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, נקיי�'  לתחילת  ספירת  ז,  זמ�  ההמתנה  שבי�  תחילת  ראיית  ד�  נדות
, דמשו� חשש פולטת די בהמתנת ארבעה ימי�] א"ו  סי"קצ'  סי[ע  "כתב  השו

יעלה '  רב  ויו�  הלע'  ותפסוק  יו�  ד,  ויו�  החמישי  יהיה  הראשו�  לספירתה
ויש  שכתבו )  א:  (ואמר,  חומרות'  א  ב"ועל  כ"  הוסי!  הרמ.  נקיי�'  למני�  ז

דהיינו  שלא  תתחיל  למנות  עד  יו�  הששי  והוא ,  שיש  להמתי�  עוד  יו�  אחד
' וכ�  נוהגי�  בכל  מדינות  אלו  ואי�  לשנות  וכו'  יהיה  יו�  ראשו�  לספירתה  וכו

וכל ,  �  בעלה  ללא  שמשהויש  שכתבו  שעכשיו  אי�  לחלק  בי�  שמשה  ע)  ב(
ימי�  ע� יו� שראתה בו ותפסוק '  צריכה  להמתי�  ה,  אשה  שרואה  אפילו  כת�

 .וכ� נוהגי� במדינות אלו ואי� לשנות, נקיי�' לעת ערב ותספור ז

,  ויש  לעיי�  בדי�  אשה  אשר  מפאת  סדר  וסתה  קשה  לה  להכנס  בהריו�
. ב  יו�  לראייתה"  שלה  חל  בדר"  כלל  לפני  י]ovulation[כי  זמ�  הִ(י'�  

כי בעיה זו מהוה סיבה לאי פריונ� של ,  נמצא] ל"תש[במחקר  שנער" בזמנו 
העצה  הראשונה  לפתרו� .  1  מ�  הזוגות  השומרי�  על  טהרת  המשפחה21%�כ

, היא  טיפול  רפואי  שיביא  לדחיית  זמ�  הביו�  לאחר  זמ�  טבילתה,  הבעיה
הוא השימוש , יפולהצעה טובה יותר לט.  2Clomiphene Citrateכגו�  טיפול  ב

ואי ,  אכ�  א�  הטיפול  הרפואי  לא  הועיל  לה.  3באסטרוג�  לדחיית  זמ�  הביו�
יש  לעיי�  מהי ,  אפשר  לה  לבוא  לידי  הריו�  אלא  א�  כ�  תקדי�  זמ�  טבילתה

ונביא  בזה  תמצית ,  וכבר  דנו  בזה  מחברי  זמננו,  העצה  להקדי�  זמ�  טבילתה
 .הדעות ומה שיש לדו� בדבריה�
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 אאאא  אסיאאסיאאסיאאסיא  ספרספרספרספרונדפס  בקיצור  ב,  ב"נ�ח"מ'  עמ,  התאמה  בי�  ימי  הפוריות  וזמ�  הטבילה
 .151�149' עמ ,ו"תשל
מחקרי�  חדשי�  מראי�  כי  אחוז  הנשי�  שאי  פריונ�  נובע  מביו�  מוקד�  קט�  במידה [ 
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ג "אשר  נשאל  על  דבר  זה  מאת  הרה,  ל"ל  חזו�  איש  זונפתח  בדברי  בע
  שאפשר  להתיר  להפסיק  בטהרה  ביו� 4א"והשיב  החזו,  ל"קלמ�  כהנא  ז'  ר

. 5נקיי�'  ויו�  החמישי  יהיה  ראשו�  לספירת  ז,  הרביעי  קוד�  שקיעת  החמה
ומקור  לדבריה�  מהוראת ].  'ח'  א  סי"ח[ת  דובב  מישרי�  "וכ�  צידד  בשו

מעשה בא לידי באשה ]: ו"ק ט"ו ס"קצ' סי[בה ה  המובאת  בפתחי  תשו"השל
, ולא  שמשה  ע�  בעלה  בלילה  שקוד�  ראייתה,  לנדתה'  אחת  שהיה  יו�  ד

