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.1" נקראת דם הרואה טהורה ."נדהאשה

בליל וטובלת ימים ז' רק טמאה נדה

לברר צריכה היא להטהר כדי אך שמיני,

ע דמה לפני"שפסק טהרה הפסק שתעשה י

יצא ואם מראייתה, הז' יום של החמה שקיעת

ראתה אם גם שמיני, בליל לטבול יכולה נקי,

טהרה. ההפסק עד ימים הז' כל ‰ÒÙ˜דם ·ÂÈÁ]
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נדתה2. ימי ז' שאחר הימים עשר אחד

בהם זיבה, ימי נקראים לנדתה, הסמוכים

" כדכתיב דם לראות האשה של דרכה בלאאין

נדתה חז"עת י", להם קוראים שבין"ל יום א

אחד יום רואה שאם נדה, לתחילת נדה סוף

" נקראת היא הרי שנים קטנהאו ."זבה

ימים3. בשלשה ראיות שלוש שראתה אשה

ימי אחר דהיינו זיבתה, בימי רצופין

לנדתה. סמוך 7Ï„‰]נדתה ‰„7 ÔÈ·˘ ÌÂÈ ‡"È·],

גדולה. זבה נעשית

‰ÏÂ„‚Â ‰7Ë˜ ‰·ÊÏ ,‰„7Ï ‰¯Â˙· ˙Â¯Â˜Ó‰

.·‰„' ˙˘¯Ù

פסוקים: שני יש נדה פרק1.בפרשת ויקרא

יט: פסוק didiטו mc daf didz ik dy`e

dzcpa didz mini zray ,dxyaa daf

.axrd cr `nhi da rbepd lkeזה פסוק

זבה. באשה ולא נדה באשה פרק2.עוסק שם

יח: פסוק dinc.כ' xewn z` dzlib `ide

הדרשות"חז את אלו פסוקים משני לומדים ל

הבאות:

.1daf didz ikמכל זבה אפי' יכול -

ת ""מקום, יח, פסוק כ' בפרק והיאל

דמיה מקור את הדמיםגילתה על לימד "

כן המקור, מן הבא רק אלא מטמאים שאינם

ברש מא:, דף בנדה פרק"מבואר התורה על י

ובתו יט, פסוק בב"טו המובא סי'"כ תחילת י

מצידי שהוא העליה מן הבא דם אבל קפג.

מדופני שהוא העליה דם וכן הזרע, שבילי

דם שסתם אלא טהור, דם הוא החיצון, הבית

המקור מן חזקתו בפרוזדור (אבניהנמצא

.שוהם)

.2daf didi mcא יצחק"- נד:)ר דף :(נדה

ביןיהיה" לח בין שמטמא הוא, ריבויא "

יבש.

daefכותב:(בחומש)י"רש3. didi mcאין ,

אא לטמא זוב קרוי אדום,"זיבה הוא כ

בנדה יט.)הגמ' קרא(דף דאמר "e`xieאומרת:

,"mck minec` mind z` a`enלמימרא

אמר לא, ותו אדום ואימא הוא, אדום דדם

" דמיהקרא ותנן:דמיה, ארבעה, כאן הרי "

אלא הוא אדום שחור, חנינא, רבי אמר

כקרן כשתראה טמאה האשה וכן שלקה,

אדמה. וכמימי ÔÈÈÚכרכום - Ì„ ÏÎ· ‰‡ÓË Ô7·¯„Ó]

[‡È 'ÈÚÒ ÔÓ˜Ï.
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הב - נדתה בימי להרחקות הרשב"המקור בשם א,"י

שזהו דרמביא: פ"(מאבות "ב)"נ דכתיב ואלמהא

תקרב לא טומאתה בנדת יחבקנה"אשה יכול ,

דברי כלומר בטלים, דברים אתה וידבר וינשקנה

ת בדברים"הרגל אפי' ומשמע תקרב, לא ל

אסור. נמי קירוב לידי המביאים

מהגמ' הוא ליבונה בימי להרחקות (כתובותהמקור

סא.) עושהדף שהאשה מלאכות כל הונא, רב אמר :

