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בבלי מסכת עירובין דף ד ע"ב:
חציצין  -דאורייתא נינהו! דכתיב (ויקרא טו) ורחץ במים את כל בשרו -שלא יהא דבר חוצץ בין
בשרו למים...
דאמר רבי יצחק :דבר תורה ,רובו ומקפיד עליו  -חוצץ ,ושאינו מקפיד עליו  -אינו חוצץ .וגזרו על
רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ,ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד ,אי נמי משום רובו שאינו מקפיד,
היא גופה גזירה ,ואנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה?!

חציצות
רובו ומקפיד עליו

רובו ואינו מקפיד עליו

מיעוטו המקפיד

מדאורייתא

מדאורייתא

מדרבנן

מדרבנן

חוצץ

אינו חוצץ

חוצץ
משום רובו המקפיד

חוצץ
משום רובו
המקפיד

מדאורייתא צריך  2תנאים כדי שיחצוץ
רובו
מדרבנן גזרו גם על

רובו ולא מקפיד
משום רובו המקפיד

+
+

מקפיד
על מיעוט ומקפיד
משום רובו המקפיד

על מיעוטו שאינו מקפיד
לא גזרו משום שלא גוזרים גזירה לגזירה
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וכך נפסק בשו"ע סימן קצח סעיף א:
צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת ,לפיכך צריך שלא יהיה עליה שום דבר החוצץ ,ואפילו כל
שהוא.
ואם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליו – חוצץ ,אפילו אם אינה מקפדת עליו עתה,
או אפילו אינה מקפדת עליו לעולם ,כיוון שדרך רוב בני אדם להקפיד עליו – חוצץ.
ואם הוא חופה רוב הגוף ,אפילו אין דרך בני אדם להקפיד בכך  -חוצץ.
הגה :ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצין ,גזרה אטו דברים החוצצים (הגהות
ש"ד).

היא
לא מקפידה
עכשיו
רוב בני אדם
מקפידים
בני האדם
לפעמים
מקפידים
רוב בני האדם
לא מקפידים

היא
לפעמים
מקפידה

היא
לא מקפידה
לעולם
חוצץ

הדבר חופה
את רוב
הגוף

היא
מקפידה

(שו"ע)

חוצץ
(שו"ע)

חוצץ

חוצץ
אפילו אם עכשיו
היא לא מקפידה
(הרב אליהו זצ"ל)

לסיכום

אם אפילו לפעמים
היא או אחרים
מקפידים

או

(שו"ע)

חוצץ
(סימן קצח
ש"ך ס"ק ב
וט"ז ס"ק ג)

אם הדבר
חופה
את רוב הגוף

חוצץ

רמ"א :ולכתחילה לא תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצין
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"ורחץ במים את כל בשרו"
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

כדי להיטהר צריך:
לחכות לפחות  6ימים מתחילת הראייה
לעשות הפסק טהרה
לספור  5נקיים
לעשות את כל ההכנות כראוי ("כל בשרו")
לטבול ("ורחץ")
במקווה כשר ("במים")
כאשר מי המקווה מכסים את כל הגוף והשיער בפעם אחת ("כל בשרו")
הכנות לטבילה
חפיפה

רחיצת הגוף

+

חפיפת כל מקום שיער בגוף

 +בדיקת הגוף והשיער מחציצות

השיער

הגוף

בראייה
בכל מקום
שיכולה לראות

+

במישוש

על ידי
סירוק

בכל מקום
שאינה יכולה לראות

דבר חוצץ = חציצה = כל דבר שמונע את מגע המים באותו מקום
אישה שטבלה עם חציצה

צריכה לחזור ולטבול

לכתחילה
לא טובלים כשעל הגוף דבר כלשהו
גם אם אינו חוצץ

דבר בלוע בגוף – אינו חוצץ.
דבר קבוע בגוף – אינו חוצץ.

דבר שאין בו ממשות – אינו חוצץ
אך יש להשתדל להסירו.
אם טבלה עם דבר כזה והיא עדיין במקווה
תחזור ותטבול אך בלי ברכה

