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*נילף מהדדי טומאה תגלחת וגפן* .תגלחת טומאה וטהרה* .סתירה בתגלחת וקרבנות .הדרן!

א .נזיר אסור בטומאה תגלחת ויוצא מן הגפן ,ודיניהם דגפן קילא שאינה סותרת וחמורה שלא הותרה
מכללה ,וטומאה סותרת את הכל וחייבין עליה קרבן משא''כ תגלחת .ומקשינן דנילף מהדדי .1
טומאה לא תותר מכללה ק''ו מיין שאינו סותר ,ודחי דילפינן מקרא שאינו מיטמא להוריו אבל
מיטמא למת מצוה .2 .יין יותר מכללו ק''ו מטומאה שסותרת ,ודחי מיין ושכר יזיר לאסור יין מצוה
כיין הרשות .3 .יין יסתור הכל ק''ו מטומאה שהותרה מכללה ,ודחי והימים הראשונים יפלו כי טמא
נזרו .4 .תגלחת תסתור הכל ק''ו מטומאה שלא עשו מטמא כמיטמא ,ודחי כנ''ל .5 .נעשה בטומאה
מטמא כמיטמא ק''ו מתגלחת שאינה סותרת הכל ,ודחי שנאמר וטימא ראש נזרו .6 .לא נעשה
מגלח כמתגלח ק''ו מטומאה שסותרת הכל ,ודחי מקרא תער לא יעבור וקרינן לא יעביר.7 .
תגלחת לא תותר מכללה ק''ו מיין שאינו סותר ,ודחי דילפינן במצורע מקראי ראשו וזקנו.8 .
תגלחת לא תסתור כלל ק''ו מיין שלא הותר מכללו ,ודחי דבעינן גידול שיער .9 .יין יסתור שלושים
יום ק''ו מתגלחת שהותרה מכללה ,ודחי דאכתי איכא גידול שיער.
ב .דיני תגלחת של טומאה וטהרה  .1בתגלחת טומאה מזה בשלישי ובשביעי ומגלח בשביעי ומביא
קרבנותיו בשמיני ,ואם גילח בשביעי לר''ע מביא קרבנותיו בו ביום ולר''ט מגלח בשמיני כמו
מצורע ודחהו דנזיר טומאתו תלויה בימיו ולא בתגלחתו ,והטעם שאינו מביא בשביעי כיון שמחוסר
כיפורים אסור להכנס במחנה לויה וה''נ זב וליכא למילף מזה דטבול יום של זב הוי כזב .2 .בתגלחת
הטהרה מביא חטאת עולה ושלמים ,והתגלחת לרבי יהודה על השלמים שנאמר פתח אהל מועד
ולרבי אלעזר על החטאת כיון שקודמת בכל מקום ,ואם גילח על אחד משלשתן יצא .3 .הגילוח
בעזרה ,וליכא למילף שיגלח בפתח אהל מועד ממש דא''כ הוי בזיון וכן נתינת השיער תחת דוד
השלמים מחוסרת גם הבאה מלבד לקיחה ונתינה ,ואמרינן דבזמן שפתח אהל מועד סגור אינו מגלח
וכן נזירה אינה מגלחת בעזרה שמא יתגרו בה פרחי כהונה כיון שבאה מקושטת משא"כ סוטה.4 .
יש לתת את הרוטב על השיער וליתנו מתחת דוד זבח השלמים ,והשילוח ולחכמים רק בתגלחת
הטהרה במקדש כיון שנעשה כמצוותו ,לרבי יהודה רק בטהורים ,ולר''מ כולם משלחים מלבד טמא

במדינה כיון ששערו נקבר ,ואם נתן תחת דוד החטאת או האשם יצא דאתרבי שנאמר זבח .5 .יש
לבשל את השלמים והכהן נוטל זרוע בשילה מן האיל וחלת מצה ורקיק ונותן על כפי הנזיר ומניפן,
והנזיר מותר לשתות יין ולהטמא למתים לרבי אליעזר אחר המעשים כולם שנאמר ואחר ,ולר''ש
אחר מעשה יחידי בגז''ש אחר מגילוח .6 .תנופה דנזיר מעכבת ואתי לל''ק כר''א וקמ''ל אף שאינה
מעכבת את הכפרה ואמרינן זאת תורת הנזיר אף שאין לו כפים ,ודחי דצריך ואין לו תקנה כדין נזיר
ממורט לב''ש דאמרי א''צ להעביר תער ומצורע שאין לו יד או רגל לר''א וכרבי פדת דאמרו דבר
אחד ,ולל''ב אתי כרבנן ואם אין לו כפים הוי צריך ואין לו תקנה וכן דעת ב"ה בנזיר ממורט דאמרי
צריך להעביר ודלא כרבי פדת.
ג .דיני סתירה בתגלחת וקרבנות  .1גילח על הזבח ונמצא פסול תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו לו ,וכן
בחטאת שלא לשמה ,אבל בעולה או שלמים שלא לשמה לר''ש שאר זבחים עלו דקסבר שיכול
לגלח על שלמי נדבה ,ואם גילח על שלשתן ונמצא אחד מהן כשר תגלחתו כשירה ואח"כ יביא
שאר זבחים .2 .מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא ,לר''א סותר את הכל והיינו שבעה ולחכמים
יביא את שאר קרבנותיו ויטהר וכמעשה מרים התרמודית.
הדרן עלך פרק ששי!
פרק שביעי -כהן גדול
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*סדר עדיפות להטמא* .מת מצוה בנזיר.

