
 

 

  

  

  

  נאמנות עמי הארץ על ענייני טהרה

   !אי הכי תרומה נמי. ומקשה) שאסרו טבילת כלי בתוך כלי לקודש(שנינו  ')(כ"ב א

   1, חברים מידע ידעי!ו עם הארץ לא אתי קמן למשאל)(דאיל חברים (הוראה זו שלא יטביל כלי בתוך כלי)למאן קאמרינן 

   !(חברים מידע ידעי) אי הכי קודש נמי

  . ואזיל מטביל (את החבר מטביל כלי בתוך כלי) חזי ליה עם הארץ

   י חזי ליה עם הארץ ואזיל מטביל!תרומה נמ

   2.(תרומה מעם הארץ) לא מקבלינן מינייהו

  קודש נמי לא נקביל מינייהו! 

  יה איבה. הויא ל

   תרומה נמי הויא ליה איבה!

  לא איכפת ליה. דאזיל יהיב ליה לכהן עם הארץ חבריה. 

על טהרת יין ושמן כל  אמר רבי יוסי: מפני מה הכל נאמנין :דתניארבי יוסי היא,  ?ומאן תנא דחייש לאיבה

  עצמו. כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך ובונה במה לעצמו, ושורף פרה אדומה ל ?ימות השנה

  כרבי יוסי.  ?הארץ, כמאן אמר רב פפא: כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם

 םאת כליה םואנו שואלי .דלמא חזי עם הארץ ועביד הכי ,ל כלי בתוך כלי לתרומהילא נטב(וניחוש לשאלה  (ומקשה)

  ? ם)בה םמשיתומש

  . תוך כלי)(שמא הטבילם כלי ב י שיילינן מינייהו מטבלינן להוכ (ומתרץ) (כ"ב ב')

  . נאמנין עמי הארץ על טהרת טבילת טמא מת :והתניא?! ואטבילה לא מהימני

  .הא בכליו ,(נאמן) הא בגופו א קשיא,ל :אמר אביי

לא הטבלתי כלי בתוך כלי  הא דאמר מעולם ,ולא קשיא ,(וגם בכליו לפעמים נאמן) אידי ואידי בכליו :רבא אמר

   .כשפופרת הנוד אבל לא הטבלתי בכלי שאין בפיו ,מר הטבלתיוהא דא, (נאמן)

לומר פירות  אבל אינו נאמן ,(לא נפל עליהם משקה) נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו: (בניחותא) והתניא

  .הוכשרו אבל לא נטמאו

                                                
  . רש"י.נמי, אם כבד הוא מגביהין אותו ולענין כבידו של כלי .הא מידע ידיע שיעור עירוב מקואותהלכך, לתרומה ליכא למיחש, ד  . 1
חבית  ): עברו הגיתות והבדים והביאו לו"ד ב'על פי חכמים, כדתנן (לקמן כמטהרים את כליהן אלא בשעת הגיתות והבדים, שהכל   . 2

  . רש"י.לא יקבלנה ממנו ,של תרומה

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 כ"ב| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

 אין מזין ,עם הארץ שבא להזות .מזין עליו מיד 3,שבא להזות (שנטמא במת) : חברוהתניאואגופו מי מהימן? 

  עד שיעשה בפנינו שלישי ושביעי! עליו 

(כשבא לפניך  מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו) שנאמן עם הארץ על טהרת טבילת טמא מתמה (: אלא אמר אביי

   4הקלת עליו בסופו., להזאותיו, ולא האמנתו)

  שיטות הראשונים

ִרין " הרמב"ם: כתב נאמן עם הארץ לומר פירות לא הוכשרו ֶחְזַקת ֻמְכׁשָ ֵהן ּבְ ל ֵאּלּו ׁשֶ ֵני  -ּכָ ֶחְזַקת ֻטְמָאה, ִמּפְ ֲהֵרי ֵהן ּבְ

