
 

 10CHABURA # 

 ה משנה א פרק ידים מסכת משנה

 הכל כשרים בהן ידיו את מדיח וכשהוא פסולים הגלוסקין את בהם מטביל שהנחתום המים]*[ 
 על חבית מטה ונוטל ברכיו בין חבית מניח= וקטן שוטה חרש= ו"חש אפילו לידים ליתן כשרים

 :אלו בשני פוסל יוסי' ר לידים נוטל והקוף ונוטל צדה

 ה משנה א פרק ידים מסכת ש"ר

 בו מקטפין בו שלשין את דאמרינן( א לו דף) שעה כל דפרק קיטוף היינו - הגלוסקין בהן מטביל
 שטובל פעמים במים הגלוסקין שמטבילין פעמים ביין או במים פניו טחין הלחם עריכת דלאחר

 פסולין במים הגלוסקין את הטביל דאם הכא דתנן והיינו הגלוסקין פני בהן וטח במים ידיו
 הגלוסקין פני וטח במים ידיו שטבל כלומר ידיו בהן מדיח ואם. פתו בהן שרה כמו דהוי לנטילה

 :לנטילה כשרין בידיו

 אריתא האי( א קז דף) הבשר כל' בפ פפא רב דאמר להא דמי ולא - ונוטל צדה על חבית מטה
 דאין השדה את להשקות לצינורות ושופך הבור מן מים שדולה לידים ממנו נוטלין אין דדלאי
 לצנורות הדוולא מן ששפך דהתם גברא מכח אתי דלא משום הידים את הצנורות מן נוטלין

 החבית הטה עצמו שהאדם הכא אבל גברא מכח חשוב זה אין ידיו על הצנורות מן נופלים כשהמים
 נמי אי הוא גברא כח הטייתו מחמת כולו היום כל מים שופכת והחבית כך אחר לו וישב הלך אפילו

 במטה כלומר אלו בשני דפוסל יוסי כרבי דהתם וסוגיא גברא אכח חייש לא בקוף דמכשר תנא האי
 מסייעין שברכיו ברכיו בין חבית מניח אבל גברא כח דבעי משום דתרוייהו וטעמא ובקוף החבית
 בחרש דמודה הכא דמשמע והא ונוטל נותן כוונת יוסי רבי בעי ובתוספתא גברא כח הוי לשפוך
 גלוסקין בהן מטביל שהנחתום המים[ א"פ] א"בתוספת א"תני: נינהו כוונה בני הנהו וקטן שוטה

 מראיהן נשתנו לא אם ככרות גבי על ונותן ידיו נוטל וכשהוא פסולין מראיהן נשתנו שלא פי על אף
 לידים מהם נוטלין אין מראיהן נשתנו שלא פי על אף הנפח שלפני מים כשרין לאו ואם פסולין

 הכל כשרין לאו ואם פסולין מראיהן נשתנו אם הספר ושלפני מלאכה בהן שנעשתה שבידוע מפני
 הנוטל לידים ליתן כשר במשא מטמא שאינו כל נדה בועל אפילו מת טמא אפילו לידים ליתן כשרין

 ידיו אומר יוסי' ר טהורות ידיו מתכוין אין הנוטל מתכוין הנותן מתכוין אין והנותן מתכוין
 רביעית קבלת כדי בו שיש הסילון מן שנטל או לידים הימנו ונטל המולייאר את הפקיע טמאות

 אצילי בין או ברכיו בין חבית הניח שאם יוסי' ר ומודה טמאות ידיו אומר יוסי' ור טהורות ידיו
 בהן שנעשתה והיינו הברזל את בהן לכבות דרכו הנפח שלפני מים' פי. טהורות שידיו ונטל ידיו

 מים ליטול אסור זה ולפי במשא המים את מטמא שאינו כלומר במשא מטמא שאינו כל. מלאכה
' בפ כדאמרינן דבריהם לכל כזבים שיהיו כוכבים העובדי על שגזרו כוכבים העובדי ומן הנדה מן

