
 

 

  

  

  

   הטבלת כלי בתוך כלי

 ומברר). ה לטהר את שני הכלים, לתרומה אבל לא לקודש(שנינו במשנה שמטבילין כלי בתוך כלי, והטבילה מועיל (כ"א א')

  לא?  בקודש מאי טעמא

ואין טבילה עולה לא לזה  ,1המיםבפני (חוצץ  (פנימי המונח בחיצון, מכביד עליו)אילא: מפני שכבידו של כלי  אמר רבי

  . )ולא לזה

 ,וההיא לאו טבילה היא(רת הנוד רבא אמר: גזירה שלא יטביל מחטין וצינורות בכלי שאין בפיו כשפופ (כ"א ב')

  .)ולא טבלו המחטין אלא במיעוט מים שבכלי ,חיבור למי המקוה נחשבים לתוכו ןשאין המים הנכנסי

כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה בשתי אצבעות חוזרות  (אם יש ברוחבו) : עירוב מקוואות,(מקוואות ו,ז) כדתנן

  . עירוב, ומטבילים אף כלים. אבל בפחות מזה, אינו חיבור)הוי (למקומן 

  אילא?  מאי איכא בין דרבא לדרבי (כ"ב א')

משום  , שמילאן כלים והטבילן. למאן דאמר)2(סל גדול מאוד שבו מסננים היין בעת הבציראיכא בינייהו סל וגרגותני 

משום גזירה שמא יטביל מחטין  . למאן דאמריגרום לחציצה) (גם בהם יש לחשוש שכובד הכלי הפנימיחציצה, איכא 

(ואף לקודש מותר וצינוריות בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד, סל וגרגותני שאין בפיהן כשפופרת הנוד ליכא 

  .  להטביל כלי בתוכם)

 ,גרגותניומקוה שחלקו בסל ו. טהורין ,ל וגרגותני שמילאן כלים והטבילןואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא: ס

  דהא ארעא כולה חלחולי מחלחלא, ובעינן דאיכא ארבעים סאה במקום אחד.  ;הטובל שם לא עלתה לו טבילה

. )הכלי החיצוןצריך להטביל שלא היה (בכלי טהור  ,)דאמרינן המטביל בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד טמאים(והני מילי 

כטומאתו כן כו ע"י מים הנכנסים דרך פיו, ד(ליטהר תו אבל בכלי טמא, מיגו דסלקא טבילה לכוליה גופיה דמנא

  לכלים דאית ביה.   (טבילה), סלקא להו נמי טהרתו)

בין לקודש בין לתרומה טהורין. , : סל וגרגותני שמילאן כלים והטבילןדתניאאילא, תנאי היא.  והא דרבא ודרבי

  אבא שאול אומר: לתרומה, אבל לא לקודש.

  שיטות הראשונים

  לרבי אילא, הטעם הוא משום חציצה. ולרבא, גזירה שמא יהיה פי הכלי צר ולא  :ם בתוך כלים לקודשילים כלימטבאין 

  

                                                
חה. אבל לתרומה, אף על וכלומר, שאחורים של שולי הכלי הפנימי מתדבק על תוך שוליו של חיצון ואין המים באים ביניהם דרך הרו  . 1

ומצאנו בנימוקי הגאונים, שאם היה נכנסות הם על צד הדחק.  כל מקוםכזו אינה פוסלת שהרי מת בה, אבק חציצה פי שחציצה פוסל

עלתה  לא ,בין שחיצון טהור בין שחיצון טמא, ולטעם זה , וכן מצאתיה אחרי כן בתלמוד המערב.כבד כליטרא חוצץ אף לתרומה

  מאירי. .ר' להלן)ו( אלא לתרומה ,דשוטבילה להם לק
  אותו תחת קילוח הגת, והיין מסתנן בו ויורד לבור. רש"י.  ןונותני  . 2

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 
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   3.הרמב"ם כתב, וכן יהיה בו כשפופרת הנוד ונמצאו הכלים שבתוכו כאלו טבלו במים שבכלי לא במקוה

וכן  4, דאם יש נקבים הרבה דקים, מצטרפין לשפופרת הנוד.נראה לי ,ראבי"ה: כתב כשפופרת הנודעירוב מקוואות, 

