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        *בענין שלגבענין שלגבענין שלגבענין שלג

שלג אינו לא אוכל ולא , תנן התם". בדף יזאיתא בגמרא נדה 
למשקה מטמא , משקה חישב עליו לאכילה אינו מטמא טומאת אוכלין

 ".נטמא מקצתו לא נטמא כולו נטהר מקצתו נטהר כולן. טומאת משקין
 ".דקרוב הוא להיות משקה יותר מאוכל"כתב ' ה חישב עליו וכו"י ד"רש

דאינו "ו נטמא כולו משום הסביר הטעם שאינ' ה לא נטמא כו"י ד"ורש
חבור אלא כל קורט בפני עצמו חשוב ואינו מטמא אלא מקום מגע 

שלג אינו מאכל ואינו , חדא. הרי לנו כמה כללות בענין שלג ".טומאה
ואפילו אם חישב עליו להיות . וקרוב יותר להיות משקה ממאכל משקה

נעשה  אבל אם חישב עליו להיות משקה אז כן, מאכל אינו נעשה מאכל
שהרי שלג אינו דבר , מ לא נטמא כולו"אם נטמא מקצתו מ, ועוד. משקה

ועל פי הכללים הללו יש לעיין  1.כל קרוט הוא דבר בפני עצמואלא , אחד
  . בכמה ענינים הנוגעים לשלג בהלכה

        מקואותמקואותמקואותמקואות

יש "כתב ' א' המשנה במקואות ז? האם יכול לעשות מקוה משלג
אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד ' מעלין את המקוה ולא פוסלין וכו

ישמעאל דן ' עקיבא היה ר' אמר ר. והכפור והגליד והמלח וטיט הנרוק
והעידו אנשי מדבא משמו . כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוה

הרי שיש לנו מחלוקת  ".שאמר להם צאו והביאו שלג ועשו מקוה בתחלה

                                                 

ואני רק , בכמה מעניני שלגשלמה יוסף זוין שהרחיב ' מר ,יעוין בספר לאור ההלכה *
וגם להוסיף כמה ענינים שהוא לא עסק , בא להוסיף כמה הערות על מה שהוא כתב

  .בהם
הסביר , פ שכל קורט הוא דבר בפני עצמו"אע, והטעם שנטהר מקצתו נטהר כולו 1

ובשביל טהרה . שהתם הטעם הוא משום השקה' ג דטהרות סוף משנה ב"ש בפ"הר
  .ולא צריך שיהיו דבר אחד ממש, היו נוגעים זה בזהעל ידי השקה מספיק שי
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יף למקוה שהוא חסר או ק והאנשי מידבא אם שלג רק יכול להוס"בין הת
ועוד יש . ויש לדון מה אנו סוברים, אפילו לעשות מקוה בתחלה מותר

האם יכול לטבול בו , ד שמותר לכתחילה לעשותו משלג"לפי המ, להקשות
האם יש פסול , ועוד? כשהוא שלג עדיין או דלמא רק לאחר שנפשר

שונים ולתרץ כל הקושיות יש דיון רב בהרא? שאובים לגבי שלג או לא
  .ואני אבאר כל שיטה ושיטה בפני עצמו

טיט הנרוק יוכיח "כתב : הגמרא בסוכה בדף יט: י"שיטת רש) 1(
י כתב "רש ".שמצטרף לארבעים סאה והטובל בו לא עלתה לו טבילה

סאה שכולו טיט הנקור לא עלתה לו טבילה דהכי תנן ' שהטובל בו במ
רד והכפור והגליד במסכת מקואות אלו מעלין ולא פוסלין השלג והב

. והמלח וטיט הנרוק ומעלין היינו משלימין אשלומי אין בפני עצמו לא
ק שרק מותר להוסיף שלג למים כדי להשלים "י למד כהת"ומשמע שרש

כתב שאפשר למדחי ולמימר דכרבי ' סעיף ל' י בסימן רא"אבל הב. מקוה
סוברים שאנו , דהיינו. ומעשה רב, ישמעאל נקטינן משום דעבד בה מעשה

פ שאנו לא "ק אע"י בסוכה רק הולך לפי הת"ורש, כמו האנשי מידבא
דתנא קמא נמי מכשר בשלג ומשום אינך נקט לישנא , אי נמי. סוברים כזה

שאם לא כן יהיה , י"ובאמת צריך לומר משהו כזה בשביל רש. דמעלין
ה רב פפא "כתב בד: י בשבת קמד"שרש. י עצמו"סתירה מתוך דברי רש

מא דתרדין לאו משום חשיבותא דאחשבינהו הוא ולעולם לאו טע"אמר 
משקה נינהו והא דמפסיל משום דכל דבר שאין עושין ממנו מקוה שאינו 

י "אנו רואים שרש ".מים או שלג או ברד פוסל את המקוה בשינוי מראה
צריך לתרץ או כמו , כ"וא. סבר שיכול לעשות מקוה לכתחילה משלג

י "כתב שרש' ד סימן ר"ס יו"ת חת"בשו. ס"או כמו החת, י"שתירץ הב
אבל . י שרק מוסיף להשלים מקוה"ובזה סבר רש, בסוכה מדבר בשלג בעין

מיירי בשלג , י שיכול לעשות מקוה משלג לכתחילה"שאמר רש, בשבת
, י מותר לעשות מקוה לכתחילה משלג"שלפי רש, נמצא. לאחר שנפשר