 אלא מת מטמא ליטול הכא שרי לא כרחך דעל אסור נמי מת מטמא ואפילו( א לד דף) כותים בנות
 ונמצא לכלי מת טמא ליה מטמא קא טומאה המקבל בכלי דאי טומאה מקבלי דלא אבנים בכלי

 משמע שני בפרק נמי ולקמן במשא המטמא מכל כמו לנטילה ומיפסלי המים את מטמא כלי
 מים כוכבים עובד דלה דאם הזה בזמן תקנה אין זה ולפי לנטילה פסולין טמאין דמים בהדיא

 איירי לתרומה ידיו בנוטל דהכא מפרשים ויש ובמים בכלי ונוגעין טמאין שהכל מהם ליטול אסור
 במשא מטמאות הא לעצמה נוטלת היאך ויולדת נדה הכי תימא לא דאי לחולין ידיו בנוטל ולא



 תרומה סרך משום לחולין ידים דנוטלין( א קו דף) הבשר כל בפרק בחולין' אמרי דהא דיוק זה ואין
 תרומה אכילת בת דלאו נדה ואפילו לחולין תרומה בין חילוק אין הוא תרומה סרך דמשום וכיון
 ויצא סדק בו שעשה המולייאר את הפקיע. ידים נטילת רבנן תקון טמאין ידיה שעל ומים היא

( א קז דף) הבשר דכל דדלאי אריתא כעין היינו הסילון מן נטל. כדא פקע[ א מ מ"ב] כמו המים
 :יוסי כרבי דהתם וסוגיין בסילון ומערה הכלי שממלא

 טור אורח חיים הלכות נטילת ידים סימן קנט

 היתה[ה גברא מכח שפיר דחשיב לידים ממנה ונוטל ומטה ברכיו על מניחה מים בה שיש חבית(ח
 שם ידיו ונתן שבה נקב דרך יוצאין והמים שעומדת או ממנה מקלחין והמים צדה על בארץ מוטה

 וצריך גברא כח שפיר חשיב ידיו על המים וקיבל והסירו בנקב ברזא היה אם אבל נטילה הוי לא
 וקטן שוטה חרש אפילו אדם כל אבל לידים ליתן פסול קוף. ושפיכה שפיכה בכל ולהסירו להחזירו

 ידים טבילת על ומברך דמי שפיר למקוה הראויין סאה' במ ידיו המטביל. כשרים נדה או ג"עו
 שאין במים הטבילם ואם אחר דבר צ"א במקוה והטבילם י"נט הצריך כל ל"ז ם"הרמב כ"וכ(יט

 את מטהרין שאובין המים שאין כלום ולא עשה לא שבקרקע שאובין במים או מקוה שיעור בהם
 :בנטילה[ אלא ל"צ] הידים

 קנט סימן חיים אורח יוסף בית

 ונוטל צדה על חבית ומטה ונוטל ברכיו בין חבית מניח תנן( ה"מ) דידים קמא בפרק'. וכו ברכיו על מניחה מים בה שיש חבית י
 חולין) פפא רב דאמר להא דמי ולא ונוטל צדה על החבית מטה שמשון רבינו ופירש אלו בשני פוסל יוסי רבי לידים נוטל והקוף

 זה אין ידיו על הצינורות מן נופלים כשהמים לצינורות הדוולא מן ששפך דהתם לידים ממנו נוטלין אין דדלאי אריתא האי.( קז
 הטייתו מחמת היום כל מים שופכת והחבית כ"אח לו וישב הלך אפילו החבית הטה עצמו שהאדם הכא אבל גברא מכח חשוב

 חבית במטה כלומר אלו בשני שפוסל יוסי כרבי דהתם וסוגיא גברא אכח חייש לא בקוף דמכשר תנא האי נמי אי הוא גברא כח
 כתבתי וכבר. כ"ע גברא כח הוי לשפוך מסייעין שברכיו ברכיו בין חבית מניח אבל גברא כח דבעי משום דתרווייהו וטעמא ובקוף

