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יום א' י"ט אדר-שבת כ"ה אדר תשפ"ג שבוע פרשת ויקהל-פקודי

מסכת נזיר מ"ח-נ"ד

דף מ"ט ע"ב
על אלו טומאות הנזיר מגלח.

ואף  מת,  בטומאת  יטמא  שנזיר  יתכן  כי  במשנה  מבואר 
קרבן  להביא  יצטרך  ולא  נזירותו  את  יסתור  לא  כן  פי  על 
כל טומאה שהנזיר מגלח  כי  יבואר  ]נ"ו ע"ב[  ולקמן  טומאה. 
עליה חייבים עליה על ביאת מקדש, ואם לא אין חייבים. וז"ל 
הרמב"ם ]הלכות נזירות פרק ז' ה"א[,  יש טומאות מן המת שאין 
שנטמא  ואע"פ  הקודמין  את  סותר  ולא  עליהן  מגלח  הנזיר 
בהן טומאת שבעה, לפי שלא נאמר בו וכי יטמא לנפש אלא 
וכי ימות מת עליו עד שיטמא מטומאות שהן מעצמו של מת, 
ואח"כ יביא קרבנות טומאה ויגלח תגלחת טומאה ויפלו כל 

הימים הראשונים. 

והנה יש לברר אם יש איסור לנזיר להטמא בכל הטומאות 
שאינו מגלח עליהם. ולפי טעמו של הרמב"ם דאינו סותר לפי 
שכתוב וכי ימות עליו מת, דמשמע שיהיה בעצמו של מת, 
מובן שאסור לו להטמא אף שאין שיעור לגילוח, שכן הפסוק 
וכו' הוא נאמר לענין תגלחת, אבל בתחילת  דכי ימות עליו 
הפרשה כתוב כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא. לאביו 
ולאמו לאחיו ולאחותו לא יטמא להם במותם כי נזר א-להיו 
על ראשו. הרי לפנינו כי עצם האיסור להטמא למת הוא בכל 
טומאת מת, ורק לענין גילוח נאמר הדין הנ"ל דבעינן עצמו 
נזיר  ט"ו[  הלכה  ה'  פרק  נזירות  ]הלכות  הרמב"ם  כתב  וכן  מת.  של 
שנטמא למת טומאת שבעה בין בטומאות שהוא מגלח עליהן 
כמו שיתבאר בין בטומאות שאינו מגלח עליהן הרי זה לוקה. 
שהן  טומאות  על  דוקא  דמגלח  הרמב"ם  של  טעמו  אמנם 
מעצמו של מת לא מספיק לבאר מדוע מגלח דוקא על חצי 
לוג דם מן המת ולא על רביעית, וכן לענין חצי קב עצמות, 
וצריך לומר דלענין זה היא הלכה למשה מסיני, כמו שכתבו 
תוספות, ואם כן צריך עיון מה הוזקק הרמב"ם לדרוש דרשות 
מלשון הכתוב ולא כתב בפשיטות דהיא הלכה למשה מסיני.

ועל כזית נצל.

מן  הזבה  הליחה  היא  דנצל  ]פירוש המשניות[  הרמב"ם  וכתב 
והתוספות  לכלות.  והתחיל  וזב  הבשר  כשנתעפש  המתים 
הסתפק  הגרי"ז  ובחידושי  המת.  מן  הזב  מוהל  דהוא  כתבו 
ומנין  המת,  בשר  זה  אין  דהרי  ויסודה,  זו  טומאה  במהות 
מן  בשר  טומאת  בעצם  להסתפק  הגרי"ז  וכתב  זו,  טומאה 
המת האם הוא דין בפני עצמו שיש טומאה לבשר המת, או 
מן  חלק  והוא  הואיל  ובשר  מטמא,  במת  חלק  כל  שבאמת 
המת מטמא. ונפקא מינה מזה לענין טומאת נצל, האם חצי 
זית נצל וחצי זית בשר יצטרפו לשיעור, דאם הכל הוא שם 
אחד של טומאת מת יצטרפו, ואם הוא דין טומאת בשר בפני 
]הלכות  והרמב"ם   יצטרף.  ולא  בשר  איננו  הרי  הנצל  עצמו, 
וכזית  ג'[ כתב,  כזית בשר משני מתים  ד' הלכה  טומאת מת פרק 

רקב משני מתים שכל אחד  ומלוא חפנים  נצל משני מתים 
וכן כחצי זית  מהן יש לו רקב הרי אלו מצטרפין זה עם זה, 
בשר וכחצי זית נצל מצטרפין זה עם זה ושאר כל הטומאות 
זה מפני שלא שוו בשיעוריהן.  זה עם  אין מצטרפין  שבמת 

ע"כ. משמע דנקט הרמב"ם דהם סוג טומאה אחד כנ"ל.

רקב.

לחלוחית.  ללא  שנשאר  עצמו  המת  עפר  היינו  להרמב"ם 
אבל לתוספות הוא רקבון ועפרורית הבא מן המת. משמע דגם 
העפר מצטרף לשיעור הנ"ל. אמנם לקמן יבואר דכשמעורב 
ברקב דבר אחר שאינו מן המת אין לו דין רקב לענין טומאה.

ועל חצי קב עצמות.

כתבו התוספות דבעינן שיבואו עצמות אלו מרוב המנין או 
רוב הבנין, ובפשטות הביאור שצריך שיהיו בחצי הקב הנ"ל 
רוב  בהן  יהיה  שלימות  יהיו  שאם  מעצמות  שבאות  עצמות 
קב,  חצי  בעינן  שלימות  אינן  כשהן  אבל  מנין,  רוב  או  בנין 
וכשהן שלימות די בעצמות הנ"ל אף שאין בהן שיעור נ"ל. 
דכן  עצם,  מכל  מטמא  עצמות  דרובע  הרמב"ם  דעת  אמנם 

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
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כתב ]הלכות טומאת מת פרק ב' הלכה ט'[, שאר עצמות המת שאין 
בהן רוב מניין ולא רוב בניין ולא שדרה שלימה ולא גלגולת 
שלימה אם היה בהן רובע הקב הרי אלו מטמאים כמת במגע 
ובמשא ובאהל, היו פחות מרובע אפילו עצם כשעורה מטמא 
במגע ובמשא ואינו מטמא באהל. וכן כתב רש"י ]בכורות מ"ה 
בנין  רוב  אלא  באהל  מטמאין  עצמות  דאין  מטמא[,  ד"ה  ע"א 

עצמות  קב  דרובע  משמע  וכו',  הקב  רובע  או  מנין  רוב  או 
מטמאים אף לא מרוב המנין והבנין.