שיפשר או דלמא מותר  י שצריך להמתיין עד"ויש מחלוקת אם סבר רש
  .לטבול בו בעודו שלג

' ש בהלכות מקואות בסימן יח"הרא: ם"ש והרמב"שיטת הרא) 2(
כיצד מעלין ולא פוסלין אם . 'יש מעלין את המקוה ולא פוסלין וכו"כתב 

סאה חסר אחת נפל מהם סאה לתוכו העלוהו נמצא מעלין ' יש במקוה מ
סול שאובין אלא במים ואפילו פ שהן שאובין דלא שייך פ"ולא פוסלין אע
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הרי בפירוש לנו  ".עשה כל המקוה מאלו והביאו לתוך המקוה בכלי כשר
רק צריך לעיין אם . ש סבר שיכול לעשות מקוה לכתחילה משלג"שהרא

. ש"ובזה יש מחלוקת אחרונים בדעת הרא, מותר לטבול בו קודם שנפשר
ם ושמלה סימן והשמלה בלח', ל בסימן ר"ס הנ"החת', ח בסימן רא"הב
ך "אבל הש. סברו שמותר לטבול בו בעודו שלג' אות א' סעיף סב' רא

סברו בדעת ' והשאלת דוד בהלכות מקואות סימן ג', ק עא"ס' בסימן רא
ויש להקשות להסוברים שמותר . ש שצריך להמתין עד שנעשה מים"הרא

, כ"אבל א. כ אנו רואים שהשלג נחשב כמים"א, לטבול בו כשהוא שלג
אמרו שיש ' ד' ד קלג"א ביו"השמלה שם והחזו? ה אינו נפסל בשאיבהלמ

ובלי הכלי , משום שצריך כלי להחזיק המים, רק פסול שאיבה במים ממש
שהוא יכול להביאו , אבל שלג. לא יכול להביא מים ממקום למקום

וכמו כן . ואפילו אם הביאו בכלי, אין בו פסול שאיבה, בפשוטי כלי עץ
אפילו הביא "ם שם כתב "הרמב. 'ג' ם במקואות ז"בנמצא שיטת הרמ

 ".ארבעים סאה שלג כתחלה והניחו בעוקה ורסקו שם הרי זה מקוה כשר
. מדבריו אנו רואים שגם הוא סבר שמותר לעשות מקוה לכתחילה משלג

למדו  2ואחרים, הלבוש, י"הב, ח"הב? ומה הדין בענין הפפשרת השלג
אבל . מותר לטבול בו כשהוא שלג אבל, שרסקו הוא שצריך למעכו ביד

שלפי , נמצא. ם שרסקו הוא עד שנעשה מים"ל למד בדעת הרמב"ך הנ"הש
ורק עדיין יש ספק , ם מותר לעשות מקוה לכתחילה משלג"הראש והרמב

  .אם מותר לטבול בו כשהוא שלג או רק אחרי שנעשה מים

' ד בבעלי הנפש שער המים סימן ב"הראב: ד"שיטת הראב) 3(
. ק והאנשי מידבא מהמשנה במקואות"הסביר שיטת הת' ד-'ות באותי

פ שנתנו למקוה "למדנו מכאן שהשלג אע"ק הוא הסביר "בשביל הת
ואם . 'וכו. בידים לא דיו שאינו פוסל אלא שהוא משלים לארבעים סאה

. מאי טעמא לא פסלי בשאובין, כיון דחשיב להו מיא לאשלומי, תאמר
ושין ממנו מקוה לכתחילה אלא איצטרופי התם משום דהוא דבר שאין ע

, ומדינא כיון דשאיבה מדרבנן היא. בלחוד הוא דמצטרפי לרובא דכשרים
ורבנן הוא דגזור ואפילו בשלשת לוגין מפני שהם . מעוטא לא פסיל לרובא

וכי גזור רבנן הני מילי במשקין , ראוים להדיח בהם גופו והוו כעין מקוה

                                                 

עובדיה ' שהביא ר', בעמוד שכ' בדיני מקואות סימן ג' עיין בטהרת הבית חלק ג 2
  .ם כזה"שהסבירו לשון רסקו שברמב, כדרכו, חבל של אחרונים
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אבל הנך , מא אתי למעבד רובא דשאוביןשראויין לעשות מהם מקוה דל
ואם תאמר "ובשביל האנשי מידבא הוא כתב  ".דאין ראויין ליכא למגזר
ישמעאל הרי עושין מן השלג מקוה לכתחילה ' לאנשי מידבא משום ר

וכשנתפשר , התם לכשיתפשר קאמר. ואפילו הכי כי נותנו בידים כשר
רואים שיש מחלוקת אם אינו  ".מלתא אחרינא הוא וממילא קא הוי מקוה
ואפילו להאנשי מידבא שמותר , יכול לעשות מקוה לכתחילה או לא משלג

ולענין הלכה . צריך להמתין עד שיתפשר, לעשות מקוה לכתחילה משלג
, ואלו מצטרפין לשיעור מקוה"' אות יא' הוא כתב בשער המים סימן ד

מהם מקוה ולא לעשות . 'השלג והבריד והכפור והגליד וטיט הנרוק וכו
שהרי שנינו ואלו מעלין ולא , אלא שהם מצטרפים לשיעור מקוה, לכתחלה

ומשמע  ".ומסתברא דבעינן רוב מים כשרים' פוסלין השלג והכפור וכו
וכן נקטו רוב . ק שרק מצטרף שלג לכשיעור"מדבריו שהוא למד כמו הת

ב "ד ח"והאבני נזר ביו', סעיף ל' ע סימן רא"א בשו"ומהם רע, האחרונים
. 'והשאלת דוד בסימן ד', אות ב' סעיף סב' והשמלה סימן רא', סימן רפד
ד סבר שיכול לעשות מקוה "כתב שהראב' ד סימן ר"ס ביו"אבל החת

היינו לטבול בו , והא דאמר שלא לעשות מקוה לכתחילה. לכתחילה משלג
ולפי . אז מותר לטבול בו, אבל אם עשה מקוה משלג ונפשר. בעודו שלג

. אלא הוא פסק כמו האנשי מידבא, ק"ד כמו הת"לא פסק הראב, ס"החת
רוב האחרונים אמר שהוא סבר שאסור . דיעות' ד יש ב"נמצא שלפי הראב

ס למד "אבל החת. ורק מותר להוסיף, לעשות מקוה לכתחילה משלג
  .שמותר לעשות כל המקוה משלג ובלבד שימתין עד שישפשר

ד ואמר שאין ראיה "ה השיג על הראב"הרז: ה"שיטת הרז) 4(
שמא בידיהם עשאוהו והוליכוהו עם ", מהאנשי מידבא שאין פסול שאובין

הילכך אין לנו מאותו מעשה שום ראיה לומר "ובסוף דבריו כתב  ".הקרקע
ונראה לנו שידנו כדין המים בין לפסול בין . שאין השאובה פוסלת בשלג

ה שדינו "מר הרזאיך יכול לו, הקשה הגלות עליות על מקואות ".להכשיר
הוא נשאר ? הרי שנינו בהמשנה ששלג מעלה ואינו פוסל, כמים לפסול

נראה כונתו "א בבעלי הנפש שם שכתב "אבל עיין בגליון רע, ג"בצע
ד דאינו מים לכן אינו "ש ראב"הוא כמ, דשלג אין פוסל ומעלה, ק"דת

אבל לעשותו מקוה בתחלה באמת , מ מצטרף לרוב מים כשרים"פוסל ומ
, ל דהשלג מים ממש"כ ס"אבל אנשי מידבא דעשו מקוה בתחלה בע. ולפס

ל "והכי ס. ל דפוסל משום שאובין נמי"ק וס"וממילא בזה פליגי על ת
הוא דוקא , שאמר ששלג מעלה ואינו פוסל, ק"הת, דהיינו ".ה ודוק"לרז
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ק ששלג אין דינו כמים ולכן אין לעשות מקוה ממנו "לפי שיטת הת
נשי מידבא אמרו שמותר לעשות מקוה לכתחילה אבל הא. לכתחילה

כ יש בהם פסול של שאובים וכן "וא, כ שהם סברו שדינו כמים"וע, משלג
איך הוא הסביר הגמרא בנדה , ה"ויש להקשות לפי שיטת הרז. ה"סבר הרז

? שאמר ששלג אינו מאכל ואינו משקה כיון שהוא סבר שדינו כמים. יז
אי . ק ששלג אינו כמים"פי שיטת התאולי יש לומר שהגמרא רק הולך ל

באמת שלג אינו מאכל . אפילו לפי האנשי מידבא, נמי יכול לישב הגמרא
ואם בא , אבל אם חישב עליו למשקה אז כן נעשה משקה. ואינו משקה

אין , שאם לא כן, כ שהוא חישב עליו למשקה"ע, אדם לטבול בשלג
שאין בו פסול שאובין אם עשה מקוה באופן , ועדיין יש לדון 3.לטבול בו

בפשטות מדבריו ? האם יכול לטבול בו בעודו שלג או רק אחרי שנפשר
כן כתבו . שהוא אמר ששלג דינו כמים, משמע שמותר לטבול בו מיד

', ק עא"ס' ך בסימן רא"אבל הש. ת דברי מלכיאל ואחרים"הדברי חיים ושו
ה "שהרזנמצא . אמרו שצריך להמתין עד שנעשה מים' ס בסימן ר"והחת

אבל אם עשו מקוה משלג בלי שאיבה אז , סבר שיש פסול שאובים בשלג
  .יש מחלוקת אם מותר לטבול בו בעודו שלג או לאו

השיטות האחרונות שנמצאו : ם"אליעזר מביה' שמריה ור' ר) 5(
אחד שאנס "המרדכי כתב . 'בראשונים הובאו במרדכי בשבת סימן שלב

סאה והורה רבינו ' ושר ומחזיק מאשתו והטביל אותה בשלג שאינו מפ
שעלתה לה טבילה וראיה ממסכת מקואות דתנן השלג ] שמריה[שמחה 

והברד מעלין המקוה ולא פוסלין אלמא מותר לטבול בשלג וליכא למימר 
אליעזר ' והר. דבהופשרו קא מיירי דאז פשיטא דהוי כמו שאר מים

ל "ו והא קמם מפרש ההיא דמסכת מקואות שהבאתי איירי שהופשר"מביה
שיטות שמותר לעשות מקוה ' הרי לנו ב ".דאין דין שאובין עליהם

והמרדכי הביא . ורק נחלקו אם צריך להפשיר או לא, לכתחילה משלג
רבינו שמחה שגם סבר שלמעשה מותר לטבול בו בעודו שלג אבל יש עוד 

