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33 NACHAL LACHISH 

RAMAT BET SHEMESH 

RAV: HARAV AVROHOM BARUCH ZACHARIASH 

 ובו מ''ח סעיפיםדיני טבילה וחציצתה,  -סימן קצח 

ל ָכל ּגּוָפּה ְבַפַעם ַאַחת; ְלִפיָכְך ָצִר  א ִתְטבֹּ יָה שּום ָדָבר ַהחֹוֵצץ. ַוֲאִפלּו ָכל ְצִריָכה שֶׁ ֹּא ִיְהיֶׁה ָעלֶׁ ל יְך שֶׁ

ת ָעָליו ַעָתה, אֹו אֲ  דֶׁ ְך ְבֵני ָאָדם ִלְפָעִמים ְלַהְקִפיד ָעָליו, חֹוֵצץ ֲאִפלּו ִאם ֵאיָנּה ַמְקפֶׁ רֶׁ הּוא, ִאם דֶׁ ִפלּו ֵאיָנּה שֶׁ

ְך  רֶׁ דֶׁ ת ָעָליו ְלעֹוָלם ֵכיָון שֶׁ דֶׁ ב ַהּגּוף, ֲאִפלּו  ()אַמְקפֶׁ ה רֹּ ב ְבֵני ָאָדם ְלַהְקִפיד ָעָליו, חֹוֵצץ; ְוִאם הּוא חֹופֶׁ רֹּ

ְך ְבֵני ָאָדם ְלַהְקִפיד ְבָכְך, חֹוֵצץ.  רֶׁ ֵאיָנם חֹוְצִצין, ְּגֵזָרה ָאטּו ְדָבִרים ַהחֹוְצִצים  הגה:ֵאין דֶׁ ל ֲאִפלּו ִבְדָבִרים שֶׁ ֹּא ִתְטבֹּ )ַהָּגהֹות ּוְלַכְתִחָלה ל

  ש''ד( .

חֹוְצִצין, חּוֵטי  ב ל  )ב(ֵאלּו ַהְדָבִרים שֶׁ ם ַהֵשָער ָברֹּאש, לֹּא ִתְטבֹּ כֹוְרִכין ָבהֶׁ ר ְוחּוֵטי ִפְשָתן ּוְרצּועֹות שֶׁ מֶׁ צֶׁ

ם ִרְפיֹון. ְוִאם ֵהם ְכרּוִכים ִבְשאָ  ְתַרֵפם; ְוִאם ֵהם ְבתֹוְך ְקִליַעת ַשֲעָרּה ֵאינֹו מֹוִעיל ָבהֶׁ ם ַעד שֶׁ ר ְמקֹומֹות ָבהֶׁ

ל בָ  ֹּא ִתְטבֹּ ֵאיָנם חֹוְצִצין ְלִפי ַבּגּוף, ל ְתַרֵפם, חּוץ ֵמִאם ֵהם ְכרּוִכים ַבַצָּואר שֶׁ ם ַעד שֶׁ ֵאיָנּה ְמַהְדָקן;  )ג(הֶׁ שֶׁ

ת ַעְצָמּה בְ  חֹונֶׁקֶׁ ת, ִמְפֵני שֶׁ צֶׁ ת ְסִביב ַצָּואָרּה, חֹוצֶׁ כֶׁ כֹורֶׁ ִהיא ְרצּוָעה ֲחָלָקה ּוְרָחָבה שֶׁ זֶׁק, ֲאָבל ָקְטָלא, שֶׁ חֹּ

ָהְרצּוָעה ֲחָלָקה ּוְרָחָבה ֵאיָנּה ַמִזיָקָתּה ְכֵדי שֶׁ  ה ַבֲעַלת ָבָשר, ּוִמתֹוְך שֶׁ   )ַרִש''י( .ִיְהיֶׁה ְבָשָרה בֹוֵלט ְוֵתָראֶׁ

ת, ֵאיָנם חֹוְצִצין  )ד(ִאם ַהחּוִטין ָהֵאלּו  ג שֶׁ   )טּור ְבֵשם ַרֲאָב''ד( .ֲחלּוִלין, ֲעשּוִין ַמֲעֵשה רֶׁ

ת )ו(ְוִאם ָהיּו  הגה:ֵשָער ֵאיָנם חֹוְצִצין.  )ה(חּוֵטי  ד דֶׁ ת  ֻמְזָהבֹות, חֹוְצִצין, ְדַמְקפֶׁ דֶׁ ֹּא ְתַטְנֵפם; ְוֵכן ִאם ָהיּו ְמֻטָנִפים ְתִחָלה, ַמְקפֶׁ ל ם שֶׁ ֲעֵליהֶׁ

