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  שיכטמן מרדכי רבה

   ש"והר ם"הרמב מחלוקת
 ממנה והמסתעף חרס כלי טומאת יסוד בענין

 אם, ונשברה בזפת ועשאה שניקבה חבית) "ג:ג כלים( במשנה איתא
. מעליה כלי שם בטל שלא מפני טמאה רביעית מחזיק הזפת במקום יש
 מחזיק פ"אע בזפת ועשאו שניקב 1]החבית מן הבא שבר שהוא[ חרס

 מקבל מנוקב שאינו חרס אבל[ מעליו כלי שם שבטל מפני טהור רביעית
, כלי שם לה יש עדיין, החבית שנקבה פ"שאע מפרש ם"הרמב." ]טומאה
, כלי שבר רק שהוא החרס. טומאה מקבלת החבית, הנקב כשנסתמה, ולכן
 שם בטל, החרש משנקב כי" הנקב שנסתמה אחר אפילו טומאה מקבל אינו
 ם"הרמב על חולק ש"הר, אכן. סתימה מועלת אינה ושוב" מעליו כלי

 ניקב שלא פ"אע מעליו כלי שם בטל החבית מן הפורש חרס]ש[" ומפרש
. תמוהים דבריו, ראשון במבט 2."שלו לנקב סתימה מועלת אין לפיכך
 נראה ממנו? כלי שם בטל כבר אם טומאה מקבל איך, השבר שניקב קודם
 בסייעתא שאבאר כמו, ש"הר לשיטת חרס כלי טומאת ליסוד נוגע שזה לי

 . דשמיא

 זכוכית וכלי עצם וכלי עור וכלי עץ כלי) "א:ב כלים( במשנה איתא
 שוה; טומאתן נתר וכלי חרס כלי... טמאים ומקבליהן טהורים פשוטיהן
, מגביהן מיטמאין ואינן מאחוריהן ומטמאין באויר ומטמאין מיתטמאין
 מדאורייתא טהורים ועצם, עור, עץ כלי פשוטי 3."טהרתן היא ושבירתן
 שיש שק מה: "כאן ם"הרמב לשון וזה:) קכג שבת( לשק שהוקשו משום
 וגם" וכותב ממשיך ם"הרמב." קבול בית להן שיש כל אף קבול בית לו
 אשר חרש וכלי" לאמרו, קבול בית בו שיהא עד מתטמא אינו חרש כלי
 בית של הדין משוה ם"הרמב." תוך לו שיהא עד", תוכו אל מהם יפול
 חרס כלי שגם וטוען חרס בכלי תוך של לדין וכדומה עץ כלי של קיבול

                                                                                                 
 להקל על הקורא, הוספתי פירוש המשנה בסוגריים. 1
ם כלי מעליו" איירי אחר שכבר ניקב הרמב"ם מפרש שהמילים במשנה "מפני שבטל ש 2

 השבר. הר"ש מפרש דאיירי אחר שהשבר פרש מן החבית.
 נחלקו הראשונים בנוסח המשנה אבל אין זה נוגע לענינינו. העתקתי גרסת הרמב"ם. 3
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 בכתב ש"הר ל"וז כן סובר אינו ש"הר 4.טומאה מקבל אינו קבול בית בלי
 :5יד

 הנך בהדי למיתני מצי לא, טהורין דפשוטיהן פ"אע חרס וכלי
 להם כשאין טהורין הני דכל משום ]וכו', עצם וכלי, עץ כלי[

 לה שאין עץ של חבית כגון, תוך להם שיש פ"אע קיבול בית
 וזו, וריקן מלא מטלטל דבעינן, עבר אל מעבר ומפולשת שולים
 כגון, טמא בחרס ג"וכה, לשק דמיא ולא למלאתה יכול אין
 של נחשתו הוא ובקרקע, עבר אל מעבר מפולש תנור שכל תנור
 משום וטעמא, ה"בפ לקמן שאפרש כמו לקרקע כשמחברו תנור

