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åù" àø ïîéñ äòã äøåé ò  
)à (àäúàîåèî äìåò äùàä ïéà1õçøîá äöéçøá 2, íìåòáù úåîéî ìë äéìò åìò åìéôàå 

äå÷î éîá úçà úáá äôåâ ìë ìåáèúù ãò úøë äéìò íéáééçå äúàîåèá àéä ïééãò3 åà 
áî íäá ùéù ïééòî 'äàñ4. â òáåøîá úåîà ùìù íåø ìò äîà ìò äîà äøåòéùåã äîàá

éçôè äùù úá 'òáöà éöçå5. äåíàøùë êë ìë äåáâ åðéàå øúåé áçø àåä , äìåëé íà 
 úåñëúäìåúçà úáá ïäá äôåâ ìë6.î úøåáùúá äìòéù êéøöå "é÷å óìà ã" úåòáöà ç

òáöà éöç ãåòå ìãåâá, æ éãë äæ øåòéùî øúåé ìåãâ íéîä åáù õéøçä äéäéù êéøöå
î íù åøàùé íéîä åúçôéå úìáåèä ñðëúùëù 'äàñ.  

 ).ך"ש( היינו מי גשמים שנקוו לגומא –מקוה במי  •

אבל כשתצטרף , יחדסאה ' מצבור מעיין שהוא זוחל ואין בשום מקום ממנו  –או מעיין  •
 ).ך"ש(סאה כשר ' הכל יחד יהיה מ

 ובארות שלנו הוי מעין שעל אף שחפירת הבור בידי אדם נביעת המים בידי שמים –שם  •
 ).ך"ש(

 ).ז"ט (7מטהר במעיין כל שהוא דווקא לאדם אבל לכלים - שם •
' שמתכסה כל גופא בפחות ממ' אפאשה נמוכה . 8 ואם חסר כל שהוא פסול–סאה ' מ •

 ).ך"ש (9סאה אין טבילתה עולה בו

עגול משערים ב  זהו שיעור המים ואין הבדל בצורת מבנה המקוה וגם–אמה על אמה  •
  ).ת"פ( 10מרובעכמות המים שנכנסים בעל פי 

טז  (11י גדר" דלא נחשב אשבורן אלא במים המכונסים בבור או ע- החריץ שבו המים •
 ). ך"וש

__________________ 
 ).קמב' ב תניינא סי"נו(ובין בטומאת כתם מדרבנן , בין שנטמאה בטומאת נדה מן התורה 1
ולדעת הסוברים שמים שאובין .  מפני שהוא כלי ואין טובלים בכלים–ברחיצה במרחץ  2

מרחץ שבקרקע פסול מפני שהמים ששפך לתוכו הם שאובין ' אפ, ם על קרקעפסולים גם כששפכ
  ).א"מקוה ישראל סק(

פ צריכים להיות "אבל עכ לטבול בשאובים  שבזה שאובים מותר, טבילת עזרא כשרהלאמנם 
ובמקום שאפשר , א מחמיר"אמנם הגר, אבל בכלי שמחובר לקרקע מותר,  ולא בכליבקרקע

ק צא דזוחלין אינו "א ס"ופשוט לדעת הגר, אמנם זוחלים פסולים בזה. ,להחמיר יש לחוש לדבריו
ולכן אם המים מסוננים ). ג סימן סד אות ח"י ח"מנח(סאה ' חיבור דלא מהני כיון שאין כאן מ

 ).סד' ג ס"י ח"מנח (ליןתמידי הוי כזוחלים ופסו
  .יםה הסכמת כל הפוסק"וכ, א שאין צריך מים חיים אלא לזב"ך סק"כתב הש 3
ג בשם "ז סוסק"ו וט"מ סק"ס נד ובדרכ"י סו"בב[נחלקו הראשונים אם מעיין מטהר במדרון  4
א "ובחזו. ה אין המים כתבו שמהני"בבכורות נו א סוד' אולם בתוס, ה כתבו שלא מהני"ראבי

 ].ש"ש ולרא"ל לר"ק יב דייק שכן ס"ג ס' מקואות קמא סי
וכל אמה של תורה משערים ). אצבע לכל אמהחצי  היינו בתוספת(הוא שיעור אמה שוחק  5

 .ד-באמה שוחקת כדמבואר בעירובין ג
קצח ' ע סי"שו(א שמהני "באופן שצריכה לשכב על הקרקע ורק אז יכסו המים כל גופה י' ואפ 6
אבל , סו כתב דרק כשאין לו מקוה אחרת יכולה לטבול כך' א לקמן סעי"ברמאמנם , )לז' סעי

ז בדיני תקוני מקוה "אמנם הגר. ים מגיעים עד טבורה ולמעלה ממנו זרתלכתחילה צריך שיהיו המ
 .כתב לטבול לכתחילה בשכיבה כעין דג שאז אין קמטים בגוף ונוגעים המים בכל מקום בגוף

' לעיל סי' סאה כאדם עי' ם צריך מ"אבל הקונה כלי מעכו, היינו דווקא בטומאת שרץ וכדומה 7
 .'קכ סעיף א

  . טו'ע לקמן סעי"שו 8
הפרי דעה (סאה ' ובאדם שגופו גדול יותר משאר בני אדם נחלקו הפוסקים אם מספיק לו מ 9

או צריך יותר כדי שיהיה גופו מוקף בהם בשופי ולא מחמת ) ב"ת סק"והאחרונים שהביא בדרכ
 ). ה"ולחם סק, ה את"הטורי אבן חגיגה יא ד(י שנכנס בהם ומגביהם "שטופחים המים ע

א "ט ח"ובשות המבי, נב נג' י סי"ת אבקת רוכל להב"שו( בנפח ולא במשקל ומשערים המים 10
  ). קמג' סי

, ק יב אם צריך שיעמוד בתוך מחיצות"י ס' א מקואות תנינא סי"אמנם בשלג נסתפק בחזו 11
  .'לקמן סעיף ל' ועי
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פ שהמים שלמעלה מהמחיצות "סאה כשר אע' אבל אם ישארו מ – ישארו שם מ סאה •
א "אולם לדעת הרמ, סאה כשר'  נ שזחילה למעלה ממסעיףע "וזה כדעת השו, זוחלים

  .)ת"פ ( בשעת טבילהריך שלא יצאו מים כללסאה פסול צ' שם שזחילה למעלה ממ
 

)á (çïééòî éî12 ïéøäèî è ïéìçåæá óà)íéñðåëî ïðéàå íéëìåäå íéëùîð ïéìçåæ ùåøéô(. éî 
ïøåáùàá àìà ïéøäèî ïéà íéîùâ13 )ïøåáùà àø÷ðå íéîä åá íéñðëúîù ÷åîò íå÷î ùåøéô(, 

éäøåúä ïî ïéìåñô äìéçæ éãé ìò ìáà14ïééòî àìá ãåçì íä íà 15. àé ïî ïéìçåæä åéä ïééòîä
éáøòúî 'éôèåðä íò 'íéîùâ éî íäù, ïééòîë ìëä éøä ìøáã ìë16. áé ìò íéôèåðä åáø íàå
ïéìçåæä âéíéøäèî íðéà øäðä éî ìò íéîùâ éî åáø íà ïëåïøåáùàá àìà ïéìçåæá , êëéôì 

 õôî óé÷äì êéøö)éô 'úìöçî ïéòë17( íéîä åå÷éù ãò áøåòîä øäðä åúåàá åá àöåéëå 
íäá ìåáèéå : äâäãéøéîçäìå úåøåäì ïåëð ïëå, ìáà åè óà äðùä ìë úåøäðá ìåáèì íéøéúî ùé

íéâìù úøùôäå íéîùâä úòùá18,ïéìçåæä ìò íéôèåðä åáøå , àåä øäðä ìåãéâ ø÷éòã íåùî 

__________________ 
לבד וב, )נב' א לקמן סעי"רמ(דין מעיין עליהם , בארות העשויות בידי אדם ומים נובעים מהם 12

לחם (ה אם באים בדרך טפטוף אין לסמוך עליהם "וה, שהם נובעים מים מלמטה ולא דרך צדדין
  ).ק עד"ס

ובלבד שלא יפסיק החיבור , החופר בצד המעיין מים הבאים מהמעיין לשם דין מי מעיין עליהם
 עליו אולם החופר בצד הים או בצד הנהר נחלקו הפוסקים אם דין מעיין). ק צב"א ס"הגר(למעיין 

 ).ק יב"כ ס' ד סי"ת עין יצחק יו"מה ובשו' ד סי"משכנות יעקב יו' ע(או דין מקוה 
, כשהם זוחלין, ולענין טהרת מים שאובין מפסול שאיבתן כשמשיקין למקוה של מי גשמים 13

שמים ) ה משנה ב"במקואות פ(ש "דעת הר. נחלקו האחרונים אי מהני) והוא הנקרא אוצר זריעה(
ת "ובשו, ז סימן שלו"אולם באו. ם משאיבתן גם כשזוחלים על מקוה של מי גשמיםשאובין נטהרי

, א סימן רכב"ח(ם "ת מהרש"ובשו, )ב סימן יח"ד ח"יו(ת בית שלמה "ובשו, )ב סימן יח"ח(ט "מהרי
) ו"קכג סק' ד סי"יו(א "ובחזו. כתבו שאין מים זוחלין נטהרין מפסול שאיבה שבהם) וסימן קמה

שיעשו את , )שממנו ממלאים את המקוה(מים מהברז למקוה דרך אוצר הזריעה כתב כשממלאים 
הנקב שמביא את המים מהברז לאוצר זריעה יותר גבוה מהנקב שיוצאים ממנו המים לתוך בור 

ויותר טוב שיביאו את המים . הטבילה כדי שיתעקבו קצת האוצר הזריעה ולא יזחלו מיד למקוה
יעה ויהיה פתח הצינור עמוק יותר מהנקב שבכותל שממנו יוצאים י צינור כפוף לתוך האוצר זר"ע

כתב שאין לעשות עצה זו ) פאפא(ת ויחי יוסף "אולם בשו. @@@: כזה. המים לבור הטבילה
י זה מעלה את כל המים מלמטה למעלה נמצא שכל המים "שפתח הצינור למטה מהנקב כיון שע

 .שבבור נהפכים לזוחלין
נב בשם ' א סעי"ברמ(לים בתוך מחיצות המקוה לא נחשב זחילה ז זוח"ומה שנעים ועי 14

ספר מי השילוח דייק (וכן מים הנכנסים למקוה ועתידים להשאר שם נחשבים כאשבורן ). ש"ריב
אמנם הדברי חיים , )נ' א סעי"ץ שברמ"וכן מוכח בתשב, ק טו"ובלחם ושמלה ס, ק יב"ך ס"כן בש

  ].כיון שבאים מים מחוץ לכותלי המקוה לתוכו[, סובר שהם כזוחלין) ה' במקואות סי(
מחיצות ' פ שיש לבריכה ד"אע, בבריכה ארוכה מאוד ומים זוחלין מתחילת הבריכה לסופה

  ). ב"ו סק"א ליקוטים ס"חזו(אם לא יהיה חיבור בכל המים בגובה קליפת השום , מקרי זוחלין
ל אם מעורבים במי מעין אב, היינו שהפסול זוחלין מן התורה דוקא אם הם בפני עצמם 15

ונחלקו הפוסקים כשרבו הנוטפים על הזוחלין אם פסולים ). ט"ך סק"פרי דעה לש(פסולו דרבנן 
מ ולחם ושמלה "ובדרכ. ת"ק שורש קטו משמע שפסול מה"י ומהרי"ך סק"בש(ת או מדרבנן "מה
ג "קב סקלובאופן שהוא ספק אם רבו המי גשמים כתב בישועות יע). ח כתבו שפסול מדרבנן"סק

  .להקל
  .ומטהרים אפילו בזוחלים 16
  ).ז"גדולי טהרה גבא סק(דווקא שאינה מקבלת טומאה  17

שזחילה שאינה ניכרת אינה ' יש שתי. ע שהרי במפץ יש נקבים ועדיין המים זוחלים"עוד צ
ל שיש מים "ולסוברים דזחילה שאינה ניכרת שמיה זחילה צ). 'כ' ד סי"ת עין יצחק יו"שו(זחילה 

סאה שאינם זוחלין ומהני לדעת ' ובים בתוך המחצלת שגם לאחר המים הזוחלים נשארו ממר
א דכיון שנתערבו "וי). ד"ד קמ סק"א יו"חזו(סאה לא שמה זחילה ' הסוברים שזחילה למעלה ממ

 ). ט שם"גדו(ורק מדרבנן פסלו הלכך יש להקל ) לדעת הסוברים כן(ת "בזוחלין מטהרין בזחילה מה
 ).ד"לחם ושמלה סקי(ם בענין הפשרת שלגים שאין עליית תהום כנגדו יש חולקי 18
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åøå÷î íå÷îî19, æèúåîå÷îä áåøá åâäð ïëå20 éë ì÷äì ïéâäåðä ãéá úåçîì ïéàå äå÷îì ïéàù íå÷îá 

åëåîñéù éî ìò íäì ùé21. æéåäéîò éøîâì äåäúîä øäðá ìåáèìî øäæéì ùé "íéîùâ é, ïéàùëå 

éøîâì ÷ñåô íéîùâ,ð øàùù éô ìò óà úåøäïãé ìò äåäúîå íéîùâä úòùá åëåúì íéëôåù ,î " î

íéîùâ ïéàù äòùá éøîâì ÷ñåôå ìéàåä,åúìéçæ êøã åá ìåáèì øåñà 22åëåúáù íéîä åå÷éù ãò . 
çéòà ÷ñåô åðéàù øäðá ìáà"íéîùâä úòùáù ô åá ìåáèì øúåî åéúåãâ ìë ìò èùôúîå áçøúî 

î ìëá÷åâäðù äî éôìå ïéìé÷îä úøáñ éôì íå:  

 ).ך"ש(ש באשבורן " וכ–אף בזוחלין  •
 ).ז"ט(י גדר שעושה סביבם "שהם קבועים וקיימים בבור או ע'  פי–באשבורן  •
אולם אם מחמת המי גשמים הולך המעיין למקום שלא היה מגיע בלא  -הכל כמעיין  •

 ).ך"ש(בעודן זוחלין מותר לטבול שם אם  נחלקו הפוסקיםי גשמים המ
ן עכשיו ונתמלאה מגשמים כל זמן שהם אשבור,  אפילו אם היה גומא-עד שיקוו המים  •

 ).ך"ש(כשרה המקוה 

פ שרואים בעין שרבו הנוטפים על הזוחלין " אע-דעיקר גידול הנהר הוא ממקום מקורו  •
שאין לך טפח יורד מלמעלה שאין , ה מותר" אפ,שיש עשר ידות ממה שהיה בתחילה

 ).ך"ש( נמצא עיקר ריבויו ממקורו ,תהום עולה לקראתו טפחיים

שהנהר קטן מאד בזמן יש מקוה אסור לטבול אם לא   אבל אם–במקום שאין מקוה  •
 ).ך"ש(

)â (èéíéáåàù åéäé àìù êéøö åøîàù äàñ íéòáøà23íéìåñô íéáåàù íä íàù 24. äâä 
ëìë íàå25÷îä àøîåçì à÷éôñå äøåúä ïî ìåñô ïéáåàù àéä äå, øùë äå÷îä áåø íà ìáà 

éáåàù àåä èòåîäåàìå÷ì à÷éôñå ïðáøãî àìà åðéà ï26:  
)ã (àëéáëåë ãáåò ìù àéäù äå÷îíøëù åðîî ìá÷îå , ïéîàäì ïéà åéìò íéáëåë ãáåòì27 

àà" ùé ëãéîúë äå÷îá "äàñ à : äâäàìå÷ì å÷éôñ øùë åáåøã øçàîã. áë äå÷î äøñç äúéäù

åðéðôì28äúåà àìéî éî åðòãé àìå äàìî äàöîå àáå ,á äáåø øáë äúéä éà øùëä, äá åéäù åðééäã 

ë"ïéàñ à,àìå÷ì ïðéìæà 29.øùëäá äáåø äéä àì íàå , ùåçì ùé éà àúééøåàã à÷éôñ àëéà åéùëòã 

__________________ 
אולם במעין המכזב אפילו רק פעם בשבע שנים לא אמרינן מכיפיה מבריך וכאשר רבו  19

 ).ד"א ס"ד בעלי הנפש שער המים ס"ראב(ע "הנוטפים אין מטהר בזוחלים לכו
ומות שנתפזרו שם רנד שחששו לכמה עיירות ומק' ד סי"וטעם המנהג ביאר בתה 20

היהודים ואם נאסור לנשים לטבול בנהרות היו צריכות לטרוח בכל טבילה ומרוב הטירחה 
 .אתי לזלזול

אבל אם נתרבה הנהר בבת אחת וניכר שמתוספת המי גשמים הוא בעל נפש ימתין יום או  21
 ושמלה לחם(דלא אמרינן מכיפה מבריך נגד ריבוי הרבה בבת אחת , יומיים עד שישוב לאיתנו

  ). ז"לחם סקכ
  ).ק שם"מהרי(משום מראית עין  22
י "וכן ע, ובזמננו אין להקל להביא מים דרך צנורות העיר כיון שהמים עוברים דרך שעונים 23

ומחמת הטכניקה נעשים שינויים מידי ). א"קכג סק' ד סי"א יו"חזו(וסת מים ויש בהם בית קיבול 
ומקוה כזה פסול לגמרי ). פב' ה סי"מנחת יצחק ח(נים יום ביומו אין לדמותו למה שהקילו האחרו

 ).ג"עה סק' ד סי"דברי יואל יו(ואין לצרפו לשום סניף בעולם 
פח ממשנה דמקואות ' ח סוף סי"י או"ב(כשר ] לבעלי קריין[לטבילת נדה אבל לטבילת עזרא  24

ה שלא "מוכח בשלד) סד' ג סי"ח(ת מנחת יצחק "ולגבי טבילה לצורך תשובה כתב בשו). א"ח מ"פ
  .א שמהני"ולגבי טבילה בערב שבת לתוספת קדושה י. מועיל לזה מים שאובין

סאה מי ' אבל לאחר שמילא מ. ק קיד"ך שם ס"לקמן סעיף נ ובש' והפסול היינו מדרבנן עי
 .טו' כדמבואר לקמן סעי, כל מימות שבעולם' גשמים יכול להוסיף אפ

 .' לבוש סעיף ג- ה רוב מתחילה "ה 25
א הספק באופן שהיה ודאי כא סאה מים כשרים מתחילה שאין הפסול אלא "לדברי הרמ 26

 .ואין צריך שיהיה רוב של המקוה שלפנינו, מדרבנן
 ).'ז' ד סי"ת מנחת אלעזר ח"שו(ה מחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי " ה27
 .עד' ובסעי. כ שם"סט ומש' לקמן סעי' ע 28
 .לקמן סעיף עד' עי 29
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äá õåçøì éãë äàìéî íéáëåë ãáåòù,äìåñô .åàì íàå ,ãë äúåà àìéî ìàøùé éàãåã  äá ìåáèì é

äøùë. âëäå÷î ìöà ïééåöîä áåøã30,øéùëäì éãë ïéùåòå äïä ïéàé÷á ,äúåà àìéî øùëäá éàãåáå . 

ïîàðã äúåà àìéî øùëäáù øîåàå åðéðôì ìàøùéä íà ïëù ìëå31,äð÷úì åãéáù øçàî , éàäëå 

ë÷ ïîéñ ìéòìãë ïéøåñéàá ïîàð ãçà ãò àðååâ"æ,ù ÷ôñ ïéãá ïîéñä óåñ ïî÷ì ãåò ïééòå íéáåà:  

 אבל מקוה מים חיים הנובעים מן הקרקע אין לחוש לפי המבואר , של מי גשמים–מקוה  •
 ).באר היטב(שאין שאובין פוסלים במעיין ) א" מ ברמסעיף יא וסעיף(לקמן 

 בו ובין כשישראל שכר ל שכר מהטובליםם מקב"בין כשהעכו –ומקבל ממנו שכר  •
אבל באינו מקבל  .)ך"ז וש"ט( בו ממנו את המקוה והישראל מקבל שכר מהטובלים

  .)א"הגר(שכר אין לחוש כיון שאין לו הנאה 

אין אבל בסתמא , ם את המים כדי להתרחץ בהם" וכן יש לחוש שהחליפו העכו-שם  •
 ).ך"ש(לחוש שרוצה להכשיל 

אל  היינו דווקא שהמקוה עצמה נעולה והמפתח ביד ישר–א סאה "יש תמיד במקוה כ •
) מדרבנן' אפ(אם הוסיף מים אינם פוסלים ' שאפ, 32מים רק דרך הגגוהגוי יכול להוסיף 

כשמפתח אבל  . מדסעיףע לקמן "כ השו"כמש, ו למקוהכיון שהומשכו קודם שנכנס
ם ויכול למלא מים ישר לתוך המקוה חיישינן שמא מילא מים שאובין ופוסלים "ביד עכו

לקמן (ע "ז לדעת השו"וכ). ך"ש(פ שיש בו רוב מים כשרים " אעאת המקוה מדרבנן
אולם לדעת ,  דמהני המשכה על הגג שאין השאובין פוסלין את הכשרים) מדסעיף
ל דהיכא שיש רוב כשרים "צ, ג קרקע בולעת" דבעי המשכה דוקא ע) מוסעיף(א "הרמ

וכשאין רוב מים כשרים הוי ספק דאורייתא ולכך מחמירים , 33הוי ספק דרבנן ולקולא
 ).שם (בספק

גוי כש' וכשהישראל אומר שנעשה בכשרות נאמן אפ –ואומר ראל לפנינו ש אם היש"כ •
 ).ך"ש (שלא נעשה בכשרות לפי תומו סיחמ
  

)ä (ãëìéçæá øäèì ïééòî ïéã íäì ùé íéîéä ìëä, äëî åáå íéäî ùìúðù ìâ êëìä ' äàñ
íéìëä ìò åà íãàä ìò ìôðå,äìéáè íäì äúìò . åëøéåàá àåäùë ìâá ìéáèä íà ìáà34 

ôéù íãå÷õøàä ìò ìå,òà "î åá ùéù ô ' äàñæëàå éåùò àåäù ìâä úéòöîàá íéìë ÷øæù 
éáè íäì äúìò àì äôéëëäì:  

אינו נתלש ו של דכיון"סאה צ' פ שאין בו מ"לדעת הסוברים שמעיין מטהר אדם אע •
 ).ך"ש (35אהס' צריך ממ "פ שמטהר בזוחלין מ"אעמחובר למעיין 

   ).ז"ט(ומקוה שאין דרך להיות באויר  צריך שיהא דומיא דמעיין –כשהוא באויר  •
)å (çëî åéäé àìù êéøö 'éìëä êåúá äå÷î ìù äàñ,íéìëá íéìáè ïéàù 36:  

 ).ז"ט(ה למעיין " וה–סאה של מקוה ' מ •

כ "אחאבל אם היה עץ או אבן שחברו לקרקע ו,  היינו שהיה כלי בתלוש–בתוך כלי  •
קו עליו האחרונים שלא מהני נחלו, )ך"ש(סאה כשר למקוה ' כדי לקבל ממקום ו  בחקק

מ כתבו "מ .אבל לטבול בו לא מהני, אוביםלא יפסול משום ש שקבעו ולסוף חקקו רק

__________________ 
 ).ש"ריב(דוע שאין עושים אלא על פי חכמים דוקא במקום שי 30
). ק לב"לחם ס(א דבמקום רוב וחזקה אם אפשר לברר צריך לברר ' א סעי' כדפסקינן לעיל סי 31

 ).גידולי טהרה(ואפילו אינו אומר מעצמו צריך לשאול אותו 
 . א"לקמן סעיף טו ברמ' עי 32
ל שגם בכולו שאוב אין " סע אין לפרש משום ספק דרבנן לקולא שהרי"אולם בדעת השו 33

  .פסולו אלא מדרבנן
 ).לבוש(פ שלא הגיע כולו לארץ "אבל כשהגיע ראשו אחד לארץ טובלים בו אע 34
אולם הכח לטהר בכל שהוא , דדין לטהר בזוחלין תלוי במין מים של מי מעיין, וטעם הדבר 35

 ).ו"ט ממקואות ה"ח פ"רהג(מהמעיין אין לו כח מטהר של מעיין תלוי במעיין עצמו וכיון שנתלש 
אלא הוא מדיני טבילה שלא לטבול , ופסול זה אינו רק משום שנעשו המים שאובין בכלי 36

ק לד אם הוא "א כאן ס"היטב בהגר' א שם וע"לא ובהגר' קצח סעי' ע לעיל סי"בכלי כדמבואר בשו
  ].ת"מלבד הנידון אם כולו שאוב פסול מה[ת או מדרבנן "פסול מה
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מ מנהג ישראל להקל "מ, בדיעבד, ובעלת כתם,  כלי זכוכית כגוןלהקל בטבילה דרבנן
   .)ת"פ(בזה 

)æ (èëà äìåãâ úéáç ïåâë ìåãâ éìë ç÷åìä åøäèîä á÷ð åá÷ðå äìåãâ äáéøò åéå" àìéòáãïð 

ãåðä úøôåôùë á÷ð37øéîçäì ùé ïëå ,õøàá åòá÷å 38øùë äå÷î åäùòå 39. àì á÷ðä ÷÷ô íà ïëå
ìñåô åðéà ïéðááå ãéñá,øùë äå÷î åëåúá íéå÷ðä íéîäå . áì åà ãéñá åîúñúéñôâá40, 

äðáé åà õøàá åðòá÷éù ãò äå÷îä úà ìñåô àåä ïééãò. éáâ ìòå õøàä éáâ ìò åëéìåä íàå 
á çøéîå ãéñää ïéããöä ïî èéè"øùë æ : äâäâìââä ìò åúåùòì øúåî41 êåú äéäé àìù ãáìáå 

åòá÷ óåñáìå å÷÷çù úçà ïáà åà éìë,éìë éø÷î àì äáøä íéðáà øåáç ìáà 42:  

ואותו נקב צריך לעשותו בשולי . ז מתבטל שם כלי ממנו ויכול לטבול בו" ועי–ונקבו  •
חת לנקב לא בטל שם כלי ממנו הכלי בענין שאינו מקבל מים כלל דאם מקבל מים מת

 ). ך"ש(

של כלי בו ,)ז"ט (43עורו כמוציא זית והוא פחות מכשפופרת הנודושי –נקב המטהרו  •
  .44)א"רע(ע "וצ, סגי בכשפופרת הנוד ז"עכ, ששיעור טהרתו בכמוציא רימון ,עץ

ויעשה , כדי לטבול בחמיםולהטיל בה מים חמים בתוך נהר  להעמיד חבית מותר –שם  •
 מחובר יהיהבצידי החבית מלמעלה ש'  אפ כשפופרת הנודנקב אחדשינקוב , זו בדרך
ויכול להניח פקק בנקב כשפופרת הנוד . ש" בשיעור כויעשה עוד נקב בתחתיתו, לנהר

אולם יש לחוש שלא  ,כדי שלא יצטננו המים שבחבית ובשעת טבילה יסיר את הפקק
 ).ת"פב א"רע(יפתחו הנקב בשעת טבילה ונמצא שטבלו בפסול 

. כ" דמה לי נקבו קודם שקבעו או אח.מהני, כ נקבו" אם קבע הכלי בקרקע ואח–שם  •
 ). 45ת"פ(כ לסתום הנקב "ונחלקו האחרונים אם יכול אח

 ולכן כשרה ,דאז לא חשיב כלי כלל, בצרורות וכיוצא בהן כעין בנין'  פי– בבניןו בסיד •
ועוד צריך ,  נקב המטהרויהיה ש,דתרתי בעינן,  וגדר הדבר).ז"ט(אפילו לכתחילה 

] שסותמו בסיד וצרורות[ הוכחה שהוא דבר של בנין ואינו כלי יהיהשיקבע בארץ או ש
 ).  ך"ש(

