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 אות פרק זמסכת מקו
 "(פירוש רץ)עם "

 בכל ערב שבת ובמוצ"ש לאחר ההבדלה במשך כל י"ב חודש וכן ביום השנה, לעילוי נשמת אביו ואמו.סגולה ללמוד 

מאיר בכתר שהוא מזל ה) אי"השל המשניות בפרק זה: ר"ת 

רקים אלו מעלים את ויש קבלה שע"י פ נשמ"ה. העליון(
 נשמת הנפטר למקומה בגן עדן.

 .באמרו "יש מעלין" יכווין להעלות הנשמה למקומה

ֶאת  (מכשירים)ַמֲעִלין  )דברים אשר(ׁש י  א 
לארבעים  מומצטרפים להשלש) ַהִמְקֶוה

 ישו), )אותו( א פֹוְסִליןל  ש( אצ"ל)וְ  סאה(

 (חסרהמקוה את ה)ּפֹוְסִלין  (אשרדברים 
דברים  )ויש, )אותו( א ַמֲעִליןל  ש()וכ"ש וְ 

 א פֹוְסִלין.ל   (אעפ"כ)א ַמֲעִלין וְ ל   (אשר

ּלּו ַמֲעִלין ְול   הם )אפילו  א פֹוְסִליןא 

)יכווין למתק כל דינין  ַהֶשֶלג – (בכלי שאובים

שנתנו למקוה ) תקיפין שיתהפכו כל עוונות לשלג(
ד, ְוַהְכפֹור(קודם שנימוח רָּ )רסיסי  , ְוַהבָּ

על פני  ושקפאמים ) , ְוַהְגִלידל שקפאו(ט

, ְוַהִטיט )שנעשה ממי הים( ְוַהֶמַלח ,הארץ(
 שאפשר –עב  קצתרק שהוא הבוץ ) ַהנָּרֹוק

לקולא כל אלה דינם  .להריקו מכלי אל כלי
ואינם  .ארבעים סאהללהשלים להצטרף ו

 שאין שאיבה לוגין שלושהב פוסלים מקוה חסר
ושיעור שלושה לוגין . ממש אלא במים תסלופ

יותר ולחזו"א אחד ליטר כלגר"ח נאה הוא 
הם כמה  , ושיעור ארבעים סאהוחצי ליטרמ

 .(מאות ליטר

אל  ע  יָּה ַרִבי ִיְׁשמָּ א, הָּ ַמר ַרִבי ֲעִקיבָּ אָּ
ן ְכֶנְגִדי  לֹוַמר, ַהֶשֶלג  (מתווכח עימי)דָּ

ינֹו ַמֲעֶלה   ֶאת ַהִמְקֶוה משלים(אינו )א 
י )שלא כת"ק( ִעידּו ַאְנׁש   (העיר). ְוה 

א  יְדבָּ של רבי )ִמְשמֹו  )שבעבר הירדן(מ 

ִביאּו ֶׁשֶלג ( ישמעאל ֶהם, ְצאּו ְוהָּ ַמר לָּ ֶׁשאָּ

ה משלג כולו מקוה ש) ַוֲעׂשּו ִמְקֶוה ַבְתִחּלָּ

ר, ֶאֶבן בלבד( נָּן ֶבן נּוִרי אֹומ  . ַרִבי יֹוחָּ
ד רָּ  נשאבו)וכן שאר המנויים לעיל אם  ַהבָּ

בשלושה פוסלים ש שאוביםהַ ) ַכַמִים שו(נע

 .(ן אפילו בפחותואינם מעלילוגין 

יַצד ַמֲעִלין ְול   ִמְקֶוה ֶׁשֶיׁש  ?א פֹוְסִליןכ 
ר  ס  ה חָּ ִעים ְסאָּ ַאַחת,  )סאה(בֹו ַאְרבָּ

