
 

 

  

  

  

  צירוף הכלי את מה שבתוכו

  הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, אבל לא לתרומה.  (שנינו במשנה:)

ף ַאַחת: "(במדבר ז)חנין: דאמר קרא  ? אמר רבימנא הני מילי (ומברר) (כ"ג ב') ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת ּכַ "; הכתוב ֲעׂשָ

  עשאו לכל מה שבכף אחת. 

, שאם נגע טבול שהיו בכלי) (של קודש 2גחליםהסלת והקטרת והלבונה וה 1הוסיף רבי עקיבא:רב כהנא:  מתיב

מדקתני רישא: העיד רבי שמעון  ?ממאי 3דרבנן היא! (עדות) . והא(שהכלי מצרפן יחד) פסל את כולו ,יום במקצתו

  כולו. וקתני: הוסיף רבי עקיבא! בן בתירא על אפר חטאת שנגע הטמא במקצתו, שטימא את 

רי מנחה. דאורייתא, יאלא לשי א דמדרבנן)(עדות דרבי עקיב כאאמר ריש לקיש משום בר קפרא: לא נצר (כ"ד א')

 .אין כלי מצרפו ,(כגון שיירי מנחה שהן אכילת כהן) הכלי מצרפו, שאין צריך לכלי (דומיא דקטורת שבכף) כליצריך ל

  כלי מצרפו.  ,וגזרו דאף על גב דאינו צריך לכליואתו רבנן 

  !(הרי צריכין לכלי) קטורת ולבונה מאי איכא למימר תינח סלת,

רף, אין לו . דאורייתא, יש לו תוך מצעור שלוק)( אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: כגון שצברן על גבי קרטבלא

  מצרף.  דאין לו תוך ע"גואתו רבנן ותיקנו דא .תוך אינו מצרף

יוחנן: מעדותו  דא"ר חייא בר אבא אמר רבי א.חייא בר אב ביאדר (דאמר צירוף דאורייתא)חנין  דרבי (הא)ופליגא 

  .)ששנינו בה הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש(נשנית משנה זו  (שהיא מדרבנן) של רבי עקיבא

  שיטות הראשונים

וכן נראה מדברי  כרבי יוחנן, שצירוף כלי דרבנן., והמאירי רבינו חננאל,ו : פסקצירוף כלי מדאורייתא או מדרבנן

  5.הרמב"ם כתב, וכן תוך מצרף מדרבנןדאפילו אין לו מודה לדברי רב נחמן, רבי יוחנן ומבואר ש 4.הרמב"ם

                                                
  . רש"י.טאת שנגע טמא במקצתו פסל את כולורישא קתני העיד רבי שמעון על אפר ח  . 1
  . רש"י.חיבת הקדש מכשרתן לטומאה ,נינהואף על גב דלאו אוכל  - לבונה וגחלים   . 2
  . רש"י.לא ,אבל אפר פרה ;אלא קדשי מזבחליכא למילף  ,דאי מקרא דרבי חנין  . 3
תֹוכֹו ַלּקֶֹדׁש "זה לשון הרמב"ם:   . 4 ּבְ ֶ ִלי ְמָצֵרף ַמה ׁשּ גֹון ִצּמּוִקין , ֲאָבל לֹא ַהּכְ ה, ּכְ רּוִדין ֶזה ִמּזֶ רֹות ּפְ הּוא ָמֵלא ּפֵ ִלי ׁשֶ יַצד? ּכְ רּוָמה. ּכֵ ַלתְּ

ֶאָחד ֵמֶהם  רּוָמה.  - ּוְגרֹוָגרֹות, ְוָנְגָעה ֻטְמָאה ּבְ ִלי ַלּקֶֹדׁש, ֲאָבל לֹא ַלתְּ ּכְ ּבַ ל ׁשֶ ִדְבֵריֶהם ֵהן, ְוֶרֶמז ֵיׁש ִנְטָמא ּכָ ּלְ ֲעלֹות ׁשֶ ְלַמֲעָלה זֹו ְוָכל ַהּמַ

ּתֹוָרה ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" ּבַ ף ַאַחת ֲעׂשָ גּוף ֶאָחד. - : "ּכַ ף ֲהֵרי הּוא ּכְ ּכַ ּבַ ֶ ל ַמה ׁשּ וכתב הכסף משנה שפסק הרמב"ם " ָאְמרּו ֲחָכִמים: ּכָ

נין כתבו הרמב"ם, לרמז בעלמא. עכת"ד. ויש קרא דאייתי רבי חכרבי יוחנן, משום דהוא מריה דגמרא טפי מרבי חנין. ומכל מקום 

