
 

 

 

 

 

 יציאה במוך, בפלפל ובגרגר מלח בפיה 

, )לנוחות(, ובמוך שבסנדלה ת צואת האוזן()לספוג ליחבמוך שבאזנה  )ומותרת לצאת לרשות הרבים(: משנה)ס"ד ב'( 
, וכל דבר )לרפואת שיניים(מלח  )גרגיר(, ובגלגל )בפיה לבטל ריח רע(. בפילפל )ראה להלן(ובמוך שהתקינה לנדתה 

  .)לפיה בשבת(. ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת. ואם נפל, לא תחזיר )מבעוד יום(שניתן לתוך פיה 

 . )שאין חשש שייפול, ותבוא לטלטלו(א שקשור באזנה והו: רמי בר יחזקאלתני  -במוך שבאזנה  )ס"ה א'(

 והוא שקשור לה בסנדלה. : רמי בר יחזקאלתני  -ובמוך שבסנדלה 

למימר והוא שקשורה לה בין יריכותיה. אמר רבא: אע"פ  רמי בר חמא סבר - ובמוך שהתקינה לה לנדתה
 שאינו קשור לה, כיון דמאיס לא אתיא לאיתויי. 

)שגם מהו? אמר ליה: מותר  )למוך שהתקינה לנדתה, שפחות מאוס(בעא מיניה ר' ירמיה מר' אבא: עשתה לה בית יד 

 .כך אחיזתו מאוסה(

: והוא והתני רמי בר יחזקאל )ומקשה(וחלוקין עליו חבריו.  )במוך שבאזנו(רבי יוחנן נפיק בהו לבי מדרשא 
 דק, הא דלא מיהדק. לא קשיא, הא דמיה )ומתרץ( שקשור לה באזנה!

 שיטות הראשונים

אם כן אצולי טינוף , שתוספותוהקשו . לספוג הדם שלא יטנף בגדיה רש"יפירש : יוצאה במוך שהתקינה לנידתה
לכן פירשו שלא ייפול על בשרה,  ל אצולי טינוף לא חשיב, ומשוי הוא!דכ, )י"א ב'(כדאמר בפ"ק הוא, ומשוי הוא, 

 .תוספותכ פסק 2והשו"ע .(1, אם אינו סינר העשוי כעין מלבוש)אבל העשוי למנוע טינוף, אסורה לצאת בו מצערהותייבש עליו, ונמצא 

. וכן פסק 4, תרתי בעינן, קשור ומהודקהרא"ש. ולדעת 3, קשור מהני, אף בדלא מיהדקרש"ילפירוש : מוך באוזן
 .5השו"ע

                                                

. )או"ח שא,יד( בשו"עאמנם דבר שהוא דרך מלבוש, אפילו אם אינו לובשו אלא משום אצולי טינוף, מותר לצאת בו בשבת. וכן פסק  . 1
 הגשמים. ביאור הגר"א. מפני  )מיני בגדים(בשק עבה ובסגוס עבה וביריעה ובחמילה  )בשבת(: יוצאין )נ"ה ב'(ומקורו מנדרים 

: שכתב מבואר מדברי תוספות שאצולי טינוף אסור, ואצולי הגוף, מותר, אף שאינו בדרך מלבוש. וראה משנ"ב )ס"ק נא( או"ח שא,יג. . 2
 "י זהצלת עיאפילו נ ,נתה בשביל צערודכיון שכו ,ולכך מותר .היינו שלא יפול על בשרה ויתייבש עליה ונמצא מצערה -שלא יכאב 

 .כשאר מלבושים שהם עשויים להגנת הגוף ומותר ,דרך מלבוש הואם כן ג ,מטינוף

לפירוש רש"י, רבי יוחנן יצא לרשות הרבים במוך מהודק ולא  .רבי יוחנן נפיק בהו לבי מדרשא, וחלוקין עליו חבריו, והלכה כמותם . 3
. )כדתני רמי בר יחזקאל והוא שקשור(י, אף בדלא מיהדק קשור. וסוברים חבריו דמיהדק לא הוי כקשור, ולא מהני. אבל קשור מהנ

, רבי יוחנן יצא בקשור ולא לרשות הרבים. וגם לפירוש זה, חבריו סוברים דקשור מהני אף (רבנו הלוי)בשם לפירוש שני ברש"י 
 לרשות הרבים, אף בדלא מיהדק. 

