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איןמשקהככונםלהבירוחידודביןוישיוצאיםחדודיםבהםשישאואחדמצדונמוכים
ממוךבצדיהםנקבבהםשישבקנקניםל"ואצ("הנמוךבמקוםאלאהגבוהבמקוםנוטלין
עלאףכליתורתעליהםאיןולמעלהשמהנקבהנקבדרךאלאמהםנוטליןשאיןלפיהם

."ולמעלהמהנקבלקבלהעשויםואינםהואילמתחילתםנעשושכךפי

[ש,לי]"לח

-

,ר"מע"י12מנר.א, רשלט

.חמתה"רשם'" עשיןג"ממ.חמתה"ד(א,מב)פיחברכיתענהרמנומ

.שם.ע"שי."ננו'הלבז תוספתאמא

,נ"הא"פם'ד' .רמב
.ב"מיצית"ק-פ~ .ר"מכרלעיל,הפחתמקותדרךשנושלפירושמג

.שםן'חילמד .גשערות.בהקצרת.הבתורתמה

.שםע"ישוטור,שקה"דשם."רשמד מק"ממוגהתמז

.שםע-ו~,קפא" בעילתהובא.לב"מפיחן'חולשלמהשלביםל-ישמח

.(הראשון),ק"מסוף"מ,הק"מתמיד הקרראהמט

.א,לוחץהלכות' ו"מכמלעיל,מזמניםשלפעמםהכלים.בשמיכ"משאנ

.(מל'ע'חצעמן) "נמבמדרה"וכנא

,מרדלמעידה' .1.פפוףיל,גג

.ה.פ;.1ש1מור.נ.מניע"".]תטהגג פ1.פהנליןש,ךאנד

.שפע.,ש,סנן.מ1" .'כלה"דהליה(א,פא)1ת'הא1תשלרשיהבה
א'~ .רק.פ

.נק.פומאפתהאראה,נ .נמנפררה.1כ.(הראשן)1ק.פ,.סנו
.ב.'טלפשרה'
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שהמיםפ"אע")הברואהכרתי"עממנוידיולימולמותרלסמהברואבושישכליאבל
.ן)תשמישועיקרו1הברואי"עלקבלמתחלתוונעשההואילמהנקבמלמעלהבאים
הרקונוכתהילת1"הא~נרלוועשהמקנוכ"ואהמתהלתולגמרישלסכליהיהאשלו

.ןברואי"עהנקבדרךבולהשתמשחדשכליעושהושעכשיו
לאואפילועוד[יפתחו)(פתחו)שלאלגמריהנקבכתםאלאברואלועשהלא'ואפי
מועלת(""עץכליהואאם)בחדקבווכיוצאעץבושתחבאלאבווכיוצאבנפתכתמו

.]"ברואבושמועלתכמוכלילעשות11כתימהבו
עשויואינועראיתיקוןשהואלפיכלילעשותמועילאינובכמרמומפקקואםאבל

אינוולכןבמיםבושמשתמשיןבכליהואעראיתיקוןבמיסכתמואםה"וה)נ"להתקים
לפיכותםאםמועלתאינהבווכיוצאכופתיפהכתימה'ואפי(י"ידיםלגמילתמועיל
.""ומןלאחרלהחוירהועתידשעה
אוןןבגפכיכמעורבכידאוגפריתאויבנפתאלאמועלתכתימהאיןחרםובכלי כבדילן

אבל(בדבקל"ואצ)ניירותיהמלבהםשמדבקיםכופריםשלבקולןאוועופרתם" .דבריםבשארלא

."לבהםוכיוצאועופרתבדיל'אפיכלילעשותם%כמועלתכתימהאיןזכוכיתובכלי
מדבריםבוכיוצא.ופתאיןבווכיוצאקומקוםכגוןבחמיןשתשמישןמתכותכליוכן

יריםלנמילתיחדםכ"אאלא]לידיםלנמילתכלילעשותםמועילותבחמיןהנמוכים
וכיוצאקדירהאוחרםשללקומקוםה"וההיאלהתקייםעשויהשאינהכתימהכ"שאל
.בונישאלנופתמתימתבהםמועלתמתכותכלישאראבלבהם
בכליולא("מתכותיוכלי)חרםבכליאלאמועילבווכיוצאופתשאיןאומרימליויש
שכךפ"אעממנונומליןאיןבנפתמדובקיםנכריםהםששוליושלםעץכלי'ואפי,לעץ

