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        """"""""ְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִניןְׁשָׁשה ִמיִנין        """"""""        ––––––––' ' ' ' ' ' ' ' וווווווופרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק         נזירנזירנזירנזירנזירנזירנזירנזירמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .1
ָנה מִ     ׁשְ

ָנִזיר ה ִמיִנין ֲאסּוִרין ּבְ לֹׁשָ    :ׁשְ
  ַהּטּוְמָאה, 

ְגַלַחת,    ְוַהתִּ
ֶפן. וְ    ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ
  

ֶפן     .ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה -ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ
  

ּיֹ יב ַעד ׁשֶ ִית.  ְוֵאין ַחּיָ ּזַ   אַכל ִמן ָהֲעָנִבים ּכַ
ָנה   לד,ב  ה ְרִביִעית ַיִין. ִראׁשֹוָנה אֹוֶמ ִמׁשְ תֶּ ׁשְ ּיִ   ֶרת: ַעד ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ִית  ּזַ ֵדי ְלָצֵרף ּכַ ּה ּכְ ַיִין ְוֵיׁש ּבָ יּתֹו ּבְ ָרה ּפִ יב.  - ֲאִפיּלּו ׁשָ   ַחּיָ

  
ְפֵני ַעְצמֹו,  ִין ּבִ יב ַעל ַהּיַ   ְוַחּיָ
ְפֵני ַעְצָמן,    ְוַעל ָהֲעָנִבים ּבִ

ְפ  ים ּבִ   ֵני ַעְצָמן, ְוַעל ַהַחְרַצּנִ
ְפֵני ַעְצָמןוְ  ִגים ּבִ   . ַעל ַהּזָ

י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

ּיֹ יב ַעד ׁשֶ ים ְוָזגֵאין ַחּיָ ֵני ַחְרַצּנִ אַכל ׁשְ
63
.  

  
ים"ֵאּלּו ֵהן    ְוֵאּלּו ֵהן ָזִגים?  "ַחְרַצּנִ

ים ַה    . ֵאּלּו ַהִחיצֹוִנים -ַחְרַצּנִ
ִגים  נִ  -ַהּזָ   יִמים, ֵאּלּו ַהּפְ

ְבֵרי  יּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ֵהָמה,  ל ּבְ זֹוג ׁשֶ ְטֶעה: ּכְ ּלא תִּ   ׁשֶ
לזֹוגַהִחיּצֹון  ִניִמי ִעיְנּבָ   . , ְוַהּפְ

  

ָמָרא             ּגְ

ָנִזיר: ַהּטּוְמָאה" ה ִמיִנין ֲאסּוִרין ּבְ לֹׁשָ ְגַלַחת, [ ׁשְ ֶפןוְ ְוַהתִּ   .]"ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ
  

ֶפן ַהיּ    ִאין.  - ֹוֵצא ִמן ַהּגֶ
ֶפן ַעְצמֹו    . אלֹ  -ּגֶ

  
יכְּ לֹא ּדְ ַמְתִניִתין    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַמע ַמׁשְ   . "ֲאִפיּלּו ָעִלין ְולּוָלִבין ּבְ
  
  

יָפא:  ָאְמִרי ָלּה ַאּסֵ א ּדְ   ִאיּכָ
  
ּיֹ" א ַעד ׁשֶ יב ֶאּלָ ִיתאַכל ִמ ֵאינֹו ַחּיָ ּזַ   . "ן ָהֲעָנִבים ּכַ

   ,ִאין –ִמן ָהֲעָנִבים 
ֶפן ַעְצמֹו    לֹא.  - ֵמַהּגֶ

  
יכְּ לֹא ּדְ ַמְתִניִתין     .ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַמע ַמׁשְ   . "ֲאִפיּלּו ָעִלין ְולּוָלִבין ּבְ

                                                           

ֶפן ַהיַּ  63 ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכלּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ   (במדבר ו, ד) ִין ֵמַחְרַצּנִ

    רש"י

  מתני' 
שלשה מינין וכו' וכל היוצא מן 

. כגון חרצן ויין וחומץ הגפן
   מצטרפין זה עם זה לכזית:

אינו חייב עד שיאכל מן 
. והא נמי מיחייב הענבים כזית

על זג וחרצן אלא הא אתא 
לאשמועינן דאינו חייב אלא 
בכזית והא דקתני ענבים 
לאפוקי מרבי אלעזר כדמפרש 

  :בגמ'
. היו שונין הבמשנה ראשונ

שאינו חייב עד שישתה רביעית 
יין בא ר''ע ואמר אפי' שרה 
פיתו ביין ויש יין מובלע בתוך 

   הפת כדי זית חייב:
  

  גמ' 
. של גפן במשמע עלין ולולבין

הכתוב שאמר מכל אשר יעשה 
מגפן היין לולבין אלו חוטין 

  רכין שבגפן:
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ַמאי ָקִמיּפְ     ?יגֵ לְ ּבְ

  
י ֵריׁש  ַרּבִ    ,ִריּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי :ֶאְלָעָזר ּדָ

י ְרׁשִ ַנן ּדָ ָלֵלי ּוְפָרֵטי :ַרּבָ    .ּכְ
  
י" ֵריׁש ִרּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי ַרּבִ    – "ֶאְלָעָזר ּדָ

יר" ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ    ,ִמיֵעט – (במדבר ו, ג) "ִמּיַ
ִין" ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ה – (במדבר ו, ד) "ִמּכל ֲאׁשֶ    :ִריּבָ

ה ה ַהּכֹ  -  ִמיֵעט ְוִריּבָ   ל. ִריּבָ
  

ה    ?ַמאי ִריּבָ
  

י ל ִמיּלֵ ה ּכָ    .ִריּבָ
  

  ַמאי ִמיֵעט? 
  

א.  ּתָ ִביׁשְ   ִמיֵעט ׁשְ
  

ָלֵלי ּוְפָרֵטי:  י ּכְ ְרׁשִ ַנן ּדָ   ְוַרּבָ
יר" ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ָרט,  -  "ִמּיַ   ּפְ

ִין""ִמּכֹ  ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ ָלל,   - ל ֲאׁשֶ   ּכְ
ים ְוַעד    ָחַזר ּוָפַרט,  - ָזג""ֵמַחְרַצּנִ

ָרט ּוְכָלל ּוְפָרט,    ּפְ
ָרט:  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן, ֶאּלָ ה ּדָ   ִאי ַאּתָ

ָרט ִרי –ְמפֹוָרׁש  ַמה ַהּפְ סֹוֶלת ְפִרי וּ  ,ּפְ ִרי. ַאף ּכֹ  -ּפְ ִרי ּוְפסֹוֶלת ּפְ   ל ּפְ
  

מּור ַאף ּכֹ  ִרי ּגָ ָרט ְמפֹוָרׁש ּפְ מּורִאי: ַמה ַהּפְ ִרי ּגָ   ?ל ּפְ
ּלא ֲאָמרֹו? ָאַמְרּתָ  ָמעֹו ׁשֶ ַמׁשְ תּוב ּבְ יַח ְלָך ַהּכָ ן ַמה ִהּנִ   : ִאם ּכֵ

ים  ִתיִבי - ֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ    !ָהא ּכְ
ִתיִבי -ַיִין ְוחֹוֶמץ     !ָהא ּכְ

ָלׁשֹון ִראׁשֹון.  א ּכְ ָלׁשֹון ַאֲחרֹון, ֶאּלָ   ָהא ֵאין ָעֶליָך ָלדּון ּכְ
  

ּסֹוֵפינּו ְלַרּבוֹ  ְלמּוד לֹוַמרּוֵמַאַחר ׁשֶ ָבר, ַמה ּתַ ל ּדָ ים ְוַעד ָזג" :ת ּכָ   ? "ֵמַחְרַצּנִ
ָרט ּוְכָלל  ה מֹוֵצא ּפְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ָרט  -לֹוַמר ְלָך: ּכָ ֵעין ַהּפְ כֹו ּוְלדּונֹו ּכְ אי ְלָמׁשְ ָ ה ַרׁשּ   ִאי ַאּתָ

ְפרֹוט ְלָך ַהכָּ  ּיִ ָרט, ַעד ׁשֶ ָלל מּוָסף ַעל ַהּפְ ה ּכְ א ַנֲעׂשָ ָנִזיר.ֶאּלָ ַרט ְלָך ּבְ ּפָ ֶדֶרְך ׁשֶ   תּוב, ּכְ
  
  
  
   

  

    רש"י

. יין מיין ושכר יזיר מיעט
בו אסור לו הראוי להשתכר 

   אבל מידי אחרינא לא:
 . ואפילו עלין ולולבין:כל מילי

. זמורות כדמתרגמינן שבישתא
 שריגים שיבשין (בראשית מ):

מה הפרט מפורש פרי ופסולת 
   . כגון ענבים ויין וחומץ:פרי

. להביא אף כל פרי ופסולת
גוהרקי ועינבין דיכרין כדלקמן 

   בסמוך:
 . ולא דבר אחראף כל פרי גמור

 ולא גוהרקי ולא עינבין דיכרין:
. שלא להביא בו אלא פרי אם כן
   גמור:

מה הניח לך הכתוב במשמעו 
. שתהא למד מן שלא אמר

הפרט אם ענבים לחים ויבשים 
   הא כתיב כו':

. אף כל פרי אלא כלשון הראשון
ופסולת פרי שאם אתה אומר 
אף כל פרי גמור נמצא דאינו 

   מרבה שום דבר בעולם:
. שסופינו לרבות כל דברומאחר 

יין וחומץ (ענבים לחים ויבשים) 
ומרבה יין גוהרקי ועינבין 
דיכרין מאף כל והיינו דהניח 
הכתוב במשמעו שלא אמר 

   (וענבים לחים ויבשים):
. פרט האחרון דכתיב מה ת''ל

מחרצנים ועד זג לא יאכל אי 
משום דרבי אלעזר בן עזריה 
ליכתביה לגבי פרטי בתר כללא 

   לי:למה 
אלא לומר לך כל מקום שאתה 

. בכל התורה שיהא שם מוצא
פרט וכלל בלבד אי אתה רשאי 
למושכו ולדונו כעין הפרט אלא 
שהכלל נעשה מוסף על הפרט 

   ואיתרבו להו כל מילי:
. שלא עד שיפרוט לך הכתוב

תהא מרבה אלא כעין הפרט 
כדרך שפרט לך בנזיר שלאחר 
שכתב את הכלל בא וכתב לך 

רצנים ועד זג ור''א סבר פרט מח
כר''א בן עזריה דמוקים ליה 
להאי מחרצנים ועד זג עד 

  שיאכל שני חרצנים וזג:
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב .2
   :ָאַמר ָמר

ִרי ַאף ּכֹ" ִרי ּוְפסֹוֶלת ּפְ ָרט ְמפֹוָרׁש ּפְ ִריַמה ַהּפְ ִרי ּוְפסֹוֶלת ּפְ    ."ל ּפְ
  
ִרי"   .ִעיְנֵבי – "ּפְ
ִרי" סֹוֶלת ּפְ   . 64חֹוֶמץ ?ַמאי  ִהיא - "ּפְ

ִרי""ַאף ּכֹ   ֵקי. ּגֹוַהְר  ?ַמאי ִהיא - ל ּפְ
ִרי ל"ַאף ּכֹ סֹוֶלת ּפְ    ?ַמאי ִהיא - "ּפְ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ְכִרין    .ְלִאיתּוֵיי ִעיְנֵבי ּדִ
  
   – ְוַעד ָזג""

  : ָרִביָנאָאַמר 
יַנִים ין ַהּבֵ   .ְלִאיתּוֵיי ּבֵ

  
  

                                                           

ה ַוֲעָנִבים ַלִחים וִ  64 תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ תֶּ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכלִמּיַ   במדבר ו, ג)( יֵבׁשִ

    רש"י

. ענבים דקין שגדלין בין גוהרקי
   שאר גרעינין גדולים:

 . ענבים שהתליעו:ענבי דכרין
. אותו דבר הקרוש בין הבינים

שבין הזג והחרצן שממנו נעשין 
 שמרים:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .3
   :ָאַמר ָמר

מּור  ,ִאי" ִרי ּגָ ָרט ְמפֹוָרׁש ּפְ ִר  -ַמה ַהּפְ מּורַאף ּכל ּפְ    .י ּגָ

ּלא ֲאָמרֹו?  ָמעֹו ׁשֶ ַמׁשְ תּוב ּבְ יַח ַהּכָ ן ַמה ִהּנִ : ִאם ּכֵ   ָאַמְרתָּ
ים  ִתיִבי -ֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ    !ָהא ּכְ

ִתיִבי - ַיִין ְוחֹוֶמץ     !ָהא ּכְ
ָלׁשֹון ִראׁשֹון.  א ּכְ ָלׁשֹון ַאֲחרֹון ֶאּלָ   ָהא ֵאין ָעֶליָך ָלדּון ּכְ

ְלמּוד לֹוַמרּוֵמַאַחר ֶשּסֹוֵפי ָבר, ַמה תַּ ל ּדָ ים ְוַעד ָזג" :נּו ְלַרּבֹות ּכָ    ?"ֵמַחְרַצּנִ
ָרט,  ֵעין ַהּפְ כֹו ְלדּונֹו ּכְ אי ְלמֹוׁשְ ָ ה ַרׁשּ ָרט ּוְכָלל ִאי ַאתָּ ה מֹוֵצא ּפְ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ   לֹוַמר ְלָך: ּכָ

ָרט,  ָלל מּוָסף ַעל ַהּפְ ה ּכְ א ַנֲעׂשָ   ֶאּלָ

ְפ   לה,א ּיִ תּובַעד ׁשֶ ָנִזיר^ רֹוט ְלָך ַהּכָ ַרט ְלָך ּבְ ּפָ ֶדֶרְך ׁשֶ ים ְוַעד ָזג" :ּכְ   . ""ֵמַחְרַצּנִ
  

יּולְ  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּבֶ
ָקא מֹוִקים ְלַהאי  ים ְוַעד ָזג"ּדְ ּיֹ -  (במדבר ו, ד) "ֵמַחְרַצּנִ יב ַעד ׁשֶ ֵאינֹו ַחּיָ ים ְוָזג, לֹוַמר ׁשֶ ֵני ַחְרַצּנִ   אַכל ׁשְ

   ?ָרָטא ְמָנא ֵליּה ּפְ 
  

יָסַבר ָלּה כְּ  ָדֵריׁש  ַרּבִ ה.  :ֶאְלָעָזר ּדְ   ִמיֵעט ְוִריּבָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ַנן,  ַרּבָ   ּכְ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְדָאַמר  ,ּדְ יּכִ ן ֲעַזְרָיה,  ַרּבִ   ֶאְלָעָזר ּבֶ
ֵביּה ַרֲחָמָנא ְלַהאי  ים ְוַעד ָזג"ִליְכּתְ ּבֵ  "ֵמַחְרַצּנִ ָרֵטי, ּגַ   י ּפְ

ָלל?  ַתר ּכְ ָתֵביּה ּבָ   ְלַמאי ִהְלְכָתא ּכְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְכָלל ּוְפָרט.  :ׁשְ   ְלִמיַדְייֵניּה ּבִ

  
יּה ְלָהִכי  ָאָתאְוֵאיָמא ּכּוּלֵ   ?הּוא ּדְ

  
ן ִלְכּתֹוב ֵני ָזִגים :ִאם ּכֵ ים אֹו ׁשְ ֵני ַחְרַצּנִ    ,אֹו ַחְרָצן ְוָזג ,אֹו ׁשְ

ים ְוַעד ָזג"ַתב ַרֲחָמָנא כָּ ְלַמאי ִהְלְכָתא     ?"ֵמַחְרַצּנִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָלל ּוְפָרט,  :ׁשְ יּה ּכְ   ְלִמיְדַרׁש ּבֵ

ּיֹ יּה: ַעד ׁשֶ א ַנִמי ְלִמיְדַרׁש ּבֵ ים ְוָזג. ְוִאיּכָ ֵני ַחְרַצּנִ   אַכל ׁשְ
  
  

    רש"י

. מנא ליה דפרט נא ליהפרטא מ
וכלל ופרט אי אתה דן אלא כעין 

   הפרט:
סבר ליה כר' אלעזר דדריש 

. ולא משמע ליה ריבויי ומיעוטי
מהאי חרצנים ועד זג פרט וקא 
דריש ביה כי טעמיה שלכך הוא 
בא שאינו חייב עד שיאכל כל 

   שני חרצנים וזג:
ואיבעית אימא דאית ליה 

 . דדרשי כללי ופרטי ואףכרבנן
ע''ג דמשמע ליה מיניה דלפרטא 

   הוא דאתא:
. ולא למידייניה בכלל ופרט

   משום דר' אלעזר בן עזריה:
 



112                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבב- - - - לה, אלה, אלה, אלה, א .4
יוְ  ָדֵריׁש  ַרּבִ ה'ֶאְלָעָזר ּדְ   , 'ִמיֵעט ְוִריּבָ
ָרט ּוְכָלל ּוְפ '   ְמָנא ֵליּה?  -  'ָרטּפְ

  
יָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

  ָנְפָקא ֵליּה ֵמַהאי ְקָרא: 
ה ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ י ִיּתֵ 65""ּכִ

ָרט,  -  )יא-(שמות כב, ט    ּפְ
ֵהָמה" ָלל,  -  "ְוָכל ּבְ   ּכְ

מר"   ָחַזר ּוָפַרט,  - "ִלׁשְ
ָרט ּוְכָלל ּוְפָרט ה ּדָ  - ּפְ ֵע ִאי ַאּתָ א ּכְ ָרטן ֶאלָּ   . ין ַהּפְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

  ָנְפָקא ֵליּה ֵמַהאי ְקָרא: 
66""ְוִאם ִמן

ָרט,  - (ויקרא א, י)    ּפְ
ָלל,  -  "ַהּצאן"   ּכְ

ים" ים ְוִעּזִ ָבׂשִ   ָחַזר ּוָפַרט,  -  "ּכְ
ָרט.  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ ָרט ּוְכָלל ּוְפָרט, ִאי ַאּתָ   ּפְ

  
אַרב יְ ָאַמר ֵליּה  יְסַקְרּתָ   : ָרָבאלְ  הּוָדה ִמּדִ

   :ְוֵליַלף ִמן ָהֵדין ְקָרא
67""ִמן

ָרט,  -  (ויקרא א, ב)    ּפְ
ֵהָמה" ָלל,  -  "ַהּבְ   ּכְ
ָקר ְוצֹ    ָחַזר ּוָפַרט,  -  אן""ּבָ

ָרט ּוְכָלל ּוְפָרט  ָרט -ּפְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאלָּ ה ּדָ   !ִאי ַאּתָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א ְלִמׁשְ  ּה, ִמן ַהאי ֵליּכָ   ַמע ִמיּנָ

ִאי ֵמָהָתם, ֲהָוה ָאִמיָנא:    לה,ב ֵהָמה"ּדְ ֵהָמה. ^ -  "ַהּבְ ְכַלל ּבְ ה ּבִ   ַחּיָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵהָמה? ְכַלל ּבְ ה ּבִ    !ַחּיָ

ִתיב ָקר ְוצֹ  :ָהא ּכְ ָרט ּוְכָלל  -אן""ּבָ   , 68ּוְפָרטַוֲהָוה ֵליּה ּפְ
ָרט!  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ְוִאי ַאתָּ

  
  

                                                           

ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אוֹ  65 י ִיתֵּ ה ֵאין רֶֹאה:  ּכִ ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ מֹר ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ה ְוָכל ּבְ ַלח ָידֹו  ייייׁשֹור אֹו ׂשֶ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ֻבַעת ְיהָוה תִּ ׁשְ
ם:  ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ ם ִלְבָעָליו יאיאיאיאּבִ ּלֵ ֵנב ֵמִעּמֹו ְיׁשַ ֹנב ִיּגָ   ְוִאם ּגָ

ִמים ַיְקִריֶבּנוּ  66 ים ְלעָֹלה ָזָכר תָּ ִבים אֹו ִמן ָהִעּזִ ׂשָ נֹו ִמן ַהּכְ   ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרּבָ
ָר  67 ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ן ַלהּדַ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ְנֶכם 'ֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ   ִמן ַהּבְ
  הגהות הב"ח. 68

    רש"י

ולר' אלעזר דדריש ביה ריבויי 
ומיעוטי פרט וכלל ופרט מנא 

   . דדיינינן כעין הפרט:ליה
כי יתן איש אל רעהו חמור או 
שור או שה פרט וכל בהמה 

. ואפילו דובים ואריות כלל
מור חזר ופרט אי אתה דן לש

אלא כעין הפרט דאהני פרטא 
בתרא למידי דבר שמירה הוא 
דנשבעין עליהן כגון נמי עופות 
יצאו דובים ואריות דלאו בני 
שמירה נינהו שאין להם 

   תרבות:
. ואם מן רבא אמר מהאי קרא

הצאן קרבנו מן הכשבים או מן 
העזים לעולה זכר תמים 

   יקריבנו:
. ואפי' רובע מן פרט הצאן כלל

ונרבע מוקצה ונעבד ואתנן 
   ומחיר שכשרין לקרבן:

מן הכשבים ומן העזים חזר 
. דלא משמע ליה כללא ופרט

כמו צאן ואימעיטו להו כל הני 
ואיתרבו לה כגון נעבדה בהם 
עבירה כגון החורש בשור 
 ובחמור ושחרש בו בשבת:

. מן הבהמה ולילף מן הדין קרא
ו מן ומן הבקר ומן הצאן יקריבנ

פרט דמשמע מן הבהמה ולא כל 
בהמה הבהמה כלל אפילו חיה 

   דחיה בכלל בהמה כו':
. אי אתה דן אלא כעין הפרט

ואימעיט ליה חיה ואיתרבו להו 
בחור וזקן דעולה בא בחור 
אע''פ שאין אשם בא בחור 
ואשם בא זקן אע''פ שאין עולה 

  באה זקנה: 
. דכתיב גליו''ן חיה בכלל בהמה

זאת הבהמה אשר (דברים יד) 
תאכלו וגו' איל וצבי וגו' אמר 
ליה ומי מצית אמרת הכי דחיה 
 הוא בכלל בהמה בהאי פרט:

הא כתיב באידך [פרטא] בקר 
. למעוטי חיה אלא האי מן וצאן

הבהמה נמי הוה ליה פרט וכלל 
   ופרט ומצי נמי למילף מהכא:
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        לה, בלה, בלה, בלה, ב .5
ָהִכי הּוא   ? 69ּוְמָנַלן ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

כֹ " ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ךָ "ְוָנַתתָּ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר ּתְ 70"ל ֲאׁשֶ
ָלל, - (דברים יד, כו)     ּכְ

ָכר" ֵ ִין ּוַבׁשּ ָקר ּוַבּצאן ּוַבּיַ ּבָ ָרט,  - "ּבַ   ּפְ
ָך" ָאְלָך ַנְפׁשֶ ׁשְ ר ּתִ   ָחַזר ְוָכַלל.  -  "ּוְבכל ֲאׁשֶ

ָלל ּוְפָר  ָרט ,ט ּוְכָללּכְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   .ִאי ַאתָּ
ִר  ל ּפְ ִרי, ְוִגיּדּוֵלי ַקְרַקע, ַאף ּכָ ִרי ִמּפְ ָרט ְמפֹוָרׁש ּפְ ִרי ְוִגיּדּוֵלי ַקְרַקעָמה ַהּפְ   . "י ִמּפְ

  
  

ִדי  ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל'ִמּכְ ְייִניַנן,  'ּכְ ָרָטא ּדָ ֵעין ּפְ   ּכְ
ְתָרא ַמאי ַא  ָלָלא ּבַ   ֲהֵני? ּכְ

  
ָדֵמי ֵליּה.  ל ּדְ   ַאֲהֵני ְלאֹוסּוֵפי ּכָ

  
  ְותּו: 

ָרט ּוְכָלל ּוְפָרט' ְייִניַנן -  'ּפְ ָרט ּדָ ֵעין ַהּפְ    ,ּכְ
ְתָרָאה ַמאי ַאֲהֵני ָרָטא ּבַ    ?ּפְ

  
ְתָרָאה,  ָרָטא ּבַ   ִאי ָלאו ּפְ

ָרט.  ָלל מּוָסף ַעל ַהּפְ ה ּכְ   ֲהָוה ָאִמיָנא: ַנֲעׂשָ
  
  

ִדי ּתְ  ָלֵלי ּוְפָרָטאּוִמּכְ     ,ֵרין ּכְ
ָרֵטי ּוְכָלָלאְת וּ     ,ֵרין ּפְ

ְייִניַנן ָרָטא ּדָ ֵעין ּפְ ָלָלא) ּכְ יֵני ּוֵביֵני -  (ּכְ א ּבֵ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

א ָלֵלי ּוְפָרָטא ּדְ  ,ִאיּכָ ין ּכְ ְרּתֵ יַנן - ִאיּלּו ּתַ ַחד ַצד ְמַרּבִ ָדֵמי ֵליּה ֲאִפיּלּו ּבְ ָרָטא ּדְ א ּפְ    ,ִאי ִאיּכָ
ָרֵטי ּוְכָלָלא  ְתֵרי ּפְ יַנן -ּבִ ֵני ְצָדִדין ְמַרּבִ ְ ָדֵמי ִמׁשּ ָרָטא ּדְ א ּפְ    ,ִאי ִאיּכָ

ַחד ַצד  יַנן.  -ּבְ   ָלא ְמַרּבִ
  
  

ִדי ָרט ּוְכָלל' ,ִמּכְ י -  'ּפְ ל ִמיּלֵ י ּכָ ָרט, ְוִאיְתַרּבֵ ָלל מּוָסף ַעל ַהּפְ ה ּכְ    .ַנֲעׂשָ
ה ַה וּ  ה ַנִמי ִריּבָ י, ּכֹ ִמיֵעט ְוִריּבָ ל ִמיּלֵ י ּכָ   ל, ְוִאיְתַרּבֵ

ין  א ּבֵ ה'ַמאי ִאיּכָ ָרט ּוְכָלל', לְ 'ִמיֵעט ְוִריּבָ   ? 'ּפְ
  

א ָרט ּוְכָלל'ִאיּלּו ּדְ  ,ִאיּכָ יַנן ֲאִפיּלּו ָעִלין ְולּוָלִבין.  'ּפְ   ְמַרּבִ
ה'וּ    לֹא.  - ָעִלין  ,ִאין –לּוָלִבין  'ִמיֵעט ְוִריּבָ
  

                                                           

  עכשיו הגמרא מבררת את דעת חכמים, שדורשים 'פרט וכלל ופרט' שמרבים רק דברים הדומים לפרט המוזכרים בתורה בפרוש 69
ָאְלָך  70 ׁשְ ר תִּ ָכר ּוְבכֹל ֲאׁשֶ ֵ ִין ּוַבׁשּ ָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר תְּ כֹל ֲאׁשֶ ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ם ִלְפֵני הְוָנַתתָּ ָ ָך ְוָאַכְלתָּ ׁשּ ה ּוֵביֶתךָ  'ַנְפׁשֶ ַמְחתָּ ַאתָּ   ֱאלֶֹהיָך ְוׂשָ

    רש"י

. דכעין פרטא ומנלן דהכי הוא
   דיינינן:

הכסף וגו' אף כל  דתניא ונתת
. פרי מפרי וגידולי קרקע

ואיתרבו להו עופות ואימעיטו 
להו דגים שאין גדילין על 
הקרקע כדמפרש במסכת 
עירובין בפרק בכל מערבין: 
מכדי כלל ופרט וכלל כעין 
פרטא דיינינן כללא בתרא מאי 
אהני אהני לאוסופי ליה. ואפילו 
מצד אחד כגון דגים דפרי מפרי 

גידולי קרקע דאי הן אבל אינן 
ליכא כללא בתרא ה''א דאין 

   בכלל אלא מה שבפרט:
תרי [פרטי וכללא] אי איכא 

. כגון דדמי ליה משני צדדין
עופות דגידולי קרקע הן ופרי 
מפרי מרבינן אבל דגים דבחד 

   צד דמו ליה לא מרבינן:
. א''א דלא ממעט ומיעט וריבה

מידי והלכך דלולבין מרבי אבל 
ממעט ואם  עלין לא דעלין

תאמר והא איכא רבי אלעזר 
דדריש מיעט וריבה וקמייתי 
נמי עלין הא לא תקשי לך ר''א 
לא משמע ליה עלין אלא משום 
דכתיב מכל אשר יעשה מגפן 
היין דהאי מכל לישנא יתירא 
הוא ואי משום מיעט וריבה לא 
מיצטריך ליה למיכתב אלא 
אשר יעשה מגפן היין מכל למה 

י' עלין ואית לי אלא לרבות ואפ
דמפרש דהאי דאמר אפילו עלין 
לאו דוקא אלא קמ''ל דפורתא 
הוא דמיעט או עלין או 
שבישתא ובין מיעט וריבה 
לריבה [ומיעט] וריבה ליכא ולא 

   מידי:
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        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––    לה, בלה, בלה, בלה, ב .6
י ֲע "[   אֹוֵמר:  ִקיָבאַרּבִ

ִית  ּזַ ֵדי ְלָצֵרף ּכַ ּה ּכְ ַיִין ְוֵיׁש ּבָ יּתֹו ּבְ ָרה ּפִ יב –ֲאִפיּלּו ׁשָ   ]."ַחּיָ
  

יָאַמר  הוּ  ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, : ּכָ   ֵאין ֶהיּתֵ

  .חּוץ ֵמִאיּסּוֵרי ָנִזיר
ֲהֵרי ָאְמ  ַרת"ָרה ּתֹוָרה: ׁשֶ 71"ִמׁשְ

  .  (במדבר ו, ג) 
  

  ָאַמר:  ְזִעיֵרי   לו,א
אֹור ּבְ  ְקִטירוּ ל "ַב ַאף ׂשְ 72"ּתַ

  . ויקרא ב, יא)( 
  

ַמאן    ?ּכְ
יכְּ    ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ

ָדֵריׁש  ל" :ּדְ 73"ּכָ
   .שמות יב, כ)( 

  ! 74ְלִעְנַין ָחֵמץ ַנִמי ,ִאי ָהִכי
  

א ְלַאּפּוֵק  ,ִאין ָהִכי ַנִמי ֵיי ֶאּלָ ִית, ּדְ י ִמַאּבַ ּזַ ָפחֹות ִמּכַ   ָאַמר: ֵיׁש ַהְקָטָרה ּבְ
ַמע ָלן ִית :ָקא ַמׁשְ ּזַ ָפחֹות ִמּכַ   .ֵאין ַהְקָטָרה ּבְ

  
  

יִמיָיֵתיב  ַמֲעָתא.  ַרב ּדִ   ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
רּוָמה, " ל תְּ ה ׁשֶ ְקּפָ   ַהּמִ

ל ח ֶמן ׁשֶ ֶ ּום ְוַהׁשּ ין, ְוַהׁשּ   ּוּלִ
ִמְקָצָתן ן -  ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבְ ַסל ֶאת ּכּוּלָ    .ּפָ

  

ין ל חּוּלִ ה ׁשֶ    ,ִמְקּפָ
רּוָמה,  ל תְּ ֶמן ׁשֶ ֶ ּום ְוַהׁשּ   ְוַהׁשּ

ִמְקָצָתן  עוֹ  - ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבְ א ְמקֹום ַמּגָ ַסל ֶאּלָ   . (טבול יום ב,ג) "לֹא ּפָ
עֹו ַא  ּה: ְמקֹום ַמּגָ סּול? ְוָהֵויַנן ּבָ אי ּפָ   ּמַ

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ַעם הֹוִאיל ְוָזר  ִיתַמה ּטַ ַכּזַ   . לֹוֶקה ָעֶליָה ּבְ

  ַמאי ַטְעֵמיּה?  
ּום    לו,ב ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור! ּדְ ָלאו ִמׁשּ   ֶהיּתֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִית" ּזַ ִית  ?לֹא, ַמאי "ּכַ זַּ א ּכַ ִאיּכָ ָרסּדְ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ   ּבִ
  
אֹוַרְייָתא ִהיא?וַ  ָרס ּדְ    !ֲאִכיַלת ּפְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ִאין. 

