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        בבבב- - - - מז, אמז, אמז, אמז, א .1
ָנה     ִמׁשְ

דֹול ְוָנִזיר    :ּכֵֹהן ּגָ
ִאין  ּמְ   ִלְקרֹוֵביֶהן.  - ֵאין ִמיטַּ

ִאין  ּמְ   ְלֵמת ִמְצָוה.  - ֲאָבל ִמיטַּ
  

ֶרְך ּוָמְצאּו ֵמת ִמְצָוה ּדֶ ִכין ּבַ    ,ָהיּו ְמַהּלְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ָנִזיר. ּמֵ דֹול ְוַאל ִיטַּ א ּכֵֹהן ּגָ ּמֵ    ִיטַּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

א ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט.  ּמֵ א ָנִזיר ְוַאל ִיטַּ ּמֵ   ִיטַּ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ
ן ַעל טּוְמָאתֹו.  הּוא ֵמִביא ָקְרּבָ א ָנִזיר ׁשֶ ּמֵ ן ַעל טּוְמָאתֹו, ְוַאל ִיטַּ ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבָ א ּכֵֹהן ׁשֶ ּמֵ   ִיטַּ

  

  ָאְמרּו לֹו: 
א ּמֵ ת עֹוָלם ִיטַּ ַ תֹו ְקדּוׁשּ ָ דּוׁשּ ּקְ א ּכֵֹהן ׁשֶ ּמֵ ת עֹוָלם, ְוַאל ִיטַּ ַ תֹו ְקדּוׁשּ ָ ֵאין ְקדּוׁשּ         . . . . ָנִזיר ׁשֶ

        

ָמָרא    ּגְ

דֹול ְוָנִזיר,  ָלָמא ּכֵֹהן ּגָ ׁשְ   ּבִ
דֹול ֲעִדיף, ְוַהאי ָסַבר: ָנִזיר ֲעִדיף.    ַהאי ָסַבר: ּכֵֹהן ּגָ

  
ׁשְ    מז,ב ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ה ְבָגִדים ^ָחה, ָמׁשּוַח ּבְ ָחה ֲעִדיף - ְוְמרּוּבֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ    ,ָמׁשּוַח ּבְ

ְצֹות, ּדְ  ל ַהּמִ א ַעל ּכָ ר ַהּבָ ָחה ֵמִביא ּפָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ   ִאיּלּו ָמׁשּוַח ּבְ
ה ְבָגִדים    ֵאין ֵמִביא.  -ְוִאיּלּו ְמרּוּבֵ

  
ה ְבָגִדים  ָעַבר, ּוְמרּוּבֵ ה ְבָגִד  -ָמׁשּוַח ׁשֶ   ים ֲעִדיף, ְמרּוּבֵ

ה ְבָגִדים ָעֵביד ֲעבֹוָדהּדִ  ר ֲעבֹוָדה הּוא.  ,ְמרּוּבֵ ָעַבר ָלאו ּבַ   ְוִאיּלּו ָמׁשּוַח ׁשֶ
  

   ,ָעַבר ֵמֲחַמת ֵקירּויֹו, ְוָעַבר ֵמֲחַמת מּומוֹ 
  מֹו לֹא ֲחִזי ַלֲעבֹוָדה. ִאיּלּו ַהאי ֲחִזי ַלֲעבֹוָדה ְלָמָחר, ְוִאיּלּו ָעַבר ֵמֲחַמת מוּ ּדְ ָעַבר ֵמֲחַמת ֵקירּויֹו ֲעִדיף, 

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ְייהּו ֲעִדיף -  ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה, ּוְסָגן    ?ֵהי ִמיּנַ
ֲחִזי ְלִמְלָחָמה,  ,ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ֲעִדיף   ּדַ

ְלָמא ֲחִזי ַלֲעבֹוָדה?  :אֹו ּדִ   ְסָגן ֲעִדיף ּדַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין ְמׁשּוַח ִמְל " ָגןֵאין ּבֵ    ,ָחָמה ַלסְּ
ֶרְך ּוָמְצאּו ֵמת ִמְצָוה ּדֶ ִכין ּבַ ִאם ָהיּו ְמַהּלְ א ׁשֶ    – ֶאּלָ

א ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ּמֵ ָגן ,ִיטַּ א ַהסְּ ּמֵ   . "ְוַאל ִיטַּ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ָגן"   ! "ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה קֹוֵדם ַלסְּ
  

  : ָמר זּוְטָראָאַמר 
  ָחָמה ֲעִדיף, ְמׁשּוַח ִמלְ  - ְלִעְנַין ַהֲחיֹותֹו 

ים ?ַמאי ַטֲעָמא יּה ַרּבִ ָתלּו ּבֵ    .ּדְ
  ְסָגן ֲעִדיף.  -  ְלִעְנַין טּוְמָאה

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ַאְנִטיְגנֹוס" י ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
דֹול נּו ְסָגן ְלכֵֹהן ּגָ ּקְ ה תִּ    ?ָלּמָ

יו ְחתָּ ׁש תַּ ּמֵ סּול ֲהֵרי ִנְכָנס ּוְמׁשַ ִאם ֵאיַרע ּבֹו ּפְ . "ׁשֶ

    רש"י

  מתני' 
כהן גדול ונזיר אין מיטמאין 

. וכדמפרש בהן לקרוביהן
   קראי לטומאה לקמן בגמ':

  
  גמ' 

. שמעינן בשלמא כהן ונזיר
להו הי מינייהו ליטמא תחילה 
דרבנן סברי כהן גדול 
שקדושתו קדושת עולם ורבי 
אליעזר סבר נזיר עדיף שכן 
מביא קרבן על טומאתו 
ויטמא כ''ג שאינו מביא קרבן 

 על טומאתו ואל יטמא נזיר: 
משוח בשמן המשחה ומרובה 

. כלומר והא פשיטא לן בגדים
משח בשמן המשחה דכ''ג שנ

קודם שנגנז צנצנת המן ומקלו 
של [אהרן] ושמן המשחה בימי 
יאשיהו וכהן גדול שלא נמשח 
בשמן המשחה שעומד 
בכהונתו לאחר שנגנז שמן 
המשחה אפילו בבית ראשון 
ואין בינו לבין כהן הדיוט אלא 
שהוא מרובה בגדים שמשמש 
בח' בגדים בבגדי לבן ובגדי 

שמש זהב וכהן הדיוט אינו מ
אלא בד' הא נמי פשיטא שאם 
היו מהלכין בדרך ומצאו מת 
מצוה דמיטמא מרובה בגדים 
ולא יטמא משוח בשמן 
המשחה משום דאיהו עדיף 
שכן מביא פר העלם על כל 
המצות כמו צבור כדכתיב 
(ויקרא ד) ואם הכהן המשיח 
וגו' כלומר שהוא מביא קרבן 
על אשמתו כמו צבור על 

ם אשמתן אבל מרובה בגדי
   אינו דינו אלא כיחיד:

. כלומר קודם ומשוח שעבר
שנגנז שמן המשחה ואירע קרי 
בכ''ג ומינו אחר תחתיו 
ומשחוהו ואחר כך כשנטהר 
כ''ג חוזר לעבודתו ושני עובר 

ומשוח שעבר לאו בר  לו:
. אלא אותו יה''כ עבודה הוא

כדאמרי' במס' יומא (דף יב:) 
ראשון חוזר לעבודתו ושני 

א לכ''ג ולא לכהן אינו ראוי ל
הדיוט משום דמעלין בקודש 

כהן משוח  ולא מורידין:
. מלחמה לא חזי לעבודה

   כדאמרינן במס' הוריות:
והתניא משוח מלחמה קודם 

. דמשמע לכל דבר קודם לסגן
לו דאיהו עדיף טפי במס' 

   הוריות קאי:
. דעביד דתלו ביה רבים

   מלחמה בשביל רבים:
 



152                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        מט, במט, במט, במט, ב    ––––    מז, במז, במז, במז, ב .2
ִליֵגי אן ָלא ּפְ דֹול ְוָנִזיר ,ַעד ּכָ כֵֹהן ּגָ א ּבְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ,ֶאּלָ י ָקא ָאְזִלי ּבַ    ,ּכִ

ּמּוֵיי ִאיּנּון.  ר ִאיּטַ   ֲאָבל ַחד ַחד ְלחּוֵדיּה ּבַ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא"" 111"ַעל ּכָ

   -  ,יא)(ויקרא כא 
ר?  תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ   ּבַ

ְרחֹוִקים     :ַקל ָוחֹוֶמר הּוא - ִאי ּבָ
א ָלְרחֹוִקים,  מֵּ א ִלְקרֹוִבים ֵאינֹו ִמיטַּ ּמֵ הּוא ִמיטַּ   ּוַמה ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ׁשֶ

א ָלְרחֹוִקים ּמֵ ֵאינֹו ִמיטַּ ין ׁשֶ רֹוִבים, ֵאינֹו ּדִ א ַלּקְ ּמֵ ֵאינֹו ִמיטַּ דֹול ׁשֶ   ? ּכֵֹהן ּגָ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ ְקרֹוִבים ַהּכָ א ּבִ   ֶאּלָ

א,  - "ְלָאִביו"וּ  ּמֵ   הּוא ֵאינֹו ִמיטַּ

א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה ּמֵ   .  "ָהא ִמיטַּ
  

ָוה, ְלכִ  -  ְלִאּמֹו""וּ   מח,א ֵזיָרה ׁשָ י. ְד ְלּגְ   ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י ָנִזיר, ּבֵ מֹוָתם" ּגַ 112"ּבְ
א, ֵאי -  (במדבר ו, ז)  ּמֵ   נֹו ִמיטַּ

א הּוא ְלִנְגָעם ּוְלִזיָבָתם.  ּמֵ   ֲאָבל ִמיטַּ
ִין?  דֹול ִמּנַ כֵֹהן ּגָ ָנִזיר, ּבְ א ּבְ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

: לֹא יֹאַמר  דֹול,  "ִאּמֹו"ָאַמְרתָּ כֵֹהן ּגָ   ּבְ
ֲהֵרי ַקל ָוחֹוֶמר הּוא:  ְלמּוד לֹוַמר, ׁשֶ ֵאין תַּ   ׁשֶ

ּכֵֹהן  ָמקֹום ׁשֶ א ְלָאִביו, ּוָמה ִאם ּבְ ּמֵ דֹול ִמיטַּ א ְלָאִחיו ֵמָאִביו ֵאין ּכֵֹהן ּגָ ּמֵ   ֶהְדיֹוט ִמיטַּ
א ְלָאִחיו ֵמִאּמוֹ  ּמֵ ֵאין ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ִמיטַּ א ְלִאּמֹו? ,ָמקֹום ׁשֶ ּמֵ דֹול ִמיטַּ ֵאין ּכֵֹהן ּגָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ין, ַמה תַּ דֹול? ּבְ  "ִאּמֹו" ִאם ָזִכיָתה ֵמַהּדִ   כֵֹהן ּגָ
ָוה:  ֵזיָרה ׁשָ יׁש ְוָלדּון ֵהיֶמּנּו ּגְ   מּוְפֶנה ְלַהּקִ

ָנִזיר "ִאּמֹו" ֶנֱאַמר    ,(במדבר ו, ז) ּבְ
דֹול "ִאּמֹו" ְוֶנֱאַמר כֵֹהן ּגָ   , (ויקרא כא, יא) ּבְ

א הּוא ְלנִ  "ִאּמֹו"ָמה  ּמֵ א, ֲאָבל ִמיטַּ מֵּ מֹוָתם ֵאינֹו ִמיטַּ ָנִזיר ּבְ   ְגָעם ּוְלִזיָבָתם ָהָאמּור ּבְ
א ְלִנְגָעם ּוְלִזיָבָתם "ִאּמֹו"ַאף  ּמֵ א, ֲאָבל ִמיטַּ ּמֵ מֹוָתם ֵאינֹו ִמיטַּ דֹול: ּבְ כֵֹהן ּגָ   . "ָהָאמּור ּבְ

  
  

דֹול ַחן ּכֵֹהן ּגָ ּכַ    ,ַאׁשְ
   ?ְמָנַלן -ָנִזיר 

  
ַתְנָיא      :ּדְ

ירֹו ַלה' ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא"" ל ְיֵמי ַהּזִ   , ר ו, ו)(במדב "ּכָ
ַמע,  ַמׁשְ ֵהָמה ּבְ   ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפיּלּו ֶנֶפׁש ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ִעְנָין ׁשֶ ֵהָמה" :ּכְ ה ֶנֶפׁש ּבְ 113"ּוַמּכֵ
   ?(ויקרא כד, יח) 

ְלמּוד לֹוַמר: ר.  - "ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא" תַּ תּוב ְמַדּבֵ ֶנֶפׁש ָאָדם ַהּכָ   ּבְ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  יְך, ֵאינֹו ָצִר 
ר -  "לֹא ָיבֹא" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר תּוב ְמַדּבֵ ִביָאה ַהּכָ אֹות ּבְ ָפׁשֹות ַהְמַטּמְ ּנְ   .ּבַ

א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה.  - (ויקרא כא, יא) ""ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ  ּמֵ א, ֲאָבל ִמיטַּ ּמֵ   ֵאינֹו ִמיטַּ
ין:  ּדִ ּלא יֹאַמר, ֵיׁש ִלי ּבַ   ַעד ׁשֶ

דֹול ׁשֶ  א ְלֵמת ִמְצָוה, ּוַמה ּכֵֹהן ּגָ ּמֵ ת עֹוָלם ִמיטַּ ַ תֹו ְקדּוׁשּ ָ דּוׁשּ   ּקְ
א ְלֵמת ִמְצָוה?  ּמֵ יטַּ ּמִ ין ׁשֶ ת עֹוָלם, ֵאינֹו ּדִ ַ תֹו ְקדּוׁשּ ָ ֵאין ְקדּוׁשּ   ָנִזיר ׁשֶ

ן ַעל טּוְמָאתֹו,  ן ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבָ ּכֵ דֹול ׁשֶ כֵֹהן ּגָ   לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ
ָנִזיר ׁשֶ  א ְלֵמת ִמְצָוה? ּתֹאַמר ּבְ ּמֵ ן ַעל טּוְמָאתֹו לֹא ִיטַּ ן ַעל טּוְמָאתֹו. הֹוִאיל ּוֵמִביא ָקְרּבָ ִביא ָקְרּבָ   ּמֵ

                                                           

א 111 ּמָ ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ  ְוַעל ּכָ

ּמָ  112 י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ מָֹתם ּכִ   א ָלֶהם ּבְ
ַחת ָנֶפׁש  113 ה ֶנֶפׁש תַּ ֶמּנָ ּלְ ֵהָמה ְיׁשַ ה ֶנֶפׁש ּבְ   ּוַמּכֵ

    רש"י

. ר' אליעזר יעד כאן לא פליג
ורבנן אלא בכ''ג ונזיר דקאזלי 
בהדדי ואשכחו מת מצוה הי 
מינייהו ליטמא ברישא אבל חד 

   לחודיה כו':
. לא על כל נפשות מת לא יבא

בא אלא לקרובין דאי לרחוקים 
הרי כבר למדנו מכהן הדיוט 
והואיל ולא בא הכתוב להזהיר 
על כל נפשות מת אלא משום 

לא בא קרובין מה ת''ל לאביו 
אלא לומר לך לאביו אינו 
מיטמא אבל מיטמא הוא למת 

   מצוה:
. האמור בכהן גדול מה ולאמו
  ת''ל: 

לגזירה שוה לכדרבי דתניא רבי 
. לאביו ולאמו לאחיו אומר

ולאחותו לא יטמא להם במותם 
כי נזר וגו' והאי קרא בנזיר 

   כתיב:
. שמיטמא לאביו ולאמו אין לי

''ג בנגעם ובזיבתם אלא נזיר כ
   מנין:

. שיש אמרת לא יאמר אמו בכ''ג
לנו ללמוד מן הדין שאינו 
מיטמא שהרי ק''ו הוא כו': אין 
כהן הדיוט מיטמא לאחיו אלא 
אם כן ישנו אחיו מאביו: אין 
כ''ג מיטמא לאחיו מאמו ולא 
מאביו ולא אפי' לאביו אע''פ 
שאין כהן הדיוט מיטמא לאחיו 
 אלא בשביל שבא מכח אביו:

. אם למדת ה מן הדיןאם זכית
מן הדין שאין כ''ג מיטמא לאמו 
מה תלמוד לומר אמו אלא 

   מופנה כו':
. דמיטמא למת אשכחן כ''ג

   מצוה נזיר מנלן:
ת''ל על (כל) נפש מת בנפש 

. שלא מצינו אדם הכתוב מדבר
שנקרא נפש מת אלא אדם 

   בלבד:
בנפש המטמאה לו לאדם 

. כיון שנכנס עמהם בביאה
דבר ואיזו זו באהל הכתוב מ

נפש אדם ולא נפש בהמה וכיון 
דעל נפש מת לא יבא מדבר 
בנפש אדם ומשמע בין קרובי' 
בין רחוקים ולמה חזר הכתוב 
ואמר לאביו ולאמו אלא לאביו 

   הוא דלא מיטמא כו':
. שמיטמא למת עד שלא יאמר

מצוה הייתי מביאו מן הדין 
שנזיר מיטמא למת מצוה מה 

   כ''ג כו':
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ְלמּוד לֹוַמר: א" תַּ ּמֵ א ְלֵמת ִמְצָוה.  "ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ ּמֵ   ֲאָבל ִמיטַּ
ָא  א ִלׁשְ ּמֵ א ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֲאָבל ִיטַּ ּמֵ   ר ֵמִתים! אֹו: ֵאינֹו ִמיטַּ

ָאר ֵמִתים,  א ִלׁשְ ּמֵ רֹוִבין ֵאינֹו ִמיטַּ א ַלּקְ ּמֵ יטַּ מִּ   ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר: ּוַמה ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ׁשֶ
ָאר ֵמִתים? א ִלׁשְ מֵּ ּלא ִיטַּ ין ׁשֶ רֹוִבין ֵאינֹו ּדִ א ַלּקְ ּמֵ ֵאינֹו ִמיטַּ    !ָנִזיר ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר  מח,ב    – (במדבר ו, ז) ִאּמֹו""ְלָאִביו ּולְ  :ָהא ַמה תַּ
א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה.ּדְ הּוא  - "ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ " ּמֵ א, ֲאָבל ִמיטַּ ּמֵ   לֹא ִמיטַּ
  

ין ּדִ לֹא יֹאַמר, ֵיׁש ִלי ּבַ דֹול :ַעד ׁשֶ כֵֹהן ּגָ ָללֹות ּבְ ֶנֶאְמרּו ּכְ
114

ָנִזיר ָללֹות ּבְ , ְוֶנֶאְמרּו ּכְ
115

 ,  
כֵֹה  ָללֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ א ְלֵמת ִמְצָוה, ַמה ּכְ ּמֵ א ֲאָבל ִמיטַּ ּמֵ דֹול ְלָאִביו ֵאינֹו ִמיטַּ   ן ּגָ

א ְלֵמת ִמְצָוה ּמֵ א ֲאָבל ִמיטַּ ּמֵ ָנִזיר ְלָאִביו ֵאינֹו ִמיטַּ ָללֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ    .ַאף ּכְ
ָלְך ְלֶדֶרְך זֹו:    אֹו ּכְ

כֵֹהן ֶהְדיֹוט ָללֹות ּבְ ֶנֶאְמרּו ּכְ
116
ָללֹות ּבְ  ,   ָנִזיר, ְוֶנֶאְמרּו ּכְ

א ְלָאִביו ּמֵ כֵֹהן ֶהְדיֹוט ִמיטַּ ָללֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ ַמה ּכְ
117

 ,  
א ְלָאִביו.  ּמֵ ָנִזיר ִמיטַּ ָללֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ   ַאף ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר א" :תַּ ּמָ   , "ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ

א –ָהא ְלֵמת ִמְצָוה  ּמֵ   . "ִמיטַּ
  

ֵעי ֵליּה לֹוַמר ׁשֶ  א ְלָאִביוָהא ִמיּבָ ּמֵ    !ֵאין ִמיּטַ
  

א:  א ְלָאִביו.  "ְלָאִביו"ֶאּלָ ּמֵ ֵאין ִמיּטַ   לֹוַמר ׁשֶ
א.  -  "ְלָאִחיו" ּמֵ א, ָהא ְלֵמת ִמְצָוה ִמיּטַ ּמֵ   ֵאינֹו ִמיּטַ