__________________ 
אבל במעיין סגי , שכל זה רק במי גשמים' ח' לקמן סעי' ועי. מ' אר לקמן סעיושיעורו יתב 37

 .ש"בכ
ש שסגי בנקב כל שהוא "ודעת הר). א"הגר(דבזה נחשב בנוי בארץ ומתבטל שם כלי ממנו  38

 ).שם(צ לקובעו בארץ "וא, ]או כשפופרת הנוד בצידו סמוך לשוליו[בשוליו 
או שהניחו בארץ כמו שהצריך , ]שאינו מבטל את הנקב[ומיירי כשסתם את הנקב בסיד ובנין  39
 .דאם לא כן המים יוצאים מהכלי והוי זוחלין,  ע"השו

ערוך שהוא כמין ' ועי.  מין סיד ושורפין אותו כמין סיד-  גפסיתה "א ד"י חולין דף ח ע"רש' עי 40
 .סיד ולבן יותר מסיד

ש קלוגר "שיירי טהרה להגר(קרקע פ שאינו בקרקע אלא במחובר ל"דכיון שאינו כלי כשר אע 41
 .ולכך נהגו לעשות מקואות בבנין גם בקומה גבוה שאינה בקרקע, )ו' סי

. דאין עליו שם כלי אלא דרך בנין שהרי כל אבן שקבע בקרקע נעשית בנין קודם שנעשה כלי 42
פ שנעשה כולו בשעה "ה שיכול לצקת בטון בבת אחת של כל המקוה אע"ונקטו הפוסקים שה

וכן . אין זה כלי אלא דרך בנין] פ שמניח בהם ברזל שיכול כל המקוה להנטל בבת אחת"ואע [,אחת
דייק דדוקא חיבור הרבה אבנים שרי אבל לעשות ) צה' ב סי"ח(ת אגרות משה "בשו). מקור(נהגו 

 .כותל שלם מאבן אחת או טבלה אחת אסור
ע "דבשו' ותי.  לבטל שם כליע דסגי בנקב כל שהוא"מ משמע בשו' ך דלקמן בסעי"הקשה הש 43

ת הביא "ובפ. י נקב שאינו מטהרו מטומאה"שם סיים שאין להקל לכתחילה לעשות מקוה ע
שתירצו האחרונים דלקמן הנידון שלא יפסלו המים בשאובין ולזה סגי בנקב כל שהוא אולם כאן 

ע דכולו "השוובפרט שדעת (ע שצריך נקב כשפופרת הנוד "הנידון לטבול בתוכו ובזה החמיר השו
  ).שאוב דרבנן

  .שכתבו שצריך לנוקבו כמוציא רמון, ק מא"ובלחם ס, ק טז"בגדולי טהרה גבא ס' ועי 44
לחוש לדעת הפרישה שלא מהני קבעו ) ק יב"ת ס"באר יעקב שבפ(ובעיקר דין זה יש שכתבו  45
 ,בעו בארץכ לקו"כ צריך לתולשו מן הקרקע ולנקבו ואח"ולכך במקום שאין הפסד כ, כ נקבו"ואח

 .ש"הקיל לנוקבו בעודו מחובר אבל אסר לסתום הנקב עיי) ת שם"בפ(א "אולם רעק
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כיון שאינו דרך ,  כלומר בסיד לבד או גפסים שהוא מין ממני הסיד–בסיד או בגפסים  •
 ).ך"ש(בנין בלא אבנים או צרורות עדיין שם כלי עליו 

כ סביבות "כשמירח אח ו).ז"ט( נדבק שם מן הקרקע הי הגריר"ע ש –ג ארץ "הוליכו ע •
חשיב בנין , י גרירה הוי כצרורות"ומה שנדבק בו ע, הנקב הוי במקום סיד שטחין בבנין

 ). ך"ש (בקרקע
)ç (ãì åàöéù øçàì ïéá éìëä êåúáù íéîá ïéá ìåáèì ìåñô éìë êåúì çì÷îù ïééòî

éìëäî,ìå éìëä úôù ìò çì÷î ïééòîä íàå åëåú,ìåáèì øåñà éìëä êåú 46, åì äöåçå 
øúåî,ïéáåøî åëåúáù íéîä íà åìéôà 47.  
  ).ז"ט(לא יבא לטבול בכלי שאינו מחובר למעיין שגזירה  – במים שבתוך הכלי •

ל דמיירי שהניח הכלי "צו ,)ך"ש (נעשו שאובין ונפסלוש  - בין לאחר שיצאו מהכלי  •
 .)ז"ט ()קמן סעיף מא לכדמבואר(שאובין כ אינם נעשים "מדעת דאל

ג כלי "י מים שצפו ע"סאה ע' סאה והשלימו בו מ' אולם אם יש מעיין שאין בו מ - שם  •
 ).ת"פ(יש להקל 

ומותר אף , )ז"ט( ואם הוא נקוב בשוליו כשפופרת הנוד אין פוסל את המים –לתוך כלי  •
 ).ך"ש(לטבול בתוכו 

 את המים שבכלי מפסול אין המים נעשים שאובין וממילא מטהרים –על שפת הכלי  •
 . )ז"ט(מ בכלי אין לטבול "מ. ולכך המים שיצאו מן הכלי כשרים. שאיבה

 קשה למה לא מהני ההשקה למעיין לטבול בו כשם שמהני –תוך הכלי אסור לטבול בו  •
שלא לטבול בו שמא א דמיירי בכלי קבוע ובזה גזרו " י.לטהר המים היוצאים ממנו

א דמיירי בכלי שעומד בצד "וי.  לו חיבוריהיהן שלא יקבע כלי סמוך למעיין באופ
 מחובר ורק בכלי שמוקף במים מכל צד יהיההמעיין ובזה חששו שיניח כלי באופן שלא 

 ).ז"ט (48במים לא גזרו
)è (äìàîè éìë49 íéøçà íéìë åëåúá ïúðù ìëä ìéáèäå,äìéáè íäì äúìò 50, éô ìò óà 

øúåéá øö éìëä éôù,éîä éøäù íåì íéñðëð , äúìò ìåãâä éìëì äìéáè äúìòù êåúîå 
åëåúáù íéìëì äìéáè.ãö ìò åäèä íàå ù ãò äìéáè íäì äúìò àì ìéáèäå å åéô äéäé

úøôåôùë áçøãåðä .øåäè éìëä äéä íà ïëå 51íéìë åëåúì ïúðå 52ïìéáèäå íéàîè , àì 
úøôåôùë áçø åéô äéäéù ãò äìéáè íäì äúìòãåðä  : äâä ìñá íéìë ìåáèì øúåîå åà

÷ùá,úøôåôùë á÷éðî éôè óéãò íéî ÷éæçî åðéàã ïåéëã ãåðä :  

פ שאין בפיו "דאם הכלי עומד ישר ומים צפין על גביו נחשב חיבור אע –ואם הטהו  •
 בפיו כשפופרת הנוד כדי יהיהאבל אם מוטה על צדו אז צריך ש, כשפופרת הנוד

__________________ 
 .'לקמן סעיף כ' עי 46
 .ג דהיינו דווקא שהמים שבכלי באו מהמעיין"ך סקל"ש' עי 47
בכלי שאינו קבוע ועומד בתוך המעיין או ' מ בין התי"ונפק, ק לא"קצח ס' ז סי"עוד בט' ועי 48

ז יש לדון במקוה כלים שמניחים שם כלי קבוע כדי שלא יפלו כלים "ולפ. המקוה אם גזרו בו
אולם . פ שנקוב כשפופרת הנוד"דלכאורה אין לטבול בתוכו אע, קטנים שמטבילים במקוה

 ).ולא לטבילת כלים(נד כתב שלא גזרו רק לטבילת אדם ' באשכול מקואות סי
 צריך טבילה יוכל להטביל בתוכו ם אם החיצון"ה בכלים הנקחים מן העכו" ה–כלי טמא  49

 ).לחם ושמלה(פ שאין בפיו כשפופרת הנוד "כלים אחרים הצריכים טבילה אע
 וצריך שיהיה הכלי הפנימי רפוי ולכך לא יתחוב סכין בתוך כלי ויטביל –עלתה להם טבילה  50
' סי(עיל וקשה למה אין כאן את הגזירה דל). ו"רב ס' א סי"רמ(וכן אם הכלי הפנימי כבד , אותו

א כיון שמביא את הכלי החיצון "י. ג כלים וכל דבר המקבל טומאה"שאין טובלין ע) לא' קצח סעי
שבט הלוי (א שלא גזרו רק בטבילת אדם ולא בטבילת כלים "וי). בית מאיר שם(למקוה לא גזרו 

  )).   קפט' ט סי"ח
ה אם הפנימי צריך " וה.ם בתוך כלי שאינו חייב טבילה"מ במטביל כלי הנקח מן העכו"ונפק 51

  ). דעת תורה(ת והחיצון צריך טבילה רק מדרבנן "טבילה מה
ודוקא באופן שאין השק מקבל טומאה ולא יהיה בו חציצה מחמת כובד , ה אדם" וה–כלים  52

 ).כח' קצח סעי' בדי השולחן סי(האדם 
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 מן הצד אז ניח הכלידכשמא "וי). ז"ט (להחשיב המים שבתוכו מחוברים עם מי המקוה
 ולכך בעי שפופרת הנוד שאז 53אינם מחוברים עם מי המקוההמים שעל גבי הכלים 

 ).ך"ש(נחשב הכל מחובר 
äéäé)é (åìíéãîåòå íéå÷ð íäù íéî úëéøáì åëéùîäù ïééòî,ïééòî ïéã äì ùé 54. íàå 

äå÷î ïéã äì úåéäì øæç çåìé÷ä ùàø ÷éñôä.úì ïééòîä çåìé÷ êéùîäå øæç íàå  äøæç äëå
ïééòî ïéãì:  

מ " ונפק,מ דמיירי בבריכה ריקנית"וי .)ז"ט( במי גשמים ה המלא–לבריכת מים  •
 ).ך"ש (אם בטל ממנו שם מעיין ראש המעיין ממים שבבריכה הריקניתכשהפסיק 

 ).ך"ש (ל שהואבכ 55טמאים לטהר בזוחלין וכלים –יש לה דין מעיין  •
בו מי גשמים על מי מעיין אינו מטהר ע דאם ר" ב פסק השוסעיףקשה דלעיל  –שם  •

אבל , מעיין הזוחל שהוסיפו עליו מים שאובים דינו כמעיין לטהר בזוחלין. בזוחלין
לטהר  אינו כמעיין אלא כמקוה, לחו זמכוחםמעיין העומד שהוסיפו מים שאובים ו

 .56)ז"ט( ב סעיףוכך מיירי לעיל כאשר אינם זוחלין 
אז אינם אם נחו המים במקוה ונעשו אשבורן  דדוקא א"י –הפסיק ראש הקילוח  •

פ שהפסיקן מהמעיין דין "אבל אם לא נחו מזחילתן אע, מטהרים רק כמקוה באשבורן
וראיה מדפסקינן לעיל סעיף ה . מעיין עליהם כיון שלא פסק חיותן ועדיין הם זוחלים

 בטל ל דכאן מיירי בבריכה מליאה מים לכך"צאז לדעתו ו. דגל שנתלש מטהר בזוחלין
 דבכל א"יאבל . בריכה ריקנית ישאר דין מעיין עליהםלמהם דין מעיין אבל אם יבואו 

 ). ך"ש(ענין דין מי מקוה עליהם 
 ב סעיףלעיל שפוסלים ה מ ו).ך"ש(סאה ובאשבורן ' ואינה מטהרת אלא במ –דין מקוה  •

 ).ך"ש(כשרבו מי גשמים על מי מעיין היינו שאינם מטהרין בזוחלין 
דלגבי זבין ומצורעים לא חשיב מים ,  אבל אין דינו כמעיין לכל דבר–ן מעיין חזרה לדי •

 ).ז"ט(חיים כבתחילה 
)éà (ïééòî éî åéìò åëéùîäù íéáåàù íéî äå÷î,íéèòåî ïééòîä éî åìéôà , ìù íéèòåîä 

ïéáåøîä íéáåàùä úà ïéøäèî ïééòî, éî åîã÷ ïéá î íéáåàù åîã÷ ïéá íéáåàùì ïééò
ïééòîì :äâä äèîì øàáúéù åîë. úåøäðî óéãò àìã ïøåáùàá ÷ø åá ìåáèì ïéà íå÷î ìëîå  åáøù

ïéìçåæä ìò íéôèåðä57:  

כיון שרבו המי גשמים בבריכה אינם מטהרים בזוחלין   -רק באשבורן מ אין לטבול "ומ •
היה עומד ללא זחילה ש במעיין דהכא מייריא "וי). ך"ש( י סעיףובזה חלוק מההיא ד

 .58)ז"ט( דין במים השאובין לטהר בזוחלין תןאינו נוולכך 
)éá (æì ïéã åì úåéäì øæç øçà íå÷îì åëéùîäå íéìë éøåçà éáâ ìò äì åøéáòäù ïééòî

äå÷î,ìåáèé àìù ãáìáå 59íéìë éøåçà ìò 60ùîî 61:  

לא מקצת אבל ,  היינו דווקא שעבר כל המעיין על אחורי הכלים–על גבי אחורי כלים  •
 ).ך"ש, ז"ט(ין מעיין גמור יש לו דעל הכלים עבר 

__________________ 
 .ג"אבל המים שכנגד פתח הכלי נחשבים מחוברים דהוו כמים צפין ע 53
 .ב שהיינו דווקא שלא רבו הנוטפים על הזוחלים"ך סקל"ש' עי 54
  . סימן רכלקמן' ע, סאה' ם צריך מ"אבל כלים הניקחים מהעכו 55
כ כאן המעיין עומד בפני עצמו "מ דשם נתערבו המי גשמים במי המעיין עצמו משא"י 56

 ).ם"י בשיטת הרמב"ב(מ דשם אינו פוסל אלא משום מראית עין "וי). פרישה(
 ).א"הגר(יותר דאין לומר בזה מכיפיה מתבריך וגרע  57
  .ג"ז סק"ע בט"וע 58
וקשה מאי שנא מסעיף ט דשרי להטביל כלי בתוך ). ח בשם הראשונים"ב(בין אדם ובין כלים  59
  ).קכ' ט סי"שבט הלוי ח(כלי 

, מ משום גזירת מרחצאות"וי). ב"ה מ"ש פ"ר(מ גזירה אטו תוך הכלי " י-על אחורי כלים  60
 ).א"נ טבילה ס"ד בעה"ראב( טובלים בכלי שבמרחץ

בדי השולחן (לאו דוקא כשנוגע בגב הכלי אלא כל המים שכנגד גב הכלי אין לטבול שם  61
 ).קצח' במילואים לסי
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 דכיון שאין לטבול על אחורי הכלי נידון כנפסק המעיין ואין דינו ,הטעם –דין מקוה  •
 . 62)ך"ז וש"ט(לטהר בזוחלין 

ודוקא בכלים המקבלים טומאה ,  ואם עברה וטבלה לא עלתה לה טבילה–שלא יטבול  •
ור לטבול לכתחילה פ שאס"אבל בכלי חרס שאין מטמאין מגבן וכן פשוטי כלי עץ אע

 . 63)ך"ש(מ בדיעבד עלתה להם טבילה "מ
)éâ (çìéòîé÷ñôäá ïéôéè ïéôéè øääî ãøåéù ï64àà äå÷î ïéã åì ùé " àìá çåìé÷á ãøåé ë

÷ñôä65:  
)éã (èìïéìçåæ ïàùòù ïéôèåð, êîñù ïåâë  éøäå ä÷ìç ñøç ìù àìáè óèðîä íå÷îì íéîä

íéøùë íä éøä äéìò íéãøåéå íéìçåæ,ù øáã ìëå å äàîåè ìá÷îåìéôàéøôåñ éøáãî í ïéà 
åá ïéìéçæî, îíéøùë æåâà éìòá ïçì÷ù ïéìçåæå66:  

וכאן ,  שקודם לזהסעיףכמו שהזכיר בהוא מעיין המקום המנטף  ש–למקום המנטף  •
ג טבלה ומהני להחשיבו כזוחל ויורד בקילוח " ומזחילו עאמר שרוצה לעשותו זוחל

 ). ך"ז וש"ט(

 ).ך"ז וש"ט(שאינו כלי לענין טומאה , )ז"ט(הירוקים  –בעלי אגוז  •
)åè (àîäàñ íéòáøà åá ùéù äå÷î67àåäù ìë ïéòîå 68ìåëé 69 ïúéì äöøéù äî ìë áåàùì 

íéøùë íäå äëåúì,òà "äìçú äëåúá åéäù íéîä ìò íéáø íäù ô.  íã÷ ïéá ÷åìéç ïéàå

àì åà ïéáåàùì ïéòîäòå øàáúðù åîë "î óéòñ ì ' ùéãïé÷ìåç. ïîæ ìë ìáà î äå÷îá ïéàù '
àåäù ìë àìà øñç åðéà íà åìéôà äàñ, áîâ åëåúì åìôð íà ' íéáåàù íéî íéâåì

åäåìåñô70,éìëá ïáàù àðù àì 71, âîåäéáâäå åúåñë èçåñ àðù àì  ïéìôåð äáù íéîä
äáøä úåîå÷îî. ãîåéðôçá í÷øæù åà åëåúì äáøä úåîå÷îî ìéèîå øåöøöäî äøòîä ïëå, 

ååìéôà åìôð åá äîíéìë éðùîïéôøèöî èòî äæîå èòî äæî äùìùî åà . åî íéøáã äîá
íéøåîà,áä éìëî ìéçúîù  'ïåùàø éìëäî ÷ñô àìù ãò, íãå÷ ïåùàøä ÷ñô íà ìáà 

ïéôøèöî ïéà éðùä ìéçúäù.áä ìéçúä íàå  ' ÷ñô àìù ãò)ïåùàøä ( äùìùî à÷åã
íéìë72,ãî ìáà  'ïéôøèöî ïéà.ãá "úòã äéä àìù ïéôøèöî ïéà äòáøàîù àåúî äìç, 

 ãò íéìë äîëî èòî èòî àìà ïúð àì íà åìéôà ïéâåì äùìùä ìë ïúéì åúòã äéä
âì íéìùäù 'ìåñô ïéâåì : äâäæîâ øéáòä íàå 'ò åéãéá ïéâåì" äîäá éìâøî åæúðù åà ò÷ø÷ â

__________________ 
  ).לא' קצח סעי' י סי"ב(מ דגזרו אטו מים שעברו בתוך הכלי והושקו למעיין "וי 62
משמע דאם היתה ריקנית ,  מי גשמיםי פירש דמיירי בבריכה מלאה' ז לעיל סעי"ב דהט"וצ

 . ע"וצ. פ שנפסק המעיין ממקורו מטהר בזוחלין"אע
 ).י"ב(ויש מחמירים בכלי חרס אף בדיעבד לטעם המפרשים דגזרו שמא יטבול בתוכו  63
' ובסעי. 'ש במתני"מח הביא פירוש הרא' ובסעי. יא' ש סי"ם ומסקנת הרא"זה כפירוש הרמב 64

אין ראיה לפסול , או נ, וקשה דאם נפרש כוונת המשנה כבסעיף מח. 'ש במתני"הר' נ הביא פי
  .ע"וצ. מעיין שיורד טיפין טיפין

כיון שהופסק חיבורו למעיין קודם שהגיע לארץ גרע ממעיין שהפסיקו גם לדעת הסוברים  65
 ).קטו' ק סי"מהרי(י שלא בטל שם מעיין ממנו ' בסעי
 ).מחצית השקל(אינו כלי לפסול משום שאובין ו,  משום מזחיל בדבר שאינו מקבל טומאה66
 ).ה"רא(ויש חולקים ). א"רשב(הם מים רדודים שאין יכול לטבול בהם ' אפ 67
 ).ד"ש כלל לא ס"ת הרא"שו(א דבעי רביעית "וי 68
 .ג' סי' ש כלל ל"ת הרא"ושו, ו"תשמ' אפילו לכתחילה מרדכי שבועות סי 69
ובנפלו כאחת יש . סאה כשרים' ברוב כל שאין מפ שקדמו הכשרים אין אומרים ביטול "אע 70

). הסכמת הראשונים(וזה פסול מדרבנן ). א"חזו, ט"מבי(ויש פוסלים , )א"ג מ"א פ"הגר(מכשירים 
 ).ב סו ב"ב' תוס(א שפסול מדאורייתא "לוגין מתחילה י' ובנפלו ג

ח "א ס"חזו(והוייתו שלא בטהרה . ה פסול תפיסת יד אדם כדמבואר בסוחט כסותו"וה 71
 ).   ב"סק

נ דנפל לוג מכל כלי אבל ביותר משלשה דלא מטי לוג לכל כלי "א, משום דמטי לוג לכל כלי 72
 ).ד"וראב, י בתמורה יב ב"י בשם רש"ב(לא מצטרפי ובטלי 
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øùë.éå "àçîíãà ìâø ïéãë äîäáä éìâøã , éåäã ò÷ø÷ áâ ìò øéáòäá àìà øùë åðéà ïäéðùáå 

æúðá àì ìáà äëùîäëå,ì óéòñ äæ ïîéñá ïî÷ì ïééòå "è:  
). ך"ש(כיון שרבו השאובין לטהר באשבורן אבל אינו מטהר בזוחלין  –והם כשרים  •

 ).ז"ט(כיון שמתחילה היה המעיין עומד ועוד 
ויש מתירים לטבול , מעיין הלכו לבור ריקה מים שאובים לתוך לאחר ששפך אם –שם  •

אנמם אין לטהר  ).ך"ש(סאה מהני ' עור מאבל להשלים שי). ך"ש (73 וטוב להחמיר,בו
 .)ת"פ(י מים אלו שנפלו למעיין "מים שאובין ע

 ).ך"ש (יןבושאלוגין ' גסאה פוסל ב'  שכל שאין במעיין מ–דיש חולקין  •

כדלקמן סעיף פסול משום תפיסת יד אדם , אפילו שלא במתכוון לסחוט –סוחט כסותו  •
 ).ך" ושז"ט(לט 

, סאה שבו' י שהגביה הכסות נחסר המקוה ממ" וע– 74םוהגביהו והמים שבה נופלי •
סאה ' וכשהגביה הכסות נעשו המים שבלועים בה שאובין וכשחזרו למקוה שאין בו מ

לוגין שנפסלו משום תפיסת יד אדם ' או משום ג, )ך"ש (75לוגין שאובין' פוסלים בג
 ).ך" שז"ט(

   ).ת"פ(פיות חשיב כלי אחד ' וג'  כלי אחד שיש לו ב–משני כלים  •

כלים אינו ' ולכך מד, אבל פחות מזה אינו פוסל, א לוג מכל כלי היינו דווק–מזה מעט  •
 ).ך"ש (פוסל

דאם לא  א" וי,לוגין שנפלו כאחד' דאין פוסלים אלא גא "י –' וכו' שמתחיל מכלי הב •
מ שלטעם " ונפק,לוגין' נפלו יחד לוג הראשון מתבטל בכשרים וממילא אין כאן ג

כלים ' דמו השאובין בבריכה ריקנית יפסלו גם כשנפלו שם ביותר מגהלבוש אם ק
 .76)ת"פ(

 . 77)ך"ש( להרבות במי המקוה –מתחילה היה דעתו  •

 ). ך"ש(ג קרקע עד המקוה " ולא הגביה המים מעל הקרקע אלא המשיכם ע–ג קרקע "ע •
שאין פסול תפיסת יד אדם , ג קרקע"פ שלא הלכו ע" אע–שנתזו ברגלי בהמה כשר  •

לוגין מיירי שהומשו ולא נתזו ישר ' א דאף בג" וי. לטסעיףמעשה בהמה כדלקמן ב
 ).ז"ט(לבור הטבילה 

)èæ (èîâ åá ïéòåìáù âåôñä 'äå÷îì ìôðùëå ïéâåì78áøòúð åäå÷îä éî íò íéòåìáä íéîä , 
øö åéôù éìã ïëå79â åáå  'äå÷îì ìôðå ïéáåàù íéî ïéâåì,åëåúáù íéîä ìë åàöé àìå 80 àìà 

áøòúðäå÷îä éî íò å, íò íìåë åáøòúðå åìôðù ïéâåì äùìù àìà åøîà àìù åäåìñô àì 
÷îä éîäå81: 

)éæ (ðòà äå÷îä ãöá åéäù íéáåàù íéî"åäåìñô àì äå÷îä éîá íéòâåð íéîäù ô:  

__________________ 
ק קיב דלא מהני השקה לשאובין אלא רק כשהם מחוברים "ך ס"וטעם המחמירים נתבאר בש 73

  ).ת"פ(לכשרים 
לא ' וכשסוחט כסותו בידים פסול אפ. ל או הגביהו מן המים"וצ. ט כסותוצ סוח"ובזה א 74

  ).לבוש(הגביה הכסות מן המים 
מ נחשבים המים שבלועים בה "פ שכסות היא כלי מלא נקבים שאין מחזיק מים מ"ואע 75

  . מט בביאור הדבר' י טהרות סי"בקה' וע. שאובין
ודוקא שהיו בו ). י"ב(ד שלא יהיה הפסק שופך מאותו כלי בכמה שפיכות מצטרף ובלב' ואפ 76

 ).מ' י בסעי"ב(המים ששפך מתחילה קודם ששפך 
). ק מט"ך ס"לש פרי דעה(לוגין שאובין ' מ שהיה בדעתו להוסיף ג"י: אופנים' ומצינו בזה ג 77

מ שנתכוון "וי). ב"רע(מ שסגי בכוונתו להוסיף מים במקוה כדי שלא יחסרו מחמת הטובלים בו "וי
מ בנתכוון "ונפק). ח"ב(מכמה כלים '  בכלים דהיינו לשפוך מכמה כלים ובזה מצטרפים אפלהרבות

 ).פרי דעה שם(וכן אם צריך כוונה לשפוך מכמה כלים . לוגין' להרבות מי המקוה ולא נתכוון לג
 .סאה' שאין בו מ 78
 יהיה רחב א שאין בו שיעור ובלבד שלא"וי, )ד"ו מ"הלכתא גבירתא פ(היינו כשפופרת הנוד  79

 ). א"חזו. משנה אחרונה(א שלא יפלו ממנו המים למקוה "כקערה שבנפילתו א
 ).  לחם ושמלה(לוגין יש לחוש ' וכל שבלוע בתוכו יותר מג, לוגין' היינו שלא יצאו ג 80
 .לוגין פוסלים רק במקום שנפלו להדיא' ל שג"שכך תקנו חז 81
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 .83)ך"ש( אבל באמצע פוסלו – 82בצד המקוה •
)éç (àðïäéðéá ìúåëå åæî äìòîì åæ úåëéøá éúù,éøùë íéî äàìî ïäî úçàå úøéáçå íä 

íäéðéá á÷ðå ïéáåàù äàìî,á÷ðä ãâðë ùé íà 84äìñôð ïéáåàù íéî ïéâåì äùìù 85. äîë 
ïéâåì äùìù åá äéäéå á÷ðá àäé,à  'äëéøáì íéøùòå úåàî ùìùî:  

סאה כל השאובים שבעולם ' שאם יש בו מ, סאה'  היינו פחות ממ–מלאה מים כשרים  •
 ).ך"ש(לא יפסלוה 

 ).ז"ט(ונה שאובים או התחתונה  לא משנה אם העלי–נפסלה  •
 ).ך"ש (ממאה וששים לבריכה' סאה אז א' ואם זה כ, סאה' אם יש בו מ -כמה יהא  •

 )éè (áðá 'î ïäî úçà íåùá ïéàù úåàå÷î ' äöçîå âåì äæìå äöçîå âåì äæì ìôðå äàñ
á åáøòúðå 'åàå÷îäúéøùë åìà éøä í86,à ìò àø÷ð àìù éðôî 'ìåñéô íù íäî  . ìáà

ù äå÷îî äá ïéà 'åìôðù äàñëåúì äâ  'çàå ïéáåàù íéî ïéâåì"éðùì ÷ìçð ëí, íéî äáéøå 
ïéìåñô åìà éøä íäî úçà ìë ìò íéøùë:  