ִר  ֶהן ְוֵהן ֻמְכׁשָ ין ּבָ ְמׁשִ ַהּכֹל ְמַמׁשְ ֵאין ָלֶהן ׁשֶ ָאר אָֹכִלין ׁשֶ רּו'; ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ׁשְ ן ֶנֱאָמן ַעם ָהָאֶרץ לֹוַמר 'לֹא ֻהְכׁשְ ּלָ ין. ְוַעל ּכֻ

רּו'. ַעם ָהָאֶרץ ֶנֱאָמן ֲעֵליֶהן לֹוַמר 'לֹא ֻהְכׁשְ    5"ֲחָזָקה, ׁשֶ

ְטָמא" הרמב"ם: כתב מי שנטמא במת ובא לפנינו ּנִ ָיה  ִמי ׁשֶ לֹא ַהּזָ ה ָיִמים ּבְ ּמָ ָהה ּכַ ֵמת, ְוׁשָ ָפֵנינּו  -ּבְ בֹוא ְלַהּזֹות, מֹוֶנה ּבְ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ְמׁשֹו. ִביִעי ּוַמֲעִריב ׁשִ ְ ׁשּ ִביִעי, ְוטֹוֵבל ּבַ ְ י ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ ין ָעָליו ּבַ ה ָיִמים, ּוַמּזִ לׁשָ א ׁשְ ּבָ ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבְ ה ּדְ ּמֶ ְלַהּזֹות;  ּבַ

י'  ּלִ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ֲאִפּלּו ָאַמר 'ַהּיֹום ַהׁשּ א ְלַהּזֹות  -ׁשֶ ּבָ ָפֵנינּו. ֲאָבל ָחֵבר ׁשֶ א ַהּיֹום ִנְטָמא, ְלִפיָכְך ָצִריְך ִלְמנֹות ּבְ ּמָ  - ֵאינֹו ֶנֱאָמן, ׁשֶ

ד. ָליו ִמּיָ ין ָעָליו אֹו ַעל ּכֵ    6"ַמּזִ

ִלי ֶזה , "םרמב"הכתב : נות עם הארץ על טהרה מטומאת מתנאמ ָאַמר 'ּכְ ְמַאת ֵמת', אֹו ׁשֶ ָאַמר 'ָטהֹור ֲאִני ִמטֻּ ַעם ָהָאֶרץ ׁשֶ

ְמַאת ֵמת'  ָיה. -ָטהֹור ִמטֻּ ֶמׁש, ְוֵאינֹו ָצִריְך ַהּזָ ְלַבד, ְוָצִריְך ַהֲעֵרב ׁשֶ ּום ֻטְמַאת ַעם ָהָאֶרץ ּבִ יִלין אֹותֹו ִמׁשּ ה  7ֶנֱאָמן, ּוַמְטּבִ ּמֶ ּבַ

ָבִרים ֲאמּוִרים? בְּ  ִלי ְסָתם ֵמְרׁשּות ַעם ָהָאֶרץ ּדְ ָאלֹו, ְוָאַמר 'ָטהֹור הּוא'. ֲאָבל ַהּלֹוֵקַח ּכְ ְ ׁשּ א ְטֵמא ֵמת הּוא,  -ׁשֶ ּמָ ין לֹו ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ

ְזרּו ֻט  ּלֹא ּגָ ַלִים, ׁשֶ ָכל ָמקֹום חּוץ ִלירּוׁשָ ְמָצִאים ּבְ ִלים ַהּנִ ָכל ַהּכֵ ִביִעי ּכְ י ּוׁשְ ִליׁשִ ין ָעָליו ׁשְ ְמָצִאים ּוַמּזִ ִלים ַהּנִ ְמָאה ַעל ַהּכֵ

ֵפקֹות  ֻטְמַאת ַהּסְ ֵאר ּבְ ְתּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ַלִים, ּכְ ירּוׁשָ   8".ה)-(שאר אבות הטמאות יג,דּבִ

, שאין מוסרין ואין מקבלין עדות מעם איתא') (מ"ט ב בפסחים בברייתא: הארץ כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם

ינו מיירי שחשוד על שבועה וגזל ושאר ענייני פסול. אבל כשישנו בדרך ארץ ומצוות, אלא שאד הרי"ףדעת הארץ. 

