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 עיקריים במסכת:הנושאים ה
 

 .למצות ראיה וקרבנות הרג פרק א:

מחלוקת לגבי  ,שמן הראוי לא לחקור בהם נושאיםנושאים שאין דורשים בהם ברבים,  פרק ב:

רמות  ,וטומאת בגדים קרבנות הרגל, טומאת ידיים  דיניסמיכת ידיים על הקרבן ביו"ט, 

 .טומאת בגדיםשונות של 

חומרות בתרומה שאין בקודשים, מקרים שעמי הארץ שים שאין בתרומה וחומרות של קוד פרק ג:

, טבילת כלי המקדש לאחר דיני עם הארץ בשעת הרגלנאמנים לומר שלא טמאו כליהם, 

 הרגל.
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 פרק א':
 .הרגלמצות ראיה וקרבנות  :הנושאים העקריים בפרק

=== 
 מושגים:

 רגל:שלושה סוגי קרבנות היו חייבים עולי ה : קרבנות הרגל
 קרבן עולה.שהוא   עולת ראיה:

 שהוא קרבן שלמים.  שלמי חגיגה:   
 קרבן שלמים.שהוא  שלמי שמחה:    

 .אין ניכרים בו, לא סימני זכר ולא סימני נקבה  :טומטום
 .שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה  :אנדרוגינוס

 
 ? ממצוות ראיה ברגל פטורמי  משנה א:

 ִאָּיה,ַהּכל ַחָּיִבין ָּבְר 
 חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, ְוֻטְמטּום, ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס,

 ְוָנִׁשים, ַוֲעָבִדים ֶׁשֵאיָנם ְמֻׁשְחָרִרים,
 ַהִחֵּגר, ְוַהּסּוָמא, ְוַהחֹוֶלה, ְוַהָּזֵקן,
 ּוִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ְּבַרְגָליו.
 ּכֹוב ַעל ְּכֵתָפיו ֶׁשל ָאִביו, ְוַלֲעלֹות ִמירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּבִית; ִּדְבֵרי ֵּבית ַׁשַּמאי.ֵאיֶזהּו ָקָטן? ָּכל ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְר 

: ִית, ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כג, יד)ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ָּכל ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאחֹוז ְּבָידֹו ֶׁשל ָאִביו, ְוַלֲעלֹות ִמירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהּבַ 
 ָגִלים"."ָׁשלׁש ְר 

 כולם חייבים חוץ מ: 1
 .(ראה מושגים)אנדרוגינוס ו )ראה מושגים(טומטום חרש (ואפילו מדבר), שוטה וקטן,  1.1
 עבדים (עבריים).נשים ו 1.2
 זקן.ו, חולה סומא (אפילו בעין אחת) ,גריח 1.3
 (מירושלים לעזרה).ברגליו מי שאינו יכול ללכת  1.4

 מי נחשב לקטן (שפטור ממצוות ראיה) ? 2
 .להר הבית ירושליםמקטן שאינו יכול לרכב על כתפי אביו בעלותו  בית שמאי: 2.1
 מירושלים להר הבית.שאינו יכול לאחוז בידיו של אביו בעלותו  קטן בית הלל: 2.2

 
 המינימלי של עולת ראיה ושל שלמי חגיגה השווי משנה ב':

 ֶסף.ָמָעה ּכֶ  -ְׁשֵּתי ֶכֶסף, ַוֲחִגיָגה  -ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ָהְרִאָּיה 
 ְׁשֵּתי ֶכֶסף. -ָמָעה ֶּכֶסף, ַוֲחִגיָגה  -ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ָהְרִאָּיה 

 מעה אחת כסף., שלמי חגיגהמעות כסף ו 2, עולת ראיה בית שמאי: 1.1
 מעות כסף. 2חגיגה, שלמי ראיה, מעה אחת כסף ועולת  בית הלל: 1.2

 
 במועד ? יםמאיזה כסף קונים את הקרבנות הבא משנה ג':

 לֹות ַּבּמֹוֵעד ָּבאֹות ִמן ַהֻחִּלין, ְוַהְּׁשָלִמים ִמן ַהַּמֲעֵשר.עוֹ 
 יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ִמן ַהֻחִּלין.

