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  סימ�  שסט
  
  

  ?על איזה טומאה הכה� מוזהר
  

  

  :ע"שו
  

  טומאת נבלות ושרצי� אי� הכה� מוזהר  :ט"באה]   אפילו לנפל[,     הכה� מוזהר שלא ליטמא  במת
  )זהרודרק על טומאת מת בלבד הו.  (מליגע בה�                                                                                     

  

  )כגו� עצ� כשעורה(,      ולא לכל טומאות הפורשות ממנו
  

  ]� חולק"א! הרמב,  א מטמאי� א� בפרושי� מ� הקבר"לרשב[,      ולא לדופק, ולא לגולל
  

  כה� מוזהר א� באבר מ�   ::::בבבב""""נונונונו[[[[,  ולא  לאבר מ� החי שאי� בו כדי להעלות ארוכה א� היה מחובר

  ]של עצמו) שיש עליו בשר(החי                                                                                                           
  

ולא לאיל� המיס� על האר� וענפיו מובדלי� זה מזה וטומאה תחת אחד מה� ואי� ידוע 
  , תחת איזה

  

  ,  או אבני� היוצאי� מהגדר וטומאה תחת אחד מה� ואי� ידוע תחת איזה
  

  .  וכ� שדה שנחרש בו קבר ואי� ידוע מקומו
  
  

  :טומאת אר# העמי�
  

  )'מפני שהגוי� קוברי� מתיה� בכל מקו� וכו(.    אסור לכה� ליטמא בה�,  כל  אר� העמי�  :ע"שו
  

  .י"בזמ� שהיה טהרות בא רקאיסור אר� העמי� הוא   :)ז"� וט"והובא בש(ל "רש
  

  )נ מפני שכולנו טמאי מתי�"א, יש להקל מפני הפרנסה ואולי, עכשיו לא נהגו ליזהר :א"רעק(
  

דלא כדעת אחרוני� ,  ז"בזה א�איסור אר� העמי� נוהג בינינו   :י"שבו
  .ל"שנמשכו בזה אחר דברי רש

  
  

  :אפר אד�
  

  .חולק ואוסר  פ"ספר לה.         מותר לכה� להטמא לאפר אד� שנשר$  :�"שאילת יעב
  
  

  ":חרב הרי הוא כחלל"טומאת 
  

  , דכהני� אסורי�  ליטמא לחרב שנטמא במת)  רבותינו הצרפתי�(א "י  :א"רמ
  

  .וכ� נהגו להקל  ואי� נזהרי� מזה,            )ד"ראב(ויש מקילי�                
  

    ]ø"ú ,áàø"ã:   úåëúî éìë à÷ååã.  
  

     ø"é ,áîø"í ,áîø"ï:  ä"íéãâáå íéìëä ìëá ä ,ñøç éìëî ãáì[  .  
  
  

  ?ה כול� טמאי מתי�"ז קיי� האיסור של טומאת כה� שהרי בלא"בזההא� 
  

  ,כיו� שלדעתו היכא שכבר טמא(.    ז אינ� מוזהרי�"הכהני� בזה  :)פ המשנה למל�"ע(ד "ראב
  )שוב אינו מוזהר על הטומאה                                                                                                                                  

  

שאי� דרכ� להביא בחיבוריה� אלא דברי� הנוהגי�   מכל הראשוני� והאחרוני�
משמע שחולקי� על ,  כ הביאו הלכות טומאת מת להזהיר את הכהני�"ואעפ,  ז"בזה

  .ה שיש איסור תורהאבל מוד, ד לא אמרה אלא לעניי� חיוב מלקות"כתב שאולי הראב מ"והדגו    .ד"הראב
  

  . )שוב אי� כא� איסור דאורייתא, א� נטמא כבר באותו היו�  :יראי�, י"רש, ת"ר( 


