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  .ס �ד נזיר

והיה ספק מצורע מוחלט, נזיר שהיה ספק טמא מת
1

  ?כיצד סדר טהרתו, 

  

  סדר קרבנותיו  סדר תגלחותיו  

 צפורי� חטאת העו� ועולת בהמה'במביא  תגלחת ראשונה בסו� ימי החלטו   יו�'לאחר 
2
 

תגלחת שניה בסו� ימי סופרו   יו�'סאחר 
3

  מביא חטאת העו� ועולת בהמה  

  מביא חטאת העו� ועולת בהמה  לחת שלישית כנזיר טמאתג   יו�'צאחר 

 מביא קרב� טהרת נזיר עולה חטאת ושלמי�  תגלחת רביעית כנזיר טהור  יו�כ"קאחר 
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,  הוא טמא בודאי ואינו צרי� עוד הסגר לראות א� פשה הנגע�שא� הוא מצורע טמא , כלומר 

.  מיירי באופ� שכבר נתרפא מנגעוועתה. רק יש לנו ספק שמא הנגע הזה הוא בוהק והוא טהור
וכיו� , )ואחת אחר ימי סופרו, אחת אחר ימי החלטו(והנה כל מצורע צרי� שתי תגלחות לטהרתו 

דא� היה ודאי מצורע טמא היה (,  אינו יכול לגלח תו� שלשי� יו��שכא� הוא ג� ספק נזיר טהור 
מצורע ואי� תגלחתו דוחה אבל כא� שהוא רק ספק , מגלח מיד ומתחיל למנות נזירות טהרה

נמצא שממתי� שלשי� יו� ). נזירות ויש לחוש שמא הוא נזיר טהור ואסור לו להתגלח תו� שלשי�
ושוב ממתי� שלשי� יו� עד שיגלח תגלחת שניה של מצורע . עד שיגלח תגלחת ראשונה של מצורע

 בתחילה היה נזיר משו� שמא, והטע� שממתי� שלשי� יו� ולא רק שבע, )דהיינו אחר ימי סופרו(
אכ� כל מה שאנו . טמא ועכשיו עשה את נזירות הטהרה שלו ואינו יכול לגלח קוד� שלשי�

אבל א� היה , הוא רק על הצד שלא היה מצורע טמא, אומרי� שעכשיו עלו לו שלשי� יו� לנזירות
וד פעמיי� שלשי� ועכשיו צרי� למנות ע, מצורע טמא הרי שלא עולה לו ימי נזירותו עד טהרתו

ונמצא שהוא נטהר לאכול בקדשי� . פע� אחת מדי� נזיר טמא ופע� אחת מדי� נזיר טהור, יו�
 .ושותה יי� ומטמא למתי� אחר מאה ועשרי� יו�, אחר ששי� יו�

2
ועוד מביא חטאת .  דהרי ספק מצורע הוא�שתי צפורי� הוא מביא כמו מצורע כשנרפא מצרעתו  

 וא� הוא נזיר טמא היא לחובתו וא� לא היא באה על הספק �ת הוא העו� שמא נזיר טמא למ
אכ� על . ועל צד זה שהוא נזיר טמא העולה היא עולת נדבה, ולכ� דינה שאינה נאכלת אלא נקברת

כיו� שהצפורי� נעשות , אי� כא� חשש של חולי� בעזרה מחמת הצפורי�, הצד שהוא לא מצורע
� .ולה באה לחובתוהע, ועל הצד שהוא נזיר טהור. בחו

3
ואילו בשתי תגלחות , ובשתי התגלחות הראשונות הוא מתנהג כתגלחת מצורע שמגלח כל גופו 

  .האחרונות הוא מגלח רק את ראשו כדי� תגלחת נזיר