  
ִליגֵ  אי ּפְ ַנן ֲעֵליּה ִאי ָהִכי, ַאּמַ יּדְ י ַרּבָ ְבִלי?  ַרּבִ כּוָתח ַהּבַ   ֶאְלָעָזר ּבְ

  
ִית ּבִ  ּזַ א ּכַ ֵליּכָ ְבִלי, ּדְ ח ְלכּוָתח ַהּבַ ָרסֵדי ֲאִכיכְ ָאַמר ֵליּה: ַהּנַ    ,ַלת ּפְ

ַרף  ֵריף ֵליּה ִמיׁשְ ָקא ׁשָ ל ָאָדם - ִאי ּדְ ְעּתֹו ֵאֶצל ּכָ ְטָלה ּדַ    !ּבָ
ַטר  ַטר ָקא ׁשָ ִית ּבִ  - ִאי ִמיׁשְ ּזַ ַחתְּ ּכַ ּכְ ָרסכְ ָלא ַמׁשְ   !ֵדי ֲאִכיַלת ּפְ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

                                                           

יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ  71 ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכלִמּיַ ה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ תֶּ   ָכר לֹא ִיׁשְ
ה  72 ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ְקִריבּו ַליהָוה לֹא ֵתָעׂשֶ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ   ַליהָוהּכָ
ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹ  73 בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹותּכָ כֹל מֹוׁשְ   אֵכלּו ּבְ
ָרֵאל בַּ  74 ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץׁשִ   ּגֵ

    רש"י

. שהרי אמרה תורה וכל משרת
לרבות שאילו לא הוי איסורי 

והיתר משלימו  נזיר כשיעור
  לכזית שהוא חייב: 

ר אף שאור בבל זעירי אמ
. שאילו אין בשאור תקטירו

כזית ועיסה משלימו לכזית 
שהוא חייב ועובר משום שנאמר 
כל שאור וכל דבש לא תקטירו 

   (ויקרא ב):
. לגבי כמאן כר''א דדריש כל

חמץ בפ' אלו עוברין בפסח 
דקתני ועל עירובו בלאו דברי ר' 
אלעזר דכתיב כל מחמצת לא 

   תאכלו (שמות יב):
לימא זעירי וכן נמי  .אי הכי

לענין חמץ בפסח יהא חייב על 
   עירובו משום דכתיב ביה כל:

. דלענין חמץ בפסח אין הכי נמי
היתר מצטרף לאיסור וכר''א 
והאי דקאמר גבי שאור משום 
לאפוקי דאביי דאמר במסכת 
מנחות יש הקטרה בפחות 
מכזית קמ''ל מדבעינן צירוף 
דאין הקטרה בפחות מכזית 

עליה אלא א''כ יהא  ואין חייב
בו כזית או שיהא היתר משלימו 

   לכזית:
. העשויה מיין מקפה של תרומה

 של תרומה. מקפה רוטב:
. שנותנין לתוכו והשום והשמן

   משום תבלין הן של חולין:
. איכא ונגע טבול יום במקצתן

דאמרי משום ושמן של תרומה 
אבל לא במקפה (דחולין) דטבול 

אין שני יום שויוהו רבנן שני ו
עושה שלישי אלא בתרומה 
ואית דאמרי מאי במקצתן 
אפילו במקפה של חולין דכיון 
דעריבי בחד מנא דמי ליה כמאן 

   דנגע בתרומה עצמה:
והוינן בה אמאי פסל במקום 

. דאין טומאת אוכלין מגעו
   בפחות מכביצה:

. לוקה עליו בכזית ומה טעם
אלא משום ליכא שיעורא והא 

 רף לאיסור:דאמרינן היתר מצט
. הכא היינו טעמא הואיל א''ל

וזר לוקה עליו בכזית דאיכא 
תרומה כזית בכדי אכילת פרס 
חשיב לה כאילו הויא תרומה 
 וכיון שנגע בו פסל מקום מגעו:
כזית בכדי אכילת פרס מי הוי 

. דמיחייב עלה לה דאורייתא
  מלקות:

א''ל אין אי הכי אמאי פליגי  
רבנן עליה דר אלעזר בכותח 

. דאית ביה קומניתא הבבלי
דנהמא בפרק ואלו עוברין 
(פסחים דף מג.) דקאמר ועל 
עירובו בולא כלום הא לא אפשר 
דלא הוי בכדי אכילת פרס 
שיעור כזית: א''ל הנח לכותח 
הבבלי דלית ביה כזית בכדי 
אכילת פרס אי דקא שריף 
מישרף. שגומע ואוכל עד שגומע 

   ממנו בכדי אכילת פרס:
. שאין אצל כל אדם בטלה דעתו

דרך. אכילה בכך שאין אדם 
רגיל לאוכלו בעיניה לפי שהוא 
חריף דיותר ולא חייבתו תורה 

   אלא דרך אכילה:
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ין. " ל חּוּלִ רּוָמה ְוַאַחת ׁשֶ ל תְּ י ְמדּוכֹות, ַאַחת ׁשֶ תֵּ   ׁשְ
ין, ְלָפנָ וּ  ל חּוּלִ רּוָמה ְוַאַחת ׁשֶ ל תְּ י ְקֵדירֹות ַאַחת ׁשֶ תֵּ   יו ׁשְ

רֹות,  - ְוָנְפלּו ֵאּלּו ְלתֹוְך ֵאּלּו  יֶהן מּותָּ תֵּ   ׁשְ
רּוָמה ָנְפָלה ין ָנְפלּו, ּוְתרּוָמה ְלתֹוְך תְּ ין ְלתֹוְך חּוּלִ ֲאִני אֹוֵמר: חּוּלִ   . "ׁשֶ

ךְ  ְעּתָ ִית ּבִ  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ּזַ אי ָאְמִריַנןּכַ אֹוַרְייָתא, ַאּמַ ָרס ּדְ ֲאִני אֹוֵמר"?  :ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ   "ׁשֶ
  

א ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור?  ,ֶאלָּ   ַמאי ֶהיּתֵ
אי ָאְמִריַנן  ֲאִני אֹוֵמר"ַאּמַ   ? "ׁשֶ

ַנן ִהיא ַרּבָ ְבִלין ּדְ ח ִלְתרּוַמת ּתַ א ַהּנַ   .ֶאלָּ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
י קּוּפֹות, ַאַחת ׁשֶ " תֵּ ין, ׁשְ ל חּוּלִ רּוָמה ְוַאַחת ׁשֶ   ל תְּ

י ְסִאין תֵּ רּוָמה,  ,ְוִלְפֵניֶהן ׁשְ ל תְּ ין ְוַאַחת ׁשֶ ל חּוּלִ   ַאַחת ׁשֶ
ִרין,  - ֵאּלּו  ְוָנְפלּו ֵאּלּו ְלתֹוךְ  ֵניֶהן מּותָּ   ׁשְ

רּוָמה ָנְפָלה רּוָמה ְלתֹוְך תְּ ין ָנְפלּו, תְּ ין ְלתֹוְך חּוּלִ ֲאִני אֹוֵמר: חּוּלִ   . "ׁשֶ
ךְ  ְעּתָ אי ָאְמִריַנן  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָרס ָאסּור, ַאּמַ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ ּזַ ֲאִני אֹוֵמר"ּכַ   ?  "ׁשֶ

  
ּום    לז,א ָאִמיָנא ִמׁשּ ָלָמא ְלִדיִדי ּדְ ׁשְ ְנִפיׁשֵ ּדְ ּבִ גֹון ּדִ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, ּכְ ין. ֶהיּתֵ   י חּוּלִ

ָאְמַרּתְ  א ְלִדיָדְך ּדְ ין ַמאי ָהֵוי?!  :ֶאּלָ י חּולִּ י ְנִפיׁשִ ָרס ּכִ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ ּזַ א ּכַ ִאיּכָ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
הַהנַּ  ַמן ַהזֶּ ּזְ ַנן ח ִלְתרּוָמה ּבַ ַרּבָ    .ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַהאי  אי ּדְ ַרת"ִמּמַ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור הוּ לְ  (במדבר ו, ג) "ִמׁשְ ָאָתא? ֶהיּתֵ   א ּדְ

ָאָתא!  ר הּוא ּדְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ יְלָמא ִליּתֵ   ּדִ
  

יִמי,  ָקָאַמר ַרב ּדִ ָיא ֵליּה ַמאי ּדְ ָרא ָקא ַקׁשְ ֵיי, ֵמִעיּקָ   ּוְלַאּבַ
א.  יּוְבּתָ ל ָהֵלין ּתְ   ְוָקא מֹוִתיב ֵליּה ּכָ

ר ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   .ָהַדר ָאַמר ֵליּה, ִליּתֵ
  

י ֵליּה  ּנֵ ׁשַ ַתר ּדְ    ,ּבָ
ָאָתא ר הּוא ּדְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ יְלָמא ִליּתֵ    .ָאַמר ֵליּה: ּדִ

  
  ְלִכְדַתְנָיא: 

ַרת"" ר,  - "ִמׁשְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   ִליתֵּ

ֶהם ַטַעם ַיִין  ַמִים ְוֵיׁש ּבָ ָרה ֲעָנִבים ּבְ ִאם ׁשָ יב.  -ׁשֶ   ַחּיָ
ּתֹוָרה ּבַ ן ָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ה ּדָ אן ַאתָּ    :ּוִמּכָ

ֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור עֹוָלם, ּוַמה  ִזיר ׁשֶ   ּנָ
  ְוֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור ֲהָנָאה, 

ר ְלִאיּסּורוֹ      -  ְוֵיׁש ֶהיתֵּ
ר,   ִעיּקָ ה ּבֹו ַטַעם ּכְ   ָעׂשָ

ֶרם ְלֵאי ַהּכֶ    :ּכִ
ִאיּסּוָרן ִאיּסּור לעֹוָלם,    ׁשֶ

  ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור ֲהָנָייה, 
ר ְלִאיּסוּ     –ָרן ְוֵאין ֶהיתֵּ

ר?  ִעיּקָ ה ּבֹו ַטַעם ּכְ ֲעׂשֶ ּיַ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ִים תַּ ׁשְ ין ְלָעְרָלה ּבִ    !"ְוהּוא ַהּדִ
  
  

    רש"י

. שטובל בה פיתו ואי משטר קא שטר
לשם לפתן ואוכל אבל בשום ושמן של 
תרומה להכי לוקה בכזית דאיכא כזית 

   בכדי אכילת פרס דאורייתא:
   כין לתוכן תבלין:. שנידומדוכות

ואי ס''ד כזית בכדי אכילת פרס הוי 
. אמאי מקילין בהו חשיב מדאורייתא

כולי האי דאמרת שאני אומר תרומה 
לתוך תרומה נפלה ולא לתוך חולין 
והאיכא למיחש שמא נפלה בשל חולין 
ואיכא כזית בכדי אכילת פרס: ואלא 
מאי אמרת היתר מצטרף לאיסור התם 

ני אומר. והאיכא נמי אמאי אמרת שא
למיחש דילמא איכא [בקדירה] השני 
תרומה בכזית פחות משהו והיתר 

   משלימו לכזית:
. ולא אלא הנח לתרומת תבלין דרבנן

דייקינן בהו בכזית בכדי אכילת פרס 
דמדרבנן הן ולא מחמרינן ביה כולי 

  האי: 
. דבכל איסורין בשלמא לדידי דאמינא

שבתורה נמי היתר מצטרף לאיסור 
כא ליכא למימר הכי דמשום דנפישי ה

חולין ואנן לא אמרינן דהיתר מצטרף 
לאיסור אלא היכא דנפישא מידי 
דאיסורא וקא משלים ליה היתרא והא 
דפרכינן לעיל ממקפה ומדוכה אף על 
גב דנפישי חולין תבלין שאני הואיל 
ותבלין לטעמא וריחא הוא דעבידי 
חשיבי להו ולא בטלי והוי כמאן 

   דנפישי:
אלא לדידך כו' כי נפישי חולין מאי 

. הא איכא למיחש דאיכא כזית הוי
הנח  בכדי אכילת פרס דאורייתא:

. דלא חיישינן לתרומה בזמן הזה דרבנן
   ליה לכזית בכדי אכילת פרס:

. דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאתא
שאם שרה ענבים במים ויש בו טעם יין 
יהא חייב על הטעם כמו על עיקר הפרי 

ענבים ומקמי דמסיים אביי  של
 למילתי' מקדים ליה הש''ס לפרוכי:

ולאביי מעיקרא קשיא ליה מאי 
. דבנזיר בלחוד הוא דקאמר רב דימי

דאמרי דהיתר מצטרף לאיסור וקא 
מותיב ליה אביי דבשאר איסורין 
שבתורה נמי אמרינן הכי והדר אמר 
ליה דהכא לאו להיתר מצטרף לאיסור 

 עם כעיקר:הוא דאתא אלא ליתן ט
. רב דימי דבשאר בתר דשני ליה

איסורין לא אמרינן היתר מצטרף 
לאיסור אלא באיסור נזיר בלבד אמר 
ליה אביי דילמא אפילו לגבי נזיר לא 
אתא אלא כדי ליתן טעם כעיקר שאם 

   שרה ענבים במים כו':
. ומה נזיר שאין איסורו איסור עולם

 שיש היתר לאיסורו לאחר שלשים:
. שמערבין רו איסור הנאהואין איסו
   לנזיר ביין:

. שהיין שנאסר לו ויש היתר לאיסורו
   עכשיו הותר לאחר ל':

. אלא עד ל' שאין איסורו איסור עולם
היינו יש היתר לאיסורו אלא שאין 
איסורו איסור עולם מיירי בגופו ויש 
היתר לאיסורו שיין זה שאסור לו 

   עכשיו מותר לו לאחר זמן:
עורה וחרצן שאיסורן . שכלאי הכרם

איסור עולם ואיסור הנאה דכתיב 
(דברים כב) פן תקדש ואמרינן (חולין 

   דף קטו.) פן תוקד אש:
. שאיסורו איסור וה''ה לערלה בשתים

הנאה ואין היתר לאיסורו אבל אין 
לומר בה דאיסורו איסור עולם שהרי 

   לאחר ג' שנים הותרה:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א    ––––לז, א לז, א לז, א לז, א  .7
הוּ ָאַמר [ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, : ּכָ   ֵאין ֶהיּתֵ
  .חּוץ ֵמִאיּסּוֵרי ָנִזיר

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ַרת"ׁשֶ 75"ִמׁשְ
  .(במדבר ו, ג) 

...  

ַרת"" ר - "ִמׁשְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   ]."... ִליתֵּ

  
ַנן    :ָאַמר ֵליּה ַההּוא ֵמַרּבָ

י י ָקָאַמר לְ  ַרּבִ הּו ּכִ יַאּבָ   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ
  

יֵהי    ֲעִקיָבא?  ַרּבִ
יִאיֵליָמא  ָהָכא,  ַרּבִ   ֲעִקיָבא ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

יב ִית ַחּיָ ּזַ ֵדי ְלָצֵרף ּכַ ַיִין ְוֵיׁש ּבֹו ּכְ יּתֹו ּבְ ָרה ּפִ    – "ֲאִפיּלּו ׁשָ
אי ִית  ?ּוִמּמַ ּזַ א ּכַ ִאיּכָ יְלָמא הּוא ּדְ ֵעיָנאּדִ   ! ּבְ

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

  ?ַמאי ְלֵמיְמָרא
א ִמ ְלַאּפּוֵקי  א ַקּמָ ּנָ ּתֶ ַע  :ָאַמרּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ   ! ה ְרִביִעית ַיִיןד ׁשֶ

  
א,  יֶאּלָ ָבַרְייָתא.  ַרּבִ   ֲעִקיָבא ּדְ

  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ִין  ת ּוִמּיַ ִית ִמּפַ ּזַ ַיִין, ְוָאַכל ּכַ ּתֹו ּבְ ָרה ּפִ ָ ׁשּ יב –ָנִזיר ׁשֶ   . "ַחּיָ
  
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ָקא מֹוִקים ֵליּה ְלַהאי  יַרּבִ לְ  ַרת"ֲעִקיָבא, ּדְ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור,  "ְוָכל ִמׁשְ   ְלֶהיּתֵ

ר ְמָנא ֵליּה  ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ    ?ִליּתֵ
  

ָחלָ  ר ּבְ ׂשָ   . 76בָיֵליף ִמּבָ
ָעְלָמא הּוא, וְ     ,ָאסּורָלאו ַטַעם ּבְ

ָנא ,ָהָכא ַנִמי    .לֹא ׁשְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

ָחלָ  ר ּבְ ׂשָ ְמִריַנןִמּבָ    ,ב ָלא ּגָ
   .ִחיּדּוׁש הּואּדְ 
  

יּה?    ַמאי ִחיּדּוׁשֵ
ֵרי ּוַבֲהֵדי ֲהָדֵדי ָאסּור  :ִאיֵליָמא ַהאי ְלחּוֵדיּה ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ׁשָ ְלַאִים ַנִמי - ּדְ    !ּכִ

ֵרי ּוַבֲהֵדי ֲהָדֵדי ָאסּור!  ֵרי ְוַהאי ְלחּוֵדיּה ׁשָ   ַהאי ְלחּוֵדיּה ׁשָ
  

ִאי ּתָ  א: ּדְ ֲחָלָבא ֶאלָּ י יֹוָמא ּבַ ֵרי  - רּו ֵליּה ּכּוּלֵ   ׁשָ
ּוֵלי  ׁשּ יל ֵליּה ּבִ ֵ   ָאסּור.  - ּוְמַבׁשּ

  
יוְ  ָחָלב ִחיּדּוׁש הּוא ַרּבִ ר ּבְ ׂשָ   !ֲעִקיָבא ַנִמי ּבָ
  

א    לז,ב יעּוֵלי גֹוִייםָיֵליף ^ֶאּלָ   , ִמּגִ
ָאַמר ַרֲחָמָנא:  ר ָיבֹ ּדְ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ 77"א ָבֵאׁש "ּכָ

   ,לא, כג)(במדבר  
                                                           

75  ֹ ָכר ל יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכלִמּיַ ה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ תֶּ   א ִיׁשְ
ית ה 76 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  'ֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ  (שמות כג, יט) ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

ֲעִבירּו ָבֵאׁש וְ  77 ר ָיבֹא ָבֵאׁש תַּ ָבר ֲאׁשֶ ל ּדָ ִיםּכָ ֲעִבירּו ַבּמָ ֵאׁש תַּ ר לֹא ָיבֹא ּבָ א ְוֹכל ֲאׁשֶ ה ִיְתַחּטָ ֵמי ִנּדָ   ָטֵהר ַאְך ּבְ

    רש"י

. אין אמר ליה ההוא מדרבנן
'נ דמשרת כי אתא ליתן טעם ה'

כעיקר ואליבא דרבנן ורבי אבהו 
כי קאמר אליבא דרבי עקיבא 

   דאמר היתר מצטרף:
. מיין לחודיה הוא דקא ודילמא

בעי דליהוי ביה מובלע בפת 
   כזית:

וכי תימא אי איכא כזית מיין 
 . פשיטא דמיחייב:מאי למימרא

. דאמר אינו לאפוקי מדת''ק
יין  חייב עד שישתה רביעית

אתא ר' עקיבא: אלא ר' עקיבא 
   דברייתא דתניא כו':

. [מגיעולי עובדי כוכבים]
דאמרה תורה בכלי מדין כל 
דבר אשר יבא באש וגו' ואמאי 
והא ליכא בהו אלא טעם איסור 
שנתבשל בהן אלא למימרא 
 דאיסור דנותן טעם כעיקר:

דהא כל התורה כולה נותן טעם 
. דגמרי' לה מנבילה לפגם מותר

אמר מר (ע''ז דף סז:) הראויה ד
לגר קרויה נבילה ושאינה ראויה 
לגר אינה קרויה נבילה ומותרת 

  דכל דנותן טעם לפגם מותר: 
 



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
117

ֲאִסיִרי.  :ְלֵמיְמָרא   ּדַ
ָעְלָמא הּוא יעּוֵלי גֹוִיים ָלאו ַטֲעָמא ּבְ   ָאסּור, וְ  ,ּגִ

ָנא.    ָהָכא ַנִמי, לֹא ׁשְ
  

ַנן יעּוֵלי גֹוִיים ,ּוְלַרּבָ יּפּוק ְלהּו ִמּגִ   !ַנִמי ּתֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ָהָתם ִחיּדּוׁש הּוא. 

  
ּה נוֹ  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ָהא ּבְ ר, ּדְ   ֵתן ַטַעם ִלְפָגם מּוּתָ

יעּוֵלי גֹוִיים ָאסּור.  י ּגִ   ְוַגּבֵ
  

יּולְ     !ֲעִקיָבא ַנִמי ָהא ִחיּדּוׁש הּוא ַרּבִ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ   : ַרב הּוָנא ּבַ
ָלאו נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם הּוא.  ת יֹוָמא, ּדְ א ִלְקֵדיָרה ּבַ   לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ

ַנןוְ     ?ַרּבָ
  

ר  ְקֵדיָרה ת יֹוָמא ַנִמי ִאי ֶאְפׁשָ א ּדְ ּבַ ְגָמה ּפּוְרּתָ   לֹא ּפָ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ַמע  ַנן ִנׁשְ ַרּבָ ילְ ִמּדְ   ֲעִקיָבא.  ַרּבִ

ַנן ַהאי  ַרת"ָלאו ָאְמִרי ַרּבָ ר,  "ִמׁשְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   ִליּתֵ
ן ְלכָ  ה ּדָ אן ַאּתָ ּתֹוָרה. ּוִמּכָ ּבַ   ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ

ילְ  ָקא מֹוִקים ֵליּה ְלַהאי  ַרּבִ ַרת"ֲעִקיָבא ַנִמי ּדְ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור "ִמׁשְ    ,ְלֶהיּתֵ
ּתֹוָרה!  :ֵליָמא ּבַ ן ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ה ּדָ אן ַאּתָ   ִמּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵני ְכתּוִבין ַה  את ׁשְ ָהֵוי ָנִזיר ְוַחּטָ ּום ּדְ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאין ּכְ   ּבָ
ֶאָחד כָ וְ  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין - ל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ
  

ֲאָמַרן.  -ָנִזיר    ָהא ּדַ
  

את ַמאי ִהיא?    ַחּטָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ׁש"" ָרּה ִיְקּדָ ְבׂשָ ע ּבִ ר ִיּגַ    - (ויקרא ו, כ) "ּכל ֲאׁשֶ

ַלע ּלא ּבָ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ָרּה" תַּ ְבׂשָ ּבָ  - "ּבִ ּיִ ָרּה.ַעד ׁשֶ ְבׂשָ    ַלע ּבִ

ׁש" מֹוָה,  - "ִיְקּדָ   ִלְהיֹות ּכָ
סּוָלה ִהיא  ִאם ּפְ ֵסל,  - ׁשֶ   ִיּפָ

ּה  ּבָ ָחמּור ׁשֶ ָאֵכל ּכֶ ָרה תֵּ ׁשֵ   . "ְוִאם ּכְ
  

ַנן   ?ְוַרּבָ
  

   ,ְצִריִכי
את י ַחּטָ ַתב ַרֲחָמָנא ַגּבֵ ִאי ּכְ ים ָלא ָיְלִפיַנןֲהָוה ָאִמיָנא: ָנִזיר לֹא  ,ּדְ ִזיר ִמָקָדׁשִ ּנָ ּום ׁשֶ ּה ִמׁשּ    !ָאֵתי ִמיּנָ

י ָנִזיר, ֲהָוה ָאִמיָנא ּבֵ ַתב ַרֲחָמָנא ּגַ ֲחִמיר ִאיּסּוֵריּה  :ְוִאי ּכְ ּום ּדַ ִזיר ָלא ָיְלִפיַנן ִמׁשּ    ,ִמּנָ
  ֲאִפיּלּו ַחְרָצן ֲאִסיר ֵליּה, ּדַ 

ְך ָלא ָאְתָיא ִמיֵניּה.    ִהְלּכָ
  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ
  

  : ךְ ָאַמר לָ 
  ְלַמאי ְצִריִכי? 