 ַהַּמֲעֵשר. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ִמן
 יכולים לבא גם מכסף מעשר שני., שלמי שמחה .ף חוליןסמביאים מכעולות,  1
 :(וגם בשאר החגים) שמביאים ביו"ט ראשון של פסח חגיגה שלמי 2

 באים רק מחולין. בית שמאי: 2.1
 ).חייבות לבא מחוליןשמעות כסף  2ממעות מעשר שני, (מלבד אפשר גם  בית הלל: 2.2

 
 ? (בנוסף לחולין) מי שמחהלבאיזה בשר אפשר לצאת ידי חובה של ש משנה ד':

 ְּנָדִרים ּוַבְּנָדבֹות ּוְבַמֲעַשר ְּבֵהָמה,ִיְשָרֵאל יֹוְצִאין ְיֵדי חֹוָבָתן ּבַ 
 ְוַהּכֲהִנים ַּבַחָּטאֹות ּוָבֲאָׁשמֹות ּוַבְּבכֹור ּוֶבָחֶזה ּוַבּׁשֹוק,

 ַּבְּמָנחֹות. ֲאָבל לא ָּבעֹופֹות ְולא
 .ובמעשר בהמה, שנדרו כל השנהנדרים ונדבות בבשר   ישראלים: 1
 כהנים: 2

 .)בשרם נאכל לכהניםוהרגל ( עולי שמביאים אתםחטאות ואשמות בבשר  2.1
 בחזה ושוק שמקבלים הכהנים מקרבנות השלמים., ובקרבן בכור (שבשרו נאכל לכהנים) 2.2

 (כיון שאינו בשר). קרבנות מנחותמ נותרותלא אין יוצאים ידי חובה בבשר עוף, ו 3
 

 כמות הקרבנות שיש להביא ברגל משנה ה':
 .ים ְמֻרִּבים ְועֹולֹות ֻמָעטֹותֵמִביא ְׁשָלמִ  ,ים ֻמָעִטיםִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו אֹוְכִלים ְמֻרִּבים ּוְנָכסִ 

 .ָלִמים ֻמָעִטיןּוְׁש  ֵמִביא עֹולֹות ְמֻרּבֹות ,ְנָכִסים ְמֻרִּבים ְואֹוְכִלין ֻמָעִטין
 .ר: ָמָעה ֶּכֶסף ּוְׁשֵּתי ֶכֶסףַעל ֶזה ֶנֱאמַ  ,ֶזה ָוֶזה ֻמָעט

 ה' ֱאלֶהי� ֲאֶׁשר ָנַתן ָל�". "ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ְּכִבְרַּכת :טז, יז) ַעל ֶזה ֶנֱאַמר (דברים ,ֶזה ָוֶזה ְמֻרִּבים
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 ט בעולות ראיה.יממעחגיגה, ושלמי במרבה  ו מרובים ונכסיו מועטים:תמי שבני בי 1
 .ממעיט בשלמי חגיגהמרבה בעולות, ו מי שבני ביתו מועטים ונכסיו מרובים: 2
 מי שבני ביתו מועטים ונכסיו מועטים: 3

 מעות כסף. 2 -שלמי חגיגה ביא עולת ראיה במעה כסף (משנה ב') ובמ
 .שלמי חגיגהגם ב, ותעולומרבה גם ב מי שבני ביתו מרובים ונכסיו מרובים: 4

 
 הזמן המתאים להביא עולות ראיה ושלמי חגיגה משנה ו':

 ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחג. ,חֹוֵגג ֶאת ָּכל ָהֶרֶגל -ִמי ֶׁשּלא ַחג ְּביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג 
 ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּותֹו. -ָעַבר ָהֶרֶגל ְולא ַחג 

 יּוַכל ְלִהָּמנֹות".-יּוַכל ִלְתקן, ְוֶחְסרֹון לא-"ְמֻעָּות לא :ֶנֱאַמר (קהלת א, טו) ַעל ֶזה
 מי שלא הביא ביו"ט ראשון של חג: 1

 גם בשמיני עצרת. ול להביא: יכבחג הסוכותיכול להביא בשאר ימות החג, ו
 מי שלא הביא בכל ימות החג אין לו תקנה. 2
 

 על מי נאמר מעוות לא יוכל לתקון ? משנה ז':
 .ָוה ְוהֹוִליד ִמֶּמָּנה ַמְמֵזרַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְמַנְסָיא אֹוֵמר: ֵאיֶזהּו ְמֻעָּות ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ִלְתקֹון? ֶזה ַהָּבא ַעל ָהֶעְר 

 ְלַהֲחִזירֹו ִויַתֵּקן. ְּבגֹוֵנב ְוגֹוֵזל, ָיכֹול הּואִאם ּתאַמר 
ה? ֶזה ַּתְלִמיד ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי אֹוֵמר: ֵאין קֹוִרין ְמֻעָּות ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשָהָיה ְמֻתָּקן ַּבְּתִחָּלה ְוִנְתַעַּות, ְוֵאיזֶ 

 ַהּתֹוָרה. ַהּפֹוֵרׁש ִמן
 והוליד ממנה ממזר. ההערוועל  זה הבא רבי שמעון בן מנסיא: 1

 זה לא נאמר על גונב או גוזל שהרי יכול להחזיר את מה שגנב או גזל.
 .שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות ,התורהזה תלמיד חכם הפורש מן  רבי שמעון בר יוחאי: 2
 

 להלכות שונות מביאים מהתורהסוגי אסמכתאות ש 3  משנה ח':
 יר, ְוֵאין ָלֶהם ַעל ַמה ֶּׁשִּיְסמכּו.ֶהֵּתר ְנָדִרים ּפֹוְרִחין ָּבֲאוִ 