יֵניֶהן " להעיר, שבמקום אחר (הל' פסולי המוקדשין יא,כג) כתב הרמב"ם ֶזה, ְוֵאין ּבֵ ְכִלי ֶאָחד, ְוֵאין ֲחָלָקיו נֹוְגִעין ֶזה ּבָ רֹון ּבִ ָ ָחַלק ָהִעׂשּ

ה  ִמיָצה - ְמִחּצָ ִלי ַלקְּ   והמפרשים דנו ביישוב הדברים.  "...אֹו ֵאינֹו ְמָצֵרף ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק ִאם ְמָצֵרף ַהּכְ
ֵאין לֹו ּתֹוְך ְמָצֵרףזה לשון הרמב"ם: "  . 5 ִלי ׁשֶ ָהיּו ְצבּוִרין ַעל גַּ  ֲאִפּלּו ּכְ גֹון ׁשֶ ָעָליו ַלּקֶֹדׁש, ּכְ ֶ ֵאיןַמה ׁשּ י ׁשֶ י ָהעֹור, ְוַאף ַעל ּפִ ּבֵ י ַהּלּוַח אֹו ַעל ּגַ  ּבֵ

ֶזה רֹות נֹוְגִעין ֶזה ּבָ   ). ד"ה ולענין ביאורמאירי (). רמב"ם (הל' שאר אבות הטומאות יב,זמקורות:  ."ַהּפֵ

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 דכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  רביעי בקודש

   .הרביעי בקדש פסול(שנינו במשנה:)  (כ"ד א')

 )(זב, זבה, יולדת, ומצורע ומה מחוסר כפורים אמר רבי יוסי: מנין לרביעי בקדש שהוא פסול? ודין הוא: :תניא

   6אינו דין שיעשה רביעי לקדש? ,פסול בקדש, שלישי שפסול בתרומה ,שמותר בתרומה

  ולמדנו שלישי לקדש מן התורה, ורביעי בקל וחומר. 

וקאמר  ,א יאכל, מי לא עסקינן דנגע בשנישלישי לקדש מן התורה מנין? דכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא ל

  רחמנא לא יאכל. 

  .הא דאמרן ,רביעי מקל וחומר

  שיטות הראשונים

דלדידן דקיימא לן דאמרינן דיו אפילו היכא דמיפרך קל  רש"י ורמב"ם: דעת רביעי בקודש מדאורייתא או מדרבנן

דהוא מדאורייתא, דמחוסר כיפורים כשלישי הוא, ולכך הוא  תוספותוחומר, רביעי בקודש הוא רק מעלה מדרבנן. ודעת 

   7הדין לכל שלישי שפסול לקודש. מותר בתרומה, ובקודש פסלו רחמנא. והוא

  אחת מידיונטמאת 

את ובתרומה, אם נטמאת אחת מידיו, חבירתה טהורה. ובקודש מטביל שתיהן, שהיד מטמא  (שנינו במשנה:)

  חבירתה בקודש, אבל לא בתרומה.

  לא.  ,שנו, אבל שלא בחיבוריןבחיבורין אמר רב שיזבי:  (כ"ד א')

, לטמא לקדש, אבל לא לתרומה, דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר: מטמא חבירתהאביי: יד נגובה  איתיביה

  מא. לפסול, אבל לא לט

מאי  ,בחיבורין אין, שלא בחיבורין לא היינו רבותיה דנגובה. אלא אי אמרת ,אי אמרת בשלמא שלא בחיבורין

  !רבותא דנגובה?

א ידו. אבל יד חבירו, לא אל (שבקודש יד אחת מטמאה את חברתה), אמר ריש לקיש: לא שנו נמי איתמר (כ"ד ב')

  . (אם נגעה ידו הטמאה ביד חברו, לא טימאתה)

                                                
אם כן קל וחומר לא צריך, שהרי למדנו שלישי  !(שיהיה רק שלישי לקדש) מר: דיו לבא מן הדין להיות כנדוןואם תאכתב רש"י,   . 6

ות כנדון, כדאמרינן בבבא קמא לא אמרינן דיו לבא מן הדין להי ,בטל הק"ו לגמרי)(שמת והיכא דמיפריך קל וחומר ,לקדש מן התורה

ט ולמדנו הני מעלות דרבנן נינהו ולאו דאורייתא, והאי דנק ,(אף היכא דמיפריך קל וחומר) ולמאן דאמר נמי אמרינן דיו .)'א "ה(כ

