹות ְרִגיָלה א ֲאסּוָרה ֵאיָנהּ , ּבְ  ֶאּלָ
סֹופוֹ  ה. ּבְ ּמֶ ָבִרים ּבַ ְזַמן, ֲאמּוִרים ּדְ ל ּבִ ּכָ  ׁשֶ



 י
 י

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

ה תֹוךְ  ֻמְבַלַעת ָהְרִאּיָ ֶסת ּבְ ל ֵאין ִאם ֲאָבל, ַהּוֶ  ּכָ
ה תֹוךְ  ֻמְבַלַעת ָהְרִאּיָ ֶסת ּבְ א, ַהּוֶ ֶכת ֶאּלָ ם ִנְמׁשֶ  ּגַ
ֶסת ַאַחר ת ֲאסּוָרה, ַהּוֶ ִחּלַ ֶסת ִמּתְ  סֹוף ַעד ַהּוֶ
  :ַאַחת עֹוָנה

א ֵמֵאּלוּ  ֶאָחד ִאם. כה אי ָאז, ָידּועַ  ִלְזַמן ּבָ  ַוּדַ
ל ֲאסּוָרה ֶסת עֹוַנת ּכָ מוֹ , ַהּוֶ  ָיִמים ֶוֶסת ּכְ
ֵריָדא   :ּגְ

ם. כו ׁשֵ חֹושֶׁ  ּכְ תׁשֶ ִמים ְלֶוֶסת ׁשֶ ַפַעם ַהּיָ , ַאַחת ּבְ
ךְ  ת ּכָ ׁשֶ ַפַעם ַהּגּוף ְלֶוֶסת חֹוׁשֶ יַצד. ַאַחת ּבְ , ּכֵ

ַעם ְמַפֶהֶקת ָהְיָתה ַפֵהק, ְוָרֲאָתה, ַאַחת ּפַ ּתְ ׁשֶ  ּכְ
ַעם ת, ַאֶחֶרת ּפַ ׁשֶ ם, לוֹ  חֹוׁשֶ ֶסת ּוְכׁשֵ ּוֶ ִמים ׁשֶ  ַהּיָ

ֵאינוֹ  ַפַעם ֶנֱעָקר ָקבּועַ  ׁשֶ ֲאִפּלוּ , תַאחַ  ּבְ  ָרֲאָתה ׁשֶ
ֵני ָעִמים ׁשְ יעַ  ִאם ָידּועַ  ְליֹום ּפְ י ְזַמן ִהּגִ ִליׁשִ  ׁשְ
ן, ְלַגְמֵרי ֶנֱעַקר, ָרֲאָתה ְוֹלא . ַהּגּוף ֶוֶסת הּוא ּכֵ

ם ֶסת ּוְכׁשֵ ּוֶ ִמים ׁשֶ בּועַ  ַהּיָ ג ַהּקָ ָעִמים' ּבְ  ָצִריךְ  ּפְ
ָעִמים' ג ֲעִקיָרה ן, ּוְבִדיָקה ּפְ  תֶוסֶ  הּוא ּכֵ
בּועַ  ּגּוף ַהּקָ ְקֶרה, ֲעִקיָרתוֹ  ּוֵמֵאיָמַתי. ּבַ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
ְרֶאה ְוֹלא, ִמְקֶרה ְקֶרה ָהָיה. ּתִ , ָידּועַ  ִלְזַמן ַהּמִ
א ֶנֱעַקר ֵאינוֹ  ן ִאם ֶאּלָ א ּכֵ ְקֶרה ּבָ ֹלשׁ  ַהּמִ  ׁשָ

ָעִמים ְזַמּנוֹ  ּפְ ִמְקֶרה ֲאָבל, ָרֲאָתה ְוֹלא, ּבִ  ּבְ
ּלֹא ּדוֹ ְלבַ  ְזַמן אוֹ , ְלַבּדוֹ  ֶהם ָרֲאָתה ׁשֶ  ֵאינוֹ , ּבָ
  :ֶנֱעָקר

יֹנֶקת. כז ּלֹא ּתִ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ  ְוִהיא, ִלְראֹות ְזַמּנָ
ה ּלֹא ְקַטּנָ יָעה ׁשֶ עּוִרים ִליֵמי ִהּגִ  ֲאִפּלוּ  ַהּנְ
י ֵהִביָאה ּתֵ ָערֹות ׁשְ יָעה ֲאִפּלוּ  ְוֵכן, ׂשְ  ִליֵמי ִהּגִ

עּוִרים ָדקּוהָ  ִאם ַהּנְ י ֵהִביָאה ְוֹלא ּבְ ּתֵ ָערֹות ׁשְ , ׂשְ
ָאר ֶוֶסת קֹוַבַעת ִהיא ׁשְ ים ּכִ ֹלשׁ  ָנׁשִ ׁשָ  ְרִאּיֹות ּבְ

ָאר ׁשְ ָסתֹות ּבִ ָעה, ַהּוְ ֶוֶסת ּוְבַאְרּבָ , ַהַהְפָלגֹות ּבְ
א שׁ  ֶאּלָ ּיֵ יָנהּ  ֶהְפֵרשׁ  ׁשֶ ַאף ִלְגדֹוָלה ּבֵ י ַעל ׁשֶ  ּפִ

ֻהְחְזָקה ' ג ְסָקהפָּ  ִאם, ֶוֶסת ָלהּ  ְוָקְבָעה רֹוָאה ׁשֶ
ינֹוִניֹות עֹונֹות ֵהם ּבֵ , ָרֲאָתה ְוֹלא יֹום' צ ׁשֶ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ ֶסת חֹוׁשֶ ָלל ָהִראׁשֹון ַלּוֶ  ְוָחְזָרה, ּכְ

אֹוָתן ִלְראֹות ָחְזָרה ַוֲאִפּלוּ . ְלַקְדמּוָתהּ   עֹונֹות ּבְ
ָהְיָתה ֶהן ִלְראֹות ְלמּוָדה ׁשֶ ת ֵאיָנהּ , ּבָ ׁשֶ  ַעד חֹוׁשֶ
ֲחֹזר ּתַ ֶעּנוּ ְותִ  ׁשֶ ָעִמים' ג ְקּבָ ֵאיָנהּ  ְלִפי, ּפְ ת ׁשֶ  ּבַ
ִמים ה ּדָ ּלָ ִמים ְוִנְתּגַ ּדָ . ָהָיה ִמְקֶרה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ
נֹות עֹונֹות' ְמג ְרִאּיֹות' ג ָרֲאָתה ּלֹא ְמֻכּוָ  ׁשֶ
ֲחָתה ה, הֹוִתיָרה ְוֹלא ּפִ ּלָ ּלּוג ִנְתּגַ ּדִ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ִמים ִסּלּוק ֵאינוֹ  א, ּדָ ּנּוי ֶאּלָ , ְלִפיָכךְ . ֶוֶסת ׁשִ
ה ה ִראׁשֹוָנה ְרִאּיָ ּנָ ּמֶ ּמִ ' ְלג ִמְצָטֶרֶפת ִהְתִחיָלה ׁשֶ
' וג ְרִאּיֹות' ד ְוִנְמְצאוּ , ַאֲחרֹונֹות ְרִאּיֹות

יֵניֶהם ַהְפָלגֹות ֲחָתה ִאם ֲאָבל'. ְלצ' ִמצ ּבֵ  אוֹ  ּפִ
ּלֹא, הֹוִתיָרה נֹות ָהְרִאּיֹות ָהיוּ  ׁשֶ  ִאי ָאז, ְמֻכּוָ
ר ְרֶאה ְוַעד, ְלִהְצָטֵרף ָלִראׁשֹונֹות ֶאְפׁשָ ּתִ ' ד ׁשֶ
נֹות ְרִאּיֹות   :ְלַהְפָלגֹות ֶוֶסת קֹוַבַעת ֵאיָנהּ  ְמֻכּוָ

ָעְברוּ  ְזֵקָנה ְוֵכן. כח ֹלשׁ  ָעֶליהָ  ׁשֶ  עֹונֹות ׁשָ
ִהְזִקיָנה ֶ ֶקת זוֹ  ֲהֵרי, ָרֲאָתה ְוֹלא, ִמׁשּ ִמים ְמֻסּלֶ  ּדָ

ת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ הּ לְ  חֹוׁשֶ   :ָהִראׁשֹון ִוְסּתָ

ל, ְזֵקָנה ִהיא ֵאיזוֹ . כט ּקֹוִרין ּכָ א ָלהּ  ׁשֶ  ִאּמָ
ָפֶניהָ  ת ְוֵאיָנהּ  ִזְקנּוָתהּ  ֵמֲחַמת ּבְ ׁשֶ   :חֹוׁשֶ

יָנהּ , ְוָרֲאָתה ָחְזָרה. ל ִדין ּדִ יֹנֶקת ּכְ ּלֹא ּתִ יעַ  ׁשֶ  ִהּגִ
הּ    :ִלְראֹות ְזַמּנָ

עֹונֹות ִלְראֹות ָחְזָרה. לא ָהְיָתה ְקַטּנֹות ּבְ  ׁשֶ
ֶהן רֹוֶאה ִלְהיֹות ְלמּוָדה  ִלְקִביעּוָתהּ  ָחְזָרה, ּבָ
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, ְלַקְדמּוָתהּ  ָחְזָרה ַהַהְפָלגֹות ֶוֶסת ִאם. ָהִראׁשֹון
ְהֶיה ִאם מוֹ  ַהַהְפָלָגה ּתִ ָהְיָתה ּכְ ה ְלמּוָדה ׁשֶ ִחּלָ , ּתְ
ָאר ִאם ׁשְ ָסתֹות ּבִ ַפַעם ֲאִפּלוּ , ַהּוְ  תחֹוֶזרֶ  ַאַחת ּבְ

ֲהֵרי, ְלַקְדמּוָתהּ  ה ׁשֶ ּלָ ּלּוג ִנְתּגַ ּדִ  ֹלא ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ֶמיהָ  ִסּלּוק א ָהָיה ּדָ ין ָחמּור ּוָבֶזה. ִמְקֶרה ֶאּלָ  ּדִ
ֵקָנה ין ַהּזְ ה ִמּדִ ַטּנָ ּלֹא ַהּקְ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ   :ִלְראֹות ְזַמּנָ

ָעִמים. לב ה ּפְ ָ ָהִאׁשּ תֹוךְ  ֶוֶסת ָלהּ  קֹוַבַעת ׁשֶ  ּבְ
יַצד. תֶוסֶ  ֹלשׁ  ָרֲאָתה, ּכֵ ָעִמים ׁשָ ֹראשׁ  ּפְ , ֹחֶדשׁ  ּבְ

ב ּוְרִביִעית  ְוֵכן ֹחֶדשׁ  ּוְבֹראשׁ  ְלֹחֶדשׁ ' ּבְ
ית ֲחִמיׁשִ ית ּבַ ִ ׁשּ ִ י ָקְבָעה ֲהֵרי, ּוַבׁשּ ּתֵ   :ְוָסתֹות ׁשְ

ֶרת. לג ה ְלַאַחר, ְמֻעּבֶ ֹלׁשָ ים ׁשְ  ְלִעּבּוָרהּ  ֳחָדׁשִ
ל ּוֵמיִניָקה ָלד ֵלַדת ַאַחר ֹחֶדשׁ  ד"כ ּכָ  ֵאיָנהּ , ַהּוָ
ָלד ֵמת ֲאִפּלוּ . ֶוֶסת קֹוַבַעת ָמַלּתוּ  אוֹ  ַהּוָ , ּגְ
ִמים ִקים ּדָ ל ֵמֶהן ְמֻסּלָ  ד"כ ְוָכל ִעּבּוָרהּ  ְזַמן ּכָ
ל. ֹחֶדשׁ  ת ָמקֹום ּוִמּכָ ׁשֶ ה חֹוׁשֶ ְרֶאה ָלְרִאּיָ ּתִ  ׁשֶ
ֶדֶרךְ  ת ּכְ ׁשֶ חֹוׁשֶ ֵאינוֹ  ְלֶוֶסת ׁשֶ   :ָקבּועַ  ׁשֶ

ֶרת. לד ר, ְמֻעּבֶ ֻהּכַ ֶ ָרהּ  ִמׁשּ ל, ּוֵמיִניָקה, ֻעּבָ  ּכָ
ת ֵאיָנהּ , ֹחֶדשׁ  ד"כ ׁשֶ ֶסת חֹוׁשֶ  ֲאִפּלוּ . ָהִראׁשֹון ַלּוֶ

יעַ  ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה ַמן ּתֹוךְ  ְוִהּגִ ה ַהּזְ , ַהּזֶ
ִדיָקה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ֶרת ּבְ  ַוֲאִפּלוּ . ְלַבֲעָלהּ  ּוֻמּתֶ

ם ֹותְורֹוא ׁשֹוְפעֹות אֹוָתן ּדָ ֵהן עֹונֹות ּבְ  ׁשֶ
ֶהן ִלְראֹות ְלמּודֹות א ֵאינוֹ , ּבָ ִמְקֶרה ֶאּלָ . ּבְ
 ָלחּושׁ  חֹוְזרֹות, ְוַהֲהָנָקה ָהִעּבּור ְיֵמי ָעְברוּ 
ן יַצד. ָהִראׁשֹון ְלִוְסּתָ , ְלָיִמים ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה, ּכֵ

י ְלמּוָדה ִאם ים ְלָראׁשֵ ת, ֳחָדׁשִ ׁשֶ  ְלֹראשׁ  חֹוׁשֶ
ִהיא ִראׁשֹון ֶדשׁ חֹ  ל ְוֵכן. ּבוֹ  ּפֹוַגַעת ׁשֶ ּיֹוֵצא ּכָ  ּכַ

ֶזה ין ְוֵכן. ּבָ  אוֹ  ַהּגּוף ֶוֶסת ָלהּ  ָהָיה ִאם ַהּדִ

הּ  ָהָיה ִאם ֲאָבל, ָידּועַ  ִלְזַמן  ֶוֶסת ִוְסּתָ
ר ִאי, ַהַהְפָלגֹות ֲחֹזר ַעד ָלחּושׁ  ֶאְפׁשָ ּתַ  ׁשֶ
עַ  ֲאִפּלוּ  ִלְראֹות ָחְזָרה. ִלְראֹות  ַאַחת םּפַ
ת ׁשֶ ָהְיָתה ַהַהְפָלָגה יֹום חֹוׁשֶ   :ְלַהְפִליג ְלמּוָדה ׁשֶ

 קצ סימן
  ְסִעיִפים: ד"נ ּובוֹ , האשה ובדיקת כתמים דיני

ַבר. א ה ֵאין ּתֹוָרה ּדְ ָ ָאה ָהִאׁשּ ּמְ  ֲאסּוָרה ְוֹלא ִמּטַ
ישׁ  ַעד ְלַבֲעָלהּ  ְרּגִ ּתַ ָצא ׁשֶ ּיָ ם ׁשֶ ָרהּ  ּדָ ׂשָ , ִמּבְ
ְזרוּ  יםַוֲחָכמִ  ֶתם ַעל ּגָ ְמָצא ּכֶ ּנִ גּוָפהּ  ׁשֶ  אוֹ  ּבְ

ְבָגֶדיהָ  ִהיא, ּבִ  ֲאִפּלוּ  ְלַבֲעָלהּ  ַוֲאסּוָרה, ְטֵמָאה ׁשֶ
ה ֹלא יׁשָ ְדָקה ַוֲאִפּלוּ , ִהְרּגִ  ּוָמְצָאה ַעְצָמהּ  ּבָ

ְבּדֹק, ָטֳהָרה ֶהְפֵסק ּוְצִריָכה. ְטהֹוָרה ּתִ  ַעְצָמהּ  ׁשֶ
ֵצא ךְ  רְוַאחַ , ְטהֹוָרה ְוִתּמָ ְמֶנה ּכָ ְבָעה ּתִ ים ׁשִ  ְנִקּיִ
ִציָאה ִמּיֹום ה ְוִאם ַהּמְ יׁשָ ח ִהְרּגִ ְפּתַ ּנִ  ְמקֹוָרהּ  ׁשֶ

ם ְלהֹוִציא ךְ  ַאַחר ּוָבְדָקה ּדָ  ָמְצָאה ְוֹלא ּכָ
לּום אֹוֵמר ִמי ֵישׁ , ּכְ ִהיא ׁשֶ   :ְטֵמָאה ׁשֶ

ְזרוּ  ֹלא. ב ִתיֹנֶקת ּגָ ּלֹא ּבְ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ , אֹותִלרְ  ְזַמּנָ
ַהְינוּ  ִהיא ּדְ חּוָתהּ  ׁשֶ י ֵהִביָאה ֲאִפּלוּ , ב"ִמי ּפְ ּתֵ  ׁשְ

ָערֹות  ִאם ב"ִמי ְיֵתָרה ָהְיָתה ֲאִפּלוּ  ְוֵכן, ׂשְ
ָדקּוהָ  ָערֹות' ב ֵהִביָאה ְוֹלא ּבְ ין, ׂשְ ִהיא ּבֵ  ׁשֶ
תּוָלה ין ּבְ ִהיא ּבֵ עּוָלה ׁשֶ  ָרֲאָתה ִאם ַוֲאִפּלוּ , ּבְ
ָבר ָעִמים' ב ּכְ ָרֲאָתה ְלַאַחר ָבלאֲ . ּפְ ֹלשׁ  ׁשֶ  ׁשָ

ָעִמים ת ּפְ ׁשֶ   :ְלֶכֶתם חֹוׁשֶ

ה ׁשֹוַפַעת ָהְיָתה. ג ּמָ ָהְיָתה אוֹ , ָיִמים ּכַ  ׁשֶ
ֶפת ֹלא ִטיף ַאַחר ִטיף ְמַזּלֶ א ֵאינוֹ , ֶהְפֵסק ּבְ  ֶאּלָ
ה ְרִאּיָ ְפִסיק ַעד ַאַחת ּכִ ּתַ ְסָקה ִאם ֲאָבל. ׁשֶ  ּפָ
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ָעִמים ֹלשׁ שָׁ  ְוָרֲאָתה ְוָחְזָרה, ְמַעט יֹום ֲאִפּלוּ  ּפְ  ּבְ
ָדִמים ֻמְחֶזֶקת זוֹ  ֲהֵרי, ֶאָחד . ָטֵמא ְוִכְתָמהּ  ּבְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ֵאין ׁשֶ ְתָמהּ  ׁשֶ א ָטֵמא ּכִ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ם ָרֲאָתה ה ּדָ ֹלׁשָ   :ְוָסתֹות ׁשְ

יֹנֶקת. ד ּלֹא ּתִ יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ ' ג ְוָרֲאָתה ִלְראֹות ְזַמּנָ
ָעִמי ְראֹות ּוָפְסָקה, םּפְ עּור ִמּלִ ֹלשׁ  ׁשִ , עֹונֹות ׁשָ
ֵהם  ָטהֹור ְוִכְתָמהּ  ְלַקְדמּוָתהּ  חֹוֶזֶרת, יֹום' צ ׁשֶ
ֲחֹזר ַעד ּתַ ֹלשׁ  ְוִתְרֶאה ׁשֶ ָעִמים ׁשָ   :ּפְ

ְזרוּ  ֹלא. ה ֶתם ַעל ּגָ א ַהּכֶ ן ִאם ֶאּלָ  ּבוֹ  ֵישׁ  ּכֵ
ְגִריס עּור, ְועֹוד ּכִ ִריס ְוׁשִ ים' טכְּ  הּוא ַהּגְ  ֲעָדׁשִ
עּור ה ְוׁשִ ד ֲעָדׁשָ ָערֹות' ּכְ ֵאין ְזַמן ְוָכל ׂשְ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֶזה עּור ּכְ ִ ם לֹוַמר ּתֹוִלין ָאנוּ  ַהׁשּ ה ּדַ ּנָ , הּוא ּכִ
י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ה ָהְרָגה ׁשֶ ּנָ שׁ  ֲאָבל. ּכִ ּיֵ ׁשֶ  ּבוֹ  ּכְ
ֶזה עּור ּכְ ִ ה ּתֹוִלין ֵאין ַהׁשּ ִכּנָ ין, ּבְ  הּוא ִאם ּבֵ
ן ְוִאם. ָאֹרךְ  הּוא ִאם אוֹ  עְמֻרבָּ  ּמֵ ִריס ָלהּ  ִנְזּדַ  ּגְ
דֹול יֹוֵתר ה ּגָ עּור ִמּזֶ ִ ֲעִרין, ַהׁשּ   :ּבוֹ  ְמׁשַ

ָבֵעיָנן ָהא. ו עּוָרא ּדְ ין, ׁשִ ֶכֶתם ּבֵ ְמָצא ּבְ  ַעל ַהּנִ
ין ֲחלּוָקהּ  ֶכֶתם ּבֵ ְמָצא ּבְ ָרהּ  ַעל ַהּנִ ׂשָ  ְוֵישׁ . ּבְ
ּלֹא אֹוְמִרים א ָאְמרוּ  ׁשֶ ֶכֶתם ֶאּלָ ְמָצא ּבְ  ַעל ַהּנִ
ֶתם ֲאָבל, ֲחלּוָקהּ  ְמָצא ּכֶ ָרהּ  ַעל ַהּנִ ׂשָ ְלַבד ּבְ , ּבִ

קֹומֹות ּמְ ין ּבַ ׁשִ חֹוׁשְ עּור לוֹ  ֵאין, ָלֶהם ׁשֶ   :ׁשִ

שׁ  ָהְרָגה ִאם. ז ּפֵ ׁשְ  ּבוֹ  ּתֹוָלה, ֵריחוֹ  ֵהִריָחה אוֹ  ּפִ
  :ֻתְרמּוסכְּ  ַעד