כי  א�  היתה ',  ולהתחיל  לספור  ביו�  ה'  והתרתי  לה  ללבוש  לבני�  ביו�  ד
, אז  היה  בא  ליל  טבילה  בליל  שבת  שאחר  יו�  טוב',  מתחלת  לספור  ביו�  ו

כדי  לקרב  את ]  א!  בלא  שמשה'  תנת  יו�  השל  המ[ומוטב  שנניח  חומרא  זו  
כתב ]  ב"ק  מ"ו  ס"קצ'  סי[דבסדרי  טהרה  ,  ש"והוסי!  הפת.  הטבילה  לחפיפה

' א!  בשמשה  יש  להתיר  שתפסוק  ביו�  ד,  ה"דנראה  לו  דבנידו�  השל
וכש�  שהתירו .  ש"אלו  דברי  הפת.  'נקיי�  מיו�  ה'  ותמנה  ז,  לראייתה

כ"  יש  להתיר  לעשות ,  חפיפהכדי  לקרב  הטבילה  ל'  להתחיל  לספור  מיו�  ה
 . 6כ� משו� מצות פריה ורביה

דמה  שנהגו  להחמיר ,  הוסי!  עוד]  ד"פ'  ב  סי"ד  ח"יו[ובאגרות  משה  
מעיקרא , ]א"והיא החומרא השניה של הרמ[א!  בלא  שמשה  מטע�  לא  פלוג  

, ועוד  דיש  כא�  מקו�  עיגו�,  7לא  נאמר  מנהג  זה  במקו�  ביטול  פריה  ורביה
ו "י  גיטי�  כ"כמבואר  ברש[ולה  להתעבר  יצטר"  לגרשה  דהא  כיו�  שאינה  יכ

ימי�  קוד�  הוסת  ותפסוק '  לפיכ"  א�  יפרוש  ג,  ]ה  ומעג�  ומותיב  לה"ב  ד"ע
יש  להתיר  לה  לעשות  הפסק  טהרה  ביו�  ההוא ,  מלראות  ביו�  השני  לנדתה

ונראה  דלפי  דעת [נקיי�  תיכ!  למחרתו  ולטבול  בליל  עשירי  '  ולספור  ז
ימי�  קוד�  הוסת  ותפסוק  מלראות  ביו�  הראשו� '    דה  א�  יפרוש"ה,  מ"האג

נקיי�  תיכ! '  ט  ביו�  ההוא  ולספור  ז"תוכל  לעשות  הפס,  א�  אפשר,  לנדתה

 
  מכתבי�  ממר�  בעל  חזו� ,,,,טהרת  בת  ישראלטהרת  בת  ישראלטהרת  בת  ישראלטהרת  בת  ישראל,  ל"קלמ�  כהנא  ז'  הובאו  דבריו  בספרו  של  ר .4

 .'מכתב ג, איש
� ימי' כי ג, ויש ביד הרפואה לאפשר את הנקיו� ביו� הרביעי: "במכתבוחזו� איש חזו� איש חזו� איש חזו� איש והוסי! ה .5

 ".נמש" האורח] ל הרח�"ר[ורק מחמת חולשת הא� , מספיק להזלת מותר הד� שבגו!
ודו�  מינה :  "ל"ט  הנ"ה  והסד"אחר  הבאת  דברי  השל',  ו  סעי!  מ"קצ'    סיערו"  השלח�ערו"  השלח�ערו"  השלח�ערו"  השלח�כ  ב"וכ .6

לראייתה '  ביכולתה  למנות  מיו�  ה]  שיש[ומינה  לשארי  דברי�  שיש  בה�  צור"  גדול  
 .ב"ק' ה סי"חכיאל כיאל כיאל כיאל דברי מלדברי מלדברי מלדברי מלת "כ בשו"וכ". ולשימושה

דהמנהג  נעשה  משו�  דלרובא  דרובא  דנשי�  ליכא  חילוק :  "  ש�אגרות  משהאגרות  משהאגרות  משהאגרות  משהועוד  כתב  ב .7
ה  שני�  שנתחדש "דהא  רק  עתה  זה  ככ,  ובזמנ�  אולי  לא  היה  חילוק  לשו�  אשה,  ר"לעני�  פו

