
 ליםקריאת שמע מול מי רג. א"ה עכ

ורבנן גזרו לאסור גם , עצמו מהתורה נאסר לקרות קריאת שמע מול עמוד מי הרגלים

, "מטפיחים". 1: דרגות 3במי רגלים יש , מי רגלים שעל הקרקע לידלקרות קריאת שמע 

שרטוב במידה , טופח על מנת להטפיח", דרגה נוספת-בסוף הגמרא מוסיפה תת) הקרקע עדיין רטובה

. (לח אך לא רטוב, "טופח לא על מנת להטפיח"ו, ם במי הרגלים יכול להרטיב דבר נוסףכזו שאם ייגע האד

אין , "אין רישומן ניכר". 3. רגליםהמי ים הקרקע יבשה אבל עדיין נרא, "רישומן ניכר". 2

 .סימן בקרקע למי הרגלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכסית את ... ויתד תהיה לך", "ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ: "רבי יונתן מקשה בין הפסוקים
 אך לא בקטנים, בגדולים מהתורה חייב לכסותאלא ? מדוע בפסוק הראשון אין חובת כיסוי צרכים -" צאתך

גזרו חכמים לאסור אף . אך נפלו לקרקע מותר לקרות, ש מול עמוד מי הרגלים"מהתורה נאסר לקרות ק
 (אך לא בספק, גליםיש שם מי ר בוודאותאם ואסרו דווקא )בנפלו לקרקע 

 ?עד כמה ישהו ואסור לקרות

ח "רבב, רב יהודה בשם שמואל
 (1)מטפיחים : עולא, בשם רבי יוחנן

 (2)כל זמן שרישומן ניכר : גניבא בשם רב

רב יהודה אמר בשם רב שהתיר לקרות . ה לגניבא שהעיד עדות שקר בשם רב"ימחל הקב: רב יוסף
 ?ש שיהיה מותר לדעתו לקרות במי רגלים שהתייבשו"כ - (י חוץשהתייבשה כלפ) בצואה שקרמו פניה

בניגוד לדין שאמר רב ) אסור לקרות מולה -אפילו כחרס , רב הונא אמר בשם רב שצואה יבשה: אביי

 ?ולא על עדות רב הונא, החליט לסמוך על עדות זו של רב יהודה מדוע רב יוסף, (יהודה בשם רב
 .ולא ניתן לפרוך את עדות גבינא בשם רב על דין מי הרגלים, המכאן אין הוכחה לדעת רב בצוא

 (1)אסור לקרות מול צואה כחרס ומי רגלים שמטפיחים , להלכה: רבא

( בארץ)נבלעות , אסורין -( 1)מי רגלים כל זמן שמטפיחים 

 מותרים -( 3) (התייבשו מהשמששמי רגלים על אבנים )או יבשו 

 גמרא

 גמרא

, מותר( 3)מהסיפא שיבשו  מדוייק ברייתא 
 ?אסור -( 2)אך רישומן ניכר 

( 1)מדוייק מהרישא שמטפיחים 
 ?מותר -( 2)אך רישומן ניכר , אסור

( 2)מכיוון שאפשר לדייק מהברייתא שניכר 
 להוכיח מהברייתא ותאין אפשר -אסור ומותר 

. לא נבלעו אסור, י רגלים עצמן שנשפכו נבלעו מותרומ...
 כל זמן שמטפיחין : רבי יוסי אומר

 גמרא

 ברייתא 
: התנאים' האמוראים היא כמח' מח

 -האמוראים סוברים כדעת רבי יוסי 
וגניבא , (1)שרק מטפיחים אסור 

 -בשם רב סובר כדעת תנא קמא 
 (2)שאסור אף ברישומם ניכר 

( 2)רישומם ניכר , אסור( 1)ע מטפיחים "לכו
שרק הכוונה " עולא נבל"ק סובר ש"ות, מותר

ורבי יוסי , אסורבטופח על מנת להטפיח 
 .מחמיר שגם טופח לא על מנת להטפיח אסור

 ?"לא נבלעו"ל" נבלעו"ק החילוק בין "מה כוונת ת

הכוונה " לא נבלעו"אם 
ן אי, שאסור( 1)למטפיחים 
ק לרבי יוסי "הבדל בין ת

 ?ר במטפיחיםשגם אס

הכוונה אין " לא נבלעו"
, שאסור( 2)רישומן ניכר 

ורבי יוסי מקל לומר 
 (1)שאסור רק במטפיחים 


