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  בעני� טומאת התהו��. נזיר סג

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

וכל דבר ,  הא השר� אינו מטמא אלא במגע?ד שטומאת התהו� נוהג בשר�"היכי הוה ס •
  נוהגשהרי טומאת התהו� אינו(  נוהג בואי� די� טומאת התהו�ו  מגולה הואאפשר לנגוע בוש

 !)מכוסה וטמו�האלא בדבר 

 שאי� פוטרי� אותו � � שחילק בטומאת התהו� בי� נטמא הבעלי�"מהו סברת הרמב •
ויכול ,  שהצי� מרצה�י� נטמא הכה� המקריב ב ל, נודע לו אחר ההקרבהכ" אא.מפסח שני

 �בי� ספק טומאת התהו� ל ו, אפילו א� נודע לו קוד� שזרק הד� לכתחילה בטומאהלהקריבו
 ?נטמא הבעלי� זורקי� עליו לכתחילה' שאפי

קמבעיא ע מאי " וצ."ספק טומאת התהו� בקרב� ציבור"בירושלמי בעי א� הצי� מרצה ב •
 אפילו )ורוב הציבור טמאי�( הקרב�  לפני שהקריבטומאתו א� נודע  הא בקרב� ציבור�להו 

שר אפילו בקרב�  קרבנו כ,לו טומאתו עד אחרי הקרבתו וא� לא נודע ! הותרהודאיתטומאה 
 ?ר ומאי מספקא להו בקרב� ציבויחיד

 

 
 א� טומאה ,נזיר שגילח ונודע לו שהוא טמאמשנה "ל "וז, . נזיר סגגמראמשנה ו. 1

 . א� עד שלא גילח בי� כ� ובי� כ� סותר,ידועה סותר וא� טומאת תהו� אינו סותר
קע בקרקע  נמצא משו,כיצד ירד לטבול במערה ונמצא מת צ� על פי המערה טמא

המערה ירד להקר טהור ליטהר מטומאת מת טמא שחזקת טמא טמא וחזקת טהור 
א דאמר קרא וכי ימות מת עליו " אמר ר, מנא הני מיליגמרא .טהור שרגלי� לדבר

 ריש לקיש אמר אמר קרא כי יהיה טמא לנפש או ,בפתע פתאו� עליו במחוורת לו
 ואלא הדתנ� איזוהי טומאת ,בדר� רחוקה כי דר� מה דר� בגלוי א� כל בגלוי

התהו� כל שאינו מכירה אחד בסו� העול� אבל מכירה אחד בסו� העול� אי� זו 
ד כי דר� שפיר אלא למא� דאמר במחוורת לו כי מכירה "טומאת התהו� בשלמא למ

 ותו הא דתניא המוצא מת מושכב לרחבה של דר� ,אחד בסו� העול� מאי הוי
 אלא טומאת התהו� גמרא , טהור מאי שנאבתרומה טמא בנזיר ובעשיית פסח

  .גמירי לה
 ."א היא דאמר תגלחת מעכבת" מא� תנא אמר רבי יוחנ� ר.'א� עד שלא גילח וכו

 
 א� טומאה , תגלחת טהרה ונודע שהוא טמא.נזיר שגילח", ל"וז, ותוספות ש�

 כלומר שנודע לו שבמקו� שעבר היתה ,ידועה היא סותר וא� טומאת התהו� היא
 ובגמרא  מפרש איזו היא טומאת התהו� שאי� אחד בעול� מכירה ,את התהו�טומ

 . והכי הילכתא גמירי לה
 בי� בטומאה ידועה בי� בטומאת , נודע לו בי� כ� ובי� כ� סותר.א� עד שלא גילח

 דכי גמירי טומאת התהו� דלא סתרה דוקא כשנודע לו אחר שגילח אבל ,התהו�
 .]לא [נודע לו קוד� שגילח

 ונמצא כזית מ� , בשביל טומאת שר�. ירד לטבול במערהד די� טומאת התהו�כיצ
 ספק א� היה כזית מ� המת בתו� המערה בשעה שטבל ,המת צ� על פני המערה

