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  .מא �ד נזיר

  ?הכתובי	 במצורע" ראשו"ו" זקנו"מה לומדי	 מהפסוקי	 

  

  "ראשו"  "זקנו"  

דמצורע מגלח זקנו  אליעזר' לר
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שגילוח המצורע דוקא בתער  
2

 

שגילוח המצורע דוקא בתער  לרבנ�
3

אתא למדחי לאו דהקפה 
4

  

  

                                                           

1
.  זהרע איסורבתגלחת מצולדחות " זקנו"אתא קרא ד, ל א� שיש איסור של השחתת הזק�"דקמ 

ל "אליעזר לשיטתו ס' כיו� שר,  בתער דוקאתגלחת צריכה להיותאכ� לא ידענו מהאי קרא שה
 ולכ� הוא צרי� ללמוד שמצורע מגלח .שהשחתת הזק� היא ג� בשאר משחיתי� ולאו דוקא בתער

 ". ראשו" מ�זקנו בתער מפסוק אחר 
2

א לא צרי� ללמוד "לר, "הקפההקפת כל הראש שמה "אול� מה שלומדי� מזה רבנ� לקמ� ש 
 דרק כשמקי� פאותיו �ל שהקפת כל הראש לא נקראת הקפה ואינה בכלל האיסור "דאו שס, זאת

ודי� עשה . "עשה דוחה לא תעשה"ל שזה אנחנו יודעי� מדי� "או דס, חייב אבל מגלח כל השער לא
 .א מכלאי� בציצית"דוחה לא תעשה נלמד לר

3
בא ללמד " זקנו"ולכ� על כרח� שהייתור ד, ק� הוא דוקא בתערל שהאיסור להשחית פאת ז"דס 

 יכול היה לגלח בשאר , מצוה דוקא בתערי�דא� א, מצורע היא דוקא בתערתגלחת שמצות 
  . תעשהאלאת ההעשה המשחיתי� ולא היה דוחה 

4
. ולכ� צרי� מקור שמצות תגלחת מצורע דוחה לאו זה,  הקפת כל הראש שמה הקפהג�ל ד"דס 

 ,"זקנו"וג� " ראשו"ג�  �וצרי� שני פסוקי� . ומזה למדנו ג� את הדי� של עשה דוחה לא תעשה
דהייתי אומר ,  לא הייתי יודע את הדי� שהקפת כל הראש שמה הקפה"זקנו"דא� היה כתוב רק 

אני יודע שהיא הקפה " ראשו"י שכתוב "ורק ע,  היא מותרת במצורעשאינה נקראת הקפה ולכ�
הג� שהייתי יכול " ראשו"וא� היה כתוב רק . כ שתגלחתו דוחה לאו זה"יש גזהבמצורע דורק 

מ לא הייתי "מ, ללמוד את הדי� דעשה דוחה לא תעשה וכ� את הדי� דהקפת כל הראש שמה הקפה
, במספרי� כעי� תער' י הקפת כל הראש אסורה אפידהר, יודע שמצות מצורע היא דוקא בתער

 ובכל אופ� צרי� להתיר במצורע הקפת �מצורע דוקא בתער  תגלחת ולכ� הייתי חושב שאי� מצות
ומזה שיש ייתור שבכל אופ� מצורע , שהשחתתו אסורה דוקא בתער" זקנו"להכי כתיב , הראש

 .כ� הותר איסור זהול, מ שמצות תגלחת מצורע היא דוקא בתער"מותר לגלחו ש