:"היסבלמתהדקבעץועץעץשהואלפיאלאבברואהתירוולאמתחילתולןנעשה

ש"רא.נטייהלבז"מן'עשג"ממ.ש"מהתרומה'מגח פחולין

.ה"ם.סיףא-רם.ט"מ.ע"ישושוך,ד''.מח" מלקמןגםיראה

.ג".מקמב" ט.שםא"רמ,דמכשריןיהאה"ד'"בגט

מק"

.ג'ק"ס,

,יק"מא-מסי ס

.ף'המעבסיףלקמןראהא" .שםא"מסיב

שתש-התארהמ'בפ'וע.ז"בדהרהה-פתשנהסיג .מך]מהנןלשלההםהמיםאתהצזתןזאפילו

הנקבתןלמשההתישאפילופיוזרךששופךי-ובנט זגגזניובסוףאק"מ,-הםש-ות,מידלנילש-מם

'"נטבמררה"יכ.ש.בראבייןלאמךקשהלחשוך

.ב.איתקמג'.םד"היוצדקצמחת"שויראה,ג"מילמענקה .מ
,ה"מיג"חקעי' ה"ב,אק"מסוףז-ש,'"הר"פכלים'הלז-תאבסיד

,שםלמעודה'"נטבמרר ה,ס

מגופתגביה"הנליז'מהלמ-פתשנהפסן"~ .חנית

נ-פז.ראךלנירמת,ב"חנ"פק"בכליםתימפהא147 כףוראות.,'מדבליםג-פסוףש-ר,ג"חמלים'תהל

,ט'ק"מהחים וכפמג.ובגפםבסיד)שםתוספתא,ס
הרשרוש' וטור,(ח"ממקואיתהל)ש"והרא(ר"פמוףמקוואית)

לקמןיראה,הד'רבם'מן,כינו'רה,(מ"סדא"מר"י')ע"הטי ,קעא"םחגרצדקצמח,יתה.יעשהנקוה.תקינהלכית

,ימקוח"מכשלו"ם.שלר"מ,ב"מג"חקעו"מ,קעב"מ ,א,קעוהנגושים

,שםשבתימפתא"בעץ"ח,ס ,שםשבתוספתאקממריץ"סט

,ב,מבפסחיםראהע )תשעא

ומב.קמאתכליאנ.מזנייתי.]"

ם.גלהלם.
מנחתוראה.נ.'פלפערה'.נמבפררה.נ.נ.'הב.'פ לפה1פפ1תה.א1פתים

.נ.פקפנ" )תשעב

.1.מ1.]שת" .אק.פפלהורה'סמה.שםש.י.שםת1פפתאעג הלר.יאבעד

'.ב1מה.נ.אק.פן.ס.'.הר.'פכלים' .נ.'פלפערה
.ל.הנמת1פפתא1.1המר.היאבל;קשה'שלאעה 1לרעז

נמשנהכמבואי,עץ'נכלאףטתל';מ1'האה;' 1;ק"מר.1'הצרףצמהת.ש1ויאה,מיה1.פכלים

אם...בטתפתמ1לאל1'1אפ:לעלנםויאה.ב.'פנ.ה כלהוא

.עץ' ר"המבעלתהובא.מאות'.יגבהכזזיהטת)].ך..שעז

.1ק.פיבהה'1אלרק.פא"זה'אל.1ק"פ פלקמןנםיאהעח

ר.1'יצרקצמהת.ש1.ה.פשן" .ב.'פנ.ה1;ק"פ.(1.קנ)קעי"פ.קעא"פירט
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גיממראאבלשניקבשלםבכליאלאמשקהכונם[שיעור]אמרושלא"אומריםישיא
נשברולא'ואפיקצתממנושנשברכליכל"!גיממראואינה]משקהבמוציאשיעורו

כמוציאשניקבשלםשכלילפילמקוםממקוםלמלמלובהםאותושאוחזיםאוניואלא
איןאבלהנומפיןמשקיןלקבלגיממראתחתיושמעמידיןי"עמשקיןבומשתמשיןמשקה

