
 

 

 

 

 
 

 הבא ראשו ורוב במים שאוביםגזירת 

מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה? אמר רב ביבי אמר רב אסי:  .וביןוהבא ראשו ורובו במים שא)י"ד א'( 
גזרו  ,התחילו ועשאום קבע .ן, והיו נותנין עליהן מים שאוביןשבתחלה היו טובלין במי מערות מכונסין וסרוחי

 עליהם טומאה. 

לו מטהרין. אמר ליה רבא: מאי נפקא מינה? אלא אלו וא ,טהריןלא אלו מ אמר אביי: שהיו אומרים מאי קבע?
 אלא אלו מטהרין.  ,רבא: שהיו אומרים לא אלו מטהריןהא קא טבלי בהנך! אלא אמר 

לא  ,דאי לא הא מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה? .וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלשה לוגין מים שאובין
 קיימא הא. 

 שיטות הראשונים

שבטהור לא גזרו כי אם בנפל, ולא גזרו נמי  תוספותדעת : ים שאוביןטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מ
הרי זה כשני לטומאה עד  -שגם טהור שבא ראשו ורובו במים שאובים  הרמב"ם. ודעת 1בביאה כמו בטבול יום

 שיטבול.

כל אשה שטבלה צריכה שירת הבא ראשו ורובו וכו' זלמד מג הרוקח :ם שאובים אחר טבילתהנדה במירחיצת 
. 2ם שאובין ביום טבילתהג' לוגין מיוגם שלא תשפוך על עצמה  ,ליזהר שלא תיכנס למרחץ ביום טבילתה

דלא נפסלה הטבילה, וכתב  חלק עליו, ,ה"אביורלא עלתה לה טבילה. אף ד ט"רבינו שבבשם  ה"ראביכתב ו
 .ם מרוטנבורג ומרדכי"מהרהתירו כן ו .3וץ בתר טבילה לאלתרוקרוב בעיניו דאפילו לכתחילה יכולה לרח

 ו. , ושכן נהגט"כרבינו שבכתב בשם יש אוסרים  4א"והרמ

 ערוךשולחן 

 (, הלכות מקוואות, סימן ראד"יו)

מֹו  הגה: ...עה.  ֵדי ְלַחּמְ ין ְלִמְקֶוה ּכְ יל ַחּמִ יִרין ְלַהּטִ ין ּוַמּתִ ׁשֵ ְוֵיׁש ְמִקּלִ ה ּבְ ַכי דהל' ִנּדָּ ְרּדְ הֹות מָּ קֹום ֵיׁש ְלַהְחִמיר  .ם ראבי''ה וריב''א()ַהּגָּ ל מָּ ּוִמּכָּ

ן  דָּ יָּ ז ֵאין ִלְמחֹות ּבְ ֵקל, אָּ ֲהגּו ְלהָּ ּנָּ קֹום ׁשֶ מָּ ִמ ִאם לֹא ּבְ ְניָּ א  ;ין ְזֵאב()ּבִ ְלמָּ י עָּ ר ְלֻכּלֵ א ֻמּתָּ ִמי ְטֶבְריָּ ְרדְּ )ּוְבחָּ בּועֹות(מָּ סֹוף ׁשָּ ה  .ַכי ּבְ ִבילָּ ּוְלַאַחר ַהּטְ

ֵמי ִמְקֶוה ּה  ּבְ ם ַעְצמָּ ַחּמֵ ּתְ ֵדי ׁשֶ ץ ּכְ ְרחָּ ֵנס ַלּמֶ ֶרת ִלּכָּ ִרים, ֻמּתֶ ׁשֵ ַכי( ;ּכְ ְרּדְ ְך, ֵיׁש אֹוְסִרים  )מָּ ל ַלֲחזֹר ְוִלְרֹחץ ַאַחר ּכָּ ם רשב''ט(,ֲאבָּ ׁשֵ ַכי ּבְ ְרּדְ ְוֵכן  )מָּ

ֲהגוּ   .נָּ

                                                

ה : ואם תאמר מאי שנא דבטהור לא גזרו כי אם בנפל, ולא גזרו נמי בביאה כמו בטבול יום? ונרא)י"ג ב', ד"ה וטהור(וכתבו תוספות  . 1
לר"י דבטהור לא רצו לגזור יותר, אלא דוקא בנפילה כמו שרגילים להפיל עליהם מים שאובים אחר שטבלו במים סרוחים, כדאמר 

 בסמוך והיו נותנים עליהם ג' לוגים מים שאובים. 

