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'ובחרת בטהרה'

מאמר הלכתי זה הוא מענה לקונטרס 'ובחרת בחיים' שחיבר חיים אמסלם בתחילת משבר הקורונה 
באדר התש"פ, ובו התיר טבילת נשים באמבטיה, ג'קוזי ובריכת שחיה. היתרו כלל גם טבילה במי 
ברז רגילים, והחמור מכך אף התיר טבילה בפחות מארבעים סאה. הוא פרסם את "פסקו" בתקשורת 

הישראלית, והדבר גרם לנזק נוראי ולפירצה חמורה ביותר בתחום הטהרה. 

במאמר זה אני פורך את כל טענותיו אחת לאחת, ומוכיח שאין שום בסיס להיתריו. דבריי מבוססים 
על דברי תורתנו הקדושה וגדולי הפוסקים, ולאחר התייעצות עם תלמידי חכמים רבים, ובראשם 
מקוואות,  בנושא  בעולם  הגדולים  המומחים  אחד  שהוא  שליט"א,  פוזן  מאיר  הרב  הגדול  הגאון 

מחבר שלשה ספרים בנושא מקוואות ועוד, וכן הרה"ג דב ברל דייטש שליט"א, ועוד מומחים.

'ובחרת בחיים',  'ובחרת בטהרה', כמשקל נגד לחיבורו של אמסלם שקראו  קראתי למאמר בשם 
שראוי היה לו לקוראו 'ובחרת במות'.   

חיברתיו בחסדי ה’ עלי

שלמה בניזרי ס”ט
אייר התש”פ
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טבילה באמבטיה, ג'קוזי ובריכת שחיה

לטבול  לנשים  המתיר  אמסלם,  חיים  הרב  לשעבר  ח"כ  של  הלכה  פסק  התפרסם  התש"פ(,  ניסן  )י"ב  מחודש  למעלה  לפני 
)במתכונת מצומצמת( שלשה שבועות קודם בכ"א  וראיתי את הפסק הזה  ובריכה. לראשונה שמעתי  ג'קוזי  בביתם באמבטיה, 
אדר, וכבר אז הזדעזעתי כמו רבים. זעקה רבה קמה מרחבי הארץ, מרבנים, ראשי קהילות ובלניות שטענו ש'פסק' כזה הורס 
את כל מה שבנו בעמל רב במשך שנים רבות. נשים חילוניות או מסורתיות יעדיפו טבילה באמבטיה מאשר במקוה. הרבנים 

הראשיים שליט"א, הוציאו מיד פסק הלכה האוסר כל טבילה בבית, והביעו שאט נפש מפסק זה.

גם אליי פנו רבים משומעי לקחי, וביקשו את חוות דעתי לראות האם יש אמת בטענותיו, כי יש האומרים שקראו את פסקו, 
)כולל  עמודים   62 המכיל  פסקו  כל  על  ועברתי  וקיימתי,  הבטחתי  כצודקות.  הנראות  לטענותיו  רבות  ראיות  מביא  הוא  ואכן 

ההסכמות(, וכעת אעלה על הכתב את מסקנותיי. 

הערותיהם  את  העירו  הנאמר,  כל  על  עברו  אשר  בתורה,  מופלגים  ת"ח  עם  התייעצתי  הפסק  בכתיבת  ואומר,  אדגיש 
והארותיהם )אשר שובצו במאמר( והסכימו עם הדברים, ובראשם הגאון הגדול הרב מאיר פוזן שליט"א, הידוע כאחד המומחים 
הגדולים בעולם בנושא מקוואות, אשר חיבר שלשה ספרים בתחום זה, 'אור מאיר' על משניות מקוואות, השני 'אור מאיר' 
על טור בית יוסף מקוואות, והשלישי 'אור מאיר' על שו"ע מקוואות. הוא גם צירף מכתב אישי המובא בסוף המאמר. כמו כן, 
התייעצתי עם הרה"ג דב ברל דייטש שליט"א, מו"צ בנווה יעקב י-ם, עם הרב יהודה לייב מינצברג שליט"א, הרב המפקח על 

המקוואות בירושלים, וכן המאמר היה לנגד עיניהם של תלמידי חכמים חשובים ביותר. 



מי  א. לטבילה כשרה צריך  ישנן ארבע בעיות מרכזיות:  וכד',  בג'קוזי או בבריכה  ביתית,  לדון בטבילה באמבטיה  בבואנו 
)אלא אם נאגרו בתקופת החורף(, אלא רק מי ברז המוגדרים כשאובים,  וכד', ובבתים אין בנמצא מים כאלו  גשמים או מי מעיין 
והם אסורים מבחינה הלכתית. ב. לאמבטיה יש דין של כלי, ואסור לטבול בכלי. ג. כמות מים שהאמבטיה צריכה להכיל לצורך 
טבילה כשרה היא מינימום 40 סאה, השווים לשיטת הגרא"ח נאה 332 ליטר, וכך נוהגים הספרדים, ולשיטת החזון איש 573 
ליטר, ובפועל רוב או כל האמבטיות אינן יכולות להכיל כמויות מים כאלו. ד. באמבטיה, בג'קוזי ובבריכה יכולה להיות בעיה 

של מים זוחלים. 

כמו  הראשונים  כל  לדברי  בניגוד  שעומד  שווא  במצג  מדובר  אבל  הנ"ל,  מהבעיות  לחלק  פתרון  כביכול  מציג  אמסלם, 
שיבואר להלן.  



בעיית המים השאובים 

הגדרת מים שאובים - מים שאובים הם, מים שנשאבו ע"י אדם או עברו דרך כלי שיש לו בית קיבול.

הוא  שאיסורן  פסק  השו"ע,  מרן  מדאורייתא.  או  מדרבנן  הוא  איסורם  האם  השאובים,  המים  בכשרות  הפוסקים  נחלקו 
)שו"ע חיו"ד סימן ר"א סעיף נ"ג(: "הבא להכשיר מקוה שאוב ממקוה שלם שאינו  מדרבנן, והרמ"א פסק מדאורייתא. מרן  פסק 
שאוב, אף על פי שאינו משיקו אלא כשערה, כשר ואפילו אין מי ההשקה רואין פני האויר" )עיין בש"ך ס"ק י"ז שכתב שעיקר ההוכחה 
שמרן סובר שמים שאובים הם מדרבנן, זה מסעיף זה(. ושם )בסעיף ג'( מובא: "ארבעים סאה שאמרו, צריך שלא יהיו שאובים; שאם הם 
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שאובים, פסולים. הגה: ואם כל המקוה הוא שאובין, פסול מן התורה, וספיקא לחומרא; אבל אם רוב המקוה כשר והמיעוט הוא 
שאובין, אינו אלא מדרבנן וספיקא לקולא )טור בשם הרא"ש ור"ש והרבה פוסקים(. 

והר"ן כתב שכן דעת  )בפירוש המשניות ריש פ"ד, ובמשנה תורה פ"ד ה"ב(,  הרמב"ם  י"ז:, ב"ב ס"ו.(,  )תוס' פסחים  כהר"י  מרן פסק 
מהר"י מיגאש והגאונים. וכן דעת הרמב"ן ושכן הבין בדעת הרי"ף והגאונים, וכן דעת ר' עובדיה מברטנורא.

הר"י נימק למה זה רק דרבנן, והלא ראינו פסוק מפורש בתורת כהנים שמשמע שזה דאורייתא?: "והא דתניא בתורת כהנים 
לומר  בידי שמים", צריך  בידי שמים אף מקוה  לומר מעין, מה מעין  יכול אפילו מילא בכתף, תלמוד  ובור",  "אך מעין  )שם( 

דאסמכתא בעלמא הוא, וטעמא דאסרו רבנן שאובה, גזירה דילמא אתי לאטבולי במנא )בכלי(, דבתוך הכלי ודאי אסור לטבול 
מדאורייתא".

הרמ"א פסק כרשב"ם ור"ת )בתוס' ב"ב דף ס"ו:(, רש"י )ב"ק דף ס"ז:(, הרא"ש )הלכות מקוואות א'( והטור.



אינם  הברזים  שמי  הטוענים  מהעבר,  רבנים  מספר  אמסלם  הביא  אשה,  לטבילת  האסורים  השאובים  המים  בעיית  לגבי 
חשובים כמים שאובים, וממילא נפתרה בעיית המים. הראשון שבהם הוא רבי עבדאללה סומך )נפטר לפני כ-130 שנה( ותלמידו 
הרב בן איש חי, רבי רפאל בן שמעון, רבי יחיאל מיכל הלוי אפשטיין בעל ערוך השולחן, ועוד רשימה ארוכה של רבנים, שכולם 
התירו להשתמש במים המגיעים ממעיינות מים חיים ומנהרות כמו הנילוס וכד', דרך משאבות ומועברים בצינורות לבתים, 
ולמלא במים אלו דרך הצינורות )לא בדליים וכד'( את המקוואות. הם הסבירו שהמים נשאבים ישירות מהמעיינות או מהנהרות 
ע"י משאבות, ומולכים ישירות לבתים ולמקוואות, ואין להם דין מים שאובים, ובלשון הבן איש חי: "אע"ג דזה נעשה מכח 
האש אשר האדם מדליק בידיים אין בזה פיסול, משום דעליית המים היא נעשית ע"י שלשה כוחות בזה אחר זה". ערוך השולחן 
)חיו"ד סימן ר"א, קס"ג( הבהיר היטב למה שאיבת המים מותרת ע"י צינורות מהמעיינות ואין בזה מים שאובים ע"י כלי: "וזהו 

ההפרש בין המשכה ע"י כלים ובין המשכה ע"י דבר המקבל טומאה, דע"י כלים כיון שנכנסו המים בהם אף רחוק מן המקוה, 
נפסלו המים לגמרי אף אחר שיצאו מהכלים, משא"כ בדבר המקבל טומאה ואינו כלי, לא נפסלו המים בצאתם משם על דבר 
שאינו מקבל טומאה ומשם נפלו למקוה". משמע מדברי כל הפוסקים שהביא אמסלם, שהמים לא נשאבים למקום מסוים ולא 
לתוך כלים, אלא מובלים ישירות מהמעיינות ולכן אין להם דין מים שאובים, אך מובן מדבריהם שאם הם נאגרים תחילה אחרי 

שאיבתם בכלים או בדרך וכד' ורק אח"כ מועברים למקוה, משמע שיש להם דין מים שאובים כי הם אגורים בכלי.  



הפרכת הטיעון

כבר בעבר, רוב גדולי ישראל חלקו על ההיתר שנתנו אותם גדולי עולם שהזכרתי, אבל בטוחני שכל אותם רבנים שהתירו 
בעבר, בימינו בוודאי שהיו אוסרים זאת, מהסיבה שהמציאות השתנתה. בעבר טכניקת השאיבה הייתה פשוטה, היו מחברים 
בימינו  אך  למקוואות,  עד  בצינורות  ישירות  מועברים  היו  והמים  כלים,  לתוך  מים  כניסת  בלי  למים  ישירות  המשאבה  את 
של  הראשון  מהרגע  המתחילות  הלכתיות  בעיות  יצרו  ובכך  השתנו,  המים  והולכת  השאיבה  ושיטות  התפתחה  הטכנולוגיה 

השאיבה, ועקב כך המים נהפכים למים שאובים. אפרט חלק מהן.

א. המשאבות הן כלי קיבול - המשאבות שואבות לתוכן מים, ויש חשש גדול שהמשאבה עצמה היא כלי קיבול, ואז המים 
נהפכים בפשטות לשאובים. 

את  למלא  רוצים  שבו  שמש  שלדוד  פשוט  לפיכך  בתוכו,  נאגרים  הם  שמש,  לדוד  מגיעים  המים  כאשר   - שמש  דוד  ב. 
האמבטיה במים יש לו דין של כלי קיבול, וממילא המים שאובים לחלוטין. 

ג. מקטין לחץ - בכל כניסה לבית או לבניין יש מקטין לחץ, שמטרתו להגן על הברזים שלא יתפוצצו מהזרם. כאשר המים 
עוברים דרכו הם למעשה נכנסים שם לכלי ונאגרים, ורק אח"כ ממשיכים. 

ד. פילטר לסינון המים - יש פילטר ראשי בכניסה לצינורות הבניין, שתפקידו לסנן את המים מכל הלכלוכים, ובעבור שם 
המים הם נאגרים בכלי.
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ה. שעוני מדידה - שגם שם המים נאגרים בכלי.

לא נכנסתי לדיון מורחב על ההיתר שנתנו בעבר אותם רבנים גדולי תורה לשימוש במי הברזים שמילאו בהם את המקוואות 
לפני קצת למעלה ממאה שנה, אבל אזכיר רק שרוב גדולי ישראל דחו אז את ההיתר הזה מדין מים שאובים, וכפי שסיכם זאת 
בקצרה בספר אור מאיר פוזן )ח"ב, עמ' ע"ב ב'תוספת אור'(: "אבל הני מקוואות הישנים שבימיהן היו טובלים במי העיר, שבאו דרך 
צינורות דיש בדרך הילוכן כלים, כגון פלומפע"ן )משאבות(, ברזות או וואססער מעססע"ר )שעון למדידת כמות המים(, שכמה מהם 
)ראה בסוף המאמר מכתב  כלים גמורים הם, לרוב הפוסקים המים שעברו דרך שם מן המעיין, דין מים שאובים גמורים עליהם". 

שכתב לי הרה"ג מאיר פוזן שליט"א, ושם הוסיף עוד דברים הפוסלים את המים השאובים(.