 ֻמָעט ַוֲהָלכֹות ְמֻרּבֹות. ִהְלכֹות ַׁשָּבת, ֲחִגיגֹות ְוַהְּמִעילֹות, ֲהֵרי ֵהם ַּכֲהָרִרים ַהְּתלּוִין ְּבַשֲעָרה, ֶׁשֵהן ִמְקָרא
 ֶּׁשִּיְסמכּו. ַהִּדיִנין ְוָהֲעבֹודֹות, ַהְּטָהרֹות ְוַהֻּטְמאֹות ַוֲעָריֹות, ֵיׁש ָלֶהן ַעל ַמה

 ֵהן ֵהן ּגּוֵפי תֹוָרה.
 התרת נדרים אין להם על מה להסתמך אלא על תורה שבעל פה. 1
 הלכות שבת, חגיגה ומעילה, יש להם רמזים דקים בתורה, כמו הרים התלויים בשערה. 2
 נלמדים ממקראות מפורשים בתורה. ,טומאה וטהרה ודיני עריותדיני ממונות, דיני קרבנות,  3
 גים ללא הבדל, כולם גופי תורה הם.הסו 3כל  4
 

 פרק ב'
 ,שמן הראוי לא לחקור בהם נושאיםנושאים שאין דורשים בהם ברבים,  קריים בפרק:יהנושאים הע

קרבנות הרגל, טומאת  דינימחלוקת לגבי סמיכת ידיים על הקרבן ביו"ט, 
 .טומאת בגדיםרמות שונות של  ,וטומאת בגדים ידיים 

 
 מושגים

 והאחר היה אב בית דין. במסכת הסנהדרין תקופה שבה בראש הסנהדרין עמדו שניים, אחד היה נשיא :תתקופת הזוגו
כל מובא ש במשנה ב' בפרקנו לאחר תקופתו של אנטיגונוס איש סוכו. שהיוזוגות  5נזכרים  אבות 

 .ביו"ט על גבי קרבן היה חלוק בתוכו לגבי שאלת הסמיכה אחד מהזוגות האלה
א כך בשל הקרבנות הרבים שהביאו באותו יום. בכל רחג השבועות. הוא נק חרהיום הראשון לא הוא יום טבוח:

בנות נוספים שאין רשלמי חגיגה, וק, ת ראיהלעולי הרגל קרבנות של עו הביאוהרגלים  אחד משלושת 
ג הנוספים בימי חול המועד, אולם בח וסוכות הקריבו את הקרבנות חמקריבים אותם ביו"ט עצמו. בפס

ל שבועות חאותם קרבנות. כאשר  להקרבתריו חד בלבד, שמשו הימים שלאחהשבועות שהוא יום א
בועות הקריבו קרבנות שר שכך ביום שלאחרת. כיון עולות ושלמי חגיגה הוקרבו רק למח אף ,בשבת

מחלוקת עם  ההייתקצת יו"ט. בימי בית שני , הוא נחשב רבים. בשל הקרבנות הרבים ביום זה
יא מדעתם של הצדוקים נקבעו ול תמיד ביום ראשון, וכדי להוצחי שטענו שחג שבועות ,הצדוקים

 שאם יום טבוח חל אחר השבת נוהגים בו כיום חול.להראות  םמיוחדידינים 
 

 נושאים שאין דורשים בהם ברבים :משנה א
 ִים,ֵאין ּדֹוְרִׁשין ָּבֲעָריֹות ִּבְׁשלָׁשה, ְולא ְּבַמֲעֵשה ְבֵראִׁשית ִּבְׁשנַ 
 ְולא ַּבֶּמְרָּכָבה ְּבָיִחיד, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה ָחָכם ּוֵמִבין ִמַּדְעּתֹו.

 
 ַמה ְּלַמְעָלה, ַמה ְּלַמָּטה, .ְּבַאְרָּבָעה ְּדָבִרים, ָראּוי לֹו ְּכִאּלּו לא ָּבא ָלעֹוָלם ָּכל ַהִּמְסַּתֵּכל

 ַמה ְּלָפִנים ּוַמה ְּלָאחֹור.
 

 ָּבא ָלעֹוָלם. ְּכבֹוד קֹונֹו, ָראּוי לֹו ֶׁשּלאְוָכל ֶׁשּלא ָחס ַעל 
 אלא בפחות מכך. ,אין דורשים בנושאים של עריות בפני שלושה 1
 אלא בפחות מכך. שניים,אין דורשים במעשה בראשית בפני  2
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 מותר לדרוש :במעשה מרכבה  3
 רק בפני אחד ורק אם הוא חכם ומבין דברים שנאמרים לו ברמיזה.