ן ַבַמִים, ְוחֹוְצִצין  ֹּא ִתְתַלְכֵלְך ֵמהֶׁ ל ם שֶׁ   )טּור( .ֲעֵליהֶׁ

ָחד, ֵאיָנם חֹוְצִצין.  ה ר אֶׁ שֶׁ ָחד קֶׁ ָהיּו ְקשּוִרים ְכאֶׁ ִחלּוק ֵבין ִאם ָקַשר ב' ְשָערֹות  )ז(ְוֵאין  הגה:ְשֵתי ְשָערֹות אֹו יֹוֵתר שֶׁ

ָקַשר ב' ְשָערֹות ִבְפֵני ַעְצָמן ִעם ְשֵתי ְשָערֹות, א ְתֵהא  )ֵבית יֹוֵסף ְבֵשם ַרְשָב''א ְוַר''ן( ;ֹו שֶׁ ת ְוהּוא שֶׁ צֶׁ ִנְקְשָרה, חֹוצֶׁ  )ח(ְוַשֲעָרה ַאַחת שֶׁ

ב ַשֲעָר  ְיֵהא רֹּ יָה ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה ַעד שֶׁ ת ָעלֶׁ דֶׁ יָה, ֲאָבל ִאם ֵאיָנּה ַמְקפֶׁ ת ָעלֶׁ דֶׁ ּה ָקשּור ִניָמא ִניָמא ִבְפֵני ַמְקפֶׁ

 ַעְצמֹו. 

ד  ו גֶׁ ְכנֶׁ ַבָזָקן ַהִנְדָבק זֶׁה ָבזֶׁה ֵמֲחַמת ֵזָעה, חֹוֵצץ; ֵשָער שֶׁ ִחי, ֵאינֹו חֹוֵצץ;  )ט(ַהֵלב ְושֶׁ ְבֵבית ַהשֶׁ ָברֹּאש ְושֶׁ שֶׁ

ְבאֹותֹו ָמקֹום, ְבִאיש ֵאינֹו חֹוֵצץ; ּוְבִאָשה,  ֵיש הגה:ִבְנשּוָאה חֹוֵצץ, ִבְפנּוָיה ֵאינֹו חֹוֵצץ.  )י(ְושֶׁ ן ְכִמין ְואֹוָתן שֶׁ  ָלהֶׁ

ֹּא ַחְיֵצי    )ָמְרְדַכי ה''נ ְבֵשם ראב''יה ּוְבָאגּור ּוְבַהָּגהֹות ש''ד( .ְקִליעֹות ְשָערֹות ְדבּוקֹות זֹו ְבזֹו, ְוַנֲעֵשית ְבִליָלה ַעל ְיֵדי ֵשד ְוַסָכָנה ַלֲהִסיָרם, ל

חּוץ ָלַעִין, חֹוֵצץ ֲאִפלּו הּו )פי' צֹוַאת ָהַעִין(ִלְפלּוף  ז ָבַעִין ֵאינֹו  )יא(א ַלח; ְוִלְפלּוף שֶׁ חֹוֵצץ, ְוִאם ָהָיה ָיֵבש,  )יב(שֶׁ

ִהְתִחיל ְלהֹוִריק    )כ''ד ַהתֹוָספֹות ּוְסַמ''ג ְבֵשם ַרֵבנּו ָתם ְוַרְמַב''ם( .חֹוֵצץ; ְוהּוא שֶׁ

ת  ח מֶׁ חּוץ ָלַעִין חֹוֵצץ; ְוִאם ָהְיָתה פֹוַתַחת ְועֹוצֶׁ ָבַעִין ֵאינֹו חֹוֵצץ, ְושֶׁ ל שֶׁ ת(ָכחֹּ רֶׁ , ַאף ָתִדיר )יג(ֵעינֶׁיָה  )ֵפרּוש ְוסֹוגֶׁ

חּוץ ָלַעִין ֵאינֹו חֹוֵצץ.   שֶׁ
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33 NACHAL LACHISH 

RAMAT BET SHEMESH 

RAV: HARAV AVROHOM BARUCH ZACHARIASH 

ַעל ַהַמכָ  ט ְבתֹוָכּה, ֵאינֹו חֹוֵצץ. ָיָצא ָהִריר ִמתֹוָכּה, ָכל תֹוְך ג' ָיִמים ַלח  )יד(ה, חֹוֵצץ; ָדם ָיֵבש שֶׁ ְוִריר שֶׁ