וגם רבינו שמחה התיר בתחלתו ולבסוף חזר בו כי אי "הוא כתב . חששות
סאה יגיע בבשרה ועוד דאמרינן אין ' שכל השלג העולה למ אפשר

                                                 

שהוא הקשה לפי השיטות ', ד סימן לב"וכמו כן כתב בחלקת יואב מהדורא קמא יו 3
אבל הגמרא כתב ששלג אינו מאכל ואינו משקה ואיך , ל בשלג עצמושמותר לטבו

כ כשטובל בו בודאי "א, הוא תירץ שכיון שיכול לטבול רק במים? יכול לטבול בו
  .הוא חישב עליו למשקה ולכן דינו כמשקה
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מה שכתב דאין מטבילין "' י בסימן רא"והקשה עליו הב ".מטבילין בכיפין
בכיפין נראה שאין ענין לכאן דהתם שאני שהכיפין עומדין באויר אבל 
הכא שהשלג בקרקע ועליו שלג אחר וכן עד כמה אמות גובה מאי שיאטא 

כא הכא הא לא דמיא אלא לים או בריכה העמוקים מאה דדמיון דכיפין אי
ועוד  ".אמה שטובלין במים העליונים או בתחתונים ושלג נמי דכוותייהו

הרי , סאה של שלג' יש להקשות על מה שהוצרך רבינו שמחה ליגע בכל מ
' א ס"תירץ המרחשת ח? סאה' בטבילה במקוה מים לא צריך ליגע בכל מ

כל , לגבי מים. על פי הגמרא שלנו' חנוך סימן ות יד "ובשו' אות יב' לט
י אמר לגבי שלג שכל קורט וקורט הוא דבר "אבל רש. המים הוא דבר אחד

לא אומרים שהטובל בשלג הוא כמו הטובל בים עמוק , ולכן. בפני עצמו
אבל השלג העליון אינם דבר אחד . שהתם הכל הוא דבר אחד, מאה אמה

' והא דצריך כל מ. דומה לטובל בכיפין ולכן הוא כן, עם השלג התחתון
, שהשלג הוא הרבה דברים נפרדים, סאה ליגע בבשרה הוא מאותו טעם

וכיון שזה אי אפשר ליגע . סאה' וכדי שיעלה טבילתה צריכה ליגע בכל מ
' ר, שרבינו שמריה, נמצא 4.כ אין לטבול בשלג"א, סאה בבת אחת' בכל מ

ברו שמותר לעשות מקוה מתחילה ורבינו שמחה כולם ס, ם"אליעזר מביה
  . אפילו לטבול בו בעודו שלג, ולפי רבינו שמריה, משלג

הנה כל השיטות בין הראשונים בענין טבילה במקוה העשויה 
יש לנו שיטת רבינו שמריה שמותר לטבול בשלג בעודו , ולסיכום. משלג

ש הוא שיכול לעשות מקוה לכתחילה "והרא, ם"הרמב, י"ושיטת רש. שלג
, ה סבר כזה"וגם הרז 5.ואולי אפילו מותר לטבול בו בעודו שלג, לגמש

ם ורבינו שמחה "אליעזר מביה' ור. אלא הוא אמר שיש פסול שאיבה בשלג
, סברו שמותר לעשות מקוה לכתחילה משלג ולטבול בו לאחר שנפשר

                                                 

הוא כתב . כתב עוד טעם למה לא לטבול בשלג' א במקואות תנינא סימן ו"החזו 4
מ אי אפשר "נהי דמן הדין המקוה כשר מ] רבינו שמחה של[ל "ונראה כונתו ז"

א שהרי שלג כשכובשין אותו נשאר גומא ואינו חוזר "שהשלג יגיע בכל בשרה בב
וכשהאדם נכנס בו ודאי נשארו הרבה גומות שמפסיק אויר בין גופו לשלג ואם נשאר 

  ".אויר במקום אחד כל שהו פסול
רבינו שמריה סבר שיכול לטבול בו  שכתב שרק' ק עא"ס' ך סימן רא"עיין בש 5

ד אמרו שאין לטבול בו "והראב, ש"והרא, ה"והרז, ם"והרמב, י"אבל רש, בעודו שלג
וזה תלוי בהרבה דיעות , וכבר ביארנו שזה אינו פשוט כל כך. עד שיפשר
  .בהאחרונים
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אין שאיבה "' סעיף ל' ע סימן רא"וכתב בשו. ד"ואולי כן סבר הראב
אבל השלג והברד והכפור והמלח והטיט שהוא עב קצת פוסלת אלא במים 

אפילו יש בו רכות שיכולין להריקו מכלי אל כלי אין שאיבה פוסלת בהן 
שאם שב מאלו למקוה החסר לא פסלוהו ולא עוד אלא אפילו עשה כל 

 ".המקוה משלג או כפור או ברד שהביאו בכלי עושה מהן מקוה כשר
ר המקוה בשלג ימעך חללו תחילה הגה וכשמשער שיעו"א "והוסיף הרמ

ואז מותר לטבול בו כמות שהוא ויש מחמירין לטבול בכל אלה עד 
, ומשמע מסתימת המחבר ".שנימוחו ונעשו מים וטוב להחמיר לכתחילה

א כתב להחמיר "ורק הרמ, שהמחבר סבר שמותר לטבול בו כשהוא שלג
צריך , פשרואם אדם רוצה לטבול בשלג לאחר שנ. להמתין עד שנעשה מים