ֶתם ֵאין ִאם. ח ּכֶ מָ  ּבַ ְגִריס ֶאָחד קֹוםּבְ , ְועֹוד ּכִ
י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ ם ׁשֶ ין ׁשָ ה ִטּפִ  ֶזה ְסמּוִכין ַהְרּבֵ
ִאם ַעד ָלֶזה ֶהם ֵישׁ  ְנָצְרָפם ׁשֶ ְגִריס יֹוֵתר ּבָ , ִמּכִ

ָאנוּ , ְטהֹוָרה ל ּתֹוִלין ׁשֶ ה ּכָ ה ִטּפָ ה ְוִטּפָ ִכּנָ  ַעד ּבְ

ֵהא ּיְ ְגִריס ּבוֹ  ׁשֶ ָמקֹום ְועֹוד ּכִ  ְוֵישׁ . ֶאָחד ּבְ
ָהֵני אֹוְמִרים י ּדְ ְמְצאוּ  ִמּלֵ ּנִ ׁשֶ  ֲאָבל, ֲחלּוָקהּ  ַעל ּכְ

ָרהּ  ַעל ִנְמְצאוּ  ִאם ׂשָ  ְלִכְגִריס ִמְצָטְרִפין, ּבְ
  :ְועֹוד

ֶתם. ט ְמָצא ּכֶ ָרהּ  ַעל ַהּנִ ׂשָ הּוא, ּבְ  ָאֹרךְ  ׁשֶ
ְרצּוָעה ָהיוּ  אוֹ , ָעֹגל אוֹ  ּכִ ין ׁשֶ ין ִטּפִ  אוֹ , ִטּפִ
ָהָיה ֶתם ֹאֶרךְ  ׁשֶ ָהָיה אוֹ , ְיֵרָכהּ  ֹרַחב ַעל ַהּכֶ  ׁשֶ
ִאּלוּ  ִנְרֶאה ה הּוא ּכְ ּטָ  ְוהּוא הֹוִאיל, ְלַמְעָלה ִמּמַ
ֶנֶגד ית ּכְ ה ּבֵ ְרּפָ  ִאּלוּ  אֹוְמִרים ְוֵאין, ְטֵמָאה ּתֻ
ֶזה ָהָיה ֹלא ַהּגּוף ִמן ָנַטף   :ּכָ

ֶתם. י ְמָצא ּכֶ ּנִ ָבר ַעל ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ ל ׁשֶ , ֻטְמָאה ְמַקּבֵ
ְזרוּ  ֹלא יַצד. ָעָליו ּגָ ְדָקה, ּכֵ  אוֹ  עֹוָלם ַקְרַקע ּבָ
ל ָבר ּכָ ֵאינוֹ  ּדָ ל ׁשֶ ָבה, ֻטְמָאה ְמַקּבֵ  ָעָליו ְוָיׁשְ

ֶתם ּבוֹ  ּוָמְצָאה ֶתם ְוֵכן, ּכֶ ְמָצא ּכֶ ּנִ ֶגד ַעל ׁשֶ  ּבֶ
  :ְטהֹוָרה, ָצבּועַ 

ָכל ֹלא. יא ֵצא ָמקֹום ּבְ ּמָ ּיִ ם ׁשֶ ֶתם ׁשָ , ֵמָאהטְ  ּכֶ
א ָמקֹום ֶאּלָ ר ּבְ ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ּבָ ם ׁשֶ קֹור ִמן ׁשָ . ַהּמָ
יַצד  ִאם ְוֵכן. ְטֵמָאה, ֲעֵקָבהּ  ַעל ִנְמָצא, ּכֵ
ל ַעל ִנְמָצא ְפִנים ּוַפְרסֹוֶתיהָ  ׁשֹוָקהּ  ֹאֶרךְ  ּכָ , ִמּבִ
קֹומֹות ְוֵהם ִקים ַהּמְ ְדּבָ ֶזה ֶזה ַהּנִ ֵעת ּבָ ֲעֹמד ּבְ ּתַ  ׁשֶ

ק ֶרֶגל ֶרֶגל ּוְתַדּבֵ ׁשֹוק ְוׁשֹוק ּבְ  ִנְמָצא ִאם ְוֵכן, ּבְ
 ַעל ִנְמָצא ִאם ְוֵכן ַרְגֶליהָ  ּגּוָדל ֹראשׁ  ַעל

ֵרי ַעל ֲאִפּלוּ , ָיֶדיהָ  עֹוֶתיהָ  ִקׁשְ ַדִים, ֶאְצּבְ ַהּיָ  ׁשֶ
ָמא ֵהן ַעְסָקִנּיֹות אֹותוֹ  ָנְגעוּ  ְוׁשֶ  ֲאָבל. ָמקֹום ּבְ

ְרסוֹ  ְוַעל ׁשֹוֶקיהָ  ַעל ִנְמָצא ִאם ד ֶתיהָ ּפַ  ִמּצַ
ָדִדין ֲאִפּלוּ  אוֹ , חּוץ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ֵמַהּצְ

 יֹוַדַעת ְוִאם. ְטהֹוָרה, ָמקֹום ֵמאֹותוֹ  ְלַמְעָלה
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ָרה ּקְ ְזּדַ ּנִ יָהה ׁשֶ  ְטֵמָאה, ְלַמְעָלה ַרְגֶליהָ  ְוִהְגּבִ
ָכל ְמָצֶאנוּ  ָמקֹום ּבְ ּתִ , ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ֲאִפּלוּ , ׁשֶ
ין פָ  ּבֵ ין ֶניהָ ִמּלְ ַאֲחֶריהָ  ּבֵ ׁשּוק ָעְבָרה ֲאִפּלוּ , ִמּלְ  ּבְ
ל ִחים ׁשֶ ְכָתִמים ִנְתַעְסָקה אוֹ  ַטּבָ  ְוַדְוָקא. ּבִ

ְמָצא ּנִ ׁשֶ ָרהּ  ַעל ּכְ ׂשָ  ַעל ִנְמָצא ִאם ֲאָבל, ְלַבד ּבְ
ָרהּ  ׂשָ ׁשּוק ָעְבָרה ִאם, ֲחלּוָקהּ  ַעל ְוַגם ּבְ ל ּבְ  ׁשֶ
ִחים כְ  ִנְתַעְסָקה אוֹ  ַטּבָ ין ּבוֹ  ּתֹוָלה, ָתִמיםּבִ  ּבֵ
ְמָצא ּנִ ה ׁשֶ יָהה אוֹ  ֵמֶהָחגֹור ְלַמּטָ ִהְגּבִ  ַרְגֶליהָ  ׁשֶ
ה ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ְוִנְמָצא ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ

ְמָצא ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶתם ׁשֶ ָרהּ  ַעל ַהּכֶ ׂשָ ְלַבד ּבְ  ֵאיָנהּ  ּבִ
ֵאין, ּתֹוָלה ׁשֶ א ִלְתלֹות ָלהּ  ּכְ ֵעסֶ  ֶאּלָ ָתִמים קּבְ  ַהּכְ

ׁשּוק אוֹ  ל ּבְ ִחים ׁשֶ ה ֵישׁ  ִאם ֲאָבל, ַטּבָ  ַמּכָ
גּוָפהּ  כֹוָלה ּבְ ּיְ הּ  ִלְתלֹות ׁשֶ ר, ּבָ ֶאְפׁשָ א ׁשֶ ּבָ  ׁשֶ
ם הּ  ַהּדָ ּנָ הּ  ּתֹוָלה, ִמּמֶ ה ְוִאם. ּוְטהֹוָרה, ּבָ ּכָ  ַהּמַ

ְכֵתָפהּ  ֶתם ּבִ ָמקֹום ְיֵרָכה ַעל ְוַהּכֶ ִאי ּבְ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
המֵ  ָלֹבא ּכָ   :ְטֵמָאה, ַהּמַ

ֶתם ִנְמָצא. יב ה ֲחלּוָקהּ  ַעל ַהּכֶ , ֵמַהֲחגֹור ְלַמּטָ
ְמקֹום אוֹ   ִנְמָצא ֲאִפּלוּ . ְטֵמָאה, ַעְצמוֹ  ַהֲחגֹור ּבִ

ׁשּוק ָעְבָרה ְוִאם. חּוץ ְלַצד ל ּבְ ִחים ׁשֶ , ַטּבָ
ִנים ְלַצד ִנְמָצא ֲאִפּלוּ , ְטהֹוָרה ָרהּ  ְוַעל ּפְ ׂשָ . ּבְ

ְלַבד ֲחלּוָקהּ  ַעל ָצאִנמְ  ְוִאם  ֵמֶהָחגֹור, ּבִ
ָרה ֲאִפּלוּ  ְטהֹוָרה, ּוְלַמְעָלה ּקְ יָהה ִנְזּדַ  ְוִהְגּבִ
ׁשּוק ָעְבָרה ֹלא ַוֲאִפּלוּ , ַרְגֶליהָ  ל ּבְ ִחים ׁשֶ , ַטּבָ
ִאּלוּ  א ׁשֶ קֹור ִמן ּבָ ם ִנְמָצא ָהָיה ַהּמָ  ַעל ּגַ
ָרהּ  ׂשָ   :ּבְ

ית ַעל ִנְמָצא. יג ל ָיד ּבֵ קֹום ִאם, ֲחלּוָקהּ  ׁשֶ  ַהּמָ
ְמָצא ּנִ ם ּבוֹ  ׁשֶ ֵבית ַהּדָ יעַ  ָיד ּבְ ית ַעד ַמּגִ  ּבֵ

ה ְרּפָ יעַ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  ְטֵמָאה, ּתֻ ם ְלַהּגִ  ׁשָ
א ן ִאם ֶאּלָ ֶחה ּכֵ ׁשְ ה ּתִ  ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ  ְוִאם, ַהְרּבֵ
ם ִלּגֹעַ  ָלל ׁשָ   :ְטהֹוָרה, ּכְ

ְטתּ  ָהְיָתה. יד ָסה וֹ ּפֹוׁשַ ְיָלה ּבוֹ  ּוִמְתּכַ ּלַ ָכל, ּבַ  ּבְ
ֵצא ָמקֹום ּמָ ּיִ ֵני, ְטֵמָאה, ּבוֹ  ׁשֶ הּוא ִמּפְ  ֵהיָלךְ  ׁשֶ
ין ְוֵכן. ְוֵהיָלךְ  ַמֲעֹפֶרת ִנְמָצא ִאם ַהּדִ ַכָסה ּבְ ּמְ  ׁשֶ
הּ  חֹוֶגֶרת אוֹ  ֹראׁשָ ָרה ְוִאם ּבוֹ  ׁשֶ הּ  ּבוֹ  ָקׁשְ  ֹראׁשָ
עֹוָרה ֵהיֵטב ּנֵ ם ּוְכׁשֶ ן ּגַ , ָיֶפה ָקׁשּור ְמָצָאתוֹ  ּכֵ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ   :חֹוׁשֶ

י. טו ּתֵ ים ׁשְ סוּ  ָנׁשִ ּכִ ן ׁשֶ ָחלּוק ֹראׁשָ יֶהן', א ּבְ ּתֵ  ׁשְ
ְסָתה ַאַחת ְוִאם. ְטֵמאֹות ְסָתה ֹלא ְוָהַאֶחֶרת ּכִ , ּכִ

י ַעל ַאף יֶהן ּפִ ּתֵ ְ ׁשּ  ְוִנְמָצא, ֶהָחלּוק ָלְבׁשוּ  ׁשֶ
ֶתם ְסָתה אֹוָתהּ  ,ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ַהּכֶ ּכִ , ְטֵמָאה ׁשֶ

  :ְטהֹוָרה ְוָהַאֶחֶרת

ה ָלהּ  ֵישׁ  ִאם. טז אָרהּ  ַמּכָ ַצּוָ ֶתם ְוִנְמָצא ּבְ  ַהּכֶ
ָחלּוק ה ֲאִפּלוּ  ּבֶ ִאי ֵמֶהָחגֹור ְלַמּטָ ר ׁשֶ  ִלּגֹעַ  ֶאְפׁשָ

ם ה ׁשָ ּכָ ְטּתוֹ  ִאם, ֵמַהּמַ ָסה ּפֹוׁשַ  ּתֹוָלה ּבוֹ  ּוִמְתּכַ
ָתהּ  ַמּכָ אֲ , ּבְ ךְ  אֹוֵמר ִניׁשֶ ם לוֹ  ּוָבא ִנְתַהּפֵ   :ׁשָ

ֶתם ָמְצָאה. יז ה ְוֶכֶתם ֵמֶהָחגֹור ְלַמְעָלה ּכֶ  ְלַמּטָ
ּנוּ  ּלֹא ְויֹוַדַעת, ִמּמֶ ָרה ׁשֶ ּקְ ֲאִני, ְטהֹוָרה, ִנְזּדַ  ׁשֶ
מוֹ  אֹוֵמר ָהֶעְליֹון ּכְ א ׁשֶ ךְ  ֵמָעְלָמא ּבָ א ּכָ  ּבָ

ְחּתֹון ה. ַהּתַ ּמֶ ָבִרים ּבַ שׁ  יםֲאמּורִ  ּדְ ּיֵ ׁשֶ ֶעְליֹון ּכְ  ּבָ
ְגִריס אי, יֹוֵתר אוֹ , ְועֹוד ּכִ ּדַ ּוַ א ֵמָעְלָמא ׁשֶ , ּבָ
ֲהֵרי ה ִלְתלֹותוֹ  ֵאין ׁשֶ ִכּנָ  ּבוֹ  ֵאין ִאם ֲאָבל. ּבְ
ְגִריס א, ֵמָעְלָמא אֹותוֹ  ּתֹוִלין ֵאין, ְועֹוד ּכִ ּמָ ׁשֶ  ּדְ

ם ה ּדַ ּנָ ְחּתֹון ֵישׁ  ְוִאם. הּוא ּכִ ּתַ ְגִריס ּבַ , ְועֹוד ּכִ
ֵאין ה ִלְתלֹות ׁשֶ ִכּנָ   :ְטֵמָאה, ּבְ



 יד
 יד

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן קצ הלכות נדה
  

 

14

  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

יָון. יח ָתִמים ּכֵ ּכְ ָנן ׁשֶ ַרּבָ ין, ּדְ ֶהם ְמִקּלִ  ְותֹוָלה ּבָ
ָכל ָבר ּבְ כֹוָלה ּדָ ּיְ יַצד. ִלְתלֹות ׁשֶ ֲחָטה, ּכֵ  ׁשָ

ֵהָמה ה ּבְ ְכָתִמים ִנְתַעְסָקה אוֹ , עֹוף אוֹ  ַחּיָ  אוֹ , ּבִ
ָבה ַצד ָיׁשְ ְתַעְסקִ  ּבְ ֶהם יםַהּמִ ָעְבָרה אוֹ , ּבָ  ׁשֶ
ׁשּוק ל ּבְ ִחים ׁשֶ ם ְוִנְמָצא ַטּבָ ְבָגֶדיהָ  ּדָ  ּתֹוָלה, ּבִ

הּ  ת ֲאִפּלוּ . ּוְטהֹוָרה ּבָ  ַעל ֶזה ֲחלּוִקים' ג לֹוֶבׁשֶ
ְחּתֹון ֲאִפּלוּ  ְוִנְמָצא, ֶזה ּתַ  ִאם ֲאָבל. ְטהֹוָרה, ּבַ

ָרהּ  ַעל ִנְמָצא ׂשָ א ּתֹוָלה ֵאיָנהּ , ּבְ  ֵישׁ  ןכֵּ  ִאם ֶאּלָ
ה ָלהּ  גּוָפהּ  ַמּכָ הּ  ּתֹוָלה ָאז ּבְ  ַעל ֲאִפּלוּ , ּבָ

ָרהּ  ׂשָ ָמקֹום הּוא ִאם ּבְ ר ּבְ ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ  ִלְנֹטף ַלּדָ
ם ָ את ַוֲאִפּלוּ . ִמׁשּ ר ִאם, ִנְתַרּפֵ  ָלהּ  ֶאְפׁשָ

ע ּלַ ם ּוְלהֹוִציא ְלִהְתּגַ  ּתֹוָלה, ִחּכּוךְ  ְיֵדי ַעל ּדָ
הּ  י ַעל ְוַאף, ּבָ ושֶׁ  ּפִ  ְקרּום ָעֶליהָ  ָעָלה ַעְכׁשָ

  :ְפֶטֶפתְמטַ  ְוֵאיָנהּ 

ם. יט ׁשֵ ּתֹוָלה ּכְ הּ  ׁשֶ ךְ  ּבָ ְבָנהּ  ּתֹוָלה ּכָ  ּוְבַבֲעָלהּ  ּבִ
ְכָתִמים ִנְתַעְסקוּ  ִאם ֶהם ֵישׁ  ִאם אוֹ  ּבִ ה ּבָ , ַמּכָ
ם ְלִפי ְרּכָ ּדַ הּ  ִלּגֹעַ  ׁשֶ  ֲעסּוִקים ָהיוּ  ִאם ֲאָבל. ּבָ
ָדם ֶהם אִנְמצָ  ְוֹלא ּבְ ם ּבָ ֶהם ּתֹוָלה ֵאיָנהּ , ּדָ  ּבָ
א ן ִאם ֶאּלָ ָדָבר ֲעסּוִקים ָהיוּ  ּכֵ ְרּכוֹ  ּבְ ּדַ ֵתז ׁשֶ  ִלּנָ
גֹון ִחיָטה ּכְ   :ָבהּ  ְוַכּיֹוֵצא ׁשְ

ָרִגיל ִמי. כ ּנוּ  ָלֵצאת ׁשֶ ם ִמּמֶ ֶרךְ  ּדָ י ּדֶ ה ּפִ , ָהַאּמָ
ַעת ִמישׁ  ּוִבׁשְ ׁשְ ֵעד ִנְמָצא ּתַ ה ּבְ ָ ם ָהִאׁשּ  ּתֹוָלה ,ּדָ
ַבֲעָלהּ    :ּבְ

ח ֵהיָכא. כא ּכַ ּתַ ִאׁשְ ֶתם ּדְ ּפּוָלהּ  ּכֶ ׁשִ , ֵמֲאחֹוָרהּ  ּבְ
ה א ּוַמּכָ א ִאּכָ ּמָ ְלָיא, ִמּקַ הּ  ּתַ ר, ּבָ ֶאְפׁשָ , ּדְ

ָיְתָבא ַבְתָרא ַהךְ , ַאּדְ הּ  ֲאָתא ּדְ הּ  ְוָנְטָפה ְלַקּמָ  ּבָ
ה ֵמַהִהיא   :ַמּכָ

ׁשּוק ָעְבָרה ִאם ָסֵפק. כב ל ּבְ ִחים ׁשֶ  ִאם אוֹ  ַטּבָ
ָבה ַצד ָיׁשְ ְתַעְסִקים ּבְ ְכָתִמים ַהּמִ  ּתֹוָלה ֵאיָנהּ , ּבִ
ֶהם ה. ּבָ ּמֶ ָבִרים ּבַ ִעיר, ֲאמּוִרים ּדְ ִחים ּבְ ּבָ ַהּטַ  ׁשֶ
ְתַעְסִקים אוֹ  ְכָתִמים ַהּמִ ִבים ּבִ ָמקֹום יֹוׁשְ , ָידּועַ  ּבְ

ם ִאם ֲאָבל ְרּכָ אן ְלִהְתַעֵסק ּדַ  ִליןּתוֹ , ְוָכאן ּכָ
א, ִמָסֵפק ֲאִפּלוּ  ּמָ קֹום ִנְתַעְסקוּ  ׁשֶ ּמָ ָעְבָרה ּבַ , ׁשֶ
ה ְוֹלא יׁשָ   :ִהְרּגִ

ָדָבר ִנְתַעְסָקה. כג ֶתם ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא ָאֹדם ּבְ  ּכֶ
ֹחר ָכא אוֹ  ׁשָ ה. ּבוֹ  ּתֹוִלין ֵאין, ִאּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ

ֹחר ָאֹדם, ֲאמּוִרים ׁשָ ֹחר ּבְ ָאֹדם ְוׁשָ  ָאֹדם ֲאָבל, ּבְ
ָאֹדם ֹחר ּבְ ֹחר ְוׁשָ ׁשָ ר ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפּלוּ , ּבְ שׁ  ִנּכָ  ַמּמָ
ּדֹוֶמה גֹון, ּבוֹ  ּתֹוָלה, לוֹ  ׁשֶ ְתַעְסָקה ּכְ ּנִ ֵמי ׁשֶ  ּבְ
ן ְלּתָ ֵמי אוֹ  ּתִ ר ּבְ ׂשָ ִקילֹור אוֹ  ּבָ , ְקָצת ָאֹדם ּבְ
  :ָהָאֹדם ּבוֹ  ּתֹוָלה

ַתְרְנגֹוֶלת ִנְתַעְסָקה. כד ֹחר ָאֹדם וֹ בּ  ּתֹוָלה, ּבְ  ְוׁשָ
י ּמִ ם ְלִפי, ְוַכְרּכֻ ּדַ ִחיָטָתהּ  ׁשֶ  ְוַדם, ָאֹדם ׁשְ
ֹחר ֵאָבֶריהָ  ֵני ְוַדם, ׁשָ י ֵמֶעיהָ  ּבְ ּמִ ְרּכֻ   :ּכַ

י. כה ּתֵ ים ׁשְ ְתַעְסקוּ  ָנׁשִ ּנִ ִצּפֹור ׁשֶ ֵאין ַאַחת ּבְ  ׁשֶ
ם ּבוֹ  א ּדָ ֶסַלע ֶאּלָ ל ַעל ְוִנְמָצא, ּכְ  ַאַחת ּכָ