 הּוא ְוֵאינֹו חֹוֵצץ; ְלַאַחר ִמָכאן, ָיֵבש הּוא ְוחֹוֵצץ. ְלִפיָכְך ִאָשה ַבֲעַלת ֲחָטִטים ְצִריָכה ָלחּוף ְבַמִים ַעד

ִיְתַרְככּו.   שֶׁ

ת.  י צֶׁ ַעל ַהַמָכה, חֹוצֶׁ  ְרִטָיה שֶׁ

ה ִמַבחּוץ, חֹוֵצץ; ְוִאם  יא ה )טו(ֵחץ אֹו קֹוץ ַהָתחּוב ַבָבָשר, ִאם ִנְראֶׁ  , ֵאינֹו חֹוֵצץ. ֵאינֹו ִנְראֶׁ

ַעל ַהָבָשר ֵמֲחַמת ֵזָעה, ֵאיָנם חֹוְצִצין; ִנְגַלד ִכְגִליד, חֹוֵצץ.  יב  ִלְכלּוֵכי צֹוָאה שֶׁ

ַעל ַהָבָשר, חֹוְצִצין.  )טז(ִמְלמּוִלין  יג  שֶׁ

; ּוְשָאר ִטיט ַהָיֵון ְוִטיט ַהיֹוְצִרים ְוִטיט ְדָרִכים ַהִנְמָצא ָשם ָתִמיד, ֲאִפלּו ִבימֹות ַהַחָמה, ָכל ֵאלּו חֹוְצִצין יד

הּוא ָיֵבש, חֹוצֵ  ה ְבַמִים; ּוְכשֶׁ ֲהֵרי הּוא ִנְמחֶׁ הּוא ַלח ֵאינֹו חֹוֵצץ שֶׁ ת )רמב''ם וסמ''ג( ץ ָכל ַהִטיט, ְכשֶׁ דֶׁ ּוִמיהּו ִאם ִהיא ַמְקפֶׁ

  )רֹוֵקַח ּוָמְרְדַכי ִהְלכֹות ִנָדה( . ֲאִפלּו ְבָדָבר ַלח חֹוֵצץ

ָחרּוב ּוְשַרף ַהִשְקָמה  טו ב ְוַהְדַבש ְוַהָדם, ְשַרף ַהְתֵאָנה ּוְשַרף ַהתּות ּוְשַרף הֶׁ  )ֵפרּוש ִמין ִמִמיֵני ַהְתֵאִנים(,ַהְדיֹו, ַהֵחלֶׁ

 ן. ּוְשָאר ָכל ַהְשָרִפים, ֲאִפלּו ַלִחים, חֹוְצִצין. ְיֵבִשים, חֹוְצִצין; ַלִחים, ֵאיָנם חֹוְצִצי

ִנְסָרְך ַבָבָשר, ֲאִפלּו ַלח, חֹוֵצץ.  )יז(ָדם  טז  שֶׁ

בַ  יז ן צֶׁ ן ִויֵדיהֶׁ צֹוְבעֹות ַהָנִשים ַעל ְפֵניהֶׁ הּוא ַצָבע ְוָיָדיו ְצבּועֹות,  )יח(ע שֶׁ ּוְשַער רֹּאָשן, ֵאינֹו חֹוֵצץ. ְוֵכן ִמי שֶׁ

ב ְבֵני ֻאָמנּות זֹו אֵ  )יט(ְוֵכן ִמי  הגה:ֵאינֹו חֹוֵצץ.  רֹּ ֻאָמנּותֹו ִלְהיֹות שֹוֵחט אֹו ַקָצב ְוָיָדיו ָתִמיד ְמֻלְכָלכֹות ְבָדם, ֵאינֹו חֹוֵצץ, שֶׁ )ֵבית יֹוֵסף יָנן ַמְקִפיִדים שֶׁ

  ְבֵשם רי''ו( .