 שמן הראוי לא לחקור בהם דברים כותרת נוספת:
 מה למטה מן הארץ., ומה למעלה מהרקיע 1
 מה יהיה באחרית ימות עולם., ומה היה לפני בריאת העולם 2

 כל שעובר עבירה בסתר (לא חס על כבוד קונו), ראוי לו שלא בא לעולם. כותרת נוספת:
 

 ביו"ט בןלגבי סמיכת ידיים על הקרכל אחד מחמשת זוגות התנאים  שלמחלוקת  :משנה ב
 יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר אֹוֵמר: ֶׁשּלא ִלְסמֹו�. יֹוֵסי ֶּבן יֹוָחָנן אֹוֵמר: ִלְסמֹו�.

 ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר: ֶׁשּלא ִלְסמֹו�. ִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי אֹוֵמר: ִלְסמֹו�.
 ח אֹוֵמר: ִלְסמֹו�.ְיהּוָדה ֶּבן ַטַּבאי אֹוֵמר: ֶׁשּלא ִלְסמֹו�. ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשטָ 

 ְׁשַמְעָיה אֹוֵמר: ִלְסמֹו�. ַאְבַטְליֹון אֹוֵמר: ֶׁשּלא ִלְסמֹו�.
 ֶנְחְלקּו. ָיָצא ְמַנֵחם, ִנְכַנס ַׁשַּמאי. ַׁשַּמאי אֹוֵמר: ֶׁשּלא ִלְסמֹו�. ִהֵּלל אֹוֵמר: ִלְסמֹו�. ִהֵּלל ּוְמַנֵחם לא

 ים ָלֶהם ֲאבֹות ֵּבית ִּדין.ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ְנִשיִאים, ּוְׁשִנּיִ 
 

 כיצד נוהגים בקרבנות הרגל שצריכים סמיכה :משנה ג
 ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ְמִביִאין ְׁשָלִמים ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהם, ֲאָבל לא עֹולֹות.

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ְמִביִאין ְׁשָלִמים ְועֹולֹות ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהם.
 בית שמאי: 1

 בערב יו"ט.אבל צריך לסמוך עליו קרבן שלמים יש להביא ביו"ט  1.1
 .וקרבן עולה אין להביא ביו"ט אלא בשאר ימות החג ואז גם לסמוך עלי 1.2

 עליהם.פשר גם לסמוך גם שלמים וגם עולות מביאים ביו"ט וא בית הלל: 2
 

 שבועות) ?חג המתי שוחטים עולות ראיה בעצרת ( :משנה ד
 יֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: יֹום ְטבֹוַח ַאַחר ַהַּׁשָּבת.ֲעֶצֶרת ֶׁשָחָלה ִלהְ 

 ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ֵאין יֹום ְטבֹוַח ַאַחר ַהַּׁשָּבת.
 ֶׁשִאם ָחָלה ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ֶׁשּיֹום ְטבֹוַח ַאַחר ַהַּׁשָּבת. ּומֹוִדים

 ֵכָליו,ְוֵאין ּכֵהן ָּגדֹול ִמְתַלֵּבש ּבְ 
 ּוֻמָּתִרין ְּבֶהְסֵּפד ּוְבַתֲעִנית,

 ֲעֶצֶרת ַאַחר ַהַּׁשָּבת. ֶׁשּלא ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ָהאֹוְמִרין:
 אם עצרת חל ביום שישי: 1

 .)ראה מושגים ,יום טבוחשהוא ( שחיטת העולות ביום ראשון בית שמאי: 1.1
 שחיטת העולות ביום שישי (בחג עצמו). בית הלל: 1.2

 :אם עצרת חל בשבת 2
 ).אף לדעת בית הללשחיטת העולות ביום ראשון ( 2.1

 כהן גדול אינו מתלבש בבגדיו הנאים באותו יום ראשון. 2.1.1
 מותר באותו יום להתענות ולהספיד. 2.1.2

 .כל זה עושים כדי להכחיש דעתם של צדוקים(שאומרים שעצרת חל תמיד אחר השבת) 2.2
 

 לגבי רמות שונות של קדושה ידיים טהרתדינים הקשורים ל :משנה ה
 .ין ְוַלַּמֲעֵשר ְוַלְּתרּוָמהנֹוְטִלין ַלָּיַדִים ַלֻחּלִ 
 .ְוַלּקֶדׁש ַמְטִּביִלין

 ִנְטָמא ּגּופֹו. -ְוַלַחָּטאת, ִאם ִנְטְמאּו ָיָדיו 
 יש לנטול ידיים במקרים הבאים: 1

 .בתרומה ולאכילת כל דבר של תרומה ונגיעה, לאכילת פת מעשר שני לאכילת פת חולין
 לאכול קודשים (כגון בשר שלמים). אם רוציםבמקוה יש לטבול ידיים  2
 לנגוע במי חטאת של אפר פרה אדומה. אם רוצים ,יש לטבול את כל הגוףכשהידיים טמאות,  3
 