והצעת הכוס, ממזיגת חוץ אותן עושה נדה לבעלה

- המיטה והצעת ורגליו. ידיו פניו והרחצת המיטה,

לית בפניו שלא אבל בפניו אלא אמרן לא רבא אמר

בידא דביתהו מחלפא שמואל - הכוס ומזיגת בה. לן

דכובא אפומא ליה מנחא אביי הכרדשמאלא, על (פי'

הכסת) על סדיאאו אבי רבא מראשותיו)"(ופרש, רבי: ,

אשרשיפא ספסל)"(ופרשפפא על .י:

רש בתוס':"לפי וכתבו ליבונה, בימי מדברת הגמ' - י

מרש דוקא"דמשמע בשינוי מותר הכוס שמזיגת י

בפרק מצינו ושכן נדתה. בימי לא אבל ליבונה בימי

דשבת יג.)קמא בתלמיד(דף מעשה אליהו, דבי תני :

ת ושימש הרבה וקרא הרבה ששנה הרבה"אחד ח

נדותיך בימי אליהו: אותה שאל וכו', ימיו בחצי ומת

ח לי: אמרה אצלך, לא"מהו קטנה באצבע אפי' ו

ושתה עמי אכל אצלך, מהו ליבוניך בימי בי, נגע

דבר על דעתו עלתה ולא בשר בקרוב עמי וישן עמי

נשא שלא שהרגו המקום ברוך לה: ואמרתי אחר,

" אמרה התורה והרי לתורה, בנדתפנים אשה ואל

מיטהטומאתה אמר דימי רב אתא כי תקרב, לא "

יוסף בר יצחק רב אמר אמרי במערבא הואי, חדא

ע לבינה בינו מפסיק אליהו,"סינר דבי התנא דברי כ

ליבון. לימי נדות ימי בין חילוק שיש [‡˙ומשמע

È7·‡· ÔÈÈÚ - ÌÈ7Â˘‡¯‰ ¯‡˘Ï „Á‡ „ÈÓÏ˙· ‰˘ÚÓ‰ ˘Â¯ÈÙ

[Ì‰Â˘,לימי נדה ימי בין לחלק אין - התוס' ולפי

מהגמ' כדמוכח סד.)ליבון, דף בנדתה"(בשבת "והדוה

ושצ במים, שתבוא עד תהא שאליהו"בנדתה שמה ל

ושצ המעשה. היה שכך לפי היינו כן אותה ל"שאל

רש אחר"שדברי לטבול רגילין שהיו לאלו רק י

אלא השתא אסירא דלא כשפוסקת, לראיה שבעה

אחר עד לטבול רגילות שאין הזה בזמן אבל מדרבנן,

ליבון לימי נדות ימי בין חילוק אין נקיים, ז'

" שבת במסכת בנדתהכדאמרינן בנדתהוהדוה "

במים שתבוא עד ÔÓ˜Ï."תהא ‡·ÂÓ‰ Á"·· „ÂÚ ÔÈÈÚÂ]

['· ÔÈ„ '‡ 'ÈÚÒ.

הסימן. בזה המבוארים המחודשים דינים רמזי פרטי

ÌÈ7ÂÈˆ Ì‰ ÌÈÈ¯‚ÂÒ·˘ ˙ÂÈ˙Â‡‰ .ÔÓÈÒ‰ ˙ÏÈÁ˙· ÛÒÂÈ ˙È·‰]