 עם הארץ שיש בו פסול עדותדאפילו  הרא"שודעת  9.הרמב"םוכעין זה כתב  במקרא ומשנה, מקבלים ממנו עדות.

   שו"עוה 10היו עושין דת לעצמם וממנין להם דיינים מתוכם. ,ביותר םשאם היינו מרחקים אותמקבלים עדות ממנו, 

                                                
  . רש"י.ה ימים לטומאתו, שהיום יום שלישיראוי לקבל הזאה ראשונה, שכבר עברו שלש (שהוא) ואמר  . 3
  רש"י. .)אמןאבל בשאר טבילות, אינו נ( א נזהר בטבילתו שלא יצטרך לו עודלהאמינו על הטבילה, לפי שהו  . 4
  (הל' טומאת אוכלין טז,ב). מקורות: רמב"ם   . 5
  . (הל' פרה אדומה יא,ב)מקורות: רמב"ם   . 6
 אבל לא הטבלתי בכלי שאין בפיו ,הטבלתי. אבל אם אמר כלי נאמן אמר שלא הטביל כלי בתוךכשרק שרבא,  בגמרא מבאר  . 7

  ו נאמן. וכל זה לא הוזכר ברמב"ם., אינכשפופרת הנוד
  . (הל' מטמאי משכב ומושב יא,יב)מקורות: רמב"ם   . 8
ָנה ְולֹא בְּ לשונו: " וזה  . 9 ׁשְ ּמִ ְקָרא ְולֹא ּבַ ּמִ ֵאינֹו לֹא ּבַ ְך,  - ֶדֶרְך ֶאֶרץ ִמי ׁשֶ ַרד ַעד ּכָ ּיָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְבֵריֶהם; ׁשֶ ע, ּוָפסּול ְלֵעדּות ִמּדִ ֶחְזַקת ָרׁשָ ֲהֵרי ֶזה ּבְ

בֹואּו ְלָידֹו. ּיָ הּוא עֹוֵבר ַעל רֹב ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ּנּו ֵעדוּ  ֲחָזָקה ׁשֶ ִלין ִמּמֶ ן ְלִפיָכְך ֵאין מֹוְסִרין ֵעדּות ְלַעם ָהָאֶרץ, ְוֵאין ְמַקּבְ א ִאם ּכֵ הּוא ת; ֶאּלָ ֻהְחַזק ׁשֶ

ֶרְך ֶאֶרץ ִרים, ְוֵיׁש ּבֹו ּדֶ ׁשָ ַדְרֵכי ַהּיְ ְצוֹות ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים, ְונֹוֵהג ּבְ ּמִ הּוא ַעם ָאֶרץ,  -  עֹוֵסק ּבַ י ׁשֶ ִלין ֵעדּותֹו, ַאף ַעל ּפִ ְקָרא ְמַקּבְ ּמִ ְוֵאינֹו לֹא ּבַ

ָנה ׁשְ ּמִ  ".ְולֹא ּבַ
כדאמר הכא דאין  ,דאדרבה מהתם מוכח שפסול לעדות ,ולא ידענא מה היה קשה לו לרב אלפס מההוא דחגיגה הרא"ש, וכתב  . 10

אלא שצריכין אנו להכשירן ולקבל מהן עדות שאם היינו מרחקים אותן ביותר היו עושין דת לעצמם וממנין להם  ,מקבלין ממנו עדות

כדי שלא יהא כל אחד ואחד  ?כל נאמנים על טהרת יין ושמן כל השנה כולהמפני מה אמרו ה, דיינים מתוכם. כדאמר רבי יוסי התם

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 כ"ב| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