ר מהודק. עכ"ל. וסובר דרבי יוחנן מיירי בקשור, ויצא אף הרא"ש כתב: תני רמי בר יחזקאל: והוא שקשור לה באזנה. ודוקא קש . 4
. לרשות הרבים. וחבריו סוברים דלא מהני קשור לרשות הרבים, אלא רק בדמיהדק. וא"כ תרתי בעינן במוך שבאוזן, קשור ומהודק

 . (לב, ס"ק ג,טו)או"ח שוא"כ מפרש דלא כפירוש רש"י. דלפירוש רש"י, לשני הפירושים, אין צריך מהודק. ביאור הגר"א 

 או"ח שג,טו.  . 5

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר ט"ז
 ס"ה| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

פירש דקאי אמוך  הראב"דפירשו דקאי אמוך שהתקינה לנדתה. אבל  רב האי גאון ורש"י: עשתה לה בית יד

 . גאון האי רבכתב כפירוש  7והשו"ע. 6מיבירושלשבאזנה. וכן איתא 

כתבו  ותוספות. משום שחיקת סממניםשהוא  ה"ר פורת דעת :ח, לא תתן לכתחילה בשבתבפילפל, ובגלגל מל
אסורין לתת  ,מוך שבאזנה ושבסנדלה ,כל הנך דלעיל ,םולפירוש. ום שנראית כמערמת להוציאהשהוא מש

 סתם דבריו. 8והשו"ע. לכתחלה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

ָאְזָנּה,  טו.  ק ּבְ ׁשּור ּוְמֻהּדָ לֹט, ּוְבמֹוְך ַהּקָ ׁשְ ּלֹא יִׂ ן ָהַרע ׁשֶ ּטּוף ַעיִׂ ְרפּוַאת קִׂ ין לִׂ עֹוש ִׂ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ ׁשּור יֹוְצָאה ּבְ ָלּה ַהּקָ ַסְנּדָ ּבְ ּוְבמֹוְך ׁשֶ
ָלּה, וּ  ַסְנּדָ ָתּה. ּבְ ּדָ יָנה ְלנִׂ ְתקִׂ הִׂ ר. ּוְבמֹוְך ׁשֶ ּלּו ֵאינֹו ָקׁשּור, ֻמּתָ ל ַצד, ֲאפִׂ ּכָ ים מִׂ ְנָעל ַהְסתּומִׂ ל ּומִׂ ם ָעֶליָה  הגה:ְבַסְנּדָ ּפֹל ּדָ ּלֹא יִׂ ׁשֶ

ה  יַצֲעֶרּנָ ים(, וִׂ ם ַהּפֹוְסקִׂ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ הּוא ָמאּוס לֹא חַ )ּבֵ ֵכיָון ׁשֶ ּלּו ֵאינֹו ָקׁשּור, ּדְ ית ֲאפִׂ ּלּו ֵיׁש לֹו ּבֵ ְקָלא ֵליּה ֲאפִׂ ְלָמא ׁשָ יָנן ּדִׂ ְייׁשִׂ
ה בְּ  ּלָ חִׂ ֵנם ְלַכּתְ ּתְ ּלֹא ּתִׂ ְלַבד ׁשֶ יָה, ּובִׂ ן ְלתֹוְך ּפִׂ ּתֵ ּתִׂ ם ׁשֶ יר ֶמַלח ּוְבָכל ּבֹש ֶ ל ּוְבַגְרּגִׂ ְלּפֵ יר.ָיד, ּוְבפִׂ ֲחזִׂ ם ָנַפל, לֹא ּתַ ת. ְואִׂ ּבָ  . .ׁשַ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

ב יג.  ּלֹ  לֹא ֵיֵצא ַהּזָ ֶגד ְלָפֶניָה ׁשֶ ֶרת ּבֶ ּקֹוׁשֶ ה ׁשֶ ּדָ ה נִׂ ָ ׁשּ ּה, ְוֵכן אִׂ ף ּבָ ּלֹא ְיַטּנֵ יָבתֹו, ׁשֶ ּזִׂ ילֹו מִׂ ה ְלַהּצִׂ עֹוש ֶ יס ׁשֶ כִׂ ַדם ּבְ ְתַלְכֵלְך ּבְ א ּתִׂ
ֵעין ַמְלּבּוׁש. ֲאָבל אִׂ  ּוי ּכְ ר ָעש  ּנָ ם לֹא ְיֵהא סִׂ ּדּוָתּה, ֲאסּוָרה ָלֵצאת ּבֹו אִׂ ְכַאב ָלהּ נִׂ ּלֹא יִׂ ֵדי ׁשֶ ְרּתֹו ּכְ ְצַטֵער,  ם קֹוׁשַ ם ְולֹא ּתִׂ ַהּדָ