עצמות  קב  דרובע  מ"א[  פ"ב  ]אהלות  לן  קיימא  מקום  ומכל 
מטמא באוהל, ומה שאמרו כאן חצי קב עצמות היינו הלכה 
טומאת  ]הלכות  הרמב"ם  אך  נזיר.  גילוח  לענין  מסיני  למשה 
ובאהל  במגע  מטמאין  ודופק  הגולל  כתב,  ג'[  הלכה  ג'  פרק  מת 

כקבר ואינן מטמאין במשא, הרקב מטמא במשא ובאהל ואינו 
מטמא במגע, טומאת רובע עצמות באהל, וטומאת רביעית 
דם וטומאת אבר שאין עליו בשר כראוי בין מן המת בין מן 
החי יראה לי שכולן טומאתן אינן דין תורה שהרי אין הנזיר 
על  עליהן  חייבין  ואין  בנזירות  שביארנו  כמו  עליהן  מגלח 
ביאת המקדש, ועל טמא בטומאה של תורה חייב על ביאת 
המקדש, לפיכך אני אומר שכל טומאה מן המת שאין הנזיר 
מגלח עליה אינה דין תורה. ע"כ. והראב"ד השיג עליו שם, 
שדימו  ממה  היא  הרמב"ם  של  סברתו  דעיקר  לומר  וצריך 
מה  בנזיר  הלכה  היא  דאם  נזיר,  לגילוח  מקדש  ביאת  לקמן 
התורה.  מן  לא  דהוא  בהכרח  אלא  מקדש,  לביאת  זה  ענין 
ביאת מקדש  לי מה שדימו  ונראה  אבל הראב"ד כתב שם,  
נזיר בטומאת מת משום דבנזיר כתיב וטמא ראש  לטומאת 
נזרו ובמקדש כתיב את מקדש ה' טמא, הכא מייתי קרבן על 
טומאתו והכא מייתי קרבן על טומאתו, על מה שזה מביא זה 
מביא.ע"כ. אמנם אם היא הלכה למשה מסיני הוא תימה איך 
אפשר לדמות מילתא למילתא בהלכה למשה מסיני. והכסף 
משנה כתב דהרמב"ם לשיטתו דכל דבר שאינו מפורש בתורה 
נקרא דברי סופרים, אבל  נדרש מן המקראות הוא  אלא רק 

באמת הוא מן התורה, עיי"ש.

ועל מגען ועל משאן ועל אהילן.

והנה אוהל שייך בכולם, אמנם לכאורה לא שייך מגע ברקב 
נוגע  דאין  לן  וקיימא  ומפורדות,  מפוזרות  חתיכות  שהוא 
וחוזר ונוגע, ובאמת כתב הרמב"ם ]הלכות נזירות פרק ז' הלכה ה'[, 
נזיר באחת  כל אלו השתים עשרה טומאות שמנינו אם נגע 
מהן או נשאה או האהיל הנזיר עליה או האהיל הטומאה על 
הנזיר או היה הנזיר ואחת מטומאות אלו באהל אחד הרי זה 
וסותר את הכל,  ומביא קרבן טומאה  מגלח תגלחת טומאה 
בכולו  מן הרקב שאינו מטמא במגע שאי אפשר שיגע  חוץ 
שהרי אינו גוף אחד, אבל אם נשאו או נטמא באהלו מגלח. 

ע"כ. 

והמאירי כאן כתב, ואמר על כל אלו שהנזיר מגלח עליהן 
תרוד  שמלא  פי  על  ואף  באהילן,  הן  במגען  הן  במשאן  הן 
הרי  בכולו,  ליגע  אפשר  ואי  הואיל  במגע  מטמא  אינו  רקב 

אין המדה שוה בין גלוח נזיר לטומאות של תרומה וקדשים, 
מטמא  עצמות  ורובע  דם  רביעית  וקדשים  לתרומה  שהרי 
בנזיר  החמירו  ברקב  ושמא  קב,  וחצי  לוג  חצי  דוקא  ובנזיר 
זה  שכלל  פסקו  ]הרמב"ם[  המחברים  גדולי  ומ"מ  במגע.  אף 
רקב  תרוד  מלא  ממנו  לפרוט  צריך  והיה  בדיוק,  נשנה  לא 
שלא לגלח אלא באהילו ומשאו אבל לא במגעו. ע"כ. דהיינו 
בנזיר  מיוחדת  הלכה  שנתנה  דכשם  לומר  יש  המאירי  דלפי 
לענין השיעורים שאינם כשאר טומאת מת, כן הוא אף לענין 

הלכות מגע. 

דף נ' ע"א
אמר רבי יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק תורה 

מה תהא עליה.

בניהו  בספר  שם  וביאר  ע"ב[,   ]נ"ב  בקידושין  זה  וכעין 
התלמיד  כי  הם,   שקנתרנים  מפני  שאמר  דמה   , יהוידע  בן 
חכם נקרא נרתק של התורה, כמ"ש בסנהדרין דף צ"ט ע"ב 
כולהו גופי דרפתקי נינהו, טוביה לגופיה דגברא דיזכה והוי 
פירוש  דרופתקא  וערוך  רש"י  ופירשו  דאורייתא,  דרופתקי 
נרתקים  לזה אמר כאן אע"ג דכל החכמים הם  נרתק, ע"ש, 
של התורה, הנה אלו הם קנתרים, כי נרתקים בהפוך אתוון 
דדרך  אע"ג  לומר  רצה  באים,  בהלכות  ולקפחנו  קנתרים, 
הפך  דבר  ותלמידים  החברים  לפני  בהלכה  לומר  החכמים 
לחדודי  ורבא  כמ"ש  ולחדדם,  השומעין  לפקח  כדי  האמת, 

אביי קאמר, הנה אלו אין כונתם לפקח אלא כונתם לקפח:

ומה שאמר יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק. כונתו 
לתרץ  מצוי  ואינו  עתה,  שכב  דמאיר  אע"ג  יאמרו  לומר, 
דבריו, ולעולם ודאי איכא לתרוצי דבריו, ועוד כי רבי יהודה 
המקשה הוא כעס, ועל כן יש לומר דלעולם אינו מקשי כלום, 
והאמת כרבי מאיר, ורק כיון שכעס נתעלמו ממנו אמתותן 
רואין  אנחנו  מקום  מכל  אך  מאיר,  רבי  שאמר  הדברים  של 
דיוסי שהוא מצוי עתה ושמע קושיא של רבי יהודה ולא השיב 
יהודה קשיא, ועקרה  יראה להם דקושיית רבי  כן  כלום, על 
לדברי רבי מאיר, ואז יזלזלו בדבר זה של רבי מאיר שיאמרו 
שגה בו ח"ו, ועל כן תורתו של רבי מאיר בדבר זה שהוא אמת 
על  אצל השומעין,  היא  נדחית  ודאי  דעתה  עליה,  מה תהא 
כן מוכרח אני ליישב דבריו של רבי מאיר גם בפני רבי יהודה 
שהשיב עליהם, כדי לקיים השמועה הזאת אצל התלמידים 
וכל השומעין, שידעו כי דבר ה' בפיהו אמת. או יובן כונתו, 
דבריו כאשר  היה מיישב  בודאי  היה בחיים  ואם  מאיר שכב 
אני מיישבו, ורבי יהודה שהקשה גם כן היה משיג ויודע דבר 
הישוב שאני מיישב, ולא הוה קשיא ליה מעיקרא, ורק עתה 
אני  אין  כן אם  דרך הישוב, על  נתעלם ממנו  בשביל שכעס 
מודיע ומגלה ישוב הדברים, תורתו של רבי מאיר בדבר זה 

מה תהא עליה.

רבא אמר לא נצרכה אלא לרוב בניינו ולרוב מניינו שאין בהן 
רובע עצמות.
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ולכאורה הוא תימה, דמה לנו ולרובע עצמות, הלא בנזיר 
מגלח רק על חצי קב עצמות. והתוספות כתב דהוא לרבותא. 
אמנם הרמב"ם ]הלכות נזירות פרק ז' הלכה ב'[ כתב, ואלו טומאות 
מן המת שהנזיר מגלח עליהן וכו', ועל עצמות שהן רוב מנין 
ועל עצמות שהן  הקב,  רובע  בהן  פי שאין  על  אף  העצמות 
רוב בנינו של מת ואף על פי שאין בהן רובע הקב, ועל חצי 
קב עצמות אף על פי שאין בהן לא רוב בניינו ולא רוב מניינו. 
הרי דנקט הרמב"ם בתוך דבריו להלכה דאין בהם רובע הקב, 
וכיון דכתב כן להלכה, ועוד דחזר ושנה בין ברוב בנין בין ברוב 
מנין, משמע דלא כתב כן לרבותא סתם. וכתב הגרי"ז לחדש 
דהיינו  נזיר,  לענין  רובע קב עצמות אף  דין של  יש  דבאמת 
כשיש רובע קב עצמות משדרה וגולגולת, או מרוב בנין או 
וכו'  בנין  רוב  תרתי,  דבעינן  דהיינו  עליו,  מגלח  הנזיר  מנין, 
וגם רובע קב, ורק אם לא היה לא מזה ולא מזה בעינן חצי 

קב כנ"ל. 

דלמא  קרש  לא  הוא  מוהל  קרש  אי  בסתם  ירמיה  רבי  אמר 
כיחו וניעו.

משמע כשלא קרש הוי ספק, וממילא הוי ספק נזיר טמא 
כתב  הרמב"ם  אמנם  אורה.  הקרן  כתב  כך  תקנה,  לו  שאין 
, והנצל בבשר מטמא בכזית,  ]הלכות טומאת מת פרק ב' הלכה א'[ 

והוא  סרוחה  ליחה  ונעשה  שנמוח  הבשר  זה  נצל  איזהו 
שתקרוש אותה הליחה הנמצאת מן המת שאם קרשה בידוע 
שהוא מבשרו ואם לא קרשה אינה מטמאה שמא כיחו וניעו 
זו  ולכאורה  כלל,  מטמא  דאינו  בפשיטות  דנקט  הרי  הוא. 
ההלכה למשה מסיני, דכל שיש להסתפק בזה אינו מטמא, 
וכעין דנראה לקמן בענין רקב שאינו מטמא כלל בכל מקום 

דאפשר להסתפק שמא נתערב בו דבר אחר.

יש נצל לבהמה.

לרא"ש היינו דמסתפקים אם נצל הרי הוא כבשר, ופירשו 
דהנצל ראוי לאכילת כלב, דאם לא כן פשיטא שאינו מטמא. 
הי"ג[,   א'  פרק  הטומאות  אבות  ]הלכות  הרמב"ם  כתב  להלכה  אבל 
טהור  הכלב  מלאכול  ונפסל  והבאיש  שנפסד  נבילה  בשר 
לפיכך נצל הנבילה ספק אם מטמא בכזית אם לא. ע"כ. הרי 

דפירש שאינו ראוי לאכילת כלב.

ומה דנקט יש נצל לבהמה ולא אמר יש נצל לנבילה, ואז היה 
גם עוף במשמע, משמע דהוא דוקא בבהמה. אמנם תוספות 
כתבו כאן דהוא הדין לנבלת עוף טהור. אמנם הרמב"ם אף 
דפסק לענין נבילה הנ"ל דטמא מספק, ולגבי נבלת עוף טהור 
כתב ]הלכות שאר אבות הטומאה פרק ג' הלכה י"א[ נבלת העוף הטהור 
ואינה  כחרס  יבשה  אם  וכן  הכלב טהורה,  שנפסדה מלאכול 
יכולה להשרות בפושרין מעת לעת לחזור לכמות שהיתה הרי 
זו טהורה, והאוכל נצל של נבלת העוף הטהור ה"ז טהור. הרי 
דלענין עוף פסק בפשיטות דנצל טהור,  ולכאורה הוא מהא 

דבגמרא נסתפקו רק בבהמה, וכן כתב הכסף משנה שם. 

