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   כ.ף ד

  דתנן חולין שנעשו על טהרת הקודש הרי הן כחולין

 כקודש דמי. שנעשו עטה''ק אלמא קסבר חולין ..הרי הן כתרומה רראב''צ אומ
חולין שנעשו על טהרת הקודש יש בה ג' שיטות תנאים, דת''ק ס''ל דהוי כחולין, ור' אלעזר בר צדוק ס''ל דהוי דין מבואר דא] 

   יסוד של חולין שנעשו על טהרת הקודש, ובמאי פליגי. צ''ב מהודדינו כקודש.  מוכח דקסברכתרומה, ותנא דמשנתינו 

ביאור  :רומה, וחולין שנעשו על טהרת הקדשיש חולין שנעשו על טהרת ת ]א -טהרות סי' קמ''ד  ערוך השלחן העתיד,: הקדמה  .א

הדברים שהכהן האוכל תרומה ומתיירא שלא יכשל בתרומה טמאה, מנהיג את עצמו שאפילו החולין שאוכל ישמרנה בטהרה כשמירת 

שלו כטהרת כהן שאפילו ישראל שרצונו לאכול בטהרת תרומה שומר החולין תרומה ובזה לא יכשל גם בתרומה עצמה, ולאו דוקא 

 ה''ק,ה נקרא חולין שנעשה על טהרמור החולין שלו כפי טהרת הקדש וזשלהרת הקדש ומנהיג את עצמו תרומה, ויש שרוצים לאכל בט

פסוקה דכתרומה דמי ויש בה שלישי  והנה בחולין שנעשו על טהרת תרומה הלכה ב]והראשונה היא חולין שנעשה על טהרת תרומה. 

ובחולין שנעשו על טהרת הקדש יש מחלוקת בש''ס בכמה מקומות שיש סוברים דכקודש דמי וזהו דעת  ו]לטומאה כתרומה וכו'. 

דבטלה דעתו ואין טהרת הקדש ל.) (ובסוטה לד.) (והטעם ביאר רש''י בחולין  ויש סוברים דלאו כקודש דמי ,יתבארהראב''ד כמו ש

מיהו שישתנה הדין ע''פ חומרא זו  ,נתפס בהם ע''ש, וביאור הדברים יראה לי דהנה זהו ודאי שכל אדם יכול להחמיר על עצמו כרצונו

לין זה בדיהם אוכראו חכמים בתרומה ולא בקדש, והטעם משום דאכילת תרומה היא בכל ערי ישראל ולאלפים כהנים ובני ביתם וע

משא''כ  ממש, יוהו כתרומהובטהרת תרומה תבא עליו ברכה וש וג כל אכילתיה, ולכן מי שרצה להנשלדאי הטומאה מצויה ובקל להכוב

  , עכ''ל.חול עליו טהרת קדשים ובטלה דעתוזריזין הם א''א לעשות אכילת חולין שי שנים במקדהקדשים שאין נאכלין אלא במקדש והכ

דאדם הרגיל לאכול קדשים מקבל עליו לאכול חוליו בטהרת בעיקר מהותו דחולין על טהרת הקודש, ביאר רש''י הנה   .ב

 הקודש כדי שיהיו בני ביתו זהירין ובקיאין בטהרת הקודש, ולמ''ד לאו כקודש דמי פרש''י דבטלה דעתו.

, ויל''ע האם יש איזה חלות בהחולין שחל בהו דיני טומאה וטהרה של תרומה וקודש, או דאינו אלא קבלת הגברא  .ג

 .תרומה להחמיר בו בדיני שלישי ורביעי אבל אינו חלות בהחפצא של החוליןכפי החולין כקודש או דהגברא נוהג כל

דלא פסיל בהו שלישי דבטלה דעתו 'ואין יכול להתפיס  שכתבבדעת המ''ד דלאו כקודש דמי  (דף לג:)ועיין ברש''י חולין   .ד

 הנ''ל דחז''ל שוויוהו כן. וך השלחןיאר בערוכן בעל חולין טהרת הקדש' ומבואר דהוא התפסה על החפצא של המאכל. 

