
121 סאמשנה כסף פ־ן פ־ה ברמת הלכות ,אהבהמשנה כסף
 פאר לאפוקי אלא שובעו כל שאכל למי מפיק מצי דגן דבסיח למימרא לאי ממני ראיה

 שמעון אתא ריפתא כריכו ומלכתא מלכא ינאי שאכלו שלשה בפרק איחא דהכי איתמר אוכלין
 שתייה משלו וחניריו ינאי שאכל ברוך אבריך היכי אמר לברוכי כסא ליה יהבו שטח בן

 יעבד הוא לגרמיה שמח בן שמעון יוחנן ר׳ אמר ובריך אחרינא כסא ליה יהבו כסא לההוא
 שיאכל עד י״ח הרבים את מוציא אינו דלעולס

 אדם אץ דעבד הוא לגרמיה ופירש״י דגן כזית
 שלא מפני דהתס ברור והדבר .עכ״ל לו מודה
 יין כוס, בשתיית אחרים להוציא ובא דגן אכל
 השתא נחת ולא דעבד הוא לגרמיה שאמרו הוא

 כדי שיאכל שצריך הדבר שיעור כמה ללמדנו
 כזית שהזכירו ומה .י״ח הרבים את להוציא

 שיוציא אפשר דגן כזית שאכל שמי לומר היינו
 מי אבל שבען כדי אכלו לח אם י״ח אחרים

 א״א אוכלין שאר שאכל אע״פ דגן אכל שלא
 שבעם כדי אכלו לא שהם אע״פ אחרים להוציא

 מענין ואינו כלומר הוא אחר ענין וזה וז״ש
 השיעור לענין דאילו שמתו מי דפרק ההוא
 אם י״ח אחרים להוציא שיוכל כדי שיאכל שצריך

 או שובעו כדי שאכל מי מוציא כזית באכילתו
 מדרבנן אלא נתחייב שלא מי אלא מוציא אינו אם
 שאמרו שמתו מי בפרק אלא נתבאר לא זה

 שאמר ומה מדרבנן. אלא בכזיח חייב שאינו
 הברכו׳ עקרי על ובנויים ברורים הדברים אותם
 כזית הזכירו למה לדברי תקשה אם כלומר

 י״ח הרבים את להוציא ולומר לסתום ה״ל
 ברורים דברים שאותם אשיבך דגן שיאכל עד

 בפרק שנתבארו הברכות עיקרי על בנויים שהם
 מלהזכיר ליזהר חשש לא ולפיכך שמתו מי

 שלשה בפרק והתוספות רש״י שכתבו ודע :כזית
 דבריו ודחו רבינו כדעת בה״ג שדעת שאכלו
 ואפקינהו שבען כדי אכלו וחבריו ינאי דהא משום
 דעבד הוא דלגרמיה ואע״ג שסח בן כמעון
 כזית אכל הא כזית אכל דלא משום פעמא

 זו בתשובה רבינו שכתב ובמה .עכ״ל ה״נ
 רבינו בלשון לדקדק ויש :זו דחייה נתיישבה

 ואם וכר אחד כל שאכלו שנים בתחלה ככתב
 דבכל משמע י״ח ויוצא וכר יודע מהם אחד היה

 שיבעו כדי אכל שלא מי דאפילו י״ח יוצא גיונא
 לה• מדסתים שובעו כדי שאכל מי את מוציא
 ולפיכך וכר י״ח שיצאו בד״א כתב ואח״כ סתומי

 המזון בברכת חייב שהוא ושבע אכל אם אבל י״ח אשה או עבד או קטן אותן מוציאין
 כדי אכל בין חילוק כתב שלא דמשמע אותם מוציאין אין קטן בין אשה בין מ■.התורה

 כדי אכל לא אפילו גדול בישראל אבל וקטן אשה בעבד אלא שובעו כדי אכל ללא שויעו
 בחילוק וקטן אשה עבד להזכיר לו למה דאל״כ שבען כדי שאכלו י״ח אחרים מוציא שובעו

 לומר ואין מהא. הא דמ״ש לתמוה ויש כזית אלא שבען כדי אכלו ללא שבען כדי אכלו בין
 עצמו כמברך וה״ל ברכה כל אחר אמן דענה משום הוא י״ח יוצא סתם תחלה שאמר דמה

 אמן שענה מאחר שבעו כדי אכל פלא זה של בברכתו יוצא שובעו כדי אכל אפילו והלכך
 וע״ק בדידה וליתני לפלוג דא"כ אמן ענה כפלא וכר לאביו מברך דבן ההיא אבל

 לא שאפילו והרא״ש והתוספות רש״י כדעת שדעתו לומר אפשר והיה וליתנינהו, דלערבינהו
 כלל אכל לא שאפילו היה הדין דמן משום שבעו כדי שאכל מי מוציא שבעו כדי אכל

 ברכת יברך שלא הצריכוהו שחכמים אלא לזה זה ערבים ישראל דכל שאכלו אחרים יפכיור
 למי אלא מוציאין אינן ולפיכך ערבות בכלל אינם ואשה ועבד קטן אבל נהנה א״כ אלא הנהנין
 איש כמותו התורה מן דבר באותו החייב אלא מי״ח אוחו מוציאין אין ומ״ש דרבנן. שחיובו

 בחשובה במדבדו אלא דאמרן מטעמא מיקרי כמותו בדבר חייב אכל שלא אע״פ גדול
 כדי שאכלו אחרים מוציא אינו גדול איש דאפילו אלא הכי משמע לא בסמוך שכתבתי

ואשה קטן עבד בין ליה שאני דלא עכצ׳׳ל הילכך שבעו כדי הוא גס אכל א״כ אלא שבען

 ■אין התורה מן בדבר שחייב כל דכייל אכלל וסמך לגדול וה״ה נהגי ונקטה גדול לאיש
 דלעולם היא פסיקתא דמלתא דמשום הכי ונקט כמותו בדבר החייב אלא מי״ח אוחו מוציא

:שבען כדי הם אכלו אפילו שבעו כדי אכל שלא למי אלא מוציאין אין
כשהם ומצאן בא מ״ה) שאכלו(ברכות שלשה פרק ראש . וכר אמרים אצל הנכנס ייז

ברוך אמר זביד רב אחריהם אומר מהו מברכין
 אלא חינ״ז מידי איתן מו־ייאץ אץ התירה מן בדבר הה״ב
 אצל אהנכנם יז י* כמותי התורה מן דבר באותו החייב
 המברך מצא אם .הזימון בברכת מברכין ומצאן אחרים
ך. נ״] הוא ברוך עונה הוא נברך אומר ר בו מ  ואם ו
 עונה הוא משלו שאכלנו ברוך עונין האוכלים מצא

i אמן אחריהן

W פרק
ל א  צריך המוציא עליו שמברכין הפת ^האוכל כ

 פת שהיא ואע״פ .וםוף תחלה ידים נא] נטילת
 טומאה להן יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין יאע״פ חילין

 שטיבולו דבר כל וכן .ידיו שתי שיטול עד לאי^אכל
 ידיו הנוטל כל ב .* תחילה ידים נטילת צריך במשקין

 מכרך לתפלה w בין שמע לקריאת בין לאכילה בין
 שזו . ידים נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר תחלה
 הראב״ד השגת התורה מן שנצטוינו חכמים מצות

 התורה פי על שנאמר מהן לשמוע
*יורוך אשר  אין נאחרונים ומים .

 מפני אלא שאינם עליהן מברכין ש
 להזהר אדם חייב ולפיכך .הסכנה

 בין ידים יינטילת ל :ביותר בהן
תבשיל

 עשין המ״ג קנ״ח סי' א״ח מור ב :״ח5ק סי׳ מור א
 א״ח מור ד ;כ״ז עשין סמ״ג קפ״א כץ' מור ג :כ״ז

:קע״ו סי'

 מגרכין אין אחרונים ומים *)
ו' עליהן  : ביותר עד נ

תב  שמעתי אני ז״ל הראב״ד כ
 הקדמונים הגאונים בשימושי

 ברכה האחרונים המיס על שכתבו
 דברים ראשי וחיי ידים רחיצת על

 דרשו חכמים שהרי הם נכונים
 והתקדשתם אחד מפסוק שתיהן את

 ידים אמרו וכן קדושים והייתם
 לברכה פסולות מזוהמות שהן

שיש דבר אכל אס ובברור ובאמת
 רחיצתן על לברך צריך זוהמא בו

:עכ״ל ועיקר בחיבורי חברתי וכן רפואה משוס אלא שאינן ברכה מעון אין יבשים דברים אכל ואס

ומבורך. ברוך אומר נברך לקאמרי אשכחינהו
:אמן עונה ברוך דקאמרו אשכחינהו

 דורשין אץ פ׳ משנה ונו׳. האוכל כל א פ״ך
 לחולין ידים נוטלין י״ח) י.(חגיגה

 נ״י בעו מי ומעשר חולץ ובגמרא ולמעשר.
 ידים נטילת מעונין והבכורים התרומה ורמינהי
 קשיא לא ואסיקנא במולץ וכ״ש במעשר משא״כ

 וסובר דפירי. באכילה כאן באטלהדנהמא כאן
 שמברכין לפת דוקא נהמא דהזכירו דכיון רבינו
 כל ■אבל ידים נטילת דבעינן הוא המוציא עליו
 נטילת צריך אין במ״מ עליהם שמברכץ דגן מיני
 שכתב ומה . במשקה טיבולן אין אם ידים

 כל בפרק פשוט בסוף. כן גם ידים נטילת שצריך
 ידיו שאין פי על אף :ק״ה) דף הכשר(חולין

 מחניתין מייחי ב׳) י״ג דשבת(דף פ״ק .וכו׳
 התרומה את פוסלין אלו זבים בסוף דתנן

 והידים ופירש״י והידיס וכו׳ ראשון אוכל האוכל
 פ״ז במשנה מבואר וכן נטילתן קודם סתמן

ק : דטהרות  וכו׳. במשקה שטיבולו דבר כל ו
 אלעזר דרבי מימרא קט״ו) (פסחיס ע״פ פרק
 עניינו במשקה שטיבולו ופי׳ אושעיא ר׳ אמר
 והיין המים שהם משקין מז׳ בא׳ בלול שהוא

 ופירש״י ודם וטל דבורים ודבש זית ושמן והחלב
 מגסי זה הרי לפירות ידיו הנוטל דקי״ל אע״ג
 אס הפוסל כל וקי״ל משקין דאיכא כיון הרוח

 הנך ה״ל תחלה להיות משקין מטמא התרומה
 בנהמא. כמו ליטול וצריך נהמא כמו משקין

 קדושה משוס לאו נטילה דהך כתבו והתוספות
 משקין יטמא שלא משוס אלא בנהמא כמו ונקיות
 גופו ולפסול לשתותן אסור ויהא תחלה להיות

י :דחולין בפ״ב כדמשמע
 הבשר כל בפרק .וכו׳ ידיו הנוטל כל ב

 בר אידי רב אמר ק״ו)דף (חולין
 פרך מפני לחולין ידים נטילת' יצחק ר' אמר אבין

 מצוה אמר לבא חכמים דברי לשמוע מצוה אביי אמר מצוה מאי מצוה משום ועוד תרומה
ר׳ אמר במים שטף לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל דכתיב ערך בן אלעזר ר׳ דברי לשמוע
 מאי נחמן לרב רבא ליה אמר התורה מן ידים לנטילת חכמים סמכו מכאן ערך בן אלעזר
 מפני ופירש״י . טמא שסף שלא ואחר ה״ק בעי טבילה הא שטף לא וידיו דכתיב משמע

 חכמים דברי לשמוע מצוה .בחולין הונהגה ידיו ליטול תרומה אוכלי פירגילו תרומה סרך
 דפליגי היכא דכל ואע״ג .עכ״ל ערך בן אלעזר כר׳ מצוה היא דאורייתא אמר רבא שהקמה

 שכתבו כמו ז״ל דס״ל משום וכו׳ חכמים מצות שזו לבינו כתב מ״מ כרבא נקטינן ולבא אביי
 היא גמורה דרשה דלאו קרא ליה דאסמיך פי׳ ערך בן אלעזר ר׳ דבלי לשמוע מצוה התוספות

 לשמוע דמצוה משוס טעמא ליבא נין לאביי בין וא"פ היא בעלמא דאסמכתא כתב רש״י ונם
 כך .עליהם מברכין אין אחרונים ומים : לתפלה בין לק״ש בין שאמר ומה :חכמים דברי
 אני הראב׳׳ד כתב :גאון עמרם ולב צרפת רבני בשם דברים אלו בפרק יונה ה״ר כתב

 שבהיג כתבו כיוהבשר בפרק התוספות והנה :עכ״ל ועיקר בחסרי חברתי וכן וכו׳ שמעתי
 עליהם מברכין שאין כתב עמרם ורב ק^ה ודברי הס ה״ג דברי ברכה מעונין שאינן סובר

 ומה . נר״ש בשמתא לדבר סימן ונסן שטיפה בלשון ולא רחיצה בלשון ולא נטילה בלשון לא
 צריך ולפיכך שכחב ומה בסמוך. כמ״ש עיניו יסמא שמא היינו הסכנה מפני אלא שאינן שכתב
הבשר כל פרק ברייתא .וכו׳ ידים נטילת ג מאיסורא: סכנתא חמירא כדאמרינן להזהר

■ שם
משנה לחם

 מ״כו:) (דף שאכלו שלשה דפרק דברייתא דאורייתא הוי כניצה או כזית קי״ל לדידן
ההיא מיתרצא וכהכי התוספות כדכתבו אסמכתא הוי לא יהודה ורבי מאיר רבי דפליגי

: שמח בן דשמעון

מייימוניות הגהות
שיה בי הוו ואי ועד לעולם תט'ד שמו ]מ1  משלו שאכלנו אלהינו נברך דקאמר ואשכחיה ע

תב וכן וכו' שמו ומבורך אלהינו הוא ברוך אומר  עיקר ]6[ : ה׳ג בשם וצ״ל רבינו מורי כ
ק בש״ח ם יד־ נטילת שר: כל פי  שיחיה רבינו מירי פסק רכן העמוד כלשון בס״ה פסק וכן [ב] הב

 ודלא ראבי״ה פירש וכן [ג] :יצר באשר סגי תורה לדברי אבל לתפלה דוקא וכתב בתשובה
י ד  דוהייתם מקרא דברים אלו בסוף להו דילפינן אע״ג התוספות פסקו יכן צדק מלכי בן כ

 דוק^ בשמן הרגיל ואפ״ה מהתם נמי דילפינן רשמן דומיא בעלמא אסמכתא אלא אינו קדושים
 פסולות מזוהמות ידים הכא דאמרינן הא ר״י ואומר מברכין כיצד פרק כדאיתא מעכב שמן

ח רגילים שהיו בימיהם דוקא היינו לברכה ל מ  בסוף כדאיתא העינים את שמסמא סדומית נ
 ידיו שאין מי אחרונים מיס צריכין אנו אין אנו אבל הצלמים כל ופרק דעירובין קמא פרק

סעודתו אחר ליטול ורגיל איסטניס אדם מיהו המזון. ,ברכת קודם ליטול צריך שיהא מזוהמות

 ואמר פשרה עשה בהשגות ז״ל הראב״ד .עליהן מברכין אין אחרונים ומים ב פ״ן
 מזוהמות שהידיס משני יברך הידיס את מזה& שהוא ודבר תבשיל כשיאכל

שאז סת כגון יבש כשיאכל.דבר אבל קדושים דוהייסס מקרא לן וכדנפקא לברכה פסולות
אין .
עוז מגדל

