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  .כזד�  נדה
  ?אותושליא בבית הא� היא מטמאת 

  
הולד נמוק ש �בבית ראשו�   

  פע� אחת
הולד נמוק ש �בבית שני 

  פעמי�' מחמת הטלטול ב
  טהור    דאי" שליא בלא ולד טמא   מאיר' לר

  טהור  טהור  שמעו�' יהודה ור' יוסי ור' לר
  

  ].ט"ה מ"תוד[? 1שמעו� שמטהר' מאי טעמא דר
  

  ?מהו טעמו  
   לרב  2בטלהכיו" שנתערב בה ממי" אחר   י"לפירש

  דכיו" שבעינ" מת של� ממש ונתבטל משהו טהור  'לתוס  המנונא
  דד� הלידה והליחה מבטלו, משו� ביטול ברוב  )'בעמוד ב(יוחנ� ' לר

  דכיו" שנטר� במימיו נתבלבלה צורתו שוב אי" בו טומאת מת של�  )'בעמוד ב(לריש לקיש 
  

  ? לתוכו עפר מה דינו ומדועמלא תרוד רקב שנפל
  

  ?מדוע  ?מה הדי�  
  ואי" רוב המבטלו, דיש כא" תרוד של�  טמא  לרבנ�

  ' לר  3דהמעט עפר שנפל מבטל מעט מ" הרקב ומחסרו  לרבנ� דבי רב
  שמעו�

  טהור
  4דבתחלתו כל שהו מבטלו וכ' בסופו, דהוקש סופו לתחלתו  לרבה

  

                                                           
ש משו� שהולד "ביארה דטעמו של ר' דלכאורה הגמ', בביאור קושית הגמ' י ותוס"ונחלקו רש 1

ל "דכיו" שכל גופו של מת כא" הו, )ש"ט דר"ה מ"בד(י "ופירש. נימוק תו' השליא ולכ' לא מטמא
' ותוס. שנימוק' כ יש לטמאותו אפי"וא, )בשר מת שנימוח ונעשה ליחה סרוחהדהיינו  (כרקב ונצל 

דיש לטמא לולד , היא' וקושית הגמ, ל שאי" טומאת רקב ונצל בולד" וס,חולקי�) ט"ה מ"ד(
 .שנימוק כיו" שכל המת נמצא כא" יש לטמא' דאפי, שבשליא מדי" מת של�

 דמלא ,ש גופיה"ובדי" רקב אמרינ" בסמו' לר, לדכיו" שאתה בא לטמא כא" מדי" רקב או נצ', פי 2
דהת� גבי רקב משו� , על זה' והקשו תוס. תרוד רקב שנפל לתוכו עפר כל שהו דהוא טהור

כ כא" דג� א� "משא,  וכיו" שנפל לתוכו כל שהו עפר בטלו,תרוד הוא שיעור מצומצ�מלא שה
 .יתבטל משהו מהולד הרי יש כא" שיעור ולמה נטהר

  .דהרקב הוא רוב לעומת העפר, דאדרבה הרקב יבטל לעפר, על זה רבהוהקשה  3
י מעט "ע' ומשו� שאפי, דלטע� הראשו" הוא דוקא בתרוד אחד טהור, הטעמי�' מ בי" ב"ויש נפ 4

בכמה תרודי� הוא ' אפי, ואילו לטע� רבה. טמאאבל בהרבה תרודי� , עפר הוא נחסר משיעורו
 ולא משנה כמה ,כ" בסופו, בתחלתו כל שהו של עפר מבטלווכמו ש, דהוקש סופו לתחלתו, טהור

 .ד"א ותורי"ריטב' ע. תרודי� יש כא"
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  :נדה ד� כז
  ?מה די� מלא תרוד רקב

