
    



 

 משניות מסכת מקואות פרק ז

ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה ְוא ּפֹוְסִלין, ּפֹוְסִלין ְוא ַמֲעִלין, א ַמֲעִלין ְוא ּפֹוְסִלין. ֵאּלּו 
ָאַמר ַמֲעִלין ְוא ּפֹוְסִלין: ַהֶּׁשֶלג, ְוַהָּבָרד, ְוַהְּכפֹור, ְוַהְּגִליד, ְוַהֶּמַלח, ְוַהִּטיט ַהָּנרֹוק. 

ַרִּבי ֲעִקיָבא: ָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָּדן ְּכֶנְגִּדי לֹוַמר: ַהֶּׁשֶלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהִּמְקֶוה. 
ְוֵהִעידּו ַאְנֵׁשי ֵמיְדָבא ִמְּׁשמֹו, ֶׁשָאַמר ָלֶהם: ְצאּו ְוָהִביאּו ֶׁשֶלג ַוֲעׁשּו ִמְקֶוה ַּבְּתִחָּלה. 

ֵמר: ֶאֶבן ַהָּבָרד ַּכַּמִים. ֵּכיַצד ַמֲעִלין ְולא ּפֹוְסִלין? ִמְקֶוה ֶׁשֶּיׁש ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אוֹ 
ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו, ְוֶהֱעַלּתּו, ִנְמְצאּו ַמֲעִלין ְוא 

ֵאּלּו ּפֹוְסִלין ְולא ַמֲעִלין: ַהַּמִים ֵּבין ְטֵמִאים ֵּבין ְטהֹוִרים, ּוֵמי                      .ּפֹוְסִלין
ֶמד ַעד ֶׁשּלא ֶהֱחִמיץ. ֵּכיַצד ּפֹוְסִלין ְולא ַמֲעִלין? ִמְקֶוה ְכָבִׁשים, ּוֵמי ְׁשָלקֹות, ְוַהֶּת 

לא ֶהֱעָלהּו; ּפֹוְסלֹו  -ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ָחֵסר ֻקְרטֹוב, ְוָנַפל ֵמֶהן ֻקְרטֹוב ְלתֹוכֹו 
ָיס, ְוַהֶּתֶמד ִמֶּׁשֶהֱחִמיץ ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין. ֲאָבל ְׁשָאר ַהַּמְׁשִקין, ּוֵמי ֵפרֹות, ְוַהִּציר, ְוַהֻּמְר 

ְּפָעִמים ַמֲעִלין ּוְפָעִמים ֶׁשֵאיָנן ַמֲעִלין. ֵּכיַצד? ִמְקֶוה ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ָחֵסר  -
א ֶהֱעַלּתּו. ָהיּו ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל  -ַאַחת, ָנַפל ְלתֹוכֹו ְסָאה ֵמֶהם 

  .ה ָּכֵׁשרֲהֵרי זֶ  -ְסָאה 

ָּכֵׁשר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵמי  -ֵּלי ֲעָנִבים, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו ֵהִדיַח ּבֹו ַסֵּלי ֵזיִתים ְוסַ 
ַהֶּצַבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין, ְוֵאיָנן ּפֹוְסִלין אֹותֹו ְּבִׁשּנּוי ַמְרֶאה. ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין 

ִּתין לֹו ַעד ֶׁשֵּיְרדּו ְּגָׁשִמים, ְוַיְחְזרּו ָּפסּול. ֵּכיַצד ַיֲעֶשה? ַיְמ  -ּומַחל, ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו 
ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהַּמִים. ָהיּו ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה, ְמַמֵּלא ַּבָּכֵתף ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו, ַעד 

ִמְקָצת  ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו מַחל, ְוִׁשּנּו                 .ֶׁשַּיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהַּמִים

  .ֲהֵרי ֶזה לא ִיְטּבל ּבוֹ  -ַמְרָאיו, ִאם ֵאין ּבֹו ַמְרֵאה ַמִים ַאְרָּבִעים ְסָאה 

ְׁשָׁשה ֻלִּגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן ֻקְרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּיִין, ְוָנְפלּו 
לא ְּפָסלּוהּו. ְׁשלָׁשה ֻלִּגין ַמִים ָחֵסר ֻקְרטֹוב, ְוָנַפל ְלתֹוָכן ֻקְרטֹוב ָחָלב,  -ַלִּמְקֶוה 

לא ְּפָסלּוהּו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי  -ּו ַלִּמְקֶוה ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן ְּכַמְרֵאה ַהַּמִים, ְוָנְפל

  .אֹוֵמר: ַהּכל הֹוֵל ַאַחר ַהַּמְרֶאה

ָהִראׁשֹון  -ִמְקֶוה ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה ְמֻכָּונֹות, ָיְרדּו ְׁשַנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה 
 -ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם ָהיּו ַרְגָליו ֶׁשל ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ַּבַּמִים  ָטהֹור, ְוַהֵּׁשִני ָטֵמא.

ָטהֹור. ַהַּכר  -ַאף ַהֵּׁשִני ָטהֹור. ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהְּסגֹוס, ְוֶהֱעָלהּו, ִמְקָצתֹו נֹוֵגַע ַּבַּמִים 
ַהַּמִים ֶׁשְּבתֹוָכן ְׁשאּוִבין.  -ִים ְוַהֶּכֶסת ֶׁשל עֹור, ֵּכיָון ֶׁשִהְגִּביַּה ִשְפתֹוֵתיֶהם ִמן ַהּמַ 

  .ֵּכיַצד ַיֲעֶשה? ַמְטִּביָלן ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם

ְטהֹוָרה, ִמְּפֵני  -עֹות ְּבִטיט ֶהָעֶבה ִהְטִּביל ּבֹו ֶאת ַהִּמָּטה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרְגֶליָה ׁשֹוְק 
ֶׁשַהַּמִים ְמַקְּדִמין. ִמְקֶוה ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין, ּכֹוֵבׁש ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ֵעִצים, ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי 

ה, ָקִנים, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתְּפחּו ַהַּמִים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט ֶׁשִהיא ְנתּוָנה ַעל ַמֲעלֹות ַהְּמָעָר 

  .ְטהֹוָרה -ָהָיה מֹוִלי ּוֵמִביא ַּבַּמִים, ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל 

 קדיש על ישראל 