כל הניצוק טהור חוץ מדבש הזיפים.

כתב הרמב"ם ]הלכות טומאת אוכלין פרק ז' הלכה א'[ הניצוק אינו 
משקין  מערה  היה  כיצד  לטהרה,  ולא  לטומאה  לא  חיבור 
העמוד  הרי  השרץ  גבי  על  ואפילו  טמא  כלי  לתוך  טהורין 
הרי  האויר  מן  הניגרין  המשקין  מן  קלט  ואם  טהור,  הניצוק 
מהן  שמערה  שהמשקין  לומר  צריך  ואין  טהור,  שקלט  זה 
ודבש  הזיפים  דבש  נחיל  כתב,  ד'[  ]בהלכה  אמנם  טהורין. 
הצפחת הניצוק שלהן חיבור ואפילו היה מערה מצונן לצונן, 
מפני שיש להן ריר והרי הן נמשכין כדבק, לפיכך כל האוכלין 
אין הניצוק שלהן חיבור ואפילו היה עבים הרבה כגון הגריסין 
והחלב המותך וכיוצא בהן, לפי שאין להן ריר, וכן שאר כל 
המשקין אין הניצוק שלהן חיבור אלא א"כ עירה מצונן לחם 

כמו שביארנו.

ובפשיטות דעת הרמב"ם דטמא מדין חיבור, דהוי הכל מחובר, 
וכן דעת התוספות ]ע"ב[. אבל הריב"ן כתב שם דהוי נוגע.  

דף נ' ע"ב
היה מפורר.

בתוספות כתבו לחדש דיש לחלק בין טומאת מת לטומאת 
אוכלין לענין חיבורי אדם, דאף דבסוגיין חזינן דחיבורי אדם 
אינם חיבור, הוא דוקא לענין מת, אבל לצרף אוכלין לכביצה 
לענין  דדוקא  דהיינו  חיבור.  הוו  אדם  חיבורי  טומאה  לקבל 
טומאת  ]הלכות  הרמב"ם  אבל  חיבור.  הוא  הרי  טומאה  קבלת 
מכונס  כולו  שהוא  פרוד  אוכל  כתב,  י"ז[  הלכה  ו'  פרק  אוכלין 

כגוף  ואינו  להתטמא  חיבור  שאינו  פי  על  אף  בזה  זה  ודבק 
אחד כמו שביארנו הרי הוא מצטרף לכביצה לטמא טומאת 
אוכלים אחרים, ואם לא כנסו אלא הרי הוא מפורד כמעשה 
קדירה והקטנית אינו מצטרף עד שיקבצם ויעשם גוש אחד, 
היו גושים הרבה זה בצד זה ונגע אב הטומאה באחד מהן הרי 
והגוש שבצדו שני ושבצד השני שלישי ושבצד  הוא ראשון 
דלענין  מתוספות,  להיפך  דכתב  הרי  ע"כ.  רביעי.  השלישי 
ולענין לקבל טומאה  הוו חיבורי אדם חיבור,  לטמא אחרים 

לא הוו חיבור.

דף נ"א ע"א
תנו רבנן איזהו מת שיש לו רקב מת שנקבר ערום בארון של 
שיש או על גבי רצפה של אבנים זהו מת שיש לו רקב נקבר 
מת  זהו  לבנים  של  רצפה  גבי  על  או  עץ  של  בארון  בכסותו 

שאין לו רקב.

והוא מהלכה למשה מסיני, וכן פסק הרמב"ם ]הלכות טומאת 
ערום  שיקבר  עד  מטמא  המת  רקב  אין  ד'[,   הלכה  ג'  פרק  מת 
בארון של שיש או של זכוכית וכיוצא בהן ויהיה כולו שלם, 
חסר ממנו אבר או שנקבר בכסותו או בארון של עץ או של 
או  רקב העץ  או  הכסות  רקבו טמא מפני שרקב  אין  מתכת 
חלודת המתכת תתערב ברקב גוייתו, ורקב המטמא שנתערב 
אלא  רקב  ולא אמרו  בטומאתו,  הוא  הרי  כל שהוא  עפר  בו 

למת בלבד אבל הרוג אין לו רקב. 
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ומן  הגידים  ומן  הבשר  מן  הבא  אלא  רקב  אין  עולא  אמר 
העצמות.

והרמב"ם לא הביא את דברי עולא להלכה, ולכאורה הוא 
במימרות  שנאמרו  ]אלו  ההלכות  פרטי  כל  בהכרח  דהרי  פלא, 
האמוראים בלשון ודאי ולא בלשון בעיא[ שנאמרו כאן ברקב הם הלכה 

למשה מסיני, דהא אינם דברים שתלויים בסברא, ואם כן מה 
ראה על ככה להשמיטו. ועיין בגרי"ז מה שיישב.

אמר רב שמואל בר אבא אמר רבי יוחנן שני מתים שקברן זה 
עם זה נעשו גלגלין זה לזה וכו'.

קברו  ה'[,  הלכה  ג'  פרק  מת  טומאת  ]הלכות  הרמב"ם  פסק  וכן 
שני מתים כאחד או שגזזו שערו או צפרניו וקברום עמו או 
שקברו אשה מעוברת ועוברה במעיה אין להם רקב. ]הלכה ו'[ 
טחן המת עד שנעשה רקב אינו מטמא עד שירקיב מאליו. 
מקצתו  שהרקיב  או  שירקיב  עד  והניחו  כולו  ז'[ טחנו  ]הלכה 

כשהוא חי ומת והרקיב כולו הרי זה ספק ואם נטמא למלוא 
חפנים מרקב זה ה"ז טמא בספק. 

בעי רבי ירמיה רקב הבא מן העקב מהו כי גמרינן רקב הבא 
תא  שנא  לא  דלמא  או  לא  עקב  מן  דאתי  אבל  מת  מכוליה 
שמע דתני ר' נתן ברבי אושעיא רקב הבא משני מתים טמא 
זיל הכא דלמא דרך עקב קאתי  ואי ס"ד הבא מן העקב לא 
וקאתי  כוליה מת  אי דאירקיב  דרך עקב קאתי  והכא דלמא 
דרך עקב הכי נמי אלא הכא כגון דאירקיב חד אבר וקאתי דרך 

עקב מאי תיקו.