  
ָוה, ְלכִ  -  "ּוְלִאּמֹו" יְד ִלְגֵזָרה ׁשָ    .ַרּבִ

   ,ְלִכְדַתְנָיא – "ְוַלֲאחֹותֹו"
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר?  - "ַלֲאחֹותֹו""   ַמה תַּ
נֹו,  ְסחֹו ְוָלמּול ֶאת ּבְ חֹוט ֶאת ּפִ ָהַלְך ִלׁשְ   ֲהֵרי ׁשֶ

ת לֹו ֵמת מֵּ ַמע ׁשֶ א ,ְוׁשָ ּמֵ    ?ָיכֹול ִיטַּ
א.  ּמֵ : לֹא ִיטַּ   ָאַמְרתָּ

א ְלֵמת ִמְצָוה ּמֵ    ?ָיכֹול לֹא ִיטַּ
ְלמּוד לֹוַמר: א. ַלֲאחֹותֹו הּוא ֵאינֹו ִמיטַּ  -  "ַלֲאחֹותֹו" תַּ ּמֵ א, ָהא ְלֵמת ִמְצָוה ִמיטַּ   ּמֵ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
118"ֶנֶפׁש"

  ֵאּלּו ָהְרחֹוִקין,  - ז)-(במדבר ו,ו 
רֹוִבין, - "ֵמת"    ֵאּלּו ַהּקְ

א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה.  -  "ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו" ּמֵ א, ֲאָבל ִמיטַּ מֵּ   ֵאינֹו ִמיטַּ
ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ  - "ְלָאִחיו" א, ׁשֶ ּמֵ   דֹול ְוהּוא ָנִזיר ְלָאִחיו ֵאינֹו ִמיטַּ

א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה ּמֵ   . "ֲאָבל ִמיטַּ
  

ְדַתְנָיא -  "ַלֲאחֹותֹו"    :ּכִ
נוֹ " ְסחֹו ְוָלמּול ֶאת ּבְ חֹוט ֶאת ּפִ ָהָיה הֹוֵלְך ִלׁשְ   כו',  "ֲהֵרי ׁשֶ
  

ָוה  ֵזיָרה ׁשָ י ֲעִקיָבא, ּגְ יּדְ ּוְלַרּבִ    ?ְמָנֵליּה  ַרּבִ
  
  ַמר ָלְך: ָא 

יָון  דֹול ְוָנִזיר," :ָאַמר ָמרּדְ ּכֵ    ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ
א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה - "ְלָאִחיו" ּמֵ א, ֲאָבל ִמיטַּ ּמֵ   , "ֵאינֹו ִמיטַּ

דֹול ְלחּוֵדיּה  י ּכֵֹהן ּגָ דֹול.  ,ַמה ּלִ י ָנִזיר ְוכֵֹהן ּגָ   ַמה ּלִ
  

דֹול ְוהוּ  ָמֵעאל, ּכֵֹהן ּגָ י ִיׁשְ    ?א ָנִזיר ְמָנֵליּה ּוְלַרּבִ
  

                                                           

א 114 ּמָ ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ  ויקרא כא,יא)( ְוַעל ּכָ

ירֹו ַליהָוה ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא 115 ל ְיֵמי ַהּזִ   בר ו,ו)במד( ּכָ
יו 'ַוּיֹאֶמר ה 116 ַעּמָ א ּבְ ּמָ ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ ה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ   ֶאל מֹׁשֶ
רֹב ֵאָליו ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו 117 ֵארֹו ַהּקָ י ִאם ִלׁשְ  ּכִ

ירֹו לַ  וווו 118 ל ְיֵמי ַהּזִ י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ   זזזז .ׁש ֵמת לֹא ָיבֹאיהָוה ַעל ֶנֶפ כָּ מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ

    רש"י

. על כל נפשות מת מרו כללות בכ''גנא
לא יבא ונאמר כלל בנזיר על נפש מת 
דכל נפש במשמע בין קרובים בין 
רחוקים מה כלל האמור בכ''ג כו' אף 
כלל האמור בנזיר לאביו ולאמו אינו 
 מיטמא אבל מיטמא למת מצוה:

נפקא ליה כ''ג ונזיר משום מה לי חד 
לאו מה לי תרי לאוי אחותו למה לי 

  רי פסח ומילה אכתי איצטריכא למיש
. שאם אתה אומר מן ומה ת''ל אביו

הכלל הייתי אומר לך עד שאתה דן 
כו' או כלך לדרך זו נאמר כלל בכהן 
הדיוט לנפש לא יטמא כו' אף כלל 
האמור בנזיר יהא מיטמא לכך הוצרך 

   לומר בנזיר דלאביו לא יטמא:
. כלומר ועכשיו והא מיבעי ליה לאביו

דן שצריך לומר בנזיר נמצאת אתה 
שלא יטמא לאביו ממש והואיל ואינו 
מיותר לכך מהיכן אתה דן דנזיר 

   מיטמא למת מצוה:
. מהיכן אתה לומד ממה שאמר אלא

לאחיו שאינו צריך דהשתא לאביו 
אינו מיטמא לשאר קרובין לא כ''ש 
ולאחיו מה ת''ל אלא לומר דלאחיו 
הוא דאינו מיטמא אבל מיטמא הוא 

   :למת מצוה
. למילף מינה ולאמו אתא ליה לג''ש

אמו האמורה בכהן גדול לכדרבי 
וכדלעיל וגבי כ''ג ליכא למימר דהא 
דכתיב ביה ולאביו דלאביו ממש הוא 
דקאתי [דלא] יטמא לו דכיון דעל כל 
נפשות מת לא יבא לא אתא אלא 
בקרובים כדפירש ברישא דשמעתא 
שמע מינה דלאביו מייתר ליה וקאתא 

ביו הוא דאינו מיטמא למימר דלא
   אבל מיטמא הוא למת מצוה:

 . דכתיב גבי נזיר למה לי:ולאחותו
לכדתניא הרי שהיה נזיר והולך למול 

. והאי את בנו ולשחוט את פסחו
דנקיט להו אהדדי היינו משום דמילת 

   זכריו ועבדיו מעכבין את פסחו:
. וקאתא לאשמועינן ת''ל ולאחותו

צות דאע''ג דאזיל לדבר מצוה למ
מילה ופסח דאית בהו כרת אפי' הכי 
יניח מצות מילה ופסח ומיטמא למת 

   מצוה:
. כשהוא אומר על נפש הרי ר''ע אומר

רחוקין אמורין וכשהוא אומר מת 
הרי קרובין אמורין לאביו ולאמו מה 
ת''ל אלא לאביו ולאמו אינו מיטמא 
כו' ור''ע לא משמע ליה מאמו כלום 

ה אלא אגררא דאמר מאביו נסב
   קרא:

ולאחיו מה ת''ל שאם היה כ''ג ונזיר 
. דסד''א היכא דלא הוה ליה אלא כו'

נזיר או כהן ליטמא למת מצוה אבל 
היכא דהוה נזיר וכ''ג דאית ביה תרי 
אימא לא קמ''ל: ולאחותו לכדתניא 
הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו 

   כו':
. דכ''ג ולר''ע ג''ש לכדרבי מנא ליה

של אביו דאילו  מיטמא בנגעו ובזיבתו
לדידיה לא משמע ליה מלאמו כלל 
הא קאמר דאגררא נסבה קרא: אמר 
לך כיון דאמינא שאם היה כ''ג ונזיר 
לאחיו אינו מיטמא אבל מיטמא הוא 
למת מצוה. וכתיב ביה בכ''ג ונזיר לא 
יטמא להם במותם אבל מיטמא 

   בנגעם ובזיבתם:
מה לי כ''ג לחודיה מה לי כ''ג 

. דמיטמא בנגעו ובזיבתו נזירכשהוא 
של אביו כ''ש דכ''ג לחודיה מותר 

 ליטמא בנגעם ובזיבתם:
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י ֵמת ִמְצָוה ּבֵ ָרא ַרֲחָמָנא ַחד ָלאו ּגַ ׁשְ יָון ּדִ ֵרין ָלאִוין.  ,ּכֵ י ּתְ י ַחד ָלאו, ַמה ּלִ   ַמה ּלִ
ה ִלי?  -  "ֲאחֹותֹו"   ָלּמָ

  
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ָרא ַרֲחָמָנא ְלֵמת ִמְצָוה :ָסְלָקא ּדַ י ׁשְ   א. ִאיּסּור ָלאֵוי הוּ ּדְ ָנִזיר ְוכֵֹהן  ,ּכִ

א ְלֵמת ִמְצָוהּדְ ֲאָבל ִמיָלה ּוֶפַסח  ּמֵ    ,ָכֵרת, לֹא ִיּטַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
דֹול ְלחּוֵדיּה   מט,א ָנא ּכֵֹהן ּגָ ִדי לֹא ׁשְ י ֲעִקיָבא, ִמּכְ דֹול ְוהּוא ָנִזיר,  ,ּוְלַרּבִ ָנא ּכֵֹהן ּגָ   ְולֹא ׁשְ

  , (במדבר ו, ז) "ְלָאִחיו"ָנְפָקא ִמ 
ה ִלי?  ֹו""ְלָאִביו ּוְלִאּמ    ָלּמָ

  
   ,ְצִריִכי

ַתב  ִאי ּכְ ּום ּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא  :ֲהָוה ָאִמיָנא "ָאִביו"ּדְ א ֵליּה ִמׁשּ ּמֵ ָעְלָמא הּואּדַ לֹא ִמיּטַ   , ֲחָזָקה ּבְ
ֵמא יָלְדֵתיּה ִליּטָ ָיְדִעין ּדִ   ָלּה.  ֲאָבל ִאּמֹו ּדְ

ַתב ַרֲחָמָנא ְתָרּה. ֲהָוה ָאִמיָנא: ִאּמ  ִאּמֹו"" ְוִאי ּכְ ָלאו ָאֵזיל ַזְרָעּה ּבַ ֵמא ָלּה ּדְ   ֹו לֹא ִליּטָ
יָון  חָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם" :ָאַמר ָמרּדְ ֲאָבל ָאִביו, ּכֵ ּפְ ֵמא ֵליּה  (במדבר א, ב) "ְלִמׁשְ   ֵאיָמא ִליּטָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא" ה ִלי?   (ויקרא כא, יא) 119"ְוַעל ּכָ   ָלּמָ

  
ל"  מט,ב   ְלַאּפּוֵקי ְרחֹוִקים,  -  "ַעל ּכָ

  ְלַאּפּוֵקי ְקרֹוִבים,  -  "ֵמת"
ֵני ֵמִתים  -  "ַנְפׁשֹת" ְ ָצא ִמׁשּ ּיָ ם ׁשֶ ֹאֶהל, ׁשֶ ְלַאּפּוֵקי ְרִביִעית ּדָ א ּבְ   ְמַטּמֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ל ַנְפׁשת ֵמת לֹא ָיבֹא"ׁשֶ    .(במדבר כא יא) "ַעל ּכָ

  

                                                           

ָגִדים ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָר ְוַהּכֵֹהן ַהגָּ  יייי 119 א ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּבְ ָחה ּוִמּלֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ   ע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם: דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ
א יאיאיאיא ּמָ ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיּטַ   ְוַעל ּכָ

    רש"י

. מה לי חד לאו מה לי תרי לאוין
דכיון דמישתרי ליה לגבי מת 
מצוה חד לאו אישתרי ליה נמי 
 בתרי לאוי כגון כ''ג ונזיר:

. כלומר א''כ ולאחותו למה לי
דלר' ישמעאל ולאחותו ס''ד 

 כו':
בא מכדי לא שנא כהן ולרבי עקי

גדול לחודיה ול''ש כהן גדול 
. איכא למשמע מולאחיו ונזיר

דהשתא כהן גדול והוא נזיר 
מיטמא למת מצוה כל שכן כהן 
גדול לחודיה ולאביו נמי דאינו 
מיטמא משמע ליה מעל. כל 
נפשות מת כדלעיל הא דכתב 
רחמנא לאביו ולאמו לבתר הכי. 
למה לי הא קא משמע לן מעל 

   פשות מת:כל נ
. צריכי דאי כתב רחמנא לאביו

ולא לאמו הוה אמינא לאביו 
הוא דאינו מיטמא משום דלא 
ברירא מילתא אי אבוה הוא 
דחזקה בעלמא הוא אבל אמו 
דודאי ילידתיה ליטמא לה 

   קמשמע לן:
. (ב''ב למשפחותם לבית אבותם

קט:) משפחת אב קרויה 
משפחה ולא משפחת אם קרויה 

יבא דאמר משפחה: ולרבי עק
גבי נזיר נפש אלו רחוקים מת 
אלו קרובים האי על כל נפשות 
מת דכתיב גבי כהן גדול למה לי 

   אמר לך צריכא:
.. דלא על כל לאפוקי רחוקים

 ליטמא: מת לאפוקי קרובים:
. שאם יצאת רביעית דם נפשות

   מב' מתים אינו מטמא להם:
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ָנה              ִמׁשְ

ַח  ַעל ֵאּלוּ  ִזיר ְמַגּלֵ    ?טּוְמאֹות ַהּנָ
ת,    ַעל ַהּמֵ

ת,  ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ   ְוַעל ּכַ
ִית ֵנֶצל,  ּזַ   ְוַעל ּכַ

ְרָווד ָרָקב.    ְוַעל ְמלֹא תַּ
ְדָרה, ְוַעל ַהּגּוְלּגֹוֶלת,  ִ   ַעל ַהׁשּ

ת ָראּוי,  ,ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהּמֵ ר ּכָ ׂשָ ׁש ָעָליו ּבָ ּיֵ   ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ׁשֶ
  ל ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות, ְוַע 

ם.    ְוַעל ֲחִצי לֹוג ּדָ
ָאן ְוַעל ֲאִהיָלן.  ָ ָען ְוַעל ַמׂשּ   ַעל ַמּגָ

אֹו.  ָ עֹו ְוַעל ַמׂשּ עֹוָרה ַעל ַמּגָ ׂשְ   ְוַעל ֶעֶצם ּכִ
ִביִעי,  י ּוַבׁשְ ִליׁשִ ׁשְ ה ּבַ ַח, ּוַמּזֶ ִזיר ְמַגּלֵ   ַעל ֵאּלּו ַהּנָ

  ְוסֹוֵתר ֶאת ַהּקֹוְדִמין, 
נֹוָתיו ְוֵאינוֹ  ְטַהר ּוֵמִביא ֶאת ָקְרּבְ ּיִ א ַעד ׁשֶ   . ַמְתִחיל ִלְמנֹות ֶאּלָ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל " ִטיָרתֹו ׁשֶ י ֵמִאירַאַחר ּפְ    ,ַרּבִ

י ְיהּוָדהָאַמר ָלֶהן  י ֵמִאיר ְלָכאן,  ַרּבִ ְלִמיֵדי ַרּבִ ְנסּו תַּ   ְלַתְלִמיָדיו: ַאל ִיּכָ
ָר  ְנתְּ ּקַ ֵני ׁשֶ ִאין. ִמּפְ ֲהָלכֹות ֵהן ּבָ ֵחִני ּבַ א ְלַקּפְ ִאין ֶאּלָ   ִנין ֵהן, ְולֹא ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ֵהן ּבָ

ַחק    ְוִנְכַנס.  סּוָמכֹוסּדָ
ָנה ִלי,  ְך ׁשָ י ֵמִאירָאַמר ָלֶהם: ּכָ   : ַרּבִ

ת.  ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ ת ְוַעל ּכַ ַח: ַעל ַהּמֵ ִזיר ְמַגּלֵ   ַעל ֵאּלּו טּוְמאֹות ַהּנָ
ַעס י ְיהּוָדה ּכָ י ָלֶכם:  ַרּבִ ְך ָאַמְרתִּ   ְוָאַמר ָלֶהן, לֹא ּכָ

ָרִנין ֵהן ְנתְּ ּקַ ֵני ׁשֶ י ֵמִאיר ְלָכאן ִמּפְ ְלִמיֵדי ַרּבִ ְנסּו תַּ    !ַאל ִיּכָ
ַח " ת ְמַגּלֵ ִית ִמן ַהּמֵ ּזַ ן?!  ",ַעל ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ת לֹא ּכָ    ַעל ַהּמֵ
    

י יֹוֵסיָאַמר    נ,א   : ַרּבִ
ַכב,  ֵמִאיריֹאְמרּו  ַעס,  ְיהּוָדהׁשָ ַתק  יֹוֵסיּכָ ֵהא ָעֶליָה?  - ׁשָ   ּתֹוָרה ַמה תְּ

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ר ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ א ְלֵמת ׁשֶ   . "לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
ן ּכֵ ל ׁשֶ ַח, ַעל ּכּוּלֹו לֹא ּכָ ּנּו ְמַגּלֵ    ?!ַוֲעַדִיין יֹאַמר: ַעל ֵאֶבר ִמּמֶ

  
ְדָאַמ  א ּכִ י יֹוָחָנןר ֶאּלָ ִגיִדין. ַרּבִ רּו ֵאָבָריו ּבְ ְ לֹא ִנְתַקׁשּ א ְלֵנֶפל ׁשֶ   : לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

ֵנֶפל  ,ָהָכא ַנִמי ִגיִדין. ׁשֶ ּבְ רּו ֵאָבָריו ּבְ ְ   לֹא ִנְתַקׁשּ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ְנָיינֹו ּוְלרֹוב ִמְנָיינֹו,  א ְלרֹוב ּבִ   לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

ֶהן רֹוַבע ֲע  ֵאין ּבָ   ָצמֹות. ׁשֶ
  

    רש"י

  מתני' 
   . מפרש בגמרא:נצל

ועל אבר מן  ועל אבר מן החי
. המת שיש עליהם בשר כראוי

דהיינו כדי שיכול לחיות 
ולהבריא אף על פי שאין עליהן 

   בשר כזית:
   . שתי רביעיות:חצי לוג דם

על עצם כשעורה על מגעו ועל 
   . אבל לא על אהילו:משאו

  
  גמ' 

. טירטוריו''ש קנטרנין
נזק, - {טורטוריו"ש: גורמי

   : עוול}-עושי
   . לנצחני:לקפחני

. ואמר זו אינו כעס רבי יהודה
  משנה: 

ועדיין יאמר על אבר ממנו 
. ובלבד שיהא עליו בשר מגלח

כראוי ואע''פ שאין עליו כזית 
בשר על מת כולו לא כ''ש: כי 
אמר ר''מ דעל מת מגלח כי 
ההיא דאמר ר' יוחנן לא נצרכה 
אלא לנפל כו'. ובמס' חולין קאי 
וה''נ בנפל שלא נתקשרו אבריו 

ן יפה יפה אמר ר''מ בגידי
דמיטמא ואע''פ שאין עליו 

   בשר:
. כי אמר ר''מ ברוב ורבא אמר

בניינו של מת או ברוב מניינו 
שאין עליהן כזית בשר ואין בין 
כולו רובע הקב עצמות דאע''ג 
דבעלמא לא הוי חשיב לענין 
טומאת אהל אא''כ שיהא בהן 
רובע עצמות גבי נזיר הוי חשוב 

ת ביה רוב כמת שלם הואיל דאי
בניינו או רוב מניינו שהוא 

  מיטמא עליו ומגלח עליהם:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א .4
ִית ֵנֶצל" ּזַ ִית ֵמת ְוַעל ּכַ ּזַ   . "ַעל ּכַ

  
   ?ְוֵאיֶזהּו ֵנֶצל"

ָקַרׁש,  ת ׁשֶ ר ַהּמֵ ׂשַ   ּבְ
יַח  ִהְרתִּ   . "ּומֹוַהל ׁשֶ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ִדיֵדיּה הּוא ָלא ָיְדִעיַנן ּדְ י  -  ִאיֵליָמא ּדְ   ַמאי ָהֵוי?  "ָקַרׁש "ּכִ
ִדיֵדי ָיְדִעיַנן ּדְ א ּדְ ב  - ּה הּואֶאלָּ    !לֹא ָקַרׁש ּדְ ַאף ַעל ּגַ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ

ְסָתם    ,ּבִ
  מֹוַהל הּוא,  -ִאי ָקַרׁש 

יחֹו ְוִניעֹו הּוא.  -לֹא ָקַרׁש  ְלָמא ּכִ   ּדִ
  
  

    רש"י

 . שנימוח ואח''כ קרש:שקרש
. שיצא מבשר ומוהל שהרתיח

המת כמין מים והרתיח ליקרש 
ע''י רתיחות שהרתיח דכל הני 
נצל כבשר המת דמי ונזיר מגלח 

   עליו:
. לשון הפרש כמו ויצל נצל

   אלהים (בראשית לא):
. י אילימא דלא ידעינןהיכי דמ

אי ההיא משקה דקרש הוי מן 
המת כלומר דידעינן ודאי דלאו 

   ממת הוא:
. הא כי קרש אמאי מיטמא

   ידעי' דלאו ממת הוא:
. בודאי אפילו ואי מן המת הוא

   לא קרש אמאי לא מטמא:
. כלומר א''ר ירמיה בסתם

ספוקי מספקא לן אי דמת הוי 
אי לא הלכך אי קרש ודאי 

של מת הוא ולא כיחו מגופיה 
וניעו ואי לא קרש דלמא . כיחו 
וניעו הוא דהא ליכא כיחו וניעו 
במת טמא דכל המשקים 
היוצאים ממת טהורין חוץ מן 

  הדם:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א .5
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

  ֵיׁש ֵנֶצל ִלְבֵהָמה אֹו ֵאין ֵנֶצל ִלְבֵהָמה? 
  

