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12.3.4 

24b ('משנה ד)  25b (מקמי מעצרתא) 

 

 במסכת המדומע מדיני הרבה לך נתבאר כבר, לך שאבאר כמו ענינו, עליהן נאמנין ומעותהמד שמן וכדי יין כדי ואמרו
 שאלו באמרם נאמנים שהם כאן בזה והכוונה, דמע' ה שקראה תרומה בו שנתערבה הדבר שהוא ביארנו ושם, תרומות
 הקנקנים כלומר, עהדמ את בהן שקודחין אלו אמרו ובירושלמי. יום שבעים לגתות קודם שזה פ"אע טהורים הכדים

 על לא אבל הקנקן ועל המדומע ועל הקדש על נאמנין יום שבעים לגתות קודם התוספתא ולשון. המדומע את בהן שנותנין
 טהור שהוא ריקן קנקן על באמרם נאמנין שאינם ביאר הבבלי אבל. התרומה על אף והבדים הגתות ובשעת התרומה
 לא, בלבד המעורבים ענינו המדומעות ושמן יין כדי על נאמנין זו במשנה ושאמר וזה, הגתות בשעת ואפילו כלל לתרומה

, יום שבעים לגתות קודם נסכים ממנו להפריש יינו במשמר שאמרו כמו תערובת אותה וענין. התרומה שהיא דמע מענין
, שנתבאר מוכ הקדש טהרת על נאמנין הם והרי, בקדש המעורב דבר במעלת נעשה נסכים ממנו להפריש כונתו ומחמת
. ליין ולהכינם כליהם לטהר אדם בני שמתחילין הזמן והוא יום שבעים לגתות קודם ואפילו אלו קנקנים על נאמנין ולפיכך

 מסוגי סוג כל על לעולם נאמנין חכמים תלמידי אבל, הארץ בעמי אלא אינן נאמנין ואין נאמנין שאמרנו האלו הדינים וכל
 המשנה פירוש .טהרות במסכת הכל ויתבאר, דמאי במסכת מזה מעט שביארנו כמו יועל סומכין שיאמר מה וכל, הטהרה

  ד משנה ג פרק חגיגה מסכת ם"לרמב

 

I. 'משנה ד: stringency of תרומה over קודש 

a. everyone is believed about טהרת קדשים all year in יהודה 

i. only in יהודה, since there is a swath of שומרוני land separating גליל from יהודה 

1. cannot pass through בטהרה as per רבי ( in re: being carried in a sealed sedan) 

2. cannot use צמיד פתיל, since הקדש isn’t protected by צ"פ (unlike potential מי חטאת)  

b. people are only believed about טהרת תרומה during pressing season ( הגתות והבדים שעת )  

i. but late crop – not believed (must leave an unprocessed amount for עני כהן)  

ii. if he brought a barrel at another time, don’t accept it until the next pressing season 

1. question: if he accepted it, may he hold it until the next גת?  

2. answer: evidently not, since a חבר cannot swap לח ביבש with his ע"ה brother 

3. rejection: this refers only to things that have no גת and cannot be preserved 

until the next רגל 

iii. if he reports that he put a רביעית of  קדש into it, he is believed vis-à-vis טהרה 

1. (we check הפרס בית  to allow someone to pass through to eat his פסח, but not 

for אוכלי תרומה)  

2. if we checked for אוכלי פסח, that is valid for אוכלי תרומה 

c. regarding “mixed” (see פיה"מ above and explanation below) jugs of wine or oil; they are 

believed from 70 days before the pressing season through the pressing season 

i. “mixed”: (בבלי): mixed and filled barrels of קדש 

ii. אביי  a sharecropper must prepare vessels 70 days before pressing 