 הטובל לשם דבר קל אין מועילה לו טבילתו לדבר חמור :משנה ו
 ָאסּור ַלַּמֲעֵשר. ,ַהּטֹוֵבל ַלֻחִּלין ְוֻהֲחַזק ַלֻחִּלין

 ָאסּור ַלְּתרּוָמה., ָטַבל ַלַּמֲעֵשר ְוֻהֲחַזק ַלַּמֲעֵשר
 ָאסּור ַלּקֶדׁש. ,ָטַבל ַלְּתרּוָמה ְוֻהֲחַזק ַלְּתרּוָמה

 ָאסּור ַלַחָּטאת. ,ָטַבל ַלּקֶדׁש ְוֻהֲחַזק ַלּקֶדׁש
 ֻמָּתר ַלַּקל. ,ָטַבל ֶלָחמּור

 ְּכִאּלּו לא ָטַבל. ,ָטַבל ְולא ֻהֲחַזק
 מעשר שני.לנגוע בידיו במוחזק לאכול חולין בטהרה, אסור לו  הטובל כדי להיות 1
 תרומה.ב לנגוע בידיוהטובל כדי להיות מוחזק לאכול מעשר שני בטהרה, אסור לו  2
 .קודשיםלנגוע בידיו בבטהרה, אסור לו  תרומההטובל כדי להיות מוחזק לאכול  3
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 .מי חטאתלנגוע בבטהרה, אסור לו  קודשיםהטובל כדי להיות מוחזק לאכול  4
 בקדושה פחותה. לנגועטבל להיות מוחזק לקדושה חמורה, מותר  5
 , לא מועילה לו הטבילה (אלא לאכילת חולין בטהרה).מיוחדתטבל ללא כוונה  6
 

 רמות שונות של טומאת בגדים :משנה ז
 ִּבְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ ִמְדָרס ַלְּפרּוִׁשין.
 ָמה.ִּבְגֵדי ְּפרּוִׁשין ִמְדָרס ְלאֹוְכֵלי ְתרּו

 ִּבְגֵדי אֹוְכֵלי ְתרּוָמה ִמְדָרס ַלּקֶדׁש.
 ִּבְגֵדי קֶדׁש ִמְדָרס ַלַחָּטאת.

 יֹוֶעֶזר ָהָיה ָחִסיד ֶׁשַּבְּכֻהָּנה, ְוָהְיָתה ִמְטַּפְחּתֹו ִמְדָרס ַלּקֶדׁש. יֹוֵסי ֶּבן
 ַלַחָּטאת. ָתה ִמְטַּפְחּתֹו ִמְדָרסיֹוָחָנן ֶּבן ֻּגְדְּגָדא ָהָיה אֹוֵכל ַעל ַטֲהַרת ַהּקֶדׁש ָּכל ָיָמיו, ְוָהיְ 

 בגדי עם הארץ מטמאים טומאת מדרס את הפרושים. 1
 בגדי פרושים מטמאים טומאת מדרס את אוכלי מעשר שני. 2
 בגדי אוכלי מעשר שני מטמאים טומאת מדרס את אוכלי תרומה. 3
 בגדי אוכלי תרומה מטמאים טומאת מדרס את אוכלי קודשים. 4
 מאת מדרס את מי שעוסקים במי חטאת.בגדי קודשים מטמאים טו 5
 יוסי בן יועזר: 6

 מאוד מכל טומאה לצורך אכילת תרומה.היה נזהר  6.1
 טמאה טומאת מדרס לאוכלי קודשים. המשה אותו בסעודה הייתיהמפית שש 6.2

 יוחנן בן גודגדה: 7
 אכל חולין בטהרה של קודשים. 8
 טאת.המפית ששמשה אותו בסעודה הייתה טמאה טומאת מדרס לעוסקים במי ח 9
 

 פרק ג
 ,חומרות בתרומה שאין בקודשיםחומרות של קודשים שאין בתרומה ו :קריים בפרקיהנושאים הע

דיני עם הארץ מקרים שעמי הארץ נאמנים לומר שלא טמאו כליהם, 
 , טבילת כלי המקדש לאחר הרגל.בשעת הרגל

 
 מושגים

יתה הוא נקרא אונן מהתורה ואסור כל יום המ מי שמת לו אחד מקרוביו שהוא חייב להתאבל עליו, :אונן
לא יאכל גם אז לאכול בקודשים. בלילה לאחר יום המיתה, הוא אונן מדרבנן, וגזרו חכמים שלו 

  .קודשים
עדיין חייבים הם להביא קרבן למחרת. כגון: זב  ,ישנם אנשים טמאים שאחר שטבלו והעריב שמשם :מחוסר כיפורים

מחוסרי  נקראיםביא למחרת קרבן לכפרה. אנשים אלה או מצורע לאחר שטבלו, צריכים הם לה
 שמש, קודם שהביאו את קרבנם.גם לאחר הטבילה והערב  כפרה

 הוא הזמן שבו דורכים ענבים בגת.  :הגתותשעת 
 הוא הזמן שבו עוצרים את הזיתים בבית הבד.  :הבדיםשעת 

 
 חומרות שיש בקודשים ואין בתרומה :משנה א

 רּוָמה:ֹחֶמר ַּבּקֶדׁש ִמַּבּתְ 
 ֶׁשַּמְטִּביִלין ֵּכִלים ְּבתֹו� ֵּכִלים ַלְּתרּוָמה, ֲאָבל לא ַלּקֶדׁש.

