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  .כה �ד חגיגה

כותי� באר� )הקדש(הא� אפשר לטלטל יי� לנסכי� 
1

  ? באופני� דלהל�

  

  בכלי חרס המוק� צמיד פתיל  בשידה תיבה ומגדל  

   אהל זרוק לא שמיה אהל�אי אפשר   לרבי

   אהל זרוק שמיה אהל�אפשר  יהודה' יוסי בר' לר

   �אי אפשר 
  אי� הקדש ניצול בצמיד פתיל

  

  :חגיגה ד� כה

  ?ה הטמאי�"ה הא� יכול החבר לקחת דברי� טהורי� וע"עוע� האר� שירשו את אביה� חבר 

  

כשרוצי� לחלוק בכל מי� ומי�  
2

כשרוצי� לחלוק מי� כנגד מי� 
3

 

בדברי� שאי� לה� גת או 
  שאינ� משתמרי� עד הרגל

 ושור� את הלח� אינו יכול  יכול
4

  

בדברי� שיש לה� גת או 
  שמתשמרי� עד הרגל

   לגת או לרגלימתי�  יכול

  

הרוצי� לעבור בבית הפרס, עושה פסח וכה� האוכל בתרומה, נזיר
5

הא� מועלת לה� בדיקה, 
6

?  

  

  כה� בתרומה  עושה פסח  נזיר  

  לא מועלת  מועלת  לא מועלת  לבית שמאי

  לא מועלת  מועלת  מועלת  לבית הלל
  

                                                           

1
זה , "אר� הכותי� טהורה ומקוואותיה� טהורי�"דהג� ששנינו , )ה שרצועה"בד(' כתבו התוס 

 . שלא נמצאת לה� דמות יונה שהיו עובדי� לה�דוקא קוד� שקלקלו 
2

חיטי� שבמקו� פלוני לא הוכשרו לקבל ויודע החבר שה, כגו� שירשו את אביה� חיטי� ויי�', פי 
ורוצה ,  ונטמאו במגע ע� האר��ואילו החיטי� שבמקו� אחר כ� הוכשרו לקבל טומאה , טומאה

מותר , החבר שהוא יקח החיטי� שלא הוכשרו ואילו אחיו ע� האר� יקח את החיטי� שהוכשרו
  . לחלק ע� האר�לעשות כ� דבמי� אחד אפשר לומר ברירה שהטהורי� נפלו לחלקו והטמאי�

3
ורוצה לקחת את החיטי� , כגו� שיודע החבר שהחיטי� לא הוכשרו לקבל טומאה ואילו היי� כ� 

כיו� שבשעת מיתת האב נפל בכל מי� ומי� , בזה לא אמרינ� ברירה, � יקח את היי�ושאחיו ע� האר
 הרי הוא עובר בלפני עיור לא תת� �וא� הוא מחלי� מי� כנגד מי� , חלק לחבר וחלק לע� האר�

  .דהרי הוא כמוכר לע� האר� דברי� טמאי�, כשולמ
4

 .רפו ולהנות לאורווא� הוא שמ� תרומה והוא כה� יכול לשו, כיו� שמסתמא נטמא 
5

שהדי� הוא שעד מאה אמה ממקו� שהיה הקבר בתחילה ,  הפרס הוא שדה שנחרש בה קברבית 
דמסתמא לא הגיעה המחרשה עד , ת אי� לחשוש לטומאה"אכ� מה. גזרו עליו חכמי� טומאה

או שא� הגיע המחרישה בודאי שפוררה העצמות היטב עד , דרוב מתי� קבורי� בעומק, המת
  . � כשעורהשאי� עצ

6
  � שזה יועיל שא� היתה ש� איזה עצ� קטנה שלא �לנפח בפיו על הקרקע בכל מקו� שהול

 דהיינו שהלכו בו כבר קוד� אד� או �או  שיבדוק א� נידש הבית הפרס . י הניפוח"נראית תדחה ע
 .דודאי סילקו דריסת הרגלי� את העצמות א� היו ש�, שאז נטהר ג� מדרבנ�, בהמה
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  :חגיגה ד� כה

  ?הא� ע� האר� נאמ� על קנקני�

  

  מלאי�קנקני�   קנקני� ריקני�  

אינו נאמ�  בשל קודש
1

   מגו שנאמ� על היי��נאמ�   

בשעת הגת'  אפי�אינו נאמ�   אינו נאמ�  בשל תרומה
2

  

  

  ?הא� הקדרי� נאמני� על טהרת כלי חרס בשביל הקודש במקומות דלהל�

  

מ� המודיעי� ולפני�  
3

  מ� המודיעי� ולחו�  

וה� הלוקחי�, וה� הקדרות, הוא הקדר
4
  וקחי� ממנואי� ל  לוקחי� ממנו 

  אי� לוקחי� ממנו  אי� לוקחי� ממנו  תנאי� אלו' בלא ג

  

                                                           

1
, דלקודש אי� חילוק בי� שעת הגת ללא שעת הגת, ת הגיתות ובי� שלא בשעת הגיתותבי� בשע 

 .י"דרק גבי תרומה הקילו בשעת הגיתות כדי לא להפסיד את הכהני� מרוב תרומה שבא
2

 .ומצינו דבר כזה לחלק בי� היי� לכלי שבתוכו, מ אינו נאמ� על הקנקני�"דא� שנאמ� על היי� מ 
3

לקנות מה�  �ובכל השטח הזה נאמני� קדרי� עמי האר� , ו מיל"יעי� טיש בי� ירושלי� למוד 
, כגו� כוסות וקיתוניות) כ הגסי� שלא הקילו"משא, שנצרכי� לשימוש כל אד�(כלי חרס הדקי� 

ולכ� האמינו לא לגזור ,  מפני העש� לייצר כלי חרסוהטע� משו� שבירושלי� אי� עושי� כבש�
ומ� המודיעי� ולחו� היינו . כ רוב ציבור יכול לעמוד בה"יבור אאעליה� דאי� גוזרי� גזירה על הצ

  .תדו� מה די� עיר מודיעי� עצמה' והגמ, מחו� למודיעי� ולחו� לצד ההפו� מירושלי�
4

שהוא הקדר עצמו שהביא את הקדירות האלו מחו� ) א: תנאי� אלו מותר לקחת ממנו' בג', פי 
, וה� הקדרות) ב.  הביא� וקדר אחר הוא המוכרג שקדר אחד"אבל לא בכה, למודיעי� לבפני�

. דהיינו שאלו הקדרות שהביא עמו ולא מצר� עמו קדרות אחרות של קדר אחר היושב במודיעי�
אבל לא אצל חברי� אחרי� , � הוא נאמ�היינו החברי� שראו שהביא� אצל, �וה� הלוקחי) ג

 . שה� אינ� יכולי� לקנות אצלו�שלא ראו שהביא� 


