
 

 

  

  

  

   משמירת טהרההיסח הדעת 

רּוש המחמיר בטהרות)הימנו  (סודר)יונתן בן אלעזר: נפלה מעפרתו  אמר רבי (כ' א') , אמר לחבירו תנה לי (והוא ּפָ

  . משום היסח הדעת)אם חברו טהור,  (ואפילוונתנה לו, טמאה 

  של שבת בכלים של חול, ולבשן, נטמאו.  (=בגדים)א"ר יונתן בן עמרם: נתחלפו לו כלים 

הן בבית המרחץ, ובא מעשה לפני רבי אלעזר בר צדוק: מעשה בשתי נשים חברות, שנתחלפו להן כלי אמר רבי

  .  (אף ששתיהן היו טהורות, משום היסח הדעת)וטימאן  עקיבא

כל אחת ואחת אומרת חברתי אשת עם הארץ, ומסחה דעתה מינה.  ,שלמא לרבי אלעזר בר צדוקב(ומקשה) 

מסח דעתיה מינייהו. אלא לרבי יונתן בן  ,לרבי יונתן בן עמרם נמי, כיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפי

  נעביד להו שימור בידיה דחבריה! אלעזר 

  חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו.אמר רבי יוחנן: 

 ןאינ םוה ,כגון יין בחביות של חרס(טעונין טהרות  (עמי הארץ): הרי שהיו חמריו ופועליו והתניאולא?!  (ומקשה) (כ' ב')

, שמא נגעו ןואין חוששי(מהן יותר ממיל, טהרותיו טהורות  , אע"פ שהפליג)וכלי חרס אינו מיטמא מגבו, בתוכן ןנוגעי

. ואם אמר להם לכו ואני )תא סברי השתא אתי. אלמא, אדם משמר מה שביד חבירוכל שע ,שהוא מפליג ןלא הודיעדכיון ד

מאי שנא רישא  (ואם אין אדם משמר מה שביד חברו)אבוא אחריכם, כיון שנתעלמו עיניו מהן, טהרותיו טמאות. 

  1אי שנא סיפא?!ומ

והני אין צריכין שימור  ,לעולם אין אדם משמר מה שביד חברו(יצחק נפחא: רישא במטהר חמריו ופועליו לכך  אמר רבי

  . )דכשהטבילן לכך עסקינן ,דאי נמי נגעו לא איכפת להו

  אי הכי סיפא נמי!  (ומקשה)

  אין עם הארץ מקפיד על מגע חבירו.  (ומתרץ)

  נמי!  אי הכי רישא (ומקשה)

  . (כשיכול לבוא להם פתאום דרך עקלתון, ופוחדים ממנו)בבא להם דרך עקלתון  (ומתרץ)

  אי הכי סיפא נמי?!  (ומקשה)

  כיון דאמר להו לכו ואני אבוא אחריכם, מיסמך סמכא דעתייהו.  (ומתרץ)

  שיטות הראשונים

ם " הרמב"םכתב : בגדיונתחלפו לו  חֹל ּוְלָבׁשָ ּלַ ֵכִלים ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ׁשּ ּלַ ִלים ׁשֶ פּו לֹו ּכֵ חֹל  -ִנְתַחּלְ ּלַ ִלים ׁשֶ ר ּכֵ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ   ִנְטְמאּו, ׁשֶ

                                                

א שימרו אותם כיון שבטוחים משא"כ אם משמר מה שביד חברו, ברישא חוששים שיבוא, והטהרות טהורים. ובסיפא חוששים של. 1

 שבעה"ב לא יבוא. 

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 'כ| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

בֵ  ֵליֶהן ּבְ פּו ָלֶהן ּכְ ְתַחּלְ ּנִ ים ֲחֵברֹות ׁשֶ י ָנׁשִ תֵּ ׁשְ ה ּבִ ת. ַמֲעׂשֶ ּבָ ַ ׁשּ ּלַ ֵכִלים ׁשֶ אּו ּכְ ה ִלְפֵני ֲחָכִמים, ְוִטּמְ ְרָחץ, ּוָבא ַמֲעׂשֶ ית ַהּמֶ

ִלים.   2"ַהּכֵ

ם חברו גמשום כך . ו, כי אינה בידולא שמרה המעפורתבעל  לכןפירש, ש רש"י: חזקה אין אדם משמר מה שביד חבירו

ֶנָה ִלי', ּוְנָתָנּה לֹו " ,כתב הרמב"םו 3לא חש לשומרה. ּנּו, ְוָאַמר ֶלָחֵבר 'תְּ ְרּתֹו ִמּמֶ א  -ֲאִפּלּו ָנְפָלה ַמְעּפָ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ ִנְטֵמאת, ּגְ

ָרּה, ּמְ ּלֹא ִיְהֶיה ֶהָחֵבר ְמׁשַ ה לֹו ַעם ָהָאֶרץ אֹו ׁשֶ ֶנּנָ ן הֹוִדיעֹו ְוָסַמְך  ִיתְּ א ִאם ּכֵ ֵכָליו, ֶאּלָ ּלֹו ּכְ ֵאיָנן ׁשֶ ִלים ׁשֶ ר ּכֵ ּמֵ ֵאין ָאָדם ְמׁשַ ׁשֶ

  4"ָעָליו.