  מלתא בעלמא היא, דאשמעינן דשלישי לקדש מן התורה הוא.  (שהוא מן התורה, שלמאן דאמר זה, הוא מיותר), שלישי לקדש
). תוספות (ד"ה מנין לרביעי; פסחים י"ח רמב"ם (הל' שאר אבות הטומאות יב,זמקורות: רש"י (ד"ה אינו דין). . 'ליקוטי הלכותעל פי '  . 7

  ). ב', ד"ה ומה

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 דכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

(היד הטמאה עצמה מטמאה יד חברו, . באותה היד (נטמאות מהיד הטמאה)יוחנן אמר: אחד ידו ואחד יד חבירו  ורבי

אבל לא  יות רביעי), דהיינו להדש הוא דאמר יד מטמא חבירתהואת הק(. לפסול אבל לא היד השניה שנטמאה מחמתה)

  . (להיות שלישי)לטמא 

 ,ד יד חבירו, באותה הידדאמר רבי יונה אמר רבי אמי אמר ריש לקיש: אחד ידו ואחהדר ביה.  ואף ריש לקיש

  לפסול אבל לא לטמא. 

: יד נגובה מטמא את חבירתה לטמא בקדש, אבל לא לתרומה. דברי רבי. רבי יוסי דתניא ,תנאי היא(ואמרינן) 

  ברבי יהודה אומר: אותה יד לפסול, אבל לא לטמא. 

  שיטות הראשונים

בעוד שהיד הטמאה נוגעת שהיינו כגון  'בחיבורין', פירש רש"י: , ולאביי אפילו שלא בחיבוריןשנובחיבורין  רב שיזביל

 וכן כגון שבעוד שהיד הטמאה נוגעת בטומאה, היד הטהורה נוגעת בה. ש,פירראב"ד  8בטהורה, הטהורה נוגעת בקודש.

 לפי רב שיזבי, ,בקודש אומרים שאין אחת נוגעת בחברתה. שיד ,הרז"הבשם פירש  ורמב"ן פירוש זה.הובא  בתוספות

, דאע"ג דלא פריק רב שיזבי, הלכה רבינו חננאלוכתב  9, אלא אם נגעה בה.ממילא נטמאת יד אחת נטמאת חברתה

  11.הרז"ה, וכפירוש הרמב"םפסק שכן  ריהמאיוכתב  10כמותו.

ְטֵמאת ָידֹו ַאַחת," כתב רמב"םה :לחה או יבישה ו שנטמאהיד אם האם יש הבדל בין ּנִ ַיד  12ִמי ׁשֶ ה אֹו ּבְ ִנּיָ ָידֹו ׁשְ ּה ּבְ ְוָנַגע ּבָ

ה, -ֲחֵברֹו  ִנּיָ ְ ַסל ֶאת ַהׁשּ י. 13ּפָ ִליׁשִ ׁשְ ֶקה  14ַוֲהֵרי ִהיא ּכִ ַמׁשְ לּוָלה ּבְ ּה,  -ְוִאם ָהְיָתה ָידֹו ּבְ ּלֹא ָנַגע, ִנְטֵמאת ֲחֶבְרתָּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

יל ֶאת יֶהן וְ  ְוָצִריְך ְלַהְטּבִ תֵּ ּקֶֹדׁש ׁשְ ע ּבַ ְך ִיּגַ וקא כשנגעה בידו גם בלחה כמו בנגובה, ד, דהראב"דודעת  16".15ַאַחר ּכָ

   17השניה.

                                                
 , היינושלא בחיבוריןו. לפסול, דמעלה בעלמא היא (בברייתא),ל דגזור רבנן דלמא אתי למינגע טמאה בקדש, ולמאן דאמר פסו  . 8

  . דשחזרה טהורה ונגעה בק ,הורהשלאחר שפירשה מן הט
  פיסקה הבאה.ר'  בין אם היד שנטמאה לחה או יבישה, הרמב"ם חילקו  . 9

בחיבורין סבירא  ,מדאשוי ליה לידו ליד חבירו, שמע מינה אחד ידו ואחד ידו של חבירו לפסול אבל לא לטמא רבי יוחנןכיון דאמר   . 10

