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1
ואז ג� אי
 , כשה� זוחלי
'  מטהרי� אפי� מהאדמה  דהיינו מי� הנובעי��עיקר הדי
 הוא שנהרות ', פי 

דהיינו שבר באדמה שנעשה , בשבר�(ואילו מי גשמי� מטהרי� באשבור
 , סאה' צרי� שיעור של מקוה מ
ו שמטהרי� "אכ
 נהרות ק. (
אבל אי
 מי גשמי� מטהרי� בזוחלי) כמי
 בור והמי� נאספי� ונקווי� ש�


על המי� �(על הזוחלי
 ) מי גשמי��( יש לחוש שמא רבו הנוטפי� הא�, והנידו
 דלהל
 הוא). באשבור

  .סאה' אלא רק באשבור
 ובמ,  וג� המעיי
 לא יטהר בזוחלי
 ובכל שהוא� ) הבאי� ממקור המעיי

2
דימי תשרי ה� , נהר זה לדוגמא לנהר וזמ
 שבו אי
 לחוש שמא ירבו הנוטפי� על הזוחלי
' נקטה הגמ 

ואז בודאי מה שיש בנהר הוא רק המי� שהוא מקבל , 
 של הפשרת שלגי�לא זמ
 של גשמי� ולא זמ
 .ולכ� מטהר בזוחלי
 כדינו,  דהיינו ממקור נביעתו�ממקורו 

3
 
לעיתי� ' וכ
 נהרות המכזבי
 אפי. היינו באופ
 שיש לנו ספק בה� שמא רבו בה� הנוטפי
 על הזוחלי

שאז ה�  �ד בני אד� או בשני בצורת ומא הברמלבד המכזבי
 מחמת טענה כגו
 שבאו ש� ה, רחוקות

 .כשרי
 למי שבקי בה� שאי
 בה� ריבוי של נוטפי
 על הזוחלי

4
 כלומר כשיורד ,"סהדא רבה פרת) י"א�(מטרא במערבא "דרב אמר , כ
 מבואר מהמימרות שה� אמרו 

, י ריבוי הגשמי� מתרבה ומתגדל הנהר"ל שע"ומזה חזינ
 שס. י פרת גודל ומתרבה ומעיד על זה"גש� בא
וזו כוונת רב במימרא זו . (
 על הזוחלי
כיו
 שרבי� הנוטפי, כ יש לאסור לטבול בו בזמ
 כזה בזוחלי
"וא

ואל לעשות לבנותיו מקואות בימי וכ
 מתבאר מהמעשה שהיה נוהג אבוה דשמ). לפסוק את הדי
 הזה
ר משו� שאז יש הרבה מי גשמי� שנוספי� לנהר וכ
 מתחילה אז עת הפשרת הניס
 ושלא יטבלו בנ

ל לשמואל במימרא אחת "וכ
 ס.  ולכ
 היה עושה לה� מקואות
השלגי� ורבי� הנוטפי� על הזוחלי
ומבואר ,  לחוש שמא ירבו הנוטפי
שאז אי
 �" אי
 המי� מטהרי
 בזוחלי
 אלא פרת ביומי תשרי"שאמר 


נהר "ובזה חולק שמואל על עצמו שאמר כלל ש. [שבשאר זמני� יש לחוש שמא רבו נוטפי� על הזוחלי
  ].)פירושו בהערה הבאה' ע (,"מכיפיה מתברי�

5
מ "מ, לי�ֵדוהג� שאנו רואי� שכשיורדי� גשמי� הנהרות ג,  דהיינו מקורו�הנהר מתבר� מסלעו ', פי 

אי
 ל� כל טפח וטפח שיורד מלמעלה שאי
 תהו� :) "ד� כה(יבוי� הוא ממקור� כדאיתא בתענית עיקר ר

ולכ� נמצא שלעול� זוחלי
 רבי� על הנוטפי, "עולה לקראתו טפחיי�. 

6
מעיי
 שהיה מוש� מעט כנדל שהוא שר� קט
  ,)ג"ה מ"פ(ולדעתו כ� מפרשי� את המשנה במקואות  

�הרי הוא כמות  �ו נמש� אלא באותו מקו� שהיה מהל� בו מתחילתו  אינא�, והמשיכו עכשיו בשט
 דבמקו� שלא היה , שני דיני
 יש בו,א� לא היה נמש� כלל ורבה עליו והמשיכוו. ומותר לטבול בושהיה 

 ובמקו� שהיה עומד .ה שאי
 מטבילי
 בו בכל שהוא" וה,שוה למקוה שצרי� אשבור
 � מהל� מתחלתו 
ההיפ� מנידו
 (וא� רבו הזוחלי
 על הנוטפי
  .טביל בו בכל שהוא ומטהר בזוחלי
מתחלתו שוה למעיי
 לה

   .במקו� שהתרבה הרבה לצדדי�' בזה אפשר לטבול אפי, )ל"השאלה הנ


