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.]בזון11ידיוישפשףארתבבתרביעיתאוידיו'בעלשנייםמיםנמילתאדרח
שלאבוו11כשמשפשפןיזהרהידילכףהאצבעותדיבורמקוםעדאלאנמללאואם

שעלמיםמסמא1השמקוםנמהרולאמיםשםנפלושלאבמקוםהידבכףבוו11תיגע
אבלי"שנייםמיםשהםפ"אעהידאתומהמאיןדווריםוהמיםבובנגיעתההשנייהידו
]"מתממאיןואינןהםמהרהמירביעיתשמיב1הליזהרצ"אאדתבבתרביעיתשפךאם
אינןשאוממהריםשהםבמקוםאלאהםמהרהמירביעיתמיאמרושלא,ןאומריםויש

לכףמשםויצאהאצבעותדיבורמקוםעדרביעיתנמלאםכגוןמקוםמאותומתממאין
ממאהאדתידאםאבלן"שמהשבאולמקוםהםשממהריםלפימסמאתןהכףאיןהיד
:(מופריםבדברילהקלויש)רביעיתמישהםפ"אעממאתםבהםנגעה

שפךאפילו"מרביעיתןפדוחיםראשוניםמיםעליהםששפךאדרבוו11שפשפןאםכן

בכלהמיםעי'נ'ש'ברשפשללענן.א.פקפה"פ.א.'1פ הכף

להעבירשפיטללענין.נ.'פקנם"פלעלואהר' ולענין.1.פלפררה'.נמפררראה'.נמקררםהלכלן

פוףב.מהר1ר'.פל.לעראההתפלהקרם'.בנמט1ף.שפ .א.פ
רבהואליהא'ק.פא"זאליה.בוהכלכתבה.ר'.בסו .מזק.פ

.פו"פרשםבתמים-,ךאן"שת].כנ"פ,]י]סד הקרראה.1.פ;.ש1

.שםהלכות' .י.]הממשמעת,א'ק.פזומאאליהה,2

מ"ק"פלעלוראה.נ'ק.1פ('האבתירת)מק.פא,תסו פ

ר'הל;מיםני1משפךאםנםהיא11שמהל1קתנ.' בבהגשכ.ואיהשניה

-

'רנ,'יו'ת"עפ,שונה.היא שנמ

להקלש'1:פיםוכאן.עייוכן:שםנפים,(מק.פא'

ר'הבהנגעהשאם,'.פלקמןמהלקוכן.פתיים'ברבי מיםהרר'הל;נתןואם,להקלשנמולהשאינההל

ויאה.י'לההמט"'האבירננעהכ.1אדמיבלתפה1ת מ.הק.פזומאפתהא

'.נמבפריאמנם.קעהייבית' ,משאהמקבלת';'יבשנם'1פ''כיי'ההמב.פלפערה

נסמאהנמולהשאינה'רנר'בהננעהשאםפפקנ.כפ ל;ששפךאף)

.1תון'1יבלתפעמםר'האר' .נ.וש1.פפוףל'כרלעז,2
ש.הראי1ש'1פש.ביהכא.ב.הב.פם'ר.ת1פפתאטת

.נ.פע.דט1מור.א.טית-י-אן).]")תשנא .פן.סנב
נ.'פשםלעלנםוראה.('רנ)1ק.פמ"ק' .(נול';'הצאביןלקמןותר'1מפ1הט)

לפערה'.נמבפררה.וכ.שם;.,ושמור.ב,,סויסדנו .1.פמלקמןנםנראה.א.פ

.שםם'ר'ש.הראר1ש'1פש.הרנד .נמלאו:יגיההשלהןבק1נמרפגה

.נ.1שהלעףבתהלתל.כרלענו .מנו
.מור.שםש.הראר1ש'1פש.הר1ת.טני .שםע.,ש.1.הא"פמק11א1ת'הלת.]ךהגת

נראה.הק.פא,ת.הק.פן.ס.ן'פ'מ1פתנןה.רק.]נט .נמפרר
מברואלשולאיןזהם;יטמט,1.פמלפערה' ד'דשטדלכלהמםלדגךק'מפפששנוד7קלודעם

.נ.1ש,אחתבשפיכה ,א).]תסהס
1ש1מ1י.שםית-י-

.שם;.
.1ק.פא.ממא ךת1פפתאסב

.(1.'פקנה"פלעילניאה)ב.הא.פם' פמק1א1ת'הלם.ימב

.ה.'פפיחהנליןש,ךא.ב'הא" ,
פא-דת.'.נמהלבז;.מ1.ת"

