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 . קכה �ד חולי�

 ?מה די� קולית המת בי� סתומה ובי� נקובה לגבי טומאות דלהל�

 

 באהל במגע ובמשא 

 מטמאת מטמאת יש עליה כזית בשר או בתוכה כזית מח

ח"לרב יהודה בר
1

אינה מטמאת מטמאת כדי� עצ� כשעורה  ,אי� עליה כזית בשר
אלעזר' יוחנ� ור' ר, לאביי  ואי� בה כזית מח

2
מטמאתאת כדי� עצ� כשעורהמטמ

3
 

 

 ?שר� שאי� בה� כזית בשר אבל יש בתוכה כזית מח הא� מטמאת במגע ובמשא/קולית נבלה

 

 סתומה פתוחה 

מטמאת דאי� מעלה ארוכה ח"לרב יהודה בר
4

 אינה מטמאת 

  מאמאת:בסת� מטמאת יוחנ� דמעלה ארוכה ' לאביי ור
שפה או נתייבש המח
5

אינה מטמאת: 

 

 :ד� קכהחולי� 

 ?הא� מאהיל הוי כנוגע

 

 במאהיל ביותר מטפח לטומאה במאהיל בפחות מטפח לטומאה 

  לא הוי כנוגע:לאביי הוי כנוגע יוסי ' לר
הוי כנוגע: יוחנ�' לרבא ור

6
 

יוסי' לחולקי� על ר
7

 לא הוי כנוגע לא הוי כנוגע

 

                                                           

1
 .ולכ� א� אי� כזית אינו מטמא מדי� אבר, ל דאי� מח מבפני� מעלה ארוכה לאבר מבחו�"דס 
2

בפחות ' ולכ� מיקרי אבר ומטמא אפי, ל דמח הנמצא תו� הצ� מעלה ארוכה לאבר מבחו�"דס 
 .מכזית באהל

3
� את העצ� ביאר אביי שמיירי באופ� שש, ומה שמשמע ממשנתנו שמטמאת רק במגע ולא באהל 

אבל א� , אלעזר ששפה לרחבה' וביאר ר, בסכי� או במגל באופ� שלא יכולה להעלות ארוכה יותר
דמה שאמרה משנתנו נוגע היינו נמי , יוחנ� תיר�' ור. שפה לארכה עדיי� יכולה לעלות ארוכה

 .דמצינו תנא דקורא למאהיל בש� נוגע, מאהיל
4
 ואז מטמאת העצ� כדי� שומר, )סערה או סיב לתוכ�י שיכניס "ע(דהרי יכול להגיע לכלל מגע  
5

שאז סימ� שהוא יבש ונעקר בתו� החלל ובאופ� זה אינו מעלה , כגו� שהכזית מח מקשקש בתוכה 
 .ארוכה

6
שטומאת אהל לחודיה לשיטת� היא באופ� שהיה דבר אחר שמאהיל על האד� ' וביארה הגמ 

 .למעלה מטפח' ל הטומאה זה כנוגע אפיאבל באופ� שהאד� מאהיל ע, )המשכה(הטומאה ועל 
7
 .ש"מבואר שהוא ר. לקמ� סו� קכו 
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 :חולי� ד� קכה

 ?הא� ה� חוצצי�, מעל המת כדלהל�) פחואי� בנקבי� ט(הנות� חבלי מטה וסריגי חלונות 

 

 כשנתנ� על פני המת כשנתנ� בי� הבית לעליה 

  כנגד הנקב טמא כנגד החבל טהור:למעלה מטפח הרי אלו חוצצי�לרבא
 ג� כנגד החבל טמא:למטה מטפח

1
 

ג� למטה מטפח כנגד הנקב טמא כנגד החבל טהור הרי אלו חוצצי�לאביי
2

 

 

 ?בחללה טפח אבל אי� בפתחה טפח מה הדי� בדלהל�מגירה שבתו� ארו� שיש 

 

כשיש טומאה בבית מה שבתוכה מה די� הבית�כשיש בתוכה טומאה  

 דדר� הטומאה לצאת�טמא פתחה לבית
3

לתנא  
  דתצא הטומאה לחו��טהור פתחה לחו�קמא

י�טהור דהרי יכול להוציאה לחצא יוסי' לר
4

 

�טהור   
 כיו� שאי� דר� 
 הטומאה לש�

 

                                                           

1
 .שהנוגע בבגד המת טמא, כמת בכסותודהוי  
2

יוסי ' ל לר"ומחדש אביי דס. ולא דמי למת בכסותו דהרי אינו מבטל את הסריגה הזאת למת 
 .'שג� טומאה רצוצה אינה בוקעת ועולה וכו

3
קוד� שתא ' ולכ� גזרו רבנ� שאפי, וצה הרי שתטמא את הביתוכיו� שדרכה לצאת מהמגירה הח 

 . כל הבית נחשב טמא
4
 .וכ� יכול לשרו� הטומאה ש� ולא תטמא את הבית 


