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דינימשקיןמגוליםבימינו



נאמרבמשנהבמסכתתרומותפרקח':

יין של תרומה שנתגלה, יישפך; ואין צורך לומר, של חולין.  שלושה משקין אסורין 
המים, והיין, והחלב; ושאר כל המשקין, מותרין.  כמה ישהו, ויהו --משום גילוי

 ממקום קרוב, וישתה.כדי שייצא הרחש --אסורין

וכתברבינובפירושהמשנה:

שמאשתה מגוליןמפניסכנתנפשות. נאסרהשתייתאחדמשלשהמשקיןאלואםהיו
בעלי שאותן וימותהשותהאותםמפני הארס, מבעלי וכיוצאבהן אפעה נחשאו מהן

מבושל אינו והיין המיםנחים, במהדבריםאמוריםכשהיו לתוכן. אבלחייםמקיאין .
הייןהמבושלוהמיםשנוטפיןבהןטפותזואחרזוואינםנחים,איןחוששיןלגילוין.לפי
ואמרו הרמשתרגוםרמשרחשא. ורחש, מתקרביםלמהשהואכך. רחשיםאלו שאין
ומתברר למקומו. ויחזור וישתה הכלי מאוזן שיצא כדי שהוא פירשו קרוב, ממקום

יוצאבהןוהשוםהמרוסקנאסריןאםנתגלומחששבתלמודשהדבשוהצירוהמוריסוכ
לא דבר, בשום בהן להשתמש אסור גילוי משום שנאסרו אלו ומשקין הרחשהארסי.

לבהמהולאלרחוץבהןהידיםוהרגליםולאלגבלבהןאתהטיטולאלשוםתשמיש.



ונאמרבמשנהה':

בכלים, כל שהן;  שיעור המים המגולים, כדי שתאבד בהם המרה.  רבי יוסי אומר,
 ובקרקעות, ארבעים סאה.

וכתברבינובפירושהמשנה:

והואסוברשאםהיוהמיםמרובים מרה,הואהארסשפולטיםבעליהחייםהארסיים.
כדישאםנפלהבהם ואםהיומועטין לגילוין, עדכדישתאבדבהםהמרהאיןחוששין

יוסישהמים אמרר' לגילוין. חוששין היומרוביםמאדהמרהממיתין, שבכליםאפילו
נאסריןמשוםגילוי.ואםהיובקרקעותעדארבעיםסאה,אבליותרמארבעיםסאהאין
שחוששין גםביוםכמו לגילוי חוששין וממהשאתהצריךלדעתשאנו לגילויו. חוששין

בלילה.ואיןהלכהכר'יוסי.



העולהמדבריהמשנהורבינו:

 שתהמהןנחשוהטילבהןאתארסו.משקיןמגוליןאסוריםשמא .1
 מיםזורמיםאומטפטפיםאוייןמבושלאיןחשששלארסכיהנחשלאשותהמהן. .2
 .הדבשוהצירוהמוריסוכיוצאבהןוהשוםהמרוסקנאסריןאםנתגלומחששהרחשהארס .3
 משקיןשנאסרומשוםגילוי,אסוריןבכלשימושולארקלשתיה. .4
 ואגםביוםוגםבלילההחשששלמשקיןמגוליןה .5
 כלשהמשקיןמרוביןשהארסבטללתוכם,איןהמשקיןאסורין. .6



נאמרועודדיניםשוניםבתוספתאתרומותפרקז:

הצירוהחומץוהמורייסוהשמןוהדבשמותריןמשוםגלויור'שמעוןאוסראר"שאנייג.
.ראיהמןהשוטיםראיתיששתהנחשצירבצידוןאמרונחששוטההיהואיןמביאין



.יד אע"פ מכוסה תחתונה היתה אם אומר נחמיה רבי גלוי משום אסורה משמרת
.שעליונהמגולההריזומותרתמפנישארסשלנחשדומהלספוגועומדבמקומו