ה : מ״ה) שאכלו(דף שלשה סרק . הפיק סוף עד ׳0 אחרים אצל הנבנ
ף. תחלה עד כו׳ הפח האוכל כל פ״ל סו פ י״ח): ף1( דורשץ אין פרק בחגיגה ו ע׳  סה שהיא א

: י״ד) דשגח(דף ופ״ק ק״ו). (דף הנשי כל פיק בחולין .ידיו בתי שיעול עד כו׳ חולין
 והואיל חבשילין דשני פסקא בגמרא קע״ו) (דף פסחים פיק־ערני .יורוו עד כו׳ בטיבולו דבר כל ובן

ס דמסבח דברים אלו פוף דוהחקדשחם באסמכחא מצוה והיא  סמך וה ועל לברן ציין נ״ו) (דף נרנו
 עליהן מנרכין אין אחרונים מים ;הבית בחורסי הקדושה בבית ז״ל הישב״א מורי וכ״כ הפסק ה1ב ז״ל
ב :ק״ו) הבשר(דף כל פרק .ביותר עד כו׳ ת  בחיבורי חברתי וכן וכו׳ שמעפי אני ו״ל הראב״ד כ

ע שלא הסכימו מקוצי והר״ט ז״ל התובעות נעלי רבותינו כי אומי ואני :עכ״ל ועיקר  כר״מ כלום לב
מי כל כלומר ני״ש בשמתא נבימניו אומי והיה מדותיו על והפרי! הסכים כן ו״ל יונה רני והרב ז״ל

שחא דרגילינן אגן מנרבין כיצד פרק כדאםרינן הרזון ברבת קודם ליטול צריך שחא במ  וברכו קדש ידיכם שאו דכתיב המקרא מן הדבר סמכתי ואני שטיפה או יתיצה או נטילה עליהם שבייך מעכב ס
א דילפינן אע׳ג ליפול צריך אין כה״ג בלאו אבל לן דאמיינן ראשונה נטילה דהיינו תברכו שעה נאותה רחיצה היא שזו קדש ידיכם כשחשאו כלומר ה׳ את כדפירש' רשמן דומיא מקי

״ן קמן למימר כדנעינן משסילן באחרונה שנושאן,אבל קמא'דסוטה פירקא ת :מ טיל שר כל פרק בסוף. נין עד כו׳ לתבשיל תבשיל בין ידים נ :ק״ה) (דף מ
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עד ואסיקנא והחב לפקק עד לחולין גנלייחא גורם הרי״ף אבל מכולם. יותר שמחמיר בשר של לתבשיל בשר של תבשיל בין דה״מ בגמרא הסם ואמרינן וע״ב) ע״א ק׳ה (שס
לפקק עד גורס שרב אמוראי פליגי דבהכי יונה רבינו ופי׳ לתרומה בין לחולין בין לפרק .נינהו חובה גבינה לשל בשר של תבשיל בין אבל גבינה של לתבשיל גבינה של תבשיל בין או

באצבעותיו כופף כשאדם שבולטים האצבעות שבסוף הקשרים עד דלחולין קאמר ומיה ניקור כעין אלא אכילה זה שאין ברכה טעוגין אין לבשר גבינה בין שעושין ובנטילה סמ״ג וכתב
דלתרומה יותר מיקל ששח ורב היד סוף דהיינו הפרק עד ידים ולקידוש ולתרומה הושעיא רבי אמר אלעזר רבי אמר ק״ו) (שם • וכו׳ ידיו הנוטל וכל :בשר ומליחה חלב
 סבור נקיות משום אלא לסירות נ״י אמרו לא

 אמר איכא מצוה הא דליכא הוא חובה מינה
 ופליגא רשות אלא מצוה ולא חובה לא רבא ליה

 לסירוס ידיו הנוטל נחמן רב דאמר נסמן דרג
 נחמן כרב רבינו ופסק הרוח. מגסי זה הרי

 אליבא לאו רשות אמר דרבא ואע״ג הוא דבתרא
 אלעזר דרבי מילסיה לפרושי אלא אמרה דנפשיה
 ועוד ס״ל. נממן דכרב אפשר דינא ולענין

 ב׳) י״ח דורשין(חגיגה אין כפרק דאוקמיק
 נטילת מעונין והבכורים התרומה דתנן הא

 באכילה בחולין וכ״ש במעשר שאיןק מה ידים
 הרי לסירות ידיו הנוטל נחמן דאמררב דסירות
:קי־׳ל דכוותיה אלמא הרוח מגסי זה

 :באחרונה ידים נסילח צריך בו שהמלח סח כל
 את עלינו קלקל וכו׳ זה עשה הראב׳ד כתב

 ספרנו נוסח׳ שאס אומר ואני עכ״ל. הלשון
 טעון בו שהמלח דפת לרבינו מנ״ל קשה אמיתי'

 דץ הזכיר לא למה קשה ועוד אחרונים מים
 ק׳׳ה) (חולין הבשר כל בפרק המוזכר מלחא כל

 אחא רב א״ל י״ז) (דף דעירובין ס״ק ובסוף
 לא א״ל מאי מלחא כל אשי לרב דרבא בריה

 וימודו כמו מלח מדד מלחא כל ופירש״י מיבעיא
 אחריו ליטול צריך מאי בעומרא וכלו בעומר

 שכתב הראב״ד השגת היסה ■מה ועוד לא או
 קלקל עליו והשיג מיכל ■כייל כו׳ כנגד זה עשה
 דומה יבינו שכתב דין שאין הלשון את עלינו
 דעתו על שעלה נאמר אם אלא כלל מיכל לכייל

 מיכל כייל מפרש היה שיבינו הראב״ד של
 ולגרוס הספרים לשבש באנו ואם וזר דוחק וזה בו שהמלח פס אכל כלומר אכילה מלשון

 דעירובין פ״ק ובסוף הבשר כל בסרק שנזכר וכמו באחרונה ידים נטילת צריך המלח אס כל
 הראב״ד כוונת היתה מה א"כ קשה המלח את כל בו שכתוב מוגה בספר מצאתי וק

 לשון שהוא המלח אס כל ולא המלח אס מדד לכתוב שהיל שמשיגו לומר ואפשר .כשהשיגו
 : בשליש וכל הוא דקרא לישנא וגם דגמראנקט דלישנא השגה אינה וזו לכל מובן בלתי

 שסדום סדומית מלס דמשחכח הוא באיי למימר דאיכא משום וכו׳. שטבעו מלח או ומ״ט
 דהוו משמע בבבל שהיו הגמרא ובעלי חיישינן לא ארצות בשאר אבל להם קרובה

 משנה .וכו׳ סטוריס ובמחנה : סדומיס כמלח שטבעו מלח או כתב לכך להכי מיישי
 ידים מרחיצת ופטורין מקום מכל עצים מביאין במחנה פטיו דברים ארבעה דעירובין ספ״ק

 : חובה אחרונים אבל ראשונים מים אלא שנו לא אביי אמר ובגמרא ומלערב ומדמאי
 ידים נטילת ת״ר ק״ו) (חולין הבשר כל פרק ברייתא וכו׳. ידים נטילת היא היכן עד ד

 עד לחולין כאן עד רב אמר לפרק עד במקדש ורגלים ידים לקידוש לפרק עד לחולין
 בין ע"כ אמר ששח ורב לחומרא לתרומה בין ‘לחולין בין ע"כ אמר ושמואל לתרומה כאן

 כשמואל דריב״ל בריה בר מיישא ור׳ אמי דרבי הדיא בר ואמר לקולא למרומה בץ לחולין
 שהוא השלישי הפרק עד לתרומה האצבעות שבאמצע השני הסרק עד לחולין ופירש״י ס״ל
 ע״כ והזרוע היד חבור שהוא העליון הפרק עד הכיור מן ורגלים ידים לקידוש היד בגב

שמואל לדעת לחולין הגי האצבעות סוף עד זה ולפי שסי/ כמו בידו היה מראה לחולין

הראב״ד העזגת
 : הסכנה מפני עד פח כל *)

ג ז  כנגד זה עשה ז״ל הראנ״ד כו
 מיכל כ״ל כגמרא שאמר מה

 ראשי ופיי כ״ש לא ליה ואמר מאי
:עכ״ל הלשון אס עלינו קלקל

 ופירות .נוטל אינו רצה נוטל רצדז רשות לתבשיל תבשיל
 . בסוף בין בתחלה בין ידים נטילת צריבין אינן חולין של
 זה הרי לפירות ידיו הנוטל ובל

 בו שהמלח פת בל * . הרוח מגסי
 שמא באחרונה ידים נטילת צריך

 שטבעו מלח או מלחסדומית בו יש
 עיניו על ידיו ויעביר םדומית במלח
 ידים ליטול חייבין זח מפני .ויםמא
 מנטילת פטורים ובמחנה .המלח מפני סעודה כל בסוף
 באחרונה וחייבין במלחמה. טרודים שהן מפני בתחלה ידים
 . הפרק עדני] ידים נטילת היא היכן עד ד ז הסכנה מפני

 וכל ידים. וה] שתי לכל רביעית המים שיעור וכמה
 למדת העולה וכל ידים. בנטילת חוצץ בטבילה שחוצצים

 : רביעית לשיעור עולה מקוה
 ידים נטילת ייהצריך כל * ה

 צריך אינו מקוד. במי ידיו והטביל
אם דבר  שאין במים הטבילן אחר.ו
 שאובין במים או מקוה שיעור בהם

שבקרקע
:כ״ז עשין סמ״ג קנ״ע סי׳ א״ח עזי א

השגתהדאכ״ד
 : ׳0 ידים נעיצת הציין כל *)

ב ת  מחוור אינו זה ז״ל הראנ׳ד כ
 טונלין קריין בעלי שהרי

 יש אם שאוכין שהן אע״פ כהן
:עכ״ל בקרקע סאה ארבעים בהן

 כמו האצבעות שבסוף הקשרים עד סגי נמי
 קאמר ומ״ה לפרק בכולהו גריס ושמואל לחולין
 סוף עד בכולהו לתרומה בין לחולין בין דל״ש
 דחדא משוס בברייתא ערבינהו דלא והא היד
 עד סתם כתב ורבינו ,וגרסינהו שמעינהו חדא

 לומר לנו שיש אלא הכרע בדבריו ואין הפרק
 דסבר אמרה רביה הרי״ף כשיטת דמסתמא

 עם חיבורה מקום היד סוף היינו הפרק עד
 משמע הכי .וכו׳ המים שיעור וכמה : הזרוע
 דף (שם הבשר כל ובפרק ידים מסכת בריש
 כלומר אשיעור׳ קפדיתו לאמימר ר״ש א״ל ק״ז)
 שחוצן וכל :אין א״ל רביעית במים שיהא

 ק״ו) הבשר(שם כל פרק ברייתא .וכו׳ בטבילה
 ס״ב בטבילה החוצצים דברים רבינו ביאר וכבר

 למדת העולה וכל :עליו עיין מקואות הלכות
 כתב מקואות מהלכות בפי״א .וכו׳ מקוה

 והברד השלג הם מקוה למדת העולים שדברים
 עוד וכתב הנרוק וטיט והמלח והגליד והכפור

 בשוקת והניחו בתחלה שלג הביא שאפילו שם
 זה וכל וכשר שלם מקוה זה הרי שם וריסקו

 כלי שם עוד רבינו וכשב . דמקואות בפ״ז שנוי
 ידים לנטילת כשרים מים רביעית בו שהיה
 ידים לנטילת פסולים מים מעט לתוכו ונתן
 שנתן כשיעור הכלי p נמל כשרים אלו הרי

 פסולה זו הרי כשהיתה בלבד רביעית ונשארה
הרביעית שיעור השלימו הפסולים שהמים מפני

 אמר כ״ב) (דף דזבחיס בפ״ב מדגרסי׳ וטעמו
 כיור למי משלים מקוה למי המשלים כל ר״ל

: סאה ונטל סאה נתן למעוטי פפא רב אמר מאי למעוטי משלים אינו רביעית למי
 טבריא בחמי ק״ו) דף הבשר(חולץ כל בסרק ומדאמרינן .וכו׳ ידים נטילת הצריך כל ד.

 דידים בפ״ק וכן בהו מהניא טבילה אלמא בסמוך וכמ״ש פליגי לא כ״ע במקומם
 אין ובפרק טבילה מדין ודאי והיינו כשרים בקרקעות הכלב משתיית שנפסלו דמים מנן

 טבילה דמדין וכיון מטבילין ולקדש לתרומה לחולין לידים נוטלין תנן י״ח) דורשין(חגיגה
 שאין במים הטבילן ואם רבינו שאמר וזהו מקוה שיעור בהו דליהוי דבעינן פשיטא עלה אתי
 ידים טובל שאדם מקום כל דתני תוספתא רבינו הביא דמקואות ובפ״ק מקוה שיעור בהם

 צריך אין ידיו המטביל סמ״ג כותב : טובלין וכלים ידים אין טובל אדם אין טובלין וכלים
ן' מהר׳׳י וכחי דידים שני בפרק כדמניא ידיו להגביה ולא ניגוב ולא פעמים שתי שטיפה

:אחר ?בר צריך אינו והטבילס ידים נטילת הצריך כל במ״ש רבינו נתכוון שלזה ז״ל חביב
 בחשבורן אלא שאינן,מטהרים נובעים שאינם במים היינו שיעור רבינו דמצריך דהא ודע

 גוף בהם מטבילין שהוא כל אפילו מעין מי אבל מקוה אלא כאן הזכיר לא ולכך
 הידים את בהם שמטבילין וכ״ש מקואות מהלכות ט׳ בפרק רבינו לדעת בהם שכולו'עולה

 זה הראב״ד כתב :וכו׳ שאובין המים שאין רבינו ומ״ש .לכסותם כדי במים שיש כל
 בבעלי הראב״ד שכתב זה דין .עכ״ל בקרקע סאה ארבעים בהם יש אס וכו׳ מחוור אינו

 ידים לנטילת דה׳ה לומר הכרח משם אין מקום ומכל דמקואות רס״ח במשנה הוא קריין
להטביל שבקרקע שאובין מיס רבינו דפסל והא .בהם מובלין אין טמאין דגשאר כיון

בהם
משנה לחם

 כלומר שאמר וזהו סדומית מלח משום נקיות הכא אלא כלל הזיהום מחמת איסור אין
: סכנה שהיא סדומית דמלח רפואה משוס

 ז״ל רבינו ספרי במקצת הגירסא היא זו .באחרונה ידים נטילת צריך בו שהמלח פת כל ג
̂-■.וכו׳:וכך: המלח כל בהן שכתוב אחרים ספרים וראיתי ג^ס היה ̂^̂^

 ידים נטילת צריך המלח אכל אחרת גירסא נמצא ישן אחר ובספר עוז מגדל בעל בדבריו
 כנגד זה עשה ואמר בהשגות כתב כך ומפני ז״ל הראב״ד בדבריו גורס היה שכך ינראה

 .לשון שפירש כלומר הלשון את עלינו קלקל ראשי וחיי מאי מיכל כייל בגמרא שאמרו מה
 בדברי זו שאיןלגירסא ובודאי מדידה. לשון אלא כך פירושו ואין אכילה לשון מיכל כייל

 אע׳׳א כלומר וכו׳ שטבעו מלח או וכו׳ צריך המלח כל הגירסא ועיקר עיקר ז״ל רבינו
: כסדומית שטבעו למלח נחוש מקום מכל סדומית למלח לחוש לנו אין הזה שבזמן