ֶסַלע יֶהןשְׁ , ּכְ   :ְטֵמאֹות ּתֵ

ָדם ִנְתַעְסָקה. כו ִאי ּבְ ר ׁשֶ ְהֶיה ֶאְפׁשָ ּיִ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ֶתם א ּכֶ ְגִריס ֶאּלָ ֵני ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא, ּכִ ׁשְ ִריִסין ּכִ , ּגְ
ְגִריס ּתֹוָלה ֶזה ֲהֵרי ם ּכִ ּדָ ְתַעְסָקה ּבַ ּנִ  ּבוֹ  ׁשֶ

ַמֲאֹכֶלת ְוִכְגִריס ֶתם ִנְמָצא ִאם ֲאָבל ּבְ  ֹוֵתרי ַהּכֶ
ֵני ׁשְ ִריִסין ִמּכִ   :ְטֵמָאה, ּגְ

ָפחֹות ִנְתַעְסָקה. כז ְגִריס ּבְ  ָעֶליהָ  ְוִנְמָצא, ִמּכִ
ְגִריס ֲאִני. ְטהֹוָרה, ְועֹוד ּכִ ֶתם אֹוֵמר ׁשֶ  ֶזה ּכֶ
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ָתִמים ֵמֵעֶסק ם ָהָיה ּוְכָבר הּוא ַהּכְ ם ׁשָ  ּדָ
  :ֲאֹכֶלתמַ 

ה. כח ָ ְצָאה ָהִאׁשּ ּמָ ֵני ֲחלּוָקהּ  ַעל ׁשֶ ׁשְ ִריִסין ּכִ  ּגְ
ה ִריס. ְטהֹוָרה, ּבוֹ  ְמעּוָכה ְוִכּנָ ַהּגְ אי' ָהא ׁשֶ  ַוּדַ
ה ּנָ עּוָכה ִמּכִ ִריס, ּבוֹ  ַהּמְ ִני ְוַהּגְ ֵ  ּתֹוִלין ָאנוּ  ַהׁשּ
ה אֹותוֹ  ִכּנָ יָון, ַאֶחֶרת ּבְ ֵאין ּכֵ ְגִריס ּבוֹ  ׁשֶ  ּכִ
  :ְועֹוד

שׁ  ָהְרָגה. כט ּפֵ ׁשְ ָאנוּ  ּפִ  ַעד ּבוֹ  ּתֹוִלין ׁשֶ
ֻתְרמּוס ֻתְרמּוס ָחַזר, ּכְ עּור ּכְ ִריס ְלׁשִ  ְלָכל ַהּגְ
יִנים ָאַמְרנוּ  ַהּדִ   :ׁשֶ

יף ְצִריָכה ֵאיָנהּ . ל ֶתם ְלַהּקִ ָבר ַהּכֶ ִהיא ַלּדָ  ׁשֶ
א, ּבוֹ  ּתֹוָלה ַדע ַעד ַהְסָתם ִמן ּתֹוָלה ֶאּלָ ּתֵ  ׁשֶ
ה ּזֶ ֹחר ׁשֶ   :ָאֹדם ְוֶזה ׁשָ

ֶתם ָמְצָאה. לא ה ָלהּ  ְוֵאין ּכֶ ּמֶ ָבר, ִלְתלֹות ּבַ  ְוַהּדָ
ק ם הּוא ִאם ְמֻסּפָ ' ז ָעָליו ַמֲעֶבֶרת, ֶצַבע אוֹ  ּדָ
ִנים ֵעיָניו ָעַמד ִאם ַסּמָ , ּוְטהֹוָרה ֶצַבע ֶזה ֲהֵרי ּבְ
ו. ִמָסֵפק ְטֵמָאה, ָעָליו ַמֲעֶבֶרת ֵאיָנהּ  ְוִאם  ְוַעְכׁשָ
ִנים' ז ַהֲעָבַרת ָלנוּ  ֵאין נֵ , ַסּמָ ֵאין יִמּפְ  ָאנוּ  ׁשֶ

ִקיִאים ְקָצת ּבְ מֹוָתם ּבִ ְ   :ִמׁשּ

ה. לב ָ ָהְיָתה ָהִאׁשּ הּ  עֹוֶסֶקת ׁשֶ ְמָלאְכּתָ  ְוִנְמָצא, ּבִ
ם קֹום ּדָ ּמָ ָעְבָרה ּבַ ָבר ַעל ׁשֶ ָהָיה ּדָ דּוק ׁשֶ  ָלהּ  ּבָ

ה ִחּלָ ֲחֹזר ִמּתְ מוֹ  ְלִהְתַעֵסק ּתַ ָתה ּכְ ָעׂשְ  ִאם, ׁשֶ
ן ּמֵ ֲעֹבר ִיְזּדַ ּתַ קֹום לעַ  ׁשֶ ְמָצא ַהּמָ ּנִ ם ּבוֹ  ׁשֶ , ַהּדָ
  :ְטהֹוָרה, ָלאו ְוִאם. ְטֵמָאה

ה. לג ָ ְדָקה ָהִאׁשּ ּבָ ֵעד ַעְצָמהּ  ׁשֶ דּוק ּבְ , ָלהּ  ַהּבָ
ה ֲאִפּלוּ  ָעָליו ְוִנְמָצא ל ִטּפָ ַחְרּדָ ין, ּכְ ין ָעֹגל ּבֵ  ּבֵ

א, עֹוד ְוֹלא. ְטֵמָאה, ָמׁשּוךְ   ִנְמָצא ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ
ין ְוֵכן. ְטֵמָאה, ְמעּוָכה ַמֲאֹכֶלת ֶתםַהכֶּ  ַעל  ַהּדִ

ְדָקה ּבָ ׁשֶ יָחתוֹ  ּבוֹ  ּכְ ֻקְפָסא ְוִהּנִ ָעה ְוַאַחר, ּבְ  ׁשָ
ְדָקה ם ָעָליו ּוָמְצָאה אֹותוֹ  ּבָ ל ּדָ הּוא ּכָ ין, ׁשֶ  ּבֵ
ין ָמׁשּוךְ    :ְטֵמָאה, ָעֹגל ּבֵ

ְדָקה. לד ֵעד ַעְצָמהּ  ּבָ דּוק ּבְ יחָ  ָלהּ  ַהּבָ  תוֹ ְוִהּנִ
ַחת ר ּתַ ַחת אוֹ  ַהּכַ ֶסת ּתַ  ָעָליו ִנְמָצא ּוְלָמָחר, ַהּכֶ
ם ֶחְזָקתוֹ , ְטֵמָאה, ָמׁשּוךְ  ִאם, ּדָ ּנּוחַ  ׁשֶ  ְוִאם. ֵמַהּקִ
ְגִריס ּבוֹ  ְוֵאין, ָעֹגל ֵאין, ְטהֹוָרה, ְועֹוד ּכִ  ֶזה ׁשֶ
א ם ֶאּלָ ֶהְרָגה ַמֲאֹכֶלת ּדָ ּנֶ ַחת ׁשֶ ר ּתַ   :ַהּכַ

ְדָקה. לה ֵעד ָמהּ ַעצְ  ּבָ דּוק ּבְ  ְוַטְחּתוֹ  ָלהּ  ַהּבָ
יֵרָכהּ  ם ָעָליו ִנְמָצא ּוְלָמָחר, ּבִ , ָמׁשּוךְ  ִאם, ּדָ
ָכל ֲאִפּלוּ  ְטֵמָאה הּוא ּבְ , ְטהֹוָרה, ָעֹגל ְוִאם, ׁשֶ

ְגִריס ּבוֹ  ֵאין ִאם ַאף אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ְועֹוד ּכִ  ׁשֶ
ָכל ָטֵמא ָעֹגל הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ְדָקה. לו ֵעד ָמהּ ַעצְ  ּבָ ֵאינוֹ  ּבְ דּוק ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ּבָ
יָחתוֹ  מּור ִהּנִ ֵתָבָתהּ  ׁשָ ם ָעָליו ּוָמְצָאה ּבְ , ּדָ
ְגִריס ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ְטֵמָאה   ְועֹוד ּכִ

ְדָקה. לז ֵעד ַעְצָמהּ  ּבָ ֵאינוֹ  ּבְ דּוק ׁשֶ  ְוַטְחּתוֹ , ָלהּ  ּבָ
יֵרָכהּ  ךְ  ְוַאַחר, ּבִ ם ָעָליו ִנְמָצא ּכָ  ֲאִפּלוּ , ּדָ
ְגִריס   :ְטהֹוָרה, ְועֹוד ּכִ

דּוק ֵעד ֵאיֶזהוּ . לח ל, ַהּבָ ַדְקּתוֹ  ּכָ ּבְ ין, ׁשֶ  ִהיא ּבֵ
ין הּ  ּבֵ ְכַנס נֹוַדע ְוֹלא, ֲחֶבְרּתָ ּנִ ֶתם ּבוֹ  ׁשֶ  ְוֹלא, ּכֶ

ׁשּוק ֶהֱעִביָרתוֹ  ל ּבְ ִחים ׁשֶ ַצד ְוֹלא, ַטּבָ  ּבְ
ְתַעְסִקים ְכָתִמים ַהּמִ דּוק ֶחְזַקתבְּ  ֶזה ֲהֵרי, ּבִ   :ּבָ



 טז
 טז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ה ֵאין. לט ָ ּום ְטֵמָאה ָהִאׁשּ ֶתם ִמׁשּ ְצָאה ּכֶ ּמָ  ׁשֶ
ֲחלּוָקהּ  א, ּבַ ן ִאם ֶאּלָ דּוק ָהָיה ּכֵ  ֹקֶדם ָלהּ  ּבָ
ּתוֹ  ַבׁשְ ּלְ דּוק ֵאינוֹ  ִאם ֲאָבל. ׁשֶ ּתוֹ  ֹקֶדם ּבָ ָבׁשְ ּלְ , ׁשֶ
ּתוֹ  ֹלא ּוְלַבׁשְ ִדיָקה ּבְ ֶתם ּבוֹ  ּוָמְצָאה ּבְ   :הְטהֹורָ , ּכֶ

ְדָקה. מ ְטתוֹ  ֲחלּוָקהּ  ּבָ , ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּוְפׁשַ
ִאיָלה הּ  ְוִהׁשְ הּ , ַלֲחֶבְרּתָ ּתָ  ּבוֹ  ּוָמְצָאה, ּוְלַבׁשְ

ֶתם ה, ְטהֹוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ּכֶ ִנּיָ   :ְטֵמָאה ְוַהׁשְ

ה. מא דּוק ֲחלּוק ָלְבׁשָ ְטתוֹ , ָלהּ  ַהּבָ , ּוְפׁשַ
ִאיָלתוֹ  ְרֵאלִ  ְוִהׁשְ ה יתְלִיׂשְ  ַלֲעבֹוַדת אוֹ  ִנּדָ

יעַ  ּכֹוָכִבים ִהּגִ הּ  ׁשֶ ַעם ְוָרֲאָתה ִלְראֹות ְזַמּנָ ', א ּפַ
י ַעל ַאף ֵאיָנהּ  ּפִ יֵמי רֹוָאה ׁשֶ ָאַלת ּבִ  ַהׁשְ

ךְ  ְוַאַחר, ֶהָחלּוק ֶתם ּבוֹ  ִנְמָצא ּכָ ֶהן ּתֹוָלה, ּכֶ  ּבָ
ין ְוהּוא. ּוְטהֹוָרה ַדְקּתוֹ  ִאם ַהּדִ ִאיָלתוֹ  ּבְ  ְוִהׁשְ

ךְ  ְוַאַחר, ָלֶהן ּתוֹ  ּכָ ֶתם ּבוֹ  ּוָמְצָאה ִהיא ְלַבׁשְ , ּכֶ
ּתֹוָלה ֶהן ׁשֶ ְסִפיַרת ִהיא ַוֲאִפּלוּ  ּבָ ְבָעה ּבִ  ׁשִ
ים   :ְנִקּיִ

ִאיָלתוֹ . מב ה ִהׁשְ ּלֹא, ִלְקַטּנָ , ֵמעֹוָלם ָרֲאָתה ׁשֶ
ּתוֹ  ה ּוְלַבׁשְ ְבֲעָלה ְלַאַחר זוֹ  ְקַטּנָ ּנִ ָחְיָתה ֹקֶדם ׁשֶ  ׁשֶ

ההַ  ּכָ ִאיָלתוֹ  אוֹ , ּמַ ִהׁשְ ּלֹא ְלַנֲעָרה ׁשֶ , ָרֲאָתה ׁשֶ
ּתוֹ  ָעה ּתֹוךְ  ּוְלַבׁשְ  אוֹ , ִלְבִעיָלָתהּ  ֵלילֹות ַאְרּבָ

ִאיָלתוֹ  ִהׁשְ ֶבת ׁשֶ ם ַעל ְליֹוׁשֶ ֶהן ּתֹוָלה, ֹטַהר ּדַ  ּבָ
ַמן ַוֲאִפּלוּ  ּזְ ה ּבַ ִאיָלתוֹ  ִאם ְוֵכן ַהּזֶ ' ז ְלסֹוֶפֶרת ִהׁשְ
ּלֹא הּ  ּתֹוָלה, הָטְבלָ  ׁשֶ , ְטהֹוָרה ֶהָחלּוק ּוַבֲעַלת ּבָ

הּ  ָאְלתוֹ  ַוֲחֶבְרּתָ ְ ׁשּ ֶלת ׁשֶ   :ְמֻקְלּקֶ

ִאיָלתוֹ . מג ֶתם ְלַבֲעַלת ִהׁשְ ין, ַהּכֶ ָהְיָתה ּבֵ  ׁשֶ
ֶבת ַבר יֹוׁשֶ ֶתם ַעל ּכְ ֵאָלה ֹקֶדם ַהּכֶ ין ׁשְ  ּבֵ
ָרֲאָתה ֶתם ׁשֶ ָחלּוק ּכֶ ֲאָלה ְלַאַחר ַאֵחר ּבְ ָ ׁשּ  ֶאת ׁשֶ

זוֹ  זוֹ  ּתֹולֹות ֵאין, ֶזה זוֹ  זוֹ  ְוֹלא ּבְ יֶהן ּבְ ּתֵ  ּוׁשְ
ן ְוָכל. ָלחּושׁ  ְצִריכֹות ּכֵ ִאיָלתוֹ  ִאם ׁשֶ  ִהׁשְ
ּתוֹ  ְוָחְזָרה, ִלְטהֹוָרה יֶהן, ּוְלַבׁשְ ּתֵ ְ ׁשּ  ְצִריכֹות ׁשֶ
  ָלחּושׁ 

ה. מד יֵמי ָחלּוק ָלְבׁשָ ָתהּ  ּבִ ַדְקּתוֹ  ְוֹלא ִנּדָ , ּבְ
ּתוֹ  יֵמי ּוְלַבׁשְ ֶתם ּבוֹ  ְוִנְמָצא ָטֳהָרָתהּ  ּבִ  ּתֹוָלה, ּכֶ
יֵמי ּמִ   :הּוא ִנּדּוָתהּ  ׁשֶ

ה. מה ָהְיָתה ֹקֶדם ָחלּוק ָלְבׁשָ ֶרת ׁשֶ  ְוַאַחר, ְמֻעּבֶ
ָרה ְתַעּבְ ּנִ ּתוֹ  ׁשֶ ֹלא ְלַבׁשְ ִדיָקה ּבְ  ָעָליו ּוָמְצָאה ּבְ

ֶתם ת ּתֹוָלה, ּכֶ ְלִביׁשַ ִמים ּבִ ּלֹא ַהּיָ  ָהְיָתה ׁשֶ
ֶרת יִניָקה ְוֵכן. ְמֻעּבֶ ַעְצָמהּ  ּתֹוָלה, ַהּמֵ מוֹ  ּבְ  ּכְ
ּתֹוָלה הּ  ׁשֶ ֲחֶבְרּתָ   :ּבַ

ּתוֹ  ָחלּוק. מו ַבׁשְ ּלְ יֵמי ׁשֶ ָתהּ  ּבִ ס ִנּדָ ּבֵ , ְוִנְתּכַ
ּתוֹ  ְוָחְזָרה ַמן ּוְלַבׁשְ ּזְ ִהיא ּבַ ֹלא ְטהֹוָרה ׁשֶ  ּבְ
ִדיָקה ס ִאם, ּבְ ּבֵ ְרֵאִלי ְיֵדי ַעל ִנְתּכַ  ְוֵאיָנהּ  תִיׂשְ
ָפֵנינוּ  ֹאל ּבְ ַדְקּתוֹ  ֲחָזָקה, ִלׁשְ ַעת ּבְ ׁשְ ּבּוס ּבִ , ּכִ
ה ּתֹוָלה ְוֵאיָנהּ  ָפֵנינוּ  ִהיא ְוִאם. ּבָ  ְואֹוֶמֶרת ּבְ
ּלֹא ַדְקּתוֹ  ׁשֶ ה לֹוַמר ּתֹוָלה, ּבְ ִחּלָ ּתְ ּמִ  ְוֹלא ָהָיה ׁשֶ
ּבּוס ְיֵדי ַעל ָעַבר ס ְוִאם. ַהּכִ ּבֵ  ְיֵדי ַעל ִנְתּכַ
פְ   ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים עֹוֶבֶדת אוֹ  ָחהׁשִ

ה לֹוַמר ּתֹוָלה, ְלָפֵנינוּ  ִחּלָ ּתְ ּמִ  ְוִאם. ָהָיה ׁשֶ
ר רּור ַעל ַלֲעֹמד ֶאְפׁשָ גֹון, ַהּבֵ ֶרת ּכְ ּכֶ ּמַ  ׁשֶ

ַמְרִאיתוֹ  יר ִאם, ּבְ ַהְינוּ  ַמְקּדִ ְכַנס ּדְ ּנִ  ְלתֹוךְ  ׁשֶ
ֶגד ָידּועַ , ַהּבֶ ּקֶֹדם ּבְ ּבּוס ׁשֶ , ַמְגִליד ְוִאם. ָהָיה ּכִ
ַהְינוּ  ֵאינוֹ  ּדְ ֶגד ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ׁשֶ ָידּועַ , ַהּבֶ ַאַחר ּבְ  ׁשֶ
ּבּוס ִקיָאה ֵאיָנהּ  ְוִאם. ָהָיה ּכִ ָכךְ  ּבְ ת, ּבְ ׁשֶ  חֹוׁשֶ

  :ַהְחִמירלְ 



 יז
 יז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ה. מז דּוק ָחלּוק ָלְבׁשָ ְטּתוֹ , ָלהּ  ַהּבָ ְסּתוֹ  ּוְפׁשַ  ְוִכּבַ
ִאיָלתוֹ  ֶתם ָעָליו ְוִנְמָצא, הּ ַלֲחֶבְרתָּ  ְוִהׁשְ  ִאם, ּכֶ

ָידּועַ , ַמְגִליד ה ּבְ ִנּיָ ְ ַהׁשּ ּמֵ  ְטֵמָאה ְוִהיא ִהיא ׁשֶ
יר הּוא ְוִאם. ְטהֹוָרה ְוָהִראׁשֹוָנה ָידּועַ , ַמְקּדִ  ּבְ

ֵמָהִראׁשֹוָנה ה ְטֵמָאה ְוִהיא, ִהיא ׁשֶ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ
  :ְטהֹוָרה

י. מח ּתֵ ים ׁשְ ְבׁשוּ  ָנׁשִ ּלָ דּוק ֶאָחד קָחלוּ  ׁשֶ  ּבָ
ֶתם ּבוֹ  ְוִנְמָצא ה ֵמֶהָחגֹור הּוא ִאם, ּכֶ  ּוְלַמּטָ

יֶהן ּתֵ יֶהן, ִלׁשְ ּתֵ  ְלַמְעָלה הּוא ְוִאם. ְטֵמאֹות ׁשְ
יֶהן ֵמֶהָחגֹור ּתֵ יֶהן, ִלׁשְ ּתֵ  ַאַחת ָהְיָתה. ְטהֹורֹות ׁשְ
ה ה ֵמֶהָחגֹור הּוא ִאם, ְקָצָרה ְוַאַחת ֲאֻרּכָ  ּוְלַמּטָ

ה םכְּ  ָלֲאֻרּכָ הּוא ׁשֵ ָצָרה ׁשֶ יֶהן, ַלּקְ ּתֵ . ְטֵמאֹות ׁשְ
ה ֵמֶהָחגֹור הּוא ְוִאם ָצָרה ּוְלַמּטָ  ּוְלַמְעָלה, ַלּקְ

ה ֵמֶהָחגֹור ה, ְטֵמָאה ָקְצָרה, ָלֲאֻרּכָ  ַוֲאֻרּכָ
ה. ְטהֹוָרה ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ טוּ  ּכְ ׁשְ  ּפָ
ְיָלה אֹותוֹ  ּלַ ןֹרא ֶאת ּבוֹ  ְלַכסֹות ּבַ  ִאם ֲאָבל, ׁשָ
סוּ  ן ֶאת ּבוֹ  ּכִ יֶהן, ֹראׁשָ ּתֵ ְסָתה. ְטֵמאֹות ׁשְ  ּכִ
הּ  ֶאת ֵמֶהן ַאַחת ה ְוֹלא ֹראׁשָ ִנּיָ ְ  אֹוָתהּ , ַהׁשּ

