
                 ""ָּכל ִּכיּנּוֵיי –מסכת נזיר פרק א' 
1

  
  
  
  
  
  
  

}}}}  

  מסכת

  נזיר
  

 "ָּכל ִּכיּנּוֵיי" –' אפרק 
 

  
   
  

  מהדורה מנוקדת, מפוסקת,
  מחולקת לסוגיות ולפסקאות

  עם רש"י
  

נישואיהם ושיתברכו בכל הברכותנישואיהם ושיתברכו בכל הברכותנישואיהם ושיתברכו בכל הברכותנישואיהם ושיתברכו בכל הברכותווינט ומוריה כרמיאל לרגל ווינט ומוריה כרמיאל לרגל ווינט ומוריה כרמיאל לרגל ווינט ומוריה כרמיאל לרגל מסכת זו לזכות והצלחה לבניה שלום מסכת זו לזכות והצלחה לבניה שלום מסכת זו לזכות והצלחה לבניה שלום מסכת זו לזכות והצלחה לבניה שלום לימוד לימוד לימוד לימוד 

 סדורה אמרג



2                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        

  

  

  

  תאמין!!! -יגעת ומצאת  -בהצלחה  
  

  

  

  

  

  

  
  

   להארות והערות
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
  vinetd@neto.net.ilדוא"ל 

 90407עתניאל ד.נ. הר חברון 

  

  

 ©  
  כל הזכויות על הטקסט שמורות למכון ממרא. 

  כל הזכויות על הניקוד, הפיסוק והחלוקה לסוגיות ופסקאות 
  שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'". 

  
   לשם לימוד וללא מטרות רווח. ניתן לצלם ולהדפיס

  
  

  ה"עתש ד' אלול



                 ""ָּכל ִּכיּנּוֵיי –מסכת נזיר פרק א' 
3
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        1ב, אב, אב, אב, א .1
ָנה           ִמׁשְ

ל יּנּוֵיי ּכָ   .ְנִזירּותּכִ  – ְנִזירּות ּכִ
  , ָנִזיר ֶזה ֲהֵרי -" ֱאֵהא" ָהאֹוֵמר

  , ָנִזיר - " ָנֶאה ֱאֵהא" אוֹ 
ִזיַח "", ָנִזיַח "", ָנִזיק"   . ָנִזיר ֶזה ֲהֵרי -" ּפָ
ֶזה ֲהֵריִני" ל ֵריִניֲה ", "ְמַסְלֵסל ֲהֵריִני" ,"ּכָ ַח  ָעַלי ֲהֵרי", "ְמַכְלּכֵ ּלֵ ַרע ְלׁשַ   . ָנִזיר ֶזה ֲהֵרי - "ּפֶ
   :"ִציּפֹוִרים ָעַלי ֲהֵרי"

י   .ָנִזיר: אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
  . ָנִזיר ֵאינוֹ : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

ָמָרא             ּגְ

א ּנָ ִדי ּתַ ים ָקֵאי ִמּכְ ֵסֶדר ָנׁשִ ֵני ַמאי  ,ּבְ   ? ָנִזירַטֲעָמא ּתָ
  

נָּ  ָרא ָקֵאיּתַ ָבר": א ַאּקְ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ 2"ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ
  . (דברים כד, א) 

ַרם ָלּה ַלֲעֵביָרה :ְוָהִכי ָקָאַמר    ?ִמי ּגָ
  ַיִין, 

ִקְלקּוָלּה : ְוָקָאַמר ל ָהרֹוֶאה סֹוָטה ּבְ ִין ּכָ יר ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ . ַיּזִ

                                                           

  כא-במדבר ו, א 1

ר הא א א א   אמֹר:  'ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ יר ַלהב ב ב ב ֶאל מֹׁשֶ י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ    '.ּדַ

ָכרג ג ג ג  יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ה ַוֲעָנבִ  ִמּיַ ּתֶ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ ּתֶ ים לֹא יֹאֵכללֹא ִיׁשְ    .ים ַלִחים ִויֵבׁשִ

ִין ֵמַח ד ד ד ד  ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכלּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ    .ְרַצּנִ

ַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ה ה ה ה  ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ּתַ יר ַלהּכָ ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער רֹאׁשוֹ ָקדֹׁש ִיְהיֶ  'ְמלֹאת ַהּיָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ    .ה ּגַ

ירֹו ַלהו ו ו ו  ל ְיֵמי ַהּזִ    .ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא 'ּכָ

י ֵנֶזר ֱאלֹהָ ז ז ז ז  מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ    .יו ַעל רֹאׁשוֹ ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ

   '.ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַלה ּכֹל ְיֵמיח ח ח ח 

יּ ט ט ט ט  יֹום ָטֳהָרתֹו ּבַ ח רֹאׁשֹו ּבְ א רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגּלַ ְתאֹם ְוִטּמֵ ֶפַתע ּפִ ֶחּנוּ ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ּבְ ִביִעי ְיַגּלְ ְ    .ֹום ַהׁשּ

ֵני יֹוָנה ֶאל הַ י י י י  ֵני ּבְ י תִֹרים אֹו ׁשְ ּתֵ ִמיִני ָיִבא ׁשְ ְ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדּכֵֹהן ֶאל ּוַבּיֹום ַהׁשּ    .ּפֶ

ֶפׁש ְוִקּדַ יא יא יא יא  ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ את ְוֶאָחד ְלעָֹלה ְוִכּפֶ ה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחּטָ ּיֹום ַההּואְוָעׂשָ    .ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ

יר ַלהיב יב יב יב  ִמים ָהִראׁשֹ  'ְוִהּזִ ם ְוַהּיָ ָנתֹו ְלָאׁשָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ י ָטֵמא ִנְזרוֹ נִ ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ּכֶ לּו ּכִ    .ים ִיּפְ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעדיג יג יג יג  יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹתֹו ֶאל ּפֶ ִזיר ּבְ   .ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּנָ

נֹו ַלהיד יד יד יד  ִמיָמה ְלַחּטָ  'ְוִהְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ָנָתּה ּתְ ת ׁשְ ה ַאַחת ּבַ ָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ְלעָֹלה ְוַכְבׂשָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ַאִיל ֶאָחד את וְ ּכֶ

ָלִמים ִמים ִלׁשְ ָ  טוטוטוטו .ּתָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ יֶהםְוַסל ַמּצֹות סֶֹלת ַחּלֹת ּבְ    .ֶמן ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ

אתֹו ְוֶאת עָֹלתוֹ ְוָעׂשָ  'ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ִלְפֵני הטז טז טז טז           .ה ֶאת ַחּטָ

ה  יזיזיזיז ָלִמים ַלהְוֶאת ָהַאִיל ַיֲעׂשֶ ה ַהּכֹהֵ  'ֶזַבח ׁשְ ּצֹות ְוָעׂשָ    .ן ֶאת ִמְנָחתֹו ְוֶאת ִנְסּכוֹ ַעל ַסל ַהּמַ

ַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲא יח יח יח יח  ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ׂשְ ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ ָלִמיםְוִגּלַ ְ ַחת ֶזַבח ַהׁשּ ר ּתַ   .ׁשֶ

ִזיר ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶא יט יט יט יט  י ַהּנָ ּפֵ ה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל ּכַ ל ּוְרִקיק ַמּצָ ה ַאַחת ִמן ַהּסַ ת ַמּצָ ָלה ִמן ָהַאִיל ְוַחּלַ ׁשֵ רַֹע ּבְ ַאַחר ת ַהּזְ

חֹו ֶאת ִנְזרוֹ  ּלְ    .ִהְתּגַ

נּוָפה ִלְפֵני הכ כ כ כ  נּוָפה ְוַעל ׁשֹוק 'ְוֵהִניף אֹוָתם ַהּכֵֹהן ּתְ רּוָמה וְ  קֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן ַעל ֲחֵזה ַהּתְ ִזיר ָיִיןַהּתְ ה ַהּנָ ּתֶ    .ַאַחר ִיׁשְ

נֹו ַלהכא כא כא כא  ר ִיּדֹר ָקְרּבָ ִזיר ֲאׁשֶ ה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרוֹ  'זֹאת ּתֹוַרת ַהּנָ ן ַיֲעׂשֶ ר ִיּדֹר ּכֵ ִפי ִנְדרֹו ֲאׁשֶ יג ָידֹו ּכְ ִ ׂשּ ר ּתַ ַבד ֲאׁשֶ   ַעל ִנְזרֹו ִמּלְ

  
ה ּוְבָעָלּה ְוָה  2 ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ָחּה ּכִ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ יתוֹ  ָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ   ִמּבֵ

    רש"י

  מתני' 
. כל המקבל עליו כל כינויי נזירות כנזירות

נזירות באותו לשון שבדו להן חכמים הרי 
אלו הן הוא נזיר כמו אם אמר הריני נזיר ו

כינויי נזירות נזיק נזיח פזיח מי שאמר 
הריני נזיק או שאמר הריני נזיח או פזיח 
הרי הוא נזיר משום הלין טעמי אית 
דאמרי לשון שבדו להן חכמים הן ואית 
דאמרי דהני כינויין לשון אומות הן אי 
משום דכי מחקת לרגל דקוף דנזיק ודופן 

שבו דח' דנזיח וגגו דפ''א דפזיח ודופן ח' 
. אע''פ האומר אהא משווית ליה נזיר:

   שלא הוציא בשפתיו נזיר:
. דידות נזירות כנזירות וכשם הרי זה נזיר

שאוחז אדם. בבית יד של כלי ומגביה את 
הכלי עצמו כך זה כיון דאמר אהא או 
שאמר אהא נאה הרי זה נזיר וטעמא 

   דכולה מתניתין מפרש בגמרא:
  גמ' 

. דמאי איריא מילי דנזיר מ''ט תני נזיר
   בסדר נשים:

. ובדין הוא דהוה ליה תנא אקרא קאי וכו'
למיתנייה לבתר סוטה אלא איידי דתנא 
כתובות דעיקר סדר נשים ותנא ביה פרק 
המדיר תנא ליה נדרים לבתר כתובות 
והדר תנא נזיר דמסמיך ליה קרא לנדור 
נדר נזיר וגו' והדר תנא סוטה דאמר מר 

וטה בקלקולה יזיר עצמו מן כל הרואה ס
היין היינו כדאמרינן בסוטה (דף ז.) בתי 

  הרבה יין עושה כו':
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        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .2
ַתח ּבְ     !ּוְמָפֵרׁש ָידֹות, ִכיּנּוִייןּפָ

  
ִדי ָרָבאָאַמר  יָמא ּכְ   : ְוִאיּתֵ

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ְנִזירּות" יּנּוֵיי ְנִזירּות ּכִ ל ּכִ ְנִזירּות, ְוֵאּלּו ֵהן ָידֹות: י, וִ ּכָ    ."ָהאֹוֵמר "ֱאֵהא" ֲהֵרי ֶזה ָנִזירדֹות ְנִזירּות ּכִ
  

אְוִלְפרֹוׁש כִּ  ֵריׁשָ   ! יּנּוֵיי ּבְ
  

א ֵריׁשָ ָסֵליק ַההּוא ְמָפֵרׁש ּבְ א ֵמַההּוא ּדְ ּנָ   . ּתַ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ה ַמְדִליִקין ּוַבּמָ  ּמֶ א ּוְמָפֵרׁש  ,(שבת כ:) ה ֵאין ַמְדִליִקין""ּבַ ֵריׁשָ    ."ֵאין ַמְדִליִקין" ּבְ

  

ה טֹוְמִנין ּוַבּמָ  ּמֶ אּוְמ  ,(שבת מז:) ה ֵאין טֹוְמִנין""ּבַ ֵריׁשָ    .ָפֵרׁש "ֵאין טֹוְמִנין" ּבְ
  

ה יֹוְצָאה ּוַבּמָ  ָ ה ִאׁשּ ּמֶ ה" ה ֵאיָנּה יֹוְצָאה""ּבַ ָ ֵצא ִאׁשּ א ּוְמָפֵרׁש "לֹא ּתֵ ֵריׁשָ    .ּבְ
  

   :ְוָהְתַנן
ֵהָמה יֹוְצָאה ּוַבּמָ  ה ּבְ ּמֶ א, (שבת נא:) ה ֵאיָנּה יֹוְצָאה""ּבַ ֵריׁשָ ָמל" ּבְ    .ּוְמָפֵרׁש "יֹוֵצא ּגָ

  ׁש נֹוֲחִלין ּוַמְנִחיִלין, "יֵ 
  נֹוֲחִלין ְולֹא ַמְנִחיִלין, 
  ַמְנִחיִלין ְולֹא נֹוֲחִלין, 

  , (בבא בתרא קח.) לֹא נֹוֲחִלין ְולֹא ַמְנִחיִלין"
א ֵריׁשָ   ! ּוְמָפֵרׁש "ֵאּלּו נֹוֲחִלין ּוַמְנִחיִלין" ּבְ

  
א, ְלעֹוָלם ֵני ָהִכי ְוָתֵני ָהִכי, ֶאלָּ    ּתָ

א   , ֶאלָּ
א - ם ָהָת  ֵריׁשָ יּה ּבְ ַנְפׁשֵ יּה הּוא ְמָפֵרׁש ִאיּסּוָרא ּדְ ַנְפׁשֵ ִאיּסּוָרא ּדְ    ,ּדְ

ֵהָמה י ּבְ ּבֵ ָאֵתי  - ּגַ ֵהָמה הּוא ּדְ יֵדי ּבְ ִאיּסּוָרא ַאּיְ א. ְמָפֵרׁש  - ּדְ ֵריׁשָ יָרא ּבְ     ֶהיתֵּ
י "ֵיׁש נֹוֲחִלין" ַנִמי    ב,ב ּבֵ ר ַנֲחָלה - ּגַ ֵרי ְמָפֵרׁש ִעיּקַ אּבְ    .ׁשָ

  
א  אֶאּלָ ֵריׁשָ יּנּוֵיי ּבְ   ! ָהָכא ִלְפרֹוׁש ּכִ

  
א ֲחִביִבין ֵליּה  ָרׁשָ א ַהְיינּו ַטַעם: ָידֹות, הֹוִאיל ְוָאְתָיין ֵליּה ִמּדְ   . ֶאּלָ

  
א ֵריׁשָ הֹון ּבְ ח ּבְ   ! ְוִליְפּתַ

  
ן ר ָקְרּבָ ִעיּקַ י ַמְתִחיל ַמְתִחיל ּבְ א ּכִ ּנָ   , ּתַ

י ְמ  ירּוׁשֵ אּוְלִעְנַין ּפֵ ֵריׁשָ   . ָפֵרׁש ָידֹות ּבְ
  

    רש"י

. דקתני כל כינויי פתח בכינויין
   נזירות כנזירות:

 . האומר אהא:ומפרש ידות
. אורחא תנא מההוא דסליק כו'

דתנא מההוא דסליק מתחיל 
   לפרושי ברישא כדתנן כו':
. י הכיאלא לעולם תני הכי ותנ

ומסתברא טעמא דהתם גבי 
במה בהמה יוצאה איידי בהמה 
הוא דאתי שאסור לגמל לצאת 
(באפסר) אבל הוא אינו חייב 
בדבר שאינו ראוי לה הלכך 
קלישא איסורא ולהכי מפרש 

 התירא ברישא:
. משום וגבי יש נוחלין נמי

דעיקר נחלה הוא מפרש עיקר 
   נחלה בריש':

אלא [הכא] לפרוש כינויי 
. שא אלא היינו טעמאברי

דמפרש ידות ברישא דהואיל 
ואתיין ליה מדרשא כדאמרי' 
בפרקא קמא דנדרים נזיר 
להזיר לעשות כינויי נזירות 
 כנזירות וידות נזירות כנזירות:

. ותני להו ברישא חביבין ליה
ואי אמרת כינויי נזירות נמי 
אתיין ליה מדרשא כדקתני עלה 
 לעשות כנויי נזירות כנזירות הא
לא הוי מדקא הדר ותני בההיא 
ברייתא גופא דנדרים אין לי 
אלא בנזירות בנדרים כו' ומקיש 
נדרים לנזירות מה נזירות עשה 
בו ידות נזירות כנזירות אף כן 
בנדרים ולא חשיב בהדייהו 
כינויי נזירות אלמא ברישא לא 
אתא אלא משום ידות נזירות 
כנזירות וכינויי נזירות אגב 

   גררא נסבא:
. וליתני וליפתח בהו ברישא

ידות נזירות כנזירות וכל כינויי 
   נזירות כנזירות:

תנא כי [מתחיל] בעיקר קרבן 
. כגון בכינויי נזירות שהן ברישא

ענין לשון נזיר כדפרישנא לעיל: 
ולענין פרושי מפרש ברישא ידות 
דאתיין מדרשא ובפ''ק דנדרים 
פריך הניחא למ''ד כינויין לשון 

להכי פתח בכינויין אומות הן ו
ברישא דעיקר הן אלא למ''ד 
לשון שבדו להן חכמים להיות 
נודר בו מאי איכא למימר 
ליפתח בידות ברישא הואיל 
ואתיין מדרשא ומשני מי קתני 
ידות במתניתין כלל אלא חסורי 
מחסרא לה ותני ידות להא 
מלתא נמי תריץ לה ואקדים נמי 
ותני ידות ברישא כל ידות 

ים וכל כינויי נדרים נדרים כנדר
כנדרים ולהכי מפרש ידות 
ברישא והדר כינויין: האומר 
אהא הרי זה נזיר ואמאי דלמא 
אהא בתענית קאמר: לימא 
דקסבר שמואל ידים שאין 
מוכיחות כלומר מדקא מוקים 
לה שמואל כגון שהיה נזיר עובר 
לפניו הא לאו הכי ליכא לספוקי 
בנזיר כלל דקסבר ידים שאין 

לא הויין ידים והא  מוכיחות
איפכא שמעינן ליה בפ''ק 
דקידושין דאמר שמואל האומר 
לאשה הרי את מקודשת הרי 
את מאורסת הרי את לאנתו 
הרי זו מקודשת ואע''ג דלא 

  אמר לי:
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        ב, בב, בב, בב, ב .3
   ."ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר - ָהאֹוֵמר "ֱאֵהא" "
  

ְלָמא  ַתֲעִנית'ּדִ    !ָקָאַמר 'ֱאֵהא ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָהָיה ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו גֹון ׁשֶ   . ּכְ

  
מּוֵאל ֵאיָנן מֹוִכיחֹות' :ֵליָמא ָקָסַבר ׁשְ   ? 'ָלא ָהְווָיין ָיַדִים -  ָיַדִים ׁשֶ

  
ָתא  ָאְמִרי: ִמיּלְ א ִלְסּפּוָקא ּבְ ִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו ֵליּכָ ּנָ ְזַמן ׁשֶ    .ַאֲחִריָנאּבִ

אי ִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו ֲאָבל ַוּדַ    ,ֵאין ַהּנָ
ְלָמא  ָאְמִריַנן: ַתֲעִנית'ּדִ    .ָקָאַמר 'ֱאֵהא ּבְ

  
נֹוָתיו ָקָאַמר   ! ְוִדְלָמא ְלפֹוְטרֹו ִמן ָקְרּבְ

  
ָקָאַמר ִלּבוֹ  ּדְ    .ּבְ

  
   ?ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא

  
ֵתיָמא ִוין, :ַמהּו ּדְ יו ְוִלּבֹו ׁשָ ֵעיַנן ּפִ    ּבָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

    רש"י

. לעולם קסבר שמואל אמרי
ידים שאין מוכיחות הויין ידים 
כגון גבי אירוסין וקידושין כיון 

