
        ''''ככככ    חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה    - - - - קומותקומותקומותקומותמראי ממראי ממראי ממראי מ
בריש חולין דמשנה דהכל שוחטין ' דאי    ,טורי אבןטורי אבןטורי אבןטורי אבןה' והק    - - - - אלמא קסבר חולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש דמיאלמא קסבר חולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש דמיאלמא קסבר חולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש דמיאלמא קסבר חולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש דמי  )א

ומה ששאר אמוראי דהתם לא , וקסבר כקדש דמי, דשחיטתן כשרה בדיעבד היינו טמא בחולין שנעשה על טהרת הקדש
הרי , ל דלאו כקדש הוא"אם הם ס' אפי', וק. רת הקדש לאו כקדש  דמיל דחולין שנעשו על טה"הוא משום דס, ביארו כן

) א"כ(לקמן ' והביא מהא דאי. ל כן"כ לימא דגם המשנה בריש חולין ס"וא, ל דכקדש דמי"כאן דס' יש לנו סתם מתני
ו על גזרו אף בחולין שנעש, שיש להן דררא דטומאה דאורייתא, בשש מהן, א מעלות שנו בקדש שאינם בתרומה"די

. לא גזרו אף בטומאה שנעשו על טהרת הקדש, שאין להם דררא דטומאה דאורייתא, אבל בחמשה מהן, טהרת הקדש
היינו רק , דכקדש דמי' ל דמה שסתם מתני"י, כ"וא. והא דבגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש הוא מהמעלות הראשונות

דהחשש שם אין בה דררא דטומאה , חוליןהסוגיא דכ ב"משא, לענין דברים שיש בהם דררא דטומאה דאורייתא
  .ג חולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש"בכה' דהתם דאפי' ל להני אמוראי דאין לאוקים מתני"ולכן ס, דאורייתא

וחולין שנעשו על טהרת הקודש השלישי ) "'ט, א"אבות הטומאה י(ם ם ם ם """"רמברמברמברמב פסק ה- - - - חולין שנעשו על טהרת הקדש כקדשחולין שנעשו על טהרת הקדש כקדשחולין שנעשו על טהרת הקדש כקדשחולין שנעשו על טהרת הקדש כקדש  )ב
ובכללם סוגיין דהוכיח , ם דעת יחיד כנגד פשטות סתם הסוגיות" דתפס הרמבדדדד""""ראבראבראבראבהוהשיג ." שבהן טהור כחולין

ד "הראב' דמה שהק' שכ) 'ח', טהרות ב (חזון אישחזון אישחזון אישחזון איש' וע. ל דחולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש"ס' דסתם מתני
ל טהרת הקדש דברים האחרונים הוי חולין שנעשו ע' דאף דלגבי ה:) כא(לקמן ' שהרי אי, כ"מסוגיין לא פשוט כ

ל דחולין שנעשה "מאן דס' דאפי, א דהכוונה בזה הוא"וביאר החזו. דברים הראשונים הוי כקדש' מ לגבי ו"מ, כחולין
' דבסוגיין אי, א דהסוגיא שם דלא כסוגיין"החזו' כ, כ"וא. דברים אלו הוי כקדש' ודאי מודה דלגבי ו, ק כחולין"עטה

כ "וא, מהשש דברים דלקמן' והרי זהו א, ין בגדי אוכלי חולין על טהרת הקדשל כן אף לענ"ל דהוי כחולין ס"דמאן דס
' כ מה דאי"א, ל בסוגיין"דהסוגיא דלקמן חזר ממה דס, כן' ואם אמרי. ע הוי כקדש לענין בגדיו"לפי הסוגיא דלקמן לכ
 . סוגייןם מ"ק על הרמב"ול, כלל' ק הוי כקדש אינו ראי"ד חולין שנעטה"למ' בסוגיין להוכיח דמתני