ְסָתה ּכִ הּ  ֶאת ׁשֶ הּ , ְטֵמָאה ֹראׁשָ   :ְטהֹוָרה ַוֲחֶבְרּתָ

ֹלשׁ . מט ים ׁשָ ְבׁשוּ  ָנׁשִ ּלָ  אוֹ , ֶאָחד ָחלּוק ׁשֶ
בוּ  ׁשְ ּיָ ךְ  ְוַאַחר, זוֹ  ַאַחר זוֹ  ֶאָחד ָסלַספְ  ַעל ׁשֶ  ּכָ
ֶתם ָעָליו ִנְמָצא ן, ּכֶ ּלָ ֵהא ְוהּוא ְטֵמאֹות ּכֻ ּיְ  ׁשֶ

ָבר ַהַסְפָסל ל ִמּדָ ה. ֻטְמָאה ַהְמַקּבֵ ּמֶ ָבִרים ּבַ  ּדְ
ְזַמן, ֲאמּוִרים ן ּבִ ּלָ ּכֻ וֹות ׁשֶ  ָהְיָתה ִאם ֲאָבל. ׁשָ

הּ ֵמֲחֶברְ  יֹוֵתר ִלְראֹות ְראּוָיה ֵמֶהן ַאַחת גֹון, ּתָ  ּכְ
ִהיא ֶרת אוֹ  ְזֵקָנה ׁשֶ ּלֹא אוֹ  ֵמיִניָקה אוֹ  ְמֻעּבֶ  ׁשֶ

ם ָרֲאָתה ֶמיהָ  ּדָ י ַעל ַאף ִמּיָ ׂשּוָאה ּפִ ּנְ  אֹוָתהּ , ׁשֶ
ֵאיָנהּ  ְראּוָיה ּתֹוָלה ִלְראֹות ְראּוָיה ׁשֶ   :ּבָ

ֹלשׁ . נ ים ׁשָ נֹות ָנׁשִ ׁשֵ ּיְ ה ׁשֶ ִמּטָ בֹות ַאַחת ּבְ ּלָ , ּוְמׁשֻ
רַ  זוֹ  זוֹ  ְמעּורֹות ְגֵליֶהןׁשֶ ם ְוִנְמָצא ּבְ ַחת ּדָ  ּתַ
ן, ֵמֶהן ַאַחת ּלָ בֹות ֵאיָנן ְוִאם. ְטֵמאֹות ּכֻ ּלָ  זוֹ  ְמׁשֻ
זוֹ  ם ְוִנְמָצא ּבְ ַחת ּדָ ן, ָהֶאְמָצִעית ּתַ ּלָ . ְטֵמאֹות ּכֻ

ַחת ִנְמָצא ִניִמית ּתַ , ְטֵמָאה ְוֶאְמָצִעית ִהיא, ַהּפְ
ַחת ְמָצאנִ . ְטהֹוָרה ְוַהִחיצֹוָנה  ִהיא, ַהִחיצֹוָנה ּתַ
ִניִמית, ְטֵמָאה ְוָהֶאְמָצִעית ה. ְטהֹוָרה ְוַהּפְ ּמֶ  ּבַ

ָבִרים ָעלוּ , ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ ֶרךְ  ּכְ לֹות ּדֶ ה ַמְרּגְ ּטָ , ַהּמִ
ֶרךְ  ָעלוּ  ִאם ֲאָבל ן, ַהִחיצֹוָנה ּדֶ ּלָ , ְטֵמאֹות ּכֻ

אּוַלי ֶרךְ  ׁשֶ הּ  ָנַטף ֲעָבָרָתהּ  ּדֶ ּנָ י ָהֵניוְ . ִמּמֶ  ִמּלֵ
ּלֹא ׁשֶ  ִנְמָצא ִאם ֲאָבל ָהֶעְליֹון ָסִדין ַעל ִנְמָצא ּכְ

ין, ּבוֹ  ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ ם ּכָ ּלָ ֵני, ְטֵמאֹות ּכֻ  ִמּפְ
הּוא ךְ  ָעׂשּוי ׁשֶ   :ָוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ  ְלִהְתַהּפֵ

ל. נא ּלֹא ַמְיֵרי ֶזה ּכָ ְדָקה ׁשֶ , ֵמֶהן ַאַחת ׁשּום ּבָ
ְדקוּ  אוֹ  ּבָ ןשְׁ  ׁשֶ ּתָ  ִאם ֲאָבל, ְטהֹורֹות ּוָמְצאוּ  ֹלׁשְ

ְדָקה ִים אוֹ  ַאַחת ּבָ ּתַ  ֵהן, ְטהֹורֹות ּוָמְצאוּ  ׁשְ
ּלֹא ְוָהַאֶחֶרת ְטהֹורֹות ְדָקה ׁשֶ  ְוִאם. ְטֵמָאה, ּבָ
ְדָקה ם ּבָ ית ּגַ ִליׁשִ ְ ן, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ַהׁשּ ּלָ  ּכֻ
ְדָקה ְוִאם. ְטֵמאֹות , הְטֵמאָ  ּוָמְצָאה ַאַחת ּבָ
ּלֹא ָהֲאֵחרֹות ְדקוּ  ׁשֶ הּ  ּתֹולֹות ּבָ . ְטהֹורֹות ְוֵהן, ּבָ

ְדקוּ  ִים ּבָ ּתַ , ְטֵמאֹות ֵהן, ְטֵמאֹות ּוָמְצאוּ  ׁשְ
ית ִליׁשִ ְ ֵני, ְטהֹוָרה ְוַהׁשּ ּתֹוָלה ִמּפְ ֶהן ׁשֶ  ְוָהא. ּבָ

ָתִליָנן אֹוָתהּ  ּדְ ְצָאה ּבְ ּמָ  ְלַטֵהר, ְטֵמָאה ׁשֶ
מְ  ָהא ְוֵכן, ָהַאֶחֶרת ְצָאה ְלאֹוָתהּ  ַטֲהִריָנןּדִ ּמָ  ׁשֶ
ְוָקא, ְטהֹוָרה ָחה ּדַ ּנְ ּקִ ֵעד ַעְצָמהּ  ׁשֶ ָיָדהּ  ּבְ ּבְ ד ׁשֶ  ִמּיָ



 יח
 יח

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ֶכף ם ִלְמִציַאת ּתֵ ֲהָתה ִאם ֲאָבל, ַהּדָ ֵדי ׁשָ  ּכְ
עּור ִדיָקה ׁשִ ַהְינוּ , ּבְ ֵדי ּדְ ח ּכְ ַקּנַ ּתְ ֹחִרין ׁשֶ  ּבַ

ִדיָקה ֵאין, ּוַבְסָדִקים  ְלַטֵהר ֵמָאהִלטְ  מֹוֶעֶלת ַהּבְ
  :ַעְצָמהּ  ְלַטֵהר ִלְטהֹוָרה ְוֹלא, ָהַאֶחֶרת

ה. נב ּמֶ ָבִרים ּבַ ן, ֲאמּוִרים ּדְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ וֹות ּכְ  ֲאָבל. ׁשָ
הּ  יֹוֵתר ִלְראֹות ְראּוָיה ַאַחת ִאם , ֵמֲחֶבְרּתָ

ֵאיָנהּ  ְראּוָיה ּתֹוָלה ְראּוָיה ׁשֶ יַצד. ּבָ  ַאַחת, ּכֵ
ָעְברוּ  ְזֵקָנה ה הָ ָעֶלי ׁשֶ ֹלׁשָ , ָרֲאָתה ְוֹלא עֹונֹות ׁשְ
. ְטֵמָאה ְוָיְלָדה, ְטהֹוָרה ְזֵקָנה, ָיְלָדה ְוַאַחת
ֶרת ַאַחת ר ְמֻעּבֶ ֻהּכַ ָרהּ  ׁשֶ ֵאיָנהּ  ְוַאַחת, ֻעּבָ  ׁשֶ

ֶרת ֶרת, ְמֻעּבֶ ֵאיָנהּ , ְטהֹוָרה ְמֻעּבֶ ֶרת ְוׁשֶ , ְמֻעּבֶ
תּוַלת ַאַחת. ְטֵמָאה ִמים ּבְ ּלֹא ּדָ  ָרֲאָתה ׁשֶ

ָרֲאָתה ְוַאַחת, עֹוָלםמֵ  ּלֹא, ׁשֶ . ְטהֹוָרה, ָרֲאָתה ׁשֶ
ָרֲאָתה ֵאיָנהּ  ְוַאַחת ֵמיִניָקה ַאַחת. ְטֵמָאה, ְוׁשֶ  ׁשֶ
ֵאיָנהּ , ְטהֹוָרה, ֵמיִניָקה, ֵמיִניָקה , ֵמיִניָקה ְוׁשֶ
ם. ְטֵמָאה ּתֹוָלה ּוְכׁשֵ הּ  ׁשֶ ֲחֶבְרּתָ ךְ  ּבַ  ּתֹוָלה ּכָ
ַעְצָמהּ  ִאם, ּבְ ה ׁשֶ ְזַמן ָחלּוק ָלְבׁשָ ֵאיָנהּ  ּבִ  ׁשֶ
ֶרת ךְ  ְוַאַחר, ְמֻעּבֶ ּתוֹ  ּכָ ְזַמן ְלַבׁשְ ִהיא ּבִ  ׁשֶ
ֶרת ם ָעָליו ְוִנְמָצא, ְמֻעּבֶ ִמים ּתֹוָלה, ּדָ ּיָ  ּבַ

ּלֹא ָהִראׁשֹוִנים ֶרת ָהְיָתה ׁשֶ  ֵמיִניָקה ְוֵכן, ְמֻעּבֶ
ן ָהיוּ  ְוִאם. ּוְטהֹוָרה, ּוְזֵקָנה ּלָ וֹות ּכֻ  ֵמיִניקֹות ׁשָ

 ֵאין, ֵמיִניָקה ְוַאַחת ְזֵקָנה ַאַחת אוֹ  ְזֵקנֹות אוֹ 
זוֹ  זוֹ  ּתֹולֹות ן ָהיוּ . ּבְ ּתָ ֹלׁשְ  ְוׁשֹוְכבֹות ֵערֹות ׁשְ

ה ַעל ּטָ בֹות אוֹ  ַהּמִ ַאַחת ַהַסְפָסל ַעל יֹוׁשְ , ּכְ
ם ְוִנְמָצא ַחת ּדָ ַחת ֲאִפּלוּ , ֵמֶהן ַאַחת ּתַ  ּתַ

יָון, ָהֶאְמָצִעית ל ּכֵ ּכָ ֶרתמַ  ַאַחת ׁשֶ  ְמקֹוָמהּ  ּכֶ
ּתֹאַמר אֹוָתהּ  ִרי: ׁשֶ ּלֹא ִלי ּבָ אִתי ׁשֶ קֹום ּבָ  ַלּמָ

ְמָצא ּנִ ם ׁשֶ יֵניֶהן ִנְמָצא ְוִאם. ְטהֹוָרה, ַהּדָ , ּבֵ

ִים ּתַ ְ ְמָצא ַהׁשּ ּנִ יֵניֶהן ׁשֶ  ְוָהַאֶחֶרת, ְטֵמאֹות ּבֵ
ֶרךְ  ָעלוּ  ְוִאם. ְטהֹוָרה ַחת ְוִנְמָצא ַהִחיצֹוָנה ּדֶ  ּתַ
ן, ָנהַהִחיצוֹ  ּלָ ַחת. ְטֵמאֹות ּכֻ , ָהֶאְמָצִעית ּתַ

. ְטהֹוָרה ְוַהִחיצֹוָנה, ְטֵמאֹות ּוְפִניִמית ֶאְמָצִעית
ַחת ִניִמית ּתַ הּ  ִהיא, ַהּפְ ִים, ְטֵמָאה ְלַבּדָ ּתַ  ּוׁשְ

 ְלַצד ֵעֶסק ָלֶהן ָהָיה ְוִאם. ְטהֹורֹות ַהִחיצֹונֹות
ִנים ן ּפְ ְרּכָ ּדַ ד ִלְקָרב ׁשֶ ִני ַלּצַ גֹון, ִמיַהּפְ ֵהן ּכְ  ׁשֶ

ֵרַחִים טֹוֲחנֹות ם ְוִנְמָצא, ּבַ ַחת ּדָ ִניִמית ּתַ , ַהּפְ
ִים ּתַ ִניִמּיֹות ׁשְ ַחת ִנְמָצא ְוִאם, ְטֵמאֹות ַהּפְ  ּתַ

ֵאין, ְטהֹוָרה ּוְפִניִמית ְטֵמָאה ִהיא, ַהִחיצֹוָנה  ׁשֶ
ִניִמית   :ַהִחיצֹוָנה ְלַצד ָלבֹוא ּדֹוֶחֶקת ּפְ

ָאמְ  ָהא. נג ם ִנְמָצא: ִריַנןּדְ ָחלּוק ּדָ ה אוֹ  ּבְ  ִמּטָ
ן ַסְפָסל אוֹ  ּלָ  ַאַחת ִנְתַעְסָקה ִאם, ְטֵמאֹות ּכֻ

ְכָתִמים ן, ּבִ ּלָ ן, ְטהֹורֹות ּכֻ ּלָ ּכֻ הּ  ּתֹולֹות ׁשֶ  ְוִהיא ּבָ
ָתִמים ּתֹוָלה ּכְ   :ּבַ

ָתִמים ֵאין. נד ּכְ ּום ּבַ יַצד. ֶוֶסת ִמׁשּ  ָמְצָאה, ּכֵ
ֶתם ֹראשׁ  ּכֶ ֹלשׁ  ֲאִפּלוּ , ֶדשׁ חֹ  ּבְ ָעִמים ׁשָ  ֹלא, ּפְ

ְתֵמי חּוץ. עֹוַקְרּתוֹ  ְוֹלא ְקַבֲעתוֹ  דּוק ֵעד ִמּכִ  ַהּבָ
ֵהם, ָלהּ  ִאים ׁשֶ ָכל ְמַטּמְ ֵהן ּבְ  ֵהן ַוֲהֵרי, ׁשֶ

ְרִאּיֹות ָבר ְלָכל ּכִ   :ּדָ

 קצא סימן
ָסִעיף  ּובוֹ , בהשתנה דם שמצאה אשה דין

  ֶאָחד

ה. א ָ הִ  ָהִאׁשּ יָנהׁשֶ ּתִ ם ְוָיָצא ַמִים ׁשְ  ֵמי ִעם ּדָ
ין, ַרְגֶליהָ  יָנה ּבֵ ּתִ ִהׁשְ ין, עֹוֶמֶדת ְוִהיא ׁשֶ  ּבֵ

יָנה ּתִ ִהׁשְ ֶבת ְוִהיא ׁשֶ . ְטהֹוָרה זוֹ  ֲהֵרי, יֹוׁשֶ
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ה ַוֲאִפּלוּ  יׁשָ ְעְזָעה ּגּוָפהּ  ִהְרּגִ  ֵאיָנהּ , ְוִנְזּדַ
ת ׁשֶ ת, חֹוׁשֶ ׁשַ ַהְרּגָ ֵאין זוֹ  ִהיא ַרְגֶליהָ  ֵמי ׁשֶ  ֵמי ׁשֶ
ם ֶזה ְוָדם, ַהֶחֶדר ִמן ַרְגַלִים ה ּדַ  הּוא ַמּכָ

ַחְלֹחֶלת ּכּוְלָיא אוֹ  ּבַ   :ּבַ

 קצב סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , לחפה הנכנסת כלה דיני

ָבעּוהָ . א א ּתְ ׂשֵ ָסה ִלּנָ ּיְ ב ְצִריָכה, ְוִנְתּפַ  ֵליׁשֵ
ְבָעה ים ׁשִ ין, ְנִקּיִ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ הְקטַ  ּבֵ  ַוֲאִפּלוּ , ּנָ
ְדָקה ַעת ַעְצָמהּ  ּבָ ׁשְ ִביָעה ּבִ , ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּתְ
א ּמָ ת ָרֲאָתה ִחּמּוד ֵמֲחַמת ׁשֶ ם ִטּפַ ל ּדָ ַחְרּדָ  ּכְ
ה ְוֹלא יׁשָ ֳחָרת' ז ּומֹוָנה. ּבוֹ  ִהְרּגִ  יֹום ִמּמָ

ִביָעה ַאף, ָטֳהָרה ֶהְפֵסק ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ , ַהּתְ  ׁשֶ
י ַעל לֹּ  ּפִ ְדָקה אׁשֶ יֹום ּבָ ִביָעה ּבְ  ְלַהְפִסיק ַהּתְ

ָטֳהָרה ֳחָרת ִמּיֹום מֹוָנה, ּבְ ים' ז ַהּמָ  ּוִמיהוּ . ְנִקּיִ
ִדיָקה ְצִריָכה   'ז ּתֹוךְ  ּבְ

ְבַעת. ב לוּ  ָיִמים ׁשִ ָעה אֹוָתם מֹוִנים ַהּלָ ָ  ִמׁשּ
ִהיא הּ  סֹוֶמֶכת ׁשֶ ַדְעּתָ ה ַעְצָמהּ  ּוְמִכיָנה ּבְ , ַלֻחּפָ

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ה ׁשֶ ׁשָ   :ֲעַדִין ִנְתַקּדְ

חוּ  ִאם. ג ּוִאין ּדָ ׂשּ ה ֵאיֶזה ֵמֲחַמת ַהּנִ  ַעל ַאף ִסּבָ
י ָבה ּפִ ׁשְ ּיָ ים' ז ׁשֶ ב ַלֲחֹזר ְצִריָכה ְנִקּיִ ' ז ְוֵליׁשֵ

ים רוּ  ְנִקּיִ ְ ׁשּ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ּוִאין ַלֲעׂשֹות ּכְ ׂשּ   ,ַהּנִ

ְרָסה ָחָתן ְוֵכן, ֶזה ְזַמן ּתֹוךְ  ּוְכָנָסהּ  ָעַבר. ד ּפֵ  ׁשֶ
תוֹ  ּלָ ה ּכַ א ֹקֶדם ִנּדָ ּבָ הּ  ִיְתַיֵחד ֹלא, ָעֶליהָ  ׁשֶ , ִעּמָ
א ן הּוא ֶאּלָ ין ָיׁשֵ ים ּבֵ ָנה ְוִהיא ָהֲאָנׁשִ ין ְיׁשֵ  ּבֵ

ים ׁשִ   :ַהּנָ

תוֹ  ַמֲחִזיר. ה רּוׁשָ ב ְצִריָכה ּגְ ְבָעה ֵליׁשֵ ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

 קצג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד בוֹ וּ , בתולים דם דין

תּוָלה ֶאת ַהּכֹוֵנס. א ִעיַלת ּבֹוֵעל, ַהּבְ  ִמְצָוה ּבְ
יָאתוֹ  ְוגֹוֵמר ד ּופֹוֵרשׁ  ּבִ ה ִהיא ֲאִפּלוּ . ִמּיָ  ְקַטּנָ
ּלֹא יעַ  ׁשֶ הּ  ִהּגִ  ַוֲאִפּלוּ , ָרֲאָתה ְוֹלא ִלְראֹות ְזַמּנָ
ְדָקה ם ָמְצָאה ְוֹלא ּבָ א ְטֵמָאה, ּדָ ּמָ  ָרֲאָתה ׁשֶ
ם תִטפַּ  ל ּדָ ַחְרּדָ הוּ  ּכְ ְכַבת ְוִחּפָ  ּוְצִריָכה. ֶזַרע ׁשִ

ְפֹסק ּתִ ָטֳהָרה ׁשֶ ל ְוִתְבּדֹק ּבְ ְבָעה ּכָ  ְוֹלא, ׁשִ
ְתִחיל הּ ' ה יֹום ַעד ִלְמנֹות ּתַ ּמּוׁשָ  ְונֹוֵהג. ְלׁשִ
הּ  ָכל ִעּמָ יֵני ּכְ ה ּדִ א, ַהְרָחָקה ְלִעְנַין ִנּדָ  ֶאּלָ
ה ּדָ ּנִ מּוָרה ׁשֶ ן וֹ ל ָאסּור, ּגְ ָתהּ  ַעל ִליׁשַ  ֲאִפּלוּ  ִמּטָ

ֵאיָנהּ  ׁשֶ ה ּכְ ּטָ ּמִ ר ְוזוֹ , ּבַ ן לוֹ  ֻמּתָ אֹוָתהּ  ִליׁשַ  ּבְ
ה ָעְמָדה ְלַאַחר, ִמּטָ ָסִדין ַוֲאִפּלוּ , ֵמֶאְצלוֹ  ׁשֶ  ּבְ

ם ַהּדָ   :ָעָליו ׁשֶ

 קצד סימן
  ְסִעיִפים: ד"י ּובוֹ , ומפלת יולדת דיני

ם ֲאָתהרָ  ֹלא ֲאִפּלוּ , יֹוֶלֶדת. א ה ְטֵמָאה, ּדָ ִנּדָ , ּכְ
ין ין, ַחי ָיְלָדה ּבֵ ה ּבֵ . ֵנֶפל ַוֲאִפּלוּ  ֵמת ַיְלּדָ

ה ו, ֻטְמָאָתהּ  ְיֵמי ֵהם ְוַכּמָ ַמן ַעְכׁשָ ּזְ ה ּבַ ל ַהּזֶ  ּכָ
זֹוב יֹוְלדֹות ֲחׁשּובֹות ַהּיֹוְלדֹות  ִלְסּפֹר ּוְצִריכֹות ּבְ
ְבָעה ים ׁשִ ּיוֹ  אֹוֵמר ִנְמֵצאתָ , ְנִקּיִ  ָזָכר ֶלֶדתׁשֶ
ֶבת ָדה' ז יֹוׁשֶ ים' ְוז ַלּלֵ  ְוַהּיֹוֶלֶדת, ְלִזיָבה ִלְנִקּיִ
ֶבת ְנֵקָבה בּוַעִים יֹוׁשֶ ָדה ׁשְ ים' ְוז ַלּלֵ . ְלִזיָבה ְנִקּיִ
ֵהם, ֵלָדה ְיֵמי  ֹלא ִאם, ִלְנֵקָבה ד"ְוי ְלָזָכר' ז ׁשֶ

