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  .תמורה ד� יב
  ?וחזרה ונפלה לשבעי� ושבע לוגי� של חולי� מה הדי�, סאה של תרומה שנפלה לכדלהל�

  

�    ד סאי� חולי�"בתחלה נפלה לכ  נפלה למאה סאי� חולי
  לרבנ�  1חולי�: השני, מדומע: הראשו�  חולי�: שניה�

  אליעזר' לר  מדומעי�: שניה�  2השני מדומע, חולי�:  הראשו�:'תוס

  
  ,  חולי� ושל תרומה שנפלו לעיסה ואי� בכל אחד מה� כדי להחמי� ונצטרפו וחימצושאור של

  ?מה די� העיסה
  

בקד� וסילק האיסור קוד� 
�  שהחמי( והחמי( החולי

 �בנפל האיסור בי� בתחלה בי
  בסו� וחמצו שניה�

  

�  לרבנ�   כחולי�  כחולי

�  אליעזר' לר  כתרומה  3כחולי
  

  :תמורה ד�  יב
  ].י"לשיטת רש[? מה די� המקוה, באופני� דלהל�שאובה שהמשיכוה 

  

    ט"א סאי� והמשי+ י"היה בו כ  סאי�' המשי+ לכל המ
  כשר: אליעזר ב� יעקב' לר  פסול

  4פסול: לחכמי�
  יוחנ�' חייא בר אבר אמר ר' לר

  פסול: אליעזר ב� יעקב' לר
  כשר: לחכמי�

  רב פפא/  לרבה   כשר

  
                                                           

אול� בפע� השניה ש נפלה הסאה  , דכיו�  שנפל בתח לה לפחות ממאה סא י� הו א מד מע לה�',  פי 1
�אני   ,  כש חזרה ונפל ה סא ה מה קופה הרא שונה  לקופה הש ניה, כלומ ר. אינה  מדמעת אלא לפי ח שבו

וכ יו� שיש בקופה  ,  ורק לוג אחד הוא תרומה,ג לוגי� מזו הסאה השניה ה� חולי� "כ,אומר ש
  .אי נה מ דמעת, ז לוג"השניה לפחות  ע

, אל יעזר  הוא  בפחות מ מאה  סאי�' ד א� ש הדוג מא ב בריי תא ב דברי   ר, )ה א י�"ד (' כתב ו התו ס 2
א� שהיא בת מאה סאי� אני או מ ר  , מ כל זמ� שלא חזר והעלה סאה מתו+ הקופה הראשונה"מ

קוד � (וא � תפול עכ שיו  סאה מה קופה הרא שונה לקו פה ה שניה , שיש בתוכ ה ס אה  של תרומה 
  . תהיה  הקו פה השניה  מדומעת, )שהוציא ממנה  סאה לתת לכהני� מפני גזל השבט

אינו  בא לומר  ,  אליעזר אחר ה אחרו � אני  בא'  דמה  שאמר ר)  ה אח ר אח רו�"בד(י "מבו אר ב רש 3
ל "כיו �  דס,  דזה  אינו. בתחלה לא אבל  א� נ פל ,  שדוקא א� נפלה  התר ומה  באחרונה   אז י ש די מוע

וא� , א� נמצא האיסור ב אחרו נה ב שעת החימ ו( מדמע,  אלא הכוונה. א דזה וזה גור� אסור"לר
 .א מודה שאינו  מדומע"בזה ג� ר, קד� וסילק את האי סור  קוד� שהחמי(

כי  משמע ,  דמ שמע שחכמי� סובר י� שלא מועיל לרבות בה משכה,לאוקימתא זו  '  כ� ד י יקה  הגמ 4
 , " אי�  השאובי� פ וסלי� אלא לפי חשבו�"כ כשאמרה "וא , ממשנתנו בא ה להקל ולא להחמי רש

יוחנ � ששאובה  ' וזה לא יתכ� ד הא ר בי� א מר ב ש� ר, משמע שיש מי שחולק וסובר  שכ�  פסולי�
כ  "ו לכ+ אמר רב פפא דע. א ב� יע קב ולא כר בנ�"ו לדברי+ לא קאי לא כר, שהמשיכוה כול ה כשרה

  .  ומשנתנו שאמרה לפי חשבו� מיי רי בע ני� א חר, ק לקולארבנ�  באי� לחלו
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  :תמורה ד�  יב
  ].ה ואי�"תוד. לשיטת רבינו שמואל מלוניל[? די� המקוהמה , שאובה שהמשיכוה

  

כ נת� עוד "המשי+ לכולה ואח
  1סאה מי גשמי�' מ

א סאי� והמשי+ "בהיה בו כ
   לעני� צירו�,ט "י

  

  2פסול: י וחכמי�"לראב
�  כשר: לרבי

  יוחנ�' חייא בר אבר אמר ר' לר

  3ע כשר"לכו

  כשר: אליעזר ב� יעקב' לר
  פסול: לחכמי�

    רב פפא/לרבה 

  
  ?הא� פסלוהו, סאה' שלשה לוגי� מי� שאובי� שנפלו למקוה שלא היה בו מ

  

