
 

 

 

 

 

 

 במה אחד חמור מהשני?. הגפן מן והיוצא, והתגלחת, הטומאה: בנזיר אסורין מינין שלשה -משנה  .1

  . סותר אינו הגפן מן והיוצא, סותרין והתגלחת שהטומאה, הגפן מן מביוצא ובתגלחת בטומאה חומר .א

  .מצוה ובמת ]מצורע שנטהר[ מצוה בתגלחת, מכללן הותרו והם, מכללו הותר לא הגפן מן שהיוצא, ובתגלחת מבטומאה הגפן מן ביוצא חומר .ב

 . קרבן עליה חייבין ואין, שיםושל אלא סותרת אינה ותגלחת, קרבן עליה וחייבין, הכל את סותרת שהטומאה, מבתגלחת בטומאה חומר .ג

 

 מדוע לא למדו אחד מהשני?כיצד הגמרא דנה  .2

 ק"ו מיין שאינו סותר. - מכללהלא תותר טומאה ש - מדוע לא נלמד .א

 . מצוה למת מיטמא אבל, 'יטמא לא ולאמו לאביו' :כיון שנאמר

  .מכללה הותרהו ,סותרתש החמורה מטומאה ו"ק - מכללו יותר ייןש - מדוע לא נלמד .ב

 . רשות כיין מצוה יין לאסור, 'יזיר ושכר מיין' כיון שנאמר:

  .הכל את ותרתוס מכללה שהותרהשקלה היא,  מטומאה ו"ק - הכל את יסתור ייןש - מדוע לא נלמד .ג

 . סותר היין ואין סותרת טומאה, 'נזרו טמא כי יפלו.. .'והימים :כיון שנאמר

 שקלה היא שלא עשו בה שהמטמא את הנזיר לוקה,  מטומאה ו"ק - הכל את תסתורכמתגלח  מגלח בה שעשו תגלחתש - מדוע לא נלמד .ד

  .תגלחת ולא הכל סותרת טומאה, 'נזרו טמא כי'...  כיון שנאמר:

 . שלשים אלא סותרת שאינה מתגלחתק"ו  - אף המטמא לוקה טומאהשב - מדוע לא נלמד .ה

 . נזרו ראש מטמאלדווקא , 'נזרו ראש וטמא' כיון שנאמר:

 . הכל את סותרתש ומאהק"ו מט - המגלח לוקה אין תגלחתשב - מדוע לא נלמד .ו

 . לאחר יעבור ולא הוא יעבור לא: ביה קרי, 'ראשו על יעבור לא תער' כיון שנאמר:

 . סותר שאינו מיין ו"ק, מכללה תותר לא תגלחתש - מדוע לא נלמד .ז

 , פירטה התורה אף שאמרה 'כל שערו' ללמד שאפילו נזיר מצורע מגלח.קנוז, ראשו: כיון שנאמר

 . מכללו הותר שלא מיין ק"ו, כלל תסתור לא תגלחתש - מדוע לא נלמד .ח

  וכעת אין.  ,יום 30של צריכים גידול שיער 

  .מכללה שהותרה מתגלחת ו"ק, יום שלשים יסתור ייןש - מדוע לא נלמד .ט

 הרי יש לו שיער לתגלחת. יין, גידול השיער הוא כדי לקיים תגלחת מצוה, אבל נזיר ששתהכיון ש - הטעם

 

 ?טומאה תגלחתכיצד נעשית  -משנה  .3

 .בשמיני קרבנותיו ומביא בשביעי ומגלח, ובשביעי בשלישי מזה היה

 

 טען לו רבי טרפון?מה . ביום בו קרבנותיו מביא לרבי עקיבא בשמיני גילח אם .4

 נו לבין מצורע שאינו יכול להביא בו ביום?בי מה

  למנות נזירות טהרה ולא כדי לטהרו.התגלחת היא כדי שיוכל ו, בימיו תלויה טהרתו נזיר -ענה רבי עקיבא 

 לאחר שהעריב שמשו כשהוא מגולח וטבל.קורבנותיו ולכן יצטרך להמתין ליום התשיעי כדי שיביא  ,בתגלחתו תלויה טהרתו מצורעאבל ב

 

 האם רבי טרפון קיבל את תשובת רבי עקיבא? .5

 , ואם קיבל ממנו, לכו"ע מביא בשמיני.בתשיעי קרבנותיו מביא - בשמיני גילח: הלל דתני -מהברייתא  רצו להוכיח שלא קיבל,

 ולכן צריך להמתין להערב שמש קודם שיביא קורבנותיו. ,יתכן שהברייתא עוסקת באופן שלא טבל בשביעי אלא בשמיני -ונדחה 
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