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נזיר ד סה.
מצא שלשה קברי  שהנקברי ש קבורי כמתי ישראל ,באופני דלהל מה דינ ?
לעני עפר תפוסה
יש לה

אחד ידוע שהיה ש קבר,2
ושני שנמצאו תחילה .או להיפ
שלשה ידועי שהיה ש קבר,
או שלשה שנמצאו תחילה

יש לה

1

לעני שכונת קברות
לת"ק ולר"ע :אי לה
לר' ישבב :ביקש לעשות
יש לה
3

מה שיעור עפר תפוסה שיש ליטול ע המת כשמעבירו?

לר' אלעזר ,ולר' יוחנ בש ב עזאי
לר' אלעזר בר' צדוק

מעפר התיחוח
כל עפר תיחוח
4
כל עפר תיחוח

מקרקע בתולה
חופר בה ג' אצבעות
לא נוטל כלו

נזיר ד סה:
היה בודק בשדה ,ומצא מת ופינהו כדי ,ושוב מצא מת ופינהו כדי .ומצא מת שלישי ?
5

לרבא בלישנא קמא
לאיכא דאמרי ברבא

הא מפנה את השלישי
אינו מפנה
6
מפנה לו

הא צרי להחזיר השני
אינו מחזיר
אינו מחזיר

 1דהיינו שניכר שהיה כא בית קברות קבוע וממילא אסור לפנות אות ,דמת קבוע קונה
מקומו.
 2פי' ,שידוע שהיה ש קבור יהודי ,אבל לא ידוע א נקבר ש בקביעות או רק ללפי שעה .אכ
א ידוע שנקבר ש בקביעות ,אסור לפנותו.
 3ובתוס' )בד"ה אחד( ,הביאו בש רשב" דהוא גזרת הכתוב .ובש ר"י הביאו ,דכיו שאחד
ידוע והשני לא ידועי או להיפ ,י"ל דא איתא שהיתה ש הקבורה בקביעות ,א"כ כמו שידוע
מהאחד כ היה לידע ג מהשני ,או להיפ כש שידוע מהשני כ היה צרי לדעת ג
מהשלישי ,ומזה שלא היו כול ידועי  ש"מ שאי זה בית קברות.
 4וה"ה שנוטל עמו את הקיסמי  דהיינו מה שנפורר מהארו המת .וכ את הקססות ,שה גושי
האדמה ש שנדבק בה מ הד ומ המוהל של המת .אבל לא נוטל דברי ודאי שאינ משל
המת שאינ מטמאי.
 5שבזה היה הדי שא לא היה מפנה קוד את השני הראשוני שמצא היתה כא שכונת
קברות .והספק הוא ,הא ג באופ כזה אמרינ שכונת קברות.
 6דכיו שכבר ניתנה רשות לפנות לשני הראשוני  שהרי פינה אות כדי ,משו שלא ידע שיש
כא שכונת קברות ,לכ מותר לו לפנות ג את השלישי .אכ מקשה הגמ' ,למה באמת לא משוי
לה מעתה שכונת קברות ,דהרי נתברר למפרע שהיה כא בית קברות .ותירצה הגמ' כדברי ריש
לקיש שאמר "עילא מצאו וטיהרו את אר ישראל" ,דהיינו בסבה קלה מתירי חכמי לפנות כדי
להרבות את מקו הטהרה בא"י ושלא יכשלו בו כהני ועושי טהרות.
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נזיר ד סה:

ספק נגעי מה דינו? ]תוד"ה אי[.

למשנתנו ,לת"ק דר' יהושע
לר' יהושע

בתחילה עד שלא נזקק לטומאה
ספקו טהור 
מסברא דאוקמיה אחזקתו

משנזקק לטומאה
ספקו טמא  אוקמיה אחזקתו
1
ספקו טהור  מקרא

מתי בודקי את הזב בשבעה דרכי  ,ומתי לא?
מתי בודקי
לתנא דמתניתי ,לר' נת משנזקק לטומאה אחר ראיה ב' אי בודקי
בשלישית בודקי ברביעי לא
לר' אליעזר

2

ומנל
דראיה ג' הוקש לנקבה
4
דריש "את"

3

 1כ פירשו התוס' דר' יהושע ס"ל לטהר ג בנזקק לטומאה ,ולכ בספק א קדמה בהרת לשער
לב )שאז יש לטמא( או שער לב קד לבהרת )שאז יש לטהר( ,בשתי הספקות הדי שטהור  אפי'
א כבר נזקק לטומאה .דדרשינ כדרשת רב יהודה אמר רב ,מדכתיב )ויקרא יג:נט( "לטהרו או
לטמאו" שפתח הכתוב בטהרה ,ללמד שספק  טהור .אבל בכה"ג שלא נזקק לטומאה ,לא צרי
קרא ,דפשיטא שטהור דהרי יש להעמידו על חזקת טהור.
 2הדי בזב שכבר אחר ראיה שניה הוא טמא גמור ,רק שאי מביא קרב רק בראיה שלישית .וכיו
שכ חשוב הוא נזקק לטומאה אחר ראיה שניה ,ולכ ספקו טמא ,דהיינו שא ראה שכבת זרע
אפי' שהיה מחמת אונסו  דהיינו מחמת אחד מהשבעה דברי האלו ,דני לו בטומאה מפני
שרגלי לדבר.
 3דכתיב )ויקרא טו:לג( "והזב את זובו לזכר לנקבה" ,ודרשינ" ,הזב"  ראיה ראשונה" ,זובו" 
ראיה שניה ,ובשלישית הוקש לנקבה ,וכמו שלא בודקי נקבה א ראתה ד באונס או לא ,דבכל
עני טמאה ,כ זב בראיה שלישית.
 4פי' ,דריש תוספת ה"את" שבקרא ד"והזב את זובו לזכר לנקבה" ונוס עוד אחד ,וה"ק" :הזב"
חדא" ,את" תרתי" ,זובו" תלתא" וברביעי הוקש לנקבה .הרי שרק ברביעית לא בודקי אותו
כמו שלא בודקי בנקבה.