בנוסף לכל הנ"ל, בגלל המחסור במים, מדינת ישראל פיתחה עם השנים את נושא התפלת המים, והיום יש חמישה מכוני 
20% מגיעים מהכנרת וממי תהום הנשאבים  התפלת מים המספקים כ-80% מצריכת המים הביתית של מדינת ישראל, ורק 
יו"ר מקורות מר מ. מ., וכן בשיחה עם אחד המהנדסים(. מה הנפקא מינא לענייננו? בשיטת ההתפלה יש  )כך הסביר לי  ע"י משאבות 
לחוף,  סמוך  הנמצא  ההתפלה  מתקן  תוך  אל  התיכון  הים  מעומק  מים  שאיבת  הוא,  בהם  המרכזי  הרעיון  אך  שיטות,  מספר 
אל תוך מיכל ושוהים שם במיכל מספר דקות, ומשם המים עוברים למכונות של הפרדת המים מהמלח )בישראל רוב ההתפלה 
נעשית בשיטת אוסמוזה הפוכה(, ולאחר ההפרדה מועברים המים לבריכה ומשם למקורות. דבר זה הוא משמעותי ביותר, שאכן 

ההיתר שהרבנים דלעיל נתנו למילוי המקוואות ממי ברזים, היה מתוך הידיעה הברורה שהמים נשאבים ישירות מהבארות 
ומועברים ללא כל טיפול או אגירה בכלים בדרכם, אך במקרה דנן פשוט שלמים הללו יש דין של מים שאובים, וממילא לא 
ניתן להשתמש בהם למילוי המקוואות, כי יש להם דין מים שאובים, שלשיטת מרן השו"ע איסורם מדרבנן, ולשיטת הרמ"א 

איסורם מדאורייתא. 

כל הנתונים הללו מוכיחים חד משמעית, שלמים במדינת ישראל יש דין מים שאובים, וממילא נפל כל בניינו של אמסלם 
בטענה זו, )מן הסתם גם הרב משאש זצ"ל שנתן היתר לטבילה באמבטיה במים שאובים כמובא לקמן, היה אוסר היום את המים הללו מדין מים 
שאובים(. על היתרו זה של אמסלם, כתב הרב המסכים לפסקו, הרב אברהם מיכאל )עמ' 59(: "עניין המים השאובים הוא איסור 

לכל הדעות )אלא אם רואים את מי הברז באופן שהוא מתאר. איני בטוח שזה באמת חלק!!(. אם אלו דבריו של הרב הממליץ .....1



בעיות הטבילה באמבטיה/ג'קוזי/בריכה

הבעיה השניה שאמסלם ניסה לפותרה היא, טבילה באמבטיה, אשר שתי בעיות מרכזיות יש בה:      1. היא למעשה כלי, 
וקיי"ל מדאורייתא שאסור לטבול בכלי. 2. כמות המים המוגבלת שניתן להכניס בתוכה.

לצורך היתר לטבול באמבטיה, אמסלם הביא רק פוסק אחד יחיד ומיוחד שהתיר טבילה באמבטיה, וכל הרשימה הארוכה 
של הפוסקים שהביא בחיבורו, כולם דברו רק על היתר מים הבאים בברזים שמותר למלא בהם את המקוואות, אך לא על 
התרצ"ט  בשנת  נשאל  הרב  ירושלים.  של  רבה  שהיה  זצ"ל,  משאש  שלום  רבי  הגדול  הגאון  הוא  הפוסק  באמבטיה.  טבילה 
)מן  יהודים חרדים שהגיעו בזמן המלחמה  חי אליקים מקזבלנקה שבמרוקו(, לגבי  מאיר  משה  )הרב  )1939( מהרב המשמ"ח אליקים 

גדול,  קושי  גורם להם  וזה  כבר ארבעה חודשים,  ואין להם מקוה  טולוז שבצרפת,  לעיר  הסתם מתכווין למלחמת העולם השנייה( 

ובפרט שיש זוגות צעירים בשנת נישואיהם הראשונה, והרב שלהם שואל אם ניתן להתיר להם טבילה באמבטיה או שפיכת 
מים בכמות גדולה על הגוף באמבטיה, כדי להוציא את האישה מטומאתה. כמובן שאת רעיון המקלחת דחה הרב על הסף, אך 
לגבי האמבטיה הרב כן התיר בדוחק רב ביותר, אך הצריך שלשה תנאים שהם בגדר של בל יעבור )והם מבוססים על הנפסק בשו"ע 
חיו"ד, סימן תר"א סעיפים א', ז' ומ'(: 1. שיהיה נקב בשולי האמבטיה, שע"י נקב כזה נתבטל שם כלי ממנו ואינו מקבל טומאה )הרב 

התחבט רבות לגבי גומיית השסתום )הפקק מגומי( שסוגרים עמה את יציאת המים לבור הניקוז, שלשיטת פוסקים רבים הסגירה הזו 

גורמת להחזיר את האמבטיה לדין כלי שאסור לטבול בו, אך בסוף בדוחק רב התיר(. 2. שהאמבטיה תהיה מקובעת בקרקע. 3. 
שהאמבטיה תהיה מסוגלת להכיל יותר מ-40 סאה. הרב הבהיר שלכתחילה עדיף שה-40 סאה יהיו לשיטת החזו"א )הרב כתב 

1.  דרך אגב, זו לא הראייה החזקה והמרכזית שלי בהפלת בניינו, אלא היא ראיית משנה, כי עיקר טענותיי הן לקמן בנושא האמבטיות, שברובן אינן 
מכילות 40 סאה ובכלל פסולות מעיקרא מדין סדק ומים זוחלין, וכן דחיית טענתו שמ' סאה זה מדרבנן.
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648 ליטר, כשהיום מוסכם שזה 573 ליטר(, אך בדיעבד ניתן להסתפק גם לשיטת הגרא"ח נאה )הרב לא נקט בשמות החזו"א והגרא"ח נאה, 

אלא בשיטות אלו, ולרב יצא ש-40 סאה לשיטה המקלה זה 375 ליטר, כשהיום מוסכם שזה 332 ליטר(. 

3 התנאים שהציב הגר"ש משאש, אך משום מה את הפרט החשוב ביותר שהדגיש הגרש"מ לא  אמסלם אכן הביא את 
הביאו אמסלם, והוא, לטבול באמבטיה רק בתנאי שיהיו בה 40 סאה, הדגיש הרב משאש והסביר, שהרי כאשר היא תמלא את 
האמבטיה ותיכנס לטבול, אז באופן טבעי המים יעלו על גדותיהם ויישפכו החוצה, הרב הדגיש שגם לאחר שתכניס את גופה 
ויצאו המים עדיין חייבים להיות 40 סאה מים, ואם יפחתו מ-40 סאה אז לא עלתה לה טבילה. אמסלם ידע למה הוא לא מביא 
פרט זה, משום שלענ"ד מיד נראה שהוא יטען שניתן לטבול גם בפחות מ-40 סאה ולצאת י"ח, רק ששכח שאת כל כוחו לטבול 
באמבטיה בתנאים אלו הוא שאב מהגרש"מ, ואת החלק העיקרי בתשובת הגרש"מ השמיט, מכיוון שהוא סותר את כל פסקו.

יש לשים לב כבר עתה, את הסתייגות הגרש"מ לרב השואל: "זהו הנ"ל להלכה ולא למעשה, עד ישקיף הרה"ג על דבריי 
המעטים, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו", כלומר הגרש"מ לא פוסק כאן הלכה למעשה, אלא מביע את דעתו ומניח לרב השואל 
לפסוק כהבנתו, בהכירו את המקרה מקרוב. והבנתי זו היא גם עפ"י הגמרא במסכת בבא בתרא )דף ק"ל:(: "א"ל ר' אסי לר' יוחנן: 
כי אמר לן מר הלכה הכי, נעביד מעשה? אמר: לא תעבידו עד דאמינא הלכה למעשה". הר"י מיגאש פירש שם: "שאל ואמרו לו 
הלכה, לא יעשה מעשה עד שיאמרו הלכה למעשה, כי שמא לא עיינו בה לפי הצורך, וכיון שאמרו לו הלכה למעשה - ודאי לא 
אמרו אלא לאחר עיון ודקדוק גדול". מושג זה של 'הלכה ולא למעשה' חוזר המון בלשון הפוסקים והמפרשים, והוא מעיד על 
הדגשה בדברי הפוסק האומרת, אכן חיוויתי את דעתי, אך לא ניתן לפסוק מכך הלכה למעשה. ואביא רק דוגמא אחת קטנה 
מהקדמת ספר המקנה )מסכת קידושין( לרבי פנחס הלוי איש הורוביץ – ההפלאה, וז"ל: "ואני מזהיר לכל אשר יעלה מן החידושים 
אל  להלכה, ויותר מהמה בקונטרס אחרון אשר קווצותיו תלתלים כהררים תלויים בשערה. סנסניו וסעיפיו מי יוכל לשערה. 
יסמוך לב הקורא לעשות מעשה. כי הדברים נאמרו להלכה ולא למעשה. עד אשר יעיין וידקדק היטב הדק. וימצאם על נכון בלי 

בדק".2 



א. בעיית כמות המים - מיד כשקראתי את תחילת התשובה, עלתה לי בס"ד מחשבה ללכת לבדוק כמה מים בכלל יכולה 
אמבטיה להכיל. התברר לי דרך היצרן שישנן מספר סוגי אמבטיות, גדולות וקטנות, כשהסטנדרטית ברוב הבתים היא הקטנה 
יותר שאורכה הוא 1.60 מ', על 70 רוחב ו-40 עומק )ויש אף יותר קטנות מזו(. הנתונים הללו הם הברוטו מבחוץ, אך כשמודדים 
את המידות בתוך האמבטיה זה מצטמצם מאוד. האורך מצטמצם ל-1.38 ס"מ לערך, הרוחב ל-56 ס"מ, והגובה ל-40 ס"מ, 
לטבול  שייך  לא  שפשוט  הדבר  ומשמעות  ליטר,  ל-309  להגיע  יכולה  המקסימלית  המים  כמות  הללו,  הנתונים  ובהכפלת 
באמבטיה כזו, כי המינימום הנדרש לטבילה הוא 332 ליטר! אך בדקתי באמבטיה שבביתי, שהיא איננה סטנדרטית אלא גדולה 
יותר וניתן להכניס בתוכה כמות מים גדולה יותר, אך אז שמתי לב שבאמבטיה יש שסתום בטיחות הנמצא בדופן האמבטיה, 
ומיקומו כעשרה ס"מ לערך מתחת לקצה האמבטיה. שסתום זה שלא ניתן לסוגרו, גורם שברגע שהמים מגיעים אליו, המים 
יוצאים מחוץ לאמבטיה ולא נותנים לאמבטיה להתמלא, והוא נעשה לצורך בטיחותי. כעת, כדי להיות בטוח ולא להסתמך על 
נוסחאות מדידה, מילאתי מים עד השסתום והמקסימום שהגעתי היה כ-300 ליטר!! ואז החלו המים לזרום לבור הניקוז דרך 
שסתום הביטחון. לענ"ד, לו הייתי ממשיך למלא עוד עד הרום המירבי )לו זה היה אפשרי טכנית( הייתי יכול להגיע להערכתי עד 
כ-370 ליטר, רק שאז ברגע שתיכנס הטובלת למים, עפ"י חוק )כמדומני ארכימדס( כמות המים שתצא מחוץ לאמבטיה המוצפת 
עד למעלה, תהיה זהה למשקלה ואף קצת יותר, דהיינו מי שמשקלה 70 קילו צריך מינימום 402 ליטר עד השסתום, פחות מכך 
לא ישאר 40 סאה, כי כשתיכנס לאמבטיה נשפכת החוצה דרך נקב השסתום כמות מים של 70 ליטר, ולמי שמשקלו 80 או 90 

קילו צריך מינימום 422 ליטר עד גובה השסתום, ואלו  אמבטיות שאינן מצויות.

יכולתי לסיים כאן את הדיון, כי אין כבר מציאות הלכתית שניתן לטבול באמבטיה בגלל החוסר בארבעים סאה, אך בכל 
זאת בואו נבדוק בכלל, האם יש היתכנות הלכתית מציאותית לטבול במצב קיצון כזה לו לא היו המניעות שציינתי? אני אישית 

2. הערה - לפני שאמשיך, רק הערת אגב קטנה. לגבי טבילה בכלי נקוב אין זה דיון חדש ומפתיע, וכבר מובא ברמב"ם בהלכות מקוואות )פרק ו', ד'(, 
וכן בשו"ע )חיו"ד סימן ר"א הלכה ז' ומ'(. מרן דן בסיטואציה דומה, וכתב את הדרך להתיר כלי ולהפוך אותו למקוה, רק שהגרש"מ הקל כאן יותר 
ממה שהתיר מרן, הן בעניין הגומי והן בעניין מים שאובים. וכן דן באריכות הנודע ביהודה )מהדורה תנינא חיו"ד סימן קמ"ב הסובר שאמבטיה נחשבת 

כלי, וכל שיש פקק יש לה דין כלי(, וכן עוד פוסקים.
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ניסיתי לטבול באמבטיה בכריעה על הברכיים וזה היה קושי נוראי, וגם גופי בלט מאוד כלפי מעלה ובוודאי שהמים לא כיסו את 
גופי, ולכן שכבתי על הגב שזה היטיב את אי הבולטות שלי מעל למים. בהתחשב באשה שצריכה שכל גופה יהיה בתוך המים 
ואף שערה לא תצא מחוץ למים )ראה לקמן בהרחבה(, ועוד כמה דברים שעליה לעשות כדי שהטבילה תהיה כהלכתה, האישה 
עלולה להיכנס לבהלה או חרדה מחשש לחנק, ולא בטוח שראשה יהיה בכלל מרוכז בטבילה כהלכתה, ושתצליח להכניס את 
)חיו"ד סימן קצ"ח, ל"א( הביא מספר דברים שראוי שהטובלת לא תעמוד עליהם  השולחן ערוך  כל גופה ושערותיה למים. מרן 
בשעת טבילה למרות שאינם מטמאים, מהחשש שלא תטבול כראוי, וז"ל: "וכן לא תעמוד על גבי כלי חרס ולא על גבי בקעת 
ותטבול; ואף על פי שאין כלי חרס מטמא מגבו ולא ראוי למדרס, חשש חכמים הוא שמא תפחד שלא תפול ולא תטבול כראוי". 
עוד נפסק שם בשולחן ערוך )חיו"ד הלכות נדה סימן קצ"ח, סעיף מ'(: "צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב  שנה ויום אחד 
בשעה שהיא טובלת, שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים", וכאשר טובלת בביתה, מי היא זו שתפקח על טבילתה 
הכשרה? הרי גם אמסלם טוען שפסקו הוא לחילוניות עד מסורתיות, האם הן תדאגנה לפיקוח על שערות ראשן? האם הוא 

לוקח אחריות על כשרות טבילה כזו בתנאים כאלו? 

ב. בעיית מים זוחלים - שסתום הבטיחות המועיל להגנה מפני טביעה או גלישת המים מחוץ לאמבטיה במקרה ששוכחים 
כותבי את הדברים דלעיל, חשבתי לעצמי שלמעשה  גורם לפסול לחלוטין את הטבילה באמבטיה. לאחר  לסגור את הברז, 
כזה למעשה  ובהגיע המים לשם הם מחלחלים החוצה, דבר  ושהנקב למעשה פתוח,  לנקב שמאחוריו,  כיסוי  השסתום הוא 
פוסל את כל האמבטיה מדין סדק במקוה, כנפסק בשו"ע )חיו"ד סימן ר"א, נ'(: "מקוה של מי גשמים שנפרץ אחד מכותליו, והמים 
יוצאים דרך הסדק, אם ישארו בו מ' סאה אחר שיצאו קצתן שעד הסדק - כשר )המקוה כולו(, ואם לאו )ואם כשיצאו המים שעד 
הסדק לא ישארו מ' סאה( פסול )כל המקוה, אפילו שכעת יש בו מ' סאה(, משום דהוה ליה זוחלין, ואין מקוה מטהר בזוחלין. הרמ"א: 

ויש מחמירין אפילו אם ישארו מ' סאה עד הסדק, ויש לחוש לדבריהם לכתחלה לסתום הנקב". 

מהסדק,  שלמעלה  בחלק  אפילו  לטבול  כשר  מהסדק  למטה  סאה  מ'  יש  שכאשר  הרא"ש,  כדעת  היא  השו"ע  מרן  דעת 
ואינו חייב להנמיך ראשו לתוך המים שהם למטה מהסדק. והטעם שכל שיש מ' סאה כשרים באשבורן, גם העליונים נטהרים 
בהשקה. ודעת הרמ"א להחמיר לכתחילה שלא לטבול אפילו למטה מהסדק שיש בו מ' סאה, לחוש לדעת מרדכי והרשב"א 
שפוסלים אפילו בדיעבד, אמנם בדיעבד, משמע שהוא סובר כדעת מרן כנ''ל שכן היא דעת הרא"ש והטור. ודעת לחם' יש 

להחמיר אפילו בדיעבד אם טבל בחלק שלמעלה ממ' סאה. )עיין עוד בספר אמת ליעקב פרץ, עמ' ל"ב(.3

ג. סתימת חור הניקוז באמבטיה - בעיה נוספת והיא, סתימת יציאת המים בתחתית האמבטיה ע"י פקק מגומי )היום ברוב 
האמבטיות הפקק הוא ממתכת(. הפקק גורם לאי ביטול האמבטיה מתורת כלי, וכדי להכשיר אמבטיה כזו צריך לסתום את נקב 

היציאה בבטון )עיין נודע ביהודה מהדו"ת סימן קמ"ב, וכן במכתב המצורף לפסק זה מאת הגאון הרב מאיר פוזן שליט"א(. בניסיון שעשיתי 
בביתי ומילאתי את האמבטיה בכמות של מאות ליטרים, סגרתי את האמבטיה עם הפקק ממתכת שהיה אמור לתת נעילה 
הרמטית, אך תוך כדי המילוי שמתי לב שבבור הניקוז הסמוך, כל הזמן זרמו שם מים שהגיעו מהאמבטיה הנעולה, דבר שמעיד 
על נזילה ובלשון ההלכה זה נקרא מים זוחלים הפוסלים את המקוה. )ייתכן שהנזילה שקרתה אצלי היא תקלה מקומית בשסתום, למרות 

שהאמבטיה היא די חדשה ותקינה לחלוטין, אך זה מסוג התקלות שיכולות לקרות בטבילות ביתיות לא מפוקחות(.



בעיות בג'קוזי – 1. בג'קוזי קטן יכולה להיות בעיה )גם אם המים היו מי גשמים שאינם שאובים( שהוא לא מכיל כמות של 40 סאה 
בגלל שהבריכה קטנה, או בגלל ששסתום הביטחון לא מאפשר מילוי כמות גדולה של מים, ובהגיע המים לשסתום הביטחון, 
סירקולציה,  מערכת  יש  מהג'קוזים  גדול  בחלק   .2 הרצויה.  המים  לכמות  להגיע  ניתן  ולא  לג'קוזי  מחוץ  המים  את  זורק  הוא 
שמצד אחד המשאבה מכניסה מים, ומצד אחר היא מוציאה את המים מחוץ לבריכת האמבטיה, אל צינורות חיצוניים המונחים 

מתחת לג'קוזי, וזה למעשה מים זוחלים הפוסלים מקוה. 3. בעיה להשיג מי גשמים.

שמופעלת  מכיוון  דהיינו,  שאובים(,  שאינם  גשמים  מי  היו  המים  אם  )גם  זוחלים  מים  של  בעיה  יש   .1   - שחיה  בבריכת  בעיות 

3. הערה – ניתן להוסיף עוד שתי בעיות שיש בהן כדי לפסול את האמבטיה עפ"י רוב הפוסקים, אך מכיוון שיש בהן מחלוקת הפוסקים וחלק קטן מהה
פוסקים מכשירים אותן בדיעבד, לא אתייחס אליהן כראיה מרכזית להפרכת היתרו של אמסלם, אך חשוב שיוזכרו כאן כדי להראות כמה חלש היתרו.
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מערכת סינון במים, אז כל הזמן יש יציאה וחזרה של המים, ודבר זה פוסל את המקוה. 2. בעיה להשיג מי גשמים. )בכל הנושאים 
מאיר  הרב  הגאון  עם  בשיחה  וכן  דלעיל,  המכשירים  כל  את  בעצמו  ומתקין  בתחום  שעוסק  מקצוע  איש  עם  בשיחה  הדברים  לי  הובהרו  הטכניים, 

פוזן שליט"א, וכן בשיחה עם הרב יהודה לייב מינצברג, הרב המפקח על המקוואות בירושלים(. בעיות אלו הן בנוסף לכל הבעיות האחרות 

שהזכרתי לעיל.



במהלך  לתדהמתי  אך  התשובה,  קריאת  בתחילת  עוד  לבד,  הגעתי  וכד'(  המים  כמויות  )לגבי  דלעיל  והתובנות  הנתונים  לכל 
)בעמ'  ציין  והוא  ליטר,   332 להכיל  יכולות  אינן  האמבטיות  שרוב  זה  לפרט  מודע  היה  אמסלם  שגם  גיליתי  התשובה  קריאת 
אך עם כל זאת המשיך  260 ליטר!!!   - 220 54 בקונטרסו( שעשה בדיקה עם היצרנים שאמרו לו שרוב האמבטיות מכילות בין 

אמסלם לכתוב את פסקו, אך מה יעשה כשאין כמות מים מספקת? לזה מצא אמסלם פתרון קסם יצירתי, והוא, שהאישה 
ואם  יותר,  או  ליטר  כ-220  מינימלית של  למים הללו בכמות  גופה מתחת  כל  להכניס את  ותשתדל  תעשה מאמץ אקרובטי 
וז"ל אמסלם  ובכל הפוסקים ראשונים ואחרונים,  40 סאה כנפסק בשו"ע  וזאת למרות שאין  - אז עלתה לה טבילה!  תצליח 
)בעמ' 12 בקונטרסו(: "יש להורות, שבזמן מגפת הקורונה כאשר אין ברירה אחרת, תטבול בבריכת שחיה או בג'קוזי המכיל שיעור 

51 בקונטרסו(: "ב. ומי שאין לה כי אם  )בעמ'  או שיעור שלכל הפחות מים שכל גופה עולה בהם. וכן פסק  עוד  ארבעים סאה, 
אמבטיה רגילה וכל גופה יכול להיכנס בתוכה בבת אחת, תטבול בה". וכן פסק במכתב מכ' אדר התש"פ: "ומי שיש לה בביתה 

אמבטיה המכילה מעל 250 ליטר מים בקירוב, )כגון ג'קוזי( תוכל לטבול בה, ובלבד שכל גופה יכנס במים". 4



ארבעים סאה זה דאורייתא

החמור ביותר בפסקו של אמסלם, שהוא ניסה לטעון ולהוכיח מפוסקים ראשונים ואחרונים שארבעים סאה זה רק מדרבנן, 
ומדאורייתא די אם תטבול במים שיכסו את כל גופה ואז עלתה לה טבילה, ובמצב חירום בוודאי שניתן לסמוך על כך. ולשיטתו, 
220 ליטר והטובלת תצליח להתכסות כולה בכמות זו, עלתה לה טבילה כמובא בציטוטים ממנו  אם האמבטיה מכילה אפילו 
לעיל, וכמובא עוד )בעמ' 49 בקונטרסו(, וז"ל: "דבר שני, גם השיעור שניתן לטבילה שהוא ארבעים סאה הוא מדרבנן, כי מן התורה 
בשביל להיטהר צריך שגוף האדם יכנס לתוך המים, וזה יכול להיות גם בפחות מארבעים סאה, כי זה תלוי בגוף האדם עצמו, 
אולם חכמים שיערו באופן שזה יספיק לכולם, ולכן במידה וטבל אדם כל גופו במקוה מים שכזה, עלתה לו טבילה מן התורה. 
כדעת הרמב"ם שמים שאובין פסולים למקווה רק מדרבנן סוברים רוב הראשונים, וכך דעת בעל השולחן ערוך. כדעה זו שמן 

התורה נטהרים גם בפחות מארבעים סאה, אם הגוף עולה בהם, כתבו הלבוש, הב"ח התורות אמת ועוד גדולים".5 

דבר זה מזעזע, שהרי הלכה פסוקה היא בשו"ע ומוסכמת על כל הפוסקים ראשונים ואחרונים )למעט הב"ח והלבוש הסוברים 
שזה מדרבנן(, שצריך 40 סאה ושזה מדאורייתא, וז"ל מרן השו"ע )סימן ר"א, א'(: "אין האשה עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ. 

ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה וחייבין עליה כרת עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקוה או 
מעיין שיש בהם ארבעים סאה וכו', כשר אם יכולה להתכסות כל גופה בהן בבת אחת וכו', וצריך שיהיה החריץ שבו המים גדול 
יותר משיעור זה, כדי שכשתכנס הטובלת ויתפחו המים ישארו שם ארבעים סאה )תוס' פ' ערבי פסחים. הש"ך )שם אות ג'( חידד: 

4. הערה - אמסלם כל כך לא מסונכרן עם הרבנים המסכימים בהסכמה לקונטרסו, כך שבעמ' 57 כותב הרב המסכים מיכאל אברהם, דברים הסותרים 
את קולת אמסלם בדבר טבילה בפחות משיעור 40 סאה: "להשלמת התמונה רק אוסיף שלמסקנתו יש כמה תנאים להיתר הזה. אני מביא אותם בלי 
לדון לגביהם, רק כדי שהקורא לא ייכשל. הרב אמסלם כותב שלא מדובר על סתם טבילה באמבטיה או בבריכה, אלא להקפיד עם השגחה שכל גופה 
של הטובלת בא במים. בנוסף, צריך שיהיה שיעור מינימלי של 40 סאה בשיעור המיקל )332 ליטר(, שהאמבטיה או הבריכה יהיו מחוברים לקרקע, 

וכו'".
5. הערה - ישים לב הקורא, שבסעיף זה הוא דיבר על שיעור 40 סאה מדרבנן, וסיכם: "... ולכן במידה וטבל אדם כל גופו במקוה מים שכזה, עלתה לו 
טבילה מן התורה", וסמיך ליה בצמוד הוסיף כמשפט המשך לקודם "כדעת הרמב"ם שמים שאובין פסולים למקווה רק מדרבנן סוברים רוב הראשונים, 
וכך דעת בעל השולחן ערוך". מי ששם לב מבין שמשהו כאן לא תקין ושואל, מה הקשר בין המשפט שדיבר על טבילה במקוה של פחות מ-40 סאה 
לבין מים שאובים, הלא אלו שני דברים שונים לחלוטין? ולכן, מי שקורא בשטף את דבריו הוא מוטעה וסובר שדעת הרמב"ם ורוב הראשונים ושו"ע 
שארבעים סאה זה רק מדרבנן, והטובל בפחות מהם יצא מדאורייתא, כאשר בפועל האמת היא, שדעת הרמב"ם ורוב הראשונים והשו"ע זה חוזר על 

מים שאובים שאכן לשיטתם זה מדרבנן, אבל לגבי 40 סאה כולם סוברים שזה מדאורייתא!!
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"מ' סאה כו'. אבל אם חסר כל שהוא פסול, ב"י, ופשוט הוא ואפי' גופה קטן שמתכסה בפחות ממ' סאה אין טבילה עולה בו עד 
שיהא מ' סאה, טור והפוסקים". 



מים.  ובכל  במים,  ויכוסה  יכנס  הגוף  שכל  מספיק  התורה  שמן  ראשונים,  הרבה  "דעת  בקונטרסו(:   11 )בעמ'  כתב  אמסלם 
ארבעים סאה זה שיעור שחכמים קבעו לאדם בעל גוף ממוצע". אז בואו ונבדוק כעת האם אכן הרבה ראשונים סוברים כך, או 

ההיפך מכך.

טענה זו שארבעים סאה זה רק מדרבנן, הובאה לראשונה בריב"ש. הריב"ש, רבי יצחק בר ששת נשאל בנושא מקוואות 3 
שאלות ע"י שואל שניכר שהוא תלמיד חכם, ובשאלה השלישית )בסימן רצ"ד( העלה השואל את הטענה שמ' סאה זה מדרבנן, 
ומכיוון שזה דרבנן, לשיטתו הטובל במקוה שאין בו מ"ס ונכנס למקדש, וכן הטובלת במקוה כזה והכניסו את כל גופם למקוה 
ויש ספק  השואל מדגיש שבוודאי אין היתר לטבול בפחות מ-40 סאה, ואם קרה דבר כזה  בבת אחת, לא יהיה עוונם בכרת. 
בכשרות הטבילה, הם עדיין נשארים בטומאתם עד שיטבלו כראוי, אף על פי ששיעורו של המקוה הוא מדבריהם, מכיון שעיקר 

הטבילה מן התורה, ספק שיעורו להחמיר, אבל כרת לא שמענו.