מסיח דעת מהשמירה מעליא שהוא רגיל , דכיון דסבור דשל חול הן, יייי""""רשרשרשרש פ- - - - כיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפיכיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפיכיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפיכיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפי********  )ג
כ למה אינו טהור כמו כלי "וא, ס שמרם בתורת כלי חול"הרי סכ, סססס""""גליוני השגליוני השגליוני השגליוני השה' והק. וכאין בלבו לשומרן דמי, לשומרן

ורק לענין שבת אין ללובשם בלי טבילה , דבאמת טהורים הם לחול, נ"הוא דאה' ודחק דאולי כוונת הגמ. חול טהורים
, דכל הפסול היסח הדעת פוסל רק כפי השימור שלו.]) כא[ לקמן ''''תוסתוסתוסתוסכ "פ מש"ע(לייסד ' וכ ].ל"י הנ"ולא משמע כן מרש[

כך , יותו בר שימור הערךה כפי "ל דה"י, כ"וא. אז אין היסח הדעת פוסלו, שייך לשומרו' דלא הי, אבוד' ולמשל אם הי
דבזה רגיל , דכיון דאינו משמרם כפי ערך שמירתם, יש לבאר הא דבגדי שבת, כ"וא. הוא הפסול היסח הדעת שלו

וכיון דשמרם רק כדי שמירת חול פסול ההיסח הדעת , לכן פוסל בהו היסח הדעת זוטר טפי, לשומרם שמירה גדולה
וכיון דבגדי שבת עביד להו שימור "' כ.) דף כ, ט"קכ(ח "אולם באו', בזה והניח בקודנתקשה ) 'ה', טהרות י (חזון אישחזון אישחזון אישחזון אישע ב"וע. שלהם

                ."חשבוהו חכמים כהיסח הדעת, כיון שהסיח דעתו משמירה שהוא מחזיק בהן תמיד, אלא עכשיו הקיל בשמירתן בטעות, טפי
כיון שדרך האדם לשמור כלים של  "-ל"וז, א" באו ביארדדדד""""רירירירי' ' ' ' תוסתוסתוסתוסאבל הב, י בסוגיין" כל זה לבאר על דרך פרשאולםאולםאולםאולם

כשרואה שהן של , ועכשיו כשסבר ללבוש כלי חול ולבש כלים של שבת בחזקת שהן של חול, שבת טפי מכלים דחול
כיון שלא שמרן , שימור דכלי חל אינו עשה בהן' ומתוך כך אפי, חול הוא עצב מפני שלא עשה להן שימור של כלי שבת

 ."עתו מהןכמשפט והסיח ד
, אינו משמרה ביד חבירו) הבעלים(דהיינו שהוא ) ה טמאה"למעלה ד (יייי""""רשרשרשרש פ- - - - חזקה אין אדם משמר מה שביד חבירוחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירוחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירוחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירו  )ד

טומאת  (םםםם""""רמברמברמברמבשהביא שמה) על לקוטי הלכות' פי, להחפץ חיים (זבח תודהזבח תודהזבח תודהזבח תודה' וע. 'וכו, וגם זה שנתנה לו לא חש לשמרה
דהיינו מה , משמר מה שהוא ביד חבירו, דהיינו המגביה, דאין אדם, א"באו' מבואר דביאר כוונת הגמ) 'ו, ג"מ י"מו

, מהא דחמריו ופועליו' הגמ' ם מהו קו"דלפי הרמב'  דהקשששש""""הערות להגריהערות להגריהערות להגריהערות להגריב' וע. דאינו שלו, עד עתה ביד חבירו' שהי
אבל , ל"ה הנ"כ להדיא בד"וכ, לשמור חפץ של חבירו' י יכול א"ואף דגם לפרש(שהרי שוכרן לכך , הם שומרים מה שאינו שלהםהרי שם ודאי 