  5.השו"עפסק 

ינן דלמא אתי לאטבולי במי שפיו צר , סל וגרגותני פומייהו רויחן טובא, לא חיישרבנו חננאללשיטת  :ניסל וגרגות

רחבים , הסל והגרגותני רי"דלשיטת  6דהא ליכא סל וגרגותני פחות פומייהו מב' אצבעות. ,פחות מב' אצבעות שוחקות

, אפילו אם אין בסל כשפופרת הנוד, ראבי"ה ור"שולשיטת  7בפיהם כמו שהן רחבים בשוליהן והילכך ליכא למיגזר בהן.

 8שפיר דרך הנקבין שבתוכו, ובטלין מים שבתוכו אגב מי מקוה כיון דמלא נקבים ואין מחזיק מים כלל,המים מעורבים 

  9.הרמ"אוכן פסק  ,הרמב"םוכן נראה מדברי 

: פלוגתא דת"ק ואבא שאול, ופלוגתא דרבא ורבי אילא. לקודשגם סל וגרגותני שמילאן כלים והטבילן, האם טהור 

ים "כתב  11פסק כרבא,, אף שרמב"םוה 10.כה כרבאלוה ָלל, ַוֲאִפּלּו  -ֲאָבל ְלָקָדׁשִ ִלים ְטהֹוִרין ּכְ תֹוְך ּכֵ ִלים ּבְ יִלין ּכֵ ֵאין ַמְטּבִ

ה ֻקּפָ ַסל אֹו ּבְ   12וצ"ב. ."ָהיּו ּבְ

שק או קופה שנתנם בים, מטבילין בהן כמות שהם, מפני שהמים תנן,  מקוואותב: ילוק בין סל וגרגותני, לשק וקופההח

אינם חוצצים מן הקצה אל , ששק וקופה ביאר הרי"ד סל וגרגותני!מקוה שחילקו בקשה, מאי שנא מו מעורבין.

 14.שנראה עכשיו כשני מקואות, מן הקצה אל הקצה ופיהן חוץ למקוה וגרגותני מיירי שחילקואבל בסל  13הקצה.

משום כך בעינן כשפופרת הנוד, ולא מהני נקבים.  .קוה שלםאין באף אחד מהצדדים מ בסל וגרגותנידכתב,  וראבי"ה

  15.השו"עוכן פסק  ., מהני נקביםכשאחד מן המקוואות שלם, והשני חסר משא"כ

                                                
  . בות הטומאה יב,א)(שאר אמקורות: רמב"ם   . 3
עד אם היה שק או קופה  ,א"כ היו נקובות כשפופרת הנוד וכו'א ,והתיבה שבים אין מטבילין בהןהשידה  מקוואות (ו,ה),דתנן ב  . 4

אה, מדוע אם כן, בסל ראבי"ה. ור' פיסקה הבמפני שהמים מעורבין בהן. וסל וקופה חד עניינא להן והוי חיבור.  ,מטבילין בהן כמו שהן

  וגרגותני בעינן כשפופרת הנוד.
   ).שבועות סי' תשמומרדכי ( ראבי"ה (סי' תתקפח; הו"ד במרדכי וב"י).מקורות: יו"ד רא,נב.   . 5
  כלומר, ליכא סל וגרגותני שאין בפיהן כשפופרת הנאד.  . 6
כשפופרת אף על פי שיש בפיהן יותר משפופרת הנוד אנו גוזרים משום הנהו דליכא בפיהן  ,אבל שאר כלים שפיהן צר יותר משוליהן  . 7

  כשפופרת הנאד., ליכא למגזר משום סל וגרגותני שאין בפיהן ראהנוד. ולפי זה ביאור הגמ
כלומר, סל וגרגותני שאין בפיהן כשפופרת הנאד אין לאסור. וראבי"ה כתב שמצא בספרים ישנים גרסא 'איכא בינייהו סל וגרגותני   . 8