 .והאהיל או שמא לא היה ש� בשעה שטבל
 וא� נודע לו אפילו אחר שגילח ,ספקו טמא] היחיד[ דספק טומאה ברשות .טמא
היה כזית מ� המת תו� המערה בשעה שטבל יהא טהור  ולא אמרינ� א� כי ,טמא

 . משו� טומאת התהו� דכיו� שאי� שו� דבר מכסה עליה הוה ליה כטומאה ידועה
 אז ודאי מיקרי שפיר טומאת התהו� ולכ� ירד להקר וליו� .משוקע בקרקע המערה

 . משו� דטומאת התהו� הוא,אחרו� שגילח נודע לו אותה טומאה טהור



 א� ירד ליטהר מטומאת המת ואחר שחזר ומנה ימי נזירותו . מתליטהר מטומאת
 . טמא,וגילח נודע לו כשירד למערה היה כזית מהמת משוקע במערה

 דכי גמירי דטומאת התהו� דמת הותר דוקא לאד� שלא היה .שחזקת טמא טמא
 ."בחזקת טומאת מת

 
חר כ� נודע הפסח שנזרק דמו ואמשנה ", ל"וז, . פא� :גמרא פסחי� פמשנה ו. 2

שהוא טמא הצי� מרצה נטמא הגו� אי� הצי� מרצה מפני שאמרו הנזיר ועושה פסח 
 נטמא טומאת ,הצי� מרצה על טומאת הד� ואי� הצי� מרצה על טומאת הגו�

בעי רמי בר חמא כה� : 'נטמא טומאת התהו� וכוגמרא . ..התהו� הצי� מרצה
מי אמרינ� כי גמירי טומאת  ,המרצה בקרבנותיה� הותרה לו טומאת התהו� או לא

 בבעלי� בכה� לא גמירי או דילמא בזבחא גמירי לא שנא בכה� ולא שנא 'התהו�
 ...בבעלי�

 א� תמצא לומר ,בעי רב יוס� כה� המרצה בתמיד הותרה לו טומאת התהו� או לא
הותרה לו טומאת התהו� כה� ) של נזיר ועושה פסח(כה� המרצה בקרבנותיה� 

 אמרינ� כי גמירי טומאת התהו� בפסח בתמיד לא גמירי או המרצה בתמיד מאי מי
 אמר רבה קל וחומר ומה במקו� שלא הותרה לו טומאה ,דילמא ילי� תמיד מפסח

ידועה הותרה לו טומאת התהו� מקו� שהותרה לו טומאה ידועה אינו די� שהותרה 
אליעזר  אמרי ומי דיינינ� קל וחומר מהלכה והתניא אמר לו רבי ,לו טומאת התהו�

 אלא ,עקיבא עצ� כשעורה הלכה רביעית ד� קל וחומר ואי� דני� קל וחומר מהלכה
 .אמר רבא ילי� מועדו מועדו מפסח

 אמר רבי אלעזר אמר קרא וכי ימות מת עליו ,וטומאת התהו� גופא היכא כתיבא
 אשכח� נזיר עושה פסח מנל� אמר רבי יוחנ� אמר קרא בדר� רחוקה ,במחוורת עליו

 רבי שמעו� ב� לקיש אמר כדר� מה דר� בגלוי א� טומאה נמי ,חוורת לכ�לכ� במ
 מיתיבי אי זהו טומאת התהו� כל שלא הכיר בה אחד בסו� העול� הכיר בה .בגלוי

 לרבי אלעזר דאמר במחוורת עליו עד ,אחד בסו� העול� אי� זה טומאת התהו�
רי� לרבי שמעו� ב� דידע הוא לרבי יוחנ� דאמר לכ� במחוורת לכ� עד דידעי בה ת

 אלא טומאת התהו� הלכתא גמירי לה ,לקיש דאמר כדר� עד דידעי כולי עלמא
 אמר מר בר רב אשי לא שנו אלא שנודע לו לאחר זריקה .וקרא אסמכתא בעלמא

 מיתיבי המוצא ,דכי אזדריק ד� שפיר איזדריק אבל נודע לו לפני זריקה לא מרצה
מת מושכב לרחבו של דר� לתרומה טמא לנזיר ועושה פסח טהור וכל טמא וטהור 