ר ָלֵצאת ּבֹו.   ֻמּתָ
ׁשַ  יד.  ר ָלֵצאת ּבֹו ּבְ ּנּוף, ֻמּתָ ּום ַאּצּוֵלי טִׂ ׁשּ א מִׂ ם ֵאינֹו לֹוְבׁשֹו ֶאּלָ ּלּו אִׂ ֶרְך ַמְלּבּוׁש, ֲאפִׂ הּוא ּדֶ ָבר ׁשֶ ת. ּדָ ְלּבֹׁש  הגה:ּבָ ר לִׂ ֶגד ְוָלֵכן ֻמּתָ ּבֶ

ֵא  ים ּדְ מִׂ ׁשָ ֵני ַהּגְ ּפְ יָפּה מִׂ ֶגד ַעל ְצעִׂ ן ּבֶ ּתֵ ה לִׂ ָ ׁשּ ים אֹו ּכֹוַבע ַעל רֹאׁשֹו, ֲאָבל ָאסּור ְלאִׂ מִׂ ׁשָ ֵני ַהּגְ ּפְ ֶרְך ַמְלּבּוׁש מִׂ י(. ין ֶזה ּדֶ הֹות ַמְימֹונִׂ  )ַהּגָ

 יציאה בשבת בשן תותבת

)שמא תבוא וחכמים אוסרים  .)לצאת בה לרשות הרבים( רבי מתיר -, שן של זהב שן תותבת (:משנה)המשך  )ס"ד ב'(

 . להוציאה(

 . 9דברי הכל מותר ,אבל בשל כסף ;אמר רבי זירא: לא שנו אלא של זהב )ס"ה א'(

 רבי מתיר, וחכמים אוסרין.  - בשל כסף, דברי הכל מותר. של זהבנמי הכי:  תניא

                                                

: א"ר זעירא עשה לו רבי חייא בר אבא בית יד למוך שבאזנו. ע"כ. הרי דבית יד מיירי במוך שבאזנה ובית יד )שבת פ"ו ה"ה(ירושלמי  . 6
 . (לד, ס"ק )או"ח שג,טוהוי למעליתא, שמותר כמו קשור. ביאור הגר"א 

 האי גאון )הו"ד ברשב"א(. רב  –מקורות או"ח שג,טו.  . 7

אבל במוך באזנה ובסנדלה לא כתב שלא שלא תתן פלפל וגרגר מלח לכתחילה,  שכתב וכתב הב"י שמדברי הרמב"םאו"ח שג,טו.  . 8
)שהם משום  שייך רק בפלפל וגרגר מלחושטעם האיסור משום שחיקת סממנים, , משמע כפירוש הר"ר פורת ,תיתן לכתחילה

 רמב"ם )הל' שבת יט,יא(. תוספות )ס"ד ב', ד"ה ובלבד(.  –, עיי"ש. מקורות שכן משמע מלשון השו"ע)ס"ק לה(  וכתב הגר"ארפואה(. 

כ של כסף שדומה לשאר "משא ,ו לה ושקלה לה בידה וממטיאמבזשיניים, ודלמא זהב משונה במראה משאר י "ששל ריו לרבות . 9
 כ כסף. "י של זהב חשיבא, ואתיא לאתויי, משא"ולרששיניים. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר ט"ז
 ס"ה| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

. 10ל זהבתר לצאת. ופלוגתא בששל כסף, מוושן תותבת של אדם,  רש"י ורא"שלדעת  :של אדם שן תותבת

פסק  12והשו"ע. והלכה כחכמים האוסרים. 11פלוגתא בשל אדם וזהב, בשל כסף מותר לצאת. ורשב"אה ולדעת
  , דשל אדם מותר.כרא"ש

 שולחן ערוך

 שג( )או"ח, הלכות שבת, סימן

ּמַ  יב.  ה ּבַ ּנֶ ׁשֻ ּמְ ֵכיָון ׁשֶ ֵצא ּבֹו ּדְ ל ָזָהב, לֹא ּתֵ ם הּוא ׁשֶ ְמקֹומֹו, אִׂ יָמה ַאֵחר ּבִׂ יָה ּוְמש ִׂ ּנֶ ִׂ ׁשּ ם ָחֵסר ַאַחת מִׂ ם, אִׂ יִׂ ּנַ ָאר ׁשִׂ ְ ׁשּ ְרֶאה מִׂ
ָאר  ׁשְ ּדֹוֶמה לִׂ ֶסף ׁשֶ ל ּכֶ ְטָיא. ֲאָבל ׁשֶ ּמְ ְקָלא ֵליּה ּומִׂ ְלָמא ְמַבּזּו ָלּה ְוׁשָ ָאָדם. ּדִׂ ן ּדְ ן ׁשֵ ּכֵ ר, ְוָכל ׁשֶ ם, ֻמּתָ יִׂ ּנַ  ׁשִׂ

