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(חכ''צ לבו'ש    כמו של גופווי''א    ,(דרכ''מ ערוה''ש)  של ראשוכשערות    אי''כל''ו שערות  הוא    גריס  שיעור    שיעורו      גריס
משערין בו שיכול להיות גם כינה    יותר גדולנזדמן גריס  פת''ש ס''ק י''א בשם מאיר נתיבים גר''ז פרד''ר מקו''ח).  אם  

י גדול שימצא), וי''א  ו לחז''ל שדם כינה הוי כמו גריס הכ בגודל זה (יש''ש פרישה ט''ז חכ''צ לחו''ש ערוה''ש (שקים לה
  אין לשער אלא כמ''ש בשו''ע (לבו''ש עצי לבונה פרד''ר) אבל ערוה''ש צ''צ חו''ש בדה''ש הקילו.  שבזמננו

גם בשם (דרכ''ת    19(ששה''ל), וי''א    18-19(קה''י), וי''א    18מילימטר (הגר''ח נאה), וי''א    14י''א שהוא    מעשההשיעור ל
''א)  (חזו''א חו''ש יבי  20, חשב האפוד בא''מ תשוהנה''ג נטעי גבריאל בשם כמה גדולים), וי''א  (penny)  אביו וזקינו, אג''מ 

  מ''מ (נטעי גבריאל ע''ש). 21שהוא  nickelויש מקילים כשיעור   dimeויש מחמירים כשיעור  

, וא כתם א'וניכר שה   ציה מראה טמאהה מראה טהורה וחכגריס ועוד שחצי  שהוא  החוו''ד (בי' ס''ק ט') החמיר בכתם
  ה''ש חו''ש מרא''כ בדה''ש ועוד).אבל כל הפוסקים הקילו (מעיל צדקה סד''ט רע''א חת''ס חכמ''א גר''ז לחו''ש ערו

(ס''ק   (לחו''ש ערוה''ש הגריש''א יבי''א בדה''ש), ופת''ש  פחות מכגריס גם אם הוא עבי''א שאפשר להקל בכתם      כתם עבה
אבל כאילו נתפשט וכן פסק חו''ש והגרי''ב (אבל דוקא    כמות שבא לפנינו כתם  שדנים בה  ג''ככתב  ט') הביא מהסד''ט ש

כתם שעל בגד  וזה אינו שכיח כלל שיהא עובי מדם עצמו רק משאר ליחות שעמו), והקילו הפוסקים באם הוא עב מאד,  
  רא''כ). (רב פדווא (גם כגון פאד) הגריש''א חו''ש מ  עבה

וכ''כ  ורו  לפנינו ויש ספק בשיעכשיש כתם      ספק בהשיעור כ' חכמ''א שצריכים להחמיר בספק מחמת חיסרון ידיעה 
ועוד, אבל   בג'    דם שראה החכםכשנאבד קושבה''ל  (אפי'  (חכמ''א דברי מלכיאל  ויש ספק במראה או בגודל יש להקל 

ורק ספק    'ר) מרא''כ ועוד), ושבה''ל החמיר כשהיה ודאי דם אדוםראשונים) תשורת ש''י (חוץ מג''ר) הגריש''א (גם בג' 
  בשיעור).  וע' רע''א על סעיף כ''ג.

וכ''כ ספר    ,לתלותו במאכולת וטמא בפחות מכגריס, והביאו רע''א (על ס''ה)שאין    בכתם שחורהראב''ד החמיר      שחור
חור הוי מדבר  אלא שכ' שהנסיון מעיד שרוב פעמים השוחשש לזה הגריש''א.  וכ''כ שבה''ל    ,האשכול והביאם תשורת ש''י

לבושי עז ומרא''כ, אבל    אחר ולא דם וכעין זה כ' חוה''ש והחמיר רק בשחור ממש שהוא דם ממש, וכעין זה כ' תשוהנה''ג
קיל אם מעיל צדקה הקיל בשחור וכ''כ בדברי יציב ואג''מ (יו''ד ג' קמ''ב ד' אף במקומות דלא מצוי פרעושים), וסד''ט ה

''ז, וכן הקיל ערוה''ש עצי לבונה צ''צ, וכ''כ בא''מ ולכן החמיר בארה''ב שאינם  פרעושים (שדמן שחור) מצויין, וכן צידד הגר
  נטעי גבריאל כ''כ והקיל בארה''ב שמצויין ע''ש, והגרי''ב פסק להקל ואמר שכן נוהגים הפוסקים למעשה להקל. מצויים, ו 

