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  .טזד�  שבת
  ?והא� ה� מטמאי� לאחרי�, באופני� דלהל� הא� ה� מקבלי� טומאה, כלי חרס וכלי נתר

  ].ג"הה "תוד[
  

   
   מטמאי
 לאחרי��מטמאי
    מקבלי� טומאה�מיטמאי
  מטמאי�  מקבלי�   מבפני��מאויריה� 

  1 מקבלי�:י וגירסתו"לרש   מקו� חקק�מאחוריה� 
   אינ� מקבלי�:וגירסתו' לתוס

  2י�מטמא
  מטמאי�  אינ� מקבלי�   חיצוניות הכלי�מגביה� 

  
  ?והא� ה� מטמאי� לאחרי�, באופני� דלהל� הא� ה� מקבלי� טומאה, כלי זכוכית

  ].ה אלא"תוד [
  

   
   מטמאי
 לאחרי��מטמאי
    מקבלי� טומאה�מיטמאי
   אינ� מקבלי� ואינ� מטמאי�:' הראשו
 בגמרו�לתי   מבפני��מאויריה� 

  3בלי� ומטמאי� מק:לרב אשי
  מטמאי�  מקבלי�   חיצוניות הכלי�מגביה� 

  

  ?מה די
 כלי� דלהל
 לעני
 קבלת טומאה דלהל

  
  
  חזר ותקנ�  נשברו  מקבליה
  פשוטיה

  )מ טמאי�"לר (טהורי�  נטהרו  טמאי�  4טהורי�  זכוכית, עצ�, עור, כלי ע�
  5חזרו לטומאת�  נטהרו  טמאי�  טמאי�  כלי מתכות

                                                           
, " טהור� ) כמכסה של סיר�(דכל המשמש כפוי בכלי חרס "מדאיתא בתוספתא , אליעזר הזק�' הקשה ר 1

�  .והאחורי� הרי ה� משתמשי� כפויי
, ש מדי� מיטמאי�"י שהוא כ"ל לרש"ס, )מיטמאי�: דגריס, י"לגירסת רש(והג� דלא קתני הכי להדיא  2

 חידוש שמקבלי� טומאה וג� שמטמאי� ורק גבי אויר שיש. ש שמטמאי�"דא� מקבלי� טומאה כ
�כ באחוריה� שאינו חידוש "משא, "מיטמאי� ומטמאי�"הוצרכה הברייתא לומר , בשונה משאר כלי

  .ולהכי לא תני ליה להדיא, דכ� הוא ג� בשאר כלי�, במה שמטמא מאחוריו
 דהיינו שא� קיבלו טומאה מתוכ� יטמאו ג� דר" �" מטמאי� מאחוריה�: "י גורס להדיא"אכ� ר

�  .אול� אינ� מקבלי� טומאה מאחוריה� לא דר" אויר ולא דר" נגיעה, אחוריה
 לא ליטמאו �  דשוינהו ככלי חרס �אלא מעתה ' שלקושית הגמ, )א"לפירוש המהרש(' כ� ביארו התוס 3

 השמע מינה דסבר. דאלא מעתה ליטמאו ויטמאו מאויר� כמו כלי חרס, לשאול' גמהיתה יכולה ה, מגב�
ורק במסקנא בתירוצו של רב אשי שפירש ). ה עבדי"וכ� משמע מתוד(שאינ� מטמאי� מאויר� ' הגמ

' וע. אז אמרינ� שה� מיטמאי� ומטמאי� בי� באויר� ובי� בגב�, שמטמאי� מגב� מפני שנראה תוכ� כבר�
 ).ט:כלי� ג(א "בשפת אמת ובחזו' י� לתוספירושי� אחר

. עד שדינ� שמקבלי� טומאה מגביה� ככלי מתכות, והג� שאמרו שכלי זכוכית דומי� לכלי מתכות 4
כדי להודיע ,  שלא יטמאו פשוטי כלי זכוכית� עשו היכר לחלק בינ� לבי� כלי מתכות , מ לעני� פשוטיה�"מ