 יציאה בהםלאיש ואשה במשותפים ם דברי

 יציאה בסלע שעל מכה, בחוטין, וטלית פרופה 

 .)מכה שתחת כף הרגל, לרפואה(יוצאה בסלע שעל הצינית  משנה: )ס"ה א'(

, ליעבד לה חספא )מגן על המכה מקוצים(מעלי לה  )קשה(אילימא כל מידי דאקושא  מאי שנא סלע? )ומברר(
אלא משום צורתא  !)טס כסף בלא צורה(, ליעבד לה טסא ויפה למכה( 13)חלודהאלא משום שוכתא  !)חרס(

)ולכן נקטה המשנה אמר אביי: שמע מינה כולהו מעליין לה  !)עיגול של עץ, ויצור עליו(, ליעבד לה פולסא )המוטבעת(

 .14סלע בדווקא(

. אבוה )בחורי האוזן שלא ייסתמו(בקיסמין שבאזניהם  אפילוהבנות קטנות יוצאות בחוטין, ו (משנה: ך)המש
 דשמואל לא שביק להו לבנתיה דנפקי בחוטין. 

 והאנן תנן הבנות יוצאות בחוטין.  )ומקשה(

 .)וחשש שמא יסירום להראות לחברותיהן(בנתיה דשמואל דצבעונין הוו  )ומתרץ(

 )מעוטפות בטלית, שבשפתה אחת רצועה, יוצאות רעולות. ומדיות פרופות  )יהודיות בערב(רביות ע (משנה: )המשך

                                                

רוש שני לפי .(ש שגרס שן תותבת של זהב"וראה רא) כוונת המשנה למקרה אחד: שן תותבת העשויה מזהב, ש"יבררוש ראשון לפי . 10
 רבי וחכמים לוקתמותר לצאת בו בשבת. שן של זהב מח כולי עלמא, ול, הכוונה לשני מקרים: שן תותבת, של אדם אחרש"יבר

שן של זהב, רבי  .ר"יוצאת לרה, ואהיתירא דלעיל קאי, ולאו אפלוגתא דרבי ורבנן, והכי קאמר: בפלפל ובגלגל מלח ושן תותבת)
 .(מתיר כו'

דאי מתאביד האי ( אדם)שן וכ זהב. "משא. תו. ואם תיפול, אינו חשוב לטלטלולא תשלוף להראוואינה ניכרת בין השיניים, , בשל כסף . 11
 א."רשב .אי נפלה אתיא לאתוייה ,לא משכחא אחרינא

. (סי' טו) ש"רא –מקורות ובשל זהב נקט כטעמם של רבותיו של רש"י, שלא תצא כיון שמשונה במראה משאר שיניים. ח שג,יב. "או . 12
 .)הל' שבת יט,ז( רמב"םוראה . (ה שן תותבת"ד ב', ד"ס)א "רשב

 לעזי רש"י.  . 13

 הרי"ף והרא"ש השמיטו כל המשא ומתן והמסקנה הנ"ל.  . 14

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר ט"ז
 ס"ה| דף:  ’ו| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

, אלא שדברו חכמים בהווה. פורפת על האבן ועל האגוז )מותר לצאת בהם(. וכל אדם ובשנייה אבן או אגוז, וקושרות(
 ועל המטבע. ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבת. 

 . )משמע אפילו לכתחילה(פורפת  והאמרת רישא )ומקשה()ס"ה ב'( 

 . )שהוא מוקצה(אמר אביי: סיפא אתאן למטבע 

 תיבעי למאן דאמר לבנה קטן בשבת? )האגוז(על האגוז, להוציא  )גלימתה(בעי אביי: אשה מהו שתערים ותפרוף 
ית ליה , תיבעי למאן דאמר אין מערימין. תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה, התם הוא דאי לא שר15מערימין

אתי לכבויי, אבל הכא, אי לא שרית ליה לא אתי לאפוקיה; או דלמא אפילו למאן דאמר אין מערימין בדליקה, 
 התם דרך הוצאה בכך, אבל הכא אין דרך הוצאה בכך, אימא שפיר דמי? 

 תיקו.

 שיטות הראשונים

בחוטי צמר ופשתן  לא תצא)נ"ז א'( ממה שלמדנו בריש פרקין  הראשונים: הקשו הבנות קטנות יוצאות בחוטין
דווקא בגדולות, שמצויה בהן טבילה וגזרו שמא תורידם לצורך טבילה  שאסור יש שתירצושבקליעת הראש. 

פירש  והרמב"םבחוטין שבאזניהן.  משנתנוביארו  ורש"י ורשב"א, משא"כ בקטנות. רשות הרביםותעבירם ב
 .רש"ינקט כפירוש  16והשו"ע בחוטין שבצווארה.