עיסהשלשהבמיםמגוליןאפילוהיאשלתרומהתשרףואיןצריךלומרשלחוליןר'.טו
.ותרתמפנישארסשלנחשכלהבאורנחמיהאומראפאההריזומ

.טז כבושין מיםששרהבהן בהםמשוםגלוי אין תורמוסין שלקותמי ומי כבושין מי
אסוריםמיםשהדיחבהן טעםמותריםואםלאו אםישבהםנותן שלקותותורמוסין
עובטיןודרמסקניותלחולהאיןבהםמשוםגלוימיםשנתגלווחיממןאסוריןמשוםגלוי

.יםחמיןכלזמןשמעליןהבלאיןבהםמשוםגלוימ

מיםמגוליןלאישפכםברשותהרביםולאיגבלבהןאתהטיטולאישקהמהןנכרי.יז
ולאבהמתאחריםאבלמשקההואבהמתעצמומיםמגוליןלאירבוץבהןאתהביתולא

וסריטהוכמההןירחץבהןפניוידיוורגליואחריםאומריםלאאמרואלאבזמןשישב
נחמיה ר' מפוזרין בין מכונסין בין מאתים אומרים אחרים סאה ארבעים בקרקעות

.אומרכדישתהאחביתשלשייטיןמתמלא

.יח ברוקה בן יוחנן ישמעאלבר' ר' אמר משוםגלוי בו שהואמושךאין כלזמן מעין
לביתשע נורי בן יוחנן ר' ברוקהאצל בן יוחנן ר' בומעשהשהלך שאין ריםומצאגבי

.שלשהלוגיןושחהושתהממנוייןביןבכליםביןבקרקעאסור

מעשהונמצאנחשמתבבורייןובאוושאלואתרבייהודהבןבבאוהתירלהםאת.יט
הבור]ייןתוססכלזמןשהואתוססאיןבומשוםגלויוכמהתוססג'ימים[.



פרקי"א:וכתברבינובהלכותרוצחושמירתנפש

ןְוָאַמר יהֶׁ רֲעלֵּ םַסָכַנתְנָפשֹות;ְוָכלָהעֹובֵּ יֵּשָבהֶׁ ישֶׁ הְדָבִריםָאְסרּוֲחָכִמיםִמְפנֵּ ו]ה[ַהְרבֵּ
ָכְך ַעל ַמְקִפיד יִני אֵּ אֹו ְבָכְך, ָעַלי ִרים ַלֲאחֵּ ּוַמה ְבַעְצִמי ן ְמַסכֵּ יִני ַמַכת--ֲהרֵּ אֹותֹו ַמִכין

.ַמְרדּות

הַבַּלְיָלהִמן ְוֹלאִיְשתֶׁ ה, ַחַמִיםְוִיְשתֶׁ ן:ֹלאַיִניַחָאָדםִפיוַעלַהִסילֹוןַהְמַקּלֵּ ּלּוהֶׁ ְואֵּ ]ו[ ז
הַמִיםְמֻגִּלים ה.ְוֹלאִיְשתֶׁ ינּורֹואֶׁ אִיְבַלעֲעלּוָקה,ְוהּואאֵּ מֶׁ א--ַהְנָהרֹותּוִמןָהֲאַגִמים,שֶׁ מֶׁ שֶׁ

הְוָימּותָשָתהמֵּ יָעָפר,ְוִיְשתֶׁ אבֹוִמּזֹוֲחלֵּ ןָנָחשְוַכיֹוצֶׁ .הֶׁ

ִגּלּוי ִמּׁשֹום ָהֲאסּוִרין ַהַמְשִקין ן הֶׁ ּלּו ְואֵּ ]ז[  ִהְתִחיל--ח ְוַאִפּלּו ָמזּוג, ְוַאִפּלּו ְוַהַיִין ַהַמִים,
ְוַהצִ ְוַהְדַבש, ָחָלב, ְוהֶׁ ץ, ְלֹחמֶׁ יןַמְקִפיִדיןַעל--יר;ֲאָבלְשָארָכלַהַמְשִקיןְלִהְשַתנֹותַטְעמֹו אֵּ

