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  סיכו� בחתיכות ע� שנלקחו מקופסא
  

êåøò ïçìåùä )çøåà íééç ïîéñ èëøú óéòñ ä(  
  

 :.]ז"ט[' בגמ איתא והכי ,טומאה המקבל מדבר שבא כיו� ,בה� מסככי� אי� מטומאת� שנטהרו באופ� שנשברו כלי�
 מדבר שבאו מפני פסולה ,טומאה מקבלי� דאי�' ג על' ג בה� נשארו שלא מטלניות והיינו ,כלי� בבלאי סיככה

 נטהרו לא שעדיי� בשברי� יסכ� דשמא הטע� כתב ה"פ ריש �"והרמב .כ� בכלי� ה"דה וממילא ,טומאה המקבל
 ג"כ בסעי% שיתבאר ממה וראיה בה לסכ� מותר סכ� לש� מטהרה בכוונה דא� ל"ונ .מדרבנ� פסולו ז"ולפ ש"ע

  ]: ש"א ש"ולפמ זה די� וסותר[ מעשה דמהני
  
åù"ú èáù éåìä )÷ìç â ïîéñ äö(  

  

 .ו"ט סוכה ס"מש והוא בה� מסככי� אי� נשברו' אפי טומאה שמקבל דדבר ב"ס ט"תרכ' סי ח"או ע"בשו מבואר הנה
 סעי% ש� המבואר מדי�' וראי בו לסכ� מותר סכ� לש� מטהרה בכונה דא�' וכ חידש ה"ס השולח� ערו�' בס ראיתי

 שלא דעלמא וסוגיא, מעשה י"ע לסכו� עליה� ונמל� לאכילה שקצר� וענבי� תאני� פיענ לעני� מעשה דמהני' י
, דאורייתא טומאה בעבר שקבל מכלי סכ� לש� נסרי� בחתכו ג� מקפידי� דלמעשה רו� השולח�ע כדברי

 שו�ול, בה מסככי� אי� שפתה ניטל' דאפי מחצלת לעני� ו"בס מהמבואר השולח� כהערו� דלא כדברינו להוכיח ויש
 דלא הפוסקי� מסתימת מ"מ סכ� לש� דעביד מיירי דלא בזה נדחוק א� וג� ...נטל דעכשיו משמע נטל' אפי הטור
 ש"העה שהביא ומה, בו לסכ� ואסור עליו כלי� בלאי גזירת עדיי� סכ� לש� ונסר שקיל א� דג� כמפורש בכ� חלקו

  . בזה להחמיר נראה לדינא פ"עכ ל"י ועוד שאני עצמ� טומאת לה� שאי� דידות לחלק צרי� כ"ע ד"יו בסעי% מידות
  

ïçìåù êåøò )åà"ç èëøú ,á(   
  

� שלא) ח(, נשברו א� ואפילו; בה� מסככי� אי�, הכלי� וכל המטה וארוכות שפודי� כגו� טומאה שמקבל דבר וכ
  . טומאה קבלת שיעור בה� נשאר

äðùî äøåøá :)נשאר שלא) ח � חכמי� בה� גזרו טומאה לקבלת ראוי� והי אחת שפע� כיו� ' וכו שיעור בה
  .לעול� בה� לסכ� שלא
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 ואי� שנשברו כלי� כגו� טומאה מלקבל נטהר כ� שאחר פ"אע אחת שעה טומאה לקבל ראוי שהיה דבר כל
� ששוב אצבעות שלש על ותאצבע שלש בה� נשתייר ולא שבלו מטלניות וכ� טומאה לקבלת הראוי כשיעור בשבריה

� ועכשיו כמוהו טומאה מקבל היה לכלי מחובר שבעודו הכלי מ� שנשבר כלי של יד בית וכ� טומאה מקבלי� אי
 לסכ� שלא עליה� חכמי� גזרו טומאה לקבלת ראוי� היו אחת שפע� כיו� אלו כל טומאה שו� מלקבל נטהר
  : התורה מ� פסול שהוא �בסכ המסכ� כמו פסולה סוכתו וסיכ� עבר וא� לעול� בה�


