
 

 

  

  

  

   על טהרת כלי חרס נאמנות עמי הארץ

מן המודיעים  1.(לעניין קודש)כלי חרס  (טהרת)על  (קדרים עמי הארץ): מן המודיעים ולפנים נאמנין משנה (כ"ה ב')

ולחוץ אין נאמנין. כיצד? הקדר שהוא מוכר הקדרות, נכנס לפנים מן המודיעים, הוא הקדר והן הקדרות והן 

  , אינו נאמן. ממודיעים)(הלוקחין, נאמן. יצא 

 (מלפנים מן המודיעים, ונכנס למודיעים) , פעמים כלפנים, פעמים כלחוץ. כיצד? קדר יוצא(עצמה) : מודיעיםתנא

   3כלחוץ. ,שניהן נכנסין או שניהן יוצאין 2.כלפנים ,(למודיעים) וחבר נכנס

    4בכלי חרס הדקין לקודש. (רק): נאמנין תנא (כ"ו א')

  אמר ריש לקיש: והוא שניטלין בידו אחת.  דקים"?)(ומה נכלל ב"

  ורבי יוחנן אמר: אפילו שאין ניטלין בידו אחת. 

  אלא ריקנין. אבל מלאין, לא.  (שנאמנים על דקים)אמר ריש לקיש: לא שנו 

  . (אפילו מלאים משקים שלו שאינם של קודש)אפילו מלאים, ואפילו אפיקרסותו לתוכו  :ורבי יוחנן אמר

, שהרי לגין מלא (שכל דברי חכמים כך הן) ואל תתמהבא: ומודה רבי יוחנן במשקין עצמן שהן טמאין. ואמר ר

  . לגין טמאין טומאת שבעה ומשקין טהורין 5משקין,

  שיטות הראשונים

פירש, שהם שלושה תנאים להאמינו, לפי שאי אפשר; אבל בלאו  רש"י: הוא הקדר והן הקדירות והן הלוקחין, נאמן

  פירשו שבא לומר, שאע"פ שזה הקדר עצמו, והן הן אותן הקדירות, והן הן  ורמב"ם, רי"ד, והמאירי 6א האמינוהו.הכי, ל

  

                                                
סכת פסחים (צ"ג ב'). ממנו ולפנים לצד ירושלים נאמנין קדרין עמי הארץ מודיעים שם כרך רחוק מירושלים ט''ו מיל, כדאמר במ  . 1

ליקח מהן כלי חרס הדקין, כגון קדרות כוסות וקיתוניות. שאי אפשר בלא הם, ובירושלים אין עושין כבשונות מפני העשן לא לסיד 

רוב הצבור יכולין לעמוד בה. רש"י. ובדקין נמי  ולא לקדרות, ולפיכך האמינום שלא לגזור עליהן, שאין גוזרין גזירה על הצבור שאין

ֵבר,כא) "ו , פר' צו,ויקרא(וכתיב  ,שאין זמן אכילתם ארוך ,דוקא לענין קדשים האמינום ָ ל ּבֹו ִיׁשּ ַ ֻבׁשּ ר תְּ והיו צריכין להן  ",ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ

וכל כהן חבר יקנה מכהן  ,תרומה לא האמינום אבל לענין .ולא היו מספיקין להם קדרים חברים שבכל ארץ ישראל וד,ד מאומא

  . רבינו יהונתן מלוניל.לפי שאין זמנו בהול ,ואם לא ימצא היום ימתין עד חודש ,המקדר חבר
 רש"י.  .אימתי ,מותר ליקח ממנו, שהקדר לא יחזור עוד לאחוריו, ואם לא עכשיו יקח  . 2
יחזור החבר  ,וכל שכן קדר נכנס וחבר יוצא, הואיל וסוף הקדר ליכנס לפנים .לא יקח עוד ,ממנו הואיל ומצאו לפנים ושם לא לקח  . 3

 הצריך ליקח, ויקח. רש"י. 
אין  ,אבל גסין, כגון חבית ליין. בכלי חרס הדקין אמרו, שאי אפשר בלא הם ,הא דתנן מן המודיעים ולפנים נאמנין על כלי חרס  . 4

 נאמנין אלא בתוך ירושלים, כדלקמן. רש"י. 
 רש"י. . לי חרס המציל את המשקין שבתוכו ואין מציל כל כלי שטףכ  . 5
ולא לצרף על אותן הקדירות שהביא הוא האמינוהו, דווקא ו לא האמינוהו. ,או לפנים מסרן ליד קדר עם הארץ היושב במודיעיםאם   . 6

 , ולא אצל לוקחים אחרים. לןנאמן הקדר אצ ,חברים שראוהו שהביאן ודווקא היושב במודיעים. עמהן קדירות של קדר אחר

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 וכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

   7לוקחין אלו, ולא נשתנה בהם דבר, אעפ"כ מידת חכמים כך היא, שאם יצא מן המודיעין, אינו נאמן.

ֵלי ֶחֶרס, וכתב " סתם הרמב"ם: מן המודיעין ולפנים, נאמנין בכלי חרס הדקין לקודש ִמן ַהּמֹוָדִעית ְוִלְפִנים ֶנֱאָמִנין ַעל ּכְ

  8, בגמרא מפרש שאינו נאמן אלא על כלי חרס הדקים לקודש.הראב"ד" והשיגו ּוִמן ַהּמֹוָדִעית ְוַלחּוץ ֵאין ֶנֱאָמִנין.

פילו ואיטלין בידו אחת. אפילו שאין נכרבי יוחנן שאמר,  הרמב"ם: פסק נאמנות עמי הארץ על כלי חרס מלאים משקין

  9.. והמשקין עצמן, טמאיןמלאים, ואפילו אפיקרסותו לתוכו

  נאמנות גבאים וגנבים על נגיעה בכלים

, וכן הגנבים שהחזירו את (לעבוט עבוטו)שנכנסו לתוך הבית  (ישראלים הגובים מס למלך): הגבאין משנה (כ"ו א')

  , נאמנין לומר לא נגענו. (כלי חרס)הכלים 

(כל כלי הבית טמאים, שחזקה הגבאים ממשמשים : הגבאין שנכנסו לתוך הבית, הבית כולו טמא (טהרות ז,ו) נהיורמי

  . בכלים)

, הא דליכא (אין נאמנים לומר לא נגענו, דמירתתי אם לא יחפשו כל הבית)לא קשיא, הא דאיכא נכרי בהדייהו  (ומתרץ)

  ומר לא נכנסנו, אבל אין נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו. : אם יש נכרי עמהן, נאמנין לדתנןנכרי בהדייהו. 

  וכי איכא נכרי בהדייהו מאי הוי?  (ומברר)

   -רבי יוחנן ורבי אלעזר 

  . (פן יענישם בגוף או בממון)חד אמר: אימת נכרי עליהן 

  . (שמא ילשין עליהם נכרי אצל המלך)וחד אמר: אימת מלכות עליהן 

  .  (אימתו ליכא. אימת מלכות איכא)הו נכרי שאינו חשוב מאי בינייהו? איכא ביניי

: הגנבים שנכנסו לתוך (טהרות ז,ו) ורמינהי. (נאמנים לומר לא נגענו)וכן הגנבים שהחזירו את הכלים  (שנינו במשנה:)

   .)כלים שגנבו והחזירו ל שכןוכ ,דריסתו מיהא טמא כל מקוםמ(הבית, אינו טמא אלא מקום דריסת רגלי הגנבים 

. דיקא נמי דקתני (ומחמת תשובה החזירום, הלכך לא משקרי)אמר רב פנחס משמיה דרבה: כשעשו תשובה 

  שהחזירו את הכלים, שמע מינה.

                                                
מקורות: רמב"ם (פיה"מ; הל' מטמאי משכב ומושב יא,ז). רי"ד (כ"ה ב', פסקיו ותוספותיו). מאירי (ד"ה אמר המאירי מן המודיעים).   . 7

  והובאו שני הפירושים ברבינו יהונתן.
והוא שניטלים  יש לקיש:אמר ר ,לי חרס הדקיםמשום דעל ההיא דתנא נאמנים על כשל הרמב"ם, שטעמו וכתב הכסף משנה לחדש,   . 8

מפרש דלאו  בי יוחנןור ,דדקים דוקא יש לקיש מפרשדר מב"ם,ומשמע לר. אפילו שאין ניטלים בידו אחת :אמר בי יוחנןור ,בידו אחת

 .נאמנות דגסים ובאידך ברייתא אשמעינן ,דבחד ברייתא אשמעינן נאמנות דדקים .כדקתני באידך ברייתא ,דהוא הדין לגסים ,דוקא

. ור' חזו"א (פרה סי' י, ס"ק י) שהקשה על דבריו. מקורות: רמב"ם והוה ליה כאילו תנא נאמנים על כלי חרס בין דקים בין גסים

 וראב"ד (הל' מטמאי משכב ומושב יא,ו). 
 . מקורות: רמב"ם (הל' מטמאי משכב ומושב יא,ה). 9

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 כ"ו| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

ודעת  10, דמתניתין לעניין קודש מתניא, אבל לא לתרומה.רש"י: דעת נאמנות הגבאים והגנבים, לקודש או אף לתרומה

   11בין לתרומה נאמנים. דבין לקודש תוספות

מתוך שהם מתיראים שילשינם הגוי , אבל אם גוי בא עמהם, אין נאמנין, המאירי: כתב הגבאים שנכנסו לתוך הבית

ומאחר שמחמת מלשינות אתה  .ממשכנים בבהלה ונוגעין בכל ,(ולוקחים לעצמם) שהם חסים על נגישתם רלמלך לומ

. ואם אמרו לא נכנסנו כלל, נאמנין, שאין אדם עשוי לשקר כל כך, וכן ר כןאף בגוי שאינו חשוב אתה אומ ,כן רבא לומ

