
 להר הביתהעולות הדרכה לנשים 

 

דורות רבים חלמו והתפללו לכך  –אשריך שזכית לעלות להר בית ה' 

 והנה אנחנו זוכים. 

 הגיע זמן גאולתכם! אתה לא מאמינים? –ענווים 

 , כמרים הנביאה שעוררה את ישראל במצרים להאמין שהגאולה תגיע.נשים צדקניותלא נגאלו ישראל אלא בזכות 

נו זה נעשה בהתעוררות מעשית לבנין כתב רבי יהודה הלוי שירושלים לא תבנה עד שיכספו אליה תכלית הכוסף, ובימי

 המקדש ובעליה להר הבית

 

 הדרכה, כדי לדעת היכן מותר להיכנס.יש לעלות בפעם ראשונה ב

 

 הנחיות הלכתיות

 שדיני הטהרה בעליה להר הבית שונים מדיני הטהרה בהיתר בקרבה בין איש לאשתו. יש לשים לב

 

 הקדמה

הר הבית נחשב למחנה לויה, ולכן כל מי שנטמא מטומאה היוצאת מן הגוף אסור בכניסה. אצל נשים, הטומאות  .א

 הרלוונטיות שמהם יש להיטהר הן: 

 הוסת החודשי. – טומאת נדה .1

 אשה שרואה דם שלא בזמן הוסת. –זבה  .2

 ה.לנקבה, ולאחר מכן עד שתטהר בשבעה נקיים כדין זב 14-ימים לזכר, ו 7 –יולדת  .3

אשה שקיימה יחסי אישות, יש חשש שיש בגופה שאריות שכבת זרע. אם הם יצאו  – פולטת שכבת זרע .4

שעות( היא תיטמא מהם. לאחר מכן, שכבת הזרע כבר לא ראויה עוד  72מגופה תוך שלושה ימים )

 להזריע ואינה מטמאת. 

שתשקע השמש  חלק מהטומאותבצריכה להמתין להיטהרות של האשה לבעלה, בענין הר הבית האשה  בניגוד .ב
כפי שיפורט בהמשך. זה אומר שאם טבלה בלילה, לא תוכל להיכנס להר הבית בבוקר שלמחרת  –אחר טבילתה 

 1אלא תצטרך להמתין יום נוסף. אשה במצב זה נקראת בהלכה "טבולת יום".
 
 

 למעשה

 כלומר לאחר ספירת שבעה נקיים, טהורה ומותרת לבעלהרשאית לעלות להר הבית רק בימים שבהם היא  אישה .ג

אשה במצב זה הינה טהורה מטומאת  לידה(.או אחר ולאחר טבילה )הן כשנטמאה מווסת, מכתמים,  ובדיקות

 נדה, זבה ויולדת.

בטומאות הללו, אם טבלה בערב, לא תוכל האשה לעלות להר הבית בבוקר למחרת, אלא תצטרך להמתין יום  .ד

 נפוץ בכלה שטובלת בערב ומבקשת לעלות להר הבית ביום למחרת[ ]מקרה כזה 2נוסף עד שתשקע החמה.

)שלושה  שעות 72מיחסי אישות לפרוש , על האישה להיטהר מטומאת פולטת שכבת זרע. על האישה בנוסף .ה

לחילופין יכולה האישה לעשות שטיפה פנימית כדי להוציא שאריות של שכבת זרע  .לטבולאח"כ וימים מלאים( 

 , בלי להמתין שלושה ימים.ולאחר מכן לטבול)כגון לשהות באמבטיה חמה(, 

                                                 
ההלכה היא שכאשר אדם הוא מחוסר כיפורים, כלומר צריך להביא קרבן על טומאתו, אינו יכול להיכנס למחנה לויה אם הוא גם טבול יום  1

ים כל עוד לא הביאה אותו. על כן, אם היא טובלת מטומאת הלידה, מאותה טומאה. לדוגמא אשה יולדת חייבת בקרבן ונחשבת מחוסרת כיפור
כל עוד לא שקעה השמש נחשבת גם לטבולת יום. והרי היא טבולת יום + מחוסרת כיפורים, ואסורה בהר הבית שהוא מחנה לויה. כך גם אשה 

 זבה חייבת בקרבן, ולכן אם היא טבולת יום אסורה בהר הבית. 
, שאשה הנטהרת מטומאת נדה אינה צריכה להמתין אחר שקיעת החמה. אך בימינו כל מי שנטמאת בנדה אנו חוששים למען הדיוק יש לציין 2

לספק זיבה, ולכן גם סופרים שבעה נקיים כדין זבה. על כן למעשה בימינו אין מציאות של אשה נדה שנטהרת ותוכל לעלות מיד בלי שתמתין 
 לשקיעת החמה.