 ַּבְּתרּוָמה, ֲאָבל לא ַּבּקֶדׁש. -ֲאחֹוַרִים ְותֹו� ּוֵבית ַהְּצִביָטה 
 נֹוֵשא ֶאת ַהְּתרּוָמה, ֲאָבל לא ֶאת ַהּקֶדׁש. -ַהּנֹוֵשא ֶאת ַהִּמְדָרס 

 ה ִמְדָרס ַלּקֶדׁש.ִּבְגֵדי אֹוְכֵלי ְתרּומָ 
 ֶׁשַּבּקֶדש ַמִּתיר ּוְמַנֵּגב ּוַמְטִּביל ְוַאַחר ָּכ� קֹוֵׁשר, ּוַבְּתרּוָמה קֹוֵׁשר ְוַאַחר ָּכ� ַמְטִּביל. לא ְּכִמַּדת ַהּקֶדׁש ִמַּדת ַהְּתרּוָמה,

 שימוש בקודשים.לאך לא  ,שימוש בתרומהל ותומכשירה א ,בתוך כלי אחר הטבלת כלי 1
 :בטומאה דרבנן , כשהוא נטמאקי הכלי הבאיםחלאחד מ 2

 .בית קיבול אחורי הכלי כשיש לו •
 חלל הפנימי של הכלי. •
 (שקע בדופן האחורית של הכלי, או בידית הנשיאה של הכלי). האחיזה של הכלי בית •
 לא מטמא את שאר הכלי. לגבי תרומה:  2.1
 .מטמא את כל הכלי לגבי קודשים: 2.2

 :אותו בטומאת מדרס) (כלי שהזב טימא הנושא את המדרס 3
 יכול לשאת גם תרומה מבלי לנגוע בה (כגון בתוך כלי חרס). 3.1
 י שיגע בהם).לאינו יכול לשאת קודשים (אפילו ב 3.2

 מטמאים טומאת מדרס את האוכלים קודשים. ,בגדי אוכלי תרומה 4
 הטבלת בגד שיש בו קשר או שהוא לח: 5
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 הטבלתו. בקודשים, חייב לפתוח את הקשר וכן לנגב את הבגד, לפני 5.1
 .אין צורם להתיר את הקשר ויכול אף לקשור ואח"כ להטביל ,בתרומה 5.2

 
 
| 
 

 המשך חומרות שיש בקודשים ואין בתרומה :משנה ב
 ְצִריִכין ְטִביָלה ַלּקֶדׁש, ֲאָבל לא ַלְּתרּוָמה. ,ֵּכִלים ַהִּנְגָמִרין ְּבַטֲהָרה

 ַלְּתרּוָמה. ַהְּכִלי ְמָצֵרף ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו ַלּקֶדׁש, ֲאָבל לא
 ָּפסּול, ְוַהְּׁשִליִׁשי ַּבְּתרּוָמה. ָהְרִביִעי ַּבּקֶדׁש

 .ֲחֶבְרָּתּה ְטהֹוָרה ,ּוַבְּתרּוָמה: ִאם ִנְטֵמאת ַאַחת ִמָּיָדיו
 ַּבּקֶדׁש, ֲאָבל לא ַּבְּתרּוָמה. ֶׁשַהָּיד ְמַטָּמא ֶאת ֲחֶבְרָּתּה .ַמְטִּביל ְׁשֵּתיֶהן ,ּוַבּקֶדׁש

 שלא יטמאו לאחר שנגמרה מלאכתם :(שהוא גם חבר)הם האומן כלים שנזהר ב 1
 טבילה לשימוש בקודשים.בכל זאת צריכים  1.1
 אינם צריכים טבילה לשימוש בתרומה. 1.2

 כלי מספר חתיכות של אוכל ונגעה טומאה באחת מהן:תוך האם יש ב 2
 הכלי מצרף את כל החתיכות להיות כחתיכה אחת לגבי קודשים וכולם טמאות. 2.1
 חתיכה אחת טמאה והשאר טהורות. .מצרפם לגבי תרומה הכלי אינו 2.2

 יש רק "שלישי לטומאה". ,יש דרגה של "רביעי לטומאה". בתרומה ,בקודש 3
 אם נטמאת יד אחת (בטומאה דרבנן): 4

 .עדיין טהורה ההשניי ,לגבי תרומה 4.1
 טמאה, וצריך להטביל שתיהן. הגם השניי שיםלגבי קוד 4.2

 
 ואין בתרומה המשך חומרות שיש בקודשים :משנה ג

 אֹוְכִלין אָכִלים ְנגּוִבין ְּבָיַדִים ְמֹסָאבֹות ַּבְּתרּוָמה, ֲאָבל לא ַּבּקֶדׁש.
 ָהאֹוֵנן ּוְמֻחַּסר ִּכּפּוִרים ְצִריִכין ְטִביָלה ַלּקֶדׁש, ֲאָבל לא ַלְּתרּוָמה.