ן כתב, " והרמב"ם 12שהם תרתי ספיקי. ּכֵ ִית ְלַמׁשְ ְכְנסּו ְלתֹוְך ַהּבַ ּנִ ֵאי ַמְלכּות ׁשֶ ּבָ ֶהם ּגֹוי  -ּגַ ִית ָטֵמא. ִאם ֵיׁש ִעּמָ ּבַ ּבַ ל ׁשֶ  -ּכָ

נֵ  ֵאיַמת ַהּגֹוי ֲעֵליֶהן.ֶנֱאָמִנין לֹוַמר 'לֹא ָנַגְענּו', ִמּפְ   13.רבינו חננאל" וכן דעת י ׁשֶ

ם , "התוספתאעל פי  הרמב"ם: כתב עוד גבאים שנכנסו לבית ואין עדים בכניסתם ׁש ׁשָ ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבִ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ָיָדם. ֲאָבל ִאם ָאְמרּו ֵהן מֵ  ּכֹון ּבְ ׁשְ ָהָיה ַהּמַ ְכְנסּו, אֹו ׁשֶ ּנִ ָאַסר הּוא  -ַעְצָמן 'ִנְכַנְסנּו, ֲאָבל לֹא ָנַגְענּו' ֵעִדים ׁשֶ ה ׁשֶ ַהּפֶ ֶנֱאָמִנין, ׁשֶ

יר. ִהתִּ ה ׁשֶ   14"ַהּפֶ

, דיון הגמרא הוא על כלי החרס שגנבו והחזירו. ולמסקנה, כשעשו תשובה, רש"י: לפי הגנבים שנכנסו לתוך הבית

, שעל הכלים שלקחו והחזירו, אינם חננאל והרי"ד בינורנאמנים עליהם לומר שלא נגעו בתוכם, ולכן לא נטמאו. ודעת 

  נאמנים, שהרי נגעו בהם ונשאום. ונאמנותם רק על שאר כלי הבית, לומר שלא נגעו בהם.

ׁשּוָבה הוסיף " והרמב"ם: בגמרא מבואר הדין בגנבים שעשו תשובה. גבאים שעשו תשובה ָעׂשּו תְּ ִבים ׁשֶ ּנָ ִאים ְוַהּגַ ּבָ ַהּגַ

ְכַנְסנּו'  ְוֶהֱחִזירוּ  ּנִ ׁשֶ ִית ּכְ ּבַ ָהָיה ּבַ ֶ ָכל ַמה ׁשּ ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין ֲאִפּלּו ַעל ְמקֹום  -ֵמַעְצָמן, לֹא ֵמֲחַמת ִיְרָאה, ְוָאְמרּו 'לֹא ָנַגְענּו ּבְ

  "ַרְגֵליֶהן.

  נאמנות על כלי חרס בירושלים

  אף על התרומה.ובירושלים נאמנין על הקודש. ובשעת הרגל :) משנה(המשך  (כ"ו א')

שאין עושין כבשונות בירושלים. ובשעת הרגל אף על  ?: נאמנין על כלי חרס גסין לקודש. וכל כך למהתנא

   .התרומה

                                                
: הגבאין שנכנסו לתוך הבית נאמנין על טהרת חטאת, ואין בתוספתאובהדיא שנינו אחומר בקדש מתרומה קיימא.  תיןדכולה מתני. 10

  נאמנין על טהרת תרומה. והאי חטאת בשר קודש ולא אפר חטאת, כדמוכח התם, אף אם עשו תשובה דשין בטומאה היו. רש"י.
 דשוהוי ק 'חטאת' יוהא .ועל טהרת תרומהנאמנין לומר לא נגענו על טהרת חטאת  ,הגבאים שנכנסו לבית :בתוספתאובהדיא תניא . 11

ריך וצ. תוספות. וכתב בתוספות יו"ט, ה"ר שמעון. עשו תשובה לוואפי ,אפר חטאת (נאמנים לענין) ולא :כדקתני התם (קרבן חטאת),

 ,גנבים י נמיכהכי לפעמים נאמנים ולפעמים לא. וה לודלא תני לה הכא אלא איידי דתנן לעיל דהוא הקדר והן הקדרות. ואפי לומר,

אבל אין ראיה מדתנן  .דמתני בהדדי בפרק ז' דטהרות, תני נמי גבאים ,ולפעמים לא. ואיידי דגנבים ,לפעמים נאמנים כשהחזירו

  .דאיכא למימר דמשום סיפא דאף בתרומה נקט לה ,דרישא לאו בקדש מע מינהובירושלים נאמנין על הקדש ש
  ולי לא נגעו. . אולי באמת לא נכנסו. ואם כן נכנסו, א12
. וכתב המאירי שהוא כנגד שיטת התלמוד שלנו. והכסף משנה כתב, שגירסת הרמב"ם: הגבאים שנכנסו לתוך הבית, הבית טמא. אם 13

יש עמהם גויים, נאמנים לומר לא נגענו. והטעם, כמוזכר בתוספתא, מפני שאימת הגוי עליהם. וכן גירסת ר"ח. מקורות: רמב"ם (הל' 

  ושב יב,יב).מטמאי משכב ומ
  . מקורות: רמב"ם (הל' מטמאי משכב ומושב יב,יב).14

  ת”בעזהשי
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  מנהני מילי? 

ִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים" 15אמר רבי יהושע בן לוי: דאמר קרא ָרֵאל ֶאל ָהִעיר ּכְ ל ִאיׁש ִיׂשְ ָאֵסף ּכָ הכתוב עשאן כולן ", ַוּיֵ

  ם. חברי

  שיטות הראשונים

, שהברייתא המובאת בגמרא, באה לפרש את רש"י, הרמב"ם והמאירי: דעת במה מדובר -ובירושלים נאמנין על הקודש 

, שאין הכוונה לנאמנות על כלים, רי"דודעת  16המשנה. ומיירי במשנה בנאמנות על כלי חרס הגסים לקודש בירושלים.

אמנים על הקודש, ואם נגעו בקודש, טהור. ואף שלעיל, כ"ד ב', למדנו אלא על נאמנות עמי הארץ, שבירושלים נ

וכתב  17שנאמנים ביהודה על טהרת הקודש כל השנה, כאן החידוש שבירושלים נאמנים אף על קודש של אחרים.

   18אותה על משנה זו של גבאים. המאירי שיש מפרשים

ַלִים ֶנֱאָמִנין " הרמב"םוכן כתב  19כל שכן הדקין., ורש"י ותוספות: כתבו נאמנין על כלי חרס גסין לקודשתנא  ירּוׁשָ ֲאָבל ּבִ

ים ּסִ ִלים ּגַ ין ּכֵ ים ּבֵ ּקִ ִלים ּדַ ין ּכֵ הּוא ָטהֹור ַלּקֶֹדׁש ְלעֹוָלם; ּבֵ ִלי ֶחֶרס ָהֵריָקן לֹוַמר ׁשֶ ֵאין ..ַעל ּכְ ֵני ׁשֶ ֶהן? ִמּפְ ֵני ָמה ֵהֵקּלּו ּבָ . ּוִמּפְ

ְבׁשֹונֹות בִּ  ין ּכִ ַלִים.עֹוׂשִ   "ירּוׁשָ

  מגע עמי הארץ ברגלים 

, והמתחיל (למכור יין בירושלים ברגל, וכל הבא ליקח ממשמש, ואף עמי הארץ)הפותח את חביתו  (חבר): משנה (כ"ו א')

עמי אע''פ שברגל  .אחר הרגל(. וחכמים אומרים: לא יגמור (אחר הרגל)בעיסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר: יגמור 

  .)אבל לאחר הרגל מגעו טמא למפרע .אלא שברגל הכל חברים ,טהרה םלא שטהרת ,םטהורי הארץ

מהו שיניחנה לרגל  (אליבא דרבנן)יתיב רבי אמי ורבי יצחק נפחא אקילעא דרבי יצחק נפחא. פתח חד ואמר: 

  אחר? 

   20, ואת אמרת יניחנה לרגל אחר?!(בזמן הרגל)אמר ליה אידך: יד הכל ממשמשין בה 

                                                
  . שופטים כ,יא. 15
ברישא  ?והדר תני ובירושלים נאמנין על הקדש ,אמאי אפסיק ותנא הגבאין והגנבין ,אכלי חרס קיימא יתיןדאי מתנ. והקשה הרי"ד, 16

: למיתני ה ליההתם הו, הדקין אבל לא על הגסין י חרסלדנאמנים על כ א:ותנ לי חרס,מן המודיעים ולפנים נאמנין על כ :דתנא

  !הגסין לי חרסאפילו על כ ,ובירושלים נאמנין על הקודש
 , כל שכןדהשתא בגדיהן מדרס לפרושין. פסלוהו ,אבל אם נגעו בקודש דחבר .דוקא על קודש דידהו ,נאמנין ביהודה על הקודשהא דד. 17

שהרי כמה כהנין עמי הארץ עולין  ,הן נאמנין לומר טהורין אנחנו וטבלנו ,ודש דאחריםאף על פי שנגעו בק ,אבל בירושלים !לקודש

 לי חרסתנא נאמנין על כ נןוהאי דאמרי .דשוהלכך כל עמי הארץ בחזקת טהרה הן לגבי ק .במשמרתן ועושין עבודה ונוגעין בקדשים

  וכו'. רי"ד.   מילתא באנפי נפשה היא ,הגסין לקודש בירושלים
ן דאימת מלכות עליהם ומחפשי ,הא יש עמו גוי אין נאמנין ,שלא אמרן נאמנין אלא בשאין גוי לשם רא,ין מה שאמרו עליה בגמולענ. 18

מפני שאין עושין כבשונות  ,בגסים לוואפי ,יש עמהם גוי נאמנין לום אפייעל זה שבירושל רואמ ,יפה יפה ונוגעים בכל הכלים