.Ú"Â˘·˘ ÌÈÙÈÚÒÏ

אחד:[„] בכוס נדה אשתו עם לשתות מותר [‰,אם

ארוך·] ספסל על נדה אשתו עם לישב מותר אם

בספינה: או בעגלה ·]או ,Â]ורגלי מטות שתי

באחת הוא ישכב לא בחבירתה, נוגעת האחת

לישן מותר אם רחבה מיטה באחרת: נדה ואשתו

אחר: בצד נדה ואשתו אחד בצד הרופא[ÊÈ]הוא אם

נדה: לאשתו דפק למשש מליתן[·]מותר ליזהר

נדה: אשתו ליד מידו דבר לנדה[È]שום מותר אם

אם שינוי. דרך לה ולהושיטו לבעלה כוס למזוג

שינוי. בלא מותר לבדה הושטה או לבדה מזיגה

מזיגת הכלי. מן למזיגה במים מזיגה שבין חילוק

מותר. בפניו שלא הכוס מזיגת מותר. משקים שאר

ÈÚÒ'‡ Û

.`ÈÓÈ· Â˙˘‡Ó ˘Â¯ÙÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ
,ÏÂ·Ë˙Â ¯ÂÙÒ˙˘ „Ú ‰˙‡ÓÂË'éôàå

ãò äúãðá àéä ãéîú ,äìáè àìå êåøà ïîæ äúäù
ìåáèúùהפוסקים)"(ב בשם י

לה יש נדה דין כל ליבונה בימי אף ך,"(שכלומר

בשו לקמן יד)"כמבואר סעי' איסורע בזה וכלול .

כחוביאה, קירבה שמביאים"ושאר וענינים נ

דאורייתא, כרת איכא נדה בביאת קירבה. לידי

לדעת הראשונים, נחלקו קירבה ובשאר

מאסו"(פכם"הרמב הואב)"א עריות קירוב כל -

ד דאורייתא תקרב"לאו לדעת"לא ואילו ,
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שנג)"(ספהן"הרמב מצוה רקמ הוא האיסור -

ונפק כבסי"מדרבנן, ברופא יש"מ ועוד ז,

גזירה כעין בהם שיש ואף מדרבנן, הרחקות

הש כתב כבר סקל"(סקצך"לגזירה, :ו)"א

מן שלא דברים בכמה מחמירים נדה דבהלכות

יותר, לגזור צריך נדה דבאיסור דהבינו הדין,

בראשונים: דיעות ג' זה בדין יש ולמעשה וכו'.

חו"לרמב - מן"ם מלקות בו יש תאוה דרך נ

הרמב למסקנת דרבנן,"התורה, הוי - שם ן

הרשב לרמב"ובתשו' המיוחסות -ז)"(סקכן"א

וצריך מראה על ספק וכשיש לי'. מספקא

פרישה דיני בכל להחמיר יש לחכם, לשאול

ששואלים עד הלוי)והרחקה שבט מי(שיעורי ויש ,

בזה להחמיר יש ולמעשה בזה, (אבנישהסתפק

.שוהם)