 ג' ואפילו, תוך היינו מחיצות דמוקף וכיון רחמנא תלא דבתוכו
 6]א:ו[ ו"בפ לקמן שאפרש כמו מאוירן מיטמאין פטפוטין
 .שביניהם האויר דידיה תוך דהיינו

 וכדומה עץ בכלי קבול בית הדין בין עקרוני הבדל שיש טוען ש"הר, הנה
 קבול בית בלי אפילו טומאה מקבלים חרס כלי. חרס כלי של תוך לדין

                                                                                                 
 בשני דינים, הרמב"ם מדגיש התנאי לבית קיבול לקבלת טומאה לכ"ח: 4

הרמב"ם סובר שאפילו אם יש ב"ק, כ"ח אינם מקבלים טומאה אלא אם נעשו לקבלה  א.
 (פיה"מ ב:ג, ה"כ יח:א).

הרמב"ם מפרש שהתנאי שכ"ח צריכות לישב בלי סמיכות (משנה כלים ב:א) שייך  ב.
לענין קבלת דברים וז"ל בהלכות כלים (יח:י) "בד"א כשהיה לחרס זה תוך לקבל בו 

 אבל אם אינו יכול לקבל אלא א"כ סומכין אותויושב לא סמוך. המשקין כשהיה החרס 
 אינו מקבל טומאה." (דבר זה גם משמע בפיה"מ אבל יותר מבורר במשנה תורה.)

הר"ש שאביא לקמן סובר שכ"ח מקבל טומאה בלי בית קיבול, ולכן בהכרח הר"ש חולק 
מקבל טומאה אפילו  על הרמב"ם בשתי נקודות הנ"ל. (אכן, אע"פ שהר"ש סובר שכלי חרס

 לא נעשה לקבלה, הוא סובר שהתוך צריכה להיות נעשה לשם "תוך," כמו שאביא לקמן.)
נדפס כתב יד חדש של פירוש רבינו שמשון משאנץ במשניות טהרות עוז והדר מהדורת  5

פריעדמאן. יש קטעים גדולים בהכ"י שהושמטו מהדפוס הרגיל. עיין עוד מבוא לסדר 
ב. חידוש זה של תוך בכ"ח נמצא בפירוש רב -ז והדר, עמודים אטהרות מהדורת עו

עובדיה מברטנורא כאן וגם הריטב"א (שבת טז.) מביא חידוש זה בשם "רבינו שמשון" 
 וברור שזה שיטתו. 

להרמב"ם, יש לומר שהוא סובר שזה אחד מן החידושים של טומאת התנור. יתכן  6
לפרש שהר"ש והרמב"ם אזלי לשיטתם. הר"ש ממעט החידוש של תנור. לכן, הוא מביא 
ראיה ממנו לענין תוך והוא גם סובר (מובא בתוספות ב"ב סה.) שהתנור אינו נחשב 

ל טומאת התנור הוא שתנורים כמחובר לקרקע. הרמב"ם סובר שאחד מהחידושים ש
מקבלים טומאה אע"פ שמחוברים לקרקע (פיה"מ ה:יא, ה"כ טו:ו), וגם, לפמש"כ, סובר 

 שתנורים מקבלים טומאה בלי בית קיבול הרגיל.
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 מקבלין פטפוטין ג' אפילו, לכן. שלהן בתוך תלוי שטומאתן משום
 לעיל ש"הר לפרש יש, זה לפי. תוך נחשב ביניהן שהאויר משום טומאה

 מקבל עדיין כלי תורת ליכא חרס כלי שבשבר פ"שאע) ג:ג כלים(
 ויתכן. בתוכו אלא שלו כלי בשם תלוי אינו דטומאתו משום, טומאה
 הוא שם. א:י למשנה י"בכ ש"הר בדברי יותר מבואר זה דין שהגדרת
 בצמיד מציל אינו שבחביות שהמעך) ד:ז ק"ב( בתוספתא הדין מפרש
, לח שהוא עשייתו שבשעת פעמים: שבחבית מעך: "לשונו וזה פתיל
, קיבול בית כעין מבחוץ וניכר הדופן ונמעך באבן או בעץ החבית מטיח
 על מצילין אין פתיל צמיד הקיפן אם... מאליו אלא עושה כך לשם ולא
 לומר רק שכוונתו יתכן." שלהן לתוך כלי תורת דאין כיון שבתוכן מה

