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בס"ד

לע"נ
ישי קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו

שלמה קרויזר ז"ל בן יהודה הי"ו
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-5354734, 0523003261

זמן הטבילה
מצווה לטבול בזמן
עם תום שבעה נקיים רצופים ומלאים
בשעת דחק
בהיתר רב

לכתחילה
בלילה
אחרי צאת הכוכבים

אפשר לטבול אחרי השקיעה
אך אסורים בייחוד
עד צאת הכוכבים

הבעל לא בבית

הבעל בבית

הבעל יצא מהבית
עד צאת הכוכבים

תחזור הביתה
אחרי צאת הכוכבים

מצווה לטבול בזמן
גם אם הבעל לא נמצא בעיר
(חוץ מאשר בערב שבת)
החוששת מרוח רעה
תניח סכין או ספר תהילים*
תחת הכרית
*שהספר לא יהיה מונח מתחת לראש

בערב שבת
כאשר הבעל לא נמצא

דוחה את הטבילה למוצאי שבת

תישן עם תינוק

יכולה לחזור
אחרי הטבילה
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טבילה ביום
שו"ע סימן קצז סעיף ג:
אסורה לטבול ביום ז';
ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול ביום משום סרך בתה.
(פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום כמוה
ולא תבחין שאמה לאחר שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו)
הסבר :שהבת לא תלמד בטעות שמותר לטבול ביום ,ותטעה ותטבול ביום השביעי
לכן
כל טבילה
כולל טבילה דחויה היא רק בלילה
עברה וטבלה ביום
ביום השמיני
הטבילה עולה

ביום השביעי
לכתחילה

בדיעבד

תחזור
ותטבול שוב בלילה

הטבילה עולה
הרב אליהו זצ"ל
אם אפשר
ראוי להחמיר
ולטבול שוב בלילה

הגה :והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום
דהא לא באין אצל החתן עד הלילה,
אבל אחר החופה דינן כשאר נשים

כלה שגמרה לספור שבעה נקיים ביום החתונה
יש מתירים לה לטבול ביום השביעי
את ההכנות תעשה סמוך לטבילה
+
אסורים בייחוד עד צאת הכוכבים
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טבילה דחויה ליום השמיני
שו"ע סימן קצז סעיף ד:
היכא דאיכא אונס,
כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבים וכיוצא בו ,או שסוגרין שערי העיר,
יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום;
(אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב דאיכא אונס)

אישה שלא יכולה לטבול בלילה
בגלל הכרח
יכולה לטבול ביום
אבל הטבילה תהיה
אך ורק מהיום השמיני והלאה

לכתחילה

בדיעבד

לא תיפגש עם בעלה

יקפידו שלא להיות בייחוד

עד צאת הכוכבים

ורצוי
שהבעל יעזוב את הבית
עד צאת הכוכבים

•

אישה שקבלה היתר לטבול ביום צריכה לעשות את ההכנות סמוך לטבילה

•

אישה שגמרה לספור  7נקיים ודוחה את טבילתה
אינה צריכה להמשיך בבדיקות ולא ללבוש לבנים