  סקיו, ובעיקר תוספותיו). רמב"ם (פיה"מ). מאירי (כ"ו א', ד"ה אמר המאירי הגבאים). . מקורות: רי"ד (פבירושלים הקלו בה
  . : נאמנין על טהרת כל הכלים לקדשבירושלמיובהדיא תניא . 19
 ,שהתרומה .על הדרך שאמרו בתרומה שמניחה לגת הבאה ,שאי אפשר לו להניחה עד רגל אחר שימכרנה בחזקת טהרה לחברים. 20
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  ?! (ואעפ"כ התרת ברגל)לאו יד הכל ממשמשין בה  (כל ימי הרגל)טו עד האידנא א"ל: א

אמר ליה: הכי השתא, בשלמא עד האידנא טומאת עם הארץ ברגל רחמנא טהרה, אלא השתא טמאה היא 

  .(למפרע. וחבר אינו רשאי למכור דבר שהוא טמא לעולם)

  לא יניחנה לרגל אחר. מאי לאו תנאי היא! אידך:  ותניאחדא: יניחנה לרגל אחר,  דתנינימא כתנאי; 

  רבנן.  ',לא יניחנה'רבי יהודה, והא דקתני  ',יניחנה'לא, הא דקתני 

  קאמר!  'יגמור'הא רבי יהודה  !ותסברא?

  שאין צריך להניחה.  ',לא יניחנה'רבנן. ומאי  'יניחנה'רבי יהודה, והא דקתני  ',לא יניחנה'אלא הא דקתני 

  שיטות הראשונים

: לפי גירסתנו, למסקנה, הא דקתני יניחנה, כרבנן. ואם כן, לרבנן, בהנחה לרגל אחר, רשאי ו שיניחנה לרגל אחרמה

כתב, על פי גירסה אחרת, שלמסקנה תרווייהו אליבא דרבי יהודה. אבל אליבא דרבנן לא יניחנה. וכתב  והמאירילמכור. 

ֶרֶגל, ְוָעַבר ָהֶרֶגל  ַהּפֹוֵתַח ָחִביתוֹ , שכתב, "הרמב"ם, שכן פסק המאירי תֹו ּבָ ִעסָּ ְתִחיל ּבְ ה  -ְוַהּמַ ָאר ָהִעסָּ ָאר ֶהָחִבית ּוׁשְ ֲהֵרי ׁשְ

ָחבֵ  הּוא ּכְ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ּה ֶאּלָ ּלֹא ָנַגע ּבָ י ׁשֶ י ָהָאֶרץ. ְוַאף ַעל ּפִ ּה ַעּמֵ ֲהֵרי ָנְגעּו ּבָ ֶחְזַקת ֻטְמָאה, ׁשֶ יֵמי  -ר ּבְ א ּבִ ֵאיָנּה ְטהֹוָרה ֶאּלָ

ְלַבד.    21"ָהֶרֶגל ּבִ

  מתי מטהרים את כלי המקדש

   22: משעבר הרגל מעבירין על טהרת העזרה.משנה (כ"ו א')

, לא היו מעבירין מפני כבוד השבת (שיום טוב אחרון היה ביום חמישי)שישי  (=ביום)עבר הרגל ליום  :)משנה(המשך 

  23ה אומר אף לא ביום חמישי, שאין הכהנים פנויין.. רבי יהוד(שהיו הכהנים צריכים להתעסק איש בביתו בצרכי שבת)

שעל התפוח (מלהוציא בדשן  )שטרודין ם,במוצאי יום טוב להטביל(: שאין הכהנים פנויין (לבאר דברי רבי יהודה) תנא

  .)שקיבצו שם כל ימות הרגל כל דשן של מערכה .שבאמצע המזבח

                                                                                                                                                                         

יד הכל ממשמשין בה  ,אבל חבית זו של חולין .ואין טומאה מצויה בה ,יחדין לה מקום ופורשין הימנהימ, לכל מתוך שלא הותרה

שהרגל מונע את הטומאה שלא  .אין רגל מפקיעה ,ומאחר שירדה לה שם טומאה .וכשעבר הרגל נטמאת מיד ממגע של מפרע ,ברגל

  . מאירי. ומאה שירדה להם כבראבל אינו מפקיע את הט ,לירד באוכלין מכח מגע עם הארץ
. וממה שפסק הרמב"ם שהחבית והעיסה בחזקת טומאה אחר הרגל, ולא פירש שאפשר להניחה לרגל הבא, הבין המאירי שאין כזו 21

  אפשרות. מקורות: רמב"ם (הל' מטמאי משכב ומושב יא,י). מאירי (כ"ו א', ד"ה ולענין ביאור זה). 
שעשאם הכתוב חברים  . שאע"פטבילן, ולטהר את העזרה מטומאת עמי הארץ שנגעו בהן ברגלמעבירין את הכלים ממקומן ולה. 22

  .הלכך לאחר הרגל מגען טמא למפרע .לא מפני שטהורין הן ,ברגל
  . רש"י., אין מטבילין אותן עד לאחר השבת(שיו"ט אחרון היה ביום רביעי) אם עבר הרגל ליום חמישי. 23
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  שיטות הראשונים

שאין  הרמב"םרבי יהודה שאף כשעבר ברביעי, לא מטבילים בחמישי. וכתב  : דעתעבר הרגל ביום חמישי או שישי

     24הלכה כרבי יהודה.

