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 כו סימן ח פרק חולין מסכת שלמה של ים

 אין, משקה בכונס דוולא בזיע ואי לידים ממנו נוטלין, ממש השפיכה למקום ידיו מקרב אם דין. כו
, משקה ככונס שניקב כלי וכל, סאה' מ בו יש' אפי, ידים בו טובלין אין וגם, לידים ממנו נוטלין
 :ידים לנטילת פסול, כעדשה רחב אינו אפילו

 ברכות) ד"א' בפ יונה' ר וכתב, ממנו נוטלין, גברא מכח דקאתו(, א"ע ז"ק) דוולא לגבי מקרב ואי
 זמן דכל, לידים ממנו נוטלין, השפיכה למקום קרוב ידיו שמשים ל"שר( ף"הרי בדפי, א"ע ב"מ

( א"ע ז"ט) בחולין דאמרינן להא ודמיא, באים הם מכחו עדיין השפיכה למקום קרובים שהם
 מדברי נ"וכ, שנייה[ בסביבה( ]בשפיכה) כאן, הראשונה[ בסביבה'( ]בשפיכ) כאן', כו במוכני השוחט

 ואמר, הידים את בה מטבילין, לייף מיליף דמשקה כיון, משקה בכונס דוולא בזע ואי, כ"ע י"רש
, גורס ף"הרי אבל, שלנו בספרים הגירסא כן, לידים ממנו נוטלין אין משקה בכונס שניקב כלי רבא
 בכונס שניקב כלי, רבא דאמר, הוא כלי דלאו, לידים ממנו נוטלין אין משקה בכונס דוולא בזע

, משקה בכונס גם חיבור חשיב דלא, מטבילין אין גם גרסתו ולפי, לידים ממנו נוטלין אין' משק
 טבילת לעניין חיבור דהוי לומר, בו ולטבול להקל, שלנו כגירסא פסק( ט"קנ סימן ח"או) והטור

 הכרע שאין מאחר, למה יודע ואיני, הקילו בכאן, הנוד כשפופרת בעינן מקוואות דלעניין אף, ידים
 דלפי, עיקר ף"הרי גירסת נראה, ואדרבה, עיקר האחרת גירסא דילמא, להקל מנלן לגירסא
 משקה דכונס לומר בעיני נראה לא גם', כו רבא דאמר, לידים ממנו נוטלין ואין נמי ל"הל גירסתנו

 וקילוח, קצת הוא גדול, משקה מכניס שהנקב מאחר( בזיע ואי ה"ד) י"שפרש ואף, חיבור הוי
 ל"מנ אבל, חיבור והוי, ליאור מקלח והצינור, לצינור פיו דרך והשופך, נראה הימנו היוצא

 נאמר ואם, חיבור הוי משקה דכונס בתוספתא ולא במשנה לא מצינו לא כי, להא לתלמודא
 טבילת לענין חיבור הוי משקה דכונס, דוכתא בשום תלמודא למיפסק ל"ה, בידם היתה שקבלה

 משמע לא משקה דכונס לישנא, מאחוריו נראה שהקילוח לפי, י"שפרש דחיבור טעמא, ועוד, ידים
, חרס כלי בודקין כיצד( א"ע ט"מ נדה' )סי בא' בפ כדאיתא, הקילוח שנראה, כך כל גדול שהוא
, משקה בכונס הוי טיף טיף יורד שאם( ב"ע ט"מ, שם) דמסיק עד, משקה בכונס ניקב אם לידע

 התוספות שכתבו ואף, י"רש דעת על שעלה כמו, ונראה מאחוריו יוצא שהקילוח איירי דלא אלמא
 מילף משקה בכונס דוולא בזיע אי ה"בפכ דאמרינן והא( אם ה"ד) א"ע ט"מ דף' סי בא' פ לשם
 מיירי דהתם, דהכא משקה בכונס היינו לאו, לנהר מחוברים דהוו, הידים בו ומטבילין, לייף

, טיף טיף שיורד דהכא משקה וכונס, ניצוק י"ע חיבור והוי, מקלחין שהמים עד גדול כ"כ כשהנקב
 כלי, רבא דאמר, דהתם משקה כונס הכא דמייתי, ביניהן לחלק, דוחק זה וכל, בסמוך כדאמרינן

, לתרץ דוחקים( שם, נדה' )שהתו ואף, דשוין משמע כ"א, לידים נוטלין אין משקה בכונס שניקב
, ניצוק הוי דלא גב על אף מ"ומ, וקילוח בניצוק שאיירי, י"רש ש"כמ ולא, התם כי איירי דהכא

 אלא, מחבר טיף טיף' שאפי לומר, גדול דוחק וזהו, ידים טבילת לענין חיבור הוי מועט דבדבר
 י"בר לפנינו] יונה ר"ה ד"וכ, חבור הוי[ ולא( ]אלא, )הידים בו טובלין דאין, עיקר ף"הרי גירסת
 הוה אי' אפי הכי ומשום[ ירוחם' ר ל"צ ואולי, בו דמטבילין כתב ף"הרי בדפי א"ע ב"מ ברכות
 חיבור הוי לא משקה דכונס, שאובין דהוו משום, בו טובלין אין מ"מ סאה' מ דדלאי אריתא בהאי

