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 Summary - סיכום

Kitzur: Lo Pashut. 

The Mishnah (Mikavot 7:1) seemingly allows Tevilah in snow, but there are a bunch of challenges 

that need to be tackled. Pesach is coming, and time is too short to write a comprehensive summary 

of all the issues with the play by play, but the following should at least be helpful in framing the 

conversation.  

Is this Min HaTorah or MiDeRabbanan? 



There’s a general debate if Tevilat Kelim is a Min HaTorah or MiDeRabbanan. The Rambam is 

of the latter opinion, and Shulchan Aruch may be of the former, at least for metal Kelim. 

Everyone agrees that the obligation to immerse glass is only MiDeRabbanan.  

Completely Immersed 

As is standard in Tevilat Kelim, the Keli must be completely immersed. This is in fact not terribly 

challenging, because, though there is usually a Pesul of Sheuvim – invalidation of drawn waters, 

that issue does not exist by snow. Seemingly, therefore, one can pick up One can get around get 

around the sheuvim and complete covering problem easily, and, if there’s a huge snowstorm, there 

may be enough snow.  

Forty Se’ah 

Similarly, one would need sufficient snowfall in an area that allows for three cubic-ammot of snow 

to be connected and useable. Thanks to the lack of Pesul Sheuvim, he can gather snow and clump 

it together quite easily, though. However, the Poskim question if the snow needs to be in a bor 

(pit) or not: The Ben Ish Chai is Machmir, while the Mishnah Berurah is Meikel.  

Snow or Melted Snow 

Lastly, Shulchan Aruch (Yoreh De’ah 201:30) writes how a Mikveh made of snow is Kasher, the 

Rama quotes a shitah from the Mordechai who disagrees and advises one ideally be stringent for 

that view.  

Ashkenazim 
In addition to the stringent view of the Rama, the Chochmat Adam joins in prohibiting Tevilat 

Kelim in snow except for extenuating circumstances, and the Chazon Ish remains concerned that 

one will not be careful in fully covering all surfaces of the Keli. HaRav Schachter told me that 

the forty se’ah actually has to be measured by how much volume of water will remain once it 

melts, so one actually needs a lot of snow for this to be possible. Rav Avigdor Nebenzal also 

write how one can be lenient beShaat HaDachak, but it’s unclear what they told him the situation 

is like in New York of all places. See inside. 

Sepharadim 
Although the Shulchan Aruch seems to be black and white on this topic, in the Beit Yosef (ad loc), 

where he presents the two opinions found in the Mordechai and sides with the lenient one, he also 

writes that he would never be lenient with respect to an Issur Min HaTorah. Rather, he’s only 

lenient for Issurim MiDeRabbanan like Netilat Yadayim. 

As such, for Tevilat Kelim, which according to the Shulchan Aruch is Min HaTorah for metals, 

one would be hard-pressed to be lenient to immerse in plain snow. There may be room to conjure 

up a Safek Sefekah, but even those who do recommend not relying on it. One has to explain why 

the Shulchan Aruch omitted this stringency he wrote of in Beit Yosef, and, if he really does accept 

it, why the Rama added on that one should be stringent if it was already clearly the Shulchan 

Aruch’s position. 



Bottom Line 

Both Ashkenazim and Sepharadim should ideally not immerse Kelim in plain, unmelted snow, 

except for in extenuating circumstances. Rav Haim Jachter paskened that Bediavad it should be 

immersed again without a Beracha. 

 מקורות

 ז:א משנה מקוואות

ת המקוה ולא פוסלין פוסלין ולא מעלין לא מעלין ולא פוסלין אלו מעלין ולא פוסלין השלג יש מעלין א

והברד והכפור והגליד והמלח והטיט הנרוק אמר ר' עקיבא היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו 

 מעלה את המקוה והעידו אנשי מידבא משמו שאמר להם צאו והביאו שלג ועשו מקוה בתחלה ר' יוחנן

בן נורי אומר אבן הברד כמים כיצד מעלין ולא פוסלין מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל מהם 

 סאה לתוכו והעלהו נמצאו מעלין ולא פוסלין:

 יורה דעה רא:ל בית יוסף

כתב המרדכי בסוף פרק במה טומנין )שבת סי' שלב(כא שרבינו שמריה הורה שהטובל בשלג שאינו 

סאה שעלתה לו טבילה מדתנן )פ"ז מ"א( השלג וברד מעלין את המקוה ובלא מפושר ומחזיק ארבעים 

הופשרו היא דאי בהופשרו פשיטא דהוי כמו שאר מים וה"ר אליעזר )מביה"ם( מפרש מתניתין 

בשהופשרו והא קא משמע לן דאין דין שאובין עליהם וגם רבינו שמחה התיר בתחלתו ולבסוף חזר בו 

ה למ' סאה יגע בבשרה ועוד דאמרינן )חולין לא:( אין מטבילין בכיפין כי אי אפשר שכל השלג העול

עכ"ל. ומשמע לי דפשטא דמתניתין ודברי הפוסקים לא מוכחי כלל כדברי ה"ר אליעזר דודאי בלא 

הופשרו מיירי דאי הופשרו פשיטא דהוו כשאר מים ופוסלין את המקוה אי שאובין נינהו דדוחק לומר 

שרו ובהדיא תניא בתוספתא )מקואות פ"ה ה"ו( עיגולי שלג המשוקעים בבור שאחר שנתנן במקוה הופ

הרי אלו מעלין ומשמע ודאי דבעודם עיגולים קאמר דמעלין ואף על פי שלא הופשרו ומהכא נשמע 

שאין צריך שכל מי ארבעים סאה יגעו בבשרה ודלא כרבינו שמחה שמצריך כן וגם מה שכתב דאין 

ן ענין לכאן דהתם שאני שהכיפין עומדין באויר אבל הכא שהשלג בקרקע מטבילין בכיפין נראה שאי

ועליו שלג אחר וכן עד כמה אמות גובה מאי שיאטא דדמיון דכיפין איכא הכא הא לא דמיא אלא לים או 

בריכה העמוקים מאה אמה שטובלין במים העליונים או בתחתונים ושלג נמי דכוותייהו הילכך דברי 

בעיני ומכל מקום אין להקל לעשות מעשה באיסורא דאורייתא נגד ה"ר אליעזר  רבינו שמריה נראים

ורבינו שמחה. ומיהו לטבול ידיו בשלג לאכול לחם אם אין לו מים כיון דנטילת ידים דרבנן )חולין קו.( 

 נראה דשפיר יש לסמוך על דברי ה"ר שמריה כיון דפשט המשנה ודברי הפוסקים מסייעי ליה:

 ה דעה רא:לשלחן ערוך יור

אבל השלג והברד והכפור והמלח והטיט שהוא עב קצת אפילו יש בו אין שאיבה פוסלת אלא במים, 

למקום החסר, לא  רכות שיכולין להריקו מכלי אל כלי, אין שאיבה פוסלת בהם שאם שאב מאלו

מקוה,  שהביאו בכלי ועשה מהןולא עוד, אלא אפילו עשה כל המקוה משלג או כפור או ברד פסלוהו. 

ימעך חללו תחילה )ב"י בשם הראב"ד והרא"ש וכ"כ הרמב"ם( ואז מותר  וכשמשער שיעור המקוה בשלג, הגה:כשר. 

ויש מחמירין לטבול בכל אלה, עד שנימוחו ונעשו מים פ במה טומנין בשם ר' שמריה(. לטבול בו כמות שהוא )מרדכי ס"

 להחמיר לכתחלה )ב"י( ועיין בא"ח סימן ק"ס.)שם במרדכי בשם הר"ר שמחה והר"א מביהם(. וטוב 

 שיורי ברכה יורה דעה רא:טז



דין ל. השלג והברד וכו'. השלג כתב מהריק"ש בהגהותיו, לכשיפשר. וכן מוכח מהב"י, והביאו הש"ך 

)ס"ק עא(. ויש להרגיש על מרן, שהי"ל לפרש כאן בש"ע ולא לסתום. וכבר עמד על זה הרב כנה"ג בתשו' 

מן ג"ם. וע"ש מה שהאריך. ושם כתב דמ"ש הרב פרישה )אות לז( בדין זה אבל רבי אליעזר א"ח ח"ב סי