ַתַחת ַהִצפֹּ  יח ד ַהָבָשר, ֵאינֹו חֹוֵצץ. ּוָבֵצק שֶׁ גֶׁ ד ַהָבָשר, חֹוֵצץ; ְכנֶׁ גֶׁ ֹּא ְכנֶׁ ל ן שֶׁ רֶׁ ַתַחת ַהִצפֹּ ן, ֲאִפלּו צֹוָאה שֶׁ רֶׁ

ֵאיָנן  ן עֹוֵדף ַעל ַהָבָשר. ּוְלִפי שֶׁ רֶׁ ַהִצפֹּ ד ַהָבָשר, זֶׁה שֶׁ גֶׁ לֹּא ְכנֶׁ ד ַהָבָשר חֹוֵצץ. ְוֵאיזֶׁהּו שֶׁ גֶׁ ְיכֹולֹות ְלַכֵּון ַמה ְכנֶׁ

ל  ְגדֹו, ָנֲהגּו ַהָנִשים ִלטֹּ ֹּא ְכנֶׁ ל ד ַהָבָשר אֹו שֶׁ גֶׁ ם ִבְשַעת טְ  )כ(ִנְקָרא ְכנֶׁ  ִביָלה. ִצָפְרֵניהֶׁ

ן ְוֵאיָנּה יט רֶׁ ֹּא ִאם ֵיש ָלּה נֶַׁפח ַעל ְמקֹום ַהִצפֹּ ְך ְול ֹּא ַלְחתֹּ ֵאין  )כא( ְיכֹוָלה ל ְלַחֵטט, ִאם ְנפּוָחה ָכל ָכְך שֶׁ

ה, ֵאינֹו חֹוֵצץ.  ן ִנְראֶׁ רֶׁ ַתַחת ַהִצפֹּ  ַהִטיט שֶׁ

ת. ַוֲאִפלּו ִאם ָהְיָתה ְּגדֹוָלה וְ  כ צֶׁ ן ַעְצָמּה ֵאיָנּה חֹוצֶׁ רֶׁ ן חֹוֵצץ, ֲאָבל ַהִצפֹּ רֶׁ ַתַחת ַהִצפֹּ ת ַדְוָקא ָבֵצק שֶׁ דֶׁ עֹומֶׁ

ד ַהָבָשר גֶׁ ת ִמְכנֶׁ רֶׁ ת. ֵלָחֵתְך ּופֹוַרַחת ְועֹובֶׁ צֶׁ ָטְבָלה.  הגה:, ֵאיָנּה חֹוצֶׁ ֵאין צֹוָאה אֹו ָבֵצק ַתְחָתיו ְבָשָעה שֶׁ ִמיהּו ָכל זֶׁה ַדְוָקא שֶׁ

ן ַאַחת ִנְשַאר ְבָיָדּה ְוָטְבָלה,  רֶׁ ל ַהִצָפְרַנִים, ֲאִפלּו ִאם ִצפֹּ ת.  )כב(ּוֵמַאַחר ְדְכָבר ָנֲהגּו ִלטֹּ רֶׁ   ְוֵכן נֹוֲהִגין. )ַהָּגהֹות ש''ד(ְצִריָכה ְטִביָלה ַאחֶׁ

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-ט!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-י!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יא!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יב!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יג!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יד!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-טו!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-טז!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יז!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יח!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-יט!
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20364/Temp/his_temp_1_4.htm%23סימן%20קצח%20-%20דיני%20טבילה%20וחציצתה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20מ''ח%20סעיפים%3c/span%3e-כ!


h 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

  ס"דב

 רמת בית שמש · נחל לכיש 33

 ברוך זכריש שליט"א הרב אברהם רב:

 

 

33 NACHAL LACHISH 

RAMAT BET SHEMESH 

RAV: HARAV AVROHOM BARUCH ZACHARIASH 

 

ת כא לֶׁ ן ַהְמֻדְלדֶׁ רֶׁ ֵפְרָשה ִמעּוָטּה,  ִצפֹּ ת.  )כג(שֶׁ צֶׁ ת; ֵפְרָשה ֻרָבּה, ֵאיָנּה חֹוצֶׁ צֶׁ  חֹוצֶׁ

ר ּוָבָשר ַהְמֻדְלָדִלים, חֹוְצִצים.  כב ת ְוֵאיָנן ְמֻדְלָדִלין, ֵאיָנם חֹוְצִצים ֵאבֶׁ רֶׁ ת אֹו ַיתֶׁ לֶׁ   )ֵבית יֹוֵסף ְבֵשם ְסַמ''ג ִסיָמן רמ''ח ְבֵשם ר''י( .ֲאָבל ַיבֶׁ

ְמֻהָדִקים,  )כד(ַהֵשיִרים ְוַהְנָזִמים ְוַהַטָבעֹות ְוַהַקְטָלאֹות ִאם ֵהם ְרפּוִיים, ֵאיָנם חֹוְצִצים; ְוִאם ֵהם  כג