'.נמבפריה.1כ.ב.
-ם'המנהנ'פניאה.יה'ת'למהיה:ושם,ר.פלפערה ;ד.הב

ר1'נכףם'ממעםהלמשפכהה'נ'ש,21' .יסב'עפה'ה1(.'.נ)ת.'נר'ניאה.משפשףנבזהת'השמאל ב.פלעל.1.'פקנה"פל'לעיאהלגנב'כרט1ף'שפן'נ,
מ.פלקמןיאהיאש1נהשמשה'אהישפשלן'לענ.ר.1פ



קמבידיםגמילתהלכותתלד

בנגיעתןונסמאוחורון"בהןשנמהרוכשתיםמרובהאחתשמיפהעצמהבפניאחתכלעל
.בוו11

ישעלהנמיכנגיעתןנסמאו11ידשעלשהמיסלפילמהרךמועלייאיןשמיםמים'ואפי
עליהשבאועצמה11מידשנסמאוהמיםאלאממהריםשנייםמיםואיןדמיבנגיעת11

תחלהלנגבןצריךלפיכךהידיםאתוכממאיםוחווריםאחרתמידשנממאוולאלמהרה
."כראוייויסלםויחוור
אםונסמאהחורהמהוריםשעליהשהמיםושנייםהראשוניםאחתעלשפךאם'ואפי
אחתשמיפההיתהל1.1אפ]נלנדעם.ראש1נאלאעלהשפךשלאחברתהבהנגעה

ישמ"ומ11שעלהמיםמסמאיםממאיםהמיםמ"ממהורהשהידכשתיםמרובה
המיםעםלגמרימהורהכברשהיתהכיוןלמהרהמועליםאחריםשמים)אומרימל

:שעליה

נמלשלאאחרשלידוביןידושהיאבין"כללינמולהשאינהידבהלינגעאפילוי ,ידיול
שנטםעליהליחןוצריךבהםשנגעההממאהמידמתממאיןשעליההמיםהרי

אובניגובאלאתקנהלהםאיןבלבדהראשוניםאלאפעליהנתןלאואםטאחרים
גםשנסמאהלפיבניגובאלאתקנהלהאיןנמולהשאינההידוגם"מקוהלמיבהשקה

הבאהמומאהממהריםאחתבבתרביעיתואפילושנייםמיםואיןהממאיםחברתהממיכן
.(]לנגבהצריךאיןבנגיעתםהיאשמומאתןבשנייםנגעהאםאבל)אחרתידמחמת
ולפיכךכללמתטמאיןשאינןולזמרלהקלישאחתבבתרביעיתשבמי"ינתבארוכבר
כלוםעליהשפךשלאהשניהידובהונגעהאחתבבתרביעיתאחתידועלשפךאם
הראשוניםמןמיםלחלוחיתעליהשישפיעלאףהשניהוגם)]]מהורההראשונהידו

מיםי"עהואמיטהרמ"מרביעיתבואיןשהריממנהנסמאהשעליה1הולחלוחית
.(עצמה11מידהיאשמומאתהכיוןעליה.שישפךאחתבבתרביעיתאוושנייםראשונים

עליהשנתןבווונגעהמרביעיתפחותיםהראשוניםמיםהשניהידועלנתןאםאבל
עליהלשפוךוצריך)]הממאים[השניה)(השניים)ממימי11ידנטמאהאחתבבתרביעית

מהורההיאאפילובהםהנוגעתהידאתממפאיםממאיםמיםשכלי]למהרהשנייםמים

:"]הכעודהבאמצעואפילולגמרי

ז"וזארלאה"רא,קון'הול'התוםמשמנותסיט "הבלפירוש)

ק"מקמם"מא"ימך'יצרה"דקם"מ' בג"םילעילשםא"ימ'"בב.שהיבא)פוסקיםושאך(ג

מריבהתה.ה'האמהפיכהריריםב"בפהמשנהשמפרשים .אק"מלרירתהלהוראה,כשנים

ב"מלמעורה'"נטבמדריכה,שםע"שו.שםתימפתאע ,(ת.ברביעאפילו)

ע"ושיטור.ח"'םפיחיבחוליןשםדים'ש-יראש"רעא ,ינור"מ

הובא.'"נטהלבזעשיןג"ממ,עח'.מהתרומה'מעב מיבהגהית
מרזני,קישטאדפיםברכותהל.מיניות' מה"סברכית