אסר אפילו הופשרו, ט"ס הוא, וצ"ל אם לא הופשרו. ע"ש. והיה טרם ראות דברי תשובת הרב כנה"ג, 

כשעמדנו לענין מעשה אמרתי לפני מי שגדול שהוא ט"ס בפרישה. ואחר זמן רב ראיתי שכיונתי לדברי 

 ב ז"ל, שמח לבי ויגל.הר

 יורה דעה קכ:ד פתחי תשובה

במקוה או במים כתב בספר חכמת אדם שם דין י"ט נ"ל דבשעת הדחק מותר לטבול כלי זכוכית בשלג 

אם הוא במקום אחד )עיין לקמן סי' ר"א סעיף ל'( דטבילתו ודאי הוא מדרבנן אבל לא כלי מתכות 

בתשובת משכנות יעקב סימן מ"ג בד"ה הכלל העולה דלהרבה פוסקים הוא מן התורה ע"ש. ]ועיין 

שכתב שמצא במהרי"ל שהעיד ברבותיו שאסרו להטביל כלים בבאר מטעם כשמנקים אותם נפסל 

 בשאובים כו' ע"ש ועיין לקמן סי' ר"א סעיף מ' בהג"ה ומ"ש שם ס"ק כ"ח[:

 בן איש חי שנה ראשונה פרשת אחרי קדושים אות טז

ושפשף ידיו בהם לא עלתה לו נטילה, אבל אם יש שלג מ' סאה בתוך גומא אם נטל חתיכת שלג בידו 

מותר להטביל ידיו בהם וכשרים מדין טבילה, ויש מתירין אפילו אם אין השלג בתוך הגומא אלא שטוח 

על פני הארץ, אך מ"מ צריך שיהיה בו מ' סאה ויתחוב ידיו בו, ויש חולקין דס"ל אין טבילה מועלת 

כן אין לסמוך על טבילת השלג אלא בשעת הדחק שאין לו תיקון אחר לעשות, ואם  לידים בשלג, על

 רסק השלג ועשאו מים אז נוטל ממנו ידיו או מטבילם אם יש שם מ' סאה לכ"ע:

 יורה דעה קלג:ג חזון איש

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14334&st=&pgnum=329


 



 יורה דעה סימן יט -אומר חלק י  שו"ת יביע

שאלה. מקוה שנבנה ושופץ ככל הצורך בימי הקיץ, ורוצים לפתוח אותו בהקדם לטבילת הנשים, האם 

 יכולים למלאותו ע"י קרח.  

תשובה. הנה במשנה )פ"ז דמקואות( איתא, אלו מעלין )את המקוה( ולא פוסלין, השלג והברד והכפור   

והגליד, אמר ר' עקיבא, היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר שהשלג אינו מעלה את המקוה, ואנשי מידבא 

' מקואות העידו משמו, שאמר להם, צאו והביאו שלג ועשו מקוה בתחלה. וכן פסק הרמב"ם )בפ"ז מהל

ה"ג( וז"ל: אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד וכו'. ואפילו הביא ארבעים סאה שלג בתחלה והניחו 

בעוקה וריסקו שם הרי זה מקוה כשר. וכתב מרן הכ"מ, דס"ל לרבינו דכר' ישמעאל נקטינן משום דעבד 

ה כעדותם של אנשי מעשה. וקי"ל )שבת כא א( מעשה רב. ע"כ. וכ"כ רבינו עובדיה מברטנורא, שהלכ

מידבא, שעושים מקוה מן השלג אף לכתחלה. והראב"ד בספר בעלי הנפש )שער המים עמוד קלג( 

כתב, שאין השלג נפסל בשאובין, משום דכתיב מעין ובור מקוה מים, מקוה מים הוא שהוקש למעין 

מקוה לכתחלה  שיהיה בידי שמים, אבל שאר משקין לא הוקשו למעין, הילכך השלג שאין עושים ממנו

אלא אצטרופי בלחוד הוא שמצטרף למים אין פוסלין בשאובין וכו'. ולאנשי מידבא משום ר' ישמעאל 