את ַתב ַרֲחָמָנא ַחּטָ ָלָמא ִאי ּכְ ׁשְ ּה  - ּבִ ַמר ָנִזיר ִמיּנָ ְמִריַנן. ּדְ  ,לֹא ּגָ ים ָלא ּגָ ָדׁשִ ין ִמּקָ   חּוּלִ

  רש"י

. ולרבי עקיבא נמי הא חידוש הוא
   והיכי גמרינן מיניה:

. לא נצרכה אמר רב הונא בר חייא
לר' עקיבא כל דבר אשר יבא באש 

נ''ט  וגו' אלא לקדרה בת יומא דלאו
לפגם הוא ולאו חידוש הוא והואיל 
ולאו חידוש הוא ומיתסר ביה טעם 
כעיקר גמרינן מיניה לשאר איסורין 

   שבתורה:
. דלא ילפי מיניה סברי אי ורבנן

אפשר דלא פגמה פורתא וחידוש 
  הוא:

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא 
. מ''ט אמרת לר''ע לית לרב אשי

ר ליה בשאר איסורין שבתורה דהית
מצטרף לאיסור מדרבנן נשמע לר''ע 
כו': חטאת מאי היא' דתניא כל 
אשר יגע בבשרה יכול אפילו לא 
בלע ת''ל בבשרה יקדש להיות כמוה 
שאם פסולה היא תפסל. שאם 
החטאת פסולה כגון שעבר עליו 
לילה ויום ונתבשל בו בשר שלמים 

   יהא בשר שלמים אסור כמוהו:
. שלא עבר אותו היום ואם כשרה

תאכל כחמור שבחטאת לפנים מן 
הקלעים לזכרי כהונה ליום ולילה 
בלבד: כתוב בספרים לרבנן תיפוק 
להו להיתר מצטרף לאיסור 
מחטאת התם נמי לנ''ט לפגם הוא 
דאתא ואב''א לנותן טעם כעיקר 
ומיצרך צריכי ליה דאי כתב רחמנא 
כו' והכי פירושו ורבנן תיפוק להו 
לשאר איסורין שבתורה שיהא 

יתר מצטרף לאיסור מחטאת דמה ה
מצינו בחטאת שהיתר מצטרפת 
לאיסור כדאמרינן בבשרה שבלע 
הימנה וה''ה נמי לשאר איסורין 
שבתורה התם נמי לגבי חטאת 
לנותן טעם לפגם הוא דאתא ואי 
אמרת אי משום נותן טעם לפגם 
הא כבר שמעינן ליה מנבילה חדא 
במבושל וחדא בחי דההוא דנבילה 

מידי דמבושל שאם אשמועינן ב
בישל בשר שחוטה בכלי שנתבשל בו 
בשר [נבילה] ונותן טעם בו הוא 
מותר דנותן טעם לפגם הוא ומותר. 
ואשמועינן נמי גבי חטאת בבשר 
חטאת מבושלת ובבשר חי דאפילו 
נגע בשר שלמים שאינו מבושל בכלי 
שנתבשל בו חטאת (הוא) או בבשר 
חטאת מבושלת עצמה ונותנת בה 

ש להיות כמוה ואיבעית טעם יקד
אימא אפילו ההיא דחטאת ליתן 
טעם כעיקר הוא דאתא ואי אמרת 
אם כן הוו להו ב' כתובין הבאין 
כאחד ולא ילמוד מהן לשאר 
איסורין שכתובין הנהו מיצרך 
צריכי ליה דאי כתב רחמנא גבי 
חטאת דנותן טעם כעיקר לא אתי 
נזיר מיניה משום דנזיר כו': ואית 

אי כלומר רבנן הוא דלא גרסי לה
דקמהדרי לר''ע דאמר נזיר וחטאת 
הוו להו ב' כתובין הבאין כא' 
ואמרי ליה הנך ודאי לאו ב' כתובין 
הבאין כאחד נינהו דמיצרך צריכי 
דאי כתב רחמנא גבי חטאת דהיתר 
מצטרף לאיסור נזיר לא אתי מיניה 

   משום דנזיר כו':
לכתוב גבי נזיר וליתי קדשים 

לכל איסורין . דהשתא מיניה
שבתורה בכמה שיעורין גמרי' 
מנזיר כדאמרי' בפ' גיד הנשה 
(חולין צח:) מה זרוע בשלה וכו' 
קדשים לא כ''ש אלא מדהדר כתב 
רחמנא חטאת ש''מ משום דהוי שני 
כתובין הבאין כאחד לתרתי לישני 

   כדפרישית:
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ּתוֹ  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ָהא ּכָ יּה, ּדְ את ִמיּנֵ ָנִזיר, ְוֵתיֵתי ַחּטָ א ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ְמִרי ֶאּלָ ִזירָרה ָקא ּגָ   . ִמּנָ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

   :ָאְמִרי ָלךְ 
ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור,  את ְלֶהיּתֵ   ַחּטָ

ְמִריַנן.  ים ָלא ּגָ ָדׁשִ ין ִמּקָ   ְוחּוּלִ
ַרת"וּ  ר,  - "ִמׁשְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   ִליּתֵ

ּתֹוָרה.  ּבַ ן ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ה ּדָ אן ַאּתָ   ּוִמּכָ
יוְ  ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, ֲעִקיָב  ַרּבִ ְרַוְייהּו ְלֶהיּתֵ   א, ּתַ

ֶאָחד,  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ   ְוָהוּו ְלהּו ׁשְ
ֶאָחד  ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין.  -ְוָכל ׁשְ   ֵאין ְמַלּמְ

  
  

יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ

ה"ִמּכֹ " ר ֵיָעׂשֶ ִין ל ֲאׁשֶ ֶפן ַהּיַ 78"ִמּגֶ
   – (במדבר ו, ד) 

ֵהן ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ד ַעל ִאיּסּוֵרי ָנִזיר ׁשֶ   . "ִליּמֵ
ילְ  ֲעָיא -  ֲעִקיָבא ַרּבִ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, ִאיּסּור ְלִאיּסּור ִמּבָ א ֵיׁש לֹוַמר ֶהיּתֵ ּתָ    ?!ָהׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַבת ַאַחת,  ר ְלִאיּסּור ּבְ   ֶהיּתֵ

ֶזה ַאַחר ֶזה.    ִאיּסּור ְלִאיּסּור ֲאִפיּלּו ּבָ
  

יוְ   לח,א ְמעֹון  ַרּבִ ֵלית ֵליּה ֵצירּוף ^ׁשִ ה" - ּדְ ר ֵיָעׂשֶ יּה  (במדבר ו, ד) "ִמּכל ֲאׁשֶ ֵריׁש ּבֵ    ?ַמאי ּדָ
  

ן. ךְ ָאַמר לָ  יר ִמּכּוּלָ ּזִ ּיַ ֵעי ֵליּה: ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָנִזיר ַעד ׁשֶ   : ַההּוא ִמיּבָ
  
  
  
  

                                                           

ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכל 78 ִין ֵמַחְרַצּנִ ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ   ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ

    רש"י

. א''ל היתר מצטרף לאיסור
כשנותנו בפיו בבת אחת אבל 

חר זה לא אבל איסור בזה א
לאיסור אפי' אכל חצי זית 
ובלעו וחזר ואכל חצי זית של 

  איסור אחר הרי זה מצטרף:
. ורבי שמעון דלית ליה צירוף

אפי' בכל שהוא מיחייב 
כדאמרי' בפירקין דלעיל (דף ד.) 
דקסבר ר''ש כל שהוא למכות 
ולא אמרו כזית אלא לענין 

   קרבן:
. כגון דאמר עד שיזיר מכולן

יני נזיר סתם ופרשינן לעיל הר
(דף ג:) דמשמע מן הטומאה ומן 
התגלחת ומן היין ואילו לרבנן 
אפי' לא נזר אלא מאחת חייב 

 בכולן:



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
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        , א, א, א, אלחלחלחלח .8
יָאַמר  הוּ  ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ּתֹוָרה ּבַ ל ְרִביִעּיֹות ׁשֶ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור,  :ּכָ   ֵאין ֶהיּתֵ
ָנִזיר,  ּבְ   חּוץ ֵמְרִביִעית ׁשֶ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ַרת" :ׁשֶ   . במדבר ו, ג)( "ִמׁשְ
  

ין  א ּבֵ יַמאי ִאיּכָ ייֹוָחָנן לְ  ַרּבִ   ר? ֶאְלָעזָ  ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
י י ֲאִפיּלּו אֹוָכִלין,  ַרּבִ   יֹוָחָנן ְמַרּבֵ

יוְ  ִקין  ַרּבִ   לֹא.  - ִמיֵדי ַאֲחִריָנא  ,ִאין –ֶאְלָעָזר ַמׁשְ
  
  
  
  
  
  

    רש"י

. כגון כל רביעיות שבתורה
רביעית דם שמטמא באהל אין 
היתר מצטרף לאיסור שאין 
אחד מכל המשקין מצטרף עמה 
לרביעית חוץ מרביעית של נזיר 

יוחנן נמי מרבי ליה  כו': לרבי
לאוכלים שבנזיר כגון חרצן וזג 
וענב שמצטרף דבר אחר עמהן 

   בכזית:
. מצטרפין ור' אלעזר משקין אין

משום דבדידיה מפרש קרא אבל 
במידי אחרינא כגון באוכלין אין 

   היתר מצטרף עמהן:
 



120                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        לח, אלח, אלח, אלח, א .9
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ר ְרִביִעּיֹות ֵהן, ְוָנֵקיט  ֲהָנאֶעׂשֶ יֵדיּה:  ַרב ּכָ   ּבִ
א ְקּתָ    ,ָחֵמׁש סּוּמַ
א וְרּתָ    .ְוָחֵמׁש ִחיּוַ

  
א" ְקּתָ ׁש ּוֵמתּו".  ":ָחֵמׁש סּוּמַ ְקּדָ ּמִ הֹורּו ּבַ ַסח ׁשֶ ה ּפֶ   "ָנִזיר ְועֹוׂשֶ
  

  ְרִביִעית ַיִין ְלָנִזיר.  -  "ָנִזיר"
ַסח"  ה ּפֶ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  -"ְועֹוׂשֶ ֶה ׁשְ ֵהא ּבָ ּיְ לּו ָצִריְך ׁשֶ ע ּכֹוסֹות ַהּלָ ֵדי ְרִביִעית. : ַאְרּבַ   ן ּכְ

הֹורּו"  ָתה ְרִביִעית ַיִין ַאל יֹוֶרה.  - "ׁשֶ   ׁשָ
ׁש"  ְקּדָ ּמִ יב ִמיָתה" –"ּבַ ׁש ַחּיָ ְקּדָ ָתה ְרִביִעית ַיִין ְוִנְכַנס ַלּמִ   . (כריתות יב:) "ׁשָ

ַתְנָיא –"ּוֵמתּו"  ִהיא" :ּדְ ֵני ֵמִתים ׁשֶ ְ ּיֹוְצָאה ִמׁשּ ם ׁשֶ ִין ִלְרִביִעית ּדָ אֹ ִמּנַ ָאה ּבְ   ?ֶהלְמַטּמְ
ֱאַמר ּנֶ ל ַנְפׁשֹ  :ׁשֶ   . "(ויקרא כא, יא) א"ת ֵמת לֹא ָיבֹ "ְוַעל ּכָ

  
א" וְרּתָ ת".   ":ְוָחֵמׁש ִחיּוַ ּבָ ׁשַ ְפְסלּו ּבְ ּנִ ת ָנִזיר ּוְמצֹוָרע ׁשֶ   "ַחּלַ

ת"  ה.  -"ַחּלַ ֶמן ְלַחּלָ   ְרִביִעית ׁשֶ
ֶמן ְלָנִזיר.  - "ָנִזיר"    ְרִביִעית ׁשֶ
   .ְמצֹוָרעְרִביִעית ַמִים לִ  - ע" "ְמצֹוָר 

ְפְסלּו"  ּנִ ְתַנן –"ׁשֶ    :ּדִ
ִקין ְטֵמִא "  ׁשְ ל ַהּמַ ָאר ּכָ יהּוׁשְ ִוּיָ   . (מעילה יז:) "ְרִביִעיתּבִ  ין ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּגְ

ת"  ּבָ ׁשַ ְתַנן –"ּבְ   :ּדִ
ִקין "  ׁשְ ל ַהּמַ ָאר ּכָ ְרִביִעית,  -ּוׁשְ   ּבִ
ֹוְפִכי  ל ַהׁשּ ָאר ּכָ ְרִביִעית –ם ּוׁשְ   . (שבת עו:) "ּבִ

  
א?    !ְותּו ֵליּכָ

א ַדִים ְל " :ְוָהִאיּכָ ַנִיםֵמְרִביִעית נֹוְטִלין ַלּיָ   ! (ידים א,א) "ֶאָחד ַוֲאִפיּלּו ִלׁשְ
  

א ָלא ָקא ַמְייֵרי ְפלּוְגּתָ    .ּבִ
  

א ל ֶחֶרס ְונֹוֵתן ְלתֹוָכּה ֲחִצי לֹוג " :ְוָהא ִאיּכָ ְייֵלי ׁשֶ ּיֹור, ָהָיה ֵמִביא ּפַ   ַמִים ִמן ַהּכִ
יוְ    ! (סוטה טו:) "אֹוֵמר: ְרִביִעית ְיהּוָדה ַרּבִ

  
א ָלא ָקא ַמְייֵרי ְפלּוְגּתָ    .ּבִ

  
א ה ַמִים נֹוֵתן ְלתֹוָכּה " :ְוָהִאיּכָ ּמָ הּוא,  ?ּכַ ל ׁשֶ   ּכָ

י אי ַרּבִ   ! "אֹוֵמר: ְרִביִעית ַזּכַ
  

א ָלא ָקא ַמְייֵרי ְפלּוְגּתָ    .ּבִ
  

א   ! ְקֶוהִמ  :ְוָהִאיּכָ
  

ר ֵמַהִהיא ַנןִב ּדְ  ,ּבַ לּוָה ַרּבָ    .ּטְ
  
  
  

   . ששופכין אותן לרה''ר:כל השופכין
   ל ולראשון הוה ביה כדי שיעור נטילה:. הא דתנן במס' ידים נוטלין לידים מרביעית לאחד ואפי' לשנים ואע''ג דלית בהו כדי רביעית לשני הואיותו ליכא והא איכא

   . דהא קמיפלגי עליה דרבי יוסי ואמרי לאחד ולא לשנים:בפלוגתא לא קמיירי
. כלי גרוע של חרס שבו היה נותן עפר מקרקעית המשכן כדכתיב ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן להשקות את הסוטה ובמסכת סוטה (דף והאיכא פיילי של חרס

   טו:) קאי:
   . בברכות (דף. כה:) כמה מים נותן לתוך עביט של מימי רגלים כל שהוא:יכא הא דתנןוהא

   . והתם מפרש טעמא דמילתא:ר' זכאי אומר רביעית
   . דתנן ר' אליעזר אומר רביעית מים שאובין פוסלין את המקוה:והאיכא מקוה
קוה דאמר מקוה המחזיק רביעית ראוי להטביל בו מחטין וצנוריות כדאמרינן במסכת פסחים . ואמרו דפחות מג' לוגין לא פסלי. לישנא אחרינא והאיכא מדבטלוה רבנן

ת כדאמרי' בחגיגה בפרק קמא (דף יז:) אמר רב פפא הא דאמרת בקרקע טהורין כו' בר מינה דההיא דבטלוה רבנן ואמרי דבעינן ארבעים סאה אפילו למחטין וצנוריו
ריות בכלי שאין בפיו כשפופרת הנוד אלמא לכל מילי בעינן מקוה של מ' סאה. לישנא אחרינא והאיכא מקוה דתנן במסכת (דף כא:) גזירה שמא יטביל מחטין וצנו

י היכא בטלוה רבנן מקואות (פ''ו מ''י) וחכמים אומרים אם מקבלת גובה האמבטי רביעית עד שלא יגיעו לאביק כשר אם לאו פסול ובטלוה רבנן מפי המורה וקשיא ל
יכא דקאמר בטלוה רבנן אהא סמיך דהא קתני עליה ר' אלעזר בר צדוק בפרקין כל המעורב למקוה אם מקבל האביק כל שהוא כשר. לישנא אחרינא והא א וי''ל הא

רקן לפני אותו ומקוה כדתנן שהשאיבה מטהרת ברביעית ברבייה והמשכה שאם יש כאן כ' סאה ורביעית ממי גשמים הולך וממלא מן המעיין כ' סאין חסר רביעית וז
  מקום כדי שימשכו המים לתוך המקוה דהא יש בהן ארבעים סאה בר מההיא דבטלוה רבנן דהא קתני רישא שיש בה כ''א סאה ממי גשמים: 

 

    רש"י

. בעשרה א''ר אלעזר עשר רביעיות הן
מקומות נתנה בהן תורה שיעור 

   עית:רבי
   . יין ודם:חמש סומקתא

. מים ושמן: סימנא וחמש חיוורתא
   לגירסא נזיר ועושה פסח כו':

. שתיקנו חכמים צריך ד' כוסות הללו
שיהא בין כולן רביעית לוג יין חי דהיינו 
ביצה ומחצה כדי שימזגנו ויעמוד כל 
רובע רביעית שבו כדי רביעית וכגון 
דדרי . על חד תלתא מיא כדמפרש 

   התם:
. שהורו שתה רביעית יין אל יורה

כדכתיב יין ושכר אל תשת וסמיך ליה 
ולהבדיל ולהורות (ויקרא י) דמשמע 

   דלענין הוראה נמי לא ישתה:
. משום שנאמר יין ונכנס למקדש חייב
   ושכר אל תשת וגו':

. דמשמע ועל כל נפשות מת לא יבא
משני מתים רביעית קרי ליה נפש 

:) רביעית כדאמרי' התם (שבת דף לא
דם נתתי בכם והא דמשמע ליה הכא 
רביעית דם היוצאה משני מתים לאו 
דוקא ליה דהכי הוא משום דבפלוגתא 
לא קמיירי וכן אמרי' בסמוך והא הכא 
ר''ע היא ולא רבנן כדאמרי' בפ''ק 
דסנהדרין (דף ד.) דאילו לרבנן אינה 
מטמאה רביעית דם שיוצאה מן המת 

ד והאי אלא כשיוצאה ממת אחד בלב
דקא נסיב לה הש''ס אליבא דר''ע לאו 
דוקא אלא איידי דאית ביה רביעית 
וקא דריש ביה קרא נסיב ליה הש''ס 

   ולדברי הכל ברביעית הוי [שיעורא]:
. סימנא לגירסא חלת וחמש חיורתא

נזיר מצורע שנפסלו בשבת וה''ג חלת 
רביעית שמן לחלה וכדאמרי' התם 

בי וקא במס' מנחות (דף פח.) יתיב ר
קשיא ליה רביעית במקדש למה נמשחה 
אי משום מצורע חוץ הוא ואי משום 
נזיר בשחיטת איל הוא דקדשי א''ל ר' 
חייא לחביתי כ''ג דמביא בכל יום 
ועושה בו י''ב חלות מחציתה בבקר 
ומחציתה בערב והיה מביא רביעית 
שמן קרי עליה איש ממרחק עצתי ואית 

ה דגרסי רביעית שמן של חלת תוד
כדאמרינן בפ' שתי מדות (שם דף פט.) 
מביא חצי לוג וחוצהו מחצה לחלות 
ורקיקין ומחצה לרבוכה והאיך מחצה 
דרבוכה אית בה כדי רביעית וטעות 
הוא ואינו כן דבהדיא אמרי' התם א''ל 
ר''א בן עזריה אפי' אתה דורש כל היום 
בשמן לא הייתי שומע לך אלא רביעית 

לת מצה שמן לג' מינין שבתודה ח
ורקיק ורבוכה ואחד עשר יום שבין דם 

   נדה לדם נדה כו':
   . לרקיקי נזיר:נזיר רביעית שמן לנזיר

. כדאמר מצורע רביעית מים למצורע
במס' סוטה (דף טז:) ושחט את הצפור 
האחת אל כלי חרס על מים חיים 
ואמרי' כמה מים יהא נותן בו כדי 
   שיהא דם צפור ניכר בהן וכמה רביעית:

. מצטרפין לטמא ל משקין טמאיןכ
משקין אחרים כשיהא בהן רביעית 
ולפסול את הגוייה ברביעית כששותה 

   אותן בכדי אכילת פרס:
 



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
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        , ב, ב, ב, בחחחחלללל .10
ּיֹ"   לח,ב א ַעד ׁשֶ יב ֶאּלָ ִיתְוֵאינֹו ַחּיָ ּזַ    אַכל ִמן ָהֲעָנִבים ּכַ

ה ְרִביִעית ַיִין. [ תֶּ ׁשְ ּיִ ָנה ִראׁשֹוָנה אֹוֶמֶרת: ַעד ׁשֶ   ִמׁשְ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַייִ  יּתֹו ּבְ ָרה ּפִ ִית ֲאִפיּלּו ׁשָ ּזַ ֵדי ְלָצֵרף ּכַ ּה ּכְ יב - ן ְוֵיׁש ּבָ   ].ַחּיָ
  

ה.  ִתּיָ י ְלהֹון ְלָכל ִאיּסּוֵרי ָנִזיר לׁשְ א לֹא ְמַדּמֵ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
יוְ  ְכִתיב  ַרּבִ יָון ּדִ ים לֹא יֹ ֲעִקיָבא: ּכֵ    (במדבר ו, ג) אֵכל""ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ

ל ִאיּס  ִית ַאף ּכָ ּזַ ִית. ָמה ֲאִכיָלה ּכַ ַכּזַ   ּוִרין ּבְ
  
  

    רש"י

. לכל איסורי ת''ק לא מדמי להו
נזיר לשתיה דאילו ענבים בכזית 

   ויין ברביעית:
. כיון דכתיב וענבים לא יאכל

דכשם  לכל מלתא הוא דאתא
שבזמן שהן ענבים מיחייב 
עליהן בכזית אף כל איסור 

   שבנזיר בזמן שהן יין בכזית:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––    לח, בלח, בלח, בלח, ב .11
ְפֵני ַעְצמוֹ " ִין ּבִ יב ַעל ַהּיַ    ְוַחּיָ
ְפֵני ַעְצָמן, [   ְוַעל ָהֲעָנִבים ּבִ

ְפֵני ַעְצָמן,  ים ּבִ   ְוַעל ַהַחְרַצּנִ
ְפֵני ַעְצָמן ִגים ּבִ   . ]"ְוַעל ַהּזָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים לֹא יֹ " 79אֵכל""ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ
   – (במדבר ו, ג) 

ְפֵני ַעְצמֹו.  ְפֵני ַעְצמֹו ְוַעל ֶזה ּבִ יב ַעל ֶזה ּבִ   ְלַחּיֵ
ּתֹוָרה:  ּבַ ן ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ה ּדָ אן ַאתָּ   ִמּכָ

ְפֵני ַעְצמֹו  ְפֵני ַעְצמֹו ְוַעל ֶזה ּבִ יב ַעל ֶזה ּבִ מֹות ְוַחּיָ ֵני ׁשֵ הּוא ִמין ֶאָחד ְוֵהן ׁשְ אן ׁשֶ    –ַמה ּכָ
ְפֵני ַעְצמוֹ ַאף ּכָ  ְפֵני ַעְצמֹו ְוַעל ֶזה ּבִ יב ַעל ֶזה ּבִ מֹות ַחּיָ ֵני ׁשֵ הּוא ִמין ֶאָחד ְוֵהן ׁשְ   . "ל ׁשֶ

  
א ְוִעיְנֵבי.    ְלִאיתּוֵיי ַחְמָרא ֲחַדּתָ

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִים -ָאַכל ַחְרָצן  ּתַ   .לֹוֶקה ׁשְ

ִים.  -ָאַכל ָזג  ּתַ   לֹוֶקה ׁשְ
לֹׁש לוֹ  -ָאַכל ַחְרָצן ְוָזג    . ֶקה ׁשָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

א ַאַחת   ,ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאּלָ
ֵאינֹו לֹוֶקה ְכָללֹותַא  ׁשֶ ּבִ   .ָלאו ׁשֶ

  
אְמִתיב  ּפָ    :ַרב ּפַ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ל ַהּיֹום  ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ּכָ א ַאַחת.  - ָנִזיר ׁשֶ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ

ה" "ַא  תֶּ ׁשְ ה" ְוהּוא ׁשֹוֶתה ָאְמרּו לֹו: "ַאל תִּ תֶּ ׁשְ ל ַאַחת ְוַאַחת  - ל תִּ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
ָתה  ל ֲעָנִבים ְוׁשָ ּכֹול ׁשֶ ים ְוָזִגים, ְוָסַחט ֶאׁשְ ים, ַחְרַצּנִ   . "לֹוֶקה ָחֵמׁש  - ָאַכל ֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ

ׁש, ַאַחת ַעל ,ִאי ָהִכי ה"ִמּכֹ  :ִליְלֵקי ׁשֵ ר ֵיָעׂשֶ    !(במדבר ו, ד) "ל ֲאׁשֶ
  
יר. ּתָ  ּיֵ   ָנא ְוׁשִ
  

יר ּיֵ ַהאי ׁשִ יר ּדְ ּיֵ    ?ַמאי ׁשִ
  

יר  ּיֵ ָברֹו"ׁשִ 80"לֹא ַיֵחל ּדְ
  . (במדבר ל, ג) 

  
ּום ַהאי ּיּוָרא הּוא ,ִאי ִמׁשּ    ,ָלאו ׁשִ

א ַאֲחִריִתי דּוְכּתָ ָלא ִאיֵתיּה ּבְ י ּדְ י ָקָתֵני ִמיּדֵ ָברֹו" ,ּכִ ְנָדִרים "לֹא ַיֵחל ּדְ   !ִאיֵתיּה ּבִ
  

ְרַזְקָיאר ֵליּה ָאַמ  ילְ  ָרִביָנא ִמּפַ   : ַרב ַאׁשִ
יר  ּיֵ יַנִיםְוָהא ׁשִ ין ַהּבֵ   ! ּבֵ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ְנָיא ִמיֵדי ָחֵמׁש    .ָלא ּתַ
  

ְנָיא ּדְ , ּוֵמַאַחר "ָחֵמׁש "אֹוְתֵביּה ^ ְוָהא  לט,א    ?, ַמאי ַטֲעָמא אֹוְתֵביּה "ָחֵמׁש "לֹא ּתַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָמָראֲאָנא ָסְבִרי ָלאו  יּה  ּגְ יֵדיּה, ַוֲהַדר ּבֵ    ,ִהיא ּבִ

ָמָראְוָלא ָיַדֲעָנא ּדִ  יּה  ּגְ יֵדיּה ְולֹא ֲהַדר ּבֵ    .ִהיא ּבִ

                                                           

ה וְ  79 תֶּ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכלִמּיַ ה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ   ָכל ִמׁשְ
י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה 80 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

. דאחד לחים שהוא מין אחד
   ויבשים מין ענבים הן:

. לח ויבש והוא שתי שמות
   ואמרי להו זג וחרצן:

. לאיתויי חמרא חדתא ועינבי
שאע''פ שהן מין אחד שהי' חדש 

שמות מתוק כענבים הואיל ושני 
 יש להן חייב על כל אחת ואחת:
אמר אביי אכל זג וחרצן לוקה 

. אחת מכל אשר יעשה שלש
מגפן היין ואחת על חרצנים 
ואחת על זג דלא יאכל אכולהו 

   קאי:
רבא אמר אכל זג וחרצן אינו 

. אפילו כי אכל לוקה אלא אחת
זג וחרצן אביי מתרץ מתניתין 
לטעמיה דתני וחייב על 

מן ועל הזגים החרצנים בפני עצ
אפילו כשאוכל את שתיהן ביחד 
וכן נמי למתניתא דתני לחייב 
על זה בפני עצמו ועל זה בפני 
עצמו ואפי' כשאוכל זג וחרצן 
בבת אחת ורבא מתרץ לטעמיה 
כגון דלא אכל אלא אחד מהם 
דלא תימא עד שיאכל לחים 
ויבשים בהדי הדדי וחרצנים 
וזגים בהדדי אלא אפי' לא אכל 

בלבד או יבשים  אלא לחים
בלבד לוקה אחת ולעולם אם 
אכל לחים ויבשים או זג וחרצן 
אינו חייב אלא אחת ולא 
לאתויי חמרא חדתא ועינבי 
ומתני' נמי תני וחייב על היין 
בפני עצמו כו' דלא תימא עד 
דאכיל ליה לכולהו אלא ודאי 
אכל חד מנהון לוקה ומיהו כי 
אכיל נמי כולן יחד אינו חייב 

: ע''א אינו לוקה אלא אלא אחת
אחת כשאוכל זג יחידי או חרצן 
ואינו לוקה משום כל אשר 
יעשה ולא צריך לשנויי לכל הני 

   כדשנינן לעיל:
. דאין לוקין על לאו שבכללות

כגון האי דעל כמה איסורי לית 
בהו אלא לאו חד: ואם איתא 
דלוקה משום כל אשר יעשה 
 מגפן היין ליתני לוקה שש:

. דלקי נמי דברושייר לא יחל 
   אדידיה:

. והא שייר דבין הביניים
כדאמרי' לעיל (דף לד:) ועד זג 

   לאיתויי בין הביניים:
אלא אמר רב פפא לא תנא מידי 

. אלא לוקה סתם ואיכא חמש
לתרוצי לאביי כי טעמיה ולרבא 
כי טעמיה הואיל ולא נכתב ליה 
מניינא וקמהדר הגמרא ומאחר 

   דלא תניא מ''ט אותביה חמש:



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
123

        לט, אלט, אלט, אלט, א .12
י" ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ּבֶ
ים ְוָזג[ ֵני ַחְרַצּנִ ּיֹאַכל ׁשְ יב ַעד ׁשֶ   .ֵאין ַחּיָ

ים"ֵאּלּו ֵהן    ֵאּלּו ֵהן ָזִגים? וְ  "ַחְרַצּנִ
ים    . ֵאּלּו ַהִחיצֹוִנים -ַהַחְרַצּנִ

ִגים  ִניִמים,  -ַהּזָ   ֵאּלּו ַהּפְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵהָמה,  ל ּבְ זֹוג ׁשֶ ְטֶעה: ּכְ ּלא תִּ   ׁשֶ

ל ִניִמי ִעיְנּבָ   ]."ַהִחיּצֹון זֹוג, ְוַהּפְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמאן ְמ  ִמיַנןּכְ    "?ִמּפּוְרָצִנין ְוַעד ִעיּצּוִרין" :ַתְרּגְ

  
יכְּ    יֹוֵסי.  ַרּבִ
  
  
  

