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  ל עולם-בשם ה' א

  

  רשאי לברך בתוך המים?  –הטובל ערום במים צלולים 

  22-10-73 —בטבת תשפ"א   ב"כאור ל  –  07  מקורות לשיעור

  

 

 בבלי כב, ב   –ברכות פרק ג  .1

  ִאם ָיכֹול ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַּכּסֹות ְוִלְקרֹות ַעד ֶׁשּלא ָּתֵנץ ַהַחָּמה , ָיַרד ִלְטּבֹול

  . ִיְתַּכֶּסה ַּבַּמִים ְוִיְקָרא ,ַיֲעֶלה ְוִיְתַּכֶּסה ְוִיְקָרא; ְוִאם ָלאו

  

 כד, ב  בבלי ברכות .2
  ֹראׁשֹו ִמְּפֵני הצנהָּתנּו ַרָּבַנן: ָהָיה ָיֵׁשן ְּבַטִּליתֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציא ֶאת 

  .חֹוֵצץ ְּבַטִּליתֹו ַעל ַצָּוארֹו ְוקֹוֵרא ִקְרַיאת ְׁשַמע

  . ַעל ִלּבוֹ :ְוֵיׁש אֹוְמִרים

  .ָקָסַבר ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה ֻמָּתר. ְוַתָּנא ַקָּמא ֲהֵרי ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה

  

 בבלי ברכות כה, ב  .3
  ְוִאם ָלאו ִיְתַּכֶּסה ַּבַּמִים ְוִיְקָרא.  

  :ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְוִאי ֵּתיָמא ַרִּבי ֲאָחא ַּבר ַאָּבא ַּבר ֲאָחא ִמּׁשּום ַרֵּבינּו? ַוֲהֵרי ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה

א ִיְרֶאה ִלּבֹו ערותו  דדמו כארעא ְסִמיְכָתא(ַּבַּמִים ֲעכּוִרין ָׁשנּו    .  )ֶׁש

  ָּתנּו ַרָּבַנן: ַמִים ְצלּוִלין ֵיֵׁשב ָּבֶהן ַעד ַצָּוארֹו ְוקֹוֵרא  

  . עֹוְכָרן ְּבַרְגלוֹ : ְוֵיׁש אֹוְמִרים

  ?ְוַתָּנא ַקָּמא ַוֲהֵרי ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה

  .ָקָסַבר ִלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה ֻמָּתר

    ?רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוהַוֲהֵרי ֲעֵקבֹו 

  .ָקָסַבר ֲעֵקבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה ֻמָּתר

  

 חידושי הרשב"א שם בשם הראב"ד  .4

  !כלומר שהוא עם הערוה בתוך המים   ?והלא לבו רואה את הערוה

  ,ומסתכל בחוץ ,דכיון שעיניו חוץ למים  ,אבל לעיניו רואות את הערוה ליכא למיחש

  ואוקימנא בעכורין. הראב"ד ז"ל.   .אינו רואה הערוה

  

 )ב, טז ( רבינו יונה על הרי"ף שם .5

  . מפרש בגמרא שיעכירם ברגליו משום דלבו רואה את הערוה .אבל צלולין לא
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  ,עצמם הם חציצה בין עיניו והערוה המים  ,מפני שכיון שהגוף עומד בתוך המים ,ומאי דלא אמר משום דעיניו רואות

  . ואף על פי שהם צלולים

  . אבל הלב כשעומד בתוך המים עם הערוה אסור

שאם ירצה לקרות ק"ש או ד"ת שיעשה הפסקה מבגד  ,ולפיכך יש ליזהר בשעה שעומד בתוך המים והמים צלולים

  . בין הלב והערוה

  . דיינינן ליה כהפסקה מבגד ומותרואומרים רבני צרפת ז"ל שאם האדם מחבק גופו בזרועותיו 

  

 ב, ז רמב"ם הל' ק"שמשנה תורה ל .6

  ִאם ָיכֹול ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַּכּסֹות ְוִלְקרֹות ֹקֶדם ֶׁשָּתֵנץ ַהַחָּמה, ַיֲעֶלה ְוִיְתַּכֶּסה ְוִיְקָרא. --ִמי ֶׁשָּיַרד ִלְטֹּבל

  ַהַחָּמה ֹקֶדם ֶׁשִּיְקָרא, ִיְתַּכֶּסה ַּבַּמִים ְׁשהּוא עֹוֵמד ָּבֶהן ְוִיְקָרא.  ְוִאם ָהָיה ִמְתָיֵרא ֶׁשֶּמא ָּתֵנץ