דס"ל שעושים מן השלג מקוה לכתחלה, ואע"פ כן כי נותנו בידים כשר, התם לכשיתפשר קאמר, 

עין לא הוי וכשיופשר מילתא אחריתי הוא, וממילא קא הוי מקוה. ע"כ. ומשמע מד' הראב"ד דשלג ב

מקוה לטבול בו, ולכן אין בו דין שאובין, ורק כשיופשר הוא כשר לטבילה. וע"ע בשו"ת מהר"ם )דפוס 

פראג ס"ס קצג( בשם הראב"ד. אבל רבינו שמריה הובא במרדכי )ס"פ במה טומנין סי' שלב( כתב, אף 

ים יגעו בבשרה, השלג בעין כשר לטבילה גם בטרם נפשר, כי אין צורך שכל הארבעים סאה של המ

)ושלא כדברי רבינו שמחה שאסר טבילה בשלג מטעם זה(. ע"ש. ומרן הבית יוסף )סי' רא סעיף ל( הביא 

כל זה, והוכיח מהתוספתא )דמקואות פ"ה ה"ו(, דמשמע דמיירי בשלג שלא נפשר, ושאין צורך שכל 

ג מטעם זה. וסיים המים של ארבעים סאה יגעו בבשרה, שלא כדברי רבינו שמחה שאסר טבילה בשל

הב"י, הילכך דברי רבינו שמריה נראים בעיני, אלא שמכל מקום אין להקל לעשות מעשה באיסור תורה 

נגד ה"ר אליעזר מביהם ורבינו שמחה, שהובאו במרדכי שם. וז"ל מרן בש"ע )סי' רא סעיף ל(: אין 

ת בהן, שאם שאב מאלו שאיבה פוסלת אלא במים, אבל השלג והברד והכפור והמלח אין שאיבה פוסל

למקוה חסר לא פסלוהו, ולא עוד אלא אפילו עשה כל המקוה משלג או כפור או ברד שהביאן בכלי 

ועשה מהם מקוה כשר. וכתב הרמ"א בהגה, וכשמשער שיעור המקוה בשלג ימעך חללו תחלה ואז 

שנימוחו ונעשו מותר לטבול בו כמות שהוא )רבינו שמריה(, ויש מחמירים שלא לטבול בכל אלו עד 

מים. וטוב להחמיר לכתחלה. ע"כ. ולכאורה מסתמות ד' מרן מוכח שמותר לטבול לכתחלה בשלג 

שלא נפשר. וכדמוכח מסיום דברי הרמ"א. והיינו משום שגם הרא"ש והרמב"ם, שני עמודי ההוראה, 

ז מהל' עומדים בשטה אחת, שמותר לטבול בשלג אף טרם שיופשר, וכמ"ש בב"י. ומ"ש הרמב"ם )פ"

מקואות ה"ו(, שאם הביא שלג מ' סאה "וריסקו" במקוה, ה"ז מקוה כשר, פירוש "ריסקו", היינו שמיעך 

חללו. וכ"כ הבית חדש בדעת הרמב"ם והרא"ש. )ושלא כמו שפירש הש"ך דהיינו שריסקו עד שנימוח 

ש"ך. וכן בשו"ת לגמרי ונעשה מים. וע' בשו"ת זרע אמת ח"ג )סי' קיט, דף קמה ע"א( מ"ש על דברי ה

לבוש מרדכי אפשטיין )סי' כה אות ב( הוכיח ג"כ כדברי מרן מד' הרמב"ם בפירוש המשנה )ריש פ"ז 

דמקואות(. ודלא כהש"ך. וכן העלה הרה"ג המו"ל ספר המאירי )מקואות פ"ז, עמוד עז אות ג( לקיים 

תוספתא מוכח כסברא דברי מרן הב"י, ודלא כהש"ך. ע"ש(. והגר"א בביאוריו )ס"ק סה( כתב, שמה

ראשונה שכתב הרמ"א. ושכן כתב בב"י. נמצא שהגר"א מסכים למרן שמותר לטבול בשלג כמות 

שהוא. ואף שבב"י סיים שאין להקל בספק דאורייתא, מ"מ נראה שהוא רק לחומרא לחוש לדברי 

מריה נראים החולקים, אבל מעיקר הדין ס"ל למרן כדברי רבינו שמריה, וכמ"ש בב"י: "ודברי רבינו ש

