
 

  וחגיגה כ
  

אין נאמנין. כיצד? הקדר  -נאמנין על כלי חרס, מן המודיעים ולחוץ  -המודיעים ולפנים  מן משנה.
אינו  -נאמן, יצא  -שהוא מוכר הקדרות נכנס לפנים מן המודיעים, הוא הקדר והן הקדרות והן הלוקחין 

 . נאמן
  כיצד? מודיעים, פעמים כלפנים, פעמים כלחוץ. תנא:  : על העיר מודיעים עצמה ברייתא

  פנים, כל -קדר יוצא וחבר נכנס  
  כלחוץ. -או שניהן יוצאין שניהן נכנסין   

  אמר אביי: אף אנן נמי תנינא: : חיזוק ממשנתינו
הקדר שמכר את הקדירות ונכנס לפנים מן 

  .המודיעים
  אינו נאמן -יצא 

מודיעים, הא מודיעים דלפנים מן ה -טעמא 
  לא מהימן -גופה 

  אמן!נ -הא מודיעים גופה 

  קדר יוצא וחבר נכנסב -כאן   בששניהן יוצאין או שניהן נכנסין -כאן 
  

  . נאמנין בכלי חרס הדקין לקודשתנא: : הגבלת דברי המשנה
   :מחלוקת בהגדרת כלי חרס קטן

  .אמר ריש לקיש: והוא שניטלין בידו אחת  

  .ורבי יוחנן אמר: אפילו שאין ניטלין בידו אחת 
  : מחלוקת ר' יוחנן וריש לקישעוד 

  רבי יוחנן  ריש לקיש
  כו.אפילו מלאים, ואפילו אפיקרסותו לתו  אל -לא שנו אלא ריקנין, אבל מלאין 

ואמר רבא: ומודה רבי יוחנן במשקין עצמן שהן   
לגין  -טמאין. ואל תתמה, שהרי לגין מלא משקין, 

  טמאין טומאת שבעה ומשקין טהורין.

 
ובירושלים  .את הכלים, נאמנין לומר לא נגענוהגבאין שנכנסו לתוך הבית, וכן הגנבים שהחזירו  משנה.

 . נאמנין על הקודש, ובשעת הרגל אף על התרומה
ו לתוך הגבאין שנכנס -משנה   סתירה

  נאמנין לומר לא נגענו הבית
, הבית כולו הגבאין שנכנסו לתוך הבית -רייתא ב

  טמא!
  דאיכא נכרי בהדייהו  דליכא נכרי בהדייהו  פתרון
חיזוק 

  לפתרון
לא נכנסנו  נאמנין לומר -דתנן: אם יש נכרי עמהן   

  אבל אין נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו.
  וכי איכא נכרי בהדייהו מאי הוי?  שאלה:

חד אמר: אימת נכרי עליהן, וחד אמר: אימת מלכות  רבי יוחנן ורבי אלעזר, תשובות:
  עליהן. 

  מאי בינייהו?  שאלה על התשובות:
 איכא בינייהו נכרי שאינו חשוב.  תשובה:

  
את  וכן הגנבים שהחזירו -משנה   סתירה

  הכלים, נאמנין לומר לא נגענו
באין שנכנסו הגהגנבים שנכנסו  -ברייתא 

   לתוך הבית, הבית כולו טמא!
    ובהכשעשו תש  פתרון
    שהחזירו את הכליםדיקא נמי, דקתני   חיזוק

  
  , ובירושלים נאמנין על הקודש

  . שאין עושין כבשונות בירושלים -נאמנין על כלי חרס גסין לקודש. וכל כך למה תנא:  ברייתא:
  

   ובשעת הרגל אף על התרומה
  מנהני מילי?  שאלה:

 ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחדאמר רבי יהושע בן לוי: דאמר קרא  תשובה:
 הכתוב עשאן כולן חברים.  -חברים 