ֶהן ָרֲאָתה ְלמוּ  ְוִאם, ִזיָבָתהּ  ִלְסִפיַרת עֹוִלים ּבָ  ׁשָ
ים' ז תֹוךְ  ְנִקּיִ  ֲאסּוָרה זוֹ  ֲהֵרי, ִלְנֵקָבה ד"י ּבְ
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 ֹלא, ָלֵכן ֹקֶדם ָטְבָלה ְוִאם, ו"ט ֵליל ַעד
  :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה

ֶלת. ב ּפֶ תֹוךְ  ַהּמַ ת ֵאיָנהּ ' מ ּבְ ׁשֶ  ֲאָבל ְלָוָלד חֹוׁשֶ
ת ׁשֶ ּום חֹוׁשֶ ה ִמׁשּ   :ָרֲאָתה ֹלא ֲאִפּלוּ , ִנּדָ

ֶלת. ג ּפֶ ֵהָמה ִמיןכְּ  ַהּמַ ה ּבְ ִמין אוֹ  ָועֹוף ַחּיָ  ּכְ
ִגים ָקִצים ַוֲחָגִבים ּדָ ים ּוׁשְ  צּוַרת ְוָכל, ּוְרָמׂשִ
ִפיר אוֹ , ָוָלד ְלָיא אוֹ  ׁשָ ָרעּוהָ  ֲחִתיָכה אוֹ  ׁשִ ּקְ  ׁשֶ
הּ  ְוֵישׁ  יו ֶעֶצם ּבָ ֵאין ַעְכׁשָ ִקיִאין ָאנוּ  ׁשֶ  ּבְ

צּורֹות ת, ּבְ ׁשֶ לוּ  ְוִאם, ְלָוָלד חֹוׁשֶ ים' ז ּכָ  ְנִקּיִ
תֹוךְ   ֹלא ו"ט ֵליל ֹקֶדם ָטְבָלה ִאם, יֹום ד"י ּבְ
  :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה

ךְ  ְוַאַחר ַחי ָוָלד ָיְלָדה. ד יָלה ּכָ ְלָיא ִהּפִ , ׁשִ
ת ֵאיָנהּ  ׁשֶ א, ַאֵחר ְלָוָלד חֹוׁשֶ  אֹוָתהּ  ּתֹוָלה ֶאּלָ
ָלד ּוָ ְלָדה ּבַ ּיָ ָבר ׁשֶ  ִאם ֲאָבל. יֹום ג"כ ַעד, ּכְ

יָלה ה ֵנֶפל ִהּפִ ִחּלָ ְלָיא ּבוֹ  ּתֹוִלין ֵאין ּתְ ִ  ַהׁשּ
יָלה ִהּפִ ךְ  ַאַחר ׁשֶ ת, ּכָ ׁשֶ ְלָיא ְוחֹוׁשֶ ִ ן ַלׁשּ  ָלהּ  ִלּתֵ

ל ֻטְמָאה ְיֵמי   :ְנֵקָבה ׁשֶ

ְלָיא ָיְצָאה. ה ִ ה ַהׁשּ ִחּלָ  אֹוָתהּ  ּתֹוִלין ֵאין, ּתְ
ָלד ּוָ ֵלד ּבַ ּתֵ ךְ  ַאַחר ׁשֶ , ְקָיָמא ןבֶּ  הּוא ֲאִפּלוּ , ּכָ

ת ׁשֶ ְלָיא ְוחֹוׁשֶ ִ ן ַלׁשּ ל ֻטְמָאה ְיֵמי ָלהּ  ִלּתֵ  ׁשֶ
  :ְנֵקָבה

ְלָיא ִמְקָצת ָיְצָאה. ו יֹום ׁשִ  ְוֹלא, ִראׁשֹון ּבְ
ת', ב יֹום ַעד ְיִציָאָתהּ  ִנְגְמָרה ׁשֶ  ִמּיֹום חֹוׁשֶ
א מֹוָנה ֵאיָנהּ  ֲאָבל ִראׁשֹון ִני ִמּיֹום ֶאּלָ   :ׁשֵ

ֶלת. ז ּפֶ מּות ַהּמַ ֵהָמה ּדְ ה ּבְ ְלָיא, ְועֹוף ַחּיָ  ְוׁשִ
הּ  ְקׁשּוָרה ת ֵאיָנהּ , ּבָ ׁשֶ  ְוִאם, ַאֵחר ְלָוָלד חֹוׁשֶ

הּ  ְקׁשּוָרה ֵאיָנהּ  ת, ּבָ ׁשֶ  ְוַאף, ַאֵחר ְלָוָלד חֹוׁשֶ
י ַעל ָלד ּפִ ַהּוָ ְדֶמה ׁשֶ ין, ָזָכר ַהּנִ ׁשִ ן חֹוׁשְ  ָלהּ  ִלּתֵ
ל ֻטְמָאה ְיֵמי בִ  ְנֵקָבה ׁשֶ ׁשְ ְלָיא ילּבִ ִ   :ַהׁשּ

רֹוִגינּוס אוֹ  ֻטְמטּום ַהּיֹוֶלֶדת. ח  ָלהּ  נֹוְתִנין, ַאְנּדְ
ל ֻטְמָאה ְיֵמי   :ְנֵקָבה ׁשֶ

ה. ט יׁשָ יָלה ִהְרּגִ ִהּפִ  ֲאִפּלוּ , ָמה יֹוַדַעת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ
ֶחְזַקת ָהְיָתה ֹלא ֶרת ּבְ  ֵלָדה ְטֵמָאה זוֹ  ֲהֵרי ְמֻעּבֶ

ת ׁשֶ א ְוחֹוׁשֶ ּמָ   :ָהְיָתה ָבהְנקֵ  ׁשֶ

ךְ . י ָלד ֶנְחּתַ ֵמֶעיהָ  ַהּוָ ין, ֵאֶבר ֵאֶבר ְוָיָצא ּבְ  ּבֵ
ָצא ּיָ גֹון ָהֵאָבִרים ֵסֶדר ַעל ׁשֶ ָצא ּכְ ּיָ  ָהֶרֶגל ׁשֶ

ֹוק ְוַאֲחֶריהָ  ֵרךְ  ְוַאֲחֶריהָ  ַהׁשּ ין, ַהּיָ ָצא ּבֵ ּיָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
ֵצא ַעד ֵלָדה ְטֵמָאה ֵאיָנהּ , ַהֵסֶדר ַעל ּיֵ , ֻרּבוֹ  ׁשֶ
ּלוֹ  ֹראׁשוֹ  ָיָצא ְוִאם ֶאָחד ּכֻ ֻרּבוֹ  ֶזה ֲהֵרי, ּכְ , ּכְ
ךְ  ֹלא ְוִאם ַדְרּכוֹ  ְוָיָצא, ִנְתַחּתֵ ֵצא, ּכְ ּתֵ ֶ  ִמׁשּ

ְחּתוֹ  ּדַ ִיּלֹוד ֶזה ֲהֵרי ּפַ י ַעל ַאף ּכְ ךְ  ּפִ ְחּתַ ּנֶ  ַאַחר ׁשֶ
ךְ  ָבר סֹוף ְוֹלא. ּכָ ֵצא ּדָ ּיֵ שׁ  ַלחּוץ ׁשֶ א, ַמּמָ  ֶאּלָ

ָצאִמשֶּׁ  ֲאִפּלוּ    :ִלְפרֹוְזדֹור חּוץ ּיָ

ר הֹוִציא. יא  ְטֵמָאה ִאּמוֹ , ְוֶהֱחִזיָרהּ  ָידוֹ  ֶאת ָהֻעּבָ
  :ֵלָדה

ה ָהְיָתה. יב ְמָעה ֵליֵלד ַמְקׁשָ ל קֹולוֹ  ְוׁשָ , ָוָלד ׁשֶ
ִיּלֹוד ָחׁשּוב ִאי ּכְ ר ׁשֶ ּלֹא ֶאְפׁשָ  ֹראׁשוֹ  הֹוִציא ׁשֶ
רֹוְזדֹור חּוץ   :ַלּפְ

אֹוִמים ֶדתַהּיֹולֶ . יג ָהה ּתְ , ֲחֵברוֹ  ַאַחר ָוָלד ְוׁשָ
גֹון ִקיַעת ֹקֶדם ָהֶאָחד ּכְ ה ׁשְ  ַאַחר ְוָהַאֵחר ַהַחּמָ

ִקיַעת ה ׁשְ ָצא, ַהַחּמָ ּיָ ֶ  ֵלָדה ְטֵמָאה ָהִראׁשֹון ִמׁשּ
ֵצא ֻטְמָאה ְיֵמי ּומֹוִנין ּיֵ ֶ  ְוִאם, ָהַאֲחרֹון ִמׁשּ



 כא
 כא

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ר ָהִראׁשֹון הּוא ִנּכָ ר ִניְוַהשֵּׁ  ָזָכר ׁשֶ הּוא ִנּכָ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  אוֹ , ְנֵקָבה ר ׁשֶ ִני ִנּכָ  ָזָכר הּוא ִאם ֶזה ׁשֵ

ָצא מֹוָנה, ְנֵקָבה אוֹ  ּיָ ֶ ִני ִמׁשּ ֵ  ֻטְמָאה ְיֵמי ַהׁשּ
  :ִלְנֵקָבה

ם ָיָצא ֹלא ִאם, ּדֶֹפן יֹוֵצא. יד א ּדָ ֶרךְ  ֶאּלָ  ּדֶ
ָדה ְטהֹוָרה ִאּמוֹ , ּדֶֹפן ה ִמּלֵ ּדָ יָבה ּוִמּנִ   :ּוִמּזִ

 קצה סימן
 ז"י ּובוֹ , נדותה בזמן האסורים דברים

  ְסִעיִפים:

ב. א ּתוֹ  ִלְפֹרשׁ  ָאָדם ַחּיָ יֵמי ֵמִאׁשְ  ַעד ֻטְמָאָתהּ  ּבִ
ְסּפֹר ּתִ ֹחק ְוֹלא. ְוִתְטּבֹל ׁשֶ  ֹראשׁ  ָיֵקל ְולא ִיׂשְ

הּ  א ִעּמָ ּמָ יל ׁשֶ ר ֲאָבל, ַלֲעֵבָרה ַיְרּגִ  ְלִהְתַיֵחד ֻמּתָ
הּ  א ֵכיָוןדְּ , ִעּמָ ּבָ ַעם ָעֶליהָ  ׁשֶ  ֹלא ּתוּ  ַאַחת ּפַ
יף ּקִ   :ְצֵריהּ יִ  ּתַ

ע ֹלא. ב הּ  ִיּגַ ע ֲאִפּלוּ  ּבָ ֶאְצּבַ ה ּבְ  ְוֹלא, ְקַטּנָ
יט דוֹ  יֹוׁשִ ָבר ׁשּום ְלָיָדהּ  ִמּיָ ֶלּנוּ  ְוֹלא ּדָ  ְיַקּבְ
ָדהּ  א, ִמּיָ ּמָ ע ׁשֶ ָרהּ  ִיּגַ ְבׂשָ   :ּבִ

הּ  ֹיאַכל ֹלא. ג ְלָחןהַ  ַעל ִעּמָ ֻ א, ׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ֵישׁ  ּכֵ
ּנּוי ׁשּום ְהֶיה ׁשִ ּיִ ָבר ׁשּום ׁשֶ ין ַמְפִסיק ּדָ  ְקָעָרה ּבֵ
ּלוֹ  ָעָרה ׁשֶ הּ  ַלּקְ ּלָ ּיֹאַכל אוֹ , ַקְנַקן אוֹ  ֶלֶחם, ׁשֶ  ׁשֶ
ל ה ֶאָחד ּכָ ּפָ ּמַ ּלוֹ  ּבַ   :ׁשֶ

ה ֹלא. ד ּתֶ יּוֵרי ִיׁשְ ִ ְתָתה ּכֹוס ִמׁשּ ָ ׁשּ   :ִהיא ׁשֶ

ב ֹלא. ה ה ֵיׁשֵ ִמּטָ ּלֹא ֲאִפּלוּ , ָלהּ  ַהְמֻיֶחֶדת ּבְ  ׁשֶ
ָפֶניהָ    :ּבְ

ן ֹלא. ו הּ  ִייׁשַ ה ִעּמָ ִמּטָ ל ֲאִפּלוּ , ּבְ ִבְגּדוֹ  ֶאָחד ּכָ  ּבְ
ֶזה ֶזה נֹוְגִעין ְוֵאין   :ּבָ

ל ֹלא. ז ּכֵ ֲעֵקָבהּ  ֲאִפּלוּ  ִיְסּתַ ְמקֹומֹות ְוֹלא, ּבַ  ּבִ
הּ  ַהְמֻכִסים ּבָ   ,ׁשֶ

ַיֵחד ָלהּ  ּויָרא. ח ּתְ ָגִדים ָלהּ  ׁשֶ , ִנּדּוָתהּ  ִליֵמי ּבְ
ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ ֵניֶהם ׁשֶ ִמיד זֹוְכִרים ׁשְ ִהיא ּתָ ה ׁשֶ   :ִנּדָ

י. ט ֹקׁשִ ירוּ  ּבְ ט ָלהּ  ִהּתִ ֵ יֵמי ְלִהְתַקׁשּ ָתהּ  ּבִ , ִנּדָ
א ֵדי ֶאּלָ ּלֹא ּכְ ה ׁשֶ ּנֶ ְתּגַ ֲעָלהּ  ַעל ּתִ   :ּבַ

ל. י השֶׁ  ְמָלאכֹות ּכָ ָ ה ָהִאׁשּ ה, ְלַבֲעָלהּ  עֹוׂשָ  ִנּדָ
ה ִזיַגת חּוץ, לוֹ  עֹוׂשָ ֲאסּוָרה, ַהּכֹוס ִמּמְ  ִלְמֹזג ׁשֶ
יחוֹ  ַהּכֹוס ְלָחן ַעל ְלָפָניו ּוְלַהּנִ ֻ א ַהׁשּ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ה ֲעׂשֶ ר ׁשּום ּתַ גֹון, ֶהּכֵ יֶחּנוּ  ּכְ ּנִ ּתַ ְלָחן ַעל ׁשֶ ֻ  ַהׁשּ
ַיד ֹמאל ּבְ יֶחּנוּ  אוֹ  ׂשְ ּנִ ר ַעל ּתַ  ַעל אוֹ  ַהּכַ

ֶסת ַיד ֲאִפּלוּ , ַהּכֶ   :ְיִמיָנהּ  ּבְ

יעַ  ֲאסּוָרה. יא תוֹ  ְלַהּצִ ָפָניו ִמּטָ ִריַסת ְוַדְוָקא, ּבְ  ּפְ
ְכֶסה ְסִדיִנים הּוא ְוַהּמִ ֶרךְ  ׁשֶ ה ּדֶ ַעת ֲאָבל, ִחּבָ  ַהּצָ
ִרים ָסתֹות ַהּכָ הּוא ְוַהּכְ ֶרךְ  ְוֵאיָנהּ  ֹטַרח ׁשֶ ה ּדֶ , ִחּבָ
ֵרי ּלֹא. ׁשָ ָפָניו ְוׁשֶ ר ַהּכֹל, ּבְ  יֹוֵדעַ  הּוא ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ִהיא ֶעת ׁשֶ   :אֹוָתם ַמּצֶ

ָניו ִלְרֹחץ ַמִים לוֹ  ִלּצֹק ֲאסּוָרה. יב  ָיָדיו ּפָ
 ַמִים ֵהם ַוֲאִפּלוּ  ּבוֹ  נֹוַגַעת ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ , ְוַרְגָליו
  :צֹוְנִנים

ם. יג ׁשֵ ֲאסּוָרה ּכְ  ָאסּור הּוא ךְ כָּ  לוֹ  ִלְמֹזג ׁשֶ
א, עֹוד ְוֹלא, ָלהּ  ִלְמֹזג ֹלחַ  ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ  ָלהּ  ִלׁשְ
ל ּכֹוס ָנא ֹלא, ָאסּור ַיִין ׁשֶ ל ּכֹוס ׁשְ ָרָכה ׁשֶ  ּבְ
ָנא ֹלא  ֲאָבל, ָלהּ  ְמֻיָחד הּוא ִאם, ַאֵחר ּכֹוס ׁשְ



 כב
 כב

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ִתית ַהּכֹוס ֵמאֹותוֹ  ֵהם ׁשֹוִתים ִאם  ִאיִהי ְוׁשָ
ְתַרְיהוּ  הּ  ןלָ  ֵלית, ַאּבַ   :ּבָ

ל. יד ין ְלַהְרִחיק ָצִריךְ  ַהַהְרָחקֹות ֵאּלוּ  ּכָ יֵמי ּבֵ  ּבִ
ין ִנּדּוָתהּ  יֵמי ּבֵ ֵהם, ִלּבּוָנהּ  ּבִ ל ׁשֶ  ְיֵמי ּכָ

ָכל ִחּלּוק ְוֵאין, ְסִפיָרָתהּ  ין ֵאּלוּ  ּבְ שׁ  רֹוָאה ּבֵ  ַמּמָ
ֶתם ְלמֹוֵצאת   :ּכֶ

שַׁ  ִמי לוֹ  ְוֵאין חֹוֶלה הּוא ִאם. טו ּיְ ּנוּ ׁשֶ ׁשֶ  ּמְ
ֶרת, זּוָלָתהּ  ׁשוֹ  ֻמּתֶ ּמְ ֵהר ַרק, ְלׁשַ ּזָ ּתִ יֹוֵתר ׁשֶ  ּבְ
ּתּוַכל ֵהר ׁשֶ ָניו ֵמַהְרָחַצת ְלִהּזָ  ְוַרְגָליו ָיָדיו ּפָ
ַעת ה ְוַהּצָ ּטָ ָפָניו ַהּמִ   :ּבְ

ה. טז ָ ה ְוִהיא חֹוָלה ִאׁשּ  ִלּגֹעַ  ְלַבֲעָלהּ  ָאסּור, ִנּדָ
הּ  ֵדי ּבָ הּ  ּכְ ׁשָ ּמְ גֹון, ְלׁשַ יָבהּ  ַלֲהִקיָמהּ  ּכְ ּכִ  ּוְלַהׁשְ

  :ּוְלָסְמָכהּ 

ֲעָלהּ  ִאם. יז שׁ  ָאסּור, רֹוֵפא ּבַ ֵ   :ַהּדֶֹפק ָלהּ  ְלַמׁשּ

 קצו סימן
 ג"י ּובוֹ , ובדיקתה הלבון לבישת דיני

  ְסִעיִפים:

ְבָעה. א ָבה ָיִמים ׁשִ ַהּזָ  ַמְתִחיִלין סֹוֶפֶרת ׁשֶ
ֳחַרת ְסקָ  יֹום ִמּמָ ּפָ ָטהּ  ְוָכךְ . ּבוֹ  הׁשֶ ּפָ  ִאם, ִמׁשְ
ְרֶאה ְראֹות ּוָפְסָקה' ג אוֹ  ָיִמים' ב ּתִ  ּבֹוֶדֶקת, ִמּלִ
ּיֹום ְסָקה ּבַ ּפָ ֵדי ׁשֶ ְפֹסק ּכְ ּתִ ָטֳהָרה ׁשֶ  זוֹ  ּוְבִדיָקה, ּבְ
ְהֶיה ָמׁשֹות ְלֵבין ָסמּוךְ  ּתִ ְ ד ּוְלעֹוָלם. ַהׁשּ  ְיַלּמֵ
תֹוךְ  ָאָדם יתוֹ  ּבְ ֵהא ּבֵ ּתְ יֹום ֶקתּבֹודֶ  ׁשֶ  ֶהְפֵסק ּבְ

מֹוךְ  ַטֲהָרָתהּ  חּוק ּבְ ֵהא ּדָ ּיְ ם ְוׁשֶ ל ׁשָ ין ּכָ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ ּזוֹ , ַהׁשּ ִדיָקה ׁשֶ ֵדי מֹוִציָאה ַהּבְ   ָסֵפק ִמּיְ

ְלַבד ֶאָחד יֹום ָרֲאָתה. ב ּיֹום ּבוֹ  ּוָפְסָקה ּבִ , ּבַ
מֹוךְ  ַעְצָמהּ  ִלְבּדֹק ְצִריָכה חּוק ּבְ ֵהא ּדָ ּיְ ם ְוׁשֶ  ׁשָ

ל ין ּכָ ָמׁשֹות ּבֵ ְ   :ַהׁשּ

ּיֹום. ג ְסָקה ּבַ ּפָ ְראֹות ׁשֶ  ַעְצָמהּ  ּובֹוֶדֶקת ִמּלִ
ָאמּור שׁ , ּכָ ְלּבַ דּוק ָחלּוק ּתִ ֵאין ָלהּ  ַהּבָ  ּבוֹ  ׁשֶ
ֶתם ְיָלה, ּכֶ ים ּוַבּלַ ׂשִ דּוִקים ְסִדיִנים ּתָ  ַהּבְ

ָתִמים ֳחָרת ּוִמּיֹום, ִמּכְ ְתִחיל ַהּמָ ְבעָ  ִלְסּפֹר ּתַ  הׁשִ
ים   :ְנִקּיִ

