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  סימ�  שעב
  
  

  טומאה דרבנ� במקו� מצוה
  

  'ע  א"שו
  
   ]שה טומאה דרבנ�[,   פ שהכה� אסור ליכנס  לבית הפרס או לאר� העמי"אע

  
  ואי� לו דר�,  )י"ודווקא שדעתו לחזור לא(א  היה  צרי�  ליל�  ש  לישא אשה  או  ללמוד תורה . 1
  זוכה לפי שלא מ� הכל אד[ללמוד במקו אחר   אפילו  א  מוצא,  יכול  לעבור דר� ש,  אחרת    

  ת"שת, ללמוד תורה: שדווקא בהנ� שה� מצוות חשובות  'וכתבו התוס(            .ò"âé æ=.     ]ללמוד     
  אבל לשאר,     דכתיב  לא תהו בראה, ואשה  נמי,  מביא לידי מעשה                                          

  ש לשאר מצוות"וכ, מפרש הנ� דקילי  אבל בשאילתות.     לא, מצוות                                          
  )שה� חשובות                                          

  
2 .  :èé úåëøá=.     יכול ליל� אחריו לנחמו,  וכ�  אבל העובר דר� ש
  
3 .  מפני שהוא,   ובדי כוכבי  ולערער עמהלדו� ע  ע,  וכ�  מטמא  בטומאה  של דבריה
      .ò"âé æ=.     כמציל מיד
  

  .וכ� כל כיוצא בזה
  
  
  
  

  

  טומאה דאורייתא במקו� מצוה
  

  .שמותר להטמאות כדי ללמוד תורה  משמע בירושלמי
  

, אלא חו� לאר� ובית הפרס, ת"בגמרא דיל� לא משמע שתדחה טומאה משו ת  :�"רמב

  íé÷ñåôá èåùô êëå.               לא אבל טומאה דאורייתא 
  
  

משו דהאידנא כול סתומי ויש בקברי חלל ,  אפילו לדבר מצוה, אבל אסור לו לעבור על הקברות  :ז"ט
כ אי הוה סתו ואי� בתוכו "משא, ואפילו נגד צד הריק� שבו, על כ� טומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, הרבה

  .לא נגד צד הריק� שבו, אה ממשחלל טפח אינו מטמא אלא כנגד הטומ

  
  
  
  
  

  השתטחות כהני� על קברי צדיקי�
  

  ).ח"כיו� דיש טומאה א$ לת(אי� לה על מה שיסמוכו    :תשובת בתי כהונה
, ואז אי� כא� טומאה דאורייתא, וא ה סומכי על כ� שרוב ארונות יש בה חלל טפח

משו מצוה או ) ע"שבשו(להו הא ליתא דהנ� כו,   ולהשתטח על קברי צדיקי לא גזרו
, אבל להשתטח על קברי צדיקי לא מצינו בזה מצוה ידועה או כבוד חכמי, כבוד הבריות

  .ועוד דילמא לא נקברו כלל בארונות או נרקבו והוי כקבר סתו דהוא טומאה דאורייתא
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  כה� ששוכב ערו� במקו� טומאה
  

    :ד"תהפ "ע' א  א"רמ
  

אלא יקראו לו סת , אי� להגיד לו,  ולא ידע, הל  ע המתוהוא באו,  כה� ששוכב ערו
  .  כדי שילביש עצמו תחלה, שיצא

  

  .אסור להמתי� עד שילביש עצמו,  אבל א כבר הגידו לו
  

  .שאני הכא דהוי בזיו� זוטא,  א$ דהוי שב ואל תעשה וגדול כבוד הבריות  :א"גליו� מהרש
  
  

דהמת כבר , א כששכב מתחילה באיסורא היא דווק"כתב שנראה שדעת הרמ יד אברה
, אבל א בכניסתו לא היה עדיי� מת בבית,  ג נחשב מעשה"דבכה, היה בבית קוד שנכנס

ג לא מיחשב שהייה "בכה, כ אירע שמת ש אחר"ואח, ושכב ש כה� ערו בבית בהיתר
ל דגדול כבוד הבריות שדוחה את "דהא קי, ושרי לכה� לשהות ש עד שיתלבש, כמעשה

  .ג אינו אלא שב ואל תעשה"ובכה, ת שבתורה בשב ואל תעשה"ל
  
  

שסובר שהיכא שכבר (ד "ולא מבעיא לדעת הראב, אני תמה מאוד על פסק זה :מ"דגו
אלא שבזה שעדיי� לא ,  ודאי שאי� כא� איסור תורה) טמא שוב אינו מוזהר על הטומאה

  .      א"ד והרמ"ת ודלא כתהולכ� מותר ללבוש הכתונ,   לא נחלק"פירש מהטומאה ג הרמב
  
  

כיו� דלאו שאינו שוה , בברכות שרשאי להמתי� עד שילבוש' פ תוס"כתב ע ופני מאירות
  .      בכל הוא

  

  

  .שהוא טומאה דאורייתא, ודווקא א הוא באוהל המת
  

, ילביש עצמו תחילה,  שהוא טומאה דרבנ�, אבל א הוא בבית הפרס או אר� העמי
  .יותדגדול כבוד הבר

  
  
  

  כה� שיש� במקו� טומאה
  

צריכי� להקיצו ולהגיד לו כדי ,  ומת עמו באוהל, כה� שהוא יש�  :ל"מהרי פ"ע' א  א"רמ
  .שיצא

  

  .משמע דבאיסורא דרבנ�  אי� צרי� להקיצו  :�"ש
  

  
  

  

  די� קברי עובדי כוכבי�
  

  .הגויי מטמאי את הכהני א$ באוהל  :�"מהר', תוס
  

  .אבל מטמאי במגע ובמשא,  מטמאי באוהל הגויי אינ�  :�"רמב
  

דהואיל דאי� הגויי , א$ במגע ובמשא אי� הגויי מטמאי את הכהני  :יראי�
  .מטמאי באוהל הוי כטומאת נבלה שאי� כה� מוזהר עליה

  
  

  

  )'כתוס.     (נכו� ליזהר הכה�  מליל� עליה,  קברי עובדי כוכבי  (  'ע  ב"שו
  

ז אינ "שכוהני בזה(ד "ל כראב"ספק שמא קי:  ס"כיו� דאיכא ס,   אפשר להקל  :מ"דגו
  ).כ אינו מטמא באוהל"שעו( "ל כרמב"וספק שמא קי,  )מוזהרי על הטומאה
ד "מ שלדעתו סובר הראב"כל מה שכתבתי נמשכתי אחר דברי המל"ובהמש� הוסי$ ש

ל לבי שאולי לא אמר אבל עכשיו נתתי א,   שאי� איסור כלל לכה� שכבר נטמא לטמא עצמו
ולכ� , אבל לעניי� איסור אולי אפילו איסור תורה מודה, ד אלא לעניי� חיוב מלקות"הראב

  ".כ"הדרנא בי מלהתיר לכה� ליל� על קברי עו

  
  

 .מטמא כשל ישראל, אבל קבר של מומר  :א"רשב פ"עא "רמ