בעיני". ]והחיד"א בפתח עינים מקואות פ"ז כתב, ממ"ש מרן בב"י סי' רא מבואר שרוב הפוסקים 

מכשירים לכשיפשר השלג, וכן פסק מהריק"ש. וק"ק על מרן בש"ע שסתם דבריו והיה לו לפרש ולא 

מורי הרב לסתום. ועכ"פ למעשה אין להתיר רק לכשיפשר. וכן עשינו מעשה בירושלים ת"ו, בהסכמת 



ושאר הרבנים זצ"ל. ורב אחד אמר לי שלבו מהסס בזה ממ"ש הפרישה )אות לז( שר' אליעזר מביהם 

אסר אפילו הופשר, ואני בעניי נומתי להרב הנז' שיש להתיר כדברי מרן, שכל הוראות מרן קבלנו 

כה סי' רא ס"ק עלינו, וט"ס נפל בפרישה, וצ"ל "אם לא שהופשר". וחזר על זה בברכי יוסף )שיורי בר

טז(, והוסיף, ששוב מצא בתשובת הכנה"ג )חאו"ח ח"ב סי' מג( שהגיה כן בפרישה. ושמח שכיוון 

לדבריו. ע"ש. וע"ע בשו"ת חיים שאל ח"א )סי' עד סק"כ(. ולפי האמור אף הקרח שהופשר ונהפך למים 

 ע"ש.  יכולים לטבול בהם. וכן העלה הגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ב )חיו"ד סי' כד(. 

ב( וראיתי להרה"ג ר' רפאל אהרן בן שמעון רבה של מצרים בשו"ת ומצור דבש )חיו"ד סי' יא, דף נח   

ע"ב(, שהעלה שהקרח שנעשה ע"י אדם בבית חרושת לקרח, כיון שמעיקרו היה מים שנשאב בכלי, 

 ונקרש בתוך הכלי, הו"ל כמים שאובים בעלמא שפסולים למקוה, שכל שיש בו תפיסת יד אדם פסול

למקוה, ואין לקרח המלאכותי הזה שום יחס לשלג וברד, כי השלג הטבעי שהובא למקוה ע"י כלי לא 

היה מים מעולם, ואין שאיבה פוסלת אלא במים, כמ"ש הראב"ד, אבל הקרח שנשאב בכלי אף שנפשר 

פ אח"כ במקוה, פקעה כשרותו, והו"ל כמים שאובים דעלמא דפסילי. ע"כ. ואין דבריו נכונים, שאע"

שהיה שאוב מעיקרא, כיון שנקרש עד שנעשה קרח, פרח מניה איסור שאיבה, ומותר לטבול בו אחר 

שיפשר. וכמ"ש מרן הב"י )סי' רא סעיף לא( וז"ל: כתב הרא"ש בתשובה )כלל לא סי' ב( דתניא בתוספתא 

שכשר  דטהרות )פ"ב ה"ג( מקוה שאוב שהגליד טהור משום מים שאובין, נימוח כשר להקוות. כלומר

לטבול בו, שהוא מקוה כשר. וכן פירש הסמ"ג )עשין רמח(. וכ"כ רבינו ירוחם. ע"כ. וכן פסק מרן בש"ע 

)סי' רא סעיף לא(, וז"ל: מקוה שאוב שהגליד, )שנקרשו מימיו מחמת הקור. ש"ך(, טהור משום מים 

ל בהן. ש"ך(. ]ואע"פ שאובים. נימוחו כשר להקוות, )כלומר, שחזרו להיות כמו מי גשמים, ומותר לטבו

שהגר"א בביאור התוספתא )טהרות פ"ב( הנ"ל פירש, נימוח כשר להקוות, "פירוש מותר להמשיך 

לתוכו עוד מים עד מ' סאה וטובל בהן". אנו אין לנו אלא דברי מרן, שפסק כדברי הראשונים, שמותר 