ֶהם  ה  )מהשלג מהברד וכו'(נַָּפל מ  ְסאָּ
הּו , )הכשירו לטבילה( ְלתֹוכֹו ְוֶהֱעלָּ

 א פֹוְסִלין:ן ְול  ִנְמְצאּו ַמֲעִלי

 יכווין להסיר כל הבגדים הצואים מהנשמה

מקוה את הבשלושה לוגין )ּלּו פֹוְסִלין א  ב 

אינם משלימים ) א ַמֲעִליןְול   (חסרה
 אפילו בפחות משלושה לוגין(ולארבעים סאה 

ין  )השאובים(ַהַמִים  – ִאים  )אם הם(ב  ְטמ 
ִׁשים  י ְכבָּ ין ְטהֹוִרים, ּומ  מים  ואפילו)ב 

ריח מה וקלטו זיתים או ירקות שכבש בהם
קֹות (טעם שלהםמהו י ְׁשלָּ מים וכן ) ּומ 

ין המקוה נפסל ע"פ שאא, מאכליםשל בהם ישב
 מ"מ ,שלהםהריח לא בשינוי הטעם ולא בשינוי 

פוסלים כמו  ,עליהםמים  מראה עדיין מכיוון ש
, ְוַהֶתֶמד (שלמים לוגין בשלושה שאוביםמים 

 חרצנים זגים או שמרים ביגל ן עמים שנת וכן)
 א ֶהְחִמיץַעד ֶׁשּל   (כדי שיקבלו טעם של יין

כמי דינו  אלאעליו מים שם  אין ומשתסס)
 .(כדלהלן במשנה פירות

יַצד ּפֹוְסִלין ְול   ִמְקֶוה ֶׁשֶיׁש  ?א ַמֲעִליןכ 
ר  ס  ה חָּ ִעים ְסאָּ )אפילו מידה בֹו ַאְרבָּ

אף פחות ו מלוג 46/1)ְרטֹוב ק   מועטה של(
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 (לוגין משלושה פחותהוכן כל מידה מזה, 
ֶהן  שלקות המי מו)מהמים השאובים ְונַָּפל מ 

)והשלימו  ְלתֹוכו )מעט( ְרטֹובק  וכו'( 

הּו , ל  לארבעים סאה( , (הכשירו)לא  א ֶהֱעלָּ
 (מדרבנן – )את המקוה החסרּפֹוְסלֹו  )אבל(
ה ֻלִגיןִבְׁשֹל שהוא שיעור חשוב שלמים, ) ׁשָּ
ראוי לרחיצת ראשו שהוא וגם  ,כי ציבורלנס

כאילו כל מימיו נשאבו המקוה ונחשב , ורובו
והוא שנפלו ישירות למקוה החסר ולא , בכלי

 .(וירדו למקוהשנגררו ונמשכו 

ר ַהַמְׁשִקין ל ְׁשאָּ  חלב שמןדבש יין ) ֲאבָּ

רֹות(ודם י פ  שאין  –פירות שאר מיץ מ) , ּומ 

ים גרוטב שיוצא מד)ה , ְוַהִצירדרך לסוחטן(

)השומן מדגים מלוחים  , ְוַהֻמְריָּסמלוחים(

 על גבי)מים שנתן , ְוַהֶתֶמד כבושים(ו

 ִמֶשֶהְחִמיץ חרצנים זגים או שמרים(
כל אלו אין שם , נעשה דינו כמי פירות משתסס)

ִמים ַמֲעִלין (מים עליהם  פים)מצטר, ְּפעָּ

ִמים  להשלים( ינָּן ֶׁשא  ( וזה עיקר דינם)ּוְפעָּ
. (ומ"מ אינם פוסלים אותו )את המקוה ַמֲעִלין
יַצד ה  ?כ  ִעים ְסאָּ ִמְקֶוה ֶׁשֶיׁש בֹו ַאְרבָּ
ר ס  מים  סאים 93 רק שיש בו) ַאַחת (סאה) חָּ

ֶהם (אם), (כשרים ה מ   נַָּפל ְלתֹוכֹו ְסאָּ
אפילו  הולא פסלו, הפסולים )ממי הפירות וכו'

ראה נשאר מש ובלבדיותר משלושה לוגין שהם 
הּול   , ומ"מ(מים  ם אתלא השלי) א ֶהֱעלָּ

אלא נשאר כמצבו הקודם , להכשירוהמקוה 
מים בעוד סאה  של מקוה חסר שראוי להשלימו

היה מקווה כשר  )אבל אם בתחילה ,(כשרים
ה (אשר ִעים ְסאָּ יּו בֹו ַאְרבָּ , )בדיוק( הָּ
ה  )או נפלה(נַָּתן  )אם( אחת מאלו )ְסאָּ

הסְ  (אח"כ)ְונַָּטל  למקוה( מן אחרת ) אָּ

י ֶזה המקוה( ר (מקוה )נשאר, ֲהר  ׁש  אם ) כָּ

 :(מים ולא נשתנו מראיהםהרוב  ונשאר

 תמיה מכל וכליכווין לטבול הנשמה במים חיים ולהדיח כ   

י )במקוה( בֹו ִדיַח ה  ג  י ז יִתים ְוַסּל  ַסּל 
, )או ששרה בו סמנים או אוכלים( ֲענִָּבים

ׁש   יו, כָּ מגוף  בושאין מפני ) רְוִׁשנּו ֶאת ַמְראָּ
 ומכיוון ,הם לבדמראי לאא הזיתים והענבים

ל שם מים עעדיין  לכלוך הסלים אין בו ממשש
 .(המקוה

ר,  י אֹומ  י ַהֶצַבע  )אפילו(ַרִבי יֹוס  מים )מ 
 ,סממניםשריית ע"י  שלא מטבעם אלא צבועיםה

)את ּפֹוְסִלין אֹותֹו  (יש להם דין מים לכן

ה ֻלִגיןְׁשֹלבִ ( רק המקוה החסר  דין מיםמ) ׁשָּ

ינָּן ּפֹוְסִלין אֹותֹו שאובין( את המקוה ), ְוא 
או את המקוה  לוגין שלושהפחות מהחסר ב

ְבִׁשנּוי  (לוגין שלושההשלם אפילו ביותר מ
כי אין ממראה מים,  ושנשתנאע"פ ) ַמְרֶאה

ונקרא  ,יםבעוהצים נהסממממשות מִ  בהם
 ועיםצב םמיאו  "םמלוכלכי"ם שטובל ְבמי

 .(שעכ"פ נקראים מים

)למקוה שלם או  נַָּפל ְלתֹוכֹו (אבל אם)

 גוףמשיוצא  נוזל כהה) ַחלַיִין ּומ   חסר(
ויש בהם  בתחילת טעינתם בבית הבד הזיתים
רף הפירות שהוא אדום וה"ה ׁש, שמן צחצוחי
והם לא נחשבים "מים" לטבול בהם , בטבע

יו(בפני עצמם )מכמות  , ְוִׁשנּו ֶאת ַמְראָּ

סּולשהיה( היין הואיל ונמצא בו גוף ) , ּפָּ
בטל  אינו, מי המקוה צבע את המשנה והמוהל

אפילו בפחות פוסל  לכןו ,כי הוא ניכר
של מקוה טובל בשאינו נראה כלוגין  שלושהמ

 .(במקוה של שאר משקיןאלא  מים

יַצד ַיֲעֶׂשה מקוה )אם הוא  ?)להכשירו( כ 

ִמים ַיְמִתין לֹו ַעד ׁשֶ  חסר( ְרדּו ְגׁשָּ י 
 כי מים שאובין פוסלים מקוה חסר( ,)דווקא