כתב ' וריג' ד סימנים ר"ס ביו"החת. לדקדק באופן הליכת השלג להמקוה
שיש , אחד. טעמים' ואפשר שזה הוא מב, להביאו למקוה בכלים מנוקבים

לוגין מים שאובים ' חשש שמא יתחיל השלג להפשיר בהכלים ואז יהיה ג
ה "הרזפ ששיטת "אע, ועוד. לוגין פוסל מתחילה' וג, בשעה שנותנו למקוה

כיון שיש בזה , ע כלל"אינו נמצא בשו, שיש פסול מים שאובים בשלג
א הובא "והחזו' ב סימן סו"ד ח"כתב הבית שלמה ביו, איסורים דאורייתא

שיש לחוש לדבריו ולהביאו באופן שאין ' אות ב' סימן לג' באחיעזר חלק ג
מה יעשה להפשירו לעשותו , ולאחר שמביאו להמקוה. בו איסור שאיבה

אמר שאינו יכול לשפוך מים חמים שאובין עליו ' ס בסימן ריג"החת? מים
כ נתינת השאובים יפסול "שאולי אינו כשר לטבול בו כשהוא שלג וא

הוא כתב לחמם טסים של ברזל שאינם מקבלים טומאה , ולכן. המקוה
ואין בזה משום הוייתו על ידי אדם כי אין זה הויה . ולהניחם על השלג

אבל הבית שלמה  6.דלא מקרי הויה אלא הבאת מים, ונעאלא הסרת המ
ד "וערוגת הבשם יו', סימן קמח' והאמרי יושר חלק א', ב סימן עו"ד ח"יו

הם אמרו לעשות כמו , ולכן. אמר שזה כן הוא הויה על ידי אדם' סימן רג
. טפחים מהמקוה ואז ימשכו המים להמקוה' ס אלא שיניחו בריחוק ג"החת

ת בצל "ובשו. כתב לחמם החדר' סוף אות ה' ד קסג"והצמח צדק ביו
  . כתב לחממו על ידי אש במכשיר' סימן קנד' החכמה חלק ד

                                                 

ת ארץ צבי סימן "ועיין בשו, ס"שהקשה על עצת החת' עיין בשאלת דוד סימן ד 6
  .יך הוא תירץא' קכה
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        הוצאה בשבתהוצאה בשבתהוצאה בשבתהוצאה בשבת

האם הוא חייב משום , אם אדם לקח שלג מעל גבי גומא בשבת
היה עומד באחת "כתב ' הלכה ד' ם בהלכות שבת פרק יג"הרמב? הוצאה

משם מים מעל גבי גומא מלאה משתי רשויות ופשט ידו לרשות שניה ונטל 
אם היה . 'שהמים כולן כאילו הן מונחין על הארץ וכו. מים והוציאן חייב

ומקור דבריו הוא  ".שמן צף על פני המים וקלט מן השמן והוציאו פטור
וכיון שהטעם לחייבו לגבי מים הוא משום שכל המים : גמרא שבת בדף ה

שאינו ' היד חנוך בסימן ואמר , וכאילו מונח על הקרקע, הוא דבר אחד
י אמר הטעם שאם נטמא "רש.. והוא הביא ראיה מנדה יז, כזה לגבי שלג

מקצתו לא נטמא כולו הוא משום שאינו חיבור אלא כל קורט וקורט בפני 
כתב לגבי שמן שצף : שהגמרא בשבת ה, הוא הדין לענין שבת, כ"א. עצמו

כ "וא, ור לענין הוצאהשכיון שאינו חיבור לטומאה גם אינו חיב, על מים
כיון שאינו חיבור לענין טומאה גם אינו מחובר לענין הוצאה , לגבי שלג

ואין להביא ראיה שהשלג הוא כן . ויהיה פטור אם לקח מעל גבי גומא
שזה אינו משום , מחובר ממה שאמר בגמרא שאם נטהר מקצתו נטהר כולו

טהרה כולו שנ' ב' ש בטהרות ג"אלא התם הטעם הוא כמו הר, חיבור
הביאנו . ואולי זה הוא מחלוקת בין רבינו שמחה והבית יוסף. משום השקה

שיטת רבינו שמחה שאין לטבול בשלג כיון שאינן טובלין בכיפין והסברנו 
שהשלג שהוא למעלה מהקרקע אינו נקרע מונח בקרקע כיון שכל קורט 

יוסף  אבל הבית. וזה הוא משמע כמו דברי היד חנוך. וקורט בפני עצמו
שאינו נחשב לכיפין כיון שהשלג מונח על גבי שלג שהוא על , הקשה עליו

כ אולי כן "וא, ומשמע שאנו כן נחשבין הכל להיות מונח בקרקע. הקרקע
 . יש לחייבו משום הוצאה בשבת

מה הדין בשלג שירד על . יש עוד שאלה בענין הוצאת שלג בשבת
' יש חשש של מעביר דהאם , גבי אדם בשעה שהוא הולך ברשות הרבים

מאן דסחי במיא לינגיב "כתב . הגמרא בשבת קמא? אמות ברשות הרבים
 ".אמות בכרמלית' נפשיה ברישא והדר ליסליק דלמא אתי לאתויי ד

לפי שהעולה מן הרחיצה יש רבוי מים על "כתב ' סימן יג' ש בפרק כ"והרא
 ".ור ומטר סוחף על ראשו ועל לבוש"גופיה ולא דקדקו במהלך ברה

לפי שהם מעוטין מה "הסביר למה לא גזרו על מטר ' הקרבן נתנאל באות ג
שהוא בעין כי הכל נבלעים בלבושו מה שאין כן ברחיצה יש רבוי מים 

' והבית יוסף בסימן שכו ".ועוד דבר שאי אפשר לא גזרו בו חכמים. בעין



   רוזנבלום רפאל הרב

 

637

ת בצל "הקשה בשו, ולפי זה. ה הרוחץ בנהר כתב כמו הטעם הראשון"ד
אמות בזמן ' שאם הטעם שמותר להולך ד, בהערה' סימן פ' כמה חלק בהח

ר "מה הדין במהלך ברה, שיורד מטר הוא משום שהמים נבלעים בבגדו
הוא תירץ שאין להקשות ? שאינו נבלע בבגדיו, בזמן ששלג יורד עליו

, משלג משום שהגמרא כתב ששלג אינו מאכל ואינו משקה וכיון שכן
פ "ונראה לי שהפשט הוא שאע. חייב עליו בהוצאתונמצא שאין שיעור שי

וכיון שהוא אינו , מ שלג הוא בגדר אוכלין"מ, שיש שיעור בכל סוגי דברים
   7.לכן אין בו שיעור הוצאה, מאכל ואינו משקה

        ברכהברכהברכהברכה

אמר שהגמרא , מישיבת מיר בארץ ישראל, מאיר שמואלביץ' ר
. שלג אין לברך עליו ולכן האוכל, אמר ששלג הוא אינו מאכל ואינו משקה

, ומשמע שהוא למד שהפשט הוא ששלג אינו נכלל כלל בגדרי אוכלים
ניסן ' אבל ר. שאין לברך, האוכל שלג הוא כמו מי שאוכל חול, ולכן

אבל אין לברך עליו משום שאדם , קפלאן אמר שבאמת שלג צריכה ברכה
לג ואולי הוא למד שבאמת ש. ששותה מים שלא לצמעו אינו מברך עליו

, אבל אינו דומה למשקה ממש כיון שהוא דבר שנקרש, נכלל בגדר אוכלים
, י"וזה הוא הפשט ברש. וגם אינו מאכל משום שלמעשה הוא ממש מים

וכמעט הוא כן , ששלג הוא קרוב למשקה משום שהוא יותר דומה למשקה
שאם אוכל , הובא בסוף ספר הנותן שלג, חיים קניבסקי' וכן אמר ר. משקה

  . חייב לברך עליו שהכל נהיה בדברו שלג אז

האם דינו כמאכל ששיעורו כזית , יש לדון לענין ברכה אחרונה
דהיינו רביעית בכדי , או דלמא שיעורו כשיעור משקה, בכדי אכילת פרס

ת הלכה "מביא משו' ג סימן קיד"ת בצל החכמה ח"בשו? שתיית רביעית
לברך ברכה אחרונה שמסתפק אם יכול ' משה ניימן בסין רמב' למשה מר

י כתב "ורש, על גלידה משום שהגמרא כתב ששלג אינו אוכל ואינו משקה
כ שיעורו "וא, ל שלג"והרי גלידה הו, שקרוב להיות משקה יותר מאוכל

                                                 

שמירת ', ח קצז"ת הר צבי או"עוד בענין הוצאת שלג שעל בגדיו בשבת עיין בשו 7
ובהערות ' סעיף ג' ובפסקי תשובות סימן שכו', הערה קכג' שבת כהלכתה פרק טו

  .מספר צו



 שלג בענין

 

638 

ולכן אין לברך , בשביל ברכה אחרונה הוא רביעית בכדי שתיית רביעית
אבל . 'ות דא' וכן נמצא בספר שערים מצויינים בהלכה בסימן נא. אחריו

דינו , שהוא עיקרו מן המים, הבצל החכמה כתב שהוא סבר שדוקא שלג
שכל אלו , ותבלינים, סוכר, אבל גלידה הוא מתערובת של ביצים. כמים

כמו , אם נקרש דינו כאוכל, ואפילו אם עושה גלידה מחלב. אוכלים הם
וכן כתב הבעל התניא בסדר ברכת . 'של טהרות במשנה א' שכתב בפרק ג
והבצל החכמה כתב שאולי ההלכה למשה מדבר . 'אות ח' הנהנין פרק ח

בזה יכול . שהם רק מים וקצת סוכר ומי לימון, שנקראו אייסיס, בקרח
מ יש לו דין משקין אם חישב "שאפילו אם נקרש מ, לומר שדינו כמו שלג

ת "אבל בשו 8.ובזה יכול לומר שאין לברך ברכה אחרונה עליהם, עליהם
כתב שגלידה , אחיו של הבצל החכמה', אות ב' א סימן יא"באר משה ח

, ומקורו הוא מהגמרא בנדה ששלג דינו כמשקה, ואייסיס דינם כמו משקה
ה גלידה ואייסיס שהם קרוב "וה. ואם חישב עליו למאכל בטלה דעתו

והוא כתב שבירחון תל תלפיות הוא זוכר שהיה חקירה . להיות משקה
משום שיין פוטר , ברך על גלידה ואייסיסהאם ל, לענין מי ששתה יין

והמסקנא היה שהוא פטור מלברך משום שהיין . משקין מברכה ראשונה
דיבר במי ששתה יין קודם ' סימן קטו' והבצל החכמה בחלק ג. פוטרו

