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  .פדד�  שבת
  ?באיזה עגלות ובאיזה תיבות מצאנו את החילוקי� דלהל	

  
  בתיבות  בעגלות  

   ראויה לשכיבה פתחה מצידה   1 ככסא גלגלי� כקתידרא   טמאה מדרס
   אינה ראויה לשכיבה פתחה מלמעלה   2 שהיא ארוכה כמטה   טמאה טמא מת
  3 שעשויה מרשת של אבני�   טהורה מכלו�

  4טמאה  א� מקבלת רמוני� 
  5 שהיא גדולה ביותר  הבאה במדה

  
  ].י"לגירסתנו כפירש [?יוסי דלהל	' ק ור"מה ביאור מחלוקת ת

  
  א� הספינה: יוסי אומר' ר  מדרס כלי חרס טהור : ק אומר "ת  
  לרב 
  זביד

   טהור במדרס וטמא מגע זב:כלי חרס
   כחנניא  טמאה במגע הזב :ספינת חרס

  6י) כתנא דמתנית א� הספינה טהורה 
  לרב 
  פפא

   טהור במדרס וטמא מגע זב:כלי חרס
   טמא בי) במדרס ובי) במגע:כלי ע"

   כתנא דיד)  טהורה מכלו� :7הירד	ספינת 
  8 כחנניא א� הספינה טמאה 

  
                                                           

 .מדרסהעגלה  לכ� טמאה , אנשי�הורגילי� להולי� ב, מושב הוא קצר וראוי לישיבההשמקו�  1
סגרת דהיא עשויה ממ,  ויש לה בית קיבול. ובזה רגילי� להעביר משאות,דהיינו כמו מטה על גלגלי� 2

משו� שאומרי� ,  מלבד טומאת מדרס.ולכ� מקבלת כל הטומאות, מע� ובתוכה פרוס עור בלא נקבי�
 ". קו� ונעשה מלאכתנו" �לאד� שישב או שכב ש� 

אלא עושי� , שהיה נקרע מחמת כובד האבני�, זו שמיועדת להעביר אבני� לא היו עושי� אותה מעור 3
' והרשת היא מנקבי� גדולי� מאד שאינ� מחזיקי� אפי, �כמי� רשת מע� ועליה� נותני� את האבני

 . רמוני�
דהיינו שהיתה הרשת שלה צפופה שאי� רמו� , שא� יש לה בית קיבול לקבל רמוני�, יוחנ�' הכי אמר ר 4

ובכל אופ� א� ראויה לקבל אבני� , רי�שווי "והנה עגלה זו אינה מיטלטלת אלא ע. נופל מש� טמאה
י שוורי� שפיר שמיה " דמה שמיטלטל ע�  דדומיא דשק דמיטלטל מלא וריק� ואי� בה חסרו�, טמאה

 .טילטול
באה במדה הרי ' דאפי, אכ� לגבי עגלות אי� את החילוק הזה. דכיו� שאינה מיטלטלת מלא וריק� טהורה 5

את ' � שהביאה כא� הגמ שזה הטע,� שביאר"ברמב' וע.  ולכ� היא טמאה,י שוורי�"היא מיטלטלת ע
טהורות בבאות  � י בהמות "כדי לבאר שדוקא בתיבות שאינ� מיטלטלות ע, תיבות' המש� המשנה גבי ג

ה "בד(' אכ� התוס". [י שוורי� שמיה טלטול"טלטול ע" וזו הראיה ש,כ בעגלות שטמאות" משא,במדה
 ].נשארו בקושיא למה הביאו את המש� משנה זו) שלש

דמשמע שבא לטהר אותה כמו שמטהר , "א% הספינה"יוסי ' ז מאי קאמר ר"דלפ,  פפאוהקשה על זה רב 6
ואילו את הספינה הוא , דהרי את הכלי חרס טיהר רק ממדרס ולא ממגע, הא זה אינו, את הכלי חרס

כ "דאל, מטומאת מגע ולא רק ממדרס' יוסי מטהר את הספינה אפי' דעל כרח� שר. (מטהר ג� ממגע
 ).ק" תכדבריה� דבריו 

יוסי מאשר אמר ' ק ור"את סברת תרב פפא דכיו� שהיפ� , מ למימר בספינת חרס וכרב זביד"ה דהו"וה 7
,  כחנניא�  א% הספינה טמאה ככלי חרס :ק"וה, יוסי' שאמר ר" א% הספינה"שפיר מיושב לשו� , רב זביד
המצויה יותר , ע�בכל אופ� העדי% להזכיר ספינת הירד� שהיא מאלא ש. ק שמטהר לספינה"ולא כת