ולתוספות הבעיא היינו דבעקב הבשר ללא חיות ולכן אולי 
אינו בכלל בשר לענין רקב והוי אף גלגלין. אמנם עיין במאירי 
במת  אלא  אינה  רקב  טומאת  וז"ל,  אחרת  גירסא  שהביא 
שנקבר שלם הא כל שנקבר חסר אין לו טומאת רקב ומעתה 
הרוג אין לו טומאת רקב שכבר נתחסר דמו אבל כל שנקבר 
שלם יש לו רקב הן שבא הרקב מן הבשר לבד הן מן העצמות 
לבד הן מן הכל ביחד, הן שבא מאבר שהנשמה תלויה בו הן 
ר"ל  הערקוב,  מן  כגון  בו,  תלויה  הנשמה  שאין  מאבר  שבא 
מן הארכובה ולמטה, ולענין ביאור מה זו ששאלו ברקב הבא 
מן הערקוב מהו הולכת על שיטה אחרת, והוא שהיה השואל 
סבור שכל חסרון במה שאין הנשמה תלויה בו לא יהא קרוי 
עמו  אבר  אותו  נקבר  שאם  וכן  רקב,  מדין  להפקיעו  חסרון 
יהא נעשה גנגילון לשאר איברים, אבל חסרון במה שהנשמה 
עמו  נקבר  ואם  רקב,  מדין  ומפקיעו  חסרון  קרוי  בו  תלויה 
יהא חוזר לדינו ולא יהא גנגלין לשאר איברים. ואף תלמוד 
מן  רגלו  נחתכה  שם  שאמרו  והוא  זו,  בשיטה  הולך  המערב 
הארכובה ולמטה נעשה גנגלין, ר"ל אם נקבר עם גוף המת, 
מן הארכובה ולמעלה אינו נעשה גנגלין. וכן אמרו שם נחתכה 
רגלו מן הארכובה ולמטה יש לו רקב, ר"ל, אם לא נקבר האבר 
זה חסרון,  הנחתך עמו, אף על פי שנקבר המת חסר, שאין 
מן הארכובה ולמעלה אין לו רקב, כלומר דחסרון הוא.  ועיין 

בסמוך מה שנביא מפסק הרמב"ם.

דף נ"א ע"ב
היכי משכחת לה דאשקייה מי דקלים וסכיא נשא ושלקו 

במי טבריא.

כתב המאירי,  משכחת לה דאשקייה מי דקלים וסכו נשא 
אשקייה  קצת,  לדעת  הדברים  ופירוש  טבריא  בחמי  ושלקו 
מי דקלים לשלשלו להעביר פרשו כיחו וניעו, וכן שכבת זרע 
באשה, וסכו נשא להעביר השער ושלקו במי טבריא להעביר 

כל העור, שאחר השליקה נקלף כלו ונשאר הבשר שלם.

ושמא תאמר ומה צורך לסיכת נשא אחר שכל העור מועבר, 
פירשו רבים שסיכת נשא להעביר עור הראש ומפני שהוא רך 
ביותר אם יפשיטנו בחמי טבריא יתחסר מן הבשר גם כן, וזה 
עיקרי  להעביר  נשא  סיכת  צריך  כן  פי  על  שאף  אלא  אינו, 
בפרק  וכמו שאמרו  העור,  בבשר שתחת  השערות התחובין 

העור והרוטב שערות חלתולי מחלחלי.

תני עולא בר חנינא מת שחסר אין לו רקב ולא תפוסה ולא 
שכונת קברות.

מת  ה'[,  הלכה  ט'  פרק  מת  טומאת  ]הלכות  ברמב"ם  להלכה  וכן 
שחסר אבר שאם ינטל מן החי ימות אין לו תבוסה ולא שכונת 
להם  אין  השדה  פני  על  גלויים  הנמצאים  ומתים  קברות, 
שכונת קברות ולא תבוסה אלא מלקט עצם עצם והכל טהור, 

והנקבר שלא ברשות יש לו תבוסה ואין לו שכונת קברות.

והרמב"ם כתב דחסרון הוא דוקא שנחסר אבר שאם ינטל 
מן החי ימות, אבל הריב"ן כתב להדיא דהיינו שחסר אבר כל 
שאינו  דחסרון  משמע  אבר,  דוקא  נקט  מקום  ומכל  שהוא. 
אבר לא הוי חסרון. ועיין לעיל מה שהבאנו מהמאירי לענין 

חסרון אבר.

היה  שדרכם  מקומות  בכמה  ביארנו  כבר  המאירי,  וכתב 
מן  החשודים  את  ולבדוק  רגלים  לעולי  הדרכים  את  לתקן 
הטומאה, וכל שהיו מוצאים קברות בענין שיהא נראה מהם 
שהיה  יחידי  קבר  אף  או  היה  ישראל  של  הקברות  שבית 
מפנין  היו  לא  מקומו  את  וקנה  לשם  נקבר  שברשות  ידוע 
פנוהו  גזרו שלא לפנות את הקברות ושאם  אותו, שחכמים 
יהא טמא כדי שלא יבאו לפנותו, וכל שהיו מכירין בתכונת 
רגליו  מצאוהו  שלא  כגון  ישראל,  של  שאינם  הקברות 
פשוטות וידיו על לבו אלא ראשו מונח בין ירכותיו או יושב 
היו מכירין שאינו של ישראל, והן שהיו רבים הן שהיה יחידי, 
היו מפנין אותו או אותם והשדה טהור. היו מוצאין את הקבר 
ואם  לה.  חוששין  ישראל  קבורת  בתכונת  הקברות  את  או 
היה קבר יחידי אם היה ידוע להם שברשות נקבר לשם קנה 
מקומו ונאסר לפנותו, אלא שהיו מציינין עליו להיותו ניכר 
יחידי  קבר  שם  שנמצא  אלא  להם  ידוע  היה  לא  לעוברים. 
במקרה מותר לפנותו, אלא שצריך שיטול עמו את תפוסתו, 
נבלע  מגופו  והנמסס  המת  שלחלוחית  שתחתיו,  עפר  והוא 
שם, ושיעורו בעובי שלש אצבעות שבקרקע בתולה לבד מן 
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העפר התיחוח, ומפנה אותו ואת תפוסתו וקוברו במקום אחר 
והשדה טהור, ואין חוששין שמא מת מצוה היה וקנה מקומו 
דמת מצוה קלא אית ליה. וכן הדין אם מצא שנים מפנה אותן 
ותפוסתן והשדה טהורה, ומ"מ אם מצא שלשה כל שמצאם 
קברות,  לשכונת  לחוש  יש  ישראל  קברות  בתכונת  קבורים 
עכשו  וביארו  לפנותם.  ואסור  היה  הקברות  בית  שמא  ר"ל 
דין  לו  שאין  חסר  שנקבר  במת  שביארנו  שכמו  זו  בשמועה 
חסר  אחד  מת  מצא  שאם  ר"ל  תפיסה,  דין  לו  אין  כך  רקב 
נוטלו בלא תפיסה והשדה טהור, וכן אם מצא שלשה מתים 
ואין להם שכונת  יש להם תפיסה  ואחד חסר  שנים שלמים 
ונקברו שם  קברות, שהדבר מוכיח שדרך מריבה מתו לשם 
וכו'  תפוסה  להם  שאין  דמה  המאירי  שכתב  הרי  באקראי. 
כהנ"ל הוא מכח סברא, ולא כדכתבו התוספות דהוא מהלכה 

