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 מוחלט הסגר ב הסגר א טהור 
 ר' מאיר
אינו מחוייב  ,כשרואה

לפסוק לטהרו או 
 .לטמאו

 לכו"ע

 אין

 רואין

 לכו"ע
 רואין

 
  כהה:אם 
שמחה היא הרי 

 לו
 עמד:אם 

הסגר שני חייב 
הרי הוא כמו ו

 שהי'
 מראה טומאה:ב

לתוס' אפי' ר' 
יוסי מודה שאין 

. צריך לפסוק
למאירי סימן 
טומאה לאחר 

הסגר ראשון אינו 
 מצוי.

 להקל פוסק
 שמחה היא לו

 שותק להחמיר
שצריך פריעה ופרימה וטמא כיון 

טמא יקרא מפסיד צוותא 
 .וזה עדיף)תוס'( דעלמא 

 להקל פוסק
שמותר במחנה ישראל 

 וצוותא דעלמא עדיף
 להחמיר פוסק

 השהרי לא גרע ממה שהי

 ר' יוסי
כשרואה, מחוייב לפסוק 

 .לטהרו או לטמאו

 אינו רואה
 לטמאגם פסוק לשצריך 

 ויפסיד צוותא דעלמא,
 ויש דעדיף להו הא

 אינו רואה
שאם יטהרנו יפסיד צוותא 
 דאשתו, ויש דעדיף להו הא

 : לשון ארבי
 .כר"י: לטהרו או לטמאו

 .צוותא דאשתו עדיף

 להקל פוסק
 שהרי שמחה היא לו

 להחמיר פוסק
 צוותא דאשתו עדיף

 לתוס' אינו מפסיד( - )לרש"י מרויח

 אינו רואה
שאם יטהרנו יפסיד צוותא 

דאשתו, ועדיף לי' הא 
 מצוותא דעלמא

 : לשון ברבי
 .כר"י: לטהרו או לטמאו

 .צוותא דעלמא עדיף

 אינו רואה
ליטנו יפסיד צוותא חשאם י

דעלמא ועדיף ליה הא מצוותא 
 דאשתו

 להקל פוסק
 צוותא דעלמא עדיף

 להחמיר פוסק
 דלא גרע ממה שהיה

 
יסוד 

 המחלוקות
 רבי יוסי רבי מאיר

 רבי
 לשון ב לשון א

 הנגעכשרואה 
יכול לפסוק 
ק להקל ולשתו

 החמירמל

צריך לפסוק 
"לטהרו או 

 לטמאו"

צריך לפסוק 
"לטהרו או 

 לטמאו"

צריך לפסוק 
"לטהרו או 

 לטמאו"

 צוותא דעלמא צוותא דאשתו יש ויש צוותא דעלמא מה עדיף ליה

 

 מצורע מוסגר מצורע מוחלט
 טומאתו טומאתו

 אב הטומאה
 נשתלח חוץ למחנות

 מותר באשתו
 פריעה ופרימה

 וטמא טמא יקרא

 אב הטומאה
 *נשתלח חוץ למחנות

 )רש"י( באשתו אסור
 

 )תוס': גם רש"י מודה(*

 טהרתו טהרתו
, מים חיים, שני ציפרים

ושני  עץ ארז, אזוב
 .מזין עליוו .תולעת

 .מגלח כל שערו
 .טובל עצמו ובגדיו
 .סופר שבעה ימים

 .אסור באשתו
 .מגלח כל שערו

 .טובל עצמו ובגדיו
 .מביא קרבנותיולמחר 

 הכהן נותן מדם האשם
אזנו תנוך על  והשמן

על , ומהשמן ובהונותיו
 .ראשו

 טובל לטהרתו

עיקרי הלכות 
 נגעים

 מראה נגע
 )ולא כהה(

סימן 
 טומאה

 ההלכה פשיון

 מתחילה

  - - טהור 

 מצורע מוחלט - - ✓ ✓

✓  - - הסגר 

 הסגר שני   ✓ אחר הסגר א

 אחר הסגר
 א או ב

✓ ✓  
 מצורע מוחלט

✓  ✓ 

)עי' רש"י טהור    ✓ אחר הסגר ב
 ויקרא יג, ו(


