
 

 

 

 

 

 

 החופר ומצא מת והוא מושכב כדרכו כדרך מתי ישראל. האם יכול לפנותו משם כדי לטהר את המקום? -משנה  .1

נקברו . שתולים שאי"ז בית קברות קבוע, ואחרתפוסתו ]העפר שסביבו[ וקוברו במקום ויכול ליטול המת  -מצא מת אחד או שני מתים  .א

 לפנותם.

 וניכר בית קברות קבוע ואסור לפנותם. , קברות שכונת ה"ז - ח'לא יותר מו אמות' מד מת למת, לא פחות בין יש אם -מתים  שלשה מצאאם  .ב

שישנם מערות קבורה , לדבר רגליםכיון שיש  20ובודק ממנו והלאה עוד  - נחשב אף הוא קבוע 20 בסוף אחד, אם מצא אמה 20מהקבר  בודקו

 . ומפנהו תפוסתו ואת נוטלוהיה  ,א תחילה את היחידצאע"פ שאם היה מונוספות, 

 

 אלו אופנים דייק רב יהודה ממשנתנו? .2

  שאם היה ידוע נחשב קבוע. ,למצוי פרט - מצא .א

  ., ואינם מצטרפים להחשב כשכונת קברותין שכונת קברותדאין שם  -אם ניכר שאחד משלושת המתים נהרג , להרוג פרט - מת .ב

  .שבאופנים אלו אין צריך ליטול עמו את עפר תפוסתו. ירכותיו בין מונח לשראשו פרט - כדרכו, ליושב פרט - מושכב .ג

 שמא עכו"ם הוא. -הטעם בכל אלו ו. קברות שכונת ולא תפוסה לו אין -אבר  שחסר מת -ובברייתא שנינו 

 

 אלו אופנים נוספים שנינו בברייתא שאין תפוסה ואין דין שכונת קברות? .3

 כיון שדרך ישראל להשכיב את כולם לכיוון אחד. - זה של מרגלותיו בצד זה של וראשו זה של מרגלותיו בצד זה של ראשו, שנים מצא .א

 דין שכונת קברות ותפוסה, הוא רק כשכל השלשה היו ידועים, או שכל השלשה לא היו ידועים. אבל כשרק חלק, לא. .ב

 , קברות שכונת לעשותן וביקש, תחילה ואחד ידועין שנים ומצא שבדק - ישבב ברבי מעשה

 . ]לא היו ידועין[ תחילה לשלשה או ידועין' לג אלא - קברות שכונת אמרו לא, יגעת לריק שיגעת כל :ע"ר לו אמר

 

  ?תפוסה שיעורכמה . מעפר מצרים עמי טול 'ממצרים ונשאתני' -מצינו שצריך ליטול עפר תפוסת המת  .4

 . אצבעות' ג שלא נחפרה, בתולהקרקע הב חופרגם ו, שסביב המת תיחוחה עפרכל ה נוטל -ברייתא  .א

 ]משמע שאין חופר בתולה[, גושי אדמה שנבלע בהם מוהל המת - הקססות ואת שנשרו מארון המת, הקיסמין את נוטל -חולקת ברייתא מצינו  .ב

 , כדי שלא יטמאו הספיקותבמקום מוצנע את  ומניחשאינם מן המת,  הוודאין את וזורק

  . רקב תרווד למלא עצמות ולרובע, מת של בנינו לרוב מצטרף והשאר

 

 פעם שלישית, האם יכול לפנותו? ושוב בדק ומצא, נהיופ בדקשוב , ונהיופשדה, מצא מת  בדק .5

 לא יכול לפנותו, כיון שנודע שיש כאן שכונת קברות, אמנם אינו צריך להשיב את המפונים, כיון שפונו בהיתר. -לשון א' בדברי רבא  .א

 אף את השלישי,  מפנה -את הראשון והשני  לפנות רשות שנתנה וןכי -לשון ב' בדברי רבא  .ב

 , כדי להחזיקה בטהרה.ישראל ארץ וטיהרו מצאו סברא קלה[] עילא וביאר ריש לקיש הטעם:

 

 טמא. מה המקור? -לאחר שקבע שנטמא  טהור. אם נתעורר -אם נתעורר הספק קודם שהכהן קבע שהוא מצורע  מוחלט  - נגעים ספק -משנה  .6

 . הכתוב בו ופתח הואילמשמע שספק צרעת בתחילה, טהור.  ,'לטמאו או לטהרו' -להו"א  .א

 .טהור ספקו, יהיה לטומאה זקקשא"כ גם אם נ -ונדחה 

 , טהור - לבהרת קודם לבן שער ואם, טמא - לבן לשער קדמה בהרת אם -אכן לימוד זה אינו מקור למשנתנו אלא לדין הבא  אלא .ב

 . תחילה בטהרה הכתוב בו ופתח הואיל, לטמאו או לטהרו :והמקור לר' יהושע. וטהור כיהה ,אמר יהושע' ור טמא - ספק

 

 דברי המשנה בענין זב יובאו בדף הבא. 
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