ון לבדוק  , וכ''כ הקנ''ב, והגריש''א פסק שנכ לבדוק כשמוצאה כתםסק שחייב  אורים פחי' ובי    לבדוק כשמצאה כתם
ק משובח אבל לא כשגורם שריטות,  נו וכ''כ ששבה''ל, וחו''ש כ' שהוא בכלל יד המרבה לבדו אם הכתם גדול ממאכולת זמנ

נכון לבדוק (הגריש''א) וי''א  ה כתם  כשמצא  ביום הוסתויש מקילים (יבי''א פותח שער פתחי הלכה הגרי''ב).  י''א שעכ''פ  
על צבעונים והנה''ג א' תצ''ב), וע''ע תשוהנה''ג ד' ר' ומרא''כ.  ולענין כשמצאה כתם  שצריכה לבדוק (אורל''צ ששבה''ל תש

כ' חו''ב גם בזה שחייב בבדיקה, אבל יש מקילים בכה''ג (מסורת משה בשם אג''מ, חשב האפוד    ל דבר שאמקב''טאו ע
ב) ויש מחייבין עכ''פ ביום הוסת  ר זר שלא נשמע מעולם ה''א כזאת לחייב בדיקה) אבן ישראל יבי''א הגרי''(שהוא דב

  על נפש יחמיר שרצוי לבדוק. (אורל''צ), וי''א שלהגריש''א חייבת לבדוק וי''א בשמו שב 
  

  ח' ט' י')ו'  ב''יו ,ד … ובכתמין שומעין להקל' (סעיף ח' ט' י'תם במקום אח'אם אין בכ  שם )  טור25

על בשרה מצטרפין הטיפין לכגריס    אם מצאה טיפין הרבה  אבל  ,טיפין הרבה על בגדה תולין כל טיפה בכינהאם מצאה  
''ם להקל כרבי יונתן  בכל צורה שהיא.  לא גזרו כתמים על דבר שאינו מקבל טומאה, ועל בגד צבוע פסק הרא''ש כהרמב

  מקילים עד   רשב''א בשניהםהול  ,טמא  גריס ועל בשרה משהותולין עד כבגדה  שטהור.  (והביא ב''י שיטת הרמב''ם שעל  
  )     .ולתוס' בבגדה גריס ועל בשרה מצטרפין טיפין לכגריס ,גריסכ

  ט''ז ק ס''פת''ש  ו ,ט' ס''ק ותוה''ש ,י' ס''ק וש''ך ,ח' ט'' ושם סעיף )  שו''ע 26

'  רשב''א והביא י''א כתוסהטיפין סתם שאין מצטרפין כ   טיפין  ולגבי  ,הרמב''ם כי''אשיטת  המחבר סתם כהרשב''א והביא  
נמצא  אם  שעל בשרה מצטרף. הב''ח פסק כתוס' (וכ''כ ביהגר''א ס''ק ט''ז) וש''ך החמיר כהרמב''ם ותוה''ש דחה ראייתו.   

  צ''ע.  ין יחד תפורכשהם ו , רטרף כשאינו תפומהבגד אינו מצ pleats על כמה קמטים

תשב''ץ וכל בו,  טמאה אפילו פחות מגריס וכן ס''ל להר''ש רבינו שמחה ה כתם על בשרההרמב''ם פי ל   כתם על בשרה
ו עד כגריס ועוד.  ולמעשה הש''ך מחמיר (וכ''כ לחו''ש  בל האשכול ראב''ד רמב''ן רשב''א רא''ה ר''ן וטור וריא''ז הקיל א

ערוה' פרד''ר  מקו''ח  להחמיר)  חכמ''א  (ראוי  תורה''ש  (וכ''כ  כהרשב''א  להקל  סתם  והמחבר  וששבה''ל),  יעקב  ר'  'ש 
לצרף  גופה עד שיש כגריס, אבל הביא י''א בסעיף ח' שיש להחמיר עכ''פ  מטמא גם כשנמצא בהגריש''א אג''מ חו''ש) שאינו  

י''א אלא שהסתם היה הדין של  שיעור כגריס (ופי' יבי''א שפסק השו''ע כאן כי''א ואינו כסתם ול  כמה טיפין על בשרה 
ב' וכן פסקו  דוקא)  בגדה  על  שי''א דהיינו  פירש  צירוף בכתמים ואז  גר''ז  הגמרא שאין  חכמ''א לחו''ש אג''מ  'ח סד''ט 