י הרב גידולי טהרה שפירש לטבול בהן כמות שהן. שו"ר בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג )סי' סח( שהביא דבר

ג"כ דברי התוספתא שכשר להוסיף עליו מים מ' סאה, אבל לא לטבול בו, וכתב ע"ז, ותמיהני שאיך 

מלאו לבו לחלוק על פירוש הסמ"ג והרא"ש ורבינו ירוחם והב"י ובאר הגולה והש"ך שכולם פירשו 

ה תשובה. עכ"ל[. ולכן העיקר שכשר לטבול בו, וראייתם מהתוספתא ריש שקלים. והיא ראיה שאין עלי

כמ"ש הגרי"ח שאפילו לרבינו שמריה, שהשלג כמות שהוא כשר לטבילה, מ"מ אחר שהניחוהו במקוה 

ונפשר, אע"פ שטלטלו אדם והביאו בכלי למקוה, כיון שנפשר ונעשה מים, פנים חדשות באו לכאן, 

. ע"ש. וע"ע בשו"ת מהרא"ש וכשר לטבול בו. ושכן כתב החתם סופר )חיו"ד סי' ריג( בד"ה מבואר

סח(, וח"ד )סי' עח( וזת"ד: הנה  -היילפרין )סי' לט אות ב(. ע"ש. וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג )סי' סז 

בא לידי ספר פסקי הלכות מהגאון רבי דוד מקרלין, וראיתי בסוף הספר שהחמיר במקוה שנעשה ע"י 

עיקר שהראב"ד מתיר. וכמ"ש החתם סופר. קרח, באשר לדעתו הראב"ד והאשכול מחמירים. ולפע"ד ה

וגם האשכול י"ל שמתיר בנ"ד. ועכ"פ כיון שכל הפוסקים מתירים אין להחמיר בשביל סברת יחיד. 

]וכ"כ בשו"ת דעת כהן )סי' צז, וסי' צח ד"ה אמנם(. וע' להגרש"י זוין בספר "סופרים וספרים" )חלק 

. ע"ש. ודו"ק[. ואע"פ שהקרח נעשה בידי אדם, וקי"ל (, לענין מ"ש בספר האשכול בזה107גאונים, עמוד 

בש"ע )סי' רא סעיף נ( כדעת הר"ש, מקוה שנפרץ אחד מכתליו, אם בא לסתום הסדק כדי שישארו בו 

מ' סאה, לא יסתום אותו בידו, ולא בכל דבר שראוי לקבל טומאה, נראה דשאני התם לגבי מניעת 

מקוה פסול כשהמים נזחלים, ודבר המקבל טומאה הזחילה דס"ל להר"ש שמכיון שבלא הסתימה ה

גרם את ההכשר, מש"ה פסול. אבל הכא כשנעשה המקוה ע"י הקרח, עדיין לא הוכשר המקוה שמקוה 

שכולו כפור וקרח לכ"ע פסול לטבול בו, ]וכמ"ש הכסף משנה )פ"ז מהל' מקואות ה"ג(, שלא התיר 

ד וברד, אלא רק מן השלג. וכ"כ בב"י. וכ"כ הרמב"ם לעשות כל המקוה משאר מינים כמו כפור וגלי

הבית חדש בד"ה אין שאיבה פוסלת, בדעת הרמב"ם. ע"ש[. וא"כ בנתינת הקרח במקוה לא גרם הכשר 

המקוה. ורק אח"כ כשיהיה נפשר וישוב למים יוכשר המקוה לטבילה, וזה נעשה מאליו שלא ע"י אדם, 

שר, ובפרט בכרכים גדולים בקיץ אין להחמיר הילכך כשר. ולכן נלע"ד שהמקוה שנעשה ע"י קרח כ

בזה כלל. עכת"ד. ובאמת שהדבר ברור שאין לפסול בנ"ד משום דהוייתו ע"י אדם כההיא )דסעיף נ(, 



שהרי מקוה שאוב שהוגלד, מעיקרו נשאב ע"י אדם, וכיון שהגליד פרחא מניה האיסור דהוייה ע"י 

