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נאמנות עמי הארץ על ענייני טהרה
)כ"ב א'( )שנינו שאסרו טבילת כלי בתוך כלי לקודש .ומקשה( אי הכי תרומה נמי!
למאן קאמרינן )הוראה זו שלא יטביל כלי בתוך כלי( חברים )דאילו עם הארץ לא אתי קמן למשאל( ,חברים מידע ידעי!
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אי הכי קודש נמי )חברים מידע ידעי(!
חזי ליה עם הארץ )את החבר מטביל כלי בתוך כלי( ואזיל מטביל.
תרומה נמי חזי ליה עם הארץ ואזיל מטביל!
לא מקבלינן מינייהו )תרומה מעם הארץ(.

2

קודש נמי לא נקביל מינייהו!
הויא ליה איבה.
תרומה נמי הויא ליה איבה!
לא איכפת ליה .דאזיל יהיב ליה לכהן עם הארץ חבריה.
ומאן תנא דחייש לאיבה? רבי יוסי היא ,דתניא :אמר רבי יוסי :מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ושמן כל
ימות השנה? כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו ,ושורף פרה אדומה לעצמו.
אמר רב פפא :כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם הארץ ,כמאן? כרבי יוסי.
)ומקשה( וניחוש לשאלה )לא נטביל כלי בתוך כלי לתרומה ,דלמא חזי עם הארץ ועביד הכי .ואנו שואלים את כליהם

ומשתמשים בהם(?
)כ"ב ב'( )ומתרץ( כי שיילינן מינייהו מטבלינן להו )שמא הטבילם כלי בתוך כלי(.
ואטבילה לא מהימני?! והתניא :נאמנין עמי הארץ על טהרת טבילת טמא מת.
אמר אביי :לא קשיא ,הא בגופו )נאמן( ,הא בכליו.
רבא אמר :אידי ואידי בכליו )וגם בכליו לפעמים נאמן( ,ולא קשיא ,הא דאמר מעולם לא הטבלתי כלי בתוך כלי
)נאמן( ,והא דאמר הטבלתי ,אבל לא הטבלתי בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד.
והתניא )בניחותא( :נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו )לא נפל עליהם משקה( ,אבל אינו נאמן לומר פירות
הוכשרו אבל לא נטמאו.

 .1הלכך ,לתרומה ליכא למיחש ,דהא מידע ידיע שיעור עירוב מקואות .ולענין כבידו של כלי נמי ,אם כבד הוא מגביהין אותו .רש"י.
 .2אלא בשעת הגיתות והבדים ,שהכל מטהרים את כליהן על פי חכמים ,כדתנן )לקמן כ"ד ב'( :עברו הגיתות והבדים והביאו לו חבית
של תרומה ,לא יקבלנה ממנו .רש"י.

בעזהשי ” ת

מסכת :חגיגה |
פרק :ג | דף :כ"ב

ואגופו מי מהימן? והתניא :חבר )שנטמא במת( שבא להזות 3,מזין עליו מיד .עם הארץ שבא להזות ,אין מזין
עליו עד שיעשה בפנינו שלישי ושביעי!
אלא אמר אביי) :מה שנאמן עם הארץ על טהרת טבילת טמא מת( מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו )כשבא לפניך