קידושין דמדכר שם אירוסין ו
הוי הוכחה במקצת והכא היינו 
טעמא דבעינן להיות נזיר עובר 
לפניו משום דאיכא למימר אהא 
בתענית קאמר ולא הוי הוכחה 
כלל דליכא למיקם עלה 
דמילתא אי אמר בתענית או 
בנזירות ולא הוי נזיר דלא נתנה 
נזירות אלא להפלאה עד שיפרש 
שנאמר (במדבר ו) כי יפליא 

 ן ארי יפרש:לנדור ומתרגמינ
. אפי' כי נזיר עובר [דילמא וכו']

לפניו אמאי הוי נזיר ודילמא 
לפוטרו מקרבנותיו קאמר והכי 
משמע אהא אני במקומו 
להקריב קרבנותיו: הכא במאי 
עסקינן כגון שאמר שבלבו היה 

   לקבל עליו נזירות:
. דנזיר עובר לפניו אי הכי

וקאמר נמי בלבו מאי למימרא 
 יר קאמר:פשיטא אדעתא דנז

. בעינן שיהא פיו ולבו שוין
דבעינן שיהא מוציא בשפתיו 

   מה שיהרהר בלבו:
. דלא בעינן ובלבד שיהא קמ''ל

נזיר עובר לפניו הא אם אין נזיר 
עובר לפניו ואע''ג דאמר בלבו 
כיון דלא הוציא בשפתיו לא הוי 

  מוכחא מילתא:
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––    ב, בב, בב, בב, ב .4
   ."ָנִזיר - "ֱאֵהא ָנֶאה" "
  

ֶאה: ְוִדְלָמא ִמְצֹות?  ֶאּנָ   ְלָפָניו ּבְ
ְדַתְנָיא   :ּכִ

3"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו""
ִמְצֹות. ֶא  -  (שמות טו, ב)  ֶאה ְלָפָניו ּבְ   ּנָ

ה ְלָפָניו ה ָנָאה,   :ֶאֱעׂשֶ   סּוּכָ
  לּוָלב ָנֶאה, 

  ִציִצית ָנָאה, 
יָרִאין  ׁשִ   ! "ָנִאיםֶאְכּתֹוב ְלָפָניו ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנֶאה ְוֶאְכְרֶכּנּו ּבְ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

פּוס ּתָ ֶאה" ׁשֶ ָערֹו, ְוָאַמר "ֶאּנָ ׂשְ   . ּבִ
  

ָת      !"ָנֶאה"? :ְוָאְמִריַנן ֵליּה , א ֲעֵביָרהְנִזיָרא ִמילְּ
  

יֲאִפיּלּו לְ ּדַ  ִאין,   ג,א ר ַרּבִ ּפָ   , ָאַמר: ָנִזיר חֹוֵטאּדְ  ֶאְלָעָזר ַהּקַ
י י ָנִזיר ָטֵמא :ָהֵני ִמיּלֵ ּבֵ ּגַ

  , (במדבר ו, יא)  4
ר ָבֵעי ִמיְסּתַ ַאְייֵדי ּדְ   , ּדְ

ִמים ָהִראׁשֹ  :ָאַמר ַרֲחָמָנאּדְ  י ָטֵמא ִנְזרֹו" ִנים"ְוַהּיָ לּו ּכִ   , (במדבר ו, יב) ִיּפְ
ְלָמא ָאֵתי ְלִמיֲעַבר ַעל ְנִזירּוֵתיּה  - ָהָתם    , הּוא ּדִ

יּה  - ֲאָבל ָנִזיר ָטהֹור    . ָלאו חֹוֵטא ָקֵרי ּבֵ
  
  

                                                           

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ  3   ָעּזִ
ה ַהּכֵֹהן ֶא  4 ּיֹום ַההּואְוָעׂשָ ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ ֶפׁש ְוִקּדַ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ את ְוֶאָחד ְלעָֹלה ְוִכּפֶ   ָחד ְלַחּטָ

    רש"י

. האומר אהא נאה הרי זה נזיר
שיהא שערו  דמשמע הכי קאמר

   מגודל ונאה:
נזירא מילתא דעבירה ואמרי' 

. בתמיה ואי אמר אהא ליה נאה
נאה במילתיה דנזירות מי הויא 
נזירות מילתא דנוי דאמרי' לי' 

 זיל ותיהוי נזיר והנאה:
אין דאפילו לרבי אלעזר הקפר 

. ולא מיקרי דאמר נזיר חוטא
נאה דכתיב וכפר עליו מאשר 

   :חטא על הנפש (במדבר ו)
. שנטמא הני מילי גבי נזיר טמא

דאיידי דבעי מיסתר ימים 
הראשונים ומיהדר ומימני 
זימנא אחריתי אריכא ליה 

   מילתא:
דילמא אתי למיעבר על 

. כדאמר בפרק קמא נזירותיה
דנדרים (דף ט:) כשהן מטמאין 
ורבין עליהם ימי טומאה 
מתחרטין בהן ונמצאו מביאין 

   חולין לעזרה:
לאו חוטא  אבל נזיר טהור

. ואמרי' זיל ותיהוי קרינא ביה
  נזיר והנאה:
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        ג, אג, אג, אג, א .5
ֶזה ֲהֵריִני""[  ל ֲהֵריִני", "ְמַסְלֵסל ֲהֵריִני" ,"ּכָ ַח  ָעַלי ֲהֵרי", "ְמַכְלּכֵ ּלֵ   ]."ָנִזיר ֶזה ֲהֵרי -" ַרעּפֶ  ְלׁשַ
  

ֶזה"   . "ֲהֵריִני ּכָ
  

ָערוֹ  ָתפּוסּדְ ְנִהי ַנִמי  ׂשְ   ,ּבִ
ֶזה ֲהֵריִני'   !לֹא ָאַמר 'ּכָ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָהָיה ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו גֹון ׁשֶ    .ּכְ
  

  

   ."ֲהֵריִני ְמַסְלֵסל"
  

ָהֵדין  אי ּדְ ֲעָרא'ִמּמַ   '?ִסְלסּול ׂשַ
  

ַדֲאַמָרה ֵלי ְבָראּכְ י ַלַההּוא ּגַ ֵבי ַרּבִ    :ּה ַהִהיא ַאְמָתא ּדְ
ָעֶרָך? ׂשְ ה ְמַסְלֵסל ּבִ   ַעד ָמַתי ַאּתָ

  
ְכִתיב :ֵאיָמא 5"ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמָּך" :ּתֹוָרה, ּדִ

   !(משלי ד, ח) 
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָערוֹ  ,ָהָכא ַנִמי ׂשְ פּוס ּבִ תָּ    .ׁשֶ

  
  

ל"    ."ֲהֵריִני ְמַכְלּכֵ
  

אי ָהֵדין  ִמּמַ ָערוֹ 'ּדְ יְלּכּול ׂשְ    הּוא? 'ּכִ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
  ִסיד? "

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
יְלּכּול ֵדי ָלסּוד ּכִ   . (שבת עח:) "ּכְ

   :ַרבְוָאַמר 
ת ִציְדָעא   . ּבַ

  
י, :ֵאיָמא ִדְכִתיב ֵמיַזן ֲעִנּיֵ ל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו" :ּכְ    !)(בראשית מז, יב "ַוְיַכְלּכֵ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָערוֹ  ,ָהָכא ַנִמי ׂשְ פּוס ּבִ תָּ    .ׁשֶ
  

  

ַרע" " ַח ּפֶ ּלֵ   . "ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר - "ֲהֵרי ָעַלי ְלׁשַ
  

ָהֵדין  אי ּדְ יּלּוַח 'ִמּמַ   ִריּבּוָיא הּוא הּוא?   'ׁשִ
  

ְכִתיב ס ִרּמֹוִנים" :ּדִ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ 6"ׁשְ
  . (שיר השירים ד, יג) 

  
ַעּבּוֵריִמיּדֵ  :ֵאיָמא ִדְכִתיב, י ּדְ ֵני חּוצֹות""ְוׁשֹ  :ּכְ 7ֵלַח ַמִים ַעל ּפְ

  ! (איוב ה, י) 
  

א ּנָ ַרע" ָיֵליף :ּתַ ַרע" "ּפֶ    ,"ּפֶ
ִתיב ָהָכא ַרע""ָקדֹ  :ּכְ ל ּפֶ ּדֵ   , (במדבר ו, ה) 8ׁש ִיְהֶיה ּגַ

י ּכֹ  :ּוְכִתיב ָהָתם ּבֵ חּו" ֵהן ֶהְדיֹוטּגַ ּלֵ 9"ּוֶפַרע לֹא ְיׁשַ
   .ל מד, כ)(יחזקא 

  
ֵעית ֵאיָמא   ַנִמי ִריּבּוי הּוא,  "ׁשֹוֵלַח ַמִים"ַהאי  :ְוִאיּבָ

ם  ִדְמַתְרּגֵ י :ַרב יֹוֵסףּכְ א ְלֵפיָרא ְוַרּבִ ִקין ֵליּה ַמּיָ ַכד ַמׁשְ   . ּדְ

                                                           

ה 5 ֶקּנָ י ְתַחּבְ ְדָך ּכִ ַכּבֵ   ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמָּך תְּ
ָפִרים ִעם ְנָרִדים 6 ִרי ְמָגִדים ּכְ ס ִרּמֹוִנים ִעם ּפְ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ   ׁשְ
ֵני חּוצֹותהַ  7 ֵני ָאֶרץ ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ּפְ   ּנֵֹתן ָמָטר ַעל ּפְ
יר ַלה 8 ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהּיָ ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו תַּ ַער רֹאׁשוֹ  'ּכָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ
ח 9 ּלֵ חּו ּוֶפַרע לֹא ְיׁשַ ם לֹא ְיַגּלֵ יֶהםְורֹאׁשָ סֹום ִיְכְסמּו ֶאת ָראׁשֵ   ּו ּכָ

    רש"י

. דמוקמת ליה כגון נהי נמי
שתפוס בשערו אמאי הוי נזיר 
והא לא אמר הריני כזה דאי 
כזה אמר הכי משמע להו הריני. 

   כזה שיער לגדלו:
אמר שמואל כגון שהיה נזיר 

. דמשמע הריני עובר לפניו
בנזירות כזה: הריני מסלסל 

יני מכלכל או שאמר הרי עלי הר
לשלח פרע הרי זה נזיר. הריני 
מסלסל משמע דליעביד מידי 
דליהוי מהפך בשערו בגידול 

   דהיינו בנזירות:
. דכי אמר הריני ואימא תורה

מסלסל שמקבל עליו ללמוד 
תורה וקאמר שיהא מהפך בה 
 כדכתיב סלסלה ותרוממך:

. המוציא סיד בשבת כדתנן
הרבים מרשות היחיד לרשות 
   שחייב משום לא תוציאו:

כדי לסוד כילכול ואמר רב בת 
 }צדע, רקה{טינפל''א . צידעא

בלע''ז שמקפל השער שברקתה 
כמין מגרר כדי להעמיד על גבן 
כיפה שבראשה שלא יפול השער 

   שבאוזן למטה:
. קביל ואימא למיזן עניי

הרי עלי לשלח פרע  עילויה:
. דמשמע הרי עלי הרי זה נזיר

   פרע:לגדל 
. ממאי דהדין שילוח רבויא הוא

 כדקאמרת דלגדל פרע משמע:
. דכתיב שלחיך פרדס רמונים

גידוליך שגדילין יהיו כפרדס 
   רמונים שצומח ומתגדל:

. ואימא דשילוח מידי דעבורי
הוא דמשמע שיגוז שערו כמפנה 
מים ומעבירן ממקום למקום 
כדכתיב ושולח מים וגו' והאי 

ח פרע נמי דאמר הרי עלי לשל
משמע דאמר הרי עלי להעביר 

   פרע:
. תנא פרע פרע יליף כתיב הכא

בנזיר גדל פרע וכתיב גבי כהן 
הדיוט ופרע לא ישלחו מה פרע 
דכתיב גבי כהן הדיוט לישנא 
דריבוי הוא כדאמרינן בפרק 
כ''ג (סנהדרין כב:) פרע ליהוי 
עד שלשים ומירבא לא לירבי 
טפי משלשים דגמרינן ליה 

יב ביה (במדבר ו) מנזיר דכת
יהיה ויהיה בגימטריא הכי הוי 
אף פרע האמור גבי נזיר גידול 
שיער הוי והכי משמע שיניחנו 
לגדל עד שיבא לכלל פרע שהן 
שלשים ואפילו בעי למימר 
דלעולם שילוח מידי דעבר הוא 
אכתי לא קשיא ולא מידי דהכי 
משמע הרי עלי לשלח שיער 
(ולהביאו שיגיע) לכלל ל' שיהא 

רע דבין פרע דנזיר ובין פרע פ
דכהן הדיוט אינה פחותה 

   משלשים:
ואיבעית אימא האי ושולח מים 

. דכי משקין ליה מיא ריבוי הוא
  לארעא קא מרבי להו לפרי:
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        בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .6
ִרין""    – "ֲהֵרי ָעַלי ִציּפֳ

י   . "אֹוֵמר: ָנִזיר ֵמִאיר ַרּבִ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֵמִאיר?  ַרּבִ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ל ָעָליו,  יָער ִקיּבֵ ִרין ְסמּוִכין ְלׂשֵ   ִציּפֳ

ְכִתיב ִרין" :ּדִ ִרין ְרָבה ְוִטְפרֹוִהי ְכִצּפֲ ִנׁשְ ְעֵריּה כְּ י ׂשַ   . (דניאל ד, ל) "ַעד ּדִ
  

י ְסִמיְך ֵליּה  ֵמִאיר ָסַבר: ַרּבִ י ּדִ ִמיּדֵ יס ִאיִניׁש ּבְ   .  ַמְתּפִ
ַנן ָסְב    ג,ב ְסִמיְך ֵליּה  :ִריְוַרּבָ י ּדִ ִמיּדֵ יס ִאיִניׁש ּבְ   . לֹא ַמְתּפִ

  
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

י ָעְלָמא כּוּלֵ יס :ּדְ   . לֹא ַמְתּפִ
א, ַהְיינּו ַטֲעָמא  יּדְ ֶאלָּ   ֵמִאיר:  ַרּבִ

ל ָעָליו א ִצּפֹוֵרי ָנִזיר ָטֵמא ִקיּבֵ ּמָ יַנן ׁשֶ ָחְייׁשִ   . ּדְ
  

יַנן" ָקָא  ִדי "ָחְייׁשִ    ,ַמרִמּכְ
ְלָמא ל ָעָליו :ּדִ   !ִצּפֹוֵרי ְנָדָבה ִקיּבֵ

  
ן, ֵעי ֵליּה  ִאם ּכֵ    ."ֲהֵרי ָעַלי ֵקן" ִמּבָ

  
  !ַלי ִצּפֹוֵרי ְמצֹוָרע" ָקָאַמר"ֲהֵרי ָע  :ְוִדְלָמא

  
ָהָיה ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו גֹון ׁשֶ   .ּכְ

  
נֹוָתיו :ְוִדְלָמא    ר!ָקָאַמ  ָנִזיר ָטֵמא, ּוְלפֹוְטרֹו ִמן ָקְרּבְ

  
ָהָיה ָנִזיר ָטהֹור עֹוֵבר ְלָפָניו גֹון ׁשֶ   . ּכְ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

גֹון    :ָאַמרּדְ  ּכְ
ָער ָעַלי",  מּוִכין ְלׂשֵ ִרין ַהּסְ   "ִציּפֳ

ילְ  ב : יֹוָחָנן ַרּבִ    א.לֹ  -  ִאי לֹא ,ִאין –ִאי ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניו , ָאַמר ָהִכיּדְ ַאף ַעל ּגַ
ילְ  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ב  :ׁשִ   . ֵאין ָנִזיר עֹוֵבר ְלָפָניוּדְ ַאף ַעל ּגַ
  

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ְסִמיְך ֵליּה " :ִמי ִאיּכָ ָתא ּדִ ִמיּלְ יס ִאיִניׁש ּבְ    ?"לֹא ַמְתּפִ
   :ְוָהַתְנָיא

בּוָעהֲהֵרי זֹו  -"ָיִמין"  :ָהאֹוֵמר"   . "ׁשְ
ּום  ְכִתיבַמאי ַטֲעָמא ָלאו ִמׁשּ    :ּדִ

מֹ  ֶרם ְיִמינֹו ּוׂשְ ֵחי ָהעֹוָלם""ַוּיָ ַבע ּבְ ָ ׁשּ ַמִים ַוּיִ ָ    !(דניאל יב, ז) אלֹו ֶאל ַהׁשּ
  

   לֹא, ָאְמִרי:
ּום בּוָעה. ּדְ  ִמׁשּ   "ָיִמין" ּגּוֵפיּה ִאיְקֵרי ׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִיין ָלאֹוֵמר" בּוָעה :ִמּנַ ִהיא ׁשְ    ?"ָיִמין" ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ בַּ ׁשֶ יִמינֹו""ִנׁשְ   , (ישעיה סב, ח) ע ה' ּבִ

ִיין ָלאֹוֵמר מֹ :ִמּנַ בּוָעה"ׂשְ ִהיא ׁשְ    ?אל" ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ   . "(ישעיה סב, ח) 10"ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו"ׁשֶ

                                                           

ע ה 10 ּבַ ְך ֲאׁשֶ  'ִנׁשְ ירֹוׁשֵ ּתּו ְבֵני ֵנָכר תִּ ָגֵנְך עֹוד ַמֲאָכל ְלאְֹיַבִיְך ְוִאם ִיׁשְ ן ֶאת ּדְ יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו ִאם ֶאתֵּ   ר ָיַגַעתְּ ּבוֹ ּבִ

    רש"י

. והיכן הן ציפרין ציפרין הסמוכין לשיער
הסמוכין לשיער כדכתיב בדניאל עד די 

ין שעריה כנשרין רבה וטפרוהי כצפרין דצפר
   ושיער בחד קרא כתיבי:

דר''מ סבר מיתפיס איניש במידי דסמיך 
. ולהכי אמר צפרין דבעי לקבולי עליה ליה

גידול שיער דסמיך ליה לצפורים וכגון שהיה 
נזיר עובר לפניו או תפוס בשערו כדאמרינן 

 לעיל:
ורבנן סברי לא מתפיס איניש במידי דסמיך 

ל . ולא אמרי' שבדעתו היה לומר גידוליה
שער אי לאו דמפרש בהדיא ואע''ג דנזיר 

   עובר לפניו:
. איניש ור' יוחנן אומר דכ''ע לא מתפיס

   במידי דסמיך ליה:
. כי אמר אלא היינו טעמא דר''מ דחיישינן

הרי עלי ציפורין דדלמא קאמר שבדעתו 
לקבל עליו מידי דזימנין דמייתי עליה 
צפורים דהיינו נזירות דלכי מיטמא מייתי 

בנזיר טמא כתיב וכי ימות מת עליו  צפרים
בפתע פתאום כו' וביום השמיני יביא שתי 
תורים והזיר לה' את ימי נזרו וגו' (במדבר 

   ו):
. כלומר דלא הוי נזיר מכדי חיישינן קאמר

אלא משום דאמרי' שמא צפרי נזיר טמא 
קבל עליו ואי בתר חששא אזלינן ליחוש 

ה דילמא צפרי נדבה קיבל עליו ולא ניתנ
נזירות אלא להפלאה ואמאי קאמר ר''מ 

   דהוי נזיר כלל:
. דבעי למימר צפרי נדבה הוה אמר הרי א''כ

עלי קן דקן משמע צפרי נדבה אבל כי אומר 
הרי עלי צפורים לא משמע צפרי נדבה כלל 
הלכך מדקאמר צפורין ליכא לספוקי אלא 

   בצפורי נזיר:
. מקבל עליו תורת ציפורי מצורע ודלמא
החיה בדם השחוטה ולשלחן ולעשותן לטבול 

כהלכות צפרי מצורע והך פירכא דפרכינן 
השתא קא פריך בין לרבי יוחנן בין לר''ל 
דמכדי צפרים סתם קאמר הא איכא למיחש 
נמי לצפורי מצורע: ודלמא נזיר טמא הוה 
וקאמר לאיתויי צפורים ולפוטרו הוא 

   במקומו:
בר . דלאו כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו

אתויי הוא והלכך כי אמר צפורין לא אמר 
מאי  אלא אדעתא דליהוי נזיר כמותו:

. בין לרבי יוחנן בין לר''ל לא בינייהו
מיתרצא שמעתתא אלא כגון שנזיר טהור 
עובר לפניו משום דאית ליה למיפרך בה כל 
הני פירוכין ותריצנא כגון דנזיר טהור עובר 

סמוכין לפניו עסקינן מה לי אי משום צפרין 
לשיער אי משום צפרי נזיר טמא אי משום 

   הכי אי משום הכי הוה ליה נזיר:
איכא בינייהו כגון דאמר צפרין סמוכין 

. ר' יוחנן סבר אע''ג דאמר הכי לא לשיער
מוכחא מילתא דלקבולי עליה נזירות הוא 
דקאמר אלא לקבל עליו צפרין סתם בלא 

   נזירות אי לאו דנזיר עובר לפניו:
. כיון דאמר בהדיא צפורין לקישלריש 

סמוכין לשיער מוכחא מילתא דמשום 
נזירות קאמר ואף על גב דאין נזיר עובר 
לפניו דמיתפיס איניש בשיער דסמיך ליה 
 וכמאן דאמר הרי עלי לגדל שיער דמי:

. שלא אוכל ככר זה הרי זו האומר ימין
שבועה: מאי טעמא לאו משום דכתיב וירם 

מים וישבע בחי העולם. ימינו ושמאלו אל הש
   דקא מתפיס ימינו לישבע דסמיך ליה:

. ימין שאוכל ככר זה כאומר שבועה לא
שאוכל ככר זה דמי שנאמר נשבע ה' בימינו 

   בימינו אמר ונחשב כשבועה:
. מדכתיב ימינו וכתיב שנאמר ובזרוע עוזו

ובזרוע עוזו אלמא דזרועו היינו שמאלו והכי 
ברכות (דף ו.)  נמי אמרי' בפרק קמא דמסכת

מנין שהקב''ה מניח תפילין דכתיב ובזרוע 
עוזו ואין עוזו אלא תפילין כו' ותפילין 

 בשמאל קיימי:
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        ג, בג, בג, בג, ב .7
ָנה              ִמׁשְ

ים" :ֲהֵריִני ָנִזיר"    ,ִמן ַהַחְרַצּנִ
ִגים""    ,ִמן ַהּזָ
ְגַלַחת""    ,ִמן ַהתִּ

   - "ִמן ַהּטּוְמָאה" 
  ֵרי ֶזה ָנִזיר, ֲה 

ְקּדּוֵקי ְנִזירּות ָעָליו    .ְוָכל ּדִ
  

ָמָרא             ּגְ

ילֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין  ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

יב  םֵאינֹו ַחּיָ ּדֹור ִמּכּוּלָ ּיִ   . "ַעד ׁשֶ
ַנן ָאְמִרי הֹון :ְוַרּבָ ַחד ִמּנְ א ּבְ    ָהֵוי ָנִזיר. - ֲאִפיּלּו לֹא ָנַזר ֶאּלָ

  
יּדְ ַמאי ַטֲעָמא  ְמעֹון ַרּבִ    ?ׁשִ

  
ים ְוַעד ָזג" :ָאַמר ְקָרא ִין ֵמַחְרַצּנִ ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ 11"ִמּכל ֲאׁשֶ

  . (במדבר ו, ד) 
  

ַנן    ַמאי ַטֲעַמְייהּו? ,ְוַרּבָ
  

יר" :ָאַמר ְקָרא ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ   . (במדבר ו, ג) "ִמּיַ
  
יוְ  ְמע ַרּבִ יר" :ֹון ַנִמי ָהְכִתיבׁשִ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ    !"ִמּיַ
  

ֵעי ֵליּה ֶלֱאסֹור ֵיין ָהְרׁשּות.  ַההּוא ִמיּבָ   ֵיין ִמְצָוה ּכְ
  

א? -ַמאי ִהיא  ְלּתָ א ְוַאְבּדַ ּתָ     ְקדּוׁשְ
ע ְועֹוֵמד ָעָליו ֵמַהר ִסיַני   ד,א ּבָ   ! ?ֲהֵרי מּוׁשְ

  
א י ָהא  ,ֶאלָּ    :ָרָבאָאַמר ּדְ ּכִ

בוּ  ה""ׁשְ ּתֶ ֶאׁשְ   , ָעה ׁשֶ
   – "ֲהֵריִני ָנִזיר" :ְוָחַזר ְוָאַמר

בּוָעה   . ָאְתָיא ְנִזירּות ָחְייָלא ַעל ׁשְ
  

ַנן ַנִמי ֵיין ְרׁשּות ,ְוַרּבָ ֵעי ֵליּה ֶלֱאסֹור ֵיין ִמְצָוה ּכְ   ! ָהא ִמיּבָ
  

ן, ֵליָמא ְקָרא  ִין"ִאם ּכֵ ָכר"ַמאי , "ִמּיַ    ?"ְוׁשֵ
ּה ּתַ  ְמַעּתְ ִמיּנָ יׁשָ    .ְרּתֵ

  
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   ? ׁשִ
  

ָכר" :ַתבכָ ּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא  ָכר"ְלַאּלּוֵפי  "ׁשֵ ָכר" "ׁשֵ ׁש.  "ׁשֵ   ְלִמְקּדָ
ְכִתיב ךְ  :ּדִ ה ּוָבֶניָך ִאּתָ ּתְ ַאּתָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ 12""ַיִין ְוׁשֵ

  , (ויקרא י, ט) 
י ָנִזיר ַיִין ּבֵ ִליְתַסר ַמה ּגַ ָאר ַמׁשְ , הּוא ּדְ   לֹא,  - ִקין ֲאָבל ׁשְ

ִרין ּכְ ּתַ ׁשְ ִקין ַהּמִ ָאר ַמׁשְ ִליְתַסר, ֲאָבל ׁשְ ׁש ַנִמי ַיִין הּוא ּדְ י ִמְקּדָ ּבֵ   . לֹא - ַאף ּגַ
  

יְד ּוְלַאּפּוֵקי ִמ    . ְיהּוָדה ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ַבׁש ְוָחָלב, ְוִנְכַנס  ָתה ּדְ ֵביָלה ְקִעיִלית, ְוׁשָ ׁש ָאַכל ּדְ ְקּדָ יב –ַלּמִ   . "ַחּיָ

                                                           

ִין 11 ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכל ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ  ֵמַחְרַצּנִ

ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם 12 בֲֹאֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְולֹא ָתֻמתּו ֻחּקַ ְך ּבְ ה ּוָבֶניָך ִאתָּ תְּ ַאתָּ ׁשְ ָכר ַאל תֵּ   ַיִין ְוׁשֵ

    רש"י

  מתני' 
. אמר הריני נזיר מן החרצנים

או שאמר הריני נזיר מן הזגין 
כו' הרי הוא כמי שאמר הריני 
נזיר סתם שמקבל עליו כל 

   דקדוקי נזירות:
  

  גמ' 
. ר אלא מאחד מהןאפילו לא נז

או מן חרצן או מן זג הרי זה 
 נזיר וכל דקדוקי נזירות עליו:

. משמע שצריך מכל אשר יעשה
שיהא נוזר מכל אשר יעשה 
שאינו נזיר אלא א''כ נוזר 

   מכולם:
. אמר קרא מיין ושכר יזיר

דמשמע דאפילו דלא נזר אלא 
 מיין לחודיה הוי נזיר מכולם:

לאסור יין מצוה כיין הרשות 
. מאי היא קדושתא ואבדלתא

 מי חייל עליה איסור נזירות:
והרי מושבע ועומד עליו מהר 

. דכתיב זכור את יום סיני הוא
השבת לקדשו זוכרהו על היין 
אין לי אלא בכניסתו ביציאתו 
מנין ת''ל כו' (. פסחים דף קו) 
וקי''ל דנשבע לבטל את המצוה 
פטור דלא אתיא שבועה 

תנן ומבטלה מצוה וא''ת הא 
(נדרים דף טז. שבועות דף כה.) 
חומר בנדרים מבשבועות שכן 
הנדר חל על דבר מצוה כדבר 
הרשות דאיש כי ידור נדר לה' 
כתיב אפילו במידי דלה' נמי לא 
קשיא דהא לא הוי אלא כגון 
דאמר ישיבת סוכה עלי דאוסר 
אותה עליו ואין מאכילין את 
האדם דבר האסור לו אבל אם 

ב בסוכה אמר קונם שלא אש
אין בדבריו כלום והכי מסקינן 
לה בנדרים בפרק ואלו מותרין 
(דף טז:): אלא כי הא דאמר 
רבא שבועה שאשתה וחזר 
ואמר הריני נזיר אתיא נזירות 
חיילא על שבועה. והיינו 
דקאמר לאסור יין מצוה דנשבע 
לשתות כיין הרשות וכי תימא 
מאי שנא נשבע מפי עצמו 

רינן מנשבע מהר סיני הכי אמ
ליה בהדיא במס' שבועות (דף 
כט.) שבועה שאוכל ככר זו וחזר 
ואמר שבועה שלא אוכלנה על 
הראשונה חייב משום שבועת 
בטוי ועל השניה חייב משו' 
שבועת שוא והתם מפרש טעמא 
ומיהו איכא לן למשמע מינה 
דקאמר חייב על השניה אע''ג 
דהוי נשבע לבטל את המצוה 
 דנזירות נמי חיילא אהאי

   דנשבע לשתות יין:
. לאסור מאי ושכר ש''מ תרתי

יין מצוה כיין הרשות וכי לא 
נדר נמי אלא מחד מינייהו דהוי 

   נזיר מכולהו:
. כהן הבא למקדש כי אף גבי

שתה יין הוא דליתסר אבל כי 
שתה שאר מילי דמשכרין לא 

  ולאפוקי מדר' יהודה כו':
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ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

י ְמעֹון ֵלית ֵליּה  ַרּבִ   . 'ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור' :ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ טּור - ָהאֹוֵכל ְנֵביָלה ּבְ   . "ּפָ

  
ַנן ַנִמי ה ִמגֶּ  :ָהְכִתיב ,ּוְלַרּבָ ר ֵיָעׂשֶ ִין""ִמּכל ֲאׁשֶ   ! (במדבר ו, ד) ֶפן ַהּיַ

  
ַנן ָאְמִרי ד :ְלָך ַרּבָ ְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזהַעל ִאיּסּוֵרי ָנִזיר  ָהָתם ִליּמֵ ּמִ   .ׁשֶ

  
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ    ?ׁשִ
  

  ֵלית ֵליּה ֵצירּוף, 
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
הּו  ל ׁשֶ   ְלַמּכֹות,  - ּכָ

ִית ֶאּלָ  ּזַ ןלֹא ָאְמרּו ּכַ   . "א ְלִעְנַין ָקְרּבָ

    רש"י

   . שם מקום:קעילית
נו טעמא . הייאיבעית אימא

דר''ש דאמר אינו חייב בנזירות 
עד שיזיר מכולן בסתם דאמר 
הריני נזיר דר''ש לטעמיה דלית 
ליה איסור חל על איסור וה''נ 
כי אסר עצמו מן החרצנים ומן 
הזגין וחיילא עליה נזירות לא 
אתי אידך פלגא דתגלחת 
וטומאה וחיילא עילויה אי נמי 
כי הזיר עצמו מן היין לא אתי 

תגלחת וטומאה וחייל  איסור
אאיסור יין לשווייה נדר גמור: 
ומנא תימרא דר''ש לית ליה 
איסור חל על איסור דתניא ר''ש 
אומר האוכל נבילה ביום 
הכפורים וכו'. דלא אתי איסור 
יום הכפורים וחייל אאיסור 
נבילה דלא אמרינן מיגו דאתא 
יום הכפורים ואיתוסף איסורא 
 לגבי שאר מילי איתוסף נמי
לגבי נבילה ור''ש לטעמיה 
דאמר במסכת כריתות (דף כג.) 
דאפילו איסור חמור לא אתי 
וחייל על איסור קל והכי 
פרישנא לה במסכת [יבמות] (דף 
 לג:) ובמסכת שבועות (דף כד.):
לימד על כל איסורי נזיר 

. לכזית שמצטרפין זה עם זה
שאם לא אכל בין חרצן וזג אלא 

ר''ש כזית בלבד חייב מלקות: ו
דלא דריש ביה האי טעמא אלא 
עד שיזיר כו' אזיל לטעמיה דלא 
מצריך ליה האי קרא משום 
צירוף דלר''ש לית ליה צירוף 
דקסבר ר''ש אפילו לא אכל 
אלא כל שהוא חייב דעובר בלאו 
האמור בו מחרצנים ועד זג לא 
יאכל דתניא ר''ש אומר כל 
שהוא למלקות לא אמרו שיעור 

ענין קרבן אכילה לכזית אלא ל
ולענין שאר איסורין שחייבין על 
שגגתו חטאת כגון חלב ודם 
וחמץ בפסח אבל גבי נזיר כי 
עבר על נזירותו ואכל זג או 
חרצן דמילקא הוא דלקי ולא 
הוי חייב קרבן בכל שהוא 
מחייב ולא בעינן ביה צירוף 
הלכך הואיל ולא מיצטריך 
משום צירוף מייתר ליה קרא 

ייב עד לההוא טעמא דאינו ח
שיזיר מכולן: מתני' הריני 
כשמשון או כבן מנוח או כבעל 
דלילה או שלא אמר כבעל 
דלילה אלא אמר כשמשון או 
כבן מנוח כמי שעקר דלתות עזה 
או שלא אמר דלתות עזה אלא 
אמר כשמשון כבן מנוח כמי 

  שנקרו פלשתים את עיניו:
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ָנה              ִמׁשְ

ְמׁשֹון",  ׁשִ   "ֲהֵריִני ּכְ
ֶבן ָמנֹוַח",    "ּכְ

ִליָלה",  ַבַעל ּדְ   "ּכְ
ה",  ְלתֹות ַעּזָ ָעַקר ּדַ ִמי ׁשֶ   "ּכְ

ים ֶאת ֵעיָניו"  תִּ ִלׁשְ רּו ּפְ ּקְ ּנִ ִמי ׁשֶ    -  "ּכְ
ְמׁשֹון   ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר ׁשִ

  

ָמָרא             ּגְ

ה ִלי ְלִמי ל ָהֵליןָלּמָ   ? ְתָנא ּכָ
  

   ,יְצִריכֵ 
ִאי ָאַמר ְמׁשֹון" :ּדְ ׁשִ ְמׁשֹון ַאֲחִריָנא :, ֲהָוה ָאִמיָנא"ֲהֵריִני ּכְ    ,ׁשִ

ַמע ָלן ֶבן ָמנֹוַח" :ָקא ַמׁשְ    ."ּכְ
ָנא ֶבן ָמנֹוַח" :ְוִאי ּתְ ִמיְתְקִרי ָהִכי :ֲהָוה ָאִמיָנא, "ּכְ א ּדְ   , ִאיּכָ

ַמע ָלן ַבַעל ּדְ  :ָקא ַמׁשְ ים ֶאת ֵעיָניו"וּ  ,ִליָלה""ּכְ תִּ ִלׁשְ רּו ּפְ ּקְ ּנִ ִמי ׁשֶ   ."ּכְ
  
  

    רש"י

. צריך לנהוג הרי זה נזיר שמשון
ות שמשון ולקמן בעצמו בנזיר

   מפרש היכי הוי:
  

  גמ' 
. ותו לא ה''א דאי אמר כשמשון

שמשון אחרינא קאמר להכי 
אמר כבן מנוח ואי הוה אמר 
נמי כשמשון כבן מנוח בלבד 
ה''א איכא איניש אחרינא 
דאתקרי נמי הכי או בן מנוח או 
שמשון בן מנוח לה''ק בהדייהו 
כבעל דלילה או כמי שנקרו 

ו או כמי שעקר פלשתים את עיני
דלתות עזה דמיגליא מילתא 

  דלא הוה אחרינא:
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        בבבב- - - - ד, אד, אד, אד, א .9
ָנה              ִמׁשְ

ְמׁשֹון?  ין ְנִזיר עֹוָלם ִלְנִזיר ׁשִ   ַמה ּבֵ
   :"ְנִזיר עֹוָלם"

ָערֹו  יד ׂשְ ַתַער,  - ִהְכּבִ   ֵמיֵקל ּבְ
ֵהמֹות.  לֹׁש ּבְ   ּוֵמִביא ׁשָ

ן טּוְמָאה. - ְוִאם ִנְטָמא    ֵמִביא ָקְרּבַ
ְמׁשֹון"    :"ְנִזיר ׁשִ

ָערֹו  יד ׂשְ   ֵאינֹו ֵמיֵקל,  - ִהְכּבִ
ן טּוְמָאה - ְוִאם ִנְטָמא    . ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבַ

  

ָמָרא             ּגְ

ֵמיּה?  -  "ְנִזיר עֹוָלם" ַכר ׁשְ   ַמאן ּדְ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
  . 13עֹוָלם רֲהֵרי ֶזה ָנִזי - "ֲהֵריִני ְנִזיר עֹוָלם"  :ָהאֹוֵמר"

ְמׁשֹון?  ין ְנִזיר עֹוָלם ִלְנִזיר ׁשִ   ַמה ּבֵ
  : "ְנִזיר עֹוָלם"

ָערֹו  יד ׂשְ ַתַער,  - ִהְכּבִ   ֵמיֵקל ּבְ
ֵהמֹות,  לֹׁש ּבְ   ּוֵמִביא ׁשָ

ן טּוְמָאה.  - ְוִאם ִנְטָמא    ֵמִביא ָקְרּבַ
ְמׁשֹון"    :"ְנִזיר ׁשִ

ָערֹו  יד ׂשְ ַתַער,   ֵאינֹו ֵמיֵקל - ִהְכּבִ   ּבְ
ן טּוְמָאהוְ    ד,ב    ."ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבַ

  

                                                           

 על פי הגהת הב"ח 13

    רש"י

. הריני נזיר עולם הרי זה נזיר
כל ימי חייו דכי אמר הריני נזיר 
עולם משמע דנזירות קבל עליו 
עד עולם לפיכך כיון שהגיע לל' 
יום שיש לו כובד שיער מיקל 

   בתער ומגלח כל ל' ול':
. לכל תגלחת ותגלחת ג' ומביא

בהמות חטאת ועולה ושלמים 
   כמו שנאמר בענין:

. ואם נטמא מביא קרבן טומאה
כבש בן שנתו לאשם ושתי 
תורים או שני בני יונה אבל 
המקבל עליו נזירות שמשון הרי 
זה נזיר עולם ולעולם אינו מיקל 