.aטבלה לא אם אף הם ההרחקה חיובי

נמצא שלא כגון אנוסה, שהיתה מחמת

בטבילה, לה סכנה שיש או במקומה מקוה

לטבול מצוה בעיר בעלה אם זה, בלא אבל

ב' סעיף קצז סי' כדלקמן .ש)"(בדהבזמנה,

בלבד, טומאתה בימי שייכים הפרישה חיובי

שלשו הוסת, עונת אינה"לאפוקי קפד בסי' ע

בלבד. המיטה בתשמיש אלא אסורה

.biniae dcp ezy`l dhyede dbifn oic

dpeailס הבא בסעיף עיין ט'"- ק

שם. ובהמשך

.c:·˙ÂÎ Ô"·Ó¯‰הרי בהרחקה המרבה כל

משובח, ÈÒÂÓזה Ê"Â‡‰:Ûשלהרחיק

בעת עליו חביבה כך שמתוך דמי, שפיר אשתו

ובציונים)"(בדהטבילתה הסדש, כותב:", ט

יותר נדה באשתו החמירו ענינים שבכמה

באשתו הקילו ענינים ובכמה בעלמא מערוה

שכותב כמו הטעם בעלמא. מערוה יותר נדה

קצת"הרא להתרחק יש נדתה שבזמן ש,

עם יחוד אסרה התורה כי שאפשר, בדברים

עריות, כשאר בכרת היא נדה וגם העריות כל

נדה יחוד להתיר המקרא מן רמז מצאו ורבנן

" בשושניםדכתיב שמתייחד"סוגה ובשביל ,

יאכלו שלא ואמרו וסייג גדר עשו עמה, תדיר

קדוש עצמו על המחמיר וכל אחד, שולחן על

לו. ‰˜Â„˘יאמר ˙„Â·Ú‰ז"(להחיד ÂÎ˙·,ל)"א

:Ï"ÊÂ,עמה מלדבר עצמו ירחיק נדה היא אם

ר החשתי דומיה נאלמתי לזה: נדה."וסימוך ת

שהיא זה זהירות רחוק הוא בזמנינו כי ואף

נייחא, לה למיעבד ובעי זה על מאד מצטערת

מן אסור עמה ראש וקלות שחוק מקום מכל

עכ רבנן עבוד הרחקות וכמה (מנחתל"הדין

ברמבפרי) עוד ועיין ובאבני", ויצא פרשת ן

ס ה'."שוהם ק

.d¯ÂË‰Â Ú"Â˘‰ ,Ì"·Ó¯‰ ÈÙÏכ')"(באה סי' -ע

חיבה דרך וקירוב ונישוק חיבוק איסור

מדאורייתא, איסור הוא עריות ובשאר בנדה

מ זאת תקרבו"ולמדים ‰¯Ô"·Ó,"לא ÈÙÏÂ-

מדרבנן, רק הוא ‰‡ÌÈ8Â¯Á:האיסור Â˜ÏÁ8אם

והשו"להרמב בגדים"ם דרך חיבה של נגיעה ע

מדאורייתא פרי)אסורה .(מנחת

.eÌ"·Ó¯‰ ˙Ú„· È"·‰ ÈÙÏדרך לא נגיעה -

מדאורייתא, איסורו ‰˘"Íחיבה ÈÙÏÂ
Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„·מחלוקתם מדרבנן. איסורו -

יז. סעי' לקמן מובאת

˙Â˜Á¯‰‰Â ‰˙‡ÓÂË ÈÓÈ· Â˙˘‡Â Ì„‡‰ ˙‚‰7‰ È7È„

ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· Ì‰· Â·ÈÈÁ˙7˘

.f,‰ÓÚ ˘‡¯ Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÂÁ˘È ‡ÏÂ'éôàå
íéøáãá[¯ÂÒ‡]וב רשב"(טור בשם מאבות"י א

È·ÚÏ¯‰,ן)"דר ÏÈ‚¯È ‡Ó˘

ידבר לא לערוה מרגילין דאם בטור וכמבואר

דרך)"(שבהן מאבות הדין מקור יכולל)"(הננ", ,

בטלים דברים עמה וידבר וינשקנה יחבקנה

תקרב"ת לא הגרל דהויא)"(ביאור ומשמע ,

ואולי בדברים, עמה להקל שאסור מדאורייתא

בב וכתבו וכו'. אסמכתא, ובראשונים:"הוי ח

להסתפק ויש בטלים, דברים עמה ידבר שלא

המרגילים לדברים רק כוונתם בזה גם אם

ריבוי דכל או בטלים, דברים נקרא וזה לערוה

אסור מיותרים סדברים הלוי שבט ג'"(שיעורי ק

ה')"ובסוס הביתק וצרכי ומתן משא דברי אבל .

כדרכו עמה לדבר מקוםש)"(בדהמותר ויש ,

כגון במשחקים, יחד לשחק שלא להחמיר

וכדו' בחנוכה ססביבון הלוי שבט ב')"(שיעורי ,ק

לעיל התבאר ד')"(סוכבר המרבהק שכל ,

משובח. זה הרי בהרחקות

äñåðàùë
ìåáèìî

äèùåäå äâéæî

äáøîä
úå÷çøäá
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êøã àì äòéâð
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מתשובות