   9.גלידה ואייסיס וכתב כשיטתו שהיין רק יפטר אייסיס אבל לא גלידה

        סכךסכךסכךסכך////כיסוי הדםכיסוי הדםכיסוי הדםכיסוי הדם////מחיצהמחיצהמחיצהמחיצה

כתב ששלג אינו מביא את ' משנה ה' חהמשנה באהלות פרק 
ם שם כתב הטעם מפני שהוא "הרע. הטומאה ואינו חוצץ בפני הטומאה

האם אז , ומה יהיה הדין במקום שהשלג עומד שם לזמן רב. עומד להפשיר
כתב שאולי זה הוא דין ' אות טו' הערוך השלחן בסימן שסב? נקרא מחיצה

                                                 

אמר לי אותו חילוק בענין , מחבר ספר שמירת שבת כהלכתה, י נויברט"והרב י 8
הוא אמר שעל גלידה . בסוף הסעודה כשהם באים לקינוח ברכות על גלידה ואייסיס

, ומסתמא הטעם הוא משום שגלידה הוא מאכל. כן צריך לברך ועל אייסיס אין לברך
ואין לברך , אבל אייסיס הם כמו משקה. ומברכים על מאכלים הבאים בסוף הסעודה

ה זלמן שלמ' בשם ר 381וכן הובא בספר ותן ברכה עמוד . על משקין בתוך הסעודה
  .אוירבאך וגם הוא הביא ראיה מהגמרא בנדה

 "או' יביע אומר חלק ה', כא' ת יחוה דעת ה"עיין בשו, ועוד בענין הגדר של גלידה 9
  .'סעיף ט' ח סימן רב"והערוך השלחן באו', סימן יח
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יות ביטו עולמית כדי להיות שצריך לה, דוקא לגבי מחיצה בענין אהלות
אבל . 'הלכה א' ם בהלכות טומאת מת פרק טו"כמו שכתב הרמב, מחיצה

ולשעתו הוי שלג , מספיק לשעתו, כגון עירובין, מחיצות בדברים אחרים
והוא הביא . ולכמה ימים ודאי מועיל לדברי הכל, דבר של קיימא בחורף

שמקיים מצות , הגאוןבשם ' ראיה שכן הוא מהמרדכי בחולין בסימן תרנד
ואנו , )'ו' איוב לז(כיסוי הדם בשלג משום דכתיב כי לשלג יאמר הוה ארץ 

' ואפילו לפי הבית יוסף בסוף סימן כח. רואים שיש דמיון בין שלג לארץ
מ אנו רואים שגם הוא סבר שדומה "מ, שהקשה שצריך עפר ולא ארץ

לחן עוד ראיה ועוד הביא הערוך הש 10.וארץ יכול להיות מחיצה, לארץ
וכל זמן שלא , ששלג אינו משקה עד שיחשב עליו למשקה, מגמרא שלנו

ולפי . ואין טעם שלא יהיה ראויה למחיצה, חישב עליו הרי הוא ככל דברים
סימן ' האור זרוע בחלק א. אולי יכול לתרץ קושית האור זרוע על הגאון, זה

וכן הקשה . שיראיך יכול לכסות בשלג כיון שהוא עתיד להפ, הקשה' שצו
ואולי זה הוא רק חשש במחיצת אהל המת . 'ק ח"ס' הדרכי משה בסימן כח

אבל לשאר דינים נחשב למחיצה אם עומד שם , שיש חשש שמא יפשר
שאם ישאר השלג שם כמה ימים נחשב , והוא הדין לגבי כיסוי. כמה ימים

ת על לתרץ הקושיו' סעיף כד' וכעין זה כתב ביד שאול בסימן כח. לכיסוי
ה כסהו "ד. הוא כתב שהתורת חיים בחולין דף פז. הגאון שבמרדכי

. הוא הדין כאן, כ"וא, פטור, כ"אף דנתגלה אח, ונתגלה כתב שכל שכסהו
ואין להקשות דשם על כל פנים ראוי הוה שיתכסה והוי ראוי לבילה 

דגם כאן יכול להיות שלא ימס במהרה ויתבלע , דזה אינו, כ כאן"משא
שכיון שיכול להיות שישאר , וזה הוא כמו דברינו. על השלגבארץ הדם 

' אות ב' ח סימן רצב"והאבני נזר באו. שם זמן רב אז נחשב לכיסוי הראויה
חלק בכל זה וכתב ששלג עצמו לא נחשב למחיצה משום שחום יכול לבא 

מ המחיצה קלושה בעצמה "מ, שאין בו חום, כ אפילו בחורף"וא, וימסם
ין יכולה לעמוד ברוח מצויה שעומדת בבית שאין בו ודומה למחיצה שא

הרי לנו שהוא סבר ששלג לעולם נחשב לעומד . מ לא הוי מחיצה"רוח ומ

                                                 

י "ובהערות של החידושי אנשי שם על המרדכי שם בחולין תירץ קושית הב 10
ולכן מכסין בשלג , שמשלג שתחת כסא הכבוד נברא הארץ אליעזר כתב' שבפרקי דר

  .שמשם נברא העולם, כיון שאנו רואים שנחשב לעפר
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ויש עוד שאלה  11.להפשיר ואינו נחשב למחיצה כלל ואפילו אם נשאר שם
האם נפסל הסוכה , מה הדין אם נפל הרבה שלג על הסכך. שנוגע לכל זה

כתבו שכיון ' ק א"ס' תשובה בסימן תרכוהבאר היטב והשערי ? או לא
ששלג אינו חוצץ בפני הטומאה ממילא לא חשיבה להיות תקרה על 