ִים. ה ַהמָּ יֶהן ְלַמְרא  ( ואם) ְוַיְחְזרּו ַמְרא 

ה  ִעים ְסאָּ יּו בֹו ַאְרבָּ מקוה שלם  שהם)הָּ
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אינם נפסלים עוד במים ששל מים כשרים 
מ"מ הרי צריך לטהר את המקוה  ,שאובים

א  (מחמת שינוי מראה, לכן  מקוהאת ה)ְמַמּל 

ף מים שאובים( ב ת  ן  (ליכב)ַבכָּ ְונֹות 
ַעד  )אפילו ישירות בלא המשכה(ְלתֹוכֹו 

ִים ה ַהמָּ יֶהן ְלַמְרא  )ואז  ֶׁשַיְחְזרּו ַמְרא 

 :יהיה מקוה כשר(

שם אביונים ר"ת לתן נזר פיאמר , נפללפני שיאמר מילת 

 (ת)ויפריש בכאן צדקה לשם הנפטר אחד מע"ב שמות,
 מנפילתה ע"י הצדקה. (ת)ת נשמת הנפטרויכווין להעלו

יש בו יותר ש )למקוה שלםַפל ְלתֹוכֹו נָּ  ד

מצד אחד של )ַיִין אֹו מַחל  (מארבעים סאה

יו )רק(ְוִׁשנּו ( המקוה ת ַמְראָּ  שינו) ִמְקצָּ
לא  כי, של המקוהצד אחד מש המים את מראה

 נמצא .בכל המקוה שלהםהתערבב הצבע 
ִאם )ועתה( , (אהזה פסול מדין שינוי מר צדש

ין בֹו ה ַמִים ( מקוהשל ה הנקיבצד ) א  ַמְרא 
ה,  (בשיעור של – לא צבועש) ִעים ְסאָּ ַאְרבָּ

י ֶזה ל   השני גם לא בצד ) א ִיְטבֹול בוֲהר 

  :(מפני חסרון שיעורו –מים שמראהו כ

, ויכווין להעלות הנשמה לפני יכווין ביחוד נפש רוח נשמה
 השכינה

פוסלין אלא אם כן משקה וגין ל שלושהאין ) ה
 )שאובים( של מיםשלושה לוגין שלמים יהיו 

 (מראיהן מראה מים. לפיכךגם שיהיה ו
ה ֹלׁשְ  , ְונַָּפל )שאובים( ֻלִגין ַמִיםׁשָּ

ן ק   י (אדום) ַיִין )מעט(ְרטֹוב ְלתֹוכָּ , ַוֲהר 
יֶהן  ה ַהַיִין )נשתנה(ַמְרא  כן )ש ְכַמְרא 

לשנות מראה של יכול  אדוםמעט יין ש מצוי
 )מי התערובת(, ְונְָּפלּו לוגין מים( שלושה
א , ל  (וולא שינו את מראה חסרה) ַלִמְקֶוה
לּוהּו שאינם מים שאובים, מפני  מדין) ְפסָּ

 כיין שאינו ניםונידו ,מזוג ייןכמים אלא כ נראים
 .מקוה(את הפוסל 

ה ֻלִגין ַמִים ְׁשֹל (וכן) ר  )שאובים(ׁשָּ ס  חָּ
ן לו כל שהוא()אפי ְרטֹובק   , ְונַָּפל ְלתֹוכָּ
ב )מעט(ְרטֹוב ק   לָּ , או מי פירות) חָּ

יֶהן (לשלושה לוגין םוהשלימו י ַמְרא  , ַוֲהר 
ה ַהַמִים )נשאר( כן המציאות היא )ש ְכַמְרא 

לוגין  שלושהמעט חלב לא משנה מראה של ש
 ַלִמְקֶוה )מי התערובת(, ְונְָּפלּו מים(

לּוהּו, ל  (ולא שינו את מראהוחסר ה)  א ְפסָּ
, מיםמראה בשלושה לוגין אע"פ שמראיהם )

