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משנה  -נזיר שהיה ספק לגביו אם נטמא למת ,וכן היה ספק אם הוא מצורע מוחלט ,כיצד סדר טהרתו כשנרפא מצרעתו?
א.

בנזירות מועטת  -גילוח  4 -פעמים :פעמיים משום תגלחת מצורע ,פעם משום נזיר טמא ,ופעם משום נזיר טהור.
אוכל בקדשים  -לאחר  60יום ,כיון שאינו יכול לגלח להיטהר מספק צרעתו כל זמן שהוא בנזירותו הוודאית ,וכדי שיצא מהספק ממתין בין
תגלחת לתגלחת  30יום ,ואז יגלח .ממה נפשך :אם הוא טמא צריך לגלח ואם טהור נשלמה עתה נזירותו  -וממילא נטהר מצרעתו לאחר  60יום.
שותה יין ומיטמא למתים  -לאחר  ,120כיון שזקוק לעוד שתי תגלחות ,עבור נזיר טמא ועבור תגלחת טהרה.
שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא ודאי ,אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה.

ב.

ובברייתא נתבאר שבנזירות בת שנה  -אוכל בקדשים לאחר שתי שנים ,ושותה יין ומיטמא למתים לאחר ארבע שנים ,כיון שאינו יכול לגלח
מספק באמצע נזירותו ועליו להמתין בין תגלחת לתגלחת תקופה שלימה של נזירות.

איזה קרבן מביא בכל אחד מארבע תגלחותיו?
א.

תגלחת ראשונה  -מביא ציפורים וחטאת העוף ועולת בהמה.

ב.

שניה  -מביא חטאת העוף ועולת בהמה[ ,ולר"ש אף מביא אשם ומתנה שבא רק על צד הספק שאכן הוא מצורע].

ג.

שלישית  -מביא חטאת העוף ועולת בהמה.

ד.

רביעית  -מביא קרבן טהרה.

מדוע מה שמביא בתגלחת הראשונה הוא לפי כל צדדי הספק?
א.

אם הוא מצורע ודאי ,ואינו טמא  -הציפורין לחובתו להטהר מהצרעת ,וחטאת העוף שהיא ספק אם הוא טמא הולכת לקבורה ,והעולה היא
נדבה .ולגלחו בסוף שבעה אי אפשר שמא אינו מצורע מוחלט וכיון שהוא נזיר אסור לגלח.

ב.

אם אינו מצורע ודאי ,והוא טמא  -חטאת העוף חובתו ,וציפורין הרי נעשים מבחוץ ולא נחשב חולין בעזרה ,ועולת בהמה היא נדבה.

ג.

אם אינו מצורע ואינו טמא  -ציפורין מבחוץ ,חטאת לקבורה ,ועולת בהמה חובתו לנזירות טהרה.

מה הטעמים שנתבארו לשאר הקורבנות?
א.

בתגלחת שניה ושלישית אינו מביא ציפורין  -כיון שכבר הביא בראשונה ,ומביא חטאת העוף בשניה משום מצורע ,ובשלישית משום נזיר טמא.

ב.

תגלחת רביעית  -מביא קרבן טהרה ומתנה .אם נזיר ודאי הוא מתחילה  -עולה הראשונה חובה וזו נדבה,
ואם טמא ומוחלט הוא  -עולה הראשונה נדבה ,וזו חובה וזה שאר קרבנו.

אלו אופנים נוספים למדנו בענין זה?
א.

טמא ספק ומוחלט ודאי  -אוכל בקדשים לאחר  8ימים ,ושותה יין ומיטמא למתים לאחר  67ימים.

ב.

מוחלט ספק וטמא ודאי  -אוכל בקדשים לאחר  37ימים ,ושותה יין ומיטמא למתים לאחר  74ימים.

ג.

טמא ודאי ומוחלט ודאי  -אוכל בקדשים לאחר  8ימים ,ושותה יין ומיטמא למתים לאחר  44ימים.

מה שאלו תלמידיו את ר' שמעון בן יוחי?
א.

נזיר טהור ומצורע ,מהו שיגלח תגלחת אחת עבור שניהם?
אמר להן  -אינו מגלח .כיון שתגלחת נזיר באה להעביר את השיער ,ותגלחת מצורע באה לגדל השיער לגילוח השני.

ב.

א"כ שתעלה לו לגילוח השני שנועד רק 'להעביר',אמר להן  -אינם דומים כיון שמצורע מגלח לפני זריקת דמים ,ונזיר לאחר זריקת דמים.

ג.

אם נטמא למת אף תגלחת הטומאה קודם זריקת דמים ותעלה אף לצרעתו?
אמר להן  -חלוקים הם ,טמא מגלח לאחר ביאת מים [טבילתו] ,מצורע מגלח לפני ביאת מים.

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

(חגיגה ט)