  .אלא לאו בחיבורין סבירא ליה ?מאהיד חבירו שלא בחיבורין איצטריכא ליה למימר דלא מט ,דאי לא תימא הכי .ליה כרב שיזבי
  ד"ה מה שביארנו במשנה). מאירי ( ראב"ד (הו"ד ברמב"ן).רמב"ן (חי' כ"ד א', ד"ה הא דאמרינן). . ד"ה בחיבורין)וספות (מקורות: ת  . 11
  מטמאה רק את הידיים ולא את כל הגוף.בטומאה דרבנן, ש  . 12
  כרבי יוסי ברבי יהודה, משום דרבי יוחנן וריש לקיש סברי כוותיה.   . 13
  ., ולא בשניהביד חבירו ודוקא שנגע באותה היד הטמאה  . 14
רּוָמה תשלום ההלכה ברמב"ם "  . 15 תְּ ִהיא ְנגּוָבה, ְוֵאינֹו ָצִריְך  - ֲאָבל ּבַ ׁשֶ ּה ּכְ ּה, ַוֲאִפּלּו ָנַגע ּבָ ִאם ִנְטֵמאת ָידֹו ָהַאַחת לֹא ִנְטֵמאת ֲחֶבְרתָּ

רּוָמה. תְּ א נֹוְטָלּה ְונֹוֵגַע ּבַ ְטֵמאת, ֶאּלָ ּנִ יל ָידֹו ׁשֶ    "ְלַהְטּבִ
הרי ידו השניה  ,יתה באותה היד שנטמאה רטיבותיוה, דו בדברים המטמאין את הידים בלבדואם נטמאת יוכן כתב בפירוש המשנה:   . 16

יד זו ביד  עד שתגעאין היד השניה טמאה  ואם לא היתה בה רטיבות .היד הטמאה בטהורה על פי שלא נגעהאף  ,דשוטמאה לק

  דש. וואז תפסול אותה לק ,הטמאה
  ).הל' שאר אבות הטומאות יב,יבקורות: רמב"ם וראב"ד (מ  . 17

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 דכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  לת מאכלים נגובים בידיים מסואבותאכי

ם מסואבות, בתרומה בידיי (מאכלים יבשים שמעולם לא הוכשרו לקבל טומאה)אוכלין אוכלים נגובין  (שנינו במשנה:)

  אבל לא בקודש.

(להיחשב וכי יש נגובה לקודש?! והלא חיבת הקודש מכשרתן חנינא בן אנטיגנוס:  : אמר רביתניא (כ"ד ב')

  ! מוכשרים לקבל טומאה גם כשלא נתנו עליהם משקה מעולם)

, כגון שתחב (לא הוצרכה משנתנו לדבר באוכלי קודש נגובים, אלא באוכלי חולין נגובים ואוכלי קודש)לא צריכא  (ומבאר)

(שהם פשוטי כלי , או שתחב הוא לעצמו בכוש ובכרכר ידיו מסואבות) (וזה האוכללתוך פיו  (בידיים טהורות)לו חבירו 

גזור  ילו הכיואפ .ים מטמאות את החוליןישאין יד(, וביקש לאכול צנון ובצל של חולין עמהן עץ ואינם מקבלים טומאה)

גזרו בהו  . לקודש גזרו בהו רבנן, לתרומה לא)דש שבפיוופן תגע ידו מסואבת באוכלי ק ,דשורבנן שלא יאכלם עם הק

  .: אוכלים חולין נגובים בידיים מסואבות עם התרומה, אבל לא עם הקודש)(והכי קאמר מתניתיןרבנן 

  יטות הראשוניםש

פירש, דגזור רבנן שלא יאכל חולין עם הקודש, פן תגע  רש"י :חולין עמהןוביקש לאכול לתוך פיו כגון שתחב לו חבירו 

דלמא נגע  (שכשאוכל חולין) פירוש, וכתבו, ועוד היינו יכולים לפרש, תוספותוהביאו ידו מסואבת באכלי קודש שבפיו. 

 ומדברי 18.לא גזרומשמע מדבריהם שכשאינו אוכל חולין עמהם,  .(ויטמא את הקודש שבפיו) ברוק פיו, דחשיב משקה

  20.בידיים מסואבות קודשלאכול בכל גווני ואסרו  19נראה, שהגזירה הייתה כללית, הרמב"ם

                                                
ר, היות שגופו לא נטמא, רק ידיו, כתחבן חבירו לתוך פיו, או שתחב הוא לעצמו בכוש וכרשכקודש כשידיו טמאות, לאכול ומותר   . 18

  בהן.  ווידיו לא נגע
רּו "זה לשון הרמב"ם:   . 19 ּלֹא ֻהְכׁשְ ּקֶֹדׁש  - אָֹכִלין ְנגּוִבין ׁשֶ רּוָמה. ֲאָבל ּבַ תְּ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבַ ה ּדְ ּמֶ ָיַדִים ְמסָֹאבֹות. ּבַ ת  - אֹוְכִלין אֹוָתן ּבְ ִחּבַ

