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  די� טבילה בנהרות
  
  

  :בכורות נה
   .נהרא מכיפיה מיברי� שמואלמסייע ליה לשמואל דאמר ... 

  .מיטרא במערבא סהדא רבה פרת רבופליגא דרב דאמר רב אמי אמר 

דאמר רב אמי אמר רב  כרבסבר לה ...  עביד להו לבנאתיה מקוה ביומי ניס� אבוה דשמואל

מי גשמי� רובא  טפי� על הזוחלי� והוו להומיטרא במערבא סהדא רבה פרת שמא ירבו נו

  .ומפצי ביומי תשרי

  .טהרי� בזוחלי� אלא פרת ביומי תשרימאי� המי�  שמואלדיה אדידיה דאמר ופליגא די

  
  

וכתב , פסקו להחמיר: ש"רא, �"רמב, �"רמב, �"רי, ח"ר, י"ר, מ מרוטנבורג"ר

פ שסובר שנהרא "דשמואל אעהיא וונה ופירש דפליגא דידיה אדידיה הכ( כאיד� שמואלמ דהלכה "הר

לא  ברי�יוהטע� דנהי דנהרא מכיפיה מ, מירחאשמועינ� דלהלכה למעשה יש להלברי� בא ימכיפיה מ

עבדינ� בה עובדא גזירא משו� חרדלית של גשמי� דהיינו זר� מי גשמי� הזוחלי� מדליו של הר והנהו לא 

דאי שרינ�  ,למשרו למיטבל בחרדלית טבול בנהרות אתוואי שרינ� ל, מטהרי בזוחלי� דכולהו נוטפי� נינהו

לטבול בנהרות יאמרו העול� נוטפי� מטהרי� בזוחלי� דסברי דרוב� נוטפי� ולא ידעי דנהרא מכיפיה 

  ע  ב"שופ  "וכ                                                                                                                  ).מיברי�

  
: א"רמ(מי גשמי� אי� מטהרי� אלא באשבור� , מי מעיי� מטהרי� בזוחלי�: ע ב"שו

היו הזוחלי� מ� המעיי� מתערבי� ע� הנוטפי� ). אבל על ידי זחילה פסולי� מ� התורה

�וכ� א� , וא� רבו הנוטפי� על הזוחלי�. הרי הכל כמעיי� לכל דבר 
  שה� מי גשמי

לפיכ� צרי� , אינ� מטהרי� בזוחלי� אלא באשבור�, מי הנהררבו מי הגשמי� על 

�  .להקי מפ$ וכיוצא בו באותו הנהר המעורב עד שיקוו המי� ויטבול בה

  

  
כיו� דהברייתא שלפני כ� מסייעת (הראשו�  כשמואלהלכה : ק"סמ, ג"סמ, ד"תה, ש"ר, ת"ר

ורבו הנוטפי� על  ומותר לטבול בנהרות כל השנה א בשעת הגשמי� והפשרת שלגי�, )ול

  .  הזוחלי�

  ת "כל מקו� שאי� מקוה סומכי� על שיטת ר: בנימי� זאב, ו"מהרי

  א  ב"רמפ  "וכ             .                וטובלי� בנהר                                   
  

ת מותר לטבול בנהרות תמיד ואפילו כשמתרבי� הרבה מאוד ממה "לר: � ועוד ראשוני�"ר

דכשיורדי� גשמי� , לפי שאי� טפח יורד מלמעלה שאי� תהו� עולה לקראתו טפחיי�, יושה

ואויר העול� מתלחלח ונעשה רטוב ג� מקור הנהר מימיו מקבלי� שפע מלחלוחית האויר 

רבינו ודלא כ   . א  ב"רמפ  "וכ, ומוציאי� מי� בשפע והנהר מתגבר והול� ורבה מעצמו

  .ימי� שיחזור הנהר לדרכו 3או  2צרי� להמתי� ת במקרה כזה "שסובר שלר ירוח�
  

כיפיה מ אבל במכזבי� ליכא למימר בהו, ת לא אמרה אלא בנהרות שאי� מכזבי�"א ר: �"ר

  א  ב"רמפ  "וכ                                                                                        .מיברי�
  

 הגשמי� מתרחב ומתפשט על כל גדותיו מותר לטבול בו  פ שבשעת"אע: א"הרמוהוסי

  ]ראה להל� – חולק �"והש[   .בכל מקו� לפי סברת המקילי� ולפי מה שנהגו
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  :ע יש לדו בשתי סיטואציות"בשיטת השו