ֵהָמה  :ןִמי ָאְמִרינַ  ָאֵתי ִמּבְ ָאֵתי ֵמָאָדם, ֲאָבל ּדְ ִמיִרי ֵנֶצל ּדְ   לֹא.  - ּגְ
ְלָמא ָנא?  :אֹו ּדִ   לֹא ׁשְ

  
ָאַמר ֶלב" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ה ַעד ַלּכֶ ר, ְוטּוְמָאה ַקּלָ יר.  - "טּוְמָאה ֲחמּוָרה ַעד ַלּגֵ ּפִ   ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֶלב" :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר?   -" טּוְמָאה ֲחמּוָרה ַעד ַלּכֶ   ַמאי ִאיּכָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
אּור "   ָטֵמא,  -ִהְמחּוהּו ּבָ

ה ַחּמָ   . "ָטהֹור – ּבַ
ךְ  ְעּתָ ֶלב  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ה ַנִמי!  - ַעד ַלּכֶ ַחּמָ   ֲאִפיּלּו ּבַ

  
ַאְסַרח ֲהָוה ֵליּה ָעָפר.  ?ֵאיַמת ְמַמֵחי ֵליּה  יָון ּדְ ה, ּכֵ ַחּמָ ַאְסרּוח ּבַ ַתר ּדְ   ּבָ

  
  

    רש"י

. דנצל מטמא ההוא כי גמירי
דאתי מאדם אבל נצל דאתי 

   מבהמה לא מטמא כנבלה:
. דלא או דלמא לא שנא והניחא

ליה איצטריך ליה למיבעי אית 
נצל או לא אליבא דמ''ד 
דטומאה חמורה כלומר 
דטומאת נבלה הוי לעולם כל 
זמן דחזי לאכילה לגר הלכך 
כיון דנצל הוא לא חזי לאכילת 
אדם לא מטמא: אלא למ''ד 
דטומאה חמורה לעולם הוא עד 
דמיפסל מאכילת כלב הכא 
מאי. מי אמרי' כיון דאכתי חזי 
לאכילת כלב אכתי מטמא כזית 

דלמא כיון דנמוח  נבלה או
כעפרא בעלמא דמי ולא מטמא 

   טומאה קלה:
. כל זמן שלא תיפסל עד לכלב

מאכילת כלב שאינה מוסרחת 
   כ''כ שהכלב אינו רוצה לאוכלה:

. חלב נבלה שהמחהו באור ת''ש
   שהתיכו באור:

 . דעדיין אוכל ראוי הוא:טמא
. דפרחה המחהו בחמה טהור

   טומאתו:
אפי'  ואי ס''ד דיש נצל לבהמה

. בחמה ליהוי טמא כי המחהו 
   חזר וקרש:

לעולם אימא לך דיש נצל 
. והכא היינו טעמא דכי לבהמה

המחהו בחמה טהור דאימת קא 
ממחי ליה חמה לבתר דאסרח 
וכיון דאסרח תו לא חזי אפי' 
לאכילת כלב ומשום הכי טהור 
ואינו מטמא אפי' בטומאה 

  קלה:
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .6
ַנן    :ּתְ

ּצֹוק " ל ַהּנִ   ָטהֹור.  - ּכָ
יִחית ּפִ יִפים ְוַהּצַ ַבׁש ַהּזִ   .חּוץ ִמּדְ

אי   נ,ב ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ל ּפֹול ִריִסין ְוׁשֶ ל ּגְ ה ׁשֶ ְקּפָ    ,ַאף ַהּמִ

ִהיא סֹוֶלֶדת ַלֲאחֹוֶריָה  ֵני ׁשֶ   . (מכשירין ה,ט) "ִמּפְ
  

ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ
  ?ׁש ִנּצֹוק ְלאֹוָכִלין אֹו ֵאין ִנּצֹוק ְלאֹוָכִליןיֵ 
  

הּו ִריֵרי.  :ִמי ָאְמִריַנן הּו ִריֵרי, ְוָהֵני ֵלית ּבְ ִאית ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ְלָמא ְסִמיִכין הּוא, ְוָהָכא ָהא ְסִמיִכים הּוא?  :אֹו ּדִ ּום ּדִ   ִמׁשּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
הּוא ׁשָ " ת ׁשֶ יכֹו  ,ֵלםֵחֶלב ַהּמֵ   ָטֵמא,  -ְוִהתִּ

יכֹו    . "ָטהֹור –ָהָיה ְמפֹוָרד, ְוִהתִּ
ךְ  ְעּתָ ֵהר!  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יכֹו ַנִמי ִליּטָ ֵלם ְוִהּתִ   ֵאין ִנּצֹוק ְלאֹוָכִלין, ׁשָ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ֵריּה ֲאָנא וּ  יְמָנא: ָרִביָנאּדְ ָמר ּבְ ְרּגֵ   ּתַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָמָנא ְוָקַרׁש, כְּ  נּוָרא ְלפּוֵמיּה ּדְ ח ֵליּה ָסֵליק ַעּמּוָדא ּדְ ַמְרּתַ ַבֲהֵדי ּדְ   גֹון ּדְ

י ֲהָדֵדי.  ּבֵ א ּגַ ִאיֵתיּה ּכּולָּ   ּדְ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ל ּפֹול ִריִסין ְוׁשֶ ל ּגְ ה ׁשֶ ְקּפָ    ,ַאף ַהּמִ

ֵהן סֹוְלִדין ַלֲאחֹוֵריֶהן ֵני ׁשֶ    .(מכשירין ה,ט)" ִמּפְ
  

י ִאיְרָיא?    !ִמיּדֵ
ְסִמיִכין.  - ָהָתם  ּום ּדִ   ִמׁשּ
ּום ִריֵרי.  -ָהָכא    ִמׁשּ

  
  
  

    רש"י

משקין  . כלתנן התם כל הניצוק טהור
שמריקין מכלי אל כלי אע''פ שנטמא תחתון 
וקילוח יורד משפה לשפה לא נעשה חיבור כדי 
לטמא העליון: חוץ מדבש הזיפים: מאותו 
דבש שהוא עבה ויכולין לזייפו לערב בו 
משקין אחרים וזיפים משמע לשון זיוף כדמפ' 

   במס' סוטה בפ' בתרא (דף מח:):
מות טז) . כמו כצפיחית בדבש (שוהצפיחית

בלע''ז  דבש}-{ברישקי"ש: חלותברישקרי''ש 
והואיל והן עבין נעשה תחתון כמו מחובר 
לעליון שהקילוח היורד למטה למשקין טמאין 
נעשה כולו טמא ואפילו העליון אבל דבש 
שלנו שאינו עב הואיל וצלול הוא ניצוק שבו 

 טהור ככל המשקין:
. פולין בש''א אף נצוק מקפה של גריסין

שו במכתש ונחלקו לשנים: [ושל פול] שנכת
   של פולין שלמות:
. שבשעה שמריקין אותו סולדת לאחוריה

מכלי אל כלי ופוסק את הנצוק חוזר ראש 
הנצוק ועולה לו למעלה כלפי אחוריו וכחוזר 

   ונוגע לעליונים דמי והוו טמאין:
. היה מריק מקפה של יש נצוק לאוכלין

למעלה  עדשים או של אפונים במקום מדרון
ונטמאו תחתוני' בשעת שפיכה מי הויין 
העליוני' טמאין או לא גבי דבש הזיפים 
וצפיחית מ''ט אית בהו נצוק משום דאית בהו 
רירי דסולדות והני אוכלין לית בהו רירי 
והויין עליונים טהורים או דלמא גבי זיפים 
וצפיחית מ''ט נצוק שלהן טמא משום 

יכין וליהוי דסמיכין שהן עבים והני נמי סמ
   נצוק שלהן טמא:

. ויש בו כזית והתיכו ת''ש חלב של מת טמא
במחבת אע''פ שנתגלגל במחבת לא נעשה 

   מפורד וטמא:
. אותו כזית מן המת והתיכו אע''פ היה מפורד

שנתחבר ביחד טהור כיון דה''ל מפורד 
מעיקרא פרחה מיניה טומאה והאי דהדר 

י אדם חברו ביחד לא הוי חיבור דחיבור ביד
   לא הוי חיבור:

. כי הוא שלם ואי ס''ד אין נצוק לאוכלין
והתיכו במחבת נמי ליטהר דכיון דמגלגל ליה 
מזוית זו לזוית זו נפרד זה מזה ולא הוי ביה 
כזית במכונס אי נמי לכשהתיכו והריקו מכלי 
אל כלי ליהוי כמפורד וליטהר אלא לאו ש''מ 

   דיש נצוק וחיבור הוא:
לם אימא לך אין נצוק לאוכלין . לעוא''ר זירא

והא מתני' דהכא אנא ומר בריה דרבינא 
תרגמינא דהכא במאי עסקינן כגון שלא הורק 

   מכלי אל כלי ומעולם לא נענעו בכלי כלל:
. שהתיכו במחבת במקום דבהדי דמרתח ליה

אחד ולא נענעו כלל וההוא חלב לבהדי דקא 
מהתך ליה סלק עמודא דנורא לפומיה דמנא 

מגיע] לא להכא ולא להכא ולא הוי נצוק ולא [
כלל דכוליה הוה בהדי הדדי וקרש במקומו 

   ולא נתפזר לכאן ולא לכאן משום הכי טמא:
. אלמא ת''ש בש''א אף מקפה של גריסין

   . נצוק לאוכלין:דיש
. כלומר לעולם אימא לך אין נצוק מידי איריא

והכי הוא דקא מיבעיא ליה מי אמרי' דגבי 
כגון עדשים (מי אמרינן) כיון  שאר אוכלין

דסמוכות כגון מקפה של גריסין הוי חיבור או 
דלמא התם לא הוה טעמא אלא משום דאית 
ליה רירי במקפה של גריסין אבל בשאר 
אוכלין דלית בהו רירי לא הוה נצוק. לישנא 
אחרינא ת''ש ב''ש אומרים כו' מפני שהן 
סולדין לאחוריהן אלמא דלא הוה טעמא 

אלא משום דאית ביה רירי וגבי שאר דנצוק 
אוכלין הואיל דלית בהו רירי לא הוי נצוק 
מידי איריא לעולם אימא לך יש נצוק לאוכלין 
וכי קא מיבעיא לן אליבא דרבנן והכי 
קמיבעיא לן טעמייהו דרבנן דאמרי דהוי 
נצוק גבי דבש הזיפים טעמא משום דסמיכין 

ית והלכך כל אוכלין דסמיכין כגון עדשים א
להו נצוק אבל אליבא דב''ש לא מיבעיא לן 
דאינהו לא אמרי דהוי נצוק אלא משום רירי 
ואילו שאר אוכלין דלית להו רירי לא 

   איצטריך לן למישאל:
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .7
ְרָווד ָרָקב"   . "ְוַעל ְמלֹא תַּ

  
יעּורוֹ וְ  ה ׁשִ    ?ַכּמָ
  

ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ
ד,  ת ַהּיָ יּסַ   ְמלֹא ּפִ

  
י יוֹ    ָאַמר:  ָחָנןַרּבִ

  ְמלֹא ָחְפָניו. 
  

ַנן    :ּתְ
עֹות ּוְלַמְעָלה, " ר ֶאְצּבָ נֹו ֵמִעיּקַ ָאְמרּו ֶיׁשְ ְרָווד ָרָקב ׁשֶ   ְמלֹא תַּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  . "ְמלֹא ָחְפָניו
י יֹוָחָנן הּוא  ָלָמא ַרּבִ ׁשְ ַנן, ּדְ ּבִ ַרּבָ   ָאַמר ּכְ

א ִחְזִק  ַנןֶאלָּ ַרּבָ י ֵמִאיר ְולֹא ּכְ ַרּבִ ַמאן? לֹא ּכְ ה ּכְ    !ּיָ
  

עֹוָתיו ְלַמְעָלה  ֵרי ֶאְצּבְ ד, ְוְמלֹא ִקׁשְ ת ַהּיָ יּסַ יעּוָרא הּוא.  - ָאְמִרי: ְמלֹא ּפִ   ַחד ׁשִ
  

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּדָ יִמי ּבַ אלְ  ַרב ׁשִ ּפָ   : ַרב ּפַ
ַהאי  אי ּדְ עֹוָתיו ּוְלַמ "ִמּמַ ֵרי ֶאְצּבְ ׁשְ    ?ְלרֹאׁש  "ְעָלהִמּקִ

ֲהָוה ֵליּה  יֵדיּה, ּדַ ה ִמּדִ ְלָמא ְלַמּטָ ד"ּדִ ת ַהּיָ יּסַ    "!ְמלֹא ּפִ
  

יקוּ    .ּתֵ
  
  

    רש"י

   . כף:תרווד
 . בלא אצבעות:מלא פיסת יד

 . בהדי אצבעותיו:מלא חפניו
וממאי דהאי קשרי אצבעותיו 

. דקאמר כלפי ראש ולמעלה
עותיו קאמר ומשום הכי אצב

מותבת מיניה לחזקיה דלמא 
למטה . מיד דלמא כלפי פיסת 
יד הוא דקאמר כוותיה דחזקיה 

  וחזקיה כר''מ: 
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        נא, אנא, אנא, אנא, א .8
ְרָווד ָרָקב"[   ]."ְוַעל ְמלֹא תַּ
  

ַנן   נא,א נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש לֹו ָרָקב" ּיֵ    ?ֵאיֶזהּו ֵמת ׁשֶ

ִיׁש,  ל ׁשַ ָארֹון ׁשֶ ר ָערֹום ּבְ ְקּבַ ּנִ   ֵמת ׁשֶ
ל ֲאָבִנים אֹו ַע  ה ׁשֶ י ִרְצּפָ ּבֵ ׁש לֹו ָרָקב - ל ּגַ ּיֵ   .ֶזהּו ֵמת ׁשֶ

ל ְלֵבִנים  ה ׁשֶ י ִרְצּפָ ּבֵ ל ֵעץ, אֹו ַעל ּגַ ָארֹון ׁשֶ ְכסּותֹו, ּבְ ר ּבִ ֵאין לֹו ָרָקב - ִנְקּבַ   ."ֶזהּו ֵמת ׁשֶ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
יִדים ּוִמ  ר ּוִמן ַהּגִ ׂשָ א ִמן ַהּבָ א ַהּבָ   ן ָהֲעָצמֹות. ֵאין ָרָקב ֶאּלָ

  
אלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה    : עּוּלָ

ר " ׂשָ א ִמן ַהּבָ   ."ָטהֹור - ָרָקב ַהּבָ
ר!  -ָהא ִמן ָהֶעֶצם  ׂשָ א ּבָ ֵליּכָ ב ּדְ   ָטֵמא, ְוַאף ַעל ּגַ

  
ר  ׂשָ א ִמן ַהּבָ ר.  - ֵאיָמא ָהִכי: ָרָקב ַהּבָ ׂשָ ּבָ ׁש ֶעֶצם ּבַ ּיֵ   ָטהֹור, ַעד ׁשֶ

  
יִדים א ּגִ   !ָהא ֵליּכָ

  
יִדיםִא  לֹא ּגִ ר ְוַלֲעָצמֹות ּבְ ר ְלָבׂשָ   .י ֶאְפׁשָ
  
  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ׁשְ   : ַרּבִ
ין ֶזה ָלֶזה.  ּלִ ְלּגְ ָבָרן ֶזה ִעם ֶזה ַנֲעׂשּו ּגִ ּקְ ֵני ֵמִתים ׁשֶ   ׁשְ

  
   :ַרב ָנָתןְמִתיב 

ֵני ֵמִתים " ְ א ִמׁשּ   ! "ָטֵמא - ָרָקב ַהּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְרָווד ָרָקב ְפֵני ַעְצמֹו, ְוִהְרִקיבּו, ְוָעְמדּו ַעל ְמלֹא ּתַ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ ְברּו ֶזה ּבִ ּקָ   ׁשֶ

  
  
  

    רש"י

איזהו מת שיש לו תורת רקב 
. אבל אם נקבר נקבר ערום כו'

בכסותו אפי' בארון של שיש אין 
לו תורת רקב לפי שכסותו 
שנרקבת עמו נעשית לו 

ו אין לנו הלכה תערובות ואנ
למשה מסיני שיהא רקב מטמא 
אלא רקב הבא מן המת עצמו 
בלא תערובות וכן אם נקבר 
בארון של עץ ואפי' ערום או על 
גבי רצפה של לבנים הואיל 
והארון של עץ והתבן של לבנים 
עשוין לירקב נעשין לו תערובות 

   ואין לו תורת רקב:
. נעשה כמי נעשו גלגלים זה לזה

בזה ואין זה רקב  שנתערבו זה
גמור. גלגלין כלומר המגלגל זה 
לזה ונתערב זה עם זה 
וכשנתערב עמו כסות או רקבון 
אחר דמי ואפילו נקברו ערומים 
בארון של שיש הואיל דלא הוי 

   רקב דמת אחד:
. כי קתני התם דרקב אמר רבא

הבא מב' מתים טמא כגון 
שקברו זה בפני עצמו וזה בפני 

ד בפני עצמו והרקיבו כל אח
עצמו ועמד על מלא תרווד רקב 
ממת זה חצי תרווד וממת זה 
חצי תרווד מצטרפין למלא 
תרווד הואיל ולא נעשו גלגלין 
זה לזה מתחילה בשעה 
שהרקיבו אבל היכא דנקברו זה 
עם זה לעולם אימא לך דנעשו 
גלגלין זה לזה ואין לו תורת 

   רקב:
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        נא, אנא, אנא, אנא, א .9
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ין ּלִ ְלּגְ ה לֹו ּגִ ָערֹו ּוְקָברֹו ִעּמֹו, ַנֲעׂשָ ַזז ׂשְ    .ּגָ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ת ּבְ ׁשֶ ל ּכָ "   ָטֵמא,  -ּמֵ

ּפֹוֶרן ָער ְוַהּצִ ֵ ִים ְוַהׂשּ יּנַ ִ    .חּוץ ִמן ַהׁשּ
ַעת ִחיּבּוָרן  ן ְטֵמִאין - ּוִבׁשְ   . (אהלות ג,ג) "ּכּוּלָ

  
  
  

ֵעי  הּבָ   : ִחְזִקּיָ
ַח,  ָערֹו ָהעֹוֵמד ְלַגּלֵ   ׂשְ

ֵזז    ?ַמאי – ִצּפֹוֶרן ָהעֹוֵמד ִליּגָ
  

ל ָהעֹוֵמד לִ  :ִמי ָאְמִריַנן ֵמי, ּכָ ָגזּוז ּדָ ֵזז ּכְ   יּגָ
ְלָמא ִרין :אֹו ּדִ א ִמיָהא ָהא ְמחּוּבָ ּתָ    ?ָהׁשְ

  
ר ָחָנהּדְ ְוִניְפׁשֹוט ֵליּה ִמ  ר ּבַ ה ּבַ    ,ַרּבָ
ּום    ָגַזז, ּדְ ַטֲעָמא ִמׁשּ