זה  מהרופאי�  המומחי�  שאיכא  נשי�  מועטות  שיש  רק  יו�  אחד  מהסמוכי�  לנדתה  שיש 
, או  שג�  מתחלה  היה  כ�,  ואולי  הוא  מהדברי�  שנשתנו  הטבעיי�,    להתעבראפשרות  לפניה�

ולכ�  אי�  ללמוד  ממנהג  זה  לאסור  ג�  לאלו  שהוא  אצל�  בטול ,  רק  שלא  ידעו  הרופאי�  מזה
ובפרט  במנהג  זה ,  שיש  לנו  לומר  שבאופ�  כזה  אינו  בכלל  המנהג,  ר  שהיא  מצוה  רבה"פו

כתב  דה"  דלא  שמשה ,  א  א!  שסובר  כמנהג"  כק"ו  ס"קצ'  "  סי"וג�  בש,  י  לא  חש  בזה"שהב
אבל  כשנוגע ,  ר"ולכ�  אי�  לנו  אלא  באופ�  שנהגו  שלא  היה  נוגע  לפו,  גזירה  רחוקה  היא

 . ב"ק כ"ז ס"י' ד סי"ד ח" יואגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משהכ ב"ע מש"וע". ר אינו בכלל המנהג"לביטול פו
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. 8ל הלכה למעשה"א הרצוג ז"וכ� הורה הגרי]. למחרתו  ולטבול  בליל  תשיעי
כל  אחד  לפי ,  אלא  שנתנו,  אכ�  מחברי  זמננו  לא  הסכימו  להיתר  גור!  זה

 . בעיה של ביו� מוקד�עצה לפתרו� ה, דרכו

' ה  צריכה  להמתי�  ה"ביאורי�  ד,  א"ו  סי"קצ'  סי[בספר  בדי  השלח�  
א "ב  שא"ד  ס"קצ'  י  המבואר  בסי"כתב  ליע�  לאשה  זו  עפ]  'ימי�  וכו

י  בזה  שא!  בגר�  פתיחה  מבחו�  הוא "ודעת  הנוב,  לפתיחת  הקבר  בלא  ד�
�  או  יומיי� י  הכנסת  איזה  כלי  יו"כ  א�  נגרו�  אצלה  פתיחת  הקבר  ע"וא,  9כ�

הרי  תהיה  כבר  מאז  בדי�  נדה  ותוכל  לחשב  ימי  המתנתה ,  קוד�  ביאת  וסתה
תחילה  יש  להגדיר  עני� .  כדלהל�,  ונראה  שעצה  זו  אינה  מעשית.  ד"עכ,  מאז

שהרח�  יש  לו  שתי ,  ביאר  10בחשב  האפוד.  פתיחת  הקבר  האוסרת  את  האשה
יש  כמו ולפני  אותו  הפה  ,  פה  אחד  פנימי  שהוא  סוגר  את  הרח�,  פיות

, "צואר  הרח�"אשר  הרופאי�  קוראי�  אותו  ,  פרוזדור  קט�  כדמות  צואר
אי  אפשר 'ואמנ�  מה  שאמרו  .  ובתחילת  אותו  צואר  יש  ג�  כ�  כמו  פה

, הכונה  על  הפה  הפנימי  שהוא  פי  הרח�  ממש',  לפתיחת  הקבר  בלא  ד�
שהוא  פי ,  כ  הפה  החיצו�"משא,  שהוא  סגור  ומסוגר  ופתיחתו  אינה  דבר  קל

. ד"עכ,  עליו  אינו  שיי"  לומר  שאי  אפשר  לפתיחתו  בלא  ד�,  רח�צואר  ה
יצטר" ,  י  פתיחת  הקבר  מבחו�"א�  נרצה  לעשותה  נדה  ע,  ומעתה  באשה  זו

, שפופרת  עבה  יותר  מקנה  דק  שבדקי�,  הרופא  להכניס  לפי  הרח�  הפנימי
יש ,  חדא.  ודבר  זה  יש  בו  מ�  הקושי,  11ו  מילימטר"דהיינו  לפחות  בעובי  ט

, ועוד].  בלא  הרדמה[לאשה  בהכנסת  אותה  שפופרת  לפי  הרח�  בזה  צער  רב  
עלולה  הכנסת  הכלי  לגרו�  נזק ,  ועוד.  יש  בזה  חשש  של  גרימת  זיהו�  הרח�

 .ו"אשר עלול בעתיד להגדיל את החשש להפלה ח, לצואר הרח�

נת�  עצה ,  ]'ו'  סי[ל  בספרו  אור  לציו�  "ב�  ציו�  אבא  שאול  ז'  והגאו�  ר
דאז  תאסר ,  "טמאה  אני"סת  תשקר  ותאמר  לבעלה  שיומיי�  קוד�  הו,  לאשה

דכיו�  דאיסורה  הוי    משו� ,  לבעלה  משו�  דשויא  אנפשה  חתיכה  דאיסורא
והוסי!  עוד  וקאמר .  חשיב  כאילו  נטמאה  ודאי,  ]ולא  משו�  נדר[נאמנות  

, וביאר  הטע�  דכיו�  שאמירתה  הוי  לחובת  עצמה,  דלשיקרא  נמי  לא  חיישינ�
ה "ב  ד"ד  ע"ב  מ"ב['    ונסתייע  מדברי  התוס,אי�  כא�  משו�  מחזי  כשיקרא

דאפילו  יש  כמה  עדי�  שמכחישי� ,  שכתבו  לעני�  הודאת  בעל  די�]  דלא
 
' מ' סי, שובה לשאלתו  כתשואלי�  ודורשי�שואלי�  ודורשי�שואלי�  ודורשי�שואלי�  ודורשי�ל  "ר  יצחק  אונא  ז"הובאו  דבריו  בספרו  של  הרב  ד .8

הוראה  זו  להקל  היא  דוקא  בנידו�  זה עד שירחמו "ל  ש"א  הרצוג  ז"וכתב  ש�  הגרי',  תשובה  ב
 ".ק לאור" ימי� ושני� ולא תצטר" עוד לקולא זו"מ� השמי� ותפקד האשה בזש

בדי בדי בדי בדי וב'  ק ד"ד ס"קצ'   סיפתחי  תשובהפתחי  תשובהפתחי  תשובהפתחי  תשובההובאו  דבריו  ב,  כ"ק'  ד  סו!  סי"  תנינא  יונודע  ביהודהנודע  ביהודהנודע  ביהודהנודע  ביהודה .9
ב "חחשב  האפוד  חשב  האפוד  חשב  האפוד  חשב  האפוד  ט    וב"ע'    סידעת  כה�דעת  כה�דעת  כה�דעת  כה�ע  מה  שהעירו  בזה  ב"וע,  א"ק  ל"ד  ס"קצ'    סילח�לח�לח�לח�השהשהשהש
 .ב"ס' סי

 .ג"פ' א סי"ד ח" יואגרות משהאגרות משהאגרות משהאגרות משהוכ� דעת ה' ז' ב סי" חחשב האפודחשב האפודחשב האפודחשב האפודת "שו .10
א  שהוא "ק  ל"ד  ס"קצ'    סיבדי  השלח�בדי  השלח�בדי  השלח�בדי  השלח�'  וע,  "קנה  דק  שבדקי�:  "ח"ס  קפ"  סועעעע""""שושושושולשו�  ה .11

 .לער" כחמשה עשר מילימטר
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, הרי  הודאת  בעל  די�  כמאה  עדי�  ולא  חיישינ�  למיחזי  כשיקרא,  אותו
,  דנפק  אודיתא  מבי  איסור,  גבי  איסור  גיורא]  א"ט  ע"ב  קמ"ב[כדאשכחנא  

 . ג שהיה איסור משקר"ואע

' ג  עמ"י'  ב  סי"ח[א  בספרו  טהרת  הבית  "עובדיה  יוס!  שליט'  והגאו�  ר
דאלפוה ,  וכתב  דאי�  ליע�  כ�  לאשה,  ל"השיג  על  דברי  אור  לציו�  הנ,  ]ה"תכ

. ד"עכ,  וכ�  לא  יעשה,  ולימדו  לשונ�  דבר  שקר  על  פי  הוראת  חכ�,  שקרא
] ח"ל'  ע  סי"ת  אה"מהדו[נודע  ביהודה  '  ע,  12ונראה  לקיי�  הוראת  האור  לציו�

או  מטע� ,  משו�  שלא  היתה  אז  בריאה"  טמאה  אני"אמרה  האשה  דא�  
לא  עשתה  שו�  רע ,  ]ומשו�  צניעות  אמרה  כ�[שהיתה  ש�  אחותו  או  אמו  

ויש  להוסי!  דהכא  נמי  כיו�  שאומרת  כ� .  באמירתה  ואי�  כא�  משו�  איסור  שקר
, איכא  בהא  עני�  שלו�  בית,  ועוד.  ודאי  שרי,  לצור"  מצוה  רבה  של  פריה  ורביה

דליכא  איסור  שקר  היכא  דמשנה  משו�  שלו� ]  ב"ה  ע"ס[יבמות  '  אר  בגמומבו
דכל  שמתכוו�  לדבר ]  'ק  ו"ה  ס"תקס'  ח  סי"או[ז  "כבר  כתב  הט,  ועוד.  בית  

 .13דהוא בכלל מאמר� מותר לשנות מפני השלו�, מצוה אי� השינוי פוסל בו

, אשר  לו  ]ז"ט'  ג  סי"ח[ל  בחשב  האפוד  "חנו"  דוב  פדווא  ז'  והגאו�  ר
יע  לאשה  לאסור  על  עצמה  בנדר  את  התשמיש  כמה  ימי�  לפני  וסתה הצ

דיש לסמו" על עצה זו , דהיינו שתאסור הנאת תשמישו עליה,  באופ�  המועיל
לעני� ]  ח"י'  א  סי"ח[ואזיל  לשיטתו  שכתב  בחשב  האפוד  .    להרויח  יו�  אחד

י  שהאיסור "דאעפ,  איש  ואשה  שהיו  אבלי�  ובסו!  ימי  האבלות  מצאה  כת�
ובכגו�  זה  לא ,  מ  אסורי�  היו  לשמש"מ,  ע�  אבלות  ולא  מטע�  נדותהיה  מט

יש ,  והוסי!  עוד  דאפילו  לא  היה  רק  אחד  מה�  אבל[שמענו  מנהג  להחמיר  
כל  יו�  שנאסרה  בו  האשה ,  כלומר].  דסו!  סו!  אסורי�  לשמש,  להקל

כיו� ,  עולה  לה  לחשבו�  ימי  ההמתנה,  ולא  רק  משו�  איסור  נדה,  בתשמיש
ל "דיש  חולקי�  וס,  ויש  להעיר.    היא  לבעלה  באותו  הזמ�דסו!  סו!  אסורה

 .14כ נאסרה בה� מתורת איסור נדה"דאי� הימי� עולי� לה אלא א

ל  דלא  בעינ�  שיהיו "ל  לדבריו  הנ"ד  פדווא  ז"ובתשובתו  ציי�  הגרח
כיו� ,  ה  באסרה  התשמיש  בנדר"ז  ה"וכתב  דלפי,  אסורי�  דוקא  מחמת  נדות

ושוב .  ימי�'  ימי�  האלה  למני�  דהמתנת  העולי�  לה  ה,  שהיו  אסורי�  לשמש
 

' שהרי  דברי  התוס,    במעשה  דאיסור  גיורא  אינה  מדויקת''''תוסתוסתוסתוס  מדברי  האור  לציו�אור  לציו�אור  לציו�אור  לציו�ראיית  ה .12
' אלא דברי התוס, "מדבר שקר תרחק"אינ�  אמורי�  לעני�  איסור  שקר  הנובע  ממאמר התורה 

מ  כיו� "מ,  י  שאי�  הדבר  שעליו  הוא  מודה  אמת"שאעפ,  אמורי�  לעני�  תוק!  קני�  אודיתא
דני� כא� מצד איסור שקר ' אבל אי� התוס, הודאתו תֵקפה, י� דמידהודאת  בעל  די�  כמאה  עד

דהותר  לשקר  להציל ,  והיינו  טעמא  דליכא  הכא  משו�  איסור  שקר.  מ�  הבחינה  המוסרית
 . ב ועוד"ב ע"א וס"ח ע"ב וכ"ז ע"נדרי� כ' ע, ממונו

