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אלו שלש דעות מצינו בברייתא  -בענין שיעור עצמות ודם לטמא באהל ולגלח נזיר?
א.

זקנים הראשונים ,מקצתן היו אומרים :חצי קב עצמות וחצי לוג דם ,מטמאים באהל לגבי כל דיני התורה ,פחות מכך אינו מטמא לגבי שום ענין.

ב.

ומקצתן היו אומרים :אף רובע עצמות ורביעית דם ,מטמאים באהל לכל דיני התורה.

ג.

בית דין שלאחריהם :חצי קב עצמות וחצי לוג דם  -מטמאים לכל ,רובע עצמות ורביעית דם  -לתרומה וקדשים ,אבל לא לנזיר ועושה פסח.

מדוע רבי במשנתנו סתם כדעה השלישית?
א.

אין לפרש משום שנקט כדברי המכריע ,כיון שהחילוק בין תרומה וקדשים לנזיר ועושה פסח לא מוזכר בדברי הקודמים ,ואין זה נחשב הכרעה.

ב.

אלא  -כיון ש'בית דין שלאחריהם' לא אמרו מסברת עצמם ,אלא היתה להם שמועה מקובלת עד חגי זכריה ומלאכי.

שנינו 'על אלו הנזיר מגלח' מה באו למעט מילים אלו?
א.

'על אלו' שברישא  -למעט עצם כשעורה ,שעל מגעו ועל משאו מגלח ,ועל אהילו אינו מגלח כיון שאינו מטמא באהל.

ב.

'על אלו' שבסיפא  -למעט 'אבן הסכוכית' [המסככת על המת] שהיו כמה אבנים יוצאין מן הגדר וטומאה תחת אחת מהן ,ועבר תחת אחת מהן
ואינו יודע אם האהיל על הטומאה הסכוכית  -אינו מגלח מספק.

שנינו שעל חצי קב עצמות מגלח ,ומשמע שעל רובע אינו מגלח .באיזה אופן מדובר?
א.

אין לפרש שיש בהם עצם כשעורה  -שא"כ יגלח מדין זה.

ב.

אלא ,נטחנו כקמח ולא נותר בהם עצם כשעורה [ועל זה הוצרכה המשנה לחדש שבמגעו ובמשאו מטמא ברובע מהנטחן ורק באהל לא מטמא]

שנינו :על אבר מן המת ,ועל אבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי ,מגלח.
אם אין עליהן בשר כראוי שאין מגלח על טומאת אהל שלהם ,האם מגלח על טומאת מגע ומשא שלהם?
א.

רבי יוחנן  -אין הנזיר מגלח עליהן  -ומדויק מהרישא [מט ].שאם אין בשר כראוי אין מגלח אפילו על מגע ומשא.

ב.

ריש לקיש  -הנזיר מגלח עליהן  -ומדויק מהסיפא [נד ,].כיון שזה לא נשנה שם ברשימת הטומאות שאין מגלח עליהן.
ור' יוחנן יענה  -כל מה שאפשר להבינו מדיוק הרישא אין צורך לשנותו בסיפא.

מה הקשו על תשובת ר' יוחנן?
א.

חצי קב עצמות  -שכבר משמע ברישא ,רובע עצמות לא ,מ"מ שנינו בסיפא רובע עצמות שאין מגלח עליהן.
ותירצו :אם לא נכתב בסיפא היינו חושבים שאפילו על מגעו ומשאו לא מגלח ,לכן השמיענו בסיפא שרק על טומאת אהל שלהם אינו מגלח.

ב.

חצי לוג דם  -שכבר משמע ברישא ,רביעית דם לא ,ומ"מ שנינו זאת בסיפא.
ותירצו :שם הוצרך לאפוקי משיטת רבי עקיבא הסובר ,רביעית דם  -נזיר מגלח על מגעו ומשאו.

אבר מן המת שאין עליו בשר כראוי  -באיזה אופן נחלקו :אם יש בו עצם כשעורה צריך לגלח ואם אין בו לא צריך?
מדובר שאין בו עצם כשעורה,
ומ"מ לדעת ריש לקיש מגלח כיון שבפירוש ריבתה התורה אבר זה.
המקור יובא בדף הבא:

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