  
  א� רבו הזוחלי� על הנוטפי�

  

•  :א� רבו הזוחלי על הנוטפי
  

  .יש לה� די� מעיי�

  

  :על מחצהכאשר הזוחלי והנוטפי� ה� מחצה  •
  

  ב ע "בשו  מ שפסק"וכ             .יש לה� די� מעיי�: ד"י בש� הראב"ב
  

  דהא נוטפי�  ע לדינא"דצ� "שהולכ� כתב                         .  מקוהיש לה� די� : ד"� בש� הראב"ש

  פסולי�מדאורייתא                                                                           

  

 ?מה די אות מקומות שלא היה מהל� ש� מתחילתו � רבו הזוחלי על הנוטפיכש •
  

  ב ע "בשו  מ שפסק"וכ                   )וטובלי� בו(.  יש לה� די� מעיי�: �"ר
  

  �"הש  פ"וכ                                   . מקוהיש לה� די� : ק"מהרי
  )אינו מטהר בזוחלי� אלא עד המקו� שהיה יכול להל� מתחילתוו(                           

  

 
 ת וסיעתו דמתירי� אפילו ברוב נוטפי� "דא לסברת ר �"השוהוסי  �היינו במקו

  .ת מודה אפילו הזוחלי� רבו"אבל במקו� שנתרחב א ר, שהיה מהל� בתחלתו

, תיופ שבשעת הגשמי� מתרחב ומתפשט על כל גדו"כתב במפורש שאע א"הרמא� 

  .מותר לטבול בו בכל מקו� לפי סברת המקילי� ולפי מה שנהגו

  
  
  

  

  נוטפי� על הזוחלי�א� רבו ה

  

 :זוחלינוטפי על הא� רבו ה •
  

  ע"לשיטת שו  –  ואינ� מטהרי� בזוחלי� אלא באשבור�, יש לה� די� מקוה

  
•  הנהר מה די המקו� שהיתה זחילתו של  �כשחוששי� שרבו הנוטפי על הזוחלי

 ?בהתחלה
  

� סובר כ�"� משמע שג� הרמב"מדברי הר[      )ומטהר א בזוחלי�(.  יש לו די� מעיי�: ד"ראב[  
  

  ע"שומ שפסק "וכ                     )ומטהר באשבור�( . מקוהדי�  ויש ל: )י"פ ב"ע(ש "� ורא"רמב
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 :"ביומי תשריאלא פרת ... " •
  

  .)�כי לא חוששי� שרבו הנוטפי(מטהר בזוחלי�  ביומי תשרי נהר פרת, כאמור בדברי שמואל

  

דאז אי� לחוש שמא ירבו עליו (למי שאינו בקי " יומי תשרי"דשמואל אמר , �"הרוכתב 

כל שהוא רואה שלא נתרבה על מה שהוא זוחל בתשרי  –א� מי שהוא בקי , )הנוטפי�

  �"השמ שפסק "וכ            .      טובל בו בכל השנה 
בכדי שיהא ראוי לחוש לריבוי הנוטפי� 

  

  

  

 :"נדל"ממשנת  קושיה •
  


דבמשנה במקוואות נאמר  ד"הראבהקשה  " �מעיי� שהוא משו� כנדל ריבה עליו מי

משמע שבמשו� א א� ריבה נוטפי� על הזוחלי� הוי  –" והמשיכו הרי הוא כמו שהיה

, בעו אשבור�ושמא ירבו נוטפי� על הזוחלי� ואילו הכא אמרינ� לגבי נהר פרת , כמעיי�

  !והלא פרת מעיי� משו� הוא
  

נהר פרת נפסק לגמרי כשהוא מגיע לבבל בימי הקי$ והרי הוא כמעיי� ד ד"הראבותיר$ 

שמטהר ) שעדיי� מוש� קצת' נדל'כמו (לעומת מעיי� משו� , העומד ולא מטהר בזוחלי�

  ז להלכה"והובא בט      .בזוחלי� א א� ריבה עליו נוטפי�
  

אז בכל מקרה אינ�  ,ומשמע מדבריו דא� רבו הנוטפי� על הזוחלי� ,ילקלא ח ע"בשוא� 

 "נדל"וכנראה שפירש את משנת [מטהרי� בזוחלי� אלא באשבור� ואפילו א� המעיי� משו� 

  .]באופ� אחר לחלוטי�

  