הריב"ש זצ"ל דחה בתקיפות רבה דעה זו בשילוב הוכחות רבות, וקבע נחרצות ש-40 סאה זה מדאורייתא. בגלל חשיבות 
דבריו לדחיית טענה זו אביא את רוב תשובתו, וז"ל: "לא! כי אלא מדאורייתא בעינן מ' סאה לאדם הטובל במי מקוה. דהכי תניא 
)חגיגה י"א.(: "ורחץ את בשרו במים", במי מקוה, כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהן, וכמה הן? אמה על אמה ברום שלש אמות, 

ושיערו חכמים מי מקוה מ' סאה". הנה דרשו תחילה שצריך מי מקוה, ר"ל שהמקום שטובל בו לא יהיו שאובין שיביא עתה 
ויטבול, אלא צריך שיהיו כבר מי מקוה שנקוו שם מאיליהן, וזה מדכתיב במים בפתחות הבי"ת, כלומר המים המיוחדין. ודרשו 
עוד מדכתיב: "כל בשרו", שיהיה כל גופו עולה בהן, ר"ל בטל בהן מלשון תעלה באחד ומאה, וזהו אמה על אמה ברום שלש 
אמות. ר"ל, שהמקום שיטבול בו האדם המחזיק כל גופו ושיהיה בטל במים שבו, דהיינו אמה על אמה ברום שלש אמות, צריך 
שיהיה מלא מים כשיבא האדם לטבול, לא שיהיה הוא מכוסה במים בהתפחת המים מחמת גופו. וכל זה הוא מן התורה. וחכמים 
שיערו שאמה על אמה ברום שלש אמות הם מ' סאה, ושכך שיעור מי מקוה לכל התמונות שיהיו לו, ר"ל שהמקוה שהוא מזאת 
התמונה צריך שיהיה מלא, ושאר התמונות כל שיהיו בו מ' סאה די כל שהטובל יתכסה בו כלו בבת אחת. וכן פירש רש"י וכו'.

ואמת שאין מ' סאה כתוב בתורה ולא שלש אמות, אלא שכך למדו חכמים מפי השמועה, שמה שכת' בתורה "את כל בשרו", 
ר"ל כל גופו עולה בהן שהם אמה על אמה ברום שלש אמות. כמו שלמדו מהלכה למשה מסיני שהאכילה הכתובה בתורה היא 
בכזית, והאוכל ביום הכפורים בככותבת. וכמו שלמדו מפי השמועה חכמים ז"ל דמלאכה שאסרה תורה בשבת הם אבות מלאכות 

ארבעים חסר אחת, ושעור כל אחד ואחד למיתה, ולמלקות ולקרבן וכו' )עיין שם עוד דוגמאות רבות(. 

וכבר כתב הרשב"א ז"ל בפירוש בשער המים, וז"ל: ואפי' אדם קטן שכל גופו עולה בפחות מכן לא יטבול בפחות מארבעים 
סאה, שכך קבלו מסיני, מים שכל גופו של אדם בינוני עולה, ואפי' חסר קרטוב פסול, שכל ששיערו חכמים כך הוא בארבעים 
סאה הוא טובל וכו'. נמצינו למדין דארבעים סאה דבר תורה, ולא תימא מדרבנן וקראי אסמכתא הן, אלא דאורייתא ממש הוא. 
דתניא בתוספתא הטמא שירד לטבול, ספק טבל ספק לא טבל, ואפי' טבל, ספק יש בו מ' סאה ספק אין בו, שני מקואות, אחד 
יש בו מ' סאה ואחד אין בו, טבל באחד מהן ואינו יודע באי זה טבל, ספקו טמא, אלמא מדספקו טמא שמע מינה דאורייתא 
הן, עכ"ל. ואני מצאתי משנה מפורשת בפ"ו דמקואות: ספק שהיא כשפופרת הנוד ספק אינה כשפופרת הנוד - פסולה, מפני 

שהיא מן התורה. 

כיון שעיקר הטבילה מן התורה ספק שעורו להחמיר אבל כרת לא  ומה שאמרת בזה שאע"פ ששיעורו מדברי סופרים, 
שמענו, אמת הוא שאין כרת בספקו, אבל בודאי יש בו כרת, שהשיעור מדברי סופרים קבלה גמורה היא, שקיבלו בפירוש המצוה 
שאין שיעורה מבואר בתורה ולא גזרה של דבריהם. אבל שאובה שהיא מדבריהם שגזרו בה, אף על פי שהטבילה עצמה מן 
התורה - ספקה טהור. כדתנן )בפ"ד דטהרות( אלו ספקות שטהרו חכמים, ספק מים שאובין למקוה, והכי נמי תנן בפ"ב דמקואות. 

אלא שארבעים סאה של מקוה לטבילת אדם גוף תורה הוא", עכ"ל. 

וכן פסק הרשב"א בתורת הבית הארוך )שער המים שער א' דף ל"ד:( והזכירו הריב"ש, וז"ל: "ושעור ארבעים סאה למדו אותו 
מדכתוב )ויקרא ט"ו, ט"ז( "ורחץ את כל בשרו במים", ומפי השמועה למדו "את כל בשרו במים", מים שכל בשרו עולה בהם והוא 
שעור מקוה שיש בה אמה על אמה ברום שלש אמות, ושערו חכמים ארבעים סאה, וכדתניא בתורת כהנים: "ורחץ במים", 
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אפילו במי מקוה, "את כל בשרו", מים שכל גופו עולה בהן, וכמה הם? אמה על אמה ברום שלש אמות, נמצאת אומר שיעור 
המקוה ארבעים סאה, ואפילו אדם קטן שכל גופו עולה בפחות מכן לא יטבול בפחות מארבעים, שכן קבלו מסיני, מים שכל גופו 
עולה בהן של אדם בינוני, ואפילו פחות קרטוב פסול, שכל ששיערו חכמים כך היא בארבעים סאה הוא טובל, בארבעים סאה 

פחות קרטוב אינו טובל". 

וכן פסק כהרשב"א בספר אורחות חיים )הלכות טהרת הנדה וטהרת הכלים, א'(. וכן פסק הראב"ד בספר שער המים )פרק ששי עמ' 
ל"ח(: "דשיעור ארבעים סאה דאורייתא היא, ודווקא לטבילות האדם לבד, דכתיב ביה כל בשרו", ודרשינן מים שכל גופו עולה 

בהן, כלומר כל בשרו כדרכו וכדרך גבהו, דהיינו שלש אמות, ואע'"פ שהוא יכול לטבול כולו כאחת בפחות מזה השיעור, שהרי 
אינו טובל אלא כדרך גדילתו, מכל מקום גזירה היא על האדם שהוא צריך ארבעים סאה, אבל לטבילת הכלים דיין להם במה שהן, 
כדי שיוכלו להטבילו כולו בבת אחת" וכו'. וכן פסק רבי ישעיה דטרני בשו"ת הרי"ד )סימן ס"ב(: "מ' סאה גבי אדם הן מדאורייתא, 
כדילפינן מ"כל בשרו", מים שכל גופו עולה בהן, וכך הם מ' סאה חסר קורטוב כאילו לא היו במקוה מים כלל, ואפילו לקטן לננס 
לא עלתה לו טבילה בפחות ממ' סאה". וכן פסק בספר המנהיג )שער המקווה עמוד תקע"ה(: "מן התורה בארבעים סאה לאדם". וכן 
פסק המרדכי )בפרק השוכר את הפועלים, עפ"י דברי אמת( שמ' סאה הל"מ. וכן פסק בשו"ת תשב"ץ )חלק א' סימן י"ז(. וכן פסק בספר 
הישר לר"ת )חלק החידושים, סימן תרכ"א(: "דכל שיעורי חכמים כן הוא, בארבעים סאה מדאורייתא טובל, במ' סאה חסר קורטוב 
אינו טובל". וכן פסק בשו"ת מבי"ט )חלק א' סימן קמ"ג(:שהרי חכמים שיערו מ' סאה במידה שאמרו שהם אמה על אמה ברום ג' 
אמות, והם מן התורה כמו שדרשו על הכתוב כל בשרו מים, שכל בשרו עולה בהן, דהיינו אמה על אמה ברום ג' אמות והם מ' 

סאה, וכמו שכתב רש"י ז"ל פ' ערבי פסחים דהוי מן התורה".



דעת הרמב"ם – אמסלם )בקונטרסו עמ' 24( גייס לעזרתו גם את הרמב"ם, וטען שגם הרמב"ם סובר שמ' סאה מדרבנן, וז"ל 
אמסלם: "נביא מעט מדעות הפוסקים הסוברים דמדאורייתא עלתה לה טבילה גם בפחות מארבעים סאה אם כל הגוף מתכסה 
)פ"ד, א'(: "דין תורה שכל מים מכונסים טובלים  הרמב"ם בהלכות מקוואות  בהם, כגון באדם קטן ואפילו בינוני, הנה זה לשון 
בהם, והוא שיהיה בהם כדי להעלות בהם כדי טבילה לכל גוף האדם בבת אחת, ושיערו חז"ל מ' סאה וכו'". ואני אומר שאין מכאן 
ניצחת אביא מהרמב"ם עצמו  וכפי שהרחבתי לעיל בתשובת הריב"ש, אך ראיה  שום ראיה שמדאורייתא פחות ממ' סאה, 
בהלכות מקוואות )פרק י', הלכה ו'(, וז"ל: "הטמא שירד לטבול, ספק טבל ספק לא טבל, ואפילו טבל, ספק יש בו ארבעים סאה 
ספק אין בו, שני מקואות אחד יש בו ארבעים סאה, ואחד אין בו וטבל באחד מהן ואין ידוע באיזה מהן טבל, ספיקו טמא לפי 
שהטמא בחזקתו עד שיוודע שטבל כראוי, וכן מקוה שנמדד ונמצא חסר, בין שהיה המקוה ברה"ר בין שהיה ברה"י כל הטהרות 
שנעשו על גביו למפרע טמאות, עד שיודע זמן שנמדד בו והיה שלם, בד"א כשהיתה הטבילה מטומאה חמורה" וכו', אם איתא 
דרבנן  הרי ספק  לחומרה,  דן אותם  שהביא הרמב"ם  בכל הספיקות  למה  סאה,  טבילה בפחות ממ'  לה  שמדאורייתא עלתה 
לקולא?! אלא פשוט שזוהי דעת הרמב"ם, ואגב, לא זכור לי שראיתי באף ראשון או אחרון שניסה לרתום את הרמב"ם לשיטה 

זו, למעט כמובן אמסלם.

בשו"ת הריב"ש )סימן רצ"ד( הוקשה לו על ראיה זו של ספק שהבאתי מהרמב"ם ומהשו"ע, וז"ל: "ומה שאמרת בזה שאע"פ 
ששיעורו מדברי סופרים, כיון שעיקר הטבילה מן התורה - ספק שיעורו להחמיר, אבל כרת לא שמענו"? השיב לו הריב"ש: 
"אמת הוא שאין כרת בספקו, אבל בוודאי יש בו כרת. שהשיעור מדברי סופרים קבלה גמורה היא, שקיבלו בפירוש המצוה 
שאין שיעורה מבואר בתורה, ולא גזרה של דבריהם. אבל שאובה שהיא מדבריהם שגזרו בה, אף על פי שהטבילה עצמה מן 

התורה ספקה טהור".



דעת רבינו יונה – דעתו מקבלת התייחסות מיוחדת בגלל שהיא הוזכרה בכמה אחרונים, וכן בדברי הסמ"ג והסמ"ק שלכאורה 
יוצא שהם סוברים שמ' סאה דרבנן, ולכן אעשה סדר בדבריהם ואוכיח בוודאות שהם סוברים שמ' סאה זה דאורייתא.

אמסלם הביא )בקונטרסו עמ' 24( ציטוט מדברי השדי חמד )כללים מערכת טי"ת כלל ד' ד"ה ובחפשי( אשר ציטט מספר 'מלבושי 
יונה, הב"ח הרמב"ן והרא"ש. אמסלם כתב  רבינו  טהרה' שטוען שמ' סאה זה דרבנן, והביא השד"ח ממנו ראיות שזוהי דעת 
בסוגריים אחרי 'מלבושי טהרה' )הלבוש( ואני לתומי כמו כל קורא תמים הייתי בטוח שאלו הם דברי הלבוש, אך לא היא, אין 
שום קשר בין הלבוש - רבי מרדכי יפה תלמיד הרמ"א לפני כ-400 שנה, למחבר הספר מלבושי טהרה רבי דוד צבי אויערבך 
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שחי לפני כ-150 שנה. והשאלה הנשאלת היא, האם אמסלם לא ידע שמדובר בשני רבנים שחיו בזמנים שונים? האם עשה 
זאת במכוון כדי להעצים את הדברים ולהראות שהנה אפילו הלבוש הבין כך בדברי הראשונים שמ"ס מדרבנן, והביא שכך 
סוברים הראשונים?! מניסיוני עם אמסלם מספרו זרע ישראל, למדתי שכל ספר שהוא מזכיר צריך לבדוק במקור את הדברים. 
בנוסף, אני גם התרשמתי מדרך הבאת הדברים ע"י אמסלם שזוהי גם דעת השדי חמד, אך ראה זה פלא, בקוראי את תשובת 
השד"ח עד הסוף, התברר לי שהשד"ח דוחה מכל וכל את פירוש המלבושי טהרה, ומבאר את דברי התר"י שהם סוברים שמ"ס 

דאורייתא!!