:לדבריהםלחושוראוי]]לגיממראגיממראמעמידין

שיעורונתבקעאבלשניקבבכליאלאמשקהכונםשיעוראמרושלאנ]אומריםיש:יב
במלאינושלעולםונסדקלנתבקעניקבביןחילוקשאיןי]אומריםיש.משקהבמוציא

תהתהולממראהעמדתידיעלבולהשתמששראוילפימשקהמכוםבפחותכלימתורת

.עיקרוכן
ופסולמשקהכונםשהואבידועמיפהאחרמטהבוידצאיםשמיםמדקאונקבוכל

:"]הכללדברי

.,]הכלימןאלאנומליןשאיןיריועללהבירוויתןמיםחפניוימלאלאיג
לועלתהלאהשניהלידוממנהשפךכ"ואחהכלימןאחתידונמלאםהדיןוהוא
.~]גמילה
גמילההשניהנטילתנקראתמהכליהיתההראשונהידושגמילתשכיון"]ב1המתיריןויש
אלאכליתמכח1השלידועלבאיםשאין.בחפנילונתןכשהבירוכ"משאהכלימכח

ישולכןהראשונהכמבראהעיקראבללהקלמקדםנהגווכןהכליןמןבאושלהבירו
."ילכתחילהלהחמיר

רביעיתעליהששפךכגוןמהורההיתההראשונהכשידואלאהתירולאהמתיריןואף
אחתבבתרביעיתכ"ג]השניהןעלממנהושופךמיםעודבהומקבלונמהרהאחתבבת
הפרקבכלבשניההמיםשיגיעובוו11ומשפשףושנייםראשוניםמיםמעםאפילואו

.ידימיוגמילתהצריך
השניהעלוכששיפכםיישעליההמיסנסמאומרביעיתפחותהראשונהעלשפךאסאבל

הראשונהגבישעלהמיםאתמסמאהשניהידוגם"ןהשניההידאתהמיםמממאין
למהרםכלוםמועילותאינןהראשוניםלמהרשנייםמיםוגומלוכשחוור,ןבהכשמשפשף

'.םח"פהיליןשלמהשלם'.ם"שהרמבודעה"די-1עט מוראה,גק"ם.א-ת,בז

שכתבובמהה"ראק"מ" .לורנראה'"ם כליםהלומבים.(כליםמשאתלענין)בצהרשבתפ

.ג"מר"פכליםמשנהטסי דשם'"רש,א,צישבתפב

.ים'אימגשאיןה" ,ההמביםכתבה"רח.]פג

.אק"משץפד רבש"ומה"רח"ב,ב,תםנדהברייתאפה

.קנ'נאםנו' .בק"מץ'מ

לקמןגםוראה.ו"םע"התומור,ב"מדידיתק-פתשנהפו מ

.ג"'ם.קמב" .שםע"שו.דארמזדהררותח-פמןדמיפז

א-ישבחגאותא"פמימה'התום'בפמקהכא)'תוספח האה"רא,קוחולין

מתהאריךהביתובתורתתא'אר'

,שםע"שו.ת-רבשםקלו"םהלקטישבלי~וצערו האחתדו,בנמלאםיכן.שםהלקםושבקהביתתורתפט

.מכירכדלקמן,מהנהרמים ,,ק"מתמדעילת.ה"םלבושצ

,ב'ק"סקמב'סיא'נל.ו"טא-רט,רנמ"ס,הדשתרימתצא -שו.ת.הבברקצב

.שם~ עלשפיכהאחרשמד)שםהדשןיתרומת'התוםפסקיצג .ץ
דהיינו.מפרש.יבאןהבלד'האתבהמשפשף'הא הב.הץעלממנהששופךאחר

הוזנודלקמן'הבולריעה.' 'ובשבלא"ברשבכמובא,כללשכשיף'בל-כה.שפי"ע

,(שם.ע"יבשיהלקם םכרלקמןצד

.א"מקמב" מור.ח"מיח"פחוליןש"רא,ג"מב"פם'ד'משנהצח

הדיןיהוא,כשמשפשפן-ר"מקטב"סע-ישו .השניהעלכבקטופכם

.זק"משםא-מ,חק"משםחוליןמזביוםגי-משצד
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מןכשנסמאואלאהראשוניםממהריםשנייםהמיםשאיןהשניהמידשנסמאוממימאתם
יפהשינגבהעדבמומאתה11ידונשארתאחרתםמידכשנממאוולאעליהששפכםהיד