    כלי� שכל אחד לוג' בג  כלי� שאי� בכל אחד לוג' וה' בד
  לרבנ�  פסלוהו  פסלוהו

  ליוס� ב� חוני  פסלוהו  לא פסלוהו

  
  ?הוא מעכב או רק לכתחלה, עפר/ הדי� שצרי$ להקדי� המי� לאפר 
  

    ומהבפרה אד  בסוטה
  שמעו�' לר  4רק לכתחלה  מעכב

  לרבנ�  5מעכב  מעכב
  

                                                           
דהיינו , ל ששאובה שהמשיכה כולה כשרה"דאי� יתכ� לומר דאיכא תנא דס, י"לרבינו שמואל הוקשה על פיר ש 1

ול כ� פירש . ג"הא כמה משניות מוכיחות שפסול בכה, שאפשר לעשות מקוה של� בהמשכה בלא מי גשמי�
סאה  ' כ לתת מ"אלא שהוסי� אח, ינו שעשה מקוה שלמה ממי� שאובי� משוכי�ששאובה שהמשיכוה כולה הי

 כשנפלו  � לוגי� מי� שאובי� פוסלי� את המקוה ' ג' דא� שהדי� הוא שאפי, והחידוש.  ואז כשרה� מי גשמי� 
א� מ כ"מ, כ כל מימות גשמי� שבעול�"ולא יעז ור שית� אח, ש למקוה ריק לגמרי"וכ, סאה' למקוה שלא היה בו מ

י "ולכאורה בדי� זה יתכ� שראב. סאה מי גשמי�' כ מ"יועיל א� ית� אח, כיו� שבאו המי� השאובי� בהמשכה
י כשר ולרבנ� " שלראב, )ט סאה"י(הא� כשר כשציר� מיעוט מי� שאובי� בהמשכה , ורבנ� שנחלקו גבי צירו�

'  י שרוצה לה וסי� עוד מ" אלא ע י צירו� "שניה� יכולי� להודות שבאופ� שלא בא לה כשיר את המקוה ע,  פסול
' אלא שהוכיחה הגמ ). שאי� מחלוקת בי� די� צירו� לדי� של רבי�, וכמפ ורש בשאילתות(סאה מי גשמי� שכשר 

 . כמבואר בהערה ה באה, יש להוכיח ששניה� סוברי�  שלא מהני ולא כרבי�, חייא במשנתנו' שלפי אוקימתת ר
משמע שרבנ�  , י שבעי רוב מי גשמי� דוקא"דא� משנתנו כראב' משק ושית הג, י ל שיטת רבינו שמואל"ביאר ר 2

ש בהמשי� כולה שיש רוב מי� שאובי� " כ כ"א, רוב מי גשמי� לא מתכשר' באי� להחמ יר יותר וסוברי� שאפי
דהרי המשנה אמרה דלפי חשבו� פוסלי� את , סאה של מי גשמי�' כ ית� מ"ולא יועיל מה שאח, ע  יהיה פסול"לכו

  . ורבי� שאמר שכשרה ולא כמא�.  אי� שו� תקנה� מע שכשפסול  מש� המקוה 
י  " כ שפיר יתכ� שכל דברי ראב"וא. ומוקי� את די� המשנה שאמרה שלפ י חשבו� פוסלי� את המקוה בעני� אחר 3

סאה שלמי� של מי ' כ מ"וכג ו� שנת� אח, אבל א� אינו צרי� את המי� שאובי� לצירו�, ורבנ� ה� לע ני� צירו�
  . יה כשרגשמי� יה

ומיד ,  דמשמע שית� קוד� את האפר� " ְולָ ְקח, ַלָ)ֵמא ֵמֲעַפר  ְ*ֵרַפת ַהַחָ)את ְוָנַת� ָעָליו ַמִי�) "יז:במדב ר יט(כתוב  4
ש שרצה יקדי� את "ול כ�  דריש ר,  ומשמע שצרי� להקדי� את המי� שה� יהיו בכלי� " ַחִ/י� ֶאל ֶ.ִל י ַמִי�"כתוב 

ְוָלַקח  ַה.ֵֹה� ) "יז:במדבר ה(וש� כתוב , מסוטה" עפ ר" "עפר "אכ� מכיו� שיש גזירה שוה . זה רצה יקדי� את זה
 ומפורש שיש להקדי�  � " ַמִי� ְקד3ִי� 4ְִכִלי ָחֶר* ,ִמ� ֶהָעָפר ֲא3ֶר ִיְהֶיה 4ְַקְרַקע הַ 3ְ1ִָ.� ִי2ַח ַה.ֵֹה� ְוָנַת� ֶאל ַה1ִָי�

  .ה הא"כ� פירשו בתוד. תחל ה ג� כא� בפרה אדומה יש להקדי� את המי�למדנו שלכ, את המי� אל העפ ר דוקא
 דמשמע שצרי� להקדי� את המי� שה� יהיו קוד� � " ַחִ/י� ֶאל ֶ.ִל י ַמִי�"ל  שעיקר הדרשא הוא מדכתיב "ס 5

  .   בא לומר שצרי� לערב� " ְוָנַת� ָעָליו ַמִי�"ומה שכתוב . בכלי