 כ״ב) (דף דזבחיס שני פרק .וכו׳ רביעית לשיעור עולה מקוה למדת העולה וכל ד
ואמרו משלים אינו רביעית [למי] כיור למי משלים מקוה למי המשלים כל אר״ל

עוז מנדל ^
ל נ ד לפידח ידיו הנוטל ז  מקומות וכמה י״ח) דורשין(דף אין ופרק הגשר כל פרק .הרוח מגסי זה ה

ל : דומיו הלכה היא נמלמוד ו׳ המלח אח כ כו׳ סחמיה מלח כטנע שטנעו מלח או עד נ
ף וסוף שם הנשי כל פרק . הסכנה מפני עד ד ב : ידיה וריש י״ז) מנוי( ת  וכו׳ זה עשה ז״ל הראנ״ד כ

אני : עכ״ל הלשון אס עליט קלקל  וה״ג הנשר כל פרק שלנו ספרדיס היאוהנוסחא מסוק! אדינא אומר ו
 כן שנקראת אלא ממש סדומית ואינה העיניס אס שמסמא נמקומוס יש סדומית שנקראת עד כן כל נטנעה וקשה רע שמלח מפני דעתו על כך מפרשה ואני העינים את שמסמא יש סדומיח שמלח מפני לה

 כמנהגו דעירונין קמא פירקא סוף המחנה וענין הנשי כל פרק נהלכה מוצאו מקום לרמוז והשני האין עפר נשליש וכל מנורר מקרא לשון שהוא האחד עניניס לשני הלשון זה ולקח טנעה ורוע חזקה שם על נננויה
ה : עלי משקלי האומר סרק ונערכין ידים וריש הנשר כל פרק .הפרק עד ידים נטילת היכן עד :מי״ן שהקדמתי כמו החנור ממעלת וזה מקומות בכמה מ כ ם. ננטילס עד כו׳ המים שיעור ו די ק י  כל פי
ב : ננטילה אלא הידיס את מטהרין השאונין המים שאין עד כו׳ ידים נטילת הצריך כא :כיור דמי נשמעתין דזנחיס שני פרק רניעיס. לשיעור עולה מקוה למדת העולה וכא :ק״ו) (דף הנשר ת  ז״ל הראנ״ד כ

 ז״ל. והראנ״ד מקואות הלכות ריש ז׳׳ל ר״מ כתג וכן נכולס שוה דיניו וכל המקוה כי הטמאים משאר יותר קריין ננעלי החילוק זה לו מאין ידעתי לא אומר ואני :עכ״ל סאהנקרקע ארנעיס נהן וכו' מחוור אינו
חוחת גם כלום נזה השיגו 6ל משום לומר רוצה ואס הטומאות אנוס שאר מהלכות חמישי פרק ריש ז״ל י״מ וכיונה הזרע ושכנס השרן הטמאות אנות אותה שנינו כלים מסכת ריש שלימה ומשנה היא הלכה'

דיוסף

 מהלכות י״א בפרק סאה נטל דין ז״ל רבינו וכתב . סאה ונטל סאה נתן למעוטי בגמרא
 מיעטו שלא מפני רביעית למי משלים מקוה למי המשלים כל סתם כסב וכאן מקואות
 מקואות מהלכות עשר ששה בסרק כתבה וכבר סאה ונטל סאה דנתן ההיא אלא בגמרא

 מהלכות י״א בפרק שם שכתב מה על שסמך משום כאן סתם ולזה שויס השאר ובכל
 וההיא לחולין נט״י לענין שוים הדברים כל אפשר או סאה. ונטל סאה נתן גבי ,מקוואות

 חולין לענין אבל סאה ונטל סאה נתן משלים דאינו איתמר תרומה לענין וכו׳ סאה דנתן
:תרומה לענין דאיירי מקוואות מהלכות י״א בפרק רבינוז״ל כתב כן ומפני משלים

 בעלי שהרי מחוור אינו זה בהשגות ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ ידים נפילת הצריך כל ד!
 ידים טבילת דהך דכיון דבריו ביאור וכו' שאובים שהם אע״פ בהם מובלין קריין

 בעיק ולא מדרבנן שהיא מורה לדברי קרי לבעל שתיקנו מטבילה עדיף לא מדרבנן הוי
 יהודה רבי בברייתא שם דפליגי כ״ב:) (דף שמתו מי פרק בגמרא כדאמרו סאה מ׳

רבי אמר דלא אמר מד בגמרא שם ופליגי מקום מכל סאה מ׳ אומר יהודה רבי ורבנן
יהודה

מיימוגיות הגהות
ת פרקי ד.יינו שלישי פרק [ד]  דריב׳ל ברית טיישא ורבי אמי רבי דפסיק כשמואל האצבעו

ת‘ כרב ודלא בוותיה ש  פליג ההיא [ה] :ובס׳׳ה התרומה ובספר בתוספות ע״ש לקולא דתגי ש
ם טהרה משיירי ואתו הואיל לשנים ואף לאחד רביעית מי בדתנן דקי״ל  רק ידיו נטל אם אמנ

: יי״ו בהלכה כדלקמן ידים שתי לכל רביעית צריך אחת בשטיפה



123 סבמשנה כסף פץ ט־כות הלמת אהבה.משנה כסף
 גהם לטטל אפילו דהא ש״ד המשיכום אם אבל המשיכום מלא ולמ הידיס אה בגם

 ואף סיד מקואות בהלכות לבינו וכמ״ש להכשיר מורים המערב מחכמי יש הג<ף כל
 הגוף כל מבילת בהם להטביל היינו בזה מעשה שעשה מי ראה שלא שכתב עלפי

עלמאכשר: לכולי בהם ידים להטביל אבל
 :בסמוך יתבאר זה כל .וכו׳ הנוטל בל 1

 שאף דברים אלו בפרק יונה רבינו וכתב
 ידים נטילה על יברך ידיו מטביל שהוא פי על

 אותה נעשה נטילה חיוב מכח זה שטבולו כיון
 נטילה בכלל טבילה שאין יברך לא להטביל אבל
 וכתב .חיובו מעיקר נצטווה לא הטבילה ועל

 :הגאונים בתשובת מצא ושכך עיקר שכן הרשב״א
 נפל ידים דמסכח פ״ק .וט׳ שנשתנו טיס ז

 ונשתנו וקנקנתום קומוס ידיו לתוך
 אם הדין דהוא רבינו וסובר פסולין מראיהן

 אס וכן שנא: דמאי מקומן נשתנו'מחמת
 ל״ה) (דף דע״ז שני פרק . וכו׳ נתגלו

 וכו׳ לר״ה ישפכם לא שנתגלו מים רבנן הנו
 אומרים אחרים ורגליו ידיו פניו בהם ירחן ולא

 סירטא שאין מקום אסור סירמא שיש מקום
 דלא דכיון ז׳ל וס״ל כת״ק רבינו ופסק מותר.

 ואפילו ידים לנטילת פסולין ממילא בהם ירחן
 האוסר גלוי ומיהו נטילה. לו עלתה לא רחן אם

 רוצח בהלכות רבינו בדברי נתבאר אותן
 ואיפשר רבינו דברי על הטור וכתב נפש ושמירת

 לנטילה אף כשרים לגלוי חוששין שאין דהאידנא
:הס נכונים ודברים

 שופכין נעשו מלאכה בהם שנעשה מים כל ח
 או מלאכה עשהבהם דידים פ״ק וכו׳.

 דל״ש רבינו ומפרש פסולים. פתו בהם שפרה
 מכלל ששמם לפי נפסלו בקרקעות ול״ש בכלים

 לקרקעות כלים כין מפליג מדלא הפופכים
 בסמוך וכמ״ש הכלב משתיית בנפסלו כדמפליג

 נובעים במים אבל נובעים שאינן במים והיינו
 נפסלו דלא רבינו מדברי נראה מקוה במי או

 כלים בהם שהדיח שאובין מים מדכתב בכך
 :דפסל הוא בשאובים דדוקא משמע וכו׳
 דידים פ״ק שם משנה .וכו׳ בהם הדיח

וכו׳. שהנחתום מים :רבינו כלשון
בהם מטביל שהנמתוס מים דידיס פ״ק פס ג״ז
 בהם ידיו מדיח שהוא פסול הגלוסקים אה

 שהוא ידיו מדיח שהוא רבינו ומפרש כשרים
 נשתנו אם אבל המים נשמנו כשלא דהיינו המשנה בפירוש רבינו מדברי ומשמע .מהם חופן

: הוא ופשוט שקדם כמו פסולים
 ובקרקעות פסולים בכלים הבהמה משתיית שנפסלו המיס שם ג״ז וכו׳. שנפסלו מים ו-כל ט

 מהם ללוק יכול כלב שאין מלוחים מים י״א דברים אלו פרק הרי״ף וכתב כשרים
הבשר כל בפרק הרא״ש וכתב הנרוק כטיט להיות שקרובים עכורים מים אומרים ויש

לחם
 אמר וחד שאובים מיס ̂לרבויי אתי מקום ומכל בכלים לא אבל בקרקע אלא כן יהודה
 מקום דמכל כמ׳ד פסק שהראב״ד ונראה בכלים אפילו הוי יהודה רבי דקאמר דהאי
 כלומר בקרקע סאה ארבעים מים בהם יש אם כתב כך ומפני שאובים מים לרבויי אתי
 דרבנן כיון ז״ל רבינו מל שהשיג מה קשה מקום ומכל ז״ל. כוונתו נראה זאת בכלים ולא

 כרבנן. לפסוק עדיף ומפי שאובים במים סגי דלא דסברי ומשמע סתם דר״י זה על פליגי
 אליביה וטרו ושקלו יהודה רבי דברי בגמרא פי׳ מדאמוראי כוותיה לפסוק רצה ואולי

: ז״ל רבינו דברי על השגה זו אין ומ"מ
 טיט דהיינו ז״ל דהרי״ף בחרא כפירוש שמפרש נראה . עכורים או וכו׳ מיס וכל ט

 פרה אין דאי דזבחים שני בפרק אמרו הא כשרים בקרקעות אמאי וא״ת הנירוק
 אבל טומאה לטבילה למקוה דוקא דהיינו וי״ל . פסולים במקוה אפילו מהן ושותה שוחה
 בכונס דוולא בזיע אי גבי ק״ז) חולין(דף ז״ל רש״י שכתב כמו הקלו ידים טבילת לענין

:הקלו הכא הנוד כשפופרת בעינן מקואות חיבור דלענין דאע״ג משקה
 לחמי טבריא מחמי לחלק כדי בלבד הראשונים לענין הוא .וכו' במקומן מבריא חטי

מרים שהם מפני פסולים טבריא חמי לראשונים כשרים האור דחמי דאע״ג האור

מיימוניות הגהות
 במהכת תנן וכן פר׳י וכן [ז] ; ע׳כ הכלי בתוך ידיו להטביל שמותר שכתבו כה׳ג דל» [ו]

 היינו מהן ושותת שוהה הפרה כשאין דפסול שקיבל הזבחים כל פרק רטשטע והא ירים
ת עבין כשהן מ ח : התרומדו בספר וע״ש טיט מ

 מטחרין שאיבין המים שאין כלום עשה לא שבקרקע
 צריך ידיו ייהנוטל כל ו :בנטילה ש אלא הידים את

 פםולין יהיו שלא עצמן במים דברים. בארבעה להזהר
 שתי לכל רביעית בהן שיהיה ובשיעור .ידים לנטילת

 ובנוטל בכלי. בהן שנוטלין המים שיהיו ובכלי ידים.
 פוםלין בדברים ארבעה ן .*נותן מכה באין המים שיהיו

הן. מלאכה ועשיית וגלוי. שינוימראה. המים. את  ב
 מים כיצד מהן. מלשתות הבהמה את שמונע והפםד

 מחמת בין בקרקעות בין בבלים בין מראיתן שנשתנו
 .פםולין אלו הרי מקומן מחמת לתובן.בין שנפל דבר
 לנטילת נפםלו משתייה אותן האוםר גלוי נתגלו אם ובן

 שופבין נעשו מלאבה בהן שנעשה מים כל ח ידים.*
 בהן שהדיח שאובין מים כיצד .ידים לנטילת ופסולין

 בין בכלים בין בזה וכיוצא פתו בהם ששרה או כלים
 מודחין כלים בהן הדיח . ידים לנטילת פםולין בקרקעות

 את בהן מטבל שהנחתום מיס פםלן. לא חדשים או
 .כשרים לישה בשעת מהן חופן ושהוא .פםולין הכעכים
 המים אבל מלאכה. בהן שנעשו הן שבחפניו שהמים

 שנפםלו מים וכל ט בכשרותן: הן הרי מהם שחפן
 עכורין או מלוחים או מרים שהיו כגון כלב. משתיית

 פםולץ בכלים .הכלב מהן, ישתה שלא עד רע ריח או
 טבריא חמי נלהטביל. כשרים ובקרקעות נס ידים לנטילת
 מהן נטל אם אבל הידים את בהם מטבילין במקומן

 מהן נוטלין אין אחר למקום אמה מהן שהפליג או בבלי
לשתיית ראויין שאינן מפגי אחרונים ולא ראשונים לא

בהמה
:ק״ס סי' במזל עיין נ : ק״ס סי' א״ח עור ב : פס וסמ״ג עזר א

 טנריא חטי :עיקר בחרא דפירוש שסובר נראה רבינו מדברי אבל עיקר קמא דפירושא
 נוטלים אין אמר חזקיה טבריא חמי ק״ו) דף (חולין הבשר כל בפרק .וכו׳ במקומן

 כ״ע במקומן פפא רב אמר שכן כל לא ידיו בהם טובל גופו כל אומר ור״י לידים מהם
בבח דפסקינהו פליגי כי דאסור פליגי לא כ״ע גמנא מינייהו למישקל דשרי פליגי לא

 שם פונים והמיס קצר חלין כלומר בירחא
 למקוה מחוברים אבל מקוה שיעור שם ואין

 ור״י אטומנא בירתא בת גזרינן סבר חזקיה
 דברים אלו פרק הרי״ף וכתב גזרינן לא סבר

 דבגמרא ודע הוא. דר״י דרביה כחזקיה והלכתא
בהמה' משתייה שנפסלו מיס כתנאי אמרינן
 אומר רשב״א כשרים בקרקעות פסולים בכלים

 פניו לא אבל גופו כל בהם טובל בקרקע אף
 ידיו בהם טובל גופו כל הקתא ורגליו ידיו

 בבת דפסקינהו לאו אלא שכן כל' לא ורגליו
 מנא אטו בירתא בת גזרינן סבר דמר בירתא
 כחזקיה לן דקיימא ומאחר גזרינן לא ומ״ס