אקדים ואומר, שכאשר ראיתי את דברי אמסלם על התר"י החלטתי קודם לבודקם, לפיכך קודם אביאם ואח"כ אתייחס 
לדברי המלבושי טהרה שגם הביאם. וז"ל הרבינו יונה על הרי"ף )מסכת ברכות דף מ"א.(: "דמן התורה אין שום טבילה צריכה מ' 
סאה אלא טבילת כל גופו בלבד, אבל טבילת כלים די ברביעית בלבד, והוא שיהיו מתכסים הכלים בתוך המים, כגון מחטות 
ויכולין להתכסות ברביעית, או אם הם כלים גדולי' שיוסיף על הרביעי' כדי שיתכסו בתוכן, הנה  וצנורות שהם כלים קטנים 
שאע"פ שלא יהיו בו ארבעים סאה די לטבילת כלים ברביעית מן התורה, אלא שחכמים אמרו שלא יהיה חילוק בין טבילת גופו 
לטבילת כלים, והצריכו הכל במ' סאה", וכו'. בקוראי את דברי התר"י בקריאה ראשונה, מיד הבנתי שכוונתו שמכל הטבילות 
שישנן, רק טבילת גוף אדם מצריכה מהתורה ארבעים סאה, ואילו טבילת כלים די ברביעית. אך לא כך הבין בספר מלבושי טהרה 
)סימן ר"א הלכה ב'(, וז"ל: "במי מקוה שהיא טובלת בה, צריך שיהיה בהם ארבעים סאה וכו', ובלבד שיכסה כל גופה, אבל אם 

חסר משהו מזה השיעור פסול, ואפילו גופה קטן שמתכסה בפחות מארבעים סאה, אין טבילה עולה עד שיהיה דווקא מ' סאה 
וז"ל שם: "דמן התורה אין שום טבילה צריכה מ' סאה, אלא טבילת כל  פרק אלו דברים  יונה  )כך מבואר להדיא ברבינו  וזה מדרבנן  בשלימות, 
גופו בלבד", וכן מבואר בב"ח )סימן ק"כ ביו"ד( וז"ל שם: "ועוד נראה, דלדברי הכל מ' סאה דנידה אינו אלא מדרבנן, וקרא אסמכתא 

בעלמא הוא, וכדכתב הב"י לדעת הרמב"ם והראב"ד בסימן ר"א, וכ"כ סמ"ג בהלכות מקוואות )דף רמ"ח ע"ג( דהא דתנא בת"כ 
וכו' המקוה במ' סאה זהו מדרבנן וכו'", וכן מבואר שם ברמב"ן והרא"ש, כולם ס"ל דמדאורייתא לא בעינן אלא שיתכסה כל 
גופו ולא ארבעים סאה דווקא )ובריב"ש סימן רצ"ד חולק בזה וסובר דמ' סאה אפילו באדם ננס הוא מדאורייתא, וצ"ע בזה(, אבל מדאורייתא 

אפילו בפחות מארבעים סאה או נתכסה כל גופה במי מקוה עלתה לה טבילה, אלא שחז"ל החמירו משום לא פלוג " וכו'. 

את דברי המלבושי טהרה הללו, דחה שם השדי חמד, וז"ל: "הנה ממה שכתב דמן התורה אין שום טבילה צריכה מ' סאה 
אלא טבילת כל גופו בלבד, משמע כמו שהבין הרב מלבושי טהרה דגם בטבילת אדם לא בעינן מ' סאה, וסגי במים שמתכסה 
בהם כל גופו, אלא שאינו מובן לפי זה מאי קאמר "אבל בטבילת כלים די ברביעית והוא שיהיו מתכסין וכו', דכיוון דבדין תורה 
מיירי, הרי א"כ טבילת גופו וטבילת כלים כי הדדי נינהו, דלא בעינן מ' סאה וסגי במה שיתכסו במים, ומאי 'אבל' דקאמר? לכן 
נראה דאפשר לפרש כוונתו כאילו אמר, דמן התורה אין שום טבילה צריכה מ' סאה אלא לטבילת גופו, אבל לא לכלים וכו', 
והיינו שסיים, "ואף שלא יהיו בו מ' סאה די לטבילת כלים ברביעית מן התורה", כלומר דדווקא לטבילת כלים הוא דדי ברביעית 
כשמתכסה בהם, אבל לטבילת אדם לא מהני מה שמתכסה בהם אלא בעי ארבעים סאה, וכן דקדק בסוף בלשונו וכו', כן נראה 
לי הדל בכוונתו, ואחרי שמבואר כן בדברי הראשונים שהביאו הריב"ש והרב דברי אמת, אינו רחוק לדעתי הקצרה לפרש כן, גם 
דברי הרר"י והמעיין יבחר", עכ"ל. וכעת הוכפלה שמחתי כשמצאתי שבדיוק כך יישב גם החזון איש )טהרות סימן ב'(, עיין לקמן 

את דבריו בהרחבה. ועיין עוד לקמן בדברי שו"ת מהרש"ם.

ואוסיף מדעתי עוד נקודה. ידוע שהרשב"א היה גם תלמידו של רבינו יונה, והרשב"א לעיל הביא הוכחות ניצחות שמ' סאה 
הן מדאורייתא, וקשה לומר שדעת רבו הייתה אחרת בצורה קיצונית, כאשר לרשב"א זה היה פשוט וללא חולק.

ולאחר כותבי כל זאת, ראיתי שכבר מתשובת הריב"ש דלעיל )סימן רצ"ד( התבארו דברי רבינו יונה בפשטות, וכן למעשה 
הסביר את דברי הסמ"ק וממילא נפלה ראיית הב"ח, וז"ל: "ומה שאמרו חכמים דרביעית הוא מקוה מן התורה, לטבילת כלים 
שיהיו  כדי  מים  בו  שיהיו  אלא  בכלים  בעינן  ולא  כתיבי.  באדם   - כתיבי  כי  סאה,  ארבעים  צריכין  אינן  התורה  שמן  כן,  אמרו 
נטבלים בבת אחת לפי מה שהוא כלי, אלא שבארו חכמים שאין לפחות מרביעית אפי' למחטין וצנורות הקטנים, משום דפחות 

מרביעית לא יפול בו לשון מקוה, כיון דלא חשיבי וכו'".

"ומ"ש השר מקוצי ז"ל דמ' סאה דרבנן, בכלים נמי קאמר. ותדע לך, דהא מעין מטהר בכל דהו בכלים היא לפי דבריו שכתב 
בסמוך דאדם אפילו במעין בעי מ' סאה. וא"כ, כי קאמר והמקוה במ' סאה - בכלים נמי קאמר, ובהנהו מפרש דהוי מדרבנן. 
ומיהו כבר כתבתי למעלה דהראב"ד והרשב"א ז"ל סוברין דמעין מטהר בכל שהו אפי' באדם, כל שיתכס' כל גופו בהן בבת 

אחת". 
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פסק השולחן ערוך

מרן השו"ע )סימן ר"א, א'( פסק ככל הפוסקים הראשונים שארבעים סאה דאורייתא, והוא הביא זאת ללא חולק: "אין האשה 
עולה מטומאתה ברחיצה במרחץ. ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה וחייבין עליה כרת עד שתטבול כל 
גופה בבת אחת במי מקוה או מעיין שיש בהם ארבעים סאה; ושיעורם, אמה על אמה על רום שלש אמות במרובע, באמה בת 
ששה טפחים וחצי אצבע, ואם הוא רחב יותר  ואינו גבוה כל כך, כשר אם יכולה להתכסות כל גופה בהן בבת אחת; וצריך שיעלה 
בתשבורת מ"ד אלף וקי"ח אצבעות בגודל ועוד חצי אצבע )ד"ע בב"ה(; וצריך שיהיה החריץ שבו המים גדול יותר משיעור זה, כדי 

שכשתכנס הטובלת ויתפחו המים ישארו שם ארבעים סאה )תוס' פ' ערבי פסחים(. 

1. מדבריו דלעיל: "אין האשה עולה מטומאתה  יוצא ממספר מקומות:  וזה  פשוט שמרן סובר שמ' סאה הוי דאורייתא, 
ברחיצה במרחץ, ואפילו עלו עליה כל מימות שבעולם, עדיין היא בטומאתה וחייבין עליה כרת עד שתטבול כל גופה בבת אחת 
במי מקוה או מעיין שיש בהם ארבעים סאה", אם איתא שארבעים סאה הוי דרבנן לא היה מרן כוללן בבת אחת עם טבילת כל 
גופה בבת אחת, אלא היה מרן כותב "עד שתטבול כל גופה בבת אחת במי מקוה, ומדרבנן תטבול בארבעים סאה", אך מזה 
)סימן ר"א  וכן פשוט ממה שמרן השו"ע פסק בהלכות מקואות   .2 שמרן חיברן, ברור שפשיטא ליה למרן שמ"ס דאורייתא. 
סעיף ס"ה(: "מקוה קלה שהוא מוחזק להיות מימיו מתמעטים ולעמוד על פחות ממ' סאה )וטבלה בו(, צריכה לחזור ולטבול כל זמן 

שלא ידענו בוודאי שבשעה שטבלה היה בו מ' סאה", אם איתא שמ"ס מדרבנן למה בספק עליה לטבול שוב, והלא ספק דרבנן 
)שם סעיף ע"א(: "טמא שירד לטבול, ספק טבל ספק לא טבל; ואפילו  וכן מובא עוד   .3 לקולא, אלא ודאי שמ"ס מדאורייתא. 
טבל, ספק יש בו ארבעים סאה ספק אין בו, שני מקואות אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו, טבל באחד מהם ואין ידוע באיזה 
מהם, טמא לפי שהטמא בחזקתו עד שיודע שטבל כראוי. וכן מקוה שנמדד ונמצא חסר, בין שהיה המקוה ברשות הרבים בין 
שהיה ברשות היחיד, כל הטהרות שנעשו על גביו למפרע טמאות, עד שיודע זמן שנמדד בו שהיה שלם". ושוב למה בספק 
הלך מרן כאן בכל המקרים הללו לחומרא, הלא ספק דרבנן לקולא, אלא ודאי שזה דאורייתא, וספק דאורייתא לחומרא. )ועיין 
לעיל בדברי הרמב"ם קושיה שהבאתי מהריב"ש על ראיות אלו, ואת יישובו הנפלא(. 4. וכן כתב מרן הבית יוסף )חיו"ד ר"א ד"ה ומ"ש(: "ומ"ש 

ואף אם תטבול במעין צריך שיהא בו מ' סאה אף על גב דמעין מטהר בכל שהוא, היינו דווקא לכלים, אבל לאדם אפילו ]אם[ 
הוא קטן וכו' אין טבילה עולה בו אלא אם כן יהיה בו מ' סאה, וכו'". )כך פירש הפרי מגדים סימן קנ"ט במשבצות זהב ס"ק י"ח את דברי 

הב"י, וכן השדי חמד(.



דעת האחרונים בדין ארבעים סאה 

)ביו"ד סימן ר"א סעי' א'( דמן  מ"ש הלבוש  חזות קשה הוגד לי  )בהלכות נט"י סימן קנ"ט מש"ז ס"ק י"ח( כתב: "והנה  הפרי מגדים 
התורה במקוה בין אדם וכלים בפחות ממ"ס, ומדרבנן בעינן מ' סאה וכו', צ"ע טובא כי המעיין וכו"'. האריך הרב לחלוק עליו, 
)אפילו הרמב"ם  במקוה מי גשמים כו"ע  וכתב דאפילו להרמב"ם והראב"ד דס"ל דבמעיין די בפחות ממ"ס אפילו לאדם, מ"מ 
והראב"ד( ס"ל דבעינן מ"ס מן התורה. וכתב שכן משמע מדברי הב"י בריש הלכות מקוואות )שהחמיר בשיעור המקוה דבעינן אמות 

שוחקות( שנקט ששיעור זה הוא מן התורה, ע"ש". גם בשדי חמד )כללים מערכה ט' כלל ד'( כתב ג"כ לדייק מדברי הב"י הנז' שס"ל 

הוא  מקוה  שיעור  "וכן  קט"ז:(:  דף  פסחים  )מסכת  צל"ח  בספרו  ביהודה  הנודע  פסק  וכן  התורה.  מן  הוא  סאה  מ'  מקוה  דשיעור 
טבילת  וז"ל: "אבל  260 שנה(,  )מרבני קושטא לפני  יצחק בן דוד  )עמ' נ"ה( לרבי  דברי אמת  הלכה למשה מסיני". וכן פסק בשו"ת 
אדם במקוה שיש בו ארבעים סאה זו לא נקראת אסמכתא אלא דרשא גמורה מפי הגבורה למשה רבינו, וכך הן דברי ר"י בעל 
)שם בפסחים י"ז:(: "דכי כתיב מ' סאה באדם הוא דכתיבי, וכך הם  ורש"י ז"ל כתב  כדברי רבינו שמשון,  )בפסחים דף י"ז:(  התוס' 
דברי המרדכי )פרק השוכר את הפועלים( דשיעור מקוה הל"מ". גם בשו"ת מהר"ם שיק )חיו"ד סימן ק"צ( דחה טענה זו, וכתב שאף 
ראשון לא סובר כך, וז"ל: "ומכל מקום הוא מלתא דתמוה, לא מצאתי לשום אחד מהראשונים שיאמר כן, כי אם שכן הי' דעת 
השואל בהריב"ש סי' רצ"ד". וכן בשו"ת חתם סופר )חאו"ח סימן קפ"א( כתב בפשיטות שזה מן התורה, ותמה שם על החולקים, 
וז"ל: "ומהתימה על הב"ח וכו', כי הוא רצה לומר דשיעור הבינוני הנ"ל הוא מדרבנן וכו', והוא תימה מאוד". וכן בשו"ת שואל 
ומשיב )מהד"א ח"ג סוף סימן ס"ט( דן בזה והביא את דברי הריב"ש שס"ל שהוא מן התורה. והעיר על הריב"ש למה לא הביא ראיה 



12

מפורשת מדברי הירושלמי )פ"ה דע"ז( שמוכח בפירוש ששיעור מקוה מ"ס הוא מן התורה. וסיים השו"מ "ודברי הב"ח תמוהין 
מכל צד". וכן בשו"ת מהרש"ם )ח"ג סימן שד"מ( דחה את דעת האומרים מדרבנן: "לחכם אחד, בדין שיעור מ"ס אי הוי מה"ת, 
שהביא דברי תר"י )פ"ח דברכות( דס"ל דהוי רק מדרבנן. כ"ה גם דעת הב"ח ולבוש )יו"ד סי' ק"כ(, וכבר הוכיחו במש"ז )סי' קנ"ט(, 
לחמי תודה  )פ"ח דמקואות מהירושלמי סוף ע"ז( בזה. ובשם תשו'  בהגהת ב"ש על המשניות  וע'  דברי אמת להיפוך.  ובפרט בס' 
)סי' תרכ"א  בסהי"ש הגדול לר"ת  )סי' שנ"ט( בשם בה"ג וש"פ בענין טבילת נדה. וע'  בא"ז ה"ל נדה  שדחה ג"כ שי' הב"ח, ועי' 
תרכ"ב(. וע' בט"א )לחגיגה י'( שהוכיח דלאדם גדול לא סגי בשיעור מ"ס וצריך יותר כפי ערך גבהו". וכן פסק בשו"ת אמרי אש 

