
 

 

 

 

 

 

 ,מכם. ונמצא שכל אחד ספק נזיר טמא איזה יודע ואיני שנטמא מכם אחד יום, ואמר להם אדם: ראיתי 30נזירים שקיבלו עליהם נזירות  שני -משנה  .1

 כיצד ינהגו לאחר שנטהרו?

 .]קודם לכן אינם יכולים לגלח שמא נזיר טהור הוא[ .שניהם ראשם לאחר מלאות ימי הנזירות מגלחין .א

 , טהרה וקרבן טומאה קרבן בשותפות ומביאין .ב

 .שלך טומאה וקרבן שלי טהרה קרבן - הטהור הוא אני ואם, שלך טהרה וקרבן שלי טומאה קרבן - טמא הוא אני אם :אחד מהם ואומר

 ,שלישהבאנו אז  טומאה קרבן - הטמא הוא אני אם: אחד מהם ואומר, טהרה קרבן ומביאיןלנזירות טהרה,  יום שלשיםשניהם מספק  וסופרין .ג

 ומותרים.. טהרתך קרבן וזה, שלך טומאה וקרבן שלי טהרה קרבן - הטהור הוא אני ואם, טהרתי קרבן וזה, שלךשהבאנו אז  טהרה וקרבן

 

צריך  י"ברה טומאה ספק כלולפ"ז , ונבעלת בועל. ובסוטה יש רק מסוטהטמא הוא  היחיד ברשות טומאה ספקמדוע נטמא מספק? הרי המקור ש .2

 שהוא טהור?, הרבים ברשות טומאה ספקלהיות באופן שיש רק שנים ואילו כאן יש שלשה ]שני נזירים וזה שראה את הטומאה[ וצריך להיות הדין כ

 . םביניה שנזרקה טומאהמדובר שמעיד שעמד מרחוק וראה 

  , ומשמע שמעולם לא היה ידוע לו.מכם איזה יודעמכך שאומר איני  וראיה לביאור זה:

 

 הרי הנזיר מגלח כל ראשו, ואם אינו טמא עובר על איסור הקפת הראש? ,מגלחיןכיצד הנזירים הטמאים מספק  .3

 בהקפה, או בקטן שפטור מן המצוות. האו באשה שאינה אסוראכן משנתנו עוסקת  שמואל:

 ומשמע ששמואל סבר שהקפת כל הראש שמה הקפה, שאל"כ יכול היה להעמיד בגדול.

 

 לגירסת מר זוטרא, על מה נאמרו דברי שמואל להעמיד באשה וקטן? .4

  , תגלחות' ד ומגלח יום ששים לאחר בקדשים אוכל, בספק ומוחלט בספק טמא שהיה נזיר -על המשנה לקמן ]נט.[ 

 כיצד מגלח כל הראש מספק הרי עובר על איסור הקפה.  -והנה 

 העמיד שמואל באשה וקטן.לכן ו

 

 מה היה הדין ודברים בין רב הונא לרב אדא בר אהבה בענין להקיף קטן? .5

 . חייב הוא הרי - הקטן את המקיף :הונא בר

  ומי מגלח בניך ]היו מגולחים כל הראש[? רב אדא:

 :  'חובה' אשתי שהיא אינה אסורה בזה.רב הונא

 'תקבור חובה את בניה' ]וכי אינה חוששת שתענש על כך[ רב אדא:

 ]היה זה כשגגה היוצאת..[ . ורק לאחר פטירת רב אדא זכה לזרע של קיימא ,מתים הונא בהיו בניו של ר אהבה בר אדא רבבכל שנותיו של 

 

 נחלקו רב הונא ורב אדא?במה  .6

בהשחתה שהרי  ותשייכ ןשים כיון שאינוהנ, הקפה לו יש השחתה לו שיש כל - זקנך פאת[ את] תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו לא: סבר הונא בר

 אין להם זקן, ממילא גם אינם שייכים באיסור הקפה, ולכן מותרות גם להקיף את הקטן. 

 , לניקף מקיף הפסוק הקיש :טעמו -שמשמע שסבר שאין כלל איסור להקיף קטן  אהבה בר דאורב א

 גם מתחייב. ולכן גם אשה המקיפה את האיש חייבת. מקיף ,חייב קףבכל מקום שני

 אף המקיפו אינו מתחייב., וקטן כיון שאינו בר עונשין
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