 פי על אבל. פ"בצ מציל אינו ולכן כלי תורת ליכא הכלי מן חלק שאותו
 לה יש ח"כ של עצמה התוך יסודי; יותר באופן לפרש יש, לעיל האמור
 תורת חסר שלו אויר, בכוונה נעשה לא שהמעך כיון, כאן אבל, כלי תורת
 גשמי דבר דהיינו, הרגיל באופן כלי ח"כ של התוך שאין פשוט. כלי

 דפנות בין שאויר הכתוב גזרת אלא. עליו לישב ויכול עליו לכתוב שיכול
 הטעם לפרש נראה, ל"נ פי על. ככלי נחשב בכוונה שנעשה פטפוטין או

 תורת יש חומר; כמין החרס על כלי שם בלי טומאה מקבל חרס ששבר
 7.טומאה מקבל השבר ולכן שלו התוך על כלי

                                                                                                 
אע"פ שסובר הר"ש שיש תורת כלי על האויר של כלי חרס, יש לכלי חרס עוד תורת  7

לעיל, דהיינו דשבר כלי ליכא שם כלי כלי, כדמפורש לפירושו במשנה (ג:ג) שהבאתי 
כשנשבר, משמע שהיה שם כלי כשהיתה שלם. יש להתבונן בזה, מה טיבו של תורת 
כלי זה ומה יחוסו לתורת כלי של התוך? לחוסר מונח יותר טוב, אני קורא תורת כלי זה 
בשם תורת כלי על דפנות הכלי, כלומר גופו וחומר שלו, בניגוד לאוירו. ברור שאין 
תורת כלי אחד תלוי על חבירו; שבר חרס יש תורת כלי על אוירו אבל לא על דפנותיו 
וחבית שלימה שנקבה כמוציא זיתים (כמו שמפרש הר"ש במשנה ג:ג) אינה מקבלת 
טומאה אבל עדיין יש תורת כלי על דפנותיו. מפורש שתורת כלי דדפנות מיוחס לדין 

לעולם שהוזכר בר"ש על משנה ב:א של כלי חרס שטהר שעה אחת, אין לו טומאה 
ומשנה ג:ג. עוד נראה לפי זה, דיש לישב סתירה בדברי הר"ש במסכת מקוואות. 
במשנה ו:ו, הר"ש מפרש שיכול לטבול כלים בגיסטרא (שבר כלי חרס) שבמקוה, 
אפילו כששפתות גיסטרא למעלה מן המים "כיון דשבר כלי הוא [הגיסטרא], בטלי 

יין בפירוש הרא"ש שם שמפרש באופן אחר.) אכן, במשנה ב:ד, מימיה אגב מקוה." (ע
הר"ש סובר שגיסטרא נחשב ככלי לענין מים שאובים. על פי הנ"ל, אפשר לתרץ שדין 
של חיבור מי הכלי למקוה תלוי בשם כלי על דפנות החרס, ולכן מי הגיסטרא נחשב 

וך. (אבל לא כמי המקוה. אומנם הדין של מים שאובים תלוי על השם כלי של הת
למדתי מקוואות ואולי כל זה אינו נכון כלל.) ועוד יש לומר, שהשם כלי על דפנות 
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 שנחלקו מקומות שלשה לבאר יש, לעיל האמור פי שעל לי נראה
 . ם"והרמב ש"הר

, חרש כלי וכל יתעלה אמר) "ב:ב כלים( מ"בפיה כותב ם"הרמב :א 
 תלמוד, חרש כלי שברי לרבות מנין ]א הלכה ז פרשה שמיני[ בספרא ואמרו
 נשברו אם חרס שכלי הזה הכלל מן למדים אנו '.חרש כלי 'וכל לומר

 מקבלת השארית אותה הרי נוזל דבר המקבלת שארית מהם ונשתיירה
 הריבוי שלולי ם"הרמב שסובר מבואר 8..."קטן כלי כעין שהיא מפני טומאה
 מצאתי ולא בדקתי. טומאה מקבלים אינם חרס שברי", חרש כלי וכל" של