שניםמיםאיןהראשונהממישנסמאההשניהידוגםכראויוימלחויחדרממימיה
."ימלה'ולולחוורלנגבהוצריךלמהרהמועילים

מ"מלהשגייהממנהששפךקודםהראשונהידועלשנייםמיםגםנמלאםואף
.הראשונהיןאתומסמאיםוחווריםהשניהמןהראשוניםמינטמאובוו11כשמשפשפן

ששפכם11מידלאמהידיםכללמומאהמקבליןאינןאחתבבתרביעיתכששופךאבל
.,בהםששפשפה11מידולאעליה
ומקבל)הראשונהלידידיםגמילתהצריךהפרקכלעלהרביעיתתחילהשישפוךוהוא
בהםומשפשףלבדהידבפיכחרביעיתמקבלאםאבל(השניהבהםלשפשףמיםעוד

רביעיתאמרושלאנסמאוידובפיכתהמיםשקיבלמידכיגמילהלועלתהלאידיושתי
נמהרהשהיאהפרקכלעלכששופכםשהואנמילהבדרךאלאמובאהמקבליםאיןמים

ידיםשאיןהאומריםלדבריבמומאתו1החציהריהחציעלשפכםאםאבל11בגמילה
בהםוכשמשפשףהידיםאתומסמאוחוור"ב7"קכ'בכישיתבאר.כסלחצאיןמהורות

.]"לנגבןוצריךידיוכלנממאוידיוכל
במיםאוברביעיתהראשונהידוכשמיהראלאהמתיריןהתירושלא)אומרים7ויש

מ"ושנראשוניםמיםאורביעיתאוכ"גהשניהעלושופךעודבהומקבלושנייםראשונים
לכלושנייםראשוניםהמיםלהגיעבראשונההשניהשפשףאםאבלהפרקלכלשיגיעו
הידבנגיעתהראשונההידאתמממאיןהראשוניםשהמיםלפינמילהלועלתהלאהפרק
כיוןמ"מהראשונהידשמיהרומרביעיתהםאלוהראשוניםמיםאםואףבהםהשניה

רביעיתבהםאיןשהריהשניהמידנממאוהשניהעלושפכםמהםמעםבהשנשתיירו
.עיקרוכן).7יבהכשמשפשףבהםבנגיעתההראשונהידומממאיןוחו1רין
אחתכידשתיהןנעשועליהןשופךאחרשאדםאחתבבתידיו'בנמלאםהכלולדברי
הפרקלכלהמיםלהגיע]ב1ו7דבמיםכשמשפשפןבע11בנגיעתןדאת11מסמאותואינן

המיםשאיןפיעלואף,ב7"קכבכיסןשיתבארכמוהרביעיתכלעליהןשופךאינוואפילו
:(~7כלוםבכךאיןבשפשופואלאהכלימכחהפרקלכלמגיעים

במימצינושכןמאליהםולא"נותן7מכחהכלימןידיועלהמיםשיבאוצריךיד

.הסמאעלהמהורוהוהבהם7ישנאמרחמאתי

"פלקמןנםנראה.(שפערת'בשתת';'מובפתת'רפנ) בקב

'.,. ת.רשימת'לפ,שםהרשן1תר1מת'ת1פ'פפקראהקו
.5)';תתהב.1;הנראה.ל.הנ 7שייןקח

שצריךא.'שכ.פלקמןנראה.1.פ;.ש1.א,~ לפקרה'.נמבפררה.1כ.רקאארםמכהשיבאו
.1.פמ עשנ.פמקט

ברכותהלת,י),תייתת,")".'.נמהלכ1ן' .1ת'מימ1נהנהותנתבוה.רי.].(ק1שמארפ1פ)1.פ

פוףלקמןנראה.'כללעפןא.פלקלנםוראה.1.פלנפש פ

להרתשצריךלמריםמהכפרם'1רנלם'ר'ר1ש'מקשנם1.' .נתןכה

.מ',מ'נמרברקי

.ט"משםכדלקמןעז .שםע'ןשז1מ1רדאגשעת

.שםכדלקמןצט כדק

,ה"חשםדלקמן'האעה' _ומעיףקא

.'הבזק"משץקב טק"מסב[ק]"סא-מ.י"הגבהגדולה.מנסתשייריקג

א.הזושמחלוקתח"משםלקמןוראה,('הבריץ'בת) .כשנטלגם
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וצג(בנגיעתןזואתעמטמאותשאיןן'לענ)א"מי~ק



