
 

 

 

 

 

 

 מטמא?באלו אופנים רקב המת  .1

 . נשחקת שאינה אבנים של רצפה ע"ג שהיה או, נרקב שאינו שיש של בארוןהנקבר  -ברייתא  .א

 - נשחקת שהיא לבנים של רצפה גבי על או ,מרקיב שהוא עץ של בארון שנקבר או, ברקבוביתו ומתערב עמו מרקיבש בכסותו נקבר אם אבל

 . אחר רקב בו מעורב היה שנרקב בשעהכיון ש, רקבדין  לו אין

 .מכולם - העצמותומ הגידיםמ מהבשר,צריך שהרקב יהיה  -עולא  .ב

 . גידים בלא ועצמות לבשר "אאובהכרח שגם יש שם גידים כיון ש. 'בבשר עצם שיש עד, טהור - הבשר מן הבא רקב' -ויש לגרוס בברייתא 

 , עמו שאינו רקב המתערב אחר כיון שנחשב דבר, חבירו רקב את מבטל אחד, זה עם זה שקברן מתים שני  -יוחנן  רבי .ג

 ועמדו שניהם יחד על שיעור מלא תרווד רקב., עצמו בפניכל אחד  הרקיבוש ' מדוברטמא הוא הרי מתים משני הבא רקבומה ששנינו '

 . רקב כאן ואין, מת של ברקבונו שנתערב אחר נחשב כדבר השיער, עמו קברו כך ואחר מת של שערו גזז -יוחנן  רבי .ד

 

 . טמאין כולן - חיבורן ובשעת, והצפורן עריוהש השינים מן חוץ, טמא שבמת שנינו: כל .2

 ליגזז, האם אומרים שנחשב כגזוז? העומד או בצפורן, לגלח העומד כיצד הדין בשערו

 , גלגלין לו נעשה ואינו מת של כגופו הוא הרי גזז אמשמע שאם ל, גלגלין ר' יוחנן שהשיער נעשה מדברי  -רצו להוכיח 

 עדין הסתפק. גזז אל , ואםגלגלים זה הרי זזאם ג -ונדחה 

 

  בענין רקב? ובמה הסתפק .3

 .רקב בעקב יש בשר בלא חיות, ונחשב בשר מת אף בחייו, האם נאמר בו דין -העקב  מן הבא רקב -ר' ירמיה  .א

 מהעקב.אם מן העקב לא מטמא, ספק שזה רקב ו, טמא - ויחד הם בשיעור מלא תרווד מתים משני בארקב ה -בר"א  נתן' רצו להוכיח מדברי ר

 באופן שהרקיב המת כולו אכן יש לעקב דין רקב, ור' ירמיה הסתפק רק כשהרקיב אבר אחד הסמוך לעקב יחד עם העקב. -ונדחה 

 נחשב מובדל ומבטל. ,לצאת סופונחשב כגופה ולא מבטל את הרקב, או שכיון ש, אמו ירך עוברהאם כיון שסובר ש - אשה במעי עובר .ב

 האם כיון שעוד לא נוצר נחשב כגופה, או שכיון שבא מבחוץ, נעשה גלגלים. -אשה  במעי זרע שכבתנסתפק באם תכריע שעובר נחשב נפרד,  .ג

 האם כיון שהמזון חיותה נחשב חלק מגופה, או שנחשב נפרד כיון שבא מבחוץ.  -פירשה  -רב פפא  .ד

 ? מהו, עורו -בר"א  אחא רב .ה

 ? מהו, ניעוו כיחו -מנוח  בר הונא רב .ו

 

 עשה גלגלין כיצד שייך רקב שמטמא?אם בכל הנ"ל נ .4

 בחמי טבריה והפשיט עורו.בישלו בסם המשיר את השיער, ולאחר מיתתו  וסכוקודם שמת מי דקלים שמשלשלים,  כשהשקהו

 

 כיון שדין רקב נאמר בבא מרקבון ולא בא מטחינה. במה נסתפקו?. רקב לו אין שטחנו מת אביי: .5

 , או שצריך שיהיה קודם הרקב כברייתו. ועצמות וגידים שרהאם מטמא כיון שאף בזה יש רקב הבא מב - והרקיב וחזר טחנו

 

 מהיכן הקשו עליו?. קברות דין שכונת ולא ,דין תפוסה ולא רקב לו דין אין - שנקבר חסר אבר מת :חנינא בר עולא תני .6

מנין  רובר' יהושע חולק על ר"א וסובר שכזית בשר הפורש מחי, טהור. ואמר שאין ללמוד מכזית מן המת, כיון שיש בו דין טומאה ב שנינו בעדיות:

 משא"כ בחי. , רקב תרווד מלאהקב עצמות, ודין  רובעדין וובנין עצמות, 

 בחי כשהרקיב אבר אחד, ואתו הדבר במת ומוכח שיש דין רקב. ולכאורה מדובר

 כוונת המשנה שיש מת מסוים שיש בו דין רקב, אך יתכן שזה דווקא שלם. - ונדחה

 

 ומת. האם נתקבלה ההלכה בדין טומאת רקב אף על מה שהרקיב מחיים? ואח"כ חי אחד מאבריו כשהוא הרקיב -נסתפק רבא  .7

 לא נאמר 'הא מת'. ונדחה:שאין לו... רקב' משמע שאם מת יש אע"פ שהרקיב מחיים.  .'תאמר בחי.. רצו להוכיח מהמשנה הנ"ל בעדיות:

 

 בס"ד
 ושע"תתשרי ב טכ" שנייום 

 נ"א - נזיר

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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