 כיון שנפסלו המים שבמקוה בשאובין חשיב כל מימיו שאובין –הרי אלו פסולים  •
  ).ז"ט(

)ë (âð àìî àåäù øåáéáåàù íéîí,åðîî úàöåéå åì úñðëð äîàäå 87, àåä íìåòì  åìåñéôá
áùçúéù ãò88ïéâåì äùìù øåáá åéäù íéáåàùäî åøàùð àìù:  

, )ך"וש, ז"ט ( בהשקהמטהר את הכלהיה של מעיין הוא  של מי גשמים שאם –והאמה  •
 .)ך"ש(סאה מטהר בהשקה ' וכן אם יש באמה מ

ומחשבים לפי   דהיינו שהמים היוצאים הם מהשאובים והאמה יחד–עד שיתחשב  •
רים היוצאים מחצה על מחצה או שלשה חלקים שאובין וחלק חשבון השאובין והכש

דנים ולא , 89אחד כשרים שהרי מים הצפים ממהרים לצאת יותר ממים השוכנים למטה
 ).ך"ז וש"ט(כיון שמיירי במקוה שכולו שאוב   כדלקמן סעיף כברק מהשאוביםשיצאו 

)ëà (ãðìñôðå íéáåàù íéî åëåúì ìôðù äå÷î,éî åéìò äáéø êë øçàå  ãò íéøùë í
î íéøùëä åàöîðù 'äàñ,åëåúá åéäù íéîä ìë åàöéù ãò åìåñéôá àåä éøä , åúçôéå 

__________________ 
פ שהמים נוגעין במי המקוה לא פסלוהו "עמים שאובין שהיו בצד המקוה אף : ם"ל הרמב"ז 82

כאשר הוא דהיינו , כ"ע, מפני שהן כמקוה סמוך למקוה היו השאובין באמצע פוסלין את המקוה
באמצע פוסל שהרי מים שאובים : מ"ל בפיה"וז, באמצע אז נחשב כאילו נשפך לתוך המקוה

 .מצויים בתוך המקוה
אבל בכלי ] וכן אביק שבמקוה[א בבנין המקוה דוק[, לוגין בתחתית המקוה' דהיינו שהיו ג 83

נחשבים מעורבים עם מי המקוה שבאים )] ד"ד קלא סק"א יו"חזו(תלוש שמונח במקוה אינו פוסל 
דדוקא בנקב מן הצד , לוגין כנגד הנקב' צ שיהיו ג"ובזה א). א"חזו. ובועז, גדולי טהרה(עליהם 

  .קבלוגין כנגד הנ' יח שפוסל רק אם יש ג' איתא בסעי
ברום קליפת השום חשיבי מעורבים ' אם המים מתערבים על פני הכותל המפסיק ביניהם אפו

  ).ה"ג סק' א סי"חזו(ופסול 
). ב"רע(לוגין ' א שבנקב עצמו יש בו להכיל בנקב ג"וי, )מ"ש בפיה"רא(היינו עד הדופן השני  84

 .רת הנוד או לאא שם שדן יש שיעור לנקב כשפופ"וחזו) ט"גבא סקכ(גדולי טהרה ' ועי
 .ם" לשון הרמב-מפני שהנקב כאילו הוא באמצע העליונה ואינו מצדה  85
לוגין ' סאה כיון שנתבטלו השאובין בכשרים כשלא היה בהם ג' אין בשניהם יחד מ' ואפ 86

לחם ושמלה (כלים והפסיק הראשון קודם שנשפך מהשני ' או דחשיב כנפלו מב). א"ג מ"ש פ"רש(
 ).אבני נזר רפז ג. ר"א בא"הגר(סאה כשרים מהני ' קא אם כשנצטרפו יש מא דדו"וי). ק מח"ס

א שלא מהני שיוציא השאובין בכלי "וי, ג שהמים הכשרים מוציאים את השאובין"דוקא בכה 87
 ).ובגידולי טהרה. ק נז"ך ס"ת בדעת רבותיו של האגודה שבש"דרכ(

' ותי. ין שנמצאים בבורקשה הרי כל מים כשרים שנכנסו לבור נפסלו מחמת השאוב 88
א "ובחזו. מו' ד סי"ת בית שלמה יו"שו(האחרונים דכיון שעוסק בהחלפת השאובין לא גזרו חכמים 

ל "וצ. ת"ע לדעת הסוברים ששאובין בתחילה פסולים מה"ועדיין צ). ך"היטב בש' וע, ב"ה סק' תי
מ אינם נפסלים "ה ומסאה ולכך לא מטהרים את השאובין בהשק' דמיירי במי מעיין שאין בהם מ

 ).בית שלמה שם' ע(בשאובין 
 ).ד"ה סק' א תי"חזו(מ כך תקנו חכמים "פ שאין החשבון אמת מ"ואע 89
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âî úåçô íéáåàùä 'ïéâåì. íò åáøéòå íéøùë íéî äàñ íéòáøà åá ùéù äå÷î äùò íà ïëå 
ìåñôä äæä äå÷îä90,øäè ååìà úà åìà . äå"ù àåäù ìë ïééòîá äêéùîäà íéáåàùä ì åøäèð 

éòì øàáúðù åîëì91:  
דמשערים  א"וי). 92ך"ז וש"ט( כבסעיף כב שיצאו מלואו ועוד היינו –שיצאו כל המים  •

 ).ז"ט(לפי חשבון שלא ישארו שאובין כבסעיף כ 
)ëá (äðâ øñç äå÷îä äéä 'ïéâåì93,â åì åìôðå  'íéáåàù íéî ïéâåì, ãò åìåñéôá àåä íìåòì 

íéîùâ éî åéìò åáøéù,éøùë íéî åéìò åôèùéù åà íéãë ãò  ïàåìîë åéìò åìôðù øòùðù 
ãåòå ïåùàøä94,ïúåà ïéàéöåîå åëåúáù íéîä úà ïéçåã åéìò íéàáä íéîäù . åð äå÷îä äéä

ôúåçå åìéôàâî úåçô ïéáåàù íéî åéìò åìôðå áåèøå÷  'åäåîéìùäå ïéâåì , àìå åäåìñô àì
åäåøéùëä .àåä éøä éøä ãöéëòéùë åôèùéù åà íéîùâ éî åéìò åãøéù ãò åìåñéôá  øå

øñç äéäù íéîä.ïøåòéùë íéîùâ éî åéìò åìôð ,øùë äæ éøä . øñç äéä åìéôàáåèøå÷ , 
åäåìñô íéî ïéâåì äùìù åëåúì åìôðå.å åàåìéî åðîî àöéù ãò åìåñéôá àåä éøäå ãåò. äâä 

æðâá à÷åãå 'àðååâ éàäëá ïðéøùëî ïéáåàù, äáåàù äìåë äúéä íà ìáà åìéôà åàöéù ãò äéìò ïúð 

åìéî éãëéðäî àì ãåòå äà,íéìåñôäå íéøùëä êøò éôì ïéàöåéä íéîä ïéáùçî àìà :  

רק מ סאה דאם מחזקת יותר מיירי במקוה שאינה מחזקת   –כמלואן הראשון ועוד  •
 יהיה). ך"ש (95אפשר שנשארו שם מהמים שנפסלו

  ).ך"ש (לוגין עצמם שהרי כבר פסלו את המקוה' ולא סגי למעט מג -שם  •
מ אינם מצטרפים "לוגין אינם פוסלים ומ' כיון שהם פחות מג –' וכוהיה המקוה  •

 ).ך"ש( מקוה כשר יהיה, סאה' אמנם כשיבואו מי גשמים וישלימו מ, סאה' להשלים מ
)ëâ (çðâ ïéà 'ïéìñåô ïéâåì96íéî äàøî ïäéàøîå íéî ìù åéäé ïë íà àìà ,â êëéôì  ' ïéâåì

ïéé ïëåúì ìôðù íéî97,ïéé äàøî ïäéàøî éøäå 98, åäåìñô àì äå÷îì åìôðù99. ùìù ïëå 
âì åäåîéìùäå áìç èòî ïëåúì ìôðù àåäù ìë íéøñç ïéâåì ' àì øñç äå÷îì åìôðå ïéâåì

åäåìñô: 

 ).ז"ט( היינו יין אדום שמשנה את מראה המים –מראה יין  •
' מ' דאפ. דאם שינו מראיו פסלוהו,  ודוקא שלא שינו מראה המקוה–שנפלו למקוה  •

 ).ך"ש(כו  , כהסעיףנוי מראה כדלקמן סאה נפסלים בשי
 ).ז"ט( שלא משנה מראה המים –מעט חלב  •

__________________ 
אולם , מיירי במקוה כשר העומד בצד מקוה פסול והוציא המחיצה שביניהם או נקב בה נקב 90

ם "טת הרמבו כתב בשי"ה ה"מ פ"הכס, אם מקוה הכשרה למעלה ממקוה הפסולה נחלקו הפוסקים
 .ש שכשר"ק קב כתב בשם הר"א ס"והגר. דפסול

א דבסעיף טו ובסעיף מ הביא דעת הסוברים שמעיין כל שהוא אינו "ע אם אלו דברי הרמ"צ 91
  .ואיך סתם כאן דמעיין כל שהו מטהר שאובין. מטהר שאובין

 .וכן הוא בלבוש 92
 .טו' ר בסעילוגין שאובין כדמבוא' חסר כל שהוא נפסל בג' לאו דוקא ואפ 93
פ שלא יצאו "ואע). באר הגולה(צ לשער לפי חשבון "וא, כשיעור מים שהיו בו תחילה, פירוש 94

. א"ה מ"ח פ"מהרי(כיון שפסולן רק מדרבנן הקילו בו . לוגין השאובין' י הג"כל המים שנפסלו ע
 .ק נו"ך ס"בש' ואופן החישוב בזה ע). ח"א ב סק"חזו

 .ם יותר מהמים שהיו מתחילההלכך צריך שיהיה במים הבאי 95
מ מסקנת "מ. לוגין' לוגין או בפחות מג' פ אי איירי בג" לרקא ליהא דמספ"במכות ד ע' ע 96

  .לוגין שנשתנו מראיהן אינם פוסלים' ג' הפוסקים דאפ
עוד הקיל לשפוך יין לבן שבישלוהו . רלז הקיל לשפוך בארשט' ת האלף לך שלמה סי"בשו 97

 .ז נשתנו מראה המים"יבצבע וקלט את הצבע וע
ה "ז מ"ק קו ובמשנה אחרונה פ"ובדרכי תשובה ס, עב' ת שם אריה סי"ושיעור מראה יין בשו 98

ובדרכי תשובה בשם כמה פוסקים , אולם בגולות עליות שם. כתבו דסגי שנשתנו ממראה מים
  .  כתבו דבעי שישתנה למראה יין דוקא

ת אי מהני שנשתנו מראיהם שלא "וסלין מהלוגין בתחילה פ' ת דג"יש להסתפק לשיטת ר 99
  . ה והנה"ת ד"ודע. ק יג"ה ס"ס' א תי"חזו(יפסלו 
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)ëã (èðâá äå÷îä ïéìñåô òáö éî ïëå õéîçä àìù ãîúå úå÷ìù éîå íéùáë éî 'ïéâåì. ìáà 
õéîçäùî ãîúå ñééøåîå úåøéô éîå ïé÷ùîä øàù ìë100âá øñçä äå÷î ïéìñåô ïéà  'ïéâåì. 

åøéùëäì åúåà ïéîéìùî ïéà íâå.ì åá äéä íàù "ïéàñ è,åìàî úçà äàñ åëåúì ìôðå , ïéà 
éîéìùîïåúåà .î åá ùé íà ìáà  'åìàî úçà äàñ åëåúì ìôðå äàñ, äàñ ïëåúî ìèðå 

øùë úøçà, åìéôàé ãò ïë äùò "íéîòô è101.îì äàñ åìôðù íéáåàù íéîá ìáà  ' äàñ
î ìèðå íéøùëúò åìéôà íéøùë íéî äàñ ïëåúì ìôðå úøçà äàñ ïëå íìåò ãò ïë äù

øùë:  
 ).ז"ט( דכולו מים בעלמא –מי כבשים  •
  .)ך"ש (102 וכן השכר.)ז"ט( סמנים ששרו בהם שהם רק מים –מי צבע וכן  •
יע לנו שאפילו אם חסר סאה אין וכאן בא להשמ, ה אם חסר רק קורטוב" ה–ט סאין "ל •

  ).ך"ש(לין אותו פוס
 הלכך רק עד רובו כשרגם במים א ש" י–עשה כן עד עולם כשר' אפאבל במים שאובים  •

 יס הראש בין המחלוקתאין ראוי להכנ, נתן מים שאובין ונטל סאה כשר רק יט פעמים
  .103)דגול מרבבה (במעיין אין חששולכן , יןא דאיסור זה מטעם מראית ע"י ו.)ך"ש(

)ëä (ñâá øñçä äå÷îä úà ìåñôì íéî ïéã íäì ùé òáö éî 'ïéâåì,òà " ïäéàøî íéðåùîù ô
îíéîä äàøî.ìáà 104òà íìùä äå÷îä "ìñôð àì åéàøî åðéùå òáö éî åá åìôðù ô. ïëå 

åéàøî äðúùðå íéìë åá çéãä íà, àì åéàøî äðúùðå ïéìëåà åà íéðîñ åá äøùù åà 
ìñôð. åëåúì ìôð íà ìáàî åà ïéé  ìäå)éô ' úìéçúá íéúéæäî íéàöåéä íéîä úðéòè

íéúéæä(ïîù éçåöçö ïäá ùéå åðéùå àøî åé105ìñôð äéäù úåîëî 106.äùòé ãöéë , àåä íà 
íéî äàøîì åéàøî åøæçéå àìîúéå íéîùâ åãøéù ãò åì ïéúîé øñç107.î åá ùé íàå  ' äàñ

äáéàùá ãåò ìñôð åðéàù,óúëá àìîé 108 ïúéåíéîä äàøîì åéàøî åøæçéù ãò åëåúì :  
 ).ז"ט(וכן מי הדחת כלים ,  שאין בהם ממש רק שריית סממנים–מי צבע  •

__________________ 
  .ה דלמא דהוי בכלל ספק מים שאובין למקוה"בחולין כו ד' ובמקום ספק כתבו תוס 100
ובמקוה שממיו מרובים ונתן ונטל מי פירות כשיעור רוב מי המקוה . סאה' זהו במקוה של מ 101

' וע. א"ס והגר"רש' ב לפי"ה ה"ירושלמי תרומות פ(כשר , י כא סאה מים כשריםועדיין נשארו בודא
  .ה מאה סאה"ל סוד"ה בה"ג ה"דרך אמונה בתרומות פי

פעמים נשארו רוב מים כשרים ' כ גם בכ"פ שכשנוטל בכל פעם מוציא גם מהמי פירות א"אע
   ).  בי יבמות פב"ת(מ גזרו חכמים משום שנראה שאין רוב כשרים "מ, במקוה
  .ד שם"רי' א ותוס"ב ובריטב"היטב בעירובין כט ע' ע 102

אבל , פ שהחמיץ"שכר תמרים או שעורים שעיקרו מים פוסל את המקוה אע ולדבריהם והיינו
ן "א והר"אולם הרשב.  שדין יין עליו ואינו פוסל את המקוה,שכר משמרי יין היינו תמד שהחמיץ

 .ש"ירות עליו ואינו פוסל את המקוה עייבערובין שם כתבו דשכר שהחמיץ דין מי פ
ריד בדעת ' ד סי"ס יו"ת חת"שו(א שגם במים שאובין פסלו חכמים בנתן ונטל עד רובו "וי 103
 ).ד"הראב
א שנילך "ל דסד"וי. ב אדרבא מפני שהם כמים אין פוסלים מקוה שלם ומהו לשון אבל"צ 104

 ).ז"ט(ל שדין מים עליהם "קמלוגין מים ' לחומרא ונפסול גם בשינוי מראה וגם מדין ג
ק "לחם ושמלה ס, י"ב, א"ז ה"ם מקואות פ"רמב(אבל אין מקוה נפסל בשינוי טעם או ריח  105

פ שמשנה את הריח וטעם "ב בתוך המים אע"ומטעם זה התירו הפוסקים ליתן כלור וכיוצ). נז
 ). יוסף חולין קו אראש (וכן אינו נפסל בעשיית מלאכה ובגילוי ). עו' ח סי"מנחת יצחק ח(המים 
' ח סי"ג או"פרמ, ג"ז מ"ט פ"תוי' ע(בפשטות נקטו הפוסקים שפסול זה אינו אלא מדרבנן  106
א "א וריטב"ן רשב"היטב ברמב' אולם ע). ועוד, א"חזו, רמח' ג סי"ם ח"מהרש, א"א סק"שכ א

  .ע"וצ, ת"ב דמשמע שפסול מה"ביבמות פב ע
 ).ג"ז מ" עליות פגלות(ואם חזרו למראה מים מאליהם כשר  107
ז "ש פ"רא(מ מטהר מים שאובין "פ שהמקוה פסול לטבול בו מפני שנשתנו מראיו מ"אע 108

  )ובסימן א, ד"מ
ג כתב שמים שנשתנו מראיהם אינם מכשירים שאובין בהשקה "ק י"קלב ס' ד ס"א יו"ובחזו

ינוי מראה ובזה ניחא לפרש גם לסוברים שש(אלא כשחוזרים למראה מים מכשירים את השאובין 
 ).ת"פסול מה
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  .109)ך"ש(שאין בה מגוף הדבר המשנה את מראיו כיון  –נפסל לא  •
  .110)ז"ט( מאחר שהם גוף הפרי יש שם ממש –יין או מוהל  •
י "שנפלו למקוה ישר מתוך הגת או מתוך בית הבד שלא עכגון אינם שאובין ' ואפ –שם  •

 ).ך"ש (כלי
  .111)ך"ש (מראה מים פסולכיון שנשתנה מ אפילו אם אין לו מראה יין –מכמות שהיה  •
יצטרך להביא מים  שמא  אבל לא יביא מים שאובין על ידי המשכה–אם הוא חסר  •

ל "וקיי, מרובים על מי המקוה עד שיחזור למראיו ונמצא שרבו השאובין בהמשכה
 ).ז"ט (דשאובין בהמשכה מהני רק עד רובו

)ëå (àñî åá åéä 'åéöç ìù åéàøî äðúùðå ïéé åëåúì ìôðå äàñ112,î åá ïéà íà î íéî äàø '
åá ìåáèé àì äæ éøä äàñ:  

 ).ך"ש(סאה ' סאה במראה מים טובל באותן המ' נשאר בו מ אבל אם –אם אין בו  •
)ëæ (áñåîöò úîçî åéîéî äàøî åðúùðù äå÷î113øùë äæ éøä øáã åá ìôð àìå :  

שתנה מחמת עשן החימום המים כשר אם נ - מחמת עצמויו ה מימשנשתנו מרא •
   ).114ת"פ(

)ëç (âñù ïéàäå÷î åùòðù íéîùâ éîá àìà ìñåô äàøî éåðé,ïééòî ìáà 115 ìñôð åðéà 
éåðéùá116.ïééòî éî åéìà êéùîä íà ìñôðù äå÷îä åìéôà àìà ãåò àìå , øäèî ïééòîä 

ì åìéôà åúåààïäéàøîì åøæç :  
)ëè (ãñåì åìôð117ìôð àì åìéàë ïéé ïéâåì äùìù 118 ìåáèì øúåîåïééä íå÷îá ïéá 119 ïéá 

íéîä íå÷îá.äéä ïééä íå÷îá ÷éùä å÷éùäå áåàù 120øäéè àì äæå äæ . íéîä íå÷îá ÷éùä 
øäè àì ïééä í÷î øäè íéîä íå÷î. äâä äñåäàøî äðúùðå ïéé íù ìôðù øñç äå÷î,â íù ìôðå  '

ïéìñåô ïðéà ïéáåàù íéî ïéâåì,á äå÷îä íéìùäå øæçùëå íéî íéøùë,äøùë íéî äàøîì äøæçå :  
 ).ז"ט (121שרה או מעיין היינו שחברו למקוה כ-והשיקו  •

__________________ 
ג "ז מ"בגלות עליות פ(ובנתערב במים ממשות הדבר שמשנה את מראיו נחלקו הפוסקים  109

ולפיכך יש להזהר אם נפל סבון למקוה או אבקה ). תלה דין זה במחלוקת הראשונים' אות א
 ).קפה' הר צבי ס(ב ושינו את מראיו "וכיוצ

 ).קכג, ק קו"דרכי תשובה ס(ה מי פירות מרובים ששינו את מראיו "וה 110
    ). ק יב"ד קלב ס"א יו"חזו(ויש חולקים דאינו נפסל עד שיראה במראה יין  111
אמנם אם נפל כשיעור , משמע שביין לבן שאינו משנה את המראה כל שאינו רוב כשר 112

  ).מקוה טהרה אות עב(מזיגה שהוא שליש או רביע יין כיון ששם יין עליו בטל ממנו תורת מקוה 
ק "תסז ס' ח סי"ז או"כ בזה הט"מש' ע, מבואר שגם בלח שייך שינוי בחציו ולא מתערב בכולו

  .ק קכד"צ ס"תצח שעה' ב סי"ובמשנ, ט"ובחיי אדם כלל קכב סי, יח
  .וכן מים עומדים במקום אחד זמן מרובה, ודע שמראה מי גשמים בטבעם דומה לירוק 113

וכן אם נשתנה מחמת ריבוי ). קס אות ג' ח סי"י או"ברכ' ע(כשר וכן אם נשתנה מחמת מקומם 
ובנעכר ). ק מג"דברי חיים ס, ג"חיבור לטהרה כלל ב סל(הטובלים בו אינו בכלל שינוי מראה 

  .לב' לקמן סעי' מראיתם מחמת טיט ועפר שדרכם להיות במים ע
 ).י"משכנ(ח "וי 114
  .'א בשם תוס"קורע. י"ת בשם משכנ"פ, יש חולקים דגם מעיין נפסל בשינוי מראה 115
ולא גזרו בזה חכמים ). לבוש(ובמעיין לא כתיב מעיין מים " מקוה מים"דדוקא במקוה כתיב  116

כ במעיין לא יטעו "דדוקא במקוה שנראה מי פירות יבואו לומר שאפשר לטבול במי פירות משא
  ).קב' ד סי"ת דברי חיים יו"שו(לומר שהוא מי פירות 

כ "אולם לפמש.  מכאן שפסול שינוי מראה אינו אלא מדרבנןהוכיח) ק יב"ה ס"ס' תי(א "בחזו
  .ל שחלוק גם בדאורייתא"הלשוש י

 ).פשוט(ל שאין חוששין שיטבול ביין "סאה וקמ' במקוה שיש בו מ 117
 ).באר הגולה(ומיירי שלא שינו מראה המקוה  118
י דכשנפלה "הב' ותי. לוגין שלא יהיו במקום אחד' א אמרינן דחיישינן לג"ע דבמכות ד ע"צ 119

מ הדרשן שדוקא בים "א במכות שם כתב בשם ר"ובריטב. חבית חיישינן וכאן נפלו דרך שפיכה
 .כ כשמתערב במי מקוה שהם מתוקים"שממיו מלוחים חיישינן שלא יתערב היין במים משא

 ).באר הגולה(דאין השקה מועלת ליין רק למים  120
 .ע למה המעיין לא מטהרו"צ 121
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  .122)ך"ש(לוגין מים ' לו כולו יין ואינו נפסל בגיא דהוי כ–אינן פוסלין  •
 ).ך"ש (סאה'  אם היין מצטרף לשיעור מנחלקו הראשונים –והשלים המקוה  •

)ì (åñíéîá àìà úìñåô äáéàù ïéà, âìùä ìáà æñåììç êòéîù , çìîäå øåôëäå ãøáäå
úö÷ áò àåäù èéèäå, åìéôàåá ùé éìë ìà éìëî å÷éøäì ïéìåëéù úåëø , äáéàù ïéà 

ïäá úìñåô,åäåìñô àì øñçä äå÷îì åìàî áàù íàù . ìë äùò åìéôà àìà ãåò àìå 
ãøá åà øåôë åà âìùî äå÷îä123 éìëá åàéáäù äùòåøùë äå÷î ïäî 124. äâä çñ øòùîùëå

âìùá äå÷îä øåòéù,äìéçú åììç êòîé , åá ìåáèì øúåî æàå èñàåäù úåîë. òùéå ìåáèì ïéøéîçî 

 ãò äìà ìëáéðùî åçåíéî åùòðå, àòçäì áåèåøéîäìçúëì :  

 מים ו שלג ולא אחרי שנמוח שאז הוי כשאר היינו שנתנו למקוה בעוד–אבל השלג  •
 ).ך"ש(שאובים 

 אלא בדיני דרבנן כמו ,להקל בזה כיון שנחלקו הראשונים בדין זהאין ד –ולא עוד  •
 .)126ך"ש (סאה' אולם משלים למ. 125מן התורהנטילת ידים ולא בטבילת אשה שהיא 

ולכן מקוה של שלג אסור לשים בו מים חמים שאובים כדי להפשיר את השלג שזה 
לטבול בשלג אין להתיר ואפילו לדעת המתירים . סאה' לוגין לפני שיש מ' כאילו הביא ג

אבל שלג שאוב בענין שיתפשרו עד שיעשו מים ,  בשלג שלא היה בכליאלא דוקא
 .)ת"פ(

 ).ז"ט(סאה כשיהיה נימוח '  שיהא נכבש יחד וקשה כדי שלא יחסר ממנו מ–ימעך  •
 ). 128ך"ש(וכן נקטו הרבה אחרונים  – 127ויש מחמירין •

)ìà (áòãéìâäù áåàù äå÷î129,íéáåàù íéî íåùî øåäè ,úåå÷äì øùë åçåîéð :  
 ). ך"ש( פירוש שהקריש מימיו מחמת הקור –שהגליד  •
 .  130)ך"ש(כמו מי גשמים ומותר לטבול בהן  להיות  כלומר חזרו–כשר להקוות  •

__________________ 
ומכח זה כתבו הפוסקים דכשאי אפשר לנקות את המים השאובין , ביןפ שקדמו השאו"ואע 122

דרכי (סאה ' כ יכולים להקוות עליהם מ"ב ואח"שנשארו במקוה ישפכו עליהם יין או חלב וכיוצ
ויש שהחמירו דמהני דוקא שנשתנה המראה קודם שנפלו השאובין ). ח"סקקל, א"תשובה סקקכ

 ).מ"ת בשם מהר"דע, ג"ה סקי"ס' יא מקואות תנ"חזו, ק לט"גידולי טהרה ס(
ה ממלח ומהני רק "וה, )י"ב(ל שאין עושים מקוה כולו מטיט "דס, והשמיט טיט ומלח 123

ע דמהני לעשות מקוה שכולו "ל לדעת השו"ויש שלא דקדקו כן וס). ב"נו(להשלים שיעור מקוה 
 ).א שם"חזו(פ בנמס "ולכה). ח"ד סק"א מכשירין ס"חזו. עד' ד סי"דברי מלכיאל ח(מלח 

ובמקום שאין מקוה . על כן אין לעשות מקוה משלג וברד וכפור, נתבאר לעיל דעת החולקים 124
י שלג אולם "מצוי ואין למצא מי גשמים או מי מעיין כתבו האחרונים שיש להקל לעשות מקוה ע

' עו(פ חכם הבקי בדיני מקואות "יש כמה וכמה הקפדות בעשייתו ועל כן לא יעשה דבר זה אלא ע
 ).קלח' ד סי"א יו"חזו

 .ע בענין טבילת כתם"וצ 125
ולפשטות . ע לא נתכוון להקל לטבול בעודו שלג רק לאחר שיופשר"י כתב שאף השו"ובברכ 126

' צ שיהיה מונח בגומה המקבלת אלא אפ"א, ע שהכשיר לטבול בשלג ואינו נפסל בשאוב"השו
). ד"ו סק"ס' א תי"חזו. א"ז מ"יות פגלות על. ב"לג סק' ג סי"אחיעזר ח(ג קרקע מהני "מונח ע