  כיצד מטהרים הכלים

(לכהנים עמי : כיצד מעבירין על טהרת עזרה? מטבילין את הכלים שהיו במקדש, ואומרין להם משנה (כ"ו א')

ֶלֶחם " 25דכתיב ביה ,שאי אפשר לסלקו ממקומו .הרגלשלא יוכלו להטבילו לאחר (הזהרו שלא תגעו בשולחן  הארץ ברגל)

ִמיד ִנים ְלָפַני תָּ   . ")ּפָ

כל הכלים שהיו במקדש יש להם שִנִיים ושלישים, שאם נטמאו הראשונים יביאו שניים  :)משנה(המשך  (כ"ו ב')

  תחתיהן. 

  : הזהרו שמא תגעו בשולחן ובמנורה. תנא

  ותנא דידן, מאי טעמא לא תני מנורה? 

  ן כתיב ביה תמיד, מנורה לא כתיב בה תמיד. שלח

ְלָחן" 26ואידך: כיון דכתיב ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ   כמאן דכתיב בה תמיד דמי.  ",ְוֶאת ַהּמְ

  ואידך: ההוא לקבוע לה מקום הוא דאתא. 

העשוי  הוא, וכל כלי עץ (במקום אחד)דכלי עץ העשוי לנחת  (שגם אם נגעו בשולחן, אינו נטמא)ותיפוק לי  (ומקשה)

  לנחת לא מטמא. מאי טעמא? דומיא דשק בעינן; מה שק מיטלטל מלא וריקם, אף כל מיטלטל מלא וריקם. 

הֹר" 27האי נמי מיטלטל מלא וריקם הוא, כדריש לקיש. דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב ְלָחן ַהּטָ ֻ מכלל "? ַעל ַהׁשּ

אלא מלמד שמגביהין אותו, ומראין בו שהוא טמא. ואמאי? כלי עץ העשוי לנחת הוא, ואינו מקבל טומאה! 

  לעולי רגלים לחם הפנים, ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום, סילוקו כסידורו. 

יֹום " 28כסידורו כך סילוקו, שנאמר ,דאמר רבי יהושע בן לוי: נס גדול נעשה בלחם הפנים ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ּבְ

ְקחוֹ    . "ִהּלָ

  : השלחן (כלים כב,א) דהתנן, (שהוא מתכת, דכלי מתכת לא איתקש לשק) משום ציפוי )(דמקבל טומאה ותיפוק לי

                                                
  תורה' (הל' משכב ומושב יא,יא), וצ"ב. מקורות: רמב"ם (פיה"מ).  . והרמב"ם השמיט הדין ב'משנה24
ִמיד. שמות, פר' תרומה כה,ל: 25 ִנים ְלָפַני תָּ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ   . ְוָנַתתָּ ַעל ַהׁשּ
ְלָחן ַעל צֶ . שמות, פר' תרומה כו,לה: 26 ֻ נָֹרה נַֹכח ַהׁשּ רֶֹכת ְוֶאת ַהּמְ ְלָחן ִמחּוץ ַלּפָ ֻ ְמתָּ ֶאת ַהׁשּ ן ַעל ֶצַלע ָצפֹוןְוׂשַ תֵּ ְלָחן תִּ ֻ יָמָנה ְוַהׁשּ ן תֵּ ּכָ ׁשְ   . ַלע ַהּמִ
הֹר ִלְפֵני ה'. ויקרא, פר' אמור, כד,ו: 27 ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרֶכת ַעל ַהׁשּ ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ תַּ ְמתָּ אֹוָתם ׁשְ   . ְוׂשַ
י לֹא ָהָיה ׁשָ א, כא,ז: - . שמואל28 ן לֹו ַהּכֵֹהן קֶֹדׁש ּכִ תֶּ ְקחוֹ ַוּיִ יֹום ִהּלָ ְפֵני ה' ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ּבְ ִנים ַהּמּוָסִרים ִמּלִ י ִאם ֶלֶחם ַהּפָ   . ם ֶלֶחם ּכִ
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יהודה  טמא. רבי ,מקום הנחת כוסות מן הפחיתה או החיפוי)( והדולפקי שנפחתו או שחיפן בשייש, ושייר בהם

   29!אומר: מקום הנחת החתיכות

אלא בכלי (שציפויו מבטלו) הניחא לריש לקיש, דאמר: לא שנו  ,דחשיבי ולא בטלי וכי תימא שאני עצי שטים

לא בטלי, שפיר. אלא לרבי יוחנן, דאמר:  , אבל בכלי מסמיםנו חשוב כל כך)(שאי הבאין ממדינת הים אכסלגים

  !נמי בטלי, מאי איכא למימר (שהם עצים חשובים) מסמיםאפילו בכלי 

בציפוי שאינו עומד, הא בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן: בציפוי עומד או  כאן בציפוי עומד, כאן וכי תימא

בזבזיו או בשאינו חופה את לבזבזיו, ואמר ליה: לא שנא בציפוי עומד, ולא בציפוי שאינו עומד, בחופה את ל

  שנא בציפוי שאינו עומד, לא שנא בחופה את לבזבזיו ולא שנא בשאינו חופה את לבזבזיו!