ל ַהַמָכה חֹוְצצִ  ד שֶׁ גֶׁ ר.  )כה(ים. ְוֵכן ַהִדין ְבאֶׁ בֶׁ ַעל ַהשֶׁ  ְוַקְשַקִשים שֶׁ

ם ָדָבר חֹוֵצץ,  כד ֹּא ְיֵהא ָבהֶׁ ל יָה שֶׁ ץ ִשינֶׁ ִאם ְצִריָכה ַלֲחצֹּ ֹּא  )כו(שֶׁ ם ל ָטְבָלה ְוִנְמָצא שּום ָדָבר ָדבּוק ָבהֶׁ

הּוא ִנְכָנס ְכָתן ְלֵבית ַהְטִביָלה, ִמְפֵני שֶׁ ל ָבָשר ְביֹום לֶׁ ֱאכֹּ ֹּא לֶׁ ל ֵבין ַהִשַנִים  ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה. ְוֵיש נֹוֲהגֹות שֶׁ

בֹודְ  ת ִדְלָמא ִתְשַתֵיר ִמֵנּה ְוָלאו ַאַדְעָתּה. יֹוֵתר ִמַמֲאָכל ַאֵחר; ְוַאף ַעל ִפי שֶׁ שֶׁ קֹות ְוחֹוְצצֹות ַהִשַנִים, חֹושֶׁ

ה הּוא.  )כז( ל ֵבין ָהְרִחיָצה ַלְטִביָלה  הגה:ּוִמְנָהג ָיפֶׁ ֱאכֹּ ם ַהְטִביָלה ְבָבֵצק אֹו בְ  )הרא''ש בה''נ( ;ְוֵאין ָלּה לֶׁ דֶׁ ק ָכל ַהיֹום קֹּ ל ְוֵאין ָלּה ַלֲעסֹּ ֵנרֹות שֶׁ

ֹּא ִיְדַבק ָבּה  ל   ְוֵכן ָנֲהגּו. )ש''ד(,ַשֲעָוה, שֶׁ

ֹּא  כה ם ָדָבר חֹוֵצץ, ל ָלּה ְוִנְמָצא ָבהֶׁ ֹּא ֵהִדיָחה ֵבית ַהְסָתִרים ּוֵבית ַהְקָמִטים שֶׁ ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה.  )כח(ִאם ל

ם ְטִביָלה ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה; ְוֵאינֹו ד דֶׁ ֹּא ָבְדָקה קֹּ ל יָה ָדָבר חֹוֵצץ, ַאף ַעל ִפי שֶׁ ֹּא ִנְמָצא ָעלֶׁ ה ִלְבִדיַקת ְוִאם ל ֹומֶׁ

 ַהּגּוף ַוֲחִפיַפת ָהרֹּאש. 

ֹּא ָבְדקָ  כו ָלּה, ְוַאַחר ְטִביָלה ָנִמי לֹּא ָבְדָקה ַעד ִאם ל ֹּא ֵבית ַהְסָתִרים שֶׁ ם ְטִביָלה ֵבין ִשנֶׁיָה ְול דֶׁ ה קֹּ

ם ֵבין ִשנֶׁיָה אֹו ָדָבר חֹוֵצץ ֵבין  צֶׁ ִנְתַעְסָקה ִבְכָתִמים ּוְבַתְבִשיִלין, ְוַאַחר ָכְך ָבְדָקה ּוָמְצָאה עֶׁ יָה, ָתִליָנן שֶׁ ְסָתרֶׁ

 ְלֻקָלא ְוָאְמִריָנן ְדָבַתר ְטִביָלה ַעְיֵלי ָבּה.  )כט(

ֹּא ָעְלתָ  כז ם, ל ֹּא ָבאּו ַהַמִים ָבהֶׁ ל יָה אֹו ָקְפָצה ָיָדּה ְבִעְנָין שֶׁ ה ָלּה ָנְתָנה ְשָעָרּה ְבִפיָה אֹו ָקְרָצה ִשְפתֹותֶׁ

 ְטִביָלה. 