 לרבא ליכא'. ,שמילאן כלים והטבילן, לרבי אילא איכא
  מקואות ו,ח).הל' רמב"ם ( .)'אכ"ב , ורי"ד (פסקי .ר"ש (מקואות ו,ה) .בות וביאורי סוגיות, סימן תתקפח)(תשוראבי"ה  :מקורותיו"ד רא,ט.   . 9

  '. ליקוטי הלכות'כוותיה.  ליה גם כן סביראבא שאול שהוא נחשב כרבים לגבי אבא שאול, תנא קמא דאשהוא בתרא, ועוד, ד  . 10
שכשהכלי טמא, מועילה הטבילה אף  (הל' מקוואות ג,כו) כנזכר לעיל, שכן נקט את טעמו של רבא (הל' מקוואות יב,א), וכן, פסק  . 11

, וכמו שכתב טמא ומאי נפק"מ אם הכלי החיצוןלכלי הפנימי (ודין זה אינו שייך לרבי אילא, דלדידיה החסרון הוא משום חציצה, 

  ).להדיא המאירי, הו"ד לעיל
  ור' 'זבח תודה' (ד"ה וה"מ).   . 12
  . רי"ד.להו כמקוה, כיון שהמים מעורבין ןן, גם המים שבתוכן מחוברין חשבינכאן ומכאמחובר ממקוה וכיון שה  . 13
   .אכותל קרקע שבין שתי הגומות מתערבין, חציצה הויא, מידי דהוי אף על פי שהמים שבתוכן הן  . 14
רי"ד (פסקיו  ).שבועות סי' תשמומרדכי ( מקורות: מקוואות (פ"ו מ"ה). ראבי"ה (סי' תתקפח; הו"ד במרדכי וב"י).יו"ד רא,נב.   . 15

  ותוספותיו, כ"ב א'). 

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 
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שמתוך שעלתה טבילה לכלי החיצוני, עלתה גם לכלי הפנימי, בגמרא, מבואר  :כלי בתוך כלי כשהחיצוני טמאהטבלת 

מובא: קומקמום היא מלא כלים והשיקן למקוה, אף על פי  ובתוספתא 16אף שאין בפי הכלי החיצוני כשפופרת הנאד.

  17."עהרמב"ם ושווכן פסקו שפופרת הנוד. שפיו צר כל שהוא כלים שבתוכו טהורין. היטהו על צדו עד שהוא בפיו כ

 ,גרגותנימקוה שחלקו בסל וששלא נאמר הדין  שיש מפרשים, המאירי: כתב מקוה שחילקו בסל וגרגותני טמאים

אם הסל אבל אלא בסל טהור, שהדבר מוכיח שלא בא לשם אלא לחלוק את המקוה. , הטובל שם לא עלתה לו טבילה

 רש"י ולדעת 19.רבינו חננאלפירש וכן  18וסלו לאחרים.א, הכניסוהו להטבילו, ומתוך שעלתה טבילה לעצמו, אינו פטמ

   20אין הבדל אם הסל טמא או טהור. מפרשיםושאר 

  שולחן ערוך

"ד, הלכות מקוואות, סימן רא) ו י )  

ִלי   ט.  י ַהּכְ ּפִ י ׁשֶ ִלי, ָעְלָתה ָלֶהם ְטִביָלה ַאף ַעל ּפִ יל ַהּכְ ִלים ֲאֵחִרים ְוִהְטּבִ תֹוכֹו ּכֵ ַתן ּבְ ּנָ ִלי ָטֵמא ׁשֶ ִים ּכְ ֲהֵרי ַהּמַ יֹוֵתר, ׁשֶ ַצר ּבְ

הּו ַעל ִצּדֹו ְוִהְטבִּ  ִנְכָנִסים לֹו, תֹוכֹו; ְוִאם ִהּטָ ּבְ ִלים ׁשֶ דֹול ָעְלָתה ְטִביָלה ַלּכֵ ִלי ַהּגָ ָעְלָתה ְטִביָלה ַלּכְ יל, לֹא ָעְלָתה ּוִמּתֹוְך ׁשֶ

ִלי ָטהֹור ְוָנַתן ְלתֹוכ פֹוֶפֶרת ַהּנֹאד; ְוֵכן ִאם ָהָיה ַהּכְ ׁשְ יו ָרָחב ּכִ ְהֶיה ּפִ ּיִ יָלן, לֹא ָלֶהם ְטִביָלה ַעד ׁשֶ ִלים ְטֵמִאין ְוִהְטּבִ ֹו ּכֵ