דה''ש מרא''כ ועוד, וערוה''ש תמה ע''ז מסברא ממנ''פ ולמעשה פסק להחמיר  הגריש''א הגרחפ''ש קנ''ב ששבה''ל חו''ש ב
  ל. שאי''צ גריס כנ''

גל שני) מ''מ  (כגון שא' הוא על רגל א' ועוד כתם על ר  אם ניכר שאינו כתם א'לפי השיטות שמצטרף בבשרה לכגריס י''א ש
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  שאפשר להקל לצורך. החמיר טוטו''ד ופתחא זוטא שמצטרפין וכ''כ בדה''ש, וששבה''ל כ'

מפני שגופה בדוק ממאכולת (ב''י בשם הגהמי''י בשם רבינו שמחה ועד''ז בלבוש),    י''א  הסיבה להחמיר בכתם שבגופה
א גר''ז, וכ''כ הרשב''א כסברא שלא לתלות  ו') רע''וי''א מפני שרגלים לדבר שבא מגופה כיון שמצאה בגופה (חוו''ד בי'  

  וך על האשה לשער ע''ש. וה''ש כ' שהחוש מעיד שבא מגופה ע''ש ועוד שלא מצינו לסמשבא משוק טבחים), וער 

אבל שאר פוסקים לא חילקו בזה.  י''א גם להרמב''ם שהחמיר    במאכולת זמננולחו''ש חילק שעכ''פ בגופה יחמיר לשער  
שאי' גריס בגופה  להקל    'צ  הרגה מאכולת  מודה  שצ''ע  אם  וסיים  רע''א  והביאו  שטילרמן  (תפל''מ  הגר''י  והעיר  לדינא 

  ר). ערוה''ש יש צד להחמי שלסברת

כ' החוו''ד שלהרמב''ם שעל גופה אי''צ גריס ה''ה בזה, ותמהו עליו שמפורש ברמב''ם   מצאה כתם על בשרה ועל בגדה 
'ש צ''צ דרכ''ת או''ש  'כ תפל''מ סד''ט רע''א שו''מ פת''ש מקור מים חיים פרד''ר לחו'וכ'להקל כה''ג והובא בב''י ולבוש (

לצרף מה קילין לטהרה כיון שנמצא גם על בשרה ואמרי' דהוי כתם א' ה''ה שנחמיר  שבה''ל חו''ש בדה''ש), אבל כמו שמ
  א')).תם  (לחו''ש שיעורי טהרה בדה''ש (כשניכר שהם כ שעל בשרה ומה שעל בגדה לגריס

על נייר או בד  תמדוד שיעורה ע''י נייר, ולעניין הצבע תקנח  ת לחכם אלא א''א להראו כתם על בשרה במקומות המכוסים
  לבן ותראה. 

תולה בה עד כתורמוס והב''ח החמיר דלא מהני מצוי, אבל ש''ך הרגה פשפש או במקום שמצויין  אם      פשפשלייה בת
 שיעור פשפש 'ש), ו'ש בדה'(ערוה'  שיעור תורמוסו  בג''ר.  לא ידוע לנ   יר בתלייהד החמ וטו''ט''ז וכל הפוסקים הקילו, וט

טא שבה''ל (כיון דהוי מדין תלייה) בדה''ש לבושי עז) וכ' שערי טוהר שלמעשה פשפש  תלוי לפי המקום והזמן (פתחא זו
  בפשפש.קולא לינו המצוי שיעורו פחות משיעור שאנו מקילין בו לשער כגריס וא''כ אין שייך אצ

הר''י,  בפשפש ומאכולת, והחמיר חוו''ד, והקיל טאפשר להקל לתלות  הסתפק סד''ט אם    גה פשפש ומצאה גריס ועודרה
  וערוה''ש הקיל אם ניכר דם פשפש בפנ''ע ודם מאכולת בפנ''ע. 

ן  י שאיש ומאיר'ד רא''הקילו תוס' והאשכול כפי מה שהרגה, אבל הרבה פוסקים החמירו כהראב'   הרגה כמה כיניםאם  
  ונה ערוה''ש דרכ''ת הגריש''א בדה''ש). (חוו''ד גר''ז עצי לב  תולין יותר מכגריס

יש מחמירין (חוו''ד גר''ז עצי לבונה דרכ''ת הגריש''א) ויש מקילין (תוס' האשכול ראב''ד מאירי  שין  הרגה כמה פשפאם  
  בדה''ש (כיון שאינו מצוי לא עשו בפשפש לא פלוג)). 