ַזז    לֹא!  -ָהא לֹא ּגָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַזז  ים.  - ּגָ ּלִ ְלּגְ   ֲהֵרי ֶזה ּגִ

ַזז  ֵעי ֵלי - לֹא ּגָ   ּה. ִמיּבָ
  
  

    רש"י

גזז שערו וקברו עמו נעשה לו 
. אבל כי לא גזז והניחו גלגלין

מחובר כמו שהוא לא נעשה לו 
   גלגלין:

. קודם מיתה שערו העומד ליגזז
כגון שהכביד עליו שערו כגזוז 
דמי ונעשה לו גלגלין ואין לו 

   רקב:
. ואע''ג דעומד הא לא גזז לא

   ליגזז:
. כלומר לא ה''ק גזז הוי גלגלין

מדרבה בר בר חנה ליכא 
בר  למשמע מידי דהא דרבה בר

חנה אמר דכי גזז הוי גלגלין 
אבל לא גזז לא אמר ביה ולא 

   מידי ואכתי תיבעי לך:
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        נא, אנא, אנא, אנא, א .10
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ

א ִמן ֶהָעֵקב ַמהּו?    ָרָקב ַהּבָ
  

ָאֵתי ִמן ָעֵקב לֹא,  יּה ֵמת, ֲאָבל ּדְ א ִמּכּולֵּ ְמִריַנן ָרָקב ַהּבָ י ּגָ   ּכִ
ְלָמא ָנא?  :אֹו ּדִ   ָלא ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  ֲעָיאּדְ י אֹוׁשַ ַרּבִ י ָנָתן ּבְ   : ַרּבִ
א ִמ " ֵני ֵמִתים ָרָקב ַהּבָ ְ   . "ָטֵמא –ׁשּ

ךְ  ְעּתָ א ִמן ֶהָעֵקב  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   לֹא,  - ַהּבָ
ֶרְך ָעֵקב ָקָאֵתי ְלָמא ּדֶ ֶרְך ָעֵקב ָקָאֵתי, ְוָהָכא ּדִ ְלָמא ּדֶ   !ִזיל ָהָכא ּדִ

  
ֶרְך ָעֵקב ָהִכי ַנִמי יּה ֵמת ְוָקָאֵתי ּדֶ ִאיְרִקיב ּכּוּלֵ    ,ִאי ּדְ

גֹון ּדְ  א ָהָכא ּכְ ֶרְך ָעֵקבֶאּלָ    ?ַמאי – ִאיְרִקיב ַחד ֵאֶבר ְוָקָאֵתי ּדֶ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

    רש"י

. מן מרגלותיו כלומר מן העקב
ממתנים ולמטה כי קאמר 
דמלא תרווד רקב טמא היכא 
דאתי מכוליה מת מכלפי גוייה 

   שלמעלה דעיקר הגוף בו:
. רקב הבא מן העקב ואי ס''ד

מתים  לא הוי טמא כי בא משני
אמאי טמא להאי רקב [זיל] 
להכא איכא למימר דדילמא 
דרך עקב קאתי וכן נמי להכא 
גבי אידך מת דילמא דרך עקב 
קאתי ואין לו תורת רקב אלא 
מדלא אמר הכי ש''מ דרקב 
הבא מן העקב יש לו תורת 

   רקב:
. ה''ד אי דאירקיב כוליה מת

כלומר לעולם אימא לך דרקב 
שבא מן העקב טהור והכי 
קבעינא מינך (תרווד) אי 
דאירקיב כולה מת וההוא מלא 
[תרווד] רקב דשקלית מיניה 
אתא ליה דרך עקב עד כלפי 
הראש על פני כולו של מת הכי 
נמי דאיכא למיפשט מההיא 
דרב נתן בר אושעיא דהוי טמא 
אלא כי קא מיבעיא ליה הכא 
כגון דארקיב חד אבר וההוא 
אבר עצמו דארקיב אתא ליה 

בלבד והכי קמיבעיא  דרך עקב
לן מי אמרינן כי גמירי רקב כגון 
דאתי מכל גוף דמת אבל היכא 
דאתי מן עקב לחודיה לא או 

  דלמא לא שנא: 
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        נא, אנא, אנא, אנא, א .11
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ

ה ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ ים, אֹו לֹא?  -  עּוּבָ ּלִ ְלּגְ   ָהֵוי ּגִ
  

יָון  ר ֶיֶרְך ִאּמוֹ " :ָאַמר ָמרּדְ ּכֵ ים, "עּוּבָ ּלִ ְלּגְ ְך גּוָפּה הּוא, ְולֹא ָהֵוי ּגִ    ִהְלּכָ
ְלָמא יָון  :אֹו ּדִ ּה ּדְ ּכֵ ֵריׁש ִמיּנָ   ?סֹופֹו ָלֵצאת, ִמיְפַרׁש ּפָ

  
ְמֵצי לֹוַמר ר  :ְוִאם ּתִ ּה ּדְ עּוּבָ ֵריׁש ִמיּנָ    ,סֹופֹו ָלֵצאת ִמיְפַרׁש ּפָ

ה   נא,ב ָ ְמֵעי ִאׁשּ ְכַבת ֶזַרע ּבִ    ?ַמהוּ  –ׁשִ
  

יָון  :ִמי ָאְמִריַנן י ּגּוָפּה ּדָ ּדְ ּכֵ   ֵמי, לֹא ִאיְתַצר ּכִ
ְלָמא ֵמָעְלָמא ָקָאֵתי  :אֹו ּדִ יָון ּדְ    ?לֹא –ּכֵ

  
  

ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ּה  יְרׁשָ    ?ַמהוּ  –ּפִ

  
ְדָלא ָאְכָלה יָמא ּבִ ּיְ ָלא ִמּקַ יָון ּדְ   ִחּיּוָתא הּוא,  ,ּכֵ

ְלָמא   ָהא ַנִמי ֵמָעְלָמא ָאֵתי?  :אֹו ּדִ
  
  

ֵעי  ֵריּה ּבָ   : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
  ַמהּו?  -ֹו עֹור

  
ֵעי  ר ָמנֹוַח ּבָ   : ַרב הּוָנא ּבַ

יחֹו ְוִניעֹו    ַמהּו?  - ּכִ
  
  
  

ר ַאָחאָאַמר ֵליּה  מּוֵאל ּבַ אלְ  ַרב ׁשְ ּפָ   : ַרב ּפַ
ךְ  ְעּתָ ים, ָרָקב  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ּלִ ְלּגְ ָקָאַמר ָהֵוי ּגִ ל ָהֵני ּדְ ַחּתְ ָלּה ּדִ ּכָ ּכְ א ֵהיִכי ַמׁשְ    ?ְמַטּמֵ

  
ְק  ַאׁשְ ְרָיא. ּדְ ֵמי ִטּבֶ ָלקֹו ּבְ א ּוׁשְ   ֵייּה ֵמי ְדָקִלים ְוָסְכָיא ָנׁשָ

  
  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָחנֹו  ּטְ   ֵאין לֹו ָרָקב.  -ָנְקִטיַנן: ֵמת ׁשֶ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

  ַמהּו?  - ְטָחנֹו ְוָחַזר ְוִהְרִקיב
  

ר ְוִגיִדים ַוֲעָצ  ׂשָ א ּבָ ִאיּכָ א ּדְ י הּוא ַטֲעָמא ֶאּלָ אִמיּדֵ    ,מֹות ְוָהִאיּכָ
ְלָמא ֵעיַנן :אֹו ּדִ יתֹו ּבָ ְבִרּיָ א ,ּכִ    ?ְוֵליּכָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  
  

    רש"י

. שכבת זרע במעי אשה מהו
כגון שמתה שהיתה בת בנים 
דסתם אשה בת בנים אית לה 
שכבת זרע במעיה או שנבעלה 

   סמוך למיתתה:
תי . דאכמאי מי אמרינן כיון

בשעת מיתתה לא נוצר עובר כי 
גופה הוא ולא הוי גלגלין או 
דלמא ש''ז מעלמא אתי לה והוי 
גלגלין ובאשה לעולם אין רקב 
עד דהויא בתולה או זקנה דלאו 

   בת בנים:
. פרש שבתוך הגוף פירשה

דהיינו ריעי מי נעשה גלגלין מי 
אמרינן כיון דלא מקיימה 
בחייה אי לא אכלה חיותא נמי 

היא וכגופה דמי ולא הוי  דידה
גלגלין וה''ה לפרש דאיש אלא 
איידי דקאי במילי דאשה מסיק 

   לה נמי להא על שם אשה:
בעי רב אחא בריה דרב איקא 

. רוק היוצא לו לאדם עורו מהו
שלא ע''י טורח אלא כיון 
שמערערו לתוך פיו וגרונו יוצא 
מי הוי ליה גלגלין ואית דמפרשי 

   עורו עור האדם ממש:
. אינו יוצא אלא ע''י כיחו וניעו

   הדחק:
. דלית ליה היכי משכחת לה
   פירשא קודם שמת:

. כגון דאשקייה מי דקלים
כדמפ' במס' שבת בפ' שמונה 
שרצים (דף קי.) מאי מי דקלים 
תרי דיקלי איכא במערבא ונפיק 
מעיינא דמיא מבינייהו כסא 
קמא מרפי ואידך משלשל 

   ק:ואידך כי היכי דעייל הכי נפי
. וסך גופו נשא וסכייה נשא

שקורין טהרה והעביר השיער 
   העומד ליגזז:

. שהן חמים ושלקו במי טבריא
 והופשט עורו ויצא כיחו וניעו:

. בריחים או נקטינן מת שטחנו
ששחקו דק הרבה אין לו תורת 
רקב משום דרקב בעינן והא לא 

   אירקיב:
. דרקב מטמא מידי הוא טעמא

בשר אלא משום דאיכא רקב 
גידים ועצמות כדאמר עולא 
לעיל ה''נ איכא רקב של'. בשר 
גידין ועצמות ויש לו תורת 

   רקב:
. רקב הבא ממידי או דלמא

דכברייתו בעינן והא ליכא שהרי 
טחנו כבר ואין לו תורת רקב 

   תיקו:
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        נא, בנא, בנא, בנא, ב .12
ֵני  ר ֲחִניָנאּתָ א ּבַ   : עּוּלָ

ָחֵסר"    :ֵמת ׁשֶ
  ֵאין לֹו ָרָקב, 
פּוָסה   ְולֹא תְּ

כּוַנת ְקָברֹות   . "ְולֹא ׁשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ׁש לֹו רוֹ " ּיֵ ת ׁשֶ ּמֵ ְרָווד ָרָקב, לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבַ   ב, ְורֹוַבע. אֹו ְמלֹא תַּ

ְרָווד ָרָקב ֵאין לֹו לֹא רֹוב ְולֹא רֹוַבע ְולֹא ְמלֹא תַּ ַחי ׁשֶ   . "ּתֹאַמר ּבַ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

א ָרָקב!  י ֵמת ֲאִפיּלּו ַחד ֵאֶבר ִאיּכָ ּבֵ ְכָווֵתיּה ּגַ ִאְרִקיב ַחד ֵאֶבר, ּדִ   ּדְ
  

   !ִמי ָקָתֵני ָהא ֵמת?
ַמע ָלןָהא ָקא ַמ     :ׁשְ
  ֵיׁש לֹו ָרָקב,  -  ׁשּום ֵמת
  ֵאין לֹו ָרָקב.  - ׁשּום ַחי 

  
  
  

    רש"י

. אבר כל שהוא אין מת שחסר
   לו תורת רקב:

. כההיא דתנן לקמן ולא תפוסה
מוצא מת מושכב (דף סד:) ה

כדרכו נוטלו ואת תפוסתו ואילו 
הכא כיון דחסר אין צריך ליטול 

   תפוסתו עמו:
. כי ההיא ולא שכונת קברות

דתנן לקמן (שם) מצא שלשה 
הרי זו שכונת קברות וקנה 
מקומו ואילו היכא דחסר אבר 
אחד מהן אינו שכונת קברות 

   ולא קנה מקומו:
. בסיפא קאי לא אם איתיביה
מת שהוא מטמא באהל אמרת ב

שיש לו רוב בניינו מטמא באהל 
   ורובע הקב עצמות:

. שאין תאמר באבר מן החי כו'
רקב שלו טמא והיכי דמי בחי 
דאין לו תורת רקב כגון דארקיב 
ביה חד אבר אבל במת כי האי 
גוונא יש לו תורת רקב ושמע 
מינה דאע''ג דלא אירקיב בו 

   אלא אבר אחד יש רקב:
. דכוותיה במתמי קתני הא 

אלא לעולם לא קשיא והא 
קמ''ל דשום מת יש לו רקב 

   כשהוא שלם ולא כשהוא חסר:
. דאי ושום חי אין לו רקב

אירקיב כוליה ה''ל מת ולא חי 
ואי אירקיב חד אבר השתא י''ל 
במת אין לו תורת רקב בחי לא 

   כ''ש:
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        נא, בנא, בנא, בנא, ב .13
ֵעי    : ָרָבאּבָ

הּוא ַחי, ְוָחַזר ּוֵמת, ַמהּו?  ׁשֶ   ִהְרִקיב ּכְ
  

הּוא ֵמת ׁשֶ ִאיְרִקיב ּכְ ִמיִרי ָרָקב ּדְ י ּגְ    ,ּכִ
ְלָמא א ִמיָהא ָהא ָמֵיית?  :אֹו ּדִ ּתָ   ָהׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְרָווד ָרָקב, " ׁש לֹו רֹוב, ְורֹוַבע, ּוְמלֹא תַּ ּיֵ ת ׁשֶ ּמֵ   לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבַ
ַחי ְרָווד ָרָקב ּתֹאַמר ּבַ ֵאין לֹו לֹא רֹוב ְולֹא רֹוַבע ְולֹא ְמלֹא תַּ    – "ׁשֶ

ּום ַחי,    ַטֲעָמא ִמׁשּ
  ָהא ֵמת ֵיׁש לֹו ָרָקב! 

  
   '?ָהא ֵמת'ִמי ָקָתֵני 

ַמע לָ     :ןָהא ָקא ַמׁשְ
  ֵיׁש לֹו ָרָקב,  - ׁשּום ֵמתּדְ 

  ֵאין לֹו ָרָקב.  - ׁשּום ַחי 
  
  
  
  

    רש"י

. חד אבר בעי רבא הרקיב
 כשהוא חי בין שמיטפל עמו בין
שאינו מיטפל ולאח''כ חזר 

   והרקיב כולו מהו:
כי מטמא היכא דהרקיב כולו 

. והאי כשהוא חי כשהוא מת
הרקיב מקצתו ואין לו תורת 

   רקב:
. וכהרקיב או דלמא הא מיית
   כולו כשהוא מת דמי:

. לאחר כך יש לו רקב הא מת
דאע''ג דהרקיב במקצת כשהוא 

   חי:
. לאח''כ אע''ג מי קתני הא מת

ב מחיים דיש לו רקב לא דנרק
הכי קאמר דשום מת יש לו רקב 

   שום חי אין לו רקב:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א    ––––נא, ב נא, ב נא, ב נא, ב  .14
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ָחְסָרה    ?ַמהוּ  – ְנָמָלה ׁשֶ
  

ִמיִרין ָלּה ְוָהא ָחֵסר.  יעּוָרא ּגְ   ׁשִ
א ִמיִרי ָלּה ְוָהִאיּכָ ה ּגְ ִרּיָ   ?אֹו ּבְ

  
אָאַמר   נב,א יְסַקְרּתָ   : ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶהם"" 120"ּבָ

  , (ויקרא יא, לא) 
ן כּוּלָ   ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:  121"ֵמֶהם"תַּ
  . (ויקרא יא, לב) 

   ?, ָיכֹול ִמְקָצָתן"ֵמֶהם"ִאי 
ְלמּוד לֹוַמר:  ֶהם"תַּ   ."ּבָ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ן.  כּוּלָ הּוא ּכְ ִמְקָצָתן ׁשֶ ע ּבְ ּגַ ּיִ   ַעד ׁשֶ

יֲערּו ֲחָכִמים ַכ  :ְוׁשִ ה, ּבְ   ֲעָדׁשָ

ה ַכֲעָדׁשָ יתֹו ּבְ ִרּיָ ת ּבְ ִחּלַ ן ַהחֹוֶמט תְּ ּכֵ   . "ׁשֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִמיִרי ָלּה  :ׁשְ יעּוָרא ּגְ    .ׁשִ

  
ַמְעָיהָאַמר    : ַרב ׁשְ

ה  ֲעָדׁשָ ִבְדָלא ָהְוָיא ּכַ יעּוָרא ּדְ ֵעיַנן ׁשִ י ּבָ א,  -ּכִ   לֹא ְמַטּמֵ
ָמה. ּדְ  ּה ְנׁשָ   לֹא ָנְפָלה ּבָ

ָמה  ֲאָבל ָנְפָלה ּה ְנׁשָ   לֹא.  -ּבָ
  

ֵעי ְלךָ  יּבָ   .ּתִ
  
  
  
  
  

                                                           

ֵמִאים ָלֶכם בְּ  120 ה ַהּטְ מָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבֵאלֶּ ֶהם ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבָ ֶרץ ּכָ ָ   ָכל ַהׁשּ
ה ְמ  121 ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ מָֹתם ִיְטָמא ִמּכָ ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ   ָלאָכה ּבָ

    רש"י

. כל בעי רבא נמלה שחסרה
שהו ואכלה מהו שיעור נמלה 
שלימה גמירי לה דכי אכיל חייב 
ואילו היכא דחסרה הוי פטור 
או דלמא בריה גמירי לה דכי 
אכיל בריה מיחייב וכי חסרה 

רינן נמי חייב דהאיכא בריה ואמ
  רובו ככולו: 

אמר רב יהודה מדסקרתא 
. אלה הטמאים לכם בכל ת''ש

השרץ כל הנוגע בהם במותם 
וגו' (ויקרא יא) אי בהם יכול 
בכולם דכי נגע בכולם יהא טמא 
אבל לא במקצתו ת''ל וכל אשר 
 יפול עליו מהם במותם כו':

. שמגע עדשה ושיערו חכמים
יטמא שהוא כעדשה ששוה 

   ככולו:
. ומדקא בעי מט כו'שכן החו

שיעור בריה כעדשה ש''מ 
שיעורא דבריה כולה בעינן ואי 
חסרה שיעורא נפקא לה מכלל 
 טומאתה וה''ה לענין אכילה:
אמר ר' שמעיה כי בעינן 

. דבריה במידי דכל שיעורא
ברייתו בכעדשה אבל גבי נמלה 
בפחות מכעדשה הויא בה נשמה 
דהא שלימה נמי לא הויא כולה 

ינן שיעורא ואכתי כעדשה לא בע
   תבעי לך:
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        בבבב- - - - נב, אנב, אנב, אנב, א .15
ְדָרה ְוַהּגּוְלּגֹוֶלת" ִ   . "ַהׁשּ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת' ַנן,  'ׁשִ   ּתְ
ְלָמא ְדָרה אֹו ּגּוְלּגֹוֶלת?  :אֹו ּדִ   אֹו ׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יֵרד רֹוב ִעיְלִעי" ּגֵ ְדָרה ׁשֶ ּה ׁשִ ּבָ   ְטהֹוָרה.  -ן ׁשֶ

ֶבר ֶרת אֹו ְמפֹוֶרֶקת  ,וְבּקֶ   ְטֵמָאה,  -ֲאִפיּלּו ְמׁשּוּבֶ
ֶבר ֵני ַהּקֶ   . "ִמּפְ

ּום  יֵרד ּדְ ַטֲעָמא ִמׁשּ    .ָטֵמא –ֵגיֵרד, ָהא לֹא ּגֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְדָרה אֹו ּגּוְלּגֹוֶלת ָקָתֵני :ׁשְ    .אֹו ׁשִ

  
   !ָהא לֹא ָקָתֵני

ַמע לָ  יֵרד ְטהֹוָרה,   :ןָהא ָקא ַמׁשְ ִכי ּגֵ   ּדְ
ֵעי ְלָך.  -ִאיָדְך  יּבָ   ּתִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבִרים  ה ּדְ ָ ׁשּ י ֲעִקיָבאׁשִ א וַ  ַרּבִ   ְמַטֲהִרין,  ֲחָכִמיםְמַטּמֵ