    רש"י

. סברא א''ר פפא אנא סברי
הוא בידיה דכי אכיל חרצן חייב 
שתים על חרצן ועל מכל אשר 
יעשה וסברי אותיב ליה תיובתא 
משום דלא נהירא ליה מילתא 

   וליהדר ביה:
. ולא ידענא דגמרא היא בידיה

מרביה ומש''ה לא הדר ביה: 
רבי אלעזר בן עזריה אית ליה 

נים כרבי יוסי מדקאמר שני חרצ
וזג משמע דלזג א' איכא ב' 

 חרצנים:
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ָנה              ִמׁשְ

ים יֹום.  - ְסַתם ְנִזירּות  לֹׁשִ   ׁשְ
חּוהּו ִלְסִטים  יּלְ ּגִ ַח, אֹו ׁשֶ יּלֵ ים יֹום.  - ּגִ לֹׁשִ   סֹוֵתר ׁשְ

ַתַער, אֹו ׁשֶ  ין ּבְ זּוג ּבֵ ין ּבְ ַח ּבֵ יּלֵ ּגִ הּוא ָנִזיר ׁשֶ ל ׁשֶ יְפֵסף ּכָ יב -סִּ   . ַחּיָ
  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ֵעיל?  ַתַחת ָרֵבי אֹו ִמּלְ   ַהאי ַמְזָיא ִמּלְ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ֵדי ָלכֹוף רֹ  ירּו ּבֹו, ּכְ ּיְ חּוהּו ִליְסִטים ְוׁשִ יּלְ ּגִ רֹו: ְלָנִזיר ׁשֶ   אׁשֹו ְלִעיּקָ

ַתַחת ְקֵליּה.  ִאי ָאְמַרּתְ ִמּלְ   ָרֵבי ְנִזירּות ָהא ׁשַ
יׁש ָהא ָקֵאים ַאְקּדֵ ֵעיל ָרֵבי ַמאי ּדְ א ִאי ָאְמַרּתְ ִמּלְ    .ֶאּלָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִביְנָתא ִעיְקָבא ּדְ ָקֵאים ּבְ ה ּדְ א ַחּיָ    ,ֵמָהא ִאיְנּבָ
ֵעי ְלֵמיַק  ִביְנָתא ּבָ א ּדְ ֵריׁשָ ַתַחת ָרֵבי ּבְ ְך ִמּלְ ְעּתָ   ם ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

  
א ב ִחּיּוָתא ָנֵחית ְוָאֵזיל ִאיְנּבָ ַתַחת ָרֵבי ְוַאּגַ    .ְלעֹוָלם ִמלְּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִביְנָתא,  א ּדְ ֵריׁשָ א ֵמָתה ּבְ   ִאיְנּבָ
ֵעי ְלֵמיַקם ִביְנָתא ּבָ ִעיְקָבא ּדְ ֵעיל ָרֵבי ּבְ ְך ִמּלְ ְעּתָ    .ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

  
ּה ֵחי ,ָהָתם ַנִמי ֵלית ּבָ ּום ּדְ ִריָגא ְוָאֵזיל. ִמׁשּ רּוֵגי ׂשָ   ָלא, ׂשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ
לֹוִרית  ַתַחתּדְ ִמּבְ ִלין ָלּה ַרְפָיא ִמּלְ ְמַגּדְ ָבַתר ּדִ    .ּגֹוִיים, ּדְ

  
ָקְמָטא ִהיא יֵדי ּדְ ַרְפָיא ,ָהָתם ַנִמי ַאּיְ יְכָבא ּדְ    .ֵמׁשִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתַחת ָרֵפי ַעְמָרא ִמּלְ ְקְרָתא ּדְ    ,ִמּסִ
  ָיא. ְוַתנְ 

יְקְנהֹון   לט,ב א ּדִ ד ָצְבִעי ָסַבּיָ   ִעיְקֵבי ִניְמהֹון, ^ַחְווָרן  ,ְותּו: ּכַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַתַחת ָרֵבי.  :ׁשְ   ִמּלְ

  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוֶאּלָ
רֹו " ֵדי ָלכֹוף ראׁשֹו ְלִעיּקָ ירּו ּבֹו ּכְ ּיְ חּוהּו ִלְסִטים ְוׁשִ יּלְ ּגִ   . "ינֹו סֹוֵתרֵא  -ָנִזיר ׁשֶ

ךְ  ְעּתָ ַתַחת ָרֵבי  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ    !ִליְסּתֹור –ִמּלְ
  

גוֹ  חּוהּו ַאַחר ְמלֹאתּכְ יּלְ ּגִ   . ן ׁשֶ
י י ?ּוַמּנִ   ֱאִליֶעֶזר ִהיא,  ַרּבִ

  

ָאַמר:  ְבָעה סֹוֵתר"ּדְ ל ַאַחר ְמלֹאת ׁשִ   . "ּכָ
  

יּדְ ַמאי ַטֲעָמא    ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ
  

ְגַלַחת ָט  ְגַלַחת טּוְמָאה. ָיֵליף ּתִ   ֳהָרה ִמּתִ
ְגַלַחת טּוְמָאה  ְבָעה,  - ַמה תִּ   ׁשִ

ְגַלַחת ָטֳהָרה ְבָעה.  -  ַאף ּתִ   ׁשִ
ֵדי ָלכֹוף רֹ  ְבָעה יֹוִמין ָאְתָיא ַמְזָייא ּכְ ַנן ָכל ׁשִ רֹו. ְוִקים ְלהּו ְלַרּבָ אׁשֹו ְלִעיּקָ

    רש"י

  מתני' 
. משמע בין באונס בין ברצון ילחוהו ליסטיןגילח או שג

   בתוך ימי נזירותו בין בנזירות מרובה בין בנזירות מועטת:
   . לפי שאין גידול שיער בפחות מל' יום:סותר ל' יום

   . שתלש קצת בראש השיער:או שסיפסף כל שהוא
  

  גמ' 
. האי שיער מלתחת רבי איבעיא להו בינתא מלתחת רבי

   הראש וגדל וראשו כדקאי קאי: בסמוך לבשר יוצא מן
. שראש השער מתגדל ויוצא מאיליו ומתגדל או מלעיל רבי

ועיקרו כדקאי קאי: למאי נפקא מינה לנזיר שגילחוהו 
ליסטים ושיירו בו כדי לכוף ראשו לעיקרו. א''א דהאי 
בינתא מלתחת רבי הילכך למאי דאקדיש שקליה וסותר 

   נזירותו:
ל ושיירו בו כדי לכוף בו ראשו . הואיואי אמרת מלעיל רבי

לעיקרו דאיכא למימר דמאי דאקדיש קאי אכתי אית ליה 
   למיעבד תגלחת מצוה ואינו סותר:

בלע''ז  כינים}- {ביצי. לינטרי''ש ת''ש מהאי אינבא חיה
   דהוא מביצי כינים:

. בעיקר השיער סמוך לבשר. ואי דקיימא בעיקבא דבינתא
שתכח דכי נפיק שערא ס''ד. דהאי בינתא מלתחת רבי אי

   נפיק אינבא לבר:
. אינבא אלא לאו ש''מ ברישא דבינתא איבעי ליה למיקם

מדקיימא אינבא בהדי בישרא דמלעיל רבי ואינבא 
   בבינתא כדקאי קאי:

   . והא דלא קיימא ברישא דבינתא:לעולם מלתחת רבי
   . דאית בה נחתא ואזלה לתחת לבהדי בישרא:ואגב חיותא

. ואי נבא מתה קיימא ברישא דבינתאת''ש מדהאי אי
ס''ד דהאי בינתא מלעיל רבי אישתכח דכי היכי דמעיקרא 
קיימא בעיקרא דבינתא הכי נמי איבעי לה למיקם השתא 

   בעיקרא דבינתא:
. שאין בה כח דהא הויא התם נמי משום דלית בה חילא

   מתה:
. משתמטא ואזלה כלפי רישא דבינתא שרוגי קא משתרגא

   א לה התם ולעולם מלעיל רבי:מש''ה קיימ
. שמקלעין ת''ש מבלורית של כושיים דבתר דגדלין לה

   את השיער זה בזה:
. סמוך לבשר ומדרפיא לתחת לבהדי בישרא רפיא מלתחת

ולא מלעיל ש''מ דמלתחת הנץ השיער ויצא מש''ה מרפו 
להני שערי מלתחת ולא מקלעי באידך בינתא: לעולם 

י דקמטא שמהדק בלורית מלעיל רבי והתם נמי אייד
   ודוחק מעצמו למטה מחמת הגדל כששוכב עליה:

. מחמת שכיבה הוא ששוכב על ומשיכבא הוא דרפיא
   הבלורית רפיא לה מלתחת:

. כלומר עד השתא מסקרתא דרפי עמרא מלתחת ותניא
בעינן לפרושי לך ממידי דסברא דלא תליא במידי דתניא 

ל העשירי אלא השתא איכא למישמע מהא דסוקרין ע
לשום מעשר דמתקשר כל השיער ביחד מחמת הצבע של 
סיקרא ולבתר הכי רפיא עמרא מלתחת ומאי טעמא לאו 

  משום דההוא דרפי רבי ליה לבתר הכי 
   וש''מ מלתחת רבי והא סברא הויא במידי דתניא:

. כי היכי דליתחזו דרדקיא ותו מדצבעי סביא דיקניהון
ם עיקרי שערי זקנם ובתר הכי חיורי דיקניהון מתלבני

ש''מ דמלתחת רבי ומאי דקא קדיש האי נזיר שקלוה 
מיניה ואיבעי ליה למיסתר ולמימני נזירות אחרת כי היכי 
דליקדוש שיער: אלא הא דתניא נזיר שגילחוהו לסטים 
ושיירו בו כדי לכוף ראשו לעיקרו אינו סותר. ואמאי אינו 

מיניה סותר ליסתור דהא אמרינן דמלתחת רבי ושקלוה 
לההוא שיער דאקדיש שלא לגלח עד סוף נזירותו: לעולם 
מלתחת רבי והכא במאי עסקינן כגון שגילחוהו אחר 
מלאת ל' לנזירותו קודם שהספיק לגלח והא מני ר' 
אליעזר היא דאמר לעיל בפ' מי שאמר הריני נזיר מגלח 
(דף טז:) דכל אחר מלאת ז' סותר שאם נטמא יום ק''א ר' 

אינו סותר אלא ז' לאחר תגלחת כי היכי  אליעזר אומר
דבתוך אלו ז' ימים תירבי מזיא כי היכי דתיהוי כדי לכוף 
ראשו לעיקרו והכא נמי הואיל דפשו ליה כדי לכוף ראשו 

   לעיקרו אינו צריך ליסתור כלום אלא מיד מגלח:
. דאמר כל לאחר מלאת ז' ימים סותר מ''ט דר' אליעזר

ר מלאת דסותר ז' כנגד ז' ותו לא בשלמא כי נטמא לאח
ימים שמונה בהן ג' וז' ומגלח בשביעי כדתניא לקמן (דף 
מד:) תגלחת הטומא' כיצד מזה בשלישי ובז' [ומגלח בז'] 
כדכתי' וביו' השביעי יגלחנו: מה תגלחת טומאה לאחר 
שנטמא מגלח לאחר ז' וכדפרישית אף תגלחת טהרה 

גלחת כדי לאחר מלאת אינו צריך למנות אלא ז' לאחר ת
שיהא יכול לגדל קצת שיער בתגלחת טהרה וקודם מלאת 
לא מיתוקמא משום דקודם מלאת סותר ל' וכדפרשינן 
בפירקא לעיל (ד' ו:) לדברי ר' אליעזר התורה אמרה 
נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר אלא כל אחר מלאת 
נטמא או נתגלח לגמרי שלא הניחו בו שיער כלל סגי ליה 

הו ואמור רבנן כיון דבהנך ז' ימים גדלא בתגלחת כל ד
מזיא כדי לכוף ראשו לעיקרו סגיא ואילו הכא כיון דשיירו 
בו כדי לכוף ראשו לעיקרו אינו צריך ליסתור כלל ומגלח 

   לאלתר ומביא קרבנותיו ומותר ביין:
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ין" ַתַער ּבֵ ין ּבְ ַח ּבֵ יּלֵ ּגִ הּוא  ָנִזיר ׁשֶ ל ׁשֶ יְפֵסף ּכָ סִּ זֹוג אֹו ׁשֶ יב –ּבְ   . "ַחּיָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַער" 81""ּתַ
ַער,  - (במדבר ו, ה)  א תַּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

הּוא ל ׁשֶ ַלׁש, ֵמיֵרט, ִסיְפֵסף ּכָ ִין – תָּ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ַער ראׁשֹו"תַּ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   , (במדבר ו, ה) "ָקדׁש ִיְהֶיה ּגַ

ְב  יֵרי ּדִ היֹ ַרּבִ ּיָ   . אׁשִ
י   אֹוֵמר:  יֹוָנָתן ַרּבִ

ַער"  הּוא  -"תַּ ל ׁשֶ ַלׁש, ִסיְפֵסף ּכָ ַער, ֵמיֵרט, תָּ א תַּ טּור –ֵאין ִלי ֶאּלָ   . "ּפָ
  

  ! ׁש ִיְהֶיה""ָקדֹ  :ְוָהְכִתיב
  

ַתַער ָקֵאים ֲעֵליּה ּדְ ְלֵמיְמָרא  ַח ֵליּה ּבְ יּלֵ הִאם ּגִ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ֲעׂשֵ   . ּבַ
  
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ַער"" ִין - "ּתַ הּוא, ִמּנַ ל ׁשֶ ַלׁש, ֵמיֵרט, ִסיְפֵסף ּכָ ַער, תָּ א תַּ    ?ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:    . (במדבר ו, ה) אׁשֹו"ר ַעל רֹ"לֹא ַיֲעבֹ תַּ
ְלמּוד לֹוַמר ָבר, ַמה תַּ ל ּדָ ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ּוֵמַאַחר ֶשּסֹוֵפינּו ְלַרּבֹות ּכָ   ? אׁשֹו"ל רֹ ר ַע "תַּ

ַתַער.  ְהֶיה ּבְ ּיִ ְגַלַחת ָהַאֲחרֹוָנה, ׁשֶ ּלא ָלַמְדנּו ַלתִּ   ְלִפי ׁשֶ
צֹוָרע   מ,א  ר, ְלָלְמדֹו ִמּמְ ִנין^ִאי ֶאְפׁשָ ֵאין ּדָ   .ַקל ֵמָחמּור ְלַהְחִמיר ָעָליו ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר   ,(במדבר ו, ה) "ׁשֹו ַעד ְמלֹאתאר ַעל רֹ "ּתַ

ַתַער -  "ַאַחר ְמלֹאת"ַהּתֹוָרה ָאְמָרה:  א ּבְ ְגַלַחת ֶאּלָ ֵהא תִּ   . "לֹא תְּ
  

ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ְוָהְכִתיב   ! (במדבר ו, ה) אׁשֹו"ר ַעל רֹ "ּתַ
  

ֵני ָלאִוין ׁשְ   .ַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ
  
  

                                                           

ַער לֹא ַיֲעבֹר 81 ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו תַּ יר ַלה ּכָ ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער רֹאׁשוֹ  'ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהּיָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ

    רש"י

. שיער בסמוך לבשר אבל תלש
לא עקרו לגמרי וכגון שעיקרו 

   נראה:
רו לגמרי ממקום . דעקמירטו

   גידולו:
   . כמו סוף:סיפסף

. שלא ישירנו ת''ל קדוש יהיה
בשום דבר ויניחנו לגדל פרע: 
והכתיב (אומר) קדוש יהיה גדל 
פרע: דמשמע קדוש יהיה שלא 
יסירנו בשום דבר להכי כתב 

   קדוש:
למימרא דכי גילח לו בתער קאי 

. דמשמע עליו בעשה ול''ת
ר קדוש יהיה שלא יעבירנו בתע

 ולאו הבא מכלל עשה עשה:
תלש מירט סיפסף כל שהוא 

. מנין ת''ל לא יעבור על ראשו
   לרבות המעבירין:

. ומאחר שסופינו לרבות כל דבר
המעביר כדכתיב לא יעבור מה 

   ת''ל תער:
לפי שלא למדנו לתגלחת 

. של טהרה לאחר האחרונה
תשלום ימי נזירות שיהא בתער 
לפי שלא כתב אלא וגילח את 

ראש נזרו לכך כתב לך תער  שער
כאן שאינו צריך ללמדך שאותה 

   תגלחת לא תהא אלא בתער:
ללמדו ממצורע אי אפשר דאין 

. דנין קל מחמור להחמיר עליו
דמצורע הוי חמור לפי שהוא 
צריך לגלח את כל שערו כדי 
שיהא כל בשרו בתגלחת מה 

  שאין בנזיר: 
. ואין דנין קל מחמור להחמיר

ל על הקל על הקל אלא להק
ולהחמיר על החמור והכא 
דא''א ללמדו ממצורע אתא ליה 
תער דבתער הוא דתיהוי תגלחת 
אחרונה אבל במידי אחרינא 

   לא:
. לתגלחת רבי אומר אינו צריך

אחרונה וכשכתב לך תער לא בא 
אלא לומר לך שאינו חייב אלא 
בגילוח תער ומה שאתה אומר 
מנין למדנו לתגלחת אחרונה 

ן דקדוק הכתוב שהיא בתער מ
אתה למד שהרי הוא אומר תער 
לא יעבור על ראשו דמשמע תער 
לא יעבור על ראשו עד יום 
 מלאת שהוא צריך גילוח בתער:
והכתיב תער לא יעבור על 

. כלומר והיכי אמר ת''ק ראשו
דחייב על כל שאר מעבירין 
ותער לא בא אלא לתגלחת 
האחרונה והכתיב תער לא 

בתער יעבור על ראשו דמשמע 
הוא דמחייב אבל לא בשאר 

   מעבירין:
. על תער לעבור עליו בשני לאוין

לא יעבור ועל לא יעבור כל 
המעבירין לישנא אחרינא 
והכתיב תער לא יעבור על ראשו 
כלומר היכי משמע ליה דאחר 
מלאת לא תהא תגלחת אלא 
בתער והכתיב תער לא יעבור על 
ראשו [עד מלאת] דאיכא למידק 

את הוא דלא אלא מינה דעד מל
בתער הא לאחר מלאת מגלח 
בכל דבר ואפי' במלקט 
וברהיטני לעולם אימא לך 
דלאחר מלאת אינו מגלח אלא 
בתער והא [דכתיב] בסמוך לא 

   יעבור ומשמע לא יעבור תער:
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אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

  ַאַחת, ּבְ  - ִלְלקֹות
ב  ִים,  -ְלַעּכֵ ּתַ ׁשְ   ּבִ

רֹוב רֹ  - ִלְסּתֹור  א ּבְ    .אׁשוֹ ֵאינֹו סֹוֵתר ֶאלָּ
ַתַער. וּ    ּבְ
  

ַתַער    ִאין,  -ּבְ
ִמיֵדי ַאֲחִריָנא    לֹא?  -ּבְ

ֲעִביִרין" :ְוָהָקָתֵני ל ַהּמַ ִין ְלַרּבֹות ֶאת ּכָ   ! "ִמּנַ
  

א ֵאיָמא ַער :ֶאלָּ ֵעין ּתַ   .ּכְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
הּוא נָ " ל ׁשֶ ַלׁש ֵמיֵרט, ִסיְפֵסף ּכָ תָּ   ֵאינֹו סֹוֵתר,  -ִזיר ׁשֶ

רֹוב רֹ א ּבְ   אׁשֹו ּוְבַתַער. ֶאּלָ
י ן ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ יאֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

בֹות ּבֹו  ָערֹות ְמַעּכְ י ׂשְ תֵּ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ָערֹות סֹוְתרֹות ּבוֹ  -ּכְ י ׂשְ תֵּ ְך ׁשְ   . "ּכָ
  
  
  

    רש"י

. אמר רב חסדא ללקות באחת
שאם גילח תוך מלאת שער אחת 

   לוקה:
. שאם גילח כל לעכב בשתים

לחת סוף ימי נזירותו שערו בתג
ושייר בו ב' שערות לא עשה ולא 

   כלום:
. אם גילח ולסתור אינו סותר

בתוך ימי נזירותו אלא אם גילח 
   את רוב ראשו בתער:

והקתני מנין לרבות כל 
   . ת''ל לא יעבור:המעבירין

. כל המעבירין אלא כעין תער
   (מעבירין) סמוך לעיקרן:

. כדאמר רב תניא נמי הכי
בתער דוקא ואמרי לה חסדא ו

כדאוקימנא לה אליבא דרב 
חסדא כעין תער ומאי בתער 
 דקתני בברייתא כעין תער:
. כשם ששתי שערות מעכבות בו

בתגלחת טהרה כך שתי שערות 
סותרות בו בתגלחת איסור: תנן 
התם גרסי' והיא בסוף נגעים גם 
ברייתא היא בסיפרא [בת''כ] 
ת''ר ג' מגלחין כו' נזיר ומצורע 

   לוים:ו
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ן ִמְצָוה: " ִחין, ְוִתְגַלְחתָּ ה ְמַגּלְ לֹׁשָ   ׁשְ
  ָנִזיר, 

   ,ּוְמצֹוָרע
םוּ     .ְלִוּיִ

ַתַער,  ּלא ּבְ חּו ׁשֶ יּלְ ּגִ ן ׁשֶ   ְוכּוּלָ
ָערֹות  י ׂשְ תֵּ ירּו ׁשְ ּיְ ִ ׁשּ    –אֹו ׁשֶ

  . (נגעים יד,ד) "לֹא ָעׂשּו ְולֹא ְכלּום
  

   :ָאַמר ָמר
ה" לֹׁשָ ן ִמְצָוה ׁשְ ִחין ְוִתְגַלְחתָּ   . "ְמַגּלְ

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא א,  :ַמהּו ּדְ ָער הּוא, ְוֲאִפיּלּו ָסְך ָנׁשָ ּום ֲעבֹוֵרי ׂשֵ   ִמׁשּ
ַמע ָלן    .לֹאּדְ  :ָקא ַמׁשְ

  
  

ַתַער"ָקָתֵני:  ּלא ּבְ חּו ׁשֶ יּלְ ּגִ ן ׁשֶ   . ]לֹא ָעׂשּו ְולֹא ְכלּום -... [ ְוכּוּלָ
  

ָלָמא גַּ  ׁשְ ִתיבּבִ י ָנִזיר, ּכְ ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ּבֵ   , אׁשֹו"ר ַעל רֹ "ּתַ
ם י ְלִוּיִ ּבֵ ִתיב ,ְוּגַ ָרם" :ּכְ ׂשָ ל ּבְ   . (במדבר ח, ז) "ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל ּכָ

ַתַער, ְמָנַלן?  א ְמצֹוָרע ּבְ   ֶאּלָ
יָמא ְגַלַחת, :ְוִכי ּתֵ ן ְטעּוִנין ּתִ ּכֵ ם ׁשֶ ִוּיִ ם: ַמה ּלְ ִוּיִ יֵתי ֵמלְּ ַתַער ּתֵ א ּבְ ן ֶאּלָ ְגַלְחּתָ    ,ְוֵאין ּתִ

ַתַער.  א ּבְ ְגַלְחּתֹו ֶאּלָ ְגַלַחת ְוֵאין ּתִ הּוא ָטעּון ּתִ   ַאף ֲאִני ָאִביא ֶאת ַהְמצֹוָרע ׁשֶ
א ְלִמיְפַרךְ  גּוָפם, ּתֹ :ִאיּכָ נּוָפה ּבְ ן ְטעּוִנין ּתְ ּכֵ ם ׁשֶ ִוּיִ לְּ צֹוָרע ַמה ּלַ ּמְ   לֹא! ּדְ אַמר ּבַ

  
י א ּתֵ   ָנִזיר. ִמ ֵתי ֶאלָּ

  
נֹו ָטעּון ֶלֶחם, ּתֹ ן ָקְרּבָ ּכֵ ָנִזיר ׁשֶ ְמצֹוָרע ַמה ּלְ   לֹא. ּדְ אַמר ּבַ

  
א   ֵמֲחָדא ָלא ַאְתָיא,  ,ֶאלָּ

ְרֵויהֹון יֵתי ִמּתַ יֵתי?  , ּתֵ   ֵמֵהי ּתֵ
ם:  ִוּיִ יֵתי ִמּלְ   ּתֵ

גּוָפן נּוָפה ּבְ ן ְטעּוִנין ּתְ ּכֵ ם ׁשֶ ִוּיִ ּלְ   !ַח ָנִזיר יֹוִכי -  ַמה ּלַ
נֹו ָטעּון ֶלֶחם  ן ָקְרּבָ ּכֵ ָנִזיר ׁשֶ ם יֹוִכיחּו.  -  ַמה ּלְ   ְלִוּיִ

ְרִאי ֶזה, ְולֹ  ין, לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ ְרִאי ֶזהְוָחַזר ַהּדִ   . א ְרִאי ֶזה ּכִ
ַתַער.  ן ּבְ ְגַלַחת, ְוִתְגַלְחּתָ ֵהן ְטעּוִנין ּתִ ֶהם ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ   ַהּצַ

ַתַער. ַאף ֲאִני ָאִביא ֶאת ַהְמ  ְגַלַחת ְוִתְגַלְחּתֹו ּבְ הּוא ָטעּון ּתִ   צֹוָרע ׁשֶ
  

ְרִניׁש  ָרָבאָאַמר ֵליּה  ילְ  ִמּבַ   : ַרב ַאׁשִ
ן   ּכֵ ֶהן, ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ַהּצַ   ְוִלְפרֹוְך: ַמה ּלְ

ַדּלּות, ּתֹ   מ,ב נֹו ּבְ ַדּלּות! ֵאין ָקְרּבָ נֹו ּבְ ְרּבָ ּקָ צֹוָרע ׁשֶ ּמְ   אַמר ּבַ
  

איּה ָאַמר לֵ  ּיָ ְרׁשִ ר ְמׁשָ   : ָרָבאלְ  ָרָבא ּבַ
ר צֹוָרע ִאי ֶאְפׁשָ ָרא ָאַמר: ְלָלְמדֹו ִמּמְ א, ֵמִעיּקָ ּנָ ִנין - ַהאי ּתַ ֵאין ּדָ   . ַקל ֵמָחמּור ְלַהְחִמיר ָעָליו ׁשֶ

יָנא יָנא ַנִמי  ,ַוֲהַדר ָאַמר ֵניַלף ִמּדִ   !ָלא ָיֵליףּוִמּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א ּדְ  ,ַההּוא יּבָ ַנן. ַאּלִ   ַרּבָ

א  יּבָ יּדְ ָהא ַאּלִ    .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ַתַער. " ֶטּנּו ּבְ ַלּקְ ּיְ יב ַעד ׁשֶ   ְוֵאינֹו ַחּיָ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַמְלֵקט טּו ּבְ ְרִהיְטִני  ,ֲאִפיּלּו ִליּקְ יב  -ּבִ   . (מכות כ.) "ַחּיָ

    רש"י

. דמגלחין בכולהו פשיטא
מפרשי בהו קראי בנזיר כתיב 
וגילח הנזיר וגו' במצורע כתיב 
(ויקרא יד) וגילח את כל שערו 
בלוים והעבירו תער על כל 

   בשרם:
מ''ד עבורי שער שפיר דמי 

. סם שמשיר את ואפי' סך נשא
   השער:
. דלא סגי ליה אלא קמ''ל

בתגלחת כדקתני דתגלחתן 
   ה:מצו

בשלמא גבי נזיר כתיב ביה תער 
. לרבי לא יעבור על ראשו

כדאית ליה ולתנא קמא כדאית 
  ליה וכדלעיל:

מה ללוים שכן טעונין תנופה 
. כדכתיב והניף אהרן את בגופן

הלוים תנופה לפני ה' והואיל 
וטעונין תנופה מחמרינן בהו 
כולי האי דלא הוי תגלחתן אלא 
בתער תאמר במצורע הקל שאין 

עון תנופה בגופו והואיל ואינו ט
טעון תנופה בגופו דין הוא להקל 

   עליו שיהא תגלחתו בכל דבר:
. דמהי אלא מחדא לא אתיא

  ניתי וכדלעיל: 
האי תנא מעיקרא אמר ללמוד 
נזיר ממצורע אי אפשר שאין 

. אלמא דפשיטא ליה דנין כו'
   מילתא דמצורע הוי בתער:

. מנזיר והדר אמר ניליף מדינא
ים בהצד השוה שבהן ומלו

ומדינא נמי לא מצי למילף 
משום דאית בה פירכא דרבא 
מברניש שכן אין קרבנו בדלות 
תאמר במצורע שכן קרבנו 
בדלות בעולה ויורד דכתיב ביה 

   ואם דל הוא:
. דקתני דללמדו א''ל ההיא

ממצורע אי אפשר דמשמע 
דפשיטא ליה דמצורע הוי בתער 
אליבא דרבנן היא דגמרי לה 

נו ופאת כדמסיק והאי דקא מזק
בעי מדינא לא אפשר משום 
דאית ביה למפרך כדפריכנא 
אליבא דר' אליעזר דגמיר לה 