'"נטבמדריכה.ו"בא"רמ.ר"מע"זי,דג" .(עית.ברבאשלי)ג"מלמעושה

.'ק"מא"ת.לג'סיפיחן'חולשלמהשלניםל-רשעג ,."מלקמןגםיראה

רי.משכוה,ם.ושניהיספךה'עלעוטפך'האמדעד ,הקרםהמעץבסוף

.ד"םן-שן,שםהמצות'םבשםמימיטיתהגהותעה "נמבמדרה"יכ

.(ת'ברביעאפילו)ג"מלמעודה' ע

,שםע"שו~ ,מ"מסוףל.כדלע,ימיעילעז האהדעלעח

,בחברתה.שנגעה'לפנ,' גפיראה.1ק"מזהבמשבציתם'מגד'פרגםראהעט

,ג-ב"מנדא'.םר"י'ע"ישומוריראה,מידלעיל ,מטץכדלקמן,ברביעיתכ"משא

.ט.פפוףל'כרלעפ .נ.1שה.פל.לעפא
ק.פהצרןשערברורהמשנהראה.ר.פפל;.,שפב .לס

.נ.'פפלקנם"פל';1כרל.(הלבתירוץ)מק.פא.מפג ;כרל,שללפד

.מ.פפלל' ,נ.פ1פלשרה'.נמבפררה.יב.קפד'.פ(,פה.בפה
לה'מגבהשינע11ר"ל1ש1לה11ר'1השבמקהה:1שפ פעמלליה;לשפןכיטרה

.'כרא1פ'
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לוו11ידיומצרףאםאבלעצמהבפניאחתכלשתיהןאואחתידוכשגומל1היכליא
בנגיעתן11את11מסמאותואינןלגמריאחתכידנחשבותהןהריכאחתשתיהןוגומל

.~]ב1ו11לשפשפןויכול,]הראשונהמשמיפהשעליהןממאיםבמים11
עליהםשיתןקודםהניעהיפהלרחוץכדיהראשונהשמיפהאחרמידלשפשפןהדברונכון
יאחואועליהןאחרלוישפוךאומרביעיתידיוהגומלכללפיכך"]למהרןשנייםמים

ן]הראשונהשמיפהאחרמידוישפשפםכאחתידיו'בשימולכדיאצבעותיובראשיהכלי

מ"שנמיםשיתןקודםבחברתהידתיגעשמאלחושישעצמהבפניאחתכלימולשאם
.לנהיןמושצריךאיןמרביעיתידכלנמלאסאבלשתיהןעל

עמממאותואינןחשובותאחתכיד11גביעל11או11בצד11ידיהןשהניחו'וה'ד'ואפי
:"ןכ"ק'בכישנתבארכמו11את

כשנמלונמלךמרביעיתפחותיםהראשוניםמיםלעצמההולעצמהדידיו'במליב
שכשמצרףמפניממאותידיוכאחתשתיהןעלושפךלוו11ידיווהגיעהשנייםהמים

המיםמסמאים11גבשעלמיםכילוו11בנגיעתןידיונסמאוהשנייםמיםלקבללוו11ידיו
כיוןהראשוניםאתמיהרולאהשנייםאתוכשגומלעצמההידוגםחברתהגבשעל

:]כראוייולימלןולחכרידיולנגבוצריךבהםנממאוהשנייםגםאלאאחרתמידשנסמאו

נממאובקלשאוגמילהבשעתהידשעלבמיםאלאאינהמהידיםהמיםסומאתכליג
שתםמיםהםואפילוממאהאחרתמידביןראשוניםמיםכגוןעצמהמהידביןהמים

מממאותאינןנטילהבשעתבהםנוגעותממאותשידיםפיעלאףהידעלשאינןמיםאבל
לאאבלכליחפניושאיןמפניאלאלהבירובחפניומיםליחןאכרוםלאשהריאותן
הדלימןבחפניולשאוביכולהבכאמביתהיוצאוכןמחפניוייהמיםשנממאומשום
בידיונוגעגמילתובשעתעצמוהנומלאםואפילו"ילגמילהכשריםהנשאריםוהמים

לאשנייםקודםביןראשוניםמיםקודםביןהכלישבתוךאוהכלישעלבמיםהממאים
.מידיונממאו
ידועלהמיםויוצאיםלמעלהאותהודוחק,ברואןבוותחבבשוליושניקבכלילפיכך