 יש 9.ש"בר מקום בשום חרס כלי שברי לרבות) אחרת דרשה או( זו דרשה
, נשברו אם ולכן שלהם כלי בשם תלוי ח"כ שטומאת ם"הרמב שסובר לפרש
 השברים דעדיין דספרא הריבויא ל"וקמ. השברים שטוהרו אמינא הוה

 ולכן, שלהם בתוך תלוי ח"כ שטומאת סובר ש"הר, מאידך. טומאה מקבלים
. כבתחילה טומאה מקבלים עוד, תוך להם יש שעדיין כיון, נשברו אפילו
 10.כהנים תורת של הדרשה מביא אינו ש"הר, לכן

 זב) "ד:ח ומושב משכב מטמאי( תורה במשנה פוסק ם"הרמב :ב 
 הנידו ולא מתוכו בו נגע ולא הואיל חרס כלי לאויר רגלו או ידו שהכניס

 מדבריו משמע." לאיברים מטמאין בה וכיוצא הנדה שאין טהור זה הרי
 שודאי פ"אע, נטמא הכלי, בתוכו חרס הכלי בדופן הזב נגע באמת שאם
 חרס כלי טומאת עיקר שאין מזה מוכח. הכלי אויר בתוך נמצא הזב כל אין
 שיש פ"דאע ם"לרמב ל"דס,לעיל כ"כמש לפרש יש 11.ואוירם בתוכם תלוי
 ח"כ של תוך הדין. שלהם כלי בשם תלוי טומאתן עיקר, ח"כ של תוך

                                                                                                 
הכלי של הר"ש מקביל למונח צורת הכלי בדברי הרמב"ם, עיין כגון ה"כ יח:י. יש 

 לעיין עוד בכל זה.
 עיין עוד במשנה תורה הלכות כלים יח:י. 8
ם שלמים, היה לו להביא דרשה זו אע"פ שהר"ש מפרש שמשנה ב:ב איירי גם בכלי 9

 באחד מהרבה המשניות אחרות שמדברות בפרוש בגסטרות, ובפרט משנה ד:ג.
נחלקו הפוסקים איך ליחס לדרשה או הלכה במדרשי הלכה שלא נמצא בש"ס. ע"ע  10

שו"ת יחוה דעת, חלק א, סימן פז, עמוד רמט. עיין עוד רש"י חולין קכג. ד"ה טלית 
שברי כלי חרס לטומאת בגד. המשמרת הטהרה (עמוד ט) מדייק  שמביא ראיה מטומאת

 מרש"י הנ"ל שסובר רש"י ששברי כלי חרס מקבלים טומאה בלי שום גזה"כ מיוחד.
אין להקשות שכיון שאין כ"ח נטמא מגבו, ע"כ נטמא רק מתוכו, דהיינו אוירו. אין זה  11

, מסתבר) שהתורה כה. יראה שיתכן (ולדעת הרמב"ם-קושיא שהמעיין בחולין כד:
 מיעטה רק טומאת גבו אבל עדיין יש טומאה ע"י נגיעה בתוכו.
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 ממנה 12כזית ורק, גדולה נבילה יש אם. בתוכו יהיה שהמטמא מצריך
 וחבריו שהזב סובר ם"הרמב אבל. נטמא הכלי מ"מ, ח"כ אויר בתוך נמצא
 בתוך רגלו או ידו שרק כיון, לכן. גופם רוב או בכל אלא מטמאים אינם
 הכי ומשום גופו בכל נגע, בכלי הזב נגע אם אבל. נטמא הכלי אין, הכלי
 .הכלי נטמא

 של מסרק תניא) "ג:ב ק"ב( התוספתא שמביא) ח:ב כלים( ש"בר עיין
 כותב זה על." באויר מטמא א"וחכ באויר מטמא אין אומר א"ר צרצור
 שהוא משמע." במגע טהור באויר טהור דאם אויר נקט חנם ועל" ש"הר