 אלא אי איתמר הכי איתמר אמר מר בר רב אשי לא תימא נודע לו לאחר ,להבא הוא
זריקה הוא דמרצה אבל נודע לו לפני זריקה לא מרצה אלא אפילו נודע לו לפני 

 .זריקה מרצה
 במה ,רחבו של דר� לתרומה טמא לנזיר ועושה פסח טהורגופא המוצא מת מושכב ל

 במה ,דברי� אמורי� שאי� לו מקו� לעבור אבל יש מקו� לעבור א� לתרומה טהור
דברי� אמורי� שמצאו של� אבל משובר ומפורק טהור שמא בי� הפרקי� עבר 

 במה דברי� אמורי� ,ובקבר אפילו משובר ומפורק טמא מפני שהקבר מצרפו
ליו אבל טעו� או רכוב טמא לפי שמהל� ברגליו אפשר שלא יגע ולא יאהל במהל� ברג

 במה דברי� אמורי� בטומאת ,אבל טעו� או רכוב אי אפשר שלא יגע ולא יאהל
 ואי זה היא טומאת התהו� כל שלא הכיר בה ,התהו� אבל בטומאה ידועה טמא

 מצאו ,�אחד בסו� העול� אבל הכיר בה אחד בסו� העול� אי� זה טומאת התהו
טמו� בתב� בעפר ובצרורות הרי זה טומאת התהו� במי� באפילה בנקיקי הסלעי� 

 ." ולא אמרו טומאת התהו� אלא למת בלבד,אי� זה טומאת התהו�
 

ואליבא דמא� דאמר טומאה דחויה היא , כל השנה", ל"וז, ה בתמיד"י ש� ד"ורש
� טומאת התהו� אי בציבור קבעי רב יוס� הכי אי איצטרי� להדר אכה� טהור משו

ואליבא דמא� דאמר לקמ� דטומאת התהו� מרצי צי� גבי נזיר ועושה פסח , לא
 ."אפילו לכתחלה כגו� שנודע לו לפני זריקה

 



ת היכי שיי� טומאת התהו� בשר� "וא", ל"וז, ה לאו למיעוטי"ד: תוספות ש� פ. 3
� בעפר והא לא מטמא אלא במגע וטומאת התהו� אינה בגלוי אלא מכוסה וטמו

 ." ויש לומר כגו� שהכניס ידו בעפר ונגע,:)ד� פא(בתב� או בצרור כדתניא לקמ� 
 

ת היכי שייכא טומאת התהו� בקבר "וא", ל"וז, ה ובקבר"ד :ותוספות ש� פא
בקונטרס '  ואיכא למימר כגו� שנפל בקבר ומת והא דפי,והלא נודע כשקברוהו ש�

י דשמא קרא מיירי בקבר "ה לרשהקבר מצרפו משו� דכתיב או בקבר אי� נרא
מכוסה ומשו� הכי נמי הקבר מצרפו משו� אהל שהכיסוי מביא את הטומאה 

 ."עליו
 
אי זו היא טומאת התהו� כל ", ל"וז, ח"הלכה י' � הלכות נזירות פרק ו" רמב.4

 ולא אמרו טומאת התהו� אלא למת בלבד ,שאי� אד� מכירה אפילו בסו� העול�
 ."ע בו זה שהרגואבל הרוג לא שהרי יוד

 
 בחיי ראשי אומר אני שלא עלה על ברה�אמר א .אבל הרוג לא", ל"וז, ד ש�"ובראב

דעת למעוטי הרוג שכבר אמרו אי זו היא טומאת התהו� כל שאי� מכירה אחד בסו� 
 ." אלא אעושה פסח קאי למעוטי טומאת התהו� דזיבה,העול�

 
אמר ) ג� זה ש�(כיצד צולי� '  דבפתימה", ל"וז, ה מא� תנא"ד. תוספות נזיר סג. 5

] אי[ והשתא ,מר בר רב אשי טומאת התהו� מרצה אפילו נודע לו קוד� זריקה
א אפילו לאחר זריקה סותר קוד� גילוח ואי אליבא דרבנ� הא קוד� "אליבא דר

