
 

 

 

 

 

 

 מטהר. במה נחלקו? יהודה ברבי יוסי ורבי, מטמא רבי - ומגדל תיבה בשידה העמים לארץ הנכנס -ברייתא  .1

 גושא. משום סבר: יהודה' בר יוסי' ורשגזרו על ארץ העמים משום אוירה, סבר  רבי -להו"א  .א

  , ומחלוקתם כדלהלן:גושאלכו"ע גזרו משום  -ונדחה  .ב

 על אדמת ארץ העמים.]המטלטל[ אינו נחשב אהל לחצוץ בפני הטומאה, ולכן הנכנס מאהיל  זרוק אהל רבי שמטמא סבר

 שנחשב אהל לחצוץ. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר

 . טהורה – מונחת היתה ואם, טמאה - באהל המת פני על וזרקה כלים מלאה שהיא תיבה: אומר יהודה ברבי יוסי רבי מהברייתא: -ונדחה  .ג

 מוכח שסבר אהל זרוק אינו חוצץ. ]ורק מונח חוצץ.[

  .אוירא משוםגזרו  עלמא כוליל -אלא 

 שבשידה תיבה ומגדל לא שכיח ולא גזרו בו רבנן. ורבי סבר שאף בדבר שלא שכיח גזרו. אך ר' יוסי בר יהודה סבר

  -וראיה לביאור זה מהברייתא 

 ודה[.ובהכרח החילוק שקרון שכיח ושידה לא ]לרבי יוסי ברבי יה. טמא - ובאיסקריא ובספינה בקרון, טהור - וכו' בשידה העמים לארץ הנכנס

 מהשידה ויאהיל על אדמת ארץ העמים. ורובו ראשו יוציא שמאלכו"ע מעיקר הדין טהור, ונחלקו האם חוששים  -אימא  איבעית .ד

, משמע רובו או ראשו לשם שיוציא עד, טהור - ומגדל תיבה בשידה העמים לארץ הנכנס: אומר יהודה' בר יוסי' ר -וראיה לביאור זה מהברייתא 

 חושש מעתה שיוציא.שרבי המטמא, 

 

 למנין ימי נזירות?באיזה אופן העמיד רב חסדא את דברי משנתנו שאין ימי טומאה של מצורע עולים  .2

 .30יום ומאחר שהתגלח אין לו שיער של  30של שלושים יום, כיון שצריך לגדל שיער של  מועטת דווקא בנזירות

 רעתו, ימי הטומאה עולין לו לימי נזירותו.יום לאחר צ 30ובאופן שישאר  -אבל בנזירות מרובה 

 

 שרביא על רב חסדא? מהיכן הקשה רב .3

כיון שצריך , מועטת בנזירות' ולכאורה זה הולך גם על 'נזיר שנצטרע' והרי אין מדובר הקודמין את בהן מבטל איןו מיד ומונה מתחיל' -ממשנתנו 

 גידול שיער לאחר שנתגלח לצרעתו, ומוכרח למנות מחדש. 

 , ומשמע שמונה מעתה, אבל אין ימי הטומאה עולין לו לימי נזירותו.מיד ומונה מתחיל אעפ"כ שנינו:ו, מרובה רותאלא בהכרח מדובר בנזי

 

 מה תירץ רב שרביא עצמו על קושיא זו? .4

 יום כדי גידול שיער, 30יום, ונולדה בו צרעת, וכשנרפא ממנה מגלח צרעתו וחוזר ונוהג  20וכבר נהג  -יום  50מדובר בנזירות בת 

 יום,  30הראשונים, ורב חסדא שאמר 'נזירות מועטת' כוונתו שנותר לו  20וימי הטומאה אינם עולין לו אבל גם לא מבטלין את ה

 יום. 30ואין כוונתו שהנזירות כולה 
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