. ובהמשך מוקמינן לברייתא בבא רישא במטהר חמריויצחק,  אמר רביבגמרא : הרי שהיו חמריו ופועליו טעונין טהרות

תירוצא השמיט  והרמב"ם 5כך., שגם לאוקימתא שבא בעקלתון, בעינן שיטהרם לתוספותלהם דרך עקלתון. וביארו 

   6דמיירי במטהר חמריו לכך.דרבי יצחק 

. ואילו בברייתא שאף כשחבירו טהור, מעפרתו טמאהבנפלה מעפרתו מבואר  :למטהר חמריו החילוק בין נפלה מעפרתו

שהחבר אינו יודע שבעל המעפורת נזהר בטהרתה, , החילוק המאיריוביאר  .אמרינן שאם טיהר חמריו, טהרותיו טהורות

  7., בניגוד לחמריו, אין החבר מתיירא ממנוינו חושש לשומרה. ובנוסףבטהרתה וא הרולכן גם הוא לא נז

  שמירת טהרה לחצאין

   :(כ' א')אמרינן לעיל 

י אושעיא: אלא מעתה, הושיט ידו לסל ליטול פת חטין ועלתה בידו פת שעורים, הכי נמי מתקיף לה רב

  : המשמר את החבית בחזקת של יין ונמצאת של שמן, טהורה מלטמא! והתניאדנטמאת?! וכי תימא הכי נמי, 

  ולטעמיך אימא סיפא: ואסורה מלאכול, אמאי?!  (ודחי)

  .(ויש שמירה לחצאים)ולא מדבר הפוסלה א"ר ירמיה: באומר שמרתיה מדבר המטמאה, 

                                                

 . (הל' מטמאי משכב ומושב יג,ו)רמב"ם מקורות: . 2
רין ויש כאן היסח הדעת, ולמחמי .לא חש לטהרתו ,א אינו יודע אם טמא אני אם טהורדמימר אמר: כיון שאמר ליה תנה לי, והו. 3

 רש"י. בטהרות הוי היסח הדעת טומאה.
ועל כרחך . וב'זבח תודה' כתב, , וצ"בשאין אדם משמר כלים שאינם שלו, ולא כטעם המוזכר בגמראחסרון הוא נמצא שה לפי הרמב"ם,. 4

(הל' רמב"ם מקורות: . (שהרי עכשיו הבגד כן בידו) הוא מפרש מה שאמרו מה שביד חבירו, היינו דבר שהיה עד עתה ביד חבירו

 . מטמאי משכב ומושב יג,ו)
אותן מזהירין  לוואפי ,הואיל ומוסרין להם הטהרות ומחזיקים עצמם כטהורים ,לא מירתתי ,ואי לאו הכי .כדי שיהו מרתתים ליגע בו. 5

 . תוספות.סברי דלא קפדי אהך ,שלא ליגע
ָריו ּופֹוֲעָליו ְטעּוִנין ְטָהרֹות ְועֹוְבִרין ְלָפָניו " זה לשונו:. 6 הּוא  - ָהיּו ַחּמָ ֶחְזַקת ׁשֶ ֵהם ּבְ ֵני ׁשֶ יל, ֲהֵרי ֵאּלּו ְטהֹורֹות, ִמּפְ ִהְפִליגּו ָיֵתר ִמּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ֲהֵרי הּוא ַאֲחֵר  ו ָיבֹוא, ׁשֶ ע, ְואֹוְמִרים: ַעְכׁשָ ּסּו ֵמֵעיָניו,  - ינּו. ֲאָבל ִאם ָאַמר ָלֶהם 'ְצאּו, ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחֵריֶכם' ׁשֹוְמָרן, ְוֵהן ְמַפֲחִדין ִלּגַ ְתּכַ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ

 תירוצא דרבי יצחק.וב'זבח תודה' כתב שהרמב"ם גרס 'אלא' בבא להם דרך עקלתון, ולפי זה, לא צריכינן תו ל "ֲהֵרי ֵהן ְטֵמאֹות.

