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2.9.2 

83b ( 1במשנה  )� 84b (וקאמר רחמנא טהור)  

  יט, ל משלי :ְ�ַעְלָמה ֶ%ֶבר ְוֶדֶר� ָי�ָי�ָי�ָי�    ְבֶלבְבֶלבְבֶלבְבֶלב    ֳאִנָ!הֳאִנָ!הֳאִנָ!הֳאִנָ!ה    ֶ�ֶר�ֶ�ֶר�ֶ�ֶר�ֶ�ֶר� צ�ר ֲעֵלי ָנָח� ֶ�ֶר� ַ�ָ�ַמִי� ַהֶ�ֶ�ר ֶ�ֶר� .1

  יד, יט במדבר :ָיִמי� ִ�ְבַעת ִיְטָמא ָ�ֹאֶהל ֲאֶ�ר ְוָכל ָהֹאֶהל ֶאל ַהָ�א ָ.ל ְ�ֹאֶהלְ�ֹאֶהלְ�ֹאֶהלְ�ֹאֶהל    ָימ�תָימ�תָימ�תָימ�ת    ִ.יִ.יִ.יִ.י    -ָד�-ָד�-ָד�-ָד� ַה,ֹוָרה ֹזאת .2

  ה, טו ויקרא :ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא 4ַ�ִַי� ְוָרַח3 ְ�ָגָדיו ְיַכֵ�ס ְ�ִמְ�ָ.בוֹ ְ�ִמְ�ָ.בוֹ ְ�ִמְ�ָ.בוֹ ְ�ִמְ�ָ.בוֹ     ִיַ%עִיַ%עִיַ%עִיַ%ע    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְוִאי�ְוִאי�ְוִאי�ְוִאי� .3

ְמ8ת ִיְהֶיה ָטֵמא ָעָליו ֵ,ֵ�ב ֲאֶ�ר ַהְ.ִלי ְוָכל 67ָ67ָ67ָ67ָ    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ִנָ�ָת6ִנָ�ָת6ִנָ�ָת6ִנָ�ָת6    ְ.ִמְ�ַ.בְ.ִמְ�ַ.בְ.ִמְ�ַ.בְ.ִמְ�ַ.ב זֹוָב6 ְיֵמי ָ.ל ָעָליו ִ,ְ�ַ.ב ֲאֶ�ר ַה4ְִ�ָ.ב ָ.ל .4   כו, טו ויקרא :ִנָ�ָת6 ְ.ט9

  ד, טו ויקרא :ִיְטָמא ָעָליו ֵיֵ�ב ֲאֶ�ר ַהְ.ִלי ְוָכל ִיְטָמאִיְטָמאִיְטָמאִיְטָמא    ַהָ;בַהָ;בַהָ;בַהָ;ב    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ִיְ�ַ.בִיְ�ַ.בִיְ�ַ.בִיְ�ַ.ב    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַה4ְִ�ָ.בַה4ְִ�ָ.בַה4ְִ�ָ.בַה4ְִ�ָ.ב    ָ.לָ.לָ.לָ.ל .5

   טו, יט במדבר :ה�א ָטֵמא ָעָליו ָ?ִתיל ָצִמיד ֵאי< ֲאֶ�ר ָפת�חַ  ְ.ִלי ְוֹכל .6

I. 1משנה ב : allusion teaching that a boat is not מקבל טומאה- v. 1 (compared to the sea)  

a. Inference: since we know that the ship goes to sea, phrase must be teaching analogy (sea::ship) 

b. Alternative source (חנניה): inferred from שק – which is carried empty and full – excluding a boat 

i. Split the difference1: if boat is חרס (wood is defined by שק, written together in re: 3חרס ,טומאת שר isn’t) 

 מקבל טומאה still a “boat in the sea” �not :לר"ע .1

 מקבל טומאה still ,מלא וריק< even though not carried :לחנניה .2

ii. Split the difference2: if the boat “sails” the Jordan 

 אניה בלב י� still :לר"ע .1

 because it is laden on land מקבל טומאה is ספינת הירד< – ר' חנינא ב< עקיבא per ,מקבל טומאה :לחנניה .2

and then taken down to sea (i.e. >מיטלטלת מלא וריק) 

a. Tangent: value of always attending בית מדרש 

i. Example (רב): to learn the reason for >טומאת ספינת הירד 

ii. Extent (ר' יוחנ< ורשב"ל): even on his last day  (v. 2 – “אהל” being אהלי תורה)  

iii. חנניא :רבא must hold that טלטול, even if it is only done by oxen (not by hand) is still מיטמא 

1. Per: 3 – כלי� כד:ב kinds of עגלות (all pulled by animals) and their levels of   טומאהקבלת  

a. Carriage: is susceptible to all, including מדרס 

b. Flatbed: is susceptible to all but טומאת מדרס 

c. mesh (made for carting rocks): not susceptible at all (due to holes) 

i. >ר' יוחנ: if it is solid enough to hold pomegranates, it is מקבל טומאה 

2. Addendum: 3 – כלי� כד:ד types of boxes and their levels of קבלת טומאה 

a. If: it opens on the side (can be sat upon and opened w/o the זב getting off) – even מדרס 

b. If: it opens on top – all but (”טמא מת“) טומאת מדרס 

c. But if: it is very large – invulnerable to טומאה 

II. Related discussion – תוספתא כלי� (ב"ק) ב:ג 

a. מדרס :תוספתא of כלי חרס is ר' יוסי ;טהור – even a boat 

i. Interpretation1 (רב זביד): מדרס כלי חרס is טהור, but מגע (direct contact) is טמא; as is a boat of (כחנניא) חרס 

 משנה in our ר"ע as per – (טהור also) disagrees about the boat :ר' יוסי .1

2. Challenge (ר"פ): then what is the meaning of "Dא" (“even a boat”)?  

ii. Interpretation2 (ר"פ): מדרס כ"ח is טהור, but מגע is טמא;  

1. but: contact with wood is טמא, whether מגע or מדרס 

a. but: >ספינת הירד is טהור, as per our ("אניה בלב י�") תנא 

 (חנניא per) טמא is ספינת הירד< even :ר' יוסי .2

III. Related discussion – source for טהרה of מדרס on כלי חרס 

a. חזקיה: per v. 3  compares בז  to his bed (מדרס);  

i. Just as: he has טהרה in a מקוה 

ii. So too: מדרס must be a material that has טהרה במקוה (not חרס)  

b.  ר' ישמעאלדבי : v. 4 – compares bed (מדרס) of a נדה to her (same equation) 

i. Challenge (ר' אילעא): source for טומאת מת for a 3מפ (mat of reeds – which, as 3פשוטי כלי ע, should be טהור, but 

since it is utile as a משכב ומושב, has ו"ק – (טומאת מת  from small pots  

1. Small pots: are not מקבל טומאה from a זב, but are טמא if found in אהל המת 

2. Mats: which are מקבל טומאת מדרס, certainly are susceptible to טומאת מת 

a. In other words: even though they have no טהרה במקוה, it has טומאת מת 

b. Defense (ר' חנינא): (מפ3) פשוטי כלי ע3 has טהרה in its species (other wood materials –  כלי ע3מקבלי ) 

c. Counter (ר' אילעא): resolution of vv. 4-5 – if it is of a type that has מדרסטמא  – טהרה במקוה ; if not – טהור 

c. רבא: v. 6 – if there is צמיד פתיל, the כלי חרס is still טהור, even if it was set aside for his (נדה) wife to sit on 

i. Therefore: any כלי חרס can’t be טמא מדרס, else the צמיד פתיל wouldn’t be 3חוצ 