)יורה דעה סימן פ'(: "ולא פליגי רבנן רק בחסר ממ' סאה דהוי דאורייתא". וכן פסק בתפארת ישראל - בועז )מסכת מקוואות פרק ו'(: 

"כיון דמ' סאה דמקוה דאורייתא היא". וכן כתב עוד בתפארת ישראל - יכין )מסכת מקוואות פרק ב' משנה א', ב'(: "ספק אין בו - נ"ל 
דלא מבעי באדם בינוני שצריך מדאורייתא מ' סאה שכך שיערו בו חכמים, שכך צריך לכסות בהן כל גופו בבת אחת ]כיומא לא 
א'[, וא"כ ה"ל ספיקא דאורייתא וכו"'. וראה עוד תשובה בערוך השולחן )חיו"ד סימן ר"א סעיף ו'( שסיכם זאת בצורה נפלאה. וכן 
פסק בשו"ת מנחת אלעזר )חלק ב' סימן י"ז( שמ' סאה הוי מדאורייתא. וכן פסק החזון איש )סו"ס קמ"א(: "חלילה לעשות פלוגתא 
ביסוד הלכה קבועה ומקובלת, דמ' סאה דאורייתא לעולם. כן אין לעשות סניף מדברי הב"ח )יו"ד סימן ק"כ( שכתב בפשיטות דמ' 
סאה אינו אלא מדרבנן, שכל דבריו ז"ל תמוהים ובלתי מובנים, שכתב שזה מבואר בב"י סימן ר"א בשם הרמב"ם והראב"ד, והתם 
מבואר דמ"ס דמקוה לכלים אינו אלא מדרבנן, אבל לענין טבילת אדם אין זכר בב"י שם, וכן הביא הב"ח שם דברי הסמ"ג ואינם 
שו"מ שכבר כתוב כ"ז  ענין כלל למה שרצה להוכיח מהם, ודברי הסמ"ג בטבילת כלים דמה"ת סגי ברביעית ומדרבנן מ"ס. 
בריב"ש סימן רצ"ד". וכן פסק בספר חידושי ר' מאיר שמחה )מסכת קידושין דף ע"ט.(: "דארבעים סאה הוי דאורייתא לכו"ע". וכן 
פסק בשו"ת קול מבשר )חלק ב' סימן ל"ז(: "אבל מלבד דדברי הב"ח תמוהים מאוד והוא נגד דברי הריב"ש בתשו' רצ"ד שהאריך 
)ובמעיין באדם נחלקו  בזה יעו"ש בראיות והוכחות רבות דשיעור מ' סאה דאורייתא הוא באדם, רק בכלים סגי ברביעית מה"ת 
הפוסקים, ורובם הורו דבעי' מ' סאה גם במעיין(, וכן מפורש כדעת הריב"ש בכל הראשונים והפוסקים שהביא הב"י ביו"ד ר"ס ר"א". 

וכן בשו"ת עמק יהושע ממן )ח"ג חיו"ד סימן ג'( פסק בסכינא חריפא שמ"ס דאורייתא, וזה בשונה ממה שכתב אמסלם בקונטרסו 
25( שדעת הרב שזה מדרבנן. ובמה שניסו לייחס גם להרא"ש שסובר ש-40 סאה מדרבנן, יישב זאת כבר בשו"ת משנה  )עמ' 

הלכות )חלק ה' סימן קנ"א( בצורה נפלאה.

את  וכל  מכל  ודוחים  דאורייתא,  זה  סאה  שארבעים  הפוסקים  ואחרונים  ראשונים  הנ"ל,  הפוסקים  כל  את  שראינו  אחרי 
11 בקונטרסו(:  )בעמ'  הסוברים שזה דרבנן, אמסלם בקונטרסו לא הזכיר כלל שיש כאלה הסוברים שזה דאורייתא, אלא כתב 
"דעת הרבה ראשונים, שמן התורה מספיק שכל הגוף יכנס ויכוסה במים, ובכל מים. ארבעים סאה זה שיעור שחכמים קבעו 
שסוברים  והאחרונים  הראשונים  כל  עם  ומה  ראשונים?  הרבה  ראיתם  האם  השופט,  ישפוט  וכעת  ממוצע",  גוף  בעל  לאדם 
)למרות  והסמ"ק  והסמ"ג  הר"י  בדעת  ספק  שיש  ואומר  אקצין  אם  גם  מוזכרים?  להיות  זכות  ולדעתם  להם  אין  האם  אחרת, 

שהוכחתי אחרת בוודאות(, עדיין דבריהם הם בספק מול הוודאות המוחלטת של למעלה מעשרה ראשונים שהזכרתי.

אמסלם מתהדר כל הזמן שפסקו מבוסס על היתרו של הרב שלום משאש שהתיר לטבול באמבטיה, אך כבר הדגשתי שהרב 
משאש שאב את היתרו  משו"ע )סימן ר"א, ז', ומ'(, אך הוסיף קולות חריגות מדעתו בגלל המצב הקשה. אך בוודאי שהגרש"מ 
לא התיר חלילה לטבול בפחות מארבעים סאה, ואני אומר זאת לא מניחוש, אלא מציטוט מתשובתו שכתב במפורש: "ובעניין 
האמבטיה.... שיהיה מכיל יותר מארבעים סאה, באופן שאחר שתיכנס הטובלת ויתפחתו המים ישארו מ' סאה", כלומר הדגיש 
הרב שאין מצב להיטהר בפחות משיעור 40 סאה!! וכאמור למעלה שרוב האמבטיות בימינו אין בהן כמות של מ' סאה. וא"כ 
גם קולא נוראית זו של אמסלם  נפלה מעצם הוכחת ההלכה במציאות כפי שהצגתיה, וגם מעצם זה שאמסלם נותר לבדו בעולם 
ואין מי שיתיר חלילה וחס לטבול בפחות ממ' סאה )אלא א"כ יצרף לו רבנים רפורמים שמן הסתם מרגישים הכי בנח להיות במחיצתו עקב 

דעותיו הנוראיות בתחום הגיור והמקוואות, וכן התר הזום(.



להקל באיסורי דרבנן

אמסלם לאורך כל פסקו דיבר על כך שמים שאובים זה דרבנן, וארבעים סאה זה דרבנן, ומכיוון שזה דרבנן וזה דרבנן ביטל 
את כל הדרבנן, וטען שאפשר להקל במקום צורך גדול שלא יכשלו באיסור תורה של כרת )דרך אגב, בפסקו הכולל לכלל ישראל 
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הוא כלל גם את האשכנזיות, והלא מים שאובים לדעת הרמ"א איסורם הוא דאורייתא, אז איך יכל במחי יד לכלול גם את בנות אשכנז?(. ובכלל, 

זוהי שיטתו של אמסלם להקל ולהקל, לקיים ומצא חן בעיני אדם. ראינו זאת בנושא הגיורים שהקולות שהלך שם הן נוראיות 
ביותר, ועיין בספרי 'גרים גרורים' את אשר כתבתי עליו לאורך כל הספר, ואת אשר כתבו עליו גדולי ישראל ובראשם מרן רבינו 
עובדיה יוסף זצוק"ל: "...והקדיח תבשילו ברבים למצוא חן בעיני שונאי התורה. והוא כתלמיד המבעט ברבותיו, בבחינת וישמן 
ישורון ויבעט. עבירה גוררת עבירה, התחיל בסילוף ההלכה בענייני גיור של בתי הדין הרבניים שלנו, וגילה פנים בתורה שלא 
כהלכה...וגרם חילול ה'". וכן חתם על מכתב זה גם מורו ורבו, הנאמ"ן רבי מאיר מאזוז שליט"א, שהוסיף: "כבר גילינו דעתנו 

שאין לנו חלק ונחלה איתו".

ברצוני להראות גישה אחרת של גדול ישראל והוא, מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שאין חולק עליו שהוא מגדולי המקלים 
מכח גדלותו בתורה, ואצלו כח דהיתירא היה עדיף והשתמש בו רבות, אך גם להקל יש גבולות. המעניין שבסוגיה זו שעסקינן 
כעת, כשנשאל מרן לפני עשרות שנים ע"י חברו הרב ברוך בן חיים זצ"ל, רב בעיר סילסבורי בדרום אפריקה, בדבר עיר שאין בה 
מקוה כשר, ויש שם בריכת שחיה שהיא שאובה כולה, אם מוטב להתיר ליחידים השואלים עבור נשותיהם נידות לטבול בבריכה, 
ממה שלא לטבול כלל. תשובת מרן הייתה חד משמעית שלילית. מרן ענה לו שטבילה במקוה של מים שאובים, הסכמת רוב 
הפוסקים שאסורה מדברי סופרים, ואעפי"כ בעיר שאין בה מקוה כדת, אין המורה רשאי להורות להם לטבול בבריכת שחייה, 
שהמים שלה שאובים, כי אין המורה רשאי לוותר על איסור דרבנן ולהתירו, כדי למנוע אותם מלעבור על איסור תורה. עוד הוסיף 
מרן, ועיין ב"ק )דף ס"ט.( דאמרינן בכה"ג הלעיטהו לרשע וימות, אלא שי"ל שאנוסים הם כל זמן שאין מקוה כשר בעיר, ועכ"פ 
להורות היתר בשאובין אין לנו. הרב הביא  את דברי שו"ת זכרון יוסף: "ועוד שאיך יעלה על הדעת להתיר בזה כדי שלא ימירו 
דתם ויעברו על כל התורה כולה, שא"כ בכל איסורי דרבנן יאיימו כן קלי הדעת הרוצים למלאות תאותם, והרי כל האיסורים 
דרבנן אינם אלא לסייג על מ"ש בתורה, ואיך יעלה על לבנו מחשבת פיגול כזאת להתיר איסור דרבנן להשביע רצונם. וגדולה 
מזו קיי"ל )ביו"ד סימן של"ד סעיף א'( שצריך לנדות למי שחייב נידוי אפילו אם יש לחוש שע"י כך יצא לתרבות רעה וכו'. וכן כתב 
הגר"מ פיינשטיין )אג"מ חיו"ד נ"ב(, שבוודאי שאין להתיר שום איסור דרבנן בשביל איום רשעים שאומרים שאם לא יתירו להם 
יעברו על איסורים חמורים דאורייתא". ולכן חלילה להתיר אפילו להוראת שעה, טבילה בבריכת שחיה, שהמים שאובים, אעפ"י 
שלהלכה אין האיסור בזה אלא מדרבנן. ועוד שי"ל שמא בעתיד יהרהרו בתשובה ויעשו מקוה טהרה כדת, ואם נתיר להם טבילה 
בבריכת שחיה, יתעצלו ולא יקימו מקוה טהרה כדת. ועל מעכ"ת לצאת במערכת הסברה נאותה בחומר האיסור, וידעו תועי רוח 

בינה, ויחזירם בתשובה, חזק ואמץ כי למחיה שלחך אלוקים להחיות עם רב". 

אם גברא רבה כמו מרן הגרע"י זצוק"ל פסק לאסור גם במקום שלא היה להם מקוה חילופי, כל שכן בימינו שלא שייך להתיר 
קולות במקוה, שהרי יש מקוואות מפוארים ואישיים, ובמקרה הגרוע אשה יכולה ללכת לים ולטבול שם, אם אינה מסתדרת 
עם מקוה. ובכלל אין מצב חירום היום, והמקוואות מתפקדים כהלכה ועוד באישור מלא של משרד הבריאות ובפיקוחם. וכן 
טבילה  התיר  הרבנים  אחד  בארה"ב  אורתודוקסית  אחת  בקהילה  כי  שליט"א,  ששון  יעקב  הרב  זצוק"ל,  מרן  של  נכדו  העיד 

אסורה ומרן הורה לסלקו מן הקהילה ובא לארץ ישראל, וכיום הוא מרצה באוניברסיטה, וסופו הוכיח על תחילתו.



יצירת מצג שווא – מצב של חירום

אמסלם קרא לחיבורו 'ובחרת בחיים', ואני אומר לאחר מסקנותיי הברורות שכנראה שם זה ניתן בלשון סגי נהור, והיה ראוי 
לקרותו בשם 'ובחרת במות'.

אמסלם הזדרז להוציא את פסקו כבר בכ' אדר התש"פ )15/3/20( ויצר מצג של חירום, של דרמה המחייבת פתרון הלכתי 
וכמה  הנחיות להסתגר בבתים,  יצאו  אשר  "..בימים אלו של מגיפת הקורונה  וכך כתב בתחילתו:  ישראל,  קיצוני להצלת עם 
מקוואות נשים נסגרו, ואלה שלא נסגרו יש חשש ודאי מפני סכנת התדבקות, ובפרט במקומות שהוטל סגר מוחלט אין יוצא 
ראשית,  אז   .)13 עמ'  בחיים'  'ובחרת  בקונטרסו  גם  כתב  )וכן  מנידתן"  להיטהר  הנשים  יעשו  מה  שואלים  ונשים  ואנשים  בא,  ואין 
בתאריך זה לא היה שום סגר על ישראל. עד שלשה ימים לפני פרסום מכתבו הייתה מותרת התקהלות של עד אלפיים איש, 
ומאז המספר ירד להתקהלות של עד מאה איש!! לא היה שום סגר על אף מקום במדינת ישראל, וכולם היו רשאים לצאת 
הבריאות  ממשרד  מפורשת  הוראה  הייתה  אלא  ישראל,  במדינת  אז  שנסגר  מקוה  אף  על  שמענו  לא  מפריע.  באין  ולהיכנס 
שנסגר,  מקוה  שום  על  ידוע  לא  זה  מכתב  פרסום  אחרי  וחצי  כחודש  היום,  מזה,  ויותר  תמיד.  פתוחים  ישארו  שהמקוואות 
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ולא ידוע על שום מקרה שאישה נדבקה מהנגיף כתוצאה מהטבילה. הדבר היחיד שידוע על מקרה או שניים של התדבקות 
ויכול לקרות בכל מקום. מאז שהחלה  וזה דבר שקורה בסופר  במעלה אדומים, שטובלת נדבקה מהבלנית! אך לא מהמים, 
כל  חיטוי מיוחדות שאחרי  קיבלו מבחנות  ישראל. הבלניות  בהלת הקורונה, משרד הבריאות חיטא את המקוואות במדינת 
טובלת עליהן לשופכן לתוך המקוה, וזאת בנוסף לחיטוי המים הרגיל בכלור או בברום. החיטויים הללו מונעים חד משמעית כל 

הידבקות במשך כל השנה מכל מחלה, מכיוון שאף חיידק או נגיף לא יכול לשרוד במים עם כלור. 