 לן קיימא נמי כרשב״א בירתא בבת דגזרינן
 ידים לנטילת פסולים בירתא בבת דפסקינהו

 בפירוש כן רבינו כתב לא למה קשה כן ואם
 לומר ואפשר . הכלב משתיית שנפסלו מיס גבי

 ליה הוה כת״ק דידים תנא לן דסתם דכיון
 וכסתם בברייתא ומחלוקת במתניחין סתם

 נימא כן אם *תאמר ואס לן. קיימא מתניתין
 כוותיה תנא לן דסתס כת״ק דקאי כר״י דהלכתא

 לאו כתנאי אמרינן דבנמרא גב על אף וי״ל
 לדחות אפשר דהא כתנאי הוי דלגמרי למימרא

 לא דע״כ כתיק אפילו דאמר דחזקיה ולומר
 ניכר פיסולן שאין מבריא בחמי אלא חזקיה גזר

 הוי ופיסולם רע טעמם ואין הם זכים שהרי
 לשתיה ראויים היו לא ברייתן שתחלת מפני

 נתקררו שעכשיו פי על ואף חומם מחמת
 דליש למימר אתי ולכך בפסולם עומדים עודם

 שנפסלו מימות בשאר אבל מכלי בירחא בת
 אס בטעמם אם ניכר שפיסולם הכלב משתיית

 הגמרא קאמר דלא והא גזרינן לא במראיהם
 דליתי לר״י תשובה משכח דלא משום תכי

 לענין אבל כתנאי לה ומוקי שחק כרשב״א
 ככ״ע לחזקיה לאוקמא דאפשר כיון הלכה פסק

 דפסוליס רבינו שכתב ומה : נקטינן כוותיה
 לשתייה ראויים שאינן מפני אחרונים למיסי

 שנוטל המים הכוונה שאין נראה היה לכאורה
 והיה הראשונים המים את לטהר הבאים שניים מים הכוונה אלא תיתי דמהי אכילה אחר
 מהלכות בפ״ה רבינו כתב וכך בשניים בין בראשונים בין שפוסלים הפסולים מיס לכל

ת או קו  כתב דבהדיא ועוד המים פסול הזכירו בתחילת כן כתב לא למה קשה אבל מ
 אלא אלו בהלכות כתב ולא שניים מיס צריך אינו דלחולין במשנה ידים מסכת בהקדמת

שם מדבריו נראה וכן תרומה אוכל דיני כתב מקואות ובהלכות חולין פת אוכל דיני
ואס

משנה
 האחרונים טעם אלא כך בשביל לאחרונים טבריא לחמי לפו,סלס אין אבל לשתיה ראויים ואינן
 בארק שמבואר כמו לאחרונים פסולים הם בהן סולדת שהיד והחמין המין שהם משום הוא
 סולדת שהיד ודאי טבריא וממי זה בפרק לקמן ז״ל רבינו וכתבו ק״ז) ק״ו (דף הבשר כל

 שנתבאר כמו דרבנן איסור על שעובר מרדות מכת חייב. הוא בשבת בהם המבשל שהרי בהן
 שהמה והתימה הקושיא נסתלקה זה ועם ז״ל, רבינו בדברי ברור לי נראה זה שבת בהלכות

 אחרונים מים לפסול ז״ל לרבינו לו דמאין קפ״א בסימן בא״ח ז״ל מהררי״ק הגדול הרב
 דא"כ כך בשביל לפוסלם ז״ל רבינו של דעתו אין דודאי בהמה לשחיית ראויים שאין מפני

 שנפסלו מים וכל גבי כן לכתוב לו היה בדוקא מבריא ממי גבי זה פיסול כותב היה לא
 במקומן כשהן טבריא חמי כך דבריו ופירוש שכתבתי. כמו טעמו ודאי אלא וכו׳ הכלב משתיית

 וכו׳ נמל אם אבל כלל מהני לא אחרונים שלמים אע״פ ראשונים לשם בהן מטבילין אז
 בהמה לשתיית ראויים שאין מפני הראשונים וטעם נוטלין אין אחרונים ולא ראשוניים לא אז'

 אין דבחולין אחרונים קרי שניים דלמים ז״ל הוא שתיק מה על תמהתי מאד ומה וכו׳.
 מעם וליתן לשנים הרביעית לחלק כשבא לומר כוונתו ואם רבינו לדעת כלל שניים צריך
זה דין ז״ל רבינו כתב למה קשה אכתי נומלין אין שניה בפעם שנוטל המים שאותם מעט

גבי
עוז מגדל

 כשמש גרורות נראיוס גאורן נזה השנתי כנר שהמשינוה. נשאונה נתמורה 6ק« פירקא חוני נן דיוסף
אם לדעתו ואפילו דנית'הקדושה השלישי נשער ו״ל הרשנ״א מורי כתג וכן מטהרין שאוני! המיס שאין

רן הוא ומחוור ניור' וו נפיהקא ו״ל הר״מ שכתנ ומה הממאיס שאר לי מה קריין בעלי לי מה כן  פ
ס מפנילין ואין לידים ממנה נועלין אין דדלאי אריחא האי רנא אמר חמן דגרסיגן הנשר כל הידים. את נ

א אתו דלא לידים ממנה מעלץ אין ה מענילין ואין מכחגנר ועוד לפנים צריכה אינה וזו ז״ל ר״מ כדברי כנעילה אלא הידים את מעהרין שאובין המיס שאין אלמא ע״כ שאוני! מיס להו דהוו הידים את נ
עונל גופו כל אמר יוחנן ורני לידים מהם נוטלי! אין אמר חזקיה טנריא חמי גרסינן שמעתא ההיא נריש דהא ועוד כלי בעינן אלמא רניעחא בת נטלא פקיד מנהר יעקב רני אתקין גופא שמעסא נההיא אסיקנא

נירתא נבת מינייהו דפסיק פליגי כי דאסור פליגי לא כ״ע נמנא מינייהו מישקל דמי דשפיר פליגי לא דכ״ע נמקומן פפא רב ופריק שכן כל לא ידיו בהם טונל גופו כל השתא יוחנן אדרבי ואקשינן ידיו לא אבל בהן
ר מר ת גזרינן « ליה אלטריכא מערה מי דמסיק כיור דמי בשמעתין דזבחיס פ״ג ראיה ,לי יש עוד לידים. ממנו נוטלי! אין בהן טובל גופו שכל אע"פ יוחנן לרבי אלמא גזרינן לא סנר .ומר מנא אטו נירתא נ

ל וצד״ן:. ונתלננו ז״ל ר״מ דנרי נתבררו ולכך לראיה דומה הנדון אין ז״ל הראב״די לדעת אפילו וא״כ ידיו ולא גופו כל בהן שטובל מערה מי איכא אלמא כ״ש לא ידיו בהן טובל גופו כל תאמר שלא  הנוטל כ
 המים וענין : ק״ה) (דף הבשר פרק,כל ובחולין ע״ד) (דף ידים מסכת ריש .פסלן לא׳ עד כו׳ שנשתנו מיס כיצד :אותו פורט כך יאחר הענין לכלול ז״ל הוא שלקח כלל זהו .אותן מלשתות עד נו׳ ידיו

ל : ידים דמסכת קמא פירקא בכשרותן. עד כו׳ בהן מטביל ראשונים מים : ל״ה) (דף מעמידי! אין פרק . המגולים שר(דף כל ופרק ידים דמסכת קמא פירקא .להטביל עד כו' שנפסלו מים כ : ק״ו) ק״ה הנ
:הנשר כל פרק בהמה. לשתיית עד נו׳ במקומן טנריא חטי
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 היאך קשה אבל הסעודה. שאחר מים היינו כאן שכהב אחרונים דמים לומר צריך ק ואם
 אחרונים קרי דראשונים שניים אמים דלעולם ואפשר הסעודה שאחר במים פסול אשכחן

 על מים רביעית להטיל צריך מקום מכל שניים מים צריך אינו דלחולין גב על דאף
 ממים אחרון רביעית חצי יטיל לא כשרים ממים רביעית חצי הטיל ואם ידיו

 אחרון לשניים דקרי המשנה בלשון ומצינו פסולים
ק דתנן  המים שאין ידים דמסכת שני בפי

 : היד גב שעל המים אלא מטהרים האחרונים
ש '  דידים שני פרק משנה .וכו׳ לנוטל י

 טהורה אחת משטיפה אחת ידו נמל
 עד מטמא מאיר רבי אמת משטיפה ידיו לשתי

 צריך אבל טהורות שאינן כלומר מרביעית שיטול
 ושיהיה אלו את לטהר שניים מים שיטול עוד

 דהיינו רבינו סובר רביעית ההם השניים במים
 דנטל וסברי עליה פליגי רבנן אבל מאיר לרבי
 כוומייהו והלכה טהור אמת משטיפה ידיו לשתי

 מתניתין דההיא ועוד המשנה בפירוש כתב וכן
 שניים א״צמים לחולץ דאילו מיחניא לתרומה

 :בסמוך שא^ר כמו רבינו לדעת
ן לי מ  דידים) (פ״ב שס משנה .וכו׳ ארבעה מ

 או זה בצד זה וחמשה ארבעה נוטלים
 המים. בהם שיבאו שירפו ובלבד זה גב על זה

 וכו׳מדאמרינן השטיפה באותה ויהיה שכתב ומה
 אמר ק״ז) דף (חולין הבשר כל בסרק

 אחזוחא אמנא קפדיסו לאמימר ששת רב ליה
 מרביעית דתניא קפדינן לא אשיעורא קפדינן ואחזותא אמנא ליה אמר ואשיעורא

 רבינו וכתב . טהרה משיירי דאתו התם שאני היא ולא לשנים ואפילו לאחד לידים נוטלין
 ראשונים במים אבל שניים במים דוקא דהיינו דה״פ ידים מסכת בריש המשנה בפירוש

 בפחות ראויים והיותם שניים במים שהקלנו מה וסבת אחד לכל מרביעית פחות יהיו לא
 דאתו התם שאני זה בסבת אומרם והוא ראשונים במים נטהרו כבר שהרי לפי מרביעית

 רביעית שצריך בהדיא הרי בלבד היד כל שימשח מה אלא צריכין אנו ואין טהרה משיירי
 דלפת שסובר נראה שניים מים אלו בהלכות הזכיר שלא רבינו ומדברי ואחד. אחד לכל

 וכן טהורות אחת בשטיפה אפילו מרביעית ידיו שנטל שכיון שניים מים צריך אין חולין
:ידים למסכת פירושו ומהקדמת מקואות מהלכות י״א בפרק מדבריו עוד נראה

א בדפנות לא לידים מים נותנין אין דידים קסא סרק משנה .וכו׳ מים נומלין אין י
בפרק כן גם נשנית זו ומשנה החבית במגופת ולא המחן בשולי ולא הכלים

 השוקע הכלי ר״ל שממן מכלים שני בפרק ביארנו וכבר רבינו שם וכתב דפרה חמישי
חבית שנינו דכלים שני ובפרק המחן. שולי נקרא אשר והוא קערורית בתוכו מאליו
כדמיון לו דומה קצה ולו מחרס גדול כלי הוא מחן רבינו וכתב המחן בשולי ־דפונה

 האחד בקצה חקוקה קטנה היא החבית וזאת הקצוות הס ושוליים מחן שולי והוא יד .בית
 לקבלה נעשה שלא לפי תטמא לא ולזה המחן הגבהת בעת בו היד להכניס מחן של

 לקבלה נעשה שלא לפי לידים בו נוטלין אין רביעית מקבל שאפילו נראה זה וכפי .מכיל
 בשום אותם סומכים כן אס אלא רביעית מחזיקין שאין לפי דטעמייהו כתב זסמיג

 מחלוקת שזה אכתוב ובסמוך הרמ״ך בשם הגהות כתבו וכן מסומכין אלא יושבין שאין דבר
ם :בחרסים ולא רבינו שכתב ומה והתוספות: רש״י א  הבשר כל פרק וכו׳ המגופה תיקן ו

 וכפישה חמת לידים ממנה נוטלים שתיקנה מפית מגופת רבא אמר ק״ז) דף (חולין
 ופירש״י לידים מהם נוטלים אין שמקבלים אע״ס וקופה שק לידים מהם נוטלים שתיקנן
 בגווה לאשתמושי לאו דמעיקרא גב על אף רביעית לקבל חקקה שתיקנה חבית מגופת
 אלא רביעית היא חקיקה דבלא נראה כתבו והתוספות .לתוכו עשוי חללה ואין עבידא

 להושיבה בא שאם כיון חשוב שלה קיבול בית ואין מסומנת אלא יושבת ואינה שמשופעת
 שמרחיבה היינו ותיקנה .רביעית בה נשאר היה ולא נשפכים המיס היו סמיכה בלא

מקבלין אין דרובן למים מלאכתן אין פירש״י וקופה ובשק מסומכת. שלא שיושבת עד מלמטה

 שיתן עד מעט m מעט ידייו על ליתן לנוטל יש י :בהמה
שר. אהת בשטיפה כולה הרביעית נתן כשיעור...ואם  כ

 גבי על זה יד או זה בצד זה המשה או ארבעה נוטלין
 ביניהן שיבא כדי ידיהן שירפו ובלבד .אחת בשטיפה זה

 אחד לכל רביעית כדי השטיפה באותה ויהיה המים.
א :ואחד  הכלים m בדפנות לא לידים מים נוטלין אין י

ת. ולא בחרםים ולא המחץ בשולי ולא החבי  במגופת,
 וכן לידים. ממנה נוטלין לנטילה המגופה תיקן ואם

 וקופה שק אבל .לידים ממנה נוטלין שתיקנה החמת
 בחפניו לחבירו »יתן ולא לידים. מהן נוטלין אין שנתקנו

 אותן המטהרת שבירה שנשברו וכלים .כלי חפניו שאין
שברי שהן-ט מפני לידים בהם נותנין אין טומאה מידי

כלים
:נ״ז משין סמ״ג ק״פ סי׳ א״יו טור א

 שיחפור דהיינו אפשר דידהו ותיקון עור של נודות מיני הם וכפישה וחמת .עכ״ל מים
שב: בית להם שעשה משמע גדול מצות ומספר .כלל נקובין יהיו שלא בענין אותן מו
 נותנין שאין מפני בחפניו לחבירו יתן ולא דידים קמא פרק משנה .וכו׳ לחבירו יתן ולא

על ו־ישפוך ידיו ימלא שלא בחפניו לחבירו יחן לא רבינו שם וכתב בכלים אלא לידים
ם ידיו: לטהר רוצה אשר חבירו ידי  שנשברו וכלי

 שניקב כלי רבא אמר הבשר כל פרק .וכו׳
 כן ואס לידים ממנו נוטלין אין משקה בכונס

 שעדיין אע״פ היינו הכלים בדפנות ולא חנן כי
 דאי בהם נוטלין אין הכי ואפילו טומאה מקבל

 ויש .לאשמועינן אתא מתניחין רבא הכי לאו
 כלישנא נקט לא אמאי רבינו דברי על לדקדק

 ונראה משקה. בכונס שניקב כלי דאמר דרבא
 המיוחד לכלי הו,א זה ששיעור מפני שהטעם לי

 אינו לאוכלים מיוחד הוא אם אבל למשקין
 הוא ואס זית במוציא שניקב עד מטומאתו עולה

 הדולפים המשקי׳ לקפל העשוי כלי שהוא גיסטרא
 טהור משקה במוציא אלא ניקב שלא אע"פ

ב׳) צ״ה (שבת המצניע פרק בסוף כדאיתא
כלים) מהלכות י״ט (בפרק רבינו שכתב וכמו
 .המיוחד דבכלי נקט דמילתא אורחא ורבא

 לכלול רצה ורבינו לידים ליטול רגילים למשקין
 סתם כתב ולכן אחד בדבור הכלים b דין

 טומאתם מידי אותם המטהרת שבירה נשברו שאם
 וסמך לידים בהם נותנים אין דינו כפי אמד כל

:כנ״ל מטומאתו עולה נקב באיזה וכלי כלי כל דין כלים בהלכות שכתב מה על
א משקה דכונם לומר שדעתו עוד ואפש־ר  ליטול שדרך נקט דמילמא אורחא דנקטרב

 הנקב שיעור נקוב שטף בכלי ליטול בא שאס נילף ומינה חרס בכלי לידים
 טומאה מידי המטהרתו שבירה דפ?שבר וכתב סתם כך ומפני טומאה מידי ליטהר כשיעור