אלישיב הגרי"ש

ריד תשובה

ÔÂ‚Î Â˙˘‡ ÌÚ ÌÈ˜Á˘Ó ÌÂ˘ ‰˙„È/ ÈÓÈ· ˜Á˘Ï ÔÈ‡

,ËÓÁ˘Â ‰˜Ó„[·"ÂÈÎÂ ˜Â„ ÔÂ·È·Ò ¯ÓÂÏ ˆ"‡Â]ÔÈ‡˘ Û‡

ÌÈ¯·„· Ï‚¯‰ ÍÏ ÔÈ‡Â ,˘‡¯ ˙ÂÏ˜ ÌÓˆÚ „ˆÓ Ô‰·

ÔÓÊ· ÁÂˆÈ/ ˙¯ÈÂ‡Â ‰ÓÚ ˜Á˘Ó‰ ÌˆÚÓ ,‰ÊÓ ÏÂ„‚

Í˘ÂÓÓ(14 ובהערה ו' סעי' ח' פרק הטהרה .(משמרת

ze`ngn zpizpהמרמזים בדברים אם -

בסתם ואם אסור, לבינה שבינו לעניינים

מותר, ערב, היה שהאוכל לומר כגון דברים,

הענין לפני שוהם)והכל .(אבני

.g,dly minyan gixdl‰·Â˘˙ È¯Ú˘‰
ריז)"(או סי' הטח כדעת (שם)ז"פוסק

הסירה אם אפי' שאסור יוסף: והברכי

השולחן על ומונחים מעליה ,ת)"(פהבשמים

לנגיעה חשש ויש לערוה, שמיוחדים משום

בשר. וקירוב

מתשובות

אלישיב הגרי"ש

רטו תשובה

Ì‰˘Î 'ÈÙ‡ ,‰Ï „ÁÂÈÓ‰ Ì˘Â·Ó ÁÈ¯‰Ï ÏÚ·Ï ¯ÂÒ‡

Ì˘Â·Ó ÁÈ¯‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ÌÈÁ/ÂÓ

.‰È„È· ‰˜ÈÊÁÓ˘

,dlcad ly minya zwfgn m`Ì7È‡˘ Â7ÈÈ‰„]

[‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓאף מהם, להריח לו אסור גם -

מצוה היא ס"(פרדשההרחה המעיין ובמקור ה',"ש ק

בדה ד"ועיין בביאורים יקבלנה)"ש ולא מריחה ואם ,

מותר - פעולה שום שעושה בלא מאליו

טו) סעי' ח' פרק הטהרה .(משמרת

.h,Â˙˘‡ ÌÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ¯˙ÂÓ Ï·‡
‡Ï Â˙ ˙Á‡ ÌÚÙ ‰ÈÏÚ ‡·˘ ÔÂÈÎ„

È˜˙‰È¯ˆÈ Û(עצמו (ל'

בפ מפורש דכתובות"כך ד.)ק היחוד(דף אך .

היתר שיש משום נדה, אשתו עם רק מותר

יוסף)לאיסורה סיבות(בית ב' משום דהיינו ,

היכר שיש משום וגם עליה בא שכבר יחד,

שוהם)לאיסורו שאין(אבני באופן לא אבל ,

עליו שנאסרה באשה כמו לאיסורה, היתר

תשמיש ˜ÊÙ]מחמת ÔÓÈÒ· ¯‡Â·Ó‰]אשתו או ,

תחתיו שזינתה מחמת עליו שנאסרה

לעולם עליו חתןט)"(סדשאסורים וכן ,

בעילה שבעל לפני נדה כלתו שפירסה

בסי' וכמבואר עמה, להתיחד אסור ראשונה

.ש)"(בדהב"קצ

מתשובות

אלישיב הגרי"ש

רטז תשובה

¯˙ÂÓ - ÏÂ·ËÏ ‰ˆÂ¯ ‰/È‡˘ ·¯ ÔÓÊ ‰ÊÂ ˙„¯ÂÓ ‰˘‡

Ô˙Á ‡Â‰ Ì‡ ˜¯ ÂÏ ¯ÂÒ‡Â ,‰ÓÚ „ÁÈÈ˙‰Ï ‰ÏÚ·Ï

ÏÚ· ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂובהערה ח' סעי' ח' פרק הטהרה (משמרת

(21.