 ).כ"קנט סק' ח סי"ז או"ט(ויש חולקים שצריך שיעמוד בגומא , 10כ לעיל הערה "ועמש
ועל כן כתבו שאף אם , ב נפסל בשאוב ובתפיסת יד אדם"ויש שחששו עוד ששלג וכיוצ 127

וכן יש בהם פסול תפיסת יד ,  להביא בכלים שפוסלים משום שאובמ אין"יטבלו לאחר שיופשר מ
אלא בזה הקילו להניח סמוך למקוה ולהמתין עד שינמס וילך לבור המקוה מעצמו ומהני , אדם

א "חזו. קמח' אמרי יושר סי. עו' ב סי"בית שלמה ח(מדין המשכה בכולו לפסול תפיסת יד אדם 
 ).שם

 .ש"לו, ס"חת, ג"כנסה, י"ברכוכן הוא ב 128
אלא שאין אנו עושים . ה מים שאובין שנעשו אדים נטהרו ומותר לעשות מקוה בתחילה"וה 129

  ).ק יא"י ס"ס' א תי"חזו(מעשה במקוה בדבר שלא שמענו מרבותינו 
אמרי . ח סגן הכהנים אות קג"ח פסחים סוגיית ר"צל(ויש חולקים משום דהוי מים טמאים  130

ג "סמ(או דהוי כמים שאובין שהומשכו ). הר צבי. ריג' ס סי"חת. ק לו"דברי חיים ס. יושר שם
כתב דלסוברים שגליד כשר ) קלח' ד סי"יו(א "ובחזו). ק סג"ש ס"לו. עו' עמו' ד בתשו"ראב. י"שבב

, שאובין, פסולין' הנוטל גליד שנעשה ממים שאובין ונותן בידים למקוה יש כאן ג, לטבול בו
  .ופסול מדאורייתא ואין להקל בו כלל, המקבל טומאהי דבר "והויתו ע, י אדם"הויותו ע
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)ìá (âòî åá ùéù äå÷î 'êø èéèå íéî äàñ, ãòåðîî äúåùå äçåù äøôäù131, íéîä íà 
ò íéôö"èéèá åìéôà ìåáèì ïéìåëé èéèä â132.èéèä éáâ ìò íéôö íéîä ïéà , ïéìáåè ïéà 

èéèä íå÷îá133ïéìáåè íéîá ìáà , åìéôàî åá ïéà  ' äàñäòò àìà"éèä éè:  
)ìâ (åòíéîä ïî åúééøá úìçúù ìë134íéîåãà íéùåçáé ïåâë 135åá ïéìéáèî 136, ïéìéáèîå 

âã ìù åðéòá137åøåçá åðéò ïîåù ÷åîéðù ìåãâ :  
)ìã (æòìá÷ì éåàø àåä ïë íà àìà äáéàù íåùî åáù íéîä ìåñôì áåùç éìëä ïéà138 

åðòá÷éù íãå÷139 çòúòãì àìîúéùå, ÷éæçîä ìåãâ éìë àåä íà ïéá ìñåô æàå èò íéòáøà
ùáéá íééøåë íäù çìá äàñ,øúåéá ïè÷ éìë àåä íà ïéá ,å åìéôà íä ôíéììâ éìë140 éìë 

äîãà éìë íéðáà:  
ויש חולקים , כ חקק בו כשר ואף לטבול בו"משמע שאם קבעו ואח - קודם שיקבענו  •

י ורק כלפי מיעוטו שפוסל מדרבנן מהני "שאין לטבול בו ולא להביא רוב מי המקוה ע
אין לערער אחר מנהג ישראל שטובלין בקבעו ולבסוף ובכל אופן ,  חקקוףקבעו ולבסו

  .)ז"ת סק"פ (חקקו
צ שיתכוין ליתנם " אבל א,לצרכו היינו  היינו שהמילוי יהיה לדעת–ושימלא לדעת  •

 ).ך"ז וש"ט (למקוה
וכן בכלי , ז הוה כלי לענין שאובים" עכ, אפילו שאינו כלי לענין קבלת טומאה–גדול  •

 ).ז"ט(שאינם מקבלין טומאה ' וכוגללים 
)ìä (àôäå÷îì íéîä äðîî åìôéù éãë äå÷îä ìöà øåðöä úçú àìáè çéðîä, äì ùé íà 

áôã 'íéîä ìá÷ì äéåàøù úåôù,úìñåô .úìñåô äðéà åàì íàå .çåãéì äãö ìò äô÷æ , 
åìéôàúìñåô äðéà úåôù äì ùé , âôìá÷ì äéåàøù ïéðòá úãîåò äðéàù ïåéë. ãô ïåâëå

 íéîäùäúìåæ äå÷îì àáì íéåàø,à ìáäúìåæ äå÷îì àáì íéåàø íéîä ïéà íà , åìéôà 
úìñåô äéô ìò äàôë åà äãö ìò äô÷æ:  

                                                                                                                             
ל "צ, י עשיית גליד"ה הקיל לטהר שאובין ע"ע שהקיל לטבול בגליד ואפ"מ דעת השו"מ

דכשנעשה גליד פקע מהם שם מים שאובין וכשנימוחו פנים חדשות באו לכאן ופקע פסולם 
  ).א"ז דמקואות מ"גולות עליות פ(הקודם 

  ). ה"ו סק"א מקואות תנינא ס"חזו(ים מימי הטיט כלומר שמלקקים ומוצצ 131
, תפארת ישראל, י"ב דמקואות מ"ט פ"תיו(דהמים מקדמים לכניסת רגליו לתוך הטיט  132

מ דכיון שדרך המים שמעורב בהם טיט זהו מים שדברה בהם תורה "וי). ומשנה אחרונה שם
  ).ט"ט סק"א מקואות קמא ס"חזו(

ל שאף "דס. ב אות א"ד בבעלי הנפש ס"ובראב, במאירי שםו, ב"י סוכה יט ע"היטב ברש' ע 133
  . באין מים צפין על גביו טובלים בו

ולדבריו [דאין ברייתו מן המים , אבל מה שנמצא וגדל במים כגון רקק אין מטבילין בו 134
 ).  נב' א בסעי"גליון מהרש] (.טובלים בהם אף שלא ריסקן

ח "ג או"פרמ' ע(סקן אין מראה שלהם אדום ל דכשמר"וצ. קשה דמקוה נפסל בשינוי מראה 135
א דכיון שברייתו מן המים אין זה שינוי מראה של "וי). וכן משמע בבוש. ק יא"ז ס"קס משב' סי

  ).יג' ג סי"ם ח"מהרש(המים 
' כ בסעי"ע מש"וע). ק טז"א ס"קס א' ג סי"ובפמ, ק יז"קסב ס' ח סי"א או"מג(ודוקא שריסקן  136

  .נב
פסקי (ומים על הארץ היינו הנחתן , ונח על הארץ כיון שהדג נחשב כמיםבדג המ' נראה דאפ 137
  ).  ג"ח סק"א מקואות קמא ס"ובחזו. תקצז' נדה אות ח עמו' ל הל"מהרי

ד שגם חקק "כ הראב"ומש). א בתורת הבית"רשב. ג אות יב' ד בבעלי הנפש סי"ראב(מים  138
). קיא' א סי"ת קנה בשם ח"שו(ורות לקבל צרורות פוסל היינו דהוא שימוש למים לנקותם מהצר

מי השילוח . ב"ד מ"משנה אחרונה במקואות פ(ובלבד שיקבל מים , א דאף במקבל כל דבר פוסל"וי
  ). יג' ג סי"דבר אברהם ח. ד אות ו' סי

ובהלכות , ג"ד מ"מ במקואות פ"ם בפיה"רמב(א שצריך שנעשה מתחילה על דעת לקבל בו "י 139
  ). ב"כלל כד סי' ש בתשו"רא. י רעפיםב גב"א בתה"רשב. ה"ו ה"פ

י שהם כלי "ב פרש"אולם בשבת טז ע. א פירש שעשויים מצעיפי בקר"י בשבת נח ע"רש 140
  .שהם כלים מאדמה ידועה שאינם עשויין מטיט היוצר' קכא פי' א סי"ץ ח"ובתשב. שיש
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או למעיין אין ,  היינו דווקא במי גשמים אבל בחיבור למקוה טהורה–זקפה על צדה  •
 ).141ז"ט(פסול 

ירי דמי, וטבלה זו מקבלת טומאה, י טהרה" משום דבעינן הויית המקוה ע–פוסלת  •
א "וי, )ך"ז וש"ט (או שמדרבנן פשוטי כלי עץ מקבלים טומאה, ביחדו לאיזה תשמיש

 ).ך"ש(מיירי ביש לה שפה ושם כלי עליה ד
)ìå (äôã åì ïéàù øåðéö ' úåôùàäå÷îì íéî åãé ìò àéáäì éåàøå éìë áåùç åðé142. åô íàå

àîåâ åá ÷÷ç143à úçåòá÷ù íãå÷ äðè÷ 144,õò ìù àéä íà ,îåâä ïéà åìéôà  ú÷æçî à
àåäù ìë àìà,éìë äãé ìò äìåë äùòð ,íéáåàù ïéáåùç åéìò ïéøáåòù íéîä ìëå . íàå 

ùøç ìù àåä,÷çä ïéà ä÷éúéòéáø ú÷æçî àéä ïë íà àìà åúìñåô 145. úåøåøö åìôð íàå 
äìá÷ úøåúî åìèáì äîéúñ áåùç åðéà àîåâá øôò åà, íé÷ãåäî åéäé ïë íà àìà 

äëåúì146. æôïàëî øö àåäù ïåìéñ åá ìåñôì äìá÷ áåùç åðéà òöîàá áçøå ïàëîå 
äå÷îä. äâä çôò úåàåå÷î úåùòì øúåî ïëìå" åà øäðä ïî íéî ïéàéáîù õò ìù úåðåìñå úåøåðö é

äå÷îä ìà ïééòî øàù, èôúåââä ìù úåøåðéö åà147, çëî àîåâ ïäá äùòð àîù ïðéùééç àìå 

íéìá÷îå úéçåìçì,åä àîåâ ïäá äéä íà óà äìá÷ åø÷éî àìã äðåëá íãà åàùò àìå ìéà. ö íàå

ìâìâá íéòåá÷ä íéìë éãé ìò øåðéöä ìà íéàá íéîä,éìë éø÷î àìù êøãá íéáå÷ð íäå , øúåî 

î ùé íà ïäá ìåáèì 'äå÷îá äàñ. àöî äá ïéà íà ìáà 'íù ìåáèì ïéà äàñ,î àìã ÷ øåáç éø

ò øäðì"éòå äæ é 'àá"éñ ç 'ð÷"è:  

כ בחרס "משא. 148ה יותר הוי כאילו חקק כבר וכיון שראוי לחקוק ב–אלא כל שהוא  •
 ).ז"ט(שאין ראוי לחקוק בו יותר 

. 149)נקודות הכסף( דכל הצנור חשוב כלי מחמת הגומה שיש בו –י כלי "נעשה כולה ע •
 .ק הבא"ס' וע

 מיירי שמביא כך את רוב שיעור המקוה –וכל המים שעוברין עליו חשובין שאובים  •
כ הרי מהני המשכה לשאובין כשהוא במיעוט "אלד) סאה' דהיינו כא סאה מתוך מ(

 .150ק הקודם"ס' וע). ך"ש ()דהיינו יט סאה(המקוה 
פ שהוא רחב באמצע לא חשיב לקבלה כל זמן שלא חקק " כלומר אע–ורחב באמצע  •

באר ( ונעשה כך כדי שיצאו המים מהמקום הצר בחוזק ).ך"ש (לקבל בו צרורות
 ).הגולה

__________________ 
 .ו"ך לעיל סקל"וכן ש 141
  .המים משום הויתו שלא בטהרהנתבאר לעיל בסעיף הקודם שאם יחדו לתשמיש פוסל את  142
י "ב(פ שחטט את הגומא לאחר שחיברו פסול "יש מי שהחמיר אם חקק את העץ בתלוש אע 143

 ). ה"קצח סק' ד סי"ס יו"ת חת"ובשו. ש שבמרדכי"בשם ר
 .ה קודם שיקבענו"כ בזה בסעיף לד ד"עמש 144
ל כיון שכאן "צ. פ שאין בהם לקבל רביעית"ג דלעיל סעיף לד פסלינן כלים קטנים אע"אע 145

  ).ה הדקין"ב ד"בחולין כד ע' תוס(חשיבות הקבלה שלו היא לקבל צרורות וחשיבות זו רק ברביעית 
". שנכבש ונדחק עד שאין המים יכולים לשטוף אותו עפר"י "ושיעור ההידוק כתב הב 146

  . ובדרישה פירש דכיון שנעשה לקבל עפר וצרורות ואין ראוי עוד לקבל אותם חשיב סתימה
י הני מרזבות המקלחות מים מן "וכבר פשט המנהג בכל תפוצות ישראל לעשות מקואות ע 147

י חטיטה פן תשאר בו איזה גומא שיתעכבו שם "מ אני נוהג שלא לעשות המרזבות ע"ומ' הגגות וכו
וגם אני אומר , אלא אני לוקח שני נסרים משופים היטב הנדבקים זו לזו בשוליה כמין חומר, המים
ה ראש הצינור שאינה לצד המקוה ולהשפיל הראש שבצד המקוה כדי שירדו המים בשטף להגבי

וכתב ). ק שורש נו הביאו הבית הילל"מהרי(ולא יבא להתלחלח ולהרקיב , גדול ולא יתעכבו בצינור
ק "ת ס"פ(ס דמשום הך חששא יש לעשות את המרזבות ממתכת שאין לחוש בהם לריקבון "החת

  ).כד
ז אם אין בו לחקוק כדי "ולפ(מים שעוברים בה עתיד להחקק עד רביעית י ה"והיינו ע 148

 ).רביעית אינו נפסל בכך
  .קי שהאריך בדין זה' א סי"ת קנה בשס ח"שו' ע 149
ובנקודות הכסף חזר בו , ג הגומה נעשים שאובים"ך שרק המים העוברים ע"ל לש"כאן ס 150

  ).כסף שםכ בנקודות ה"כ(שכל הצינור נחשב כלי לפסול בשאובין 
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סאה כיון שאין המעיין הולך ' אם יש בהם מדוקא היינו א ד"י – י צנורות וסלונות"ע •
י כלים נקובים צריך "א משמע דדוקא בסיפא שמביא ע"אולם ברמ. ה שמה"בלא
 ).ת"פ(סאה ' במקוה משיהיה יהיה

 ).ת"פ(ניחא לו בקבלתם כשאם נעשה מאיליו פוסל יש מחלוקת  –אדם בכוונה  •
 סאה במקוה' התיר גם כשאין מיש ל אם יש נקב כשפופרת הנוד –ואם המים באים  •

 שלא מהני גם כשיש נקב כשפופרת הנוד משום שאין א"רמל דכוונת ה"אולם י. )ך"ש(
 .151)דגול מרבבה(הנזחלים מערבין 

)ìæ (áöíéôòø152 äå÷îä ïéìñåô ïðéà íé÷÷çå úåîåâ ïäá ùéù éô ìò óà úåââä ïäá ïéñëîù 
íäá ìá÷ì åùòð àìù éôì:    

)ìç (âö äôå÷ åà ÷ù çéðîääå÷îä úà ïéìñåô ïäá ïéëùîðä íéîä ïéà øåðöä úçú:  
 מאחר שהמים שבכלים אלו מתערבים עם המים – פוסלין את המקוה'  וכואין המים •

 מאחר  הנודכשפופרת' פ שאין בהם נקב א"אע, )ז"ט(היוצאים דרך הנקבים שיש בהם 
י כלי "ענחשב כשפופרת הנוד ויכול להביא את כל המים של המקוה שיש נקבים הרבה 

פ שאינו יכול להביא כל מי "ואף אם אין כשפופרת הנוד בצירוף כל הנקבים אע. זה
לוגין ויכול להביא עד יט סאה בכלי כזה ' מ אין המים פוסלים מדין ג" מ,י"המקוה ע

 ).ך"ש (]וכדמבואר לקמן סעיף מ[
)ìè (ãöäå÷îä úà ìñåô åðéà íéîä úà ìá÷ì éåùò åðéàù ìëù åøîàù äæ,øîà àì  àìà å

ïîöòî äå÷îì ïëåúî åìôðùë.íðúð íà ìáà 153äå÷îì íãà ,ìñåô äæ éøä 154, éãé ìò ìëù 
óìéæ åìéôà íãà155åéìâøáå åéãéá ,å åìéôà äå÷îì åéìâøá íäéìàî åôìãæðå íéîá øáåò 

åäåìñô.ãá "åéìâøá åôìãæðùë à, éìâøá íéî åôìãæðå äîäá éáâ ìò áëåø äéä íà ìáà 
äîäáä156,òà åäåìñô àì " ôòù"ò áëåø àåäù äîäá é åéìâøá óìæîë äæ ïéà åôìãæð äéì

ò ïîéñ ìéòì ïééòå ïé÷ìåç ùéã øàáúð øáëå"å:  
 ).ז"ט(כמו אדם בבהמה פוסל  שגם –דיש חולקים  •

)î (äöåéìåùá á÷éðù éìë157äå÷îä ìåñôì éìë áåùç åðéà àåäù ìë åìéôà , åöëîå"î ïéà 
ì äå÷î úåùòì ì÷äìäìçúë158åðî éìëá íéî àéáäìå äæë á÷. æö åðéà ïéããöá á÷ðä íàå

úøôåôùë á÷ðä áçåøá àäéù ãò éìë úøåúî ìèáãåðä , çöúåòáöà éúùë àåäù 
 íéðåùàøãéä ñôáù òáøàäî159  úåëôäúîçåéøá á÷ðä ììçá, èö ïéá òáåøî àåäù ïéá

__________________ 
' ד סי"יו(ס "ת חת"שו' ועי). י"ב (מ משום שניצוק אינו חיבור ואף במי מעיין אינו חיבור"וי 151

דזוחלין אינו חיבור רק במי גשמים אבל במי מעיין זוחלין הוי , שהקשה על הדגול מרבבה) רח
  . ק סח"ה סכ בלחם ושמל"וכ, י דניצוק אינו חיבור ואף במי מעיין"כ הב"וכתב דהעיקר כמש. חיבור
ורעפים של זמנינו שיש בהם שקעים כדי לקבל את הרעף שמעליו יש שהחמיר לדונו כעשוי  152
  ).פז' ב סי"ת קנה בשם ח"שו' ע(לקבל 
י כך באים המים למקוה פסול משום תפיסת יד אדם "א שאף אם אדם מסיר את המונע וע"י 153

, ריד' ד סי"ס יו"חת(ו בכלל פסול זה ויש מקילין דהסרת מונע אינ). כד' ב סי"ת רב פעלים ח"שו(
  ). ק יז"ג ס' א מקואות תנינא סי"חזו

 ).ק נג"א ס"הגר(פ שאין כאן שאובין " משום תפיסת יד אדם אע–הרי זה פוסל  154
 ).ק מו"ך ס"ש, ק כז"ז ס"ט( שלא בכוונה –זילף ' אפ 155

עשיו הם כח כ אדם דמ"ח נידון ככח טבעי והוי כבידי שמים משא" דבע–ברגלי הבהמה  156
 ).פשוט(רצוני 
י נסתפק בנקב שבצדו באופן שאין מים יכולים להשאר בכלי האם סגי בנקב כל שהוא "בב 157

כתבו , ט"ה סק"א מקואות תנינא ס"ובחזו, ק לב"אולם בגידולי טהרה סוס. או צריך כשפופרת הנוד
 .  דאם הנקב בצד צריך להיות כשפופרת הנוד

. ב.  כיון שאין הנקב כשפופרת הנוד. א. עושים לכתחילהכמה טעמים נתבארו למה אין  158
 ). ח"ב(דגזרינן אטו אינו נקוב 

א "וי, )ח נאה"ר(מ " ס2א ששיעורו "י, נחלקו הפוסקים בשיעור רוחב אצבע שהיא האגודל 159
ז שיעור שפופרת הנוד אינו "ולפ, )כ בקונטרס שיעורין של תורה"א כמש"חזו(מ " ס2.4ששיעורו 

ונקטו הפוסקים להחמיר .  שהרי אין משערים באגודל3.7הוא ' ולשיטה הב', שיטה הא ל3.9יותר מ
 .פט' ב סי"ד ח"מ יו"ת אג"ושו, כג' ה סי"י ח"ת מנח"שו' ע, מ" ס5שיהיה בחלל הנקב 



 מקואות

18 

ìåâò àåäù, ÷ø÷ àäéååäèîìå åðîî íéî íåù ìá÷ì ìåëé åðéàù åéìåùì á. ìá÷î íà ìáà 
äèîì íéî íåù160 øåúî ìèáúð àì åðîîúéìë . á÷ðä íäá íúñå úåøåøöå ãéñ áøéò íàå 

åøéæçäì äîéúñ áéùç àì,äîéúñ áåùç åîúñå íéñôâå ãéñ áøéò íà ìáà . à÷ êëìéä
â íéîä åá ïéàéöåîù éìëäî åøæçé àîù àøéå åúå÷ðì äå÷îäî íéî áåàùì äöåøä ' ïéâåì

î åøñçù øçà äå÷îì 'åäåìñôéå äàñ,éìåùá éìëä áå÷é  åáùçé àì æàå àåäù ìë åíéîä 
ïéáåàù åáù. á÷äáéàùá ìñôð åðéà ïéòîä éë êëì êéøö ïéà íéòáåð íéî íàå161 : äâä

â÷ïéòîá íâ øéîçäì åâäð íå÷î ìëîå, ïé÷ìåç ùé éë åìéôàúìñåô äáéàùã íéøîåàå ïéòîá , ïëìå 

àåùù éìëä áå÷ðì øéîçäì ùé äìçúëìïéáïéòîá óà åá ,á åáàùå ïë åùò àì íàå  íìù éìë åìôðå

äå÷îä äìñôðå ïéáåàù ïéâåì äùìù íù,äøéùëäìå äúå÷ðì ïéöåøå , äòéáðä éá÷ð ÷å÷ôì øùôà íà 

ïë úåùòìå øéîçäì áåè úåì÷á,à ìáà íïë åùò àìù ãáòéãá åà øáãá ìåãâ çøåè ùé , ã÷ ùé

òîá úìñåô äáéàù ïéàã ïéøáåñã ïéìé÷îà êåîñìéïé,ø÷éò ïë éë . ä÷ ïéàù äå÷îá åìéôàåïéòî äá, 

â íù åìôé éàãåáù êë ìë ìåãâ éìëä ïéà íà 'ïéáåàù ïéâåì, äæ øçà äæá åìôð àîù ùåçì ùéù àìà 

äæá àöåéëå,âã à÷éôñã àìå÷ì ïðéìæà  'ïðáøã à÷éôñ éåä ïéáåàù ïéâåì, å÷ãáòéãá ùåçì ïéàå:  

ל דשם " עוי,162ע שצריך נקב המטהרו" ז פסק השוסעיף קשה דלעיל –אפילו כל שהוא  •
וכאן איירי לענין שלא יפסלו , הלכך צריך לבטל שם כלי ממנוירי לענין לטבול בתוכו אי

 ).ת"פ(המים בדין שאובין 
ל דמיירי שלא נשפך "צו, אבל בדיעבד מהני – 'אין להקל ולעשות מקוה לכתחילה וכו •

 163 דרך המשכהבאים למקוהסמוך למקוה והמים מהכלי עצמו למקוה אלא שופכו 
 ).ז"ט(

סאה '  יפסלו המים הנופלים למקוה כשיתמעט ממ קשה דסוף סוף–י בשוליו יקוב הכל •
ל דכיון שהכלי נקוב מהני חיבור של ניצוק שלא יחשבו "וי. מדין תפיסת יד אדם

 ). ז"ט (164מנותקים ממי המקוה ממילא אין כאן תפיסת יד אדם
י י המים שיוצאים מהנקב ונשפכים לנהר נעשו המים שבכל" וע–כשפופרת הנוד  •

 . 165)ז"ט(ולא הוה שאובים , מחוברים למקוה מדין ניצוק
 ).ך"ש (166 ככונס משקה–יש להחמיר לנקוב הכלי  •
 ).ך"ש(סאה '  לאחר שנחסר המעיין ממ–לוגין ' ונפלו שם ג •
לוגין של מים הראשונים ' ולנקותם בקלות בדרך שלא ישארו שם ג –אם אפשר לפקוק  •

 ).ך"ש(טוב להחמיר , שנפסלו
 נ הביא סעיף שיכול לפקוק גם בדבר המקבל טומאה אמנם לקמן א"י –ה נקבי הנביע •

כ לקמן "ויש לחלק דכאן סותם רק כדי לנקות המקוה משא). ז"ט(דעות בזה ' ע ב"השו
 ).ך"ש(י דבר המקבל טומאה "מעמיד הכשר המקוה ע

 אין ראוי , האשה לטבולסכים שלא ת,א הדבר לידי דיחוייעד שיב – אבל אם יש •
 ).ך"ש( שתתעכב

__________________ 
א "ת רעק"שו(ג דלעיל סגי באחד מהם אזיל הכא לחומרא והכא לחומרא "ואע. דוקא שניהם 160

 ).מ' א סי"ח
טו דמעיין כל שהוא יכול לשאוב כל מה שירצה '  כדלעיל סעי–נפסל בשאיבה המעיין אינו  161

, סאה אף במעיין' א דלטבילת אדם בעי מ' ל בסעי"פ דקיי"ואע, )א"הגר(ליתן לתוכה והם כשרים 
 .מ מטהר שאובין שנפלן בו בכל שהוא"מ

 ).ק כג"ך ס"ש(ל דשם מיירי לכתחילה "וי 162
 . אדםכ יש לפסול משום תפיסת יד"דאל 163
ל דכיון שכוונתו להוציא המים והם נשפכים שלא מרצונו אין בזה פסול תפיסת יד אדם "עוי 164

 ).ק מו"ך ס"ש(
 שיש בזה משום תפיסת יד אדם וצריך לשפוך המים ברחוק מהמקוה 164ל הערה "ך הנ"ולש 165

 .כדי שיגיעו לשם בהמשכה
 .ל הא"י הקשה מנ"ובב, ק כתב ששיעורו כעדשה"במהרי 166
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י חפירה בקרקע בעומק עד שמוצאים מים " ובמקואות הנעשים ע–יש לסמוך אמקילין  •
נובעים מעצמם יש להחמיר ולחשוש שאין עליהם דין מעיין כיון שאין להם מקור נובע 

 ).ת"פ(מעצמם 
לוגין שאובין קודם שנבע המעיין '  אולם בקדמו ג–דאין שאיבה פוסלת במעיין  •

 וגם לא הוצאה רו ורבוכ אם ליכא ביטול פ"ע. נים אם פוסלמהאדמה נסתפקו הראשו
    ).ת"פ (בא עליו ברכההמחמיר ת, על הציבור רק משום טורחמרובה 

)îà (æ÷ äå÷îä êåúì íäî åìôéù åéîéî ìá÷ì øåðöä úçú íéìë çéðîäç÷ úòùá íçéðä íà
àù ååäå úòãì íéáåùç åàìîúðå íéîùâ åãøé íéáòä åøæôúðù íãå÷å íéáò øåù÷ ïéáå

è÷çàå íçéðäù úòùá íéáòä åøù÷úð àì íà ìáà" åà åàìîúðå åøù÷úð ëåìéôà ïçéðä 
æôúðå íéáòä øåùé÷ úòùáåø àì åàìîúðå íéîùâ åãøéå åøù÷úðå åøæçù ãò íù åøàùðå 
 ïéìñåô íðéàå úòãì éáéùçé÷ ìòî åðäéáâé àìù ïéðòá åðëôäé åà éìëä úà øåáùéù ãáìáå

íò õøàä ïî åäéáâî íàù õøàääå÷îä úà íéìñåôå ïéáåàù ïéáåùç íéîä :  
כיון , א דאף אם הצינור הוא כלי גמור"וי).ך"ש( שקבעו ולבסוף חקקו –תחת הצינור  •

 .)ז"ט ( כדלעיל סעיף לד שלא באו שם המים לדעת לקבל אינו פוסל משום שאובין
 דכיון שהניחם בשעת קישור עבים ושוב לא נתפזרו לא אסח דעתו –חשובים לדעת  •

 ).ך"ש (נייהומי
כאן תלינן בשוכח דכיון שנתפזרו העבים מסיח , ג שלא שרינן רק בשוכח" אע–ונתפזרו  •

 ).באר הגולה(דעתו 
דוקא גבי גשמים יש לומר שכשהניח באופן כזה לא חשיב לדעת  –לא חשיבי לדעת  •

 ).ך"ש (167אבל במעיין לעולם חשיב לדעת כל שהניח הכלי באופן שהמעיין עובר לתוכו
דאינם , כ נתפזרו העבים"ש אם הניחם בחצר שלא תחת הצנור ואח" וכ– פוסלים ואינם •

ובמניחם בחצר אם הניח , דאם מניחם תחת הצינור חשיב לדעת בכל אופן א"וי ,פוסלים
ואם הניח בשעת קישור . שכחם שם הוי לדעת' אפ, בשעת קישור עבים ולא נתפזרו

 ). ך"ש (כשרים, ש אם הניח בשעת פיזור עבים"וכ, עבים ונתפזרו
 ).ז"ט(י כן נופלים המים מאליהם למקוה " דע–ובלבד שישבור את הכלי  •

  
  
)îá (àé÷ åàìîúðå íéîùâ íäéìò åãøéå íáâðì ââá ùàøá íéð÷ð÷ çéðîäáé÷òà" àéäù ô

 íäá ìåáèì íéøùë íéð÷ð÷á åéäù íéîäå íôëé åà íéð÷ð÷ä øåáùé äæ éøä íéîùâ úðåò
òàå"íéìëá åéä åìàä íéîä ìëù ô íøéòå íéð÷ð÷ä äéáâä íà ìáà åãéá ïàìéî àì éøäù 

íéáåàù íäáù íéîä ìë éøä:  
  

מ אינם נעשים שאובין ולכך "מ,  והניחם בשעת קישור עבים–שהיא עונת גשמים  •
כיון שלא הניחם שם כדי שיתמלאו מים אלא כדי . ישבור הקנקנים ויפלו המים למקוה

 ). ך"ש(לנגבן 
  
 )îâ (âé÷îá õéöò çëùù ãééñäòà íéî àìîúðå äå÷"èòî àìà äå÷îá øàùð àìù ô168 

 äæ éøä äå÷îä áåø åá ùé õéöòä éøäåãé÷ øùë åìåë äå÷îä àöîðå åîå÷îá õéöòä øåáùé
ïîñçì ãë äå÷îä êåúá íéð÷ð÷ä úà øãñîä ïëå169 äå÷îä òìáù éô ìò óà íéî åàìîúðå 

__________________ 
  ). ך"הביאו הש(ח מיירי מדעת ' ודעת הדרישה שגם במעיין יש חילוק זה ולכך פירש דבסעי 167
 ).י"ב(אבל אין לעשות כל המקוה ממים אלו  168
 .שיבלעו המים בתוך דופני הקנקנים שלא יבלעו היין שיתן לתוכן' פי 169
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éî íù øàùð àìå åéîéî úàíøåáùé äæ éøä íéð÷ð÷ä êåúáù íéî àìà ììë 170 úà 
øùë äå÷î íäî íéå÷ðä íéîäå íéð÷ð÷ä:  

). ז"ט(והביא את הטיט בעציץ ושכחו בבור , שסד את הבור בטיט – ונתמלא מים •
 ולא חשיב המים שבתוכו שאובין כיון ).ך"ש(ונתמלא העציץ מים ממי גשמים 

 ).ז"ט (171שמחוברים למקוה
 סעיףאדם מדלעיל ב דכאן הוי יותר תפיסת יד 172אבל לא יכפה –ישבור העציץ במקומו  •

דכיון אם הניחם בשעת פיזור עבים , ולמפרשים שנתמלא מימי גשמים). ז"ט(מא מב 
) לשפוך(לכפות ' הלכך שרי אפ, שמוכחה מילתא שלא היתה שם מחשבה כלל

 .173)ך"ש(
 מג סעיףכ ב"משא,  דהא לא כוון שיכנסו המים לתוכן כלל–ולא נשאר שם מים כלל  •

 במקוה מים זולת המים יהיהה צריך ש" יד אדם משוגבי סייד נחשב יותר תפיסת
    ).ז"ט(שבעציץ 

)îã (åè÷âá äå÷îä úà íéìñåô íéáåàù íéîä ïéà ' éìëäî äå÷îä êåúì åìôéù ãò ïéâåì
éáåàùä íéîä åøøâð íà ìáà ' ãò äå÷îä úà éìñåô íðéà äå÷îì åãøéå åëùîðå äå÷îì õåç

äöçî ìò äöçî åéäéù174éøùëäî áåø åéä íà ìáà  ' åá ùéù äå÷î ãöéë øùë äå÷îä éøä
ë 'éøùë íéî åäùîå äàñ ' äå÷îì íéãøåéå íéëùîð íéîäå äå÷îì õåç áàåùå àìîî äéäå

 úà íéìñåô íðéàù íéøáãî åá àöåéë ïåìéñä êåúá åà ò÷ø÷ éáâ ìò íéëùîð åéäù ïéá
ïéàñ óìàì åîéìùä åìéôàå øùë àåä éøä äå÷îä175 íà äøùë äåëéùîäù äáåàùäù 

íù äéäî áåø  'øùëä ïî äàñ176 æè÷î úåçô åëåúì äéäù ââ ïëåë ' ìåñô ìëä àöîðù
 äìåë äåëéùîäù äáåàùäù øùë äå÷î äæ éøä ãçà íå÷îì ìëä åëùîðå øåðöä çúôå

øùëäî áåø íù ùéå ìéàåä äøùë : äâäæé÷çàå íéìåñô íéî äìéçú êéùîä íà ìáà" àéáä ë

éðäî àì íéøùë íéî áåø íäéìò:  
 כולו בהמשכה כשרה' א אם המשיך בכוונה אבל שלא בכוונה אפ דוק–המים השאובין  •

 .כ לעיל סוף סעיף טו"ועמש). ך"ש(
ויש חולקים דכיון .  מבואר ששאובין בהמשכה פוסלים את הכשרים–אינם פוסלים  •

 ).א"רעק(שהומשכו אינם פוסלים 
ים סאה מי גשמ' הלכך כ). ך"ז וש"ט(ש רוב "וכ, ומחצה עצמו פסול –מחצה על מחצה  •

 סעיףואין לו תקנה עד שיצאו הראשונים כדלעיל , סאה מים שאובין בהמשכה פסול' וכ
 ).ז"ט (כב

ג קרקע שראוי " ואנן לא נהגינן הכי אלא בעינן המשכה ע–מדברים שאינם פוסלים  •
 ).ך"ש(לבלוע 

__________________ 
 ).י"ב(ל "אבל לא יכפה כנ 170
. ביאר דמיירי שהיה העציץ שקוע בבור ונתמלא מים ממימי הבור) א"ד סק"קמא ס(א "בחזו 171

  .דאם נתמלא ממי גשמים מה מהני שמים צפין על גביו הרי כבר נעשו המים שאובין בעציץ
דלא מהני כפיה רק חוץ לבור דאית , מ הטעם"י. דהיינו להטות הכלי שישפכו מימיו בבור 172

  ). ק עב"ה סלחם ושמל(ביה המשכה 
 .פ הפרי דעה בדבריו"ע 173
החיצונים כמו שהיו ולא נפסלים , קשה מאי שנא מלקמן סעיף נה דאם השאוב באמצע 174

דשם לא נכנסו שאובין ) ג"פרק ו מ(ר "א בא"כ הגר"ל כמש"וצ. מחמת שאוב בהמשכה שבא עליהם
י " אלא שחיבור ע,לתוך הכשרים כיון שכל מקוה דוחק את המים מהבור השני שלא יכנסו אליו

כ כאן מיירי שנכנסו השואבין "משא. והלכך אינו פוסל, שאוב באמצע אינו מחבר את החיצונים
 .בהמשכה לתוך הכשרים

דבעינן שיושלם מתחילה שיעור מקוה , א ששאין להביא אלף סאין שאובין בבת אחת"י 175
כ יוכל להוסיף "רק אחו, י הושלם שיעור מקוה"הלכך צריך להביא מתחילה כ סאין שע. בכשרות 

ק לה בדעת "גדולי טהרה ס(דבעינן שיושלם מתחילה שיעור מקוה בכשרות , עד אלף סאה
 ).ד"הראב
  ).י במחודשים אות מד"ב(במקום שאינם בני תורה ' ואין להחמיר בזה אפ 176
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מ אם "פ שהביא השאובין לתוך המקוה בלא המשכה מ" אע–שנמצא הכל פסול  •
 ).ך"ש( אחר כשרה ממשיך כל המים למקום

' שהמשיך תחילה מים שאובין למקוה שאין בו כ'  פי–אם המשיך תחילה מים פסולים  •
להמשיך למקום ' ואפ, כ הביא עליהם רוב מים כשרים לא מהני"ואח, סאה מים כשרים

 ).ך"ש ( דלא מהני להמשיך למקום אחר רק אם היה רוב מים כשרים בתחילה177אחר
סאה מים כשרים מהני כיון שאין על המים שבבור ' הם ממשמע מדבריו שאם הביא עלי

  ).א"רעק(ע לדינא "וצ, דין מים שאובין ממש
)îä (çé÷åæ äëùîä øåòéù178âî úåçô ïéà  'éçôè'179:  

   ).א"הגר (180 דפחות מכאן כלבוד דמי–טפחים ' ג •
 )îå (èé÷ éìë íù åéìò äéä àìù øåðö éáâ ìò åà ò÷ø÷ éáâ ìò àìà úìòåî äëùîä ïéà

ùåìúá181 íéìë éáâ ìò êéùîä íà ìáà åìéôàíéììâ éìë 182äëùîä éåä àì íäá àöåéëå  :
 äâäë÷éå"òåìáì éåàøä ò÷ø÷ éáâ ìò à÷åã àìà úìòåî äëùîä ïéàã à183äá 184 êéùîä íà ìáà 

öø éáâ ìòúôéàù íéðáà ïäá òåìáì éåàø ,òà éìë åà óã éáâ ìò ïëù ìëå " äå÷îä ìñåô åðéàù ô

éçúëì øéîçäì áåèå éðäî àìäì:  
כגון שאין להם [ כלים שאינם פוסלים את המקוה משום שאובין 'אפו –שם כלי בתלוש  •

 ).ך"ש (מ אינם מכשירין את השאובין בהמשכה"מ] בית קיבול
אבל אם לא היו ראויין ,  מיירי שהיו יכולים המים להגיע למקוה גם בלא כלים אלו–שם  •

פ "ואע.  דבעינן הוייתו בטהרה,לבא בלא כלים אלו אם הם כלים המקבלים טומאה פסול
  ).ך"ש (185שלא היה עליהם שם כלי בתלוש

 )îæ ( àë÷éáåàù íéî åäåàìîå úö÷ åðîî ÷åçø øåá äéäå õé÷á ùáééúðå òáåðù äå÷î '
éáåàù íéî íúåàî ò÷ø÷ä úçúî äå÷îä àìîúðå 'òáåð àåä åìàë øùë äå÷îä:  

י מה לפל "יטעם וה. )ך"ש(אבל מקוה של מי גשמים לא ,  דוקא נובע–מקוה שנובע  •
כ כשהוסיפו לו מים ממילא באים "נהר ממקורו מתברך א לעיל סעיף ב דמעיין ושנתבאר

ועוד שאי אפשר שישארו גידי המעיין בלא מים כלל הלכך יש , גם מים מגידי המעיין
 ).ז"ט (עליהם תורת מעיין לטהר את השאובין הבאים עליהם

סאה נפסל ' ל שמעיין שאין בו מ"דסא לעיל סעיף מ "ואפילו לדעת הרמ –כשר  •
מ דאפילו כולו שאוב "וי). ז"ט(מודה כאן משום דאיכא רבייה והמשכה , משאובין

__________________ 
 ).ק טו"לחם ושמלה ס. ק לז"גדולי טהרה ס(ג "יש חולקים בזה דמהני המשכה בכה 177
ת בית "שו. ת גינת ורדים"שו(י תפיסת יד אדם "ובין ובין במים שנפסלו עבין במים שא 178

ק "ג ס"א מקואות תנינא ס"חזו. שלישית' ח תשו"א במכתבים שבדו"רעק. עו' ב סי"ד ח"שלמה יו
א שבמים שנפסלו בתפיסת יד אדם אין צריך המשכה "ד סימן ר שהביא די"ס יו"ת חת"שו' ויוע). יז

 .טפחים' של ג
י בשם ספר "ב(טפחים רק לאחר שכלה כוחו של השופך במים ' ירים לשער את הגיש מחמ 179

  .ח כתב שצריך שיפסיק כח השפיכה קודם שיבואו המים לבור"ובב). המנהגות
' מ אם הוא ביושר או בחצי קשת או כמין חת דהעיקר תלוי במה שנמשכים המים ג"אין נפק 180
  ). ו"ז סק"א ליקוטים למקואות ס"חזו(לוגין 
  ).ז"ה סק"א מקואות תנינא ס"חזו(כ יחקקנו "א דבעינן שיקבע את הצינור בקרקע ואח"י 181
ל דמיירי בכפאו על פיו והוליך המים על גביו "וצ. ב הרי הכלי עצמו פוסל בשאובין"צ 182

  ).ק לח"גידולי טהרה נחל ס(נ מיירי בכלי נקוב "א). לבוש(
  .ש"קרקע הראוי לבלוע עייס ע שכתב דלא כל קרקע בכלל "ד סו"א יו"ברמ' ע 183
, א"ג סק"א לקוטים ס"דעת החזו(ישנם מחלוקת בבטון אי חשוב קרקע הראוי לבלוע  184
, סז' ב סי"ת אמרי יושר ח"אולם בשו. ו דחשיב ראוי לבלוע"ב ס"וח, סה' א סי"ג ח"ת מהרש"ובשו
דמ נסתפק ש' ג סי"ם ח"ת מהרש"ובשו. נא כתבו דלא חשיב ראוי לבחוע' ת עמק שאלה סי"ובשו
טפחים במלט המעורב עם הרבה ' ויש שכתבו שלאחר שיצק את הבטון ישים שכבה של ג). בזה

 .  חול והוא ראוי לבלוע
א "בחזו' ותי. ל שלא יהיה עליו שם כלי בתלוש ויקבל טומאה"א איך משכ"הקשה רעק 185

 לשמש עם מ מקבל טומאה כיון שלא נעשה"דאין בו מקום קבלה ומ) ז"ה סק"מקואות תנינא ס(
  .כ"ובדעת תורה כתב דמיירי בתנור שאינו פוסל בשאובין ומקבל טומאה מגזה. הקרקע



 מקואות

22 

 ודעת הסוברים שאין מעיין  דיש לצרף דעת המתירין כולו בהמשכה,בהמשכה יש להקל
  ).ך"ש(נפסל משאובין 

  
  
)îç (áë÷ äàîåè ìá÷îä øáãá àäé àìù êéøö äå÷îì íéî êéùîäì àáä íéîùâ éî ïåâë

ëéùîäì äöåøù ' óãä çéðé àìà åéìò íøéáòéå óã åãéá æçàé àì äå÷î úåùòì øçà íå÷îì
 ìù ïåìéñ ïëå åéìò íéîä åøáòé íøèî íùî åãé øéñéå ò÷ø÷áâë÷ úëúî åá êéùîäì øåñà

äå÷îì íéî ,äàîåè ìá÷îù ; íéìôåð íéîä åéäéù àåäå êåúì äàîåè ìá÷îä øáãî àéãäì
à äå÷îäìá ãë÷ð íà øáà ìù ïåìéñä éôì øáçîù åà åëåúì ïéëùîðå õåçá åúôù ìò íéìôå
ïè÷ øåðö186 øùë äå÷îì äðîî ïéçì÷î íéîäù ñøç ìù åà õò ìù äë÷ ìù ïåìéñä íàå

 ò÷ø÷ì øáåçî úëúîåìéôà äàîåè ìá÷î åðéà éøäù øùë äå÷îä êåúì àéãäì çì÷î 
 ò÷ø÷ áâà ìèá àåäù éôìåë÷)ø÷ä úçú ïåîè íà ïéá ÷åìéç ïéàåò÷ àì åà:(  

ומיירי שאין המים יכולים לבא למקוה בלא . מים כשרים'  אפ–הבא להמשיך מים  •
אבל אם המים ראויין לבא זולתו אינו פוסל אלא אם , המשכה זו של כלי המקבל טומאה

 ).ך"ש(יש בו בית קיבול 
 ).באר הגולה(פ שאין לו בית קיבול " אע–המקבל טומאה  •
פ שהדף פשוטי כלי עץ ואינו מקבל " טומאה אעמפני שהאדם מקבל –לא יאחז בידו  •

 ופשוטי כלי עץ אינם מקבלים מן התורהמ דאדם מקבל טומאה "וי). ז"ט(טומאה 
ג דבר "ע שאין מזחילין ע"ולא דמי לדלעיל סעיף יד שכתב השו, טומאה מן התורה

י הדף מצטרפין וכאן מיירי "דשם מיירי בטיפין שע, המקבל טומאה מדברי סופרים
ל דשם מיירי לענין שיטהרו בזחילה וכאן מיירי לענין שיטהרו "עוי.  מרוביםבמים

 ).ך"ש( באשבורן כמקוה
 ).ת"פ( ויכול לעמוד בפני עצמו בלי דבר המקבל טומאה –שמחובר לפי הסילון  •
, 188)א"רעקדגול מרבבה ו (על דעת לקובעו בקרקע ועשאו מתחילה – 187מחובר לקרקע •

  .)ת"פ(ויש חולקים 
י רצועות של ברזל שמקבלים טומאה דהוי " ולא ע189 מחובר לקרקעיהיהיך שוצר - שם  •

  ).ת"פ(מעמיד בדבר המקבל טומאה ולא מהני 
)îè (æë÷ äîáéøáãíéøåîà í éîùâ éî êéùîîáí åà ïéòîî êéùîî íà ìáà àîìòá 

 äå÷îîåìéôà íéîä êéùîîù äå÷îä äæì ïðéáùçã øùë äàîåè ìá÷îä øáã éãé ìò 
î àåä åìéàë åëåúì íùî íéîä êéùîîù äå÷îì åà ïéòîì øáåççë÷ ÷ìçî åðéàù éî ùéå

êëá190.  
,  ולא דמי לממשיך מים ממעיין לכלי דלא מהני להו חיבורן כדלעיל סעיף ח– כשר •

כ הכא שהוא דבר המקבל "דהתם הכלי יש לו בית קיבול ונפסלו משום שאובין משא

__________________ 
ובערוך השולחן אות , קצט' ד סי"ס יו"ת חת"השואל בשו(טפחים ' ואין צריך שיהיה אורכו ג 186
, עו' סב וסי' ד סי"ב יו"ת בית שלמה ח"ובשו, ס שם"בחת(טפחים '  בו גיהיהויש מצריכים ש). קמד

  ).ק יז"ג ס' א מקואות תנינא סי"חזווב
). קלז' ד תנינא סי"ב יו"ת נו"ובשו. א"הרשב' י מתשו"ב(מחובר לדבר המחובר לקרקע ' ואפ 187

  ).מה' ד סי"ת דברי חיים יו"ובשו. נו' ב סי"ץ ח"תשב(ויש חולקים בזה 
 דאין דצינורות שלנו עשויים בסתמא לשמש עם הקרקע, )ט"קכו סק' ד סי"יו(א "כתב החזו 188

 .לנו שמוש בהם בתלוש וכולם מתחברים ראשיהן בבנין
אבל בחוטי ברזל שיכול ). ק יז"לו ס' ב סי"ת בית יצחק ח"שו(במסמרות שיהיה קבוע שם  189

  ).כט' ג סי"ת לבוש מרדכי מהדו"שו(י מעשה הדיוט לא חשיב חיבור "לפוסקם ע
' ובתשו, י"ב( שלא בטהרה ל שלא מהני השקה לטהר פסול הוייתו"מ דס"וטעם שיטה זו י 190

י דבר המקבל טומאה יש "מ דכיון שההשקה עצמה נעשית ע"וי). ד-ג"שסוף ספר תורת חטאת ס
  ).ק כה"א ס"אמרי משה ס(כאן חיסרון של הוייתו שלא בטהרה 
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כ בסעיף "ומש. ם בהשקהשאובין נמי נטהריא שכל "י ו).ך"ש (טומאה ובזה מהני השקה
 ).ז"ט(י בסוף הסימן "כ הב"דהתם משום גזירה היא וכמש שאני' ח

, א דדוקא כך זמן שמחוברים למעיין או למקוה כשרים" י–מחובר למעיין או למקוה  •
החיבור רק מ לא מהני " ומ.)ך"ש(כ נפסק החיבור נשאר בכשרותו "ונראה דגם אם אח

 כיון שעומדים המים ההבריכה ואינם זוחלין ,ןלטהר משאובין ולא להכשירו בזוחלי
 ). ת"פ(כמעיין 

י סילונות של מתכת רק כשמחובר בקרקע "ל שלא התירו להמשיך ע" דס–שאינו מחלק  •
  ).ז"ט(שהוא בטל אגב קרקע 

 )ð (èë÷î÷å÷ãñä êøã íéàöåé íéîäå åéìúëî ãçà õøôðù íéîùâ éî ìù ä191 åøàùé íà 
î åá 'äàñ192 ãòù ïúö÷ åàöéù øçà øùë ÷ãñä193 ïéìçåæ äéì éåäã íåùî ìåñô åàì íàå 

ïéìçåæá øäèî äå÷î ïéàå: äâä :ì÷î åøàùé íà åìéôà ïéøéîçî ùéå '÷ãñä ãò äàñ ,àì÷ ùåçì ùéå

÷ãñä íåúñì äìçúëì íäéøáãì .áì÷ïééòîî äàá äðéàù äå÷îá à÷åã äæ ìëå , äàá àéä íà ìáà

ïééòîî ,äúìéçæì ùåçì ïéà .âì÷åæ éåø÷ íéîä úàéöé ïéàåïéìç , ìáà äå÷îì ïéøæåç ïéàùë àìà

íù ïéøæåçå èòî ïéàöåéùë ,äìéçæ éø÷î àì .î åá åøàùéù éãë ÷ãñä íåúñì àá íàå 'äàñ , àì

äàîåè ìá÷îä øáã ìëá àìå åãéá åúåà íåúñé ,ãì÷äàîåè ìá÷îù øáã ìëá íåúñì øéúîù éî ùéå.  

 ).ך"ש( לאפוקי ממעיין –מי גשמים  •
. ז"ל אם יוצאים מחמת האדם הטובל אין נחשב זוחלים עיאב -והמים יוצאים דרך הנקב  •

] ואין עתידים לחזור[סאה ' סאה שלא יצאו אבל אם לא נשארו מ' והיינו כשנשארו מ
י טבילת "ויש חולקים דגם זוחלים ע). ק קכ"ך ס"ש(סאה  ' ס טובל בפחות ממ"פסול דסו

  ). ך"ש(האדם שמיה זוחלין 
דין מעיין עליו לטהר פ שהופסק "אה ממעיין אע משמע שאם ב–שאינה באה ממעיין  •

ומיירי שלא הופסק , אמנם נראה שאם הופסק מהמעיין שוב אין דין מעיין עליו. בזוחלין
 ).ך"ש(

ע מודו שיכול לפקוק בדבר " ולא דמי לדלעיל סעיף מ דכו–בכל דבר שמקבל טומאה  •
כ הכא "משא, דשם עדיין אין מקוה אלא שרוצה לפקוק כדי לנגבה. המקבל טומאה

 ).ך"ש(רוצה להכשיר את המקוה בכך שלא תהיה זוחלת 
)ðà (äì÷ ïéàù éôì øùë èòî èòî ò÷ø÷á íéòìáð åà èòî èòî íéôèåð åéîéîå äå÷îä á÷éð

úøëéð ïúìçéæ194:  

__________________ 
י מכונת שאיבה "מים הזוחלין מן המקוה ע 191אבל אם יוצאים מחמת האדם הטובל אין 191

י "ויש שמחלקים בין מופעלת ע. ז"ם אם עושה את המקוה זוחל עידנו הפוסקי] ששכחו לסוגרה[
סאה ' והיינו כשנשארו מ. ז"זוחלים עיי חשמל נחשב "י לחץ אויר שמופעלת ע"חשמל למופעלת ע

ס "פסול דסו] עתידים לחזורכח מתחדש בכל שעה ואין [סאה ' שלא יצאו אבל אם לא נשארו מ
י טבילת האדם שמיה זוחלין "ש חולקים דגם זוחלים עוי). ק קכ"ך ס"ש(סאה  ' טובל בפחות ממ

אם עושה את ] ששכחו לסוגרה[י מכונת שאיבה "מים הזוחלין מן המקוה ע). ק"שם בשם מהרי(
זה מחשיב .......י לחץ אויר ש"י חשמל למופעלת ע"ויש שמחלקים בין מופעלת ע. ז"המקוה זוחל עי

' ע( נחשב כמצב במים שזוחלים חוץ למקוה י לחץ אויר"כ כשמופעלת ע"את המקוה כזוחל משא
 ).פה' ב סי"ת קנה בשם ח"ושו, פח' ו סי"ת מנחת יצחק ח"שו

ב "ובנו. יז' א סי"ץ ח"תשב' ע(סאה ' בפשטות משמע שהנקב גבוה באופן שודאי ישאר מ 192
כתב דאף כשהנקב למטה אינו עושה המים ) ד"ח סק"תנינא ס(א "אולם בחזו). קלז' ד תנינא סי"יו
  .ויכול לטבול בהם, אובין רק אותם שמתנענעים לצאת אבל הרחוקים נחשבים אשבורןש

א שצריך "וי). יז' א סי"ץ ח"תשב(פ שזוחלים "א דשרי אף לטבול במים העליונים אע"י 193
ח "א מקואות תנינא ס"ובחזו, קנו' ק סי"מהרי(סאה שאינם זוחלין ' להרכין ראשו ולטבול במ

  ). ד"סק
, כב' ד סי"ת עין יצחק יו"שו(א דוקא באופן שניכר זחילתן על פני המים "י, רתגדר זחילה ניכ 194

י "א דסגי שמשערים המים ונמצאו חסרים ע"וי). ב"קמ סק' ד סי"א יו"חזו, ע' ד סי"שם אריה יו
ויש מחמירים ). קכז' אמרי יושר סי, עב' ד סי"ב יו"ת בית שלמה ח"שו(י טיפטוף "קילוח ולא ע

  ).ריב' י אסאד סי"מהר, צט' ב סי"ד ח"דברי חיים יו(נס משקה בשיעור נקב ככו
ע פוסק כראש "שהשו' ש שמוכיח מסעיף נ"ועיי, א שפוסק על פי שיטת הראש"בהגר' אמנם עי

  .א"נגד הרשב
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)ðá (åì÷î áøòì àáäëäì øùë äå÷î íò øñç åà ìåñô äå÷åøéù195 àáå íéøñç íäéðùù åà 
éðéáù á÷ð àäéù êéøö íøéùëäì íáøòìúøôåôùë áçø íäãåðä 196 æì÷)éîä çåìé÷å äéäé í

á÷ðä áçåøë(. çì÷ øùëä íò ìåñôä áøòúðù øçàìååìéôàåøùëäá íìåòì øàùð òâø  
çà á÷ðä íúñð åìéôà"ë .úøôåôùë ãåîòéù ìëãåðä  åèòîî èì÷ àåäù øáã åìéôà

íéîä åúééøáî197 î÷úøôåôùë áçø á÷ðä íà ÷ôñãåðä  åàì íà ìåñô .ùé íà àî÷ íéá÷ð
íé÷ã äáøä,ïéôøèöî  úøôåôùëìãåðä àä äå÷îä íà  'áäå íìù 'øñç198:  äâä áî÷ øúåîå