   מנזיר דלקמן:
   . במסכת מכות:דתנן

. על הקפת הראש עד ואינו חייב
שילקטנו בתער: ר' אליעזר 

  אומר אפי' במלקט וברהיטני:
 



128                                                                                                                                                ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

  
ַנן?  ַרּבָ   ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

82"ְזָקנֹו""
ְלמּוד לֹוַמר? -  (ויקרא יד, ט)     ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ חּו" :ְלִפי ׁשֶ ן -  (ויקרא כא, ה) "ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ   ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ְמצֹוָרע ּכֵ

ְלמּוד לֹוַמר:   . ""ְזָקנֹו" תַּ
  
  
  

                                                           

ָערֹו יְ  82 ל ׂשְ ּבֹת ֵעיָניו ְוֶאת ּכָ ָערֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ְזָקנֹו ְוֵאת ּגַ ל ׂשְ ח ֶאת ּכָ ִביִעי ְיַגּלַ ְ ָגָדיוְוָהָיה ַבּיֹום ַהׁשּ ס ֶאת ּבְ ַח ְוִכּבֶ ִים ְוָטֵהר ַגּלֵ ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ  ְוָרַחץ ֶאת ּבְ

    רש"י

. דלא ואמרינן מ''ט דרבנן
 בתער: מחייבי בהקפה אלא

. האמור לגבי מצורע דתניא זקנו
מה ת''ל והלא כל שערו במשמע 
וזקנו בכלל שערו אלא לפי 
שנאמר לגבי כהנים ופאת זקנם 
לא יגלחו יכול אפי' כהן מצורע 
המתגלח לא יגלח פאת זקנו 

   ת''ל וגילח זקנו:
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ַתַער"[ ֶטּנּו ּבְ ַלּקְ ּיְ יב ַעד ׁשֶ   ].)(מכות כ. ..." ְוֵאינֹו ַחּיָ
  

ַתַערּדִ ּוְמָנַלן     ?ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

חּו""   , (ויקרא כא, ה) "ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ
יב ַרִים ְיֵהא ַחּיָ ִמְסּפָ חֹו ּבְ יּלְ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ּגִ

ְלמּוד לֹוַמר ִחית :תַּ   , (ויקרא יט, כז) ""ְולֹא ַתׁשְ
ַמְלֵקט ּוִבְרִהיְטִני ְיֵהא ַח  טֹו ּבְ יבָיכֹול ִליּקְ    ?ּיָ

ְלמּוד לֹוַמר: חּו"" תַּ   . ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ָחָתה ׁש ּבֹו ַהׁשְ ּיֵ יּלּוַח ׁשֶ ַער ?ֵאיֶזהּו ּגִ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה תַּ
  

אי?    ִמּמַ
ַמְלֵקט טֹו ּבְ יְלָמא ְלעֹוָלם ֲאִפיּלּו ִליּקְ ְרִהיְטִני ַנִמי ִמְצָוה ָקָעֵביד, ,ּדִ   ּבִ

מּוִעיַנן ְוָהא ָק  יב ֲעֵליּה ּדַ ָאֵתי ְלַאׁשְ ַתַער ָלא ִמיַחּיַ    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ַמְלֵקט  :ָאְמִרי י ָעֵביד ַנִמי ּבְ ְך ּכִ ְעּתָ ֵמי, ִב וּ ִאי ָסְלָקא ּדַ יר ּדָ ּפִ   ְרִהיְטִני ׁשַ
יּה,  ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ   ִליׁשְ

ִאיּסּוָרא ָקא ָעֵב  י ָנִזיר ּדְ ּבֵ יב, ָהָכא ַוֲאָנא ָאִמיָנא: ּוַמה ּגַ ןּדְ יד, ֲאִפיּלּו ָהִכי ִמַחּיַ ּכֵ ל ׁשֶ   !ִמְצָוה, ּכָ
  

ַמְלֵקט,   מא,א י ָעֵביד ּבְ ְך ּכִ ְעּתָ    ,ִבְרִהיְטִני ִמְצָוה ָקא ָעֵבידוּ ְותּו, ִאי ָסְלָקא ּדַ
ִתיב ּדְ ִמ  ַער"לֹא ּכְ   , "ּתַ

ֵריׁש ָלִקיׁש,  ה וְ ּדְ ּכְ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ה, לֹ ָאַמר: ּכָ ֲעׂשֶ   א ּתַ
ֵניֶהם מּוָטב, ְוִאם ָלאו ָיבֹ  ים ֶאת ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ ה. ִאם ַאּתָ ֲעׂשֶ ה ְוִיְדֶחה ֶאת לֹא ּתַ   א ֲעׂשֵ

  
  
יוְ     ?ַמאי ַטֲעָמא ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

  . (ויקרא יד, ט) "ראׁשוֹ "ָיֵליף ִמ 
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר?  -  אׁשֹו""רֹ "   ַמה תַּ

ֱא  ּנֶ י ָנִזירְלִפי ׁשֶ ּבֵ ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ַמר ּגַ   , (במדבר ו, ה) אׁשֹו"ר ַעל רֹ "ּתַ
ן    ?ָיכֹול ַאף ָנִזיר ְמצֹוָרע ּכֵ

ְלמּוד לֹוַמר:    . ""ראׁשֹו"תַּ
  

ַמְלֵקט  טֹו ּבְ ְלָמא ְלעֹוָלם ֲאִפיּלּו ִליּקְ אי? ּדִ   ְרִהיְטִני ִמְצָוה ָקָעֵביד. ִב וִמּמַ
יָמא ה ִלי :ְוִכי ּתֵ ַער ָלּמָ   ?ּתַ
ַתַער. ּדַ  :ְלֵמיְמָרא   ֲאִפיּלּו ּבְ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ יב  :ָסְלָקא ּדַ ַתַער, ִמיַחּיַ י ָעֵביד ּבְ י ָנִזיר ּכִ   הֹוִאיל ְוַגּבֵ
יב,  י ְמצֹוָרע ַנִמי ִליַחּיַ ּבֵ   ּגַ

ַמע ָלן   לֹא! ּדְ  :ָקא ַמׁשְ
  

ַמְלֵקט  י ָעֵביד ּבְ ְך ּכִ ְעּתָ ַתב ּדְ ה ָקָעֵביד ִמ ְרִהיְטִני ִמְצוָ ִב וּ ִאי ָסְלָקא ּדַ ַער'לֹא ּכְ ֵריׁש ָלִקיׁש 'ּתַ    ., ּכְ
  

ַנן ַהאי  יּה  -  אׁשֹו""רֹ ְוַרּבָ י ּבֵ ְרׁשִ    ?ַמאי ּדָ
  

ֵעי ְלהוּ  ָפה. ּדְ ְלִמיְדֵחי ָלאו  :ִמיּבָ   ַהּקָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ַאת רֹ " יפּו ּפְ ֶכם""לֹא ַתּקִ   , (ויקרא יט, כז) אׁשְ

ן    ?ָיכֹול ַאף ְמצֹוָרע ּכֵ

ְלמוּ    . "אׁשֹו""רֹ  :ד לֹוַמרתַּ

    רש"י

. דהך גילוח בתער קאי דתניא ופאת ומנלן
   זקנם:

תשחית פאת זקנך אי לא . גבי ישראל לא ת''ל
תשחית יכול ליקטו במלקט וברהיטני יהא 
חייב ת''ל ופאת זקנם לא יגלחו הא כיצד גילוח 
שיש בו השחתה דיבר הכתוב ואיזו הוי אומר 
בתער מהו גילוח דקאסר ליה רחמנא גבי הקפת 
הראש והשחתת פאת זקן ואישתרי ליה גבי 
מצורע דמותר הוא בו היינו תער: מאי משמע 

מהכא דמצורע לא הוי אלא בתער דלמא  לן
לעולם אימא לך דאפי' ליקטו במלקט 
וברהיטני שפיר דמי והאי דקתני זקנו מה ת''ל 
דאתא לאשמועי' דאפי' גילחו בתער לא מיחייב 
עליה משום פאת זקנם לא יגלחו: אי ס''ד דכי 
ליקטו במלקט וברהיטני שפיר דמי ומצוה 

תוב זקנו קעביד לישתוק קרא מיניה ולא ליכ
ואמינא ליקטו במלקט וברהיטני שפיר דמי 

   דמייתינן לה מדינא:
. כי מגלח בתער ומה גבי נזיר דאיסורא קעביד

   בתוך ימי נזירות:
. כי ליקטן במלקט וברהיטני אפילו הכי מיחייב

   כדאמרינן לעיל לרבות כל המעבירין:
. דכי מגלח מצוה קעביד כדכתיב וגילח את הכא

. שבכל דבר מותר לגלח שכן לא כל כל שערו:
  ואפילו בתער: 

. מצורע במלקט ותו אי ס''ד דכי עביד
וברהיטני שפיר דמי וזקנו להתיר תער הוא 
דאתא אדרבה מדלא כתב ביה תער הוה אמינא 
דבתער לא מישתרי כלל מדלא כתיב תער 
במצורע ואמינא לך כר''ל דאמר כל מקום 
 שאתה מוצא כו' ה''נ במצורע ליגלח במלקט

וברהיטני וליהוי מקיים וגילח את כל שערו 
וקא מוקים ללא תעשה דופאת זקנם לא יגלחו 
בתער דלא אסרה תורה. הקפת הראש אלא 
בתער שמע מינה דלהכי איצטריך זקנו למישרי 
תער במצורע ולמימרא דבתער אין במידי 
אחרינא לא דומיא דהקפת ראש דקאתי ליה 

או. עשה דוגילח את כל שערו ודחי ליה ל
דהקפה לפי שאינו יכול לקיים את שניהם ור''א 
אית ליה ג''ש וקסבר מלקט ורהיטני נמי עבדי 
גילוח והוי נמי גילוח שיש בו השחתה ומש''ה 
כי ליקטו במלקט ורהיטני גבי. הקפה חייב 
וה''נ מפרש במסכת מכות בפרק אלו הן 

   הלוקין:
. כלומר הואיל ומוקמית להא ור''א מאי טעמא

יל דמצורע יליף מדינא כר''א דבתער דתני לע
אין במידי אחרינא לא מאי טעמא אי מדינא 
הא איכא למיפרך כדלעיל מה להצד השוה 

   שבהן כו':
. דכתיב לגבי מצורע וגילח את כל יליף מראשו

   שערו ואת ראשו:
. והלא כתיב שערו וראשו בכלל ראשו מה ת''ל

שערו הוא אלא לפי שנאמר גבי נזיר תער לא 
ור על ראשו ת''ל וגילח את ראשו בתער כמו יעב

שאמרתי לך גבי נזיר ור''א סבר לה כרבי יונתן 
דאמר לעיל (דף לט:) דגבי נזיר לא מיחייב אלא 
בתער ובמידי אחרינא לא ה''נ האי דאסירי גבי 
נזיר מישתרי גבי מצורע ומאי דלא מיחייב ליה 

   גבי נזיר כגון מלקט ורהיטני לא שרי במצורע:
ת תער למה לי וכי תימא למה לי למיכתב וכ''

לא יעבור על ראשו  . מתערבמצורע ראשו לילף 
האמור לגבי נזיר למישרייה במצורע ואפילו 

   בתער:
. לא לעולם אימא לך סד''א הואיל וגבי נזיר כו'

דמצורע בתער אין במלקט וברהיטני לא דאי 
ס''ד דכי עביד במלקט וברהיטני מצוה קעביד 

בתער כלל לא משום דלא כתיב הוה אמינא ד
ביה תער וכדר''ל כו' והכא כיון דאפשר לו 
לקיים את שניהם עביד במלקט ורהיטני לקיים 
מצות עשה דוגילח את כל שערו וליקיים נמי 
לא תעשה דלא יעבור תער דלא אסרה תורה 
הקפת הראש אלא בתער ואימא דבתער כלל לא 
קמ''ל אלא לאו שמע מינה דאיצטריך ליה 

שו למישרי תער בנזיר מצורע למימרא רא
דבתער אין מלקט ורהיטני לא ומש''ה אתי 
עשה דוגילח את כל שערו ודחי לאו דתער לא 
יעבור על ראשו לפי שאין אתה יכול לקיים את 
שניהם דמצורע שגילח במלקט ורהיטני לא 
עשה ולא כלום: ר''א לא מצי יליף במצורע 

פה בתער ולא במלקט ורהיטני מזקנו דהק
משום דקסבר ר''א גבי הקפה דאפילו ליקטו 
במלקט ורהיטני חייב דכתער דמי ורבנן נמי לא 
מצו ילפי מצורע בתער ולא במלקט ורהיטני 
מראשו דנזיר משום דקסברי גבי נזיר כי גילח 
במלקט ורהיטני חייב דכתער דמי כדאמרינן 

  לעיל לרבות כל המעבירין:
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ב ה ִלי ְלִמְכּתַ   ? אׁשֹו""רֹ  :ָלּמָ

  . (ויקרא יד, ט) "ְזָקנֹו"ִמ ְוֵתיּפֹוק ֵליּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלמּוד לֹוַמר?  (ויקרא יד, ט) "ְזָקנֹו""   ַמה תַּ

ֱאַמר ּנֶ חּו" :ְלִפי ׁשֶ   , (ויקרא כא, ה) "ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגּלֵ
   ?ןָיכֹול ַאף ְמצֹוָרע ּכֵ 

ְלמּוד לֹוַמר:    . ""ְזָקנֹו"תַּ
ב  ה ִלי ְלִמְכּתַ ב  ,אׁשֹו""רֹ ָלּמָ ה ִלי ְלִמְכּתַ   ! "ְזָקנֹו"ְוָלּמָ

  
  ְצִריִכי, 

ַתב ַרֲחָמָנא  ִאי ּכְ ַתב  "ְזָקנֹו"ּדְ   , "ראׁשֹו"ְולֹא ּכְ
ל ָהרֹ  :ֲהָוה ָאִמיָנא ַפת ּכָ ָפה.  - אׁש ַהּקָ ָמּה ַהּקָ   לֹא ׁשְ

ַתב ַרֲח    ."ראׁשֹו" :ָמָנאְלָהִכי ּכְ
ַתב   מא,ב ַתב  "ראׁשֹו"ְוִאי ּכְ   , "ְזָקנֹו"ְולֹא ּכְ

ה,  :ֲהָוה ָאִמיָנא ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ י: ּדְ ְרּתֵ ַמע ּתַ   ַמׁשְ
ַמע  ל ָהרֹ ּדְ ּוַמׁשְ ַפת ּכָ ָפה. ַהּקָ ָמּה ַהּקָ   אׁש ׁשְ

ַתַער ְמָנַלן?  י ּבְ ּתִ   ְוַאּכַ
ַתב ַרֲח     ."ְזָקנֹו" :ָמָנאְלָהִכי ּכְ

  
  
יוְ  ה ְמָנֵליּה  ַרּבִ ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ    ?ֱאִליֶעֶזר, ּדְ
  

ִדיִלים.    ָיֵליף ִמּגְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ַעְטֵנז"" ׁש ׁשַ 83"לֹא ִתְלּבַ
  ,  )יב-(דברים כב, יא 

ְך" ָהא   מב,א ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדיִלים ּתַ   . "ֵמֶהם (דברים כב, יב) "ּגְ
  
  
  
  

                                                           

ו: (ס)  83 ים ַיְחּדָ תִּ ַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפׁשְ ׁש ׁשַ ּה  יביביביבלֹא ִתְלּבַ ה ּבָ ַכסֶּ ר תְּ סּוְתָך ֲאׁשֶ ְנפֹות ּכְ ע ּכַ ְך ַעל ַאְרּבַ ה ּלָ ֲעׂשֶ ִדִלים תַּ   ּגְ

    רש"י

. להכי כתב רחמנא ראשו
מועינן דאפילו הקפת כל לאש

  הראש שמה הקפה:
ואי כתב רחמנא ראשו ולא כתב 

. דהאי דכתיב ראשו זקנו ה''א
תרתי משמע דאתי עשה 
דמצורע דכתיב וגילח את כל 
שערו ודחי לא תעשה דלא 
תקיפו את פאת ראשכם ומשמע 
נמי מדכתיב לא תקיפו פאת 
ראשכם דהקפת כל הראש שמה 
הקפה אבל עדיין לא מצינו 

תער הוי להכי כתב רחמנא דב
זקנו למילף ליה מפאת זקנם לא 
יגלחו דכתיב ביה השחתה 

   [וגילוח] דהיינו תער:
ורבנן האי ראשו מאי דרשי 

. ואי קשיא ר''א נמי זקנו ביה
מאי דריש ביה יש להשיב דאע''ג 
דדריש ר''א ראשו וגמר [גזירה 
שוה] מנזיר לומר דעשה דחי את 
 לא תעשה זקנו נמי איצטריך
למיגמר מכהנים דאי מנזיר 
לחודיה ה''א בדין הוא שדוחה 
את לא תעשה דנזיר שכן ישנו 
בשאלה אבל לאו דכהנים לא 
הילכך איצטריך נמי [זקנו] 
לאגמורי גבי כהנים ומסתברא 
דהכי הוא דגרסינן לקמן ור''א 
דאתי עשה ודחי לא תעשה מנא 
ליה והא מנזיר יליף אלא ודאי 

למיפרך  מנזיר לא ילפינן דאיכא
מה לנזיר כו' ומה לכהנים כו' 
כדמפרש לקמן בפרק שני 
 נזירים (דף נח:) מן המורה:

ור''א דאתי עשה ודחי לא 
. בשלמא לרבנן תעשה מנליה 

דילפי מצורע מזקנו דבהשחתת 
זקן אתא ליה עשה דוגילח את 
כל שערו ודחי ליה ללאו 
דהשחתת זקן אלא לר''א מנא 
ליה אי מהשחתת זקן כרבנן 

ון דלר''א לא אתי ליה עשה כי
דוגילח את כל שערו ולידחי 
לגמרי את לא תעשה דהשחתת 
זקן דלדידיה בתער הוא 
דמישתרי מצורע אבל לא 
במלקט ורהיטני לא אתיא ליה 
עשה בהדיא ודחי ליה לכוליה 
לא תעשה אלא לפלגא דבתער 
מישתרי אבל לא במלקט 
ורהיטני ואי מראשו דמצורע 

ר איכא דדחי ליה ראשו דבנזי
למיפרך מה לנזיר שכן ישנו 
בשאלה ואי מזקנו דכהן מצורע 
דמותר בתער איכא למיפרך נמי 
דמכהן לא ילפינן שכן לאו 
שאינו שוה בכל וכדאמר לקמן 
בפרק שני נזירין (דף נח:): נפקא 

  ליה מדתניא כו':
. וקא דחי הא גדילים תעשה לך

 לאו דלא תלבש שעטנז:
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   :ָאַמר ָמר

ָערֹות " י ׂשְ תֵּ ירּו ׁשְ ּיְ ִ ׁשּ ַתַער, אֹו ׁשֶ ּלא ּבְ חּו ׁשֶ יּלְ ּגִ ם, ׁשֶ   . (נגעים יד,ד) "לֹא ָעׂשּו ְולֹא ְכלּום -ְוכּוּלָ
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
כּוּלוֹ ' :את אֹוֶמֶרתזֹ  אֹוַרְייָתא.  'רּוּבֹו ּכְ   ִמּדְ
  

אי    ?ִמּמַ
  

י  ַגּלֵ י ָנִזירִמּדְ ּבֵ ֶחּנּו" :ַרֲחָמָנא ּגַ ִביִעי ְיַגּלְ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ּכּוּלֹו.  - (במדבר ו, ט) 84"ּבַ ִאיּכָ   ָהָכא הּוא ַעד ּדְ
ָעְלָמא כּוּלֹו.  - ָהא ּבְ   רּוּבֹו ּכְ

  
יַמְתִקיף ָלּה  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ִתיב!  ָנִזיר ָטֵמא ּכְ   ַהאי ּבְ
  

ַמ     ,ַעָרָבאְמַחכּו ֲעָלּה ּבְ
ַתַער ְמָנַלן ִדי ָנִזיר ָטֵמא ּבְ ִזיר ָטהֹור ָיֵליף ?ִמּכְ    ,ִמּנָ

ָערֹות ְולֹא ְכלּום ֲעַבד י ׂשְ ּתֵ יר ׁשְ ּיֵ י ׁשִ ִזיר ָטֵמא: ַמה ָטֵמא ּכִ    ,ֵליֵתי ָנִזיר ָטהֹור ְוֵליַלף ִמּנָ
ָערֹות ְולֹא ְכלּום  י ׂשְ ּתֵ יר ׁשְ ּיֵ י ׁשִ   ֲעַבד.  -ָהָכא ַנִמי ּכִ

  

                                                           

א רֹאׁש ִנְזרֹו וְ  84 ְתאֹם ְוִטּמֵ ֶפַתע ּפִ ֶחּנוּ ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ּבְ ִביִעי ְיַגּלְ ְ ּיֹום ַהׁשּ יֹום ָטֳהָרתֹו ּבַ ח רֹאׁשֹו ּבְ   ִגּלַ

    רש"י

. ב איקאאמר רב אחא בריה דר
מדקתני או ששיירו שתי שערות 
לא עשה כלום זאת אומרת 
דרובו חשוב ככולו מדאורייתא 
דמדכתב הכא וגילח את ראשו 
ביום השביעי ולא מיצטריך ליה 
למיכתב ביום השביעי יגלחנו 
לומר דלא חשיב גילוח עד 
דאיכא כולו שיער מגולח מכלל 
מדאיצטריך ליה קרא 
 לאשמועינן דליגלח כולו דאי
לאו האי קרא הוה אמינא 
דברובו סגי ליה דרובו ככולו 

   דאורייתא:
. ביום השביעי יגלחנו בנזיר האי

טמא הוא דכתיב אבל בנזיר 
טהור לא כתיב אלא וגילח את 
שער ראש נזרו דלא משמע ליה 

   הכי:
. אהא מחכו עלה במערבא

 אתקפתא דר' יוסי בר' חנינא:
דמכדי נזיר טמא דבתער מנלן 

. מדכתיב ביה ר יליףמנזיר טהו
תער אי לרבי כדאית ליה ולת''ק 
כדאית ליה וכדלעיל וה''ה נמי 
דליתי נזיר טהור מנזיר טמא 
מה נזיר טמא כו' והכא הוא 
דגלי רחמנא כולו הא בעלמא 
רובו ככולו וכדרב אחא בריה 
דרב איקא וא''ת ליגמר מיניה 
הא לא אפשר משום דהוו להו 

  ד:נזיר ומצורע שני כתובין כאח
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ֵעי  ֵייּבָ   : ַאּבַ

ַח רֹ  ָערֹות, ִצּמֵ י ׂשְ ּתֵ ַח ׁשְ יּלֵ ּגִ ָחן, ַמהּו? ָנִזיר ׁשֶ   אׁשֹו ְוָחַזר ְוִגיּלְ
ִבי    ,ִמי ְמַעּכְ

   ?אֹו לֹא
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ָרה ַאַחת, ַמהּו?  ַח ַאַחת ְוָנׁשְ יּלֵ ָערֹות, ְוּגִ י ׂשְ ּתֵ יַח ׁשְ ַח ְוִהּנִ יּלֵ ּגִ   ָנִזיר ׁשֶ

  
י ָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ֵעי ֵליּה ְלָרָבא?  ֲעָרּה ָקא ִמיּבָ ֲעָרה ׂשַ ַח ׂשַ יּלֵ   ּגִ
  

א ֵאיָמא ַח ַאַחת, ַמהּו?  :ֶאלָּ ָרה ַאַחת ְוִגילֵּ   ָנׁשְ
   

  ָאַמר ֵליּה: 
אן,  יּלּוַח ֵאין ּכָ   ּגִ
אן.  ָער ֵאין ּכָ   ׂשֵ

  
אן ָער ֵאין ּכָ יּלּוַח ֵיׁש כָּ  ,ִאי ׂשֵ   אן! ּגִ

  
אן,  ָער ֵאין ּכָ ֵ ׂשּ י ׁשֶ   ָהִכי ָקָאַמר: ַאף ַעל ּפִ

אן.  יּלּוַח ֵאין ּכָ   ִמְצַות ּגִ
  

    רש"י

. נמי וצמח ראשו וחזר וגילחן
   לאותן ב' שערות:

. מי אמרינן כיון דמעיקרא מהו
כי שייר אותן שתי שערות לא 
עשה ולא כלום השתא נמי כיון 
דהדר וצמח לא עשה ולא כלום 
דכמאן דמגלח שתי שערות 
מעיקרן דמי ומעכבי או דלמא 
כיון דהשתא קא מיגלח להו 

נן להאי דהדר צמח לא חיישי
ולא מעכבי: גילח שערה 
קמיבעיא ליה לרבא פשיטא 
דכיון דגילח את כל ראשו לבר 
מהנך ב' שערות דכי הדר גילח 
אחת מהן ונשרה חבירתה שפיר 
דקאזיל ומיגלח כי אורחיה 
כמאן דאזיל ומגלח שערו 
ולההיא דנשרה מאי הוה ליה 

   למיעבד:
אלא אימא נשרה אחת וגילח 

 . מי אמרינןאחת קמבעיא ליה
כיון דכל שערו גילח חוץ משער 
אחת שפיר דמי דהא לא שייר 
שתי שערות בלא גילוח או 
דלמא כיון דמעיקרא שייר לו 
שתי שערות לאו כלום עבד וכי 
חזר וגילח אחת לאחר נשירתה 
דחבירתה נמי לאו כלום עבד 
דכיון דלא הוי השתא בראשו 
אלא שערה אחת לא איקרי 
גילוח וכנשרו שניהם דמי דכי 

יכי דאם גילח ושייר שערה ה
אחת שפיר גילח דשערה כנטולה 
דמי הכי נמי כי נשרה אחת 
משעת נשירותה הויא חבירתה 
כנטולה וכי חזר וגילחה לאו 
 כלום עבד דכנטולה דמיא:

. אי אמרת גילוח אין כאן א''ל
 דדמי ליה כמי שיש שיער בכאן:
[הכי] קאמינא [אף על פי] 

ן ששיער אין כאן מצות גילוח אי
  . ומיהו בדיעבד שפיר דמי:כאן
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        מב, אמב, אמב, אמב, א .20
ָנה     ִמׁשְ

ס,  - ָנִזיר    חֹוֵפף ּוְמַפְסּפֵ
  . ֲאָבל לֹא סֹוֵרק

  

ָמָרא             ּגְ

ס" י – "חֹוֵפף ּוְמַפְסּפֵ    ?ַמּנִ
  

י ְמעֹון ִהיא,  ַרּבִ   ׁשִ
ֵאין ִמ  ָבר ׁשֶ ָאַמר: ּדָ ר. ּדְ ין מּוּתָ ּוֵ   ְתּכַ

ַנן - "ֲאָבל לֹא סֹוֵרק"    .ֲאָתאן ְלַרּבָ
א  יֵריׁשָ ַנן ַרּבִ ְמעֹון ְוֵסיָפא ַרּבָ    ?!ׁשִ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ּה,  יּכּולָּ ְמעֹון ִהיא,  ַרּבִ   ׁשִ
ין.  ּוֵ לֹות ִמְתּכַ ל ַהּסֹוֵרק ְלָהִסיר ִניִמין ְמדּוְלּדָ   ּכָ

  

    רש"י

  מתני' 
. חופף כמו נזיר חופף ומפספס

חופף עליו כל היום (דברים לג) 
לשון מגרד ובלעז פרי''ר 

   : {פריי"ר: לשפשף}
. שמפריד שערותיו זו מפספס

   מזו אבל לא במסרק:
  

  גמ' 
. לר''י דאמר דבר שאין אתאן

  מתכוין . אסור: 
: מן םלהשיר נימין המדולדלי

הראש אבל עדיין לא נעקרו 
לגמרי וכיון דמתכוין להשיר כי 
סורק במסרק הוה ליה דבר 

  שמתכוין ואסור:
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        מב, אמב, אמב, אמב, א .21
ָנה              ִמׁשְ

י ָמֵע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  אלִיׁשְ
ָער ֵ ֶרת ֶאת ַהׂשּ ֶ ׁשּ ּמַ ֵני ׁשֶ ֲאָדָמה, ִמּפְ   . לֹא ָיחֹוף ּבָ

  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֵני ׁשֶ  ָער"ִהיא "ִמּפְ ֵ ֶרת ֶאת ַהׂשּ ֶ ַנן ַמׁשּ    ?ּתְ
ְלָמא ֶרת" :אֹו ּדִ ֶ ׁשּ ֵני ַהּמַ ַנן?  "ִמּפְ   ּתְ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
א ֲאָדָמ  ִאיּכָ גֹון ּדְ    ,לֹא ַמְתָראּדְ ה ּכְ

