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 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד ב. 1

והכותי מזמנין עליו. אמאי? לא יהא אלא עם הארץ, ותניא, אין מזמנין על עם הארץ! אביי אמר: בכותי חבר. 

רבא אמר: אפילו תימא בכותי עם הארץ, והכא בעם הארץ דרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר עסקינן; דתניא; 

רים: כל שאינו מעשר פירותיו איזהו עם הארץ? כל שאינו אוכל חוליו בטהרה, דברי רבי מאיר; וחכמים אומ

עשורי מעשרי כדחזי, דבמאי דכתיב באורייתא מזהר זהירי דאמר מר: כל מצוה שהחזיקו  -כראוי, והני כותאי 

 הרבה מדקדקין בה יותר מישראל.  -בה כותים 

מר: תנו רבנן: איזהו עם הארץ? כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית, דברי רבי אליעזר, רבי יהושע או

כל שאינו מניח תפילין, בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו, רבי נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו, רבי 

נתן בר יוסף אומר: כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה, אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שמש 

מי בר חמא לא אזמין עליה דרב מנשיא בר תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ. אמר רב הונא: הלכה כאחרים. ר

תחליפא דתני ספרא וספרי והלכתא. כי נח נפשיה דרמי בר חמא, אמר רבא: לא נח נפשיה דרמי בר חמא אלא 

דלא אזמין ארב מנשיא בר תחליפא. והתניא, אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי 

ליפא דמשמע להו לרבנן, ורמי בר חמא הוא דלא דק אבתריה. לישנא שאני רב מנשיא בר תח -זה עם הארץ! 

 כצורבא מרבנן דמי. -אחרינא: דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגריס להו 

 רש"י מסכת ברכות דף מז עמוד ב

 בעם הארץ דרבנן. -ברייתא דקתני, אין מזמנין על עם הארץ  -והכא בעם הארץ דרבנן 

 דעשורי מעשר. -מרי כשאינו מעשר פירותיו, הלכך כותי מזמנין עליו וקא -דפליגי עליה דרבי מאיר 

 שדברו חכמים בכל מקום. -איזהו עם הארץ 

הוא הגמרא התלויה בסברא, שהיו נותנים לדברי משנה טעם והיו מתאספים יחד  -שלא שמש תלמידי חכמים 

 ועוסקים בכך, והיא דוגמת הגמרא שסדרו האמוראים.

 בר חמא לא רצה לצרפו לשלשה לזמון. רמי -לא אזמין עליה 

 משמש. -דמשמע 

 לא בדק לשאול מדת רב מנשיא. -ורמי בר חמא הוא דלא דק 

 תוספות מסכת ברכות דף מז עמוד ב

כדאמרינן בחגיגה )פ"ג  והאידנא אין אנו מדקדקים ורגילים אנו לזמן בעם הארץ -אמר רב הונא הלכה כאחרים 

 סהדותא מע"ה כמאן כרבי יוסי כדי שלא יהא כל אחד הולך ובונה במה לעצמו.דף כב.( כמאן מקבלינן האידנא 
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כדי שלא יהא כל אחד ואחד  -דתניא, אמר רבי יוסי: מפני מה הכל נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה 

א: כמאן מקבלינן האידנא סהדותא מעם הולך ובונה במה לעצמו, ושורף פרה אדומה לעצמו. אמר רב פפ

 כרבי יוסי. -הארץ, כמאן 

 רש"י מסכת חגיגה דף כב עמוד א

לקבל מידם יין לנסכים ושמן למנחות, כדתנן במתניתין )לקמן /חגיגה/ כד, ב(: חומר  -על טהרת יין ושמן 

 בתרומה, שביהודה נאמנין על טהרת יין ושמן.



 טיר לשמים.בשעת איסור הבמות, ומק -ובונה במה 

 דאילו לרבנן לא מקבלינן, כדאמר בפסחים בפרק אלו עוברין )מט, ב(. -כרבי יוסי 

 תוספות מסכת חגיגה דף כב עמוד א

הר"ר אלחנן אומר דקיימא לן כרבי יוסי וחיישינן לאיבה לפיכך מזמנינן  -כמאן מקבלין סהדותא מע"ה כרבי יוסי 

דף מז:( אין מזמנים על ע"ה וגם רב מנשיא בר תחליפא לא רצה עכשיו בכל ע"ה אף על גב דאמרינן בברכות )

לזמן עליהם והר"י מפרש דלא כל הרוצה ליטול את השם להחזיק לעצמו כתלמיד חכם שלא לזמן על ע"ה בידו 

 ליטול ואין אנו מחזיקים עצמנו כתלמיד חכם לענין זה.

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מט עמוד ב

נאמרו בעמי הארץ: אין מוסרין להן עדות, ואין מקבלין ממנו עדות, ואין מגלין להן סוד, תנו רבנן: ששה דברים 

ואין ממנין אותן אפוטרופוס על היתומים, ואין ממנין אותן אפוטרופוס על קופה של צדקה, ואין מתלוין עמהן 

א מעליא ואכיל ליה, ותנא קמא: זמנין דנפיק מיניה זרע -בדרך. ויש אומרים: אף אין מכריזין על אבידתו. 

 שנאמר יכין וצדיק ילבש.

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן פרק ח

וקנה לך חבר כיצד מלמד שיקנה אדם חבר לעצמו שיאכל עמו וישתה עמו ויקרא עמו וישנה עמו ויישן עמו 

 ויגלה לו כל סתריו סתרי תורה וסתרי דרך ארץ.

 רי"ף מסכת פסחים דף טז עמוד א

תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין מגלין לו את הסוד 

ואין ממנין אותו אפוטרופוס על היתומים ואין מוסרין לו קופה של צדקה ואין מתלוין עמו בדרך ויש אומרים אין 

קסבר זימנין דנפיק מיניה זרעא מעליא  מכריזין על אבדתו ותנא קמא אמאי לא תני אין מכריזין על אבדתו

ואכיל ליה ומקיים ביה יכין )רשע( וצדיק ילבש והלכתא כתנא קמא ואי קשיא לך הא דאמרינן התם ]חגיגה כ"ב 

ע"א[ כמאן מקבלינן סהדותא האידנא מעם הארץ כמאן כר' יוסי ההוא עם הארץ דהתם לאו כעם הארץ דהכא 

 אבל בדרך ארץ ובמצות איתיה הוא דאילו התם ליתיה במקרא ובמשנה

 דרישה אורח חיים סימן קצט

ולפירוש ר"י נראה שמה שאמרו שלא יהא כל אחד בונה במה לעצמו ושורף פרה אדומה לעצמו היינו כל אחד 

 יחזיק עצמו בחזקת תלמיד חכם ויפרוש עצמו מההמון:

 


