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הנובעהמעיןלמימחובריםשמימיוחריץלפיכךהגוףכללמבילתוראוייםמקוהשיעור

ישבנהשאף"]אומריםויש]הידיםאתבוממביליןהגוףכלבולמבולשראויבעניןחם
למימחובריםשמימיודעתועליעלהשלאלפיבכלימהםלימוללהקליבאשמאלחוש
מקוהשיעורבושאיןכיוןבתוכולהמביללימהבכליממנולימוללימהויאמרהמעין
:י]לכההלהלדבריהםלחושויש]מאחן'משהוא

בהםואיןכלבלשתיתראויןשאיןמיםכלהדיןהואאלאבלבדמבריאחמיילא:יב
להמבילשלאלהחמירישמאה'מבושישלמקוהמחובריםשהםפ"אעמאה'מ
.י]בהם
אפילומהןנומליןחמיןמעינותהםאפילוצונניםכשהםהכלבלשתייתשראויםמיםוכל

."]חמיןבעודןאפילוהאורחמישכןוכלבכלי
כ"אאלאבכלילידיםמהןנומליןואיןהכלבלשתייתראויםואינןמלוחיןהןהיםומי

:,]ראויםשאןאותםהרתיחו

שלאלזמרתמצאואםבהםנעשהלאמפק"!בהםשנמל"במיםמלאכהנעשהמפקיג
נמלמפקואפילומהורותןידיוהיולאמפקכשיעורבהםהיהמפקן]בהםנעשה

הפומקימינבמחלוקתאפלומהור]ידימןכמהרתמפקוכל"מהורןנמללאמפקידיו

,מהובריםשמעמיובחריץהפסיליםבמים פל'כה"דשםיונהרצינוהרומשתנותפד

שמבאר,'ג' ם'במיחנן''ירחזקיהמחליקתאת(."רשלרעתגם)

ל'הקשםלמעידה."נסובמדר_ה'חבר'בחמ.רקילא,ם'מר מרוהבמיםאףהדחקבשעת

לה'לנמוממיליםעכוריםאום' .ג"וש,מאה'מבהםשאין

מכאןנשמטו'"בכת.ח"מע"שו,שםיונהרדינוהרופה ת

,מ"מ'אחר.ל'לעונימפו,"האיר'המשכןיכל"בית' .ושה

'"נטבמדרזכרה,נ'ק"סא-ס.,שס'א"סד"חז-]"דפז סילעילגםיראה,מץלמעריה

יראה.ץ'ממטקנט' םעמאפתחא

דקשיתאקבא'קינואב'חלקת.א'ק"מקנט" .-ואיל39'עכ(."רות')ת".גד'.קיבצן,כב'קי

.א"מע"ישמור,ד"ח1-פידיםנהינהפז מלרירתהלהראהפח

.'ק" .יגק"סא"מ,מהורמפיקןה"דשםרישפט

.שםמשנהצ ,שםושרעסיר,ו"הטפיוברכית'הלם"רמםצא

.ביריםמהרהיל"בכתצב מהדשןתרומתצג

,הרשןבתרומתךלכתיב"רי-ב,רמא" .שםא-ח

.שםע"ישומור,א,קוחוליןעא .שםפפארבעב

.נ"ש:ב"מבקנת"מכדיילעג .מק"מא"מ,ז"מלבושעד

יריבדברכיתפיהסיףהרפףרמת,לנ]שתשקיהעה ילג,הפימקים
'זוהשםן'חול'"ויןשלנו.הגמרותרמת' .[וחנן'י.רעת

.ח"מלמעידה'"נטבמדרוכה.ראפמקצהיה"רשםרפיעד ק"מא"מעז

', ,כאמעיףעת

,שםא"ימלביש.מ~פראעט ,שםיונהפינוהרבפ

_שםת'הבבתירתא-רשך..שםי-רשפא רבפב

,שם."רשרהט'לפשםזנה'נו' לםאזיליונהרבינוהרו]א-סבקנט"ס]"עפג

"מ~ 'מביאיןאפילו.לה.טבמכשיר."לנתם'הכשרם'שבמ

ם.מהוברשמימיובחריץמכשירם'הפמולם'ובממאה לםי-ורש

ן'כשאלה'טבפיסל'"לנטם'הכשרם'שבמ"מ~ שמימזבחריץגםפימלהכמיליםיבמיםמאה'מבי

למתחלהלתחתיךשיםא-דתתתבמרדושםמחיברים במ

גםר'להחמ1"ב"וא,מאה'מבהםשאיןם'הכשרם'
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"יטאומרימיישלהקלימופריםדבריומפקמופתםמדבריעיקרהידםשגמילתמפט
כלשעם