ֶרת" :ִאי ָאְמַרּתְ  ֶ ִהיא ַמׁשּ ֵני ׁשֶ ַנן "ִמּפְ ָלא ַמְתָרא , ּתְ ָיְדִעיַנן ּדְ יר.  - ֵהיָכא ּדְ ּפִ   ׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ֶרת" :ֶאּלָ ֶ ׁשּ ֵני ַהּמַ ָלל לֹא.  - "ִמּפְ ָלל ּכְ   ּכְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

    רש"י

אי אמרת מפני המשרת תנן 
. דמשמע לא יחוף כלל כלל לא

בשום אדמה גזירה שאינה 
 משרת מפני המשרת:
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ָנה              ִמׁשְ

ָהָיה ׁשֹוֶתה ַיִין ל ַהּיֹום  ָנִזיר ׁשֶ א ַאַחת.  - ּכָ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ה", ְוהּוא ׁשֹוֶתה  תֶּ ׁשְ ה", "ַאל תִּ תֶּ ׁשְ ל ַאַחת ְוַאַחת.  - ָאְמרּו לֹו: "ַאל תִּ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ

ל ַהּיֹום  ַח ּכָ א ַאַחת.  - ָהָיה ְמַגּלֵ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ַח", וְ  ַגּלֵ ַח", "ַאל תְּ ַגּלֵ ַח ָאְמרּו לֹו: "ַאל תְּ ל ַאַחת ְוַאַחת.  -הּוא ְמַגּלֵ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ

ל ַהּיֹום  ִתים ּכָ א ַלּמֵ ּמֵ א ַאַחת.  - ָהָיה ִמטַּ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
א  ּמֵ א", ְוהּוא ִמטַּ מֵּ טַּ א" "ַאל תִּ ּמֵ טַּ ל ַאַחת ְוַאַחת -ָאְמרּו לֹו: "ַאל תִּ יב ַעל ּכָ   .  ַחּיָ

  

ָמָרא  מב,ב             ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
ה ָאַמר   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבָ

תּוב  ר ַהּכָ ּבֵ אִמְקָרא ָמֵלא ּדִ ּמָ 85""לֹא ִיּטַ
  , (במדבר ו, ז) 

הּוא ׁשֶ 86א"לֹא ָיבֹ " :אֹוֵמר ּכְ
יָאה.  -  (במדבר ו, ו)    ְלַהְזִהירֹו ַעל ַהּטּוְמָאה, ְלַהְזִהירֹו ַעל ַהּבִ

  לֹא.  -ֲאָבל טּוְמָאה ְוטּוְמָאה 
  

  לִֹהים! ָאַמר: ָהֱא  ַרב יֹוֵסףוְ 
  : ֲאִפיּלּו טּוְמָאה ְוטּוְמָאה. ַרב הּוָנאָאַמר 

יטּו לֹו ֵמתֹו ְוֵמת ַאֵחר ְוָנַגע ּבֹו ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ  ָברֹות, ְוהֹוׁשִ ֵבית ַהּקְ ָהָיה עֹוֵמד ּבְ יב.  - : ָנִזיר ׁשֶ   ַחּיָ
א ְוָקֵאים!  ּמֵ אי? ָהא ִמיּטַ   ַאּמַ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֲאִפיּלּו טּוְמָאה ְוטּוְמָאה.  ב הּוָנאָאַמר ַר  :ֶאלָּ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
יטּו לֹו ֵמתֹו ּוֵמת ַאֵחר ְוָנַגע ּבֹו, ּכֹ" ֵתיפֹו, ְוהֹוׁשִ ח ַעל ּכְ ָהָיה לֹו ֵמת מּוּנָ   ֵהן ׁשֶ

יב    ?ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר ל :תַּ 87""ְולֹא ְיַחלֵּ
   – (ויקרא כא, יב) 

ֵאינֹו  ִמי ׁשֶ ל ּבְ הּוא ְמחּוּלָ ל, ָיָצא ֶזה ׁשֶ   . "ְועֹוֵמדְמחּוּלָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ְלָך ַמְתִניִתין ְתַנן ,ְוִתיְקׁשִ    :ּדִ

ל ַהּיֹום " ִתים ּכָ א ַלּמֵ ּמֵ א ַאַחת.  - ָהָיה ִמיטַּ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
א"  :ָאְמרּו לוֹ  מֵּ טַּ א" "ַאל תִּ ּמֵ טַּ ל ַאַחת ְוַא  - "ַאל תִּ יב ַעל ּכָ   . "ַחתַחּיָ

א ְוָקֵאים!  ּמֵ אי? ָהא ִמיּטַ   ְוַאּמַ
  

ָיא ַאֲהָדֵדי!  א ַקׁשְ   ֶאּלָ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ִחיּבּוִרין - ּכָ   ,ּבְ
אן  ִחיּבּוִרין - ּכָ ּלא ּבְ    .ׁשֶ

  
  

ִחיּבּוִרין אֹוַרְייָתא? ,ְוטּוְמָאה ּבְ    !ּדְ
ר יֹוֵסףָאַמר ָהא  יָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

א לִ לֹא ָא  ִחיּבּוִרין ֶאּלָ ים, ְמרּו טּוְמָאה ּבְ רּוָמה ְוָקָדׁשִ   ּתְ
ַסח  ה ּפֶ   לֹא.  - ֲאָבל ְלָנִזיר, ְועֹוׂשֶ

אֹוַרְייָתא ָנא?  :ְוִאי ָאְמַרּתְ ּדְ   ַמאי ׁשְ
  

אן  ָאָדם.  - ּכָ ִחיּבּוֵרי ָאָדם ּבְ   ּבְ
אן  ֵמת.  - ּכָ ִחיּבּוֵרי ָאָדם ּבְ   ּבְ

  
  
   ".לֹא -ֲאָבל טּוְמָאה ְוטּוְמָאה"

א ְוָקֵאים.  ּמֵ ָהא ִמיּטַ   ּדְ
א ְוָקֵאי!  ּמֵ   טּוְמָאה ּוִביָאה ַנִמי ָהא ִמיּטַ

                                                           

י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ  85 מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ
ירֹו ַלה 86 ל ְיֵמי ַהּזִ   ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא 'ּכָ
ׁש לֹא ֵיֵצא 87 ְקּדָ ַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו ֲאִני ה ּוִמן ַהּמִ ֶמן ִמׁשְ י ֵנֶזר ׁשֶ ׁש ֱאלָֹהיו ּכִ ל ֵאת ִמְקּדַ   'ְולֹא ְיַחּלֵ

    רש"י

מקרא מלא דבר הכתוב בנזיר לא 
. יטמא להם במותם להזהירו על 

הטומאה וכשחזר ואמר כל ימי הזירו 
לה' על כל נפשות מת לא יבא חזר 
והזהירו על ביאת אהל שבו מת לומר 
לך שאם ניטמא במת וחזר ונכנס 
באהל שיש בו מת חייב שתים אבל 
טומאה וטומאה. אבל אם נטמא במת 
וחזר ונגע במת אחר בעוד שהוא נוגע 
במת ראשון אע''פ שהתרו בו אינו 

חת דהא מיטמא וקאי: חייב אלא א
דאמר רב הונא נזיר שהיה עומד בבית 
הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר 
כלומר או מתו או מת אחר והאי 
דקאמר מתו לאו דוקא שהוא אינו 
מותר ליטמא בשום קרוב שלו לא 

. מלקות אף חייב באביו ולא באמו:
על טומאות שניהן: איתיביה אביי 

כו'  כהן שהיה לו מת מונח על כתיפו
יכול יהא חייב ת''ל ומן המקדש לא 
יצא ולא יחלל. וה''ה לכהן הדיוט 

   ונזיר נמי:
. שעדיין לא נטמא בו שאינו מחולל

דיבר הכתוב לא יטמא ואם נטמא 
לוקה יצא זה שנוגע במת אחר שכבר 
הוא מחולל באותו מת שמונח על 
כתיפו וש''מ דאילו בטומאה וטומאה 

אחד אינו חייב וקשיא לרב יוסף ד
נזיר ואחד כהן הדיוט ואחד כהן גדול 
כולן הוקשו לענין טומאה שלא 

   ליטמא במת:
. אברייתא א''ל ותיקשי לך מתניתין

דהא תנן דאפילו בטומאה וטומאה 
   חייב על כל אחת ואחת:

. דנגע במת זה והלך שלא בחיבורין
ונטמא במת אחר ודכוותה נמי 
במתני' דמיחייב על כל אחת ואחת 

א בזה והלך ונגע במת אחר כגון שנטמ
וכי תניא הכא דאינו חייב אלא אחת 
בטומאת חיבורין שבעוד שמונח לו 
מת על כתיפו נגע במת אחר וכדתני 
לה בהדיא דהכא הוא דאינו חייב 
אלא אחת דכטומאה אחת דמי הואיל 

   ולא נסתלק מטומאה ראשונה:
. מי הויא לה וטומאת חיבורין

וי דאורייתא כחדא טומאה משום דה
מחובר עדיין במת ראשון קאמרת לה 
דכי הדר נגע במת זה הויא לה לכולה 
חדא טומאה מדאורייתא. והא אמר 
רב יצחק . בר יוסף לא אמרו טומאה 
בחיבורין. אם אדם נוגע ידו במת 
ואוחז בו וידו אחרת נתונה ביד חבירו 
לא אמרת שיהא גם אותו חבירו כמי 
שהוא מחובר ונוגע בטומאה זו אלא 

ענין קדשים ותרומה שאינו יכול ל
לאכול בהן עד שבעה אבל לענין נזיר 
לסתור נזירותו ולהביא קרבן על 
הטומאה ולעושה פסח שלא לעשותו 
בשביל שהוא טמא לא אמרינן שתהא 

   טומאה בחיבורין:
. הוי חשוב ואי אמרת דמדאורייתא

 טומאת חיבורין כטומאה אריכתא:
 . נזיר ועושה פסח מקדשיםמאי שנא
   ותרומה:

ה''ג כאן בחיבורי אדם באדם כאן 
. כלומר מי דמי בחיבורי אדם במת

ההוא בחיבורי אדם באדם שזה נוגע 
במת והוא בחבירו ומש''ה לא חשיבא 
ליה טומאת חיבורין לענין נזיר ועושה 
פסח אבל הכא טומאת חיבורי [אדם] 
במת הויא ומשום הכי הויא לה 
טומאת חיבור חשיבא כחדא ואינו 

ייב אלא אחת דהא מיטמא וקאי ח
ואמר מר שמי שאינו מחולל יצא זה 
שהוא מחולל והוקשו נזיר וכהנים 

  כאחת לענין הפרשת טומאה:
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יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
אן  ִית,  - ּכָ ּבַ   ּבַ

ֶדה ָ ׂשּ אן ּבַ   .ּכָ
 

י, ַהאי ָטֵמא הּוא   מג,א י ָעֵייל ּכּוּלֵ ַאב, ּכִ ָאֵעיל ְיֵדיּה ִאיְסּתַ יָון ּדְ ַבִית ַנִמי, ּכֵ    !ּבְ
  

יָאַמר  ,אֶאלָּ     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
א,  ּום טּוְמָאה ִאיּכָ   ֵציֵרף ָידֹו ִמׁשּ

א,  יָאה ֵליּכָ ּום ּבִ   ִמׁשּ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאתּו.  - ְוֵציֵרף ּגּופֹו    טּוְמָאה ּוִביָאה ּבַ

  
ר  א ְוָנֵחית ֵליּה טּוְמָאה! ּדְ ָהא ִאי ֶאְפׁשָ ֵריׁשָ   לֹא ָעֵייל חֹוְטמֹו ּבְ

  
א ָאַמר    : אָרָב ֶאּלָ

ּום טּוְמָאה  יָאה  - ִהְכִניס ָידֹו, ִמׁשּ ּום ּבִ א, ִמׁשּ א.  -ִאיּכָ   ֵליּכָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקא ָאְתָיין.  -ִהְכִניס ּגּופֹו    טּוְמָאה ּוִביָאה ּבַ

  
ר  א ְוַנֵחת ְלהּו טּוְמָאה! ּדְ ְוָהא ִאי ֶאְפׁשָ ֵריׁשָ ַכְרֵעיּה ּבְ א ּדְ ְעּתָ   לֹא ָעֵייל ֶאְצּבַ

  
א ָאַמ  אר ֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ

ה יּדָ ׁשִ ְכָנס ּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ יָבה  ,ּכְ ל, וּ ּתֵ   ִמְגּדָ
ֲעִזיָבה  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאְתָיין.  - ּוָבא ֲחֵבירֹו ּוָפַרע ָעָליו ֶאת ַהּמַ   טּוְמָאה ּוִביָאה ּבַ

  
י ר ַרב ַאׁשִ   ָאַמר:  ָמר ּבַ

ָעֵייל  גֹון ּדְ הּואּכְ ׁשֶ ָמֵתיּה  ּכְ ָיֵתיב  ּגֹוֵסס, ּוְנַפק ִנׁשְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאְתָייןּדְ  -ַאּדְ    .טּוְמָאה ּוִביָאה ּבַ
  
  
  

    רש"י

טומאה וביאה נמי הא מיטמא 
. קודם שנאהל באהל ליה

ואמאי מיחייב ואי נמי מכיון 
דנכנס באהל שהמת שם הוה 
ליה טמא וכי הדר נגע אמאי 

   חייב:
. כי כאן בשדה כאן בבית

אמרינן אנן דחייב על הביאה 
ועל הטומאה כגון דנכנס בבית 
שהמת לתוכו דטומאה וביאה 
בהדי הדדי אתיין ואידך דאמרן 
יצא זה שמחולל ועומד כגון 
שנגע במת שבשדה והדר נכנס 
באהל שמת תחתיו דפטור לפי 

 שכבר הוא מחולל ועומד:
. אמאי חייב שתים הא לא בבית

כיון דעייל ידיה אתיין בהדדי ד
דאורחיה דאיניש בהכי איטמי 
ליה דכמאן דנגע בטומאת המת 
שבפנים דמי וביאה לא הוי עד 

   דעייל כוליה גופיה:
. כל אלא אמר ר''א צירף ידו

 היכא דהושיט ידו ליכנס תחלה:
משום טומאה איכא משום 

. ולא הוי כמאן ביאה ליכא
דאתיין טומאה וביאה בהדי 

א אחת הדדי ואינו חייב אל
שהרי כבר מחולל ועומד הוא 
אלא הכא במאי עסקינן דצירף 
גופו כלומר שהכניס כל גופו 
כאחד דטומאה וביאה בהדי 

   הדדי קאתיין:
. לאו דוקא אלא צירף גופו

איידי דאמר צירף ידו קאמר 
   צירף גופו:

והא לא אפשר דלא עייל חוטמו 
. משום דבולט מן ברישא

הפרצוף דאורחיה דאינש לכי 
יל בביתיה דשוחה ראשו עי

ברישא ונחית ליה טומאה ולא 
הויא [ביאה] עד דעייל ליה 
כוליה וכי עייל כוליה גופיה הא 

   מיטמי וקאי:
אלא אמר רבא הכניס ידו כו' 

. אלא היכי משכחת לה כגון 
דהכניס גופו שנכנס כשהוא 
זקוף דאתיין להו טומאה וביאה 
בהדדי וחייב שתים: ואכתי לא 

יל אצבעתא אפשר דלא עי
   דכרעיה כו':

. לבית שבתוכה כגון שנכנס
טומאת מת בשידה תיבה 

  ומגדל'.:
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י["  ר ַרב ַאׁשִ   ָאַמר:  ָמר ּבַ

ָיֵתיב  ָמֵתיּה ַאּדְ הּוא ּגֹוֵסס, ּוְנַפק ִנׁשְ ׁשֶ ָעֵייל ּכְ גֹון ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקָאְתָייןּדְ  -ּכְ   "].טּוְמָאה ּוִביָאה ּבַ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

88ַחּלֹו"ְלהֵ ""
מּות.  -  (ויקרא כא, ד)  ּיָ ָעה ׁשֶ   ַעד ׁשָ

י    אֹוֵמר: ַרּבִ

מֹוָתם 89""ּבְ
א -  (במדבר ו, ז)  ּמָ מּותִיטַּ ּיָ    .", ַעד ׁשֶ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ ין ִאיּכָ ָמעּות ּדֹוְרׁשִ    .ַמׁשְ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 
א ּבֵ     .יַנְייהוּ ּגֹוֵסס ִאיּכָ
ָאַמר   ֲאִפיּלּו ּגֹוֵסס,  -  "ְלֵהַחּלֹו"ִמ  :ְלַמאן ּדְ
ָאַמר מֹוָתם" :ְלַמאן ּדְ מּות  -  "ּבְ ּיָ   .לֹא –ּגֹוֵסס  ,ִאין –ַעד ׁשֶ

  
ָאַמר מֹוָתם"ָהְכִתיב  - "ְלֵהַחּלֹו"ִמ  :ּוְלַמאן ּדְ   ! "ּבְ

  
ֵעי ֵליּה  י. ְד כִ לְ ִמיּבָ   ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
מֹוָתם" ִנְגָעָתם -  "ּבְ א ּבְ ּמֵ א, ֲאָבל ִמטַּ ּמֵ   . "ּוְבִזיָבָתם ,ֵאינֹו ִמטַּ
  

ָאַמר מֹוָתם" :ּוְלַמאן ּדְ ֵעי ֵליּה ְלַהאי ְסָבָרא!  -  "ּבְ   ָהא ִמיּבָ
  

ן ֵליָמא ְקָרא  מֹות'ִאם ּכֵ מֹוָתם", ַמאי 'ּבְ י ?"ּבְ ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ    !ׁשָ
  

ָאַמר מֹוָתם" :ּוְלַמאן ּדְ    !"ְלֵהַחּלֹו"ָהְכִתיב  -  "ּבְ
  

ֲאָתא - "ְלֵהַחּלֹו" ל ְועֹוֵמד. :ְלָהִכי הּוא ּדַ חּוּלָ ּמְ ל, ָיָצא ֶזה ׁשֶ ֵאינֹו ְמחּוּלָ ִמי ׁשֶ   ּבְ
  

ָאַמר ֵעי ֵליּה ְלַהאי ְסָבָרא!  - "ְלֵהַחּלֹו"ִמ  :ּוְלַמאן ּדְ   ָהא ִמיּבָ
  

ן ֵליָמא ְקָרא י.  ?ֵהַחּלֹו""לְ , ַמאי 'ְלָהֵחל' :ִאם ּכֵ ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ   ׁשָ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ֵצא ַנְפׁשֹו. " תֵּ א ַעד ׁשֶ א ֶאּלָ   ָאָדם ֵאינֹו ְמַטּמֵ

יד    ,ַוֲאִפיּלּו ְמגּוּיָ
  . "ַוֲאִפיּלּו ּגֹוֵסס

ָאַמר א"ּדְ ָהא ָקָתֵני  "ְלֵהַחּלֹו"ִמ  :ּוְלַמאן ּדְ ּמֵ   ! "ֵאינֹו ִמטַּ
  

יּה, ַעד  - ְלִעְנַין ַטּמּוֵיי  ָנְפָקא ַנְפׁשֵ   ּדְ
  ָהא ִאיְתִחיל.   -ְלִעְנַין ַאְתחּוֵלי 

  
  

                                                           

יו ְלֵהַחּלוֹ  88 ַעּמָ ַעל ּבְ א ּבַ ּמָ   לֹא ִיּטַ
י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ  89 מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ

    רש"י

ת''ר לא יטמא בעל בעמיו 
. מותר להחלו עד שעה שימות

לעסוק בו ואינו עובר עליו משום 
לא יחלל עד שעה שימות והאי 
קרא קאי בכהן והוא הדין 

  לנזיר:
רבי אומר לא יטמא להם 

האי קרא . ובמותם עד שימות
 בנזיר קאי והוא הדין בכהן:

. דלמר משמע משמעות דורשין
ליה מהאי קרא דעד שעה 
שימות אע''ג דעסיק ביה לא הוי 
מחולל ולמר מהאי קרא 

   דלהחלו:
. ור''ל אמר גוסס איכא בינייהו

דלמאן דמשמע ליה מלהחלו 
אפילו בגוסס קאי בלא יחלל 
דכיון שהוא גוסס סופו להיות 

טין דף כח.) רוב חלל דקי''ל (גי
גוססין למיתה וקאמר דלא 
יחלל כו' ולמאן דמשמע ליה 
מבמותם עד שימות אינו עובר 
בלא יטמא לא כהן ולא נזיר 

   אבל בגוסס לית לן בה:
. בין נזיר בין כהן אבל מיטמא

בנגעם ובזיבתם ואינם עוברים 
במגע הזב לא משום לא יחלל 

   ולא משום לא יטמא:
. ראהא מיבעי ליה להאי סב

במותם אין מטמאין אבל 
   מטמאין בנגעם ובזיבתם:

ולמאן דדריש ליה להחלו משום 
. נמי להכי למי גוסס הא אתא 

   שאינו מחולל:
. דלא נדרוש ליה אלא חד א''כ

טעמא נימא קרא להחל דמשמע 
לענין מי שאינו מחולל 
ומדקאמר להחלו שמע מינה 

   תרתי:
. הכי הויא רישא מיתיבי אדם

 ור והרוטב:דברייתא בהע
. חתוך לאיבריו ואפילו מגוייד

הכי אינו מטמא וקשיא לר''ל 
דמשמע ליה מלהחלו דאפילו 
לגוסס אסור: לא קשיא לענין 
טמויי הוא דלא מטמא עד 
שתצא נפשו ולא כשהוא גוסס 
אבל לענין אחולי מכיון דהוי 

 גוסס קאי בלאו דלא יחלל:
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אָאַמר    מג,ב   : ַרבָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ל ָאִביו ִנְקַטע רֹ  א לֹו.  -אׁשֹו ׁשֶ ּמֵ   ֵאינֹו ִמּטַ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

90ְלָאִביו"" :ָאַמר ְקָרא
ֵלם,  -  ב)-(ויקרא כא, א  הּוא ׁשָ ְזַמן ׁשֶ הּוא ָחֵסר. ּבִ ְזַמן ׁשֶ   ְולֹא ּבִ

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה 

א  ַפְקּתָ ה, ָקָאֵזיל ּבְ א ֵמַעּתָ יּה,  ֲעָרבֹות, ּוְפַסקּוהַּ ּדַ ֶאּלָ ֵבי ְלֵריׁשֵ ּנָ   ּגַ
ֵמא ֵליּה  ָלא ִליּטָ    ?!ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

 ?   ֵמת ִמְצָוה ָקָאְמַרּתְ
ַאֲח  א ֵיׁש לֹוַמר ּבְ ּתָ יב, ָהׁשְ   ִריִני ִמיַחּיַ

ָאִביו  ן -ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
  

   !ְוַהאי ֵמת ִמְצָוה הּוא?
   :ְוָהַתְנָיא

   ?ֵאיֶזהּו ֵמת ִמְצָוה"
ֵאין לֹו קֹוְבִרין.  ל ׁשֶ   ּכָ

  . "ֵאין ֶזה ֵמת ִמְצָוה - קֹוֵרא ַוֲאֵחִרים עֹוִנין אֹותֹו 
ָרא!    ְוָהא ִאית ֵליּה ּבְ

  
א ָקָאֵזיל ּבְ יָון ּדְ ֵמי ,ֹוְרָחאּכֵ ֵאין לֹו קֹוְבִרים ּדָ ִמי ׁשֶ    .ּכְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

א""" ּמָ 91ָלּה ִיּטַ
  , (ויקרא כא, ג) 

א ְלֵאיָבֶריָה,  - "ָלהּ " ּמֵ א, ְוֵאינֹו ִמטַּ מֵּ   הּוא ִמטַּ
ל ָאִביו.   א ְלֵאֶבר ִמן ַהַחי ׁשֶ ּמֵ ֵאינֹו ִמטַּ   ְלִפי ׁשֶ

עֹוָרה ׂשְ   . "ֲאָבל ַמֲחִזיר הּוא ַעל ֶעֶצם ּכִ
עֹוָרה"ַמאי  ׂשְ   ? "ַמֲחִזיר הּוא ַעל ֶעֶצם ּכִ

א!  ר ּפּוְרּתָ ִאי ִמיַחּסַ   ָלאו ְלֵמיְמָרא ּדְ
  

ילֹא, ַהִהיא    ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" א – (ויקרא כא, ג) "ָלהּ " אֹוֵמר: ְיהּוָדה ַרּבִ ּמֵ א ְלֵאָבֶריָה,  ,ִמיטַּ ּמֵ   ְוֵאינֹו ִמיטַּ
ּמֵ  ֵאינֹו ִמיטַּ ל ָאִביו, ׁשֶ   א ַעל ֵאֶבר ִמן ַהַחי ׁשֶ

ל ָאִביו ת ׁשֶ א הּוא ְלֵאֶבר ִמן ַהּמֵ ּמֵ   . "ֲאָבל ִמיטַּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֲהָנא ּבְ " יַרב ּכָ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ א,  -  (ויקרא כא, ג) 92"ָלהּ " :בֱאִליֶעֶזר ּבֶ ּמֵ   ִמיטַּ

א ְלֵאָבִרים ּמֵ    ,ְוֵאינֹו ִמיטַּ
ת, ִית ִמן ַהּמֵ ָרט ְלַכּזַ ִית ֶנֶצל ּפְ ְרָווד ָרָקב.  ,ְוַכּזַ   ּוְמלֹא תַּ

ְדָרה ְוַלּגּוְלּגֹוֶלת ִ א ַלׁשּ ּמָ ְנָייָנּה ּוְלרֹוב ִמְנָייָנּה  ,ָיכֹול לֹא ִיטַּ    ?ְלרֹוב ּבִ
ִתיב תּוב טּוְמָאה ַאֶחֶרת -  (ויקרא כא, א) 93ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם"" :ּכְ   .הֹוִסיף ְלָך ַהּכָ

א   מד,א ּמֵ ְדָרה ְוַלּגּוְלּגֹוֶלתָיכֹול לֹא ִיטַּ ִ    ,ַלׁשּ
ל ֲאֵחִרים ְנָיינֹו ּוְלרֹוב ִמְנָיינֹו ׁשֶ    ?ּוְלרֹוב ּבִ

לּוי ּבֹו,  ּגּוָפּה תָּ : ָמה ֲאחֹותֹו ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ   ָאַמְרתָּ
ְנָייָנּה ּוְלרֹוב ִמְנָייָנּה  ְדָרה ְוַלּגּוְלּגֹוֶלת ּוְלרֹוב ּבִ ִ א ַלׁשּ ּמֵ    –ּוִמיטַּ

                                                           

ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם לְ  'ַוּיֹאֶמר ה אאאא 90 ה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ יוֶאל מֹׁשֶ ַעּמָ א ּבְ ּמָ    .ֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ
רֹב ֵאָליו ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו  בבבב        ֵארֹו ַהּקָ י ִאם ִלׁשְ   .ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיוּכִ
ר לֹא  91 רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תּוָלה ַהּקְ אְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ ּמָ   ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה ִיּטַ
א 92 ּמָ ר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה ִיּטַ רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תּוָלה ַהּקְ   ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ
יו 'ַוּיֹאֶמר ה 93 ַעּמָ א ּבְ ּמָ ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ ה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ   ֶאל מֹׁשֶ

    רש"י

פ . אע''אמר רב חסדא נקטע ראשו של אביו
שהראש בצד הגוף הואיל וכבר נקטע אינו 
מיטמא דאמר קרא לנפש לא יטמא בעמיו כי 
אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו בזמן 
שהוא שלם שלא נתפרדו אבריו זה מזה ולא 

   בזמן שהוא חסר כגון זה שנקטע ראשו:
   . בבקעה:בפקתא
   . שגנבים ולסטין מצוין שם:דערבות

. בשביל לא יטמאופסקו גנבי לרישיה ה''נ ד
   שהוא חסר:

. ממת מצוה קא מייתית לי שאני התם א''ל
כיון דלית בהדיה אלא הוא לחודיה קאי 

   גביה כמת מצוה דמי:
. כדאמרינן והשתא י''ל באחריני מיטמא

לקמן לאחותו הוא דאינו מטמא אבל מטמא 
   למת מצוה אביו לא כל שכן:

. ואילו הוה קורא ליה אב והא אית ליה ברא
   עני ליה איהו ולא הוי ליה מת מצוה: הא

. מיתיבי ולאחותו הבתולה וגו' לה יטמא
   כשהיא שלימה:

. שאם נפרד ממנה ואינו מיטמא לאבריה
אבר בין בחייה בין במותה אינו מיטמא לה 
לפי שאין אדם מיטמא לא לה ולא על א' 
משאר קרובין על אבר מן החי' לפי שאינו 

ילה וה''ה נמי יכול להחזירו לכמות הוא מתח
לאבר מן המת שאין בין אבר מן המת לאבר 
מן החי אלא בשר הפורש: אבל מחזיר הוא 
על עצם כשעורה ה''ג מאי מחזיר הוא על 
עצם כשעורה דאילו מחסר פורתא. כלומר 
דבשעה שנגע בה ברישא הוה חסר להך עצם 
פורתא כשעורה ואפ''ה היה מותר ליטמא לה 