 משקה מכונס פחות קטן נקב ניקב שאם סמ״ג וכתב .כדינו וכלי כלי כל מילתא תליא
 הנוטל אפס טהורות ידיו על הנקב דרך המים ובאים הנקב מן למסה רביעית ומחזיק

 דמן הנקב על שבאו כיון פסולות הכלי שפת דרך ונופלים לנקב חון העופרים המים מן
 ניקב שלא כיון עליו כלי חורת יש הנקב מן למסה אלא עליו כלי חורת אין ואילך הנקב
 דרך שנוטל אפילו משקה בכונס ניקב שאם מדבריו ומשמע לשונו. כאן עד משקה בכונס
 כתב הרא״ש אבל .ולמטה הנקב מן אפילו כלל עליו כלי חורת דאי^ ידיו לאנטהרו הנקב
 הנקב דרך ליטול מותר הנקב מן למטה רביעית ומחזיק שניקב וכלי הבשר כל בפרק

 דפכל ומשמע התרומה בספר כתב וכן כלל משיב לא הנקב מן דלמעלה פיו דרך לא אבל
 הס אם רבינו בדברי נסתפק הדשן ופתרומת .משקה מכונס יוסר הוא אפילו אמרו נקב

 מחזיק אם אפל הנקב מן למטה רביעית מחזיק שאינו פשוליו משקה בכונס בניקב דוקא
 דמספקא דמאי ונראה‘.פסול נמי פכה״ג אפילו אי או כשר ולמטה הנקב מן רביעית
 אס אלא משקה בכונס בניקב אינו:גפסל רפינו דלדעת לטור ליה פשיטא הדשן לתרומת

 כשר ולמטה הנקב מן רביעית מחזיק אס אבל ולמטה הנקב מן רביעית מחזיק אינו כן
 רביעית מחזיק דאינו דכיון שניקב כלי כתב ולא שנשבר כלי שכתב דייק הכי דרבינו ולישנא

 מצאתי וכן .בכך מטומאתו עולה הוא זה דמסעם נשפר כאילו הוא הרי ולמטה הנקב מן
 משקים מכניס שהוא עד גדול נקב שניקב כלי לשונו וזה הביס בתורת שכתב להרשב״א

 עד הכלי בשולי שניקב בזמן אמורים דברים במה פסול זה הרי המים על מושיבו כשאדם
 במה כשר ולמעה הנקב מן רביעית מקבל אס אפל ולמטה ־ הנקב מן רביעית מקבל שאינו

 שבר נשבר או שניקב כלי אבל מטומאתו אותו מעלה זו שבירה שאין בכלי אמורים דברים
 לה דמשכחת נראה עכ״ל. כלי שבר אלא כלי זה שאין לפי פסול מטומאתו אותו המעלה

 פרק בסוף וכדאמרינן גיססרא שהוא כגון משקה מכונס פחות בניקב מטומאתו, העולה כלי
 מהלכות י״ס בפרק רבינו וכתבו משקה במוציא בניקב מטומאתו עולה שהוא המצניע

בכונס דניקפו כלים דבסתס הרשב״א כדברי סובר שהוא נראה שם רפינו ומדברי כלים
משקה

משנה לחם
 במים שייכי היל״לדאותם הראשונים במים ששייכים הדינים בדוקא.בכל מבריא חמי גפי

 שכתב כמו לכתוב לו והיה חולין גבי אתת מרביעית ידיו על פעמים שתי כשנותן שניים
 במים הס הראשונים במים הנוהגים הדינים שכל מקואות מהלכות י״א בפרק תרומה גפי

:שכתבתי כמו דברים של עיקרן ודאי אלא הדינים לכל כלל ונסן שניים
ן ' לי ט  ידים מסכת בריש המשנה בפירוש רבינו שכתב ממה .וכו׳ ממשה או ארבעה נו

 במים היינו וכו׳ לשנים אף לאחד נוטלין במשנה שאמרו דמה סובר שהוא נראה
 מפרש שהוא שם מדבריו ונראה הראשונים. מהמס הידים נטהרו שכפר־ מפני דוקא שניים

) הפשר כל בפרק בגמרא שאמרו מה ק״ז דף  שאין טהרה משיירי אחו דקא התם שאני (
 שנטהרו אחרים מים משארית דאתו הוא דעתו כפי הפירוש אלא ז״ל רש״י כפירוש פירושו
 אזיל וכאן שם מדבריו נראה כך .הראשונים במים הידים נסהרו שכבר כלומר בהם הידים

שה אחד לכל רביעית כדי שטיפה באותה שיהיה שכתב לטעמיה  מדא לפירושו ואחד.וק
 ואין השניים על מוסיפין שם שאמרו לשניים ראשונים פין בסיפא כדפליג במשנה דשם

 בראשונים לא אבל בשניים דוקא דהיינו ברישא מפליג לא אמאי הראשונים על מוסיפין
ועוד . לשניים פין לראשונים בין הוי גוונא בכל דרישא משמע ברישא ולא בסיפא ומדפליג

עוז מגדל
׳ ליחן לנוטל ׳ לידים נוםנים אין : ידים דמסכס שני פרק . ואחד אמד לכל עד ס  נה נותגיס עד ס

שי(דף כל ופרק ידים דמפכיו קמא פייקא לידים.  .כלי מפניו שאין עד כו׳ וקופה שק אבא :ק״ו) הנ
:הנשר כל פרק כלים. שנרי עד כו׳ שנשנרו באים :הנשר כל ופרק ידים דמסכס דחוספתא קמא פירקא

 לחצאין מהורות אין או לחצאין טהורות ידים לן איבעיא ס״ו:) (דף דגיטין שני דבפרק קשה
 אפילו לאחד לידים נוטלין מרביעית והתנן מרביעית תרי בי דקאמשו אילימא שם ואמרו
 כמו דוקא שניים במים מהניחין דלימא ממשה מאי ז״ל רפינו לדעת והשתא וכו׳ לשנים
 אבל דוקא בשניים מהניתין אי למקשה ליה דאיפעיא והיינו האמת לפי אומרים שאנו

 אשיעורא מ״ד לי׳ וכדספירא מיתניא סחמא דמפניתין לראשונים אפילו דילמא או לא בראשונים
 דגיטין סוגיא הך דודאי ז״ל רבינו לדעת לזה לחרן ונראה .הבשר כל בפרק קפדינן לא

 הבשר כל כיוןדבפרק אבל מתניתין מההיא פריך ולכך סתמאמיתניא דמתניסין ליה משמע
 במקומה סוגיא מקום דהוי הבשר כל דפרק כסוגיא פסקינן דוקא שניים במים דדוקא אמרו

: וכו׳ התם שאני היא ולא התם דקאמר דגמרא מסקנא דהוי ועוד
א ם י  ז״ל מוהררי״ק הרב כתב משקה כונס ז״ל רבינו הזכיר שלא מה .וכו׳ שנשברו וכלי

 לשאר הדין והוא וכו׳ נקט דמילתא אורהא דרבא שסובר מפני קנ״ט פסי׳
 צ״ה) (דף המצניע פרק בסוף הוזכר ג"כ זה דדין וקשה .שיעורו לפי ואחד אחד כל הכלים

 שניקב חרס כלי כתב ושם אדומה פרה מהלכות ו׳ בפרק רפינו וכתבו חטאת מי קידוש גבי
שפירש כמו טהרתו שיעור כפי וכלי כלי כל שם פי' לא ולמה וכו׳ ממלאים אין משקה בכונס

כאן
מיימוניות הגהות

ח]  פעמיים עליהן ישפוך ועדיין חוצץ ודבר ליכלוך עליהן יהא שלא תחילה להדיחן וצריך [
שונה אהת נטל שאם וצריך שנטמאו המים לטהרת שנייד• לטהרם ראשונד.  שלא לחבירתה רא

 אם וכן שעליה משקין מחמת לחבירתה מטמאד• הטמאה שהרי שתיהן שיטהר עד לזו זו תגענה
 לו טמאוס שהרי וליטול לחזור צריך במים מוכשרות בעודם בידיו ידיו נטל שלא אחר לו נגע

 בהן ליכנם שיכול המים מן לנטילה שכשר להיות יכול מסומך שלא אע״ם רביעית מחזיק אם אבל מסומך שלא לעמוד הכלי שיכול שצדיך פסקו מכאן [ט] : שעליהם המים ידי על
קב דרך ליטול מותר אז הנקב דרך המים שיצאו עד קטן נקב ניקב אם אבל [י] : ע״כ סמיכה בלא בשיושבין קב את העוברים המים אבל הנ קב שמן פסולות הכלי שפת דרך ויוצאים הנ הנ

:ע׳׳ב עליו כלי תורת אין ומעלה
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ן דוקא מעומאחם אוהן ממלה משקה אי קג מן רניעיה מחזיקץ מ  הם אם אגל ולמעה הנ

 שהוא כחג רניעיח מחזיק הוא אם כלי שנר שאפילו מליהן כלי שם עדיין רביעית מחזיקין
 לידים נועלין אין זה נסרק שכתב ואע״פ כלים דמסכס שלישי ונפרק שני נפרק מממא

ס נמגופת ולא נחרסים ולא הממן בשולי ולא הכלים נדפנות  פסל כלי שנר משום לאו המני
מסומכין שלא מקבלין שאינן מפני אלא להו

ה דמגופת דומיא  ואע״פ בהדייהו. דנקע מני
 ממנה נוטלים לנטילה המגופה תיקן ואם שכתב
 אלא לאידך תיקון דמהני הדין הוא לידים
 כל בפרק אמרה דאמגופה נקט דרבא לישנא
 ורנא לידים ממנה נוטלין תיקנה דאם הנשר
 נמי אי לאינך הדין והוא נקט מנייהו חדא

 עשוי חללה שאין אע״פ מגופה נקט לרבותא
 כלים לדפנות שכן, וכל תיקון בה מהניא לקנלה

: ודומיהם
ב ל י כ  בכלי ואפילו לידים נוטלים הכלים ב

. וכלי גללים כו׳ הו מ  פרק משנה אד
 לידים נוטלין הכלים בכל ידים דמסכת קמא

 אדמה נכלי אבנים בכלי גללים בכלי אפילו
 טומאה מקבלין אינן גללים שכלי אע״פ כלומר

 בכבשן הוסקו שלא חרס כלי והס אדמה כלי וכן
 : לידים מהן נוטלין טומאה מקבלין אין הם וגם
 נתבאר כבר שלמים שיהיו והוא שכתב ומה

 תימא דלא משום זה רבינו כאן לכתוב והוצרך
 המקבלים בכלים היינו דכלי לשבירה חיישינן כי

 לא והשתא מקבלי דמעיקרא דכיון טומאה
 וכלי גללים כלי אבל כלי מתורת בטלו מקבלי
 טומאה מקבלי לא נמי דמעיקרא כיון אדמה
 כלי מורת מהם בטל לא ניקבו כי נמי השתא
 מפליג לא דגמרא כיון מפלגינן דלא קמ״ל

 אין או רביעית מחזיק שאינו כלי :בינייהו
 דף (חולין הבשר כל בפרק .וכו׳ רביעית בו

 נוטלין אין רביעית בו שאין כלי רבא אמר ק״ז)
 שאין כלי רנא אמר והא איני לידים ממנו

 הא לידים ממנו נוטלין אינן רביעית מחזיק
 הא לחד הא קשיא לא ביה דלית אע״ג מחזיק

לאחד לידים נוטלין רביעית מי דמניא לתרי

 שמשון רבינו דברי הם וכך אדם כח פסק כנר בשוחת הדלי ששפך כיון דהתם לשוקת
 דהמם בסמוך רבינו שכתב השוקת לדין דמי לא כלי כח דאיכא דכיון ועוד קמא בפרק
 כל זה בפרק לעיל רבינו שכתב דוקא לאו אדם דכח שכתבתי למה הוכחה ויש כמ״ש. הלי ליכא

סל בדין בסמוך לקמן וכן נותן מכח באים המיס שיהיו וכו׳ דברים בד׳ ליזהר צריך ידיו מו
הרי ידיו על נותן כאן אין שהרי כתב השוקת

ב t כלים יהיה נותן כח על אלא אדם כח על הקפיד שלא ואפילו לידים נוטלים הבלים בכל י

 ידיו על שטפו המים שנמצאו עד כתב השוקת רביעים מחזיק שאינו כלי שלמים. שיהיו והוא אדמה וכלי
וכבר הגמרא לשון אחר נמשך אדם נתינת מהח ^ ממנה נותנין אין רביעית בו אין או

י ’ * י י ועוד .דוקא לאו אדם דכח דעתו גילה י
 קרובות ידיו כשיהיו היינו אדם כח דכשהזכיר

 שבאו היא דמילתא קושסא דהתם הדלי לשפיכת
 לו עלתה דלא ברישא אבל אדם מכח עליו

 אדם כח כאן אין שהרי מלכתוב נזהר נטילה
 שהרי וכתב בעינן דוקא אדם דכח משמע דהוה

 שדולה השוקת דנקט והא ידיו על נותן כאן אין
 הדולה הוא שאדם אפילו קאמר רבותא אדם

 מפני הטעם ביאר וכבר נטילה לו עלתה לא
 אע״ס נותן הוה אילו הא ידיו על נותן כאן שאין

 הלכות ובסוף נטילה לו עלתה אדם שאינו
ס כתב מקואות  אלא לידים נופלים שאין כן נ

 הזכיר פרק באותו ושלש' פעמים וכן נותן מכח
יונה ה״ר וכתב .אדם כח הזכיר ולא נותן כח

 כו' לידים לישן כשרים הכל *)
 ; לידים משל והקיף עד

ב ת  אמרינן והלא ז״ל היאנ״ד כ
 דבעינן דחולין כגמרא

 כתב עצמו והוא גברא מנח דניחו
 כן שגוי שהוא אע״פ למעה כן

 נעלי קמא לשגא ידים במסכה
 ידעו ואולי כן הסכימו לא הגמרא

 דפליג יוסי דר׳ קמא הגא כי
 הלכתא ולאו הוא יחידאה עליה
 יהיה שהקוף חיתי ומהיכא היא
 ושועה וחרש אדם תורה עליו
 הקוף אבל מעשה להם יש וקען

:עכ״ל כלום ולא

בעינן תרתי דלחד מהא שמעיק לשנים ואף
: רביעית בו ושיהיה רביעית שיחזיק

ל יג כ  חש״ו אפילו לידים ליתן כשרים הכל ידים קמאדמסכת פרק סוף .וכו׳ כשרים ה
ר׳ לידים נוטל והקוף ונוטל צדה על, החבית ומסה ונוטל ברכיו בין חבית מניח

ג ז לידים  לידים ליתן כשדין הכל * י
 אין אם .וקטן שוטה חרש אפילו

 וצק ברכיו בין הכלי מניח אחר שם
 ידיו על החבית יטד; או .ידיו על

 בזו וצק אחת י ידו נוטל או ויטול
 על בראשונה וצק והוזר זו על

 : לידים נוטל והקוף . השנייה
ד  או בידו אדם שדולה השוקת י

 נמשכין והמים לתוכה ונותן בגלגל
 ומשקין והולכין באמה ממנה

 ידיו והניח הבהמה או הירקות
 לו [נ] עלתה לא ידיו על ושטפו המים ועברו בשוקת
 קרובות ידיו היו ואם ידיו. על נותן כאן אין שהרי נטילה.

