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   .סג �ד נזיר

  ?נזיר שנטמא כדלהל� מה דינו

  

בטומאת התהו�  בטומאה ידועה  
1

  

   דכ� ההלכה�אינו סותר   סותר  נודע לו אחר שגילח

סותר  סותר  נודע לו קוד� שגילח
2

  

  

  ?מה די� טומאת התהו� באופני� דלהל�

  

  גבי תרומה  גבי נזיר ועושה פסח  

  טמא  אטמ  בסו� העול� שיודע מהטומאה' כשיש אחד אפי

  טמא  טהור  במת המושכב לרוחב הדר� שודאי האיל

  

  ].ה מא�"תוד[? מה די� טומאת התהו	 קוד	 זריקה ואחריה

  

  אחר זריקת הד�  קוד� זריקת הד�  

אינו סותר: לרבנ�  סותר  בנזיר
3

  
  סותר:אליעזר' למשנתנו ולר

בעושה פסח
4

  אינו טמא  אינו טמא  

  

                                                           

1
מבואר במשנה גדר טומאת התהו� שיש חילוק בי� א� נמצא הכזית מת משוקע בקרקע המערה  
שאז דרכו  (ת שר�באופ� שלא ירד לש� לטבול מטומא' ואפי [, שאז יש לו די� טומאת התהו��

הדי�  �) שאינו בודק כל כ�( א� רק ירד להקר מחומו ג� אלא ,)לראות שאי� ש� טומאהלדקדק 
 כיו� שיש כא� חזקת , לא מהני�אכ� א� ירד להטהר מטומאת מת . טומאת התהו�בגדר דהוי 

, אול� א� היה הכזית מת צ� על המי�]. � טמא המכריע לי את ספק טומאת התהו� לחומראאד
ו ספק א� היה הכזית מת נמצא בשעה שטבל או שמא נשיש ל' אפי, זה לא נחשב טומאת התהו�

לא מיקרי ספק טומאת התהו� כיו� שלא היה בכל אופ� , בא לש� אחרי שכבר עלה מהטבילה
). אבל לא במגולה,  התהו� הוא רק א� היה משוקע שהוא מכוסהדדי� טומאת(הכזית מכוסה 

  .אחר שגילח סותר' לכ� הדי� שאפי, י ספקו טמא"וכיו� שספק טומאה ברה
2

אבל קוד� שגילח לא , דההלכה נאמרה דוקא היכא שספק טומאת התהו� נולד אחר שגילח 
  . סותרולכ�להקל בנזיר נאמרה ההלכה 

3
ולכ� קוד� שנזרק הד� לא , והכל תלוי בזריקת הד�,  מעכבתל שאי� תגלחת הנזיר"רבנ� ס 

שלא גילח עדיי� ' אכ� אחר הזריקה אפי, נאמרה ההלכה המיוחדת להקל בטומאת התהו� בנזיר
וממילא ההלכה המקילה , ל שתגלחת מעכבת"אליעזר חולק וס' ור. טהור בטומאת התהו�

  .בטומאת התהו� בנזיר נאמרה רק אחר תגלחת
4

וביארו . בנודע לו קוד� זריקה' שטומאת התהו� מרצה אפי:) ד� צא(מפסחי� '  התוסכ� הביאו 
  .דהת� מיירי בריצוי צי�, נ תירצו"א. שמיירי לגבי עושה פסח שאי� טעו� תגלחת ולכ� מהני
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  :נזיר ד� סג

  ? תרומה באופני� דלהל�מה די� טומאת התהו� גבי

  

מוטל לכל רוחב הדר�  
1

  אהילהיש מקו� לעבור בלא ל  

טמא  במת של�
2

  טהור  

 טהור:מהל� ברגליו כשאינו בקבר
3

  
   טמא:ג בהמה"רוכב ע

 במת משובר   טהור

  או
  טהור  טמא  בקבור בקבר מפורק לאברי�

  

  ? מה דינה, וספק נגעה בטהרות ספק לאטומאת שר� הצפה על פני המי�

  

  ג כלי�"צפה במי� שע  ג קרקע"צפה במי� שע  

  טהורי�  טהורי�  לתנא קמא

  טמאי�  טהורי�  שמעו�' לר

  

                                                           

1
 .אהיל עליוהבאופ� שאי אפשר לעבור בלי ל 
2

� ואסור לו לאכול וכ� א� הוא כה� הרי הוא טמא בטומאת הגו, וא� נגע בתרומה טמאה 
 .תרומה

3
דהיינו , )שלא כמו בכל מקו�(לקולא " חיישינ�"וכא� הוא . [דחיישינ� שמא בי� הפרקי� עבר 

 ].אהיל ולא נטמאהשתולי� שמא לא 