ן,  ַרתָּ ָדיו ְטֵמאֹות ֶלֱא ַהּקֶֹדׁש ַמְכׁשְ ּיָ ר. ַוֲאִפּלּו לֹא ָנַגע ּבֹו ְוָאסּור ְלִמי ׁשֶ ּלֹא ֻהְכׁשַ יהּו כֹל קֶֹדׁש ׁשֶ ַחב לֹו ֲחֵברֹו ְלתֹוְך ּפִ תָּ ּכּוׁש אֹו ׁשֶ א ּבַ ֲהֵרי  - ֶאּלָ

ת ֶזה ָאסּור. ִחּבַ ֵני ׁשֶ ְטְמאּו, ִמּפְ ּנִ רּו, ׁשֶ ּלֹא ֻהְכׁשְ ּקֶֹדׁש ׁשֶ ּלַ אָֹכִלין ׁשֶ ִאם ָנְגָעה ֻטְמָאה ּבְ ן. ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ַרתָּ   "ַהּקֶֹדׁש ַמְכׁשְ
כלים נגובים בידו והאוכל א ,ולפי כלל זה .ואינן צריכין הכשר ,דש מכשרתןות הקביח ,אצלינוכלל הוא "וזה לשונו בפירוש המשנה:   . 20

וזה  .בהן בידו אלא במלקחים וכיוצא בהןבר כאן אלא אפילו לא נגע יולא ד .ר בזהבֵּ ַד ן ספק שנטמאו ואין צורך לְ הרי אי ,והיא טמאה

ויטמא  ,החמת ידו הטמאויתטמא אותו הדבר הלח מ (כגון צנון ובצל שדרך להדיחם במים), גזרה שמא יאכל אחר כך דבר לח בידו

ו מפני שדרך הוא כן, לפיכך גזרו בכל גווני. 'ליקוטי הלכות'. וכו', היינ וביקש לאכול צנוןומה שאמר ." דש שבפיוואותו הדבר את הק

  ).הל' שאר אבות הטומאות יב,יגרמב"ם ((ד"ה וביקש). תוספות (ד"ה לקודש). מקורות: רש"י 

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 
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  האונן ומחוסר כיפורים לתרומה ולקודש

  .יכין טבילה לקודש, אבל לא לתרומהצר 21,םומחוסר כפוריהאונן  ):(שנינו (כ"א א')

  ? מאי טעמא(ומבאר)  ')ב(כ"ד 

  אצרכינהו רבנן טבילה.  ,כיון דעד האידנא הוו אסירי

  שיטות הראשונים

ָרתֹו , "הרמב"ם: כתב אכילה ונגיעה בקדשיםהבדל בין  ּפָ ֵהִביא ּכַ ּפּוִרים ַאַחר ׁשֶ ר ּכִ ם ְזַמן ֲאִנינּותֹו, ּוְמֻחסַּ תַּ  -ָהאֹוֵנן ַאַחר ׁשֶ

ִרין ֶלֱאכֹל ֶאת ַהתְּ  ּפּוִרים ֻמתָּ ר ּכִ ָהאֹוֵנן ּוְמֻחסַּ רּוָמה, ׁשֶ   רּוָמה.ְצִריִכין ְטִביָלה ַלֲאִכיַלת ַהּקֶֹדׁש, ֲאָבל לֹא ַלתְּ

ֵני ָמה ִהְצִריכ א ִנְטְמאּו ּוִמּפְ ּמָ ם, ְוׁשֶ ְעתָּ יחּו ּדַ ה ָהיּו ֲאסּוִרין ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּקֶֹדׁש, ְוִהּסִ ֲהֵרי ַעד ַעתָּ ְוֵהם לֹא ּו ְטִביָלה ַלּקֶֹדׁש? ׁשֶ

א ַלֲאִכיָלה; ֲאָבל ִלְנִגיָעה  ים קֶֹדם ְטִביָלה. ּוְמֻחסַּ  -ָיְדעּו. ְולֹא ָעׂשּו ַמֲעָלה זֹו ֶאּלָ ָדׁשִ ּקֳ ּקֶֹדׁש נֹוְגִעים ּבַ ַגע ּבַ ּנָ ּפּוִרים ׁשֶ  -ר ּכִ

ַאְרנּו  ּבֵ מֹו ׁשֶ ָסלֹו, ּכְ   22".(לעיל י,ג)ּפְ

  

                                                
 . רש"י., שעדיין גמר טהרתו תלויה בקרבנויםכגון זב שטבל ליום שביעי לספירתו והעריב שמשו, ולמחרת הוא קרוי מחוסר כפור  . 21
 .(הל' שאר אבות הטומאות יב,טו)מקורות: רמב"ם   . 22
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