כל תיקו דאורייתא  וקיימא לן ,רי"ף ורא"שכתבו  .בעיא דלא איפשיטא :הערמה בפריפתו לבגדהוצאת אגוז ע"י 
, דהוי דאורייתא, אסור להוציא אגוז כך. רשות הרביםמשום כך, דל הטורלחומרא, ודרבנן לקולא. וכתב 

 .טורכרי"ף ורא"ש, וכפסק  18והשו"ע .17סתם לאסור והרמב"םולכרמלית, דהוי דרבנן, מותר. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שג(

נֹות ְקַט  כ.  יַהּבָ ים נֹוְתנִׂ ָקבִׂ ָסְתמּו ַהּנְ ּלֹא יִׂ לּו, ּוְכֵדי ׁשֶ ְגּדְ ּיִׂ ׁשֶ ים ּכְ ֶהם ְנָזמִׂ ֵדי ָלֵתת ּבָ ים ָאְזֵניֶהם ּכְ ּנֹוְקבִׂ ים, ּנֹות ׁשֶ ֶהם ֵקָסמִׂ ם ּבָ
ם ֵאינָ  ֶהם אִׂ ר ָלֵצאת ּבָ ּתָ ּמֻ ים, ׁשֶ אֹוָתם ְנָקבִׂ ים ּבְ ין חּוטִׂ ם נֹוְתנִׂ ין אִׂ ֶהם. ְוהּוא ַהּדִׂ ר ָלֵצאת ּבָ ם ֻמּתָ ים, ֲאָבל אִׂ ם ְצבּועִׂ

ים, ָאסּור.   ְצבּועִׂ
ים. כא.  נִׂ ּה חּוץ ֵמַהּפָ ל רֹאׁשָ ֶפת ּכָ ַעּטֶ ּמְ ה ְרעּוָלה, ְוהּוא ׁשֶ ָ ׁשּ  יֹוֵצאת אִׂ
ֶרת(ּפֹוֶרֶפת כב.  ְטבֵּ  )פי' קֹוׁשֶ ַחְדּתֹו ְלָכְך, ְויֹוֵצאת ּבֹו, ֲאָבל ַעל ַהּמַ ּיִׂ ת ַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ָהֶאֶבן ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָלאו ּבְ ת, ּדְ ּבָ ׁשַ ְפרֹף ּבְ  ַע ָאסּור לִׂ

                                                

"כ א', לובש כל מה שיכול ללבוש, דברי רבי מאיר, ואפילו עשרה חלוקים  זה על זה. רבי יוסי פלוגתא בכל כתבי הקדש, לקמן ק . 15
 .אומר: שמונה עשר כלים כדרך שהוא לובש בחול

 .)פירוש המשנה; הל' שבת יט,י(רמב"ם  -מקורות או"ח שג,כ.  . 16

)ולולא דברי הראשונים היה אפשר לומר שגם באגוז אם תערים, לא עברה ם דווקא ב"י שג,כג. וכתב שיש לפרש דבריו ברשות הרבי . 17
 . איסור תורה, דחלק מהמלבוש הוא. ומה שהוא בעיא דלא איפשיטא, הוא על עצם ההערמה, ואיסורו דרבנן. וצ"ב(

 או"ח שג,כג.  . 18
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ְלטּול הּוא ְולֹא ְמָהנֵ  ר טִׂ ם ּפָ ּבַ חּוד. ְואִׂ ּה יִׂ ת.  ָפהְר י ּבָ ּבָ ׁשַ ר ָלֵצאת ּבֹו ּבְ ת, ֻמּתָ ּבָ  ָעָליו ֵמֶעֶרב ׁשַ
יָכה ְלהוֹ  כג.  ם ָהְיָתה ְצרִׂ ְבָנּה ּוּפָ אִׂ יא ֱאגֹוז לִׂ ְר  ָפהְר צִׂ ם לִׂ יאֹו, אִׂ ֵדי ְלהֹוצִׂ ר. ָעָליו ּכְ ית, ֻמּתָ ם ְלַכְרְמלִׂ ים, ָאסּור. ְואִׂ  ׁשּות ָהַרּבִׂ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