  11.רמב"םרי"ף וכפסק 

  שולחן ערוך

' לד)   (חו"מ, הלכות עדות, סי

ְבֵר   יז.  ע ּוָפסּול ְלֵעדּות ִמּדִ ֶחְזַקת ָרׁשָ ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֲהֵרי ֶזה ּבְ ָנה ְולֹא ּבְ ִמׁשְ ִמְקָרא ְולֹא ּבְ ֵאינֹו לֹא ּבְ יֶהם. ְלִפיָכְך, ֵאין מֹוְסִרין ִמי ׁשֶ

ִמְצֹות ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ְונֹוֵהג בְּ  ֵעדּות ְלַעם עֹוֵסק ּבְ ן ֻהְחַזק ׁשֶ א ִאם ּכֵ ּנּו ֵעדּות, ֶאּלָ ִלין ִמּמֶ ַדְרֵכי ָהָאֶרץ, ְוֵאין ְמַקּבְ

ָנה. ִנְמֵצא ִמׁשְ ִמְקָרא ְולֹא ּבְ הּוא ַעם ָהָאֶרץ ְוֵאינֹו לֹא ּבְ י ׁשֶ ִרים ְוֵיׁש ּבֹו ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ַאף ַעל ּפִ ְלִמיד ָחָכם ַהְיׁשָ ל תַּ ָת אֹוֵמר: ּכָ

ַדְרֵכי ַהיְ  הֹוֵלְך ּבְ ְחַזק ׁשֶ ּיֻ הּוא ָפסּול, ַעד ׁשֶ ָחְזַקת ׁשֶ ֵסל. ְוָכל ַעם ָהָאֶרץ ּבְ ּפָ ּיִ ר, ַעד ׁשֶ ׁשֵ ֶחְזַקת ּכָ ל ּבְ ַקּבֵ ּמְ ִרים. ְוָכל ִמי ׁשֶ ׁשָ

ְהֶיה לֹו ֲחָזָקה זֹו, אֹו קֶֹדם ׁשֶ  תִּ ִמְצֹות ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֲהֵרי ֶזה ֵעדּות ַעם ָהָאֶרץ קֶֹדם ׁשֶ הּוא נֹוֵהג ּבְ בֹואּו ֵעִדים ְוָיִעידּו ׁשֶ ּיָ

ִעים  י ְרׁשָ ָרֵאל ַעל ּפִ ל ִיׂשְ ד ָממֹוָנן ׁשֶ ֲהֵרי ְמַאּבֵ ין, ׁשֶ ן ֶאת ַהּדִ ''ם)ֶהְדיֹוט, ְוָעִתיד ִלתֵּ ם ָהַרְמּבַ ׁשֵ   .(טּור ּבְ

  טמא כל הכלימהכלי האם חלק נטמא 

  .(שאם נטמא אחד הכל טמא לקודש)אבל לא בקודש  12,אחוריים ותוך ובית הצביטה בתרומה ה:)(שנינו במשנ (כ' ב')

ִקין,: (כלים כה,ו) כדתנןמאי אחורים ותוך?   (ומבאר) (כ"ב ב') ַמׁשְ ְטְמאּו ֲאחֹוָריו ּבְ ּנִ ִלי ׁשֶ ּתֹוכֹו  .ֲאחֹוָריו ְטֵמִאים 13ּכְ

ּלֹו ָטֵמא ,ְואְֹגנֹו ְוָאְזנֹו ְוָיָדיו   .ְטהֹוִרין. ִנְטָמא תֹוכֹו, ּכֻ

  מאי בית הצביטה? 

