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  טהרת שאובי� בהמשכה
  

  ד/משנה מקוואות ד
  :)הומש� נמשכו וירדו למקו( מי� שאובי� ומי גשמי� שנתערבו בחצר ובעוקה ועל מעלות המערה

  .פסול –מחצה למחצה  ,פסול –וא� רוב מ� הפסול  ,כשר –א� רוב מ� הכשר 

  .בזמ� שמתערבי� עד שלא יגיעו למקוה ?אימתי

   :)בו קוד� אלא כל אחד בפני עצמורולא נתע(� היו מקלחי� בתו# המי

י� מי� א� ידוע שנפל לתוכו ארבעי� סאה מי� כשרי� עד שלא ירד לתוכו שלשה לוג

  .שאובי� כשר וא� לאו פסול
  

  תוספתא מקוואות
ט "ממלא בכת% ונות� לתוכו י 
א סאה של מימי גשמי� "גג שיש בראשו כ: י אומר"ראב

  .סאה ופותק� ומערב� בחצר
  

  :יב�.מורה יבת
 ט"יכת% ממלא ב, סאה מי גשמי� א"כמקוה שיש בו : אליעזר ב� יעקב אומר' ר יאדתנ... 

   ...שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה, וה� טהורי� סאה ופותק� למקוה

  ...טהורה  
שאובה שהמשיכוה כולה : ר יוחנ�"א

  
  

  ?לאיזו כמות מי
 שאובי
 מועילה המשכה

  

שאובי� סאה ' מאפילו כל ה: )�"הובא ברמב(מערב י מקצת חכמ, ש"ר, )�"פ הר"ע(� "רי

  ]יוחנ�' כפשט דברי ר[ .  כשירה –נמשכו למקוה 

  

רק א� רוב המי� המשכה מועילה : א ועוד"רשב, ד"ראב, �"רמב, רב אחא משבחא

  ע  מד"שו פ "וכ                                              ]י"כראב[   .]בעינ� רביה והמשכה[ ה� מי גשמי�
  

  .א סאה ממי גשמי�"בעינ� דוקא כ: צ"רשב, י"רש
  

  ע מד"שופ "וכ    . סאה ומשהו מי גשמי� סגי' בכ: ש"ריב, �"רמב

  
א� , רק א� רוב המי� ה� מי גשמי� ה המשכהמועיל –א� המשי# בכוונה : ד"ראב

  ""שפ  "וכ                              . מועילה המשכה אפילו א� כולו שאוב –המשי# שלא בכוונה 

  
  

  ?הא
 זה משנה אלו מי
 הגיעו ראשוני
 למקוה
  

כ באו השאובי� בהמשכה או א� קדמו "אי� חילוק א� קדמו הכשרי� תחילה ואח: ש"ר

  .כ באו הכשרי�"השאובי� בהמשכה ואח
  

כ באו השאובי� "דוקא א� קדמו הכשרי� תחילה ואח: )י"פ דקדוק הב"ע(� "רמב

  א  מד"רמפ  "כוע  מד  "שומ בפשטות מ"כו                   .   ינ� אבל להפ# לאבהמשכה הוא דמכשר
  

כ נפלו "סאה ואח' # דא% א� המשי# למקו� אחד שאובי� פחות מכ"והוסי% הש

  .פסולה, סאה ופתח את הצנור ונמש# הכל למקוה' ש� מי גשמי� יותר מכ
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  :)יוחנ�' וביאור שיטת ר(
 "שיטת הרמבהמש� 
  