סר ואינו שלם וה''ה לאביו אע''ג דהוא ח
וקשיא לרב חסדא דהא סתמא לדברי הכל 

   היא:
. דסתם סיפרא רבי לא ההיא ר' יהודה היא

יהודה היא ושמעינן ליה לרבי יהודה דאמר 
נמי [בכהאי גוונא]: דתניא וה''ג ר' יהודה 
אומר לה יטמא ואינו מיטמא לאבריה לפי 
שאין אדם מיטמא על עצם כשעורה מאביו 

צם כשעורה מאביו. אבל הוא חוזר על ע
כלומר לאיבריו הוא דאינו מיטמא בין בחייו 
בין במותו לפי שאין אדם מיטמא תחילה על 
עצם כשעורה מאביו לפי שלא התירה תורה 
ליטמא אלא בדבר שעיקר הגוף בו אבל 
מיטמא הוא לעיקר הגוף לכתחלה ואם נחסר 
הוא הולך ובודק אחריו ואפילו על עצם 

כרבנן דפליגי עליה  כשעורה ואנא אמינא לה
דר' יהודה דאמרי כיון שנחסר במקצת שוב 
אינו מותר ליטמא בו וספרים שכתוב בהן 
לפי שאינו מיטמא לאבר מן החי של אביו 
אבל מיטמא לאבר מן המת של אביו שבשתא 
היא מדתני רב כהנא בסמוך אף כל שכל גופו 
תלוי בו כגון רוב בנינו ורוב מנינו הוא 

אבר אחד ומוקימנא לה דמיטמא אבל לא ל
לההיא נמי כרבי יהודה ועוד לא אשכחן לה 
דנישנית משנה זו בשם ר' יהודה הכי דהא 
לא קתני לה הכי אלא כדגרסינן לה אנן לפי 

   שאין אדם מיטמא על עצם כשעורה כו':
. כלומר בברייתא דר' והתני רב כהנא בר''א

   אליעזר בן יעקב:
שפורש  . נצל ליחה היוצא מן המתכזית נצל

ממנו ואין נצל אלא לשון הפרשה כמו 
שמתרגמינן ויצל אלהים (בראשית לא) 
ואפרש יי' מפי רבי אליקום מפרש לקמן בשר 
המת שקרש בפ' כ''ג ונזיר (דף נ.): והתני רב 
כהנא בברייתא דר''א בן יעקב לה מיטמא 
בגופה שלם ולא לאחד מאבריה פרט לכזית 

   מן המת כו' שאינו מיטמא לה:
. הואיל ול לא יטמא לשדרה ולגולגולת כו'יכ

   ואתה אומר כן שאינו מיטמא לאברים:
. אמור אל הכהנים בני אהרן כשהוא אומר

ואמרת אליהם הוסיף לך הכתוב טומאה 
אחרת דבשדרה ורוב בניינה כגון שתי 
שוקיים ירך אחת וברוב מניינה כגון קכ''ה 

  איברים הימנה שיכול ליטמא.
מותר אבל לא בשל  . באחותו שהואיכול

אחרים לא בשדרה ולא בגולגולת על שאר 
   קרובים:



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
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ּגּופ ל ׁשֶ ְדָרה ְוַלּגּוְלּגֹוֶלת ּוְלרֹוב ַאף ּכָ ִ א ַלׁשּ ּמֵ לּוי ּבֹו, ִמיטַּ ְנָיינֹו ּוְלרֹוב ִמְנָיינוֹ ֹו תָּ   ! "ּבִ
  

יַהִהיא ַנִמי    ְיהּוָדה ִהיא.  ַרּבִ
  

אּדְ ְוַרב  ּנָ י ַהאי ּתַ    ,ָאַמר ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל " ת ָאִביו ׁשֶ ּמֵ ה ׁשֶ יַמֲעׂשֶ יְנַזק,  ִיְצָחק ַרּבִ ּגִ   ּבְ
ִנים, ּוָבאּו  לֹׁש ׁשָ   ְוהֹוִדיעּוהּו ְלַאַחר ׁשָ

ַאל ֶאת  יּוָבא ְוׁשָ ע ַרּבִ ן ֱאִליׁשָ ַע ּבֶ ִעּמֹו] ְיהֹוׁשֻ ָעה ְזֵקִנים [ׁשֶ    ,ְוַאְרּבָ
הּוא ָחֵסר - (ויקרא כא, ב) "ְלָאִביו"ְוָאְמרּו:  ְזַמן ׁשֶ ֵלם, ְולֹא ּבִ הּוא ׁשָ ְזַמן ׁשֶ   . "ּבִ

  

    רש"י

. בשדרה שגופה תלוי בה
וגולגולת שבכך עיקר הגוף תלוי 
או בזה או בזה אף כל בשאר 
קרובים יכול ליטמא או בשדרה 
או בגולגולת או ברוב בניינו או 
ברוב מניינו ואע''פ שהוא חסר 
משאר הגוף וש''מ דמותר 

ע''פ שהוא חסר ליטמא לאביו א
ותיקשה דרב חסדא דהאיכא 
ר''א בן יעקב דקאמר נמי הכי 
ושמע מינה דלכולי עלמא לית 
להו דרב חסדא דאמר בזמן 
שהוא שלם ולא בזמן שהוא 

  חסר:
. כלומר הוא הא נמי ר''י היא

דאמר כר''י ורב [חסדא] דאמר 
כי האי תנא: דתניא מעשה 
שמת אביו של רבי יצחק הכהן 

זק ובאו והודיעוהו לאחר בגינ
שלש שנים ובא ושאל את רבי 
יהושע בן אלישע וד' זקנים 
שעמו. מהו ליטמא ולהביאו 

  בקברי אבותיו:
ואמרו לו לאביו בזמן שהוא 

. שלם ולא בזמן שהוא חסר
ולאחר שלש שנים אי אפשר לו 

  שאינו חסר:
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        מד, אמד, אמד, אמד, א .25
ָנה              ִמׁשְ

ה ִמי לֹׁשָ ָנִזיר: ׁשְ   ִנין ֲאסּוִרין ּבְ
  ַהּטּוְמָאה, 

ְגַלַחת,    ְוַהתִּ
ֶפן. וְ    ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ
  

ֶפן:  ּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ ְגַלַחת ִמּבַ טּוְמָאה ּוַבתִּ   חֹוֶמר ּבְ
ְגַלַחת" ַהּטּוְמָאה ְוַהתִּ   סֹוְתִרין,  -  "ׁשֶ
ֶפן"    .ֵאינֹו סֹוֵתר - "ְוַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ

  

ּיֹוֵצ  ֶפ חֹוֶמר ּבַ ְגַלַחתא ִמן ַהּגֶ ּטּוְמָאה ּוַבתִּ    :ן ִמּבַ
ֶפן" ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּגֶ ָללֹו,  - "ׁשֶ ר ִמּכְ   לֹא הּותַּ
ָלָלן,  - "ְוטּוְמָאה ְוִתְגַלַחת" רּו ִמּכְ ִתְגַלַחתהּותְּ   ִמְצָוה, ּוְבֵמת ִמְצָוה.  ּבְ

  

ְגַלַחת,  תִּ ּטּוְמָאה ִמּבַ   ְוחֹוֶמר ּבַ
ַהּטּוְמָאה   , לת ֶאת ַהּכֹסֹוֶתֶר  - ׁשֶ

ן,  יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ   ְוַחּיָ
ן יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ ים, ְוֵאין ַחּיָ לֹׁשִ א ׁשְ ְגַלַחת ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת ֶאּלָ   . ְותִּ

  

ָמָרא             ּגְ

ָלָלּה, ַקל ָוחֹוֶמר ִמ  ר ִמּכְ   ַיִין: ְוטּוְמָאה לֹא ּתּותַּ
ָללוֹ  ר ִמּכְ ֵאינֹו סֹוֵתר לֹא הּוּתַ ִין ׁשֶ ָלָלּה?ּוַמה ּיַ ר ִמּכְ ּלא ּתּוּתַ ין ׁשֶ סֹוֶתֶרת ֵאינֹו ּדִ    !, טּוְמָאה ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר א... "ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו  :ּתַ ּמָ 94"לֹא ִיּטַ
   – ז)-ו(במדבר ו, 

א - ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו  ּמָ    ,לֹא ִיּטַ
א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה.  ּמֵ   ֲאָבל ִמיּטַ

  
ָללוֹ  ר ִמּכְ    :ִמּטּוְמָאה ֶמרַקל ָוחוֹ  ְוַיִין יּוּתַ

ָללֹו? ר ִמּכְ ּיּוּתַ ין ׁשֶ ֵאינֹו סֹוֵתר ֵאינֹו ּדִ ָלָלּה, ַיִין ׁשֶ ָרה ִמּכְ ִהיא סֹוֶתֶרת הּוּתְ    !ַמה ּטּוְמָאה ׁשֶ
  

יר" :ָאַמר ְקָרא ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ 95"ִמּיַ
ֵיין ְרׁשּות.  -  ג)(במדבר ו,    ֶלֱאסֹור ֵיין ִמְצָוה ּכְ

  
   :ַקל ָוחֹוֶמר ִמּטּוְמָאה, לּכֹ ְוַיִין ִיְסּתֹור ֶאת ַה 

ָלָלּה סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכֹ  ָרה ִמּכְ הּוּתְ ְסּתֹור?ַמה ּטּוְמָאה ׁשֶ ּיִ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָללֹו לֹא ּכָ ר ִמּכְ ּלא הּוּתַ    !ל, ַיִין ׁשֶ
  

י ָטֵמא ִנְזרֹו" :ָאַמר ְקָרא לּו כִּ ִמים ָהִראׁשִנים ִיּפְ   , (במדבר ו, יב) "ְוַהּיָ
ִין סֹוֵתר. טּוְמָאה סֹוֶת    ֶרת ְוֵאין ַהּיַ

  
ְסּתֹור ֶאת ַהּכֹ  ְגַלַחת ּתִ    :ַקל ָוחֹוֶמר ִמּטּוְמָאהל, ְוַהּתִ

א, סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכֹ  ּמֵ ּטַ ּמִ א ּכַ ּמֵ ּה ִמּטַ ּלא ָעׂשּו ּבָ    – לּוַמה טּוְמָאה ׁשֶ
ְסּת  ּתִ ין ׁשֶ ַח, ֵאינֹו ּדִ ּלֵ ְתּגַ ּמִ ַח ּכַ ּה ְמַגּלֵ ָעׂשּו ּבָ ְגַלַחת ׁשֶ    !ל?ֹור ֶאת ַהּכֹ ּתִ

  
י ָטֵמא ִנְזרֹו"ָאַמר ְקָרא:  לּו ּכִ ִמים ָהִראׁשֹוִנים ִיּפְ    - (במדבר ו, יב) "ְוַהּיָ

ְגַלַחת סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכֹ טּוְמָאה סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכֹ    ל.ל, ְוֵאין ּתִ
  

יּטַ  ּמִ א ּכַ ּה ְמַטּמֵ ה ּבָ ְגַלַחתְוטּוְמָאה ַנֲעׂשֶ א, ַקל ָוחֹוֶמר ִמתִּ    :ּמֵ
יםוּ  לֹׁשִ א ׁשְ ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת ֶאּלָ ְגַלַחת ׁשֶ ַח,  ,ַמה ּתִ ּלֵ ְתּגַ ּמִ ַח ּכַ ּה ְמַגּלֵ ה ּבָ   ָעׂשָ

ִהיא סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכֹ  א?טּוְמָאה ׁשֶ ּמֵ יּטַ ּמִ א ּכַ ּה ְמַטּמֵ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ין ׁשֶ    !ל ֵאינֹו ּדִ
  

א רֹ " :ָאַמר ְקָרא 96אׁש ִנְזרֹו"ְוִטּמֵ
ַטּמֵ  - (במדבר ו, ט)    אׁש ִנְזרֹו. א רֹ ַלּמְ

  
ְתגַּ  ּמִ ַח ּכַ ּה ְמַגּלֵ ה ּבָ ַח, ַקל ָוחֹוֶמר ִמּטּוְמָאהְוִתְגַלַחת לֹא ַנֲעׂשֶ    :ּלֵ
ִהיא סֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכֹ  א. ּוַמה ּטּוְמָאה ׁשֶ ּמֵ יּטַ ּמִ א ּכַ ּה ְמַטּמֵ   ל לֹא ָעׂשּו ּבָ

                                                           

י וווו 94 ל ְיֵמי ַהּזִ י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ ז ז ז ז  .ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא 'רֹו ַלהּכָ מָֹתם כִּ א ָלֶהם ּבְ ּמָ  ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ

ה ַוֲעָנִבים 95 תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ תֶּ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכל ִמּיַ   ַלִחים ִויֵבׁשִ
ִביִעי ְיגַ  96 ְ ּיֹום ַהׁשּ יֹום ָטֳהָרתֹו ּבַ ח רֹאׁשֹו ּבְ א רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגּלַ ְתאֹם ְוִטּמֵ ֶפַתע ּפִ ֶחּנוּ ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ּבְ   ּלְ

    רש"י

  מתני' 
. וטומאה ותגלחת הותרו

 בתגלחת מצורע ובמת מצוה:
. שהטומאה סותרת את הכל

   אפילו בנזירות מרובה:
. אשם וחייבין עליה קרבן

   ותורין או בני יונה:
ותגלחת אינה סותרת אלא 

. ואפילו בנזירות שלשים יום
   מרובה:

  
  גמ' 

. ת''ל לאביו ולאמו לא יטמא
מכדי כתיב על כל נפשות מת 
לאביו למה לי אלא להכי הוא 
דאתא דלאביו לא יטמא אבל 

   א הוא למת מצוה:מיטמ
. כגון גבי יין ויין יותר מכללו

מצוה שנשבע עליו לשתותו 
   מק''ו ומה טומאה כו':

. שנשבע עליו לאסור יין מצוה
כיין רשות וכדר''ש בפ''ק 
דמסכתין (דף ג:) והאי דמותר 
בקידושא ואבדלתא דלא חשיב 
ליה הותר מכללו משום דלא חל 
עליו מעולם נזירות משום 

מהר סיני הוא  דנשבע ועומד
ומותר מכללו לא קחשיב ליה 
אלא היכא דחייל ואח''כ 

   מישתרי בהו:
ומה טומאה שלא עשה מטמא 

. שהמטמא את הנזיר כמיטמא
אינו עובר עליו וכדמוכח 

   בסמוך:
תגלחת שעשה בה מגלח 

. שהמגלח את הנזיר כמתגלח
עובר בלאו כדלקמן תער לא 
יעבור על ראשו קרי ביה לא 

   ר:יעביר ליה אח
אמר קרא וטמא ראש נזרו 

. מדלא כתיב למטמא ראש נזרו
  וטמא לו ראש נזרו:
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ל ים יֹום לֹא ּכָ לֹׁשִ א ׁשְ ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת ֶאּלָ ְגַלַחת ׁשֶ ַח? ּתִ ּלֵ ְתּגַ ּמִ ַח ּכַ ה ְמַגלֵּ ּלא ַנֲעׂשֶ ן ׁשֶ ּכֵ    !ׁשֶ
  

ַער לֹא ַיֲעבֹ  :ָאַמר ְקָרא   , (במדבר ו, ה) אׁשֹו"ר ַעל רֹ "ּתַ
יּה: לֹא ַיֲעבֹור הּוא, ְולֹא ַיֲעבֹור ְלַאֵחר.    ְקֵרי ּבֵ

  
ָלָלּה, ַקל ָוחוֹ  ר ִמּכְ ִיןְוִתְגַלַחת לֹא ּתּוּתַ    :ֶמר ִמּיַ

ֵא  ִין ׁשֶ ָלָלּה?ּוַמה ּיַ ר ִמּכְ ּלא ּתּוּתַ ין ׁשֶ ּסֹוֶתֶרת ֵאינֹו ּדִ ְגַלַחת ׁשֶ ָללֹו, ּתִ ר ִמּכְ    !ינֹו סֹוֵתר לֹא הּוּתַ
  

97אׁשֹו"רֹ " :ָאַמר ַרֲחָמָנא
  . ְזָקנֹו""ְוָאַמר ַרֲחָמָנא  (ויקרא יד, ט) 

  
ִין ָלל, ַקל ָוחֹוֶמר ִמּיַ ְסּתֹור ּכְ    :ְוִתְגַלַחת לֹא ּתִ

ּלא ִין ׁשֶ ְסּתֹור? ּוַמה ּיַ ּלא ּתִ ין ׁשֶ ָלָלּה ֵאינֹו ּדִ ָרה ִמּכְ הּוּתְ ְגַלַחת ׁשֶ ָללֹו ֵאינֹו סֹוֵתר, ּתִ ר ִמּכְ    !הּוּתַ
  

א ָער, ְוָהא ֵליּכָ יּדּול ׂשֵ ֵעיַנן ּגִ    !ּבָ
  

ים  לֹׁשִ ְגַלַחתְוַיִין ִיְסּתֹור ׁשְ    :יֹום, ַקל ָוחֹוֶמר ִמּתִ
ָלָלּה  ָרה ִמּכְ הּוּתְ ְגַלַחת ׁשֶ ְסּתֹור?ּוַמה ּתִ ּיִ ין ׁשֶ ָללֹו ֵאינֹו ּדִ ר ִמּכְ ּלא הּוּתַ    !סֹוֶתֶרת, ַיִין ׁשֶ

  
ָערֹו.   י ַיִין ָהא ָקֵאים ׂשְ ָער, ַגּבֵ יּדּול ׂשֵ ּום ּגִ א ִמׁשּ   ִמיֵדי הּוא ַטֲעָמא ֶאּלָ

  
  
  

                                                           

ָערֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ְזָקנֹו ְוֵא  97 ל ׂשְ ח ֶאת ּכָ ִביִעי ְיַגּלַ ְ ִים ְוָטֵהרְוָהָיה ַבּיֹום ַהׁשּ ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ּבְ ס ֶאת ּבְ ַח ְוִכּבֶ ָערֹו ְיַגּלֵ ל ׂשְ ּבֹת ֵעיָניו ְוֶאת ּכָ   ת ּגַ

    רש"י

. אמר רחמנא ראשו וזקנו
דמייתרי כדאמרינן לעיל להתיר 

   למצורע נזיר לגלח:
. כדי לקיים בעינן גידול שיער

בו מצות גילוח ביום הבאת 
   קרבנותיו וליכא:

. דתגלחת מידי הוא טעמא
עינן דסותר אלא משום דב

דתיהוי ליה גידול שיער ואילו 
הכא גבי יין למה ליה למיסתר 

 הא קאי שערו דחזי לגילוח:
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        בבבב    מד,מד,מד,מד, .26
ָנה  מד,ב             ִמׁשְ

ְגַלַחת טּוְמָאה  יַצד –תִּ    ?ּכֵ
י ּוַבׁשְ  ִליׁשִ ׁשְ ה, ּבַ ִמיִני. ָהָיה ַמּזֶ ׁשְ נֹוָתיו ּבַ ִביִעי, ּוֵמִביא ָקְרּבְ ׁשְ ַח ּבַ   ִביִעי, ּוְמַגּלֵ

ִמיִני  ְ ׁשּ ַח ּבַ יּלֵ ּיֹום,  - ְוִאם ּגִ נֹוָתיו ּבֹו ּבַ   ֵמִביא ָקְרּבְ
ְבֵרי  יּדִ   . ֲעִקיָבא ַרּבִ

יָאַמר לֹו    : ַטְרפֹון ַרּבִ
ין ֶזה ִלְמצֹוָרע?    ַמה ּבֵ

לוּ  ָאַמר לֹו: ֶזה ָיָמיו, ָטֳהָרתֹו תְּ   ָיה ּבְ
ִתְגַלְחּתֹו.  לּוָיה ּבְ   ְמצֹוָרע ָטֳהָרתֹו תְּ

ֶמׁש  ן ָהָיה ְמעֹוַרב ׁשֶ א ִאם ּכֵ ן ֶאּלָ    .ְוֵאינֹו ֵמִביא, ָקְרּבָ
  

ָמָרא             ּגְ

ָלּה  יּה ִקיּבְ   ?ִמיּנֵ
  אֹו לֹא? 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  לּדְ   : ִהּלֵ
ִמיִני " ְ ׁשּ ַח ּבַ יּלֵ נֹוָתיו ּבַ  - ּגִ יִעיֵמִביא ָקְרּבְ ׁשִ   . "תְּ

ךְ  ְעּתָ יּה  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָלּה ִמיּנֵ ִמיִני!  ִקיּבְ ְ ׁשּ נֹוָתיו ּבַ   ֵליֵתי ָקְרּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ִביִעי, ּדְ  - ָהא  ְ ׁשּ   ָטַבל ּבַ
ִביִעיּדְ  - ָהא  ְ ׁשּ   .לֹא ָטַבל ּבַ

  
  
  
   

    רש"י

  מתני' 
תגלחת טומאה כיצד היה מזה 

. ואח''כ היה בשלישי ובשביעי
טובל שכך חובה על המזה מי 
חטאת כדמפרש בהו קרא בזאת 
חוקת התורה שלאחר הזאה 
טעונין טבילה והיה מגלח בו ביום 

היינו שביעי כדכתיב ביה וגילח ד
ראשו ביום טהרתו ביום השביעי 
יגלחנו וביום השמיני יביא שתי 

ואם גילח בשמיני מביא  תורים:
   . השמיני עצמו:קרבנותיו בו ביום

אמר לו רבי טרפון מה בין זה 
. שנינו במצורע למצורע שאף כן 

שאף הוא תגלחת שניה בשביעי 
כדמפרש ביה קרא (ויקרא יד) 

ילח את כל שערו ורחץ במים וג
וטהר וישב מחוץ לאהלו שבעת 
ימים וביום השביעי יגלח את כל 
שערו ומביא קרבנותיו בשמיני 
בת''כ ואם גילח בשמיני מביא 

   קרבנותיו בשמיני:
. אין ביניהן כלום לענין אמר לו

   הבאת קרבן:
. הנזיר טהרתו תלויה אלא שזה

בימיו בשביעי כיון שהוזה וטבל 
ור כדכתיב וגילח ראשו הוי טה

ביום טהרתו דמשמע שכבר הוא 
טהור ועומד כשהוא מגלח ואפילו 

   אם אינו מגלח בו ביום:
. ומצורע טהרתו תלויה בתגלחתו 

שאם טבל קודם שמגלח עדיין 
אינו טהור עד שמגלח דכתיב והיה 
ביום השביעי יגלח את כל שערו 
והדר ורחץ את בשרו במים וטהר: 

קרבנותיו אלא ונזיר אינו מביא 
א''כ היה מעורב שמש שטובל 
בשביעי ומביא קרבנותיו בשמיני 
וכן אם לא טבל בשביעי עד 
לשמיני אינו יכול להביא קרבנותיו 
בו ביום עד התשיעי אבל מצורע 
המגלח וטובל ביום שמיני שלו 
יכול להביא קרבנותיו בו ביום 
ואינו צריך הערב שמש לפי שהוא 
 טהור ועומד משעת טבילה
ראשונה שטבל בתגלחת הראשונה 

   דהא כתיב ביה וטהר:
  

  גמ' 
. רבי טרפון שאם קיבלה מיניה

גילח נזיר בשמיני שיכול להביא 
קרבנותיו בו ביום ואינו צריך 
הערב שמש [שמיני עצמו] ואינו 

   צריך להמתין עד התשיעי:
ת''ש דתני הלל גילח נזיר בשמיני 

. וש''מ מביא קרבנותיו בתשיעי
   ה מיניה:לא קיבל

. לעולם קיבלה והא אמר רבא 
דאמרת אם איתא דקיבלה מיניה 
לייתי בשמיני לא קשיא דכי אמרי 
אם גילח בשמיני מביא קרבנותיו 

   בשמיני:
. שהיה לו הערב דטבל בשביעי

שמש והא דתני הלל מביא 
קרבנותיו בתשיעי כגון דלא טבל 
בשביעי עד שמיני ור''ע לטעמיה 

קרבנותיו  דאמר נזיר אינו מביא
אלא במעורב שמש: ואיכא 
דמפרשי אליבא דר''ע במתני' 
דמצורע שגילח בשמיני אינו מביא 
קרבנותיו עד בתשיעי לפי שאינו 
מביא אלא במעורב שמש בתשיעי 
ושבשתא היא דבהדיא קתני לה 
בת''כ דאם גילח בשמיני מביא 
קרבנותיו בשמיני והכי נמי א''ל 
רבי טרפון להתם מה בין זה 

 ר: לנזי
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        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––    בבבב    מד,מד,מד,מד, .27
ֵייָאַמר    :ַאּבַ

יְנהּו ְלַח  ְחּתִ ּכַ ֲעָיאּדְ ְבֵריּה ַאׁשְ ר הֹוׁשַ ָיְתִבין ְוָקָאְמִרין:  ַרב ָנָתן ּבַ   ּדְ
ַתח אֹ " 98ֵהן"ֶהל מֹוֵעד ּוְנָתָנם ֶאל ַהּכֹ ּוָבא ִלְפֵני ה' ֶאל ּפֶ

א (ויקרא טו, יד)    ? ֵאיָמַתי הּוא ּבָ
ֶמׁש  ה ֶהֱעֵרב ׁשֶ הּוא ָטַבל, ְוָעׂשָ ְזַמן ׁשֶ    ,ִאין –ּבִ

ה ֶהֱעֵרב ׁשֶ    לֹא.  - ֶמׁש לֹא ָטַבל ְוָעׂשָ
ֵמי.  :ַאְלָמא ָקָסַבר ָזב ּדָ ל ָזב ּכְ   ְטבּול יֹום ׁשֶ

  
  ָאִמיָנא ְלהֹון ֲאָנא: 

י ָנִזיר ָטֵמא ַנִמי,  ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ   ֶאלָּ
ְכִתיב ַתח אֶהל מֹוֵעד"ֶאל ַהּכֹ " :ּדִ 99ֵהן ֶאל ּפֶ

   – (במדבר ו, י) 
אֵאיָמַתי הּוא  ה ֶהֱעֵר  ּבָ ַבל ְוָעׂשָ ּטָ ְזַמן ׁשֶ ֶמׁש.  ּבִ   ב ׁשֶ

  
ֲעֵרי ִניָקנֹור ֵהיָכא ַקְייִמין  מה,א ִדי ׁשַ יה.  ?ִמּכְ ֲעֵרי ְלִוּיָ ׁשַ   ּבְ

  ְוָהַתְנָיא: 
יה, " ַמֲחֵנה ְלִוּיָ ֵנס ּבְ ר ִליּכָ   ְטֵמא ֵמת מּותָּ

א ֲאִפיּלּו ֵמת ַעְצמֹו,  ְלַבד ֶאּלָ   ְולֹא ְטֵמא ֵמת ּבִ

ֶנֱאַמר ה ֶאת ַעְצמֹות יוֹ  :ׁשֶ ח מׁשֶ ּקַ 100ֵסף ִעּמֹו""ַוּיִ
   ?"ִעּמֹו" ַמאי (שמות יג, יט) 

יה - "ִעּמוֹ " ַמֲחֵנה ְלִוּיָ ְמִחיָצתֹו, ִעּמֹו ּבְ   . "ּבִ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
ל ָזב  ֵמי.  - ְטבּול יֹום ׁשֶ ָזב ּדָ   ּכְ
יָון  ָרהּדִ ַוֲאִפיּלּו ָהִכי, ּכֵ ּפָ ר ּכַ   לֹא ָעֵייל.  -  ְמחּוּסַ

  
יה ַמֲחֵנה ְלִוּיָ אי ָקא ָקֵרי ֵליּה  -ָקֵאי  ְוִאי ּבְ   ? ֶהל מֹוֵעד""אֹ ַאּמַ

ָרה לֹא ָעֵייל.  - ְלֵמיְמָרא: ָמה ָהָתם  ּפָ ר ּכַ   ְמחּוּסַ
יה ַנִמי  ָרה לֹא ָעֵייל - ַאף ְלַמֲחֵנה ְלִוּיָ ּפָ ר ּכַ   . ְמחּוּסַ

  
  ְוָהָתם ְמָנַלן? 