( שם) ג"סמ דעת וכן( וכתב ה"ד. מב ברכות) יונה ר"וה ד"הראב דעת וכן יוסי כרבי לפסוק ש"והרא התוספות שדעת בסמוך
 שכן( שם) דברים אלו בפרק יונה ר"ה וכתב. קמא כתנא פוסק( ג"הי ו"פ ברכות) ם"הרמב אבל( שם) והתרומה( קפא' סי) ק"וסמ

 פי על ואף( ד"ש ו"ב) הבית ובתורת( מגופת ה"ד. קז) הבשר כל בפרק א"הרשב דעת וכן גאון יהודאי רב דעת שהוא נראה
 השוקת בדין( ד"הי) שם בדבריו וכמבואר בעי מיהא נותן כח אבל גברא כח בעינן דלא לומר היינו קמא כתנא פוסק ם"שהרמב

 ידים דנטילת כיון הלכה ולענין נותן כח שפיר חשיב ונוטל חבית דמטה שמשון דרבינו קמא כפירוש מפרש שהוא לומר וצריך
 :קג"כת דפסקו יהודאי ורב א"והרשב ם"כהרמב נקטינן דרבנן

 בפרק המרדכי כתב וכן( יד' סי) הבשר כל בפרק ש"הרא כתב כן'. וכו המים וקבל והסירו בנקב ברזא היה אם אבל רבינו ש"ומ
 ק"סמ כתב וכן( ד"ע קיב כז עשין) ג"סמ בשם( ו"פ ברכות' הל קושטא דפוס) מימוניות הגהות כתבו וכן( רא - ר' סי) דברים אלו

 ולמטה הנקב כשמן דדוקא נראה נקב בה שיש מחבית ליטול דמכשרין והא(: עז' סי) התרומה וספר( ו אות בהגהות קפא' סי)
 דרך אפילו ליטול ופסול הוא כלי לאו משקה בכונס דניקב( שם) ג"סמ ולדעת. הוא כלי דלאו פסול הכי לאו הא רביעית מקבל
 צריך ולכן הוא ודוחק הוא דוקא משקה מכונס פחות כשהנקב ברזא ובו נקב בה שיש בחבית דמכשרינן דהא לומר צריך הנקב
 ש"הרא בשם:( קלד לעיל) רבינו שכתב וכמו זה בענין לקבלה שעשוי כיון כלי שפיר חשיב בנקב ברזא שיש נקובה דחבית לומר
 מאי ניחא ובהכי כלי נקרא תשמישו עיקר וזה זה בענין לקבלה שעשוי דכיון' וכו למעלה צר ופיו מתחתיו נקבים מלא שהוא בכלי
 הנקב דמן כיון שפיכה בכל הברזא ומסיר שמחזיר י"ע מהנקב ידיו ליטול מותר דהיאך עלמא דכולי אליבא לי קשיא דהוה

 וזה זה בענין לקבלה שעשוי דכיון לומר כרחך על אלא כלל כלי מכח באים אינם ידיו על שנופלים שהמים נמצא כלי אינו ולמעלה
 :כלי נקרא תשמישו עיקר

 פוסקים גדולים וכמה ש"והרא ושהתוספות יוסי ורבי קמא תנא מחלוקת שהוא בסמוך נתבאר כבר. לידים ליתן פסול קוף יג
 הכל( יא' סי) דברכות ב"פ אשירי בהגהת וכתוב: דמכשר קמא כתנא פסקו ם"והרמב א"והרשב יהודאי ושרב דפסל יוסי כרבי

 להם יש ושוטה וחרש נותן כוונת דבעינן סובר שהוא נראה. כ"ע שבע וכבר שית כבר וקטן שוטה חרש אפילו לידים ליתן כשרים
 כבר הלכה לענין אבל ההגהות דברי לפרש כתבתי זה בעלמא כקוף והוי כלל כוונה לו אין מהכי בציר אבל שית בר קטן וכן כוונה