   בתער:
ואם נטמא אינו מביא קרבן 

. שכן מצינו בשמשון טומאה
 שנטמא למתים כדמפרש לקמן:

 



                 ""ָּכל ִּכיּנּוֵיי –מסכת נזיר פרק א' 
13

        בבבבד, ד, ד, ד,  .10
ְמׁשֹון"[     :"ְנִזיר ׁשִ

ָערֹו  יד ׂשְ   ֵאינֹו ֵמיֵקל,  - ִהְכּבִ
ן טּוְמָאה - ְוִאם ִנְטָמא    ]."ֵאינֹו ֵמִביא ָקְרּבַ

  
ן    , לֹא ַמְייֵתיּדְ  הּוא -ָקְרּבָ

  . ַחְייָלא ֲעֵליּה  - ֲאָבל ְנִזירּות
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
י אלֹ    ְיהּוָדה,  ַרּבִ

י ְולֹא ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ְמׁשֹון  ִתים,  - ְנִזיר ׁשִ ֵמא ַלּמֵ ר ִליטָּ   מּותָּ
ְטָמא.  ּנִ ְמׁשֹון ׁשֶ ׁשִ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ   ׁשֶ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ְמׁשֹון"  :ָהאֹוֵמר לּום - "ְנִזיר ׁשִ   , לֹא ָאַמר ּכְ

יו ָצאת ְנִזירּות ִמּפִ ּיָ ְמׁשֹון ׁשֶ ׁשִ ּלא ָמִצינּו ּבְ    ."ׁשֶ
  

י    ?ַמּנִ
יִאי  ה :ָהָאַמר –ְיהּוָדה  ַרּבִ ִחיּלָ   !"ִאם ִנְטָמא"ּוַמְתִניִתין ָקָתֵני , ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
יִאי  ְמעֹון  ַרּבִ ָלל!  :ָהָאַמר –ׁשִ   לֹא ָחְייָלא ֲעֵליּה ְנִזירּות ּכְ

  
   ְיהּוָדה ִהיא, יַרּבִ  ְלעֹוָלם

י ְנִזיר עֹוָלם ּבֵ ָקָתֵני ּגַ    ,"ִאם ִנְטָמא" - ְוַאְייֵדי ּדְ
ְמׁשֹון י ְנִזיר ׁשִ ּבֵ ָנא ַנִמי ּגַ   . "ִאם ִנְטָמא" -  ּתְ

  
  

ֵאי ָקִמיּפְ  ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ ְפלּוְגּתָ   , יְלגֵ ֵליָמא ּבִ
ְתַנן    :14ּדִ

ְבכֹור",    "ֲהֵרי ָעַלי ּכִ
י   , אֹוֵסר :בַיֲעקֹ ַרּבִ

יוְ  יר יֹוֵסי ַרּבִ   . "ַמתִּ
יַמאי ָלאו  יְיהּוָדה ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ ר,ּדְ ב ַיֲעקֹ  ַרּבִ יּדָ ָבר ַהּנִ ֵעיַנן ּדָ    ָאַמר: ָלא ּבָ

יוְ  ְמעֹון ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ יׁשִ רּדְ יֹוֵסי,  ַרּבִ יּדָ ָבר ַהּנִ ֵעיַנן ּדָ    .ָאַמר: ּבָ
  

ָב  לֹא, ֵעיַנן ּדָ י ָעְלָמא ּבָ כּוּלֵ כֹור, ּדְ י ּבְ ּבֵ אֵני ּגַ ר, ְוׁשָ יּדָ   ר ַהּנִ
יּה: ְכִתיב ּבֵ 15ַלה'"" ּדִ

כֹור -, (במדבר ל, ג)    . ְלַרּבֹות ֶאת ַהּבְ
  
יוְ     ?יֹוֵסי ַרּבִ
  

   :ךְ ָאַמר לָ 
ם -  "ַלה'" ַההּוא את ְוָאׁשָ ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות ַחּטָ   ִמיּבָ

  
ם"ּוָמה ָרִאיָת  את ְוָאׁשָ כֹור'יא ֶאת ּוְלהֹוִצ  "ְלַרּבֹות ַחּטָ   ? 'ַהּבְ

  
ם  את ְוָאׁשָ ה ֲאִני ַחּטָ ֶנֶדר, - ְמַרּבֶ יָסן ּבְ ן ַמְתּפִ ּכֵ    ׁשֶ

כֹור ּומֹוִציא ֲאִני ֶנֶדר.  - ֶאת ַהּבְ יסֹו ּבְ ֵאין ַמְתּפִ   ׁשֶ
  
יוְ     ?בַיֲעקֹ  ַרּבִ
  

ֶנֶדר הּוא. :ָאַמר ָלךְ  יסֹו ּבְ כֹור ַנִמי ַמְתּפִ    ּבְ
  

                                                           

 לא מצינו כזאת משנה, מסורת הש"ס גורס "דתניא". 14

י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה 15 ה 'ִאיׁש ּכִ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ  אֹו ִהׁשּ

    רש"י

מני אי רבי יהודה הא אמר 
. ליטמא דמותר לכתחילה

ומתני' קתני אם נטמא בדיעבד 
אבל לכתחילה לא. תנא נמי גבי 
נזיר שמשון אם. וה''ה נמי 

   לכתחילה מותר:
   . ככר זו כבכור:הרי עלי

רבי יעקב אוסר דלא בעינן 
. שיהא איסורו בדבר הנידר כגון

(חטאת) ושלמים (דהא כתיב 
ור נדר לה' לרבות דבר איש כי יד

   האסור כגון בכור):
רבי יהודה סבר לה כר' יעקב 

. הכי דאמר לא בעינן דבר הנדור
נמי כי אמר הריני נזיר שמשון 
הוי נזיר ואע''ג דשמשון לא יצא 

   נזירות מפיו:
. דאומר לא הוי נזיר סבר ור''ש

לה כר' יוסי דאמר מותר משום 
דלא התפיס אלא בבכור דלא 

נדור שהרי קדושתו הוי דבר ה
   מרחם:

. דהיינו טעמא ושאני גבי בכור
דרבי יעקב משום דכתיב לה' 
איש כי ידור נדר לה' לרבות את 

   הבכור:
. דכי אמר לרבות חטאת ואשם

ככר זה עלי כחטאת וכאשם 
   אסור:

מרבה אני חטאת ואשם שכן 
. שאינו מביא מתפיסן בנדר

חטאת ואשם עד שיהא מחויב 
טאתי להן ויאמר זהו לח

  ולאשמי:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ית ַרּבֵ " ל ּבֵ   ינּו ָאְמרּו: ׁשֶ

יׁשֹו,  ְצָוה ָעָליו ְלַהְקּדִ מִּ תֹוְך ֶעְדרֹו ׁשֶ כֹור ּבְ ִין ְלנֹוָלד לֹו ּבְ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ יׁש""ׁשֶ ְקּדִ ָכר ּתַ   . "(דברים טו, יט) 16ַהּזָ
  
יוְ     ?יֹוֵסי ַרּבִ
  

יׁשֹו,ּדְ ְנִהי : ךְ ָאַמר לָ     ִמְצָוה ְלַהְקּדִ
יׁש ֵליּה    ?!דֹוׁש ִמי לֹא ָק  -ִאי לֹא ַמְקּדִ

  
  

י ָנִזיר ַנִמי, ּבֵ   ! (במדבר ו, ב) ַלה'"" :ָהְכִתיב ּגַ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ַההּוא, ִמיּבָ
יקָאַמר " ּדִ ְמעֹון ַהּצַ    :ׁשִ

רֹום,  א ֵאָלי ִמן ַהּדָ ּבָ ם ָנִזיר ָטֵמא, חּוץ ֵמָאָדם ֶאָחד ׁשֶ י ֲאׁשַ ַמי לֹא ָאַכְלתִּ   ִמּיָ
ים. ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רֹוִא  ּלִ ְלתַּ   י, ּוְקוּוּצֹוָתיו ְסדּורֹות לֹו תַּ

ָער ָנֶאה ֶזה?  ֵחת ׂשֵ ִני, ָמה ָרִאיָת ְלׁשַ י לֹו: ּבְ   ָאַמְרתִּ
ְעָיין,  אֹוב ַמִים ִמן ַהּמַ י ִלׁשְ ִעיִרי ְוָהַלְכתִּ   ָאַמר ִלי: רֹוֶעה ָהִייִתי ַלֲאִבי ּבְ

י, ּוָפַחז יִ  ּלִ בּוָאה ׁשֶ ּבָ י ּבַ ְלתִּ ּכַ ׁש ְלטֹוְרֵדִני ִמן ָהעֹוָלם. ְוִנְסתַּ   ְצִרי ָעַלי, ּוִביּקֵ
י לוֹ  ָך,  :ָאַמְרתִּ ּלְ ֵאינֹו ׁשֶ עֹוָלם ׁשֶ ֶאה ּבְ ה ִמְתּגָ ֵני ָמה ַאתָּ   ֵריָקה! ִמּפְ

סֹוְפָך   ה ְותֹוֵלָעהׁשֶ    !ִלְהיֹות ִרּמָ
ַמִים.  ָ ְחָך ַלׁשּ ֲאַגּלֶ   ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ

יו ַעל רֹ ְקתִּ י ּוְנׁשַ ָרֵאל, אׁשוֹ ָעַמְדתִּ ִיׂשְ מֹוְתָך ִיְרּבּו ְנִזיִרים ּבְ י לֹו: ּכְ   , ָאַמְרתִּ
תּוב אֹוֵמר: י ַיְפִלא ִלְנּדֹ  ָעֶליָך ַהּכָ יר ַלה'""ִאיׁש ּכִ   . "(במדבר ו, ב) ר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ

  
  

                                                           

יׁש ַלה 16 ְקּדִ ָכר תַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהּזָ ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ כֹור צֹאֶנךָ -ֱא  'ּכָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   לֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ

    רש"י

. שאין מתפיסו את הבכור בנדר
דנדור ועומד מרחם הוא אבל 
גבי נזיר דכו''ע בין לר' יעקב בין 
לר' יוסי בעינן דבר הנדור וכי 
אמר הריני נזיר שמשון לא אמר 

   ולא כלום:
. בין לר' יעקב בין גבי נזיר נמי

לרבי יוסי אמאי בעינן דבר 
הנדור הא כתיב . ביה לה' 

   להזיר:
לא אכלתי [אשם] נזירות 

. משום ההוא טעמא מעולם
דאמרי' לעיל דכשהן מטמאין 
ורבין עליהן ימי טומאה הן 
מתחרטין ומביאין חולין 

   לעזרה:
. ומהר עלי יצרי והביאני ופחז

לידי הרהור: לשאוב מים מן 
הגיע גרסי' שכן הוא לשון 

   המשנה ופי' מן המעיין:
עליך אמר הכתוב איש כי 

ליא לנדור נדר נזיר להזיר יפ
. דמשמע שנודר לשם לה'

  שמים:
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ְמעֹון"[  י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְמׁשֹון"  :ָהאֹוֵמר לּום,  - "ְנִזיר ׁשִ   לֹא ָאַמר ּכְ
יוׁשֶ  ָצאת ְנִזירּות ִמּפִ ּיָ ְמׁשֹון ׁשֶ ׁשִ   ]"ּלא ָמִצינּו ּבְ
  

ְמׁשֹון ָלאו ָנִזיר ֲהָוה?    ְוׁשִ
ֶטן" :ְוָהְכִתיב ַער ִמן ַהּבָ י ְנִזיר ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ַהּנַ   ! (שופטים יג, ה) "ּכִ

  
ָקָאַמר   . ָהָתם ַמְלָאְך הּוא ּדְ

  
  

    רש"י

ושמשון לאו נזיר הוא והא כתיב 
. וקא ס''ד דמנוח כי נזיר אלהים

קאמר להא מילתא דהוה ליה 
דבר הנדור דאדם מדיר את בנו 

   בנזיר:
. כי נזיר מלאך הוא דקאמר

אלהים יהיה הנער מן הבטן 
  אבל מפי מנוח לא יצא:
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        בבבבד, ד, ד, ד,  .12
י ְיהּוָדה"[    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְמ  ִתים,  - ׁשֹון ְנִזיר ׁשִ ֵמא ַלּמֵ ר ִליטָּ   מּותָּ
ְטָמא ּנִ ְמׁשֹון ׁשֶ ׁשִ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ   ]."ׁשֶ

  
ִתים?  י ַלּמֵ ּמֵ ִאיּטַ   ּוְמָנַלן ּדְ

ְכִתיב יִתי ֶאֶלף ִאיׁש"" :ִאיֵליָמא ִמּדִ ְלִחי ַהֲחמֹור ִהּכֵ 17ּבִ
   – (שופטים טו, טז) 

ה הּו ְולֹא ָנַגע ּבְ ֵרי ּבְ רּוֵיי ּגָ יְלָמא ּגָ   ! וּ ּדִ
  

א ֵמָהָכא: ח ֶאת ֲחִליצֹוָתם" ֶאּלָ ּקַ ים ִאיׁש ַוּיִ לֹׁשִ ְך ֵמֶהם ׁשְ 18"ַוּיַ
  . (שופטים יד, יט) 

  
א ַוֲהַדר ָקְטִליַנן? ֵריׁשָ ַלִחינּון ּבְ יְלָמא ַאׁשְ    ּדִ

  
ח" ּקַ ְך... ַוּיִ ִתיב "ַוּיַ   . ּכְ

  
יַנן ּוֵ   ! ְוִדיְלָמא ּגֹוְסִסין ׁשַ

  
א ָמָרא: ֶאלָּ ִמיִרי  ּגְ    .ָלּה ּגְ

  
  

                                                           

יִתי ֶאֶלף ִאיׁש  17 ְלִחי ַהֲחמֹור ִהּכֵ ְלִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחמָֹרָתִים ּבִ ְמׁשֹון ּבִ   ַוּיֹאֶמר ׁשִ
ְצַלח ָעָליו רּוַח ה 18 יֵדי ַהִחיָדה ַויִּ  'ַותִּ ן ַהֲחִליפֹות ְלַמּגִ תֵּ ח ֶאת ֲחִליצֹוָתם ַוּיִ ּקַ ים ִאיׁש ַוּיִ לֹׁשִ ְך ֵמֶהם ׁשְ ְקלֹון ַוּיַ ֶרד ַאׁשְ ית ָאִביהוּ ַח ַוּיֵ ַעל ּבֵ   ר ַאּפֹו ַוּיַ

    "ירש

. מחתך דילמא גרדויי גרד להו
חתך בהן אבל הוא גופיה לא נגע 

   בהו:
. דמשמע ויך ויך ויקח כתיב 

   והדר ויקח:
. ובהדי דהוו גוססין שוינהו

גוססין אשלחינהו ולא איטמי 
  בהו:

 
 



                 ""ָּכל ִּכיּנּוֵיי –נזיר פרק א'  מסכת
17

        ה, אה, אה, אה, א    ––––ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .13
   :"ְנִזיר עֹוָלם""[

ָערֹו  יד ׂשְ ַתַער,  - ִהְכּבִ   ֵמיֵקל ּבְ
ֵהמֹות.  לֹׁש ּבְ   ּוֵמִביא ׁשָ

ן טּוְמָאה - ְוִאם ִנְטָמא    .]"ֵמִביא ָקְרּבַ

  
ִתיב "ְנִזיר עֹוָלם"וּ     ?ֵהיָכא ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לֹום ְנִזיר עֹוָלם ָהָיה,    ַאְבׁשָ
ֱאַמר:ׁשֶ  ָנה ַוּיֹ  ּנֶ ִעים ׁשָ ץ ַאְרּבָ ֶלךְ "ַוְיִהי ִמּקֵ לֹום ֶאל ַהּמֶ    :אֶמר ַאְבׁשָ

ֶחְברֹון" י ַלה' ּבְ ר ָנַדְרּתִ ם ֶאת ִנְדִרי ֲאׁשֶ ּלֵ א ַוֲאׁשַ   , (שמואל ב טו, ז) ֵאְלָכה ּנָ
ר חֶֹדׁש,  ֵנים ָעׂשָ ַח ֶאָחד ִלׁשְ   ּוְמַגּלֵ

ֱאַמר: ּנֶ ץ ָיִמים  ׁשֶ ִמים"ַוְיִהי ִמּקֵ 19"ַלּיָ
    .יד, כו) מואל ב'(ש 

20"ָיִמים" "ָיִמים"ְוָיֵליף          ה,א
י ָעֵרי חֹוָמה  ויקרא כה, כט)(  ּתֵ   ִמּבָ

ר חֶֹדׁש  - ָמה ָהָתם  ֵנים ָעׂשָ   ,ׁשְ
אן  ר חֶֹדׁש.  - ַאף ּכָ ֵנים ָעׂשָ   ׁשְ

י   אֹוֵמר:  ְנהֹוַראי ַרּבִ
ים יֹום.  לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ   ְמַגּלֵ

י   ֵמר: אוֹ  יֹוֵסי ַרּבִ
ת,  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ   ְמַגּלֵ

ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ִחים ֵמֶעֶרב ׁשַ ַגּלְ ּמְ ְבֵני ְמָלִכים ׁשֶ ן ָמִצינּו ּבִ ּכֵ    .ׁשֶ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא     ?ַרּבִ
י ָעֵרי חֹוָמה.  תֵּ   ָיֵליף ִמּבָ

י נַ  "ָיִמים" ֵאין"ָאַמר: ּדְ הּוא  ְוָהא ַרּבִ ְ חּוִתין ִמׁשּ   ! (ערכין לא.) "ִיםּפְ
  

ֵמיר ּום ּכֹוֶבד ּגָ ָוה ִמׁשּ ֵזיָרה ׁשָ   , ַהאי ּגְ
א ּכֹוֶבד ֵני ָיִמים ֵליּכָ   . ּוִבׁשְ

  
ִנים,  :ְוֵאיָמא י ׁשָ ּתֵ   ׁשְ
ְכִתיב ָנַתִים ָיִמים" :ּדִ ץ ׁשְ   ! (בראשית מא, א) "ַוְיִהי ִמּקֵ

  
ִנין  ִנים, "ָיִמים"ּדָ ֶהן ׁשָ ֵאין ִעּמָ ִמים"ִמ  ׁשֶ ִניםׁשֶ  "ּיָ ֶהן ׁשָ   , ֵאין ִעּמָ

ׁש ִעּמוֹ  ְוַאל יֹוִכיַח  ּיֵ ִנים ֶזה ׁשֶ   . ׁשָ
  

ים יֹום,  :ְוֵאיָמא לֹׁשִ   ׁשְ
ְכִתיב 21"ַעד חֶֹדׁש ָיִמים" :ּדִ

  ! (במדבר יא, כ) 
  

ִנין  ים "ָיִמים"ּדָ ֶהם ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ ִמים"ִמ  ,ׁשֶ ים,  "ּיָ ֶהם ֳחָדׁשִ ֵאין ִעּמָ   ׁשֶ
יֵּ  ים.ְוַאל יֹוִכיַח ֶזה ׁשֶ    ׁש ִעּמֹו ֳחָדׁשִ

  
ִמים ָיִמיָמה :ְוֵאיָמא ֵמָהָכא 22""ִמּיָ

  ! (שופטים יא, מ) 
  

ִנין  ִמים"ִמ  "ָיִמים"ּדָ   , "ּיָ
ִנין "ָיִמים" ִמ"ָיִמיָמה"ְוֵאי   .ן ּדָ

  
ּה     ?ּוַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

ֵבי  ָנא ּדְ יְוָהא ּתָ ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ

                                                           

ַער רֹ 19 ַקל ֶאת ׂשְ חֹו ְוׁשָ י ָכֵבד ָעָליו ְוִגּלְ ַח ּכִ ר ְיַגּלֵ ִמים ֲאׁשֶ ץ ָיִמים ַלּיָ חֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוָהָיה ִמּקֵ ֶלךְ ּוְבַגּלְ ֶאֶבן ַהּמֶ ָקִלים ּבְ   אׁשֹו ָמאַתִים ׁשְ
ב ִעיר חֹוָמ  כטכטכטכט 20 ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ תוֹ ְוִאיׁש ּכִ ְהֶיה ְגֻאּלָ רֹו ָיִמים תִּ ַנת ִמְמּכָ תֹו ַעד ּתֹם ׁשְ ֻאּלָ   .ה ְוָהְיָתה ּגְ

ר לללל ִעיר ֲאׁשֶ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהּבַ ֵאל ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ   ְוִאם לֹא ִיּגָ
י ְמַאְסתֶּ  21 ֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ּכִ ר ֵיֵצא ֵמַאּפְ ְצָרִים 'ם ֶאת הַעד חֶֹדׁש ָיִמים ַעד ֲאׁשֶ ה ָיָצאנּו ִמּמִ ה ּזֶ ְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹר ָלּמָ ֶכם ַותִּ ִקְרּבְ ר ּבְ   ֲאׁשֶ
ָנה 22 ָ ׁשּ ַעת ָיִמים ּבַ ְלָעִדי ַאְרּבַ ח ַהּגִ ָרֵאל ְלַתּנֹות ְלַבת ִיְפתָּ נֹות ִיׂשְ ַלְכָנה ּבְ ִמים ָיִמיָמה תֵּ  ִמּיָ

    רש"י

. שמיקל ונזיר עולם היכא כתיב
בתער ומביא שלש בהמות: ה''ג 
דתניא רבי אומר אבשלום נזיר 

היה שנאמר ויהי מקץ  עולם
ארבעים שנה ומגלח היה 
אבשלום לשנים עשר חדש דבכך 
הוה ליה כובד ובבציר מהכי לא 
ה''ל כובד דכאיש גבורתו 
(שופטים ח) אבל שאר נזירי 
עולם מגלח א' לל' יום דהוי ליה 

 בהכי כובד:
. דכתיב ויליף מבתי ערי חומה

בהו ימים תהיה גאולתו מה 
ביה להלן י''ב חדש כדמפרש 

קרא ואם לא יגאל עד מלאת לו 
   שנה תמימה:

. אבשלום היה רבי נהוראי אומר
מגלח אחת לל' יום: שכן מצינו 

   בבני מלכים שכן נוהגים:
. במס' והא רבי הוא דאמר

ערכין (דף לא.) ימים תהיה 
גאולתו אין ימים פחותים 
משנים. שאם בא לגאלה באותו 
יום שמשכנה לו אינו יכול 

ברו עליו ב' ימים לגאלה עד שיע
לפי שאין מקרא יוצא מידי 
פשוטו והכא נמי מאי חזא רבי 
מההוא ג''ש מה להלן י''ב חדש 
כו' נגמר מהאי טעמא ונימא נמי 
דאבשלום מגלח היה לשני 

   ימים:
. דגמיר מבתי ערי הא ג''ש

   חומה:
. משום כובד הוא דקא גמיר

דכתיב ביה באבשלום כי כבד 
   עליו וגילחו:

. ומשום ים ליכא כובדובשני ימ
   הכי לא גמיר מיניה:
. משמע האי ולימא דשתי שנים

מקץ ימים לימים אשר יגלח 
דשתי שנים נמי איקרו ימים 
 כדכתיב ויהי מקץ שנתים ימים:

. דשלשים ואימא שלשים יום
איקרו ימים כדכתיב עד חדש 

   ימים:
. ואימא מהכא מימים ימימה

תלכנה בנות ישראל לתנות לבת 
' ימים בשנה דהיינו יום יפתח ד

א' לשלשה חדשים הכא נמי 
נימא דמגלח היה אבשלום לג' 
חדשים. לתנות לשון תאניה 

  ואניה (איכה ב):
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ב ַהּכֹ " יָאה זוֹ  - מד) ,לט – (ויקרא יד ֵהן""ּוָבא ַהּכֹ  ,ֵהן""ְוׁשָ יָבה זֹו ִהיא ּבִ   ! "ִהיא ׁשִ
  

ָדֵמי ֵליּה  א ּדְ ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ   , ָהֵני ִמיּלֵ
ָדֵמי ֵליּה ָיְלִפיַנן ָדֵמי ֵליּה ִמּדְ א ּדְ ִאיּכָ   . ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ָלָתא ַיְרִחין ַחד ִזיְמָנא ָכל ּתְ    ?ְמָנא ָיְדִעיַנן ּדְ
א ּתָ ׁשַ ָעה ִזיְמֵני ּבְ יְלָמא ַאְרּבָ    .ּדִ

  
   ,ִאי ַנִמי

ָעה ַיְרִחין ַחד ִזיְמָנא,    ַאְרּבָ
ַחד ִזיְמָנא ֵרין ַיְרִחין ּבְ   ! ּתְ

  

    רש"י

ושב הכהן ובא הכהן זו היא 
. מה ביאה שיבה זו היא ביאה

מביתו של כהן לבית המנוגע 
חולץ וקוצה וטח ונותן שבוע 
להסגירו אף כאן בשיבה אף ה''נ 

דכתיב מימים ימימה ליהוי כיון 
   נמי כמאן דאמר ימים:

. לא ילפינן מההוא קרא א''ד
דכתיב בבת יפתח דמנא ידעינן 
דמתלתא ירחין לתלתא ירחין 

   הוי חד זימנא:
. האי דקאמר ד' ימים דילמא

בשנה הכי הוי לסוף ד' ירחין חד 
זימנא ולתרין [ירחין] חד זימנא 
ולארבע ירחין חד זימנא ולתרין 

ן חד זימנא דהיינו נמי ירחי
ארבע זימנין והילכך הואיל 
ואיכא למימר הכי ואיכא 
למימר הכי שבקינן ההוא קרא 
דלא מפרש וגמרינן מקרא 
   דמפרש דהיינו מבתי ערי חומה:

 
 



                 ""ָּכל ִּכיּנּוֵיי –מסכת נזיר פרק א' 
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        ה, אה, אה, אה, א .14
י"   אֹוֵמר:  ְנהֹוַראי ַרּבִ

ים יֹום לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ    ."ְמַגּלֵ
  

י ּכֹ  ַמאי ַטֲעָמא ּבֵ    ?ֲהִניםּגַ
א ּכוֹ  ִאיּכָ ּום ּדְ   , ֶבדִמׁשּ

א    .ּכֹוֶבד ָהָכא ַנִמי ִאיּכָ
  
  
  

        ה, אה, אה, אה, א .15
י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַח ֵמֶעֶרב ׁשַ   .  "ְמַגּלֵ
  

ָאר ֲאחֹוִהי יֵניּה ְלׁשְ א ּבֵ   ! ַמאי ִאיּכָ
  

ִחין ֲאחֹוִהי ְמַגּלְ ת ּדַ ּבָ ֶאְמַצע ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   , יֹום טֹוב ׁשֶ
ַח.    הּוא לֹא ְמַגּלֵ

  
   ,ַנִמיִאי 

ָתא, ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ    ְלַגּלּוֵחי ִמן ַצְפָרא ּדְ
ִחין, - ֲאחֹוִהי     ְמַגּלְ

ְנָיא -ִאיהּו  ַח ַעד ּפַ    .לֹא ְמַגּלֵ
  
  
  

        ה, אה, אה, אה, א .16
ָנה ַוּיֹ [ ִעים ׁשָ ץ ַאְרּבָ ֶלךְ "ַוְיִהי ִמּקֵ לֹום ֶאל ַהּמֶ    :אֶמר ַאְבׁשָ

י לַ  ר ָנַדְרּתִ ם ֶאת ִנְדִרי ֲאׁשֶ ּלֵ א ַוֲאׁשַ ֶחְברֹון"ֵאְלָכה ּנָ   ].(שמואל ב טו, ז) ה' ּבְ
  

ָנה"ָהֵני  ִעים ׁשָ ְייהוּ  "ַאְרּבָ    ?ַמאי ֲעִביְדּתַ
  

י ּום  ְנהֹוַראי ַרּבִ יאֹוֵמר ִמׁשּ ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ֲאלּו ָלֶהן ָ ׁשּ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ   . ֶמֶלךְ  ְלֵקץ ַאְרּבָ

  
ָנא   : ּתָ

נַ " ֲאלּו ָלֶהן ֶמֶלְך ִהיא ׁשְ ָ ׁשּ ָנה ׁשֶ מּוֵאל ָהָרָמִתיאֹוָתּה ׁשָ ר ִלׁשְ   . "ת ֶעׂשֶ
  

    רש"י

   . הדיוטים:גבי כהנים
. דאמרינן מידי הוא טעמא

דמגלחין בשלשים יום אלא 
משום דאיכא כובד שיער והוה 

ל הכא נמי איכא כובד ליה ניוו
ומשום הכי היה אומר רבי 
נהוראי דאבשלום היה מגלח 

 לאחר שלשים יום: 

    רש"י

דאמר שמגלח מערב  לדברי רבי יוסי
שבת לערב שבת מאי היכרא איכא 
בין דידיה דהוי נזיר לשאר אחין הא 

  אינהו נמי נוהגין להסתפר בכך: 
איכא בינייהו בזמן שחל יו''ט 

לחין דאחין מג להיות באמצע שבת
בערב יום טוב והוא אינו מגלח עד 
ערב שבת ואי קשיא לך ולרבי מאי 
שנא אבשלום משאר נזירי עולם 
דמסתפרים אחת לל' יום משום 
דלגבי דידהו הוי כובד ורבי מתרץ 
לטעמיה דאבשלום הואיל ובעל כח 
הוה לא הוה כובד לדידיה עד שנים 
עשר חדש כי כאיש גבורתו ולרבי 

יהו דבני מלכים יוסי הואיל דאורחי
להסתפר מערב שבת לערב שבת הוה 
ליה כובד כשאר אחין אבל לשאר 

  אינשי ליכא כובד עד ל':
 

    רש"י

   . דכתיב ויהי מקץ מ' שנה:הני מ' שנה
. והלא לא היו למלכות בית מאי עבידתייהו

   דוד אלא ל''ז:
. היא שנת לקץ מ' שנה ששאלו להם מלך

עשר לשמואל הרמתי שאבשלום היה יודע 
ד דוד למלאות מ' שנה וכשנתמלאו מ' שעתי

שנה ששאלו ישראל מלך מיום ליום אחר 
שמלכו שמואל ושאול דהיינו בתחילת 
המלכות ועלתה לשניהן לפי שעדיין לא יצא 
טיבעו של שאול בעולם ואף טיבעו של 
שמואל בעולם שהיה נקרא מלך לא פסק 
ושתים שמלך שאול בעצמו בחיי שמואל 

ם] שלא מת שמואל כמו שלמדנו [בסדר עול
לפני שאול אלא ד' חדשים ול''ז שמלך דוד 
וטעה אבשלום ואמר עכשיו הגיע הקץ של 
אבא ואלכה לחברון להסב לי שם המלוכה 
ואם נפש אדם לומר מנין אתה אומר 
שאותה שנה שמלכו שמואל ושאול שהיתה 
בתחילת מלכות של שאול ושמואל לא מת 

מד לפני שאול אלא ד' חדשים מכאן אתה ל
שבאותו יום שעלתה חנה לשילה דכתיב 
ועלי הכהן יושב על הכסא (שמואל א א) 
באותו יום נתמנה לשופט והיינו דכתיב ישב 
על הכסא ולמדנו שבאותה שנה נתעברה 
חנה וילדה שמואל ונאמר בו בשמואל (שם) 
וישב שם עד עולם עד עולמו של יובל נ' 
שנים ושתי שנים שגמלתו אמו הרי לך שנים 

שמואל נ''ב שנים ועלי כמה שנים נתמנה  של
על ישראל מ' שנה וכשהיה לו לעלי ארבעים 
שנה בן כמה שנים היה שמואל הוי אומר בן 
ל''ט שנה שצריך אתה להוציא שנה אחת 
לעיבורו כמה נשתיירו לו משנותיו של 
שמואל י''ג צא מהן עשר שמלך שמואל אחר 

יא מיתתו של עלי ונשתיירו להן ג' שנים זו ה
שאמרו אחת שמלך שאול ושמואל ושתים 

   שמלך שאול בעצמו:
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        ה, אה, אה, אה, א .17
ָנה     ִמׁשְ

ים יֹום - ְסַתם ְנִזירּות  לֹׁשִ   . ׁשְ
  

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

  : ָנאַרב ַמְת ָאַמר 
ָלִתין ָהווּ  "ִיְהֶיה" -  (במדבר ו, ה)  23ׁש ִיְהֶיה""ָקדֹ  :ָאַמר ְקָרא א ּתְ ִגַמְטִרּיָ    .ּבְ

  
א ּדָ ר ּפַ   ָאַמר:  ּבַ

ּתֹוָרה "ָנִזיר" "ִנְזרֹו" ֶנֶגדכְּ  ים ָחֵסר ַאַחת. -  ָהֲאמּוִרים ּבַ לֹׁשִ    ׁשְ
  

  ! "ָנִזיר" "ִנְזרֹו"ָנא ַנִמי ֵניַלף ִמ ְוַרב ַמְת 
  

ה, :ךְ ָאַמר לָ     ַההּוא ִלְדָרׁשָ
יר" ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ֵיין ְרׁשּותֶלֱאסוֹ  -  (במדבר ו, ג) "ִמּיַ   .ר ֵיין ִמְצָוה ּכְ

י ַיְפִלא לִ  יר"ְנּדֹ "ּכִ ִזירּות ָחָלה ַעל ְנִזירּות - (במדבר ו, ב) ר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ַהּנְ ד ׁשֶ   .  ְמַלּמֵ
  

א   ה,ב ּדָ    ?ּוַבר ּפַ
  

אךְ ָאַמר לָ  ָלאו ִלְדָרׁשָ הֹון ּדְ א ַחד ִמיּנְ    !?: ֵליּכָ
ַההּוא ְלִמְנָייָנא, א ִמּדְ הּו ַנִמי ְלִמְנָייָנא ֶאלָּ    .ּכּוּלְ

  
ַנן    :ּתְ

ים יֹום ְסַתם" לֹׁשִ   . "ְנִזירּות ׁשְ
ָלָמא לְ  ׁשְ   , ִניָחא - ָנאַרב ַמְת ּבִ

א  ּדָ א ְלַבר ּפַ ָיא -ֶאלָּ   ! ַקׁשְ
  

ָלִתין  ךְ ָאַמר לָ  א יֹום ּתְ ִאיּכָ א: ַאְייֵדי ּדְ ּדָ ר ּפַ ַח ּדִ ּבַ נֹוָתיו, ,ְמַגּלֵ    ּוֵמִביא ָקְרּבְ
ָנא  ּום ָהִכי ּתְ ים"ִמׁשּ לֹׁשִ    ."ׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

ים ְוֶאָחד -"ֲהֵריִני ָנִזיר"  :ָאַמרִמי ׁשֶ " לֹׁשִ ַח יֹום ׁשְ   . (נזיר טז.) "ְמַגּלֵ
ָלָמא לְ  ׁשְ   , ִניָחא -ָנא ַרב ַמְת ּבִ

א  ּדָ ר ּפַ א ְלּבַ ָיא -ֶאלָּ   ! ַקׁשְ
  

א ךְ ָאַמר לָ  ּדָ ר ּפַ ים ָיָצא" :ֵאיָמא ֵסיָפא :ּבַ לֹׁשִ ַח ְליֹום ׁשְ יּלֵ   . "ִאם ּגִ
יָעא  א ֵסיָפא ְמַסּיְ   , ֵליּה ֶאּלָ

אֹוֵמר "ׁשְ  ה ּכְ א ַנֲעׂשָ   . ֵליִמין"ֵריׁשָ
  

ָיא ֵסיָפאּוְלַרב ַמְת    ! ָנא ַקׁשְ
  

כּוּלוֹ  :ָקָסַבר   . ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ
  

ַנן    :ּתְ
ים לֹא ָיָצא לֹׁשִ ַח יֹום ׁשְ יּלֵ ים יֹום", ִאם ּגִ לֹׁשִ   ! (נזיר טז.) ""ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשְ

  
אֹוֵמר ֵליִמין"" :ּבְ   .ׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

י ְנִזירּות" תֵּ ַזר ׁשְ ּנָ    ,ִמי ׁשֶ
ים ְוֶאָחד,  לֹׁשִ ַח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה יֹום ׁשְ   ְמַגּלֵ

                                                           

ַער לֹא ַיֲעבֹ  23 ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו תַּ יר ַלהּכָ ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער רֹאׁשוֹ  'ר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהּיָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ

    רש"י

. בר פדא אמר כנגד נזיר נזרו ונדר נדרו
האמור בפ' נזיר שהן ל' חסר אחת לנדור 
נדר נזיר להזיר יזיר נזרו נדר נזרו יזיר 
הזירו נזרו נזרו והזיר נזרו נזרו הנזיר 
נזרו הנזיר נזרו נזרו הנזיר נזרו הנזיר 

ידור נזרו נדרו ידור נזרו הרי ל'  הנזיר
חסר אחת נזר אלהיו לא קחשיב לפי 
שאינו לשון נזירות אלא לשון עטרה כמו 

   התרגום:
נזיר להזיר מלמד שהנזירות חלה על 

. שאם אמר הריני נזיר אם אוכל נזירות
ככר זו וחזר ואמר הריני נזיר אם אוכל 
ככר זו ואכלה מונה שתי נזירות דאף על 

אחד הוא חלה נזירות על גב דככר 
נזירות וכיון דהני אתו לדרשא ולא 

 למניינא אחריני נמי לאו למניינא אתו:
. אטו מי ליכא חד ובר פדא אמר לך

מינייהו דלא אתא לדרשא: אלא 
מדההוא למניינא הנהו נמי דלדרשא 

   אתי להו למניינא:
תנן מי שאמר הריני נזיר מגלח 

 .לשלשים ואחד יום בשלמא לרב מתנא
דאמר שלשים היינו דקאמר שמגלח 
[יום] שלשים ואחד דהיינו לאחר מלאת 

   ימי נזרו:
. דאמר עיקר נזירות לא אלא לבר פדא

הוי אלא כ''ט בשלשים איבעי ליה 
לגלח: הכי גרסינן אלא רישא נעשה 

   כאומר שלימים:
. רישא דתני שמגלח אמר לך בר פדא

   לשלשים ואחד:
. נעשה כאומר שלשים יום שלימים

ולכתחילה מגלח ליום שלשים ואחד 
וכיון דלא אמר בהדיא שלימים אם 

   גילח ליום שלשים יצא:
. שעבר מיום דקסבר מקצת היום

שלשים כמי שעבר כולו דמי והאי 
דמגלח לבתר הכי נעשה כמי שגילח 
ליום שלשים ואחד ואם תאמר הואיל 
ולבר פדא נמי צריך להמתין עד יום 

רב מתנא  שלשים ואחד מאי איכא בין
לבר פדא איכא דלבר פדא אם נטמא 
ביום שלשים אחר מלאת קרינא ביה 
ושוב אינו סותר את נדרו ולרב מתנא 
דאמר אין עיקר נזירות פחות משלשים 
יום תוך מלאת קרינא ביה וצריך למנות 
פעם שניה אי נמי היינו דאיכא בינייהו 
שאם אמר הריני נזיר כ''ט ימים מגלח 