. ומה שגזרו טומאה שייך בנדה אבל לא בנדה ,ואין לומר מה שגזרו על הבא ראשו ורובו במים שאובין דוקא בטובל לאכילת תרומה . 2
  ש."ייע כרת.ור שכן לאיסכל , השתא אם לאיסור חששו ,ותו .דאמר רבה שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין, נמי

 ש."עיימילי לעניין לפסול התרומה. והני . שטבל כבר ונטהר האדםטומאה על המים שפוסלים  אלא דגזרו ,דההיא גזירה ליתא . 3

הל' ) הרוקח –מקורות . (א"כ בפסקי הגר"וכ) ה"א, וסובר כראבי"מבואר שחולק על הרמ (ש", עייק קכז"ס) א"הגרובביאור ד רא,עה. "יו . 4
   .(הל' מקוואות, בסוף מסכת שבועות, סי' תשנ)מרדכי . (ד במרדכי"הו) ם"ומהר ט"רבינו שבה "ראבי. (נדה, סי' שיז

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"ד
 י"ד| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 ידים שנגעו בספרגזירת 

 וספר מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה? )י"ד א'( 

דש. ודש והאי קוהאי ק אמר רב משרשיא: שבתחלה היו מצניעין את אוכלין דתרומה אצל ספר תורה, ואמרו
 ידי פסידא, גזרו ביה רבנן טומאה.כיון דקחזו דקאתו ל

 ביפוסלות את התרומה, משום דר )שהיו ידיו טהורות ונגע באחד מכתבי הקודש(באות מחמת ספר אף ידיים התנא: 
 .(5)בלא אותה מצוהפרנך אמר רבי יוחנן: האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום  מר רביפרנך; דא

 הראשוניםשיטות 

דהא כל כתבי הקדש תנן במסכת  ,קצת משמע דלאו דווקא ספר תורה, תוספותכתבו  :הדין גם בכל כתבי הקודשהאם 

 .6נטל ידיו טוב להחמיר אם לאש, וכן בשם יש אומרים, ושלא נהגו כן א"הרמוכתב  .ידים שמטמאין את הידים

דהשתא דגזור ידיים מחמת ספר, אפילו נוגע סמוך לנטילה  תוספותבו כת :נוהג האיסור גם כשנטל ידיוהאם 
ל ידיו ולא הסיח , שאם נטה"ראביכתב בשם  והמרדכי .האגודהוא "ריטבו פסקכן ו גזרו עליה, שלא חילקו.

 . כתוספותפסק  8א"והרמ. 7דעתו, לא קפדינן

 ערוךשולחן 

 (קריאת ספר תורה, סימן קמזח, הלכות "או)

ה א.  סּור ֶלֱאחֹז ֵסֶפר ּתֹורָּ ַחת.  אָּ לֹא ִמְטּפַ רֹם, ּבְ  עָּ
ְתֵבי ְוֵיׁש אֹוְמִרים הגה: ר ּכִ אָּ ין ׁשְ הּוא ַהּדִ ת(, קֶֹדׁש  ּדְ ּבָּ ׁשַ ה ְותוס' פ''ק ּדְ ֲהגּו ֵכן)ֲאֻגּדָּ ה,  ,ְולֹא נָּ יו; ּוְבֵסֶפר ּתֹורָּ דָּ ַטל יָּ ְוטֹוב ְלַהְחִמיר ִאם לֹא נָּ

סּור  א אָּ ְונָּ ְכַהאי ּגַ ה(ֲאִפּלּו ּבִ ְבֵרי ַעְצמֹו ֲאֻגּדָּ  ...)ּדִ

 

                                                

 . אם אוחזו ללמוד בו אין לו שכר של אותו לימוד ואם בשביל לגוללו אינו מקבל שכר על הגלילה. תוספות. 5

עוד . (וטוב להחמירה "ד)ל "ביהוראה . באותן שכתובים אשורית ועל הקלף שיש להחמיר דווקא (ק ד"ס)ב "המשנכתב ח קמז,א. "או . 6
 .ויש מחמירין וכורכין עמודי הס"ת בקצוות הטלית בשעת הגבהה .די הס"ת יכול לאחוז בלא מטפחתובעמו( ק ב"ס)ב "כתב המשנ

 –מקורות . א ירגישו בזה בני אדם משום יוהראיעשה בדעת של ,אף מי שרוצה לדקדק בזה ,ובמקום שלא נהגו הכל לעשות כן
 . (ה האוחז"ד א', ד"י)תוספות 

 ש."עיי. להקל (ד א'"שבת י)א "ברשבע שכן משמ (ה וטוב",א, דקמז)ל "בביהוכתב . 7

 א"בריט. (בני העיר, סי' תתלדרק לה, פמגי) מרדכי. (כק, אות "פשבת )ה אגוד. (כיוןה "ד ב', ד"י)ות תוספ –ת מקורוח קמז,א. "או . 8
 . (דהר יהו"ה א"לה ז' א', דמגי)

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"ד
 י"ד| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 