אין שלושה לוגין לפסול  עצמםבמים מפני ש
 פוסל אינוהחלב ש אצ"לו ,מדין מים שאובים

ר, (מקוהה את נָּן ֶבן נּוִרי אֹומ  . ַרִבי יֹוחָּ
ְך והיות ) ַאַחר ַהַמְרֶאה (רק) ַהכל הֹול 

ם נחשבי ,לוגין שנראים כמים שלושהיש כאן ו
 :כאילו כולם מים ופוסלים(

רור יסוד דאמא ששם צ  ההין מלא  הי'יכווין במחשבה שם א
 החיים להעלות הנשמה למקומה במ"ן לשכינה

נֹותְקֶוה מִ ו  ה ְמֻכּוָּ ִעים ְסאָּ  ֶׁשֶיׁש בֹו ַאְרבָּ
ְבלּו)לא פחות ולא יותר(  , יְָּרדּו ְׁשַנִים ְוטָּ

הֹור )בו( ִראׁשֹון טָּ שהרי ) ֶזה ַאַחר ֶזה, הָּ

א סאה( ארבעיםטבל ב מ  ִני טָּ )שנחסר  ְוַהש 
שיעור המקוה בגלל המים שהוציא הראשון על 

שרגליו של ראשון עדיין נוגעות  אע"פ, גופו
. ַרִבי (למקוה חיבורנחשב אינו  ,במים

יו ֶׁשל  יּו ַרְגלָּ ר, ִאם הָּ ה אֹומ  ְיהּודָּ
ִני  )עדיין( ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ַבַמִים, ַאף ַהש 
הֹור נחשבים  ן)שהמים שעל גופו של ראשו טָּ
 ,מקוהבמעורבות נמצאים למטה עדיין כאילו 

 .ונמצא שלא חסר המקוה כלום(

סאה  ארבעיםשל שלם )במקוה ִהְטִביל בֹו 

גֹוס  מכוונות(  )בגד צמר עבהֶאת ַהסָּ

הּו (נבלעים בתוכורבים ם יִ מַ שֶ  וכדומה  ְוֶהֱעלָּ
, בעצמו בו הבלועיםעם המים מן המקוה )

)אם( , (החסר במקוה ואח"כ טבל אדם
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תֹו  ַע ַבַמִים )של הסגוס עדיין(ִמְקצָּ )של  נֹוג 

הֹור (, הטובל שםהמקוה אע"פ שזבו ממנו ) טָּ
נחשבים  שבסגוסשהמים , שלשה לוגין למקוה
אבל אם  .ואינם כשאובים כמחוברים למקוה

הבלועים  והמים ,נחסר המקוה –העלהו לגמרי 
פוסלים ו בכלימים שאובים כ נחשבים סגוסב

ומתערבים חזרה  ממנו כשזבים בשלושה לוגין
 .(מקוהמי הב

ַהַכר  הוא רך כמו( אפילו)כלי שיש לו תוך 
כמו  מזרוןהכרית או מעטפת ה) ְוַהֶכֶסת

 תמחורר האינאטומה ו) ֶׁשל עֹור (שקית

 ארבעים)שהטבילם ב ,(שק או קופה כדוגמת

ן ֶׁשהִ  סאה מצומצמות( יוָּ  )את כל(ְגִביַה כ 
יֶהם  , (םכדרכ) ִמן ַהַמִים (הםיפ)ִׂשְפתֹות 

ן  שהרי ) ְׁשאּוִבין (נחשבים)ַהַמִים ֶׁשְבתֹוכָּ
ואם יחזירם , מי המקוהעם  ביםרמעוכבר אינם 

. (החסר את המקוהלוגין  שלושהב לּוסְ פְ יִ 
יַצד ַיֲעֶׂשה  ?(שלא יפסל המקוה )מעיקרא כ 
ן  ם ּומַ  (כדרכן)ַמְטִבילָּ ֲעֶלה אֹותָּ

