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  .כא ד� שקלי�
  ?מה די� הרוקי� הנמצאי� בירושלי�

  
  בזמ� הרגל  בשאר ימות השנה  

   טמא:בשוק העליו�;  טהור:בכל מקו�  מאיר' לר
  ' לר  טהורי�  טמאי�  באמצע

  טמאי�  1טהורי�  בצדדי�  יוסי
  

  ?מה די� הכלי� הנמצאי� בירושלי�
  

  בדר� עלייה מבית הטבילה  בדר� ירידה לבית הטבילה  
  טהורי�  טמאי�  ירמא' לר
  טמאי�: כלי קבורה;  טהור:בכל מקו�  יוסי' לר

  
 �  ? להשתמש בה� לקדשי� בלי טבילהיכולשנמצאו בירושלי� הא� , )סכי� גדול!(סכי� או קופי

  

  קופי�  )וכ� קופי� וסכי� קשורי�(סכי�   
  2 עדיי% דיתכ% שלא הוטבלו$           צרי" להטביל   ג"כשנמצאו בי
  כשנמצאו  צרי" להטביל  ד בחול"חל י

  ד בשבת"חל י  ד" בי
  4אי% צרי" להטביל  3אי% צרי" להטביל  

  5        אי% צרי" להטביל  ו"כשנמצאו בט
  

  :שקלי� ד� כא
  ?לה מטמא ובכמהיהא� ד� נב

  

  ברביעית וביותר  בפחות מרביעית  
  מטמא  אינו מטמא  6יהודה' יהושע ב� לוי ולר' לר

   מטמאאינו  יהושע ב� פתורה' לר
                                                           

שהיה מקו� שש� היו מכבסי� לגוי� בגדיה� ומצוי ' כפי שמבואר בגמ, לכאורה לא קאי על שוק העליו� 1
יוסי ' ל שבאופני� שר"או סש סירילי"אול� הר.  שגזרו עליה� כזבי� לכל דבריה��ש� רוק של גוי 
  .בשוק העליו�' מטהר מיירי אפי

 .יתכ� שלא הטביל� עדיי�, ד" ושיעריב שמש� קוד� י� דהיות שיש עוד שהות ביו� להטביל�  2
לא היה בעליה משהה מלהטבילה ד, ודאי כבר הטבילוה אתמול, דכיו� שמשתמשי� בה לשחיטה היו� 3

ד "והוא צרי� אותה ליו� י, הה לא היה מספיק להיות לה ערב שמשכיו� שא� היה מש, ג"אחר יו� י
דא� נאבדה קוד� ,  ולא הספיקו להטבילה� ד "ואי� לחשוש שמא אבודה היא כבר מקוד� יו� י. עצמו

 .זה בירושלי�ה דהע� רב בזמ� � כבר היתה נמצאת
ולא יוכל , יו� ראשו�ט שחל ב"והוא צרי� את הקופי  בשביל יו, דכיו� שאסור להטביל כלי� בשבת 4

  . ביו� ששי�ג "הרי ודאי שהטבילו כבר בי, להטבילו ביו� ראשו� דצרי� ערב שמש
  .ו"דודאי כבר הטבילו מאתמול בשביל שבירת העצ� בבשר קדשי� שאוכל בט 5
, ומצינו שכשמתה הפרידה בבית רבי טהרו את דמה, יהודה הוא היה המורה הוראה של בית הנשיא' ר 6

 .ומבואר שא� היה ש� רביעית היה טמא. ל משו� שלא היה ש� רביעית"ופירש ריב
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  :שקלי� ד� כא
  ?פרוכת שנטמאה באופני� דלהל� מה דינה

  
  ?מתי מכניסי� אותה למקומה  ?היכ� מטבילי� אותה  

  2מיד  תו" העזרה' אפי  1נטמאה בולד הטומאה
  4 ושוטחה בחיל$אחרי הערב שמש   3מחו* לעזרה  נטמאה באב הטומאה

  
  ?כיצד יש לפרש את הלשונות דלהל� לפי שיטות אלו

  
  משזר  שזור  קליעה  ולכפ  חוט  

  6ששה  שלשה  $$$$  שני�  אחד  5ד חוטי�"למשנתנו כ
  שמונה  ארבעה  $$$$  שני�  אחד  ב חוטי�"לברייתא ל
  שני� עשר  ששה  שלשה  שני�  אחד  ח חוטי�"לברייתא מ

  
  ?מה הוא הביאור מעשה רוק� ומעשה חושב

  
  פרצופות'  ב!מעשה חושב    פרצו� אחד!מעשה רוק�   

  יהודה' לר  ארי מכא% וארי מכא%   מכא% 7ארי מכא% וחלק  חד אמר
  ארי מכא% ונשר מכא%  ארי מכא% וארי מכא%   אמררנהוח  מיהנח' ור

  

                                                           
, אינו מטמא אד� וכלי� אלא אוכלי� ומשקי�) ראשו% לטומאה(דולד הטומאה , ת"הדי% מה 1

,  גזרו חכמי� שיכול לטמא מדרבנ% אד� וכלי�$ אכ% במשקי� שהיו טמאי� בולד הטומאה
 .ג מיירי כא%"ובכה

 אותה מחו* לעזרה יכולי� להכניסה מיד כיו% שאינה צריכה הערב א� הטבילו' אפי, כלומר 2
 .שמש

ופרוכת שנטמאה באב הטומאה צריכי� , דצרי" להוציא מהמקדש בי% אד� ובי% כלי� טמאי� 3
 .וכ% צריכה הערב שמש, להוציאה

היו שוטחי� אותה בגג האיצטבא כדי שיראו הע� את , וא� היתה פרוכת חדשה שמלאכתה נאה 4
דהרי מבואר בסו� המשנה שהיו , ומתו" כ" יבואו לתרו� למלאכת הפרוכת, ה שהיא נאהמלאכת

 .עושי� שתי פרוכות בשנה
ד "היתה עשויה מכ,  שכל נימא שהיתה מרכיבה את השבעי� ושני� נירי� שהיו בה,כלומר 5

  .חוטי%
ותועלת שני וכיו% שהיו בפרוכת ארבעה מיני חוטי� שה� תכלת וארגמ% . והיינו כפול מהשזור 6

 .ד חוטי�" הרי כ,וכל מי% היה כפול ששה, ופשת%
 ).א"וכ% ה� שאר השינוי� הוא לפי נוסחת הגר. (ס"גליו% הש' א וע"כ% הגיה הגר 7