נְֶׁחַתְך,ְוִנְתַגָּלה ִנְתַרַסקַוֲאַבִטיַחשֶׁ ן.]ח[ַהּׁשּוםשֶׁ הֶׁ סשֹוִתיןמֵּ רֶׁ יאֶׁ יןַבֲעלֵּ ָאסּור;--ִגּלּוָין,ְשאֵּ
ה אְבזֶׁ ןָכלַכיֹוצֶׁ .ְוכֵּ

יןבֹוִמּׁש ס,ְוהּואַהַיִיןִמָּׁשַעתְדִריָכתֹוַעדְשלֹוָשהָיִמים,טַיִיןְמֻבָּׁשל,אֵּ ןַיִיןתֹוסֵּ ֹוםִגּלּוי;ְוכֵּ
ה ָהָיהַהַמְשקֶׁ שֶׁ ַמְשִקין ן ְוכֵּ ן, הֶׁ לעֹולֶׁהמֵּ בֶׁ ַההֶׁ שֶׁ ְזָמן ָכל ַחִמין, ָהיּו ָחָלבשֶׁ ַמִיםאֹו אֹו ְוַיִין

 ִטָפהַאַחר ִמְלַמְעָלהְלתֹוָכן ד דיֹורֵּ ְויֹורֵּ ד ִיְהיֶׁהטֹורֵּ ְוהּואשֶׁ ִמּׁשֹום--ִטָפה, ן ָבהֶׁ ין אֵּ ּלּו ָכלאֵּ
נּו יןשֹוִתיןִממֶׁ ל,ְואֵּ בֶׁ הּוִמןַההֶׁ יָעָפרִמְתָיְרִאיםִמִבְעבּוַעַהַמְשקֶׁ ּזֹוֲחלֵּ .ִגּלּוי:שֶׁ

יֻתְרמֹוִסין יְשָלקֹות,ּומֵּ יְכָבִשין,ּומֵּ יןבָ--י]ט[מֵּ ןְכָבִשיןאֵּ ָּׁשָרהָבהֶׁ ןִמּׁשֹוםִגּלּוי.ַמִיםשֶׁ הֶׁ
ְוֻתְרמֹוִסין ַטַעם,--ּוְשָלקֹות ן נֹותֵּ ם ָבהֶׁ ין אֵּ ְוִאם ִגּלּוי; ִמּׁשֹום ם ָבהֶׁ ין אֵּ ַטְעָמן, ִנְשַתָנה ִאם

ןְפִריִשים,ְוַדְרמּוְסִקיןְלחֹולֶׁה ִדיַחָבהֶׁ הֵּ ןַמִיםשֶׁ .ֲאסּוִריןִמּׁשֹוםִגּלּוי--ֲאסּוִרין.ְוכֵּ

ִנְשַתָנהַטעְ ַרבבֹוְדָבִריםַחִדיןְכַפְלְפִלין,אֹוְדָבִריםָמִריםְכַאְפִסְנִתיןַעדשֶׁ עֵּ --מוֹיא]י[ַיִיןשֶׁ
יןבֹוִמּׁשֹוםִגּלּוי;ְוהּואַהִדיןִבְשָארַהַמְשִקין .אֵּ

הָ ָכלַהַמְשִקין ]יא[ ַבַּלְיָלהיב ין ַביֹוםבֵּ ין בֵּ ִנְתַגּלּו, שֶׁ ִמּׁשֹוםִגּלּוי ְוַאִפּלּו--ֲאסּוִרין ֲאסּוִרין;
ֲאסּוִרין ְוִיְהיּו ְוַכָמהִיְשהּו  ַהּזֹוֲחִלין. ַעל ן יַמתָישֵּ אֵּ ין אֵּ ן, ָאָדםָישֵּ א--ָהָיהְבִצָדן יֵּצֵּ שֶׁ י ְכדֵּ