ורך להסתכל מהיכא בא הקרח ועל ידי מי בא, אדם, וה"נ לא שנא שכיון שנקרש ונעשה קרח אין צ

שכיון שהונח במקוה ונתפשר מאליו, הדבר ברור שהוא מקוה כשר. וגם הלום ראיתי להגרא"י קוק 

בשו"ת דעת כהן )סי' צד( שכתב, ע"ד שאלתו אם מותר לעשות מקוה ע"י קרח מלאכותי, פשוט הדבר 

שאיבה בין מצד הוייה ע"י אדם לא נאמרו שאין בזה שום חשש, שכל הדברים הפוסלים, בין מחמת 

אלא לגבי מים, ולא בשלג וכפור וכיו"ב, ומאחר שמותר להביא שלג למקוה בידי אדם, אין שום קפידא 

בזה, ומה שאמרו בתוספתא "שהגליד", דמשמע מאליו, לאו דוקא, דאורחא דמילתא נקט, שבימיהם לא 

ונות, ועכ"פ פשיטא שאין שום חשש לעשות מקוה היה נהוג להגליד בידים כמו שנתחדש עתה ע"י המכ

ע"י קרח. ע"כ. וכן העלה הגאון אחיעזר ח"ג )סי' לג אות ב(. והניף ידו שנית בשו"ת אחיעזר ח"ד )סי' לט( 

להכשיר גם כשהופשר ע"י קיטור ונעשה למים, שאע"פ שהאדים של הקיטור נהפכים למים, אין עליהם 

ילו אם אסף שלשה לוגים אדים בכלי ופתקן למקוה, אינם תורת מים לפסול משום שאובים. ואפ

 פוסלים וכו'. ע"ש. וע"ע בשו"ת חבת הקודש )סי' פה(. ע"ש.

 טהרת הבית חלק ג

 )הרב משה פרזיס( עמ' קסז טהרת כלים

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?52538&pageid=P0183


 



 



 

 אות ב דיני נטילת ידים שחרית -הערות סימן ד' ילקוט יוסף השכמת הבוקר 

 טבילה במקוה של שלג, ונטילת ידים לסעודה בשלג

והנה לגבי נטילת ידים לסעודה כתב מרן בשלחן ערוך )סימן קס סעיף יב(: השלג והברד והכפור והגליד 

אם יש בהם  ]המים שנקרשים מרוב קור[ והמלח, אם ריסקן עד שנעשו מים, נוטלין בהן, וטובלין בהם

כשיעור. ע"כ. ומשמע דבין לנטילה ובין לטבילה צריך דוקא לרסקן עד שיעשו מים. אבל אם לא ריסקן 

אין ליטול ידיו בשלג. וגם לענין טבילה, אין לטבול ידיו בשלג. וכן משמע בבית יוסף )שם(. אלא שהטור 

איבה פוסלת אלא במים, אבל )יו"ד סימן רא( הביא דברי הרא"ש )בהלכות מקואות סימן יח(, דאין ש

השלג והברד אין שאיבה פוסלת בהם, ואפילו עשה כל המקוה משלג או מכפור או ברד שהביאו בכלי, 

המקוה כשר. ע"ש. ומבואר, דמהני לעשות מקוה משלג, שדינו כמים ]ודלא כהראב"ד[. ואפילו אם אין 

בה( שהביא דברי רבינו שמריה השלג מרוסק הוי מקוה. וע"ש בבית יוסף )סימן רא בד"ה אין שאי

שהתיר לטבול בשלג בעודו שלג. ורבינו אליעזר אוסר. ואף שדעת מרן שם נוטה כדעת רבי שמריה 

להתיר, מכל מקום סיים, ומכל מקום אין להקל לעשות מעשה באיסורא דאורייתא נגד הר' אליעזר 

כן, כיון דנטילת ידים דרבנן, יש  ורבינו שמחה, רק לטבול ידיו בשלג לאכול לחם, אם אין לו מים יעשה

לסמוך על רבינו שמריה. ע"כ. והנה מרן בשלחן ערוך שם )סעיף ל'( פסק כדברי הרא"ש דמקוה העשוי 

משלג כשר לטבול בו. ולכאורה היאך פסק כדברי הרא"ש, הרי בבית יוסף חשש באיסורא דאורייתא 