יםכא.  ֵתָבה ְזקּוָפה ּוַמְחֶצֶלת, ֲאָבל יֹוְצאִׂ ים ּבְ יָלה  ֵאין יֹוְצאִׂ יָעה ַוֲחמִׂ ירִׂ ק וִׂ ש ַ ים)ּבְ ּסִׂ ים ּגַ ָגדִׂ  . (פי' ּבְ
ה לְ כב.  ּכָ ַעל ַהּמַ מֹוְך ּוְספֹוג ׁשֶ ים ּבְ ית יֹוְצאִׂ ְלנִׂ ְסּפַ אִׂ ת ׁשּום ּוָבָצל אֹו ּבְ ּפַ ְקלִׂ יט, ְוֵכן ּבִׂ ְכׁשִׂ מֹו ּתַ ְך ָהֵוי ּכְ יְלּכָ ים הִׂ אִׂ ֵהם ְמַרּפְ י ׁשֶ פִׂ

ה; ֲא  ּלָ ְתחִׂ ֵנם ּבִׂ ּתְ ּלֹא יִׂ ן ׁשֶ ּכֵ ה, ְוָכל ׁשֶ יֶרּנָ ם ָנְפלּו ֵמָעֶליָה לֹא ַיֲחזִׂ ָעֶליָה, ְואִׂ ה ׁשֶ ּיָ ּלּוְגָמא ּוְרטִׂ ְכרֹךְ  ָבל ָאסּורּומִׂ חּוט אֹו  לִׂ
יָּ  ּכֹוֵרְך ַעל ָהְרטִׂ ּגּוד ׁשֶ אִׂ ֹוי; ֲאָבל ּבְ ים ֲהוּו ַמש ּ אִׂ ֵאיָנם ְמַרּפְ ֵכיָון ׁשֶ ה ָלֵצאת ּבֹו, ּדְ ּכָ יָחה ַעל ַהּמַ ּפֹול ֵמָעָליו, ָיכֹול ְמׁשִׂ ּלֹא ּתִׂ ה ׁשֶ

ירֹו.  רֹו ּוַמּתִׂ  ֵליֵלְך ּבֹו ְוקֹוׁשְ
ַסת ַרְגלכח.  פִׂ ה ּבְ ׁש לֹו ַמּכָ ּיֵ י ׁשֶ ַרְגלֹו, ְוַגם הּואמִׂ ֵגף ּבְ ּנָ ּלֹא יִׂ ַע ְלָהֵגן ׁשֶ ר ָעֶליָה ַמְטּבֵ ר ָלֵצאת ּבֹו.  ֹו ְוקֹוׁשֵ א, ֻמּתָ  ְמַרּפֵ

 טבילה בנהר בסוף עונת הגשמים 

. )ג( (מכונסים ועומדים במקום אחד םמיהשבאשבורן ) אלא יםמטהר םנאי מי גשמיםמטהר אף בזוחלין. )ב(  מעיין)א( הקדמה: 
 .הנובעים ממעיין, דינם כמעיין ומטהרים אף בזוחלים הנהרות

)ולא היה מניחן לטבול בנהר ביומי ניסן  )של מים מכונסים(אבוה דשמואל עביד להו לבנתיה מקוואות  (1) '(א)ס"ה 

 . (19פרת מפני שרוב מי פרת בניסן מי מטר הן

)מי הגשמים הנוטפין ירבו  שלאסבר סהדא רבה פרת.  ,ליה לרב, דאמר רב: מטרא במערבא מסייע )ס"ה ב'(

 .)מי נהר פרת(על הזוחלין  הנוטפים מן הגגות ונעשו שאובים(

)מתרבה ממקורו ומסלעו, ולא ממי הגשמים. ואף בימי ניסן ופליגא דשמואל, דאמר שמואל: נהרא מכיפיה מיברך  (2)

 .הניחן לטבול בנהר(

)שחדלו הגשמים פרת ביומי תשרי בלבד ופליגא דידיה אדידיה. דאמר שמואל: אין המים מטהרין בזוחלין אלא 

כנוטפים הם, ופסולים  ,ורבו הזוחלין עליהם, ויש תורת מעיין על הנהרות המושכים. מכלל, דבשאר החודשים זולתי תשרי

 .(20לטבילה, דגשמים רבו עליהם. ולא אמרינן מכיפיה מיבריך

 שיטות הראשונים

פיה מבריך. ונמצא לפי דעה זו שלעולם טובלים כשמואל דאמר נהרא מכי בינו תםרפסק : טבילה בנהרות
לא אמרה אלא  שאף הוארבי אליעזר ממיץ והר"ן וכתבו  .21כשמתברכין הרבה מחמת גשמים אפילובנהרות, ו

 ף, רמב"ם, מהר"ם רי", נו חננאלירבאבל  .סמ"גזרוע ו אורהתרומה, בעל וכן פסקו  .22בנהרות שאין מכזבין

                                                

 ז נגמר החורף, ומפשירים השלגים וזורמים יחד עם מי הגשמים לנהרות. רבנו חננאל. מפני שא . 19