א ְּבֵמי ַהִּמְׁשָרה א ְּבַמִים ֶׁשֵריָחן ָרע, ְו א ִיְתַּכֶּסה  א ְּבַמִים ְצלּוִלין, ִמְּפֵני ֶׁשֶעְרָותֹו ִנְרֵאית ֵמֶהן., ְו     ְו

  .ּוִרים ְׁשֵאין ֵריָחן ָרע, ְוקֹוֶרא ִּבְמקֹומוֹ ֲאָבל ִמְתַּכֶּסה הּוא ְּבַמִים ֲעכ

  

  יז-שם ג, טז

ַאִפּלּו    ַעד ֶׁשַּיְחִזיר ָּפָניו: ,ָּכ ָאסּור ִלְקרֹות ְּכֶנֶגד ָהֶעְרָוה--ְּכֵׁשם ֶׁשָאסּור ִלְקרֹות ְּכֶנֶגד צֹוָאה ּוֵמיֵמי ַרְגַלִים, ַעד ֶׁשַּיְרִחיק  טז

א ִיְקָרא ּכְ  ְוַאִפּלּו ָהְיָתה ְמִחָּצה ֶׁשִּלְזכֹוִכית ַמְפֶסֶקת, הֹוִאיל ְוהּוא רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה, ָאסּור ִלְקרֹות,    ֶנֶגד ֶעְרָוָתן.ּגֹוי אֹו ָקָטן, 

א ִיְסַּתַּכל ְּבגּוף ָהִאָּׁשה, ִּכְׁשהּוא קֹוֶרא:   ַעד ֶׁשַּיְחִזיר ָּפָניו. ִאם ָהָיה ְמגֶֻּלה  --ִפּלּו ִאְׁשּתוֹ ְוַא   ְוָכל ּגּוף ָהִאָּׁשה, ֶעְרָוה; ְלִפיָּכ 

א ִיְקָרא ְּכֶנְגָּדּה  .ֶטַפח ִמּגּוָפּה, 

א ִיְקָרא ִּכְׁשהּוא ָעֹרם, ַעד    ָּכ הּוא ָאסּור ִלְקרֹות, ְּכֶנֶגד ֶעְרָותֹו: --ּוְכֵׁשם ְׁשהּוא ָאסּור ִלְקרֹות, ְּכֶנֶגד ֶעְרַות ֲאֵחִרים  יז

ְוהּוא,     ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשָאר ּגּופֹו ָעֹרם, ֻמָּתר לֹו ִלְקרֹות:--ְיָתה ֲחגֹוָרה ֶׁשְּלֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ַׂשק ַעל ָמְתָניוהָ    ֶׁשְּיַכֶּסה ֶעְרָותֹו.

א ִיְהֶיה ֲעֵקבֹו נֹוֵגַע ְּבֶעְרָותֹו. א ָיֹחץ ִמַּצָּוארֹו  חֹוֵצץ ִּבְטִליתֹו ִמַּתַחת ִלּבֹו, ְוקוֹ --ָהָיה ָיֵׁשן ִּבְטִליתֹו, ְוהּוא ָעֹרם  ֶׁש ֶרא; ֲאָבל 

א ָחגֹור   .ְוִיְקָרא, ִמְּפֵני ֶׁשִּלּבֹו רֹוֶאה ֶאת ָהֶעְרָוה, ְוִנְמָצא ְּכִמי ֶׁשָּקָרא ְּב

 רא"ש ברכות ג, לו  .7

  ת"ר היה ישן בטליתו ואין יכול להוציא ראשו מפני הצנה חוצץ בטליתו על צוארו וקורא ק"ש. וי"א על לבו. 

והלכתא לבו רואה את הערוה אסור. וכן פסק רבינו    ות"ק הרי לבו רואה את הערוה קסבר לבו רואה את הערוה מותר.

  . חננאל מדפריך סתמא דגמרא והרי לבו רואה את הערוה

ז"ל כ' בשם רש"י ז"ל שמצא בתשובת הבבלי לבו רואה את הערוה מותר מדסבר ת"ק די"א דלבו רואה  וה"ר שמעיה  

  את הערוה מותר והוי כרבים לגבי יחיד.  

ומיהו נראה מדלא פליגי אמוראי לקמן אלא בעקבו רואה את הערוה משמע דבלבו מודו אביי ורבא דאסור. ואף על  

ב) היה ישן בכילה מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא ק"ש ולבו רואה את  גב דשמואל אית ליה בפ"ק דסוכה (דף י 

  הערוה מותר. לא קיימא לן הכי אלא כאביי ורבא דאינון בתראי דמשמע דמודו בלבו דאסור.  

והיה רוצה לשתות היה מתכסה בבגד ממטה ללבו כדי שלא יהא   וכן היה נוהג ר"ת ז"ל כשהיה רוחץ בחמין צלולין 

 . לבו רואה את הערוה

  