ל " י,ע"א דהכא משמע דדבר המעכב סותר לכ"זריקה לרבנ� מעכבת כקוד� גילוח לר
 דכיו� שנשחט ,א"רי שאי� טעו� גילוח ואתיא בי� לרבנ� בי� לרדלגבי עושה פסח מיי

כ הוי הד� עומד ליזרק וכל העומד ליזרק כזרוק דמי ולכ� אי� סותר כיו� "הפסח א
ל דהא דאמרינ� הת� טומאת " ועוד י,שנשחט אבל תגלחת מצוה באפי נפשה היא

 על התגלחת י ריצוי הצי� ולכ� מרצה א� קוד� זריקה אבל"התהו� מרצה היינו ע
 ."לא שיי� רצוי צי�

 
מי שעבר בדר� ומצאו מת מושכב  יא", ל"וז, 'ו� הלכות קרב� פסח פרק "רמב. 6

פ שהוא טמא לתרומה הרי זה "א� היה המת טומאת התהו� אע, לרוחבה של דר�
פ שאפשר שנגע הואיל והיא טומאת התהו� " ואע,טהור לפסח ושוחט ואוכל פסחו

 של� והוא מ� הקצה אל הקצה הרי זה עושה פסחו עד פ שהמת"ואע, טהור לפסח
 במה דברי� אמורי� כשהיה מהל� ברגליו שהרי אפשר שלא .שידע בודאי שנטמא בו

פ שהיא טומאת התהו� לפי " אבל א� היה רוכב או טעו� משא הרי זה טמא אע,יגע
וכבר ביארנו טומאת התהו� בהלכות , שאי אפשר שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל

מי שעשה פסח בחזקת שהוא טהור ואחר כ� נודע לו שהיה טמא בטומאת  יב. נזירות
אבל א� נודע לו שהיה ,  ודבר זה הלכה מפי הקבלה,התהו� אינו חייב בפסח שני

  ".טמא בטומאה ידועה חייב בפסח שני
 
 
כה� שעבד ואחר כ� נודע ", ל"וז, 'הלכה ו' � הלכות ביאת מקדש פרק ד"רמב. 7

 א� היא טומאה ידועה כל הקרבנות שהקריב פסולי� שהרי עבודתו ,שהיה טמא
 ואפילו ,חולי� וא� היא טומאת התהו� הצי� מרצה וכל הקרבנות שהקריב נרצו

נודע לו שהוא טמא קוד� שיזרוק הד� וזרק הורצה שהצי� מרצה על טומאת 
 ." וכבר ביארנו טומאת התהו� בנזירות,פ שהוא מזיד"התהו� אע

 
 . מופיע להל� בסו� הרשימה�  חיי� הלוי ש�רבינו' וחי

 



נמצא המת גלוי אי� זה טומאת התהו� יט ", ל"וז, '� הלכות נזירות פרק ו"רמב. 8
 ,נמצא מושקע בקרקעות מערה והמי� על גביו הרי זה טומאת התהו� שאינה ידועה

סלעי� היה טמו� בתב� או בצרורות הרי זו טומאת התהו� במי� באפלה ובנקיקי ה
 ."אינה טומאת התהו�

נזיר שנטמא במת וירד וטבל במערה והביא קרבנות טומאה ומנה נזירות וגלח כ 
 המערה כשירד ]בקרקעית [תגלחת טהרה ואחר כ� נודע שמת היה מושקע בקרקעות

פ שהיא טומאה שאינה ידועה סתר הכל מפני שהוחזק לטומאה וחזקת " אע,לטבול
נמצא המת צ� ,  להקר הרי זה טהור עד שידע שנגע ירד.הטמא טמא עד שיטהר ודאי

  ".על פני המי� הרי זה בחזקת טמא שחזקתו שנגע בזה שהוא צ�
 
 
 ,ל"וז, ח"י' קהילות יעקב נזיר סי. 9

 



 'הלכה ו'  הלכות ביאת מקדש פרק דחידושי רבינו חיי� הלוי. 7





 