~
עצמךוהוציאורחץקוםלואומרים,לפגיוןמזומניםאחריםמיםלוישאםה

הסיחאםשנסתפקכגוןמפקהבהןנולדכךואחרכהלכהשנמליודעאםאבל)המפקמן
המינופתלמקוםממוךידיושהושימרקדעתוהמיחשלאשיודעאו"לאוןאםמהםדעתו
שמעמידיןמפנימפקידילצאתאפילוולימלןלחזורצ"אנגעלאמפקבהםנגעאםומפק
:(בחזקתןאותן

ליריםמהםנומליןמיםשנעשועדרימקןאםוהמלחיןוהגלידוהכפורוהברדהשלגיד
אדומיםיכהושימכגוןהמיסמןשכריתוחכרככלנומליןוכןכשיעוריכהמישאס

.]7מיםשנעשועדשרימקןוהוא"דג7שומןאו
אלאידיםגמילתשאיןריסוקצריךאןידיועלושופךבכליכשגומלאמוריםדבריםבמה
המונחושלגרימוקבלאאפילומתירין7ניששבקרקעמאה'במידיולהסבילאבלבמים
וישבולהמבילמותרמאודנמוךאפילויחדמחוברמאה'משישכלהארץפניעל

מאה'למלהשליםמצמרפין,בכיוצא,שהשלגאלאבמיםאלאמבילהשאיןי,אומרים
ובשעתמיםשנעשועדרימקןכ"אאלאבהםמובליןאיןאבלמרוסקיםשאינןפיעלאף

;"7מופריםבדברילהקלהראשונהמבראעללסמוךישהדחק

שעשולפיפירות'וממשקיןבשארולאבמיםאלאידיםנמילתשאין,אומרים7ישכוו
אפילווהרי7ןהמיםמןאלאמקוהעושיןואיןלתרומהכמבילהלחוליןידיםנמילת

לבןייןואפילו)פירותייומימשקיןשארשכןכל"פמולים7מיםמראהבהםשאיןמים
.("'"ם.המגוףעלשכןכלמיםמראהעלהקפידיאםמ"מ'"מיםלמראהמראיתושדומה

שנשתנובמיםאלאמראהשינויפסלושלאידיםלגמילתפירותמיכל]מכשירין7יויש
י'פירות7מינקראשהריעליהם7ינמיםשםבמראיתםשעומדיםפירותמיאבלממראיתם

.כללעליומיםשםשאין,במים7ןמזוגביןחיביןבונומליןאיןלבןאפילובייןאבל

ר"החב~ה"די"ב,הצוי"פברכותהלהמטחה'םצד .מטח

ע"שוד"הראביכתבה"די-],שםברכית'הלז-ראפצה .שם

וסימניםיאעןן'מיל'רחיךש'כשכ"משא,קציעה.מירצו .לפנ
.(קמג"סלקמןראה)י א"במהובא.ו"מטח"פן.חילשלמהשלם.בל-ר1צו

.שם כ"משא.ל"הרשדבריבפירושט.ק"מרבהה.אלצח

עה..דא,הדעתסח'ה.,דה,,נטמאאםבשנמתפק סקמר'סי-לדהתהלהיראה,ק-וזושםא-ת

'חקר.גק" ,ב,מדז"חהלכית

.זך"םדורת.ב.לחםערך,י"מלעילראהצט והלד"הפיוברכיתהל1-גתן."עפ."בק

פיזמקיאית' .ב"מע"שו,ב"הא"ופינ"ה

סוף.ב"פברכית1ריאהגהות,בה"מ-א"חזרועאורקא

,מפדקמב"מלקמןגםיראה.שםא-ר1קב -תקג

,טזק"מ" שםא"המלפירכן.עאק-סרא'סיז-ין]ך-1קד משא)

תירתראה,כבק"מרבההאליהריש'לפכ"