סאה ומשהו מי גשמי� ומילא בכתפו ונת� ' וכ� גג שהיה בראשו כ: "תב ג�� כ"הרמב

וה שנמצא הכל פסול ופתח הצינור ונמשכו הכל למקו� אחד הרי זה מק' לתוכו פחות מכ

   ע  מד"שופ  "וכ        ,"ש� רוב מהכשר כשר שהשאובה שהמשיכוה כולה כשירה הואיל ויש
  

דבעינ� רביה והמשכה והכא פסק  י"כראבפסק � "הרמבשהרי כמובא לעיל  ולכאורה קשה

  .שאובה שהמשיכוה כולה כשירהד יוחנ�' כר
  

ק "והיינו דה, יוחנ�' חנ� א# מפרש פירוש אחר בריו' � פוסק ג� כר"דהרמב י"ומבואר בב

כיו� , א כשרי� שלא בהמשכה ונמצא הכל פסול"ט שואבי� לתו# הכ"פ שנפלו הי"דאע

יוחנ� בעינ� רביה והמשכה אלא דמועיל א% אחר ' היינו דג� לר(שחזר והמשיכ� הוכשרו 

  .כתוספתא, )שנפסלו
  

סאה למקוה או ' ששאובה שהמשיכוה כולה היינו שא� המשיכו מביאור  ובאמ' בתוס

סאה ' וא� יתווספו מי גשמי� מ) והוו כאילו אינ�(לא מעלי� ולא פוסלי� ו� כלשהו למק

  , וכ� הפרישה, להלכה' נוטה לקבל ג� את דעת התוס א"רעק      .  המקוה יוכשר –

  1.פוסל בזה ז"הטואילו                                    
  

  ]'תוס) 3(  )י"פ ב"ע(� "רמב) 2(  ופשט דברי) 1: (יוחנ�' פירושי� בדעת ר 3נמצא א� כ� [

  
  

  :שיעור ההמשכה
  

  .אי� לה שיעור ואפילו כל שהוא: $"רשב, א"רשב
  

  ]דטפחי� הוי כלבו' כיוו� שפחות מג[.  טפחי� ולמעלה' מג: ש"ריב, ק"הגהות סמ, י"ר

    

  הע  מ"שופ  "וכ                                                                                  

  
  

  :מקו
 ההמשכה
  

, ג צינור שלא היה עליו ש� כלי בתלוש"ג קרקע או ע"עאי� המשכה מועלת אלא : ד"ראב

אפילו שה� כלי� ( כלי גללי� וכיוצא בה� לא הוי המשכה' ג כלי� אפי"אבל א� המשי# ע

מ אינ� מכשירי� את השאובי� בהמשכה "מ, שאינ� פוסלי� את המי� להיות שאובי�

  ע  מו"שופ  "וכ                                                                        .)כ לא היה עליה� ש� כלי בתלוש"אא
  

והטע� דאז המי�  ,ג קרקע הראויה לבלוע"עאי� המשכה מועלת אלא : רוקח ועוד, �"רא

כה אבל המש ,נבטלו אגב הקרקע וכאילו באו מתמצית הקרקע ונתבטל מה� ש� שאובי�

פ שאינו "ג ד% או כלי אע"וכל שכ� ע(ג רצפת אבני� או נסרי� שאינ� ראויי� לבלוע "ע

א לדונ� "הוי כמו שמונחי� בכלי ולא נתבטל מה� ש� שאובי� שהרי א) פוסל את המקוה

  חילהמיר כדעה זו לכתחדטוב להא  מו  "רמ  תבוכ                               .כאילו באו מתמצית הקרקע
  

ג צינור שקבעו ולבסו% חקקו שאינו ראוי לבלוע "א% א� המשיכו ע: �"רמב, שאלתות

  .שיהיה מדברי� שאינ� פוסלי� את המקוהרק , הוי המשכה

                                              
סאה ' כ ירדו מ"שאובי� ואח מיעוטז עסקו במקרה שנמש# למקוה ריקנית "פרישה וט, א"שרעק, אמנ� יש לציי� 1

  .ואולי יש לחלק בי� המקרי�. 'כ ירדו וכו"שאובי� ואח סאה' מרה שנמש# למקוה במק 'אפיעסק ' ואילו תוס, כשרי�


