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  .עד�  נדה
  ?עניות בוא בעשירות מאימתי נקבע קרב� מצורע

  
  ?ומה סברת�  1?מאימתי  

   דבר המכפרו#" טהרתו"דריש   עד שיביא חטאת  שמעו�' לר
   דבר המכשירו#" טהרתו"דריש   עד שיביא אש�  יהודה' לר

  2 דבר הגור� לו כפרה#" טהרתו"דריש   נקבע בציפורי� בלבד  אליעזר ב� יעקב' לר
  

, 3יו� ונולדו בו ספק טומאת מת וספק מצורע טמא מוחלט שמביא קרבנות' דר נזירות למי שנ
  ].ה למחרת"תוד[? מה הדי�

  

  ?מה עושה  ?על איזה ספקות מגלח  
  4'ג להשלי� לל"ומונה כ, י�יומזה פעמ' מונה ז  ####  ד"כשבא לב

כשבא ביו� 
  'הל

ספק נזיר , ספק נזיר טמא
  ספק מצורע, טהור

ועושה , ציפורי�' ב, חטאת העו�, מהמביא עולת בה
  5תגלחת ראשונה

כשבא ביו� 
  1'הס

ספק , ספק נזיר טהור
  2מצורע

 ועושה 3 )מצורע(מביא עולת בהמה וחטאת העו� 
  ש מביא ג� אש�"ולר, תגלחת שניה

                                                           
מביא לכל ,  שהיה באותה שעה עני�" חטאת העו�"שא� הביא ,  חטאת�ש אזלינ� בתר המכפר "לר, ' פי1

יהודה אזלינ� ' ולר]. ובאופ� זה נשאר לו להביא רק לקרב� עולה[, שאר הקרבנות כעני א� שעתה העשיר
' ולר. רא� כבר נתעש' כ כעני אפי"כ לחטאת והעולה ג"מביא אח, שא� היה עני באותה שעה, בתר האש�

שא� היה אז עני מביא לכל , כשצרי! להביא שני ציפורי�, אליעזר ב� יעקב הקובע הוא כבר שבוע קוד�
  .שאר קרבנותיו כעני

 . שאז הוא יכול לספור לשבעה ימי� לטהרתו,  ימי� קוד� תגלחתו'זדהיינו ציפורי� שהוא מביא אות�  2
ובעלמא די� [, כ הוא ספק נזיר טמא או נזיר טהור"א, כיו� שהוא בספק א� נגע בטומאת מת או לא',  פי3

ובשמיני מביא חטאת העו� ועולת , נזיר טמא הוא שמונה שבעת ימי� שבה� מזה בשלישי ובשביעי ומגלח
וכ� יש לנו כא� ].  וכדלהל��אכ� כא� לא יכול להתנהג כ� , כ מונה נזירות טהרה"ואח, העו� וכבש לאש�

 � דהיינו שנולדו בו סימני צרעת והוסגר ונרפא הנגע , י הוא מצורע טהורדאול, ספיקות של מצורע' עוד ב
או אולי הוא מצורע טמא שהוחלט לטומאה שצרי! , שזהו הנקרא מצורע טהור שלא צרי! להביא קרבנות

צפורי� ' וכשמתרפא מביא ב, שמחכה עד שמתרפא הנגע, ובעלמא די� מצורע טמא הוא[, להביא קרבנות
ולמחרת ביו� השמיני מביא קרבנותיו , ימי� ומגלח כל שערו וטובל' וסופר ז, )ונהתגלחת ראש(ומגלח 

ויש להקדי� ].  וכדלהל�� אכ� כא� אינו יכול לעשות כ� מיד אחר השבעה ימי� . שה� חטאת עולה ואש�
 אי� ,וכ� כל זמ� שהוא עדיי� בספק ימי סופרו של מצורע. שתגלחת הצרעת קודמת לתגלחת הנזירות