אין מצטרפין מה שעל ב' הבגדים (עיקרי    מבגד לבגדר  עבתולין כל א' במאכולת, וכן אם    בבגדוקות  פות חלכמה טיכשיש  
פחות מכגריס הליחה    ליחה המחבר בין ב' כתמים אדומיםדע''ת פת''ז הגריש''א חו''ש בדה''ש מרא''כ), אבל אם יש    הד''ט

רא''כ  ו) בדה''ש מחו''ש (כשנראה שכולו מגופ א הגריש''א עיל צדקה רע''מצטרפן ומשערין אם יש בהאדום ביחד כגריס (מ 
הקיל יבי''א עפ''י צ''צ שנוטה להקל, אבל שבה''ל מחמיר,    ק מחברןב' כתמים שקו אדום ד(כשנראה שבא ביחד)).  ואם יש  

זמנים    כב' מראות מב'ובדה''ש הביא שצ''צ הסתפק, והקיל לבושי עז אם נראה שלא באו כא', והקיל הגרי''ב כשנראה  
כשאינם  ר  א' ופחות מגריס על קמט אח  פחות מגריס על קמט'א הקיל ב .     החכמ'רה נתחברו ע''י מראה טהורשבמק

 תפוריםהקיל פת''ש וחו'ש, והחמיר ערוה''ש פת''ז והגריש''א, והסתפק החכמ''א אם יש להקל גם כשהם    תפורים ביחד וכן
  כ.''ראש חו''ש מ והביאו הפת''ש, והחמירו פת''ז הגריש''א בדה''

   

ביא  ת ו)  רמב''ם הלכ27 ז'איסורי  ט' הלכה  ד''ה  ,ה פרק  והגהות   , ולא במקבל טומאה  ומגיד משנה 
  מיימוני אות ו', וכסף משנה 

בוש  לראב''ן ורבנו שמחה קי''ל להחמיר בכתם על צבעונין וכ''כ המ''מ בשם הרמב''ן.  וצ''ב מש''כ הרמב''ם שתקנו לל
  מסקנא א''ש 'ם גירסא אחרת או של 'בותי' הכ''מ שהיה להרמ . הגמ' דחה את זהשלכאורה צבעונין 

  

  י''ד ס''ק ותוה''ש  ,וברכי יוסף, ודגול מרבבה ,וש''ך ס''ק ט''ז ,) שו''ע שם סעיף י'28

  .בל רק טומאת נגעיםאבל גזרו גם כשמק  מין המבק''ט אלא שחסר משיעורו  אלא גזרו כתמים על דבר שאמקב''ט או כשהו
  נגעי בתים. של ''ט בקתוה''ש הוסיף שגם בבית שייך כתם כיון שמ

וסד''ט סוף ס''ק צ''ג קטע המתחיל ועפ''ז אמרתי '… לא רצו לגזור טומאה על האשה'    ,(ע''ע כו''פ שם ס''ק ט' שהקיל בבית
ע''ג  שמקב''ט  לענין נמצא על  נדה ממש'    תוס' ור''ן, ושם קטע המתחיל מזה יצא לנו '...כדםמחל'  תלה טומאת נגעים ב

  חילוקי דינים בכלים המחוברים לקרקע)ד'    תבשכ  '  ק''ט 'ואני אומר… משנה ב'סימן  נובי''ת  ן. וע'  'תוס' ור' פי  אמקב''ט ל

והברכ''י מיישבו.  הרמ''א שינה מלשון הרמב''ם ולא כ' שתקנו שתלבש צבעונין    ,ותמה הנוב''י  ,המחבר הקיל בצבעונין
  א כ' בדרך עצה טובה.אל

סוף) 'היוצא מדברינו  לע''ד … מנא לן'  (ובולא לבעלה'  'ואיברא … הדבר'  'ומה שנ  (וע''ע שו''ת חת''ס יו''ד סי' קס''א '…
וע' חזו''א יו''ד סי' פ''ט ס''ק ד' '… לרבים'     ,… לא שמענו' שיישב הרמב''ם אבל החמיר לטמא צבעונים הסמוכים לבשר

  ים לבשר) שהקיל גם בסמוכ
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  סעיף י' לעוחי' רע''א  ,י''חו)  שם פתחי תשובה ס''ק י''ז 29