ָכל. ד  ִלְהיֹות ְצִריָכה ַהְסִפיָרה ְיֵמי' ִמז יֹום ּבְ
ה ּבֹוֶדֶקת ִחּלָ ֲעַמִים ְלַכּתְ ָכל ּפַ  ַאַחת, יֹום ּבְ
ֲחִרית ָמׁשֹות ְלֵבין ָסמּוךְ  ְוַאַחת ׁשַ ְ  ֹלא ְוִאם ַהׁשּ
ְדָקה ָכל ּבָ ְבָעה ּבְ ִ א ַהׁשּ ַעם ֶאּלָ ָנא ֹלא, ַאַחת ּפַ  ׁשְ
ְדָקה יוֹ  ּבָ ל ִראׁשֹון םּבְ ְבָעה ׁשֶ ִ ּיֹום אוֹ  ַהׁשּ  ּבַ

ִביִעי ְ ֶאָחד אוֹ  ַהׁשּ ְדָקה ֵמַאַחר, ֵמָהֶאְמָצִעים ּבְ ּבָ  ׁשֶ
ּיֹום ּקֶֹדם ּבַ ִביִעי ׁשֶ ְ . ָלהּ  ָעלוּ , ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ַהׁשּ
ְדָקה ֹלא ִאם ֲאָבל ָכל ּבָ ִמיִני ּוַבּיֹום', ַהז ּבְ ְ  ַהׁשּ

ְדָקה א ָלהּ  ֵאין, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה ּבָ ' ח יֹום ֶאּלָ
ְלַבד ֶלֶמת ּבִ ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ָעָליו ּוַמׁשְ ּצָ  ׁשֶ

ְבּדֹק ּתִ יֹום ׁשֶ ְבָעה ִראׁשֹון ּבְ ִ ִביִעי ּוַבּיֹום ֵמַהׁשּ ְ , ַהׁשּ
  :ְלָהֵקל ְוֵאין

ְדָקה. ה ּיֹום ַעְצָמהּ  ּבָ ְסָקה ּבַ ּפָ ְראֹות ׁשֶ  ּוָמְצָאה ִמּלִ
ה ַאַחרלְ  ּוָבְדָקה, ְטֵמָאה ֹלׁשָ  ָיִמים' ד אוֹ  ׁשְ
ֶחְזַקת זוֹ  ֲהֵרי, ְטהֹוָרה ּוָמְצָאה  ַעד ְטֵמָאה ּבְ
ְפֹסק ּתִ ָטֳהָרה ׁשֶ עֹוָלם, ּבְ ּלְ  ַעד סֹוֶפֶרת ֵאיָנהּ  ׁשֶ
ְבּדֹק ּתִ ְסָקה ִאם ׁשֶ   :ְלָמֳחָרתוֹ  מֹוָנה ְוָאז, ּפָ

ל. ו ִדיקֹות ּכָ ין, ֵאּלוּ  ּבְ ִדיַקת ּבֵ  ָטֳהָרה ֶהְפֵסק ּבְ
ין ִדיַקת ּבֵ ל ּבְ ְבָעה ּכָ ִ ֶבֶגד ִלְהיֹות ְצִריכֹות, ַהׁשּ  ּבְ



 כג
 כג

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ן ּתָ ׁשְ ן ָלָבן ּפִ ֶצֶמר אוֹ , ָיׁשָ ֶפן ּבְ ֶצֶמר אוֹ , ּגֶ  ָלָבן ּבְ
אֹותוֹ  ְוַתְכִניֶסּנוּ , ְוַרךְ  ָנִקי ֹעֶמק ָמקֹום ּבְ  ּבָ

שׁ  ָמקֹום ַעד ְוַלְסָדִקים ַלחֹוִרים ּמָ ַ ַהׁשּ שׁ  ׁשֶ , ּדָ
 ְוֹלא, ַאְדמּוִמית ַמְרֵאה ׁשּום ּבוֹ  ֵישׁ  ִאם ְוִתְרֶאה

ְכִניֵסהוּ  ּתַ חַ  ְמַעט ׁשֶ ה ְוִאם. ַעְצָמהּ  ְלַקּנֵ  ִיְקׁשֶ
ֵעיֶניהָ  ל ְלַהְכִניסוֹ  ְמֹאד ּבְ ךְ  ּכָ ֹעֶמק ּכָ  ְלָפחֹות, ּבָ
ִדיָקה ל ּבְ ל ּוְבִדיָקה ָטֳהָרה ֶהְפֵסק יֹום ׁשֶ  יֹום ׁשֶ
ְבָעה ִראׁשֹון ִ ְהֶייָנה ֵמַהׁשּ שׁ  קֹוםמָ  ַעד ּתִ ּמָ ַ ַהׁשּ  ׁשֶ

שׁ    :ּדַ

הּ  ּוַמְרָאה ַעְצָמהּ  ּבֹוֶדֶקת ַהסּוָמא. ז   :ַלֲחֶבְרּתָ

ת. ח ֹוַמַעת ַהֵחֶרׁשֶ ׁשּ ֶרת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ  אוֹ  ְמַדּבֶ
ֶרת ַדּבֶ ּמְ ִפְקחֹות ֵהן ֲהֵרי, ׁשֹוַמַעת ְוֵאיָנהּ  ׁשֶ , ּכְ

ֶרת ְוֵאיָנהּ  ׁשֹוַמַעת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל  ןְוכֵ , ְמַדּבֶ
ֹוָטה ְטְרָפה אוֹ  ַהׁשּ ּנִ הּ  ׁשֶ ְעּתָ , ֹחִלי ֵמֲחַמת ּדַ
ְקחֹות ְצִריכֹות  ָלֶהן ְוִלְקּבֹעַ  אֹוָתן ִלְבּדֹק ּפִ
ֵדי ְוָסתֹות ְהֶייָנה ּכְ ּתִ רֹות ׁשֶ . ְלַבֲעֵליֶהן ֻמּתָ
ָאר ֵהן ֲהֵרי, ֶוֶסת ָלֶהן ַהּקֹוֵבעַ  ׁשְ ל ּכִ ים ּכָ ׁשִ , ַהּנָ

ע ֹלא ׁשוֹ , ָלֶהן ֻהְקּבַ ים תחֹוׁשְ ֹלׁשִ ְ  יֹום ִמׁשּ
ים ֹלׁשִ ְקחֹות ְיֵדי ַעל ּובֹוְדקֹות יֹום ִלׁשְ   :ּפִ

ה. ט ָ ה ָהִאׁשּ ְרּבָ ּמַ ין, ִלְבּדֹק ׁשֶ יֵמי ּבֵ  ְסִפיָרָתהּ  ּבִ
ין ִמים ּבֵ ּיָ ּלֹא ּבַ ֶהם ָרֲאָתה ׁשֶ ַחת זוֹ  ֲהֵרי, ּבָ ּבַ  ְמׁשֻ
י ַעל ַאף שׁ  ּפִ ּיֵ   :ָקבּועַ  ֶוֶסת ָלהּ  ׁשֶ

בְ . י ִ ים ָעהַהׁשּ ְהיוּ  ָצִריךְ  ְנִקּיִ ּיִ ּלֹא ְרצּוִפים ׁשֶ  ׁשֶ
ְרֶאה ם ּתִ ֶהם ּדָ ִאם, ּבָ ם ָרֲאָתה ׁשֶ סֹוף ֲאִפּלוּ  ּדָ  ּבְ
ִביִעי יֹום ְ ל ָסְתָרה ַהׁשּ ִמים ּכָ  ִלְפֹסק ּוְצִריָכה ַהּיָ

ָטֳהָרה ְבָעה ְוִלְמנֹות ְוַלֲחֹזר ּבְ ים ׁשִ   :ְנִקּיִ

ְכַבת ַהּפֹוֶלֶטת. יא יֵמי עֶזרַ  ׁשִ  ִאם, ְסִפיָרָתהּ  ּבִ
הּ  עֹונֹות' ו ּתֹוךְ  הּוא ּמּוׁשָ  אֹותוֹ  סֹוֶתֶרת ְלׁשִ
ת ְלִפיָכךְ . יֹום ׁשֶ ּמֶ ָתהּ  ַהְמׁשַ ךְ  ַאַחר ְוָרֲאָתה ִמּטָ  ּכָ

ְבָעה ִלְסּפֹר ַמְתֶחֶלת ֵאיָנהּ , ּוָפְסָקה ים ׁשִ  ַעד ְנִקּיִ
ַעְברוּ  ּיַ ֵלמֹות עֹונֹות' ו ָעֶליהָ  ׁשֶ א ׁשְ ּמָ ְפֹלט ׁשֶ , ּתִ
' ה יֹום ַעד ִלְסּפֹר ַמְתֶחֶלת ֵאיָנהּ  ְלִפיָכךְ 

הּ  ּמּוׁשָ גֹון, ְלׁשִ ה ִאם ּכְ ׁשָ ּמְ מֹוָצֵאי ׁשִ ת ּבְ ּבָ  ֵאיָנהּ  ׁשַ
ַקְיָמא', ה יֹום ַעד ִלְסּפֹר ַמְתֶחֶלת  ֵאין ָלן ּדְ
ְכַבת ַעְברוּ  ַעד ַמְסִריחַ  ֶזַרע ׁשִ ּיַ ה ָעָליו ׁשֶ ָ ׁשּ  ׁשִ
ֵלמֹות עֹונֹות ה ְוִאם, ְלֵעת ֵעתמֵ  ׁשְ ׁשָ ּמְ  ׁשִ

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ  ֵעת ֹקֶדם', ד ֵליל ּוָפְלָטה ׁשַ
הּ  ּמּוׁשָ מֹוָצֵאי ׁשִ ת ּבְ ּבָ  עֹוֶמֶדת ִהיא ֲעַדִין, ׁשַ
תֹוךְ  ית עֹוָנה ּבְ ִ ׁשּ הּ  ׁשִ ּמּוׁשָ ךְ , ְוסֹוֶתֶרת ְלׁשִ  ִהְלּכָ
  :ִלְסִפיָרָתהּ  ִראׁשֹון ִיְהֶיה' ה יֹום

ִמְנַין ָטֲעָתה ִאם. יב ה ְוָטְבָלה ֶאָחד יֹום ּבְ ׁשָ ּמְ , ְוׁשִ
ין ְצִריָכה ה ְלַהְמּתִ ָ ׁשּ ֵלמֹות עֹונֹות ׁשִ ךְ  ְוַאַחר ׁשְ  ּכָ
ְמֶנה  ְסִתיָרה ַאךְ , ְוִתְטּבֹל ָנִקי ֶאָחד יֹום ּתִ

ַאַחר ּלְ ְבָעה ׁשֶ גֹון, ׁשִ ּלֹא ּכְ ָראּוי ָטְבָלה ׁשֶ  ּכָ
ה ׁשָ ּמְ ָכל טֹוֶבֶלת זוֹ  ֲהֵרי, ְוׁשִ   :ֵעת ּבְ

ה. יג ָ ה ָהִאׁשּ ׁשָ ּמְ ִ ׁשּ ָתהּ  ׁשֶ ךְ  ַאַחר ְוָרֲאָתה ִמּטָ  ּכָ
ָתהּ  ָמֳחַרת ִמּיֹום ִלְסּפֹר ְורֹוָצה, ּוָפְסָקה , ְרִאּיָ
ח ַקּנַ מֹוךְ  ָמקֹום אֹותוֹ  ָיֶפה ָיֶפה ּתְ ֶבֶגד אוֹ  ּבְ  ּבְ

ל ְלַהְפִליט ַרע ּכָ ְרֹחץ אוֹ  ַהּזֶ ַמִים ּתִ ין ּבְ  ְוֵהם ַחּמִ
ל ַיְפִליטוּ  ַרע ּכָ   :ַהּזֶ

 קצז סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , ביום האשה תטבל שלא
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ה ֵאין. א ּדָ ָבה ַהּנִ ְמָאָתן עֹולֹות ְוַהּיֹוֶלֶדת ְוַהּזָ  ִמּטֻ
ֹלא ֲאִפּלוּ , ְטִביָלה ּבְ ה ַאַחר ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ב ׁשָ  ַחּיָ
ֵרת א ּכָ א ֵמֶהן ַאַחת ַעל ַהּבָ ן ִאם ֶאּלָ  ָטְבלוּ  ּכֵ
ָראוּ  ָמקֹום יּכָ   :ָהָראּוי ּבְ

ֲעָלהּ  ִאם. ב ִעיר ּבַ הּ  ִלְטּבֹל ִמְצָוה, ּבָ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ  ׁשֶ
ל ה ְלַבּטֵ ִרּיָ ה ִמּפְ   :ַאַחת ַלְיָלה ֲאִפּלוּ  ּוְרִבּיָ

יֹום ִלְטּבֹל ֲאסּוָרה. ג ֶנת ִאם ַוֲאִפּלוּ ', ז ּבְ  ַמְמּתֶ
ְטּבֹל  ִלְטּבֹל ְיכֹוָלה ֵאיָנהּ ' ט אוֹ ' ח יֹום ַעד ִמּלִ
יֹום ּום ּבָ הּ  ְסָרךְ  ִמׁשּ ּתָ   :ּבִ

א ֵהיָכא. ד ִאּכָ גֹון, ֹאֶנס ּדְ ֵרָאה ּכְ ּיְ  ִלְטּבֹל ׁשֶ
ְיָלה ּלַ ה ֵמֲחַמת ּבַ ַחד אוֹ  ִצּנָ ִבים ּפַ ּנָ , בוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּגַ

סֹוְגִרין אוֹ  ֲעֵרי ׁשֶ  ִלְטּבֹל ְיכֹוָלה, ָהִעיר ׁשַ
ִמיִני ְ ׁשּ עֹוד ּבַ ִביִעי ֲאָבל, יֹום ִמּבְ ְ ׁשּ ְטּבֹל ֹלא ּבַ  ּתִ
עֹוד ב ַעל ַאף יֹום ִמּבְ א ּגַ ִאּכָ   :ֹאֶנס ּדְ

ח ְוָטְבָלה ָעְבָרה ִאם. ה ּיֹום'  ּבְ ֹלא ּבַ , ֹאֶנס ּבְ
 ָעְבָרה ִאם ְוֵכן, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ָהִכי ֲאִפּלוּ 

ז ְוָטְבָלה ּיֹום' ּבְ   :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, ּבַ

 קצח סימן
  ְסִעיִפים: ח"מ ּובוֹ , וחציצתה בילהט דיני

ְטּבֹל ְצִריָכה. א ּתִ ל ׁשֶ ַפַעם ּגּוָפהּ  ּכָ , ַאַחת ּבְ
ּלֹא ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ  ָבר ׁשּום ָעֶליהָ  ִיְהֶיה ׁשֶ  ּדָ
ל ַוֲאִפּלוּ . ַהחֹוֵצץ הּוא ּכָ ֶרךְ  ִאם, ׁשֶ ֵני ּדֶ  ָאָדם ּבְ

יד ִלְפָעִמים  ֵאיָנהּ  םאִ  ֲאִפּלוּ  חֹוֵצץ, ָעָליו ְלַהְקּפִ
ֶדת ה ָעָליו ַמְקּפֶ ֶדת ֵאיָנהּ  ֲאִפּלוּ  אוֹ , ַעּתָ  ַמְקּפֶ
יָון ְלעֹוָלם ָעָליו ֶרךְ  ּכֵ ּדֶ ֵני ֹרב ׁשֶ  ָאָדם ּבְ

יד  ֹרב חֹוֶפה הּוא ְוִאם, חֹוֵצץ, ָעָליו ְלַהְקּפִ

ֶרךְ  ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהּגּוף ֵני ּדֶ יד ָאָדם ּבְ ָכךְ  ְלַהְקּפִ , ּבְ
  :חֹוֵצץ

ָבִרים ֵאּלוּ . ב חֹוְצִצין ַהּדְ  ְוחּוֵטי ֶצֶמר חּוֵטי, ׁשֶ
ן ּתָ ׁשְ ּכֹוְרִכין ּוְרצּועֹות ּפִ ֶהם ׁשֶ ָער ּבָ ֵ ֹראשׁ  ַהׂשּ , ּבָ

ְטּבֹל ֹלא ֶהם ּתִ ם ַעד ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶ תֹוךְ  ֵהם ְוִאם, ׁשּ  ּבְ
ֲעָרהּ  ְקִליַעת ֶהם מֹוִעיל ֵאינוֹ  ׂשַ  ְוִאם. ִרְפיֹון ּבָ

רּוִכים ֵהם ָאר ּכְ ׁשְ ּגּוף קֹומֹותמְ  ּבִ ְטּבֹל ֹלא, ּבַ  ּתִ
ֶהם ם ַעד ּבָ ַרּפֵ ּתְ ֶ רּוִכים ֵהם ֵמִאם חּוץ, ׁשּ  ּכְ

אר ּוָ ּצַ ֵאיָנם ּבַ ֵאיָנהּ  ְלִפי חֹוְצִצין ׁשֶ ָקן ׁשֶ , ְמַהּדְ
ִהיא, ָקְטָלא ֲאָבל  ּוְרָחָבה ֲחָלָקה ְרצּוָעה ׁשֶ

ּכֹוֶרֶכת אָרהּ  ְסִביב ׁשֶ ֵני, חֹוֶצֶצת, ַצּוָ חֹוֶנקֶ  ִמּפְ  תׁשֶ
ֹחֶזק ַעְצָמהּ  ֵדי, ּבְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ָרה ׁשֶ ׂשָ  ְוֵתָרֶאה ּבֹוֵלט ּבְ
ֲעַלת ר ּבַ ׂשָ ָהְרצּוָעה ּוִמּתֹוךְ , ּבָ  ּוְרָחָבה ֲחָלָקה ׁשֶ
  :יָקָתהּ ַמזִּ  ֵאיָנהּ 

ה ֲעׂשּוִין, ֲחלּוִלין ָהֵאּלוּ  ַהחּוִטין ִאם. ג  ַמֲעׂשֵ
ת   :ֹוְצִציןח ֵאיָנם, ֶרׁשֶ

ָער חּוֵטי. ד   :חֹוְצִצין ֵאיָנם ׂשֵ

י. ה ּתֵ ָערֹות ׁשְ ָהיוּ  יֹוֵתר אוֹ  ׂשְ ֶאָחד ְקׁשּוִרים ׁשֶ  ּכְ
ר ֲעָרה. חֹוְצִצין ֵאיָנם, ֶאָחד ֶקׁשֶ  ַאַחת ְוׂשַ

ָרה ְקׁשְ ּנִ ֵהא ְוהּוא חֹוֶצֶצת, ׁשֶ ּתְ ֶדת ׁשֶ , ָעֶליהָ  ַמְקּפֶ
ֶדת ֵאיָנהּ  ִאם ֲאָבל  ָלהּ  ָעְלָתה ָעֶליהָ  ַמְקּפֶ

ֵהא ַעד ְטִביָלה ּיְ ֲעָרהּ  ֹרב ׁשֶ  ִניָמא ִניָמא ָקׁשּור ׂשַ
ְפֵני   :ַעְצמוֹ  ּבִ

ָער. ו ֶנֶגד ׂשֵ ּכְ ב ׁשֶ ָקן ַהּלֵ ּזָ ּבַ ק ְוׁשֶ ְדּבָ ֶזה ֶזה ַהּנִ  ּבָ
ֹראשׁ , חֹוֵצץ, ֵזָעה ֵמֲחַמת ּבָ ֵבית ׁשֶ ּבְ ִחי ְוׁשֶ ֶ , ַהׁשּ
אֹותוֹ , חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ּבְ ִאישׁ , ָמקֹום ְוׁשֶ  ֵאינוֹ  ּבְ
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הוּ , חֹוֵצץ ָ ְנׂשּוָאה, ְבִאׁשּ ְפנּוָיה, חֹוֵצץ ּבִ  ֵאינוֹ  ּבִ
  :חֹוֵצץ

חּוץ ִלְפלּוף. ז , ַלח הּוא ֲאִפּלוּ  חֹוֵצץ, ָלַעִין ׁשֶ
ַעִין ְוִלְפלּוף ּבָ , ָיֵבשׁ  ָהָיה ְוִאם, חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ׁשֶ
ִהְתִחיל ְוהּוא, חֹוֵצץ   :הֹוִריקלְ  ׁשֶ

ֹחל. ח ַעִין ּכָ ּבָ חּוץוְ , חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ׁשֶ  ָלַעִין ׁשֶ
 ֵעיֶניהָ  ְועֹוֶצֶמת ּפֹוַתַחת ָהְיָתה ְוִאם, חֹוֵצץ
ִדיר חּוץ ַאף, ּתָ   :חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ָלַעִין ׁשֶ

ם. ט ַעל ָיֵבשׁ  ּדָ ה ׁשֶ ּכָ  ְוִריר, חֹוֵצץ, ַהּמַ
תֹוָכהּ  ּבְ ל, ִמּתֹוָכהּ  ָהִריר ָיָצא. חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ׁשֶ  ּכָ

 ְלַאַחר, חֹוֵצץ ְוֵאינוֹ  הּוא ַלח ָיִמים' ג ּתֹוךְ 
אן ה ְלִפיָכךְ . ְוחֹוֵצץ הּוא ָיֵבשׁ , ִמּכָ ָ ֲעַלת ִאׁשּ  ּבַ

ַמִים ָלחּוף ְצִריָכה ֲחָטִטים כוּ  ַעד ּבְ ְתַרּכְ ּיִ   :ׁשֶ

ה. י ַעל ְרִטּיָ ה ׁשֶ ּכָ   :חֹוֶצֶצת, ַהּמַ

חּוב קֹוץ אוֹ  ֵחץ. יא ר ַהּתָ ׂשָ ּבָ  ִנְרֶאה ִאם, ּבַ
חּוץ   :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ִנְרֶאה ינוֹ אֵ  ְוִאם, חֹוֵצץ, ִמּבַ

ַעל צֹוָאה ִלְכלּוֵכי. יב ר ׁשֶ ׂשָ , ֵזָעה ֵמֲחַמת ַהּבָ
ְגִליד ִנְגַלד, חֹוְצִצין ֵאיָנם   :חֹוֵצץ, ּכִ