ןְכִלי, הְוַיְחֹזרִלְמקֹומוָֹהַרַחשִמַתַחתֹאזֶׁ .ְוִיְשתֶׁ



ֲאָבלִאםָהיּו  ּוַמִּזיק. ן ִיְהיֶׁהַהַסםִנָכרָבהֶׁ ישֶׁ ְכדֵּ יֵָּאְסרּוִאםִנְתַגּלּו, עּורַהַמִיםשֶׁ ]יב[שֵּ יג
ַהָמָרה ן ָבהֶׁ ֹתאַבד שֶׁ י ְכדֵּ ְמֻרִבין ַבַקְרָקעוֹ--ַהַמִים ין בֵּ ֻמָתִרין, ּלּו אֵּ י ןֲהרֵּ ְוכֵּ  ִלים. ַבכֵּ ין בֵּ ת

יןבֹוִמּׁשֹוםִגּלּוי ְךָכלְשהּוא,אֵּ .ַהִדיןִבְשָארַהַמְשִקין.]יג[ַמְעָיןַהמֹושֵּ

ּלֹו,אֹוְבבֹור,ַאִפּלּו ָבהּוִמְגָדל,אֹוַבִתיקשֶׁ ִהִניחֹוְבִשָדהתֵּ ָאהַאָמה,ידְלִגיןְמֻגּלֶׁהשֶׁ ָעֹמקמֵּ
הּוְמֻסָיד ָאהַאָמה,אֹוִבְטַרְקִליןְמיֻפֶׁ ָבהאֹו--אֹוְבִמְגָדלָגבֹוַהמֵּ תַהתֵּ הָאסּור.ָבַדקאֶׁ יזֶׁ ֲהרֵּ

בוֹ ִהִניחֹו ָכְך ְוַאַחר ַהִמְגָדל, ת ִיְה--אֶׁ ַכָמה ָאסּור; ב, נֶׁקֶׁ ן ָבהֶׁ ָהָיה ְוִאם  ֻמָתר. ה זֶׁ י יֶׁהֲהרֵּ
ַּלָקָטן ְצָבעְקַטָנהשֶׁ ִתָכנֵּסבֹואֶׁ ישֶׁ ב,ְכדֵּ .ַבנֶׁקֶׁ

ִנְתַגְּלָתה שֶׁ ָחִבית ]יד[  ֲעִשיִרי:--טו ה ִיְשתֶׁ ֹלא תּו, מֵּ ְוֹלא ִתְשָעה ָנה ִממֶׁ ָּׁשתּו שֶׁ ִפי ַעל ַאף
ֲחַמת ְויֵּשַסם  ְלַמָטה. ַע ַהָנָחששֹוקֵּ ס רֶׁ אֶׁ שֶׁ ִמְפנֵּי ת, ּומֵּ ֲעִשיִרי ָּׁשָתה שֶׁ ְוָאְמרּו ָהָיה ה ַמֲעשֶׁ

עוֹ שֶׁ ָעָפר י ַהֹכלזֹוֲחלֵּ ּוְלִפיָכְך ה; ַהַמְשקֶׁ ְמַצע ְבאֶׁ ית ִנְתלֵּ ְשִהיא ַסם ְויֵּש ְלַמְעָלה, ה ְוצֹופֶׁ ה לֶׁ
ִנְתַגָּלה ןֲאַבִטיַחשֶׁ נֶׁת.ְוכֵּ תּו,--ָאסּור,ְוַאִפּלּוִסְננֹוְבַמְסנֶׁ נּוִתְשָעהְוֹלאמֵּ ָאְכלּוִממֶׁ ַאףַעלִפישֶׁ

