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  .נח �ד נזיר

  ?דמצורע" ראשו"מה לומדי� מ, הברייתות דלהל�' במה נחלקו ב

  

  בא לדחות : 'ברייתא א  
 לאו דהקפת הראש במצורע

בא לדחות לאו ועשה : 'ברייתא ב
דהקפת הראש בנזיר
1

   מצורע

 הקפת כל הראש לאו שמה הקפה הקפת כל הראש שמה הקפה  "לימא כתנאי"ל

תיר להקי� ולבסו� לגלחלה ע לא שמה הקפה"לכו, לרבא
2

 הקפת כל הראש לאו שמה הקפה 

ללאו גרידא כבר למדנו הקפת כל הראש שמה הקפה ע שמה הקפה"לכו', לדחייה ב
3

  

  

  ?דמצורע" ראשו"מה לומדי� מ, הברייתות דלהל�' איזה עוד חילוקי� יש מחמת מחלוקת ב

  

  בא לדחות : 'ברייתא א  
 לאו דהקפת הראש במצורע

א לדחות לאו ועשה ב: 'ברייתא ב
  דהקפת הראש בנזיר מצורע

  מכלאי� בציצית  דמצורע" ראשו"מ ת"מני� לומדי� שעשה דוחה ל

'לכדרבא וכו 'וכו" גדילי�"הלימוד מקרא ד
4

  דעשה דוחה לא תעשה  
  

                                                           

1
תער לא יעבור על ) "ה:במדבר ו(לאו דכתיב , סור לו לגלח את ראשובנזיר יש לאו ועשה שא', פי 

" ראשו"דמזה שהוצרכנו קרא ד', ומדייקת הגמ".  פרע שער ראשולגד) "ש�(עשה דכתיב , "ראשו
מ שא� היה מצורע לבד לא צרי� פסוק ללמד שתגלחת מצורע "ש, דוקא גבי מצורע שהיה נזיר

  . דוחה את הלאו של הקפת הראש
2

כל "ל ד"הרי כבר ייסד ר,  פסוק להתיר דבר כזהיהיהדאי� אפשר לומר ש, תירו� זה'  הגמודוחה 
וא� לאו יבוא עשה , א� אתה יכול לקיי� את שניה� מוטב, מקו� שאתה מוצא עשה ולא תעשה

כ כא� הרי יכול לקיי� את שניה� שיעשה את הגילוח וההקפה בבת "וא, "וידחה את לא תעשה
א הפסוק לדחות את הלאו דהקפת הראש באופ� שרוצה להקדי� ולהקי� ולמה נאמר שיבו, אחת
 .כ לגלח"ואח

3
לא צרי� לזה קרא , הא דדוחה עשה דמצורע את לאו גרידא של הקפת הראש בסת� אד�', פי 
ולכ� סובר תנא דברייתא זו . כי כבר למדנו מדי� כלאי� בציצית שעשה דוחה לא תעשה" ראשו"ד

ל שעשה דוחה "וקמ,  שהוא נזיר שיש כא� ג� עשה דנזיר שלא יגלחשהפסוק בא ללמד על מצורע
 .לא תעשה ועשה

4
 כלומר שכל בגד צרי� לעשות את הציצית שלו �דמשמע דבעינ� מי� כנ� " הכנ�"כתיב , רבא רמי 

 משמע שצרי� לעשות הציצית דוקא מצמר "צמר ופשתי�"ומצד שני כתיב , ממי� הכנ� עצמו
, דצמר ופשתי� בא לרבות שפוטרי� בכל סוגי הבגדי�, ומתר�. ופשתי� ולא ממיני� אחרי�

ואליבא דרבא אי� . כ שאר המיני� ה� פוטרי� דוקא במינ� אבל שלא במינ� אינ� פוטרי�"משא
� מה� ציצית יחד דצמר ופשתי� לא בא ללמד שתעשה , לנו מקור מכא� דעשה דוחה לא תעשה 

אלא זה בא ללמד שצמר ופשתי� , ותשמע מזה ששרי כלאי� בציצית ועשה דוחה לא תעשה
 .פוטרי� בי� במינ� ובי� בשאינו מינ�
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  :נזיר ד� נח

  ?דמצורע" ראשו"מה לומדי� מ, הברייתות דלהל�' איזה עוד חילוקי� יש מחמת מחלוקת ב

  ].המש�[

  

  בא לדחות : 'ברייתא א  
 לאו דהקפת הראש במצורע

בא לדחות לאו ועשה : 'ברייתא ב
  דהקפת הראש בנזיר מצורע

ת ועשה"מני� דעשה דוחה ל
1
דמצורע" זקנו"מ 

 2
  דמצורע" ראשו"מ  

ת ועשה"דעשה דוחה ל דמצורע" זקנו"מה לומדי� מ
3

דתגלחת מצורע דוקא בתער  
4

  

  

  

                                                           

1
ד "וג� למ. ל שאי� עשה דוחה לא תעשה ועשה" אכ� בכל התורה קי.בדי� תגלחת מצורע', פי 

מ לא יכול ללמוד "מ, יר כ� שוה בכל ועשה דנז�דמצורע גבי נזיר מצורע " ראשו"שלומד זאת מ
 דיש לדחות מה ,)ה נזיר"בד(' כמו שכתבו התוס, לכל התורה שיהיה עשה דוחה לא תעשה ועשה

 .וכיו� שאפשר לעוקרו מעיקרא לכ� הוא נדחה, לעשה דנזיר שכ� ישנו בשאלה
2

מצורע לא א� הוא ' והייתי אומר שאפי, "ופאת זקנ� לא יגלחו) "יט:ויקרא יד(נאמר בכהני�  
ל "ומזה שמעינ� שעשה דתגלחת מצורע דוחה לא תעשה הנ. דמצורע שכ� יגלח" זקנו"ל "קמ, יגלח

 ".קדושי� יהיו") ו:ש� כא(וג� דוחה עשה האמור בכל מצות הכהני� דכתיב 
3

הרי הפסוק זה אמור בסת� ומיירי , דמצורע" ראשו"למה לא סגי לזה הדרשא מ' הקשתה הגמ 
יש בו רק לאו גרידא ובי� במצורע שהוא נזיר או כה� שיש בו לאו ועשה ובכל בי� במצורע ישראל ש

כ מזה יש ללמוד שעשה דוחה לא תעשה ועשה "וא, שתגלחת מצורע דוחה" ראשו"אופ� ילפינ� מ
 שבאמת אינ� ,'ותירצה הגמ. בי� בכהני� ובי� בנזיר דכיו� שה� שקולי� יש ללמוד את שניה�

כ נימא שדוקא "דבנזיר יש קולא שכ� ישנו בשאלה וא, יר ואחד לכה�שקולי� וצרי� פסוק אחד לנז
ובכה� יש קולא שאינו לאו השוה בכל ולכ� בו עשה , בו עשה דוחה לא תעשה ועשה ולא נלמד לכה�

  .כ לאו דנזירות ששוה בכל דג� נוהג בנשי�"משא, דוחה לא תעשה ועשה
4

 נעשה בה� גילוח והשחתה יחד שאי�, אבל אינה מועילה במספרי� או במלקט וברהיטני 
 ופטור עליה� א� �ומלקט ורהיטני משחיתי� ולא מגלחי� , מספרי� מגלחי� ולא משחיתי�(

לדחות את " זקנו"ומזה דאתא קרא ד).  א� שאינו במקו� מצוהזקנוסת� אד� את סיפר בה� 
 .מ שגילוח מצורע צרי� שיהיה במספרי� דוקא"ש" ופאת זקנ� לא יגלחו"ת ד"ל


