
 

  

 מקוואות פ"ו  | רמב"ם  ג.

חבית מלאה מים שנפלה לים   . י

אפילו לים הגדול הטובל שם לא 

עלתה לו טבילה אי אפשר לג' 

לוגין שלא יהיו במקום אחד, וככר 

של תרומה שנפל לשם נטמא במים 

השאובין שהרי המים עומדין שם, 

אבל הנהרות וכיוצא בהן הואיל 

 והם נמשכין ה"ז טובל שם. 

 

 מכות ד.  א.
 ביצה יז:  ה.

 ד.מכות,  | המאירי  ד.
חבית מלאה מים שנשפכה לים הגדול הטובל שם במקום שנשפכו המים לשם לא עלתה לו טבילה שמא יש שם 

שאי אפשר שאם כן היאך אמרו למטה אוקי תרומה אחזקה אלא כך  שלשת לגין במקום אחד ואין גורסין בכאן
הגדול מקוה שלם הוא וכבר ביארנו  ושמא תאמר והרי יםהיא הגירסא אפשר שיש שלשת לוגין במקום אחד 

שאין השאיבה פוסלת מקוה שלם פי' בזו שלא נאמר לחוש בטבילה זו לנדה ולשאר טמאות אלא בתרומה לבד 
הבא ראשו ורובו במים שאובין או שנפלו על ראשו ועל רובו שלשת לגין מים שאובים ומטעם מה שגזרו בה ש

אפי' היה טהור יהא נחשב שני לטומאה וכבר ידעת בטבה של טומאה זו שהיתה מפני שהיו טמאים טובלים 
 במערות של מים רעים והיו רוחצים אח"כ במים שאובין לנקיות עד שהיו הכל חושבים שהשאובה עיקר הטהרה

וכן הדין אם נפלה למקוה וגדולי קדמונינו פי' בזו שים  אבל לענין שאר טמאות ודאי עלתה לו טבילהולא מי מקוה 
הגדול מתוך שמימיה מלוחים ועכורים אין המים המתוקים וצלולים מתערבים בהם אבל במקוה אפי' לתרומה 

 עלתה לו טבילה הואיל וצלולים הם גם כן ...

חבית של מים שנפלה לים הגדול על הדרך שביארנו והיו מים שבחבית טמאות ונפל לשם ככר של תרומה הרי הוא 
והלא טהרו המים בהשקה ובטלו להם מתורת זריעה  ושמא תאמרטמא ואין אומרין להעמיד תרומה על חזקתה 

וב וא"ת במים טהורים שאין ר"ל שכל מים טמאים שהשיקן עם מים שבמקוה טהורים כמי שביארנו במסכת יום ט
להם ענין בהשקה ולטמא את הככר מתורת ביאתו במים שאובים הרי אין תקנה זו אלא באדם ומטעם שהזכרנו 

מועילה למים טמאים אלא כשהמים טהורים צפים על גביהם ולא שיתערבו לגמרי שהרי  יש לפרש שאין השקה
מם הם עומדים כיון שהציף על פיה מי המקוה אף אם היו הטמאים בעששית שפיה צר ומים שבתוכה במקו

טהורים שענין זה אצל מים כזריעה אצל זרעים ואוכלין טמאים אבל ים הגדול שהמים טמאים עומדים במקומם 
 עליונים ואין מי ים הגדול צפין עליהם שהרי הן עומדות נקוות בעצמן אין השקה מטהרתם.

 

 יורה דעה, סימן ר"א | שו"ע  .ז

הבא לערב מקוה פסול או חסר עם מקוה כשר, להכשירו; או   נב. 
ששניהם חסרים ובא לערבם להכשירם, צריך שיהא נקב שביניהם 

וקילוח המים יהיה כרוחב הנקב( )ריב"ש סימן )רחב כשפופרת הנאד  

, ולאחר שנתערב הפסול רצ"ב בשם א' מהמפרשים וכן כתב הבית יוסף(
עם הכשר, אפילו רגע, נשאר לעולם בהכשרו, אפילו נסתם הנקב 
אח"כ. כל שיעמוד כשפופרת הנאד ממעטו, אפילו דבר שהוא 
מבריית המים. ספק אם הנקב רחב כשפופרת הנאד אם לאו, פסול. 
אם יש נקבים דקים הרבה, מצטרפין לכשפופרת הנאד, אם המקוה 

הגה: ומותר לחפור מקוה בצד הנהר ולטבול . האחד שלם והשני חסר
בה, אף על פי שאין בה מ' סאה, דהא ארעא חלחולי מתחלחלת והואיל 
והוא סמוך לנהר ואנו רואין החלחולים שביניהם, שהמים באין מן הנהר 
דרך החלחול, דהיינו מנקבים דקים שבקרקע, הוו חבור )מרדכי ה"נ בשם 

ין הנקבים הדקים מצטרפין (. אבל אם שניהם חסרים, אראבי"ה
) וה"ה אם חלק מקוה בסל או שק, אם אין שיעור לכשפופרת הנאד 

 מקוה בצד אחד, פסול(.