טבול במקוה כשהשלג שבתוכו עדיין לא לדברי רבי אליעזר. וצריך לומר, דאין כוונת מרן להתיר ל

הופשר, דבזה אין הכי נמי יש לחוש לרבי אליעזר דאין לטבול בשלג. ומה שמרן הכשיר היינו לאחר 

שהשלג יופשר, דאז שרי לטבול בו אף שהביאוהו בכלי, דאין שאיבה פוסלת בזה. שוב הראני בני 

הריק"ש. ע"ש. ויש להוכיח כתי' זה, שהרי הרה"ג ר' עובדיה יוסף נר"ו שכן הוא בברכי יוסף בשם המ

מרן איירי כאן בהלכות מקואות, ולגבי הכשר מקוה אין הכי נמי שפיר מהני לעשות מקוה משלג, ובא 

לאפוקי מדעת הרז"ה דסבירא ליה דשלג שהובא בכלים אין לעשות ממנו מקוה. אבל לא איירי לענין 

דע, שהרי מרן באו"ח הנ"ל כתב, דשלג וברד שרי הטבילה בו, דלענין הטבילה צריך שהשלג יופשר. ת



ליטול מהן רק לאחר שריסקן, ואם מרן החמיר בזה לגבי נטילת ידים לסעודה שהיא מדרבנן, כ"ש 

שיחמיר בזה לענין טבילה דאורייתא. ואף אי נימא דמרן לא כתב שצריך לרסק השלג אלא לענין טבילת 

סעודה, שהיא מדרבנן, ועכ"ז החמיר שצריך לרסקן, ממילא ידיו בשלג, מכל מקום הרי קאי לענין נט"י ל

 כ"ש לענין טבילה דאורייתא דבעי' שירסק השלג קודם הטבילה.  

והן אמת שמדברי הרמ"א שם משמע שהבין בדעת מרן שיכול לטבול במקוה של שלג גם בלא שירסק 

ים. וטוב להחמיר את השלג, שהרי כתב שם: ויש מחמירין לטבול בכל אלה עד שנימוחו ונעשו מ

לכתחלה. ע"כ. ומשמע דפליג אדלעיל מיניה, והבין בדעת מרן שיכול לטבול במקוה של שלג גם בלא 

ריסוק השלג. וראה בש"ך שם )ס"ק עא(. מכל מקום על מרן גופיה לא קשיא ולא מידי דהיאך פסק שלא 

דאין הכי נמי מרן יסבור  כדברי רבי אליעזר, אחר שבבית יוסף חשש לדבריו באיסורא דאורייתא, די"ל

להתיר לטבול במקוה של שלג רק לאחר הריסוק. ואמנם הרמ"א הבין לא כך בד' מרן] ולכן הוצרך 

להוסיף מה שהוסיף. וצריך לומר, דמה שכתב הרמ"א ויש מחמירין, היינו לדינא, ולא מצ החומרא, 

בין במרן כמו שנתבאר, ולכן ולכן סיים אחר כך וטוב להחמיר לכתחלה. ודו"ק. ולפי זה גם הרמ"א ה

כתב ויש מחמירין דפליגי על מרן להחמיר מעיקר הדין, ודייקא במה שסיים וטוב להחמיר לכתחלה. 

ועיין בספר דברי יוסף הנ"ל )עמ' רלז( שהביא תשובה כת"י של מרן אאמו"ר שליט"א בענין מקוה משלג 

 וקרח. ע"ש.  

 )הרב עובדיה בן יצחק בן עובדיה( יורה דעה רא:ל דברי יוסף

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?53627&pageid=P0255


 





 

 שו"ת אור יצחק )עבאדי( חלק ב  יורה דעה יז:יב

 1)שושן( חלק א עמ' תפא מנחת איתן

                                                 

 חלק ב עמ' תתסא שמעתתא דרבנןכ"כ בספרו  1
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 ( קכ:יט, ראש כולל נר יצחק, ביתר עילית)הרב דוד טהרני יין לנסך

  

 )הרב אביגדור נבנצל( עמ' רסח שו"ת מציון תצא תורה
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