ים אליבא דבר פדא לכתחילה ליום שלש
ולרב מתנא הולך ומשלים כל ל' שאין 
שום נזירות פחות מל' יום ואינו מגלח 

   עד ל' וא':
והא תנן גילח יום ל' לא יצא באומר 

. (ממש) דצריך לו להשלים כל שלימים
מה שנזר ולגלח אחר מלאת דהוה ליה 
כמי שנודר לגלח מאה יום דמונה מאה 

דגרסי  יום מיום ליום והדר מגלח איכא
לה בלישנא אחרינא רישא באומר 
שלימין ומפרש לה רישא לבר פדא לא 
קשיא כגון דאמר הריני נזיר שלשים יום 
דצריך למנות לכתחילה שלשים ולגלח 
ביום שלשים ואחד הא סתמא אם גילח 
יום שלשים יצא וסיפא דקתני לא יצא 
באומר שלימין ופרושי מפרש לה לרישא 

לח לשלשים מי שאומר הריני נזיר מג
ואחד ואימתי אמרו שצריך לגלח ביום 
שלשים ואחד בזמן שאמר הריני נזיר 
שלשים יום ואם אמר שלשים יום 
שלימין אם גילח ביום שלשים לא יצא: 
תנן מי שנזר שתי נזירות מגלח את 
הראשונה ליום שלשים ואחד והשניה 
ליום ס''א. דלכי גילח ביום שלשים 

לו נזירות ואחד לראשונה לאלתר נכנסה 
שניה באותו יום עצמו ונמצא דכי מגלח 
נמי בשניה ביום ס''א קאים ליה ביום 

  שלשים ואחד:
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ים ְוֶאָחד ִ ׁשּ ה ְליֹום ׁשִ ִנּיָ ְ   . (נזיר טז.) "ְוַהׁשּ
ָלָמא לְ  ׁשְ  , ִניָחא -ָנא ַרב ַמְת ּבִ

א    ו,א ּדָ א ְלַבר ּפַ ָיא -ֶאלָּ   ! ַקׁשְ
  

א ךְ ָאַמר לָ  ּדָ ר ּפַ   : יָפאֵאיָמא ֵס  :ּבַ
ַח ֶאת ָהִראׁשֹוָנה " יּלֵ ים ְל ְוִאם ּגִ לֹׁשִ    –יֹום ׁשְ

ה  ִנּיָ ְ ַח ֶאת ַהׁשּ יםְל ְמַגּלֵ ִ ׁשּ   ?"יֹום ׁשִ
א ֵסיָפא  יָעא ֵליּה  - ֶאּלָ   , ְמַסּיְ

א    . "םֵליִמיאֹוֵמר "ׁשְ ּבְ  - ֵריׁשָ
  

ָיא ֵסיָפאּוְלַרב ַמְת    ! ָנא ַקׁשְ
  

   :ָנאַרב ַמְת ָאַמר ָלְך 
ְדָקָתֵני ים  " :אֵסיָפ  ּכִ לֹׁשִ    ."עֹוֶלה ְלָכאן ּוְלָכאןּיֹום ׁשְ

  
   ?ַמאי ִהיא

כּוּלוֹ     !אנָ יְמ א זִ ָד ֲח  ּה ָר ְמ א ַא ָה  - ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ
  

ֵתיָמא י :ַמהּו ּדְ    –א ת לֹ ירוּ זִ י נְ ּתֵ ׁשְ ל לִ ָב ֲא  ,ֲחָדא ְנִזירּותן יַ נְ ִע לְ  ָהֵני ִמיּלֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

ַח י" יּלֵ יםִאם ּגִ ִ ׁשּ   ָיָצא,  -ָחֵסר ֶאָחד  ֹום ׁשִ
ְנָין ים עֹוֶלה לֹו ִמן ַהּמִ לֹׁשִ ּיֹום ׁשְ   . (נדרים טז.) "ׁשֶ

ָלָמא  ׁשְ   , ִניָחא -ָנא ְלַרב ַמְת ּבִ
א  ּדָ א ְלַבר ּפַ ה ִלי -ֶאלָּ   ? ָלּמָ

ים ָחֵסר ֶאָחד!  :ָהא ָאַמר לֹׁשִ   ׁשְ
  

  ֲאָנא ַנִמי ַאָהא ָסְמִכי : ךְ ָאַמר לָ 
  

ַנן    :ּתְ
ָאַמר"   "ֲהֵריִני ָנִזיר",  :ִמי ׁשֶ

ים  לֹׁשִ   . "לסֹוֵתר ֶאת ַהּכֹ -ִנְטָמא יֹום ׁשְ
ָלָמא לְ  ׁשְ   , ִניָחא -ָנא ַרב ַמְת ּבִ

א  ּדָ א ְלַבר ּפַ ָיא –ֶאלָּ   !ַקׁשְ
  

א:  ךְ ָאַמר לָ    ו,ב ּדָ ר ּפַ   ּבַ
י" :ֵאיָמא ֵסיָפא ְבָעה ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ א ׁשִ   . "אֹוֵמר: ֵאינֹו סֹוֵתר ֶאּלָ

ךְ  ְעּתָ ים :ִאי ָסְלָקא ּדַ לֹׁשִ ֵעיַנן ׁשְ הוּ , ּבָ   ! ִנְסּתֹור ּכּוּלְ
יָקָסַבר  כּוּלֹו,  ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר: ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

  
ַנן    :ּתְ

   :"ֲהֵריִני ָנִזיר ֵמָאה יֹום""
   .לסֹוֵתר ֶאת ַהּכֹ - ִנְטָמא יֹום ֵמָאה 

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ים יֹוםֵאינֹו סֹוֵתר ֶאּלָ  לֹׁשִ    ."א ׁשְ
ךְ  ְעּתָ יָסַבר  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ כּוּלוֹ 'ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ    – 'ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

ְבָעה    !ִנְסּתֹור ׁשִ
כּוּלוֹ ' :ְוִאי ָלא ָסַבר הוּ  - 'ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ   ! ִליְסּתֹור ּכּוּלְ

  
כּוּלוֹ ' :ְלעֹוָלם ָלא ָאְמִריַנן    .'ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

הוּ  ִאי   ! ָהִכי ִליְסּתֹור ּכּוּלְ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

יּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא    ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ
יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו"זֹ "וְ ָאַמר ְקָרא  ִזיר ּבְ   , (במדבר ו, יג) את ּתֹוַרת ַהּנָ

יֹום ְמלֹאת ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ן לֹו ּתֹוַרת ָנִזיר - ִנְטָמא ּבְ   . ּתֵ

    רש"י

. למה לי כולי האי בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא
   בששים חסר אחד סגי:

. אמר לך בר פדא אימא סיפא אם גילח ביום שלשים כו'
   חד:אלמא דלא הוי עיקר נזירות אלא שלשים חסר א

. לבר פדא מדקאמר שאם גילח את אלא סיפא מסייעא ליה
הראשונה ליום שלשים שפיר דמי ורישא דקתני שלשים ואחד 
נעשה כאומר שלימין אבל היכא דפריש הריני נזיר שלשים יום 
חסר אחד מגלח לכתחילה ליום שלשים דעיקר נזירות אינו 

 אלא שלשים חסר אחד
וי יום אחד עולה למנין אבל לשתי נזירות לא אמרינן דליה

   נזירות ראשונה ונזירות שניה קמשמע לן דעולה לכאן ולכאן:
. שיום שלשים עולה לכאן תנן אם גילח לס' חסר אחד יצא

   ולכאן:
. דאמר אין נזירות פחותה מל' יום ואינו בשלמא לרב מתנא

מגלח עד יום ל''א להכי איצטריך לן הא מתניתין דיום שלשים 
ין לכאן ולכאן דכי גילח הראשונה ביום עולה לו מן המנ

שלשים עולה לו אותו יום לכאן ולכאן ונתחלה מבו ביום 
נזירות שניה וכי עברו עליו ס' חסר אחת נעשה עליו יום כ''ט 

   בתשלום ל' מקצת היום ככולו:
. למה לי למיתנא שיום שלשים עולה לו מן אלא לבר פדא

   המנין הא הוי נזירות משלשים חסר אחד:
. אנא דאמינא דאין עיקר נזירות אלא כ''ט אמר לך בר פדא

יום אהא סמכי דגמירנא להא מתניתין וחזינא ביה דתני שאם 
גילח יום ששים חסר א' יצא שיום שלשים עולה לו מן המנין 
ומשום דבתחילה כי גילח ביום שלשים עולה לו לכאן ולכאן 

לח ולא משום דאמרינן מקצת היום ככולו ונעשה כמי שגי
ביום שלשים ואחד אלמא דסתם נזירות לא הוי אלא כ''ט 
ומשו' הכי אמינא לעיל שאם גילח ביום ל' יצא אבל טעמא 
דהא מתניתין לא הוי כדאמרת משום דמקצת היום ככולו: 
תנן מי שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל 
בשלמא לרב מתנא. דאמר דאין נזירות פחות משלשים משום 

כי נטמא ביום שלשים בתוך מלאת קרינא ביה וסותר את הכי 
הכל ואי קשיא לך הא תריץ רב מתנא לעיל דאמר מקצת היום 
ככולו הכא נמי נימא מקצת היום ככולו ואם נטמא ביום 
שלשים לא יהא סותר כלום הא לא קשיא דאמר לך רב מתנא 
הא תנא קמא דרבי אליעזר סבר לא אמרי' מקצת היום ככולו 

קא מתרצינן קסבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו דהכי 
מכלל דתנא קמא דר' אליעזר סבר לא אמרינן מקצת היום 

   ככולו:
. דאמר אין עיקר נזירות אלא כ''ט יום אמאי אלא לבר פדא

  סותר הא ניטמא אחר מלאת ימי נזרו:
אמר לך בר פדא אימא סיפא ר' אליעזר אומר אינו סותר אלא 

   שמונה בהן שלישי ושביעי מחמת טומאה: . כנגד אותן ימיםז'
. אלא לאו דאין עיקר ואי ס''ד דבעינן שלשים ניסתור כולהו

נזירות [לר''א] אלא כ''ט יום ומאי טעמא דר' אליעזר דאמר 
דסותר ז' משום דצריך לגלח לאחר שהזה עליו שלישי ושביעי 
מחמת טומאה כדמפרש ביה קרא ביום השביעי יגלחנו ובדין 

נו צריך לסתור מהן כלום שהרי עברו עליו כ''ט יום הוא דאי
בטהרה אלא משום דהשתא נתגלח על הטומאה וקים להו 
לרבנן דאין שיער מתגדל כדי לכוף ראשו של זה בצד עיקרו של 
זה בפחות מז' ימים ולהכי אמר רבי אליעזר דצריך שיהא 
סותר ז' ומונה ז' אחרים כנגדן והכי נמי מפרש טעמא דרבי 

ר לקמן ואי קשיא אמאי לא מתרץ בר פדא הכי כרישא אליעז
מאי טעמא סותר את הכל משום דנעשה כאומר שלמין היינו 
טעמא דלא מתרץ לה הכי דקסבר דכיון דנטמא לאחר כ''ט 
יום לא מדחינן ליה מקרבן כולי האי עד שלשים אחריני 
דילמא אתי למיעבר על נזריה ואתי לידי תקלה: ל''א רבי 

אינו סותר אלא ז' דבעי הזאה שלישי ושביעי  אליעזר אומר
ואח''כ יביא קרבן נזיר בטהרה אלמא קסבר דעיקר נזירות 
שלשים חסר א' ובדין הוא דאינו סותר כלל והאי דסותר ז' 
כדי שיביא קרבנו בטהרה: לא לעולם אימא לך דסבר רבי 
אליעזר שלשים בעינן כו' ורב מתנא אמר לך לעולם אימא לך 

לא הוי נזירות פחות משלשים יום והאי דאמר אם  לר' אליעזר
כן ניסתור להו לכולהו היינו טעמא דלא סתר להו דקסבר 

   מקצת יום שלשים שעבר עליו בטהרה ככולו דמי:
. ואפי' תנן הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל

   לבר פדא הואיל דקאמר מאה יום שלמים משמע:
. ותו מקצת היום ככולו לסתור ז'ואי ס''ד דסבר ר' אליעזר 

לא כי נטמא ביום ק' שהרי כבר עבר נזירותו כשנטמא 
ולדבריך אי לא סבר מקצת היום ככולו ליסתור להו לכולהו 

   ואמאי קאמר אינו סותר אלא שלשים:
. והאי דקאמר אינו סותר לעולם לא סבר מקצת היום ככולו

אי לא אלא שלשים יום מסייע ליה לבר פדא והאי דקאמר 
סבירא ליה דמקצת היום ככולו ואכתי לא שלימין אמאי לא 

   סתר לכולהו אמר ריש לקיש היינו טעמא דרבי אליעזר כו':
. בין לנזירות שלשים זאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו

בין לנזירות מאה תן לו תורת נזיר דהיינו שלשים והיינו 
  דקאמר אינו סותר אלא שלשים:
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ֵאיֵליָמא כְּ     :ַתּנָ

ִמים" 24""ַעד ְמלֹאת ַהּיָ
ַנִים,  "ָיִמים" ׁשֹוְמַעִני ִמיעּוט -  (במדבר ו, ה)    ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר ַרע"ָקדֹ  :תַּ ל ּפֶ ּדֵ ים,  -  (במדבר ו, ה) "ׁש ִיְהֶיה ּגַ לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ ָער ּפָ יּדּול ׂשֵ   ֵאין ּגִ
ְבֵרי  יּדִ ה ַרּבִ ּיָ   . יאׁשִ

י   אֹוֵמר:  יֹוָנָתן ַרּבִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

ִמים" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר    – "ַעד ְמלֹאת ַהּיָ

את ִריִכין ְלַמּלְ ּצְ ים ?ֵאי ֵאּלּו ֵהן ָיִמים ׁשֶ לֹׁשִ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר ׁשְ
  

יָאַמר כְּ ּדְ  ָנאַרב ַמְת ַמאי ָלאו  ה, ַרּבִ ּיָ    יאׁשִ
א ּדָ יָאַמר כְּ ּדְ  ּוַבר ּפַ    .יֹוָנָתן ַרּבִ

  
   א:נָ ַרב ַמְת  ךְ ָאַמר לָ 

ים לֹׁשִ י ָעְלָמא ׁשְ ֵעיַנן, ּכּולֵּ    ּבָ
ְכָלל "ַעד"ְוָהָכא ּבְ  ִליגֵ  ְוַעד ּבִ   :יּפְ

י ה ָסַבריֹ ַרּבִ ּיָ ְכָלל "ַעד" :אׁשִ   . ְולֹא ַעד ּבִ
יוְ  ְכָלל "ַעד" :יֹוָנָתן ָסַבר ַרּבִ   . ְוַעד ּבִ
  
  

   :ָאַמר ָמר
אֹות" ִריִכין ְלַמּלְ ּצְ ים ֱהֵוי ?ֵאי ֵאּלּו ֵהן ָיִמים ׁשֶ לֹׁשִ   . "אֹוֵמר ׁשְ
  

ת ּבָ   ! ְוֵאיָמא ׁשַ
  

ירּוָתא א ַחּסִ ת ִמי ִאיּכָ ּבָ   !?ׁשַ
  

ָנהְוֵאיָמא    ז,א    !ׁשָ
  

   !?ִמי ָמֵניַנן ְליֹוֵמי
ֵקיָסִריְוָהא  ַנן ּדְ ִנים ָאְמִרי: ַרּבָ ֵאין מֹוִנין ָיִמים ְלׁשָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָנה"ׁשֶ ָ י ַהׁשּ   , ב)(שמות יב,  25"ְלָחְדׁשֵ
ִנים ִבין ְלׁשָ ְ ים ְמַחׁשּ ִנים ,ֳחָדׁשִ   . ְולֹא ָיִמים ְלׁשָ

  

                                                           

ה 24 יר לַָ ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהּיָ ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו תַּ ַער רֹאׁשוֹ  'ּכָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ  ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ

ָנהַהחֶֹדׁש הַ  25 ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ   ּזֶ

    רש"י

ימים שצריכין למלאות אלו הן 
. דחדשה של לבנה הוי אומר ל'

אינו אלא כ''ט וחצי ופעמים 
שהוא צריך להשלים למנין 
שלשים לאפוקי שאר ימים של 
עשרים ושל ארבעים שאינן 
צריכין למלאת דמשמע דתיהוי 
נזירות באותן ימים שצריכין 
למלאות כמה הן (הרי) כ''ט: 
רבי יאשיה סבר דהאי דכתיב 

ד ל' משמע ולא עד מלאת ע
שלשים בכלל להכי איצטריך 
גדל פרע שאין גידול שיער פחות 

   משלשים:
. ורבי יונתן סבר עד ועד בכלל

ולא איצטריך לן מגדל פרע 
 דאלו מעד מלאת הימים נפקא:
אמר מר אי אלו הן ימים 
שצריכים למלאות הוי אומר 

. דמשמע דתהוי נזירות שלשים
   סתם שלשים יום:

שבוע הוי  . כדיואימא שבת
סתם נזירות דהוי ששה ימים 
אתי יום שביעי וממלא לה 
לשבוע ואימא דעד מלאת 
 הימים עד מלאת שבוע קאמר:

. דבעי מאי חסירותא איכא
השלמה כולהי שבועי כי הדדי 
נינהו ומשום הכי ליכא למימר 
דאיירי בהו קרא אבל חדש 
דאיכא חסירותא דאיכא חסר 
ואיכא מלא איכא לך למימר 

 חדש הוא דאתא קרא:האי ל
. שצריכה למלאות ואימא שנה

דפעמים יהיה שנ''ג ופעמים 
   שנ''ד ופעמים שנ''ה:

. שנה לימים הכא כתיב מי מנינן
עד מלאת ימי חדש הוא דמנינן 
לימים ומשום הכי אמרינן 
דבשלשים של חדש איירי קרא 
אבל לא לשנה שאין מונין לה 

  לימים אלא לחדשים:
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ָנה              ִמׁשְ

  ָאַמר: 
דֹוָלה",    "ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ּגְ
ה",    "ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ְקַטּנָ

אן ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם""ֲאִפיּלּו:     -  ִמּכָ
ים יֹום לֹׁשִ   . ָנִזיר ׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

אי   ? ַאּמַ
אן ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם" :ְוָהא    !ָקָאַמר "ִמּכָ

  
ָתא :ָהִכי ָקָאַמר אן ְוַעד סֹוף ָהעֹוָלם'כְּ , ֲאִריָכא ִלי ָהָדא ִמילְּ    .'ִמּכָ

  
ַנן    :ּתְ

לֹוִני" " אן ְוַעד ָמקֹום ּפְ    –"ֲהֵריִני ָנִזיר ִמּכָ

לֹוִני,  אן ְוַעד ָמקֹום ּפְ ה ָיִמים ִמּכָ ּמָ   אֹוְמִדים ּכַ
לֹ  ְ חֹות ִמׁשּ ים יֹום ּפָ ים יֹום - ׁשִ לֹׁשִ   . ָנִזיר ׁשְ

ִמים -  ְוִאם ָלאו ִמְנַין ַהּיָ   . (נזיר ח.) "ָנִזיר ּכְ
ָתא  ,ְוֵאיָמא ָהָכא ַנִמי לֹוִני'כְּ ֲאִריָכא ִלי ָהא ִמיּלְ אן ְוַעד ָמקֹום ּפְ   ! 'ִמּכָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ֶרךְ  ּדֶ ֶהֱחִזיק ּבַ   . ׁשֶ
  

ְרָסה ל ּפַ    !ּוַפְרָסה ְוֶליֱהֵוי ּכָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ַאְתָרא  ְרֵסי.ּדְ ּבְ    לֹא ָמֵני ּפַ

  
וָנא וָנא ְוַאּוָ ל ַאּוָ   ! ְוֶליֱהֵוי ּכָ

ַנן    :ִמי לֹא ּתְ

ֲעַפר ָהָאֶרץ","   "ֲהֵריִני ָנִזיר ּכַ

ַער רֹ" ׂשְ י", ּכִ   אׁשִ
ם"  חֹול ַהּיָ    –"ּכְ

  ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר עֹוָלם, 

ים יֹוםּוְמ  לׁשִ ַח ֶאָחד ִלׁשְ   ! "ַגּלֵ
  

יּה ִקיּצּוָתא  ִאית ּבֵ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ    .לֹא ָקָתֵני -ּכָ
  

   :ְוָהַתְנָיא

י", " ל ְיֵמי ַחּיַ   "ֲהֵריִני ָנִזיר ּכָ

   –"ֲהֵריִני ְנִזיר עֹוָלם" 
  ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר עֹוָלם. 

  

ָנה,    ֲאִפיּלּו ֵמָאה ׁשָ
ִנים     –ֲאִפיּלּו ֶאֶלף ׁשָ
  ֵאין ֶזה ְנִזיר עֹוָלם. 

א נָ    . "ִזיר ְלעֹוָלםֶאּלָ
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ָערֹות אֵני ׂשְ לֹות זֹו ִמּזוֹ  ,ׁשָ   .הֹוִאיל ּומּוְבּדָ

  
י יֹוֵמי ַנִמי ּבֵ    ,ּגַ

ִתיב   ! (בראשית א, ה) ֶקר יֹום ֶאָחד""ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֹ  :ָהא ּכְ
  

    רש"י

  מתני 
. לא תהא ריני נזיר אחת קטנהאמר ה

פחותה משלשי' יום ואפילו אמר הריני נזיר 
יום אחד הרי זה נזיר ל' יום לפי שאין נזירות 
פחותה משלשים או שאמר הריני נזיר אחת 
גדולה אפילו אמר שתהא גדולה מכאן ועד 
סוף העולם הרי זה אינו נזיר אלא שלשים 
יום כדאמר בגמ' דאי אמר הכי משמע דאמר 

ריכא עליה הדא נזירות דשלשים כמכאן עד א
סוף העולם: גמ' אם יש מהלך עד אותו 
מקום פחות משלשים יום הרי זה נזיר 
שלשים יום. דלעולם אין נזירות פחות 
משלשים ואם יש משם עד מקום פלוני יותר 
ממהלך ל' יום כגון ארבעים יום או נ' יום 
הרי זה נזיר כמנין הימים דהוי כמאן דאמר 

   ני נזיר עד מ' יום או עד נ':הרי
. כי אמר מיכן ועד ואמאי אימא הכא נמי

מקום פלוני דמשמע כמאן דאמר אריכא לי 
הדא מילתא דנזירות דשלשים יום כמהלך נ' 

   דמכאן ועד מקום פלוני:
. התם ליכא למימר הכי אמר רבא

דכשהחזיק בדרך כבר עסקינן דהואיל 
וני והחזיק בדרך וקאמר מכאן ועד מקום פל

מוכח מילתא דאדעתא דליהוי נזיר כל זמן 
שיהא בדרך קאמר ועוד כיון דהחזיק בדרך 
ליכא למימר דאריכא ליה מילתא כמכאן ועד 
מקום פלוני דהא חזינן דלא אריכא ליה דרך 
דהחזיק בדרך כבר: וקפריך אמתני' גופא 
דמכאן ועד מקום פלוני ולהוי כל פרסה 

ר מכאן ופרסה חד נזירות דדלמא האי דקאמ
ועד מקום פלוני כל מנין פרסאות מכאן ועד 
מקום פלוני קבל עליו נזירות של שלשים 
ויהא מגלח בסוף כל שלשים ויביא שלשה 
בהמות ואי הוה עד התם מאה פרסאות 

   ליהוי נזיר מאה נזירות:
. דאיכא ממקום וליהוי כל אוונא ואוונא

פלוני עד כאן כאילו קבל עליה חדא נזירות 
א דאי הוו עשרים אוונות ליחייב לכל אוונ

בכל עשרים של שלשים שלשים דמילתא 
דעבידא היא דמנו אינשי אווני כמה .. אוונות 
יש מכאן ועד מקום פלוני דבכל מקום מנו 
אווני מחוז של כרך שכולן תלויין לכרך ולשם 
השר תדיר ולשם פורעין המס ואוונא לועזין 

קונטריד"א: חבל {בני אדם קונטרד''א 
וכמו תאנת שילה (יהושע טז) וכמו  }רץא

   תאנתה מי ישיבנה (ירמיה ב):
   . בכי האי גוונא:מי לא תנן

הריני נזיר כעפר הארץ וכשיער ראשי הרי 
. ומגלח אחת לשלשים יום נזיר לעולם

דמשמע דאמר הרי עלי נזירות כמנין שיער 
   ראשי:

. כגון מכאן עד כל מילתא דאית ביה קיצותא
קתני דליהוי כמאן דמקבל  מקום פלוני לא

עליה נזירות שיהא מגלח בסוף כל שלשים 
ושלשים אלא כמאן דמקבל עליה חדא 

   נזירות אריכתא עד מקום פלוני:
. דמסייע הריני נזיר כל ימי חיי וכו' והתניא

[ואם] אמר הריני נזיר עד מאה שנה או עד 
אלף שנים אין זה נזיר עולם שיהא מגלח 

   בסוף השלשים:
. דכחדא נזירות אריכתא זיר לעולםאלא נ

דמי ואינו מותר בתגלחת כל ימיו אבל היכא 
דלית ביה קיצותא כגון כשיער ראשי וכחול 
הים דאין לדבר קיצבה איכא למימר דלהכי 
אמר הכי דנזירות הרבה קבל עליו כמנין 

   שיער ראשו והוא מגלח אחת לשלשים יום:
רבה אמר שאני שערות הואיל ומובדלות זו 

. איכא למימר דלמנין שערות קיבל עליו זומ
נזירות הרבה ולכך מגלח אחת לשלשים אבל 
אוונא ופרסי ליכא למימר הכי דהא ליתנהו 
מובדלות זו מזו דסדנא דארעא חד הוא 
איכא למימר חד נזירות אריכתא קיבל עליו 

   כשיעור הימים שמיכן עד מקום פלוני:
לוני . כי אמר כמכאן עד מקום פגבי יומי נמי

אימא נמי כמנין הימים קיבל עליו נזירות של 
שלשים דהא יומי מיפסקי מהדדי כדכתיב 

  ויהי ערב ויהי בקר יום אחד:
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ִמְפְסִקי ֵמֲהָדֵדי    . הּואָהָתם ָלאו ּדְ
   ?ַמאי ָקָאַמר

  ַחד יֹוָמא הּוא, ְיָמָמא ְוֵליְלָיא 
  ּוְלעֹוָלם לֹא ִמְפְסִקי ֵמֲהָדֵדי. 

  
  

  ָאַמר:  ָרָבא
י ַהאי ה ְלָך ַאְקׁשּוֵיי ּכּוּלֵ    ?ָלּמָ

ָהא ָקָתֵני  אֵני ָהָתם ּדְ    !"ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת"ׁשָ
  
  

    רש"י

. דכתיב קרא יום אחד לאו התם
משום דאיפסקו מהדדי אלא 
האי דקאמר שהוא יום אחד 
דקיימא לן דליליא ויממא חד 
הוא שהלילה הולכת אחר היום 

סקי מהדדי ולעולם לא מיפ
ומשום הכי ליכא למימר 
כדאמרינן אלא חדא נזירות 
אריכתא כמיכן ועד מקום פלוני 

   קיבל עליו:
רבא אמר למה לך לאקשויי 

. טעמא כולי האי שאני התם
מאי אמר כמ''ד אריכא לי 
מילתא מיכן ועד סוף העולם 
ואינו נזיר אלא שלשים דהא 
קאמר אחת דמשמע חדא 

אמר נזירות היא בלבד הוא דק
והואיל דקאמר חדא לא אפשר 
דלא אמרינן דהכי משמע האי 
דקאמר מיכן ועד סוף העולם 
אבל היכא דקאמר מיכן ועד 
מקום פלוני ולא אמר אחת לא 
אפשר דאמינא לך דקביל 
עילויה בציר דמהלך הימים 
דאיכא מאותו מקום עד אותו 

  מקום פלוני:
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ָנה              ִמׁשְ

  "ֲהֵריִני ָנִזיר ְויֹום ֶאָחד", 
ָעה ַאַחת",    "ֲהֵריִני ָנִזיר ְוׁשָ

   –ֲהֵריִני ָנִזיר ַאַחת ּוֶמֱחָצה" "
ִיםֲהֵרי ֶזה  תַּ   . ָנִזיר ׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

ל ָהֵני?  ה ִלי ְלִמיְתָנא ּכָ   ָלּמָ
  

   ,יְצִריכֵ 
ָנא  ִאי תְּ    ,"ֲהֵריִני ָנִזיר ְויֹום ֶאָחד"ּדְ

ָאְמִריַנןָהָכא  ְרּתֵ : הּוא ּדְ טּו ְלָהִכי ָקָמֵני ּתַ   , יןֵאין ְנִזירּות ְליֹום ֶאָחד, ַאּמְ
ָעה ַאַחת" :ֲאָבל ים ְוֶאָחד יֹום "ֲהֵריִני ָנִזיר ְוׁשָ לֹׁשִ   , ִליְמֵני ׁשְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
ָנא    ז,ב ָעה ַאַחת""ְוִאי ּתְ    ,ׁשָ

ּום    ,לֹא ָנֵחית ְלַדְוָקאּדְ  ִמׁשּ
ָנֵחית ְלַדְוָקא"ַאַחת ּוֶמֱחָצה" ֲאָבל יֵאיָמא  ,, ּדְ ְרּתֵ   ,לֹא ִליְמֵני ּתַ

ַמע הּו  :ָלן ָקַמׁשְ ִים"ּכּוּלְ תַּ   . "ָנִזיר ׁשְ
  
  
  

    רש"י

  מתני' 
ר . נזיאמר הריני נזיר ויום אחד

שתי נזירות דכיון דאמר הריני 
נזיר חיילא עליה נזירות 
ראשונה וכי הדר ואמר יום אחד 
או שעה אחת או אחת ומחצה 
שבנזירות חיילא עליה נזירות 
שניה וחייב שתים דקאמר ועוד 
מחצה דכי אמר הריני נזיר אחת 
חל עליו נזירות אחת וכי חזר 
ואמר ומחצה חל עליו נזירות 

הריני נזיר שניה אבל אם אמר 
שלשים ואחד או שלשים ושתים 
כיון שפירש אינו נזיר שתים 

   אלא כמנין הימים שקבל עליו:
  

  גמ' 
. למה לי למיתנא כל הני

דמחייב בה בנזירות שתים 
ליתני חדא ומינה ידענא 

   לאחריני:
. דאי הוה תני הריני נזיר צריכי

ויום אחד הוה אמינא הכא הוא 
ת דאמרינן דמחייב בשתי נזירו

דכי אמר הריני נזיר חיילא עליה 
נזירות והאי דהדר ואמר ויום 
אחד אדעתא דנזירות אחריתי 
קאמר ליה לפי שאין נזירות 
ליום אחד דהוי כמאן דאמר 
הריני נזיר יום אחד דחיילא 

   עליה נמי נזירות שלשים:
אבל כי אמר הריני נזיר ושעה 

. אימא דתיהוי כמ''ד אחת
  שלשים ואחד קמ''ל:

. התם הוא נא שעה אחתואי ת
נמי הואיל דלא נחית לנזירות 
דוקא למהוי שלשים יום ושעה 
אחת לפי שאין נודרין לשעות 
להכי הוא דאמר דמחייב בשתי 
נזירות: אבל היכא דאמר 
נזירות אחת ומחצה דנזירות 
נחת לדוקא אימא דלא לימני 
 תרתי אלא מ''ה ימים בלבד:

. דבכולהו חייב תרתי קמ''ל
ר ברישא הריני נזיר והיכא דאמ

סתמא חיילא עליה נזירות וכי 
הדר ואמר או יום אחד או שעה 
אחת או נזירות ומחצה כיון 
דקיבל מקצתה כמי שקיבל את 

  כולה דמי וחייב בב' נזירות:
 
 



26                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבבז, ז, ז, ז,  .20
ָנה              ִמׁשְ

ָעה ַאַחת"  ים יֹום ְוׁשָ לֹׁשִ ים ְוֶאָחד יֹום,  - "ֲהֵריִני ָנִזיר ׁשְ לֹׁשִ   ָנִזיר ׁשְ
עֹות ֵאין ְנִזירּות ְלׁשָ   . ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

  : ַרבָאַמר 
נוּ  א לֹא ׁשָ ים ְוֶאָחד יֹום" :ָאַמר ֶאלָּ לֹׁשִ   , "ׁשְ

ים יֹום ְויֹום ֶאָחד' :ַמרָא  ֲאָבל לֹׁשִ ִים - 'ׁשְ ּתַ   . ָנִזיר ׁשְ
  

יַרב ָסַבר ָלּה כְּ  ָנא ְיֵתיָרא ַרּבִ ָ ָדֵריׁש ִליׁשּ    .ֲעִקיָבא ּדְ
  

ְתַנן    :ּדִ
   ,לֹא ֶאת ַהּבֹור, ְולֹא ֶאת ַהּדּות"

ַתב לֹו  ּכָ י ׁשֶ   '.עּוְמָקא ְורּוָמא'ַאף ַעל ּפִ
ֶרךְ וְ  ח לֹו ּדֶ    ,ָצִריְך ִליּקַ

יְבֵרי ּדִ    . ֲעִקיָבא ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרְך.  ח לֹו ּדֶ   ֵאינֹו ָצִריְך ִליּקַ
יּומֹוֶדה  ָאַמר לוֹ  ֲעִקיָבא ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ   , 'חּוץ ֵמֵאּלוּ ' :ּבִ

ֶרךְ  ח לֹו ּדֶ ֵאינֹו ָצִריְך ִליּקַ    .(בבא בתרא סד.) "ׁשֶ
  
  

    רש"י

  מתני' 
האומר הריני נזיר שלשים יום 

. נעשה כאומר ל''א ושעה אחת
יום ואינו חייב אלא ל''א יום 

   בלבד:
  

  גמ' 
. האי דדייקי' ממתני' אמר רב

דכי אמר שלשים יום ושעה 
נעשה כמי שאמר ל''א ואינו 
 חייב בנזירות אלא ל''א בלבד:
. לא שנו אלא דאמר ל''א יום

אבל אמר הריני נזיר שלשים 
יום ויום אחד כיון דאמר לישנא 
יתירא הוי נזיר שתים דרב סבר 
לה כר''ע דדריש לישנא יתירא 

ת לחברו והיה לו דתנן המוכר בי
שם בור ודות לא מכר את הבור 
ואת הדות אע''פ שכתב לו 

   עומקא ורומא:
. לו למוכר ליקח לו דרך וצריך

לילך לבור ודות שלו או יפרח 
באויר דברי רבי עקיבא דקסבר 
בעין יפה הוא מוכר ולא שייר 

   דרך לעצמו:
וחכמים אומרים אינו צריך 

. דאמרינן כשם ליקח לו דרך
את הבור ואת הדות ששייר 

   לעצמו כך שייר לו דרך:
. מוכר בפירוש בזמן שאמר לו

חוץ מאלו בור ודות כיון דאמר 
לישנא יתירא דהא אפילו לא 
אמר חוץ לא הוו מכורין להכי 

 אמר חוץ לשייר לו את הדרך:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .21
ָנה    ח,א             ִמׁשְ

ׂשְ  י", ַער רֹ"ֲהֵריִני ָנִזיר ּכִ   אׁשִ
ֲעַפר ָהָאֶרץ",    "ּכַ

ם"  חֹול ַהּיָ    –"ּכְ
  ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר עֹוָלם. 

ים יֹום.  לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ   ּוְמַגּלֵ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים  לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ   . יֹוםֵאין ֶזה ְמַגּלֵ
ים לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ    ?ְוֵאיֶזהּו ְמַגּלֵ

ַער רָֹהאֹוֵמר: "ֲהֵרי ָעַלי ְנִזירּות ּכִ  י", ׂשְ   אׁשִ
ֲעַפר ָהָאֶרץ",    "ּכַ

ם",  חֹול ַהּיָ   "ּכְ
ִית",    "ֲהֵריִני ָנִזיר ְמלֹא ַהּבַ

ה"     - "ְמלֹא ַהּקּוּפָ
  ּבֹוְדִקין אֹותֹו, 

דֹוָלה ָנַזְר  יִאם ָאַמר: ַאַחת ּגְ ים יֹום,  -  תִּ לֹׁשִ   ָנִזיר ׁשְ
י  ה -ְוִאם ָאַמר: ְסָתם ָנַזְרתִּ ל ָיָמיו.  רֹוִאין ֶאת ַהּקּוּפָ ל, ְוָנִזיר ּכָ ִאיּלּו ִהיא ְמֵלָאה ַחְרּדָ   ּכְ

  
לֹוִני"  אן ַעד ָמקֹום ּפְ    –"ֲהֵריִני ָנִזיר ִמּכָ

לֹוִני,  אן ַעד ָמקֹום ּפְ ה ָיִמים ִמּכָ ּמָ   אֹוְמִדין ּכַ
ים יֹום  לֹׁשִ ְ חֹות ִמׁשּ ים יֹום,  - ִאם ּפָ לֹׁשִ   ָנִזיר ׁשְ

ִמְנַין ַה  - ְוִאם ָלאו  ִמים. ָנִזיר ּכְ   ּיָ
  

ה",  ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ   "ֲהֵריִני ָנִזיר ּכְ
ה.  ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ   מֹוֶנה ְנִזירּות ּכְ

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ִלים ֵמת ִהׁשְ ה ָהָיה ֵכיָון ׁשֶ   . ַמֲעׂשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ל ָיָמיו" ל ְוָנִזיר ּכָ ִאיּלּו ְמֵלָאה ַחְרּדָ ה ּכְ    ."רֹוִאין ֶאת ַהּקּוּפָ
  

אי   ? ְוַאּמַ
ּוִאין ּוְדלּוִעין ִאיּלּו ְמֵלָאה ִקיׁשּ א, ְוִליַחְזָייּה ּכְ ְנּתָ ּקַ   ! ְוֶתיֱהֵוי ֵליּה ּתַ

  
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

נּוָיה.  ְבַמֲחלֹוֶקת   ׁשְ
יוְ  ְמעֹון ִהיא, ַרּבִ    ׁשִ

אי.ּדְ  ּדַ ֵפיקֹו ָחמּור ִמּוַ ּסְ    ָאַמר: ָאָדם ַמְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ְלָדָבר ׁשֶ
  
   :ַתְנָיאּדְ 

ְכִרי ֶזה ֵמָאה ּכֹור" ֵהא ּבִ ּיְ    ,"ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת ׁשֶ
ָאַבד,  ְגַנב אֹו ׁשֶ ּנִ   ְוָהַלְך ּוְמָצאֹו ׁשֶ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵסר,  ׁשִ
ְסֵפק ְנִזירּות ְלַהְחִמיר.    ׁשֶ