דכל ,  א  דכל  דבר  מצוה  חשיב  דרכי  שלו�  לעני�  זה"ק  כ"ב  ס"רס'  מ  סי"  חודרישהדרישהדרישהדרישהמ  ב"וכ .13
' ע[דכתיב  דרכיה  דרכי  נוע�  וכל  נתיבותיה  שלו�  ,  התורה  כולה  נמי  מפני  דרכי  שלו�  היא

 ].ב"ט ע"גיטי� נ
 .'ק י"א ס"ו סי"קצ'  סיחוט שניחוט שניחוט שניחוט שני' , ו'  סיאור לציו�אור לציו�אור לציו�אור לציו�ראה  .14
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, ]לאיסור  הנובע  מחמת  אבלות,  איסור  נדר[דיש  מקו�  לומר  דלא  דמי  ,  העיר
והרי  אפשר  שלא  תדור ,  כי  כיו�  שאיסור  התשמיש  בא  לה  לאשה  ברצונה

דגזרינ�  בה  אטו ,  לא  עדיפא  משאר  אשה  שלא  שמשה,  ותהיה  מותרת  לשמש
' או  ג'  לעשות  עצה  זו  להרויח  בדא�  היה  צרי"  ,  ולמעשה  מסיק.  שמשה

אבל  כיו�  שכל  העני�  אינו  אלא  להרויח  יו� ,  היה  מקו�  לחשוב  בזה,  ימי�
 .יש להקל, ]ימי�' כי וסתה נמש" ד[אחד 

ורבי�  ממחברי  זמננו  הציעו  שתדלג  טבילתה  חדש  אחד  ותשאר 
, מיד  כאשר  תחדל  ראית  דמה,  כ  כשתראה  שנית"ואח,  בטומאתה  ולא  תטבול

ד "יו[ת  הר  צבי  "כ  בשו"כ,  נקיי�'    ותתחיל  למנות  ממחרתו  זתפסוק  בטהרה
  שכתב  דהמנהג 16לח�  ושמלה'  וע.  15]ה"פ'  ג  סי"ח[ומנחת  יצחק  ]  ז"קנ'  סי

מ  מראיה  שהיא  באה  לטהר  את  עצמה "מ,  הוא  שאפילו  ראתה  כמה  פעמי�
דכיו� שנוהגי� שלא ,  לראיתה'  נקיי�  עד  יו�  ה'  צריכה  להמתי�  שלא  לספור  ז

הלכ"  לעול�  כשבאה  לטהר  את  עצמה צריכה ,  שה  ללא  שמשהלחלק  בי�  שמ
אכ�  הסכמת  מחברי .  ימי�  מראיתה  האחרונה  משו�  לא  פלוג'  להמתי�  ה

אינה ,  ל  דהיכא  שדלגה  חדש  אחד  ולא  טבלה"דס,  ל  שלא  כדבריו"זמננו  הנ
מ "מ,  ג  שהיה  בידה  להסיר  טומאתה  מעליה  ולטבול"דאע,  צריכה  המתנה

לא ,  מי�  אסורה  היתה  לבעלה  מתורת  איסור  נדהכיו�  דסו!  סו!  כל  אות�  הי
 .ג לא שמשה אטו שמשה"גזרינ� בכה

יש  ליע�  לאשה  תחילה  לעסוק  ברפואות  לדחיית  הביו� :  מסקנא  דמילתא
פשוט  שתוכל  להפסיק  בטהרה ,  וא�  הרפואות  לא  יועילו  לה,  17לזמ�  הרצוי

,   נקיי�'ויו�  החמישי  יהיה  ראשו�  לספירת  ז,  ביו�  הרביעי  קוד�  שקיעת  החמה
תוכל  לעשות  כעצת ,  וא�  זמ�  הביו�  חל  מוקד�  יותר.  כהוראת  בעל  חזו�  איש

, "טמאה  אני"דהיינו  שקוד�  בוא  הוסת  תשקר  ותאמר  לבעלה  ,  בעל  אור  לציו�
ימי� '  ותוכל  לצר!  אות�  ימי�  שנאסרה  בה�  על  פי  אמירתה  למני�  ה

את שתאסור  הנ,  וכמו  כ�  תוכל  לעשות  כעצת  בעל  חשב  האפוד.  18דהמתנה
  למש"  כ" 19'גופ"  להנאת  תשמיש  אסור  עלי'דהיינו  שתאמר  ,  תשמישו  עליה

 
הרב ,  ל"  זי  יעקובוביטשי  יעקובוביטשי  יעקובוביטשי  יעקובוביטש""""רחרחרחרחא  במאמר  המוסגר  בש�  ה"ע'  ב  סי"חחשב  האפוד  חשב  האפוד  חשב  האפוד  חשב  האפוד  כ  "וכ .15

 .נ חורב"דביהכ
ו "קצ'  שמלה  סי,  לח�  ושמלהלח�  ושמלהלח�  ושמלהלח�  ושמלהטבילה  ומקואות  ,  נדה'  ל  בספרו  על  הל"גאנצפריד  זש  "הגר .16

  .ב"ק כ"ס
 .3, 2ראה לעיל הערות  .17
אשה  ששקרה  לבעלה  שראתה  עוד  קוד�  שבאמת :  "ב"ק  י"א  ס"ו  סי"קצ'    סיחוט  שניחוט  שניחוט  שניחוט  שניכ  "וכ .18

תנה יכולה  להחשיב  ימי�  אלו  להמ,  ונאסרה  עליו  מדי�  שויא  נפשה  חתיכה  דאיסורא,  ראתה
אכ�  בדברי  חוט  שני  לא  באה  הצעה  לאשה  לעשות ".  שהרי  אסורה  עליו  משו�  נדה,  ימי�'  דה

 .מהני לה, ורק כתב שא� עשתה כ�, כ� לכתחילה
' הנאת  תשמיש"  עלי'דוקא  שאמרה  ,  הא  דחל  נדר  מתשמיש:  ז"ד  סעי!  ס"רל'  ד  סי"  יועעעע""""שושושושו .19

ק "  ש�  סזזזז""""טטטטוב',  עבדת  לו  וכואינו  צרי"  להפר  שהיא  משו'  הנאת  תשמישי  עלי"'אבל  אמרה  
', גופ"  להנאת  תשמיש  עלי':  א  דאנו  מפרשי�  דבריה  כאילו  אמרה"ק  פ"  ש�  ס""""""""ששששז  ו"נ

 .ש"ה אי� הנדר חל כיו� שאי� בו ממש ויעוי"דאל
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ל  דרק  א�  נאסרה  מתורת  איסור "וא!  שיש  חולקי�  דס,  וכ"  ימי�  לפני  וסתה
ועוד  דהכא  גרע  טפי  שהאיסור  הבא  על  ידי  נדר ,  נדה  עולי�  לה  הימי�  להמתנה

ד "הגרחוהרי  אפשר  שלא  תדור  ותהיה  מותרת  וכמו  שנסתפק  ,  ברצונה  בא  לה
ל  דבמקו�  ביטול  פריה  ורביה "מ  דס"מ  הא  אית  ל�  דעת  האג"מ,  ל  עצמו"ז

ובשיעורי  שבט ,  מעיקרא  לא  נאמרה  חומרה  זו  לגזור  לא  שמשה  אטו  שמשה
במקו� [הביא  שג�  החזו�  איש  היקל  בדברי�  אלו  ]  'ק  ו"א  ס"ו  סי"קצ'  סי[הלוי  

, 20"אור  שמח"ל  בעל  "וכ�  מובא  משמו  של  הגאו�  רבנו  מאיר  שמחה  ז,  ]הצור"
שתדלג , ועצת  רבי�  ממחברי זמננו.  ולכ�  המקילה  לעשות  כעצה  זו  לא  הפסידה

, מיד  כאשר  תחדל  ראית  דמה,  כ  כשתראה  שנית"ואח,  טבילתה  חדש  אחד
 .נקיי�' תפסוק בטהרה ותתחיל למנות ממחרתו ז

    

 
אליהו  מרדכי  הלוי '  מכתבו  של  ר',  תשובה  א',  מ'    סי8ל  הערה  "  הנשואלי�  ודורשי�שואלי�  ודורשי�שואלי�  ודורשי�שואלי�  ודורשי� .20

ל  להקל  בעניני� "מאיר  שמחה  הכה�  מדווינסק  זצ'  הנה  קבלה  בידי  מהגאו�  ר:  "ולקובסקי
  ".זה מסר לי מפה לאוז�, כאלה בכל האפשרי