זה פשוט דאסור לטמאות קדשים או תרומה, ומהו לגבי חולין שנעשו על דהנה  חידש יותר מזה (דף ב:)וברש''י בחולין   .ה

כתב דכקודש דמי וחייב להבדל מדרבנן מכל טומאות הפוסלות  (שם)טהרת קודש ונחלקו רש''י והרמב''ן, דרש''י בחולין 

הוכיח מרש''י דבר נפלא דדין של חולין הנעשה על טהרת הקודש דכקודש דמי, אינו רק  (טהרות סי' מ''א)במקד''ד בהן. ו

דנעשה שלישי ורביעי כתרומה וקודש, אלא דיש בו 'דיני' קודש דאסור לטמאותו, וכן אפילו כשהאדם טמא ואז אינו 

חולק וכתב רת הקודש דדינן כקודש. אולם הרמב''ן אוכל חולין בטהרה מ''מ יהא אסור לאכול חולין שנעשו על טה

 אינו כן ולדידיה לא נאמר כקודש לאיסור והיתר, אלא לענין דנתפס בו שם שני ושלישי. ד

דבאמת יש ב' דינים בגדר על טהרת הקודש, א' שהגברא מקבל לאכול כל חוליו בטהרה, ב' ויש בזה, הרחיב  ובמקד''ד  .ו

דין בהחפצא של המאכל דנעשה בו דין על טהרת הקודש, וגם מי שאינו אוכל על טהרת הקודש בידו להחליט על איזה 

 ל מאכליו נתפסו כן ממילא.אז כבדרך כלל חפץ שיהא בו דין דעל טהרת הקודש, ורק דמי שמקפיד על טהרת הקודש 

  .טמאה ,ר יונתן בן אלעזר נפלה מעפרתו הימנו אמר לחבירו תנה לי ונתנה לו''א
פרש''י דלקמן מפרש טעמא חזקה דאין אדם משמר מה שביד חבירו לפיכך הוא לא שמרה ביד חבירו וכו' ויש כאן 'היסח ב] 

  ואיך הוי טומאה.של 'היסח הדעת' יבו הדעת' ולמחמירין בטהרות הוי היסח הדעת טומאה. צ''ב מה ט

מבואר דבתרומה וקדשים יש פסול של 'היסח הדעת' דהיינו מי שהסיח דעתו מלשמור  (דף לד.). בפסחים הקדמה  .א

פסול הגוף , ולר''ל רבי יוחנן אמר פסול טומאה הוידנחלקו בגדרו דואיתא בגמ' . נפסלוה אהתרומה וקדשים מכל טומ

כיון דאינו אלא חשש  שומעין לויאמר שלא נטמא אם יבא אליהו ופסול טומאה הוי דלר''י ד, ואמרו שם נ''מ הוי

צידד דלר' יוחנן הוי  (או''ח סי' קכ''ט)[ובחזו''א טומאה, משא''כ לר''ל דהוי פסול בעצם לא יועיל שיאמר אליהו שלא נטמא, 

 מדרבנן, ולר''ל הוי מה''ת. ודן אי סוגיין מיירי בחבר שאוכל טהרות כמשמעות רש''י או בדבר הנעשה על טהרת תרומה ע''ש].

 הגמ' בסוגיין דן בכמה אופנים אי מקרי שהסיח דעתו משמירת החפץ ע''י שטעה באיזה דבר, או משום דל''ש לשומרו.   .ב

 תוכן ענינים
 בענין חולין שנעשו על טהרת קודש. .א
 בענין פסול היסח הדעת בסוגין..ב
בענין אין אדם שומר מה שביד חבירו, .ג

 ונ''מ לדין ושמרתם את המצות. 
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 שייך בו היסח הדעת דהיינו שהוא בידו והסיח דעתו,היסח הדעת אלא בדבר ש א חשיבידשו דלח (דף כא.)תוס' להלן   .ג