ַעל ִמְלמּוִלין. יג ר ׁשֶ ׂשָ   :חֹוְצִצין, ַהּבָ

ֵון ִטיט. יד ָרִכים ְוִטיט ַהּיֹוְצִרים ְוִטיט ַהּיָ  ּדְ
ְמָצא ם ַהּנִ ימֹות ֲאִפּלוּ , ִמידתָּ  ׁשָ ה ּבִ ל, ַהַחּמָ  ּכָ

ָאר, חֹוְצִצין ֵאּלוּ  ל ּוׁשְ יט ּכָ הּוא, ַהּטִ ׁשֶ  ַלח ּכְ
ֲהֵרי חֹוֵצץ ֵאינוֹ  ַמִים ִנְמֶחה הּוא ׁשֶ הּוא, ּבְ  ּוְכׁשֶ
  חֹוֵצץ, ָיֵבשׁ 

יוֹ . טו ַבשׁ  ַהֵחֶלב, ַהּדְ ם ְוַהּדְ ַרף, ְוַהּדָ ֵאָנה ׂשְ  ַהּתְ
ַרף רַ  ַהּתּות ּוׂשְ ַרף ֶהָחרּוב ףּוׂשְ ְקָמה ּוׂשְ ִ  ַהׁשּ

ים ָאר. חֹוְצִצין ֵאיָנם, ַלִחים, חֹוְצִצין, ְיֵבׁשִ  ּוׁשְ
ל ָרִפים ּכָ ְ   :חֹוְצִצין, ַלִחים ֲאִפּלוּ , ַהׂשּ

ם. טז ְסָרךְ  ּדָ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ּבָ   :חֹוֵצץ, ַלח ֲאִפּלוּ , ּבַ

ּצֹוְבעֹות ֶצַבע. יז ים ׁשֶ ׁשִ ֵניֶהן ַעל ַהּנָ  ןִויֵדיהֶ  ּפְ
ַער ן ּוׂשְ הּוא ִמי ְוֵכן. חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ֹראׁשָ ע ׁשֶ  ַצּבָ
  :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ְצבּועֹות ְוָיָדיו

ַחת צֹוָאה. יח ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ ּלֹא ַהּצִ ֶנֶגד ׁשֶ ר ּכְ ׂשָ , ַהּבָ
ֶנֶגד, חֹוֵצץ ר ּכְ ׂשָ ַחת ּוָבֵצק. חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ַהּבָ ּתַ  ׁשֶ
ּפֶֹרן ֶנֶגד ֲאִפּלוּ , ַהּצִ רַהבָּ  ּכְ ּלֹא ְוֵאיֶזהוּ . חֹוֵצץ ׂשָ  ׁשֶ
ֶנֶגד ר ּכְ ׂשָ ּפֶֹרן ֶזה, ַהּבָ ַהּצִ ר ַעל עֹוֵדף ׁשֶ ׂשָ . ַהּבָ
ֵאיָנן ּוְלִפי ן ְיכֹולֹות ׁשֶ ְקָרא ַמה ְלַכּוֵ ֶנֶגד ּנִ  ּכְ

ר ׂשָ ּלֹא אוֹ  ַהּבָ ֶנְגּדוֹ  ׁשֶ ים ָנֲהגוּ , ּכְ ׁשִ  ִלּטֹל ַהּנָ
ְרֵניֶהם ַעת ִצּפָ ׁשְ   :ְטִביָלה ּבִ

ּפֶֹרן ְמקֹום ַעל ֶנַפח ָלהּ  ֵישׁ  םאִ . יט  ְוֵאיָנהּ  ַהּצִ
ט ְוֹלא ַלְחּתֹךְ  ֹלא ְיכֹוָלה ל ְנפּוָחה ִאם, ְלַחּטֵ  ּכָ

ךְ  ֵאין ּכָ יט ׁשֶ ַחת ַהּטִ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ  ֵאינוֹ , ִנְרֶאה ַהּצִ
  :חֹוֵצץ

ְוָקא. כ ֵצק ּדַ ַחת ּבָ ּתַ ּפֶֹרן ׁשֶ  ֲאָבל, חֹוֵצץ ַהּצִ
ּפֶֹרן  ָהְיָתה ִאם ַוֲאִפּלוּ . חֹוֶצֶצת יָנהּ אֵ  ַעְצָמהּ  ַהּצִ
דֹוָלה ֶנֶגד ְועֹוֶבֶרת ּופֹוַרַחת ֵלָחֵתךְ  ְועֹוֶמֶדת ּגְ  ִמּכְ
ר ׂשָ   :חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ , ַהּבָ

ֶלת ִצּפֶֹרן. כא ה ַהְמֻדְלּדֶ ְרׁשָ ּפֵ , חֹוֶצֶצת, ִמעּוָטהּ  ׁשֶ
ה ְרׁשָ הּ  ּפֵ   :חֹוֶצֶצת ֵאיָנהּ , ֻרּבָ

ר ֵאֶבר. כב ִלים ּוָבׂשָ   :חֹוְצִצים, ַהְמֻדְלּדָ

יִרים. כג ֵ ָזִמים ַהׁשּ עֹות ְוַהּנְ ּבָ ְטָלאֹות ְוַהּטַ  ִאם ְוַהּקַ
ִקים ֵהם ְוִאם, חֹוְצִצים ֵאיָנם, ְרפּוִיים ֵהם , ְמֻהּדָ



 כו
 כו

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 
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ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ין ְוֵכן. חֹוְצִצים ֶאֶגד ַהּדִ ל ּבְ ה ׁשֶ ּכָ ים ַהּמַ ִ ַקׂשּ  ְוַקׂשְ
ַעל ֶבר ׁשֶ ֶ   :ַהׁשּ

יֶניהָ  ץַלֲחצֹ  ְצִריָכה. כד ּלֹא ׁשִ ֶהם ְיֵהא ׁשֶ ָבר ּבָ  ּדָ
ִאם, חֹוֵצץ ָבר ׁשּום ְוִנְמָצא ָטְבָלה ׁשֶ בּוק ּדָ  ּדָ
ֶהם ּלֹא נֹוֲהגֹות ְוֵישׁ . ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא ּבָ  ׁשֶ

ר ֶלֱאֹכל ׂשָ יֹום ּבָ ן ּבְ ִביָלה ְלֵבית ֶלְכּתָ ֵני, ַהּטְ  ִמּפְ
הּוא ין ִנְכָנס ׁשֶ ִים ּבֵ ּנַ ִ ֲאָכל ריֹותֵ  ַהׁשּ , ַאֵחר ִמּמַ
י ַעל ְוַאף ּבֹוְדקֹות ּפִ ִים ְוחֹוְצצֹות ׁשֶ ּנַ ִ , ַהׁשּ

ת ׁשֶ ְלָמא חֹוׁשֶ ר ּדִ ּיֵ ּתַ ׁשְ הּ  ּתִ הּ  ְוָלאו ִמּנֵ . ַאַדְעּתָ
  :הּוא ָיֶפה ּוִמְנָהג

ית ֵהִדיָחה ֹלא ִאם. כה  ּוֵבית ַהְסָתִרים ּבֵ
ָמִטים הּ  ַהּקְ ּלָ ֶהם ְוִנְמָצא ׁשֶ ָבר ּבָ  ֹלא, ץחֹוצֵ  ּדָ
ָבר ָעֶליהָ  ִנְמָצא ֹלא ְוִאם. ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה  ּדָ
י ַעל ַאף, חֹוֵצץ ּלֹא ּפִ ְדָקה ׁשֶ  ְטִביָלה ֹקֶדם ּבָ
 ַהּגּוף ִלְבִדיַקת ּדֹוֶמה ְוֵאינוֹ , ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה

  :ָהֹראשׁ  ַוֲחִפיַפת

ְדָקה ֹלא ִאם. כו ין ְטִביָלה ֹקֶדם ּבָ יהָ  ּבֵ ּנֶ  ְוֹלא ׁשִ
ית הּ  ַהְסָתִרים ּבֵ ּלָ  ֹלא ָנִמי ְטִביָלה ְוַאַחר, ׁשֶ

ְדָקה ְתַעְסָקה ַעד ּבָ ּנִ ְכָתִמים ׁשֶ יִלין ּבִ , ּוְבַתְבׁשִ
ךְ  ְוַאַחר ְדָקה ּכָ ין ֶעֶצם ּוָמְצָאה ּבָ יהָ  ּבֵ ּנֶ  אוֹ  ׁשִ
ָבר ין חֹוֵצץ ּדָ ִליָנן, ְסָתֶריהָ  ּבֵ א ּתָ  ְוָאְמִריָנן ְלֻקּלָ

ָבַתר הּ  ְיֵליעַ  ְטִביָלה ּדְ   :ּבָ

ָעָרהּ  ָנְתָנה. כז ִפיהָ  ׂשְ ְפתֹוֶתיהָ  ָקְרָצה אוֹ  ּבְ  אוֹ  ׂשִ
ִעְנָין ָיָדהּ  ָקְפָצה ּלֹא ּבְ אוּ  ׁשֶ ִים ּבָ ֶהם ַהּמַ  ֹלא, ּבָ
  :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה

ֱאֹחז ֹלא. כח הּ  ּתֶ הּ  ּבָ ָיֶדיהָ  ֲחֶבְרּתָ ַעת ּבְ ׁשְ  ּבִ
א ְטִביָלה ן ִאם ֶאּלָ ֵדי, ָדהּ יָ  ָרְפָתה ּכֵ בֹואוּ  ּכְ ּיָ  ׁשֶ

ִים ְמקֹום ַהּמַ  ָיֶדיהָ  ֵהִדיָחה ְוִאם, ָיֶדיהָ  ֲאִחיַזת ּבִ
ַמִים ה ּבְ ִחּלָ ֵרי, ּתְ ֶקה, ׁשָ ׁשְ ּמַ ַעל טֹוֵפחַ  ׁשֶ  ָיֶדיהָ  ׁשֶ
ְקֶוה ְלִמי ָחבּור   :ַהּמִ

ִמְקֶוה ַהּטֹוֵבל. כט ֵאין ּבְ הּ  ׁשֶ א ּבָ  ְסָאה' מ ֶאּלָ
ֹבשׁ : ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר ִאם, ְמֻצְמָצִמין  ָעַלי ָיֶדיךָ  ּכְ
ְקֶוה ּמִ ה ֶזה ֲהֵרי, ּבַ   :ְמֻגּנֶ

יהַּ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ . ל ַעת ַרְגֶליהָ  ְלַהְגּבִ ׁשְ  ּבִ
ם ֵאין ִאם ְטִביָלָתהּ  י ַעל ַאף, ִטיט ׁשָ  ּפִ
ּדֹוֶרֶסת ה ַעל ׁשֶ אן ֵאין ָהִרְצּפָ ֵני, ֲחִציָצה ּכָ  ִמּפְ
ִים ַהּמַ יִמים ׁשֶ   :ְגֶליהָ ְלרַ  ַמְקּדִ

ֵכִלים טֹוְבִלין ֵאין. לא  ִטיט ָהָיה ִאם ְלִפיָכךְ . ּבְ
קֹום ּמָ ּטֹוֶבֶלת ּבַ ֲעֹמד ֹלא, ׁשֶ י ַעל ּתַ ּבֵ ֵלי ּגַ  ֵעץ ּכְ

ִלין ַקּבְ ּמְ ן ֻטְמָאה ׁשֶ ּבָ י ַעל ְוֹלא, ִמּגַ ּבֵ  ְנָסִרים ּגַ
ְראּוִיים ִלי ׁשּום ַעל ְוֹלא ְלִמְדָרסֹות ׁשֶ  ָהָראּוי ּכְ

ּום, ְוִתְטּבֹל סְלִמְדרָ  ֵזַרת ִמׁשּ ל ֶמְרֲחָצאֹות ּגְ  ׁשֶ
ִלים . ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ְוָטְבָלה ָעְבָרה, ּכֵ
ַחת ְזמֹורֹות ֲחִביֵלי ִהיא נֹוֶתֶנת ֲאָבל , ַרְגֶליהָ  ּתַ
ֵני יט ִמּפְ ֲעֹמד ֹלא ְוֵכן. ַהּטִ י ַעל ּתַ ּבֵ ִלי ּגַ  ֶחֶרס ּכְ
י ַעל ְוֹלא ּבֵ ַקַעת ּגַ י ַעל ְוַאף, ּבֹלְוִתטְ  ּבְ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ִלי א ֶחֶרס ּכְ ּבוֹ  ְמַטּמֵ , ְלִמְדָרס ָראּוי ְוֹלא ִמּגַ
שׁ  א הּוא ֲחָכִמים ֲחׁשָ ּמָ ְפַחד ׁשֶ ּלֹא ּתִ ּפֹל ׁשֶ  ְוֹלא ּתִ
ְטּבֹל ָראּוי ּתִ י ַעל ְוָטְבָלה ָעְבָרה. ּכָ ּבֵ , ֵאּלוּ  ּגַ
שׁ  ִמְקֶוה ֶזה ּוְלִפי, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ

ִליבֹות ל ׁשְ י ַעל ָטְבָלה ִאם, ֵעץ ׁשֶ ּבֵ  ּגַ
ִליבֹות ְ ְפׁשּוֵטי ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא ַהׁשּ ֵלי ּדִ  ּכְ

ְמקֹוָמן ַלֲעׂשֹות ְוָצִריךְ , ֵהם ֵעץ ל ַמְדֵרָגה ּבִ  ׁשֶ
ְדֵרָגה ְוִתְהֶיה ֲאָבִנים ַחת ְמקֹום', ד ְרָחָבה ַהּמַ  ַהּנָ



 כז
 כז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ֵדי, ָהֶרֶגל ֵהא ּכְ ּיְ עּור הּ בָּ  ׁשֶ ְפַחד ְלַבל ָמקֹום ׁשִ  ּתִ
הּ  ִלּפֹל ּנָ   :ִמּמֶ

ל ִסילֹון. לב בּועַ  ֵעץ ׁשֶ ַקְרָקִעית ַהּקָ ִביָלה ּבְ , ַהּטְ
ז לוֹ  ֵאין ִאם ֶרת ְלַבְזּבֵ   :ְוִלְטּבֹל ָעָליו ַלֲעֹמד ֻמּתֶ

ְטּבֹל ֹלא. לג ָמקֹום ּתִ שׁ  ּבְ ּיֵ ַקְרָקִעיתוֹ  ׁשֶ , ִטיט ּבְ
ּום א, ֲחִציָצה ִמׁשּ ן ִאם ֶאּלָ ן ּכֵ ּתֵ  ְזמֹורֹות ָעָליו ּתִ
ָבר, ָבֶהם ְוַכּיֹוֵצא ֵאינוֹ  ּדָ ל ׁשֶ , ֻטְמָאה ׁשּום ְמַקּבֵ

ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ , ָטְבָלה ְוִאם  ָלהּ  ָעְלָתה ׁשֶ
  :ְטִביָלה

ְטּבֹל ֹלא. לד ָמקֹום ּתִ שׁ  ּבְ ּיֵ שׁ  ׁשֶ ְראּוהָ  ֲחׁשָ ּיִ ֵני ׁשֶ  ּבְ
ֵני, ָאָדם ּתוֹ  ִמּפְ ּמִ ךְ  ךְ ׁשֶ  ְוֵאיָנהּ  ִלְטּבֹל ְמַמֶהֶרת ּכָ

ֶקת ִביָלה ְמַדְקּדֶ ּטְ ִדיֲעַבד ּוִמיהוּ , ּבַ  ָלהּ  ָעְלָתה, ּבְ
  :ְטִביָלה

ְטּבֹל ֹלא. לה קֹוָמה ּתִ ֵני, ְזקּוָפה ּבְ שׁ  ִמּפְ ּיֵ  ׁשֶ
ִרים ְמקֹומֹות ּתְ ְסּתַ ּמִ הּ  ׁשֶ ֶחה ְוֹלא, ּבָ ׁשְ ה ּתִ  ַהְרּבֵ

ְבקוּ  ַעד ּדָ ּיִ ֶזה ֶזה יהָ ְסָתרֶ  ׁשֶ א, ּבָ  ְמַעט ׁשֹוָחה ֶאּלָ
ְהיוּ  ַעד ּיִ ית ִסְתֵרי ׁשֶ ֶדֶרךְ  ִנְרִאים ָהֶעְרָוה ּבֵ  ּכְ

ְרֵאית ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִהיא ּבְ ַחת ְוִיְהֶיה, עֹוֶרֶכת ׁשֶ  ּתַ
יהָ  ּדֶ ֶדֶרךְ  ִנְרֶאה ּדַ ְרֶאה ּכְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ יִניָקה ּבְ ּמֵ  ׁשֶ
ָנהּ  ֶאת ַחת ְוִיְהֶיה, ּבְ ית ּתַ ִחיהַ  ּבֵ ֶ ֶדֶרךְ  ִנְרֶאה ׁשּ  ּכְ

ְרֶאה ּנִ אֹוֶרֶגת ׁשֶ ׁשֶ עֹוְמִדין ּכְ  ְצִריָכה ְוֵאיָנהּ , ּבְ
אי יֹוֵתר ִמזוֹ  זוֹ  ַיְרכֹוֶתיהָ  ְלַהְרִחיק  ֹלא ְוַגם ִמּדַ
אי יֹוֵתר ֵמַהּגּוף ְזרֹועֹוֶתיהָ  ְלַהְרִחיק א, ִמּדַ  ֶאּלָ
ֶדֶרךְ  ֵהם ּכְ ֵעת ׁשֶ ָתה ְוִאם, ִהּלּוָכהּ  ּבְ ּנְ גֹון, ׁשִ  ּכְ

ֲחָתה ָ ׁשּ יֹוֵתר ׁשֶ יֹוֵתר ָזְקָפה אוֹ  ּבְ  ָלהּ  ָעְלָתה, ּבְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ְטִביָלה ּלֹא ׁשֶ   :ָעְלָתה ׁשֶ

ְהֶיה ָצִריךְ . לו ּיִ ְקֶוה ׁשֶ בֹוהַּ  ַהּמִ ַעל ּגָ  ְלַטּבּוָרהּ  ִמּמַ
  :ְלָפחֹות, ֶזֶרת

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . לז ַאף ׁשֶ י ַעל ׁשֶ ֵאין ּפִ גֹ  ׁשֶ  ֵמי ַבהּ ּבְ
ְקֶוה ֶהם ַלֲעלֹות ַהּמִ ל ּבָ א, ּגּוָפהּ  ּכָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ֶניהָ  ים ְוגּוָפהּ  ּפָ בּוׁשִ ְרַקע ּכְ ּקַ יר, ּבַ ּפִ ִמי ׁשַ   ּדָ

יהָ  ִלְפֹתחַ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ . לח ֵדי ּפִ ְנסוּ  ּכְ ּכָ ּיִ הּ  ׁשֶ  ּבָ
ִים ְקּפֹץ ְוֹלא, ַהּמַ אי יֹוֵתר אֹוָתהּ  ּתִ  ְוִאם, ִמּדַ
א, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, הָקְפצָ  יק ֶאּלָ ִ ׁשּ  ּתַ

ְפתֹוֶתיהָ  ּבּוק ְלזוֹ  זוֹ  ׂשִ ינֹוִני ּדִ   :ּבֵ

ֲעִצים ֹלא. לט יֹוֵתר ֵעיֶניהָ  ּתַ ֵחם ְוַאל ּבְ ְפּתְ  ּתִ
יֹוֵתר ָתה ְוִאם, ּבְ ּלֹא אֹוְמִרים ֵישׁ  ֵכן ָעׂשְ  ׁשֶ
  :ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה

הּ  ַעל ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ . מ ּבָ דֹוָלה ְיהּוִדית ּגַ  ּגְ
ָנה ב"ִמי יֹוֵתר ָעה ֶאָחד ְויֹום ׁשָ ׁשָ ִהיא ּבְ  ׁשֶ

ְרֶאה, טֹוֶבֶלת ּתִ ּלֹא ׁשֶ ֵאר ׁשֶ ָ ַער ִיׁשּ ְ הּ  ִמׂשּ  ָצף ֹראׁשָ
ֵני ַעל ִים ּפְ ֲעֹמד ִמי ָלהּ  ֵאין ְוִאם, ַהּמַ ּתַ  ַעל ׁשֶ
הּ  ּבָ הּוא אוֹ , ּגַ ְיָלה ׁשֶ ּלַ ְכֹרךְ , ּבַ ָעָרהּ  ּתִ  לעַ  ׂשְ

הּ  חּוֵטי ֹראׁשָ ְרצּוָעה אוֹ  ֶצֶמר ּבְ הּ  ּבָ ֹראׁשָ ּבְ , ׁשֶ
ם ּוִבְלַבד ַרּפֵ ּתְ רֹות אוֹ  ׁשֶ ְרׁשְ ׁשַ ל ּבְ  חּוִטים ׁשֶ
ֶרת אוֹ  ֲחלּולֹות ֶגד קֹוׁשֶ ָערֹוֶתיהָ  ַעל ָרפּוי ּבֶ   :ׂשְ

ֶלת. מא ְפׁשֶ ָנהּ  ַהּמַ ִהיא ַלֲאחֹוֶריהָ  ּבְ ׁשֶ ה ּכְ , ֲעֻרּמָ
א ְטִביָלה ָלהּ  הָעְלתָ  ֹלא, ְוָטְבָלה ּמָ  ִטיט ָהָיה ׁשֶ
ַרְגֵלי ינֹוק ּבְ ָיָדיו אוֹ  ַהּתִ ק ּבְ ִאּמוֹ  ְוִנְדּבַ  ְוָחַצץ ּבְ
ַעת ׁשְ ָעְלָתה ְוַאַחר ְטִביָלה ּבִ   :ָנַפל ׁשֶ