בֹּהַ ְוָאְרּכוֹ " 30, דכתיב(אף כשהוא מצופה)דרחמנא קרייה עץ     שאני שולחןאלא  לֹוׁש ַאּמֹות ּגָ ַח ֵעץ ׁשָ ְזּבֵ ִים  ַהּמִ תַּ ׁשְ

ר ֵאַלי זֶ  ר ִלְפֵני ה'ַאּמֹות ּוִמְקצֹעֹוָתיו לֹו ְוָאְרּכֹו ְוִקירָֹתיו ֵעץ ַוְיַדּבֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ   ". ה ַהׁשּ

  שיטות הראשונים

ששולחן לבדו היה צריך להזהירם, שלא היה להם  רבינו יהונתן: כתב כל הכלים שהיו במקדש יש להם שִנִיים ושלישים

ָהיּו סתם דבריו וכתב " והרמב"ם. מפרשים מקצתדעה זו בשם  המאיריכן הזכיר ו 31שולחן אלא אחד. ִלים ׁשֶ ְוָכל ַהּכֵ

ׁש  ְקּדָ ּמִ יֶהם. -ּבַ ְחתֵּ ים תַּ ִנּיִ ְ אּו ָהִראׁשֹוִנים ָיִביאּו ַהׁשּ ּמְ ִאם ִיּטַ ים, ׁשֶ ִליׁשִ ים ּוׁשְ ִנּיִ   32"ָהיּו ָלֶהם ׁשְ

נֹוָרה ַוֲהָטַבת ֵנרֹוֶתיָה כתב " והרמב"ם 33היתה דולקת המנורה. שביום לא, רש"ידעת : מנורה לא כתיב בה תמיד ּון ַהּמְ ׁשּ ּדִ

ִים  ּבֶֹקר ּוֵבין ָהַעְרּבַ ה -ּבַ ֱאַמר: "ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר" ... ִמְצַות ֲעׂשֵ ּנֶ ֶמן, ׁשֶ ֶמן הּוא נֹוֵתן ְלָכל ֵנר? ֲחִצי לֹג ׁשֶ ה ׁשֶ ה  -ְוַכּמָ ּדָ ּמִ ן לֹו ּכַ תֵּ

ְהֶיה ּדוֹ  ּיִ ָבה .. ֵלק ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר.ׁשֶ ּכָ ל ֵנר ׁשֶ נֹוָרה? ּכָ ּון ַהּמְ ׁשּ חֹו, ְונֹוֵתן ּבֹו  -ַמה הּוא ּדִ ר, ּוְמַקּנְ ּנֵ ּבַ ֶמן ׁשֶ ֶ ִתיָלה ְוָכל ַהׁשּ ֵמִסיר ַהּפְ

ֶמן ַאֵחר ִתיָלה ַאֶחֶרת ְוׁשֶ הּוא ֲחִצי לֹג ּפְ ה, ׁשֶ ּדָ ּמִ ָבה. ְוַהדְ ... ּבַ ּכָ רֹות ִהיא ֲהָטָבָתןָלַק ּוַמְדִליק ֵנר ׁשֶ   34".ת ַהּנֵ

ִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת " הרמב"ם: כתב העשוי לנחת קטן כלי עץ ל ּכְ ל  -ּכָ ָבר מּוָעט, ֵאינֹו ְמַקּבֵ א ּדָ ל ֶאּלָ ֲאִפּלּו ֵאינֹו ְמַקּבֵ

ְבֵרי סֹוְפִרים. ְבֵרי ּתֹוָרה ְולֹא ִמּדִ ורה שבמקדש נאמר דין זה, דהתם , שדווקא בשולחן ומנהראב"ד" והשיגו ֻטְמָאה לֹא ִמּדִ

   35איסורא נמי איכא בטלטולם.