י ֲעִקיָבאְוָחַזר ּבֹו    . ַרּבִ
ה ְמֵלָאה ֲעָצמֹות ְלֵבית ַהּכְ  ֵהִביאּו קּוּפָ ה ׁשֶ ים, ּוַמֲעׂשֶ ל ַטְרִסּיִ   ֶנֶסת ׁשֶ

ֲאִויר יחּוָה ּבַ   ְוִנְכַנס ּתֹודֹוס ָהרֹוֵפא ְוָכל ָהרֹוְפִאים ִעּמֹו,  ,ְוִהּנִ
ת ֶאָחד ְדָרה ִמּמֵ אן ׁשִ   . "ְוָאְמרּו: ֵאין ּכָ

ֵמֲחָדא.  ְדָרה ּדְ א ׁשִ ֵליּכָ   ַטֲעָמא ּדְ
ֵמֲחָדא  ְדָרה אֹו ּגּוְלּגֹוֶלת ּדְ א אֹו ׁשִ ַח ָעֶליָה, ָנִזיר ְמ  - ָהִאיּכָ   ַגּלֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ַנן :ׁשְ ְדָרה אֹו ּגּוְלּגֹוֶלת ּתְ    .אֹו ׁשִ
  

ֲעָיא ָקָאַמר:    לֹא ִמיּבָ
א,  ת ֶאָחד ֵליּכָ ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת ִמּמֵ ֲעָיא ׁשִ   לֹא ִמיּבָ

א.  ת ֶאָחד, ֵליּכָ ת ֶאָחד אֹו ּגּוְלּגֹוֶלת ִמּמֵ ְדָרה ִמּמֵ א ֲאִפיּלּו אֹו ׁשִ   ֶאּלָ
  

א ְנָייָנא:  ּתָ ַמע ִמּמִ   ׁשְ
ה ְדָבִרים ׁשֶ " ָ ׁשּ י ֲעִקיָבאּוָמה ֵהן ׁשִ א וַ  ַרּבִ   ְמַטֲהִרין:  ֲחָכִמיםְמַטּמֵ

ֵני ֵמִתים,  ְ א ִמׁשּ ּבָ ת ׁשֶ   ַעל ֵאֶבר ִמן ַהּמֵ
ֵני ְבֵני ָאָדם,  ְ א ִמׁשּ ּבָ   ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ׁשֶ
ֵני ֵמִתים ְ א ִמׁשּ ּבָ   , ְוַעל ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות ׁשֶ

ַנִים,  ְ א ִמׁשּ ם ַהּבָ   ְוַעל ְרִביִעית ּדָ
ַנִים,  ֱחַלק ִלׁשְ ּנֶ עֹוָרה ׁשֶ ׂשְ   ְוַעל ֶעֶצם ּכִ

ְדָרה ְוַהּגּוְלּגֹוֶלת ִ   .  "ְוַהׁשּ
ךְ    נב,ב ְעּתָ ְדָרה אֹו ּגּוְלּגֹוֶלת" :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְבָעה ָהְוָיין!  -  "אֹו ׁשִ   ָהֵני ׁשִ

  
י ָקָתֵני  ן: ָיִחיד, (ּכִ ַח, ְוֶאָחד)ִסיּמָ יּלֵ הּוא, ּגִ    :ׁשֶ

ים,  ְפִליִגי ֲעֵליּה ַרּבִ ל ֵהיָכא ּדִ   ּכָ
עֹוָרה"ְלַאּפּוֵקי  ׂשְ ָפֵליג ֲעֵליּה. ּדְ , "ֶעֶצם ּכִ   ָיִחיד הּוא ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ַנִים, " ְחַלק ִלׁשְ ּנֶ עֹוָרה ׁשֶ ׂשְ   ֶעֶצם ּכִ
י ֲעִקיָבא א  ַרּבִ   ְמַטּמֵ

ן נּוִריוְ  י יֹוָחָנן ּבֶ   . "ְמַטֵהר ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ָקָתֵני  ת"ּכִ   לֹא ָקָתֵני.  "ֵאֶבר ִמן ַהַחי", "ֵאֶבר ִמן ַהּמֵ

  

    רש"י

אמר רבא ת''ש [שדרה] שגירד 
. שעקר רוב רוב צלעות שבה

צלעות שבה טהורה ואע''ג שהן 
   מונחות בצדה:

. מפני שהקבר מצרפה ובקבר כו'
להיות כמו שלמה הא לא גירד 
טמאה ואע''ג דליכא גולגולת 
בהדה וש''מ דשדרה או גולגולת 

   תנן:
 יין תיבעי לך:. לא גירד עדאידך

. לקמן קחשיב ששה דברים
   להו:

. צורפי נחשת של טרסיים
ואמרי לה של אותה אומה 
ואמרי לה אורגים ודומה לו 
במסכת ע''ז (דף יז:) במעשה 
דרבי אליעזר כשנתפס למלכות 
דאמר להו רבם של טרסיים 

   אני:
. כדי שלא יהיו והניחוה באויר

   מיטמאין באותן עצמות:
. שהיה בקי ופאונכנס תודוס הר

ומומחה אם הן ממת אחד או 
   משני מתים:

ואמרו אין כאן שדרה ממת 
. ואין הנזיר מגלח על אחד

אהילו ואפילו לר''ע שהיה אומר 
בתחלה שאפי' היא באה משני 
מתים מטמא על אהילו חזר בו 

   ר''ע:
טעמא משום דליכא ביה שדרה 

. קאמר דאין הנזיר ממת אחד
חד מגלח הא איכא חדא דמת א

מטמא באהל ואין מועיל הנחתו 
באוירא כלום והנזיר מגלח עליו 
ותפשוט דאו שדרה או גולגולת: 
לא לעולם אימא לך דשדרה 
וגולגולת ממת אחד בעינן והאי 
דקאמר להו הרופאים דקא 
מטהר להו לא מיבעיא קאמר 
לא מיבעיא שדרה וגולגולת 
דמת אחד כדי שיעור טומאת 
 אהל דליכא אלא אפילו שדרה

ממת אחד וגולגולת ממת אחד 
דלדברי ר''ע הוה מטמא לא 

   איכא:
. דששה דברים ת''ש ממניינא

על אבר מן המת הבא מב' מתים 
כגון הזרוע או השוק שיש בו 
שתי עצמות והאחד בא ממת 
אחד והאחר בא ממת שני 

   וקרויין הן אבר אחד:
. ר''ע מטמא וחכמים מטהרים

לפי שלא אמרו שיהא מטמא 
באבר ממת אחד  באהל אלא

ואבר מן החי הבא מאדם אחד 
וחצי קב עצמות הבא ממת אחד 
ורביעית דם הבא ממת אחד 
במגע ולא באהל ולדברי ר''ע 
אפי' באהל ועצם כשעורה ממת 
אחד ובכל אלו אומר ר' עקיבא 
שאפי' הן באין משני מתים הרי 

  אלו מטמאין: 
לעולם או שדרה או גולגולת 

הן  . כי קתני דששה דבריםתנן
בהנהו דפליגי עליה רבים אבל 
בעצם כשעורה דלא פליגי עליה 
רבים אלא יחיד לא חשיב ליה 
ממניינא ולעולם או שדרה או 
גולגולת תנן וחשיב להו תרי 
וליכא בהו אלא ששה דסמי מכן 
שעורה ואיכא דאמרי כשעורה 
הוא ממנינא משום דאתיי' לה 
מן המת אבל אבר מן החי סמי 

 מכאן:
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ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ַח ַעל ֲאִהילֹו,  ִזיר ְמַגּלֵ ּנָ ל ֵהיָכא ׁשֶ י ָקָתֵני ּכָ   ּכִ

עֹוָרה  ׂשְ   לֹא. ּדְ ְלַאּפּוֵקי ֶעֶצם ּכִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ָקָת  יּה, ּכִ ֲהַדר ּבֵ ל ֵהיָכא ּדַ   ֵני ּכָ

ם"ְלַאּפּוֵקי  יּה ּדְ  "ְרִביִעית ּדָ    .לֹא ֲהַדר ּבֵ
  
יָאַמר ֵליּה ּדְ  ָראלְ  ַרּבִ   :ַבר ַקּפָ

ֲחָזָרה,  ם ּבַ ֶנה ְרִביִעית ּדָ ׁשְ   לֹא ּתִ
ָידֹו.  י ֲעִקיָבא ּבְ ל ַרּבִ ֲהֵרי ִלּמּודֹו ׁשֶ   ׁשֶ

יעֹו:  ְקָרא ְמַסּיְ ל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא""ְוַעל ְועֹוד, ַהּמִ   . (ויקרא כא, יא) ּכָ
  
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א,    ַעד ָיָמיו ָהָיה ְמַטּמֵ
ת ָחַזר ּבֹו ֵאיִני יֹוֵדַע  ּמֵ ֶ   . "ִאם ִמׁשּ

  
ָנא:    ּתָ

ֲעִנּיֹוָתיו" ֵני תַּ יו ִמּפְ יּנָ ֲחרּו ׁשִ   . "הּוׁשְ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

אי" ּמַ ית ׁשַ   ִרים: אֹוְמ  ּבֵ
ה.  לֹׁשָ ְ ַנִים אֹו ִמׁשּ ְ   רֹוַבע ֲעָצמֹות ִמן ָהֲעָצִמים אֹו ִמׁשּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ְנָין.  ְנָין, אֹו ֵמרֹוב ַהּמִ ה, ֵמרֹוב ַהּבִ ִוּיָ   רֹוַבע ִמן ַהּגְ

ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
אי ְוִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ  ּמַ ְבֵרי ֵבית ׁשַ ֶאָחד. ָיכֹוְלִני ַלֲעׂשֹות ּדִ   ל ּכְ

ה  לׁשָ ְ ַנִים אֹו ִמׁשּ ְ אי אֹוְמִרים: ִמׁשּ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ    –ׁשֶ
ֵני ְיֵרַכִיים ְוׁשֹוק ֶאָחד,  ְ ֵני ׁשֹוַקִיים ְוָיֵרְך ֶאָחד, אֹו ִמׁשּ ְ   אֹו ִמׁשּ

ל ָאָדם ִמּגֹוַבּה.    הֹוִאיל ְורֹוב ּגֹוְבהֹו ׁשֶ
ה אֹו ֵמרֹוב ִוּיָ ל אֹוְמִרים: ִמן ַהּגְ ְנָין, אֹו ֵמרֹוב ִמְנָין ּוֵבית ִהּלֵ    ,ּבִ

ִמְפְרֵקי ָיַדִים ְוַרְגַלִים ָנן ּבְ   . הֹוִאיל ְוֶיׁשְ
אי ּמַ   אֹוֵמר:  ׁשַ

ְדָרה אֹו ִמן ַהּגּוְלּגֹוֶלת ִ   . "ֲאִפיּלּו ֶעֶצם ִמן ַהׁשּ
  

אי  ּמַ אֵני ׁשַ   ַמְחִמיר. ּדְ ׁשָ
  

ּה: ַטֲעָמא  איּדְ ִליְפׁשֹוט ִמיּנָ ּמַ ׁשַ
  ַמְחִמיר, ּדְ  122

ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת! ָהא  א ׁשִ ִאיּכָ ַנן ַעד ּדְ   ַרּבָ
  

ַנן ֲעֵליּה  ִליֵגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ ְדָרה ּוִמן ַהּגּוְלּגֹוֶלת, ּדְ לֹא, ַעד ּכָ ִ ָאֵתי ִמן ַהׁשּ ֶעֶצם ֶאָחד ּדְ א ּבְ אי ֶאּלָ ּמַ   ׁשַ
הֹון.  ֵעיֵניּה, ֲאִפיּלּו ֲחָדא ִמיּנְ ִאיֵתיּה ּבְ   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
  
  

                                                           

 קון גירסה ע"פ הגהות הב"ח כתב יד מינכן ועוד.תי 122

    רש"י

בעית אימא כי קתני כל ואי
היכא דנזיר מגלח על אהילו 

. עצם כשעורה. דלדברי לאפוקי 
הכל לא מיטמא נזיר על אהילו 
וא''ת רביעית דם דלא מיטמא 
באהילו וקתני לר''ע מיטמא 
נזיר באהילו דאיהו משמע ליה 
מעל כל נפשות מת לא יבא 
כדאמרינן לעיל (דף לח.) מנין 
לרביעית דם שמטמא באהל 

   כו':
. לא תשנה רביעית דם בחזרה

שחזר בו ר''ע דודאי לא חזר בו 
שלעולם היה סבור שרביעית דם 
 הבאה מב' מתים מטמא באהל:

. למודו ערוך שהרי למודו בידו
כך שהוא מטמא והנזיר מגלח 
וחכ''א כשהוא בא ממת א' ה''ז 
מטמא באהל אבל אין הנזיר 
מגלח עליו עד שיהא בו רביעית 

   לוג:
כלומר כל ימיו היה . עד ימיו

מטמא ר''ע שמא משמת חזר 
   בו:

   . של ר''ש:הושחרו שיניו
. לפי שדרך גנאי מפני תעניותיו

היה משתעי עליה דר''ע ואמר 
   אם משמת חזר בו:

ת''ש ב''ש אומרים רובע עצמות 
. שאמרו שמטמאין מן העצמות

באהל ומזה עליהן בשלישי כגון 
שבא משני עצמות או משלשה 

 לא מעצם אחד: עצמות אבל
. רובע עצמות וב''ה אומרים

שאמרו מן הגויה בזמן שהוא 
בא מרוב הבנין או מרוב המנין 
אבל משאר איברים שאין רוב 
בנין או רוב מנין אינו מטמא 

   באהל:
. ג' משני שוקים וירך אחד

איברים כב''ש ויהא בהן רוב 
בניינו וב''ה אומרים מרוב 
המנין אבל לא משאר אברים 

א יכול להתקיים דברי הרי הו
ב''ה כמו במפרקי ידים ורגלים 
שיהא בהן רוב מנין וג' אברים 

   כב''ש:
. רובע עצמות שמאי אומר

שאמרו אפילו הבא מעצם אחד 
מטמא באהל ומאי מעצם אחד 
כגון דאתי מן השדרה או 

   מגולגולת:
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        נג, אנג, אנג, אנג, א    - - - -     נב, בנב, בנב, בנב, ב .16
ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ

ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת ַמאי?    רֹוַבע ֲעָצמֹות ִמן ׁשִ
  

י ָקָתֵני ָאר ֵאָבָריו,  "ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות" :ּכִ ְ א ִמׁשּ ִאיּכָ   ֵהיָכא ּדְ
ֲחִמיֵרי  ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת ּדַ   ֲאִפיּלּו רֹוַבע ֲעָצמֹות.  - ֲאָבל ִמן ׁשִ

ְלָמא   ָנא? ָלא ׁשְ  :אֹו ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְדָרה ְוַהּגּוְלּגֹוֶלת" ִ   . "ַהׁשּ
ךְ  ְעּתָ ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת ֲחִמיר  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָאֵתי ִמן ׁשִ    –רֹוַבע ֲעָצמֹות ּדְ

ְדָרה!   ִ א ִמן ַהׁשּ   ִליְתֵני: ַעל רֹוַבע ֲעָצמֹות ַהּבָ
  

ֶהן רֹוַבע ֲעָצמֹות! ָאַמר: לֹא נִ ּדְ ְוָהא ָרָבא הּוא    נג,א ֵאין ּבָ ְדָרה ְוגּוְלּגֹוֶלת ׁשֶ א ְלׁשִ   ְצְרָכה ֶאּלָ
  

ַתר  י ֲעִקיָבאּדְ ּבָ ָמָעּה ִמַרּבִ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
אי" ּמַ   אֹוֵמר:  ׁשַ

ְדָרה אֹו ִמן ּגּוְלּגֹוֶלת   ! "ֶעֶצם ֶאָחד ִמן ׁשִ
  

אי  ּמַ אֵני ׁשַ    .ַמְחִמיר ְטֵפיּדְ ׁשָ
  

ּה  אי, ּדְ : ַטֲעָמא ִליְפׁשֹוט ִמיּנָ ּמַ   ַמְחִמיר, ּדְ ׁשַ
ַנן  א ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות!  - ָהא ְלַרּבָ ִאיּכָ   ַעד ּדְ

  
ַנן ֲעֵליּה  ִליֵגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ יְלָמא ַעד ּכָ ֶעֶצם ֶאָחד, ּדְ ּדִ א ּבְ אי ֶאּלָ ּמַ   ׁשַ

רֹוַבע ֲעָצמֹות  ַנן מֹודּו.  - ֲאָבל ּבְ   ֲאִפיּלּו ַרּבָ
   

  
  
  

    רש"י

. מי הוי נזיר מגלח עליו או מאי
   לא:

י . דאית בהו חומרא טפדחמירי
   משאר אברים:

. בה בהדיא ועל רובע ליתני
עצמות הבא מן השדרה של שני 
מתים ומן הגולגולת של ב' 
מתים שר' עקיבא מטמא 

  וחכמים מטהרין: 
. לעיל (דף והא רבא הוא דאמר

נ.) הא דקתני מן המת לא 
נצרכה אלא לרוב בניינו או לרוב 
מניינו אע''פ שאין בהן רובע 

בשר עצמות ואע''פ שאין עליו 
שהנזיר מגלח עליו וה''ה לשדרה 
וגולגולת שאין בהן רובע עצמות 
דהא חשיבי כי הדדי אלמא 
[כ''ש] דסבירא ליה לרבא 
דהיכא דאיכא רובע עצמות 
משדרה וגולגולת דנזיר מגלח 
עלה: אין הכי נמי דמעיקרא 
סבירא ליה דרובע עצמות גמירי 
אלא בתר דשמעה מר''ע דאמר 

מר בה השדרה והגולגולת ולא א
רובע עצמות דהוה אמינא לרבי 
עקיבא דאע''ג דמשני מתים 
באים אית בהו טומאה ולרבנן 
עד דאתי ממת א' ומדלא תני 
הכי ש''מ דלכולי עלמא חצי קב 
עצמות בעינן בין בשאר עצמות 
בין ברוב בניינו ורוב מניינו בין 

   בשדרה וגולגולת:
. רובע עצמות ת''ש שמאי אומר

בא מעצם שאמרו אפי' בזמן ש
אחד או משדרה או מגולגולת 
אלמא דברובע סגי והוא שיהא 
משדרה וגולגולת: אמר רבי 
אליעזר זקנים הראשונים 
מקצתן היו אומרים חצי קב 
עצמות וחצי לוג דם לכל. מטמא 
באהל בין לתרומה וקדשים בין 

   לנזיר ועושה פסח:
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ַח ַעל ֵאלּ [" ִזיר ְמַגּלֵ    ?ּו טּוְמאֹות ַהּנָ
...  