להזאותיו ,ולא האמנתו( ,הקלת עליו בסופו.
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שיטות הראשונים
נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו :כתב הרמב"ם " ָ ּכל ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ֻמכְ ׁ ָש ִרין ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ֻט ְמ ָאהִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶש ַהכּ ֹל ְמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשין ָ ּב ֶהן וְ ֵהן ֻמכְ ׁ ָש ִרין .וְ ַעל ֻ ּכ ָ ּלן נֶ ֱא ָמן ַעם ָה ָא ֶרץ לו ַֹמר 'ל ֹא ֻהכְ ׁ ְשרוּ'; וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ׁ ְש ָאר אֹכָ לִ ין ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהן
יהן לוֹ ַמר 'ל ֹא ֻהכְ ׁ ְשרוּ'5".
ֲחזָ ָקהֶ ׁ ,ש ַעם ָה ָא ֶרץ נֶ ֱא ָמן ֲעלֵ ֶ
מי שנטמא במת ובא לפנינו :כתב הרמב"ם " ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ְ ּב ֵמת ,וְ ׁ ָש ָהה ַ ּכ ּ ָמה יָ ִמים ְ ּבל ֹא ַה ָּזיָה ּ ְ -כ ׁ ֶש ָ ּיבוֹא לְ ַהזּוֹ ת ,מוֹ נֶ ה ְ ּבפָ נֵ ינ ּו
ישי וּבַ ׁ ּ ְשבִ ִיעי ,וְ טוֹ בֵ ל ַ ּב ׁ ּ ְשבִ ִיעי ו ַּמ ֲע ִריב ׁ ִש ְמ ׁש ֹוּ ַ .ב ּ ֶמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּרים? ְ ּב ַעם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ָ ּבא לְ ַהזּוֹ ת;
לשה י ִָמים ,ו ַּמ ִּזין ָעלָ יו ַ ּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ׁ ְש ׁ ָ
ישי ׁ ֶש ִ ּלי' ֵ -אינוֹ נֶ ֱא ָמןֶ ׁ ,ש ּ ָמא ַה ּיוֹ ם נִ ְט ָמא ,לְ ִפיכָ ְך צָ ִר ְ
יך לִ ְמנוֹ ת ְ ּב ָפנֵ ינוֲּ .א ָבל ָחבֵ ר ׁ ֶש ָ ּבא לְ ַהזּוֹ ת -
ׁ ֶש ֲא ִפלּ ּו ָא ַמר ַ'ה ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ַמ ִּזין ָעלָ יו אוֹ ַעל ֵ ּכלָ יו ִמ ּיָד6".
נאמנות עם הארץ על טהרה מטומאת מת :כתב הרמב"םַ " ,עם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ָא ַמר ָ'טהוֹר ֲאנִ י ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת' ,אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר ְ ּ'כלִ י זֶ ה
יך ַה ֲע ֵרב ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וְ ֵאינוֹ צָ ִר ְ
ָטהוֹ ר ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת'  -נֶ ֱא ָמן ,ו ַּמ ְט ִ ּבילִ ין אוֹתוֹ ִמ ׁ ּשוּם ֻט ְמ ַאת ַעם ָה ָא ֶרץ ִ ּבלְ ַבד ,וְ צָ ִר ְ
יך ַה ָּזיָהּ ַ 7.ב ּ ֶמה
דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים? ְ ּב ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָאלוֹ  ,וְ ָא ַמר ָ'טהוֹר הוּא'ֲ .א ָבל ַהלּ ֵוֹק ַח ְ ּכלִ י ְס ָתם ֵמ ְר ׁשוּת ַעם ָה ָא ֶרץ  -חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לוֹ ׁ ֶש ּ ָמא ְט ֵמא ֵמת הוּא,