.iחייבים זה בסי' האמורות ההרחקות כל

שם יש אם אף טומאתה בימי בהם לנהוג

אחרים ס"(פרדאנשים א')"ש .ק

.`idlirad z` dnr ynyl oiprl dlk

dzqel jenq dpey`xd-Ì˘ ˙"Â˘·
‰È¯‡(מג סי' בבושם ערוגות בעל נפסק:(להגאון

לדרך. מיוצא דעדיפא שמותר,

מתשובות

אלישיב הגרי"ש

ריז תשובה

‰/ÂÚ· Â‡ ÚÂ·˜‰ ‰˙ÒÂ ˙/ÂÚ· Ú¯È‡ ‰ÙÂÁ‰ Ì‡

„ÂÁÈ· ÌÈ¯˙ÂÓ ,ÚÂ·˜ Â/È‡˘ ˙ÒÂ‰ ÌÂÈ· Â‡ ˙È/Â/È·

‰/ÓÏ‡ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡Â ,‰‡È·· ÌÈ¯ÂÒ‡˘ Û‡

.‰ÏÂ˙·Ï,קפו סי' ג' חלק תשובות בקובץ הוא (וכן

הרמב לפי אף אותה קונה זו שחופה שם הואיל"ומבואר ם,

לבעילה) ראוי .ונחשב

ÈÚÒ'· Û

.`‰'Ë˜ Ú·ˆ‡· 'ÈÙ‡ ‰· Ú‚È ‡Ï

אליהו דבי מתנא הוא הדין דףמקור בשבת (בגמ'

הרבהיג:) שקרא תלמיד דאותו עובדא גבי ,

" וכו', ימיו בחצי ומת הרבה באצבעושנה אפי'

בי נגע לא התוספות"קטנה וכתבו ד, ה"(שם

אליהובימי) בסדר דאיתא לה,ו)"(פט: אמר ,

את" לו הבאת שמא השמן, את לו הבאת שמא

קטנה באצבע בך ונגע הגר"(ב"הפך ביאור .א)"י,

úåàîçî úðéúð

íéîùá úçøä
äìù

íéîùáî çéøäì
äìãáää ìù
ú÷æçîù

åúùà íò ãåçé
äãð
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êåîñ àéäùë

äúñåì

äá äòéâð
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.a,חיבה דרך ולא חיבה דרך נגיעה איסור

- דרבנן או דאורייתא באיסור כרוך אם

במש ס"עיין הקודם בסעיף ואם"כ ו'. ה' ק

שהיא או בה ליגע הוא צריך רפואה לצורך

הסימן. בסוף עיין בו, ליגע צריכה

.bcba wqtd ici lr dribpאסורה גם -

.ש)"(בדה

.cdyeal `idyk dicbaa rbil xeq`

mdaכשאין אבל מגופה, רחוקים אפי' -

מותר עליה פ"(תשבהבגדים פרד"ץ, ונגיעתש)"ת, .

שמדינא אף הבולטים, בבגדיה הבולטים בגדיו

איכא איסורא מקום מכל זאת, לאסור קשה

שוהם) .(אבני

dilr mpi`yk dicbaa rbil,מותר -

עליה שאינם בבגדים מליגע ליזהר והנוהגים

וכמש הם, הט"טועים ס"כ והתוה"ז ו' ש"ק

הגאונים"ס שבזמן שמצינו ומה ז', ק

לסייג רק כן עשו בה, נזהרים היו והראשונים

הבעל רשאי זה ולפי לרבים, כן הורו ולא

מלבוש וכך מטתו, על שלה סדין לפרוס

שצורתו לבוש הוא אם נדה, אשתו שלבשה

בלבישתו שאין בענין ונשים לאנשים שווה

" של ילבשאיסור שרשאי"לא הדין והוא ,

מי ויש לאשתו, המיוחדת במגבת להתנגב

מותר וכן חסידות, ממידת בזה שהחמיר

לה המיוחדת שיניים במברשת (אבנילהשתמש

אושוהם) משותפת במגבת להשתמש מותר ,

" בזה כשאין משותף ילבשבמלבוש ויש"לא ,

פרישות דרך מזה ח'נמנעים פרק הטהרה (משמרת

מזה) להימנע שיש שמעתי עז הלבושי מבעל גם כ', .סעי'

.dzrya mina dtgecl jixvd lra

- xg`a xyt` i`yk dzliahÈ"·Â8‰
:˜ÒÂÙלו ניתרת זה שברגע כיון ,ת)"(פשמותר,

בגד הפסק ידי על זאת לעשות ראוי אמנם

.ש)"(פרד

.ezrbep ezy` mby ote`a utga dribp

utgaדרכה ואגב כביסה שתולה כגון -

בחבל, ליגע גם לו מותר הכביסה, בחבל נוגעת

בזה זה יגעו שלא שיזהר שבטובלבד (שיעורי

שוהם) אבני .הלוי,

zxtetyd wifgn cg`ykלשני מותר -

אף הטלפון של השני בחלקו המספרים לחייג

לפתוח לבעל מותר כן כמו בחוט, שמחובר

מאכלים להוציא יכולה והאשה המקרר דלת

הדלת מחזיק בעודו בקונטרסמהמקרר פרי (מנחת

כג) סי' .התשובות

.fxedp ibqd dlraa dy`d zribp-

אמנם לו, לעזור כשצריכה אף אסורה

ידי על ורק מותר, אחר ובדליכא הדחק בשעת

והוא אחד בצד ותאחז מקל או מטלית שתקח

שני ס"(דרכבצד הלוי שבט שיעורי בדה"ת, ג', .ש)"ק

oyi dlrayk'אפי מתעורר אינו שבעלה מי -

בבעלה ליגע שהתיר מי יש סביבו, ירעישו אם

ע ישן להתיר"כשהוא שאין ונראה להעירו, מ

ידה ותרפה חפץ שתקח ידי על רק אלא כן,

עליו ויפול החפץ את שוהם)האוחזת .(אבני

dcp ezy` dzny inבה ליגע מותר .ת)"(פ-

.gdcp ztegaהטבעת להניח המנהג -

אע טהורה בה"כחופת ליגע שעלול פ

ס הלוי שבט ג')"(שיעורי שצריךק שכתב: ויש ,

באצבעה ליגע שלא והמנהגש)"(בדהליזהר .

ס"(פרדכהמחמירים המעין במקור קצב סי' עה,"ש ק

ס"וכנ קצב בסימן ס"ל כז)"ד הפוסקיםק ונקטו .

היטב הבאר כדעת ס"(אהעלהתיר סא סי' ח')"ז ק

המהרי דעת את שיזהרו"שהביא הסובר: ל

ישים שהחתן באופן אצבעה תרים שהכלה

תפול והטבעת אצבעה בראש הטבעת את

ע וכתב לאצבעה. בבאה"מעצמה שם:"ז ט

יכול בעצמו שהחתן אלא כן, נוהגין לא דאנן

שקדשה שקודם מפני באצבעה, הטבעת ליתן

הטבעת עם כשקדשה ומיד אשתו, הוי לא

עכ נדה, היא אם מהחתן הכלה ד."מרחקת

ק רא"והדברים הגהות לדעת דלא"ו הורויץ, מ

א ביחוד, שמותר במי אלא הרחקות כ"גזרו

גזרו לא ביחוד, שאסורים נדה בחופת

ותענוג חיבה לשם שלא דנגיעה בהרחקות,

דמותרים וודאי היא, סהרחקה עז א')"(לבושי .ק

מתשובות

אלישיב הגרי"ש

ריח תשובה

Ô/È„·ÚÂ ,˙Ú·Ë‰ ˙/È˙/ ˙‡ ˙Â/˘Ï ‡Ï ‡Â‰ ‚‰/Ó‰

¯„ÁÏ Ú‚Â/· Û‡Â ,ÌÈ·¯Ï ¯·„‰ Ú„ÂÂÈ ‡Ï˘ È˜„ˆË ÏÎ
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