 ע"פ רש"י ור"ח.  . 20

 לפי שאין טפח יורד מלמעלה, שאין תהום עולה לקראתו טפחיים.   . 21

ב אם הלכך צריך לתת לוכתב היראים, אבל מכזבין, ליכא למימר בהו דמברכי מכיפייהו.  .היינו שפוסקים לגמרי כשאין גשמיםד . 22
 ן.חיישינן ביה לרביית נוטפי ,שאם היה בארץ ישראל מקום שאין הגשמים מצויין היה מכזב פעם אחת בשבוע ל כךהנהר הקטן כ
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וכן  .כאבוה דשמואל, דאין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבדו פסקו כרב, 23מרוטנבורג, ורא"ש
 .כרבינו תםאבל יש מתירים,  ,הרמ"אהוסיף , ורמ"אוה 24שו"עהפסקו 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מקוואות, סימן רא(

ין ֵמי ַמְעָין ְמַטהֲ  ב.  זֹוֲחלִׂ ין ַאף ּבְ ים( רִׂ סִׂ ים ְוֵאיָנן ְמֻכּנָ ים ְוהֹוְלכִׂ כִׂ ְמׁשָ ין נִׂ רּוׁש זֹוֲחלִׂ ּבֶֹרן  ;)ּפֵ ַאׁשְ א ּבְ ין ֶאּלָ ים ֵאין ְמַטֲהרִׂ מִׂ ׁשָ רּוׁש ֵמי ּגְ )ּפֵ

ּבֶֹרן(  ְקָרא ַאׁשְ ם ְונִׂ יִׂ ים ּבֹו ַהּמַ סִׂ ּנְ ְתּכַ ּמִׂ סּולִׂ )ָמקֹום ָעמֹק ׁשֶ יָלה ּפְ ן ַהּתֹוָרהֲאָבל ַעל ְיֵדי ְזחִׂ ם מהרי''ק ׁשֶֹרׁש קט''ו ות''ה סי'  (ין מִׂ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ )ּבֵ

לֹא ַמְעָין)רכ''ד(  ם ֵהם ְלחּוד ּבְ ַמְעָין ְלָכל  (אִׂ ים, ֲהֵרי ַהּכֹל ּכְ מִׂ ׁשָ ֵהם ֵמי ּגְ ים ׁשֶ ם ַהּנֹוְטפִׂ ים עִׂ ְתָעְרבִׂ ְעָין מִׂ ן ַהּמַ ין מִׂ ָהיּו ַהּזֹוֲחלִׂ
ם ַרּבּו ַהּנֹוטְ  ָבר; ְואִׂ ּבֶֹרןּדָ ַאׁשְ א ּבְ ין ֶאּלָ זֹוֲחלִׂ ים ּבְ ָהר, ֵאיָנם ְמַטֲהרִׂ ים ַעל ֵמי ַהּנָ מִׂ ׁשָ ם ַרּבּו ֵמי ּגְ ין, ְוֵכן אִׂ ים ַעל ַהּזֹוֲחלִׂ . פִׂ

ץ  יף ַמּפָ יְך ְלַהּקִׂ יָכְך, ָצרִׂ ֵעין ַמְחֶצֶלת(ְלפִׂ וּו ַהּמַ  )פי' ּכְ ּקָ ּיִׂ ָהר ַהְמעָֹרב, ַעד ׁשֶ אֹותֹו ַהּנָ ֶהם. ְוַכּיֹוֵצא בֹו ּבְ ְטּבֹל ּבָ ם ְויִׂ  יִׂ

יר  הגה: ּטַ ְוֵכן ָנכֹון ְלהֹורֹות ּוְלַהְחמִׂ ׁשִׂ יר ּכְ ְתבּו ְוֵיׁש ְלַהֲחמִׂ ים ּכָ ָאר ַאֲחרֹונִׂ ם ּוׁשְ יָעָתם()מהרי''ק ות''ה ׁשָ ים  ;ת ָהר''ם ְורֹא''ׁש ְוסִׂ ירִׂ ֲאָבל ֵיׁש ַמּתִׂ
מִׂ  ׁשָ ַעת ַהּגְ ׁשְ ָנה, ַאף ּבִׂ ָ ל ַהׁשּ ְנָהרֹות ּכָ ְטּבֹל ּבִׂ קֹום ְמקֹורוֹ לִׂ ּמְ ָהר הּוא מִׂ ּדּול ַהּנָ ר ּגִׂ ּקַ עִׂ ּום ּדְ ׁשּ ין, מִׂ ים ַעל ַהּזֹוֲחלִׂ ים ְוַרּבּו ַהּנֹוְטפִׂ ָלגִׂ ַרת ׁשְ  ים ְוַהְפׁשָ