 קמא כתנא דנקטינן כתבתי

 רבינו וכתב וקטן שוטה חרש אפילו לידים ליתן כשרים הכל( ה"מ) דידים קמא בפרק'. וכו וקטן שוטה חרש אפילו אדם כל אבל
 כוונה בני הנהו וקטן שוטה בחרש דמודה הכא דמשמע והא ונוטל נותן כוונת יוסי רבי בעי( ז"ה א"פ ידים) בתוספתא שמשון

 ידיו אומר יוסי רבי טהורות ידיו מתכוין אין והנוטל מתכוין הנותן מתכוין אין והנותן מתכוין הנוטל התוספתא לשון וזה נינהו
 ליישב שבא אלא ליה סבירא הכי נמי שמשון דרבינו ואפשר קמא כתנא פסק( ד"ש ו"ב ארוך) הבית בתורת א"והרשב. טמאות

 למימר איכא יוסי כרבי דהלכה לומר תימצי אם אפילו נמי אי יוסי רבי פליג ולא לידים נותנין וקטן שוטה חרש סתמא דתנן
 לחולין מותר הוחזק ולא טבל אמרינן:( לא) דחולין ב"דבפ ודע: כוונה בעי לא חולין לאכילת אבל דוקא תרומה לאכילת דהיינו
 טהורות ידיו נתכוין ידיו הנוטל ר"ת גרסינן נמי:( יח) דחגיגה ב"ובפ(. ו"ח ו"ני) ירוחם רבינו וכתבו. נתכוין. הוחזק י"רש ופירש

 אמר טהורות ידיו נתכוין לא בין נתכוין בין והתניא טמאות נתכוין לא טהורות נתכוין ידיו המטביל וכן טמאות ידיו נתכוין לא
 הנוטל קמא תנא דקתני דהא לומר צריך הוא בחולין דבסמוך תוספתא אם זה ולפי לתרומה כאן למעשר כאן קשיא לא נחמן רב



 דחגיגה ב"בפ דמכשר דהא משמע דהא טהורות ידיו נמי מקבל ולא נותן לא נתכוין לא אפילו הדין דהוא דוקא לאו מתכוין
 שום נתכוין ולא אחר ידי על ידיו לנוטל הדין והוא כלל כוונה שם אין הרי נתכוין וכשלא היא בעצמו הוא מטבילן או ידיו בנוטל

 דלתנא נמי הכי אין אבל מהם אחד בנתכוין פלוגתייהו נקט פסל אחד בנתכוין דאפילו יוסי דרבי כחו לאשמועינן אלא מהם אחד
 בתורת כתב א"הרשב אבל: כלל כוונה הצריכו שלא הפוסקים כל דעת שהוא נראה וכן כשר נמי מהם אחד נתכוין לא אפילו קמא
 אין והנותן מתכוין הנוטל בתוספתא דגרסינן לאכילה המכשרת לנטילה כוונה דבעינן מסתברא נטילה כוונת ולענין( שם) הבית

 מדאמר משמע נמי והכי בעינן נותן כוונת או נוטל כוונת לרבנן אף אלמא טמאות ידיו אומר יוסי רבי טהורות ידיו' וכו מתכוין
 ברכות) ם"והרמב י"רש וכדפירש היא ידיו בששמר ודאי וההיא היום כל עליהם ומתנה שחרית ידיו אדם נוטל:( קו חולין) רב

 לן וקיימא יוסי דרבי לרבנן דמי שפיר נוטל או נותן נתכוין ואם בעינן כוונה אלמא לא מתנה לא אין מתנה הכי ואפילו( ז"הי ו"פ
 לתוך שנפלו פירות:( לא חולין) השוחט בפרק לה ומייתי( ז"מ ד"פ) מכשירין במסכת דתנן הא קשיא ואי נינהו דרבים כוותייהו