קנטידיםנטילתהלכותתיר

אינוהשדהלהשקותהמיםממנוונמשכיןבוושופכיןהיאורמןמיםשדוליןצינורלפיכר
שאינן'מפנלהןכשיגיעועליהןהמיםשיקלחו'כד"תחתיו7יאולתוכוידיוליחןיכול
השפיכהלמקוםקרובדו'משיםואםהשופך7ינכחפכקשכבראדםמכחדו'עלבאים
קרוביםשהמיםמן~שכלגמילהלועלתהממשהשפיכהתחתמשיםשאינו'פעלאף

מלהתפשםהמיםהמונעשהצינור'פעלואף)'7באיםהםאדםמכחן"ערהשפיכהלמקום
:כלפיזמכחהואהמיםהילוךשעיקרכיוןכלוםבכךאין'כלאינונהר'לצדד

.~שאובין7ןשהםמפני,מבילה7ןמכחמהורותאינןהצינורבתוךדיו'המבילאםכן
חיץאיתםניתןאםאבלעצמיניר.הצלתוךיניתןשיפךכשחדילהאמיריםדבריםבמה

שהשאזומהורותידיובווהטביללצינוראותםוממשיךהקרקעעללצינור

"
שהמשיכוהבה

שהיאגופוכלבמבלתלהפוכליםאףכופרים'מדברשהיאי'ידים7לגמילתכשרהבקרקע
ד"ביוש"כמ"הו7י,שהמשיכשאובהוהמיעומגשמיםמיהמקוהרובשיהיהעדהתורהמן
המיםחילת~לעכבלסמהבתוכוושיגדורכאה7נ'מבצינורשיהאצריךמ"ומ7יןא"ר"כ

ולאועומריםנקויםשיהיו
~

:שיתבארכמו"נ"וחלין

ובעודמשקהככונכמאחוריונקום'הדלאםעצמוצינורלתוךונותןדולהואפילומז
'שהרלבשעההיריםאתבוממבילליאורמאחוריומקלחלצינורפיודרךששופך

'הרלמימימחבר'הדל'שמאחורשהקילוחביאור7ננהמבילכאלוונחשבלתוכושופך

מיםוחשובים'שבדללמיםשבצינורמיםמחברלצינור'שמהדלוהנצוקהיאורלמימי
גופו7נזכללטבילתחבורחשובאינושהנצוקפ"ואע)היאור7נלמימחובריםשבצינור

ירד'שהיאצמצים'במשקהככינכאלאביאיןאםנציקאיני'הדל'שמאחורהקלוחוגם
,חיבור7נחשובמועםשבדברהקילודים'גמילתלעניןכ"אעפ,מפה7נאחרמפה

משקהבכונכמנוקב'כלקח'ביםדיו'להטבילכול'ואינוביםבכפירהההולךלפיכך
ליםממנונומפיןוהםהואילהים'לממחובריםשמימיודיו'בוומטבילמהיםבוודולה
חולקיןשיש'לפכןלעשותלואיןביםדיו'להסבילבקללואפשראםאבל)הנקב7נןדרך

התרימה'מראה)ץ'בהרהצנורנפילתמקיםימ'הקיא .ם
.(עז' .ן'מטלאיןה"ודתא'אר'האה"דשם'"ירשגבראקיב

כא'יאה"ר(א,מב)רברכיתח"מפיונהרשינוהרןקיג

המתובתורהמטפתה"דדשם,חולא-עשב.ק-למי "ם.לקמןגםוראה.שםע-וסושוך,דשערומתהאריך
_נ"הנא"סשנו יםא"רשבראהקיד

למקוםקרובדושאם,שםהתרימה' .ד"םל'לעגםיראה.'כלמכה'את'נקהשפיכה

(ב,מא)דברבזתספידהרפף.רמת'לגא,קיחוליןגזטי תבאר'לה'הטבן'יד.ז"םושיניעטור,ם'פומקוכמה

.ואילךא"מכלקמןני'ד ג-מסדלקמןד-ולהראל)שםונייעסיר.שםף".רקטו

מטעםמהנילאדהכאל-צן.בשאיבלה.מבר.דמכש לדברדפמיללקרקסדחוסךמליזהור
כרוקמן,הכל' קינטרםוראה.מיץדלקמןא"והרשבן"הרמביכשריש,שם