  ְוַעל ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות, 
ם   ]."ְוַעל ֲחִצי לֹוג ּדָ

  
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר    : ַרּבִ

ם ַלּכֹל.    ְזֵקִנים ָהִראׁשֹוִנים, ִמְקָצָתן ָהיּו אֹוְמִרים: ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות, ַוֲחִצי לֹוג ּדָ
ם לֹא לַ    ּכֹל. רֹוַבע ֲעָצמֹות, ּוְרִביִעית ּדָ

  ּוִמְקָצָתן ָהיּו אֹוְמִרים: 
ם ַלּכֹל.    ַאף רֹוַבע ֲעָצמֹות ּוְרִביִעית ּדָ

  
ַאֲחֵריֶהם ָאְמרּו:  לְּ ין ׁשֶ ית ּדִ   ּבֵ

ם ַלּכֹל,    ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות ַוֲחִצי לֹוג ּדָ
ם ים.  -  רֹוַבע ֲעָצמֹות ּוְרִביִעית ּדָ   ִלְתרּוָמה ְוָקָדׁשִ

  ֲאָבל לֹא ְלָנִזיר,
  ה ֶפַסח. ְועֹוׂשֵ 

  
ית ַמְכַרַעת ִליׁשִ ִדי ֵאין ַהְכָרַעת ׁשְ   !ִמּכְ

  
ר ִאיִדיָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ   : ַרּבִ

מּוָעה ָאְמרּו:  י ׁשְ   ִמּפִ
י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי.  י ַחּגַ   ִמּפִ

  
  
  

    רש"י

. רובע ורביעית דם לא לכל
לם מטמא כלומר אפי' א' מכו

אינו מטמא: ומקצתן היו 
אומרים אף רובע עצמות 
 ורביעית דם מטמאים את הכל:
וב''ד של אחריהן אומרים חצי 

. אבל רובע עצמות קב כו'
ורביעית דם לענין אכילת 
תרומה וקדשים מטמאין באהל 
אבל לא ליסתור ימי נזיר ועושה 
פסח לטמא שלא לעשותו 
דבמקום כרת לא העמידו 

   דבריהם:
ן הכרעת שלישית מכדי אי

. מכדי כל הכרעה שהיא מכרעת
במקצת כדברי זה ומקצת 
כדברי זה אינה הכרעה עד 
שתהא כולה כדברי א' מהן 
דהכרעה לשון שיקול ששוקל 
דברי שנים יותר מאחד ומה 
ראה ר' אליעזר לומר כך ב''ד 
 של אחריהן כך היו אומרים:

. לומר אמר ר' יעקב בר אידי
יה שעיקר הוא שהוא מפי שמע

ואבטליון ואית דאמרי שאמרו 
   מפי חגי זכריה ומלאכי:
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ַח "[ ִזיר ְמַגּלֵ    ?ַעל ֵאּלּו טּוְמאֹות ַהּנָ

....[  
ַח" ִזיר ְמַגּלֵ   . ַעל ֵאּלּו ַהּנָ

  
עֹוָרה,  "ַעל ֵאּלּו" ׂשְ א ְלַמעּוֵטי ֶעֶצם ּכִ ֵריׁשָ   ּדְ

אֹו ּדְ  ָ עֹו ְוַעל ַמׂשּ   ִאין,  -ַעל ַמּגָ
  לֹא.  - ְוַעל ֲאִהילֹו 

  
כּוִכית.  "ַעל ֵאּלּו"וְ  ֵסיָפא ְלַמעּוֵטי ֶאֶבן ַהּסְ   ּדְ
  
  
  

    רש"י

על אלו דרישא למעוטי עצם 
. שאין הנזיר מגלח על כשעורה

אהילו דסלקא דעתך אמינא 
הואיל ואיתא בטומאה לענין 
מגע ליטמא נמי באהל קא 
משמע לן דלא ואע''ג דהדר תני 
להו בהדיא בסיפא לא תיקשי 

ר ולא מידי משום דתני והד
מפרש וצריכי לפרושי דאי לא 
מפרש לה הוה אמינא דאפי' על 
 מגעו ועל משאו לא יהא מגלח:

. אבן למעוטי אבן הסכוכית
מסמא וזו היא אבן שמוטלת על 
גבי המת ברה''ר כדמפרש במס' 
שבת בפרק אמר ר' עקיבא (דף 
פב:) שאם הנזיר יושב עליה 
אע''פ שמטמאתו אינו מגלח 

א עליה אבן מסמא אבן שומ
ולישנא דקרא נקט דכתיב 
ושומת על פום גובא (בדניאל ו) 
כתיב לשון אחר אבן הסכוכית 
אבן המסככת על הקבר דקיי''ל 
כל המטלטלין מביאין את 
הטומא' בעובי המרדע חוץ מכלי 

  גללים וכלי אבנים וכלי אדמה:
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    ."ַוֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות"

  
  ִאין,  -ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות    נג,ב

  לֹא.  - ע ֲעָצמֹות רֹוַב 
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
  

עֹוָרה!  ׂשְ ּום ֶעֶצם ּכִ יּפּוק ֵליּה ִמׁשּ עֹוָרה ּתֵ ׂשְ הֹון ֲעָצמֹות ּכִ ִאית ּבְ   ִאיֵליָמא ּדְ
  

ַאְקַמח ַאְקמּוֵחי.  א ּדְ   ֶאּלָ
  
  

    רש"י

. מיטמא עליו על חצי קב עצמות
מגעו ועל משאו ועל אהילו ועל 

ות לא מיטמא ואפי' רובע עצמ
   על מגעו ועל משאו:

ותיפוק לי' משום עצם 
   . ומאי איריא רובע:כשעורה

. ששחקן אלא דאקמח אקמוחי
דק הרבה כמו קמח שנטחן 
שאין בו עצם כשעורה וקמ''ל 
דאי אית ביה חצי קב מיטמא 
על מגעו ועל משאו ועל אהילו 
פחות מחצי קב אפי' על מגעו 

עצם אינו מיטמא לפי שאין בו 
  כשעורה:
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ת ָראּוי" ,"ַעל ֵאֶבר ִמן ַהּמֵ ר ּכָ ׂשָ ׁש ֲעֵליֶהן ּבָ ּיֵ   . ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ׁשֶ

  
ָראּוי ר ּכָ ׂשָ   ַמאי?  -  ֵאין ֲעֵליֶהן ּבָ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ַח ֲעֵליֶהן.  ִזיר ְמַגּלֵ   ֵאין ַהּנָ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
ַח ֲעֵליֶהן.  ִזיר ְמַגּלֵ   ַהּנָ

  
י יֹוָחָנן" ַח ֲעֵליֶהן ַרּבִ ִזיר ְמַגּלֵ    ".ָאַמר: ֵאין ַהּנָ

א ֵריׁשָ ָהא ָקָתֵני ּבְ ת ְוַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ַעל ֵאֶבר" :ּדְ   , "ִמן ַהּמֵ
ר  ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ׁש ֲעֵליֶהן ּכַ ּיֵ   ,ִאין –ׁשֶ

  .לֹא –ֲאָבל ֵאין ֲעֵליֶהם 
  
ן ָלִקיׁש וְ " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַח  ַרּבִ   . "אֹוֵמר: ְמַגּלֵ

ֵסיָפא ּדְ ִמ    לֹא ָקָתֵני ּבְ
  

י יֹוָחָנן    ?ְוַרּבִ
  

לָ  ַמע ִמּכְ ַמׁשְ ל ֵהיָכא ּדְ ֵסיָפאָאַמר ָלְך: ּכָ   .ָלא ָלא ָקָתֵני ּבְ
  

ַמע: ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות ּדְ  "ֲחִצי ַקב ֲעָצמֹות"ְוָהא    לֹא,  -רֹוַבע ֲעָצמֹות  ,ִאין –ַמׁשְ
ֵסיָפא   ! "רֹוַבע ֲעָצמֹות" :ְוָקָתֵני ּבְ

  
אֹו  :, ֲהָוה ָאִמיָנא"רֹוַבע ֲעָצמֹות"ִאי ָלאו  - ָהָתם  ָ עֹו ְוַעל ַמׂשּ   א, לֹ  - ֲאִפיּלּו ַעל ַמּגָ

ַח. ּדְ ַעל ֲאִהיָלן הּוא ּדְ , "רֹוַבע ֲעָצמֹות"ְלָהִכי ִאיְצְטִריְך ְלִמיְתֵני  ִזיר ְמַגלֵּ   ֵאין ַהּנָ
  

ם"ְוָהא  ּה "ֲחִצי לֹוג ּדָ ְמַעּתְ ִמיּנָ ׁשָ ם", ּדְ ם  - "ֲחִצי לֹוג ּדָ    ,לֹא –ִאין, ְרִביִעית ּדָ
ֵסיָפאוְ  ם" :ָקָתֵני ּבְ   ! "ְרִביִעית ּדָ
  

י ֲעִקיָבאּדְ ּפּוֵקי ִמ ְלַא  - ָהָתם     ,ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָאַמר ּדְ  ַח ָעָל " 123:ַרּבִ   .יו"ָנִזיר ְמַגּלֵ
  
  

ת"ַהאי  ֵמי - "ֵאֶבר ִמן ַהּמֵ   ?ֵהיִכי ּדָ
עֹוָרה  ׂשְ יּה ֶעֶצם ּכִ ִאית ּבֵ י יֹוָחָנןּדְ ַמאי ַטֲעָמא  - ִאי ּדְ    ?ַרּבִ

עֹוָרה, ַמאי ַטֲעָמא ׂשְ יּה ֶעֶצם ּכִ ֵלית ּבֵ    ?ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ  ְוִאי ּדְ
  

  ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש: 
עֹוָרה,  ׂשְ יּה ֶעֶצם ּכִ ֵלית ּבֵ   ְלעֹוָלם ּדְ

ֵיּה.    ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַרֲחָמָנא ַרּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת" ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ 124""ְוכל ֲאׁשֶ

  , (במדבר יט, טז) 
ֶדה" ָ ֵני ַהׂשּ ת. -  "ַעל ּפְ ֵני ַהּמֵ ֲאִהיל ַעל ּפְ    ֶזה ַהּמַ

ֲחַלל"   . ֶזה ֵאֶבר ִמן ַהַחי ְוֵיׁש לֹו ְלַהֲעלֹות ֲארּוָכה -  "ּבַ
ָחָלל. - "ֶחֶרב"    ֲהֵרי זֹו ּכֶ

ת. -  "אֹו ְבֵמת" ְחָלל ִמן ַהּמֵ    ֶזה ֵאֶבר ַהּנֶ
  ֶזה רֹוַבע ֲעָצמֹות.  -  "אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם"

  ."ּוםֶזה ֶקֶבר ָסת -  "אֹו ְבָקֶבר"
   

                                                           

אֶֹהל גירסת הדפוס: 123 א ּבְ ֵני ֵמִתים ְמַטּמֵ ְ א ִמׁשּ ם ַהּבָ אֶֹהלְרִביִעית ּדָ א ּבְ ֵני ֵמִתים ְמַטּמֵ ְ א ִמׁשּ ם ַהּבָ אֶֹהלְרִביִעית ּדָ א ּבְ ֵני ֵמִתים ְמַטּמֵ ְ א ִמׁשּ ם ַהּבָ אֶֹהלְרִביִעית ּדָ א ּבְ ֵני ֵמִתים ְמַטּמֵ ְ א ִמׁשּ ם ַהּבָ   . הבאנו את גירסת ראש, מאירי, מהר"ב רנשבורג ועוד.. הבאנו את גירסת ראש, מאירי, מהר"ב רנשבורג ועוד.. הבאנו את גירסת ראש, מאירי, מהר"ב רנשבורג ועוד.. הבאנו את גירסת ראש, מאירי, מהר"ב רנשבורג ועוד.ְרִביִעית ּדָ
ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו בְ  124 ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ ְבַעת ָיִמיםְוכֹל ֲאׁשֶ   ָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ

    רש"י

. ש''מ ושיש עליו בשר כראוי
דכי אין עליו בשר כראוי שאינו 

   מגלח:
ריש לקיש אמר נזיר מגלח 

. ממאי מדקא חשיב בסיפא עליו
על אלו שאין הנזיר מגלח אע''פ 
שמיטמא בהן ולא קתני 
בהדייהו אין עליו בשר כראוי 
אין הנזיר מגלח ש''מ דאע''ג 

הנזיר דאין עליו בשר כראוי ש
  מגלח על אהילו:

. כל היכא ור' יוחנן אמר לך
דתני מידי ומשמע ליה (חד) 
מכללא כגון הכא דתני ברישא 
 אם יש עליו בשר כראוי מגלח:

. הדר תני לה בסיפא הוה אי לא
אמינא אפי' על מגעו ועל משאו 
לא יהא נזיר מגלח להכי תנייה 
דעל אהילו הוא דאין הנזיר 

וכגון מגלח אבל על מגעו מגלח 
דלא אקמח אקמוחי ויש בו 
עצם כשעורה ואידך נמי דקתני 
כגון הסככות והפרעות אע''ג 
דאיכא למשמע לה מכללא 
מדלא קתני ברישא לכי הדר תני 
להו משום דקא מיטמא בהן 
 וצריך הזאה שלישי ושביעי:

לאפוקי מדר''ע דאמר רביעית 
דם הבא משני מתים מטמא 

. קמ''ל סיפא דממת אחד באהל
   נא לה:בעי

. שאין עליו האי אבר מן המת
   בשר כראוי:

היכי דמי אי דאית ביה עצם 
. אמאי אינו מגלח על כשעורה

ואי  מגעו ומאי טעמא דר' יוחנן:
. ואין דלית ביה עצם כשעורה

עליו בשר כראוי מאי טעמא 
 דריש לקיש דאמר מגלח:

 . למגע:ואפילו הכי רבייה
דתניא כו' על פני השדה זה 

. המוטל פני המת המאהיל על
בשדה מדלא כתיב יגע במת 

   בשדה:
. בחלל זה אבר הנחלל מן החי

הנקצץ מן החי ויש בו לעלות 
   ארוכה:

. דמטמא באהל רובע עצמות
כדתנן ואהל רובע עצמות אלא 

  שאין הנזיר מגלח על אהילו:
. שאין בו חלל זה קבר סתום

 טפח בין המת והגולל שמטמא:
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   :ָאַמר ָמרּדְ    נד,א
  טּוְמָאה ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה, "

  .(אהלות ז,א) "ּבֹוַקַעת ְויֹוֶרֶדת
  

י ְנִגיָעה ּבֵ    :ְוִאיּלּו ּגַ
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְנָיא    :ּתַ

ֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל"" 125"ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבַ
   -  (במדבר יט, יח) 

ֶעֶצם" עֹוָרה, -  "ּבַ ׂשְ    ֶזה ֶעֶצם ּכִ
ֱחָלל ִמן ַהַחי ְוֵאין ּבֹו ְלַהֲעלֹות ֲארּוָכה, -  ֹו ֶבָחָלל""א    ֶזה ֵאֶבר ַהּנֶ

ת" ת -  "אֹו ַבּמֵ ֱחָלל ִמן ַהּמֵ    ."ֶזה ֵאֶבר ַהּנֶ
ֶבר" יּבּורֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  - "אֹו ַבּקָ ְפֵני ַהּדִ ּלִ   .: ֶזה ֶקֶבר ׁשֶ

  
ת"ַהאי  ֵמי - "ֵאֶבר ִמן ַהּמֵ   ?ֵהיִכי ּדָ

ִאית  עֹוָרה ִאי ּדְ ׂשְ יּה ֶעֶצם ּכִ ֶעֶצם!  - ּבֵ   ַהְיינּו ַהּנֹוֵגַע ּבְ
ֵיּה!  עֹוָרה, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ַרֲחָמָנא ַרּבְ ׂשְ יּה ֶעֶצם ּכִ ֵלית ּבֵ א ּדְ   ֶאּלָ

  
י יֹוָחָנן:    ָאַמר ָלְך ַרּבִ

יּה  ִאית ּבֵ אוֹ  ,ְלעֹוָלם ּדְ ָ ֵנהּו ִעְנָין ְלַמׂשּ עֹו ּתְ   . ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלַמּגָ
  
  
  

                                                           

ם  125 ר ָהיּו ׁשָ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ ִלים ְוַעל ַהּנְ ל ַהּכֵ ה ַעל ָהאֶֹהל ְוַעל ּכָ ִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהּזָ ּמַ ֶברְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ּבַ ת אֹו ַבּקָ ֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבּמֵ   ְוַעל ַהּנֵֹגַע ּבַ

    רש"י

. וקעת ועולהדאמר מר טומאה ב
ונעשה קבר כגופו של מת עצמו 
והמהלך עליו אע''פ שאין נוגע 

   אלא מאהיל טמא:
ואילו גבי נגיעה אמר רב יהודה 

. דעד כאן מיירי בטומאת תניא
אהל מדכתיב ביה על פני השדה 
ומכאן ואילך בנגיעה דהא הדר 
ביה קרא ואמר וכל הנוגע בעצם 
או בחלל או במת או בקבר: ה''ג 

המחולל מן המת ואין  במת זה
   עליו בשר כראוי:

או בקבר אר''ל זה קבר שלפני 
. כלומר שהעובדי הדיבור

כוכבים מטמאין במגע אע''פ 
שאין מטמאין באהל כדתניא 
קברי העובדי כוכבים אין 
מטמאין באהל אלא בנגיעה וכל 
שהיה קודם הדיבור קודם מתן 
תורה בין של עובדי כוכבים בין 

קבר בן נח  של ישראל קרי ליה
וקבר העובדי כוכבי' לאחר 
הדיבור כקודם הדיבור שאין 
מטמאין באהל לפי שלא ניתנה 
להם תורה ומש''ה קרי ליה קבר 
שלפני הדיבור: והאי אבר מן 
המת ומן החי שנחלל היכי דמי 
אי דאית בהו עצם כשעורה הא 
אירבו להו מהנוגע בעצם או 
בחלל אלא לאו דלית בהו עצם 

שר כראוי וקא כשעורה ולא ב
מרבי ליה רחמנא הילכך הואיל 
ואיתרבי ליה ליהוי נזיר מגלח 

   עליו:
ורבי יוחנן אמר לך לעולם דאית 

. עצם כשעורה ואם אינו ביה
ענין למגעו דנפקא ליה מהנוגע 
בעצם תנהו ענין למשאו אבל 
אם אין העצם כשעורה ולא בשר 
כראוי לעולם אין טומאתו כלום 

ו: ואינו ואין הנזיר מגלח עלי
מתחיל למנות נזירות דטהרה 

  עד שיטהר כו':
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        נד, אנד, אנד, אנד, א .21
ַח,"[ ִזיר ְמַגּלֵ ִביִעי ְוסֹוֵתרוּ ] ַעל ֵאּלּו ַהּנָ ְ י ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ּבַ   ֶאת ַהּקֹוְדִמין, [ ַמּזֶ

נֹוָתיו ְטַהר ּוֵמִביא ֶאת ָקְרּבְ ּיִ א ַעד ׁשֶ   ]."ְוֵאינֹו ַמְתִחיל ִלְמנֹות ֶאּלָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ָקָתֵני ְטַהר"" :ָהא ּדְ ּיִ    ,ַעד ׁשֶ

ִביִעי ָקֵאיּבַ  ֶמׁש,  ׁשְ ָעֵביד ֶהֱעֵרב ׁשֶ   ַעד ּדְ
י י ֱאִליֶעֶזר ִהיא.  ?ּוַמּנִ   ַרּבִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ִמיִני ָקֵאי, ּוַמאי  ׁשְ ְטַהר"ּבַ ּיִ נֹוָתיו.  ?"ַעד ׁשֶ ִביא ָקְרּבְ ּיָ   ַעד ׁשֶ

י ַנן ִהיא ?ּוַמּנִ    .ַרּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָקָתֵני ֵסיָפא ד""ַמְתִחיל ּומֹונֶ  :ִמּדְ   , ה ִמּיָ

א ַמאי  ְטַהר"ָהא ֵריׁשָ ּיִ נֹוָתיו,  ?"ַעד ׁשֶ ִביא ָקְרּבְ ּיָ   ַעד ׁשֶ
י ִמיִני לֹא ַחְייָלא.  ?ּוַמּנִ ָאְמִרי: ְנִזירּות ָטֳהָרה ַעד ׁשְ ַנן ִהיא ּדְ   ַרּבָ

  
  

    רש"י

איבעיא להו הא דקתני עד 
. כלומר עד שיטהר בשביעי קאי

דעביד הערב שמש בשביעי 
 דהיינו שביעי ומיעל שמיני:

. דאמר בפ' מי ומני ר''א היא
שאמר הריני נזיר מגלח (לעיל ד' 
יח:) מתחיל ומונה מיד משום 

הוא וקדש את ראשו ביום ה
   אע''פ שלא הביא קרבנותיו:

. מאי עד שיטהר או דלמא
דקאמר עד שיביא קרבנותיו 

   דפרושי קמפרש:
. דפליגי עליה ומני רבנן היא

ואמרי דאין מתחיל למנות עד 
שיביא אשמו דהיינו לאחר 
הבאת קרבנותיו וכל זמן שלא 
הביא קרבנותיו אינו מתחיל ואי 
איכא ספרים דכתיב בהו ומני 

לאו שבשתא היא  ר''ש היא
דברייתא תני לה להא דרבנן 

   כר''ש:
. אבל הסככות מדקתני סיפא

כו' מתחיל ומונה מיד מיום 
שביעי לפי שאינו מביא קרבן 
 מכלל דרישא דאית ביה קרבן:

. דקאמר עד מאי עד שיטהר
שיביא קרבנותיו במשמע דהיינו 
שמיני ומני רבנן היא דאמרי 
נזירות דטהרה עד יום שמיני לא 

  יילא:ח
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        בבבב- - - - נד, אנד, אנד, אנד, א .22
ָנה              ִמׁשְ