.(מדק"מלמעימה'"נטלמדרמנחם תמיד.עילת.שםא"כמבשיךהכא,1םז-דיוי-ךקח

יבמדר.לך'ואג~רםצדקצמח.חדישוראה,ג'ק"מ כדפסקח"מלמעימה."נם

.'הסעה' הביתבתירתהיבא,ו"ממסיףדלםבתמםז-כאבקו

עה.ד.א"מלפיזברכות1-רא,בשעריביתהאריך הא
,ב"מיבשרוע' מד"ו'ע"בשוכמביארקו

.מכדרא" ,אמעץל'כדלעקח

בכלהנ"הה"דב,נברבותא"רימנ,שטש-ראקט מללליראה,.טמח

,ישבתהכשרלענין,ה"סקנח" ,קצירכהח"פברכית'המרדכבהםר'מכשזהשממעםקי

.שםא"ברמהיבא נראהקיא

,שםש"הרא'ברברבק"ממיףא"המרוש' ,מ"מא"חזרועאיר.ן.וטטלה"דבגברכיתי-ר1קיב

תהלהוראה,א"מימוףב"פנדכיתקריהגהור ק"מלריר

,ב' .בהגהתעודוכתבה"דח"ב.'"רשלפירכםשםש"ראקיג

,שם'"רשקיד י-זרםקמאללי1נאוכחכמים.ב,נדנות]ניירא]קטו

,משנתןה"ד
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(ד"מעשקורץ)דביט7יבמיאבל"מנקים7אעםיטהריודבמטבשמןלזמרצריךואץ
לדושאץמראיהםשנשתתפ"ואע]מים7עיקרןשהרין"[ידיםמהן]ממלץ"דטכר7

"]לעילויישנשתנוכיון
אמורשלכתדלהאלאבמיםמזוגביןדיביןידיםלגמילתכשרהיןשאף]]7אומריםויש

לעצמוברכהשקובעעדלעילוישנשתנהדשובבדברמ1ל1ליהאשלאכדיכןלעשות
מיםלואיןאםבהםלימולשמותרפירותמיבשארכ"משא)הגפןפריבוראעליולברך
.מהורותידיואדוםאפילוביןנמלאםבדיעבדאבל(]]א7"וקפנ]א7"קע"בםש"כמ

']"פיר1ת'נמ1'ד'לימ1לשפרים'נדנרלין'המק'דברעללכמוךחט,],הדחק1ביטעת
:(ח]בדיעבד7ובין)לכתדלהאפילודבש[ו]מי7]וושכר

שיעורוהוא)הלוגמןמרביעיתפדותלאהואלידיםמהםשנומליןהמיםשיעורכזז
.(7ןכליםלמבילתהתורהמןמהרה

ידיועלהרביעיתכללשפוךצ"אאבלממנושגומלבכלירביעיתשיהאאלאהצריכוולא
ראשוניםמיםעליהםלשפוךרוצהאםאבלאדחכשמיפהלמהרןרוצהכןאםאלא

."ידים7ןנחילת.חצרץהפרקבכללמשורפעםבכלשיספקוכדיאלאצ"אושניים
שאיןפ"אעלוממפיקיםאםאדראישמהםלימוליכולממנושנמלבכליהנשאריםומים
.]הראשון7ןכשנמלרביעיתבהםשהיהמהרהמשיוריבאיםוהםהואילרביעיתבהם
מהרהשיורימועיל1האדר1השנומליןפ"אעכארדידיהםלימולשניהםשבאיםוהוא
מרביעית7ינבפדותהשניידלמהרראשוןשל

המיםכןאםאלא1האדר1הבנומליןמועיליןהראשוןשלמהרהשיורישאיןאומריםויש
עליוצקואדרלימולידיוהראשוןשפשמכגוןלשניהראשוןמןאדד7ייבקלודיורדים
ומהןראשוןשלידיועליורדוקילודהראשוןמידילסמהידיוהשניפשמכךואדרידיו
כשמגיעיםבכליהרביעיתשיעורשנפדחפיעלאףמהורותשתיהןידי"שניסשללידיו
.מהרהמשיורינאיםשהםמפנימהורותשםשללידיוהמים

נן'נופה.רפוף'.ב.(ט"ורבשמן)פו"פרעיםם.תמקטו ;1.(ט.רב)