למשה מסיני.

בעי רבא נמלה שחסרה מהו שיעורא גמירין לה והא חסר או 
בריה גמירי לה והאיכא.

ובגמרא לא נפשט ספיקו של רבא. והרמב"ם ]הלכות מאכלות 
אסורות פרק ב' הלכה כ"ב[ נמלה שחסרה אפילו אחת מרגליה אינו  

יתוש  או  שלם  זבוב  האוכל  לפיכך  בכזית,  אלא  עליה  לוקה 
שלם בין חי ובין מת לוקה משום שרץ העוף. ע"כ. הרי דלא 

כתב דאינו לוקה מספק אלא דאינו לוקה.

דף נ"ב ע"א
איבעיא להו שדרה וגולגולת תנן או דלמא או שדרה או גולגולת.

]הלכות  פסק  והרמב"ם  הבעיא.  איפשיטא  לא  ולמסקנא 
בשר  עליהם  שאין  המת  עצמות  ח'[,  הלכה  ב'  פרק  מת  טומאת 

אם נכרת בהן צורת עצמות הרי אלו מטמאין במגע ובמשא 
הן  ואלו  אדם,  עצם  בהם  קורא  שאני  שלם  כמת  ובאהל 
בניינו  ורוב  והגלגולת  כמת: השדרה  העצמות שהן מטמאין 
ורוב מניינו, השדרה כיצד, שדרה שהיא שלימה הרי היא כמת 
היא  הרי  חליות  מי"ח  אחת  חוליא  אפילו  חסרה  ואם  שלם 
הרי  שלימה  שהיא  גלגולת  כיצד  הגלגולת  העצמות.  כשאר 
היא כמת, ואם חסרה כסלע הרי היא כשאר העצמות, היו בה 
נקבים קטנים כולם מצטרפין לכסלע, וכו'. ע"כ. הרי דפסק 

דאו שדרה או גולגולת תנן.

ומה הן ששה דברים שרבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרין על 
אבר מן המת שבא משני מתים ועל אבר מן החי שבא משני 
בני אדם ועל חצי קב עצמות שבא משני מתים ועל רביעית 

דם הבא משנים ועל עצם כשעורה שנחלק לשנים וכו'.

ולהלכה כתב הרמב"ם ]הלכות טומאת מת פרק ד' הלכה א'[ רביעית 
דם הבאה משני מתים טהורה עד שתהיה כל הרביעית ממת 
אחד, שדרה שנגמרה משני מתים כגון שהיו מקצת החליות 
מאחד ותשלומן ממת אחר וכן הגלגולת של שני מתים ורובע 
אינן  אלו  כל  מתים  מב'  המת  מן  ואבר  מתים  מב'  עצמות 
מטמאין באהל אלא במגע ובמשא כשאר כל עצמות. ]הלכה 

ב'[ אבר מן החי מב' אנשים טהור אפילו מאיש אחד אם נחלק 

לשנים טהור. ]הלכה ג'[ כזית בשר משני מתים וכזית נצל משני 
מתים ומלוא חפנים רקב משני מתים שכל אחד מהן יש לו 
רקב הרי אלו מצטרפין זה עם זה, וכן כחצי זית בשר וכחצי 
זית נצל מצטרפין זה עם זה ושאר כל הטומאות שבמת אין 
מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן. ]הלכה ד'[ עצם 
כשעורה שנחלק לשנים מטמא במשא, וכן רובע עצמות מת 
מטמאין  כשעורה  עצם  מהם  אחד  בכל  ואין  שנדקדקו  אחד 
שחתכו  המת  מן  כזית  ה'[  ]הלכה  נדקדקו.  לא  כאילו  באהל 
מטמא  ואינו  ובמשא  באהל  מטמא  ודבקו  ורדדו  לחלקים 

במגע קצתו אף על פי שחברו שאין חבורי אדם חבור.

דף נ"ב ע"ב
בש"א רובע עצמות מן העצמים או משנים או משלשה ובית 
הלל אומרים רובע מן הגויה מרוב הבנין או מרוב המנין אמר 
רבי יהושע יכולני לעשות דברי בית שמאי אומרים ודברי בית 
הלל כאחד שבית שמאי אומרים אומרים משנים או משלשה 
או משני שוקיים וירך אחד או משני ירכיים ושוק אחד הואיל 
ובית הלל אומרים מן הגויה או  גובהו של אדם מגובה  ורוב 

מרוב בנין או מרוב מנין הואיל וישנן במפרקי ידים ורגלים.

כתב המאירי, רובע קב עצמות שביארנו שמטמא לכל ר"ל 
רוב  ולא  מנין  רוב  בה  פי שאין  על  אף  ובמשא  במגע  באהל 
שמאי  בית  שלדעת  הלל,  ובית  שמאי  בית  בה  נחלקו  בנין, 
דוקא כשבא משנים או משלשה עצמות, הא מעצם אחד אף 
על פי שיש בו רובע קב, כגון שהיה מגודל ובעל אברים גסים 
לא. ולדעת בית הלל דוקא כשבא מן הגויה, ר"ל מעיקר הגוף, 
והוא שיבאו מרוב הבנין כגון משתי ירכות ושוק אחד, או מרוב 
הרגל  חבור  מקום  והם  וקרסולין  ורגלים  מידים  והוא  המנין 

והשוק שהם באים מרוב המנין עם פרקי הידים והרגלים.