שהגענו לשעת דחק  "...ואני חושב   :6/4/20 7 מתאריך  נאמן לשיטתו/הפחדתו, הוסיף עוד אמסלם לטעון בראיון בערוץ 
כולם מסכימים שהמקוואות  "הרופאים  וכו'.  והמקוואות סגורים לגמרי",  הזו... כאשר אין שום אופציה אחרת  גדולה  המאוד 
הם מוקד סכנה", אם כדבריו, אז מדוע משרד הבריאות לא הורה על סגירת אף מקוה מחשש למסוכנות? כל המקוואות עבדו 
ועובדים כסדרם ללא כל מניעה. אם זו דעת כל הרופאים, אז מדוע משרד הבריאות לא זועק ונלחם על כך? הרי כל מקום שהם 
ביקשו לסגור - סגרו, ולא חששו מאף אחד כולל הדתיים, והראיה, סגירת כל בתי הכנסת והישיבות!! והיכן גדולי ישראל? אם 
היו מודעים לכך שיש סכנה כזו נוראית, ושכל הרופאים סוברים כך, האם היו מחשים מנגד? יותר מזה, בדקתי אצל מכרים 
באנגליה ובארה"ב ואמרו לי שאף מקוה של נשים לא נסגר, ורק של הגברים נסגרו!! כלומר פסקו אפילו בחו"ל לא חל, ולא 

מציאותי לאף מקום, אז איך הלך והתיר, במקום שאין שום חירום וצורך?

וגם לא מודעים  והמקום,  כוונת היתרו מבחינת הזמן  לו הסכמה לא הבינו את  דרך אגב, חושבני שאפילו הרבנים שנתנו 
למצב בנושא המקוואות. הרב אברג'ל כתב: "ובפרט עתה לאור המחלה המדבקת אשר בהוראת המלכות נסגרו בתי כנסת וגם 
מקוואות, וקשה להם לעמוד בניסיון ואינם עומדים בניסיון", משמע שמדבר על המצב בימינו. ואילו הרב אברהם מיכאל כותב 
)עמ' 58(: "כבר הזכרתי שהרב אמסלם עצמו כותב בפירוש שההיתר שלו עוסק רק בסיטואציה שיכולה להתעורר כאן בעתיד אם 

וכאשר יוטל סגר מלא, ושקיימת כבר עכשיו במקומות רבים בחו"ל", לא מדבר על ימינו ובארץ ישראל, אלא על חו"ל. ויותר 
)הרבנים הראשיים( טוענים שיש כיום אפשרות לטבול ולכן  56( שההיתר אינו למצב היום, וז"ל: "הם  )בעמ'  מזה, הוא כתב עוד  
אין מקום להיתר. אבל במצב כזה גם הרב אמסלם לא התיר"!! ואילו הרב שאול דוד בוצ'קו כתב )עמ'61(: "אחרי שהוכיח עפ"י 
ספרים וסופרים שאין כאן אלא איסור דרבנן, ההיתר ברור ובשעת דוחק כזה מוקמינן על דין תורה", כלומר על פיו הוא הבין את 
פסק אמסלם שמדבר על המצב היום בארצנו. ואני שואל, האם זה המצב היום בארצנו? אני יודע בוודאות של מאה אחוז שאף 
מקוה לא נסגר ואף טובלת לא נדחתה, וגם לא נדבקה כתוצאה מהמים, אז על איזה מצב חירום אמסלם מדבר, שכתוצאה מכך 

צריך לבוא ולשנות סדרי בראשית, ולהקל בהקלות נוראיות כאלו, שהן אינן הקלות אלא עקירת התורה.

כל זה לענ"ד מלמד אותנו, שאמסלם לא בא מתוך דאגה לטהרה ומתוך דאגה שלא יכשלו בחמורות, אלא כל מה שעניין 
אותו זה להמשיך את מלחמתו הישנה נגד החרדים לדבר ה' כפי שהוא מתאר אותם "מפני אגרופה של קנאות השוררת ברחוב 

הרבני, כנגד כל מי שאינו מתיישר עם הקו הקיצוני והקנאי שלהם, ולמפורסמות אין צריך ראיה".

יש לדעת שאין זו פעם ראשונה, אלא זו דרכו כסל למו, ודרכו לעוות ולסלף את דברי התורה וההלכה, כך עשה בהלכות 
וכפי  הידוע.  במכתבו  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  ע"ז  שהעיד  וכפי  התורה,  מן  שהיא  גרות  הלכות  את  וביטל  וסילף  שעיוות  גרות 
שהראיתי באריכות בספרי "גרים גרורים", והוכח לעין כל שגילה פנים בתורה שלא כהלכה ועיוות וסילף את התורה, כך בא 

עיוות וסילף את הלכות טבילה שהיא מן התורה. 



ההסכמות לפסקו

כדי לתת תוקף והכרה לפסקו, ציין אמסלם בהקדמתו: "וכבר הקדמתי בראש הפסק, שפסק זה יהיה תקף רק אם יסכימו לו 
שלשה גדולי תורה מוכרים, אחרי שלמדו ועיינו בדברים", ואכן זה הדבר הראוי לעשות בפרסום פסק דין מהפכני כזה, שמשנה 

סדרי בראשית, באחד הנושאים החמורים ביותר ביהדות.6

6. הערה - רק תמיהה קטנה שעלתה לי. ביום כ' אדר התפרסם ברבים מכתב שעליו חתום חיים אמסלם, ובו הוא מתיר לנשים לטבול באמבטיה, ומוזכרים 
בו רוב עיקרי הדברים שכתב בחוברת ובחרת בחיים. במכתב זה לא מוזכרים רבנים שנתנו לו הסכמה, ובכל זאת הוא פורסם. בנוסף, בדקתי מתי הרבנים 
נתנו הסכמה לקונטרסו שפורסם בשלהי אדר כמופיע בעמוד הראשון, ושם מופיע שהרב אברג'ל נתן לו הסכמה בה' ניסן התש"פ ואילו הרב בוצ'קו בז' ניסן 

התש"פ!!! אם איתא כדברו שפסקו תקף רק אם יסכימו לו שלשה גדולי תורה, אז מדוע פרסם אמסלם את פסקו כבר בכ' באדר התש"פ?
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בעייני בהסכמות, ראיתי שחתום על הפסק דיין ידוע אחד והוא הרה"ג אליהו אברג'ל, שהיה ראב"ד בירושלים ורב שכונת 
בקעה )והוא ידידו של אמסלם, אשר נתן לו כבר בעבר הסכמה לספרו זרע ישראל, ובו אמסלם התיר גיור על דעת להיות מסורתי, ה' ישמור!(, וכן 
שני רבנים נוספים מהציונות הדתית, שעד לכתיבת שורות אלה, במחילה מכבודם כמעט לא שמענו את שמם. אציין שישנם 
גדולי תורה רבים ומפורסמים בציונות הדתית, שמשום מה אמסלם לא פנה אליהם ופנה דווקא לשני אלו, וכבר הדבר אומר 
דרשני, כי אמסלם דיבר על "גדולי תורה מוכרים". ובכלל, אמסלם שלמד בישיבות חרדיות ומתפאר תמיד שרבו הוא ראש 
ניגש אליו לפחות או לגדולי תורה מפורסמים במגזר אליו הוא  הגר"מ מאזוז שליט"א, מן הראוי שהיה  ישיבת כסא רחמים 
את  החרדים,  את  תוקף  הוא  לו  שיש  הזדמנות  שבכל  לאחר  חרדי,  עצמו  את  מחשיב  הוא  שכיום  בטוח  )אינני  הסכמתם  את  לבקש  משתייך 

רבותיהם והנהגותיהם(.  

לגבי הרב אברג'ל – אברך יקר בשם הרב ע. ב., התקשר לרב אברג'ל ביום שלישי כ"ז ניסן התש"פ, ושאלו מספר שאלות 
על פסקו של אמסלם. 1. האם הפסק של אמסלם שהוא חתום עליו, עדיין שייך לנשים מסורתיות בזמן שאין סגר? תשובת 
הרב הייתה שהפסק לא מדבר אצלנו בישראל, במקרה שיש עדיין מקוואות פתוחים, ובוודאי שצריך להחמיר את כל החומרות 
40 סאה? הוא ענה בשום  עכשיו. 2. האם אפשר לפי הפסק הזה להקל באמבטיה רגילה שיש בבית לטבול במקרה שאין בה 
אופן לא. 3. ואם כל גופה מתכסה זה מספיק? הוא ענה שלא מספיק, ורק בבריכה או אמבטיה גדולה שמכילה 350 ליטר אפשר, 
כן  מה  על  אז  אמסלם,  עם  בכלום  כמעט  מסכים  לא  המסכימים,  שברבנים  הבכיר  הרב  כלומר,  בישראל.  לא   - שוב  והדגיש 
הסכים? האם הרב המסכים קרא את הקונטרס? בהסכמתו כתב הרב אברג'ל: "ראיתי ועיינתי בקונטרס", ז"א שראה ועיין בכל 
מה שכתוב בו, אז א"כ למה בשיחה עם האברך הנכבד אמר שלא מסכים להתיר בארץ ישראל, ולא מתיר טבילה במצב שכל 
גופה מתכסה, ולא מתיר טבילה בפחות מ-350 ליטר? בואו נצא מנקודה שהאברך לא הבין את דברי הרב, א"כ נשמח להבהרות 

מצידו, האם חוזר בו מהסכמתו לאמסלם, או שעדיין דבק בהסכמתו.

יודע עליו הוא,  שאול דוד בוצ'קו, ראש ישיבת ההסדר היכל אליהו בכוכב יעקב. הדבר היחיד שאני  הרב השני הוא הרב 
שהוא מרבני צוהר, ומהתומכים, והמעודדים והעולים להר הבית.

גיליתי, שהרב מיכאל אברהם הוא בעל מספר תארים  בויקיפדיה  מיכאל אברהם. בבדיקה קלה  והרב השלישי הוא הרב 
אקדמיים, ומרצה באוניברסיטאות ועוד. אומר את האמת, כשקראתי את קורות חייו ופועלו, הצטמררתי ממספר התבטאויות 
ופעילויותיו  קורותיו  כל  את  אביא  לא  הזמן  מקוצר  לענ"ד.  וכפירה  מינות  בהם  שיש  רחב,  ציבור  גם  בעבר  שזעזעו  מזעזעות 
בשם  מאמר  פרסם  "ב-2013  מויקיפדיה:  ציטוטים  שני  רק  אביא  בעצמו,  ירחיב  המעוניין  ועוד,  עגונות  והתרת  גיור  בנושא 
לדבריו,  בכלל.  להלכה  ובנוגע  לגויים,  האורתודוקסיה  ליחס  בנוגע  חדשה  תפישה  מציע  הוא  הכירה", ובו  לא  שההלכה  "גוי 
בהלכה קיימים שני סוגי היגדים: נורמטיביים ועובדתיים. לפי התפישה שהוא מציע תוקפה של ההלכה הוא רק אודות ההיגדים 
ניתנים לבחינה מחדש בכל עת. הוא כותב: "אם אראה בתלמוד שהיממה כולה חושך,  הנורמטיביים, ואילו היגדים עובדתיים 
האם אכפוף את התפיסות שלי לקביעה הזאת? קודם כל זוהי המציאות, ועם כל הכבוד למקורות אינני יכול להתכחש למה שאני 
יש ערעורים  "לגבי התורה שבכתב  כי  טוען הרב אברהם  "בעניין תורה מן השמים,  נוסף משם:  ויודע בבירור". ציטוט  רואה 
לא פשוטים על חלקים מסוימים )לא גדולים( שלה. איני יודע מה בדיוק ניתן בסיני ואני לא חושב שמישהו יודע. אני כן מאמין 
וכעת התורה שהגיעה אלינו היא התורה המחייבת", רח"ל  וזה מה שחשוב. התוספות הצטרפו למה שניתן  ניתן שם,  שמשהו 

מדעות כזב כאלו. אמור לי מי הם ממליצך, ואומר לך מי אתה ומי הוא פסקך.