פֹוֶפֶרת ַהנֹאד.  ׁשְ יו ָרָחב ּכִ ְהֶיה ּפִ ּיִ ֵאינֹו ַמֲחִזיק ַמִים הגה:ָעְלָתה ָלֶהם ְטִביָלה, ַעד ׁשֶ ֵכיָון ּדְ ק, ּדְ ׂשַ ַסל אֹו ּבְ ִלים ּבְ ר ִלְטּבֹל ּכֵ ָעִדיף  ,ּוֻמתָּ

ית יוֹ  פֹוֶפֶרת ַהּנֹוד (ּבֵ ׁשְ ב ּכִ ּקַ ''ם פ''ו)ְטֵפי ִמּנִ ִמְקָואֹות ְוַרְמּבַ ָנה ּוֵפֵרׁש הר''ש פ''ו ּדְ ם ִמׁשְ ׁשֵ   .ֵסף ּבְ

ֵניֶהם ֲחֵסִרים ּוָבא ְלָעְרָבם ְלַהכְ   נב.  ְ ׁשּ ירֹו; אֹו ׁשֶ ר, ְלַהְכׁשִ ׁשֵ סּול אֹו ָחֵסר ִעם ִמְקֶוה ּכָ א ְלָעֵרב ִמְקֶוה ּפָ יְּ ַהּבָ יָרם, ָצִריְך ׁשֶ ֵהא ׁשִ

יֵניֶהם ָר  ּבֵ פֹוֶפֶרת ַהּנֹאדֶנֶקב ׁשֶ ׁשְ ְקֶוה הָ ... ָחב ּכִ פֹוֶפֶרת ַהּנֹאד, ִאם ַהּמִ ה, ִמְצָטְרִפין ְלִכׁשְ ים ַהְרּבֵ ּקִ ם ְנָקִבים ּדַ ֶאָחד ִאם ֵיׁש ׁשָ

ִני ָחֵסר ֵ ֵלם ְוַהׁשּ פֹוֶפֶרת ַהּנֹאד ... ׁשָ ים ִמְצָטְרִפין ְלִכׁשְ ּקִ ָקִבים ַהּדַ ֵניֶהם ֲחֵסִרים, ֵאין ַהּנְ ק ִמְקֶוה (ֲאָבל ִאם ׁשְ ין ִאם ִחּלֵ ְוהּוא ַהּדִ

סּול ַצד ֶאָחד, ּפָ עּור ִמְקֶוה ּבְ ק, ִאם ֵאין ׁשִ ַסל אֹו ׂשַ   .)ּבְ

  

                                                
), הדין נכון 'בביאור המשנה, כ' ד"ה הרי אלו טהורין), הדין נכון לתרומה בלבד. ולשיטת רבנו יהונתן מלוניל (ב, 'אלשיטת רש"י (כ"ב   . 16

  דש.גם לקו
יו"ד רא,ט. וביאר הר"ש, דאף על פי שפיו צר כל שהוא כיון דפיו למעלה והמים צפין על גביו הוי חיבור בכל שהוא אבל כשמטהו על   . 17

  רמב"ם (מקואות ג,כו).. )ג,מקוואות ה(תוספתא  :מקורות צדו אין מתחבר למעלה אלא מן הצד לכך בעי כשפופרת הנאד.
בשהסל החולק והני מלי שמקוה שחלקו בסל לא עלתה לו טבילה דוקא  , כלומרוהני מלי בטהורשאמרו בסוגיא והם מפרשים מה   . 18

  . מאירי.בל טמא אינו חולק ועלתה לו טבילהטהור ונעשה כמחיצה א
  ר' בהרחבה 'זבח תודה' (ד"ה דאמר רבא).   . 19
  )., ד"ה מקוה שלםמקורות: מאירי (כ"ב א'שמתייחס לדין כלי בתוך כלי. , והני מלי בטהורשאמרו בסוגיא והם מפרשים מה   . 20

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 כ"א| דף:  גפרק: 