ולענין פסק אין הלכה כאחד מהם, אלא כל שיש בהם רובע 
על  מטמא  מכמה  הן  מאחד  הן  מת,  של  עצמות  מאיזה  קב 
הדרך שביארנו, שלא הוצרכנו לגולגולת או שדרה שלמים או 
לרוב מנין ובנין אלא כשאין שם רובע קב, כגון קטנים. ויש 
פוסקים כבית הלל לומר דוקא כשרובע זה בא מרוב הבנין או 

מרוב המנין וכל שכן אם בא מן השדרה או מן הגלגלת. 

בעי רמי בר חמא רובע עצמות מן שדרה וגולגולת מאי.

לתוספות השאלה היא לענין נזיר, דאף שאינו מגלח רק על 
חצי קב עצמות, כאן כשבא מן השדרה וכו' אפשר דדי ברובע. 
אמנם הגר"א בהגהותיו על הגליון ביאר דהבעיא היא על עצם 

הטומאה, אם יש טומאת אהל בכהאי גוונא.

דף נ"ג ע"א
אמר רבי אליעזר זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים חצי 
ורביעית דם לא  לוג דם לכל רובע עצמות  וחצי  קב עצמות 
לכל ומקצתן היו אומרים אף רובע עצמות ורביעית דם לכל 
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ב"ד שלאחריהם אמרו חצי קב עצמות וחצי לוג דם לכל רובע 
עצמות ורביעית דם לתרומה וקדשים אבל לא לנזיר ועושה פסח.

ואלו  ב'[,  הלכה  ז'  פרק  נזירות  ]הלכות  הרמב"ם  כתב  ולהלכה 
טומאות מן המת שהנזיר מגלח עליהן: על הנפל ואפילו לא 
נתקשרו איבריו בגידין, ועל כזית מבשר המת, ועל כזית נצל, 
ועל עצמות שהן רוב מנין העצמות אף על פי שאין בהן רובע 
הקב, ועל עצמות שהן רוב בנינו של מת ואף על פי שאין בהן 
רובע הקב, ועל חצי קב עצמות אף על פי שאין בהן לא רוב 
בניינו ולא רוב מניינו, וכל העצמות יהיו משל מת אחד ולא 
משני מתים, ועל השדרה הבאה ממת אחד, ועל הגולגלת של 
מת אחד, ועל אבר מן המת הבא ממת אחד, ועל אבר מן החי 
מאדם אחד, שיש עליהן בשר שראוי לעלות בו ארוכה בחי, 
ועל חצי לוג דם הבא ממת אחד, ועל מלא חפנים רקב המת, 

אי זהו נצל זה בשר המת שנמוח ונעשה לחה סרוחה. 

כשעורה  עצם  אפילו  המת  בעצם  שנגע  נזיר  וכן  ו'[  ]הלכה 

וסותר  טומאה  קרבנות  ומביא  עליו  מגלח  זה  הרי  נשאו  או 
את הקודמים, ואין עצם כשעורה מטמא באהל, אבל נטמא 
או  העכו"ם  ארץ  בגוש  הללו:  דברים  עשר  משנים  באחת 
ובמשא,  במגע  מטמאין  שהן  בתוכה  קבר  שנחרש  בשדה 
או  האילנות  מן  היוצאים  השריגים  ועל  עליו  שהאהיל  או 
או  בו,  וכיוצא  גמל  או  מטה  או  הגדר  מן  היוצאות  הפרעות 
שנטמא באהל רובע עצמות שאין בהן לא רוב בנין ולא רוב 
מנין, או שנטמא ברביעית דם מן המת שהיא מטמא במגע 
מטמאין  שהן  בדופק  או  בגולל  שנטמא  או  ובאהל,  ובמשא 
המת  מן  באבר  או  החי  מן  באבר  שנטמא  או  ובאהל,  במגע 

שאין עליהן בשר כראוי הרי זה אינו סותר.

דף נ"ג ע"ב
חרב ה"ז כחלל.

כתב הרמב"ם ]הלכות טומאת מת פרק ה' הלכה ג'[,  כלים שנטמאו 
במת בין במגע בין באהל הרי הן לנוגע בהן כנוגע במת עצמו, 
מה המת מטמא הנוגע בו בין אדם בין כלים טומאת שבעה אף 
כלים שנטמאו במת הם והכלים או האדם שיגע בהן טמאין 
השמועה  מפי  במת,  או  חרב  בחלל  שנאמר  שבעה,  טומאת 
בין כלי מתכות  והוא הדין לשאר כלים,  למדו שהחרב כמת 
בין כלי שטף ובגדים, הרי הוא אומר כל הורג נפש וכל נוגע 
בחלל וכי תעלה על דעתך שזה ירה חץ והרג או זרק אבן והרג 
נטמא שבעת ימים, אלא הורג נפש בחרב וכיוצא בה שנטמא 
שאף  ומנין  במת,  הכלי  נגע  שהרי  בו  שהרג  בכלי  בנגיעתו 
הנוגעין באדם שנגע שטמאים טומאת שבעה שהרי  הכלים 
הוא אומר וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם, הא למדת 

שכל אדם הטמא טומאת שבעה מטמא בגדים טומאת שבעה. 

]הלכה ד'[ נמצאת אומר אדם שנגע במת ואדם באדם אחר 

כלים  ערב,  טומאת  והשני  שבעה  טומאת  טמא  הראשון 
הנוגעין במת וכלים בכלים שניהם טמאים טומאת שבעה אבל 
השלישי בין אדם בין כלים טמא טומאת ערב, כלים הנוגעין 

במת ואדם בכלים וכלים באדם שלשתן טמאין טומאת שבעה 
והרביעי בין אדם בין כלים טמא טומאת ערב. 