ם ר''ש ּוֵבית יֹוֵסף בְּ  ׁשֵ ''י וסה''ת ּוְסַמ''ג()טּור ּבְ ם ַרׁשִׂ ְקֶוה ;ׁשֵ ֵאין מִׂ ָמקֹום ׁשֶ קֹומֹות ּבְ רֹב ַהּמְ י ֵיׁש ְוֵכן ָנֲהגּו ּבְ ין ְלָהֵקל ּכִׂ ַיד ַהּנֹוֲהגִׂ ְמחֹות ּבְ , ְוֵאין לִׂ
ְסמֹכּו  ּיִׂ י ׁשֶ יָמ ָלֶהם ַעל מִׂ יָמן ע' וב''ז סִׂ ם ּומהרי''ו סִׂ ה ְלַגְמֵרי ַעל ְיֵדי  .ן קנ''ד()מהרי''ק ובת''ה ׁשָ ְתַהּוֶ ָנָהר ַהּמִׂ ְטּבֹל ּבְ ּלִׂ ֵהר מִׂ ּזָ יהּו ֵיׁש לִׂ מִׂ

ים מִׂ ׁשָ ֵאין ּגְ ים, ּוְכׁשֶ מִׂ ׁשָ ל ּגְ ּכָ ה ַעל ָיָדן, מִׂ ְתַהּוֶ ים ּומִׂ מִׂ ׁשָ ַעת ַהּגְ ׁשְ ים ְלתֹוכֹו ּבִׂ ָאר ְנָהרֹות ׁשֹוְפכִׂ ְ ׁשּ י ׁשֶ יל ּופֹוֵסק  ּפֹוֵסק ְלַגְמֵרי, ַאף ַעל ּפִׂ ָמקֹום הֹואִׂ
ם יִׂ וּו ַהּמַ ּקָ ּיִׂ יָלתֹו ַעד ׁשֶ ֶרְך ְזחִׂ ְטּבֹל ּבֹו ּדֶ ים, ָאסּור לִׂ מִׂ ׁשָ ֵאין ּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ תֹוכֹו  ְלַגְמֵרי ּבְ ּבְ ם במהרי''ק(ׁשֶ י  ;)ׁשָ ֵאינֹו ּפֹוֵסק, ַאף ַעל ּפִׂ ָנָהר ׁשֶ ֲאָבל ּבְ

ָכל ָמקֹום  ְטּבֹל ּבֹו ּבְ ר לִׂ דֹוָתיו, ֻמּתָ ל ּגְ ט ַעל ּכָ ֵ ְתַפׁשּ ְתַרֵחב ּומִׂ ים מִׂ מִׂ ׁשָ ַעת ַהּגְ ׁשְ ּבִׂ י ְוַהּתֹוָספֹות(,ׁשֶ רִׂ ַכי ְוָהֲאׁשֵ ְרּדְ ית יֹוֵסף ְלַדַעת ַהּמָ י  )ּבֵ ְסָבַרת ְלפִׂ
ֲהגּו. ּנָ ֶ י ַמה ׁשּ ין ּוְלפִׂ ּלִׂ  ַהְמקִׂ

 

                                                

וכן כתב  .מכל מקום מתוך דבריו ניכר דכה"ר מאיר סבירא ליה ,שהרא"ש לא הכריע בפירוש בפסקיו כמאן סבירא ליה ע"פא . 23
 ב"י.. בתשובות )כלל לא סי' י( בפירוש

כט ב ברי"ף, )ר"ן ובאו הדעות בהר"ת )הו"ד בתוספות, בכורות נ"ה ב', ד"ה אין; שבת ס"ה ב', ד"ה דאמר, ועוד(.  –מקורות  יו"ד רא,ב. . 24
)הל' נדה, התרומה רא"ש )פירושו לנדרים, אין בין המודר, מ' א'; שו"ת כלל לא, סי' יא(. . נדרים מ' ב' ד"ה ולעניין הלכה(ד"ה ולענין; 

יראים )סי' כו(. וכ"כ המרדכי בשמו )הל' מקוואות, . )לאוין, סי' קיא, בסופו(סמ"ג . )ח"א שו"ת סי' תשפ(אור זרוע  .סי' פו, בסופו(
שבועות, סי' תשמה(. מהר"ם )תשב"ץ קטן, סי' תפג; הו"ד ברא"ש, בסוף נדה, הל' מקוואות סי' י(. ר"ח )הו"ד ברמב"ן(. רמב"ן )הל' 

 וראה באריכות בב"י יו"ד רא,ב. ב"ם )הל' מקוואות ט,יג(. נדרים, יג ב(. רמ
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