  

  

•  :קושיה מדי מי� שאובי
  

� מדוע א� רבו הנוטפי� על הזוחלי� אז מפקי להו מתורת מעיי� ואינ ד"תההקשה 

ומאי שנא ממי� שאובי� שפוסלי� את המקוה לגמרי  
מטהרי� בזוחלי� אלא באשבור� 

סאה  ומעיי� כל שהוא ונפלו לתוכ� אפילו אל סאי� ' ה א� היה כבר מקוה של מ"ואפ

  .שאובי� בבת אחת לא פסלוהו
  

י אד� וזה הטע� שאי� שאובי� "דעיקר פסול שאובי� הוא דהויי� כתלושי� ע ד"התיר$ ת

אבל פסול דנוטפי� , לי� המקוה דהוי כאילו נזרעו בתוכו והרי ה� מחוברי� וכשרי�פוס

שאינ� מטהרי� בזחילה אינו מטע� שה� תלושי� דהא מקוה שלימה מנוטפי� כשרה 

י זחילה הלכ� לא מהני בהו זריעה שנזרעו במי� זוחלי� דלא "ה אי� מטהרי� ע"ואפ

  .מהני אלא לשוויי תלוש למחובר
  

  .כ בפסול נוטפי� שהוא מהתורה"משא, דשאני שאובי� שה� כשרי� התורה ח"הבתיר$ 
  

לשיטתו שלעיל דקושיא מעיקרא ליתא דבאמת ג� בנוטפי� הדי� כ� דא�  תיר$ ז"הט

  .נ דמהני"יי� מוש� ונתרבה ש� נוטפי� העהמ
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 :י, סעיפי� חקושיה מ •
  

שמצאנו עיקרו� כמו (לא אומרי� כא� שהזוחלי� יטהרו את הנוטפי� מדוע  ז"הטהקשה 

  ). י, שכזה בסעיפי� ח
  

דהכא פסול מטע� דחיישינ� שהפשרת שלגי� וגשמי� יורדי� ממקו� גבוה  ז"הט תיר$

כ חיישינ� שמא "ל קטפרס אינו חיבור וא"שאצל שפת הנהר ובזה אי� חיבור דקימ

תטבול באותו מקו� מדרו� וש� אי� חיבור להזוחלי� הנמשכי� למטה מ� המעיי� ונמצא 

  .בלת במקו� פסול בזוחלי�שטו
  

דלא קשה מידי דהכא לא פסיל אלא לטהר דר� זחילת� אבל באשבור�  �"השתיר$ 

�  .מותר דלא יהא אלא כולו מי גשמי

  

  

  

•   :"קמא קמא בטיל"קושיה מדי
  

  !לימא קמא קמא בטיל 
מדוע חוששי� שמא ירבו הנוטפי�  :)השבת ס(' התוס והקש
  

א בטיל היינו דוקא כל זמ� שאי� האיסור רבה על דכל הדי� דקמא קמ 'סהתותירצו 

  .חוזר וניעור –אבל אחרי שהאיסור רבה עד כדי שיש בו שיעור לאסור , ההיתר

  

  

  

 ?מדוע – "מפצי ביומי תשרי... אבוה דשמואל עביד להו לבנאתיה " •
  

ר ליה� בזמ� הטבילה בנההיה עושה לה� מחצלות של קני� כדי שיעמדו ע(.  משו� חציצה: י"רש

  )שמא יעלה טיט למעלה על רגליה� ויהיה חוצ$
  

מפצי� שלא יראו אות� כדי שלא  �שהנהרות קטני� בימי תשרי ופורס לה( .משו� צניעות: ת"ר

  )טבלו שפיריתמהרנה לטבול מפני הבושת ולא 
  

דהיינו דא בתשרי איכא למיחש שמא ירבו , כדי שיקוו המי� ויהיו אשבור�: �"רמב

     ע"בשופ "וכ               .      תקנה זוכ עשה "הנוטפי� וע

  

  
אינ� , וכ� א� רבו מי הגשמי� על מי הנהר, וא� רבו הנוטפי� על הזוחלי�... : ע ב"שו

לפיכ� צרי� להקי מפ$ וכיוצא בו באותו הנהר , מטהרי� בזוחלי� אלא באשבור�

�  .המעורב עד שיקוו המי� ויטבול בה

  

  