 מדין להוציא חיבור הוי ג"דכה( ו"ח ו"ני) ירוחם' ר ש"ומ, הנוד כשפופרת[ אלא, ]למקוואות
, לחלק ל"מנ, עיקר שהיא ף"הרי גירסת לפי אבל, שלנו הספרים גירסת לפי דהיינו, שאובין



 אותו בנותן אבל, עצמו החריץ לתוך ונותן ששופך בדוולא מ"ה, דדלאי אריתא אהאי כתב ה"והרא
 ידים[ נטילת לענין( ]לנטילת) כשרים שהמשיכן דשאובין, כשרים, לחריץ אותו וממשיך, לחריץ חוץ
 כמו רחב נקב הוא משקה דכונס[ ה"נ( ]ה"כ) בשורש ק"מהרי וכתב, סאה' במ דווקא', פי, ע"לכ

 ש"למ לחוש וכדי, כן כתב מקוה לענין דווקא ל"ונ( ט"קנ סימן ח"או) י"ב וכתב, כ"ע אחת עדשה
, לייפי מילף משקה בכונס דוולא בזיע אי דאמרינן דהא( אם ה"ד, א"ע ט"מ נדה' )סי בא' בפ' התו

 בכונס ידים לנטילת כלי לפסולי אבל, כ"ע מקלחין שהמים עד, גדול שהנקב איירי, בו ומטבילין
 :כ"ע טובא מהכי בבציר שיעורא ודאי הוי, משקה

 

 קו מצוה החינוך ספר

 קידוש טעון העזרה לחומת חוץ שהיוצא[ ב"ע' כ דף שם] לברכה זכרונם שאמרו מה, המצוה מדיני
 שהידים הלילה כל ישן שלא פי על אף, למחר ולקדש לחזור צריך היום ידיו קדש ואם, ידים

 ואם, הכיור במי לקדש ושמצוה, ורגליו ידיו פניו בשחרית לרחוץ לכתחילה ושמצוה, בלינה נפסלות
 לתוכו ידיהן מכניסין ושאין. דיעבד אפילו חול מכלי לא אבל, דיעבד כשר שרת מכלי מאחד קידש
 לחולין ידים נטילת בענין כן מצריכין אנו ואין, כבוד דרך זה וגם, ידיהם על ממנו שופכין אלא

 מפני הוא הדבר ויסוד, חולין לנטילת כלי מצריכין שאנו פי על שאף, בתוכו ולא הכלי מן ליטול
 בחולין אבל, בתוכו ולא ממנו רחמנא דמיעט הוא בקדושה מקום מכל, בקודש לנטילה כלי שמצאנו

 לברכה זכרונם שאמרו וכמו, היא הקדשים סרך משום החולין שנטילת פי על ואף, מיעוט לנו אין
 לנו ודי, דיניהם בכל לגמרי להשוותם לנו אין מקום מכל. תרומה סרך משום[ א"ע ו"ק דף חולין]

 ואפילו, במקומו בו שנאמר דממנו מיעוטו ולהניח, זה סרך משום בחולין ובכלי בנטילה לחייב
 בבת הגוף בכל רק טהרה נמצא לא התורה מן כי, הוא מדרבנן בה ידים נטילת עצמה בתרומה

 במים שטף לא וידיו[ א"י, ו"ט ויקרא] מדכתיב שהנטילה[ שם] לברכה זכרונם שאמרו ומה, אחת
 לשורש בהשגתו] לברכה זכרונו ן"הרמב של המצוות בספר כתוב כן, הוא בעלמא אסמכתא', וגו

 [. השנית בתשובה ראשון

 פחות אין, בכיור להיות צריך מים כמה[ ב"ע א"כ דף זבחים] לברכה זכרונם שאמרו מה וכן
 את ממנו ובניו אהרן ורחצו[ ט"י', ל שמות] שנאמר, אנשים ארבעה לנטילת הראויין מים משיעור

, מקוה מי או מעין מי בין, לקידוש כשרין מים וכל. עמהם ופנחס ואיתמר אלעזר אהרן והיו, ידיהם
 רגלו על השמאלית וידו הימנית רגלו על הימנית ידו מניח, קידוש מצות וכיצד. בלינה ונפסלין

 עבודות וכל, ורגלים ידים קידוש הוא העבודה שמכלל לפי, יושב ולא עומד ורוחץ, השמאלית
, פרטיה ויתר, הבית למעלת זה וכל, לשרת לעמוד'[ ה, ח"י דברים] שנאמר, הן מעומד המקדש

 [.ואילך ב"ע ט"י דף] מזבחים שני בפרק מבוארים