בית  כשנמצא כתם על  , ומחל'  טמא  על דבר המקב''ט מדרבנן   כתם  , טמא, וכןכתם על דבר שאמקב''ט שע''ג דבר המקב''ט
ב''ט וכ''כ  מ''א גם שלנו אמקאבל להסד''ט וחכ ,י''ז).  הנוב''י חילק שנייר של הרמב''ם אמקב'''ט אבל שלנו מקב''טס''ק (

א משומש …כתם' שנייר מקב''ט אבל ל רניי  ך'ולעצם…וכדומה'  'א  ''ע אגרו''מ ג' נ''געוחת''ס אלא שהחמיר בעד של נייר (
, ומסתפק הסד''ט בכתם על צבעונין או אמקב''ט אחר תשמיש או מ''ר או בשוטה (י''ח).  כתם על בגד  )ולא בגד סינטטי

צדדים של מראה לבן צריך גריס  בשעל הלבנים אבל אין הצבעונים מפסיק הצירוף.  וכן במראה אדום  מנומר צריך גריס  
סי' ס''ב וחוו''ד ביאורים ט' שהחמיר החוו''ד דלא כהמעיל צדקה וס''ל  (וע' מעיל צדקה             פסיק.מ של אדום ואין הלבן  

  שגם מה שעל הצבעונים מצטרף לגריס) 
  

ן  טהור כהרמב''ם רמב''שכתם על דבר שאמקב''ט  השו''ע פסק     והטעם  הדין      דבר שאינו מקבל טומאהעל  כתם  
  קים דלא כהראב''ד שהחמיר.שפסקו כר' נחמיה, וכן פסקו כל הפוס  רשב''א רא''ש ר''ח 

ר''י פי' ש (נ''ח.) ורשב''א בשם  על בגדים לענין טהרתוס'  גזרו כשאמ  ותעיקר הגזירה היה  וממילא לא  ולכן לא  קב''ט 
וסד''ט בשם הר''ן וכעי''ז בנו''ב פי'     .לא שכיחה כה''ג, ועוד כ' הרשב''א שלא גזרו על דבר שאמקב''ט דטימאו גם האש

לכן גזרו גם על האשה.  (וצ''ב לפ''ז קולת צבעונין ע' פרד''ר, וצ''ב אם אפשר   משום מקור מקומו טמא כיון שהבגד טמא  
ם זה לכאו' צריכים להחמיר בכתם שע''ג דבר שאמקב''ט שע''ג  הדם צריכים להחמיר.) ולפי טע  ל בס' שהרי לענין עצםלהק
  ע''ז. המקב''ט כמו שבאמת החמיר סד''ט אבל רוב אחרונים חולקים  דבר 

ש נוב''י וחוו''ד  וכן פסק ש''ך (ס''ק ט''ז) תורה''  טומאת נגעיםוהחמיר תוס' בכתם שע''ג דבר שמקבל      טומאת נגעים
כהר''ן)    מקילים וכן פסק הסד''ט (וכ' שתוס' שטימא אינו יכול לפרש כתמיםובדה''ש, ורז''ה רשב''א ר''ן    חכמ''א הגריש''א 

שיש בזה כמה    בתיםכו''פ וגר''ז כ' שגם לתוס' רק טומאת נגעי בגדים ולא  וכ''כ כו''פ לחו''ש ערוה''ש חו''ש הגרח''ק.  ו
עכ''פ כשיש התנאים  וי''מ ש    ., שלא בירושלים, והחדר מרובע)פר ועצים, ושהוא נגד חלון, בא''י יר עבהק  היה(שי  תנאים

כמו    חפצא של טומאהבגד מקבל טומאה ולא בית אלא דינו כה''ש).  ולהגר''ח רק  (לפי הגר''ז, פרי דעה פת''ז בד  טמא
  השרץ ואין שייך בו כתמים. 

  (כגון כלי המחזיק מ' סאה)  רסדמם אם מקבל רק טומאת  מהרשב''א ותוס' רי''ד שגסד'''ט ופת''ז ומעי''צ    והביאו    מדרס
  . ספינה נתמעט ואינו מקב''ט (ערוה''ש)נחשב מקב''ט לכתמים, אבל  

'י פרדס שמחה), וביותר מכביצה שייך כתם גם כשלא הוכשרו  פחות מכביצה לרוב פוסקים אינו מקב''ט (ביכור'     אוכלין
  לקב''ט (הגריש''א). 