.(שםאחרון ירהראיהוזיז
ז-יו~'נ,ז"ימטשםע"שו,שםן'חולא"טב' ובתם'בכלם'מיבלראיןו-סרא'ס

םי~-ים-
ג-סבלקחן רה

זהמאלותךצריךמןואםלקרקעהמחיברבכליאףיני' סלאאק"מא"יקומגץדלקמןסליאינושהצינוךתיירי

זוטאפתהאיראה.לקמן~.ועמם-סקז-וטח-סקא-נס

.מוימגג .מרף'נעקיט

.א"מכדלקמן'האכדהוהקנ מעכרוקמןקנא

.כבף' .שםע"ושיטיר.שםן'חולקנם

.מילףה"רשם'"רשקנג פומקלכמהקלד

"םד"ו'א"רמ,מ"מח"פטהרות"ע.ם' ט,פכיקשםך"ש.ו"כלרא

מזק"משם"

.נרכ, משםיונף

איתקמם"מד"היוצדקצמהת"שי.ג"ושח'ק" .זאותב"חקעו'ומיא

ן.שאיבמיםלסודתכ"משא;ג"ושב"מיסיףל'כדלעקנה כללטבילת

,השערהכחוטהפחותלכלשיעירי,גופי א"וברמג"מרא"םד"עע"שיראה)הנידכישיפיפרתא"יי

תוס.שםרשייקפד_(שם
א"מ,שםן-וצושוך,'א:ה"דשם'

'שלט,ג".ם."נטהלמפיהברכיתז"ריא'פמקקנז ק"סא-ת.(באיתא,מב)ה"סברכיתהגבירים

',



תטוקנטידיםנטילתהלכות

גופוכללטבילתחבורשאינוכמויריםלנטילתחבוראינושהנצוקאומרים.מ"יעל

.(רעמןתקראאלטובמהיותשאפשרבמקוםמ"מהראשונהכמבראשהעיקרפ"ואע
מליחיםהיםשמימפסגמילהבדרךלידיםממנוולימולשלסבכלילדלותאפשראיאבל
:ן"ם"ק'בסישיתבארכמוטבילהבררךאלאכשריםואינםיריםלנטילתופסוליםהם
ליריםמהןליטולאי1ברואלהםותיקןקיבולביתבהןשחקקבכותלהקבועיםאבניםיז

שעשהפ"אעעליהןכלישםואיןככותלהןהרילעולםבכותלקבועיםשהםשכיון
מהןנוטליןבכותלהיברןכ"ואחתחלהקיבולביתלהןחקקאםאבלקיבולביתלהן

*כשםעליהןיהיההיאיל
.ממנוניטליןלקרקעהמחיבר'כליכן"בתלישה

נטילהנקראתשווושפיכהשפיכהבכלשמסירהברואררךונוטלברואלושישוהוא
לועלתהלאבמיםושכשכןהכלילתוךיריוהכניםאםאבל]ן"שיתבארכמונותןמכח
טבילהואיןלקרקעמחוברוהכליהואיל11היאהטבלהכעיןאלאנטילהאינהשוונטילה

)י"בשאובין
נותןמכחיריועלבאיםשאיןפ"אענטילהררך11הרילקרקעמחוברהכליאיןאםאבל

יי"בכלינטילהנקראהכלהכלילתוךיריומכניםוביןהכלימתוךיריושנוטלשביןלפי
יריובושיתןהצריכולפיכך"ן"רפנות'רלושאיןמפניכלישאינו(א)בצינורכ"משא

אחרוןקונמרם
בכלימיירידדלאידאריתאל"כדייי"דהראבין"לקמןשנתבארבמה'ועי'נונלישאינו(א)

כ"משאסאה'מובעינןשאוביןלהגדשו"י,קאטרדעכילמרדדוהק.לקרקעהמחובר
.ת"מטביליןאיןסאה'מיש'דאפימשמעופוסקיםגמראמסתימתגם.ין"י"כהררבמקוה

משוםהיינו]לקרקעכןהמחוברכלידפסלוהא.בהמשכהמדמכשרכלידאינול"ס"עית"והשו
ל"כ"ת"א"ורשב,"דהרמבמשוםאלא,תז"עליהמלינידבתראי)ת"ג"כבהלהקלליהמסתבראדלא