ישי ו ׁ ְּשבִ ִיעי ְ ּככָ ל ַה ֵ ּכלִ ים ַה ִ ּנ ְמצָ ִאים ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם חוּץ לִ ירו ׁ ָּשלַ יִםֶ ׁ ,שלּ ֹא ָ ּגזְ ר ּו ֻט ְמ ָאה ַעל ַה ֵ ּכלִ ים ַה ִ ּנ ְמצָ ִאים
ו ַּמ ִּזין ָעלָ יו ׁ ְשלִ ׁ ִ
ִת ָ ּב ֵאר ְ ּב ֻט ְמ ַאת ַה ְּס ֵפקוֹת )שאר אבות הטמאות יג,ד-ה(8".
ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִםּ ְ ,כמוֹ ׁ ֶש ּי ְ
כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם הארץ :בברייתא בפסחים )מ"ט ב'( איתא ,שאין מוסרין ואין מקבלין עדות מעם
הארץ .דעת הרי"ף דמיירי שחשוד על שבועה וגזל ושאר ענייני פסול .אבל כשישנו בדרך ארץ ומצוות ,אלא שאינו
במקרא ומשנה ,מקבלים ממנו עדות .וכעין זה כתב הרמב"ם 9.ודעת הרא"ש דאפילו עם הארץ שיש בו פסול עדות
מקבלים עדות ממנו ,שאם היינו מרחקים אותם ביותר ,היו עושין דת לעצמם וממנין להם דיינים מתוכם 10.והשו"ע
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ואמר )שהוא( ראוי לקבל הזאה ראשונה ,שכבר עברו שלשה ימים לטומאתו ,שהיום יום שלישי .רש"י.
להאמינו על הטבילה ,לפי שהוא נזהר בטבילתו שלא יצטרך לו עוד )אבל בשאר טבילות ,אינו נאמן( .רש"י.
מקורות :רמב"ם )הל' טומאת אוכלין טז,ב(.
מקורות :רמב"ם )הל' פרה אדומה יא,ב(.
בגמרא מבאר רבא ,שרק כשאמר שלא הטביל כלי בתוך כלי נאמן .אבל אם אמר הטבלתי ,אבל לא הטבלתי בכלי שאין בפיו
כשפופרת הנוד ,אינו נאמן .וכל זה לא הוזכר ברמב"ם.
מקורות :רמב"ם )הל' מטמאי משכב ומושב יא,יב(.
וזה לשונוִ " :מי ׁ ֶש ֵאינוֹ ל ֹא ַ ּב ּ ִמ ְק ָרא וְ ל ֹא ַ ּב ּ ִמ ׁ ְשנָה וְ ל ֹא ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּב ֶחזְ ַקת ָר ׁ ָשע ,ו ָּפסוּל לְ ֵעדוּת ִמדִּ בְ ֵר ֶיהם; ׁ ֶש ָ ּכל ִמי ׁ ֶש ָ ּי ַרד ַעד ָ ּכךְ,
ֲחזָ ָקה ׁ ֶשהוּא עוֹ ֵבר ַעל רֹב ָה ֲע ֵברוֹ ת ׁ ֶש ָ ּיבוֹא ּו לְ יָדוֹ  .לְ ִפ ָיכ ְך ֵאין מוֹ ְס ִרין ֵעדוּת לְ ַעם ָה ָא ֶרץ ,וְ ֵאין ְמ ַק ְ ּבלִ ין ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵעד ּות; ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ֻה ְחזַ ק ׁ ֶשהוּא
עוֹ ֵסק ַ ּב ִּמ ְצווֹ ת וּבִ גְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,וְ נוֹ ֵהג ְ ּב ַד ְרכֵ י ַה ְ ּי ׁ ָש ִרים ,וְ יֵ ׁש בּ וֹ דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ְ -מ ַק ְ ּבלִ ין ֵעדוּתוַֹ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ַעם ָא ֶרץ ,וְ ֵאינוֹ ל ֹא ַ ּב ִּמ ְק ָרא
וְ ל ֹא ַ ּב ִּמ ׁ ְשנָה".
וכתב הרא"ש ,ולא ידענא מה היה קשה לו לרב אלפס מההוא דחגיגה ,דאדרבה מהתם מוכח שפסול לעדות ,כדאמר הכא דאין
מקבלין ממנו עדות ,אלא שצריכין אנו להכשירן ולקבל מהן עדות שאם היינו מרחקים אותן ביותר היו עושין דת לעצמם וממנין להם
דיינים מתוכם .כדאמר רבי יוסי התם ,מפני מה אמרו הכל נאמנים על טהרת יין ושמן כל השנה כולה? כדי שלא יהא כל אחד ואחד
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פסק כרי"ף