.ֹלאֹיאַכלֲעִשיִרי

ִנְתַגּלּוטז ן--]טו[ַמִיםשֶׁ תַהַבִית,ְוֹלאְיַגַבלָבהֶׁ םאֶׁ םִלְרשּותָהַרִבים,ְוֹלאְיַרַבץָבהֶׁ ֹלאִיְשְפכֵּ
ין בֵּ רֹו ֱהַמתֲחבֵּ בֶׁ ין ָמהבֵּ ְבהֵּ ן הֶׁ המֵּ ַיְשקֶׁ ְוֹלא ְוַרְגָליו, ָיָדיו ָפָניו ן ָבהֶׁ ְוֹלאִיְרֹחץ תַהִטיט, אֶׁ

ְמתֹו; ִהיאְבהֶׁ ַאִפּלּו ְמֻגִּלין, ְבַמִים ִנּלֹוָשה שֶׁ ִעיָסה ]טז[  ָחתּול. לֶׁ אֹוָתן ה ַמְשקֶׁ ֲאָבל
ַּלְתרּוָמה יַהַפתֲאסּוָרה.--שֶׁ ֱאָפת,ֲהרֵּ ף;ְוַאִפּלּונֶׁ ִתָשרֵּ

וכןכתבבפרקי"ב:

שֶׁ אֹו בֹו, א ְוַכיֹוצֶׁ ָנָחש ְנָשָכן שֶׁ עֹוף אֹו ַחָיה ָמה ְבהֵּ  ָהָאָדםא ִמית ַהמֵּ ַסם ם--ָאְכלּו ֹקדֶׁ
ִנְמ ָמהַחָיהאֹועֹוףשֶׁ ּלּוֲאסּוִריםִמּׁשֹוםַסָכַנתְנָפשֹות.ְלִפיָכְךְבהֵּ יאֵּ ִיְשַתנֶׁהְבגּוָפן,ֲהרֵּ ְצאּושֶׁ

ַרְגַלִים י ָפה--ֲחתּוכֵּ ִמּׁשֹוםְטרֵּ ֻמָתִרין ן ְשהֶׁ ֲאסּו--ַאףַעלִפי ּלּו אֵּ י אֲהרֵּ מֶׁ שֶׁ ִמּׁשֹוםַסָכָנה, ִרין
ִאםֹלאִנְתַחַתְך ַבַתנּור: האֹוָתן צֹולֶׁ יַצדבֹוְדָקן, כֵּ  ִיָבְדקּו. ַעדשֶׁ ָעָפרְנָשָכן: י ָחדִמּזֹוֲחלֵּ אֶׁ

ִלי ּלּוֻמָתִרין--ַהָבָשר,ְוֹלאִנְשַתָנהִמְּׁשָארַהצֳּ יאֵּ .ֲהרֵּ

נִ ְתאֵּ י ִנקּורֵּ ן ְוכֵּ  ְוַהְמָלְפפֹונֹותב ְוָהֲאַבִטיִחין ְוַהַדּלּוִעין ְוַהִקּׁשּוִאים ַוֲעָנִבים ָהיּו--ים ַאִפּלּו
ְבתֹוְךַהְכִלי ָהיּו ְוַאִפּלּו ְמֻחָבִרין, ין בֵּ ְתלּוִשין ין בֵּ ר, ָחהְוִנְמָצא--ְגדֹוִליםְביֹותֵּ לֵּ יֵּשבֹו ָכלשֶׁ

א מֶׁ רָנשּוְך,ָאסּור:שֶׁ בּוְמַנקֵּ ַעְכָבריֹושֵּ ְוַאִפּלּוָרָאהִצפֹוראֹו  ְנָשכֹו. אבֹו י--ָנָחשְוַכיֹוצֶׁ ֲהרֵּ
בִנַקב אִבְמקֹוםנֶׁקֶׁ מֶׁ ּלּוֲאסּוִרין,שֶׁ .אֵּ