 ך"ש

ורבינו ירוחם כ' שנסתפקו המפרשים  -לעולם בהכשרו כו' קיב 
אם נשאר השאוב בהכשרו או כיון שנסתם הנקב חוזר ולפסולו 

 כבתחלה ומביאו ב"י וד"מ וטוב להחמיר לכתחלה:
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 ו( צ"ל טריף השקה

 וזריעה
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 של במקוה ואפילו כלל בשאיבה נפסל אינו שוב וכשר שלם מקוה שהוא דכל לעיל שאמרנו כמו היא רווחת והלכה
 פוסל שיהא כדי בים מראה שינוי כאן אין מסתמא ודאי הא יין דגריס למאן וכן, הגדול בים כ"וכש בלחוד סאה ארבעים

 מי לענין( ו"מ א"פ) מקואות' במס תנן דבהדיא טמא למה שם שנפל ככר לן קשיא נמי טעמא ומהאי, מראה בשינוי
 טמאים מים דהא בדין וכן, טהור תרומה של ככר שם ונפל טמאים מים בו נפלו שאם מקוה מי מהן למעלה תמצית
 .מאוד מרובין הן ואפילו מקוה במי כשנפלו כ"וכש כלי בתוך ואפילו בנהר או בים או במקוה בהשקה נטהרין

 ורובו ראשו נכנס שטבל לאחר כי דחיישינן משום היינו טבילה לו עלתה שלא דאמרינן דהא ל"ז י"פירש לכך כי ונראה
 חדא נכון פירושו ואין, בתרומה מלאכול נפסל שאובין במים ורובו ראשו ובא שהטובל לן וקיימא לוגין שלשה באותן

 משמע טבילה לו עלתה לא ולשון, בלחוד בתרומה שפוסל לומר לו והיה טבילה לו עלתה דלא לומר לו היה לא כ"דא
 אחזקתיה גברא אוקי לקמן דאמרינן האי מאי כ"דא ועוד, לבעלה אשה ולא גברא לטהר ואפילו כלום זו טבילה שאין

 אל לתרומה טבילתו פוסל אתה שאובין במים ורובו ראשו טבילה אחר שנכנס ומספק מטומאתו נטהר דודאי כיון אדרבה
 ודאי מידי מוציא אינו המצוי ספק ואפילו, בא ספק ולא דבר ח"בי לתרומה פסלו ודאי ורובו ראשו דהבא, מספק תפסלנו

 כדאיתא זריעה מדין שם נכשרין למקוה שנופלין והשאובין הטמאים שהמים כיון סוף דסוף ועוד, הוא דרבנן דספיקא
 דליכא כיון יין שהן בין מים שהם בין שם נתבטלו שכבר כלל טמאים ולא שאובים מים כאן אין'( ב ד"ל) שעה כל בפרק
 .מראה שינוי

 המים ואין וכבדים מלוחים מימיו הגדול דהים הכא דשאני ל"ז הדרשן משה' ר בשם ל"ז ד"הראב שפירש מה בזה והנכון
 שאינו שם ניכר והוא בהיתר שנפל כאיסור והוי, במקומן עומדים הם לוגין שלשה ואותן עמהם מתערבים המתוקים

 מלוחים אינם שמימיהם בנהרות או דוקא במקוה אלא במקוה נכשרים הטמאים או שהשאובין אמרו ולא, מתבטל
 בכל ואפילו טבילה לו עלתה לא מים באותן כלום מגופו שנכנס לומר כשתמצא הילכך, כלל ניכרים ואינן מיד ומתערבים

 שמן נקט דקושטא אלא, נמי לוגין משלשה בפחות ואפילו, המים בתוך גופו כל נכנס לא וכאילו טבל לא וכאילו שהוא
 גזרו לא מכאן דבפחות לוגין שלשת בדוקא תפס ל"ז י"רש לפירוש אבל, נתערבו שלא לוגין שלשה נשארין הסתם
 לוגין שלשה לפיסול חששו מתערבין ואינן מלוחין שהמים מפני כי לפרש צריך ל"ז י"לפירש ואף, תרומה פיסול חכמים
 היין אין מתוקים במים דאף להו דסבירא יין בתרוייהו גורסין היו זו קושיא ומדוחק; טבילה לאחר ורובו ראשו שם שנכנס

 .בזה יוכיח והחוש שאמרנו כמו המלוח בים אלא אמת אינו וזה, מתערב

 אבל, הכא וכדמפרש טבילה לו שעלתה פשיטא קוו דלא ימים בשאר או בנהר ונתערבה שנפלה מים של חבית ומעתה
 ואילו, לאו אם טבילה לו עלתה אם מהו לדעת צריכין אנו המקוה תוך או הנהר שבתוך אחר כלי או חבית בתוך הטובל

 ז"י) ביצה במסכת וכדתנן מקום בכל האמורה השקה והיינו במקוה או שם שנטהרין לן פשיטא טמאים מים טהרת לענין
 מערב שאם כלי בתוך בהשקה לטהרן ורוצה טמאים יפים מים לו שהיו לטהרם אבן בכלי המים את שמשיקין ושוין'( ב

 דחולין ק"פ ובסוף'( ב ד"ל) שעה כל בפרק כדאיתא זריעה מדין דוקא במים זה ודין, פשוט וזה, לו הועיל מה במים אותם
 אפילו, שבנהר כמים ושחזרו כזרועין אותן דנין אנו טומאה דלענין וכיון, משקין ובשאר באוכלין זה אין ולכך'(, ב ו"כ)

 הנוד כשפופרת נקב שם שיש כל טבילה לו עלתה בים או שבנהר כלי בתוך שאף, כן לומר יש שאובין מים מדין להוציאן
 כלל. נשאבו לא כאילו וחזרו שאיבתן נתבטלה שכבר השקה כדין
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