 13.חרס בכלי תוך וטומאת מגע טומאת בין ם"הרמב של בחילוקו ממאן
 רק תלוי חרס כלי שטומאת ש"הר שסובר, שהצעתי ְכמה הוא הביאור
 בנגיעת לטמא באויר הטמא בין לחלק אפשר אי, לדידיה, לכן. בתוכם
 .כלי בתוך הטמא

 שלש גבוהה שהיא בזמן 14הכירה חצר" ג:ז במשנה איתא :ג 
 מטמאה ואינה במגע מטמאה מכאן פחותה, ובאויר במגע מטמאה אצבעות
 אויר אין" אצבעות משלש פחותה הכירה שחצר שם מפרש ש"הר." באויר
 או יד מטעם או, במגע החצר מטמא הכירה נטמאת אם מ"ומ חשוב שלה

 דין ליכא, אצבעות משלש פחותה כירה שכשהחצר סובר ש"הר." מדרבנן
 ם"הרמב. מדרבנן תקנה משום או יד משום הכירה אגב נטמא אבל אויר
 מתטמא מהן אחד אין אצבעות משלש פחות היתה ואם" ומפרש חולק

 החצר אין באויר הכירה נטמאת אם אבל. במגע זולתי השני בטומאת
. החצר אויר כנגד הכירה באויר השרץ נמצא כן אם אלא מתטמאת שלפניה

 השרץ היה כן אם אלא הכירה נטמאת לא באויר הכירה חצר נטמא אם וכן
 אויר דין הכירה לחצר יש שעדיין סובר ם"שהרמב מפורש." הכירה כנגד
 האחר י"ע נטמא כירה והחצר שהכירה שטעם, משמע עוד. חרס כלי

 שסובר לפרש נראה. דרבנן דין או יד מטעם אינו טמא בדבר בנגיעה

                                                                                                 
נחלקו האחרונים בענין זה. עיין חדושי הגר"ח הלכות ממו"מ ח:ד, מקדש דוד טהרות  12

 מח:א, ומשנת רבי אהרון טהרות כט:ד, אבל אין זה נוגע לענינינו.
 מסכת כלים להוכיח זה.ע"ע לקמן באות ג מה שאביא מן הר"ש על עוד משניות  13
נחלקו הרמב"ם והר"ש במציאות החצר כירה אבל נראה שאין פלוגתתם נוגע לענינינו.  14

מפרש הר"ש "כעין מחבת גדולה של חרס והכירה יושבת באמצע מחוברת לחצר מבית 
האומן." הרבמ"ם מפרש "גם הוא מקום בנוי כנגד פי הכירה כמו טירת התנור, והוא כעין 

 נקרא חצר הכירה." חצר, ולפיכך



  מחלוקת הרמב"ם והר"ש   644
  בענין יסוד טומאת כלי חרס והמסתעף ממנה

 אחד כלי נחשב עדיין, אצבעות משלש פחותה כירה שכשהחצר ם"הרמב
 אומרים אין, הכא. תוכות שתי לו שיש אחד כלי הוא אבל, הכירה אם

 בפני חשוב תוך שכל משום, האחר התוך דהיינו, גבו נטמא תוכו נטמא
 אם נטמא אחד כל, מ"מ:. כב חגיגה ד"רי התוספות שמפרש כמו, עצמו
 תוכות שתי שיש אחד חרס כלי של שמוסג ונראה 15.בחבירו נגע טמא דבר
. שלו בתוך תלוי חרס כלי טומאת עיקר שאין שסובר ם"להרמב רק יתכן
 להיות אפשר אי, שלו בתוך תלוי ח"כ שטומאת סובר ש"שהר כיון, אכן
 .נפרדים כלים שני יהיו אלא תוכות בשתי אחד כלי

