
 

 

 

 

 

 

 בתגלחת מצוה גילוח האסור בדרך כלל והיינו תער. צריךלחכמים יש מקור למצורע בתער מהיתור 'זקנו' שמ .1

 ולא שחייב? ,בתער למד רק שמותרמדוע שלא נאמר שמצורע מגלח אף במלקט ורהטני ו'זקנו' בא ל

 א"כ הפסוק לא היה צריך כלל לומר 'זקנו' והיינו אומרים אם נזיר שנדרו חטא, הותר בגילוח האסור, כל שכן מצורע שתגלחתו מצוה. .א

א"כ היה אסור בתער כיון שאין עשה דוחה לא תעשה במקום שאפשר לקיים  ,וברהיטני במלקטאם היה אפשר לקיים מצות גילוח  -ועוד  .ב

 שניהם.

 

 מהיכן נדע שמצורע מגלח דווקא בתער? ,אליעזר המחייב בתגלחת הזקן גם במלקטלר'  .2

 בתער.  -מגלח שער ראשו, אע"פ שנזיר בדרך כלל אסור  ,גם מצורע והגיע עת תגלחתו לצרעתוהיה נזיר ש, שש'ראשו' בא ללמד מכך ששנינו

 להתירו במצורע משמע שדינו בתער.  ומכך שהוצרכו

 , וראשו בא רק להתיר בתער אבל לא לחייב, וברהיטני במלקטשמצורע מקיים מצוה גם  -ואין לומר 

 .כיון שאם יכול לקיים מצוה במלקט לא יוכל לגלח בתער ולדחות את הלא תעשה ]כדלעיל[

 

 '?אשומה רבנן דרשו מ'ר .3

 ,'ראשכם פאת תקיפו לאשמצות תגלחת מצורע דוחה איסור ' למדל

 הוצרכו שני המקורות. 'יגלחו לא זקנם ופאתשתגלחת מצורע דוחה ' למדנושגם מזקנו כבר ואע"פ 

 ' ללמד ששמה הקפה והותרה רק במצורע.ראשולכן נכתב ', הקפה שמה לא הראש כל הקפתש מ'זקנו' לבד היינו חושבים .א

 , הקפה שמה הראש כל תשהקפו, תעשה לא דוחה עשהש :שני דברים לבד אכן היינו יודעים 'שומ'רא .ב

 . זקנו לכן נכתב ,שתגלחת מצורע טעונה תער לא היינו יודעיםאבל 

 

 לרבי אליעזר מה המקור שעשה דוחה לא תעשה? .4

 .'.. גדילים תעשה לך..לא תלבש שעטנז.

 ם בן ארבע כנפות. שמותר להטיל ציציות צמר בבגד פשתי ,איסור שעטנז למצות ציצית דורשים מסמיכות

 ועשה דציצית דוחה לאו דשעטנז.
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