òà äá ìåáèìå øäðä ãöá äå÷î øåôçì"î äá ïéàù ô ' ìéàåäå úìçìçúî éìåçìç àòøà àäã äàñ

 íéá÷ðî åðééäã ìåçìçä êøã øäðä ïî ïéàá íéîäù íäéðéáã íéìåçìçä ïéàåø åðàå øäðì êåîñ àåäå

øåáç éåä ò÷ø÷áù íé÷ã: âî÷áà ïéôøèöî íé÷ãä íéá÷ðä ïéà íéøñç íäéðù íà ì
úøôåôùëìãåðä ) äå"ìåñô ãçà ãöá äå÷î øåòéù ïéà íà ÷ùá åà ìñá äå÷î ÷ìç íà ä:(  

אבל בפסול ,  הנוד דוקא בפסול דאורייתא צריך חיבור כשפופרת–  הנודכשפופרת •
 ).ך"שז ו"ט(דרבנן סגי בחיבור כעדשה כדמבואר בסעיף נג 

 לאפוקי מאותם הפוסקים שסוברים שהנקב צריך – כרוחב הנקב יהיהוקילוח המים  •
 ).ך"ש (199צ להיות גדול כל כך"א אבל המים שבתוכו  הנוד כשפופרתיהיהש

,  ויש סוברים שאם נסתם הנקב המחבר ביניהם חוזר הפסול לפסולו–לעולם בהכשרו  •
 ).ך"ש(וטוב להחמיר לכתחילה 

באר  (מן התורהדהיינו עיקר טבילה , מן התורה הטעם מפני שהוא –ספק אם הנקב  •
 ).הגולה

  .200)ת"פ ( הנוד ויש חולקים שאין לצרף נקבים לשפופרת–נקבים דקין  •
 המים ודוקא שאנו רואים חילחול, ה בסמוך למקוה" וה–והואיל והוא סמוך לנהר  •

' חפירות שכולם חסרים ואין באחד מהם מ' או ג'  אבל כשחופר בסמוך זה לזה בבניהם
צריך שיהא  חילחול המים ).ך"ש( שארעא חלחולי מחלחלת לא הוי חיבור פ"סאה אע

 ).ת"פ(דלא מהני ידיעה בלא ראיה , נראה לעינים דוקא ולא סגי מה שמושג בשכל
   

 )ðâ (ãî÷ àìà å÷éùî åðéàù éô ìò óà áåàù åðéàù íìù äå÷îî áåàù äå÷î øéùëäì àáä
øéåàä éðô ïéàåø ä÷ùää éî ïéà åìéôàå øùë äøòùë: äâä äî÷ àéäù äáéàù ìåñôá à÷åãå

ìåñôá ìáà ïðáøãîúøôåôùë ïðéòá àúééøåàã ãåðä , øàáúðù åîë.àù ìåñôá åìéôàå äáé åî÷ ùé

úåøåäì éåàø ïëå ïé÷ìåç201:  

__________________ 
י שיפתחו את הנקב המחבר בינו "יש להסתפק אם מותר להכשיר מקוה שאוב בשבת ע 195

. נקט לאסור) ס עח"ד סו"ח(ם "ת מהרש"ואולם בשו). ק מא"גדולי טהרה נחל ס(למקוה הכשר 
  .ק צב נקט להתיר"אולם בלחם ושמלה ס

  .ושיערו נתבאר לעיל סעיף מ 196
' ותי. כ איך יחשב חציצה"ע שמטבילין בבריות המים וא"קשה דלעיל סעיף לג פסק השו 197

. ים במיםא דלעיל מיירי ביצירתם מן המים וכאן מיירי שיצירתם מן הרקק וגדל"בגליון מהרש
תירץ דטובלים בהם דוקא לאחר שריסקן אבל בעודם שלמים ) ק יז"קסב ס' ח ס"או(א "אולם המג

משנה אחרונה (א דלערוב מקואות בעינן מים דוקא ולא מהני בריות המים "וי. יש ממעטים בנקב
 ). א"ז בזבחים כב ע"כתבי הגרי, ק סד"גדולי טהרה גבא ס, ז"ו מ"פ

ף נקבים אינו חיבור גמור הלכך מהני להצטרף למקוה שלם אבל ל דצירו"וטעם הדבר י 198
  . י צירוף כזה לא מהני"סאה ע' ליצור מקוה משני בורות שאין בהם מ

  .ה הנצוק"בגיטין טז א ד' ת שבתוס"ר, מ להטפיח"ושיעורו בטופח ע 199
וכן ] כאשר פיו של הסל למעלה מהמים[מ להטביל בתוך סל מלא נקבים קטנים "ונפק 200
ופיו למעלה [ניחים במקוה סל קבוע עם נקבים קטנים שאין באחד מהם כשפופרת הנוד ששמ

 ].מהמים
ס "ק לט שכתב בשם החת"סת "פ' וע, שלא להתיר בהשקה פחות מכשפופרת הנוד 201

י חיבור כשפופרת הנוד למקוה אחר אין לסמוך על נשים שיפתחו את הנקב "דכשמכשירים מקוה ע
  . לפותחו ויבאו לידי תקלהבכל לילה דיש לחוש שישכחו
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 היינו דוקא כשבא להכשיר מקוה חסר  הנוד דהא דבעינן כשפופרת–מקוה שאוב  •
פ שאין בהשקה "אעאבל להכשיר מקוה שאוב ממקוה שלם שאינו שאוב , ממקוה שלם

 . 202)ך"ש(לפי ששאוב אינו פסול אלא מדבריהם הקילו בכך , אלא כשערה כשר
 ).ך"ש( היינו חוט השערה –כשערה  •
ע " הצריך השו, כליל ידי קשה דלעיל סעיף מ כשמביא מים מן המעיין למקוה ע–כשר  •

רבנן ל דכאן כשיש מקוה שלימה אלא שהיא שאובה ופסולה רק מד"וצ. נקב כמוציא זית
 השקה אחר יהיהכ כשממלא בכלי למקוה ולא " משא,הלכך סגי בהשקה כחוט השערה

 ). ך"ש (203שימלא
' וע. 204)ז"ט( פירוש ברוב מקוה כשר ומיעוטו שאוב –בפסול שאיבה שהיא מדרבנן  •

 .ק הבא"ס
דכולו שאוב ל "דס' א סעיף ג" לטעמייהו לעיל ברמ–בפסול שאיבה יש חולקין ' ואפ •

טו שאובין נכשר בהשקה כחוט ועיז במקוה שרובו כשרים ומ"ולפ .פסול מן התורה
 בפסול שאוב דרבנן בעינן השקה אפילוא ד"מ דכוונת הרמ"וי  ).ך"ש(השערה 
 ).ז"ט ( הנודכשפופרת

)ðã (æî÷á ïéáù ìúåë ' óøèöî éúùì àåäù ìë åìéôà äæ ãöì äæ ãöî ÷ãñðù úåàå÷î
 íðéà áøòì íàå íøéùëäì úåàå÷îä éðù áøòìèöîéôøï  ãçà íå÷îá àäéù ãò

úøôåôùëãåðä 205 çî÷ áçåø ìòå íåùä úôéì÷ë íåø ìò äæì äæ äìòîì ìúåëä õøôð íàå
úøôåôùëãåðä øùë  : äâäèî÷äå"éä íà ääá ïéá øôò ìù ìâ  ' ìâä äáåâî ìèð íà úåàå÷îä

úøôåôù áçåøë äæì äæ ïéçì÷îù ãò èòîãåðä éòá àìã éâñ íåùä úôéì÷ íåøá úøôåôù àìîë ïð 

åðäãá÷ðá àìà :  
  
 נחלקו המפרשים איזה מיקרי שתי ואיזה מיקרי ערב הלכך אין להקל –לשתי מצטרף  •

 וטעם הסוברים ).ך"ש( במקום אחד  הנודכ יש נקב כשפופרת"לענין מעשה אלא א
ז מחוברים המים שבכל מקוה זה עם המים "שסדק לרוחב מצרף את המקואות כיון שעי

 באמצע הכותל שצריך כשפופרת הנוד כדי לחבר ולא דמי לנקב אחד, שבמקוה האחר
והסוברים שסדק מלמעלה למטה . את המים שבכל המקוה גם אותם שלא כנגד הנקב

 המפסיק מצטרף הוא מטעם שבזה נחשב הכותל כמי שנפל דבמקום זה אין כלל כותל
 ).ז"ט(בין שני המקואות 

  .)ז"ט ( הנוד כשפופרתצ" דכיון שמגולה למעלה ורואה את האויר א–ואם נפרץ הכותל  •
, ורואים האוירה אם לא נפרץ אלא שהמים הולכים מזה לזה למעלה מן הכותל "וה -שם  •

 ).ך"ש (מ להטפיח"בעי כקליפת השום ולא סגי בטופח ע
  

 )ðä (ð÷éøùò ãçà ìëá íäî íéðùá ùéù úåàå÷î äùìù 'éøùë íéî äàñ ' íäî ãçàáå
éøùò ' äæ ãöá äæ ïéãîåòå ïéáåàù íéî äàñïäá åìáèå äùìù åãøéå ãöä ïî áåàùä íà206 

íúôù ìò åàöéå åàìîúð êë êåúîå207úçà íòôù ïåéë íúùìù åøùëåä ãçé åáøòúðå 208 

__________________ 
ז בפסול הוייתו שלא בטהרה שפסול מן התורה יצטרך השקה כשפופרת הנוד כדמוכח "ולפ 202

 ).ק צז"א ס"הגר(לעיל סעיף נב 
מקוה , פרי דעה(כלומר דלבטל שם כלי ולהחשיב המים כמונחים בקרקע בעי נקב טפי  203

 ).ד"ט סק"א תנינא ס"חזו, ישראל
דרק בשאוב דרבנן סגי בהשקה כחוט . א, ע" חולק בתרתי על השוא"נראה מדבריו שהרמ 204

 . יש חולקים שאף בשאוב דרבנן לא סגי בהכי. ב. השערה
  ).באר הגולה(ש פירשו להיפך "ש והרא"ם אולם הר"זהו פירוש הרמב 205
דפסול זה נאמר רק על הגעת המים , ואין בזה חיסרון של הוייתו בדבר שאינו מקבל טומאה 206

. ע מלקמן סעיף סו"וצ). ר כא"ה סוס' ומי השילוח סי. ג"ח סק' א מקואות תנינא סי"זוח(למקוה 
דכיון ) ב"צב סק' י סי"ביאורי ב(במקוה ישראל ' ותי. ע מדוע אין כאן פסול תפיסת יד אדם"עוד יל

  ).ה"ד סק' א מקואות קמא סי"כ בחזו"וכ(שלא נתלשו המים ממקומם אין זה תפיסת יד אדם 
  ).י"ב(וסגי בגובה כקליפת השום ברוחב כשפופרת הנוד ,  במים כשפופרת הנודיהיהצ ש"וא 207



 מקואות

26 

î ãçéá íéøáåçî åéä 'àñäéøåäè íäá åìáèù íúåàå íéøùë íéî  ' òöîàá áåàùä íàå
éøùëä éðù ïéàù 'äìçú åéäù åîë åøàùð àìà åøùëåä àì åãé ìò àìà áøòúäì ïéìåëé 

åøäèð àì íäá åìáèù íúåàå:  
 דכיון שנתחברו שני המקואות הכשרים נחשב שיש -כשרים' אם השאוב מן הצד  וכו •

אם נתחבר המקוה האמצעי ' ואפ. ומכשיר את השאוב, סאה' כאן מקוה שלם של מ
ן לתוכו קודם כיון שלא ירדו שאובי, לשאוב קודם שנתחבר לכשר אינו נפסל בכך

 ).ז"ט(שנתחבר לכשר 
 אין הכוונה שיכול לטבול בכל אחד מהם לבדו שהרי בכל אחד מהם –וכשרו שלשתן ה •

ם מי ע שכל אחד מהם כשר שאם יוסיפו עליו"אלא כוונת השו. יש רק עשרים סאה
 ).ז"ט(סאה יוכל לטבול בו ' עד מכשרים 

, ל דהמים שיצאו חוץ לדופני המקוה חוזרים למקומם"צ –ואותם שטבלו בהם טהורים  •
 ).ך"ש(הרי מי המקוה זוחלין ולא עלתה להם טבילה  אם המקואות ממי גשמים כ "דאל

ורק במקום התחברותם הכתלים נמוכים ל דמיירי שכותלי המקוה גבוהים "צ -שם  •
כ הרי הם פסולים מחמת "דאל, סאה כשיוצאים המים על שפתם' באופן שלא נחסר ממ

 סאה בכל מקוה ויצאו לחוץ 'אמנם אם נשארו כ). ך"ש (סאה ביחד' שלא נשאר בהם מ
לדעת הסוברים לעיל סעיף נ ' ואפ, י שנתחברו יחד"סאה כשרים ע' רק היתרים על מ

י מעשה הטבילה "מ כאן שהזחילה נעשית רק ע" מ,סאה פוסל' שזחילה למעלה ממ
 ).ך"ש(סאה ' אין פוסל זחילה למעלה ממ ] ולא מחמת המים עצמם[

  ).ז"ט(סק מים שאובין בין המים הכשרים  שאז יש הפ- 'ואם השאוב באמצע וכו •
אם אין ' ואפ.  ולא נפסלו מן השאוב כיון שבאו השאובין בהמשכה–כמו שהיו תחילה  •

אותם מים שאובין שנפגשים בכשרים מ "טפחים בין מקוה למקוה כשיעור המשכה מ' ג
 .211)ז"ט( 210 בטלי ברוב209ומתערבים ביניהם

)ðå (àð÷ë ìù úåàå÷î éðù 'ë 'àù ãçà äàñ íäá åìáèå íå÷éùäå íéðù åãøé øùë ãçàå áå
åéäù úåîë íéìáåèäå åéäù úåîë úåàå÷îä íåîéãàäå íéðáì åà íåðéáìäå íéîåãà åìéôà:  

 ).ז"ט( דמחמת שטובלים צפו המים על גביהם –והשיקום  •
,  כלומר המים הכשרים היו אדומים והמים השאובין היו לבנים–' אפילו אדומים וכו •

 ).ך"ז וש"ט(אובין את המים הכשרים והלבינו המים הש
כיון שכבר , סאה כשרים' פ שמתערבו בו מים שאובין ואין במקוה מ"ואע –כמות שהיו  •

 ).ז"ט( 212כשר, נתבטלו ברוב הכשרים קודם שבאו למקוה
  ).ז"ט( 213סאה ויוכל לטבול בהם'  בהם מיהיה וכשר להוסיף על הכשרים עד ש–שם  •

)ðæ (áð÷àåä éøä äå÷îì áøåòîä ìëåá ïéìéáèîå äå÷îë . âð÷úåëåîñä úåîåâ214 äå÷îä éôì 
úøôåôùë äå÷îä éî íò íéáøåòî íéî íäá åéäù äîäá úåñøô éìâø íå÷îåãåðä  ïéìéáèî 

                                                                                                                             
ך שם "כ הש"אולם לפמש. ע אזיל לשיטתו לעיל סעיף נב דמהני השקה לשעה אחת"השו 208

ירוחם שלא מהני השקה לשעה אחת ממילא גם כאן יהני פעם אחרת רק ' שיש להחמיר כדעת ר
  .למקוה הכשר בהשקה יהיהבאופן זה שהמקוה השאוב 

הדר , דבתר דהדרי כל חד לדוכתיה, ולא מפסלי הצדדין מהשאוב, ל"ר כתב וז"א בא"והגר 209
  .  לנפשיה טפי מלחבריה

  .ולא הזכיר רוב. י תערובת ובהמשכה ירדו למקוה"לפי שע, ך כתב"ובש 210
  .ז לקמן נתבאר דכיון שנתערבו ברוב חוץ למקוה אינם פוסלים בשאובין"ובט 211
נה פירש כשהשאוב באמצע לא נפסל הכשר ' פ שלעיל סעי"אע. ע"יח דבר זה בצך הנ"ובש 212

מ כאן הוקשה לו דמשמע שהיו רוב מים שאובין שהרי "מ, ממנו משום שבאו בתערובת ובהמשכה
  .  ובזה לא שמענו להכשיר, שינו צבע המקוה

פירות וחלב דרק יין או מוהל ומי . [פ שנישתנו מראיו אינו נפסל כדלעיל סעיף כה"ואע 213
  ].כמה שנתבאר שם, פוסלים את המקוה בשינוי מראה

ג ' ד בבעלי הנפש סי"מקור הך דינא הוא בראב). ק קכז"ך ס"ש(ודוקא שיש בהם רביעית  214
א "ובחזו. א אין מקור לדין זה"בזבחים כב ע' י ותוס"כ רש"א בגליון שם דלפמש"וכתב רעק, אות יח

 .ספיקא דדינאק יב כתב דהוי "ו ס"מקואות תנינא ס
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íäá : äâäïëìå215 ãð÷ ìò øåáòéå íéîá ìâ äùòéù éãë äå÷îä åãéá òðòðî äå÷îä ãöá çðåîä éìë

å éìëä éáâäìåòà åîå÷îî ìâä øå÷òé àìù ãáìáå äìéáèä åì äå÷îì øáåçî àäé àì:  
י סילון לא "ע שאם מביא מים למקוה ע"קשה דלעיל סעיף מח פסק השו –מנענע בידו  •

. וכאן מביא מי המקוה בידו, יאחז בידו את הסילון דגם זה בכלל הוייתו שלא בטהרה
י נענוע המים ממילא הולכים המים "ל דכאן אין ממשיך את המים עצמם אלא ע"וצ

גל נתלש מהמקוה גופיה ובמקום תלישתו אין שם תפיסת יד אדם מ ה"ועוד דמ, )ז"ט(
 . 216)ך"ש(

שהרי בא , סאה' דאם יעקר הגל לא יטהר אם אין בו מ –שלא יעקור הגל ממקומו  •
 אובאמת אם יתלוש גל ממעיין שמטהר בכל שהו. סאה' ואינו מטהר אלא במ, ממקוה

ז בגל "ולפ, ה מטהר בזוחליןואין מקו 217מ שאם נעקר הגל נחשב זוחלין"וי). ז"ט(יהני 
 . 218)ך"ש (שנתלש מן המעיין מטהר

)ðç (äð÷ íéáøåòî íäáù íéîä ïéàù éô ìò óà íäá ïéìéáèî äøòîä é÷ãñå äøòîä éøåç
 äå÷îä éî íò]àìà [àåäù ìëá219:  

 ).ך"ש(שכך היו עיקר מקואות שלהם במערה , מערה הוא מקוה'  פי–חורי המערה  •
 ).ך"ש(ה לפי שהן בכלל המקו –בכל שהוא  •

)ðè (åð÷ ä÷åò)éô 'äøéôç ( ïéáå ä÷åòä ïéá úìãáîä ò÷ø÷ä äúéä íà äå÷îä êåúáù
 äìåëéå äàéøá äå÷îä220 åéäéù ãò ä÷åòáù íéîá ïéìéáèî ïéà äîöò úà ãéîòäì

úøôåôùë äå÷îä íò ïéáøåòîãåðä  íðéà åìéôà äîöò úà ãéîòäì äìåëé äðéà íàå 
íäá ïéìéáèî àåäù ìëá àìà íéáøåòî:  

 .221)ך"ש( היא חפירה שתחת המקוה –ה עוק •
 צריך ,בצד מקוה שלםהעומד  דע שבכל מקום שמטבילין במקוה חסר –מטבילין בהם  •

פ שמתכסים כולם " ובכלים אע.פ גוף הנטבל עולה ומתכסה במים בבת אחת" עכיהיהש
 .222)ך"ש( במקום שמטביל אותם רביעית יהיהמ צריך ש"מ
  

)ñ (æð÷â 'ìòå äðåúçúä ìçðáù úåîåâë ìù äðåé 'î ìù úéòöîàäå äàñ ' íéîùâ ìù óèùå
òà ìçðä êåúá øáåò" àìà ïéìéáèî ïéàå áåøéò äæ ïéà ïëåúî àöåéå ïëåúì ñðëð àåäù ô

àà íéáøòî ïéìçæðä ïéàù úéòöîàá"åãîò ë:  
 ).ך"ש(בקעה '  פי–שבנחל  •
 בשעה שזוחלין ודוקא במי גשמים אבל במי מעיין מערבין –שאין הנזחלין מערבין  •

 .223)ך"ש(

__________________ 
 ).לחם ושמלה(, ב מהו לשון ולכן"צ 215
כ נשארים מחוברים למקוה אינו נידון כמקום אחר ואין לדון בו משום "ועוד כיון שגם אח 216

 ).ק סח"פרישה ס(הויית מקוה חדש שלא בטהרה 
  .ש"ונתבאר שם דים מטהר בזוחלין עיי, ולעיל סעיף ה נתבאר שגל שנתלש מן הים מטהר 217
דמה שמעיין מטהר בכל , סאה' ך שאף במעיין לא מהני גל שנתלש אם אין בו מ"ודעת הש 218

 .סאה' ה אף לכלים צריך שיהיה בו מ"ומשו. שהוא הוא דין בעיקר המים ולא במי המעיין
ז להטביל שם אבל אם "וכ). ו"ט סק' א מקואות תנינא סי"חזו(מ להטפיח "ושיעורו בטופח ע 219

  ). שם(צריך חיבור כשפופרת הנוד יש בחורי המערה מים  שאובין 
. כשאדם טובל בה' פי) א"ו מ"במקואות פ(ב "וברע, לא נתפרש כלפי מה מעמדת את עצמה 220

  .ע"וצ. אולם לא נתפרש באיזה אדם מיירי
אולם . ע"ל שגרע מחורי המערה והטעם כיון שהוא מקום בפנ"ז צ"ולפ, ם"כן פירש הרמב 221

ומעמדת את עצמה , רשו דעוקה הוי שוקת שבדופן המערהפי) א"ו מ"במקואות פ(ש "ש והרא"הר
סאה ' ואין מעמדת עצמה היינו שלעולם כשיש במקוה מ, היינו שאין מי המקוה באים לשם

פ שאין מחוברים מימיה בכשפופרת הנוד למי "ובזה מטבילין בתוכה אע, מתערב במים שבתוכה
 . ש"עיי. המקוה

אבל באינה מחזקת את , ברת לעוקא שלמטהוזה דוקא בעוקה המחזקת את עצמה ומחו 222
  ).מקוה ישראל. פרי דעה(אין בה רביעית מטבילין בה ' עצמה אפ
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    ).באר הגולה( את המקואות –מערבין  •
)ñà (çð÷øåäè åìåë êøã íéî åñðëð íà íéîä úîàá åì áùéå åéìâøå åéãé úôåëä:  
)ñá (èð÷î åá ùéù äå÷î ' àìù åëåúì õåô÷é àì åëåúá ìáåèä íãàä úåîöîåöî äàñ

 åëåúá åúöéô÷á íéîä åøñçéñ÷ åá ìåáèé àìåéîòôí äæ øçà äæ. àñ÷äæ íéðù åá åìáè øçà 
òà äæ"íéîá úåòâåð ïåùàø ìù åéìâøù ô224 íéòáøàî íéîä åøñç éøäù åúàîåèá éðùä 

äàñ225:  
מ שלא יקפוץ מפני "וי. סאה'  שהמים ניתזים לחוץ בקפיצתו ויחסרו ממ –לא יקפוץ  •

 ).באר הגולה(הרואים שסבורים שאינו מתכוין אלא להקר 
ובפעם , פעם הראשונה כהוגן שמא לא יטבול בו ב–זה אחר זה ולא יטבול בו פעמים  •

 ).ז"ט( אבל כשיטבול פעם אחת יזהר לטבול כהוגן .)ך"ש (השניה נחסרו המים
)ñâ (áñ÷ øùë àåä äå÷îá òâåð ãâáäù ïîæ ìë åëåúá íéòìáð íéîäù äáò ãâá åá ìéáèä

åðîî åáæù éô ìò óà226 äå÷îì ïéâåì äùìù âñ÷ íéîäî áåàù äùòðù ìåñô åðîî åäìòä
åëåúì ãâáäî åãøéù227 ãñ÷ïäéô êøã åëåúì ïãéøåî íéìë øàù åà äøåé åá ìéáèî íàå228 

 ïñéðëîùë íéîä åæúðé àìùåëåúì øñç àåäù àöîðå äñ÷ åéìåù êøã åäìòîååñ÷ àìù éãë
äå÷îäî øñçéå íéîäî åá øàùé : äâäæñ÷ íàå íéáåàù åéäé éìëáù íéîäù íâå éìëáù íéîä ìë

çà åìôé"øåòéùë äá øàùð àìù øçàî äúåà åìñôé äå÷îì ëäå÷î :  

פ שרגליו של ראשון נוגעות " ולא דמי לדלעיל סעיף סב שאע–שהבגד נוגע במקוה  •
דשאני בגד שבולע הרבה מן המים הלכך כשקצתו נוגע במים נחשבים , במים לא מהני

כ באדם שאין המים בלועים בעצם "משא, כל המים הבלועים בבגד מחוברים למים
 ).ך"ש(חנו חיבור מ להטפיח ט"חלקיו אלא בשטח גופו וטןפח ע

 הטעם שלא יטביל הכלי מתחתיתו מפני שהמים של המקוה מקלחים א"וי –שלא ינתזו  •
ומיהו , ז אפשר שצריך להחמיר שלא יטביל הכלי על צידו"ולפ, לתוכו ונעשים שאובין

    ).ך"ש(בדיעבד אין לחוש 
י שיש בו ומייר. א" כדמבואר ברמסאה'  היינו במקוה שיש בו רק מ–ונמצא שהוא חסר  •

). באר הגולה(סאה ' סאה ומים שנדבקו בדפנות הכלי אינם ממעטים ממ' מעט יותר ממ
 . באה ה"כ בד"ועמש

כדי שלא ישאר בו מהמים ויחסר "לתרץ לשון  כוונתו –כ למקוה "ואם יפלו אח •
ז ביאר "וע. והקשה דבלאו הכי נחסר המקוה ממים שנדבקו לדפנות היורה" מהמקוה

דע שאחר שהטביל דבר במקוה מצומצם צריך להמתין עד שיתמלא א דכל אדם יו"הרמ

                                                                                                                             
שיח יצחק . קלו' ד סי"ת נודע ביהודה יו"שו(ויש חולקים דאף מי מעיין אין מערבין בזוחלין  223

 ).ק קו"לחם ושמלה ס' וע. חגיגה יט א
וכתב , יהודה דגוד אחית חיבור' טור פסק כראולם ה). י"ב(ל גוד אחית אינו חיבור "דקיי 224

דמים שבסגוס נחשבים ) ונפסק בסעיף סג(יהודה מדסתם התנא במשנה ' ל כר"י דראייתו דקיי"הב
ל דספוג עדיף מגוד אחית "ע צ"ובדעת השו. ז שלא הוציא את הסגוס מהמקוה"מחוברים למקוה כ

 ).א"ד סק' א מקואות תנינא סי"חזו(רס ג מקוה שאין דנים מים העליונים בדין קטפ"ודמי למקוה ע
באור שמח . ז שרגליו של הראשון נוגעות במים"נחלקו הפוסקים אם יכול להוסיף שאובין כ 225

כתבו דשאובין שפסולים מדרבנן מהני , א"ד סק' א במקואות תנינא סי"ובחזו, ב"ח ממקואות הי"פ
ע לא מהני אף לטהר "ם והשו"ק קז כתב שלדעת הרמב"אולם בלחם ושמלה ס. גוד אחית לטהרם

  . שאובין
אבל אם סחט את המים בחלק העליון שבבגד נחלקו הפוסקים אם נפסלו משום תפיסת יד  226
 . ב"ה סק' א מקואות בליקוטים סי"כ בזה החזו"ועמש). ק מו"ך ס"ש(אדם 