 תוספות (ד"ה בבא להם). . )(הל' מטמאי משכב ומושב יג,הרמב"ם מקורות: 
(כ' ב',  מאירימקורות: . ונזהרים בשמירת עצמם ,קפיד בטהרתםיודעים בו ש, והוא טיהרם לכך הואיל ,אבל כאן. אחר שאינו שכיר שלומ. 7

 . ד"ה אע"פ)
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  ומי איכא נטירותא לפלגא? 

על הסל ולא היה בלבו על : הושיט ידו בסל, והסל על כתיפו, והמגריפה בתוך הסל, והיה בלבו והתניאאין, 

  הסל טהור והמגריפה טמאה.  ,המגריפה

  המגריפה לסל! תטמא  !הסל טהור?

  אין כלי מטמא כלי. 

  וליטמא מה שבסל! 

  ו, ולא מדבר הפוסלו. אמר רבינא, באומר: שמרתיו מדבר שמטמא

  שיטות הראשונים

ית  ָחֵבר, "הרמב"םכתב : היה לבוש בחלוק ועטוף בטלית, ונתכוין רק לשמירת החלוק ַטּלִ ָחלּוק ְוָעטּוף ּבְ ָהָיה ָלבּוׁש ּבְ ׁשֶ

ית' ּלִ י ִמן ַהּטַ ְעתִּ י ּדַ ְחתִּ מֹר ֶאת ֶהָחלּוק, ְוָהִייִתי ִנְזָהר ּבֹו, ְוִהסַּ י ָהָיה ִלׁשְ ִלּבִ ְך, ְוָאַמר 'ּבְ ית  - ּוְמַהּלֵ ּלִ ַטֲהָרתֹו, ְוַהּטַ ֲהֵרי ֶהָחלּוק ּבְ

ּה ַעם ָהָאֶר  א ָנַגע ּבָ ּמָ   8"ץ.ְטֵמָאה, ׁשֶ

, שאף שהמגריפה טמאה, הסל ומה שבתוכו טהור ,מבואר ורש"י בגמרא :שמרתיו מדבר שמטמאו ולא מדבר הפוסלו

י ָהָיה כתב " והרמב"ם 9.בטהרות, אינה פוסלתןהמגריפה ואם נגעה  ִלּבִ ל, ְוָאַמר 'ּבְ תֹוְך ַהסַּ ֵתפֹו ּוַמְגֵרָפה ּבְ ָהָיה ַסל ַעל ּכְ

ָבר ַהּפֹוְסָלּה'  ָאּה, ֲאָבל לֹא ִמּדָ ַטּמְ ָבר ַהּמְ ְגֵרָפה ִמּדָ מֹר ֶאת ַהּמַ ל ְוִלׁשְ מֹר ֶאת ַהסַּ ְגֵרָפה ְטֵמָאה, ְוָכל  -ִלׁשְ ל ָטהֹור, ְוַהּמַ ַהסַּ

ל ּפְ  סַּ ּבַ רּוָמה ׁשֶ ל.תְּ סַּ ּבַ ּפֹוֶסֶלת ָהאָֹכִלין ׁשֶ ְגֵרָפה ׁשֶ ֵני ַהּמַ   10"סּוָלה, ִמּפְ

ין ְוַאַחר " הרמב"םכתב  :חשב על חבית שהיא חולין, ונמצאה תרומה ִהיא ֻחּלִ ֶחְזַקת ׁשֶ ַטֲהָרה ּבְ ׁש ִמן ֶהָחִבית ּבְ ּמֵ תַּ ָהָיה ִמׁשְ

רּוָמה  ְך ִנְמֵצאת תְּ הּ  -ּכָ א ָנַגע ּבָ ּמָ ֲאִכיָלה, ׁשֶ ִהיא ְטהֹוָרה, ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה ּבַ י ׁשֶ רּוָמה  ַאף ַעל ּפִ תְּ הּוא ּפֹוֵסל ּבַ ְטבּול יֹום, ׁשֶ

ֵאר  ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ין, ּכְ ֻחּלִ ְמָרּה (שאר אבות הטמאות י,ג)ְוָטהֹור ּבַ י ָהָיה ְלׁשָ ִלּבִ ין. ְוִאם ָאַמר 'ּבְ ר ֻחּלִ ּמֵ רּוָמה ִלְמׁשַ ר תְּ ּמֵ , ְוֵאינֹו ּדֹוֶמה ְמׁשַ

ָבר ַהּפֹוְסָלּה'  ֲאִכיָלה.ֲהֵרי זֹו ֻמתֶּ  -ֲאִפּלּו ִמּדָ   11"ֶרת ּבַ

  

  הדרן עלך אין דורשין

  

                                                