השלהן'ברוראה..רנששן.ר.'פלעיל" .רק.פלר"פ
.נק.פמשה'ררכקיז ;כרל,שכרלתוכןשנפלבמיםמשאטקיח

.א.פל' '.לנמטר'רכפירות'כמ,שם'אשר1הנה1ת;171אורקיט
.ליחתם תופקנ

א."-.(שכילעמן)הכאה.רנ,נטוליומן' 'במהפ1פלת'האלרעהאףל';מ1מ.רמה)ב.'פ

לפערה'.נמבפריה.1כ.(הפוףבפרףלקמןגיאה.פייסת רההפוףבפרףלקמןניאה.ה.פ

.הרחקבשעתיקנ1' .מ'ק.פא.מקבא

,בשעי1ת'ב1הקציהאינךת'רנבתגיתישנאקבב שמכש,שם)ר.היאבבשם

'במשפ1פלאף,ביןי'

יששםא.מניאה,נ1'ר'לונעןלאי.בשועזהפשןקבג .הפשן

.הפוףקבד

כ.משא.שםא,ךת.שם'אשר1יגה1תזרקאורקבה שביטכראפילושוללאהרהקשעתכשאינו

ט.רב' )'.לםטר.1כל'כרלעם'משעקרן-

ל"
כ1ק.פרבהה.

.(שםזרקאור)ן.א1בלהפפרמשסם,(שק.פשמא לאקבו

.שםלפקרה',נמבפררנזני ה.הנוכן.שםלפקרה'.1מבפררה'1כ.שםא.רמקבו
.השלהן'נק1נ ראהקנח

.,ק.פוטא,תיא"י תשךקנט

1ש1מ1י.א.מית-י-ק.]"

.נ.'פ;.
.נ.ושא.פכקנם"פל',1כרל,כהק.פיבהאליהקי .א"פקפב"פלקמןנםניאה
.נ.1שא.פקפב"פכדלקמןקיא קלב

.שם;.בש1הרסרקהמ1י.א,~ק].קני ש,ייך]ש,ךאקיג

.סוך,שםית-י-"תשך" שםהנליןא.]ךש.נן'שרקאמיה.רשםהנליןן.]ךהקלד האה.ר

1שטם'ב)האירךהבית1בת1ית,נן'ראמי ,דא.בשעי1בית(1'יב1תבשם)1הקצי(מפשטים

הטלין" .שם;.ט1'ב'הארקה.'אשיבל.אה.רשם
.שם;.ש1.שםהקציהביתתסיתקיה
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היאםאבלאחתכידנחשבותהןשאןהראשיליתכמיידיהשםשפשמוהוא
שהם),חבירתןרחיצתבמינגמלשהואלפיגמילהלועלתהלאהראשוןמידימרוחקות
.("למעלה7ןשנתבארכמומלאכהבהםשנעשהמשוםרביעית117מיהםאפילופכולים
היורדקלוחי"עכאחתלימולמתחלהכשנתכוונואלאהתירולאכמוכותידיהן'ואפי

ידיוהשניפשמשלאפיעלאף11בגמילהאחתכידידיהןחשובותשאןלשנימראשון
לעצמולימולהראשוןנתכויןמתחלהאםאבלידיולימולהראשוןכברשהתחילאחרעד

ולפיכךאחתכידחשובותאינןממנולסמהידיוהשניפשמלימולכברכשהתחילכךואחר
הממאיסממיסהשניידינסמאו(אחתבבתרביעיתשופךידיהםעלהיוצקאיןאס)

אחתבבתרביעיתשופךאםואף)ולימלן17ןולחוורלנגבןוצריךהראשוןמידישיורדים

.(תחלה7תלנגבןצ"שאאלאולימלןלחוורצריך
להקלהראשונהכבראעללכמוךישהדחקבשעתמ"ומ"האחרונה7תככבראוהעיקר)

:(כופריםבדברי

שיהיהעדומחצהמרביעיתואפילומרביעית7ת1לימוליכוליםאינןמשניםיותראבליז
רביעיתשיהיהרקלידיושיגיעוהמיםשיעורעלחכמיםהקפידושלאשאףלוגחצי
ליצוליפהידקדקולאשמאמועמיםממיםרביםימלואםחכמיםחשומקוםמכלבכלי
ונמלומחצהרביעיתהיהאםאךלהבירושישארכדיהמיםיצמצםאחדשכלהפרקכל
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