ָלא ִאם  כח יָה ִבְשַעת ְטִביָלה אֶׁ ְרָתּה ְבָידֶׁ ז ָבּה ֲחבֶׁ ֱאחֹּ ֹּא תֶׁ ָיבֹואּו ַהַמִים ִבְמקֹום  )ל(ל ֵכן ָרְפָתה ָיָדּה, ְכֵדי שֶׁ

י יָה; ְוִאם ֵהִדיָחה ָידֶׁ ה.  )לא(ָה ֲאִחיַזת ָידֶׁ יָה ָחבּור ְלִמי ַהִמְקוֶׁ ַעל ָידֶׁ ה טֹוֵפַח שֶׁ ַמְשקֶׁ  ְבַמִים ְתִחָלה, ָשֵרי, שֶׁ

ת ַעל ָהִרְצָפה אֵ  ל סֶׁ דֹורֶׁ יָה ִבְשַעת ְטִביָלָתּה ִאם ֵאין ָשם ִטיט, ַאף ַעל ִפי שֶׁ ין ָכאן ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלַהְגִביַּה ַרְגלֶׁ

יָה.  )לג(ֲחִציָצה, ִמְפֵני  ַהַמִים ַמְקִדיִמים ְלַרְגלֶׁ  שֶׁ

ָלא ִאם לג ֵיש ְבַקְרָקִעיתֹו ִטיט, ִמשּום ֲחִציָצה, אֶׁ ל ְבָמקֹום שֶׁ ֹּא ִתְטבֹּ ם,  ל ֵכן ִתֵתן ָעָליו ְזמֹורֹות ְוַכיֹוֵצא ָבהֶׁ

ֵאינֹו ְמַקֵבל שּום ֻטְמָאה; ְוִאם ָטְבָלה, ֵיש אֹוְמִרים  ֹּא ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה  )לט(ָדָבר שֶׁ ל ב ַהפֹוְסִקים שֶׁ )ַרֲאָב''ד ְוַרִש''י ֲאָבל רֹּ

  ַמִתיִרין( .

ל לד ֹּא ִתְטבֹּ ת  ל קֶׁ ל ְוֵאיָנּה ְמַדְקדֶׁ ת ִלְטבֹּ רֶׁ ִמתֹוְך ָכְך ְמַמהֶׁ ִיְראּוָה ְבֵני ָאָדם, ִמְפֵני שֶׁ ֵיש ֲחָשש שֶׁ ַבְטִביָלה; ּוִמיהּו ְבָמקֹום שֶׁ

 ְבִדיֲעַבד, ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה. 
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33 NACHAL LACHISH 

RAMAT BET SHEMESH 

RAV: HARAV AVROHOM BARUCH ZACHARIASH 

ִידָ  לה ה ַהְרֵבה ַעד שֶׁ ֹּא ִתְשחֶׁ ִמְסַתְתִרים ָבּה; ְול ֵיש ְמקֹומֹות שֶׁ ל ְבקֹוָמה ְזקּוָפה, ִמְפֵני שֶׁ ֹּא ִתְטבֹּ ָלא  ְבקּול יָה זֶׁה ָבזֶׁה, אֶׁ ְסָתרֶׁ

ת; ְוִיְהיֶׁה תַ  כֶׁ ִהיא עֹורֶׁ ִנְרֵאית ְבָשָעה שֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ְרָוה ִנְרִאים ְכדֶׁ ִיְהיּו ִסְתֵרי ֵבית ָהעֶׁ ְך שֹוָחה ְמַעט ַעד שֶׁ רֶׁ ה ְכדֶׁ יָה ִנְראֶׁ ַחת ַדדֶׁ

ת ְבָנּה; ְוִיְהיֶׁה ַתַחת בֵ  ֵמיִניָקה אֶׁ ה ְבָשָעה שֶׁ ִנְראֶׁ ת ְבעֹוְמִדין, ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ְלַהְרִחיק שֶׁ גֶׁ אֹורֶׁ ה ְכשֶׁ ִנְראֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ה ְכדֶׁ ִחי ִנְראֶׁ ית ַהשֶׁ

ֵהם בְ  ְך שֶׁ רֶׁ ָלא ְכדֶׁ יָה ֵמַהּגּוף יֹוֵתר ִמַדאי, אֶׁ ֹּא ְלַהְרִחיק ְזרֹועֹותֶׁ יָה זֹו ִמזֹו יֹוֵתר ִמַדאי ְוַגם ל ָתה, ֵעת ִהלּוָכּה; ְוִאם ִשנְ ַיְרכֹותֶׁ

ָשֲחָתה ְביֹוֵתר אֹו ָזְקָפה ְביֹוֵתר,  ֹּא ָעְלָתה.  )ָערּוְך ּוְסַמ''ג ְוַרְשָב''ץ ְוַרְמַב''ם( ;ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה  )מ(ְכגֹון שֶׁ ל אֹוֵמר שֶׁ  ְוֵיש ִמי שֶׁ

