שבת דף פד
תנא קמא

חנניה

כים ,מה ים טהור  -אף ספינה טהורה

נלמדה משק ,מה שק מיטלטל
מלא וריקן  -אף כל מיטלטל מלא
וריקן

טהורה

טמאה

טהורה

טמאה

דרך אניה בלב ים

מקור להלכה
איכא בינייהו
ספינה של חרס
איכא בינייהו
ספינת הירדן

זאת התורה אדם כי ימות באהל

אמר רבי יונתן :לעולם אל ימנע אדם את עצמו
מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת מיתה

אמר ריש לקיש :אין דברי תורה מתקיימין אלא
במי שממית עצמו עליה

קביעה )או שאלה( :אמר רבא :ולחנניא טילטול על ידי שוורים שמיה טילטול.
הוכחה :דתנן ,שלש עגלות הן:

טמאה מדרס
טמאה טמא מת וגם נבלה ,שרץ )לא מדרס(
טהורה מכלום

עשויה כקתידרא )כמו כסא(
כמטה
של אבנים

ואמר רבי יוחנן :ואם יש בה בית קבול רמונים  -טמאה טמא מת ,נבלה ושרץ.
וזה כלי שמטלטל ע"י שוורים

שלש תיבות הן:
תיבה שפתחה מצדה

טמאה מדרס

מלמעלה

טמאה טמא מת ,נבלה ושרץ

הבאה במדה

טהורה מכלום

למרות שלא מיועדת לשכיבה,
אפשר לשכב וגם להכניס
דברים בלי שיצטרך השוכב
לעמוד
כלי לקבלת טומאה אבל לא
מדרס כי אינו מיועדת
לשכיבה וכדי להשתמש בו,
תריך השוכב לעמוד
אינו מיטלטלת כשהיא מלאה

הבדלים בין כלי חרס לכלי מתכת
כלי חרס
אין
טהרה במקווה
נטמא מאויריהן או מגבן מאויריהן ולא מגבן
אינו חוזר לטומאתו
נשבר ותיקנו
נטמא
מאוירו בלי מגע
טהורים
פשוטי כלי

כלי מתכת
יש
מגבן ולא מאויריהן בלי מגע
חוזר לטומאתו
לא נטמא
טמאים

מאוירן

מאחוריהן

מגבן

תנו רבנן :מדרס כלי חרס  -טהור ,רבי יוסי אומר :אף הספינה
רבי יוסי אומר :אף הספינה
ת"ק  -מדרס כלי חרס  -טהור
מדרס טהור
רב
מגע טמא
זביד
ספינה של חרס טמאה
רב פפא מדרס טהור
מגע טמא
עץ – בין מגע בין מדרס טמאה
ספינת הירדן  -טהורה

כתנא קמא

כחנניה
ספינה של כלי חרס טהורה
כתנא
קמא
אף ספינת הירדן טמאה

כחנניה

ומדרס כלי חרס מנלן דטהור?
דרשה  :1אמר חזקיה :דאמר קרא )ויקרא טו( ואיש אשר יגע במשכבו ,מקיש משכבו לו; מה הוא -
אית ליה טהרה במקוה ,אף משכבו נמי  -אית ליה טהרה במקוה.
דרשה  :2דבי רבי ישמעאל תנא) :ויקרא טו( כמשכב נדתה יהיה לה ,מקיש משכבה לה; מה היא  -אית
לה טהרה במקוה ,אף משכבה נמי  -אית לה טהרה במקוה ,לאפוקי כלי חרס דלית ליה טהרה במקוה.
קושי :מתיב רבי אילעא :מפץ במת מנין ,ודין הוא:

זב
מת

פכים קטנים
טהור
טמא

זב
מת

מפץ
טמא
?

אינו דין שיהא טמא במת?

הסבר הקושי :ואמאי ,הא לית ליה טהרה במקוה!
תירוץ :אמר ליה רבי חנינא :שאני התם  -הואיל ואיכא במינו.

דרשה  :3רבא אמר :מדרס כלי חרס טהור מהכא )במדבר יט( וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו

הא יש צמיד פתיל עליו  -טהור הוא ,מי לא עסקינן דיחדינהו לאשתו נדה ,וקאמר רחמנא  -טהור.

