
טהרה טהרהאוצר אוצר
ֹלמעשה טהרה הֹלכות ֱקיצור
ויוֹלִדת מעוברת מנהגי כֹל עם
בשבת ומינֱקת יוֹלִדת וִדיני

נחוצות הֹלכות ועוִד

בעזהשי"ת

טהרה אוצר

ִדעת ֹלאִדם החונן בעזרת

מאת

בעֹלזא ִדחסיִדי הִדת מחזיֱקי בֱק"ֱק ִדומ"ץ

תשובות אוצר מח"ס

ֹלפ"ֱק תשע"ז ניסן ראשונה מהִדורה

ֹלפ"ֱק תשע"ח אייר מתוֱקנת חִדשה מהִדורה

יצ"ו ֹלונִדון

ֱקֹליין ִדוִד שֹליט"אשֹלמה יוסף הר"ר בֹלאא"מ



טהרה  ד אוצר הרחקות /פרק כג דיני

גאון יהודאי כט)רבי עמ' ח"א נדה בשטמ"ק אם(הובא הקב"ה אמר וז"ל:

שנאמר ביניכם, שכינתי שאשרה לי גורמים אתם בנדה נזהרים אתם

ערות בך יראה 'לא וכתיב מחניך', בקרב מתהלך אלוקיך ה' 'כי

עכ"ל. דבר'

הרחקות לדיני כללים

הדין יסוד

הן א. שתטהר, עד נדה משום טמאה שהיא בימים  מאשתו לפרוש  אדם חייב
שמביאים ונישוק כחיבוק קירבה משאר והן בכרת , שחיובו המטה מתשמיש 
האדם את שמביאים משום חכמים שגזרו ההרחקות משאר  והן חיבה, לידי

קירוב  .�לידי

רבים בפני

שאיננה ב. אדם בני שירגישו באופן אפילו הרחקות בדיני להקל היתר שום אין
בב"ח וכדמצינו בושה, להם ותהיה א)טהורה קצה האוכלים(סי' "ואנשים  וז "ל:

על  ועוברים הוא שיבוש הבית, בני ירגישו שלא ליבונה בימי נשותיהם עם
זה". על  חרם ועשו הקהילות כל  ונתקבצו חכמים, דברי

מראה על ספק כשיש

דיני ג. כל נוהג לחכם, שאלו לא ועדיין כתם או מראה על ספק יש אם אף 
לברורי  דאיכא ספק  נקרא  לא ידיעה חסרון שספק כיון .�הרחקות,

חסידים מנהג

בימי ד. ואפילו אנשים  בין נמצאים ואשתו שהבעל עת שבכל חסידים מנהג
לא או היא טהורה אם ידעו שלא כדי ההרחקות בכל ינהגו ובפרט�טהרתה ,

אע"פ שהוא , אופן בכל ההרחקות בכל ינהגו המשתה ימי בשבעת  וכלה חתן
בנ"א ירגישו שלא כדי להתרחק, צריכין אין נמצאים� שלפעמים כשהם אולם .

כשנמצאים בזה להחמיר צריך אין וכן זו, להנהגה מקום אין לבינה, בינו בביתם
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ויולדת רטז  מעוברת ומנהגי טו /דיני טהרה פרק אוצר

לביהמ"ד ראשונה ויציאה לתורה עליה חיוב

הן נז. ואלו הלידה , אחר  מנהגים שלשה :מצינו

הגומל [א]. בברכת אשתו את  להוציא כדי ברכו לומר  לתורה יעלה שהבעל
מדינא לברך הגומל � שמחוייבת ברכת  כעין הוא ברכו ואמירת , ��.

במקום[ב]. שהוא ענין, בו יש הגומל, ברכת במקום  הוא דהעליה בנוסף
יולדת קרבן .��הקרבת

דבר [ג]. שם ותשמע המדרש  הבית הוא לשם שתלך הראשון שהמקום
.�� שבקדושה 

הגומל והנה ברכת בירכה והאשה היולדת  לבית מנין שהביאו מקומות ,��יש 
כן  נוהגים אין אצלינו לבית��אך  שמירה  עם תלך  מהלידה כשתתחזק  אלא ,

בזה  יכוין והוא מבעלה, ברכו ותשמע התורה קריאת בה שיש  ביום הכנסת
ועושים אמן, ותענה שומעת והיא מהלידה, הבריאה שאשתו על הודאה שנותן

ביחד  מנהגים הג' כל בזה ומרויחה צדקה, ונודרים שבירך .��מי

ששמעה אמנם כל חובתה, ידי יצאה הבעל, מפי הברכה שמעה לא אם גם
וכדומה  קדיש  כגון שבקדושה דבר  .�� איזה
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