 מכח ידיו על שטפו המים שנמצאו עד הדלי לשפיכת
ת ' נטיייוז לי עלתה האדם נתינת שנ י ה - ב » י  ה

ן ־ C• נע׳טי' אם לו יישנסתפק מים • ט  «, «׳ צ, ,
 :ר1עה ידם שבעהרה ספק שכל יש אם נעשה. לא או מלאכה מהן

שיעוראו אם בהןכ איןבהן.  הן ש
הספק מן עצמן זהוציא רחון קום ספק ידיו נטל ספק טמאין או טהורין

לא
כ״ז עשין סמ״ג ק״ס סי׳ א״ח עור א

;עכ״ל

 גאון יהודאי רב דעת שכן דברים אלו בפרק
 כל בפרק הרשב״א פסק וכן כת״ק דהלכה

: ובתיה הבשר
ת יד ק שו  הבשר כל בפרק .וכו׳ שדולה ה

 האי פפא רב אמר ק״ז) (חולין
 דלא לידים ממנו נוטלין דדלאי"אין אריתא

 דקא מלא לגבי מקרב ואי גברא מכח אתו
 בזיע ואי לידים ממנו נוטלין גברא מכח אמו

 את בה ומטביל לייפי מילף משקה בכונס דולא
 לו ששופכין צינור אריתא האי ופירש״י דים. הי

 לשדות מים מוליך והוא בדלי היאור מן מים
 ויקלחו לתוכו ידיו למת לידים ממנו נוטלין אין

עבר שכבר אתו גברא מכח דלא לתוכן המים
 סבילה ולא נטילה לא כאן ואין השופך כח

 מקרב ואי מקוה שיעור כאן שאין ליתא בצינור נמי סבילה אמו קא גברא מכח דלאו נטילה
 השפיכה מכח מקלחים והמים שפיכה למקום סמוך ידיו נותן זה שופך כשהדולא דולא לגבי
מקלח והנקב לצינור פיו דרך שופך והשוסך משקה בכונס דולא בזיע ואי ש״ד ידיו לתוך

דלאו הידיים את בצינור כליומטבילין ע״י היאור עם הצינור לייף מילף ליאור מאחוריו פסול שהוא יוסי ר׳ אמר קד״ר ערב בלשון החוף רבינו ופירש’ .אלו בשנים פוסל יוסי
^י שיטה אצלו ראוי אינו וכן היד על המים בששפך גורס והוא דברים אלו פרק זו מימרא כתב והרי״ף . זה בחיבור ודיה היא חמורה סבילה ויהיה הידים על ממנו המים וישפכו ה
ב :יוסי בר׳ הלכה ואין ידו על המים שישפכו עד אותם הטה אשר עצמו האדם ת כ ולפי הרא״ש עליו וכתב הוא כלי דלאו לידים ממנו נוסלין אין משקה בכונס דולא בזיע ואי הראב״ד ו
כל טבילת לענין חיבור חשיב דלא היכי כי בהכי חיבור חשיב דלא בו מטבילין אין ג״כ זה דהא לומר גו רבי שדעת וי״ל :עכ״ל כלום ולא הקוף אבל וכו׳ דחולין בגמרא אמרו והלא
נוטלין אין משקה בכונס ניקב שאם לכתוב הוצרך ולא רבינו גירסת היתה שכך ונראה הגוף קוף מכח אתו כי למעוטי לאו גברא •מכח דליתו דבעינן בגמרא ומ״ש קי״ל כת״ק ודאי
:וכו׳ אותם המטהרת שבירה שנשברו מ״ש'כלים על שסמך לפי לידים ממנו אלא דוקא לאו דקוף ואפשר חיים בעלי שום כח בלא מנפשייהו אתו כי למעוטי אלא
ם טו אלא למעוטי אתא לא דוקא קוף תימא ואפילו נקט דמילתא דאורחא אלא ב״ח לכל ה״ה ספק מלאכה בהן עשה ספק ידים דמסכת שני פרק משנה .וכו׳ לו שנסתפק מי

 צדה על חבית במסה דפסל דר״י וטעמא הקוף. כח ובלא אדם כח בלא מנפשייהו אתו כי
 צדה על מוטה כך ומניחה החבית אח מטה כשהוא שהרי וליכא אדם כח דבעינן משום
 וישב הלך אפילו החבית אח המה שהאדם דכיון משום מכשיר ות״ק מאיליהם יוצאים המים

דמו ולא הוא גברא כח הטייתו מחמת כולו היום כל ,מים שופכת והחבית אח״כ לו

משנה לחם
: הכלים לכל אחד דשיעור דמשמע בדוקא משקה כונס שהזכיר אלא כאן

לי ייב 'רביעית מחזיק שאינו כ דהא ומשמע ק״ז) (דף הבשר כל בפרק דרבא מימרא .

 טמאים ספק כשיעור בהן אין ספק כשיעור בהן יש ספק מלאכה בהן עשה לא
ר: ולטהר ולטמא ליטמא הידים ספק שאמרו מפני טהור ספיקן טהורים ספק הו ט
ש מהרוח. דממסכת דפ״ד י״א משנה על ז״ל הוא פי׳ כן וכו׳. ידיו נטל ספק רבינו ומ״

)ס״ב (שבס אשה במה בפרק מ״ש שזהו שסובר ואפשר לן ליה משא ולא משא אבל :
בה

למלך משנה
ק 1ט פ  פ׳׳ד ז״לייש המוזני הרג מ״ש עיין (א״ה .׳1כ עהור ספיקז ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ס

ת מסלגוט ‘ מ :ע״ש) הטומאות אנות שאר מהלכות ופי״ד מו

 לאחי הא שם ותירצו . לידים ממנו נוסלין אין רביעית בו שאין כלי דקאמר אחרת אמימרא דרבא מימרא מהד הקשו ובגמרא לידיים. גומלין בו] דאין [אע״ג רביעית מהזיק
 אפילו דרבא דמימרא אפשר או .כמ״ש שלם ברביעית אלא נומלין אין בראשונים אבל אחת מרביעית לשניים לידים נוסלין דאז ז״ל רבינו לדעה לשנים דוקא דהיינו ונראה .לשנים הא

ק טו בשניים: דוקא אלא דינא הך הוי ולא הא דחו וכו׳ היא ולא בגמרא וכדאסיקו בראשונים פ . ידיו נטל ס כו׳ ס בסימן ז״ל מוהררי״ק כתב ו מהא כן לרבינו לו דיצא קי
דאמרועוז מגדל

ל ^ לידים. עד כו׳ מחזיק שאינו כל : ידים דמסכת קמא פיקא שלמים. עד כו׳ הכלים גנ  כל פ
: ונתוהפתא דידים קמא פירקא .לידים נוטל והקוף עד כו' לידים ליתן כשרים הכל : הנשר
: עכ״ל כלום ולא הקוף אגל וכו׳ דחולין נגמרא אמרנן והלא ז״ל הראנ״ד כתב

 ונוטל צדה על מנית מעה שנינו וכן ידים דמסכת קמא פרק סוף שנוי ףfה דין הוא,ט אמס אומר ואני
 ז״ל הר״מ וכתנ יוסי דר׳ קמא כתנא ז״ל ר״מ ופסק אלו נשנים פוסל יוט ר' לידים נותן והקוף

 וה״ג למעלה שהנאסי טור דמי נשמעתין דזנחים שני פרק כוותיה דתלמודא דסתמא משום דטעמא מקוצי
 אלמא נתונו אפילו דילמא או נמוכו ולא רחמנא אמר ממנו נכיור ורגליו ידיו לקדש מהו להו אינעיא לה

 דרני כת״ק והיינו דשרי ליה פשיטא הכי לאו פא ממנו דכתינ משום אלא ליה מספקא לא כאן דעד
 לאריתא ליה דמיא ולא שלו הניס נתורת הסכים כך ז״ל הרשנ״א מורי וגם כדנרו הסכים ולכן יוסי

 שתמה ומה נלנד. שדות או נהמות להשקות אלא כלל לנטילה ממוני לא דהתס הנשר כל דט^ דדלאי
 דאנן מסתנרא איפכא אדרנא וקטן שוטה מחרש ליה וגריע כלום הקוף מעשה שיהיה לומר ז״ל הר^״ד

 וללמוד לדמות דעת להם שאין נמש״ו כן שאין מה כן ועושה רואה מה'שהוא כל מדמה שהוא סהדי
 צמר דנתן מתניסין גמרא עצים הגוזל pפ מדאמדנן זה על ראיה להניא לי ויש כמוהו נרמיזה לעשות

 דחד דצמר כגון עסקינן נמאי הכא נתרא דהוא רנינא דאטק הצמר גני על: סמנין דשנח כשמעתין לצנע
 עונדיה דעדיפא פשוטה ראיה לי יש ועוד הוא. מילסא קוף דמעשה אלמא וצנעיה קוף ואתא דחד זסמנין
נעל שליחותו עשו אם ש״ו חרש ניד דשלח מתניסין גמרא מעילה מסכת סוף דגרסינן ש״ו מדמרש דקוף

מהמוניות הגהות
5 הידים את בד■ מטבילק אין דדלאי אריתא האי רבא אמר [כ]

 והוליה הקוף גני על נסנו ששנינו כאותה יוחנן רני ופריק נינהו שליחות נני לאו והא ומקשינן מעל פנית
 חש״ו ומדעניד כאן עד שליחותיה ענדא נמי הכא שליחותיה ענדא אלמא עיחג הרי והוליכו הפיל גני על

 רנ ואיסימא זוטרא מר אסיק הלחם שסי פרק שילהי דנמנחות ועוד כוותיה. דעדיף מכלל ופיל כקוף
 מעשה ודאי וההיא הקוף שסדח כמי נעשה נמצוסו שלא שנעשה דנר וכל וסילקו קדם נשלא תימא אפילו

 חש״ו ניד לעירונו דנתנו מסניסין גמרא מערנין ננל דפרק ועוד הכי. לן וקיימא כמצותו שאינו אלא הוי
 ומפדטנן ליה ממטי לא דילמא ואקשינן עירונ זה הרי ממנו לקנלו לאחר אמר ואס אמדנן עירוג אינו

 חסדא דרג איתמר היכא עד כו' ורואהו נעומד נמי הנא ורואהו נעומד רג אמר חסדא רג כדאמר
 ואקשינן עירוג זה הרי הימנו לקנלו לאחר אמר ואם עיחג זה אין ופוליס לקוף נתנו לפיל נחנו דתניא אהא
 ומעשיהם שוה דינם אלמא ומאפו נעומד רג אמר חסדא רנ אמר ומהדרינן ליה ממטי לא ודילמא עלה

 קשיין ומ״מ פשוט חה עניד קא ואדעתיה ממנו ומקנל רואהו עצמו שהוא ידים ננטילס שכן וכל מעשה
 נסלסא לה ופריקו נסוס' ז״ל הצרפתי אפדם רנינו ותירצם אותם הקשה וננר עירונ לגני אהדדי נדיחות

 אינו כאן ט שם תעיין להעמיק רצית ואם מערנין נכל סרק נשיטס חקוק שהוא כמו שפירי פירוקי
 כל סרק . נטילה לו עלתה עד ׳0 ממנו שדולה השוקת : ונד״ן ז״ל לר׳׳מ לראיה שהנאסיה אלא מקומו

: דידים פ״נ טהור. ידם שנמהרס ספק שכל עד זכו׳ לו שנסתפק טים : ק״ז) ק׳׳ו הנשר(דף
עכ״ג הספק מן עצמן והוציא ורחון קום לו אומדם לרחון מים לו יש אם זה כל ועם ז״ל הראנ״ד נתב

ואני



משנה כסףפז ברכות הלכות אהבה.משנד. כסף

 משום לאו היא מילמא דלאו התם דאסיקנא ואע״ג אחר בענץ שם מפרש שרשיי אע״ס בה
 אנא פפא רב מדאמר לה מדמוכח וכדמשמע עניות לידי יבא שלא כדי אלא הכי דדינא
היה וכו׳ מיא מפנאי מלא משאי  עניות לידי ליתי דלא היכי דכי דמהוי דתנן ספקות לשאר ו
ב ולימול: לחזור צריך מיהא ת  הספק מן עצמך והוציא וכו׳ מים לו יש אס הראב׳׳ד כ
 רבנן שתקי הוו לא כן היה שאם וי״ל . עכ״ל

 ספק לענין בפרק דאמרינן ואע״ג כן מלהזכיר
 קום לפניך מקוה הרי ליה דאמריק פומאה

 ;בדאורייתא עיקר להם שאין ידים שאני מבול
ז ם ט . וכו' ידיו שיגביה צריך הראשונים מי

) (דף דסועה קמא פרק  רב אמר ד׳
 אחרונים למעלה ידיו שיגביה צריך ראשונים מים
 צריך ידיו הנועל תנא למפה ידיו שישפיל צריך

 לפרק חון מים יצאו שמא למעלה ידיו שיגביה
 הללו רבינו ודברי הידים את ויפמאו ויחזרו

 וכתבו ידים מסכת פ׳ ריש ששנינו במה ממבארים
 מתכמאות הידים מקואות מהלכות י״א סרק

 הראשונים את נמל כיצד הפרק עד ומתמהרות
 וחזרו לפרק מון השניים המים ונמל הפרק עד

 השניים שהמים מהורות ידיו לידיו הסרק ממון
 לפרק חון והשניים הראשונים את נמל מהוריס

 שחוז הראשונים שהמים ידו נממאת לידו וחזרו
 השניים המיס ואין ידיו מממק ממאין לפרק

 המים שחזרו ולפי שחון,לפרק מים ממהרין
 מכאן ונראה .עכ״ל ממאות לידיו לפרק שחון
 להגביה צריך אינו אחת בשמיפה ידיו נמל שאם
 ויממאו שיחזרו ממאיס מיס שם אין שהרי ידיו
 מומאתן דהא נממאו לא ליד חון וגם הידים את

 לזה סעד ומצאתי כנ״ל הפרק עד אלא אינה
 ידיו שהממביל בתוספתא וראיתי סמ״ג שכתב

 .עכ״ל ידיו לנגב ולא ידיו להגביה צריך אין
 וכמו ממאות מיס שם שאין לפי מעמם ובודאי

 צריך אחרונים ומים רבינו מ״ש ועל שכתבתי:
ב :ידיו ?ישפיל ת  מוב יותר והוא הראב״ד כ

 הגיע שלא מקום על הזוהמא תעבור שלא
 שראוי יש אחר מעם עוד כלומר עכיל. תחלה

הזוהמא תעבור אולי יגביהס שאס ידיו להשפיל
 בכוונתו ברור לי נראה זה אצבעותיו בראשי אלא אכל לא שהוא נהי שהיה במקום היד בכל

ם : בכך נוחה דעתי ואין אחרת לדעת דעתו הפליג מ״ע ובעל  ברייתא .וכו׳ ראשונים מי
 אין אחרונים קרקע ע״ג בין בכלי בין נומלין ראשונים ק״ה) דף (חולין הבשר כל סרק

 ופירש״י קינסא. בינייהו איכא קרקע גבי על נוטלין אין לה ואמרי כלי גבי על אלא נוטלין
 קרקע גבי על נוטלין אין למיד הוא כלי לאו הכא כלי למ״ד וקסמים טן שפאי קינסא

 דטעמא ואפשר הוא דרבנן דמידי כיון למה ידעתי ולא לחומרא פוסק שרבינו ונראה ש״ד.
 דמילתא דמשום י״ל א׳ינ .לה אמרי בלשון ואידך דנמרא לישנא קמא דלישנא משוס

 משום הוי קרקע גבי על נומלין דאין דמעמא התם דמפרש לחומרא נקמ היא דסכנתא
ם : רעה רוח בין ניטלין ראשונים מים שם ברייתא ג*ז .וכו׳ ממלין ראשונים מי

