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  סימ�  שע
  

  

  ?פ שעודנו חי"מי הוא החשוב כמת אע
  

  :ע"שו
  

  )מטמא,  אפילו בלא רוב בשר, ובזק�:  �"ש(,       מי שנשברה מפרקתו ורוב בשר עמה
  

  ,וכ� מי שנקרע מגבו כדג
  

  . ומטמא, חשוב כמת,  אפילו עדיי� הוא חי             
  
  

  די� טומאה בגוסס
  

  .תעד שעה שימו"  להחלו" � .נזיר מג
  

  .עד שימות"  במות� יטמא: "רבי אומר                  
  

  ?מאי בינייהו                  
  

  .משמעות דורשי� איכא בינייהו:  ח"אמר ריו                  
  

  )ד במות� עד שימות אי� גוסס לא"למ, ד מלהחלו אפילו גוסס"למ( .  גוסס איכא בינייהו:  ל אמר"ר                  
  

  
   ,אבל גוסס...   :ע"שו

  , סימני�' ומי שנשחטו בו ב               
  , או פצוע פצעי� הרבה               

  

               �  .אינ� מטמאי� עד שתצא נפש
  

  ז       "או, יראי�, טור=     .מ אסור ליכנס לבית שיש בו גוסס"ומ               
    

        ))))חילול יש כא�חילול יש כא�חילול יש כא�חילול יש כא�, , , , אה אי� כא�אה אי� כא�אה אי� כא�אה אי� כא�פ שטומפ שטומפ שטומפ שטומ""""דאעדאעדאעדאע((((                     

      
  

�"רי, י"נמ.         =ויש מתירי�  :א"רמ     
  

  .                וטוב להחמיר               
  
  

  .סובר שמדינא צרי$ להחמיר  ח"והב
כמו שצריכי� להקיצו כשיש מת (צ להקיצו ולהגיד לו כשיש גוסס "מיהו נראה שא :$"ש

  . כ יצא"מותר להמתי� עד שילבש עצמו ואח, ו לו והוא ערו�וכ� א� הגיד,   )ב"שע' כדלקמ� סי

  
  

דהכי משמע לישנא , צ לצאת כלל מבית שיש בו גוסס"שא קרוב הדבר לומר   :$"ש
כי , להחמיר ולצאת אלא שנכו�,   משמע דווקא ליכנס אסור �' דאסור ליכנס לבית וכו

  .מדברי המרדכי ושאר פוסקי� משמע שאי� חילוק
  
  
  

יש לאסור לכה� שהוא רופא , שמדינא צרי$ להחמיר, ח"כתב שלדעת הב  ת יעקבבתשובת בי
   )דרוב גוססי� למיתה(.   מומחה ליטמא לגוסס ליכנס לביתו לעשות לו רפואה

  

ע מותר הרופא ליכנס לביתו של גוסס לעשות לו איזה "סוברי� שלכו    ס ונחלת צבי"חתא$ 
  )נ אי� הולכי� אחר הרוב"דבפיקו(.   רפואה

 )נ ולא הותרה"כיו� שהתורה דחויה בפני פיקו(.   מפקפק א� מותר כאשר יש רופא אחר ס"והחת
  

,  מטע� דלא מכל אד� זוכה להתרפאות(.   מתיר א& א� יש רופא אחר שאינו כה�  ונחלת צבי
  )ולא קשור להותרה או דחויה


