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טז.
אלא מעתה לא ליטמו מגבן¿

אלמה תנן:▀¿◊טז.
כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוהֹ מיטמאין ומטמאין מאויריהן, ומיטמאין מאחוריהן ואין מיטמאין מגביהן, 

ושבירתן מטהרתן.

כלי נתר וכלי חרס הוא דטומאתן שוה, אבל מידי אחרינא ־ לאִ ¿טז.

כיון דכי נשתברו יש להם תקנה ־ שוינהו ככלי מתכות.אמרי:!◊טז.

אלא מעתה ־ יחזרו לטומאתן ישנה, ככלי מתכות.¿טז.

כלי מתכות, פשוטיהן ומקבליהן ־ טמאין, נשברו ־ טהרו, חזר ועשה מהן כלים חזרו לטומאתן ישנה.דתנן:▀¿◊טז.

ואילו גבי כלי זכוכית¿◊טז.

תנן:▀¿◊טז.
כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית ־ פשוטיהן טהורין ומקבליהן טמאין, נשברו ־ טהרו, חזר ועשה 

מהן כלים ־ מקבלין טומאה מכאן ולהבא.

מכאן ולהבא ־ אין, למפרע ־ לאִ ¿טז.

!◊טז.
טומאת כלי זכוכית דרבנן, וטומאה ישנה דרבנן, בטומאה דאורייתא ־ אחיתו בה רבנן טומאה, בטומאה 

דרבנן ־ לא אחיתו לה רבנן טומאה.

פשוטיהן מיהא ליטמא, דהא פשוטי כלי מתכות דאורייתא נינהוִ ¿◊טז.

עבדי בהו רבנן הכירא, כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה וקדשים.!◊טז.

לעולם לכלי חרס דמו, ודקא קשיא לך לא ליטמו מגבן ־ הואיל ונראה תוכו כברו.רב אשי:!◊טז:

שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה וגזר טומאה על כלי מתכות.[שמעון בן שטח]▀◊>טז:

כלי מתכות ־ דאורייתא נינהִו דכתיב (במדבר לא) אך את הזהב ואת הכסף וגו'¿טז:

לא נצרכה אלא לטומאה ישנה.!◊טז:

דאמר רב יהודה אמר רב:▀О!◊טז:
מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה, ונטמאו כל כליה, ושברתן ונתנתן לצורף וריתכן ועשה 

מהן כלים חדשים, ואמרו חכמים: יחזרו לטומאתן ישנה, מאי טעמא? משום גדר מי חטאת נגעו בה

¿◊טז:
הניחא למאן דאמר לא לכל הטומאות אמרו אלא לטומאת המת בלבד אמרו ־ שפיר. אלא למאן דאמר 

לכל הטומאות אמרו מאי איכא למימר?

גזירה שמא לא יקבנו בכדי טהרתו.אביי:!◊טז:

גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה.רבא:!◊טז:

מאי בינייהו?^טז:

איכא בינייהו דרצפינהו מרצף.!◊טז:

ואידך מאי היא?^טז:

דתנן:[בית שמאי]♦▀!◊טז:
המניח כלים תחת הצינור לקבל בהן מי גשמים אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים, ואפילו כלי אבנים 

וכלי אדמה וכלי גללים ־ פוסלין את המקוה. אחד המניח ואחד השוכח, דברי בית שמאי.

מטהרין בשוכח.בית הלל:♦▀!◊טז:

נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, ומודים בית שמאי בשוכח בחצר, שהוא טהור.רבי מאיר:♦▀!◊טז:

עדיין מחלוקת במקומה עומדת.רבי יוסי:♦▀!◊טז:

▀◊טז:
רב משרשיא, דבי רב 

אמרי:

הכל מודים כשהניחם בשעת קישור עבים ־ טמאים, בשעת פיזור עבים ־ דברי הכל טהורין, לא נחלקו 

אלא שהניחם בשעת קישור עבים, ונתפזרו, וחזרו ונתקשרו.

בטלה מחשבתומר סבר:[בית הלל]▀טז:

לא בטלה מחשבתו.ומר סבר:[בית שמאי]▀טז:
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ולרבי יוסי דאמר מחלוקת עדיין במקומה עומדת, בצרי להוִ ¿◊טז:

אף בנות כותים נדות מעריסתן ־ בו ביום גזרו.רב נחמן בר יצחק:!◊טז:

ואידך מאי היא?^טז:

כל המטלטלין מביאין את הטומאה בעובי המרדע.דתנן:!טז:
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