יֶהם )הפוכים(  תחתיתהכש) ֶדֶרְך ׁשּול 
כדי שלא  ,ופיהם למטהכלפי מעלה  םשלה
והמים  ,בו מהמים ויחסר מהמקוה וישאר

שהרי אינם  החוזרים למקוה אינם שאובים
 :(ומעלים ואינם פוסלים ,מתקבלים בתוכו

שם  ,פשוט י'הו מלא באלפין א"יקשם יכווין במחשבה 

יָך ַיֲַֽחִלִ֑יץ שמחיין בו עצמות ֶתֶ֖  , אמן כל יהי רצוןְוַעְצמ 

 ארבעיםשל  קטן)במקוה ְטִביל בֹו הִ ז 

ה סאה( להכניסה כולה  ואי אפשר) ֶאת ַהִמטָּ
 בבוץהגבוהות למקוה בלא שישקעו רגליה 

, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרְגֶליהָּ (שבקרקעית המקוה
ֶבה בוץ(ב)ׁשֹוְקעֹות ַבִטיט  )שאינו  ֶהעָּ

ה, ִמְּפנ י  )הרי היא( ,(כשר לטבילה ְטהֹורָּ
)ומרטיבים את רגלי  ֶׁשַהַמִים ְמַקְדִמין

שמים אלו  קעם בטיט ונמצאשילפני שהמיטה 

ואין  כמותםמחוברים למי המקוה ונחשבים 
ונחשב שהמיטה כולה בתוך המים , הטיט חוצץ

 .(כדין

יו סאה(  ארבעים)כשר של  ִמְקֶוה ימָּ ֶׁשמ 
ִדין ולא כי המקוה רחב,  וקיםאינם עמש) ְמֻרדָּ

, לכסות את כל גופו בבת אחת( ים מימיויכול
 או (אבל לא כלים)נותן בו מצד אחד אבנים )

ׁש  (שהוא ֲאִפּלּו  )באמצעות דבר כבד(כֹוב 
ִצים (על) י ע  ִניםוַ  ֲחִבל  י קָּ  לצד) ֲחִביל 

י ֶׁשִיְתְּפחּו (של המים אחד  )שיעלו(, ְכד 
ד , וְ )מהצד השני של המקוה( ַהַמִים יֹור 
ל המים שבין הקנים אפילו ו .)בצד השני ְוטֹוב 

נחשבים  שאינם ,מצטרפין לארבעים סאה
 .(הפסק

 ם(י)טמאה ואינו רוצה להטבילה בידיַמַחט 
 מדרגות(על )ֶׁשִהיא ְנתּונָּה ַעל ַמֲעלֹות 

ה רָּ יָּה (בצד המקוה )מחוץ למים ַהְמעָּ , הָּ
ִביא  ן ַבַמִים,  )מנענע בידיו(מֹוִליְך ּומ  יוָּ כ 

ֶליהָּ ַהַגל ַבר עָּ עדיין כשושטף אותה ) ֶׁשעָּ

ה, מחובר למקוה( הגל  :ְטהֹורָּ

 הרָּ הֹוטְ ל א  רָּ ׁשְ ץ יִ ֶר אֶ  משנה אתחילת פרק ח 
 עבודה זרהעובדי  של עיירות)שאפילו 

, בכלל גזירת טומאת ארץ העמים םאינ שבתוכה
גויים  מקומות ששכנו בהםמ"מ גם בארץ ישראל 

עד כמו ארץ העמים  טמאיםקבועה  הדירב
 יהָּ תֶ אֹווָּ קְ מִ ּו (נפלים בהםשיבדוק שלא קברו 

, הערים יחוץ לשערשמ מקומות כינוס מים)
ולא מימי גשמים ממסתמא עשויים בהכשר 

גם , כשרים) יםִר הֹוטְ  ממים שאובים, לכן הם(
בזמן שהיו רק וזה , העשויות בידי אדםמקואות 

וגם לעתיד לבוא  ישראל שרויים על אדמתם
 .(מקואותיה טהורים היוי