א .כה''ג ונזיר מיטמאים למת מצוה ,ודיני סדר העדיפות להטמא  .1פליגי אם עדיף כה''ג שאין מביא
קרבן על טומאתו או נזיר שאין קדושתו לעולם .2 .כה''ג שנמשח עדיף על מרובה בגדים שאינו
מביא פר הבא על כל המצוות .3 .מרובה בגדים עדיף על משוח שעבר דאינו עובד .4 .עבר מחמת
קריו עדיף על עבר מחמת מומו שאינו ראוי לעבודה למחר .5 .סגן עדיף על משוח מלחמה לענין
טומאה ,והמשוח עדיף לענין להחיותו משום דתלו ביה רבים.
ב .ילפינן שכה''ג נטמא למת מצוה שנאמר על כל נפשות מת לא יבא דאינו מדובר בקרובים וכ''ש
ברחוקים ולאמו אתי לגז''ש מנזיר דמיטמא לנגעם וזיבתם של הוריו .ומייתי מנין שנזיר נטמא למת
מצוה  .1בעי למילף בק''ו מכה''ג שקדושתו לעולם ודחי דנזיר חייב בקרבן ,וליכא למימר שיטמא
לשאר מתים דאתו בק''ו מכהן הדיוט שמיטמא לקרובים ולא לרחוקים .2 .נילף כללות שנאמרו
בנזיר מכללות דכה''ג שאינו מיטמא לקרוביו ,ודחי נילף מכהן הדיוט שנטמא להם .3 .לר"ע על
נפש מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא ,לאחיו אתי לכה''ג שהוא נזיר ומזה גם שמעינן דכה''ג
נטמא לנגעם וזיבתם של הוריו ,ואיצטריך למימר אביו שמתייחס אחריו ואמו דודאי ילדתו ,ומקרא
ועל כל נפשות מת לא יבא מפיק רחוקים וקרובים וטומאה ברביעית דם הבאה משני מתים .4 .לרבי
ישמעאל לאביו אתי שאינו נטמא לקרובים ,לאחיו אתי שנטמא למת מצוה ,לאמו לגז''ש לנגעם
וזיבתם ,ולאחותו להולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו שיטמא למת מצוה וקמ''ל דהוו כרת,
וכה''ג שהוא נזיר אתי ממילא דמה לי דחיית לאו אחד או שנים.
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הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
יצאו לאור בס"ד מסכתות:
 ברכות
 שבת מהדורה חדשה.
 עירובין
 פסחים
 שקלים ר"ה
 יומא
 סוכה
 ביצה תענית
מגילה-פורים

 יבמות
כתובות
נדרים
נזיר סוטה
גיטין
 קידושין -עם תורתך שעשועי,

עם מחודדין בפיך.

סימני הדף ,ותוספתא

עם מדרש,

תוספתא ,ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה

 בבא קמא
 בבא מציעא
 בבא בתרא א-ב
 סנהדרין א-ב עם "יש סדר

 מכות שבועות
 עבודה זרה הוריות עם
מחודדין בפיך

 זבחים
 מנחות
 חולין
 בכורות עם הקדמות ומושגים
 ערכין-תמורה
 כריתות-מעילה
 נדה

לגמרא" ותמצית כל המסכתא.
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באהבתה תשגה תמיד -שיחות
באהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבי בונים שרייבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצד ללמוד
לשנן ולזכור ,עם הכנה למסכת מכות.
הקדמות ומושגים -סדר קדשים,
ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטהרות.

שירת ישראל -סוגיות מסכת ב"ק.
קיצור חרדים מנוקד ומסודר.

קיצור אלשיך רות
קיצור אלשיך אסתר
קיצור אלשיך איכה

בקרוב בס"ד על שה"ש וקהלת.

 ניתן להצטרף לקהל הקוראים,
ולקבל את העלון במייל
לפרטים תגובות והערות:
yesodot100@gmail.com
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המערכת

נשיח בחוקיך  1270מצוות לפי כל
השיטות של מוני תרי"ג המצוות.
בחקותיך אשתעשע -על תרי"ג מצוות,
לשיטת בה"ג ואזהרות ר"ש אבן גבירול.

עתים לתורה -לוחות ללימוד יומי לכל
יהודי ,עם הרב מרדכי גנוט שליט"א.