 בידיים טמאות:ת מאכלים יבשים אכיל 1
 לאכלה בידיים טמאות. מותר ,תרומה שלא הוכשרה לקבל טומאה (ע"י מים) 1.1
 אסור לאכלם בידיים טמאות. ,קודשים שלא הוכשרו לקבל טומאה 1.2

 :(ראה מושגים)ומחוסר כיפורים , (ראה מושגים) אונן 2
חייבים בטבילה לאכילת קודשים (אונן אף לאחר סיום אנינותו, ומחוסר כיפורים אף לאחר הבאת  2.1

 קרבנותיו) 
 אוכלים תרומה ללא טבילה. 2.2

 
 ות שיש בתרומה ואין בקודשיםחומר :משנה ד

 ֹחֶמר ַּבְּתרּוָמה,
 ֶׁשִּביהּוָדה ֶנֱאָמִנים ַעל ַטֲהַרת ַיִין ָוֶׁשֶמן ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה,

 ּוְבָׁשַעת ַהִּגּתֹות ְוַהַּבִּדים ַאף ַעל ַהְּתרּוָמה.
 ,הְוֵהִביאּו לֹו ָחִבית ֶׁשל ַיִין ֶׁשל ְּתרּומָ  ָעְברּו ַהִּגּתֹות ְוַהַּבִּדים

 ֲאָבל ַמִּניָחּה ְלַגת ַהָּבָאה. .לא ְיַקְּבֶלָּנה ִמֶּמּנו
 ֶנֱאָמן. -ְוִאם ָאַמר לֹו: ִהְפַרְׁשִּתי ְלתֹוָכּה ְרִביִעית קֶדׁש 

 ,ַּכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן ַהְמֻדָּמעֹות
 ים יֹום.ֶנֱאָמִנין ֲעֵליֶהם ְּבָׁשַעת ַהִּגּתֹות ְוַהַּבִּדים, ְוקֶדם ַלִּגּתֹות ִׁשְבעִ 

 עמי הארץ ביהודה שאומרים ששמרו יין ושמן בטהרת קודשים: 1
  נאמנים כל השנה. לגבי קודש: 1.1
 אינם נאמנים. ובשאר השנה ,נאמנים (ראה מושגים)בשעת הגיתות והבדים  לגבי תרומה: 1.2

 הביא לחבר כדי יין או שמן לאחר שעת הגיתות והבדים:עם הארץ ש 2
 לא יקבל ממנו. 2.1
 בעונת הגיתות והבדים הבאה. ולהביאה לחזורעם הארץ יכול  2.2

 כל השנה.נאמן על הקודש וגם על התרומה קודש, וחבית של עם הארץ שמעורב בה תרומה  3
 שיש בהם טבל (שנחשב לתרומה וחולין שמעורבים יחד),, של עם הארץ כדי יין או שמן 4

 הכדים.טהרת נאמן גם על הוא יום קודם לכן,  70עד  בזמן הגיתות והבדים וכן
 

 קולה נוספת שיש בקודשים ואין בתרומה :משנה ה
 ֵאין ֶנֱאָמִנים. ,ִמן ַהּמֹוִדיִעית ְוַלחּוץ .ֶנֱאָמִנין ַעל ְּכֵלי ֶחֶרס ,ִמן ַהּמֹוִדיִעית ְוִלְפִנים

 ַהּמֹוִדיִעית, ֵּכיַצד? ַהַּקָּדר ֶׁשהּוא מֹוֵכר ַהְּקֵדרֹות, ִנְכַנס ִלְפִנים ִמן
 ֶנֱאָמן. ,ֵדרֹות ְוֵהן ַהּלֹוְקִחיםהּוא ַהַּקָּדר ְוֵהן ַהּקְ 
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 ֵאינֹו ֶנֱאָמן. -ָיָצא 
 למקום שהוא בין מודיעין לירושלים: ולפנים,יא כלי חרס קטנים ממודיעין המבעם הארץ קדר  1

 נאמן לומר שהכלים טהורים לגבי קודש אבל אינו נאמן לגבי תרומה.
 התנאים הנדרשים כדי שיהיה קדר עם הארץ נאמן: 2

 .וקדירותימוכר את הקדרות שלו. אחר אינו נאמן על הקדר עצמו  2.1
 .אינו נאמן לצרף עמהן קדירות של קדר אחררק על הקדירות שהביא עמו נאמן.  2.2
 נאמן רק אצל הלקוחות שראו אותו מביא את הכלים. 2.3

 .אינו נאמן על כליו והתרחק מירושלים,חזר עם כליו מן המודיעין ולחוץ אם הקדר  3
 

 מי הארץ נאמנים לומר שלא טמאו את כליהםמקרים שבהם ע :משנה ו
 ַהַּגָּבִאין ֶׁשִּנְכְנסּו ְלתֹו� ַהַּבִית,

 ,ְוֵכן ַהַּגָּנִבים ֶׁשֶהֱחִזירּו ֶאת ַהֵּכִלים
 ֶנֱאָמִנין לֹוַמר: לא ָנַגְענּו.