 לי נראה לחולין כוונה בעי דלא התם מינה ודייקינן' וכו טהורים והפירות טהורות ידיו ונטלן טמאות שידיו מי פשט המים אמת
 וטעמא כוונה בעיא חולין לאכילת ולעולם תרומה טהרת על שנעשו דחולין לנגיעה אלא קאמר לחולין לאכילה לאו דההיא
 כוונה בעיא דלא דחגיגה ב"מפ שהוכחתי פי על ואף ל"עכ לי נראה כך כתרומה קצת כוונה והצריכוה היא תרומה סרך דמשום

 בלא למינקט ליה הוה דאדרבה יוסי דרבי כחו לאשמועינן אחד שנתכוין בתוספתא דנקט לפרושי ליה ניחא דלא אפשר כלל
 רבותא דלאשמועינן ועוד לאשמועינן ליה עדיף הוה דהיתרא דכחא קמא תנא מכשר הכי דאפילו לאשמועינן מהם אחד נתכוין
 דתניא והא דוקא מהם אחד בנתכוין אלא קמא תנא מכשר לא ודאי הילכך עדיף הוה כוותיה לן דקיימא קמא דתנא אליבא

 נתכוין לא וחבירו נתכוין מהם ואחד אחר ידי על ידיו מטביל או בנוטל היינו טהורות ידיו נתכוין לא בין נתכוין בין דחגיגה ב"בפ
 ל"וז: לאכילה נוטל שהוא שיכוין צריך אותן מטביל או ידיו נוטל עצמו כשהוא וכן פסול מהם אחד שום נתכוין לא אם אבל

 ואחד הנוטל אחד לתרומה אבל לחולין אמורים דברים במה יצא נתכוין לא בין נתכוין בין ידיו המטביל( קלה' סי) הלקט שבלי
 כ"ואח שתים או אחת שעה והפליג חבירו וקראו לאכול ידיו הנוטל בנימין ר"ה וכתב יצא לא לאו ואם יצא נתכוין אם המטביל

 אדם נוטל רב דאמר להא דמי ולא ונכנס ידיו שתי נוטל והפליג חבירו עם דיבר.( ל יומא) כדתניא ידיו עוד ליטול צריך לאכול בא
 כוונה הצריכו לא שהפוסקים פי על אף הלכה ולענין: כ"ע מועלת הפלגתו אין שהתנה וכיון להפליג דעתו דהתם' וכו שחרית ידיו
 *:אג"הרשב כדברי נקטינן כלל כוונה צריך שאינו בפירוש כתבו שלא כיון מקום מכל נוטל כוונת ולא נותן כוונת לא לחולין כלל

 בתוספתא מדתניא לדקדק רוצים שיש( מערה ה"ד) התוספות כתבו:( עא) נדה בסוף. לידים ליתן כשרים נדה או דגוי רבינו ש"ומ
 ידים לנטילת כשר אינו במשא מטמא משמע ידים לנטילת כשר במשא המים את מטמא שאינו כל( ז"ה א"פ) ידים דמסכת

 עכשיו שכן וכל במשא שמטמאות פי על אף ידיהן נוטלות ויולדת נדה דהא הוא ושיבוש הגוי מן מים ליטול אוסרים כך ומתוך
 אלו פרק המרדכי כתב וכן כ"ע תרומה טהרת על שנעשו לחולין או לתרומה איירי דהתם ונראה טמאים ממים כולנו נוטלין שאנו

 טמא אפילו לידים ליתן כשרים הכל לשונו וזה זו תוספתא( ה"מ) ידים דמסכת קמא בפרק כתב שמשון ורבינו(: קצט' סי) דברים
 שגזרו הגוי ומן הנדה מן מים ליטול אסור זה ולפי עליה וכתב לידים ליתן כשר במשא מטמא שאינו כל נדה בועל אפילו מת

 לכלי מת טמא ליה מטמא דקא טומאה המקבל בכלי אסור נמי מת מטמא ואפילו.( לד נדה) דבריהם לכל כזבים שיהיו עליהם
 פסולים טמאים דמים בהדיא משמע( ד"מ) ב"בפ ולקמן במשא המטמא מכל כמו לנטילה ומיפסלי המים את מטמא כלי ונמצא