מקואות קמא (א "פ שהספוג מלא נקבים ביאר החזו"אע, ב' מקואות סי' ש הל"כ הרא"כמש 227
לז שהאריך ' י טהרות סי"קה' וע, דספוג שמחזיק את המים כך מחשיב אותם שאובין) א" ו סק'סי

  . בזה
ויש ). ו"רב סק' ז סי"ט(כ לא יכנסו מים דרך פיהם "ל דמיירי בקערה שפיה רחב מאוד דאל"צ 228

ך בנקודות הכסף "ש(חולקים דכל שאין פיו צר תלינן שיכניס קצת בעוקם וממילא יכנסו המים 
 . )שם
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אבל כאן יש לחשוש שיחזיר למקוה מהמים שבכלי ובאמת פסלו . סאה מי גשמים' בו מ
 .ה הקודם"כ בד" ועמש).ז"ט (לוגין שאובין' את המקוה החסר בג

)ñã (çñ÷î åá ùéù äå÷îá úñë åà øë ìéáèîä ' äéúåúôù äéáâäù ïåéë úåðååëî äàñ
î ïäéìåù êøã ïìòîå ïìéáèî äùòé ãöéë ïéáåàù ïëåúáù íéîä úåàöîð íéîäèñ÷ ìáà

ùùåç åðéàå ïëøãë ïìòîå ïìéáèî ÷ùäå äôå÷ä : 

 דכיון שאין המים מתקבלים בתוכו אינם נעשין שאובין נמצא שנפלו –דרך שוליהן  •
 ).ך"ש (למקוה מים כשרים

מאחר ,  שאובין כלל שהם נקובים ממילא המים שבהם לא נעשים–הקופה והשק  •
  .229)ז"ט(שהמים מעורבים דרך הנקבים 

)äñ (ò÷íéèòîúî åéîéî úåéäì ÷æçåî àåäù äå÷î230îî úåçô ìò ãåîòìå  ' äàñ) äìáèå
åá (î åá äéä äìáèù äòùáù éàãåá åðòãé àìù ïîæ ìë ìåáèìå øåæçì äëéøö ' ìáà äàñ

øàî úåçô ìò åãîòéù êë ìë íéèòîúî åéîéî úåéäì ÷æçåä àì íàòà äàñ íéòá" ô
 øùë íå÷î ìëîå ìåáèìå øåæçì äëéøö äðéà ïéèòîúî íéîòôå ïéìåò åéîéîù íéîòôù

 íà äìéáè íãå÷ ïééòì øáãäùé äàñ íéòáøà åá )ò óéòñ ïî÷ì ïééòå"à:(  
 231 דבכהאי גוונא לא מעמידים על חזקתו שהוא שלם–מוחזק להיות מימיו מתמעטים  •

שמא היה חסר בשעת טבילה  לפנינו חיישינן אם עכשיו המקוה שלם' ואפ. 232)א"הגר(
  .233)ך"ש(

ודוקא אם .  דיש להעמיד המקוה על חזקתו שהוא שלם–לחזור ולטבול אינה צריכה  •
 ).ך"ש (234הוא שלם לפנינו אבל אם הוא חסר לפנינו לא עלתה לה טבילה

  ).ך"ש (235 דאין סומכים על החזקות במקום שאפשר לברר–לעיין קודם טבילה  •
   
)ñå (àò÷î åà íéðáà ãçà ãöî åá ïúåð åá úåñëúäì ìåëé åðéàå ïéèùôúî åéîéîù äå÷

åá úåñëúäì ìëåéù ïéðòá åìòéå ãçà íå÷î ìà åéîéî åöá÷éù éãë íéöò éìéáç236 
áò÷ äå÷îä ìë å÷ìçé àìù ãáìáåâò÷ìåñô íéìëá ìáà : äâäãò÷ååìéôà úåñëúäì äìåëé íà 

 ãò íé÷åîò íéîä ïéà íà íéîáäøåáèúøæ åðîî äìòîìå  àì àîù äìçúëì äá ìåáèú àì 

__________________ 
דגם אם מביא מים בשק למקום אחר אינם נעשים , צ לטעם זה שמעורבים"לכאורה א 229

ז "ונראה שהט. ובאמת שהבאר היטב הניח תיבות אלו בסוגריים. שאובין כיון שהשק הוא כלי נקוב
ל שיש לפסול בסל משום תפיסת יד אדם לכך צריך שיהיו המים שבשק "ק מז דס"אזיל לשיטתו בס

ל דכיון שאין המים "ק מו שניצוק אינו חיבור צ"ך בס"אולם לדעת הש. קוהמחוברים למי המ
, ב למה לא יפסלו משום תפיסת יד אדם"אמנם אכתי צ. מתאספים בשק אינם נעשים שאובין

שמוכח כדברי ) ק יא"ג ס' ובתנינא סי, ק ז"ד ס' מקואות קמא סי(א "ומכח קושיא זו כתב החזו
ל שמודה "כתב די) ה אלא"ה ד"ז סק' בסי(אולם . ת יד אדםז שניצוק חיבור להציל מתפיס"הט
 .ך היכא שיוצאים מים מרובים מהשק דניצוק כזה חיבור"הש

ל דמיירי בזחילה שאינה ניכרת כדלעיל "וי. ע למה לא יפסל המקוה מטעם שמימיו זוחלין"יל 230
סו ' ן סי"ת הר"ובאמת שבשו. ע"אולם לסוברים שגם זחילה כזו פוסלת משום זוחלין צ. סעיף נא

 .פירש דין זה במעיין
ח סעיף ' ח סי"ע או"ובשו. ה מי"ב ד"בקידושין עט ע' תוס' וע, דהוי חזקה העשויה להשתנות 231

 .א שם"ט ובהגר
כגון שהלך משם או ודאי נחסרו בו מים , ואי אפשר לבודקו, היינו כשאין ידוע אם הוא שלם 232

  .כ"אח
, נחלקו הפוסקים אי מהני מה שעכשיו שלם לפנינוובמקוה שלא הוחזק מעולם שהוא כשר  233

  .ק פה"ז ס"בט' ע
. ב.  חזקת הטמא. א, ואיכא תרתי לרעותא. ך דהעמד טמא על חזקתו"וטעם הדבר כתב הש 234

  .ב"כדמבואר בנדה ב ע. חזקה דהשתא שהמקוה חסר לפנינו
 .'א שהביא מקור לזה מן הגמ"בהגר' ע 235
ובתורת הבית , ח"תתי' א סי"ת ח"א בשו"ברשב' ע(ים ולמלאו במים שאובין נחלקו הפוסק 236

י "ת מהר"ובשו, י' ת גינת ורדים כלל ה סי"ובשו). ה שם"א והרא"ז ברשב"שער הטבילה ריש פ
  .ק טו"ת ס"פ' וע. נקטו להקל, רו' ב סי"אסאד ח



 מקואות

30 

 äôé ìåáèú äò÷àå úøçà äå÷î ïéà íà åäéî" ïéàù úîçî äéðô ìò çèúùäì äëéøö åìéôà ï÷úì à

 úçà íòôá äæ êøãá äôåâ äñëúî íà íé÷åîò íéîä237íù úìáåè òå"ñ ìïîéö÷ "çåò÷:  

 ).ך"ש(סאה '  והמים שבניהם מצטרפים למ–אבנים או חבילי עצים  •
דהטובל שם לא ם עומדים באופן שמחלקים את המקוה לשנים  דא–שלא יחלקו המקוה  •

 ).ך"ש(אמנם אם יש נקב כשפופרת הנוד כשר . עלתה לו טבילה
י דבר המקבל טומאה "המקוה ע] כשרות[והטעם דחשיב הויית  –אבל בכלים פסול  •

 ויש חולקים שאין לפסול מטעם זה שהרי בלאו הכי המקוה כשירה רק שאין .)ז"ט(
כ "אלא הטעם לפסול משום שבכלים אין כשפופרת הנוד משא, ל בהיכולים לטבו

 ).ך"ש(בעצים ואבנים יש בהם כשפופרת הנוד 
 ).ת"פ( ומקומו בחצי החזה – ולמעלה ממנו זרת •
שאם גובה במים אלא שאין בהם זרת מעל  מלשון זה משמע – צריכה להשתטח ילואפ •

אולם אין להורות כן ואם . צ להשתטח אלא לטבול באלכסון בשיפוע דמהני"טבורה וא
    ).ת"פ(אין גובה במים זרת מעל טבורה אין לטבול בו אלא אם שוטחת גופה בקרקע 

  
)ñæ (æò÷ åìôð àì åà íéáåàù íéî åì åìôð íà ÷ôúñðù äå÷î ãöéë øåäè íéáåàù íéî ÷ôñ
ååìéôàâ íäá ùé ÷ôñ åìôðù éàãåá òãé  'å íäá ïéà ÷ôñ ïéâåìåìéôà íäá ùéù éàãåá òãé 
â 'î åá åìôðù äå÷îá äéäù ÷ôñ ïéâåì 'ä äéä àì ÷ôñ äàñ"øùë æ238: 

דמן התורה אין פוסל אלא , דספק מים שאובין הוא ספיקא דרבנן, הטעם –הרי זה כשר  •
 ).ז"ט (239א לעיל סעיף ג"כ הרמ"ברוב שאוב כמש

ואם טבל ועשה , אין מורין לו לטבול במקוה זה ולעשות טהרות לכתחילה –כשר  •
   ). א"רעק (240הורותטהרותיו ט

   
)ñç (çò÷á 'î åá ùé ãçà úåàå÷î 'â åìôð åá ïéà ãçàå äàñ ' íäî ãçàì ïéáåàù íéî ïéâåì

äìúé äîá åì ùéù éðôî øåäè å÷ôñ åìôð íäî åæéàì òãåé åðéàå241îî íéúåçô íäéðù åéä  '
äìúé äîá åì ïéàù ìåñô íäéðùî ãçà ìë íäî äæéàì òåãé ïéàå íäî ãçàì åìôðå äàñ:  

דאם לא כן הוי ליה ספיקא ,  דוקא כשהיה רוב מים כשרים במקוה–קו טהור ספ •
והרי , מן התורהל שכולו שאוב פסול " דס)גלעיל סעיף  (א"דאורייתא לדעת הרמ

קיא ' בדאורייתא אין תולים לומר שהפסול והאיסור נפל במקום אחר כדמבואר לעיל סי
 ).ך"ש (ק יד"ך ס"ש

הלכך שניהם , 242ת לפסול את זה ולהכשיר את זהדמאי חזי –שאין לו במה יתלה  •
  ).ך"ש (243פסולים

__________________ 
שלכתחילה יש לטבול כשמשתטחת כדג ) בדיני תקוני מקוה שבסוף הלכות נדה(ז "דעת הגר 237
  .רקע שבזה אין לחשוש לקמטים הנוצרים בשעת כיפוףעל הק
ולא דמי למה שנתבאר בסעיף הקודם דאם נמצא המקוה חסר לפנינו מעמידים את הטמא  238

דכאן הספק בכשרות המקוה ובנידון על המקוה אין לצרף חזקת הטמא כיון . בחזקתו בודאי
  . שהנידון על המקוה

סאה ' פ שאין בהם מ"ואע, פסלו משאוביןמ הטעם דאיכא חזקת כשרות למים שלא נ"י 239
ועיקר הדבר שיש חזקה למים שלא , ק פב"ז ס"ובפרי דעה לט, ו' ט דיני חזקות סי"מלבושי יו(

  ).סאה' כ כשיש במים מ"אלא שכ, ס יט"ד סו"ט יו"ת מהרי"נפסלו נתבאר בשו
ין דספקן דקולא מיוחדת היא בספק מים שאוב) ק מז"בגידולי טהרה נחל ס(טעם אחר נתבאר 

  .אינו פוסל
ז רק לענין טהרה בלבד ולא לענין "כתב שכ) ה אך"ס קצט סוד"סו(אולם הסדרי טהרה  240

ה "ב ד"י סק' א מקואות תנינא סי"ובחזו, עב' ת בית שלמה תנינא סי"כ בשו"מש' וע. איסור נדה
  . ע"שו

ן היינו שתולים שהפסול נפל למקום הפסול או למקום שאינו פוסל שם כגון כא 241
 .  סאה' לוגין למקוה שיש בו מ' שתולים שנפלו הג

  .ש"עיי, קדרות' ק יא לגבי בי"ובסימן קיא ס. ק נח לגבי כתם"קצח ס' ך סי"וכן מבואר בש 242
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)ñè (èò÷ äå÷îì ïéáåàù íéî ÷ôñ äæù éðôî øùë àìî åàöîå àáå ï÷éø åçéðäù äå÷î) ïééòå

 ùéø ìéòìô÷äæ ïîéñ244äæá éúáúëù äî :(  
ועוד נכלל בזה שיש לה חזקת כשרות תחילה .  כלומר ספק דרבנן–ספק מים שאובין  •

   .245)ז"ט(
)ò (àô÷ úùúëîäî ÷ôñ äå÷îì øåðöäî ÷ôñ åãöá äðåúð úùúëîäå äå÷îì çì÷îù øåðö

 øùë äæ éøä íéøùë íéî åáåø äå÷îá ùé íàå çéëåî ìåñôäù éðôî ìåñô äæ éøä äå÷îì
òåá÷ øùë äå÷î íù ùé éøäù ïéáåàù íéî ÷ôñ äæù:  

מ הפסול מוכיח שהרי "קשה דגם כשיש רוב מים כשרים מ –מפני שהפסול מוכיח  •
ג דספק הוא לא "כיון שהמכתשת בצידו אע, וצריך לפרש. כתשת נתונה בצידוהמ

ם רוב מקוה קבוע פ שהפסול בעין כשר מפני שיש ש"וכשרובו כשר אע, הכשירו בו
 ).באר הגולה(כשר 

מ כאן מיירי "מל שמקוה שכולו שאוב פסול מדרבנן "ם דס"לדעת הרמב'  אפ–שם  •
ו שהוא בענין שיותר קל שיבא מהמכתשת שהמכתשת יותר קרובה למקוה מהצינור א

' ל דאפ"ם דס" לפי סברת הרמבא"וי). 246ך"ש(הלכך פסלינן מספק , משיבא מהצנור
א לעיל "אבל לדעת הרמ. כולו שאוב פסולו רק מדרבנן ולהכי מקל אם רובו מים כשרים

כשיש רוב מים כשרים פסול כיון ' אזי אפ, מן התורהל דכולו שאוב פסול "סעיף ג דס
   .247)באר היטב(הפסול מוכיח עליו ש

)àò (áô÷å ìáè àì ÷ôñ ìáè ÷ôñ ìåáèì ãøéù àîèåìéôà äàñ íéòáøà åá ùé ÷ôñ ìáè 
åá ïéà ÷ôñ. ïéàå íäî ãçàá ìáè åá ïéà ãçàå äàñ íéòáøà åá ùé ãçà úåàå÷î éðù 

éåàøë ìáèù òãåéù ãò åú÷æçá àîèäù éôì àîè íäî äæéàá òåãé. âô÷ ããîðù äå÷î ïëå
 àöîðå÷îä äéäù ïéá øñçäå åùòðù úåøäèä ìë ãéçéä úåùøá äéäù ïéá íéáøä úåùøá 

 íìù äéäù åá ããîðù ïîæ òãåéù ãò úåàîè òøôîì åéáâ ìò)ñ óéòñ ìéòì ïééòå"ä:(  
כלומר דודאי טבל במקוה אלא שעכשיו נמצא חסר ועומד  –ספק יש בו ארבעים סאה  •

 אם אבל .דים את המקוה בחזקתואין מעמי, הספק לפנינו אם בשעת טבילה היה שלם
כיון שאין  אין חוששים המקוה שלם לפנינו והספק אם היה חסר באותה שעה שטבל

 ).ז"ט( ידוע שדרך מקוה זה להתחסר
ג דספק דאורייתא לחומרא וצריך לטמא " הוצרך לטעם זה אע–לפי שהטמא בחזקתו  •

ז "א שכ"וי ).ז"ט(בטמא טומאה דרבנן מ "דנפק, בלא חזקת טומאה' מספק אפאותו 
 ונחלקו עליו הפוסקים דדוקא בטומאה דאורייתא ).ת"פ (248דוקא בטומאה דאורייתא

א דאין להקל אלא בולד "וי). ת"פ(מחמירינן אבל בטומאה דרבנן יש להקל מספק 
                                                                                                                             

' והאריך ביסוד זה בתשו. פ יש כאן איסור"דאין להקל מדין ספק דרבנן לקולא היכא דממנ 243
  .ג' א תשו"ח לרעק"ס דו"א שבסו"רעק

א שאין "בפסחים י ע' באר באחרונים שהוא נידון כבאו לישאל בבת אחת דאמריאופן אחר נת
דאם שני ) ה אמנם"סה ד' ד קמא סי"יו(ב "ת נו"ז כתב בשו"ולפ. ג"להקל בספק דרבנן בכה

 .המקואות של שני בני אדם אפשר להקל ולהתיר שניהם דבזה לא חשיב כבאו לישאל בבת אחת
ש "עיי, י ישראל"על החזקה דוקא אם ידוע שנתמלא עושם נתבאר דיש לסמוך , סעיף ד 244
 .היטב

והיינו דחזקת המקואות כשרות דהעושה מקוה כדי לטבול בו עושהו ממילא תלינן שעשאו  245
תלינן שגם עכשיו , פ שהניחו ריקו"אע, הלכך כיון שמתחילה היה כאן מקוה כשרה. בכשרות

 ).ק קמט"ך ס"ש(שנתמלאו בה מים נעשה בכשרות 
דלא התירו ספק מים שאובין אלא כשהיה שם מקוה מים , י"ך בשם הב" הביא השעוד 246

' ך דחה תי"ובש. ונסתפק אם נפלו בהם שאובין אבל אם היה ריקן ונמצא מלא אין מטהרים בספק
 .כ בזה"ש מש"ועיי, ע בסעיף סט להקל גם במקוה ריקן"זה וכן סתם השו

וב מים כשרים מטעם דכולו שאוב א בעי ר"ק קכא שכתב דלדעת הרמ"א ס"בהגר' ע 247
 .דאורייתא ולא רק מפני שיש פסול המכתשת מוכיח עליו

ל ספק דאורייתא לקולא "ם דאזל לשיטתו דס"לכאורה יש ליישב קושייתם ששיטה זו הרמב 248
  .ת"ל ספק דאורייתא לחומרא מה"ז כתב למה דקיי"והט, ורק מדרבנן לחומרא
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ואף במה .  יש להחמיר מספק250אבל באב הטומאה מדרבנן, 249הטומאה מדרבנן
אבל כל שיש ספק אם נעשה , שה המתירו שעשה מע–שהקילו הוא דוקא כשירד לטבול 

 ).ת"פ(דבר המתירו אין להקל 
הכא אמרינן , ר טהור"ל ספק טומאה ברה"ג דקיי" אע–שהיה המקוה ברשות הרבים  •

  ).ך"ש (251העמד טמא על חזקתו
)òá (ãô÷á ' òåãéå íäî ãçà êåúì ïéâåì äùìù åìôðå äàñ íòáøà íäá ïéàù úåàå÷î

çàå åìôð íäî äæéàì"ðù åìôð ë åìôð íäî äæéàì òåãé ïéàå íééìåëé éðøäúåìúì 252øîåìå  
 åìôð íäî äæéàì òãåð àì íéðåùàøá íà ìáà íééðù åìôð íéðåùàø åìôðù íå÷îì
 åìôð íééðù åìôðù íå÷îì øîåìå úåìúì ìåëé ïéà åìôð íäî äæéàì òãåð íééðùáå

à ìù êåúì øîåà éðéøä åá ïéà ãçàå äàñ íéòáøà åá ùé ãçà íéðåùàøä øîåà íéòáø
åìôð áåàù ìù êåúì:  

 כל סעיף זה מיירי כשיש רוב מים כשרים במקוה שהנידון הוא בפסול –' מקואות וכו' ב •
וכמבואר לעיל סימן , "שאני אומר"אבל אם הספק הוא דאורייתא לא תלינן ב, דרבנן

 ). ך"ז וש"ט (ש באריכות"קיא עיי
  ).ך"ש(פסול ה כל שאר מיני פסול תולין שנפל ב" וה–אחד שאוב  •

 )òâ (äô÷ òåãé ïéàå ïäî ãçà êåúì ïéâåì äùìù åìôðå äàñ íéòáøà íäá ïéàù úåàå÷î éðù
çúëì íäî ãçà íåùá ìåáèé àì åàìîúðå íéîùâ åãøé êë øçàå åìôð íäî äæéàìéìä:  

 ). ך"ש(כ גשמים " אבל בדיעבד עלתה לו טבילה כיון שירדו אח–לכתחילה  •
לוגין באותו ' מהם והשני לא נתמלא אם תולים הג יש להסתפק אם נתמלא אחד –שם  •

כיון שקודם שנתמלא החזקנו שניהם בחזקת פסולים שוב לא או דלמא , שלא נתמלא
   ).ת"פ(יצאו מידי פסול 

)òã (åô÷íéáåàù íú÷æçù ïéìåñô úåàöîðä úåàå÷îä ìë:  
 וכתב, י לארץ העמים"חילק בין מקואות שבא) י ממקואות"פ(ם "הרמב –כל המקואות  •

אבל האידנא דין , מ דמשמע שאין זה אלא בזמן שהיו ישראל יושבים על אדמתן"הכס
 ).באר הגולה (253ם"י שוה לארץ העכו"א

כ "משא, דכאן לא ידעינן אם נעשה לשם מקוה. ולא דמי לדלעיל סעיף לט - פסולין  •
שיש כ נעשה בכשרות כיון "לעיל כיון שמתחילה היתה מקוה כשירה תלינן שגם אח

  ).ך"ש(עושה מקוה עושהו בכשרות חזקה שה
אבל אם נראה שנעשה בידי שמים כגון , י אדם" נראה דמיירי במקואות שנעשו ע–שם  •

   ). ך"ש(כשרים , בגומות וחפירות שבשדה
 )òä( æô÷åîîçì äå÷îä êåúì ïéîç íéî äàìî äøåé ìéèäì øñåàù éî ùé254 úàìîì ïëå 

úøôåôôùá øäðì åøáçìå ïéîç íéî äå÷îãåðä  :âä äçô÷ïéìé÷î ùéå255 ïéîç ìéèäì ïéøéúîå 

__________________ 
גבא (ב טבילתם הוא רק מדרבנן כתב בגידולי טהרה ם כשחיו"וטבילת כלים הניקחים מעכו 249

 .שנידון כטומאה קלה) ק עט"ס
  ).גידולי טהרה שם' ע(ז נראה דיש להחמיר בטומאת כתם באשה כשיש ספק בטבילתה "ולפ 250
' ר במקום חזקה תלוי בשני תי"א כתב דדין ספק טומאה ברה"א בנדה ג ע"ע בזה דהרשב"יל 251

.  שלמה ובשערי יושר שער כתבו בסתמא שטהור גם במקום חזקהובמקור חיים וחמדת. ס שם"בש
ולא נאמר שספק טהרה , ב"מ והרע"ם בפיה"כ הרמב"ל דהוי ספק טהרה ולא ספק טומאה וכמש"וצ

  .  ר טהור היכא שבאנו להוציא מחזקת טומאה"ברה
מ מכח דין חזקה שמעמידים את הכשר בחזקתו שלא נפסל מחמת הפסול "ובטעם הדבר י 252

ספק ' מ כיון שהנידון בפסול דרבנן אמרי"במקום שאין לו חזקת היתר מ' מ דאפ"וי. ל לתוכושנפ
ק "ז ס"ש בט"ועיי, יט-ובסעיף יח, נג-ויסוד הדבר נתבאר לעיל בסימן קצה בסעיף מח. דרבנן ךקולא

  . יז
  הדין כזמןיהיהמ אם "י השומרים תו"ע בזמנינו בקיהילות ששוכנים בהם הרבה מבנ"צ. ה"א 253

פ ישראל "המשנה שהמקואות בחזקת טהורים ואף בארץ העמים שהרי באותם מקומות נוהגים ע
 .מ"שומרי תו
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 åîîçì éãë äå÷îì èô÷äðù íå÷îá àì íà øéîçäì ùé íå÷î ìëîååâ ïãéá úåçîì ïéà æà ì÷äì 

 éãë õçøîçì ñðëéì úøúåî íéøùë äå÷î éîá äìéáèä øçàìå àîìò éìåëì øúåî àéøáè éîçáå

äîöò íîçúùö÷çà õåçøìå øåæçì ìáà"íéøñåà ùé ë åâäð ïëå256:  

  ).ז"ט( משום גזירת מרחצאות שתטבול בהם –מים חמין  •
 שלא יאמרו המרחץ הוא מטהר כמו הטבילה ויבואו להטהר במרחץ לחוד –יש אוסרים  •

 ויש חולקים שלא אסרו רק לתרומה אבל לחולין וכן אשה לבעלה לא גזרו ,)ך"ש(
 ).א"הגר(

    

                                                                                                                             
אבל בהטלת חמין , א שלא החמירו רק במקוה חם שכולו שאוב ומושק למקוה כשר"י 254

  ).ה ולדחוק"ריד ד' ד סי"ס יו"ת חת"שו(למקוה שרי 
ב שהיו מטילין עששית של ברזל " לא עכדאיתא ביומא, אבל להפיג צינתם אינו בכלל הגזירה

וכן מוכח בבית יוסף שבסוף סימן קפז כתב להתיר להפיג . למקוה של כהן גדול כדי להפיג צינתם
ת "שו, ב"כ פ"יו' ח במים חיים הל"פר(צינתם וכאן הביא דעת האוסרים להטיל מים חמים למקוה 

ל הלכות נדה סימן ז שכתב דגם "רידלא כמה). [רלט' ת האלף לך שלמה סי"שו, נ' ג סי"א ח"רעק
  ].להפיג צינתם בכלל הגזירה

שיש ) ז סימן פה "ח(ת מנחת יצחק "י צינורות הסקה הנתונים במקוה כתב בשו"ובחימום ע
  .   להקל יותר

וכן ראוי לנהוג שלא למנוע , שנהגו להקל בהרבה מקומות) ריד' ד סי"ת יו"בשו(ס "כתב החת 255
 .  בנות ישראל מטבילה

כתבו שאסור , ז"ובאו, )ה והבא"ב ד"בשבת יג ע(י "ברש, כ"שיעור הזמן לאסור הרחצה שאחו 256
א בהערות "והגריש, צו' ב סי"ד ח"מ יו"ת אג"וכן נקטו בשו. והיינו עד יום הבא. לרחוץ כל היום

כתב דאם נשתמשה בטבילתה כגון שנגעה ) קכה' ה סי"ח(ת שבט הלוי "אולם בשו. ב"לשבת יג ע
  .  רת לרחוץ שהרי אין חשש שתאמר שהרחיצה מטהרתבבעלה מות

, י בשיורי ברכה"ד הביאו הברכ"הרי' תשו(ומצינו דעת הרבה פוסקים שלא גזרו באשה לבעלה 
ודעת ). א"הגר, קסו' ד סי"ז ח"ת רדב"שו, ת פרי האדמה שכן הכריעו גדולי הפוסקים"וכן בשו

  .א בהערות לשבת שם שבמקום צורך יש להקל"הגריש
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åù"áø ïîéñ äòã äøåé ò  

)à (àö÷øôî ùé øåîäå úôæä íéìëá ïéööåç åìàëéúñîä ùøôî ùéå øîçä ù"÷ñåîä åà å" å
õåçáî ïéá íéðôáî ïéá úéëåëæ éìëá:  

מ "זפת ומור שאינם חוצצין בשאר כלים שדרך לזפתן בזפת מ'  כלומר אפ–הזפת והמור  •
. ש שאר דברים שחוצצין בשאר כלים שחוצצין בכלי זכוכית"וכ, בכלי זכוכית חוצצין

 ).ך"ש(
אין אדם מקפיד על טיט ודבר אחר הנדבק בהם לפי מפני שהם חלקים ו –בכלי זכוכית  •

 .)באר הגולה (257שנופל מאליו
  

)á (áö÷åéìò ãéô÷äì êøãù øáã ìë258õöåç 259àà õöåç åðéà åàì íàå " úà äôåç äéä ë
åáåø260 : äâäâö÷õöåç åðéàå êëá åëøãå éìëä ïôåãë éåä õåçáî äøåéá ÷åáãä úéøåøçù261:  