הראביד השגת
 שיגניה ציין הראשונים מים *)

 כל שיצא מי עד כז׳ ידיו
:ידיו מעל המלח נח

 עוג יומר והוא ו״ל הראב״ד נתב
 על הווהמא חענור שלא

: ענ״ל תחלה הגיע שלא מקום

 ידים שבטהרת ספק שכל טהור ספיקו ידיר נטל לא
ז י טהור  צריך הראשונים“ מים * ט

 יצאו שלא עד למעלה ידיו שיגביה
 את ויטמאו ויהזרו לפרק חוץ מים

 שישפיל צריך ואחרונים . הידים
 כה כל שיצא כדי למטה ידיו

 ראשונים במים ידלן. מ^ל המלח
 על בין כלי גבי על בין ניטלים

 . כלי גבי על אלא ניטלין אינן ואחרונים .קרקע גבי
 .כצונן בין האור נל] בחמי כין ניטלין ראשונים מים

 שהיד חמים שיהיו והוא .כחמין ניטלין אינן ואחרונים
 יכול שאינו הזוהמא את מעבירין שאין מפני בהן סולדת

 : כאחרונה מהן נוטלין פושרין היו אבל בהן. לשפשף
 היום כל עליהן ומתנה שחרית ידיו m גאדם נוטל יז

 והוא ש ואכילה אכילה לכל ידיו את ליטול צריך ואינו
 אם אבל . מהן דעתו יסיח שלא

 ידיו ליטול צריך מהן דעתו הסיח
ח י* נטילה שצריך עת בכל  לט « י

 ואוכל במפה pi ידיו את יאדם
במשקה שטיבולו דבר או פת כהן

אע״פ
 פמ״ג קפ״ד שי׳ ״ח6 מור ג ;כ״ו עשין סמ״ג קפ״א סי׳ מא״ח ב :קס״ג סי׳ א״מ מור א

:ע״ש לחומרא ופסק קס״ג סי׳ טור ד :כ״ז עשין

 הידיס אס מפעפעין שהחמץ מפני בצונן אלא נימלין אין אחרונים בצוק בין בחמין
בר רב אמר בצונן בין בחמין בין נימלין ראשונים מיס הזוהמא את מעבירין ואין  יצחק'

 ממלין אין בהם סולדת היד אבל בהם סולדת היד שאין אלא ל״ש ינאי ר׳ אמר יוסף
רב אמר לא בחמין אבל בצונן אלא נימלין אין אחרונים אסיפא לה דמתני ואיכא בהם

שהיד אלא ל״ש ינאי ר׳ אמר יוסף בר יצחק

הראב״ד השגת
 ; וכו' ידיו את אדם לט *)

 לא אמרו והלא ז״ל הראנ״ד כתב
 לאוכלי אלא מפה התירו

:עכ״ל נלכד תרומה

 ניטלין בהן סולדת היד אין אבל בהם סולדת
 מותר בהם סולדת שהיד אע״ס דראשוניס מכלל
 בחמי רבינו וכתב בסרא. כלישנא רבינו ופסק
 7וצר בסמוך כמיש מבריא חמי לאפוקי האור

 היו אם אבל כתב למה רבינו בלשון דקדוק
 וכו׳ חמין שיהיו והוא שכתב שממה וכו׳ פושרץ
 לכתחלה בהם לימול דלהתיר ואפשר לה שמעינן

 לא דלכתחלה אדעתין חיסק דלא ליה איצטריכא
 :בחמין ליטול יבא שלא כדי בפושרים ימול

ל יז ט קיו ג״ז .וכו׳ ידיו אדם נו ם(  ק״ז) ש
 ומתנה שחרית ידיו אדם נוטל רב אמר

 פקתא לבני רבינא א״ל כולו היום כל עליהם
 משו מיא לכו נפישי דלא אחון כגון דערבוס

 איכא יומא לכולי עלווייהו ואתנו צפרא ידייכו
 לא הדחק בשעת שלא אין הדחק בשעת דאמרי
 בשעת שלא אפילו דאמרי ואיכא דרב ופליגא
שנא רבינו ופסק דרב. והיינו נמי הדחק  ^י

 סחס שהרי הדחק בשעת שלא דאפילו דקאמר
 בשעת לשלא הדחק שעת בין חילק ולא דבריו
 שהוא מפני לא וכתב יונה ה״ר וכ״פ הדחק

 אלא אחרון לשון נקרא שאינו אחרון לשון
 והלשון בסתם הגמרא מביא הראשון כשהלשון

 ששניהם היכא אבל דאמרי איכא בלשון אחרון
 לשון נקרא לא דאמרי בלשון,איכא אותם מביא

א אלא אחרון הו  מדרבנן שהנטילה מפני הטעם'
 עוד ול״נ , .המיקל אחר הלך סופרים ובשל
 במחלוקת למעט יכולים שאנו מה שכל אחר טעם

 דקאמר כלישנא נקמינן ולהכי למעמ לנו יש
 חיקשי ולא דרב והיינו הדחק בשעת שלא אפילו
 סקתא לבני רבינא דאמר ממאי לישנא להאי

למשמע וכו׳ מיא לכו נפישי דלא אתון דערבות

לחם

 לכו נפישי דלא אתון דה״ק למימר דאיכא לא הדחק בשעת שלא מיאאבל להו נסישי דלא מעמא
 . זה במורח ליכנס צרינין הייתם לא מיא לכו שכיח הוה דאילו להתנות צריכין אתם מיא

 מהרוח דמסכת ששי דפרק ממתניסין הוא פשוט וכו׳ יסיח שלא והוא רבינו ומ״ש
: ומלממאם מלטנסם שיזהר ובלבד לאכילה עליהם ומתנה רש״י וכ״כ

ט יח  דילמא חיישינן מי במפה לאכול מהו להו איבעיא ק״ז) (שם ג״ז .וכו׳ אדם ל
 א*ל כדין עבדין א״ל במפה אכיל דקא לרב אשכחיה דשמואל ח״ש לא או נגע

 ואמיינן בידי לאכול אפשי אי ידי שנטלתי שאע״ס אני אסמניס כלומר עלי קצרה דעתי
 הסירו ולא תרומה לאוכלי מפה התירו שמואל אמר אבימי בר תחליפא רב אמר הכי באר
נגעי ולא הם זריזים דכהנים תרומה לאוכלי מפה הסירו רש״י ופי׳ טהרות. לאוכלי מפה

ולא
משנה

בנט״י הדין משורת לפנים דעביד מאן דכל הרבה טובה לו שיתנו כדי ליטול לו ראוי ליטול ולא משא bא כלל ידיה משא דלא אלא אמרן לא :) ס״ב (דף אשה במה בפרק דאמרו
א זה ואין לו משלמים משא ולא משא מפרש הוא דאם וקשה וכו' דאמר,רבא היא מילחא ולאו בה לן ליה משא אל ק. ספי ידים במסכת דהזכירו ממאי הא לרבינו ליה דנפקא נראה מ

 רב דאמר מהא בגמרא אותו דוחה איך נטל לא או נטל אם יודע שאינו לומר שרוצה
 כל מים נטל דלא דפירש ז״ל לפירש״י בשלמא וכו' מיא חופנאי מלא משאי אנא מסדא
 חסדא רב נשל לא או נשל ספק דהוא זה לפי׳ אבל חסדא מדרב ליה דדחי שפיר אחי הצורך

 בכך אין נטל אס לו כשנסספק אבל בשפע שיסול צריך נוטל כשהוא אלא זה הפך אמר לא
 יותר נוטל היה חסדא דרב היכי דכי חסדא מדרב ליה דדחי לומר דעהו ואולי .כלום

לו אין הדין שמן ע״ס אף אדם כל כן הרבה טובה לו נוחנין והיו רביעית שהוא היין יון

עוז מגדל
 עתה נא לא ז״ל ור״מ כתוספתא ולא דידים פ״נ נמקומה נשנה לא שהרי השגה זאת אינה אומי ואני

 להחמיר והרוצה פעמים הרנה שכתנתי כמו הארוך ולקצר הערוך התלמוד מן תורה משנה לחנר אלא
 .ידו מעל המלח נח כל שיצא נדי עד ונו׳ ידיו שיגניה צריך ראשונים מים : נד״ן נינה עליו סנוא

 שלא מקום על הזוהמא תענור שלא טונ יותר והוא ו״ל היאנ״ד כתב : ד׳) דסוטה(דף קמא פירקא
 שחיינו הסעודה שלאחר אחרונים מים ז״ל פירש״י דסוטה קמא פירקא אומר ואני ;עכ״ל תחלה הגיע

 של הזוהמא שתרד נדי למטה ידיו להשפיל וצריך העינים את שמסמא יש סדומית שמלח מפני מנמיס
 נהשפילן אלא עונרת המלח זוהמת שאין ממונו ולמדנו עכ״ל, הם הזוהמא להעניר שהיי שנידו חנשיל
 שנעשים נהשפילן משא״נ לעיקרן האצנעות פיצולי נין מתעכנת שהווהמא נעין רואין אנו מגניהן דאילו
 לדנרי כי ו״ל י״מ דנד נכונו וננך הזוהמא. היא המלח ונח זהולכין לגמרי ונלין שיפוען מחמת מדרון

 ולנקוחה להענייה הנאה רחיצה שנשעת הזוהמא להענרת דחייש מאן אינא מי לי קשיא ז״ל הראנ״ד
 אע״פ עד אדם לט : הנשר כל פרק . נטילה שצדך עת ננל עד נו׳ ניטלים ראשונים מים : נד״ן

 :עכ״ל נלנד תרומה לאוכלי אלא מפה התירו לא אמרו והלא ז״ל היאנ״ד נתב : ידיו נשל שלא
 הא ואישתמיטמיה הנשי כל פרק להדיא לה דגים נלנד טהרות אוכלי לאפוקי אמיא דההיא אומר ואני

י סמליפא רנ דאמי  לאוכלי מפה המירו ולא מיזמה לאוכלי מפה המירו שמואל אמי אנימי נ
 אינן נטהרה חוליהן שאוכלים ז״ל רש״י פירש וכן הוו סיומה אוכלי כהני אסי ורנ אמי ורב טהרות
טהרות אוכלי ודין גיידי לחולין אלא אינו ז״ל ר״מ שכתנ מה ט והנן זריזין. שהם ננהנים להזהי למודין
ל. היאנ״ד שם השיגו ולא ויפה צח נלשון וניארו הטומאות אנוח שאר דהלכות פ״ח לנך אליו תשית כי נמקומו מניו  יצינא אתמהא לו אומר אני מתרומה ממירי גיידי דמולין לומר אדם רצה ואם ד

 ממנו ממלין אין כמשא מטמא שהוא כל טהרות דמסכת כתוספתא מדגיסינן נהם להקל לי יש ואדרנא הנשר כל נשמעתיןדפרק שכתונ כמו נהן גורו תרומה סרך משום חולין והלא שמיא נשמי וגיורא כארעא
 אנותיהם מימי כהן נזהרים ולא ומנדה מעכו״ס נוטלין היכי הכי חימא לא דאי שרי גרידי נחולין אנל וטהרות כתרומה אלא פליג לא ר״מ ואפילו יהודה כי׳ והלנה ומכשיר עליו חולק יהודה ור׳ ר׳׳מ דנרי לידים

ד חולין ודאי אלא ד :כד״ן יחינ תרין ז״ל ר״מ דנרי נשאר ונזה לו אשי הכית כתורת הקדושה נית של הראשון נשער נדנד שהסכים ז׳׳ל הרשנ״א למורי מצאתי שונ דל. מקוצי הר״מ ונ״כ קילי ג

קא: בהך דה״ה ז״ל רבינו וסובר לטהר בידים ספקות כמה  שישפיל צריך וארורונים ספי
 שאם ואמר אמר טעם נתן בהשגוח ז״ל הראב״ד וכו׳. המלח כח כל שיצא כדי למטה ידיו

: נכון מעם והוא תחלה הגיע שלא היכא הזוהמא של המים יפלו ידיו יגביה
ט יח  טעמו ב״י הרב ביאר קס״ג בסימן .וכו׳ במפה ידיו) את כורך (ר״ל ידיו אדם ל

 אוכל וגבי חולין גבי יגע לשמא חייש דלא הכא שנא מאי וא״ת ההשגות. וטעם
מחמת באוכל וכן יוסר ליגע קרוב דמ״מ וי״ל נוגע אינו החם הא שיטול צריך במגריפה

מאהיל
מיימוניות הגהות

 פסק וכן מהן נוטלין אין דאמר כחזקיה ולא כוותיח עובדא מייתי דהא יוחנן כר׳ [ל]
ם: כדאיתא כן עושץ גליל בני דכל כיון ס״ה וכן ראבי׳ח ת  דדוקא יש׳ישס ל״א [מ] ה
ה אחר ואם היא הדחק כשעת דרכים הולכי לישנא לחאי ואפילו הדחק בשעת  לו נזדמנו שהתנ

שובת [נ] :הדחק] ע״י שלא אפילו מתיר [והרא׳ש :ס״ה יברך לא מים  וששאלת רבינו מורי ת
ה פנ  עולה אחת נטילה אם או שנית ידיו וליטול לחזור צריך אם מברך כיצד לסעוד ורוצה הנ

 מובטח אם ולכאן לכאן עולה אחת דנטילה נ״ל אמנם הגאונים גחלקו שבזה שמעתי ולכאן לכאן
ה נטילה שגטל לו  הוי לא יצר אשר המוציא ברכת לנטילה תיכף דאמרינן דאע״ג לסעודה הגונ

א מגביל נרע דלא בא כן כמו ידים דלטהרת כיון הפסק  שנראה מצאתי וכן הפסק הוי לתוראדל
 בערך בערוך כתב וכן [ס] : וליטול לחזור צריך לו שאמר יקר בר יעקב כרבינו ודלא לרש״י

תב בס״ה אכן גבל ה התירו שמואל דאמר ראבי״ה פסק וכן יגע שמא דאסור כ  לאוכלי מפ
 מחרה ובספר טהרות. לאוכלי מפה התירו ולא ליגע אתו ולא הם שזריזים לכהגים פירוש תרומה
ק ב טומאות שאר מהלכות ח׳ בפר ת  תרומה ואוכל במפה ידיו אדם לט ודל המחבר רבינו כ

 או הקדש טהרת על שנעשו לחולין כן יעשה לא אבל יגע שמא חוששין ואין ידים נטילת בלא
 לאוכלי מפה התירי שלא הרי עכ״ל עליהן מקפיד שאין לפי יגע שמא גזירה תרומה טהרת
 התירו וז״ל פירש״י וכן שרי גרידי בחולין אבל תרומה. טהרת או הקודש טהרת על שנעשו חולין
ם ולא נגעי ולא הם זריזים דכהגים תרומה לאוכלי מפה ת תי  שאינן לפי בטהרה חולין לאוכלי ח

ם בטחרח לשמרם למודים :ככהני
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 יונה ה׳יר וכתב :כהניס כמו להשמר למודין שאינן לפי נפהרה חוליהן לאוכלי המירו ■ולא
 כן כל נזהרים ואינן כפהרה חוליהם אוכלים שאינן אדם כני לשאר דכ״ש ונראה

 וזאת נגעי דילמא דגזרינן מפה ע״י כמשקה שפיבולו דנר וכל פת לאכול להם שאין
 . בלכדעכיל מיומה לאוכלי אלא מפה הסירו לא וי:לא שכתנ הראנ״ל דעח היסה
 נטהרה שנעשו וחולין דמרומה רנינו דעס אכל