כתב דזה יתכן רק למ''ד דהוי פסול הגוף דצריך  (ח''ב סי' א' אות ז')ז לא נפסל בהיסח הדעת. ובאחיעזר אאבד נאבל כש

 חולק. (טהרות סי' י' סק''ו)  , והחזו''אחלות היסח הדעת, אבל אי הוי חשש טומאה אטו ליכא חשש טומאה כשנאבד לגמרי

נעביד  ]אמר לחבירו תנה לי ונתנה לו טמאהונפלה מעפרתו הימנו [דאמר אלא לרבי יונתן בן אלעזר 

  .י חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו''אמר ר ,להו שימור בידיה דחבריה
כלל חדש דאין אדם משמר מה שביד חבירו, ויש לחקור האם זה נאמר בכל התורה או רק הכא. ונ''מ לגבי מצות ג] מבואר 

  .[המאירי ומנ''ח נקטו דשייך גם במצה] מה שביד חבירועל מצוה דכתיב בהו ושמרתם את המצות האם מועיל שמירה מחימוץ גם 

'ם הלש עיסה אפילו בפנינו פסולה משני טעמים א] דאין אדם כתב בשם גדולי המפרשים, דעכו' (דף מ.)המאירי בפסחים   .א

משמר מה שביד חבירו, ולכן אע''ג דאנו שומרים העיסה ביד הגוי אינו מועיל, ב] משום דצריך שימור לשמה וכל שצריך 

 צה.לשמה לא מהני ע''י עכו''ם אפילו בגדול ישראל עומד על גביו. ומבואר דנקט דשייך דינא דסוגיין גם לגבי מ

שכתב בשם תשובת הרשב''א דא''א ליתן לגוי (סי' ת''ס) שהביא דברי הב''י בהל' פסח  י')(מצוה י' אות  וכעי''ז נקט המנחת חינוך  .ב

], וכן ועוד לא מהני [והביא מהא דגיטין ושחיטהללוש העיסה ולעשות המצות משום דמצינו בכמה דוכתי דגדול עומד ע''ג 

 דאין לשין ואופין המצות ע''י עכו''ם או חש''ו.(סי' ת''ס סעיף א') פסק בשלחן ערוך 

ותמה המנ''ח דלא הביישן למד שאינו יודע איזה שייכות יש בדין לשמה במצה לשאר דוכתי, דהא התם צריך עשייה לשמה   .ג

ביו ואומר לו לכוון לשמה. שעומד על ג יוכדכתיב וכתב לה בגיטין וכן בשחיטה וכו' ולזה יש לדון אי העכו''ם עושה על דעת מ

את המצות ומזה ילפינן דין לשמה, וא''כ מה לי בכוונת העכו''ם, נימא דסגי בכוונת  'אבל כאן במצה הא כתיב 'ושמרתם

 השומר שהוא מכון לשמה, ושפיר נתקיים 'שימור לשמה'.

כ לא מתקיים דין שמירה אלא וכתב דשוב מצא גמרא ערוכה בחגיגה דף כ. דחזקה אין אדם משמר מה שביד חבירו, וא''  .ד

 לזה שהוא בידו, ולכן צריכין לכוונת העכו''ם או הקטן העוסק בה, ושפיר תלו הדבר בסוגיות דעלמא. 

ת מפרשים קצ ווז''ל ממה שאמרו כאן חזקה אין אדם משמר מה שביד חבירו למדדלא ככל הנ''ל אמנם המאירי כאן כתב   .ה

ואין  זה  ,ית עומדת על גבה שאין שמור במה שביד חבירולמצוה בפסח, אף בישראעיסה של מצת שלא להניח נכרית ללוש ה

סת מצה ויין נסך, ית הוא שנטמאו בהיסח הדעת אבל לא עורוטה ,בחמוץ לבד אין היסח הדעת פוסלכלום, שכל שהוא תלוי 

 .היסח הדעתריח של מכל שמירה דעלמא מהא דפסלו לגבי טהרת שהחמירו מאד ללמוד ''א ביאר ג''כ דא''א בברכו עכ''ל.