אמקב''ט,    נעשה מעלים וקליפותל האב  ,נעשה מבלויי בגדיםכשוהיינו  לפי הנוב''י ושיבת ציון וחכמ''א מקב''ט       נייר
בגד, ועוד סברא חידש חת''ס שאינו  ל נייר (דהבגד בטל והוי פנים חדשות ועכשיו אינו כלי או  וסד''ט כו''פ וחת''ס הקילו בכ

הקל למעשה לחו''ש  ב''ט, ורוב פוסקים חולקים על סברא זה) וכן פסקו ל נחשב עוד כצמר ופשתים אלא מין חדש ואמק
  . ''ל חו''ש בדה''ש מרא''כמי נדה גידו''ט מלבוש''ט ערוה''ש מנח''י אג''מ הגרחפ''ש ששבה תשובה מאהבה

).  והחמירו  ב''ט (רמב''ם, חזו''א בין הנעשה מעץ או מבלויי בגדיםמק  עשה מהנייר כלי קיבולאם      כלי או בגד של נייר
כגון צמר גפן וכדומה    ז' מינים (צמר פשתים ...) אלא אף אם הבגד לא היה מתחילה מה  שבא מבלויי בגדים  נייר בזה ב

ייחד  ה בביה''ח), וכן כשושאר מינים (כגון המצוי לפעמים דבר כז  בבגד שעשה מנייר   (מנח''י (ד' קי''ח) חזו''א), וכן החמירו 
, אבל בכל  )שמרא''כ בדה''  ,ופא) שמקב''ט טומאת מדרס (חזו''אעל המטה אצל רה שמונח  (כגון מ  הנייר לישיבה ושכיבה

ג' פעמים אמקב''ט (אג''מ    וא''א להשתמש בו יותר מב'  נעשה רק להשתמשות חד פעמיור''ש שאם  זה הקילו הרמב''ם  
להגיינה ושלא  בה רק 'ל שלא נעשה לשכיאמקב''ט ועוד י' נייר שבמטת הרופאהנ''ל או  שבבי''חבגד יו''ד ג' כ''ג), ולפ''ז ה

  יתלכלך המטה. 

להחזו''א), ובשאר מינים    7.2ס''מ לראח''נ,    6( ג' אצבעות  ג' אצבעות על  ב''ט אא''כ הוא  בגד צמר ופשתים אמק   שיעור בגד
ופרדס שמחה    בגדים ג' אצבעות על ג' אצבעות (באר יצחק  בשארג' טפחים על ג' טפחים (דע''ת ) וי''א שלהרמב''א גם  צריך  

(ערוגה''ב    ובערמזה, וי''א שהשיעור הוא דוקא  מקב''ט בפחות מ  כשייחדום)), ויש מחל' התוס' אם  (מדייק כן גם בחוו''ד
  ם זה, ועוד משום שאינם בגד רק חתיכת צמר גפן. בית שלמה) לאפוקי אבנט, ויש מקילים על פאד מטע

וכ''כ סד''ט (לגבי דם    והביאו פת''ש סוס''ק י''ז,  כתם שעליו מטמאהחמיר נו''ב ש  שמקב''ט מדרבנןית  כלי זכוכ     זכוכית
, אבל הפרי דעה  בדה''ש מרא''כ  כ ערוה''ש הגריש''א חו''שקה סרוח שטמא רק מדרבנן) וכ''הנמצא במי רגלים דהוי מש 

ח פרד''דברי  פת''ז  או''ש  דע''תיים  והכריע  הקילו,  חלקת  ש  ורש''ק  ר  פסק  וכן  להקל,  שומעין  נוטה    יואבבכתמים  וכן 
  . ו לסניףששבה''ל, ומנח''י כ' רק לצרפ

שנעשה מנפט או מנוזל מעץ    פלסטיק  ''ט מדאו' וזכוכית מדרבנן אבלבפשטות רק כלים מז' מינים שבפסוק מקב     פלסטיק
וכן הת ש כותבים בשמו שהחמיר בכל  יר הרש''ב מליובאוויטש (והחמיר רק במקוה דלא כמו שיאמקב''ט וכ''כ חזו''א 

  .קום)מ

א  'י, אבל החזו''רו מהרש''ם שבה''ל הגרשז''א מנח'מניילון פלסטיק או פוליסטר החמי  אם נעשה בגד     בגד מפלסטיק
הם באריגה וטויה כעין צמר  ר''ב בשם הגריש''א הקילו שרק צמר גמלים וצמר גפן נתרבו כיון שואג''מ (יו''ד ג' נ''ג) וטה