אם , משם' כ איך שייך להק" וא,)יכול לשמור מה שביד חבירו' דלכאו' ז הוכיח הגמ"וע, הוא רוצה לשומרם בעצמו' והי, מאמינם לשומרו' דלא היל "פ י"לדבריו עכ
ל דהחזקה קאי " סם"וביאר דבאמת הרמב. ז שייך כלל להחזקה דאין אדם שומר מה שאינו שלו"הרי אי, אינו מאמינם

' ל דעיקר פי"ורק דס, וגם דאינו שומר מה שאינו שלו, י"דאין אדם שומר מה שהוא ביד חבירו כרש, דבריםה' על ב
 . המילים הוא דאינו שומר מה שאינו שלו

 'כ אמרי"ג, שהביא דלענין שמירת מצה) 'ק י"סוף ס', מצוה י(מנחת חינוך מנחת חינוך מנחת חינוך מנחת חינוך '  ע- - - - חזקה אין אדם משמר מה שביד חבירוחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירוחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירוחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירו********  )ה
, לא מהני מה שהישראל עומד על גביו ומשמרו, אם הגוי לש הבצק, כ"וא, יסוד זה דאין אדם משמר מה שביד חבירו

ל "וס, ח וחולק עליו"דהביא דברי המנ) 'ג, ב"ח (םםםם""""ת מהרשת מהרשת מהרשת מהרש""""שושושושוב' אולם ע. משום דאין אדם משמר מה שביד חבירו
וכמו דמצינו ,  זה הוא בשמירת דיני טומאה דוקאדחומרא, שאין לדמות דין שימור זו של טומאה לשאר דיני שמירה

ממה שאמרו כאן "'  שכמאירימאירימאירימאיריב' דע, ראשונים' מחלקותן הוי מח' ובאמת דלכאו. חומרות אחרות בשמירת דיני טומאה
שאין , למדו קצת מפרשים שלא להניח נכרית ללוש עיסה של מצת מצוה בפסח אף בישראלית עומדת על גבה' חזקה וכו

וטהרות הוא שנטמאו בהיסח , שכל שהוא תלוי בחמוץ לבד אין הסח הדעת פוסל, ואין זה כלום, ד חברושמור במה שבי
 ."הדעת אבל לא עסת מצה ויין נסך

ה לא מירתתי הואיל "דאל, כדי שיהו מרתתים ליגע בו, ה בעינן שיטהרם לכך" דאפ''''תוסתוסתוסתוס' פי    - - - - בבא להם דרך עקלתוןבבא להם דרך עקלתוןבבא להם דרך עקלתוןבבא להם דרך עקלתון  )ו
' לא הביא אלא תים ם ם ם """"רמברמברמברמבדמה שה' וכ,  דזה דוחקזבח תודהזבח תודהזבח תודהזבח תודהב' וכ. 'וכו, ריםומוסרן להם הטהרות ומחזיקים עצמם כטהו

 . צ להא דטיהר חמריו ופועליו לכך"זו אי' ולפי תי, זו' בתי" אלא"ל דגרס "י, זו דבא להם דרך עקלתון
 בבבב""""רערערערעא מה שהבישששש""""רשרשרשרש' וע. איזה חציצה הוא אם לח', ויש לעי. וכל זה משום חציצה,  דמנגבו אם לח הואיייי""""רשרשרשרש פ- - - - ומנגבומנגבומנגבומנגב  )ז

דכוונת המשנה הוא הוא דמנגבה היינו דצריך ) פורת יוסףפורת יוסףפורת יוסףפורת יוסףה' וכן פי(' והוא פי. וזהו החציצה, שם שמנונית' דהוסיף דהי
הבגד "דצריך לנגבו משום שכל זמן שהוא לח , א"באו' פימאירי מאירי מאירי מאירי אבל ה. י מים ואפר כדי להסיר החציצות"לנקותה ע

אלא דצריך לנגבו כדי , דאין הניגוב חלק של המעלה בכלל' עוד פיו." ואינו מתפשט תמיד, מתעבה בעוד שהוא לח
  . שכל זמן שהוא לח אינו מתקשר יפה, כ"לקשרו יפה אח