הדי� שתגלחת , והג� שא� היה מצורע ודאי. [הימי� האלה עולי� לא לנזירות טומאה ולא לנזירות טהרה
 ]. אינה דוחה�מ כא� שהוא רק ספק מצורע "מ, צרעת דוחה לנזירות

', וז' י הזאת ג"תחילת הכל הוא צרי! להטהר באפר פרה ע, כיו� שיש עליו ספק טומאת מת,  כלומר4
ואולי הוא נזיר טהור שאי� מגלח פחות , כיו� שכל טומאתו מספק, שבעה אינו יכול לגלחאול� ג� בסו� ה

 . 'ג ימי� בנזירות עד יו� הל"ולכ� מוסי� למנות עוד כ', מל
ויש לו להקדי� לתגלחת הראשונה של ,  כבר אפשר לו לעשות לאחת מתגלחותיוהשלשי�עתה ביו� ',  פי5

וכיו� שהוא ג� ספק . צפורי�' ומביא ב, מא אחר שנרפא מצרעתודהיינו מה שעושה כל מצורע ט, מצורע
דאי� נזיר טמא מגלח אלא עד שיביא לפחות את חטאת העו� , יש לו להביא חטאת העו�, נזיר טמא

ונזיר טהור אינו מגלח אלא , וכ� מביא עולת בהמה כיו� שהוא ג� ספק נזיר טהור. מהקרבנות שהוא חייב
דחטאת היא מבהמה , וחטאת ושלמי� אינו יכול להביא[, ה חטאת ושלמי�על אחד מקרבנותיו שה� עול

לכ! מביא רק , ושלמי� צריכי� תנופה בפני� והוא ספק מצורע שלא יכול להכנס, ולא באה על הספק
ספקות ספק נזיר טמא ספק נזיר טהור ' הרי לנו שתגלחת זו היא על ג, ]עולת בהמה ומתנה עליה בנדבה

 . וספק מצורע
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  :נדה ד� ע
  ].ה כא�"תוד[? ה נושא פני�"הא� הקב

  
  אחר גזר די�   קוד� גזר די�  

   נושא פני�אינו  נושא פני�  לישראל
  אינו נושא פני�  אינו נושא פני�  �"לעכו

  
  ]ה כא�"תוד[? הא� מועילה תשובה

  
  אחר גזר די�  קוד� גזר די�  

  אינה מועילה  מועילה תשובה  לספרי
  מועילה תשובה  ה"לסוגיא דר  אינה מועילה  ליחיד
  מועילה תשובה  לציבור

  ליחיד' מועילה תשובה אפי  יצחק' לסוגיי� כר
  

                                                                                                                                                                                                   
אלא שנטהר בינתי� מספק טומאת , יו� ראשוני� עדיי� לא יצא מהספקות דלעיל' ג� אחר שמנה ל, ' פי1

 . צרעת ויכול להביא חלק מהקרבנות
 �אול� על ספק נזירות טומאה , ספק נזיר טהור או ספק מצורע,  והיינו שתגלחת זו היא על שני ספיקות2

, )ולא לנזירות(ו היא התגלחת השניה של צרעתו  דא� היה מצורע טמא הרי התגלחת הז�ממה נפש! , לא
ולכ� כל , כבר עלתה לנזירות טומאה'  הרי שהתגלחת הראשונה שעשה ביו� ל� וא� היה מצורע טהור 

 .הספק הוא א� זו תגלחת של צרעת או של נזירות טהרה
 על כ� מביא קרבנות' א לגלח אלא אחד מג" עולת בהמה הוא מביא כיו� שיש עליו ספק נזירות טהרה שא3

, וחטאת העו� מביא מדי� ספק מצורע שצרי! להביא חטאת.  שיכול להתנות עליה� דוקא עולת בהמה 
וא� הוא עשיר צרי! , אול� מכיו� שאי� חטאת בהמה באה על הספק לכ! צרי! להביא דוקא חטאת העו�

 .להקנות נכסיו לאחר כדי שיהיה עני שיכול להביא חטאת העו�


