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  .כו �ד חגיגה

  ?מתי מודיעי� נחשבת כלפני� ומתי נחשבת כלחו	

  

   מלפני� ממודיעי�יוצאקדר   
   ונכנס למודיעי�

  קדר בא מחו	 למודיעי�
   למודיעי�ונכנס

  חבר בא מחו	 למודיעי� 
   למודיעי�ונכנס

כלפני�
1

כלחו�  
2

  

   מלפני� ממודיעי�יוצאחבר 
   ונכנס למודיעי�

כלחו�
3

כלחו�  
4

  

  

  ?י� נאמני� עמי האר	 על כלי חרס בלפני� מ� המודיעי�באיזה אופנ

  

  מלאי�' ריקי� או אפי  כלי חרס דקי�  

  דוקא כשה� ריקי�  דוקא שניטלי� בידו אחת  לריש לקיש

ה� מלאי�' אפי  שניטלי� בשני ידי�' אפי  יוחנ� ' לר
5

  שצעיפו בתוכו' ואפי, 

  

  ?איזה עוד דוגמאות של חומר קודש מתרומה מנתה משנתנו

  

 תרומהמה הדי� גבי   קודשמה הדי� גבי   

  גבאי� ישראלי� עמי ארצות של מל� נוכרי לגבות מסי� וארנונות .א
 נאמני� לומר שלא נגעו בשאר כלי�� שנכנסו לתו� הבית לגבות 

6
  

נאמני�אי� 
7

   לומר 
 שלא נגעו בשאר כלי�

גנבי� שגנבו מחבר כלי חרס והחזירו נאמני� שלא טמאוהו .ב
8

 מני� עליה�אינ� נא  

אינ� נאמני�  בירושלי� נאמני� עמי האר� על טהרת הקודש .ג
9

  

  

                                                           

1
לא יחזור  �מלפני� מ� המודיעי� מודיעי� כיו� שהקדר שעכשיו נכנס לתו� העיר , ומותר אז ליקח ממנו 

 . אימתי יקח�וא� לא עכשיו שיקח ממנו , שלפני� מ� המודיעי�עוד לאחוריו למקו� 

2
יש לנו לחכות עד , )דהינו מהמקו� הרחוק מירושלי�(דכיו� ששניה� באו מהשטח שמחו� למודיעי�  

 .שימשיכו בדרכ� הלאה ללפני� מ� המודיעי� ואז יקח ממנו

3
 .לא יקח ממנו עוד, ושניה� היו לפני� מ� המודיעי� וש� לא לקח ממנוהואיל  

4
שלא יקח ממנו ) מהאופ� שהיו שניה� לפני� מ� המודיעי� ונכנסו(ש "י שאופ� זה הוא כ"כ� פירש 

 . יחזור החבר הצרי� ליקח ויקח�דכיו� שסו� קדר ללכת ללפני� מ� המודיעי� , במודיעי� עצמה

5
ומצינו כזה דבר שחלוק די� , )כשה� אינ� של קודש(משקי� עצמ� טמאי� יוחנ� שה' אכ� מודה ר 

 .  טהורי��דהרי מצאנו פעמי� שהלגי� יהיה טמא טומאת שבעה והמשקי, המשקה מדי� הלגי�

6
.  בשאר הכלי� שלא לקחו ה� נאמני� לומר שלא נגעו בה� לחפש בה� א� יש בה� איזה דברי�,כלומר 

 .בזהובסמו� נפרט עוד כמה דיני� 

7
מפרשי� ) ה הגבאי�"בד(' אול� תוס, י שהחילוק במשנתנו כא� הוא בי� קודש לתרומה"כ� מבואר ברש 

  .שבי� קודש ובי� תרומה נאמני� ואינ� נאמני� על חטאת
8

 .דכלי חרס כל זמ� שלא נגעו מתוכו אינו מקבל טומאה מבחו�, ודי� זה שיי� רק בכלי חרס 

9
 .בשעת הרגל כל ישראל חברי� יכ, מלבד בשעת הרגל שה� נאמני� 
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  .חגיגה ד� כו

  ?כדלהל�תנאי� נאמני� הגבאי� לומר באיזה 

  

 יש עמ� נוכרי חשוב  יש עמ� נוכרי שאינו חשוב אי� עמ� נוכרי  

  נאמני�  נאמני�  נאמני� אמרו לא נכנסנו לבית

  אמרו נכנסנו
   ולא נגענו

� דאימת נכרילטע  נאמני�
1

   נאמני�:
  לא נאמני�:לטע� דאימת מלכות

  לא נאמני�

  

  ?ומשמשו בה עמי האר	 מה הדי� בדלהל�, חבר שפתח חביתו בירושלי� בשעת הרגל למכור

  

  יהודה' אליבא דר  אליבא דרבנ�  

  מותר  אסור למכור ממנה אחר הרגל

  להשאיר אותה 
  לרגל הבא

  אמי ' ר
 יצחק נפחא' ור

   אסור:חד אמר
   מותר:וחד אמר

  לא צרי� לעשות כ�

  

  :חגיגה ד� כו

  ?הא� היו מזהירי� את הכהני� עמי האר	 ברגל שלא ליגע בשולח� ובמנורה בהיכל

  

  במנורה  בשולח�  

היו מזהירי�  לתנא דמתניתי�
2

  לא היו מזהירי�  

היו מזהירי�  היו מזהירי�  לתנא דברייתא
3

  

  

ה ובטל השולח�ציפה לשולח� שיש שהציפוי אינו מקבל טומא
4

  ?מה הדי� בדלהל�,  לציפוי וטהור

  

 בשייר ג� מקו� לחתיכות לח�  בשייר מקו� הנחת כוסות שלא ציפהו  

  טמא  טמא  לתנא קמא

  טמא  טהור  יהודה' לר

  

                                                           

1
חד אמר אימת נכרי עליה� , אלעזר מה הטע� א� יש נכרי בהדייהו אינ� נאמני�' יוחנ� ור' נחלקו ר 

מ בנכרי "ונפ. וחד אמר שאימת מלכות עליה� שמא ילשי� הנוכרי עליה�, שמא יעניש� בגו� או בממו�
אול� לטע� שמא ילשי� עליה� , עניש� בעצמו דלא מפחדי� שי�ג אי� אימתו עליה� "שבכה, שאינו חשוב

  .כ� שיי�
2

 הרי שאי אפשר לסלקו �" ונתת על השולח� לח� פני� לפי תמיד) "ל:שמות כה(דכיו� שכתוב בשולח�  
 .לכ� היו מזהירי�" תמיד"ממקומו להטבילו כיו� שמתבטל מה שצרי� שיהיה בו 

3
הרי שצרי� שכל זמ� שהשולח� נמצא " ח השלח�כוואת המנורה נ) "לה:ש� כו(דכיו� שכתוב גבי מנורה  

 ."תמיד" והרי זה כמא� דכתיב במנורה עצמה �כח לו וש� שתהיה המנורה נ

4
 אכ� א� עשוי מעצי מסמי� שה� . כל כ�עשוי השולח� מעצי אכסלגי� שאינ� חשובי�שובאופ�  

ואי� חילוק בי� א� . � בטלייוחנ� ג� ה' ולר, ל לא בטלי לציפוי"רדל, בזה נחלקו, חשובי� או עצי שיטי�
וכ� אי� חילוק בי� א� חופה ,  דהיינו שמחוזק במסמרי� לבי� שאינו עומד�הוא ציפוי שעומד בפני עצמו 

 .ג� את השפה שסביב השולח� או לא בכל מקרה השולח� בטל לציפוי