י יר,  ְיהּוָדה ַרּבִ   ַמתִּ
ְסֵפק ְנִזירּות ְלָהֵקל   . "ׁשֶ

  
י   ַמר: ָא  יֹוָחָנן ַרּבִ

יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   , ְיהּוָדה ַרּבִ
  , לֹא ָנֵחית ֵליּה ִלְנִזירּות - ָהָתם 
יּה , ָנֵחית ֵליּה ִלְנִזירּות -ָהָכא  ַמאי ְלַסּלּוֵקיּה ִמיּנֵ   ? ּבְ

  
אי לֹא   ? ַאּמַ

נְ  ּקַ ּוִאין ּוְדלּוִעין, ְוֶתיֱהֵוי ֵליּה תַּ ִאיּלּו ְמֵלָאה ִקיׁשּ ה ּכְ אִליַחְזָיּה ַלּקּוּפָ    ,ּתָ

  רש"י

  מתני' 
. האומר הריני נזיר כשער כו'

[דאמרינן] נזירות כשער ראשו קבל 
זה נזיר עולם לפי עליו והרי 

ששערות ראשו מרובין משני חייו 
ויהא מגלח כל ימיו אחת בסוף 

   שלשים ויביא קרבן:
רבי אומר אין זה מגלח אחת 

. והאי דקאמר כשער לשלשים
ראשי חדא נזירות אריכא קבל עליו 
כשיעור שער ראשו ואינו יכול 
להשלימה ואינו מגלח לעולם: אלא 
איזהו שמגלח אחת לשלשים יום 
זה שאמר הרי עלי נזירות כשער 
ראשי. דהואיל ואמר עלי נזירות 
משמע דקא מפליג בין נזירות 
לנזירות ויהא מגלח בסוף כל 

   שלשים ומביא קרבן:
בודקין אותו אם אמר אחת גדולה 

. נזרתי הרי זה נזיר שלשים יום
ותו לא והא דאמר מלא הבית 
משמע כאילו אמר אריכא לי 

לא מילתא כמלא הבית או כמ
   קופה:

. נעשה כאילו ואם אמר סתם נדרתי
אמר מלא חרדל ונעשה כל ימיו 
נזיר דאמרינן נזירות כמנין גרעיני 
חרדל שבו קבל עליו ואין להם 

   הפסקה כל ימיו:
  

  גמ' 
. לההיא קופה ואמאי וליחזייה

כאילו מלאה קישואין ואי מחזקא 
מינייהו י' נימא די' נזירות של 

   שלשים שלשים קבל עליו:
. אחר אותם ותיהוי ליה תקנתא

   עשרה נזירות לשתות ביין:
. אמר חזקיה במחלוקת שנויה

דאיכא מאן דסבירא ליה כוותיה 
   ומתני' לא תני הכי:

ר''ש היא דאמר אדם מכניס עצמו 
. דאילו לדבר שספקו חמור מודאי

נזיר ודאי מגלח ומביא קרבן ונאכל 
ואילו על ספיקו לא מצי מגלח 

לו מותרים במסכת דהכי מפרש בא
   נדרים:

. שחייב הריני נזיר כו' ר''ש אוסר
בנזירות דהואיל דהוי ספק אי הוו 
ביה מאה כור אמרינן דהוי ביה 
ודאי מאה כור וליהוי נזיר שכל 
ספק נזירות להחמיר דספיקו בנזיר 
חמור מודאו דאילו ודאי שלא היו 
בו מאה כור לא הוי נזיר השתא 

וא הכי דהוי ספק אמרינן דנזיר ה
נמי במתניתין דהואיל דספקא הוא 
דלא ידעינן אי אדעתא דמלאה 
קשואין אי בחרדל קאמר אמרינן 
ביה ספק נזירות להחמיר וכמאן 
דמלאה חרדל קאמר ואין לו תקנה 
אבל אליבא דמ''ד שכל ספק נזירות 
להקל לדידיה אמרינן רואין אותה 

   כאילו מלאה קשואין:
 ר' יוחנן אמר אפילו תימא כר'

. דהתם טעמא מאי אמר ר' יהודה
יהודה דספק נזירות להקל דדלמא 
לא הוו ביה מאה כורין ולא נחית 
ליה לנזירות כלל ומספיקא לא 
אמרינן ליה דליהוי נזיר כי היכי 
דלא לייתי חולין לעזרה לכי 

   משלים נזירותו:
. אלא הכא כיון דנחית ליה לנזירות

אי משום מלאה קישואין אי משום 
דל נזירות חיילא עליה מלאה חר

ממה נפשך וכיון דנחית לנזירות 
במאי לסלקיה מש''ה אית לן 
למימר דנזירות כמנין גרעיני חרדל 
קיבל עליו ולעולם כל ימיו יהא 

     אסור ביין:
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ְעּתָ  ֵויּה  ְנִזירֹות ךְ ָהא ָסְלָקא ּדַ יל ִעיּלָ ַקּבֵ   !  הּוא ּדְ
  

יּדְ    ח,ב י.  ַרּבִ ַרּבִ   ְיהּוָדה ָסַבר ָלּה ּכְ
  

ְתַנן    :ּדִ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים יֹום לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ    .ֵאין ֶזה ְמַגּלֵ
ים יֹום לׁשִ ַח ַאַחת ִלׁשְ ַגּלֵ ּמְ    ?ְוֵאיֶזהּו ׁשֶ

ם""ֲה  :ָהאֹוֵמר חֹול ַהּיָ ֲעַפר ָהָאֶרץ" ּו"ּכְ י" ְו"ּכַ ַער ראׁשִ ׂשְ    ."ֵרי ָעַלי ְנִזירּות ּכִ
  
יוְ  י? ַרּבִ ַרּבִ    !ְיהּוָדה ִמי ָסַבר ָלּה ּכְ

   :ְוָהְתַנן
ה" ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ה.  - ֲהֵריִני ָנִזיר ּכְ ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ   מֹוֶנה ְנִזירּות ּכְ

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ִלים ֵמת ִהׁשְ ה ָהָיה, ְוֵכיָון ׁשֶ    ."ַמֲעׂשֶ

ָלָמא ׁשְ ל ֲעֵליּה  ְנִזירֹות :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִליםּדְ  יָוןכֵ ּדְ ַהְיינּו ַטֲעָמא  -ָקא ְמַקּבֵ   ֵמת.  ִהׁשְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ֵויּה  :ֶאּלָ ל ִעיּלָ ָלל? -  ֲחָדא ְנִזירּות ִקּבֵ ָלָמה ּכְ    !ִמי ָהֵוי ַהׁשְ

  
י?ְועֹוד: ִמי ָס  ַרּבִ    !ַבר ָלּה ּכְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

  ֲהֵריִני ָנִזיר ִמְנַין ֶהיְלְקֵטי ַקִיץ", "
ה"וּ  ִמיטָּ ֵלי ׁשְ ּבֳ    – "ִמְנַין ׁשִ

ִמְנַין ֶהיְלְקֵטי ַקִיץ ה ,מֹוֶנה ְנִזירּות ּכְ ִמיטָּ ֵלי ׁשְ ּבֳ   ! "ּוְכִמְנַין ׁשִ
  

אֵני "ִמְנָין"    .ׁשָ
  

י ּוִמי  אֵני ֵליּה ְלַרּבִ   ? 'ִמְנָין'ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ה" " ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ה.  - "ֲהֵריִני ָנִזיר ּכְ ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ   מֹוֶנה ְנִזירֹות ּכְ

ָבָנה"  יֵמי ַהּלְ ָבָנה. ימֹוֶנה ּכִ  - "ּכִ   ֵמי ַהּלְ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיֹ ִמְנַין יְ  :אַמרַעד ׁשֶ ָבָנה""ְנִזירֹות ָעַלי ּכְ ה ּוְכִמְנַין ְימֹות ַהּלְ   ! "מֹות ַהַחּמָ
  

י ֲחָדא ַרּבִ ָוֵתיּה ּבַ ֲחָדא ,ְיהּוָדה ָסַבר ָלּה ּכְ    .ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
  

ֲחָדא  ָוֵתיּה ּבַ   ָסַבר ָלּה ּכְ
ֵויּה  -  ְנִזירּות 26ֲחָדא יל ִעיּלָ    .ַקּבֵ

ֲחָדא  יִאיּלּו ּדְ  - ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ ֵני ֵליּה מֹוֶנה, ֵני ֵליּה מֹוֶנהְיהּוָדה ׁשָ  ַרּבִ י לֹא ׁשָ   .ְוַרּבִ
  
  
  

                                                           

  ע"פ הגהות הב"ח 26

    רש"י

אמאי לא ליסלקיה נימא דליחזיה כאילו מלאה 
. ולכי משלים ליה נזירות כמנין קישואין קישואין

תוך הקופה ומייתי ליה קרבן הוי שיכולין ליכנס ב
כמסולק ועומד דכלא נחית ליה לנזירות דמי ותיהוי 
    ליה תקנתא: הא לא מצית אמרת דנזירות קבל עליו:

. דאמר במתני' כי אמר דרבי יהודה סבר לה כרבי
הריני נזיר כשער ראשי אין זה מגלח אחת לשלשים 
יום משום דנזירות אריכתא קביל עילויה ולעולם אין 

ו תקנה שהרי שערות ראשו מרובין משני חייו ה''נ ל
הריני נזיר מלא הקופה נזירות אריכתא קביל עילויה 
ואינו מגלח ומביא קרבן בסוף כל שלשים וכיון 
דההוא חד נזירות משיך כמלא הקופה לא מצית 
אמרת דליחזייה כאילו היא מלאה קישואים ולכי 

לתוכה  משלים נזירות כמנין קישואים שיכולין ליכנס
לייתי קרבן דהואיל ועייל נפשיה לנזירות ואיכא 
למימר דחדא נזירות אריכתא כמנין חרדל קיבל עליו 
לא מייתי קרבן מספיקא דדלמא פגע לאיתויי חולין 
לעזרה והלכך לרבי יהודה נמי לא מצי לסלוקי נפשיה 
מנזירות דלייתי קרבן ומש''ה לית ליה תקנתא: ומי 

והתניא הריני נזיר כמנין סבר לה ר' יהודה כרבי 
ימות החמה מונה נזירות כמנין ימות החמה. שיהא 
מונה שס''ה נזירות של שלשים ונמצא שיהא נוהג 
נזירות שלשים שנה: אמר רבי יהודה מעשה: באחד 
שאמר הריני נזיר כמנין ימות החמה וכיון שהשלים 
נזירותו לסוף שלשים שנה מיד מת אי אמרת בשלמא 

ים קיבל עליו כמנין ימות החמה נזירות של שלש
משכחת לה דכיון שהשלים מת: אלא אי אמרת 
דחדא נזירות של שס''ה קיבל עליו וכל חדא וחדא 
תהוי שס''ה ימים וצריך דיהוי נזיר שס''ה פעמים 
שס''ה ימים כמנין ימות החמה וכדברי רבי דאמר 
דאין זה נזיר שיהא מגלח בסוף שלשים אלא כל 

   והג נזירותו:שס''ה ימים יהא נ
. השלמה כלל. בשני דרבי יהודה מי הוי איניש מי הוי 

דחיי כולי האי כשס''ה ימים [שס''ה פעמים] שצריך 
לנהוג נזירות בעצמו אלא מדקאמר ר' יהודה כיון 
שהשלים מת ש''מ לא ס''ל כר'. לישנא אחרינא 
והתניא הריני נזיר כמנין ימות החמה כלו' כל זמן 

מונה נזירות  נו עד סוף העולם:שהחמה זורחת דהיי
. כלומר כל ימיו יהא מונה נזירות כמנין ימות החמה

של ל' ומגלח ומביא קרבן וא''ר יהודה מעשה באחד 
שהזיר בכך וכיון שהשלים מת אי אמרת בשלמא 
נזירות של שלשים קיבל עליו היינו דקאמר כיון 
שהשלים מת דכל קרבן וקרבן דמייתי לסוף תגלחת 

כמשלים אלא אי אמרת דחדא נזירות  חשיבי ליה
קיבל עילויה עד ימות עולם ואסור לגלח כל ימיו מאי 
השלמה איכא הכא הא אכתי אילו הוה קיים הוה 

   מיבעי ליה למיקם בנזירות ועוד מי סבר לה כרבי:
והתניא בהדיא רבי יהודה אומר הריני נזיר כמנין 

. כמנין שבילים שעושים קייצי תאנים הילקטי קיץ
בין הקציעות כדי שיהו מהלכים בינתיים ולא יהו 

   נדרכים ברגל:
. דבשנת השמיטה אין השדות וכמנין שבלי שמיטה

נזרעות ומניחין בהן שבלים של אשתקד ולפי שהן 
מועטין ונוח למנותן קאמר הכי ואית דגרסי כמנין 
שבילי שמיטה שהשדות הפקר וכל העם עושה 

   על ידו: שבילים בתוכו ואין בעל השדה מעכב
. מונה נזירות כמנין הילקטי קיץ ושבילי שמיטה

ויהא מגלח כל ל' ול' למנין הילקטי קיץ אע''ג דלא 
אמר נזירות עלי אלמא לית ליה לרבי יהודה הא דרבי 
דאי לרבי אי הוי התם מאה לקיטי קיץ צריך להיות 
מונה נזירות אריכא מאה פעמים מאה יום או נזירות 

   אריכא מאה יום:
. דהיכא דאמר כמנין ימות החמה או ין שמיטהמנ

כמנין הילקטי קיץ אפילו רבי מודה דנזירות קביל 
עליה ומגלח אחת לשלשים והיינו נמי דקאמר רבי 
יהודה לעיל כיון שהשלים מת אבל גבי קופה דנזירות 
אריכא קביל עליה אפילו רבי יהודה מודה דספק 

   נזירות להחמיר וכדפרישנא:
. יאמר נזירות עלי כמנין ימות החמהרבי אומר עד ש

לא יהא מגלח אחת לשלשים הא לא אמר נזירות 
אלא הריני נזיר כמנין ימות החמה חדא נזירות הוא 
קביל עליה כמנין ימות החמה עד עולם כדלעיל או 

   לאידך לישנא שס''ה פעמים שס''ה ימים:
  . דמנין שני ליה והוי כמ''ד נזירות עלי:שני ליה מונה
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        בבבבח, ח, ח, ח,  .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

י", " ל ְיֵמי ַחּיַ   "ֲהֵריִני ָנִזיר ּכָ

   – "ֲהֵריִני ְנִזיר עֹוָלם"
  .ֲהֵרי ֶזה ְנִזיר עֹוָלם

ָנה"    ,ֲאִפיּלּו "ֵמָאה ׁשָ
ִנים"     –ֲאִפיּלּו "ֶאֶלף ׁשָ

א ָנִזיר ְלעֹוָלם, ֶא 'ְנִזיר עֹוָלם'ֵאין ֶזה    . "ּלָ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִים.  -"ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאַחת" " תַּ   מֹוֶנה ׁשְ

לֹׁש. -ְועֹוד"  ]"ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאַחת[    מֹוֶנה ׁשָ

ע - ְוׁשּוב"  ]"ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאַחת ְועֹוד[    ."מֹוֶנה ַאְרּבַ
  

יָטא ׁשִ   !ּפְ
  

ֵתיָמא י  "ְוׁשּוב" :ַמהּו ּדְ הוּ ּכִ ית, ּכּוּלְ    ,ְוָהְוָיא ֵליּה ׁשִ
ַמע ָלן     לֹא.ּדְ ָקא ַמׁשְ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

  "ֲהֵריִני ָנִזיר", "

  אֹוֵמר:  סּוָמכֹוס
  ַאַחת,  - ֵהן" 

יגֹון"  ִים,  - "ּדִ תַּ   ׁשְ
לֹׁש,  -"ְטִריגֹון"    ׁשָ

ע,  - "ֶטְטָרגֹון"    ַאְרּבַ

   ."ָחֵמׁש  –"ּפּוְנִטיגֹון" 
  
  

נַ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
יגֹון" ִית ָעגֹול, ּדִ א -ּופּוְנִטיגֹון  ,ְטִריגֹון ,ּבַ ּמֵ ְנָגִעים ֵאינֹו ִמטַּ    .ּבִ

ְנָגִעים -ֶטְטָרגֹון  א ּבִ מֵּ   . "ִמטַּ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ה הּוא אֹוֵמר 27ת""ִקירֹ  'ִקיר' :ְלַמּטָ
   (ויקרא יד, לט) 

עֲה  -  (ויקרא יד, לז) ת""ִקירֹ  'ִקיר' :הּוא אֹוֵמר ְלַמְעָלה אן ַאְרּבַ    .ֵרי ּכָ

        

        הדרן על כל כנוייהדרן על כל כנוייהדרן על כל כנוייהדרן על כל כנויי
  

                                                           

ּמֹת  לזלזלזלז 27 ַקֲערּורֹת ְיַרְקַרּקֹת אֹו ֲאַדְמּדַ ִית ׁשְ ִקירֹת ַהּבַ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ַגע ְוִהּנֵ ירְוָרָאה ֶאת ַהּנֶ ָפל ִמן ַהּקִ    .ּוַמְרֵאיֶהן ׁשָ
ִית ְוִהְסגִּ ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמן ַהבַּ  לחלחלחלח ַתח ַהּבָ ְבַעת ָיִמיםִית ֶאל ּפֶ ִית ׁשִ          .יר ֶאת ַהּבַ
ִית    לט ִקירֹת ַהּבָ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ ִביִעי ְוָרָאה ְוִהּנֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ ב ַהּכֵֹהן ּבַ   ְוׁשָ

    ש"יר

אפילו מאה שנה אין זה נזיר 
. עולם אלא זה נזיר לעולם

דחדא נזירות אריכתא הוא 
דהויא משום דאית ליה קיצותא 

   כדאמרינן לעיל:
. הריני נזיר ואחת מונה שתים

כי אמר ואחת כמאן דאמר 
   ונזירות אחרת דמי:

. האומר הריני נזיר ואחת ועוד
מונה שלש נזירות אמר הריני 

ושוב מונה  נזיר ואחת ועוד
   ארבע:

. הא האי דקאמר מהו דתימא
ושוב משמע כאילו אמר ושוב 
ליהוי עלי נזירות כי הנך 
דאמרינן והויין להו שית 

   קמשמע לן:
. הריני נזיר הן סומכוס אומר

חייב בנזירות אחת ואם אמר 
הריני נזיר דיגון מונה ב' טריגון 
מונה ג' טטרגון מונה ד' פונטיגון 

ין בלשון יון מונה ה' שכן מונ
ואשמועינן דבכל לשון יכול אדם 

   לקבל עליו נזירות:
. שאין לו זויות או בית בית עגול

דיגון שאין לו אלא שתי זויות 
או טריגון שאין לו אלא שלשה 
או פונטיגון שיש לו חמש זויות 
אין מטמא בנגעים טטרגון שיש 

   לו ארבע זויות מטמא:
. מ''ט למטה הוא אומר קירות

 ה הנגע בקירות הבית:ואם פש
. והנה הנגע ולמעלה הוא אומר

בקירות הבית מדהוה ליה 
למיכתב בתרוייהו קיר דמשמע 
חד וכתב קירות דמשמע תרי 
אלמא ד' בעינן כדמדכר להו 
בלישנא דקרא ומראיהן שפל מן 
הקיר לא קא חשיב אלא הני 
דכתיב בהו לישני יתירי 

 קחשיב:
 
 