 .טבלא הבאה' וע, לא ניחא ליה פירוש זה, )ה אלא"בד(' ת בתוס"אכ� לר. י" רש�.מספינת חרס
8 �ק טהורה מחמת היקש "ולת, כ שיי� בה בי� טומאת מגע ובי� טומאת מדרס"וא, וספינת הירד� היא מע
 ". ללב י�� אניה "



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .שבת ד� פד
  ].ה אלא"תוד[? ת"ח ור"לגריסת ר, יוסי דלהל�' ק ור"מה ביאור מחלוקת ת

  
  א� הספינה: וסי אומרי' ר  מדרס כלי חרס טהור : ק אומר "ת  
  לרב 
  זביד

   טהור במדרס וטמא מגע זב:כלי חרס
   כתנא דיד)  טהורה מכלו� :ספינת חרס

  1 כחנניא א� הספינה טמאה 
  לרב 
  פפא

   טהור במדרס וטמא מגע זב:כלי חרס
   טמא בי) במדרס ובי) במגע:כלי ע"

   כחנניא  טמאה במגע הזב :ספינת חרס
  2תניתי) כתנא דמ א� הספינה טהורה 

  
  ?מני	 שכלי חרס אינו מטמא טומאת מדרס

  
  כיצד הלמוד  מדכתיב  

  "ואיש אשר יגע במשכבו"  לחזקיה
  )ה:ויקרא טו (

 דבעינ) שיהיה לכלי  מקיש משכבו לו 
  3טהרה במקוה כמוהו

' לדבי ר
  ישמעאל

  "כמשכב נדתה יהיה לה"
  )כו:ש� (

 דבעינ) שיהיה לכלי  מקיש משכבה לה 
  הטהרה במקוה כמו

" וכל כלי פתוח אשר אי) צמיד פתיל עליו"  לרבא
  )טו:במדבר יט(

משמע הא יש עליו צמיד פתיל טהור 
  יחדו לישיבת אשתו נדה' אפי

  
  :שבת ד� פד

  ].ה מי" ותוד,ה מפ�"תוד[? בדיני� דלהל�' י ותוס"במה נחלקו רש
  

  הא� פשוטי כלי ע"  
  יש לה� טהרה במקוה

  הא� כלי חרס המוק� צמיד פתיל 
  טמא בהיסטמ

  אי) לה� טומאת היסט  אי) לה� טהרה  י"לרש
  4יש לה� טומאת היסט  יש לה� טהרה  'לתוס

  

                                                           
על רק יוסי ' קאי ר דאי� רושופי, " הספינהא%"יוסי ' דמאי קאמר ר, ולגירסא זו כ� הקשה רב פפא 1

ואנחנו רק מדייקי� , ק דיבר על טומאת מדרס ולא על טומאת מגע"תד, ל"ר .ק"הדיוק הנשמע מדברי ת
 ."א% הספינה"יוסי ואמר ' ואי� אפשר לומר שעל דיוק דבריו קאי ר, מדבריו מה די� מגע הספינה

אלא קאי על די� , ) אלא מכח דיוק�ק "כר להדיא בדברי תשלא נז(על די� מגע , יוסי' ז לא קאי ר"ולפ 2
דכמו שאתה מודה שמדרס כלי חרס טהור כ� ספינה טהורה לגמרי , כלומר, "א% הספינה"ק "וה. מדרס

 . כתנא דמתניתי��ממגע ' אפי
דהא כנגד פסוק זה כתוב , דסגי מה שיהיה במי� הדבר טהרה במקוה) 'בעמוד ב(לקמ� ' ומבואר בגמ 3

' ומשמע שאפי,  ולא קרי ליה משכבו�" וכל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא) "ד:ויקרא טו( אחר פסוק
דאית ליה במינו טהרה ירי בימדכא� , ועל כרח� לישב סתירת הפסוקי�. שאי� לו טהרה במקוה נמי מהני

  .כא� בדלית ליהובמקוה 
אלא שיחד , יירי שלא הסיטה אותומ, "מי לא עסקינ� דיחדינהו לאשתו נדה"' ז מה שאמרה הגמ"ולפ 4

. בטומאת מדרס'  דכלי חרס אינו נטמא מגבו אפי,ובישיבה אינה מטמאת את הכלי, אותו לה לישיבה
  .דטומאת היטס חשובה כאילו נגעה בו מתוכו, נ דטמא"אבל א� הסיטה אותו אה