כתב דמותר לעכו''ם ללוש העיסה בפני ישראל, וביאר בנהר שלום ) כ''ח (רא''ש סי'ובעיקר סברת המנ''ח מצינו דר' האי גאון   .ו

 .)ד(סי' ת''ס סק'' והובא בשעה''צ ף מ.)(פסחים דועוד, כסברת המנ''ח דא''צ אלא השימור לשמה, וכ''כ הרא''ה המובא בריטב''א 

 ב] פלוגתת הט''ז והמנ''ח בהנ''ל: ונ''מ אי משעת קצירה מהני שימור שביד חבירו. 

 ויש בזה נ''מ לגבי שמירה משעת קצירה.  (ת''ס סק''א)והט''ז  הנ''ל הנה בהא דאין לשין ביד עכו''ם באמת נחלקו המנ''ח  .ז

כתב (סי' ת''ס) אח''כ , ואח''כאו טחינה או  פלוגתת הראשונים אי שימור מתחיל משעת קצירה (סי' תנ''ג) הביאהשו''ע דהנה   .ח

 . ע''י עכו''ם קצירהשאין לעשות גם למה לא הזכיר הקשה הט''ז דאין לשין ואין עושין המצות ע''י עכו''ם וחש''ו, ו

והטעם דיש ב' הלכות שמירה דקצירה דמהני,  משא''כ לחדש דרק מלישה ואילך לא מהני ישראל עומד על גביו,הט''ז וכתב   .ט

שם בשימור, א' דין שימור מחימוץ, ב' דין לשמה שיהא לשם מצת מצוה, ול''ש דין לשמה אלא אחר שנעשה עיסה דיש עליו 

 י עכו''ם, אבל חלות דין לשמה שפיר צריך לעשותו בעצמו. 'חימוץ אפשר לעשותו גם ע'מצה. ולכן קצירה שהשימור מ

מבואר דלהט''ז עצם השימור שייך גם ביד עכו''ם, ורק לפעול חלות לשמה א''א, משא''כ להמנ''ח הרי זהו חסרון בעצם   .י

 השימור עצמה, ולכאורה לדידיה גם משעת קצירה יהא פסול, ושוב קשה למה נקט המחבר רק מלישה ואילך. 

קשה מי דלא כהט''ז, דהעל דרך המנ''ח וק בין קצירה ולישה דכתב כדינו של הט''ז לחלא''ש סי' קכ''ח) שו''ת (חת''ס אולם לה  .יא

חו יניזה שהוא בידו דמלישה ואילך אין ביד אדם לשמור דאם  נ''חכהמכתיב שימור לשמה, ותי'  רקכתיב עשיה לשמה, הא 

י קצירת מהנשפיר מהני ליד חבירו וחוץ בזה בממור מקצירה דאינו אלא למנוע מים דין שי להתחמץ שוא שקד שומר, אבל

 מלישה ואילך צריך שהישראל עצמו יעשהו.  דרקמנהג שעכו''ם קוצרים התבואה, ה בזההעכו''ם וישראל שומרו ויישב 

דלפי המנ''ח  אי יש בה חסרון לשמה) machine matzoh( מכונה ן במצתד) קי''ט ב' ח''ב סי'מהדורה חדשה,  ,(פסחבמקראי קדש [  .יב
הרי מצד לשמה מהני ע''י השומר והחסרון הוא רק משום דא''א לשמור מה שביד חבירו, א''כ יל''ע האם צריך שיהא 'בידו' 

דאין אדם כאן ובמכונה לא יועיל, או דוקא כשהוא 'ביד חבירו' אז אינו שמירה משא''כ במכונה, ודייק כן מלישנא דגמ' 
  .]מהני שמירתו ע''ש אם מעפרתו היה מונח בארגז האםין יסוגכלפי כנ''ל  דןדדוקא בזה לא מהני, ו 'שביד חבירו'משמר מה 
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