ט ָלּה ָקִלי" 14,. וכן הוא אומר(שאוחז בו ומושיטו לאחרים)יהודה אמר שמואל: מקום שצובטו  אמר רב ְצּבָ (תרגום " ַוּיִ

  . ואושיט לה)

   15.צובעין (אסתניסים)הדעת יוחנן: מקום שנקיי  בי אסי אמר רביר

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

                                                                                                                                                                         

הולך ובונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו. ואהא קאמר רב פפא כמאן מקבלין סהדותא האידנא מע"ה כרבי יוסי. משמע אף 

 צריכין למיחש למאי דחייש רבי יוסי.  מי הארץ,ן הדין לא היה לנו לקבל עדות מעעל פי שמ
מקורות: רי"ף (פסחים טז א ב"י ביישוב הדברים. מש"כ הביא דברי הרמב"ם, והשמיט דברי הרא"ש, וצ"ב. וראה  והטורחו"מ לד,יז.   . 11

  ). ב- אהל' עדות יא,בדפיו). רא"ש (פסחים ג,י). רמב"ם (
שאם נטמא זה לא  ,כל תשמיש ותשמיש שבו חשוב כלי בפני עצמו לענין תרומה ,כלי הראוי להשתמש בתוכו ומאחוריו ובית צביטתו  . 12

  ה. רש"י.נטמא ז
וגזרו חכמים שיהו  .ן כלי מקבל טומאה אלא מאב הטומאהדמדאורייתא אין אוכל ומשקה מטמא כלי, שאי .דטומאה דרבנן היא  . 13

, הואיל וטומאה הלכך .רה, כגון רוקו של זב ומימי רגליומשקין מטמאין כלי, לפי שיש משקה שהוא אב הטומאה ומטמא כלי מן התו

ר תשמישין שבו טהורים, דעבדו רבנן היכר להודיע שטומאה זו מדבריהם, ולא ישרפו עליה אחוריו טמאין, ושא ,זו מדברי סופרים

  . רש"י.קמא כך היא מפורשת במסכת נדה פרקתרומה וקדשים, 
  רות ב,יד.   . 14
  . שחוקקים בשולי הקערה בית קיבול לעצמו, ושמים שם חומץ וחרדל להטביל בהם אוכלים  . 15

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 כ"ב| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  , אחד קדשי המקדש ואחד קדשי הגבול. )אחד מהן הכל טמא

: אחורים ותוך ובית הצביטה והתנן, (הנאכלת בכל גבול ארץ ישראל) קדשי הגבול מאי נינהו? תרומה ליה:אמר 

, (נזכרתי בדבר ששמעתי)אדכרתן מילתא  )ואם כן(דלמא לחולין שנעשו על טהרת הקודש קאמרת. לתרומה? 

אשונות בין לקודש בין לחולין שנעשו : אחת עשרה מעלות שנו כאן: שש ר(רבו של רב נחמן)דאמר רבה בר אבוה 

   16על טהרת הקודש. אחרונות, לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טהרת הקודש.

  שיטות הראשונים

ִקין , "הרמב"ם כתב: כלי שנטמאו אחוריו במשקין ַמׁשְ ְטְמאּו ֲאחֹוָריו ּבְ ּנִ ִלי ׁשֶ עִֹבי  -ּכְ ּבְ ַבע ׁשֶ ית ַהּצֶ לֹא ִנְטָמא ּתֹוכֹו ְולֹא ּבֵ

עּו  א ִיּגְ ּמָ ׁש ׁשֶ ֵבית ְצִביָעתֹו ְטהֹוִרין, ְוׁשֹוֶתה ּבֹו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ּבְ תֹוכֹו אֹו ׁשֶ ּבְ ִקין ׁשֶ ׁשְ ָפתֹו, ְוַהּמַ ֲאחֹוֵריׂשְ ִפיו ּבַ ּבְ ִקין ׁשֶ ִלי  ַמׁשְ ַהּכְ

רּוָמה. ֲאָבל ַלּקֶֹדׁש  תְּ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבַ ה ּדְ ּמֶ אּו ּתֹוכֹו. ּבַ ּלֹו. -ְוַיְחְזרּו ִויַטּמְ    17"ִאם ִנְטְמאּו ֲאחֹוָריו, ִנְטָמא ּכֻ

  

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