 ּוִבירּוָׁשַלִים ֶנֱאָמִנין ַעל ַהּקֶדׁש,
 ַאף ַעל ַהְּתרּוָמה. ּוְבָׁשַעת ָהֶרֶגל

 שנכנסו לבית לגבות משכון, נאמנים לומר שנגעו רק במה שלקחו. גובי מיסים 1
 .של הכלים גנבים שגנבו כלי חרס, והחזירום, נאמנים לומר שלא נגעו בחלל הפנימי 2
 :בירושליםנאמנותם של עמי הארץ  3

 על כלי חרס שהם טהורים לקודש.לומר נאמנים   3.1
 .נאמנים גם לגבי תרומה ,בשעת הרגל 3.2

 
 לאחר הרגל הםמעמי הארץ ברגל ונשתייר  הםשנגעו בחבר של חנווני  היין או עיס :משנה ז

 ,ַהּפֹוֵתַח ֶאת ָחִביתֹו ְוַהַּמְתִחיל ְּבִעָּסתֹו, ַעל ַּגב ָהֶרֶגל
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִיְגמר.

 ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: לא ִיְגמר.
 

 .ַטֲהַרת ָהֲעָזָרה ִמֶּׁשָעַבר ָהֶרֶגל ָהיּו ַמֲעִביִרין ַעל
 ָעַבר ָהֶרֶגל ְּביֹום ִׁשִּׁשי, לא ָהיּו ַמֲעִביִרין, ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף לא ְּביֹום ֲחִמיִׁשי, ֶׁשֵאין ַהּכֲהִנים ְּפנּוִיין.
 למכור את הנותר בחזקת טהור. יכול לאחר הרגל רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1
 בחזקת טהור. מה שנשתיירמכור את אין להמשיך ל חכמים: 2

 טבילת כלי המקדש לאחר הרגל משום טומאת עמי הארץ שנגעו בהם ברגל כותרת נוספת:
 .(מעבירים אותם ממקומם) לאחר הרגל מטבילים את כלי המקדש 1
 היו מטבילים את הכלים רק ביום ראשון. אם יו"ט אחרון היה ביום חמישי: 2
 אם יו"ט אחרון היה ביום רביעי: 3

 מטבילים את הכלים ביום חמישי. נא קמא:ת 3.1
 מטבילים את הכלים רק ביום ראשון. (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  3.2

 
 הטבלת כלי המקדש לאחר הרגלהמשך באור  :משנה ח

 ֵּכיַצד ַמֲעִביִרים ַעל ַטֲהַרת ָהֲעָזָרה?
 ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש,

 ִהָּזֲהרּו ֶׁשּלא ִּתְּגעּו ַּבֻּׁשְלָחן (ּוַבְּמנֹוָרה) ּוְתַטְּמאּוהּו.ְואֹוְמִרין ָלֶהם: 
 ם ַּתְחֵּתיֶהן.ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש, ֵיׁש ָלֶהם ְׁשִנִּיים ּוְׁשִליִׁשים, ֶׁשִאם ִנְטְמאּו ָהִראׁשֹוִנים ָיִביאּו ְׁשִנִּיי

 ְטִביָלה, ּוִניןָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשָהיּו ַּבִּמְקָּדׁש ְטע
 חּוץ ִמִּמְזַּבח ַהָּזָהב ּוִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַּכַּקְרַקע; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.

 .ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְמֻצִּפין
 לאחר הרגל היו מטבילים את כל הכלים שבמקדש. 1
 שלא לנגוע בשולחן. ,בשעת הרגל היו מזהירים את הכהנים עמי הארץ 2
 מקדש היו עוד אחד או שנים נוספים כרזרבה.בכל כלי ל 3
 כל כלי המקדש טעונים טבילה לאחר הרגל. 4
 לגבי מזבח הזהב ומזבח הנחושת: 5
 נחשבים כקרקע.לא היו מטבילים אותם כיון שהם  רבי אליעזר: 6
 :ולכן המזבחות היו מצופים זהב ונחושת חכמים: 7

 לל הציפוי.הטבילו אותם בג פרוש אחד: 7.1
 הציפוי בטל לגביהם ולא הטבילו אותם. פרוש אחר: 7.2
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