אמסלם מבין את חולשת ממליציו, אז שם בהמשך דבריו הוסיף: "והאמת כי שוחחתי עם גדולי תורה והוראה אשר הסכימו 
בעל פה לכל הדברים, ואף אמרו לי במפורש, כי לשואלים יורו לטבול כל הגוף במה שיש בריכה, או ג'קוזי או אמבטיה )שיש 
בה מ' סאה(, כמו שהסברתי במסקנה, אולם לבוא בדברי הסכמה לעת עתה, מטעמים שונים לא יוכלו, לא מפני שהם חולקים 

עם  כל מי שאינו מתיישר  כנגד  נכונים, אלא מפני אגרופה של קנאות השוררת ברחוב הרבני,  אינם  ושהדברים  על הדברים, 
הקו הקיצוני והקנאי שלהם, ולמפורסמות אין צריך ראיה". רבנים בעילום שם אין לזה שום משמעות, כוח הראיה הוא כאשר 
יש שם שעומד מאחריה, ולא שמסתתר אחריה. הרי טענה זו כל אחד יכול לטעון אותה להצדקת הבליו. בכלל, זו שיטתו של 
אמסלם, שבכל פסק או רעיון חדשני שהוא מביא ושהוא מנוגד לדעת התורה ולכל גדולי ישראל, הוא מסיט את הויכוח לכיוון 
אחר ומצייר את עצמו כ'הנאור' והרחום שדאגתו לטובת עם ישראל, ואילו שאר הרבנים ההולכים היפך הזיותיו, הם נהפכים 
לקנאים וחשוכים שאינם מוכנים להיפתח לדעות חדשניות. )סתם הערת אגב, גם אותם רבנים עלומי שם שהזכיר אמסלם, התירו לו רק 

במידה ויש 40 סאה, כך כתב בסוגריים, אך הוא התיר גם באין 40 סאה!! אז כעת בלי משים לב, אמסלם איבד גם את הרבנים עלומי השם(.
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נזקי אמסלם כתוצאה מפסקו

הנזקים שנגרמו כתוצאה מפסקו של אמסלם הם נוראיים. במשך עשרות בשנים פועלים ארגונים רבים לשכנע נשים 
באמצעי  פסקו  את  פרסם  כאשר  כעת,  אך  כרת,  מעוון  ולהינצל  להיטהר  היחידה  הדרך  ושזו  במקוה,  לטבול  שתלכנה 
התקשורת החילונים, נשים רבות הבינו )כך קיבלתי עדויות ממקומות רבים בארץ( שמותר לטבול באמבטיה, והן אינן מתכוונות 
להמשיך לטבול במקוה, ותסתפקנה באמבטיה. ברור לנו שמי שתיסחף אחר פסקו של אמסלם לא תהיינה נשים יראות 
שמים, אלא נשים מסורתיות עד חילוניות שכן מקיימות את מצות הטהרה בגלל שהשתכנעו בחשיבות הדבר, או הבטחה 
לטבול  שמותר  בתקשורת  ששמעו  ממה  כעת  מבינות  הן  בהלכה.  בקיאות  אינן  והן  בעליהן,  לחץ  בגלל  או  לאימהותיהן, 
זו השורה התחתונה שהתקבלה והתקבעה במוחם אחרי הפרסום התקשורתי. אמנם אמסלם בחלק מפסקו  באמבטיה, 
שגם  כתב  בפסקו  אחר  ובמקום  במים,  יהיה  גופה  שכל  וצריך  סאה,   40 בה  שיש  גדולה  באמבטיה  לטבול  שצריך  כתב 
בפחות מ-40 סאה ניתן לטבול בתנאי שכל הגוף ייטבל בתוך המים, ואני שואל, איזו אישה מבינה בכמויות המים ההלכתית 
)אפילו חרדים מלידה לא תמיד בקיאים(. איזה אישה תלך למדוד כמה מים נכנסים באמבטיה של ביתה, ובפרט שברוב הבתים 

וגם  ליטר,  ל-332  40 סאה השוים  אין בהם כמות של  גובה שלכולי עלמא  ו-40  רוחב,   70 )1.60 אורך,  מותקנות אמבטיות סטנדרטיות 
היא  ואז  תתמלא  לא  והאמבטיה  החוצה  מים  לפלוט  מתחיל  הביטחון  שסתום  זה  שבמצב  משום  ליטר  מ-300  יותר  למלא  ניתן  לא  בגדולות 

פסולה. תיאורטית, גם אם הטובלת תמלא את האמבטיה הגדולה עד למעלה הכמות יכולה להגיע עד לכ-370 ליטר, אך אז בכניסת הטובלת 

למים תצא כמות גדולה של מים מהאמבטיה ולמעשה הכמות שתישאר היא פחות מ-40 סאה וממילא לא עלתה לה טבילה. גם איזו אישה 

חילונית/מסורתית תסכים למלא את האמבטיה עד גדותיה בידיעה שכמות גדולה של כ-70 ליטר )7 דליי מים( יישפכו מחוץ לאמבטיה. גם 

יש קושי נוראי לטבול בשכיבה על הבטן או על הגב )ניסיתי בעצמי( יש חשש אפילו לחנק, והטובלת ברגע זה ראשה בחשש 
מחנק ולא בהקפדה שכל גופה ושערות ראשה יהיו במים.7

אמסלם נתן היתר לטבול גם בג'קוזי ובבריכה )ראה לעיל שהוכחתי שרוב הג'קוזים והבריכות פסולים לטבילה, בגלל שאין בהם מי 
גשמים, אין כמות של 40 סאה, וכן בעיות של מים זוחלים(. בבריכה כתבו המתירים שההיתר הוא רק בתנאי שבשעת הטבילה יסגרו 

זה לא קיבל ביטוי בתקשורת  את משאבות סינון המים, שאם לא כן הבריכה שמשמשת כעת כמקוה היא פסולה. דבר 
הסינון  שמשאבת  מודעת  היא  האם  מטהרת,  שהבריכה  ביודעה  לטבילה  ותכווין  ציבורית  לבריכה  שתלך  אישה  בכלל. 
פועלת? האם בעל הבריכה יסכים לכבות את המשאבה? )בבריכה פרטית אפשרי(. כל הדברים שאני מדבר בפרקטיקה הם 
ובוודאי שכמעט כל אחת שתנסה לטבול בצורה כזו, רוב הסיכויים שלא תעלה לה טבילה גם  ואינם מציאותיים,  כמעט 
לשיטת אמסלם, כי זה לא מציאותי. אמסלם אמנם סייג את דבריו רק לעתות חירום )למרות שפירסם זאת בשעה שאינה שעת 
חירום, ונתן היתר לנהוג כך כבר עכשיו(, אך האם אישה כזו תעשה חילוק כזה? כעת היא יודעת שמותר לטבול באמבטיה או 

בבריכה, אז ממילא היא תמשיך בהנהגה פסולה זו, אך נוחה לה כל ימי חייה.

או  כבחמורה  קלה  על  המקפיד  לציבור  מיועד  ואינו   ..." כתב:   )12 )בעמ'  ושם  לחרדיות',  'לא  פסקו  את  סייג  אמסלם 

7. הערה – מרן השו"ע )חיו"ד סימן קצ"ח, א'( פסק: "צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת". הט"ז )שם ס"ק א'( הביא את המקור לכך: "כל גופה 
בפעם אחת - דדרשינן "ורחץ ובא השמש וטהר", מה ביאת שמשו כולו כאחת, אף רחיצתו כולו כאחת". ובספר סדרי טהרה )שיורי טהרה שם 
ס"ק א'( הרחיב לבאר זאת: "כל גופה בפעם אחת - בתורת כהנים )פרשת אמור פרשתא ד' פ"ד הלכה ז'( יליף לה מדכתיב )ויקרא כ"ב, ו'(: "כי 
אם רחץ בשרו במים )וטהר(, מה ביאת שמשו כולו כאחת, אף ביאת בשרו במים כולו כאחת", ומהאי טעמא אם בשעת טבילה נשאר כל שהוא 
מהגוף או מן השערות חוץ למים, לא עלתה אותו טבילה כלל מן התורה וכו', אבל כשאין כל הגוף וכל השערות מכוסים במי מקוה כאחד, ואפילו 
כל שהוא שהיה חוץ למים בשעת הטבילה מעכב והוי כאלו לא טבל, דכתיב )שם ט"ו, ט"ז(: "כל בשרו", וגם דומיא דביאת שמשו בעינן". וכן הוא 
ברמב"ם )פרק א' מהלכות מקואות דין ז'(: "כל הטובל צריך שיטבול כל גופו כשהוא ערום בבת אחת ואם היה בעל שיער יטביל כל שיער ראשו 
והרי הוא כגופו דין תורה". בגלל חשיבות הדבר וחומרתו פסק מרן השו"ע )סימן קצ"ח סעיף מ'(: "צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב 
שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים; ואם אין לה מי שתעמוד על גבה, או שהוא בלילה, תכרוך 
שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה שבראשה, ובלבד שתרפם או בשרשרות של חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי על שערותיה". והנה 
בטובלת במקום צר ונמוך וכגון באמבטיה, כמעט בלתי אפשרי במציאות שלא ישאר חלק משיער ראשה או קצת מגופה מעל פני המים, וכיצד 
אפשר למסור דין זה לכל המון עם שכלל אינם יודעים שאם נשאר משהו מהגוף שלא נתכסה במים לא עלתה להם טבילה מדאורייתא, ובוודאי 

שלא ידקדקו שכל גופם יתכסה במים, ואפילו אם יש מי שמדקדק, כמעט ואינו במציאות מבחינה מעשית לדקדק על דבר זה. 
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חרדים, או למי שיכולים לדחות את מועד הטבילה". הרי הוא טוען שפסקו מבוסס על פי גדולי ישראל ועפ"י יסודות ההלכה, 
א"כ מה חששו להתיר לכולם? האם היתר זה תקיף לקבוצה מסוימת ולשנייה הוא אסור? האם לדתיים וחרדים אין יצרים? הרי 
הפסק ממנו שאב את היתרו, דהיינו מהרב משאש זצ"ל, דיבר על אנשים חרדים! כוחו של היתר יפה לכולם, אך כאשר ההיתר 
צולע על ירכו, אז הוא ניתן לחלק החלש ביראת שמים. האם אותן נשים אינן בנות ישראל? האם הן סוג נחות מאישה חרדית? 
האם מותר להכניסן לספיקות כל כך חמורים, שהן מסתמכות על הפסק המתיר, ובפועל ברוב הסיכויים הן אינן יוצאות ידי 

חובת טבילה ואף מכשילות את בעליהן? 

מעניין אותי לדעת, אמסלם, בכותבו את פסק ההלכה הנוראי הזה, האם הוא טרח לברר ולבדוק מבחינה טכנית היתכנות 
מעשית לטבול באמבטיה כזו? האם הוא חקר  לעומק את כל הבעיות הטכניות והמעשיות שקיימות בטבילה במתקנים הללו? 
עסקינן כאן באחד הדברים החמורים ביותר לעם ישראל, קדושת בנות ישראל והבית היהודי, שהנכשל בו לוקה בכרת, האם 
נחרד מהתוצאות  ולהכשיל את נשות ישראל? האם לא  נחרד מלהיכשל  ידיו בבואו לכתוב פסק כזה? האם לא  לו  לא רעדו 
הרות האסון שעלולות  להיגרם מפסקו? כשהתחלתי ללמוד את הנושא, לא הסתפקתי באף ידע כללי שהיה לי או בשמועות, 
אלא כל דבר התקשרתי למומחים בתחום, ולרבנים ידועים כדי לחקור את הדברים לעומק. כמו כן, לא הסתפקתי בחישובי 
מים באמבטיה וכד' ע"י נוסחאות כפי שאמרו לי, אלא מילאתי כמויות גדולות של מים כדי לוודאי כמה מים אמבטיה מכילה. 
נכנסתי פיזית לאמבטיה ושכבתי בתנוחת טבילה על ברכיי וכן על גבי, כדי לראות את אפשרויות הטבילה וכיסוי המים. וכל 
לחכמתו,  קודמת  חטאו  שיראת  "כל  ט'(:  משנה  ג'  )פרק  אבות  במסכת  במשנה  הנאמר  את  בעצמי  לקיים  רציתי  כי  למה?  זה 
באמת  לו  נטעה,  שלא  מתקיימת".  חכמתו  אין  חטאו,  ליראת  קודמת  שחכמתו  "וכל  )שם(:  להיפך  ולא  מתקיימת",  חכמתו 
הייתה אפשרות להקל בטבילה במצבי קיצון כאלה, הייתי הראשון לרקוד ולשמוח להיטיב לעם ישראל, אך כאן נראה לענ"ד 
שלאמסלם אצה הדרך להוציא פסק 'נאור' שייראה כמתקדם ומתחשב בנשות ישראל, מול דעות הרבנים החשוכים והקיצונים 

כדבריו, ובכך מתגדל שמו. אוי לו ואוי לנשמתו, אוי לו שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה.

מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? 

אמסלם כל הזמן מדבר ומביא דוגמאות מיהדות מרוקו וחכמיה כיהדות  מתונה וסבלנית, ולכן צריך להקל בכל דבר, ואפילו 
ישראל אבוחצירא זצוק"ל, התייחס לטבילת נשים   במצוה חמורה זו שעונשה כרת. בואו נראה איך הצדיק הבבא סאלי, רבי 
במקוה טהרה. בספר 'מאור ישראל', מסופר שהרב נקלע לעיר אחת, וראשי הקהל סיפרו לו כי יש להם צער גדול ביותר, כי 
זה זמן רב שאין אפשרות לנשותיהם להיטהר במקוה, בגלל שיש בצורת ואין מי גשמים )הם לא הכירו את קולות אמסלם לטבול במי 
ברזים או במים שאובים(. הרב זצ"ל מיד גייס את כולם ועמדו בתפילה, ואכן השמים התקדרו  בעבים, גשם ניתך ארצה, והמקוה 

התמלא בגשמי ברכה. כולם שמחו שמחה גדולה, אולם רבנו מיד השבית את שמחתם וביקש לרוקן את המקוה, לתדהמתם 
ואכזבתם של אנשי המקום. הרב גילה כי אחד הצינורות במקוה הוא פסול לשיטת הבית לחם יהודה )רבי יהודה עייאש זצ"ל (, ויש 
לעשות את המקוה אליבא דכל הפוסקים. אנשי המקום לא התווכחו עם הרב, תקנו מיד את הנדרש ועמדו שוב בתפילה, ורצון 
יראיו יעשה ושוב ירדו גשמים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ישמע חכם ויקח לקח, למצוא חן ושכל טוב קודם בעיני 

אלוקים, ורק אחר כך בעיני אדם.

בנות ישראל לדורותיהם, מסרו את נפשם עבור מצוה זו, ואפילו שברו קרחו וטבלו במעיינות ומקואות קפואים, ועליהם 
אמר הגאון מפונוביז': "טבילה שטבלו אמותינו במי קרח, היא שנתנה לבנים את הכח הנפשי ללכת בלהבות אש". כן! מסירות 
נפש למצוה היא הדרך להמשכיות העם היהודי, אבל רפורמיות במסוה של חביבות ורצון טוב, היא הדרך לחורבן היהדות ח"ו.
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