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  .פגד�  שבת
  '?וכו" ז ומשמשיה ה� ולא היסט�"נכרי ונכרית ע: "אלעזר את הברייתא' כיצד מפרשי רבה ור

  
    עבודה זרה  נכרי ונכרית

  היסט�  ה�   היסט�  ה�
  לרבה  מטמא רק במשא  לרבנ�

  עקיבא' לר
  מטמא 

  במגע
  מטמא במשא 

  ואב# מסמא
  מטמא 

  ואב# מסמאמטמא במשא   במגע
  ' לר  לא מטמא  בנ�לר

  עקיבא' לר  אלעזר
  מטמא 

  במגע
  מטמא במשא 

  ואב# מסמא
  מטמא 

  מטמא רק במשא  במגע
  

  ].י"רש[? אלעזר' ל אלביא דרבה ור" מפרש את הברייתא הנ1כיצד מפרש רב אשי
  

    משמשי�  עבודה זרה  נכרי ונכרית
  היסט�  ה�  היסט�  ה�   היסט�  ה�

  לרבה  5טהורי�  4אינה מטמאת בהיסט  לרבנ�
  עקיבא' לר

  מטמאי� 
  2במשא

  מטמאי� 
  3בהיסט

  מטמאת 
  טהורי�  מטמאת בהיסט  במשא 

  ' לר  טהורי�  טהורי�  לרבנ�
  עקיבא' לר  אלעזר

  מטמאי� 
  במשא

  מטמאי� 
  מטמאת   היסטב

  במשא
  טהורי�  אינה מטמאת בהיסט

  
  :ד� פגשבת 

  ?7הא מטמאת,  באופני דלהל�ה שנתפרק6ז של חוליות"ע
  

  כשאי� הדיוט יכול להחזירה  כול להחזירהכשהדיוט י  
  תיקו   דהיא כמו מחוברת $טמאה   'ללישנא קמא בגמ

   דהיא כמו שבורה $טהורה   תיקו  לאיכא דבעי לה# גיסא
                                                           

, "ה�"ז לא היה לברייתא לומר לתיבת "דלפ, ל בדברי הברייתא"רב אשי הוקשה לו על כל הפירוש הנ 1
ז "שלרבנ� אי� ע, והיה לברייתא רק להביא את המחלוקת לעני� היסט�,  טמאי�� עצמ�דפשיטא שה

שמטמאי� בטומאת " ה�"וא� הברייתא באה לאשמועינ� בתיבת . [ע כ� מטמאת"מטמאת בהיסט ולר
 "].ה�" ולמה הזכירה תיבת �" מגע� והיסט�"תאמר בפירו , מגע

 . דהיינו טומאת משא� מטמאי� כשאחרי� הסיטו אות�  2
 . טומאת היסט�מטמאי� כשהסיטו אחרי�  3
ז "ולכ� ע, ז אינה מטמאת באב� מסמא"ל לרבנ� דע"וס, דטומאת היטס היא כמו אב� מסמא', פי 4

 .שהסיטה את אחרי� ה� טהורי�
 לפי רב � " ה�"וכיו� ש. ורק מטמאי� בטומאת מגע, דאי� ה� מטמאי� בטומאת משא או אב� מסמא 5

 הוא �" ה�"אול� לתירו" הקוד� ד, צר! לפרש את המשמשי� לחודלכ� הו, אשי הוא טומאת משא
 .ה ומשמשיה" תוד�. כ בכלל זה הוא המשמשי�"א, טומאת מגע

  .פשיטא שטהורה � ז שנשתברה "דאי ע, ז של חוליות" דמיירי בע,)ז"ה ע"בד(' כ� ביארו התוס 6
ז של "שנחלקו רב ושמואל בעומה , ת ג� באי� הדיוט יכול להחזירה" מה יש בה�אבל לעני� איסור  7

 .ה כי" תוד� . היינו חוליות קטנות מאד שדומי� לשברי שברי�, חוליות
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  :שבת ד� פג
  ?1וכיצד לחומרא, ז לדברי דלהל� לקולא"כיצד יש להקיש ע

  
  לחומרא  )לרבנ�(לקולא   

  לטמא בכעדשה   במשאת מטמאהדאינ  לשר&
  לטמא באב# מסמא  דאינה מטמאת לאברי�  לנדה
  לטמא באהל  בכעדשה אלא בכזיתדאינה מטמאת   למת

  
  ?מ מהיכ� לומדי לטהר ספינה"מה הנפ

  
  ספינת הירד�  ספינה של חרס  

  "אניה בלב י�" דהיא בכלל $טהורה   מה י טהור,  כי'לרבנ� 
  3דהיא כשק המטלטל $טמאה   2 אינה מוקשת שק$טמאה    כשק המיטלטל 'לחנניה 

  

                                                           
לכ( מקישי� אותה דוקא לקולא ולא , ז היא רק טומאה דרבנ#"כיו# דטומאת ע, אכ# למסקנא 1

 . לחומרא
 כ ספינה שמחמת"משא, מה שק מיטלטל מלא וריק#, דכיו# שכל הלימוד של חנניה הוא משק 2

, אבל חרס לא נאמר ש�, אכ# זה דוקא בע* שהוקש לשק. גודלה אינה מיטלטלת כשהיא מלאה
שכל מה , )ה נלמדנה"בד(' וביארו התוס. ודי# חרס שמקבל טומאה ג� כשאינו מיטלטל מלא וריק#

ולכ# אינה , הוא רק משו� שאי# עיקרה עשוי לבני אד� אלא לסחורות, שלומדי� ספינה משק
 .ומרי� לזב עמוד ונעשה בה מלאכתנו להעביר בה סחורהדא, מטמאת מדרס

  .היו רגלי� לטעו# אותה ביבשה ולהוריד אותה למי� ו$היות שקטנה היא  3