, כתב לשיטתו' סעיף ב' ח סימן תרכט"אבל הערוך השלחן באו. הסוכה
אבל דבר המתקיים , שהא דאין שלג חוצץ הוא משום שאינו מתקיים

ש לומר שאינו והוא כתב שאולי מטעם אחר י. לשעתו ודאי מבטל הסכך
ל "והמרדכי בחולין הנ, הגמרא שלנו אמר ששלג אינו מקבל טומאה. פוסל

אנו רואים ששלג נחשב , ממילא. אמר שיכול לעשות כיסוי הדם עם שלג
כ שלג עצמו כשר "כדבר שגידולו מן הארץ וגם אינו מקבל טומאה וא

הוא לכן , אבל הוא כתב שכיון שהבית יוסף חלק על המררדכי. להיות סכך
והחולקים . סבר שבזמן שיש שלג הרבה על הסכך אין לברך לישב בסוכה

צריך לומר שהם סברו שכיון , שסוברים שמותר לברך לישב בסוכה, עליו
ת שיח יצחק בסימן "וכן כתב בשו. שהוא עומד להפשיר אינו נחשב לכלום

, כי עתיד לנמס, שכיון ששלג המונח על הסכך אינו דבר המתקיים', שיג
  . לא לא נקרא שהוא דבר המאהיל על הסכךממי

        כתמיםכתמיםכתמיםכתמים

חשבתי לכתוב קצת מענין שלג , כיון שאנו לומדים מסכת נדה
בפשטות היא  12.מה הדין אם נמצא כתם על גבי שלג. בנוגע להלכות נדה

וכתם שנמצא על דבר שאינו מקבל , טהורה כיון ששלג אינו מקבל טומאה
ואז , שאז מקבל טומאה, יוומה הדין אם חישב על. טומאה אינו מטמא

בפשטות צריך להיות ? ישבה עליה ונמצא כתם ששיעורו כגריס על השלג
מה הדין אם . אבל אולי יש לומר שזה תלוי במחלוקת אחרונים. טמאה

שעתה כשהקמטים נקמטו נראה , נמצא כתם על מקום הקמטים של חלוקה

                                                 

' סעיף כד' ד סימן כח"א יו"עיין ברמ, ולענין אם יכול לעשות כיסוי הדם  בשלג 11
  .שפסק שאין לכסות בשלג

 שמה הדין אם קנחה בשלג ונמצא עליו, יש עוד שאלה בענין כתמים על שלג 12
' ק נז"ס' שהביא הדרכי תשובה בסימן קצ' ת נתיבות אדם סימן מח"עיין בשו? כתם

, שהיא טמאה משום שזה הוא כמו בדיקה' ד סימן כב"ת בר ליואי ביו"שהביא מהשו
  .כ אולי יש להקל"והדרכי תשובה אמר שקינוח אינו בכלל בדיקה וא
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צטרפין האם מ, אבל כשיתפשטו הקמטים יתפרדו זה מזה, הגריס ביחד
עיין בספר "כתב ' ק טז"ס' הפתחי תשובה בסימן קצ? לכגריס בכהאי גוונא

לענין כתם הנמצא על בית יד של נשים על ' ה סימן טו"בינת אדם שער ב
מקום הקמטים אי הוי כטיפין טיפין או נאמר שמצרף וכתב דאם אינו תפור 

ע "פשוט דאינו מצטרף כי כל קמט עומד לעצמו ואפילו אם תפורים צ
הביא זה ' סעיף לח' והערוך השלחן בסימן קצ ".פ יש אויר ביניהם"דעכ

דאטו דין זה הוא הלכה למשה מסיני , ולדעתי נראה דודאי מצטרף"וכתב 
דאמרינן אילו היה , הרי טעמא רבה איכא במילתא, דבעינן דווקא מפורדים

י אלא וודא, דלא שכיח שיפול הדם מפורד, מגופה בוודאי היה כולם ביחד
אמרינן , ובכאן שלפי הקמטים המה ביחד, כל טיפה היא ממאכולת אחרת

, נפל הדם במקום זה ומחובר ביחד על ידי הקמטים, דכשיש יותר מכגריס
או , הרי לנו מחלוקת אם אנו רואים כל החלקים לבד ".ולכן אין להקל בזה

אולי הוא , כ"וא. כיון שהם מחוברים עכשיו אז מצטרפים לכשיעור, דלמא
, הגמרא שלנו אמרה ששלג שנטמא מקצתו לא נטמא כולו. הדין לענין שלג

אם אנו , ולכן. י אמר משום שכל קורט וקורט הוא דבר בפני עצמו"ורש
אולי יש , אבל לפי הבינת אדם. רואים השיעור כגריס ביחד אז היא טמאה

  13.לומר שהיא טהורה כיון שאין שיעור כגריס הכא

                                                 

, רצפת הבית המקדשעוד יש לדון בענין השלג לגבי חציצה בין רגלי הכהנים ו 13
טעמים בראשונים למה אינו נחשב דם ' שיש ב' ועיין בקהלת יעקב טהרות סימן נח

, ועוד יש לדון בענין נטילת ידים בשלג. מ בין הטעמים יהיה שלג"ואולי נ, לחציצה
שיש מקום להקל לטבול ' ק טז"א שם ס"ובמג' סעיף יב' ח סימן קס"ע או"ועיין בשו

  .סאה מחובר' ידיו בשלג בזמן שיש מ