לָאָדם םִמּׁשֹוםִגּלּוי;ְלִפיָכְךאֹוכֵּ יןָבהֶׁ ן,אֵּ ָּלהֶׁ ץשֶׁ ִנַטלָהֹעקֶׁ ָנבשֶׁ ָנהאֹועֵּ ִניםַוֲעָנִביםגְתאֵּ ְתאֵּ
ָיְבָשה ת,ּוְתָמָרהְנקּוָרהשֶׁ רֶׁ ָיְבָשהְוַנֲעָשתְגֹרגֶׁ ָנהְנקּוָרהשֶׁ ש.ְתאֵּ ינּוחֹושֵּ ן--ַבַּלְיָלה,ְואֵּ יהֶׁ ְשתֵּ

.ֻמָתרֹות

ןֹרקָיבֵּ יהֶׁ איֵּשֲעלֵּ מֶׁ יָנִריםְלתֹוְךִפיו:שֶׁ ןָמעֹותאֹודֵּ יְשִחיןאֹודָאסּורָלָאָדםִלתֵּ ְּלֻמכֵּ ששֶׁ
ִזיָעה ןָאָדם--ְמֹצָרִעין,אֹו ןֹלאִיתֵּ ת,חּוץִמִּזיַעתַהָפִנים.]ה[ְוכֵּ ָכלִזיַעתָהָאָדםַסםַהָמוֶׁ שֶׁ

ְחיוֹ שֶׁ ַתַחת ָידֹו ְוֹל--ַפס  ַעְסָקִניֹות. ַהָיַדִים שֶׁ ָרע, ְבַסם אֹו ִבְמֹצָרע ְבָידֹו ָנַגע א מֶׁ ןשֶׁ ִיתֵּ א
ינּו אִיֹפלבֹוָדָברַהַמִּזיק,ְוהּואאֵּ מֶׁ קִבְסעֹוָדה,שֶׁ ַהַתְבִשילַתַחתַהִמָטה,ַאףַעלִפיְשהּואעֹוסֵּ

הּו. רֹואֵּ

להלכהד'לגביתבשילשמתחתלמטה,כתבמאריבהערהז':בנוגע





וכתבשו"עביורהדעהסימןקט"זבסעיףא':



,אסרוםחכמיםדחיישינןשמאשתהנחשמהםוהטילבהםארס.ועכשיומשקיםשנתגלו
שאיןנחשיםמצוייםבינינו,מותר:

כלומרלדעתשולחןערוךאיןבימינואיסורשלמקיןמגוליןכיאיןנחשיםמצוייםביננו.

ובסימןה':

פס ולאיתן רוקיבששלמוכישחין מעותבפיושמאישעליהן ידוצריךליזהרמליתן
תחתשחיושמאנגעידובמצורעאובסםרעולאיתןככרלחםתחתהשחימפניהזיעה
ולאיתןתבשילולאמשקיםתחתהמטהמפנישרוחרעהשורהעליהםולאינעוץסכין

בתוךאתרוגאובתוךצנוןשמאיפולאדםעלחודהוימות:

רשלרוחרעהולאשלמזיק.לגביתבשילאומשקיןתחתהמטההשולחןערוךמביאטעםאח

לבטלה זותקנהשלחז"לשכדי שהרי מגולין, לגבימשקין מרן הפריחדשמקשהעלדברי
צריךביתדיןשגדולממנובחכמהובמניין?



הלכהלמעשהנראהשכלשאכןלאמצוייםנחשיםבדירה,איןצורךלחשושלמשקיןמגולין
במקרר. שכן וכל השיש על נותרו אםהם לחדרישתאפילו ישחשש אולםבנסיבותשאכן

נחשיםושאררמשיםהרישישלחשוש)כגוןמרפסתוכדומה(.




