 . (הל' מטמאי משכב ומושב יג,ו)רמב"ם מקורות: . 8
 הנותן לה טומאה לטמא אחרים. -  ההמטמא טמאה ולא מדבר הפוסלה, פירש רש"י:על דברי הגמרא באומר שמרתיה מדבר המ. 9

ומכל מקום, אם נגעה  .אכילהאוכל הדבוק בה, שהוא פסול בנפקא מינה ל ,אי נמי .מלהשתמש בה טהרות לכתחילה - הפוסלה 

  . ור' תוספות הרא"ש.אינה פוסלתן בטהרות
! עיי"ש תירוצו. כתב שהוא פסול , והרמב"םשבסל טהור שבגמרא משמע שמה !הם בהיפך הרמב"םשדברי והתקשה הכסף משנה, . 10

 . (הל' מטמאי משכב ומושב יג,ו)רמב"ם מקורות: 
 . (הל' מטמאי משכב ומושב יג,ו)רמב"ם מקורות: . 11
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  חומרות בקודש מבתרומה

  : חומר בקודש מבתרומה: משנה (כ' ב')

  דש.לתרומה, אבל לא לקו )(כששניהם טמאיםשמטבילין כלים בתוך כלים  (א)

   12.אבל לא בקודש ,אחוריים ותוך ובית הצביטה בתרומה (ב)

  , אבל לא את הקודש. )בחבית חרס שאינו נוגע באוירה(, נושא את התרומה )מנעל של זב(הנושא את המדרס  (ג)

  מדרס לקודש.  (טמאים טומאת)בגדי אוכלי תרומה  (ד)

(אם ואח"כ קושר. ובתרומה  13ומנגב ומטביל,התרומה: שבקודש מתיר  מדת (בענייני חציצה)לא כמדת הקודש  (ה)

  קושר ואח"כ מטביל.  רצה)

  א לתרומה. צריכין טבילה לקודש, אבל ל 14,כלים הנגמרים בטהרה (ו)

   16אבל לא לתרומה. 15,הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש (ז)

  , והשלישי בתרומה. (ואינו פוסל עוד אחר) הרביעי בקודש פסול (ח)

, חבירתה טהורה. ובקודש מטביל מאה רק את הידיים)שמט ,(בטומאה דרבנן ובתרומה, אם נטמאת אחת מידיו (ט)

  בתרומה.  שתיהן, שהיד מטמא את חבירתה בקודש, אבל לא

  בתרומה, אבל לא בקודש.  (שניות לתרומה) בידיים מסואבות 17אוכלין אוכלים נגובין (י)

(ומבאר כין טבילה לקודש, אבל לא לתרומה צרי 18,ומחוסר כפורים (שאסור לאכול בקדשים)האונן  (יא) (כ"א א')

, כ"ד ב', מאי טעמא כיון דעד האידנא הוו אסירי בקודשים אצרכינהו רבנן טבילה. אמנם בתרומה גם באנינות ומחוסר בגמרא

    19.כיפורים היו מותרים)

  

                                                

שאם נטמא זה לא  ,כל תשמיש ותשמיש שבו חשוב כלי בפני עצמו לענין תרומה ,כלי הראוי להשתמש בתוכו ומאחוריו ובית צביטתו  . 12

 רש"י. .הכל טמא לקודש מהן, שאם נטמא אחדאבל לא לקודש,  רא.כדמפרש בגמ ,קאמר ובטומאות דרבנן .נטמא זה
אם לח הוא מנגבו תחלה  ב,מנגו יש בגד טמא ובא להטבילו, אם קשור הוא, מתיר את קשרו, משום דדמי לחציצה.שבקודש אם   . 13

 רש"י.. לו, וכל זה משום דדמי לחציצה הואואחר כך מטבי
 רש"י.. סמוך לגמרן, שראויין לקבל טומאה שנזהר בהן משבאו  . 14
 רש"י.. יות כולן חתיכה אחת, ונטמאו כולןהכלי מצרפן לה ,בה בכלי אחד, ונגע טמא באחד מהןחתיכות אוכלים הר  . 15
 .וגעת בשניה שלישית, והשאר טהורותאלא אותה שנגע בה הויא ראשון, והנוגעת בה הויא שניה, והנ  . 16
 רש"י. .מימיהן, שלא הוכשרו לטומאה מעולםשהיו נגובין   . 17
 רש"י. ., שעדיין גמר טהרתו תלויה בקרבנוכגון זב שטבל ליום שביעי לספירתו והעריב שמשו, ולמחרת הוא קרוי מחוסר כפורים  . 18
 בדפים הבאים. , בעזרת ה',יתבארו ,כל פיסקה במשנהין של פרטי הד  . 19

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 'כ| דף:  גפרק: 