 אחד חרס שהוא שדבר המוסג ג:ד ומשנה ד:ג במשנה עוד מצינו
 בשתי. באוירו מטמא תוך לו שיש החלק רק אבל מגע ידי על 16מטמא
 במגע מטמא תוך לו שאין החרס של שהחלק מפרש ש"הר, הללו מקומות
 שסובר, כ"כמש לפרש ויש. כן משמע אינו ם"הרמב, אכן. יד מדין
 באותו אם אף, במגע מטמא החרס כל ולכן, אחד כלי החרס שכל ם"הרמב
 תוך, פנים כל על, לו שיש כיון טומאה מקבל והכלי, תוך ליכא חלק
 מוכרח היה ולכן, הכלי הוא תוך לו שיש החלק שרק סובר ש"הר 17.אחת
 .יד מדין הוא מגע י"ע החרס שאר שטומאת לפרש

 יש, חרס כלי אויר של הדין דמלבד ל"ס ם"דרמב הבאתי, בסיכום
 הוכחתי עוד. בפנים בדפנותיהם הטומאה נגע אם מסוימים דינים להם

                                                                                                 
איתא בהדיא בשבת מח: שחילוק זה לענין בית הפך (משנה כלים ה:ג) הוא רק  15

מדרבנן. הרמב"ם כותב בה"כ (יז:ה) "וכן כל שאנו אומרין בעניין זה שהוא מתטמא 
במגע ואינו מתטמא באויר אינו חיבור אלא מדבריהם". אבל מדבריו הנ"ל, וגם מפירושו 

משמע שזה מן התורה. אולי, במשנה תורה, הרמב"ם חזר ממה  על משניות ג:ד וד:ג,
שכתב בפיה"מ. אי נמי, הגרי"ד טען שהרמב"ם בה"כ מיירי רק לענין מה שסמוכה לה 
בהלכות כלים (אגרות הגרי"ד הלוי, עמוד רכה, ד"ה ברם). גם הר"ש מפרש על משניות 

ינו מדרבנן אלא מדין ג:ד וד:ג, וכן בחד דעה במשנה ז:ג, שחילוק זה במשניות שם א
 ידות. יל"ע מה בדיוק החילוק בין המשניות הללו ובין בית הפך.

באמת, הרמב"ם גורס שם מיטמא ומפרש דאיירי בקבלת טומאה. אבל נראה שזה אינו  16
סותר מה שכתבתי. אדרבה, זה ראיה לדברי: אם הרמב"ם סובר שכלי מחובר להכניס 

 ם, ועיין באגרות הגרי"ד עמוד רכה ד"ה ברם.טומאה, כ"ש שהוא מחובר גם לטמא אחרי
המשנה כלים ב:ז מדבר בכלי חרס שיש לו הרבה תאים ובתי קיבול אבל שם לא מצינו  17

שום חילוק בין קבלת טומאה ע"י מגע לקבלת טומאה ע"י אויר גרידא. ברם, שאני התם 
ה טז:א שכל בית קיבול חשוב לעצמו ואינו צריך לאחרים (כמו תמחוי המזנון במשנ

לפירוש הרמב"ם שם), משא"כ כגון גבי החצר תנור (משנה ז:ג) שהחצר תנור נעשה 
להשתמש עם התנור. להר"ש, הקושיא מעיקרא ליתא שפשוט שאין התאים במשנה ב:ז 

 נחשבים כל אחד יד לחבירו.
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, הטעם כתבתי. טומאה מקבל חרס כלי אין, כלי שם שבלי ם"הרמב שסובר
. שלהם כלי בשם תלוי חרס כלי טומאת שעיקר ם"הרמב דסובר משום
 טומאה מקבלים חרס ששברי, מזה ההפך סובר ש"שהר בארתי, מאידך
 כלי ׳וכל כגון דרשה שום משום זה ואין, שלהם כלי תורת כשבטלו אפילו
 הטעם אלא. דרשה שום מביא אינו ש"שהר, כלים׳ שברי לרבות – חרס
. כלי תורת עצמו לתוך ויש, תוכו הוא ח"כ של דעיקר ל"ס ש"דר משום
 שזה הסברתי. חרס כלי בתוך נוגע דין דליכא סובר ש"שהר הוכחתי, עוד

 חילוק אין ולכן, בתוכם רק תלוי חרס כלי שטומאת ש"הר שסובר משום
 .מבפנים הכלי בדופן נגע אם בין כלי באויר נמצא טמא דבר אם בין


