
 

 שבת דף פג
Yטומאה של עבודה זרה  

  קושיות  אבן מסמא  משא  
כו"ע מטמאה   רבה

  משום נדה
ר"ע 

מטמאה 
  כנדה

חכמים 
אינו מטמא 

  כשרץ

 למאיר"ע 
 הלכתא
 איתקש

 -? לשרץ
   למשמשיה

 איתקש הלכתא למאי
  אלמש –? לנדה

 –למה לא לנבלה? 
ללמד שזה לא מטמא 

  כנדה אברין
רבי 

  אלעזר
 –ר"ע 

מטמאה 
  כנדה 

חכמים 
אינו 

מטמא 
  שרץכ

, עקיבא ורבי  כו"ע לא מטמאה
 הלכתא למאי

? לשרץ איתקש
  למשמשיה

 למאי, ורבנן
 איתקש הלכתא

 נדה מה -? לנדה
 - לאברים אינה

 זרה עבודה אף
  לאברים אינה

למה לא לנבלה? 
ללמד שזה לא 

 מטמא אברין
  כנדה

  

 ,עבודה זרה כנדהעבודה זרה כשרץ, ומשמשיה כשרץ. רבי עקיבא אומר:  :: מיתיביקושי על רבה
  (לדעת רבה, חכמים סוברים שמטמאה כנדה ולא כשרץ) ומשמשיה כשרץ

 ואבניו ועפריו מטמאין כשרץ: אמר לך רבה: מי אלימא ממתניתין, דקתני עציו תירוץ
  .דלא מטמא באבן מסמא. הכא נמי: דלא מטמא באבן מסמא -כשרץ  ואוקימנא: מאי

הן ולא היסטן, רבי עקיבא אומר: הן  -ודה זרה ומשמשיה נכרי ונכרית, עב :: מיתיביקושי על רבה
  .והיסטן

      דבר אל בני ישראל  :: אמר לך רבה: וליטעמיך נכרי ונכרית נמי הן ולא היסטן? והתניאתירוץ

  !ישראל מטמאין בזיבה, ואין נכרים מטמאין בזיבה, אבל גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן בני 'וגו
  

 רבי עקיבא אומר: הן  ן ולא היסטןה -נכרי ונכרית, עבודה זרה ומשמשיה 
  והיסטן

 עבודה זרה עבודה זרה  נכרי ונכרית 

 רבה 
 הן טמאים

 מטמאים במשא
 ובאבן מסמא

 היא טמאה
 מטמאה במשא

 אבל לא באבן מסמא

 היא טמאה
 מטמאה במשא

 ובאבן מסמא

 ר' אלעזר 
 הן טמאים

 מטמאים במשא
 ובאבן מסמא

 היא טמאה
 ולא מטמאה במשא

 לא באבן מסמא

 יא טמאהה
 מטמאה במשא

 אבל לא באבן מסמא

 רב אשי 

 מאיםט –הם הסיטו 
אחרים הסיטו 

 אותם
 נטמא

 הסיטו אחרים טהור
 אחרים הסיטו אותה טמא

משמשיה בכל מקרה 
 טמאים

 ע"ז וגוי עצמם טמאים
 משמשיה תמיד טהורים

  
 

  ?בודה זרה ישנה לאברים, או אינה לאבריםבעי רב חמא בר גוריא: ע: שאלה
 היכא דהדיוט יכול

  להחזירה
 כיון שיכול להחזיר כמאן  רור שמטמאב –אין שאלה 

דמחובר דמי או כרגע לא 
  ואינו מטמא מחובר

 אין הדיוט יכול
  להחזירה

יש לשאול כיון דהדיוט יכול 
כמאן דמחברא דמי או - החזירהל

  ?מיהא קשלפה ושריא דילמא: השתא

 ין שאלה ברור שנשבר ואינוא
  מטמא

  