:ק"ודוגוונאכהאיפסליואינהוחביב'זי"מהרבשםין"י"בבכדמשמעהכי

פיהברכותו-הרילגירסתמידח"פן'חיל~.ראע37ת יהרה"די-]ו,(א,מב)
.מ"הלמעלזעת.ף"' ,ב,פאק"בקנט

איתםחי'הרתכןאםאלאמהןן'נימלן'דא,נף'מעקל ק"סעמאפתחאיראה)

מותרתטבילהכ"משא.(א' .(ה"סראמייר"ז'ע"ושיסיר,מידפיהמקיאית)ם.באף

צמח.דיש'חוראה,מץא-רת.קטי"םב"באגורהקלא הקבועאבניםמןכוהשמחלקר,רנטק-צ

בכיתלם' תירתעלץה,הלאוביןנהתימזשלהזףאצטרובלן.לב

טבילהן'ילענ.בקרקעיקנעושניקב'כללביןמעולם'בל תקונבדשד"היולקמןראה-בהם

יראה.יעשייתה.מקיה' .רביוגתקנת'לפמקנאית'נ,תק
,כבך,ני ,ח'סלףלקמןקלת

ה"דשםא-בשבהובא,ן'יאה"ראקגן'חולן.]רתקלג ולידיההאי

תוףיביתהארוךהמתיבתירתטול' כדלקמן,מידהד"הראבגםובזה,ח"מע"שו,גשער

מכי .אחרון.יבקינטרם,ו"מטלעילן.ובהמצף

ג"מ].צלתא.שאמצירע'פר.אחאדרבלתות.שאגלד ר,(ב,ט)פיוברכות

"יםקצא"מת"יבישיישםא"]~ .שםע"שבשו'האדקה,תקם

.ה"מלרא'.םד"עע"ושוטיר.ראהקלה מעקלד

"
כ

בהמצייןל'ילע~
,ו"בממ

ם'ממאה%בל'להטבהמכשיר,ה"הי"פברכית'הלתלי .שאוביו

שאיןוג"מטולעיל)יפומקיםא,קזחיליו'בגמתלת מטביל

"שאובימיםלהודההמשיםבצנירהיריםם' 'מך'צרשאוביןשנמםמיןרהיטד"הראבלדעתנפרש.

,ם'.ןלטבילתמאה מטבילכשרהשבמקיה,ג"ושא"מכדלקמןקלט

ם'הןן'

,הק"מלדודתהלהיראה,מאה%בהאיןאשלי ד"הראבלרעתפירשילחן,ז.דדלאתא'אר)בצנורתם

הרמויןרוץ'כת,לקרקעהמחיבר'בכל.ר"דמ לעהמצויןא"הרשב.

.(ם.בפנ;ל' שעשפסק,(1"00לעיל,)וף'סעקמא

אישררגישכה" פרש'כרחךעל,נור.הצבתוךאפילולהטביל

.'כלשאיניבצניר.ר"דמ,לעילן.המצףא"בהרשב במעשמב

.ל"וכנבגמראכןמפרטשאיטאף,חף' בכל'בכלי'ד'להטבילר'דמת,(ם.בפנ)לעילהמצחיןהמג

לכלילקרקעהמהיבר'כלביןמחלקיאיניאיפה .מחוברנו.שא

המצייניםמי1ות.מוהגהותק"וממש"ורא'תוסעמד .(בפרם)לקמן

,נ.כבה,להרא'רפב,(נפים)לעילם':י,הננקמה פפל,אפה,

.לקרקעמהכר'שהכל'כ' .נרגלותהלכנתפבית,ה.רקמו



קנטידיםנטילתהלכותתטז

ידיושאוחומילכלה"וה"מהכלי7שופךמכחידיועלהמיםשיבאוהדלילשפיכתקרוב
הכליבתוךידיוכשמשיםאבל"מהכלי7תנותןמכחידיועלהמיםשיבאוצריךלכליחוץ
מבילהכשיעורלהיותצ"וארביעיתשהיאגמילהכשיעורבמיםשיהארקלנותןצ"א

.%כאה7'משהוא
כמונותןמכחידיועלהמיםבאוכ"אאלאנמילהחשובהאינהשלעולם]7אומריםויש

אינושבתוכו])בתוכו7ולאממנוורחצודכתיב")7במקדשורגליםידיםבקידוששמצינו

נקראוזהנ)ממנו7היוצאמהדדהברואהכרתי"ערוחץלוחוצהאבלנותןמכחרוחץ
.י)שיהבאר7כמונוהןכה

כ"אחואם"ידים7גמילתעלויברך])הראשונה7כבראעללכמוךיכולהדחקובשעת
לפיהדחקבשעת'אפיי)אוכרין7וישברכהבלאימולנמילהכדרךלימוללונזדמן

בלאגומלאלא11נמילהעללברךשלאלדבריהםלחושויש)האחרונהככבראשהעיקר
שיתבארכמומקוםבכלמפהידיעלשמתירמישישויאכלבמפהידיוויכרוךברכה

נחשבלשפוךעין"מםשברכיומהכין)ונומל7ברכיועלמניחהמיםבהשישחביתיח
אוממנהמקלחיםוהמיםמאליהשנתגלגלהי"עבארץמומההיתהואםנותן7ןכח
לועלתהלאשם.ידיונתןמאליההברואשנפלהי"עהנקבדרךיוצאיםוהמיםשעומדת
."7ןנמילה
כאילוהמיםשפיכתהמונעדברהכרתונחשבתידיועלהמיםוקבלהברואהכיראםאבל
]מהנקבההיוצאתושפיכהשפיכהבכלולהמירהלהחוירהצריךמ"ומבידיוהמיםשפך

מכיורהגומללפיכךנ"מאליו7מקלחכ"ואחמכוחובאכאלונחשבלבדראשוןשקילוח
לפיוידידנמילתבכלפעמיםכמההתרנגוללהפךצריךברואכעיןתרנגולי"עשמתוקן
היוצאראשוןבקילוחנמילההצריךהפרקכלעללשפוךמכפיקואיןדקהואשהקלוח
:ז"מהנקב7

ויערוךדעתרק)ויריעההיבאהלאשםנו'לפנקנח להת

שם'"בבאבל,('כוי.לפנמצויןם'מבאיןר' ."רשגםוראה,ח"היפיוברכות'הלם"הרמבדעתהובאה
,א,לזז"חהלכותחקרייראה,רי.התילאה"ד.בקגן.הול הכרזהומעין

להקל,מכיבלמעידה'"נשבמדרנו.רבע' 'בעלמפהלכרוךבמשקהשמנולובדברהדחקבשעת

.59ך)תתזב"העייראה.י.ד. פסוףתשנהקנט

.ט"סע"ישומור,זיזיםק-

ם'מודהכלכאןזהשמטעם,מזק"מא"מ,שםש"רקהי .טפטלקמן.כ"טישא,לכהחלהאףבןשעושה

,ח.ק"ים.תק"סא"מ.שםע"הןיסירקשוא הלמן.עשג"ממקורב
,מרדפיחן'חול~.רא.."נס' יראה.שםהסייעטור.דא-ררמזברכותותרדמי

.קפגזךה"חע"נב"מוהרשר"אדמוק"אג מהיליןאגורה.שםכי-מהקשיג

,כק"מא"מ,'ק" תתיזעולת.כיאית'"רגבהגזולהמנסתשייריקפד

:שםאבל.ו"מטלמעורה."נםבמדרה"~,ןק"מ שטחלכלאחת.בבתהמיםלהגיעיממשקגדילהקיליהאם

מכחאחתבשפיכההן'מביבית.מכלהפרקערכאחריריו'ב ם.כךכלגדילהקילוחאיןואםלבדוראשין
'בהברואר' .ץעלפעמים

דקהקילוחאםאבלובתוא-יעלפעמים'יבוי

וכיה.רשערוביתהארוךהביתתורת]א-רשןקמו כגיפת.ה"רשםלחוליןבחידישע

'.םא"חת"יבשי ,אחרוןקונטרס]"וע.שםע"שי.תקט

.ג"ושח"מיכדלקמןולמח אשריהגהתפלא..ק"מז"ש,וצריךה"דח-]עטט

.מא."מא"חזרורןאורבשם,א"מסיףב"פברכות .רא.דלאה"דשםחולין'תוסקנ
,ג".םח"מהילין~ פיוברכיתהלתיימוניותוהגהות,קפא'.מק-וסת
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