  ''א צידד שכל בגדי לבישה נחשבים ככלי קיבול.תכים, וחזוינמי שנימסים ו ופשתים אבל לא פלסטיק וגו 



 

 נדה   17

גפן שלא נטוו ל pad פאדכתם על      פאד (הגרשז''א, הגרחחוטין טההיות  שנעשה דרך כלל מצמר  פ''ש,  ורה שאמקב''ט 
שאם   לק ו''מ מבחוץ) חו''ש מרא''כ), ורב פדווא חימונח בא  מ''מ הרי  ויש מחמירים (שבה''ל (אע''פ שאמקב''ט,  יבי''א),

ן זה חילק הגריש''א), והגרי''ב החמיר  מהודק לאותו מקום יש להחמיר בו כבקינוח שם, ואם רפוי יש לדונו ככתם (וכעי
מ הפעד  משאם  מקב''ט  שאז  שלה  להבגד  הגריש''א  דובק  והקיל  להקל,  אפשר  שבחו''ל  ואמר  שם,  מונח  רק  אם  א''כ 

דבוק (הגרשז''א הוא  שכ  גםוק לבגד בטל להבגד, ויש שהקילו  דב שאמקב''ט אא''כ הוא ג' טפחים על ג''ט, או אם הוא  
  והגרחפ''ש). 

ק פרד''ר לחו''ש חו''ש, אבל  ''ט והביאו פת''ש וכן פסר הסדהחמי  על דבר שאמקב''ט המונח על דבר המקב''טכתם  מצאה  
  ). 'בששבה''ל, ויש שהסתפקו למעשה (פת''ז בדה''ש הגרי' דובב מישרים אג''מ הגריש''אהקילו 

  ילת וסת) בדה''ש), ובמק''א הבאנו (הגריש''א חו''ש (אא''כ נראה כתחבעונת הוסת  כתם על דבר שאמקב''ט טהורה גם  
  לבדוק עצמה.  מחל' אם צריכה

שו''ע רמ''א לבוש ברכ''י חכמ''א  א שטהור (רמב''ם אשכול רא''ש ריטב''א טור, וכן פסק הי"     עוניןבגדי צבכתם על  
הלל לחוש לזה וכן    ויש מחמירים (רבינו שמחה וראב''ן, ורמב''ן (כשהדם ניכר בהם), וכן פסק בית,  מ)ג''חת''ס ערוה''ש א

  עליו ברכה (רשב''א וכן פסק לחו''ש ובדה''ש וציינו שבה''ל). 'ח ע''ש), וי''א שהמחמיר תבוא צידד הנוב''י וכן החמיר מקו' 

  ד).ועו'ל על צבעונין יש מחמירין (אג''מ שבה' ריבוי דםצאה מ

דם גמור של  ם גמור.  ופירשו האחרונים שר''ל  מפני שאין הכתם ניכר בו כמראה ד  צבעוניןרש''י (ס''א:) פי' שהקילו על  
) ויש מחמירין  (בצה''ח חשב האפוד ששבה''ל חו''ש  כשניכר כדם ממש'א שהקילו גם  מראות שטמאים מעיקר הדין.  י'  הד'

  'א שהגריש''א הקיל בזה). ל י', אב ''אי''א בשם הגרישכה''ג (מקור חיים ו 

(בצה''ח נטעי גבריאל),    (בשם אג''מ צי''א הגריש''א חו''ש), ויש מקילים  י''א שהוא טמא  בגד שצד א' צבוע וצד שני לבן
בזה החמיר אג''מ ופשוט שבגד לבן בכתם לח שע''ג בגד צבוע  ע  נגואם   ויבי'גם  ופתחי הלכה  בצה''ח ונט''ג הקילו,  'א 

  מקילים בציור זה. ו  זהלפני יור שבצ החמירו

והגריש''א ורבבות    פו, והגריי''פחק וזמן) ובא''מ וחו''ש שצריך לקלעל צבעונים החמירו אג''מ (מובא ב  כתם עבהנמצא  
  פיינשטיין הקילו. אפרים ור''ד

אף בכלי    מיקל הרה  י ט הדם הוא בנפרד ואינו נבלע כמו בבגד, ובשיר לעולם  כיון שבדם על כלי צבוע  אבל החמיר הגריי''פ  
  (וכן הקילו הגריש''א בדה''ש חו''ש והגרי''ב). 

ר משום י''ש צידד להחמ נט''ג הגרי''ב ופתחי הלכה, וחואע''פ שקשה להכירו, וכן החמירו  כושית בכתם על  מנח''י החמיר 
ו בכושית  שהקילויש    ),ןל שיטתו שפסק כחת''ס לענין בגד הסמוך לגוף (ע' להשאפשר לקלפו (ע' לעיל), ומנח''י החמיר ל

  ממש ולא בסתם בשר כהה (הגריש''א והגרחפ''ש). 

לחו''ש ששבה''ל)    מאהבה חוו''ד תפא''צ  ים (תשובהיש מחמיר  בגד וחלק על מקום צבועבן שעל מקום לב  כשחלק מהכתם
אין הצבוע 'פ  לם עכ'לכוחכמ''א צ''צ חו''ש הגרי''ב וכן נוטה ערוה''ש), ו סד''ט מחצה''ש רע''א    ויש מקילים (מעיל צדקה

'א  ק מלצרף הלבנים, וי'יע מפסושהצבלענין  מיקל גם    ואם יש כגריס בצירוף מה שעל כל הלבנים טמא, והגר''ז  מפסיק
  ן מאכולות מצויים. בזמננו שאישהגריש''א החמיר 

שהקילו   גר'בכל הצבעים  י''א  חכמ''א  ערוה''ש)(מעי''צ  לחו''ש  מחמירים  'ז  ויש  בהיר,  שבהיש'הגר(  בצבע  (ב'א  צבע ''ל 
צי''א  ויש שהקילו גם בזה (בשם אג''מ בא''מ הגרחפ''ש    הדומה כמעט ללבן) חו''ש (בהיר מאד כצהוב בהיר או תכלת בהיר),

  דהוי כלבן (הגרי''ב נט''ג ועוד).  אופ ווייטמירו בבדה''ש הגרי''ב), אבל הח

לשהו בהרגשה  כאו דם    א הרגשהוסתה בלאה  רו  שתקלקל עצמה אם  שלא תלבש תחתונים שחוריםש''א  החמיר הגרי
, אבל י''א שהרגשה  הלכה  פתחי   ''כאה דם טהורה אבל אינו רואה על השחור וכואינו ניכר ובאת לידי מכשול או שמרגשת ורו

  סתה. כיח כלל וכשיש הרבה דם יודעת שזהו ואינו ש

''ש שבה''ל חו''ש) דלא ש''א בדהלמה הגרית שבי  כגון עור בהמה (לחו''ש  בצבוע בטבעו בידי שמיםהקילו בבגד צבוע גם  
  ש מפקפקין (שערי טהורה).יודינו כצבוע אף שאפשר לכבסו ויתלבן (שבה''ל)    וךבגד שהושחר מלכלכחכמ''א שהחמיר בזה.   

ש  (והובא בפת''  ון ולא בכתונת וחלוק הסמוך לבשרשאין קולת צבעונים אלא בבגד עליר  ת''ס (יו''ד סי' קס''א) החמיהח 
וטו''ד מהרש''ם מנח''פ חזו''א אג''מ  ל אריה, וכן החמיר המנח''י לכתחילה), והרבה אחרונים הקילו (טכ''כ בקוכ''א, ו  ''קס

חמיר ביותר  י''ב), וכן הקיל שבה''ל בתשובה אבל בששבה''ל כ' להמרא''כ הגר   דה''ש חו''שבב האפוד הגריש''א  רב יעקב חש
  קמ''ג).קמ''ב ו י'  ''למכגריס כשנראה כדם ממש (וע''ע שבה

ק  ש (ס''(פת'' תוך ימי ז''נים אז נ בל אין לה ללבוש צבעואג''מ מיקל וכן ששבה''ל, אכתם על צבעונים בימי ליבונה  האצמ
ים כשקשה לה ליטהר (אג''מ ששה''ל  יר בג''ר דז''נ, ויש מקיל ''כ), ויבי''א מיקל וכ' שבעל נפש יחמכ''ב) שו''מ חו''ש מרא

  בדה''ש). הר)ליט(כשא''א לה 

רבבות   'ש (אא''כ יש לחוש שזהו תחילת הוסת) , הקילו בא''מ הגריש''א בדה''ש וחו' כתם על צבעונים ביום הוסתמצאה  
  . )וחו''ש מיקל שאי''צ (אא''כ חוששת שהתחילה וסתה  הבדיק צריכהם ונט''ג, ולפי הגריש''א אפרי

  