ע "כ השו"וכמש,  זהו דוקא אם מקפיד עליומ"ומ.  משמע דבפנים הוי חציצה–מבחוץ  •
 ). ז"ט(ד סימן קכ סעיף יג לגבי חלודה "יו

  
)â (ãö÷ àìù åà ïëøãë àìù ïñéðëäù ïåâë íéòåá÷ úåéäì íéãîåò ïðéàù íéìëä úåãé

ïéööåç åøáùðå íìåë íñéðëäù åà íìåë íñéðëä:  
אוי נחשב  הטעם כיון שלא ישאיר כך וצריך להוציאן משם ולתקנם כר–שלא כדרכן  •

 ).ז"ט(היה כדבר אחר שאינו מגוף הכלי ולכך חוצץ 
ונראה פירושו שהקתא הוא משל מתכת .  הטור הוסיף ונשברו לתוך הקתא–ונשברו  •

והקתא הוא חלול ומכניס בתוכה את היד של עץ או מין אחר ונשבר , כמו הכלי עצמו
 ). ז"ט(ב חציצה נמצא שצריך להוציאו ולתקן מחדש לכן חשי, היד בתוך הקתא בחללו

    
)ã (äö÷ äðåùàø ïúëàìî ïéòî ïéùîùî íà ïéëñäå ìâîä ïåâë åøáúùðù íéìëä úåãé ìë

ïéööåç åàì íàå ïéööåç ïéà:  
    

)ä (åö÷ åãé äøáùðù ìâîæö÷ ïî íéøúñä úéáë àéäù éðôî úööåç äðéà íéðôìå äôùä ïî
 äâøéñ úööåç åàì íàå úööåç äðéà äúëàìîïéòî úùîùî íà õåçìå äôùä åà éîâá

úööåç äðéà óøùá ä÷áã úööåç åæ éøä äçéùîá:  
 שאין זה תיקון יפה אלא תיקון עראי ובודאי אינו עומד להניחו שם –בגמי או במשיכה  •

 ).ך"ש(

__________________ 
ל דלגבי דברים שאינם נדבקים בזכוכית אינו מקפיד "ך הנ"ראה שאין בזה סתירה לדברי השנ 257
 ). פשוט(כ דברי הנדבקים חוצצים גם בכלי זכוכית כבשאר כלים "משא

מ אם האדם שהוא בעל הכלי מקפיד או אינו מקפיד אלא תלוי בדרך העולם אם "אין נפק 258
 ).ות גערוך השולחן א(הדרך להקפיד על כזו חציצה 

חכמת אדם כלל עג (אמנם אם יש עליו רק רושם חלודה או שחרורית אינו נחשב חציצה  259
  ).אות יד

  ).חכמת אדם שם(אם אינו יכול להעבירו ומשתמש בו כך הוי מיעוט שאינו חוצץ  260
ד "דעת השבט הלוי ח. באבן שנעשה בכלי שמבשלים בו מים נחלקו הפוסקים אם חוצץ 261

אולם בחוט השני הלכות טבילת כלים עמוד נג כתב . ץ דכך הוא דרך תשמישוסימן קכג שאינו חוצ
  .ש הדין במקומות קטנים שיש בהם אבן מים"ועיי. שדינו כחלודה שצריך להסירה

ב שצריך לשפשף "א דין המשנה בפרק ט מ"הקשה בחכמת אדם שם למה לא כתב הרמ
  . קודם שמטבילו, השחרורית של הקומקום הבאה מחמת העשן

מ זהו רק במיעוטו של הכלי אבל אם "צ לשפשף מ"א שא"וד כתב שם דגם למה שמשמע ברמע
  .השחרורית היא ברובו של הכלי ודאי הוי חציצה

הרי זה , אולם בזמן הזה שאין מבשלים על גחלים ועצים וכולם מקפידים על עשן הקדירות
  ).גחוט שני הלכות טבילת כלים עמוד נ. ד סימן קכג"שבט הלוי ח(חוצץ 
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 )ך"ש( שהוא דיבוק וחיבור טוב על דעת להניחו שם הלכך אינו חוצץ –בשרף  •
    

)å (çö÷ íà íéîì åñéðëäå äèîì åéô äôëù éìëèö÷å úö÷ øö åéô àì äìòîì åéô êôä àì
íéîì åìåë åñéðëî íà åìéôà åéìåùì íéîä åòéâé àìù éôì äìéáè åì äúìò : äâäø øúåî

ãåðä úøôåôùë ïåöéçä éôá ùé íà éìë êåúá éìë ìåáèì. àø éìë êåúá éåôø àäé éîéðôä éìëù øäæéå

ïåöéçä áøà ïëå íùàøá äìéáè äìòú àì éë íìáèéå éìã êåú íéðéëñ áåçúé àì ïëìå éîéðôä éìëä í

îå ãáë àåäçðåéñ ìéòì ïééòå çðåîù íå÷îá äìéáè åì äìòú àì ïåöéçä êåú  'ø"è óéòñ à':  
והטעם שכל , פיו רחב לא עלתה לו טבילה אם לא הטה אותו' א דאפ" וי–פיו צר קצת  •

ז "ט (כלי אפילו רחב אין המים נכנסים עד שולי הכלי מבפנים מחמת האויר שבתוכו
 ב נכנסים המים לתוכו"כלי רחב ואין בו חלל גדול כמו קערות וכיוצבמנם א). ך"וש

נקודות  (דאפילו בכלי רחב אין המים עוברים לשוליו כשמניחו על פיוא "וי, )ז"ט(
 . )הכסף

כ טבילה "אבל כשהחיצון צריך ג,  דוקא כשהחיצון טהור–בפיו החיצון כשפופרת הנוד  •
דמיגו שמהני טבילה לחיצון [לה לפנימי אפילו אין בחיצון כשפופרת הנוד מהני טבי

 ).ך"ש(לעיל סימן רא סעיף ט '  וע].מהני לפנימי
ג דאיתא בחגיגה שרק לקדש גזרו שאין מטבילין כלי " אע– רפוי יהיהשכלי הפנימי  •

 ).א"הגר (מ בכלי כבד הוי חציצה ופוסל גם לחולין"בתוך כלי מחשש לחציצה מ
 ).ך"ש(ב באופן רפוי "וכיוצ אלא יקשרם בחוט –לא יתחוב סכינים  •
ודוקא אם מילא כלים בתוך הכלי אז מכביד על הכלי וגורם  –הכלי הפנימי הוא כבד  •

בינו לבין אבל כלי ריק אינו מונע ביאת מים , שלא יכנסו מים בין הכלי החיצוני לאמצעי
יזהר שלא יתן הכלים זה בתוך זה דמחמת זה מ "מ). אם אינו כבד מאוד(הכלי החיצוני 

ג "יפלו זה ע' אבל אם מניח כמה כלים זה בצד זה מותר לכתחילה אפ. לא יבואו ביניהם
 .  262)ך"ש(זה אין לחוש דכיון שמתגלגלים לכאן ולכאן המים באים ביניהם 

   
)æ (âøåãö ìò åäèéù ãò ãö ìëì åì íéàá íéîä ïéà òöîàá áçøå ïàëîå ïàëî øöù éìë:  

    
)ç (ãø øö åéôù éìë ìë)øôåôùî øúåéãåðä ú ( åà àìîúéù ãò íéîá åúåäùäì êéøö

äå÷îì åðñéðëéù íãå÷ åðàìîé:  
פ שאין בפיו נקב כשפופרת הנוד מהני "ל דאע"וקמ. ל" כצ–יותר מכשפופרת הנוד  •

ג דבעלמא לא הוי חיבור רק כשיש נקב כשפופרת הנוד "אע, כשמלאו או משההו במים
ב יותר משפופרת הנוד אם אין מ אפילו אם הנקב רח"ומ]. כדלעיל סימן רא סעיף ט[

או שימלאו מים קודם , המים נכנסים בו מיד צריך להשהותו עד שיכנסו בו מים בכולו
 ).ך"ש (שמטבילו

 ).ך"ש(לעיל סימן קכ שנתבארו דיני הטבלת כלים באריכות '  וע–שם  •
  

) è (äøìéáèî ïööå÷ì ãéúòå úåëåøà íäù íéìëä úåãé åéãå ïööå÷ì ãéúòù íå÷î ãò263:  

__________________ 
שיזהר ליתן זה בצד זה ולא ] ב"כגון כפיות וכיוצ[ז למי שמטביל כלים בתוך סל "מ בכ"ונפק 262
 .ג זה כדי שיבואו המים בתוכם"זה ע

  .אבל אם אינו עתיד לקצצן צריך להטביל גם כל הידית 263
חוט (ידות הכלים שצריך טבילה מדין יד הכלי צריך להסיר גם החציצה שבהם קודם הטבילה 

  ).  כות טבילת כלים עמוד עגשני הל
נחשיב מקום זה כבית הסתרים שאין ' דאפי, ע איך סגי להטביל עד מקום שעתיד לקוצצו"וצ

כ צריך " כולו טבול במים איהיהמ צריך שיטביל גם דבר החוצץ דבעינן ש"מ, חציצה מעכבת בו
, א" סימן י סקא מקואות"חזו( גם מקום הזה בתוך המים יהיהשיטביל את כל היד במקוה כדי ש
 ).ב סימן צו"הביאו בשבט הלוי ח, ה ידות"וכבר קדמו המאירי בחולין עג א ד
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לפי שהוא בית הסתרים הלכך אינו ,  ולא נחשב מקום החתך חציצה–תיד לקוצצן שע •
 ).ז"ט (264חוצץ

  
 

  
                                            

 .ז"א הט"ב פי"ם איסו"רמב א
א בתורת הבית בית ז "א ורשב' ש הלכות מקואות סי"ה אלא ורא"פסחים יז ב  ד' י בתוס"ר ב

 .ב,שער ז ל
 .א"חגיגה יא ע ג
 .ג אות כד' ד בבעלי הנפש שער המים סי"ראב ד
  . ד"ה רכה ע"ו ח"ירוחם נכ' ר ה
א בתורת הבית בית ז "רשב. ד בבעלי הנפש ריש שער הטבילה"ראב. ז"א ה"ם מקואות פ"רמב ו

 .כט' ש הלכות מקואות סי"רא. שער ז
 .ה או"ב ד"יהונתן שבועות ה ע' ר. 'ז' א סי"ץ ח"רשב ז
 . ב"שבת סה ע, ב"בכורות נה ע, ח"ז ומ"א מ"מקואות פ ח

  ).ה"דלא כרא (יא' מקואות סי' לש ה"רא, ה שמא"שבת סה ב ד' תוס,  טורט 
 . 'כ פרשת שמיני ט"תו י

  .ג"ט הי"ם מקואות פ" לשון הרמביא
 . 'י' ש הלכות מקואות סי"רא, ם שם"רמב, ף בשבת כט"רי יב
  .ם"שם וכפירוש הרמב יג
  .רנד' קטו ותרומת הדשן סי' ק סי"י בשם מהרי"ב יד
 . ה"ה מ"ש מקואות פ"ובר.  דאמרה"ב ד"ושבת סה ע, ה אין"ב ד"ת בכורות נה ע"טור בשם ר טו
  .ק ותרומת הדשן שם" מהריטז
 . ה ולענין"ב ד"ן שבת כט ע"ר יז
  .ה"ה מ"ש בפירושו למקואות פ"והרא, תשמה' י בשם המרדכי בשבועות סי"ב יח
 .ד-ג"ב מ"מקואות פ' וע. 'כ פרשת שמיני ט"תו יט
  .ב סו א"בב' ם ותוס"רשב' וע. 'א' מקואות סי' ש הל"ג ורא"ב מ"ש מקואות פ"ר כ

 .ש כלל יח אות ח"ת הרא"שו כא
 . מט' א סי"ץ ח"תשב כב
 .ץ שם"דלא כתשב, קטו' ק סי"מהרי כג
 . יג' ש מקואות סי"וברא, ב"ט הי"ם מקואות פ"רמב. ח"ח מ"ופרה פ. ד"ה מ"מקואות פ כד
 .ו"ה מ"מקואות פ כה
  .בחולין לא ב' ח מגמ"ט הי"ם מקואות פ"רמב כו
  .ה נגזור"די בחולין שם "טור וכפרש כז
  ".מה מעיין שעיקרו בקרקע"כ שמיני פרשה ט "ובתו, ה"ד מ"מקואות פ כח
 .ם"ת מהר"שו' ועי, מקואות שם כט
 ).י"ב(ד -ג"ו ה"ם מקואות פ"רמב ל

 . ד-ג "ו ה"ם מקואות פ"ורמב, ד"ד ה"בשם התוספתא פ' ח' ש מקואות סי"רא לא
 .'ח' ש מקואות סי"ה ורא"ד מ"ש פ"ר לב
  .במקוה שבבית הפרווה.  ג"ה מ"מדות פוב. ביומא לא א לג
 .'ט' מקואות סי' ש הל"א ורא"ה מ" מקואות פלד
 .א"חגיגה כב ע לה
 .א"ה מ"מקואות פ לו
 .ש"ם והרא"הרמב' ב בפי"ה מ"מקואות פ לז
 .ה"ה מ"מקואות פ לח
  .יא' מקואות סי' ש הל"וברא, ם שם"ש ורמב"רא לט
 .ו"ט הט"ם מקואות פ"וברמב. ד"ז מ"עדויות פ מ

' ואפ. א' מוקאות סי' ש הל"ו והרא"ד ה"ם מקואות פ"רמב. ג"ה מ"פ. ז"א מ"קואות פמ מא
 

__________________ 
דמיירי בידות ' ותי. שהקשו דהוי מיעוט המקפיד עליו) ה מטביל"א ד"עג ע(בחולין ' בתוס' ע 264

ז מיושבת קושיית הערוך "ולפ. הכלים העשויים מחוליות כשלשלות של ברזל העשויין בטבעות
אמנם . מ ראוי לביאת מים בעינן"צ ביאת מים מ"פ שבבית הסתרים א"ות יא דאעהשולחן א

לא ) של כלים(כתב דבתוספתא משמע דבבית הסתרים ) ה"י מ"במקואות פ(מ "ש בפיה"הרא
 ). ת"ד( ראוי לביאת מים יהיהצ ש"ז משמע שגם א"ולפ. חיישינן לחציצה
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 .ג"כלל ל ס' ש בתשו"לכתחילה רא

 .ד"ב מ"מקואות פ, ג"א מ"עדיות פ מב
 .ב"ה ה"ם מקואות פ"רמב. ג"ג מ"מקואות פ מג
 . א"רל' ן סי"ת הרמב"שו.ג"ג מ"מ פ"ם פיה"רמב מד
  .ה יוסף" יב ב דבתמורה' תוס' וע. ד"ג מ"מקואות פ מה
 .ד"ג מ"פ מו
 'ש מקואות ב"רא מז
 .ט"ח מ"ב מ"ש מקואות פ"ר מח
 .ש שם"ם ורא"רמב, ד"ו מ"מקואות פ מט

 .י"ו מ"א ומשנה מקואות פ"ו הי"ם מקואות פ"רמב נ
 .א"ו מי"ומשנה פ, ג"ב וי"ם שם הי"רמב נא
 .א"ג מ"משנה מקואות פ, ו"ה וה"ה ה"ם מקואות פ"רמב נב
 ה ה"ם פ"מבר.ג"ג מ"מקואות פ נג
 ו"ה ה"ם מקואות פ"רמב, שם נד
 .א"ג מ"מקואות פ נה
 .ד"ב מ"מקואות פ נו
 .קא' ד עמ"בעלי הנפש לראב נז
 .א"היטב סוגיא דמכות ד ע' וע.כ' מקואות סי' ש הל"ורא, ה"ז מ"מקואות פ נח
 .ו"ז ה"ם מקואות פ"רמב, ב"ז מ"מקואות פ נט
 .ג"ז מ"מקואות פ ס

' מקואות סי' ראש הל. ד בהשגות"ובראב, ט"ז ה"ם מקואות פ"רמב, ש"ד ובר"ז מ"מקואות פ. סא
  .יט

 .ב"ז הי"ם מקואות פ"רמב. ג"ז מ"פ סב
 .א"א שער המים שי"רשב. ב אות טו' ד סי"ראב סג
 .ד"ז מ"ש פ"ובר.ח"ה ה"תוספתא פ סד
  .ב"ז הי"ד בהשגות פ"וראב, י מתוספתא שם"ב סה
  .יח' ואות סיש מק"רא. ג"ז ממקואות ה"ם פ"רמב.א"ז מ"מקואות פ סו
 .ג- ב אות ב' ד בעלי הנפש סי"ראב. ו"ה ה"תוספתא מקואות פ סז
 .ש שם"ד ורא"ם ראב"רמב סח
  .שלב בשם רבנו שמריה' מרדכי שבת סי סט

  .אליעזר מבהים' שמחה ור' מרדכי שם בשם ר ע
  .י"ב עא
 .'ב' ש כלל לא סי"ת הרא"שו עב
 .י"ב מ"מקואות פ עג
  .ג' ש הלכות מקואות סי"וברא, ה טיט"ב ד" עבסוכה יט' תוס' וע. א"זבחים כב ע עד
  .'י ובתוס"היטב בסוכה שם ברש' ע עה
 .א"ח ממקואות הי"ם פ"וברמב, א"זבחים כב ע עו
 .א"ק סז ע"ב וב"ב סה ע"ב עז
 .ז"ב מ"ופ. א"ד מ"מקואות פ עח
  .ה אחד"ב ד"בשבת טז ע' תוס עט

  .ש"ש וברא"משנה שם בר פ
 .ב"ד מ"מקואות פ פא
  .ה צנור"ב ד"ב סה ע"בב' ותוס. ה צנור"א ד"ק סז ע"בב' תוס. ש שם"ר פב
 .'ה' מקואות סי' ש הל"רא פג
  .ש שם"רא פד
 .ג"ד מ"מקואות פ פה
  .ו'מקואות סי' ש הל"הרא' כפי פו
 .במשנה שם פז
מקואות ו ' ן הל"ובר. ז"ש כלל לא ס"הרא' תשו. שמריה' תקס בשם ר' מרדכי בקידושין סי פח

  .א"ואות הו ממק"ם פ"רמב' וע. ר"ה ת"א ד"ע
 .ק שורש נו"מהרי פט
 .תשמה בשם הרוקח' מרדכי בשבועות סי צ

 .ה ומאחר"וד, ה ודע"י ד"ב צא
 .ה עמוד מח"א תורת הבית שער המים פ"רשב צב
 .ח"ו ה"ם מוקאות פ"ה ורמב"ו מ"מקואות פ צג
 .ב"מקואות ס' ש הל"רא. ג אות ד' ד בעלי הנפש סי"ראב.תורת המבית שער המים עמוד מט צד
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 .ח' ש שם ובסי"והרא, ה"ד מ"ש פ"הר' לפי, ד"ד ה"פתא מקואות פתוס צה
 .ש"ת הרא"טור בשם שו צו
 .תוספתא שם צז
 ".ולא באגודל"ם "וכתב הרמב, ז"ו מ"מוקאות פ צח
 .ט"ח מ"ש טהרות פ"ר צט
  .שם בתוספתא ק

 .'ח' מקואות סי' ש הל"ורא, ו"תשמ' ב סי"י שבועות פ"מרדכ קא
 .א תורת הבית שער המים שער יא"רשב.ד' כלל ל סי' ובתשו, ש שם"רא קב
  .רנח' ד סי"תרה. תשמה' מרדכי בשבועות סי.ק נה"ת מהרי"שו קג
ק החמיר והקיל במקום ספק רק אם יש טורח "ק ובאמת מהרי"ע נרשם בשם מהרי"בשו קד
ק במקום ספק כתב הרב ,כ המהרי,ומש. פ רוב הפוסקים המקילים"והרב כתב דבריו ע, בדבר

  ).ך"ש(ספק התיר הרב לגמרי וב. במקום ודאי
  .ב"ק רצח סק"הגהות סמ. נו' ק סי"מהרי קה
  .ק קד"כ בס"עמש קו
  .א"ד מ"מקואות פ קז
 .ב"שבת טז ע קח
  .ובטור. ה"מקואות ס' ש הל"רא קט
  .ז"ב מ"מקואות פ קי

  .ג"ד ממקואות ה"ם פ"וברמב. משנה שם קיא
  ".יםמה מעיין בידי שמ"שמיני פרשתא ט ילפינן מקרא ' תורת כהנים פ קיב
  .ה' מקואות סי' ש הל"וברא. ם שם"רמב. ח"ב מ"מקואות פ קיג
  .שם קיד
 .ז' מקואות סי' ש הל"וברא. שם' תוס' וע, א"תמורה יב ע קטו
  .ג"ד ממקואות ה"ם פ"וברמב. ב"ד ה"תוספתא מקואות פ קטז
  .ם"י מדברי הרמב"ב קיז
  .רצד' ק סי"סמ. פג' ש סי"ריב). נד א(פו ' כל בו סי קיח
  .ד' ד בבעלי הנפש שער ג סי"ראב. ח"ד ה"ם מקואות פ" רמב.ה"ה מ"מקואות פ קיט
 .תשמה' מרדכי שבועות סי קכ

 .טור. יא' ש כלל לא סי"רא קכא
 .יא' ובהלכות סי. ה"ה מ"מ מקואות פ"ש פיה"רא קכב
  .תשמו' ובמרדכי בשבועות סי. רכז' המיוחסות סי' א בתשו"וברשב. שם קכג
  .ב"בזבחים כה ע' ז מגמ' כלל לא סי' ש בתשו"רא קכד
  .א"ש וברשב"שם ברא קכה
 .רכח' ג סי"א בתשו ח"ע ברשב"וע. שם קכו
  .ח"ו מ"מקואות פ קכז
  .רכח' ג סי"ח' א בתשו"רשב קכח
  .יא' סי' מ שם ובהל"ש בפיה"וברא. ה"ה מ"מקואות פ קכט
  .תשמה' מרדכי בשבועות סי. ה"ה מ"ש במקואות פ"ר קל

  .אלף תי' אגור סי קלא
  .קנו' ק סי"מהרי קלב 

  .רצב' ש סי"ריב קלג
  .ה"ה ממשנה סוף פ' כלל לא סי' ש בתשו"רא קלד
  .ב שער המים שער ב"א בתה"רשב קלה
 .ז"ו מ"מקואות פ קלו
  .י"וב. רצב בשם רוב המפרשים' ש סי"ריב קלז
 .טור. ב' ש כלל לא סי"הרא' תשו קלח
 .טו' ש הלכות מקואות סי"וברא. ו"ח ה"ם מקואות פ"שם במשנה וברמב קלט
  .שם קמ

  .ה"ו מ"ממשנה במקואות פ. ראביהתשמו בשם' מרדכי שבועות סי קמא
  .שם קמב
 .במרדכי שם' וע. שם כא ב' י בתוס"חגיגיה כב א וכפר קמג
  .ב שער המים שער י"א בתה"רשב קמד
  .א שם"וברשב. ז"ו מ"ש במקואות פ"ר קמה
  . תשמו' מרדכי שבועות סי קמו
 .ה"ח ממקואות ה"פ?ם "וברמב. ט"ו מ"מקואות פ קמז
  .ש שם"ם ור"במשנה רמב קמח
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  . תשמומרדכי רמז קמט

  . רצה' ש סי"ובריב. ו"ת כלל לא ס"ובשו. יד' ש הלכות מקואות סי"רא. ג"ו מ"מקואות פ קנ
  .ג"ו ה"ש במקואות פ"ה הביאה הר"ג ה"תוספתא מקואות פ קנא
  .א"ח דמקואות ה"ם פ"וברמב. א"ו מ"משנה מקואות פ קנב
 .ש"ש ורא"ה ובר"שם במשנה סוף פ קנג
  .וף הסימןובטור בס. כג' ש הלכות מקואות סי"רא קנד
 .ב"ח ה"ם פ"רמב. א "ו מ"מקואות פ קנה
  .מ שם"ובפיה, ד"ח ה"ם פ"רמב. א"ו מ"מקואות פ קנו
  .ח"ח ממקואות ה"ם פ"וברמב. ה"ג ה"תוספתא מקואות פ קנז
  .י סוף סימן קצח"ב. ט"א ה"ם מקואות פ"רמב. ט"ח ה"תוספתא פ קנח
  . כא'ש הלכות מקואות סי"רא. ו"ז מ"ש מקואות פ"ר. י"ה ה"תוספתא פ קנט
  .תוספתא שם קס

ד בבעלי הנפש שער המים סימן ב אות "ראב. ב"ח ממקואות הי"ם פ"רמב. ג"ז מ"מקואות פ קסא
 .יב

  .ש הלכות מקואות סימן כא"רא. ב"ח ממקואות הי"ם פ"רמב. ו"ז מ"מקואות פ קסב
  .טור. ש הלכות מקואות סימן כא"רא קסג
  .ב"ח ממקואות הי"ם פ"רמב. י"ה ה"תוספתא מקואות פ קסד
  .ם שם"וספתא ורמבת קסה
  .טור קסו
  .י"ב. ב"ח ממקואות הי"ם פ"רמב קסז
  .ג"ה ממקואות ה"ם פ"רמב. ו"ז מ"מקואות פ קסח
 .ה"ו מ"מקואות פ קסט

  .י"והביאו הב, )כל הסעיף(ן בתשובה סימן סו "הר קע
  .ש שם"הר' ובפי. ז משנה ז"מקואות פ קעא
  .ש במשנה שם"בר' חגיגה כב א וע קעב
 .ג סימן לד"ץ ח"תשב קעג
  .י בסימן קצח לסעיף לו"ב. א סימן יז"ץ ח"תשב. א סימן תתיט"ח' א בתשו"רשב קעד
  .ץ שם"תשב. ן בתשובה סימן סו"ר. א סימן תתיח"ח' א בתשו"רשב קעה
  .סעיף לז קעו
  .א"י ממקואות ה"ם פ"רמב. ב משנה ג"מקואות פ קעז
  .ב משנה ג"מקואות פ קעח
  .ג"י ממקואות ה"ם פ"רמב. ג"י ה"תוספתא מקואות פ קעט

 . בסעיף דש"עיי קפ
  .ד"י ממקואות ה"ם פ"רמב. תוספתא שם קפא
  .י הלכה ז"ם מקואות פ"רמב. ב משנה ב"מקואות פ קפב
 .משנה שם קפג
  .ב"ב ה"תוספתא מקואות פ קפד
  .ג"תוספתא שם ה קפה
  ).י לארץ העמים"ה שחילק בין א"י ממקואות ה"ם פ"ברמב' וע (א"ו ה"תוספתא מקואות פ קפו
  .ת"ם רמרדכי הלכות מקואות סימן תשנ בש קפז
  .א"וריב. ק דשבועות בשם ראביה בתשובה סימן תתקצא"הגהות מרדכי סוף פ קפח
  .תשובות בנימין זאב סימן קנח בשם האגור סימן אלף תה קפט
  .ט"מרדכי שפ בשם רשב קצ

 . מקואות פרק ט משנה ב קצא
  .י"ג ממקואות ה"ם פ"רמב. א"סוכה ו ע. ב"עירובין ד ע קצב
  . שםמ"ש בפיה"מהרא, י סוף סימן קכ"ב קצג
  .ש"ש והרא"ט משנה א וכפירוש הר"מקואות פ קצד
 .תוספתא מוקאות פרק ז הלכה ג קצה
  .שם הלכה ד קצו
 .א"ש בפרק ט ממקואות מ"ר קצז
  .משנה שם קצח
  .י"ב קצט

  .טור ר
 .תתס,מרדכי בעבודה זרה סימן תתנט רא
  .איסור והיתר כלל נח דין ק רב
  .א"ט מ"מקואות פ רג
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 .יתר כלל נח דין צואיסור וה. ש הלכות מקואות סימן ל"רא רד
  .ז הלכה ד"פ התוספתא במקואות פ"ש שם ע"וברא. עג-חולין עב. י משנה ה"מקואות פ רה
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