
 

 

 

 

 

 

 ר' עקיבא למד מ'לאחיו' בין על כהן גדול שהוא נזיר ובין על כהן גדול בלבד שמיטמא למת מצוה. מדוע הוצרך א"כ גם 'לאביו וגם לאמו'? .1

 ]ואמנם 'לאמו' נדרש לעיל לכדרבי, אך מדוע הוצרכו גם לאביו[?

 שלא נטמא לו כיון שרק חזקה בעלמא שהוא בנו, לכן הוצרכו לחדש את 'אמו' שאף שיודעים בבירור שילדתו, לא נטמא. -מ'אביו' לבד נסבור  .א

 שלא נטמא לה כיון שצאצאיה לא מתייחסים אחריה, לכן חידשו את 'אביו', שאף ש'למשפחותם לבית אבותם' לא נטמא לו. - מ'אמו' לבד נסבור .ב

 

 כל נפשות מת לא יבא' שנאמר לגבי כהן גדול?מה דרש רבי עקיבא מהפסוק 'ועל  .2

 לאפוקי רחוקים, שאינו נטמא להם. -על כל 

 לאפוקי קרובים, שאינו נטמא להם. -מת 

 שאינו נטמא אף לרביעית דם שיצא משני מתים. כיון שהרי רביעית זו מטמא באהל.  -לשון רבים  -נפשות 

 

 ומאה?אלו טומאות מן המת מצריכות אותו לתגלחת ט –משנה  .3

 על המת.  .א

 על כזית מן המת.  .ב

 על כזית נצל, ]מוהל המת[.  .ג

 על מלא תרווד רקב, ]שיעור כף, המלא ברקב ועפרוריות המת[. .ד

 על השדרה, ועל הגולגולת, ]אע"פ שאין בהם בשר[. .ה

 על אבר מן המת, ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי. .ו

 על חצי קב עצמות, מן המת.  .ז

 על חצי לוג דם, מן המת. .ח

 וכל אלו מטמא על מגען ועל משאן ועל אהילן.

 ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו בלבד, ולא באהל. .ט

 על כל אלו הנזיר מגלח ומזה בשלישי ובשביעי, וסותר את הקודמין, ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר ומביא את קרבנותיו. 

 

לא אחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להן רבי יהודה לתלמידיו: אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנתרנין הן, ולא ללמוד תורה הן באין א .4

 לקפחני בהלכות הן באין. דחק סומכוס ונכנס. מה אמר להם?

  , על אלו טומאות הנזיר מגלח: על המת, ועל כזית מן המת. וכו'כך שנה לי רבי מאיר

 , לא כך אמרתי לכם: אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן? על כזית מן המת מגלח, על המת לא כ"ש?כעס רבי יהודה ואמר להן

 ובהכרח שאין לגרוס את המילים 'על המת'.

 יאמרו: מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, תורה מה תהא עליה?  -אמר ר' יוסי 

 ת שאין עליו כזית בשר. , אלא למאלא לא נצרכה

 ]והקשו עוד ויובא בדף הבא[.
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