 לגזור היה הדין ומן הדנרים כרוב שוה דינם
 זריזים דכהנים משום אלא נגעי דילמא כשניהם

 שאינן חולין שאר ומ"מ נסרומה גזרו לא הם
 נהו למגזר האי כולי חמירי לא נטהרה נאכלים

 סרומה לאוכלי מפה הסירו הל״ל דאל״כ וסדע
 טהרוס ומדנקט חולין לאוכלי מפה המירו ולא

 הסירו דלא הוא- דוקא טהרוס דלאוכלי משמע
 ענדין וא״ל וכו׳ לרנ אשכחיה דשמואל והא
 ומשום אכיל דהוה הוא נטהרה חולין כדין
 נטהרה חולין אוכל נ שר כדין ענדין א״ל הכי

 חייא ר׳ דשכס ממא פרק כירושלמי *כדאיסא
 שחא כולי למיכל יכיל אס אי לרכ «פקיד
אכיל הוה נטהרה דחולין ומשום אכול נטהרה

 נטילת צריך אינו יםTלא המאכיל ידיו. נטל שלא אע״פ
 לתוך נותן שאחר אע״פ ידים נטילת צריך והאוכל !.5ידי
 שצריך במגריפה לאוכל הדין והוא כמאכל. נוגע ואינו פיו

 ואף ידיו נטל שלא מי להאכיל אסור יט ז ידים נטילת
ידים. כנטילת לזלזל ואסור“ פיו. לתוך נותן שהוא פי על

 אין אפילו הדכר. על והזהירו חכמים צוו הרכה וצוויים
 כך ואחר במקצתן בידיו נוטל שתייה כדי אלא מים לו

 ידיו את לננב אדם צריך כ .*מקצתן ושותה אוכל
 לחם כאוכל ידים ניגוב בלא האוכל וכל יאכל כך ואחר

ותכף מברך ואחיכ מנגב באחרונה ידיו הנוטל וכל טמא. .^
 בדבר m ביניהם יפסיק לא ד,מזק ברבת ידים לנטילת

ה אסור באחרונה ידיו שנוטל אחר מים לשתות אפילו אחר הוה ולא כדין ענדין שמואל ליה אמר מ
: המזון ברכת שיברך עד  עלי קצרה דעסי לאהדורי איהו צריך

 וכו/ ידים נטילה צריך אינו לאחרים הפאכיל
 והלכסא דגמרא מסקנא נ׳) ק״ו (שם

 מאכיל ידים נטילס צריך מאכיל מחמס אוכל
 והיה ומ״ש :ידים נטילת צריך אינו עצמו

 ה״ר וכ״כ הוא פשוט .וכו׳ נמנריפה לאוכל
דנרים: אלו נפרק ז״ל יונה

 ואע״ס ידיו נטל שלא מי להאכיל אסור ־יט
 נריימא .וכו׳ פיו לסוך נוהן שהוא

פרוסה ליסן אסור ידיו נמל שלא והשמש שם

שביעי פרק

 לסוך נקט דלרנוסא לנינו וסונל פיו למוך
 נידו: לימן שאסול וכ״ש נוגע שאינו אע״ג פיו

 נידו מי אס דעדיוס נפ״ה .וכו׳ לזלזל לאסור
ננטילס שפקפק חנוך נן אלעזר אס

ק ז״ל ופילש״י .נמחוג להו דמחוי פלסאי שאני ליה אמל נהדיה ומשחעי ויחינ חלוצי  נז
 על איש איש לאלז ילגליי מומה השמאלית צדו על נהסינה לאכול היו רגילים מטות שתי שהם
 למעלה לו ושני מטהו על החילה מיסכ כלומר נלאש מיסנ גדול שנים שהם נזמן אחת מסה

לו שני נאמצע מיסנ גדול שלשה שהם ונזמן גדול של מראשותיו לצד השני מסת הימנו
 מרגלותיו לצד ממנו למטה לו שלישי הימנו למעלה

 לאשתעויי נעי וכי גלותא לריש ששת לנ א״ל
 עם לדנר הגדול לצה ואם ויתינ מרוצי מתליז

 לישנ ממסינתו עצמו לזקוף מא צריך לו שני
 עמו לדנל יכול אינו מוטה שהוא זמן דכל זקוף
 ופני הוא גדול של ראשו אחורי לו שהשני לפי

 לו שני שישנ לו ומונ אחר לצד מסונין הגדול
 נמחוג מומה. כשהוא דנליו וישמע ממנו למסה

 .מים נלמיזה ונאצנעוסיהם נידיהם מראים
כלומר: הגדול מן א״ל מסחילין מהיק ראשונים

 מים פרסיים מתחילין מהיכן גר״ג א״ל ששת לנ
 וישמור הגדול ישנ הגדול. מן ליה אמר ראשונים

 מייחו לאלתר ליה אמר כולם שנוטלים עד ידיו
 תכא מייחו לאלתר רש״י ופירש . קמיה הכא

 ולפני ואוכל לפניו מיד מניאים שלו שלחן קמיה
 רנ אמר קטן. שלחן מניאין היו ואחד אחד כל

 סדר כיצד דתניא ידענא מתניתא אנא ששת
 נראש מיסנ גדול מטות שסי שהם נזמן הסינה

 מסוס שלש שהם נזמן ממנו למטה לו שני
 לו שלישי הימנו למעלה שנילו נראש מיסנ גדול

 הגדול מן מתחילין ראשונים מים הימנו למסה
 תכא מעיילי ולאלתר הגדול מן מתחילים ופירש״י

 סתם שכתנ רנינו על לתמוה ויש .עכ״ל קמיה
 היכא נין חילק ולא תחלה ידיו נוטל שהגדול
 מייתו דלא להיכא לאלתר המיה חכא דמייתו

 רנינו שסונר לומר ואפשר לאלתר. קמיה תנא
 ראשונים מים למתניתין ששת רנ דהדר דמאמר

 מתחילים דלעולם לזמר היינו הגדול מן מתחילים
קמיה. לאלתר תכא מייתו לא ואפילו הגדול מן

 עד וישמור גדול ישנ לר״ג אקשי דאיהו ואע״ג
 לפום אנל לר״ג נדיק הוה מנדק כולם שנוטלים
 ליס כולם שנוטלים עד ידיו ישמור כי קושטא

 מן מתחילין סתם קתני דמתנימין והיינו נה לן
 למטה לו שני דסניא ואמאי מפלגא. ולא הגדול
 לא עמו לספר גדול הוצרך שאם פירש״י הימנו

 למעלה לו שני שלשה שהן ונזמן לזקוף צריך יהא
 ■לספר נא ואם השלישי עם מספר לספר נא ואם
את ישפיל ואל שיזקוף הוא טונ לו השני עם

ת א ו ג ה נ  וכולן בסעודה ישראל חכמי נהגו רכות מ
 לסעודה כשנכנסין גהן ואלו ארץ. דרך

 נכנסין ואח״ב . תחלה ידיו את נוטל שבכולן הגדול
 למטה לו ושני כראש מיסב וגדול .מסובין ויושבין

 לו ושני בראש מיסב גדול מטות שלשה היו . הימנו
 הבית בעל ב הימנו: למטה לו ושלישי הימנו למעלה
והאורח . בוצע ואח״ב הברכה ומשלים המוציא מכרך

ת. לבעל שיברך כדי המזון ברכת מברך ממעשה ק למד וכו׳. מים לו אפילו.אין ידים: היו ואם הבי
י שבהן הגדול הבית בעלי בולן ו והוא ע2נ י  ברכת ^

 סלה שיביאו עד n לבצוע דשאי הבוצע אין ג :הטיק «ו־ציא לי ne ־׳ יכי׳ U- 1י6 דם6
לאכול נתכוונו כן אם אלא ואחד אחד כל לפני לפתן או לי אין ואפילו מים למצוא לו שאפשר כל אנל
שהוא מפני קטנה פרוסה לא בוצע ואינו הרבה. פת נלאנטיל^וכלהאיפל יאכל לא שתייק כדי אלא

. ו כ ) ף7( לסומה קמח פרק ו iw ̂׳«עןוף j׳- vmw; wi/ ״ מימי״ ל
וקק למסה הוא שיהא ממנו קטן לפני לו השני גדולה פרוסה ולא עין כצר נראה ין5י53מ ד5יp-jp 3 .ןען׳ ידיס לנטילת ותכף

: ששת כרג רנינו ופסק .ממנו למעלה ממנו . גדולה פרוסה לבצוע לו יש ובשבת L[׳■ .כרעבתן שנראה אשי בר חייא דר׳ מימרא מ״ב) (ברכות
ן ופירש״י ברכה ידים לנפילה מיכף רב אמר נ אי רבי ■מ״ו) (דף שם ג״ז וכו׳. הביס בעל ב ו

,״״,p ״, ״p א״״ ״p ̂ :ק,״״ סי׳ ״ח6 פור m ילא המזיו ברכס אחרונים דמים ידים לנסילס .pא״״ ״ pp ,,p,אבהו ר׳ עבד אתפח וכי חלש זירא ״
לר׳ א״ל למשרא מסא כי רבנן לכולהו סעודסא ומשמע עכ״ל. מזונו על שיברך עד כלום יאכל

דר׳ להא מי לה סבר לא א״ל מר לן לשרי זירא מים בין בדבור דלהפסיק ורש״י רבינו מדברי
מר לה סבר לא א״ל מר לן נבריך א״ל לברוכי מטא כי להו שרא בוצע ב״ה דאמר יוחנן ביניהם יפסיק שלא ברכה ידים לנטילס מכף פי׳ שלא והטעם מוסר לברכה אחרונים

משום יוחנן דא״ר הא כי ס״ל כמאן ואיהו מברך. בוצע דאמר בבל דמן הונא דרב להא הכוס אס משמזגו כלומר ברכה של כוס על מסיחין אין אמרינן דלקמן משוס בדבול אפילו
מברך ואורח יפה בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל מברך ואורח בוצע הביס בעל רשב״י אלא ברכה ידים לנטילת דמכף אסור הכוס אס שמזג קודם אף אימא ואם ־ לדבר אסור
לישני סרי הני ליישב כן שכתב נ״ל וכו׳ בע״ה כולם היו ואם רבינו ומ״ש לבע״ה. שיברך כדי ונראה . שיברך עד וישתה יאכל שלא לענין אלא ברכה ידים לנטילת תכף איתמר לא ודאי
ומסתמא ביס בעלי כשכולן מברך דבוצע לישנא ואידך אורח שם כשיש רשב״י משום דאר״י גרע דלא במחלה ויברך שיחזור ובסנאי ולשסות לאכול מוסר ידינו וניטול הבו אמרו שאם

היינו הברכה ומשלים ומ״ש . ליישבם כתבו כן גם והתוספות שבוצע הוא שבהם גדול :אלו מהלכוס פ׳יד רבינו בדברי כמבואר ולברך לחזור שצריך מלאכול בלבו מגמר
בוצע ואח״כ מברך דאמר כרבה והלכתא (שםל״ט:) מברכין כיצד בפרק מדאסיקנא גלותאלרב ריש ליה אמר מ״ו) שאכלו(ברכות שלשה בפרק וכו׳. רבות מנהגות א פ״ז

: שלם אפס ברכה דכליא הפרוסה מפרים ואח״כ הברכה כל גומר ופירש״י בזמן מינייכו בקיאי סעודה בצורכי פרסאי אמון קשישי דרבנן אע״ג ששת
אין חייא א״ר שמואל בר רבא אמר מ') (שם מברכין כיצד פרק וכו׳. הבוצע אין ג מיסב גדול שלש שהם ובזמן הימנו למעלה לו ושני בראש מיסב גדול מטות שמי שהם

בר רנה ואחד אחד כל לפני ליפסן או מלח שיביאו עד לבצוע רשאי הבוצע מתרק לאשתעויי בעי וכי ליה אמר .הימנו למסה לו שלישי הימנו למעלה לו שני באמצע
שמואל

משנה לחם
כיון צריך הוא האסורין בית לחמור לו אומר היה השומר בו פוגע היה דאם דרנו סכנת המפה שיסיר קשה דבר הוא במפה מעוספוס שידיו כיון אבל יותר ליגע קרוב מאכיל

נמי ג״כ ר״ע חשש לא סכנה שהיה אפילו ומ״מ ששפכן אחר יומר מים לו להביא חוזר שהוא : ויגע מידיו
: מעט וישתה מעט שיטול שתייה כדי אלא לו שאין שמי נלמוד דר״ע מעשה מההוא זה ז״ל לרבינו לו יצא .ונו׳ שתייה כדי אלא מים לו אין אפילו יט

f עד לאכול רצה ולא המים של מקצתן השומר לו ששפך 0נ״א דף (עירובין f i ואחריו השני ואחריו בראש גדול ישב לא למה וא״ה .וכו׳ בראש מיסב וגדול א
לגדול לו דכבוד ראשו.וי״ל יגביה אל עם־מני לדבר יצטרך ואם השלישי כדי אלא מים לו ואין אחד במקום שכשהוא נלמוד מ״מאיך וא״ח ידיו. ליטול מים לו שהביאו
: באמצע לעמוד היה דמ"מ וי״ל מים. לו להביא יכול שהיה התם שאני דילמא מקצת וישתה מקצת שימול שסייה

בטה
עוז מגדל

 ס״ק «׳.גנפ״י hiii ואסור :ק״ז) (דף הנשר כל פיק פיו. למון מסן שהוא עד כו׳ לאחדם המאכל
 עושין פיק .מקלסן שוסה כן ואחל. עד ונו׳ צוו לנים וצודים :ד׳) (דף דסופה ופ׳יק דנרנוס

 (דף דפופה פ״ק . פמא לחם עד כו׳ לנגנ אדם צריך : האסורים נניס דד׳ע נמעשה כ״א) פסים(דף
נ״ד) ג״ג (דף דניכוס דנדס אלו פרק משמע כן .מנרן ואח״כ מ»נ נאחרונה ידיו והנוטל :ד׳)

:ונידשלמי מ״א) מנרטן(דף כיצד פרק הפיק. הוף עד נו׳ לנפ״י והכף : וכמה'מקומוס
ת ז פלה הגו  המוציא מנע הניס בעד :מ״ח) שאכלו(דף שלשה פיק ממנו. למפה עד כו׳ ינוס מנ
:מ״נ) (דף מניטן כיצד פיק גדולה. פרוסה עד ס׳ י

מיימוניות הגהות
ע] ק [ ת פירפוו ו כ בתוספו כ' ם אטים שקאי ?ומחה רבינו ו תגי ה ם הסזון וברכת א  ביררוולטי אמנ

 אין ידים לנטילת ברבר. שתוכף מי כל דקאטר המוציא וכרבת ראשונים אטים דקאי משטע
ת אחרונה אנטילת קאי ואי סעודה כאותה מקטו־נ השטן ברכ ר חטוון ו ב כ  הסעודה עברה ד

ה מאי תב ]6[ ! ע׳כ הוה דהו ת ואם שי׳ רבינו טורי כ ת ואם צריך לא נקייה פ פ  או מתובל ה
טר צריך לא שלנו לחם בעין מלות א ח בשש צריך דין לית רבא כד  בערוך מצאתי וכן עכ׳ל וכפר׳

כ  לרב רבינא ליה אסר שירותא אכולה בצע וירא ר׳ כתבי כל ובפרק טכרכץ כיצד בסרק [כ] ;ע׳
טיחזי לא קעביד והאידנא הכי עביר לא ^טא רכל כיק ליה אמר כרעבתנותא טיחזי והא ;אשי

תנותא : ברעג