ת, ְלָפחֹות.  לו ה ָּגבֹוַּה ִמַמַעל ְלַטבּוָרּה זֶׁרֶׁ ִיְהיֶׁה ַהִמְקוֶׁ  ָצִריְך שֶׁ

ץ אֹוָתּה יֹוֵתר ִמַדאי; ְוִאם ָקְפצָ  לח ֹּא ִתְקפֹּ ִיָכְנסּו ָבּה ַהַמִים, ְול ַח ִפיָה ְכֵדי שֶׁ ֹּא ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה,  )מא(ה, ֵאיָנּה ְצִריָכה ִלְפתֹּ ל

יָה זֹו ְלזֹו ִדבּוק ֵבינֹוִני.  ָלא ַתִשיק ִשְפתֹותֶׁ  אֶׁ

ֹּא ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה לט ל יָה ְביֹוֵתר ְוַאל ִתְפְתֵחם ְביֹוֵתר, ְוִאם ָעְשָתה ֵכן ֵיש אֹוְמִרים שֶׁ ֹּא ַתֲעִצים ֵעינֶׁ )ב' ֵדעֹות ַבטּור ּופֹוְסִקים עב''י(  ל

.  

ת מ לֶׁ ִהיא טֹובֶׁ ָחד ְבָשָעה שֶׁ ֹּא ִיָשֵאר ִמְשַער ָצִריְך ְלַהֲעִמיד ַעל ַּגָבּה ְיהּוִדית ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמי''ב ָשָנה ְויֹום אֶׁ ל ה שֶׁ ִתְראֶׁ , שֶׁ

ְך ְשָעָרּה  הּוא ַבַלְיָלה, ִתְכרֹּ ד ַעל ַּגָבּה, אֹו שֶׁ ַתֲעמֹּ ר אֹו רֹּאָשּה ָצף ַעל ְפֵני ַהַמִים; ְוִאם ֵאין ָלּה ִמי שֶׁ מֶׁ ַעל רֹּאָשּה ְבחּוֵטי צֶׁ

ְתַרֵפם אֹו בְ  ְברֹּאָשּה, ּוִבְלַבד שֶׁ יָה. ָבְרצּוָעה שֶׁ ד ָרפּוי ַעל ְשָערֹותֶׁ גֶׁ ת בֶׁ רֶׁ ל חּוִטים ֲחלּולֹות אֹו קֹושֶׁ  ַשְרְשרֹות שֶׁ

יָה ִמְלַמָטה,  מב  חֹוְצִצים.  )מב(ִנְכְנסּו ְצרֹורֹות ּוְקָסִמים ְבִסְדֵקי ַרְגלֶׁ

ַעל ֵבית ַהְסָתִרים, חֹו מג ִיְהיּו ִאְסְפָלִנית ְמלּוְגָמא ּוְרִטָיה שֶׁ ם ַהַמִים, ְצִריִכים שֶׁ ִיָכְנסּו ָבהֶׁ ֵאיָנם ְצִריִכים שֶׁ ְצִצין; ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ם ָדָבר חֹוֵצץ.  ֹּא ְיֵהא ָבהֶׁ ם ְטִביָלה ִאם ִהיא  הגה:ְראּוִיים ְול דֶׁ ָהִאָשה ְצִריָכה ְלָהִטיל ַמִים קֹּ ק  ְצִריָכה ְלָכְך. ַּגם ְצִריָכה )מג(ֵיש אֹוְמִרים שֶׁ ִלְבדֹּ

ֹּא ִיְהיּו ְראּוִיים ְלִביַאת ַמִים. ַּגם צְ  ר ַעְצָמּה, ְול ֹּא ְתֵהא ְצִריָכה ַלֲעצֹּ ל ם ַעְצָמּה ִבְגדֹוִלים ּוִבְקַטִנים שֶׁ טֶׁ ִריָכה ְלָהִסיר צֹוַאת ַהחֹּ
  )ש''ד וראב''ן ִסיָמן שכ''ו ַדף ס' ע''ג( .