ורמב"ם11.

שולחן ערוך
)חו"מ ,הלכות עדות ,סי' לד(

יזִ .מי ׁ ֶש ֵאינוֹ ל ֹא ְ ּב ִמ ְק ָרא וְ ל ֹא ְ ּב ִמ ׁ ְשנָ ה וְ ל ֹא ְ ּב ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְ ּב ֶחזְ ַקת ָר ׁ ָשע ו ָּפסוּל לְ ֵעדוּת ִמדִּ בְ ֵר ֶיהם .לְ ִפיכָ ְךֵ ,אין מוֹ ְס ִרין
ֵעדוּת לְ ַעם ָה ָא ֶרץ ,וְ ֵאין ְמ ַק ְ ּבלִ ין ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֵעדוּתֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ֻה ְחזַ ק ׁ ֶשעוֹ ֵסק ְ ּב ִמצְ וֹת וּבִ גְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים וְ נו ֵֹהג ְ ּב ַד ְרכֵ י
ַהי ׁ ְָש ִרים וְ י ֵׁש בּ וֹ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ַעם ָה ָא ֶרץ וְ ֵאינוֹ ל ֹא ְ ּב ִמ ְק ָרא וְ ל ֹא ְ ּב ִמ ׁ ְשנָ ה .נִ ְמצֵ א ָת אוֹ ֵמרּ ָ :כל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם
ְ ּב ֶחזְ ַקת ָ ּכ ׁ ֵשרַ ,עד ׁ ֶש ּי ּ ִָפ ֵסל .וְ כָ ל ַעם ָה ָא ֶרץ ְ ּב ָחזְ ַקת ׁ ֶשהוּא ָפסוּלַ ,עד ׁ ֶש ּי ְֻחזַ ק ׁ ֶשהוֹ לֵ ְך ְ ּב ַד ְרכֵ י ַה ְי ׁ ָש ִרים .וְ כָ ל ִמי ׁ ֶש ּ ְמ ַק ֵ ּבל
ֵעדוּת ַעם ָה ָא ֶרץ ק ֶֹדם ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה לוֹ ֲחזָ ָקה זוֹ  ,אוֹ ק ֶֹדם ׁ ֶש ָ ּיבוֹא ּו ֵע ִדים וְ יָ ִעיד ּו ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵהג ְ ּב ִמצְ וֹ ת וּבְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץֲ ,ה ֵרי זֶ ה
ֶה ְדיוֹ ט ,וְ ָע ִתיד לִ ֵּתן ֶאת ַהדִּ יןֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ְמ ַא ֵ ּבד ָממוֹ נָ ן ׁ ֶשל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַעל ּ ִפי ְר ׁ ָש ִעים )טוּר ְ ּב ׁ ֵשם ָה ַר ְמ ַ ּב''ם(.

נטמא חלק מהכלי האם כל הכלי טמא
)כ' ב'( )שנינו במשנה (:אחוריים ותוך ובית הצביטה בתרומה 12,אבל לא בקודש )שאם נטמא אחד הכל טמא לקודש(.
)כ"ב ב'( )ומבאר( מאי אחורים ותוך? כדתנן )כלים כה,ו(ּ ְ :כלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמא ּו ֲאחוֹ ָריו ְ ּב ַמ ׁ ְש ִקיןֲ 13,אחוֹ ָריו ְט ֵמ ִאיםּ .תוֹ כוֹ
וְ אֹגְ נוֹ וְ ָאזְ נוֹ וְ ָי ָדיוְ ,טהוֹ ִרין .נִ ְט ָמא תוֹ כוֹ ּ ֻ ,כלּ וֹ ָט ֵמא.
מאי בית הצביטה?
אמר רב יהודה אמר שמואל :מקום שצובטו )שאוחז בו ומושיטו לאחרים( .וכן הוא אומר" 14,וַ ּיִצְ ָ ּבט לָ ּה ָקלִ י" )תרגום
ואושיט לה(.
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רבי אסי אמר רבי יוחנן :מקום שנקיי הדעת )אסתניסים( צובעין.