 בנימין קוסובסקירב שאלות ניתן לפנות לב
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בלילה, תוכל לטבול רק ביום רביעי אחר  21:00שקיימה יחסי אישות ביום ראשון בשעה  לדוגמא אשה

 . לחילופין, היא יכולה לעשות שטיפה פנימית ולטבול מיד.21:00השעה 

 ., וכן כל דיני הטבילה כשנטהרת מנדתהעל דיני חפיפה ודיני חציצה לפי כל כללי ההקפדההטבילה נעשית  .ו

 על הטבילה. לברךיש  .ז

במקרה של פולטת שכבת זרע, אין צורך להמתין יום נוסף אחר הטבילה. אלא יכולה לטבול בערב, ולעלות  .ח

 בבוקר למחרת.

 

 ילדות קטנות

מידע ודִאי שהיה , מותרת בעלייה להר הבית ללא טבילה. אולם, אם קיים ראתה וסת, שעדיין לא 12בת עד גיל  .ט

 . כדין זבה עד שתטהר או במהלך השנים, אינה יכולה לעלות לה דימום בינקותה

 

 אישה שאין לה וסת

אישה שפסק לה הוסת, צריכה בכל זאת להיטהר מנדתה. כגון גרושה או אלמנה שעבר זמן רב מאז ראתה דם  .י

 בפעם האחרונה, אם עדיין לא נטהרה ע"י ספירת נקיים וטבילה, צריכה לעשות בדיקה פעם אחת ולטבול.

 

 כבוד למקום המקדש – מקדשרא מו

 סנדלי שורש, או נעלי התעמלות שבוודאי לא עשויות מעור(.)אפשר בקרוקס,  אסור לעלות בנעליים העשויות מעור .יא

 אסור לעלות עם תיק. מותר לקחת תיק קטן לבקבוק מים, טישו, ארנק וכד'. .יב

הכנסת בחג ובשבת. בגדים הדורים, את המקום הקדוש בלבוש הולם וצנוע, כאישה הבאה לתפילה בבית יש לכבד  .יג

 צנועים, בחצאית או בשמלה ובראש מכוסה, וללא נעלי עור, וללא תיקים וחבילות.

להוסיף כובד ראש בעליה להר )כגון לומר תהילים, ללמוד קצת, לא לאכול לפני העליה כיצד יכול להתבונן כדאי  .יד

א אומר בשבילי, ומה אני רוצה לעשות בו, עם איזה במעלת המקום, מה הויתבונן בתשובה, . מעבר לכך ישוב וכו'(

  .מטען ושליחות אני רוצה לצאת וכו'

 

 ---לא יטהר עד שיטבול. גם אם עברו שנים רבות מאז הטומאה!  –וזה הכלל: מי שנטמא  ---

 

 שו"ת

כאשר עוד היה לא  אישה שהתגרשה/התאלמנה בגיל ארבעים ש:

וכבר אין לה וסת. כיצד  60עתה היא בת  ומאז לא טבלה. ,וסת

 תיטהר?

מאחר ולא טבלה אחרי שראתה דם בפעם האחרונה, עדיין  ת:

היא טמאה למרות שעבר זמן רב. כדי להיטהר עליה לטבול )ואין 

יש להמתין עד שתשקע השמש אחר  צורך בבדיקה פנימית(.

 טבילתה, כלומר תמתין יום נוסף.

 

 וסת, כיצד תיטהר?אשה נשואה שכבר אין לה  ש:

למרות שהיא מותרת לבעלה ונטהרה מנידתה ולא נטמאה  ת:

דינה כפולטת בעלה. של שכבת זרע מ תנטמאבכל אופן היא שוב, 

עליה לפרוש מתשמיש במשך שכבת זרע, כפי שהתבאר לעיל. 

ואינה  ולאחר מכן לטבולאו לעשות שטיפה פנימית, שעות,  72

 .צריכה להמתין יום נוסף ותוכל לעלות בבוקר למחרת

 אשה שיש לה כתמים האם מותרת לעלות להר הבית? ש:

כשם שנוהגת לגבי בעלה ללבוש צבעוני ולא לחשוש לכתמים, כך  ת:

שעות,  72גם לענין העליה להר הבית. אך עליה לפרוש מתשמיש 

 .ותוכל לעלות בבוקר למחרת ולאחר מכן לטבול

 

האם מותרת וחוששת שתראה דם, אשה שמתקרב יום וסתה,  :ש

 לעלות להר הבית?

כשם שמותרת לבעלה, כך מותרת בעליה להר ואין צריכה בדיקה,  ת:

שעות,  72ואפילו ביום הוסת יכולה לעלות. אך עליה לפרוש מתשמיש 

 ולאחר מכן לטבול.

 

 