, )ה עבדי"בד(' וביארו התוס.  שורפי� על טומאת� תרומהלנו שכל טומאת כלי זכוכית היא דרבנ� ואי�
כיו� שכל די� טומאה ישנה הוא , דלא מספיק לזה ההיכר במה שאי� כלי זכוכית חוזרי� לטומאה ישנה

  . ואי� היכר מדאורייתא, רק מדרבנ�
קמ� כדל(ומגזירת שמעו� ב� שטח שלא תאבד תורת מי חטאת , ואי� זו טומאה דאורייתא אלא מדרבנ� 5

 ).'בעמוד ב
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  :שבת ד� טז
  ?או לא, הא� חזרו לטומאה ישנה מדרבנ
, ושבר
 וחזר וריתכ
, תכות שנטמאו כדלהל
כלי מ

  
  נטמאו בשאר טומאות  נטמאו במת  

  חוזרי� מדרבנ&   לכל הטומאות אמרו�ק "לת
  לא חוזרי� מדרבנ&  חוזרי� מדרבנ&   לא לכל הטומאות אמרו� 1ג"לרשב

  
  ?באופ
 ששבר
 כול
, בשאר טומאותמ בי
 הטעמי� למה גזרו שיחזרו לטומאה ישנה "מה הנפ

  
  י"ברש' ב' לפי  י"ברש' א' לפי  

  גזירה שלא יקבנו �לאביי 
  כדי טהרתו

   שמא לא ירצפ& יפה)איכא    דהא רצפ&)ליכא 
 גזירה שמא יאמרו �לרבא 

  טבילה בת יומא עולה
   דניכר שנתחדשו לגמרי)ליכא    דהא טהרו בו ביו�)איכא 

  
  , צינור המקלח מי גשמי� באופני� דלהל
התחת ר או בחצהמניח או השוכח כלי� 

  ?הא� פסלוהו, ט סאה"ונתמלאו הכלי� מי� ונשפכו למקוה שהיו בו רק ל
  

  4בשוכח בחצר   תחת הצינור3בשוכח  2במניח  
  לא פסלוהו  ש שפסלוהו"ה לב"הודו ב  פסלוהו  מאיר' לר
  לא פסלוהו  ה לא פסלוהו"לב, ש פסלוהו"לב  פסלוהו  יוסי' לר

  
  

                                                           
' אכ& התוס. י כתב שאינו יודע היכ& מחלוקת�"ורש. נאי� אלו לא נזכרו להדיא בסוגיאתשמות  1
,  כלי מתכות:דאיתא הת�, )א"א דכלי� מ"פי(ג "ק ורשב" שהוא מחלוקת ת,פירשו) ה הניחא"בד(

רב& . נה חזרו לטמאת& היש) חזר ועשה מה& כלי�.  טהרו) נשברו. פשוטיה& ומקבליה& טמאי&
ק מיירי בכל "והיינו שת. כ"ע, מאת הנפשואלא לט, מאהולא לכל ט, שמעו& ב& גמליאל אומר

  .ל שרק בטומאת מת"ג ס"ורשב, טומאות שחוזר לטומאה ישנה
בי& א� ירדו , שהניח בי& בחצר ובי& תחת הצינור בשעת קישור עבי� וירדו גשמי� לתוכ�', פי 2

כל שלא נתפזרו העבי� בינתי� משעה שהניח� עד שירדו , &הגשמי� מיד ובי& א� ירדו לאחר זמ
  . א� הוא שכח בינתי� שהניח� ש�' ואפי,  ה� שאובי�)לתוכ� 

את המחלוקת שלה� כשהניח� תחת הצינור בשעת קישור עבי� ושכח� ובינתי� ' והעמידה הגמ 3
 הניח� בשעת וא�). ל"אכ& א� לא נתפזרו עדיי& העבי� א� ששכח פסלוהו וכנ. (נתפזרו העבי�

 .כ שכח� לדברי הכל לא פסלוהו"פיזור העבי� ואח
אול� א� . כיו& שנתפזרו ושכח לדברי הכל בטלה מחשבתו הראשונה, הניח� בשעת קישור' אפי 4

  .ל"א� שכח� פסלוהו וכנ' הניח� בשעת קישור ולא נתפזרו אפי


