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טבילה בליל שבת ובליל יום טוב
אישה שטובלת בליל שבת או בליל יום טוב

עושה את כל ההכנות לטבילה :רחצה ,חפיפה ועיון
לפני כניסת שבת  /כניסת יום טוב

טוב להתחיל מוקדם
כדי שיהיה זמן להתארגן בנחת
יש לסיים את כל ההכנות לפני כניסת שבת  /חג!
אישה שגמרה את ההכנות לפני כניסת שבת ,כדאי שתתנה שאינה מקבלת שבת בהדלקה אלא בשקיעה
כדי שאם תגלה ששכחה לעשות משהו מצורכי הטבילה ,תוכל לעשותו.
עד הטבילה עליה להקפיד:
א.
ב.
ג.

שהשער לא יסתבך בקשרים כי בשבת אסור להסתרק (לא לעשות צמה)
שלא לאכול
שלא תדבק בה חציצה( .אם התלכלכה או מצאה חציצה שצריך לשטוף -תשטוף בשבת במים
קרים וביום טוב אפשר גם במים חמים)

במקווה עליה לבדוק שוב
את הגוף והשער

שער הראש

במקומות

במקומות

שיכולה לראות

שאינה יכולה לראות

בראייה

תבדוק במישוש

תפריד

או

בעזרת האצבעות

בעזרת מראה

תוך זהירות מתלישתו

כדי לוודא שאין עליהם שום חציצה

שער הגוף

תפריד
בעזרת האצבעות
תוך זהירות מתלישתו
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זמן הטבילה בערב שבת
מסכת שבת מ ע"א:
"בתחילה היו רוחצין בחמין שהוחמו מערב שבת,
התחילו הבלנים להחם בשבת ,ואומרים :מערב שבת הוחמו,
אסרו את החמין "...
גזירת חכמים
שלא לרחוץ את כל הגוף במים חמים בשבת וביום טוב

טבילת נשים
יש שסוברים

יש שסוברים

שהגזירה אינה חלה על טבילת נשים

שהגזירה חלה גם על טבילת נשים

טובלים אחרי צאת הכוכבים

יש לטבול

יש לטבול

במים חמים

בין השמשות

במים לא חמים

הרב אליהו זצ"ל
אחרי צאת הכוכבים

בין השמשות

במים חמים

במים פושרים

יש מתירים
במים חמים

תחזור לביתה
אחרי צאת הכוכבים

לאחר הטבילה יש להיזהר מסחיטת השער
תתנגב במגבת עבה וסופגת
•

יש להשתדל לטבול לפני הסעודה!
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מצבים מיוחדים בטבילה בליל שבת ובליל יום טוב
כאשר הבעל לא נמצא בעיר

בליל שבת ובליל יום טוב

דוחה את הטבילה למוצאי שבת  /מוצאי יום טוב

טבילה שנדחתה לליל שבת
לכתחילה

בדיעבד

אין לדחות טבילה

אפשר

בכוונה לליל שבת

ועדיף לטבול בין השמשות

סיכום טבילה בליל שבת ובליל יום טוב

טובלת רק אם בעלה בעיר

טבילה דחויה

טבילה בזמנה

בין השמשות

במים חמים

אחרי צאת הכוכבים
במים פושרים

יש מתירים

בין השמשות

במים חמים

במים חמים
תחזור לביתה

תחזור לביתה

אחרי צאת הכוכבים

אחרי צאת הכוכבים