]הלכה ה'[  בד"א לענין תרומה וקדשים, אבל לחייב כרת על 

השנים  אלא  חייב  אינו  קדשים  אכילת  על  או  מקדש  ביאת 
בלבד הראשון שנגע במת והשני שנגע בו כדין תורה שנאמר 
שנגעו  בכלים  הנוגע  אבל  יטמא,  הטמא  בו  יגע  אשר  וכל 
כמו  בכלים שנגעו במת פטור  הנוגע באדם שנגע  או  באדם 
פי  על  אף  האלו  שהדברים  מקדש  ביאת  בהלכות  שביארנו 
נתפרשו בתורה,  לא  דין תורה, שהרי  אינן  דברי קבלה  שהן 
אלא זה שנטמא במת שהוא אב והשני הנוגע בו שהוא ראשון 

בין אדם בין כלים. 

וכתב הראב"ד, א"א ראיתי זה האיש כל מה שיקשה עליו 
והם  דין תורה  ואינו  זה  בדברי רבותינו יאמר מדבריהם הוא 
אמרו, ואינו כן שהרי כל הד' שטמאים במת כולן מן המקראות 
בספרי, אלא שזו הלכה תקועה בידם ומקובלת בפיהם שאין 
חייבין על ביאת מקדש בטומאת מת אלא בטומאה שהנזיר 
טומאת  מגע  על  שמגלח  מצאנו  לא  ובנזיר  עליהם,  מגלח 
מת ואפילו על חרב, הילכך אפילו אדם באדם שהוא מפורש 

בתורה אינו חייב קרבן על ביאת מקדש וזהו העיקר.  

וכבר הבאנו למעלה דברי המפרשים דהרמב"ם קורא לכל 
מה שבא מדרשה דברי סופרים, אבל ודאי שהוא דאורייתא.

זה קבר סתום.

כל  הקבר  ט"ו[  הלכה  ב'  פרק  מת  טומאת  ]הלכות  הרמב"ם  כתב 
תורה,  דין  כמת  ובאהל  במגע  מטמא  בתוכו  שהטומאה  זמן 
שנאמר או במת או בעצם אדם או בקבר, ואחד הנוגע בגגו 
של קבר או הנוגע בכותליו, והוא שיהיה בנוי וסתום ואח"כ 

יהיה כולו מטמא במגע ובאהל וכו'.

דף נ"ד ע"א
טומאה בוקעת ועולה וכו'.

כתב הרמב"ם ]הלכות טומאת מת פרק ז' הלכה ד'[ אין הקבר מטמא 
מכל סביביו עד שיהיה שם חלל טפח על טפח על רום טפח, 
גבי חלל טפח עד לרקיע הכל טמא  אפילו הגביה הבנין על 
לפי שהכל כקבר, היתה טומאה רצוצה ולא היה שם חלל טפח 
ויורדת ואין טמא אלא הנוגע  טומאה בוקעת ועולה בוקעת 
כנגד הטומאה מלמעלה או המאהיל עליה מלמעלה או הנוגע 
כנגדה מלמטה או מה שהאהיל עליו מלמטה אבל הנוגע בצדי 

הבנין טהור. 

]הלכה ה'[ זה כלל גדול בטומאת מת שכל דבר המטמא באהל 

מן המת אם היה רצוץ שאין לו חלל טפח, הרי הטומאה בוקעת 
ועולה עד לרקיע בוקעת ויורדת עד התהום ואינה מטמאה מן 
הצדדין, כיצד כרי של תבואה או גל של אבנים וכזית מן המת 
בתוכו וכלים בצד הטומאה ואינן נוגעין בה כלים טהורין וכל 
מלמטה  או  מלמעלה  הטומאה  כנגד  מכוון  הגל  שבתוך  כלי 
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היה  ואם  ויורדת  ובוקעת  ועולה  בוקעת  שהטומאה  טמא 
מקום הטומאה חלול טפח על טפח על רום טפח, הוא כקבר 

סתום ומטמאה מכל סביביו.

והגולל  העמים  וארץ  הפרס  ובית  והפרעות  הסככות  אבל 
והדופק ורביעית דם ואהל ורובע עצמות וכלים הנוגעים במת 
ובימי ספרו ובימי גמרו על אלו אין הנזיר מגלח ומזה בשלישי 

ובשביעי.

שנגע  נזיר  וכן  ו'[  הלכה  ז'  פרק  נזירות  ]הלכות  הרמב"ם  כתב 
מגלח  זה  הרי  נשאו  או  כשעורה  עצם  אפילו  המת  בעצם 
עליו ומביא קרבנות טומאה וסותר את הקודמים, ואין עצם 
כשעורה מטמא באהל, אבל נטמא באחת משנים עשר דברים 
בתוכה  קבר  שנחרש  בשדה  או  העכו"ם  ארץ  בגוש  הללו: 
שהן מטמאין במגע ובמשא, או שהאהיל עליו ועל השריגים 
היוצאים מן האילנות או הפרעות היוצאות מן הגדר או מטה 
או גמל וכיוצא בו, או שנטמא באהל רובע עצמות שאין בהן 

לא רוב בנין ולא רוב מנין, או שנטמא ברביעית דם מן המת 
או  בגולל  שנטמא  או  ובאהל,  ובמשא  במגע  מטמא  שהיא 
בדופק שהן מטמאין במגע ובאהל, או שנטמא באבר מן החי 
או באבר מן המת שאין עליהן בשר כראוי הרי זה אינו סותר. 

שבעה  טומאת  טמא  הוא  אלו  שבכל  פי  על  אף  ז'[  ]הלכה 

ומזה בשלישי ובשביעי, אינו מגלח תגלחת טומאה ולא מביא 
אין  הטומאה  ימי  כל  אבל  הקודמין,  את  סותר  ולא  קרבנות 

עולין לו ממנין ימי נזירותו. 

]הלכה ח'[ נגע באהל המת או בכלים הנוגעים במת אינו מזה 

זה מיוחד בנזיר, אבל כל  ויראה לי שדין  בשלישי ובשביעי, 
אדם שנטמא בכלי טומאת שבעה יזה בשלישי ובשביעי כמו 
מזה  אינו  שזה  לי  יראה  וכן  מת,  טומאת  בהלכות  שיתבאר 
בשלישי ובשביעי אם נגע בכלים כדי שיעלו לו ימי טומאתו 

בכלי ממנין ימי נזירותו. 