ִסְדֵקי ּוְקָסִמים ְצרֹורֹות ִנְכְנסוּ . מב  ַרְגֶליהָ  ּבְ
ה ַמּטָ   :חֹוְצִצים, ִמּלְ



 כח
 כח

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ָלִנית. מג ה ָמאְמלּוגְ  ִאְסּפְ ַעל ּוְרִטּיָ ית ׁשֶ  ּבֵ
י ַעל ַאף, חֹוְצִצין, ַהְסָתִרים ֵאיָנם ּפִ  ְצִריִכים ׁשֶ
ְנסוּ  ּכָ ּיִ ֶהם ׁשֶ ִים ּבָ ְהיוּ  ְצִריִכים, ַהּמַ ּיִ  ְראּוִיים ׁשֶ

ֶהם ְיֵהא ְוֹלא ָבר ּבָ ם. ְלָכךְ  ְצִריָכה. חֹוֵצץ ּדָ  ּגַ
ְגדֹוִלים ַעְצָמהּ  ִלְבּדֹק ְצִריָכה ּלֹא יםּוִבְקַטנִּ  ּבִ  ׁשֶ
ֵהא  ְראּוִיים ִיְהיוּ  ְוֹלא, ַעְצָמהּ  ַלֲעֹצר ְצִריָכה ּתְ

ם. ַמִים ְלִביַאת   ַהֹחֶטם צֹוַאת ְלָהִסיר ְצִריָכה ּגַ

הּ  ָהְיָתה. מד ֲעָרה ּבָ ִים אוֹ  ַאַחת ׂשַ ּתַ  חּוץ ׁשְ
ת הּ  ְלַמּכַ ק ֹראׁשָ ה ֻמְדּבָ ּכָ ָהיוּ  אוֹ , ַלּמַ י ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ
ָערֹות הּ ( ׂשְ ם) [ֹראׁשָ קֹות] ֹראׁשָ ִטיט ֻמְדּבָ  אוֹ  ּבְ
צֹוָאה ָהיוּ  אוֹ , ּבְ י ׁשֶ ּתֵ ָערֹות ׁשְ ִריֵסי ׂשְ  ֵעיֶניהָ  ּבְ
ה ַמּטָ בוּ  ִמּלְ ִריֵסי ְוהֹוִציָאָתן ְוִנּקְ  ֵעיֶניהָ  ּבְ

ַמְעָלה ָערֹות' ב ָהיוּ  ִאם ְוֵכן, ִמּלְ  ֵעיֶניהָ  ִריֵסי ׂשְ
ל ה ׁשֶ קֹות ַמּטָ ִריֵסי ְמֻדּבָ , ַמְעָלה לשֶׁ  ֵעיֶניהָ  ּבְ
  :חֹוְצִצים ֵאּלוּ  ֲהֵרי

ְטּבֹל ֹלא. מה ָאָבק ּתִ ל ּבְ , ָטְבָלה ְוִאם, ַרְגֶליהָ  ׁשֶ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ  ֵאינוֹ  ׁשֶ אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  חֹוֵצץ ׁשֶ  ׁשֶ

חֹוֵצץ א, ׁשֶ ן ִאם ֶאּלָ ָפה ּכֵ ְפׁשְ ְבָלה אוֹ  ׁשִ ּטָ  ׁשֶ
ין ַחּמִ   :ּבְ

ה. מו ְבָלה ִנּדָ ּטָ ְבָגדֶ  ׁשֶ ֶרת יהָ ּבִ   :ְלַבֲעָלהּ  ֻמּתֶ

ים ִמין. מז ּנִ בּוִקים ּכִ ּדְ ר ׁשֶ ׂשָ ּבָ ִכים ּבַ עֹור ְונֹוׁשְ  ּבָ
ְמקֹום ָער ּבִ ִקים ׂשֵ ֹחֶזק ְוִנְדּבָ ר ּבְ ׂשָ ּבָ  ָצִריךְ , ּבַ
ין ְיֵדי ַעל ַלֲהִסיָרן ִצּפֶֹרן ּוְלגֹוְרָדן ַחּמִ  ְוִאם, ּבְ

  :חֹוֵצץ ֵאינוֹ , ַלֲהִסיָרן ָיכֹול ֵאינוֹ 

ה. מח ְבָלה ִנּדָ ּטָ ֹלא ׁשֶ ָנה ּבְ ּוָ גֹון, ּכַ ְפָלה ּכְ ּנָ  ׁשֶ
ִים ְלתֹוךְ  ְרָדה אוֹ  ַהּמַ ּיָ ֶרת זוֹ  ֲהֵרי, ְלָהֵקר ׁשֶ  ֻמּתֶ

ה ְלַהְחִמיר ְוֵישׁ  ַאֶחֶרת ְטִביָלה. ְלַבֲעָלהּ  ִחּלָ . ְלַכּתְ

ְתבוּ  ֵישׁ  ּכָ שׁ  ׁשֶ ּיֵ ה ׁשֶ ָ ֵליל ְצנּוָעה ִלְהיֹות ָלִאׁשּ  ּבְ
ים ָנֲהגוּ  ְוֵכן, הּ ְטִביָלתָ  ׁשִ יר ַהּנָ  ֵליל ְלַהְסּתִ
ּלֹא ְטִביָלָתן ְמהּוָמה ֵליֵלךְ  ׁשֶ ְפֵני אוֹ  ּבִ  ּבִ
ִרּיֹות ּלֹא, ַהּבְ יׁשוּ  ׁשֶ ֶהן ַיְרּגִ ֵני ּבָ  ּוִמי, ָאָדם ּבְ
ֵאיָנהּ  ה ׁשֶ  ׁשֹוֵכב ָארּור: ָעֶליהָ  ֶנֱאַמר, ֵכן עֹוׂשָ

ֵהָמה ִעם ים ְוֵישׁ  ּבְ ׁשִ ֵהר ַלּנָ ּיֹוְצאֹות ִלּזָ ׁשֶ  ִמן ּכְ
ִביָלה ע ַהּטְ ְפּגַ ּיִ הּ  ׁשֶ הּ  ּבָ ּלֹא, ֲחֶבְרּתָ ע ׁשֶ הּ  ִיְפּגַ  ּבָ
ה ִחּלָ ָבר ּתְ ְגעוּ  ְוִאם, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד אוֹ  ָטֵמא ּדָ  ּפָ

הּ  ָבִרים ּבָ ַמִים ִיְרַאת ִהיא ִאם, ֵאּלוּ  ּדְ ֲחֹזר ׁשָ  ּתַ
ן ְוִתְטּבֹל ן ְוַעּיֵ ר םאִ  א"ר ִסיָמן סֹוף ְלַקּמָ  ֻמּתָ
ין ְלָהִטיל ר ִאם אוֹ  ְלִמְקֶוה ַחּמִ  ַאַחר ִלְרֹחץ ֻמּתָ

ִביָלה   :ַהּטְ

 קצט סימן
 ודיני הסתרים בית לבדק האשה שצריכה
  ְסִעיִפים: ג"י ּובוֹ , ובחל בשבת חפיפה

ית ְלָהִדיחַ  ְצִריָכה. א ִחי ּבֵ ֶ  ַהְסָתִרים ּוֵבית ַהׁשּ
הּ  ּלָ ַמִים ׁשֶ עַ  ְוִלְסֹרק, ּבְ הּ  רׂשְ ַמְסֵרק ָיֶפה ֹראׁשָ  ּבְ
ּלֹא ְהֶייָנה ׁשֶ ֲערֹוֶתיהָ  ּתִ קֹות ׂשַ זוֹ  זוֹ  ִנְדּבָ  ְוֵכן, ּבָ

ה ְצִריָכה ָ ן ָהִאׁשּ ַעְצָמהּ  ְלַעּיֵ ָרהּ  ּבְ  ּובֹוֶדֶקת ּוִבְבׂשָ
ל ּלֹא, ִלְטִביָלָתהּ  ָסמּוךְ  ּגּוָפהּ  ּכָ  ָעֶליהָ  ְיֵהא ׁשֶ
ַבר ׁשּום חֹוֵצץ ִמאּוס ּדְ ל ְוָתֹחף, ׁשֶ , ּגּוָפהּ  ּכָ

ֹטף ַמִים ְוִתׁשְ ין ּבְ ַעת ַחּמִ ׁשְ  ּגּוָפהּ  ֲחִפיַפת ּבִ
ָעָרהּ    :ּוׂשְ

ְמקֹום ֲחִפיָפה. ב ּבִ ָער ׁשֶ ְהֶיה ֹלא ׂשֵ ַמִים ּתִ  ּבְ
ִכין ְלִפי, ָקִרים ַסּבְ ּמְ ָער ֶאת ׁשֶ ֵ א, ַהׂשּ ַמִים ֶאּלָ  ּבְ
ין י ֲאִפּלוּ  ּוִמיהוּ , ַחּמִ ַחּמֵ ה ּבְ ֹחף אְולֹ . ָסֵגי ַחּמָ  ּתָ
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ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 
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ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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  יורה דעה ערוך שולחן

ã 

ֶנֶתר ְקָרא ּבְ ַעְרִבי ַהּנִ  א"גריד: ז"ּוְבַלעַ  טפל: ּבְ
ךְ  ְלִפי ַחּתֵ ּמְ ָער ׁשֶ ֵ ךְ  ְוחֹוֵזר ַהׂשּ ּבֵ  ְוֹלא, ּוִמְסּתַ

ָאָהל ךְ  ְלִפי, ּבְ ַסּבֵ ּמְ ָער ׁשֶ ֵ ָכל ְוֹלא, ַהׂשּ ָבִרים ּבְ  ּדְ
ִכים ָער ַהְמַסּבְ ֵ   :ַהׂשּ

חִ  ִלְהיֹות ְצִריָכה ֲחִפיָפה. ג הְלַכּתְ  ָסמּוךְ  ּלָ
ְנָהג. ִלְטִביָלָתהּ  ר ְוַהּמִ ׁשֵ ְתִחיל ַהּכָ ּתַ  ָלֹחף ׁשֶ

עֹוד ֲחִפיָפה ְועֹוֶסֶקת יֹום ִמּבְ ךְ  ַעד ּבַ ְחׁשַ ּתֶ  ְוָאז, ׁשֶ
ְטּבֹל ר ִמְנָהג ְוֵכן. ּתִ ׁשֵ ַאף ּכָ י ַעל ׁשֶ ָחְפָפה ּפִ , ׁשֶ
א ָ ׂשּ הּ  ּתִ ִביָלה ְלֵבית ַמְסֵרק ִעּמָ ם ְוִתְסֹרק ַהּטְ   :ׁשָ

מֹוָצֵאי ְטִביָלָתהּ  ָחל. ד ת ּבְ ּבָ ִאי, ׁשַ ר ׁשֶ  ֶאְפׁשָ
עֹוד ָלֹחף ֹחף, יֹום ִמּבְ ֵליל ּתָ   :ְטִביָלָתהּ  ּבְ

ָנה. ה ּמְ ֵליל ְטִביָלה ָלהּ  ִנְזּדַ ת ּבְ ּבָ חֹוף, ׁשַ  ּתָ
יֹום   :ּבְ

מֹוָצֵאי ְטִביָלָתהּ  ֵליל ָחל. ו ת ּבְ ּבָ  יֹום ְוהּוא ׁשַ
ִאי טֹוב ר ׁשֶ ֹחף ָאז, ָלֹחף ֶאְפׁשָ ֶעֶרב ּתָ ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
יֹום טֹוִבים ָיִמים' ב ָחלוּ  ִאם ְוֵכן י ּבְ ִ  ֲחִמׁשּ

י ִ ׁשּ ֵליל ְטִביָלָתהּ  ֵליל ְוָחל, ְוׁשִ ת ּבְ ּבָ ֹחף, ׁשַ  ּתָ
יֹום ת ְרִביִעי ּבְ ּבָ ׁשַ ֲערֹוֶתיהָ  ְוִתְקׁשֹר ּבְ ֵדי ׂשַ  ּכְ
ּלֹא לוּ  ׁשֶ ְלּבְ ַעת. ִיְתּבַ עַ  ְטִביָלה ּוִבׁשְ ןּתְ  ְוִתְבֹדק ּיֵ
ל ֵהיֵטב ֲערֹות ּגּוָפהּ  ּכָ הּ  ְוׂשַ ּלֹא, ֹראׁשָ  ְיֵהא ׁשֶ
ָבר ית ְוָתִדיחַ , חֹוֵצץ ּדָ ַמִים ַהְסָתִרים ּבֵ ים ּבְ  ַחּמִ

ֻהַחּמוּ  יֹום ַוֲאִפּלוּ , ׁשֶ ְחֹצץ ְוֵכן, טֹוב ּבְ יהָ  ּתַ ּנֶ  ׁשִ
טֹוב ַעת ּבְ ׁשְ ִביָלה ּבִ ּלֹא ַהּטְ ֵאר ׁשֶ ָ רּוִרין ִיׁשּ  ֹלאוְ  ּפֵ
ר ׂשָ   :ֶעֶצם ְוֹלא ּבָ

ָמקֹום. ז ֵראֹות ּבְ ּיְ ְיָלה ִלְטּבֹל ׁשֶ ּלַ יר ֵאין, ּבַ  ְלַהּתִ
ת ֵמֶעֶרב ָלֹחף ּבָ יֹום ְוִלְטּבֹל ׁשַ ת ּבְ ּבָ ְתֵרי, ׁשַ  ּדִ

י ֲהָדֵדי ֻקּלֵ יָנן ֹלא ּבַ א, ְמִקּלִ ְסָרךְ  ֻקּלָ הּ  ּדְ ּתָ , ּבִ
א ַהְרָחַקת ְוֻקּלָ ִביָלה ֲחִפיָפה ּדְ   :ִמּטְ

יֵמי. ח ָנה ָחְפָפה ִאם ֹחל ּבִ  ַהּיֹום ַעְצָמהּ  ְוִעּיְ
ֵליל ְוָטְבָלה  ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה, ַאֵחר יֹום ּבְ
ִדיֲעַבד י ַעל ַאף, ּבְ ּלֹא ּפִ  ּוְבִדיָקה ֲחִפיָפה ָהיוּ  ׁשֶ

ִביָלה ָסמּוךְ  ָלל ָחְפָפה ֹלא ִאם ֲאָבל, ַלּטְ  ֹלא, ּכְ
ָנה יפִּ  ַעל ַאף ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ִעּיְ ַעְצָמהּ  ׁשֶ  ּבְ
גּוָפהּ  ד ָחְפָפה ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ִביָלה ַאַחר ִמּיָ  ַהּטְ
ַמְסֵרק ְוָסְרָקה , ְקׁשּוָרה ִניָמא ׁשּום ָמְצָאה ְוֹלא ּבְ

 ִאם לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא
ְמקֹום ָחְפָפה ָער ּבִ ָנה ְוֹלא, ׂשֵ ָאר ִעּיְ ׁשְ  ,ּגּוָפהּ  ּבִ
ּלֹא ִעּיּון, ְטִביָלה ָלהּ  ָעְלָתה ׁשֶ  הּוא ַהּגּוף ׁשֶ
ַבר   :ּתֹוָרה ּדְ

ה. ט ּמֶ ָבִרים ּבַ ָאר, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשְ ל ּבִ , ַהּגּוף ּכָ
ֵבית ֲאָבל יָון ַהְסָתִרים ּבְ ֵאין ּכֵ  ְלִביַאת ְצִריִכים ׁשֶ
ָנה ֹלא ִאם, ַמִים ךְ  ְוַאַחר, ָלֵכן ֹקֶדם אֹוָתם ִעּיְ  ּכָ
נָ  ֶהם ָמְצָאה ְוֹלא אֹוָתם הִעּיְ ָבר ׁשּום ּבָ  ָעְלָתה, ּדָ
  :ְטִביָלה ָלהּ 

ָנה ָחְפָפה. י ָתהּ , ְוָטְבָלה ְוִעּיְ  ָעֶליהָ  ִנְמָצא ּוַבֲעִלּיָ
ָבר תֹוךְ  ִאם, חֹוֵצץ ּדָ ָחְפָפה עֹוָנה ּבְ , ָטְבָלה ׁשֶ
 ְצִריָכה, ָלאו ְוִאם, ַאֶחֶרת ְטִביָלה ְצִריָכה ֵאיָנהּ 

ין, ם"ּוְלָהַרְמבַּ . ֶחֶרתאַ  ְטִביָלה ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ  ּכָ
א, ַאֶחֶרת ְטִביָלה ְצִריָכה ּזוֹ  ֶאּלָ  ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ׁשֶ
  :ְצִריָכה ְוזוֹ  ָלֹחף ַלֲחֹזר

ה. יא ּמֶ ָבִרים ּבַ ּלֹא, ֲאמּוִרים ּדְ ׁשֶ  ִנְתַעְסָקה ּכְ
אֹותוֹ  ין ּבְ  ִנְתַעְסָקה ִאם ֲאָבל, ְטִביָלה ַאַחר ַהּמִ

ין וֹ בּ   ְטִביָלה ְצִריָכה ֵאיָנהּ  ִלְבִדיָקה ְטִביָלה ּבֵ



 ל
 ל

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ה ִהְלכֹות ים ִנּדָ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ה ְלָחן ָערּוְך ִהְלכֹות ִנּדָ ים יֹום ִלּמּוד ׁשֻ לֹׁשִ   ִלׁשְ
  ַעּמּוד ֶאָחד ְליֹום. 

  

  

 לחודש

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ָעה יֹוֶרה ָערּוךְ  ׁשֻ ה ְלכֹותהִ  ּדֵ ים ִנּדָ לֹׁשִ ָעה יֹוֶרה" ְלִלּמּוד - " יֹום ִלׁשְ ה ִהְלכֹות ּדֵ ים" ִנּדָ לֹׁשִ ׁשְ   יֹום ּבִ
ר" ַחּבֵ ָרן ַהּמְ ְלָחן ָערּוְך ִמּמָ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ   שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ

ן ע ָרֵאל ִלְהיֹות ּבֶ ׂשְ ל ֶאָחד ִמיִּ ְפָעל: ְלַזּכֹות ּכָ ַרת ַהּמֻ אַמּטְ   ֹוָלם ַהּבָ

ה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ְזּכֶ ְלָחן ָערּוְך יִּ ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ  ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ
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ã 

ֲאִני, ַאֶחֶרת ין אֹותוֹ  ּתֹוֶלה ׁשֶ ּמִ ְתַעְסָקה ּבַ ּנִ , ּבוֹ  ׁשֶ
 ּתֹוִלין ֵאין, ְטִביָלה ֹקֶדם ָחְפָפה ֹלא ִאם ֲאָבל
י ַעל ַאף ּבוֹ  ְתַעְסָקה ּפִ ּנִ   :ְטִביָלה ַאַחר ּבוֹ  ׁשֶ

ֶמה. יב ָבִרים ּבַ ָאר, יםֲאמּורִ  ּדְ ׁשְ ל ּבִ , ַהּגּוף ּכָ
ית ֲאָבל ָנה ֹלא ִאם, ַהְסָתִרים ּבֵ  ֹקֶדם אֹוָתם ִעּיְ

ם ְטִביָלה ְוַאַחר, ְטִביָלה ן ּגַ ָנה ֹלא ּכֵ  ַעד ִעּיְ
ְתַעְסָקה ּנִ ָדָבר ׁשֶ ךְ  ְוַאַחר, ַהחֹוֵצץ ּבְ  ִנְמָצא ּכָ

ֶהם ין ֵמאֹותוֹ  ּבָ   :ְלָהֵקל ּתֹוִלין, ַהּמִ

 ִלְטִביָלה ֲחִפיָפה ּוֵבין, ְטִביָלה םֹקדֶ  ָחְפָפה. יג
ְדָבִרים ִנְתַעְסָקה ְתָנה אוֹ , ַהחֹוְצִצין ּבִ ּנָ  ִלְבָנהּ  ׁשֶ
יל ְבׁשִ ֵבק ָהָראּוי ּתַ הּ  ִלּדָ  ָלהּ  ָעְלָתה ֹלא, ּבָ
ְדָקה ִאם ֲאִפּלוּ , ְטִביָלה ד ּבָ  ְטִביָלה ַאַחר ִמּיָ

ָבר ׁשּום ָעֶליהָ  ָמְצָאה ְוֹלא אֲ , חֹוֵצץ ּדָ  ִניׁשֶ

ָתהּ  אֹוֵמר ֲעִלּיָ ִים ּבַ הּ  ָנַפל ֵמַהּמַ ּנָ  ּוְצִריָכה, ִמּמֶ
  :ַאֶחֶרת ְטִביָלה

 ר סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , הטבילה ברכת תעשה אימתי

ֶטת. א ּפֹוׁשֶ ׁשֶ יהָ  ּכְ עֹוֶמֶדת, ַמְלּבּוׁשֶ ׁשֶ ֲחלּוָקהּ  ּכְ , ּבַ
ָבֵרךְ  ר: ּתְ נוּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ  ַעל נוּ ְוִצוָּ  ּבְ

ִביָלה  ֹלא ְוִאם, ְוִתְטּבֹל ֲחלּוָקהּ  ְוִתְפׁשֹט, ַהּטְ
ְרָכה ָבֵרךְ , ָאז ּבֵ ֵנס ְלַאַחר ּתְ ּכָ ּתִ אָרהּ  ַעד ׁשֶ  ַצּוָ
ִים ּמַ ן, ְצלּוִלים ֵהם ְוִאם, ּבַ ַרְגֶליהָ  עֹוַכְרּתָ  ּבְ

  :ּוְמָבֶרֶכת

 

 