תני רב ביבי קמיה דרב נחמן :כל הכלים אין להם אחורים ותוך )אין אצלם חילוק של אחורים ותוך ,אלא משנטמא

.11
.12
.13

.14
.15

הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו .ואהא קאמר רב פפא כמאן מקבלין סהדותא האידנא מע"ה כרבי יוסי .משמע אף
על פי שמן הדין לא היה לנו לקבל עדות מעמי הארץ ,צריכין למיחש למאי דחייש רבי יוסי.
חו"מ לד,יז .והטור הביא דברי הרמב"ם ,והשמיט דברי הרא"ש ,וצ"ב .וראה מש"כ ב"י ביישוב הדברים .מקורות :רי"ף )פסחים טז א
בדפיו( .רא"ש )פסחים ג,י( .רמב"ם )הל' עדות יא,א-ב(.
כלי הראוי להשתמש בתוכו ומאחוריו ובית צביטתו ,כל תשמיש ותשמיש שבו חשוב כלי בפני עצמו לענין תרומה ,שאם נטמא זה לא
נטמא זה .רש"י.
דטומאה דרבנן היא .דמדאורייתא אין אוכל ומשקה מטמא כלי ,שאין כלי מקבל טומאה אלא מאב הטומאה .וגזרו חכמים שיהו
משקין מטמאין כלי ,לפי שיש משקה שהוא אב הטומאה ומטמא כלי מן התורה ,כגון רוקו של זב ומימי רגליו .הלכך ,הואיל וטומאה
זו מדברי סופרים ,אחוריו טמאין ,ושאר תשמישין שבו טהורים ,דעבדו רבנן היכר להודיע שטומאה זו מדבריהם ,ולא ישרפו עליה
תרומה וקדשים ,כך היא מפורשת במסכת נדה פרק קמא .רש"י.
רות ב,יד.
שחוקקים בשולי הקערה בית קיבול לעצמו ,ושמים שם חומץ וחרדל להטביל בהם אוכלים.

בעזהשי ” ת

מסכת :חגיגה |
פרק :ג | דף :כ"ב

אחד מהן הכל טמא( ,אחד קדשי המקדש ואחד קדשי הגבול.
אמר ליה :קדשי הגבול מאי נינהו? תרומה )הנאכלת בכל גבול ארץ ישראל( ,והתנן :אחורים ותוך ובית הצביטה
לתרומה? דלמא לחולין שנעשו על טהרת הקודש קאמרת) .ואם כן( אדכרתן מילתא )נזכרתי בדבר ששמעתי(,
דאמר רבה בר אבוה )רבו של רב נחמן( :אחת עשרה מעלות שנו כאן :שש ראשונות בין לקודש בין לחולין שנעשו
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על טהרת הקודש .אחרונות ,לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טהרת הקודש.
שיטות הראשונים
כלי שנטמאו אחוריו במשקין :כתב הרמב"םּ ְ " ,כלִ י ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמא ּו ֲאחוֹ ָריו ְ ּב ַמ ׁ ְש ִקין  -ל ֹא נִ ְט ָמא ּתוֹכוֹ וְ ל ֹא ֵ ּבית ַה ֶּצ ַבע ׁ ֶש ְ ּבעֹבִ י
ְׂ
חוֹש ׁש ׁ ֶש ּ ָמא י ְ ִּגע ּו ַמ ׁ ְש ִקין ׁ ֶש ְ ּב ִפיו ַ ּב ֲאחוֹ ֵרי ַה ְ ּכלִ י
ש ָפתוֹ  ,וְ ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקין ׁ ֶש ְ ּבתוֹכוֹ אוֹ ׁ ֶש ְ ּב ֵבית צְ בִ ָיעתוֹ ְטהו ִֹרין ,וְ ׁשוֹ ֶתה בּ וֹ וְ ֵאינוֹ ׁ ֵ
ּ לּ וֹ 17
חוֹריו ,נִ ְט ָמא ֻכ ".
יט ּ ְמא ּו ּתוֹכוֹ ּ ַ .ב ּ ֶמה ְּד ָב ִרים ֲאמו ִּרים? ַ ּב ְּתרו ָּמהֲ .אבָ ל לַ ּק ֶֹד ׁש ִ -אם נִ ְט ְמא ּו ֲא ָ
וְ יַ ְחזְ ר ּו וִ ַ

 .16וגם מעלה זו שמשנטמא אחד מהם הכל טמא ,שייכת גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש.
 .17מקורות :רמב"ם )שאר אבות הטומאה יב,ב(.