לחוורויכולנממאולאהממאהבידובהםונוגעבמיםמלוחלחתשהברואפיעלאף
היתהשלאהראשונהבידוהברואדחיקתי"עבראשונהשנמלההשניהבידוולדוחקה
כללתנמולה

כשתיםמרובהאחתשמיפהאו"אחתןבבתרביעיתאחדכלעלשישפוךצריךמ"ומ
הראשוניםכךואחר11ידעלושנייםהראשוניםשישפוךאושניימיןלמיםיצמרךשלא

,ג"ושג"מיקנט"מלעלצגם'ר'המשנהיבפירושי"הא"פטקוואות'הלם-נתןפו [גש-ידש-רא.ג"מב"פ

שםא-מ,א"מיקם"מא"רמרנה,'מהרשןתרומתצד,מיהן-שו,שםרם' ,סוק"מ.א"מקמה"מלקמןגםיראה,ה"סלבושפו

.נ"ישמןקם'.םכרלעילצהא-מ,י-1,א-רשן,סו"יסיףם'דעם.בתמ]-]ראפת צו,הק"מ

,'"מקנםסרלעילר~ .'ק"מא-בתהובא,פדאיתח"פן'חולחמורותלחתצו,מידן-ו~.ח"מפיח~.ראפט

רביעיתשגםפסקב"מלמעורה'"נטכמרר.שםא"מצח.יק"מו"טצ .ם.טמאהמםיהיושלאטועילאיט,קמעיףצא
,ג"ושב"מכדלעילצטש"יהראהרישרוש'פ.ב"הב"בשםתוממתאצב "פע-שו.ג"ת.ב"משםם"יהרטב

.י
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11ועל11עלהשנייםכרואחר11ועל11עלהראשוניםישפורשאם711ידעלושניים

וכשחוורבברואממאיםמיםונדבקוהממאיםהראשוניםממיםלחהבידובברואנוגענמצא
.]7לנגבהוצריך"7בהשנדבקוממאיםממיםנסמאההשניהבידוודוחקה

יאח1נהלאטמאיםממיםלחהבידויאח1נהשאםאחדאונןאלאלושאיןבכליינהרוכן
בהםשנגעופיעלאףהמהוריםבמיםמלוחלחתהאחןהיתהאםאבלהשניהםבידו
.זזגמילהבשעתאפילובהםליגעלחושאיןממאותידים

מיאבללאכילהגמילתןבשעתאלאמתממאיםאינןממאותידיםגבישעלמיםואפילו)

לאכילהדיו'שטיהר.מנחןונגעלאכילהגמילתןבשעתשלאבמיםמלוחלחות,שידי
:(מהורותידיו

או"7קיכםאוצרורידיועלישארשלאלי1הרצריךידיועלראשוניםמיםכששופךיך

המיםולאהידגבשעלמיםאלאממהריםשנזםמיםשאיןלפי,אחרזדברשום
."בהםנוגעתשהיאהידאתומסמאיםוחווריםאחרדבראוצרורגביעלמהידשיצאו
לנמילה7ןופכולמרוכקשאינוכיון"המים7ת"מברשהםדבריםושאריוברדשלגואפילו

צ"אידיועלכאחתמיםרביעיתשופךואםג"שעהמיםאותןממהריןשניםמיםאין
:'בכך7לי1הר

שיטוללודיהמכהכאבמחמתלהכירהיכולואינועליהורמיהבידומכהלושישמימך

חציהלימוליכולשאינוכיון"'לחצאין7נמילה11ואיןהמכהבמקוםשלאהידשאר
המיםיגיעושלאלי1הרצריךאמנםהידשארשגומלאצבעושנקמעלמיודומההשניה
יפלוולאהרמיהעדהמיםשיגיעולה1הרשקשהומפני]הידיויסמאויחורושלאלרמיה

.י'7המיםנסמאולאשאוהידכלעלכאחתרביעיתישפוךלכןנ'7הרמיהעל
לכןעכשיולהכירהיכולשאינואלאלהכירהכופהשבודאיברמיהאמוריםדבריםבמה
משוםלהכירהצריךהיהשירצהמתילהכירהיכולהיהאםשהרי)הידלגביבמלהאינה

חוצציןשאינןדבריםאבל(חציצהחשובההיתהלאהידלגביבמלההיתהואם,חציצה7ן

י"לגמרי7הידלגביבמליםהםהרילעולםלהכירןעליהםמקפידיןשאינןמיעומןמפני
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