                                                
  רש"י.אפילו להקל, וכל שכן להחמיר.  ציפויו מבטלו אלמא .לאו שלחן הוא ,ף הנחת חתיכות לחם ובשר, ואי לאצריך א. 29
  . יחזקאל מא,כב. 30
  ". רבינו יהונתן. ִמידְלָפַני תָּ "ולא היה מתקיים בו  ,לחםגם ה ,הכל היה טמא ,ואם נטמאת השולחן. 31
  . מקורות: רמב"ם (הל' כלים כלי המקדש ז,יט). מאירי (כ"ז א'). רבינו יהונתן (כ"ו ב', ד"ה כל הכלים). 32
מור תמידין האמורין במנורה לא תמיד יומם ולילה קאמר, אלא תמיד מלילה ללילה, כתמיד הא ,כלומר ,מנורה לא כתיב בה תמיד. 33

ן שיש ): תן לה מדת השמז,כאכ, פר' תצוה, כתיב (שמות" ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר", דאבל ביום לא היה דולק .ן גדולבעולת תמיד ובחביתי כה

, יום ולילה הוא ,, אבל תמיד האמור בשלחן תמידכל היום אתה יכול לסלקה ולהטבילה, לפיכך .בה כדי לידלק מערב עד בוקר

  רש"י.דמשבת לשבת הוא ערוך עליו. 
  יב). - " יומא, ט"ו א', מקורות: רמב"ם (הל' תמידין ומוספין ג,ינתיבי הלכהרחבה ". וראה עוד בה34
  . מקורות: רמב"ם וראב"ד (הל' כלים ג,א). 35
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שציפוי מבטל את הכלי, אפילו  ,מהמשנה במסכת כלים הגמרא מוכיחה, רש"ילפי פירוש : האם כלי בטל לגבי הציפוי

 הראב"ד והרא"שוכן דעת שולחן שאני, שאף שמצופה זהב, הכתוב קראו 'כלי עץ'. ולמסקנה,  להקל, וכל שכן להחמיר.

ֵלי" ,כתבשכלי מצופה, אינו מקבל טומאה. ו הרמב"םודעת  שהכלי בטל לגבי הציפוי. ית ִקּבּול  ּכְ ֶהם ּבֵ ׁש ּבָ ּיֵ ֵעץ אֹו ֶעֶצם ׁשֶ

ֶכת  תֶּ ּמַ ה אֹוָתן ּבַ ּפָ ּצִ ה  -ׁשֶ ּפָ ּצִ ִלין ֻטְמָאה; ֵמַאַחר ׁשֶ ּפּוי ַעְצמֹו ָטהֹור -ְטהֹוִרין, ְוֵאיָנן ְמַקּבְ ָלן. ְוַהּצִ טְּ   36".ּבִ

ִיׁש, רבי יוחנן, וכתב "כתנא קמא, וכדברי  הרמב"ם: פסק השולחן והדולפקי שחיפן בשיש ַ ׁשּ ן ּבַ ִחּפָ ִקי ׁשֶ ְלּפְ ְלָחן אֹו ַהּדֻ ֻ ַהׁשּ

ַחת ַהּכֹוסֹות  ֶהן ְמקֹום ַהּנָ ר ּבָ ּיֵ ה ַהּכֹל  -ְוׁשִ ִלין ֻטְמָאה. ְוִאם ִחּפָ ֵאינ -ְמַקּבְ ִצּפּוי ׁשֶ ין ּבְ ִצּפּוי עֹוֵמד ּבֵ ין ּבְ ין ְטהֹוִרין; ּבֵ ֹו עֹוֵמד, ּבֵ

רֹוַע  ּכְ גֹון ֶאׁשְ ֵעִצים ֲחׁשּוִבין ּכְ ּלְ ָהיּו ׁשֶ ין ׁשֶ ָזיו, ּבֵ ה ֶאת ִלְזּבְ ּלֹא ִחּפָ ין ׁשֶ ָזיו ּבֵ ה ֶאת ִלְזּבְ ִחּפָ ָאר ֵעִצים ׁשֶ ׁשְ ּלִ ָהיּו ׁשֶ ין ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ּבֵ

ן, ְטהֹוִרין, - ּלָ ן ּכֻ ַאְרנוּ  הֹוִאיל ְוִחּפָ ּבֵ מֹו ׁשֶ   37".עיל ד,ד)(ל ּכְ

  

  

                                                
בביאור שיטת  . ור' כסף משנה בשם מהר"י קורקוסוהראב"ד והרא"ש התקשו איך עולים דבריו בקנה אחד עם האמור בסוגיין. 36

טומאה הציפוי מבטל לכלי  הסובר שאף בכלי קיבול המקבל דלא כרמב"םס"ק טז) (יו"ד קכ,ו,  הגר"אולעניין הלכה, דעת . הרמב"ם

(וכפי  דבטל הציפוי לכלי ומשום ,הלכה)ל( בזה נכונים הרמב"ם שמכל מקום דבריכתב , אלא דלא כראב"ד ורא"שגם וטהור. אבל 

מקורות: רמב"ם וראב"ד (הל' כלים . שיבואר להלן בסמוך, שמזבח הזהב והנחושת אינם טעונים טבילה, שציפוייהן בטלין לגביהן)

  ד,ד). רא"ש (פירושו למשנת כלים יא,ד; ושם מקשה על הרמב"ם מסוגיין). 
  מקורות: רמב"ם (הל' כלים ו,טו). . 37
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