 בכלי ונוגעים הזה בזמן טמאין דהכל הטהור מן ואפילו מהם ליטול אסור מים גוי דלה דאם הזה בזמן תקנה אין זה ולפי לנטילה
 לעצמן נוטלות היאך ויולדת נדה הכי תימא לא דאי לחולין ידיו בנוטל ולא איירי לתרומה ידיו בנוטל דהכא מפרשים ויש ובמים

 סרך דמשום וכיון תרומה סרך משום לחולין ידים דנוטלין.( קו) הבשר כל בפרק אמרינן דהא דיוק זה ואין במשא מטמאות הא
 נטילת רבנן תקון טמאים ידיה שעל ומים היא תרומה אכילת בת דלאו נדה ואפילו לחולין תרומה בין חילוק אין היא תרומה

 אחר פירוש הוא פירש כ"ואח שמשון רבינו דברי כל כתב אחד שמפרש כתב ל"ז אבוהב י"מהר הגדול ורבינו: ל"עכ ידים
 טומאה דהיינו נדה ובועל מת דטמא דמת דומיא לבד ידיו ולא טמא גופו כל יהיה באצבעו אדם בו נגע שאם טמא שכל בתוספתא
 לידים ליתן כשר אינו דרבנן טומאה דהיינו טמאות בלבד ידיו יהיו אדם בו נגע שאם טמא כל אבל[ לידים ליתן כשר] דאורייתא

 דאורייתא מטומאה וכל מכל הם פרושים תרומה ואוכלי תרומה סרך משום הוא בידים שגזרו שהטעם מפני בכאן חיזוק שעשו
 ש"והרא: כ"ע לידים ממנו נוטלין אין דרבנן מאהטו טמא שהוא מי זה ולפי דרבנן מטומאה אלא להזהיר צריך היה לא ומזה
 טמאים המים כל הכי דבלאו הנדה מן או מגוי מים ליטול יכול טמאים המים שכל והאידנא( שם) ידים דמסכת קמא בפרק כתב
 ואף לידים כשרים הכל כתב( א' סי סעודה' הל) והמנהיג: רבינו דברי הם וכך התוספות כדעת דעתו כ"ע אחר בענין אפשר ואי

 חיים וארחות. כאן עד:( קיד מ"ב) אדם קרויים אינם והם אדם מכח שיבוא דבעינן והעבד הגוי מן לא אבל וקטן שוטה מחרש
. כן שכתב ם"להרמב מצינו לא שהרי הוא סופר שטעות ונראה מגוי לידים נוטלין שאין ם"הרמב בשם כתב( יט' סי י"נט' הל)

 בתורת א"הרשב העלה וכן מים מהם ליטול יכול נדה בין גוי דבין ש"והרא התוספות יכדבר כתבו( עט' סי) והתרומה ג"סמ אבל
 :א"קנ סימן ן"להרמב( המיוחסות א"הרשב) בתשובות כתוב וכן( שם ארוך) הבית

 יב סעיף קנט סימן ידים נטילת הלכות חיים אורח ערוך שולחן על אברהם מגן

 י"ור ק"ת דפליגי חבית גבי הפלוגתא כתב לא למה ע"צ לכאורה. הקוף אם( ש"מחה( )ג"פמ) כג
 מוטה אבל בידים אותו שהטה מיירי חבית דמטה דההיא ל"ס ק"כת דפסק ם"דלהרמב כיון ל"וי

, ש"ברא מ"וכ ש"ע מאליה במוטה המשנה מפרש י"כר דפסק והטור נותן כח דבעינן לא מאליה
 ולכן הראשון' לפי ש"הר כ"וכ בזה מחלוקת ליכא כ"א גברא כח דחשיב דמודה אפשר כשהטה אבל
 :ש"ע נותן כח חשיב דלא ע"לכ פסול צנור גבי ז"ובס מחלוקת בלי כן י"הרב פסק


