
   א- מקוה על גבי מקוה
  קטפרס ידי על חיבור

  

  ט"ח מ"טהרות פ 1
 .היצוק והקטפרס ומשקה טופח אין חיבור לא לטומאה ולא לטהרה

 ו"מ ז"פ מקוואות 2
 חסר דודאי( טמא והשי טהור הראשון ,זה אחר זה וטבלו 'ב ירדו ,מכווות סאה ארבעים בו שיש מקוה
 אף במים וגעות ראשון של רגליו היו אם אומר יהודה 'ר ,)ב"רע – ראשון של בטבילתו המקוה שיעור
  .טהור השי

 האיש( טהור במים וגע מקצתו והעלהו )ב"רע – הרבה מים ובולע עב צמר בגד( הסגוס את בו הטביל
  )..ב"רע – במים וגע הסגוס שמקצת מאחר ,הסגוס בטבילת מקוה שיעור שחסר פ"אע ,הטובל

  א, וגיטין ט 3
והתן היצוק והקטפרס ומשקה טופח אין ...  טהורות לחצאין או אין טהורות לחצאין בעי אילפא ידים

 .לא צריכא דאיכא טופח להטפיח. חיבור לא לטומאה ולא לטהרה

 רצג 'סי ש"הריב ת"שו 4
 גופו שעל להטפיח טופח שאין וכיון ,גופו בשטח אלא חלקיו בעצם בלועים המים שאין ,האדם כמו ואיו
 הרי ,במים הוא כשקצתו ולזה ,המים מן הרבה בלוע הוא העבה הסגוס אבל ,המים רוחס הרי ,חבור
 המים כל והרי ,המים שבתוך שבקצתו במים וגעים מעלה של בקצתו בבגד הבלועים המים כל כאלו הוא

 .למקוה מעורבין

  קסב' ר סי"שוע 5
 שאם יש עדיין על מקצת יםש אומרוי...  כששופך הראשוים על היד צריך ליזהר ולשפוך בשפיכה אחת ז

 שמשקה טופח על ,היד שטל טופח על מת להטפיח מצטרפת טילה זו עם מה שהוסיף וטל השאר מידו
 . ויש להחמיר כסברא הראשוה. כטילה אחתרי זה וה,מת להטפיח חיבור לטהרה

 רא 'סי ד"יו ע"שו 6
 ,ביותר צר הכלי שפי פי על אף להטבי להם עלתה ,הכלי והטביל אחרים כלים בתוכו שתן טמא כלי ט

 על הטהו ואם ;שבתוכו לכלים טבילה עלתה הגדול לכלי טבילה שעלתה ומתוך ,לו כסים המים שהרי
  .האד כשפופרת רחב פיו שיהיה עד טבילה להם עלתה לא ,והטביל צדו

    .פסלוהו לא ,המקוה במי וגעים שהמים פ"אע ,המקוה בצד שהיו שאובין מים יז

 וקב שאובין מלאה וחבירתה כשרים מים מלאה מהן ואחד בייהן וכותל מזו למעלה זו בריכות ישת יח
 אחד ,לוגין שלשה בו ויהיה בקב יהא כמה .פסלה ,שאובין מים לוגין שלשה הקב כגד יש אם ,בייהם
    .לבריכה ועשרים מאות משלש

 רום כקליפת השום ועל רוחב כשפופרת עלה אם פרץ הכותל למעלה זה לזו... מקואות '  שבין בכותל ד
  .כשר, האד

,  של גשמים עובר בתוך החלושטף', והאמצעית של מ, סאה' התחתוה ועליוה של כ, גומות שבחל' ג ס
 מערביםשאין הזחלין , אין זה עירוב ואין מטבילין אלא באמצעית, מתוכןפ שהוא כס לתוכן ויוצא "אע
  .   עמדולא אם כןא

 המים חסרו שהרי ,בטומאתו השי ,במים וגעות ראשון של שרגליו פ"אע ,זה אחר זה שים בו טבלו סב
   .סאה מארבעים

  .כשר הוא ,במקוה וגע שהבגד זמן כל ,בתוכו בלעים שהמים עבה בגד בו הטביל סג

  



  ך שם"ש 7
,  הוי חיבור בכל שהוא צפים על גביוםדבפיו למעלה כיון שהמי, )ה"ו מ"מקואות פ( לשון רביו שמשון כח

  .ל"עכ, לכך בעי שפופרת האד, מטהו על צדהו אין מתחבר למעלה אלא מן הצדשכאבל 

והוא הדין היכא דלא פרץ אלא שהמים הולכין מזה לזה למעלה מן . ' ואם פרץ הכותל למעלה כוקיט
 .ולא סגי בטופח על מת להטפיח, בעי כקליפת השום, הכותל ורואים האויר

  פח 'סי ב"ח ד"יו חיים רידב ת"שו 8
... ת שראה מהג מגאוים שמטהרים מהתחתון את המקוה העליוה שמלא שאובין "גם מה שכתב מעלת כ

  ממשם ורק שמפסיק איזה סרים שאים כלים הרי הםבתחתוים ליויע כל הםיע ויםהיכי דהמ
קטפרס בודאי  על ידי ברוכ אם רחוקים המה ורק תח"משא , ולא לקטפרסוד אסיקאחד ולא צריכי לג

 הם בטבעו ורק ,זוחלין ואים חו הרי שבבור מים על היתן דמים ,במוחש מובן והחילוק ... איו חיבור
 ומכריח תחבולה על ידי ורק יצוק על ידי שתחברו מים אבל ,השוה בשטח במים מים חברו]ת[ הרי חים
 .באויר שעומד כמו רק הוי אל בודאי ,למטה יפול המכריחו בסור ,באויר עומד הוא

  ז"נ' ת עמק שאלה סי"שו 9
 סר הלקח בעת שרוצים ברצפת מקוה העליוההה יש , ר כי המקוה שעשו בטשערקאס"וידע מעלת כת

  .אשר מחובר תמיד בהשקה, ויש בו קב כשפופרת הוד… לקותה 

  פ' ד סי"דברי יואל יו 10
, זה איו,  ובעמק שאלהברי חייםשאסרו בד ,ק מטעם יצוה מקול גבי לחוש במקוה עה שכתבאמם מ

, י סילון ההולך מזה לזהל ידע  ואים מחוברים אלא, רחוקים זה מזהתאלא כשהמקוואו דהם לא אסרו
וכמבואר זה בהדיא בדברי ,  איו בכלל יצוק,ופן הצימטטדואיו מפסיק אלא  ,דאם הם סמוכין יחאבל 

 .חיים שם

   ראטההסכמת הרב יחזקאל, מקוה מים 11
אין זה ופל בדבר חשש הקטפרס שחושש , דבהרצפה המפסיק בין עליוה לתחתוה, היטיב אשר דיבר
, שכן הוא דעת גדולי המורים בזה, דברים כוים הם,  בדבר עשיית מקוה על גבי מקוהמרן הדברי חיים

 .ר בזה מגדולי הפוסקים"וכאשר מביא כת, אף החרדים להוראת מרן הדברי חיים

  רפא'ב אגרת ח"קודש חכ- אגרות 12
אלא , הטבילה בהאוצר עצמושאז , היא, האמורה' שהתועלת הכי גדולה באופן בי, לכאורה פשוט

והתועליות בטבילה באוצר , החורים שבה על ידי ובטלה הרצפה מעיה, שהרצפה מחלקתו לשי חלקים
  .מה וכמהעצמו כ

  