ָככֹות ים,  ,ֲאָבל ַהסְּ ָרס, ְוֶאֶרץ ָהַעמִּ ָרעֹות, ּוֵבית ַהּפְ   ְוַהּגֹוֵלל, ְוַהּדֹוֵפק, ְוַהּפְ
ת,  ּמֵ ם, ְואֶֹהל, ְורֹוַבע ֲעָצמֹות, ְוֵכִלים ַהּנֹוְגִעים ּבַ   ּוְרִביִעית ּדָ

ָמרוֹ  יֵמי ְסָפרֹו, ּוִביֵמי ּגְ     -  ּוּבִ
ַח  ִזיר ְמַגּלֵ    , ַעל ֵאּלּו ֵאין ַהּנָ

ִביִעי, וּ  ְ י ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ּבַ  ַמּזֶ
  ֹוְדִמים, ְוֵאינֹו סֹוֵתר ֶאת ַהּק    נד,ב

ד,    ּוַמְתִחיל ּומֹוֶנה ִמּיָ
ן ֵאין לֹו.    ְוָקְרּבָ

  
ֱאֶמת ָאְמרּו:    ּבֶ

ל ְמצֹוָרע  רֹו ׁשֶ ָבה ִויֵמי ֶהְסּגֵ ב ְוַהּזָ   . ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוִלין לוֹ  - ְיֵמי ַהּזָ
  

ָמָרא             ּגְ

ָככֹות" יֵסְך ַעל ָהָאֶרץ.  :ְוֵאּלּו ֵהן ַהסְּ   ִאיָלן ַהּמֵ
ֵדרַהּיֹוְצ  :ּוְפָרעֹות   . (אהלות ח,ב) "אֹות ִמן ַהּגָ

  
  

    רש"י

  מתני' 
. דהיינו אילן אבל הסככות

המיסך על הארץ ויש טומאה 
תחת נוף בא' מהן ואינו ידוע 
כנגד מי: וכן תחת אבנים 
הפרועות היוצאות חוץ מן הגדר 
וטומאה תחת אחת מהן ואינו 

   ידוע לאדם והלך נזיר תחתיהן:
. שדה שנאבד בה ובית הפרס
   קבר ונחרש:
ארץ ובתוך . שנזר בוארץ העמים

ימי נזירותו יצא ונכנס לארץ 
 העמים אין הנזיר מגלח:

. והאי ואין סותר את הקודמין
דתנן בפ' הריני נזיר מגלח (לעיל 
יט:) מי שנזר נזירות מרובה 
והשלים נזירותו ואחר כך בא 
לארץ כו' ב''ה אומרים נזיר 
כבתחלה וסותר את הקודמין 
התם הוי טעמא לפי שעשה 

אין עיקר נזירות נזירותו בח''ל ו
אלא בא''י אבל כאן שעשה 
ואחר כך יצא אינו צריך לסתור 

   את הקודמים:
. דהיינו אחר וספרו של מצורע

חלוטו הוא דהאי קרא וכבס 
בגדיו וגו' (ויקרא יד) בסוף ימי 
חלוטו כתיב דהיינו כשנתרפא 
מצרעתו כדכתיב ברישא 
דעניינא ויצא הכהן אל מחוץ 

רפא למחנה וראה הכהן והנה נ
וגו' ואז הוא מגלח כדכתיב 
וגילח את כל שערו ומתחילין 
ימי ספירו ולאחר ימי ספירו 
מגלח פעם שנית כדכתיב בההוא 
קרא גופיה וישב מחוץ לאהלו 
שבעת ימים וכתיב והיה ביום 
השביעי יגלח את כל שערו וגו' 
וימי ספירו של מצורע אותן 
ימים שכתוב בהן וכבס המטהר 

רחץ במים וגלח את כל שערו ו
ואחר יבא אל המחנה וישב 
מחוץ לאהלו שבעת ימים וימי 
גמרו של מצורע היינו ימי חלוטו 
דכתיב בהו (שם יג) בדד ישב 
מחוץ למחנה מושבו אחר 
תגלחיות הללו של מצורע אינו 
סותר את הקודמין ואחר יתחיל 
למנות ימי נזירותו אלא למקום 
שפסק יתחיל והוא שתהא 

יהא בו נזירות מרובה כדי ש
גידול שיער ל' יום לאחר 
שנתגלח בתגלחיות שתים של 
מצורע ואף אותן ימים של ספרו 

   ושל גמרו אין עולין לו למנין:
. הלכה היא למשה באמת אמרו

מסיני ימי הזב והזבה וימי 
הסגרו של מצורע ימים 
הראשונים שכתוב בהן (שם) 
והסגיר הכהן שבעת ימים וכתי' 

שנית  והסגירו הכהן שבעת ימים
עולין לו ממנין ימי נזירותו 

   ולקמן מפרש מהיכא גמיר:
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ים"    ."ְוֶאֶרץ ָהַעּמִ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְזרּו ָעֶליָה  ּום ֲאִויָרא ּגָ ים, ִמׁשּ    ,ֶאֶרץ ָהַעּמִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ְזרּו ָעֶליָה?  א ּגָ ּום ּגּוׁשָ   ִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִביִעי" ְ י ּוַבׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ ה ּבַ   . "ּוַמּזֶ
ּום ֲאִויָרא :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ה ִלי?  - ִמׁשּ ָאה ָלּמָ   ַהזָּ

א ּום ּגּוׁשָ א ָלאו ִמׁשּ    .ֶאלָּ
  

ּום ֲאִויָרא,    לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ִמׁשּ
ָאָרא.  ,ְוִכי ָקָתֵני ְ   ַאׁשּ

  
ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני ת" :ִמּדְ ּמֵ ָאה ִאיּנּון?! ָהֵני כֵּ  - "ְוֵכִלים, ַהּנֹוְגִעים ּבַ ֵני ַהּזָ   ִלים ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ָאָרא.   :ֶאלָּ ְ   ַאׁשּ

  
ֵאי   נה,א ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ

ל, " יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ ׁשִ ים ּבְ ְכָנס ְלֶאֶרץ ָהַעּמִ   ַהּנִ
י א,  ַרּבִ   ְמַטּמֵ

י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   . "ְמַטֵהר ַרּבִ
י ָסַבר    ,ּום ֲאִויָראִמׁשּ  :ַמאי ָלאו ַרּבִ

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ א :ְוַרּבִ ּום ּגּוׁשָ    .ִמׁשּ
  

א ,לֹא ּום ּגּוׁשָ י ָעְלָמא ִמׁשּ כּוּלֵ    ,ּדְ
ֵמיּה אֶֹהל.  :ָמר ָסַבר   אֶֹהל ָזרּוק, ׁשְ

ֵמיּה אֶֹהל.  :ּוָמר ָסַבר   ָלא ׁשְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ֵני ַהּמֵ ִלים ּוְזָרָקּה ַעל ּפְ ִהיא ְמֵלָאה ּכֵ יָבה ׁשֶ    ,תֵּ
אֶֹהל   ְטֵמָאה,  - ּבְ

ַחת     !"ְטהֹוָרה –ְוִאם ָהְיָתה מּוּנַ
  

ּום ֲאִויָרא,  י ָעְלָמא ִמׁשּ כּולֵּ א: ּדְ   ֶאלָּ
יָון  ַנןּדְ ּוָמר ָסַבר: ּכֵ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ ִכיָחא לֹא ּגָ    ,לֹא ׁשְ

ַנן.  ַאף :ּוָמר ָסַבר יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ ִכיָחא ּגָ ָלא ׁשְ ב ּדְ   ַעל ּגַ
   

   :ְוָהַתְנָיא
ים" ְכָנס ְלֶאֶרץ ָהַעּמִ    :ַהּנִ

ל  יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ ׁשִ   ָטהֹור,  - ּבְ
ָקרֹון ּוִבְסִפיָנה ּוְבִאיְסַקְרָיא    . "ָטֵמא –ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

א יֹוִציא רֹאׁשֹו ְורּובּ  ּמָ ִליֵגי. ָהָכא, ׁשֶ ם ּפְ   ֹו ְלׁשָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל  יָבה ּוִמְגּדָ ה תֵּ יּדָ ׁשִ ים ּבְ ְכָנס ְלֶאֶרץ ָהַעּמִ   ָטהֹור,  -ַהּנִ
ם רֹאׁשֹו אֹו רּוּבוֹ  ּיֹוִציא ְלׁשָ   . "ַעד ׁשֶ

  

    רש"י

  גמ' 
. איבעיא להו ארץ העמים משום אוירא

נמי גזרו עלה והיכא דאיכא אוירא בלא 
גושא כגון דנכנס בה בקרון או בספינה 
שלא פסע לארץ אלא נכנס בה באוירא 

   קליש ליה טומאה:
. דטומאה או דילמא משום גושא

וא דגזרו עליה ולא משום חמורה ה
אוירא דהיינו טומאה קלה ואם נכנס 
בה ברגליו כמאן דנגע בקבר דמי אבל 

   בקרון לא:
. היכא דאיכא ואי אמרת משום אוירא

אוירא בלא גושא מי הויא לה טומאה 
חמורה כולי האי דתיבעי הזאה שלישי 

   ושביעי:
. ומזה בשלישי ושביעי וכי קתני

או אארץ אשארא אסככות ופרעות ול
   העמים:

. דלא אכולהו קאי הכי נמי מסתברא
   מדקתני כלים הנוגעים במת:

. כלומר ואם והני כלים בני הזאה נינהו
נוגע נזיר בכלים הנוגעים במת צריך 

   הזאה בתמיה:
. לאו אכולהו קאי אלא לאו שמע מינה

אלא אשארא קאי אהנך [דבני] הזאה 
 נינהו:

זרו . גמאי לאו דרבי סבר משום אוירא
עליה ואילו הכא כיון דנכנס באויר 
מלמעלה כשהן פתוחין או דרך פתחים 
הוי טמא שהרי נכנס לאויר ארץ 

   העמים:
. ור' יוסי בר' יהודה סבר משום גושא

ולא משום אוירא וכיון דקרקעית שידה 
תיבה ומגדל מפסיק בינו לבין הגושא 

   הוי טהור:
. אבל הכא לא דכולי עלמא משום גושא

פלגי דרבי דמטמא קסבר בהא קמי
אהל זרוק לאו שמיה אהל ולא הוי 
הפסק וכמאן דמהלך ממש על גבי 
קרקע דמי ור' יוסי בר' יהודה סבר 
דשמיה אהל: והתניא ר' יוסי בר' 
יהודה אמר תיבה מלאה כלים וזרקה 
על גבי המת באהל טמאה. וכל הכלים 
שבתוכה אלמא קסבר דאהל זרוק לאו 

   ק כלל:שמיה אהל ולא הוי מפסי
. דכיון ואם היתה מונחת טהורה

דמונחת הויא לה כאהל קבוע ומצלת 
   בפני הטומאה ולא הוי כאהל זרוק:

. והיינו אלא דכולי עלמא משום אוירא
טעמא דמטהר ר' יוסי בר' יהודה משום 
דקסבר כי נכנס לארץ העמים בשידה 
תיבה ומגדל מילתא דלא שכיחא היא 

ה ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בי
   רבנן:

   . דמסייעא ליה:והתניא
. הנכנס כו' בקרון ובספינה ובאיסקריא

כלומר בספינה גדולה שיש בה 
איסקריא וקרי לה הכי על שם 

יא שבה דהיינו תורן וקרוי איסקר
  פוש''ט

בלע''ז משום דמילתא  {מש"ט: תורן}
דשכיחא גזרו בה רבנן והא מתני' ר' 

   יוסי בר' יהודה היא:
כ''ע משום גושא . דואיבעית אימא

ולכ''ע נמי אהל זרוק שמיה אהל והאי 
דקא מטמא הכא משום דקסבר גזירה 
שמא יוציא ראשו ורובו חוץ משידה 

  תיבה ומגדל ור' יוסי לא גזר:
. דמסייעא ליה דר' יוסי אינו והתניא

מטמא עד שיוציא ראשו ורובו והא 
דתני ר' יוסי בר''י לעיל זרק תיבה 

טמאה לאו  מלאה כלים על פני המת
משום דקסבר אהל זרוק לאו שמיה 
אהל אלא כיון דזורקה קא מפיק לה 
מתורת אהל ומשוי לה תורת כלי 
ולעולם קסבר אהל זרוק שמיה אהל 
דקתני בסיפא ואם היתה מונחת 

  טהורה אע''ג דאורחיה דמטלטל לה:
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   ."ַמְתִחיל ּומֹוֶנה"וּ 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ְנִזירּות מּוֶעֶטת.  א ּבִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ה  ְנִזירּות ְמרּוּבָ   ִמיְסַלק ַנִמי ָסְלִקין ֵליּה.  -ֲאָבל ּבִ
  

ֶרְבָיאְמִתיב    :ַרב ׁשֶ
ד, "   ַמְתִחיל ּומֹוֶנה ִמּיָ

ֶהן ֶאת ַהּקֹוְדִמין ל ּבָ   . "ְוֵאין ּוְמַבטֵּ
ַמאי?    ּבְ
ְנִזירּות מּוֶעֶטת  :ִאיֵליָמא ֵע  -ּבִ יָער! ָקּבָ יּדּול ׂשֵ   י ּגִ

ה, ְוָקָתֵני   נה,ב ְנִזירּות ְמרּוּבָ א ָלאו ּבִ ד" :ֶאלָּ    !"ַמְתִחיל ּומֹוֶנה ִמּיָ
  

   :הּוא, מֹוִתיב ָלּה ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה 
ים יֹום,  ִ ת ֲחִמׁשּ ְנִזירּות ּבַ   ּבִ

ַח ָצַרְעּתוֹ  יּה ָצַרַעת, ְמַגּלֵ ִרין, ְוִאיְתְיִליָדא ּבֵ ָיֵתיב ֶעׂשְ ָלִתין יֹוִמין ּדְ    ,ָנִזירּדְ , ַוֲהַדר ָיֵתיב תְּ
ָער.  יּדּול ׂשֵ ָהא ִאית ֵליּה ּגִ   ּדְ

  
ר ָחָמאְמִתיב    , ָרִמי ּבַ

ָסֵפק," ָסֵפק, ּומּוְחָלט ּבְ ָהָיה ָטֵמא ּבְ   ָנִזיר ׁשֶ
ים    נו,א ָדׁשִ ּקָ ים יֹום,  -אֹוֵכל ּבַ ִ ׁשּ   ְלַאַחר ׁשִ

ִתי א ַלמֵּ ּמֵ ִרים יֹום -ם ְוׁשֹוֶתה ַיִין ּוִמיטַּ   . (נזיר נט:) "ְלַאַחר ֵמָאה ְוֶעׂשְ
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

ְנִזירּות מּוֶעֶטת, " ָבִרים ֲאמּוִרים ּבִ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ
ָנה  ת ׁשָ ְנִזירּות ּבַ ִנים,  -ֲאָבל ּבִ י ׁשָ תֵּ ים ְלַאַחר ׁשְ ָדׁשִ ּקָ   אֹוֵכל ּבַ

ִתים  א ַלּמֵ ּמֵ ע -ְוׁשֹוֶתה ַיִין ּוִמיטַּ ִנים ְלַאַחר ַאְרּבַ   . "ׁשָ
ךְ  ְעּתָ ים יֹום!  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ לֹׁשִ ִנים ּוׁשְ לֹׁש ׁשָ ׁשָ י ֵליּה ּבְ יְסּגֵ   ָסְלִקין ֵליּה יֹוֵמי ּתִ

  
יְועֹוד ְמִתיב     :ַרב ַאׁשִ

ְנָין, " ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ א ְיֵמי טּוְמָאה ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין?  -ְיֵמי ִחּלּוטֹו    ִמּנַ

ין הּוא,  ן, ְוּדִ ַח ּוֵמִביא ָקְרּבָ ן, ִויֵמי ִחּלּוטֹו ְמַגּלֵ ַח ּוֵמִביא ָקְרּבָ   ְיֵמי טּוְמָאה ְמַגּלֵ
ְנָין ֵמי טּוְמָאתֹו ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ ְנָין.  ,ַמה ּיְ   ַאף ְיֵמי ִחּלּוטֹו ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ

  

ל  ן ְמַבטֵּ ּכֵ יֵמי טּוְמָאתֹו ׁשֶ ֶהן ֶאת ַהּקֹוְדִמים, לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ   ּבָ
ֶהן ֶאת ַהּקֹוְדִמין ל ּבָ ֵאין ְמַבטֵּ יֵמי ִחּלּוטֹו ׁשֶ    .ּתֹאַמר ּבִ

  

: ַקל ָוחֹוֶמר הּוא    :ָאַמְרתָּ
ְנָין,  ָערֹו ָראּוי ְלִתְגַלַחת ְנִזירּות, ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ ְ ׂשּ ֶבר, ׁשֶ ּקֶ ִזיר ּבַ   ּוַמה ּנָ

ֵאין ׂשְ  ן?! ְיֵמי ִחּלּוטֹו, ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   ָערֹו ָראּוי ְלִתְגַלַחת ְנִזירּות לֹא ּכָ
  

א ְיֵמי ִחּלּוטֹו.    ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין?    ְיֵמי ְסָפרֹו, ִמּנַ

ְגַלַחת^ :ְוִדין הּוא   נו,ב ֵמי ִחּלּוטֹו ָטעּון תִּ   ַאף ְיֵמי ְסָפרֹו,  -  ַמה ּיְ
ְנָין  ֵמי ִחּלּוטֹו ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ   ַאף ְיֵמי ְסָפרֹו.  - ּוַמה ּיְ

  

ן?  רֹו ּכֵ   ָיכֹול ַאף ְיֵמי ֶהְסּגֵ
ין נֹוֵתן    ,ְוַהּדִ

ב,  ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ רֹו ְמַטּמֵ ב, ִויֵמי ֶהְסּגֵ ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ   ָחלּוט ְמַטּמֵ
ְנָין ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ    – ִאם ָלַמְדתָּ ִליֵמי ִחּלּוטֹו ׁשֶ

רֹו ֵאין עוֹ  ְנָיןַאף ְיֵמי ֶהְסּגֵ    !ִלין לֹו ִמן ַהּמִ
  

ן ְגַלַחת ּוֵמִביא ָקְרּבָ ן ִחּלּוטֹו ָטעּון תִּ ּכֵ יֵמי ִחּלּוטֹו ׁשֶ : לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ    ,ָאַמְרתָּ
  ְלִפיָכְך ֵאין עֹוִלין. 