ָהיּו ְשֵתי  מד ְשָערֹות )רֹּאָשּה( ]רֹּאָשם[ ֻמְדָבקֹות ָהְיָתה ָבּה ַשֲעָרה ַאַחת אֹו ְשַתִים חּוץ ְלַמַכת רֹּאָשּה ֻמְדָבק ַלַמָכה, אֹו שֶׁ

יָה ִמְלַמָטה ְוִנְקבּו ְוהֹוִציָאָתן ְבִריֵסי ֵעינֶׁ  ָהיּו ְשֵתי ְשָערֹות ְבִריֵסי ֵעינֶׁ יָה ִמְלַמְעָלה, ְוֵכן ִאם ָהיּו ב' ְבִטיט אֹו ְבצֹוָאה, אֹו שֶׁ

ל ַמָטה ְמֻדָבקֹות בְ  ל ַמְעָלה, ֲהֵרי ֵאלּו חֹוְצִצים. ְשָערֹות ִריֵסי ֵעינֶׁיָה שֶׁ  ִריֵסי ֵעינֶׁיָה שֶׁ

ֹּא  מה ָלא ל חֹוֵצץ, אֶׁ אֹוֵמר שֶׁ ֵאינֹו חֹוֵצץ ְוֵיש ִמי שֶׁ אֹוֵמר שֶׁ יָה; ְוִאם ָטְבָלה, ֵיש ִמי שֶׁ ל ַרְגלֶׁ ל ְבָאָבק שֶׁ ִאם ֵכן ִשְפְשָפה ִתְטבֹּ

ָטְבָלה ְבַחִמין.   אֹו שֶׁ

ָטְבָלה  מו ת ְלַבֲעָלּה.  )מד(ִנָדה שֶׁ רֶׁ יָה ֻמתֶׁ  ִבְבָגדֶׁ

זֶׁק ַבָבָשר, ָצִריְך  מז ְדבּוִקים ַבָבָשר ְונֹוְשִכים ָבעֹור ִבְמקֹום ֵשָער ְוִנְדָבִקים ְבחֹּ ַלֲהִסיָרן ַעל ְיֵדי ַחִמין  )מה(ִמין ִכִנים שֶׁ

ן; ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲהִסיָרן, ֵאינֹו חֹוֵצץ.  רֶׁ  ּוְלגֹוְרָדן ְבִצפֹּ

ת ְלַבֲעלָ  מח רֶׁ ָיְרָדה ְלָהֵקר, ֲהֵרי זֹו ֻמתֶׁ ָנְפָלה ְלתֹוְך ַהַמִים אֹו שֶׁ ֹּא ַכָּוָנה, ְכגֹון שֶׁ ָטְבָלה ְבל ְוֵיש ַמְחִמיִרין ּוַמְצִריִכין  הגה:ּה. ִנָדה שֶׁ

ת  )מה*(אֹוָתּה  רֶׁ ֵיש ָלִאָשה ִלְהיֹות ְצנּוָעה ְבֵליל ְטִביָלָתּה, ְוֵכן ְלַהְחִמיר ְלַכְתִחָלה )מו(ְוֵיש  ְבֵשם ַרְשָב''א ְור' ְירּוָחם ְורֹוֵקַח ְוַהָּגהֹות ֲאֵשִר''י( ;)ֵבית יֹוֵסף ְטִביָלה ַאחֶׁ ָכְתבּו שֶׁ . ֵיש שֶׁ

ֹּא ַיְרִּגישּו בָ  ל ֹּא ֵליֵלְך ִבְמהּוָמה אֹו ִבְפֵני ַהְבִריֹות, שֶׁ ל ֵאיָנּה עֹוָשה ֵכן,ָנֲהגּו ַהָנִשים ְלַהְסִתיר ֵליל ְטִביָלָתן שֶׁ ן ְבֵני ָאָדם; ּוִמי שֶׁ יָה: ָארּור שֹוֵכב ִעם ְבֵהָמה  הֶׁ )ְדָבִרים נֱֶׁאַמר ָעלֶׁ

ֹּא ִיְפַּגע ָבּה ְתִחָלה  כז, כא( . ל ְרָתּה, שֶׁ ִיְפַּגע ָבּה ֲחבֶׁ יֹוְצאֹות ִמן ַהְטִביָלה שֶׁ ָבִרים ֵאלּו, ִאם ִהיא ִיְרַאת דְ  )מז(ָדָבר ָטֵמא אֹו עֹוֵבד כֹוָכִבים; ְוִאם ָפְגעּו ָבּה ְוֵיש ַלָנִשים ִלָזֵהר ְכשֶׁ

ל  ר ְוִתְטבֹּ ץ ַאַחר ַהְטִביָלה. )ש''ד ְוָכל בֹו ְורֹוֵקַח( .ָשַמִים ַתֲחזֹּ   ְוַעֵין ְלַקָמן סֹוף ִסיָמן ר''א ִאם ֻמָתר ְלָהִטיל ַחִמין ְלִמְקוֶׁה אֹו ִאם ֻמָתר ִלְרחֹּ
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