  
  , בארו� שיש, נקבר ערו�כש  

  או ברצפת אבני�
  , בארו� ע#, כשנקבר בכסותו

  1או ברצפת לבני�
  טהור  טמא  הבא ממת
  טהור  טהור  2הבא מהרוג

  
  ].ה מלא"תוד[? מלא תרוד של עפר בית הקברות מה דינו ומדוע

  
  ?מדוע  ?מה הדי�  

  דאי אפשר לו שלא יהיה בו מלא תרוד של מת   טמא  לרבנ�
  ' לר  3דמוערבי" רקב ועפר', דמיירי בנקבר בכסותו וכו  י"לרש

  שמעו�
  טהור

  4כ נפל מ" הסיד ונתערב"אלא שאח', מיירי בנקבר ערו� וכו  �"לרשב
  

  ].ה מת"תוד[?  שנתבלבלה צורתו מה דינותומ, שפיר שטרפוהו במימיו
  

  אליעזר' אליבא ד  5אליבא דרבנ�  
  טמא  טהור  לריש לקיש

  יוחנ�' לר  6במת טהור בשפיר טמא  'סבתו' א' לתי
  7בי" בשפיר ובי" במת טמא  'בתוס' ב' לתי

  טמא

  

                                                           
ודי� תרוד רקב הוא רק , בכל אלה מתחילה מתערב ברקב המת מכסותו ומרקב הע� ועפרורית הלבנה 1

  .כשלא נתערב בו מתחילתו שו� דבר אחר מלבד בשר ועצמות וגידי המת
  . )נ"ערול' וע(, ז בחניקה שלא נחסר דמו יש לו תרוד רקב"ולפ,  שנחסר דמומשו�' י ותוס"מבואר ברש 2
 ,דבאופ� זה שכבר מתחילה מתערב בו חו� מרקב המת ג� רבנ� מודי� שטהור, על זה' והוקשה לתוס 3
 ). �"בהגהות מהרש' וע(
. וא טמא שכיו� שנפל עפר אל התרוד רקב ה,ש לטעמיה דלעיל"אלא שר, שכבר היה הרקב טמא', פי 4

 . ביותר מתרוד לטע� רבה שהוקש סופו לתחלתו יש לטהר' שאפי, ונתבאר לעיל בהערות
. א מטמא ברובע וחכמי� מטהרי�"דר, "באפר שרופי�" וחכמי� אליעזר' נחלקו ר) ב:ב(באהלות  5

 .ל סבר שטהור כחכמי�"ור, א"ל שטמא כר"יוחנ� ס' ל בסוגיי� דר"יוחנ� ור' ובפשיטות היא מחלוקת ר
ולכ" מפרשי� . הא אדרבה כוותיה מסתבר טפי דפסק כחכמי�, ל"יוחנ� לר' ז תמוה מה הקשה ר"ולפ

  .יוחנ� היא אליבא דחכמי� דמטהרי�' ל ור"דמחלוקת ר' התוס
לשיטת" שאתה מטהר ג� בלא , ל"י לר"ק ר"וה(א� לא בטע� שבטל ברוב ד� לידה וליחה שיש ש�  6

דאי� הטע� ש� משו� , ד מרבנ� שמטהרי� גבי אפר שרופי�ל שאי� ללמו"וס, )טע� רוב יש לטמא
אלא הטע� דרבנ� , ה בשפיר שטרפוהו במימיו" שהל" רמזה למדש(שנתבלבלה צורתו ושדרתו קיימת 

יצחק ' ומה שאמר ר, בכולו של� ושלדתו קיימת טהור' משו� שמיד שנשר# אי� עוד ש� מת עליו ואפי
עוד הביאו כסברא זו מהירושלמי שאי� לדמות . אליעזר'  דרשמת שנשר# ושלדתו קיימת קאי רק אליבא

ורק רבנ� גזרו כששלדתו קיימת משו�  (, מהתורההבשלדתו קיימת טהור' דשדרה אפי, שפיר לשדרה
  ).כבודו

אול� א� רק , יוחנ� שדוקא גבי אפר שנחסר מ� המת אז טהור' שסברת ר' השני מפרשי� תוס' בתי 7
 .וכ� בשפיר שנתבלבל טמא, א טמאנתבלבל שכולו של� עדיי� הו