רוֹ  יֵמי ֶהְסּגֵ ְגַלַחת ,ּתֹאַמר ּבִ ֵאין ָטעּון תִּ ן ,ׁשֶ    ?ְוֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבָ
   !ְלִמְנָיןְלִפיָכְך ַיֲעלּו 

  

ָמרוֹ  אן ָאְמרּו: ְיֵמי ְסָפרֹו, ִויֵמי ּגְ ְנָין.  - ִמּכָ   ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ
ל ְמצֹוָרע  רֹו ׁשֶ ָבה, ְוֶהְסּגֵ ב ְוַהּזָ   . "ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוִלין לוֹ  - ֲאָבל ְיֵמי ַהּזָ

    רש"י

. דימי חלוטו אין אמר רב חסדא לא שנו
   עולין לו מן המנין:

. בזמן שקבל עליו אלא בנזירות מועטת
נזירות שלשים יום [ונצטרע] כשעשה מהן 
עשרה ימים ונחלט שאין הללו ימים עולין לו 
מן המנין שאם אתה אומר עולין לו לא 
ישתיירו לו כדי גידול שיער לאחר תגלחיות 

   של צרעת:
. שקיבל עליו מאה יום אבל בנזירות מרובה

עד שלא עברו ל' ונצטרע בתוך ימי נזירותו 
יום ונתגלח בשתי תגלחיות של צרעת הואיל 
ועדיין נשתיירו שם ל' יום כדי גידול שיער 
אף ימי חלוטו עולין לו מן המנין ואינו צריך 
לשמור אלא ל' יום כדי גידול שיער טהרה 

   לנזירות לאחר תגלחיות של צרעתו:
. מי מצית דייקת למתני' מתיב רב שרביא

אי והא קתני מתחיל דבנזירות מועטת ק
ומונה מיד ואינו סותר את הקודמין ובאיזו 
נזירות קאי אילימא בנזירות מועטת של 
שלשים יום ומי מצית אמרת דאינו סותר את 

  הקודמין:
. לאחר תגלחתו מן והא בעי גידול שער

הצרעת וליכא דאין גידול שיער פחות 
 משלשים יום:

אלא לאו בנזירות מרובה וקאמר מתחיל 
. מאותו יום שעומד בו ומשלים ה מידומונ

לאותן ימים שלפני חלוטו אבל ימי חלוטו 
   מיהא אין עולין לו:

. דאי אמרת בנזירות בת חמשים יום כו'
דעולין לא פש ליה כדי גידול שיער לאחר 
תגלחת צרעתו הלכך דלבתר הכי מיבעי ליה 
למיתב תלתין יומין מנזיר דהא אית ליה 

   גידול שיער:
בר חמא נזיר שהיה טמא בספק  מתיב רמי

. שנטמא בספק ביום ראשון ומוחלט בספק
של נזירות וספק הוא לו אם נחלט ונרפא 

   ביום ראשון של נזירותו:
אוכל בקדשים לאחר ששים ושותה יין 

. שאילו היה ומטמא למתים לאחר ק''כ יום
טמא ודאי ומוחלט ודאי היה צריך לגלח 

ם לאלתר תגלחת צרעת ובסוף שבעה ימי
דתגלחת לימי ספרו מביא קרבן צרעת ואוכל 
בקדשים ואח''כ למנות שבעה דתגלחת 
נזירות טומאה ואח''כ למנות שלשים 
דנזירות טהרה מפני שהצרעת דוחה לתגלחת 
דנזיר כדתנן לקמן באידך פירקין (דף נט.) 
דתגלחת הנגע דוחה לתגלחת הנזיר בזמן 
שהוא ודאי ולא בזמן שהוא ספק ונמצא 

דשים לאחר שבעה ימים ושותה יין אוכל בק
ומיטמא למתים לאחר ארבעים וארבעה יום 
אבל עכשיו שהוא טמא מספק ומוחלט 
מספק שאינו יכול לגלח תגלחת צרעת 
לאלתר לפי שאינה דוחה לתגלחת הנזיר 
בזמן שהוא ספק הלכך שוהא אוכל בקדשים 
לאחר ששים כו' כיצד בא לו לגלח תגלחת 

שמא לא היית צרעת לאלתר אומרים לו 
טמא ולא מוחלט ואי אתה רשאי לגלח עד 
שלשים יום בא לו לסוף שלשים וביקש 
לשתות יין אומרים לו טמא היית ולא 
מוחלט ותגלחת ראשונה שעשית היא תגלחת 
טומאה ואי אתה מותר לגלח כל שלשים יום 
מפני שחלה עליו נזירות טהרה ועומד שלשים 

תות יין יום ומגלח הרי ששים יום בא לו לש
אומרים לו מוחלט היית ולא טמא והללו 
שנים תגלחיות שעשית הן שתי תגלחיות של 
צרעת ועכשיו צריך אתה להתחיל למנין 
נזירותך ועשה שלשים יום ומגלח הרי 
תשעים יום בא לו לשתות יין אומרים לו 
שמא מוחלט וטמא היית ושני תגלחיות 
הראשונות היו לשם צרעת והשלישית 

מאה מעכשיו מתחיל נזירות לתגלחת טו
טהרה וחוזר ומונה שלשים והרי הן מאה 
ועשרים יום וארבע תגלחיות נמצא אוכל 
בקדשים לאחר ששים יום ממה נפשך 
דתגלחת צרעת ודאי קודמת וכיון שהביא 
קרבן צרעתו הותר בקדשים אבל ביין לא 
הותר עד לאחר מאה ועשרים יום כמו 

  הבאעמוד ב המשך שפירשתי:
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ל ּבָ "ָקָתֵני ִמיַהת:  ן ְמַבטֵּ ּכֵ יֵמי טּוְמָאה ׁשֶ   ֶהן ֶאת ַהּקֹוְדִמין, לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ
יֵמי ִחּלּוטוֹ     ."ּתֹאַמר ּבִ

ַמאי    ?ּבְ
ְנִזירּות מּוֶעֶטת  :ִאיֵליָמא ָער -  ּבִ יּדּול ׂשֵ ֵעיַנן ּגִ   !ָהא ּבָ

ה, ְוָקָתֵני ְנִזירּות ְמרּוּבָ א ָלאו ּבִ ְנָין" :ֶאלָּ ֵאין עֹוִלין לֹו ִמן ַהּמִ   . "ׁשֶ
   !לֹא ָסְלִקין ֵליּה  :ַאְלָמא

  
ַמע  ּה ׁשְ    .ִמיּנָ

  

    רש"י

   . בתוספתא:ותני עלה
במה דברים אמורים בנזירות מועטת 

. והיה טמא אבל בנזירות בת שנה
בספק ומוחלט בספק ביום ראשון של 
נזירות אוכל בקדשים לאחר שני 
שנים דשמא לא היה טמא ולא מצורע 
ואינו אוכל כל שנה ראשונה עד סופה 
ובסוף שנה ראשונה יש לומר טמא 
היה ולא מצורע ומכאן ואילך מתחיל 

ואין מגלח עד סוף שנה נזירות טהרה 
שנית ועדיין יש לומר שמא מצורע 
וטמא היה ושתי תגלחיות ראשונות 
לא עלה לו אלא לצרעת ותגלחת 
שלישית עלתה לו לנזירות טומאה 
ומכאן ואילך מתחיל נזירות טהרה 
ואינו מגלח עד סוף שנה רביעית 
נמצא אוכל בקדשים לאחר שתי שנים 
ממה נפשך לפי שכבר גילח שני 

לחיות ותגלחת דצרעת קודמת תג
בכ''מ כדאמרן ונמצא שותה יין 
  ומיטמא למתים לאחר ארבעה שנים:

. דבנזירות מרובה מסלק ואי ס''ד
סלקי ליה ימי חלוטו דשהוי ימי 

   חלוטו עולין לו למנין נזירות טהרה:
. אלא מדאינו יכול לשתות תסגי ליה

ביין עד לאחר ארבעה שנים ש''מ 
ה אין ימי חלוטו דאפי' בנזירות מרוב

עולין לו מן המנין וקשיא לרב חסדא: 
ועוד מתיב רב אשי אין לי אלא ימי 
טומאה שאין עולין לו מן המנין. 
דכתיב (במדבר ו) וכפר עליו מאשר 
חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום 
ההוא ואח''כ והזיר לה' את ימי נזרו 
והימים הראשונים יפלו ומעכשיו 

נזרו לאחר התחיל להזיר לה' ימי 
   שהביא כפרתו:

. שאם מצורע ומוחלט ימי חלוטו
   בתוך ימי נזירותו:

. שכ''ז שיהא מגלח לא היו עולין מנין
   לו מן המנין נזירות טהרה:

. והואיל וימי חלוטו (את הקודמים)
אין סותר בהן את הקודמין יהו עולין 

   לו מן המנין:
. שנזר והוא בבית הקברות נזיר בקבר

לתגלחת נזיר כדאמרינן ששערו ראוי 
   בהריני נזיר [מגלח] (לעיל טז:):

. ימי טומאתו מן המנין אין עולין לו
ואין סותר בהן את הקודמין לפי 

ימי  שאין לו קודמין ימי חלוטו כו':
. אותן ימים שכתוב בהן וישב ספרו

   מחוץ לאהלו שבעת ימים (ויקרא יד):
ות . שלא יהו עולין לו למנין נזירמנין

  טהרה:
. וצפורין מה ימי חלוטו טעון תגלחת

. היינו ימי גמרו כדמפרש בהו קרא:
חלוטו: ימי הסגרו אלו ימים שהוא 
מוסגר קודם שמוחלט פעמים י''ד יום 
ונטהר בתוך ימי הסגר שהן עולין לו 

   אותן ימים:
. שאינם טעונין אבל ימי הזב כו'

תגלחת ועוד לא נטמאו בטומאת מת 
   לו מן המנין: הרי אלו עולין

קתני מיהת לא אם אמרת כו' תאמר 
. שאין מבטל בהן את בימי חלוטו

הקודמין במאי אילימא בנזירות 
מועטת והא בעינן גידל שיער אלא 
לאו בנזירות מרובה וקתני שאין עולין 

   לו מן המנין וקשיא לרב חסדא:
. דמהא תיובתא ש''מ שמע מינה

וא''ת לוקמה בנזירות חמשים יום 
עיל הא לא אפשר דהא קתני לה כדל

דומיא דימי טומאה דמה להלן 
פסיקא לן דאין עולין אף כאן אין 

  עולין:
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        נו, בנו, בנו, בנו, ב .25
ָנה              ִמׁשְ

יָאַמר  רזָ ָע ֶאְל  ַרּבִ
126
ּום   ַע ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ַח ָעֶליָה  ִזיר ְמַגּלֵ ּנָ ת ׁשֶ ל טּוְמָאה ִמן ַהּמֵ ׁש.  -ּכָ יַאת ִמְקּדָ יִבין ָעֶליָה ַעל ּבִ   ַחּיָ
ַח ָעֶליָה  ִזיר ְמַגּלֵ ֵאין ַהּנָ ת ׁשֶ ׁש. ֵאין ַחיָּ  - ְוָכל טּוְמָאה ִמן ַהּמֵ יַאת ִמְקּדָ   יִבין ָעֶליָה ַעל ּבִ

י ֵמִאירָאַמר    : ַרּבִ
ֶרץ ֶ ה ִמן ַהׁשּ ֵהא זֹו ַקּלָ   . לֹא תְּ

  

ָמָרא             ּגְ

י  ַע ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ּום ַרּבִ ַמר ָלּה? 127ִמׁשּ    !ּגְ
ַמר ָלּה  ר ֶמֶמל ּגְ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ּום ַרּבִ    !ְוָהא ִמׁשּ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ָאַמר "   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

י  ָהַלְכתִּ ׁשֶ ְסְקָיאְל ּכְ    ,ַעְרּדַ
ן ֵּפֶתר רֹאׁש ָמָצאִתי ֶאת  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ב ְוָדן ִלְפֵני  ַרּבִ ָהָיה יֹוׁשֵ י ֵמִאירׁשֶ ֲהָלָכה ַרּבִ    :ּבַ

ַח ָעֶליָה  ִזיר ְמַגּלֵ ַהּנָ ת ׁשֶ ל טּוְמָאה ִמן ַהּמֵ יַאת ִמְקּדָ  - ּכָ ּום ּבִ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ   ׁש, ַחּיָ
ַח ָעֶליָה  ִזיר ְמַגּלֵ ֵאין ַהּנָ ת ׁשֶ ׁש.  - ְוָכל טּוְמָאה ִמן ַהּמֵ יַאת ִמְקּדָ ּום ּבִ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ   ֵאין ַחּיָ

ֶרץ.  ֶ ה ִמׁשּ ֵהא זֹו ַקּלָ   ָאַמר לֹו: ַאל תְּ
ר ֶמֶמל?  ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ִקי ּבְ ה ּבָ לּום ַאתָּ י לֹו: ּכְ   ָאַמְרתִּ

  ָאַמר ִלי: ֵהן. 
ְך ָאַמר ִלי  ר ֶמֶמלּכָ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ַע ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ַח ָעֶליָה  ִזיר ְמַגּלֵ ַהּנָ ת ׁשֶ ל טּוְמָאה ִמן ַהּמֵ ׁש,  - ּכָ יַאת ִמְקּדָ ּום ּבִ יב ָעֶליָה ִמׁשּ   ַחּיָ
ַח ָעֶליָה  ִזיר ְמַגּלֵ ֵאין ַהּנָ ת ׁשֶ יִבין - ְוָכל טּוְמָאה ִמן ַהּמֵ ׁש  ֵאין ַחּיָ יַאת ִמְקּדָ ּום ּבִ   . "ָעֶליָה ִמׁשּ

ֵמיר ָלּה  ר ֶמֶמל ּגָ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ּום ַרּבִ    !ֱהֵוי ִמׁשּ
  

  ָאְמרּו: 
ָלָתא ַקְדָמֵאי ּוַבְתָרֵאי ָאְמִריַנן, ְמִציָעֵאי ָלא ָאְמִרינַ  ֵבי ּתְ ִמְתַאְמָרה ּבְ ָתא ּדְ ַמְעּתְ ל ׁשְ ּה: ּכָ ַמע ִמיּנָ   ן. ׁשְ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ּבַ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ְבָלרָאַמר "   : ַנחּום ַהּלַ

ַלִני ֵמ  ְך ְמקּוּבְ אּכָ י ְמָיאׁשָ א,  ַרּבִ ל ֵמַאּבָ יּבֵ ּקִ   ׁשֶ
ל ִמן ַהּזּוגֹות,  ּבֵ ּקִ   ׁשֶ

ִביִאים:  לּו ִמן ַהּנְ ּבְ ּקִ   ׁשֶ
יַני  ה ִמסִּ ׁשְ  -ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ל ּבִ ֶבת ְוַחְרּדָ ּזֹוֵרַע ׁשֶ ה ְמקֹומֹות, ּבַ לֹׁשָ   ַנִים ּוׁשְ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָאה ִמּכָ ּנֹוֵתן ּפֵ   . (פאה ב,ו) "ׁשֶ
יב ַע ְוָכֵלב לֹא ָקָחׁשֵ    .ְוִאיּלּו ְיהֹוׁשֻ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

                                                           

בי אליעזר בן הורקנוס = הרבי אליעזר הגדול. ע"פ כתב"י של המשנה בירושלמי, בדפוס רבי אליעזר, סתם רבי אליעזר = ר 126

רבי אלעזר בן שמוע. וכמו כן מהסברה יש לומר שמדובר  –וכאן בבכת"י מינכן במשנה ובגמרא ובתוספתא הגירסה רבי אלעזר 

  ברבי אלעזר בן שמוע
  רבי יהושע = רבי יהושע בן חנניה 127

    רש"י

  מתני' 
. ומה לא תהא זו קלה מן השרץ

על טומאת השרץ שאין הנזיר 
מטמא כלום חייבין עליו משום 
ביאת מקדש על טומאה מן 
המת שהוא טעון הזאה ג' וז' 

ליה אינו דין שיהו חייבין ע
משום ביאת מקדש ואף ע''פ 

   שאין הנזיר מגלח עליה:
  

  גמ' 
. סתמא ור' אליעזר מר' יהושע

דהיינו ר' יהושע בן חנניה הא 
גמר לה והא מר' יהושע בן ממל 

   כו':
   . שם מקום:ערדסקיאל

   . כך שמו:בן פתר ראש
. לר' מאיר כלום בקי אמרתי לו

אתה בר' יהושע בן ממל אמר לי 
ום ר' יהושע כל הן ואמר לי מש

   טומאה כו':
אמרו ש''מ כל שמעתתא 

. דשלישי דמתאמרא בבי תלתא
שמע משני ושני מראשון דהאי 
מאן דבעי למימר להאי מילתא 
לא מצטרכא למימר אלא קמאי 
ובתראי ומציעאי לא כדתנן 
במתני' ר' אליעזר ור' יהושע 
ולא קחשיב ר' יהושע בן ממל 

   בהדייהו:
ובלני אמר נחום הלבלר כך מק

. מר' מיאשא שקיבל מן הזוגות
יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן 
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי 
יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח 
שמעיה ואבטליון הלל ושמאי 
וזוגות שקיבלו מן הנביאים חגי 
זכריה ומלאכי ונביאים קיבלו 
הלכה למשה מסיני: ה''ג הזורע 
את שדהו שני מיני חטין אם 

גורן אחת נותן פאה אחת  עשאן
דהואיל ובשדה אחת זרען אע''פ 
שהן שני מינים הואיל ושניהם 
מין חטין אינו חייב אלא פאה 
אחת אלא א''כ שם דעתו לחלקן 
ולעשות מהן שתי גרנות ואית 
ספרים דכתיב בהו הזורע שבת 

  וחרדל אני''ס 
 {אניי"ד: ֶׁשֶבת (צמח ריחני)}
בלע''ז ותו לא ואנן לא גרסינן 

   לה:
. דהוו ואילו יהושע וכלב

מציעאי לא קחשיב אלמא 
דקמאי ובתראי אמרי' ומציעאי 
לא אמרינן ומן הנביאים ואילך 
קחשיב כולהו כחדא מפני שהיו 
מבית שני ואילך: מתני' רביעית 
דם שהיא מטמאה כו' אינו דין 
שהנזיר מגלח על מגעה ועל 
משאה. וה''ה דהוה ליה למימר 

יבא אית על אהילות דלרבי עק
ליה האי סברא אלא משום 
דלגבי שעורה דקמייתי ליה 
מיניה מקל וחומר לא מצי אמר 
על אהילות לא אמר נמי גבי 

  רביעית דם:
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        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––    נו, בנו, בנו, בנו, ב .26
ָנה     ִמׁשְ

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
י ִלְפֵני  ְנתִּ י ֱאִליֶעֶזרּדַ   : ַרּבִ

ׂשְ  אֶֹהל ָמה ִאם ֶעֶצם ּכִ א ָאָדם ּבְ ֵאינֹו ְמַטּמֵ אֹו,  - עֹוָרה ׁשֶ ָ עֹו ְוַעל ַמׂשּ ַח ַעל ַמּגָ ִזיר ְמַגּלֵ   ַהּנָ
אֶֹהל  א ָאָדם ּבְ הּוא ְמַטּמֵ ם ׁשֶ    –ְרִביִעית ּדָ

ָאּה? ָ ָעּה ְוַעל ַמׂשּ ַח ַעל ַמּגָ ִזיר ְמַגּלֵ ֵהא ַהּנָ ּיְ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
  ָאַמר ִלי: 

ה  ל ָוחֹוֶמר.  ?! ֵאיןֲעִקיָבאַמה ּזֶ אן ִמּקַ ִנין ּכָ   ּדָ
ָבִרים ִלְפֵני  אִתי ְוִהְרֵציִתי ּדְ ּבָ ַע ּוְכׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ

ן ָאְמרּו: ֲהָלָכה א ּכֵ , ֶאּלָ   .  ָאַמר ִלי: ָיֶפה ָאַמְרתָּ
  

ָמָרא   נז,א    ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
עֹוָרה  ׂשְ   ֲהָלָכה,  -ֶעֶצם ּכִ

ם  ִנין ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכהַקל ָוחֹוֶמ  - ּוְרִביִעית ּדָ    ,ר, ְוֵאין ּדָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ם ֲהָלָכה,    ְרִביִעית ּדָ
ִנין ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה?  עֹוָרה ַקל ָוחֹוֶמר, ְוֵאין ּדָ ׂשְ   ְוֶעֶצם ּכִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

עֹוָרה " ׂשְ   ֲהָלָכה,  -ֶעֶצם ּכִ
ם  ִנין ַקל -ּוְרִביִעית ּדָ   . . . . "ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה ַקל ָוחֹוֶמר, ְוֵאין ּדָ

            
        רן עלך כהן גדולרן עלך כהן גדולרן עלך כהן גדולרן עלך כהן גדולהדהדהדהד

 
  
  

    רש"י

. ובגמ' מפרש אין דנין כאן מק''ו
(מאי קאמר: אין דנין כאן ק''ו). 
לפי שאין דנין קל וחומר 

 מהלכה:
  

  גמ' 
. האי דקאמרי איבעיא להו

אליעזר ור' יהושע  במתני' ר'
דאין דנין ק''ו היכי קאמרי מי 
אמרינן עצם כשעורה הלכה 
למשה מסיני דנזיר מגלח עליו 
ורביעית דם קל וחומר מעצם 
כשעורה דנזיר מגלח עליו ואין 
דנין קל וחומר מהלכה אי . לאו 
במידי דתרוייהו גמירי לה 
מקרא או דילמא הכי קאמר 
רביעית דם הלכה למשה מסיני 

א את האדם באהל ועצם דמטמ
כשעורה קל וחומר כלומר 
ומעצם כשעורה קא גמרינן קל 
וחומר דברביעית דם יהא נזיר 
מגלח וקאמר ליה אין דנין ק''ו 
מהלכה שאין למידין קל וחומר 
ממידי דלא גמירי לה אלא 
מהלכה אי לאו דאתיא ליה מן 

   המקרא:
. ת''ש עצם כשעורה [הלכה]

דם  שהנזיר מגלח עליו ורביעית
קל וחומר ואין דנין קל וחומר 

 מהלכה:


