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 בס"ד 

  
  

  

  תשפ"ב ,השבועות בת וחגש לקראת  , הנחיות בעניין חפיפה וטבילה
  

בומוצ"ש שבע"פ שהשנה  אלכן  .  גדול מאודערכה    –  טבילה בזמנה הכנות סמוך   ליל חג השבועות,  חל  לא מתאפשר לבצע 

    לטבילה זו. נכוןהיערך ל לדעת כיצד יש, ובשל כך ין לדחות את הטבילהא –לטבילה 
  

  בת  ש בלילטבילה 

זו   ע"י   ,ד' בסיוון שישי    יוםב  –  כלומר  .שבת  בטבילה שחלה בלילתמיד  כפי שנוהגת    תנהגבטבילה  תתכונן היטב לטבילה 

גזיזת ציפורניים תאסוף    . כמו כן שבתלכניסת ה  בסמוך ככל האפשר רצוי  והסרת חציצות,    , סירוק השיעררחיצה, חפיפה, 

  , ותלך לטבול. ותקשרים וסיבוכים בשערהיווצרות שערותיה על מנת למנוע ותקשור 

ני צאת ולפ  הנוהגות לטבול בלילות שבת לאחר השקיעהויש  .  דק' לאחר השקיעה)   18-(=כהכוכבים  -לאחר צאתהטבילה תתבצע  

  . כדעת הגר"ע יוסף)כגון הנוהגות (  , בזמן 'בין השמשות'הכוכבים
  

  ליל חג השבועות   –בת מוצאי שטבילה ב
  

לטבילה    :הכנות>   רבות  ציפורניים,  הכנות  גזיזת  שיער(כגון  ב)  ועוד  סירוק  להתבצע  יכולות  מלאכה שבת/באינן  איסורי  עקב  חג 

ת ציפורניים, סירוק השיער והסרת חציצות חפיפה, גזיז  יש לעשות את כל הכנות הטבילה, כולל: רחיצה,  ,לכן.  יו"טשבת ובב

ההכנות  סיוון. ב  ' ד  ישישביום    -שונות   ל  ,לאחר  האישה  למנוע  קשור  לואסוף  על  מנת  על  בשערהיווצרות  שערותיה  וסיבוכים    ות.  קשרים 

  לטבילה, כדלהלן. בסמיכות יחד עם זאת, ישנן הכנות שיש לעשותן  

  

מחציצות:>   שב  הישמרות  ההכנות  שישי  לאחר  הטבילה  יום  להי  –ועד  להשתדל  מהיווצרות  יש    ות. חציצשמר 

, כדי לענג את  וכד'  לאכול בשרמותר    שבתאך, ב  ולהוות חציצה, כגון בשר.  בין השיניים הישאר  ש להימנע מאכילת מאכלים העלולים לבכל יום טבילה י

  להסירם.   קשה מאדיהיה עלולים להשאיר שאריות ש ה  מאכליםאכילת  יש להימנע מ  , בכל אופן. השבת

  

לשם כך ניתן להשתמש במברשת שיניים    ביותר לצחצח שיניים היטב לפני הטבילה. יש להקפיד    :טבילההכנות סמוך לעיון הגוף ו >  

ותיזהר שלא יישארו ( שבת  שנחתך לפני  בחוט דנטלי    סם אובקי   , וכן ניתן להשתמש)ויש הנוהגות היתר להשתמש במשחת שיניים בשבת ובחג(פה  -מיוב

השיניים)  לוודאי   - להיגרם  אם עלול  .  שאריות ממנו בין  ותשתמש במברשת רכה או בכל מה שיכול  ת,  חניכייםדימום מה   -   באופן קרוב  בזהירות  נקה 

   .מוכרח  דימוםלסייע לניקוי ללא שייגרם 
  

על ידי  שהתחממו  במים חמיםלשם כך ניתן להשתמש גוף בהם עלולים להצטבר לכלוכים וזיעה. שבמקומות ה לרחוץ אתלכתחילה יש 

    . בסבון נוזלי להשתמש  ניתן דוד שמש. ע"י או דוד חשמלי 

תעבור כמו כן,    .לוודא שהוא נקי מחציצותכדי    )יים ידיים ובמישוש בעינראיית ה (בלעיין בגופה    להקפיד  שהיעל האלפני הטבילה,  

  ם. שערותיה על מנת להפריד עזרת אצבעותיה ביןב
  

דק'    35-כ  בד"כ(  זמן צאת השבת הכתוב בלוחות השנהמאת ההכנות והרחיצה יש לבצע רק    לטבילה:הסמוכות    זמן ההכנות>  

  תעשה סמוך לטבילה.   'עיון הגוף'את   'ברוך המבדיל בין קודש לקודש'. ירתאמלאחר ו ,)לאחר השקיעה 
  

  

הנוהגות לטבול בלילות שבת  אף    .  לאחר צאת השבת ואמירת 'ברוך המבדיל' וכו')  –  כאמורו(בלילה    הטבילה תתבצע  זמן הטבילה:>  

  ולא לפני כן.  בלילה תטבולנה הפעם רק  –  כדעת הגר"ע יוסף)כגון הנוהגות ( , בזמן 'בין השמשות'לאחר השקיעה

ת  ן על מנת שלא לעכב אלהקפיד להגיע בזמיש    .עם הבלנית  זמןתאם  לברר את שעות הפתיחה העדכניות של המקווה ובמקרה הצורך ליש לשים לב  

"י העברה מאש  ע ,' וכו'אמירת 'ברוך המבדילו לאחר צאת שבת רק בלילה, להדליקיש לזכור  –לעניין הדלקת נרות  . חגהבלנית מללכת לביתה לסעודת ה 

  . לאש
  

  

  !שבת שלום וחג שמח

  צוות רבני מכון פוע"ה  