  
ַתְנָיא   :ּדְ

101"ָטֵמא ִיְהֶיה""
   יֹום,ְלַרּבֹות ְטבּול  - (במדבר יט, יג) 
ָרה - "עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו" ּפָ ר ּכַ   . "ְלַרּבֹות ְמחּוסַּ

  
  
  

                                                           

ֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני ה 98 ֵני ּבְ י תִֹרים אֹו ׁשְ תֵּ ח לֹו ׁשְ ִמיִני ִיּקַ ְ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּוְנָתָנם ֶאל ַהּכֵֹהן 'ּוַבּיֹום ַהׁשּ   ֶאל ּפֶ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעדּובַ  99 ֵני יֹוָנה ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ּפֶ ֵני ּבְ י תִֹרים אֹו ׁשְ תֵּ ִמיִני ָיִבא ׁשְ ְ   ּיֹום ַהׁשּ

קֹד ִיְפקֹד ֱא  100 ָרֵאל ֵלאמֹר ּפָ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ י ַהׁשְ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ּכִ ח מֹׁשֶ ּקַ ֶכםלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת -ַוּיִ ה ִאתְּ   ַעְצמַֹתי ִמּזֶ
ן ה 101 ּכַ א ֶאת ִמׁשְ ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחּטָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבְ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד  'ּכָ י ֵמי ִנּדָ ָרֵאל ּכִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ִטּמֵ

  ֻטְמָאתֹו בוֹ 

    רש"י

אמר אביי אשכחתינהו לחבריה דרב נתן 
בר הושעיא דיתבי וקאמרי ובא לפני ה' 
וגו' בזמן שטבל ועשה הערב שמש. 
מדכתיב וכי יטהר הזב מזובו וספר לו 
שבעת. ימים וכתיב בתריה וביום השמיני 
יביא שתי תורים או שני בני יונה ובא 
לפני ה' אל פתח אהל מועד ונתנם אל 

מע אימתי הוא בא לפני ה' הכהן דמש
להביא כדאמרינן התם ובא לפני ה' 
מלמד שהוא חייב בטיפול הבאתן והיינו 
ביום השמיני דהיינו לאחר שטבל והעריב 
שמשו אלמא דכי עשה הערב שמש אין 
דמותר ליכנס לעזרה לא עשה הערב 

  שמש לא:
. אלמא קסבר טבול יום של זב כזב דמי

חנה לויה דכי היכי דזב אסור ליכנס במ
   דהיינו בעזרה הכי נמי טבול יום של זב:

. דכתיב וגלח את אלא מעתה גבי נזיר
ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו 
וכתיב בתריה וביום השמיני יביא שתי 
תורים וגו' נימא נמי הכי אימתי הוא בא 
בזמן שטבל והעריב שמשו אבל מקמי 

 הכי לא:
. ששם עולין כל מכדי שערי ניקנור

מחוסרי כפרה כדגרסינן במסכת סוטה 
בפרק קמא (דף ז.) מעלין אותה לשערי 
מזרח לשער ניקנור ששם משקין את 
הסוטות ומטהרין את היולדות ומטהרין 
את המצורעים וה''ה לשאר מחוסרי 
כפרה כגון זבין וזבות כדמפרש התם 

   בגמ':
. ואילו [היכא] הוו קיימי בשערי לוייה

צמו היה יכול במחנה לוייה אפי' מת ע
ליכנס והאי נזיר טמא מת הוה ואמאי 
אינו יכול ליכנס עד דעביד הערב שמש 
אלא מדהכא לאו דווקא התם נמי לאו 
דווקא לגבי זב ואפילו לא העריב שמשו 

  כיון דטבל יכול ליכנס לשם: 
ה''ג לעולם טבול יום של זב כזב דמי 
ואפ''ה כיון דמחוסר כפרה לא עייל ואי 

. קאי אמאי קרי ליה כו'במחנה לוייה 
כלומר דחבריה דרבי נתן ברבי אושעיא 
קא מהדרי ליה לאביי לעולם טבול יום 
של זב כזב דמי ולא הוו דוקיא דשמעתא 
דבטביל' והערב שמש קאי אלא בכפרה 
תליא מילתא והאי דקא מותבית לך 
מנזיר טמא מת שנטמא דאינו יכול 
ליכנס שם והרי מת עצמו יכול ליכנס הא 

קשיא אע''ג דשאר טמאי מתים לא 
יכולים ליכנס במחנה לוייה האי נזיר 
טמא מת אינו יכול ליכנס משום מחוסר 
כפרה והא נמי דאמרת [דכתיב] אל פתח 
אהל מועד דאתה סבור דבעזרה משתעי 
קרא דהיינו מחנה לוייה משום הכי קא 
פרכת מכדי שער ניקנור כו' הא לא הוי 

א מאי דאי במחנה לוייה קא משתעי קר
קרי ליה אהל מועד הא תניא (יומא דף 
סא.) אהל מועד זה היכל אלא להכי כתב 
אהל מועד למימרא מה התם בהיכל 
מחוסר כפרה לא עייל והכי משמע 
אימתי ובא לפני ה' דהיינו במחנה לוייה 
בזמן שהוא ראוי לבא אל אהל מועד 
דהביא כפרתו הא אם לא הביא כפרתו 

נסין בשערי לא וא''ת והא מצורעין נכ
ניקנור ששם מזין על הבהמות הא לא 

   קשיא דביאה במקצת לאו שמה ביאה:
   . דמחוסר כפרה לא עייל:מנלן

. דתני' טמא יהיה לרבות טבול יום
   שאינו צריך להביא כפרה:

. ואע''ג דהעריב לרבות מחוסר כפרה
  שמשו אינו יכול ליכנס עד שיביא כפרתו:
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        בבבב- - - - מה, אמה, אמה, אמה, א .28
ָנה              ִמׁשְ

ֳהָרה  ְגַלַחת ַהטָּ יַצד?  - תִּ   ּכֵ

ֵהמֹותָהָיה ֵמִביא  לֹׁש ּבְ את, עֹוָלה, וּ : ׁשָ ָלִמים. ַחטָּ   ׁשְ
ַח ֲעֵליֶהם,  ָלִמים ּוְמַגּלֵ ְ   ְוׁשֹוֵחט ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  יּדִ   . הְיהּוָד  ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

את,  א ַעל ַהַחטָּ ַח ֶאּלָ   לֹא ָהָיה ְמַגּלֵ
ָכל ָמקֹום.  את קֹוֶדֶמת ּבְ ַהַחטָּ   ׁשֶ

ןְוִאם ּגִ  תָּ ָלׁשְ ְ ַח ַעל ַאַחת ִמׁשּ   ָיָצא.  -  ּלֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

יֵרׁש  ֵהמֹות, ְולֹא ּפֵ לֹׁש ּבְ    –ֵהִביא ׁשָ
את ָהְראוּ  את,  - ָיה ְלַחטָּ ְקַרב ַחטָּ   תִּ

ְקַרב עֹוָלה,  - ְלעֹוָלה    תִּ
ָלִמים  ָלִמים -ִלׁשְ ְקַרב ׁשְ   . תִּ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַתח אֹ " ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ ר.  -  (במדבר ו, יח) ֶהל מֹוֵעד""ְוִגלַּ תּוב ְמַדּבֵ ָלִמים ַהּכָ ׁשְ   ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ַתח אֶהל" :ׁשֶ ָחטֹו ּפֶ 102מֹוֵעד" ּוׁשְ
  . ב)-(ויקרא ג, א 

ר תּוב ְמַדּבֵ ָלִמים ַהּכָ ׁשְ ה אֹוֵמר ּבִ ַתח אֹ ? ַאתָּ א ּפֶ ׁש? אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ֶהל מֹוֵעד ַמּמָ
יֹון הּוא.  ּזָ ֶרְך ּבִ ן ּדֶ : ִאם ּכֵ   ָאַמְרתָּ

י ה ַרּבִ ּיָ   אֹוֵמר:  יאׁשִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

ַמֲעלֹ " :ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ִחילֹא ַתֲעֶלה ּבְ 103"ת ַעל ִמְזּבְ
יֹון (שמות כ, כג)  ּזָ    !ַקל ָוחֹוֶמר ְלֶדֶרְך ּבִ

104  
י   אֹוֵמר:  ִיְצָחק ַרּבִ

  ֵאינֹו ָצִריְך, 

ַער רֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר 105"אׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש "ְוָלַקח ֶאת ׂשְ
  , (במדבר ו, יח) 

א ְלִקיָחה ּוְנִתיָנה ר ֶאּלָ ֵאינֹו ְמחּוסָּ    .ִמי ׁשֶ
ר ְלִקיָחה, ֲהָבָאה, ּוְנִתיָנהָיָצ  הּוא ְמחּוסַּ   . א ֶזה ׁשֶ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

י   אֹוֵמר:  ִיְצָחק ַרּבִ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ ָלִמים ַהּכָ ׁשְ   ּבִ

ׁש?  ַתח אֶהל מֹוֵעד ַמּמָ א ּפֶ ר, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ ָלִמים ַהּכָ ׁשְ ה אֹוֵמר ּבִ   ַאתָּ
ְלמּוד לֹוַמר: ַער ראׁש ִנְזרוֹ "ְוָלַק  תַּ ַח.  -  "ח ֶאת ׂשְ ם ָהָיה ְמַגּלֵ ל ׁשָ ֵ ָהָיה ְמַבׁשּ   ָמקֹום ׁשֶ

א ָחָנן ּום  ַאּבָ יאֹוֵמר ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַתח אֶהל מֹוֵעד" ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ ַתח אֹ -  "ְוִגּלַ ֵאין ּפֶ ל ְזַמן ׁשֶ ַח. ּכָ תּוַח ֵאינֹו ְמַגּלֵ   ֶהל מֹוֵעד ּפָ

י ְמעֹון ׁשְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  זּוִריׁשִ
ַתח אֶהל מֹוֵעד" ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ  ְולֹא ְנִזיָרה -  "ְוִגּלַ

ה.   מה,ב ְרֵחי ְכהּוּנָ ּה ּפִ רּו ּבָ א ִיְתּגָ ּמָ   ׁשֶ
  ָאַמר לֹו: ִלְדָבֶריָך סֹוָטה ּתֹוִכיַח, 

ְכִתיב ּה  ּדִ 106"ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה'" :ּבָ
א ִיְתגָּ  (במדבר ה, טז)  ּמָ יַנן ׁשֶ ְרֵחי ְוָלא ָחְייׁשִ ּה ּפִ רּו ּבָ

ה!    ְכהּוּנָ
  ּכֹוֶחֶלת ּופֹוֶקֶסת.  - זֹו ָאַמר ָלֶהן: 

."ֵאיָנּה ּכֹוֶחֶלת ְוּפֹוֶקֶסת -זֹו 
                                                           

ָלִמי אאאא 102 ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני הְוִאם ֶזַבח ׁשְ ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ נֹו ִאם ִמן ַהּבָ    '.ם ָקְרּבָ
ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת בבבב ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָזְרקּו ּבְ ָחטֹו ּפֶ נֹו ּוׁשְ ַח ָסִביב ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרּבָ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ   .ַהּדָ

רְולֹא ַתֲעלֶ  103 ִחי ֲאׁשֶ ֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו ה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ   לֹא ִתּגָ
104

ה ָנׂשא (ַדף רמ"ב):   ְרׁשָ ּפַ ָרׁש ּבְ ּדְ ּמִ ה ָנׂשא (ַדף רמ"ב): נּוַסח ַאֵחר ּבַ ְרׁשָ ּפַ ָרׁש ּבְ ּדְ ּמִ ה ָנׂשא (ַדף רמ"ב): נּוַסח ַאֵחר ּבַ ְרׁשָ ּפַ ָרׁש ּבְ ּדְ ּמִ ה ָנׂשא (ַדף רמ"ב): נּוַסח ַאֵחר ּבַ ְרׁשָ ּפַ ָרׁש ּבְ ּדְ ּמִ ִזיר"נּוַסח ַאֵחר ּבַ ח ַהּנָ             –––– ""ְוִגּלַ
ה ּיָ י יאׁשִ ר, אֹו ֵאינֹו?  ַרּבִ תּוב ְמַדּבֵ ָלִמים ַהּכָ ׁשְ   אֹוֵמר: ּבִ

ְך ָאְמָרה ּתֹוָרה ר (שמות כ, כג)    וכו'    ֲעֶלה""לֹא תַּ     :ִאם ּכָ תּוב ְמַדּבֵ ָלִמים ַהּכָ ׁשְ א ּבִ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ֶאּלָ ַח ּפֶ ּלא ְיַגּלֵ ָבר ׁשֶ   ...."ַקל ָוחֹוֶמר ַלּדָ

ַחת זֶ  105 ר תַּ ַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ׂשְ ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ ָלִמיםבַ ְוִגּלַ ְ   ח ַהׁשּ
 'ְוִהְקִריב אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפֵני ה 106

    רש"י

  מתני' 
. כל מקוםשהחטאת קודמ' ב

כדכתיב (ויקרא ה) והקריב את 
אשר לחטאת ראשונה וקיימא 
לן (זבחים דף צ:) דאפילו חטאת 
העוף קודמת אף לעולת בהמה 
הואיל ובשאר מקומות מצינו 
שהיא קודמת אף כאן בנזיר 
תהא קודמת כדי שיהא נזיר 

   מגלח עליה:
 . איזה מהן לחטאת:ולא פירש

. כגון כבשה הראויה לחטאת
   שנתה: נקבה בת

. כבש זכר בן הראויה לעולה
   שנתו:

. איל בן שתי והראויה לשלמים
   שנים:

  
  גמ' 

''ר וגלח הנזיר פתח אהל ת
. על מועד בשלמים הכתוב מדבר

השלמים הוא אומר שיהא מגלח 
שהרי נאמר כאן פתח אהל מועד 
ולא מצינו שאר קדשים טעונין 
פתח אהל מועד אלא לשלמים 

וכדרב בלבד בשביל שהן דורון 
יהודה אמר שמואל ושחטו פתח 
אהל מועד בזמן שהוא פתוח 
ולא בזמן שהוא נעול מכאן 
לשלמים ששחטן קודם פתיחת 
דלתות ההיכל שפסולין (ערובין 

   דף ב.):
. או אינו אלא פתח אהל מועד

בפתח ההיכל יהא מגלח ולא 
   במקום אחר:
. שלא יהא מגלח אמרת אם כן

אלא בפתח ההיכל זהו דרך 
   ואי אתה רשאי: בזיון

. רבי יאשיה אומר אינו צריך
לומר מכאן שאסור דרך בזיון 
דמדוכתא אחריתי נפקא 
כדכתיב לא תעלה במעלות על 
מזבחי אלא דרך כבש שלא 
לגלות בשר ערוה עליו ק''ו שלא 

   ינהוג בו דרך בזיון:
. לומר ר' יצחק אומר אינו צריך

דמשום שהוא בזיון לא יגלח 
א יהא בו אפתח היכל שאפי' ל

בזיון אינו יכול לגלח אלא 
מבחוץ דכתיב ולקח את שער 

   ראש נזרו וגו':
. שאם יהא מגלח על יצא זה

פתח היכל שמחוסר לקיחה 
והבאה לעזרה ונתינה תחת 
הדוד הלכך אינו יכול לגלח אלא 
בצד הדוד של שלמים והאי 
דכתיב וגלח הנזיר פתח אהל 
 מועד בשלמים הכתוב מדבר:

. לכך נאמר בו אבא חנן אומר
פתח שאינו יכול לגלח כל זמן 
 שאין פתח אהל מועד פתוח:

. שהאשה לא נזיר ולא נזירה
 מגלחת בעזרה אלא במדינה:

כדי שלא יתגרו בה פרחי 
  כהונה: 

. סוטה אינה כוחלת ופוקסת
דהא לנוולה קא בעי וכיון 

  דמנוולה לא אתו לאיגרויי בה:



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
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        מה, במה, במה, במה, ב .29
ָנה              ִמׁשְ

ַער רֹ ַחת ַהּדּוד. ָהָיה נֹוֵטל ׂשְ ַח תַּ ּלֵ   אׁש ִנְזרֹו ּוְמׁשַ
ְמִדיָנה ַח ּבַ יּלֵ ַחת ַהדּ  -ְוִאם ּגִ ַח תַּ ּלֵ   ּוד. לֹא ָהָיה ְמׁשַ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֳהָרה.  :ּבַ ִתְגַלַחת ַהטָּ   ּבְ
ִתְגַלַחת ַהּטּוְמָאה  ַחת ַהּדּוד.  - ֲאָבל ּבְ ַח תַּ ּלֵ   לֹא ָהָיה ְמׁשַ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ְלַבדַהּכֹ ְמִדיָנה ּבִ ּבַ ֵמא ׁשֶ ַחת ַהּדּוד, חּוץ ִמן ַהטָּ ִחין תַּ ּלְ    .ל ְמׁשַ

  

ָמָרא             ּגְ

  . "אׁש ִנְזרוֹ ַער רֹנֹוֵטל ׂשְ "
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַער רֹ" ְך, נֹוֵטל ֶאת ָהרֹוֶטב ְונֹוֵתן ַעל ׂשְ ָלִמים. ְוַאַחר ּכָ ל ׁשְ ַחת ַהּדּוד ׁשֶ ַח תַּ ּלֵ   אׁש ִנְזרֹו, ּוְמׁשַ

ם  את ְוָאׁשָ ל ַחטָּ ַחת ַהּדּוד ׁשֶ ח תַּ יּלַ   . "ָיָצא –ְוִאם ׁשִ
  

ָנִזיר  ם ּבְ א ָטהֹורָאׁשָ   ?! ִמי ִאיּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ם  ל ָאׁשָ ַחת ַהּדּוד ׁשֶ ַח ּתַ ּלֵ   ָיָצא.  -ָהִכי ָקָאַמר: ְוִאם ָנִזיר ָטֵמא ְמׁשַ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָלִמים"" :ָאַמר ְקָרא ְ ַחת ֶזַבח ַהׁשּ ר ּתַ 107ֲאׁשֶ
  , (במדבר ו, יח) 

יו.  ְחּתָ ְבחֹו ְיֵהא ּתַ   ִמּזִ
  
ַח " ח תַּ יּלַ את ְוִאם ׁשִ ל ַחטָּ   , "ָיָצא –ת ַהּדּוד ׁשֶ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ם.  - ""ֶזַבח :ָאַמר ְקָרא את ְוָאׁשָ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהַחּטָ
  

יּה ְלַהאי  יְקּתֵ   ֵמרֹוֶטב!  "ֶזַבח"ְוָהא ַאּפִ
  

ן ֵליָמא ְקָרא ָלִמים' :ִאם ּכֵ ְ    ?, ַמאי "ֶזַבח"'ֵמרֹוֶטב ַהׁשּ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ את  :ׁשְ ם. ְלַרּבֹות ַחּטָ   ְוָאׁשָ
  

ָאָתא!  :ְוֵאיָמא ם הּוא ּדְ את ְוָאׁשָ ּה ְלַחּטָ   ּכּולָּ
  

ן ֵליָמא ָלִמים ְוֶזַבח' :ִאם ּכֵ ָלִמים", ַמאי 'ׁשְ ְ    ?"ֶזַבח ַהׁשּ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ י :ׁשְ ְרּתֵ    .ּתַ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַחת ַהּדּודַהּכֹ" ִחין תַּ ּלְ    ,ל, ָהיּו ְמׁשַ

ַח  יּלֵ ּגִ ֵמא ׁשֶ ר, חּוץ ִמטָּ ָערֹו ִנְקּבָ ְ ׂשּ ֵני ׁשֶ ִדיָנה ִמּפְ ּמְ   ּבַ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
אן ְוָכאן -ְטהֹוִרים  ִחין,  ּכָ ּלְ   ָהיּו ְמׁשַ
ִחין.  - ְטֵמִאים  ּלְ אן ְוָכאן לֹא ָהיּו ְמׁשַ   ּכָ

ַחת ַהּדוּ אֹוְמִרים: ַהּכֹ ֲחָכִמיםוַ  ִחין תַּ ּלְ   ד, ל לֹא ָהיּו ְמׁשַ
ִמְצָותוֹ  ה ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ֵני ׁשֶ ׁש, ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ּבַ  "חּוץ ִמן ָטהֹור ׁשֶ

                                                           

ַחת זֶ  107 ר תַּ ַער רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ׂשְ ִזיר ּפֶ ח ַהּנָ ָלִמיםְוִגּלַ ְ   ַבח ַהׁשּ

    רש"י

  מתני' 
. ה''ג במתני' היה ומשלח ומניח

נוטל שער ראש נזרו ומשלח 
תחת הדוד ואם גילח במדינה 
לא היה משלח תחת הדוד במה 
דברים אמורי' בתגלחת הטהרה 
אבל בתגלחת הטומאה לא היה 
משלח תחת הדוד ר' מאיר 

ת הדוד אומר הכל משלחין תח
חוץ מן הטמא שבמדינה בלבד 
וספרים שכתוב בהן במשנתנו 
אם שילח תחת הדוד של אשם 
יצא שבשתא היא דל''ג ליה 
במתניתין אלא בגמ' ת''ר 
ואח''כ נוטל את הרוטב כו' והכי 
פירושא דמתני' היה נוטל שער 
ראש נזרו ומשלחו תחת הדוד 
של שלמים ואם גילח במדינה 

של  לא היה משלחו תחת הדוד
   שלמים:

. אמרו בד''א בתגלחת הטהרה
שאם גילח במקדש משלח תחת 
הדוד אבל לא בזמן שגילח 
במדינה אבל בתגלחת הטומאה 
אפי' בזמן שמגלח במקדש אינו 
משלח תחת הדוד של אשם 
שאין לך משלח תחת הדוד אלא 
הטהור שבמקדש מפני שעשה 

  נזירותו כמצותו:
ר' מאיר אומר הכל משלחין 

בין טהור שגילח . תחת הדוד
במדינה בין טמא שגילח בעזרה 
ואין לך שאינו משלח תחת הדוד 
אלא חוץ מן הטמא במדינה 
בלבד: גמ' וברישא דגמ' ל''ג 
אשם בנזיר מי איכא אלא ה''ג 
ת''ר ואח''כ נוטל את הרוטב 
ונותן על השער של ראש נזירותו 
ומשלח תחת הדוד של שלמים 
ואם שילח תחת הדוד של אשם 

טאת יצא אשם בנזיר ושל ח
טהור מי איכא אמר רבא ה''ק 
ואם נזיר טמא משלח תחת 

   הדוד של אשם יצא:
מנא הני מילי אמר רבא אמר 

. קרא אשר תחת זבח השלמים
דמשמע אשר תחתיו יהא זבח 
השלמים לומר לך מן הזבח 
עצמו יהא תחתיו: ואם שילח 
תחת הדוד של חטאת ושל אשם 

   יצא:
חטאת  מ''ט דכתיב זבח לרבות

. שהטהור ששולח תחת ואשם
זבח שלו דהיינו חטאת יצא ואם 
טמא הוא טעון שילוח תחת זבח 

  שלו דהיינו אשם: 
ה''ג ת''ר הכל משלחין תחת 
הדוד חוץ מטמא שבמדינה 
מפני ששערו נקבר דברי רבי 
מאיר ר' יהודה אומר טהורים 

בין במקדש בין כאן וכאן. 
במדינה היו משלחין טמאים 

  לא היו משלחין: כאן וכאן 
וחכמים אומרים הכל לא היו 
משלחין תחת הדוד חוץ מטהור 
שבמקדש מפני שנעשה 

. וסתם מתניתין דידן כמצותו
אליבא דחכמים וכדפרשינן 

   לעיל:
. שגילח במקדש שנעשה כמצותו

   כמצותו:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א    ––––    מה, במה, במה, במה, ב .30
ָנה              ִמׁשְ

ָלִמים אֹו ׁשֹוְלָקן.  ְ ל ֶאת ַהׁשּ ֵ   ָהָיה ְמַבׁשּ
ה ַאַח ַהּכֹ ל, ּוְרִקיק ַמּצָ ה ַאַחת ִמן ַהסַּ ה ַמּצָ ָלה ִמן ָהַאִיל, ְוַחּלָ ׁשֵ רֹוַע ּבְ   ת, ֵהן נֹוֵטל ֶאת ַהּזְ

ִזיר, ּוְמִניָפן י ַהּנָ ּפֵ ְונֹוֵתן ַעל ּכַ
108
  , כ)-יט(במדבר ו, 

ִתים.   ֵמא ַלּמֵ ּתֹות ַיִין ּוְלִהטָּ ִזיר ִלׁשְ ר ַהּנָ ְך הּותַּ   ְוַאַחר ּכָ
י   מו,א ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

יִ  ּיַ ּתֹות ּבַ ִזיר ִלׁשְ ר ַהּנָ ִמים הּותַּ ְזַרק ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהּדָ ּנִ יָון ׁשֶ ִתיםּכֵ ֵמא ַלּמֵ   . ן ּוְלִהיטָּ
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִזיר ָיִין"" ה ַהנָּ ּתֶ ן -  (במדבר ו, כ) "ְוַאַחר ִיׁשְ ים ּכּוּלָ ֲעׂשִ   ,ַאַחר ַהּמַ

ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ה ְיִחיִדי   ."ַאַחר ַמֲעׂשֶ
  

ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ
  

ִת  ִזיר ָיִין" :יב ָהָכאּכְ ה ַהנָּ ּתֶ    ,"ְוַאַחר ִיׁשְ
חֹו ֶאת ִנְזרֹו"" :ּוְכִתיב ָהָתם לְּ   , ַאַחר ִהְתּגַ

ה ְיִחיִדי,  -  "ַאַחר" :ָמה ָהָתם   ַמֲעׂשֶ
אן ה ְיִחיִדי.  -  "ַאַחר" :ַאף ּכָ   ַמֲעׂשֶ

  
ְרַווְייהּו!  :ֵאיָמא א ּתַ ִאיּכָ   ַעד ּדְ

  
ָוה ָלּמָ  ,ִאי ָהִכי ֵזיָרה ׁשָ   ה ִלי? ּגְ

  
  
  
  

                                                           

לָ  יטיטיטיט 108 ׁשֵ רַֹע ּבְ חֹו ֶאת נִ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּזְ ּלְ ִזיר ַאַחר ִהְתּגַ י ַהּנָ ּפֵ ה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל ּכַ ל ּוְרִקיק ַמּצָ ה ַאַחת ִמן ַהּסַ ת ַמּצָ   ְזרֹו: ה ִמן ָהַאִיל ְוַחּלַ
נּוָפה ִלְפֵני ְוֵהִניף אֹוָתם  ככככ רּוָמה ְוַאַחר  'הַהּכֵֹהן תְּ נּוָפה ְוַעל ׁשֹוק ַהתְּ ִזיר ָיִיןקֶֹדׁש הּוא ַלּכֵֹהן ַעל ֲחֵזה ַהתְּ ה ַהּנָ תֶּ   ִיׁשְ

    רש"י

  מתני' 
. שאינו מבושל יפה או שולקן
  וושקוד''ר 

 {ושקו"ד: כמעט חי (לא
   בלע''ז: מבושל)}

. איכא למ''ד את הזרוע בשלה
שלמה ואיכא למ''ד בזרוע 
שנתבשלה עם האיל במסכת 

 חולין (דף צח:):
  

  גמ' 
. אחר קרבן אחר מעשים כולן

ואחר תגלחת ותגלחת מעכבת 
   דברי ר' אליעזר:

. אחר וחכ''א אחר מעשה יחידי
קרבן ואף על גב שעדיין לא גילח 

   דתגלחת לא מעכבא:
. תם אחר מעשה יחידימה ה

דלאחר גילוח עביד תנופה 
כדכתיב ונתן על כפי הנזיר אחר 

  התגלחו את נזרו: 
דמה  ואימא עד דאיכא תרוייהו

התם אחר תגלחת כדכתיב אחר 
התגלחו אף כאן נמי אחר 

  התגלחו:



                 "" ְׁשָׁשה ִמיִנין –מסכת נזיר פרק ו' 
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        בבבב- - - - מו, אמו, אמו, אמו, א .31
  : ַרבָאַמר 

ָנִזיר נּוָפה ּבְ ֶבת - ּתְ    .ְמַעּכֶ
  

ַמאן?  א ּדְ יּבָ   ַאלִּ
ַנן  :ִאיֵליָמא ַרּבָ א ּדְ יּבָ ָבא - ַאּלִ ַנן לֹא ְמַעּכְ ְגַלַחת ָאְמִרי ַרּבָ ֲעָיא ,ּתִ נּוָפה ִמיּבָ    ?!ּתְ

א  יּבָ א ַאּלִ יּדְ ֶאלָּ יָטא, ָהָאַמר -  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ׁשִ י ּפְ ם"ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ ים ּכּוּלָ   ! "ַאַחר ַמֲעׂשִ
  

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ ָיֵרי ִמְצָוה ִהיא, ּדִ ּכֵ ָרה ׁשְ ּפָ   ְלִעְנַין ּכַ
ב,  ַעּכֵ   ָהָכא ַנִמי לֹא ּתְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ָבא?   מו,ב    !ּוִמי ְמַעּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ִזיר""זֹ " י -  (במדבר ו, כא) את ּתֹוַרת ַהּנָ ִיםּבֵ ּפַ ֵאין לֹו ּכַ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ּפַ ׁש לֹו ּכַ ּיֵ    !"ן ׁשֶ
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוֶאּלָ

ִזיר""זֹ " ָער - את ּתֹוַרת ַהּנָ ֵאין לֹו ׂשֵ ין ׁשֶ ָער ּבֵ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ין ׁשֶ   , "ּבֵ
ָבאּדְ ָהִכי ַנִמי     ?לֹא ְמַעּכְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

  ָנִזיר ְממֹוָרט, "
אי ּמַ ית ׁשַ    אֹוְמִרים: ּבֵ

ַער ַעל רֹ    .אׁשוֹ ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲעִביר תַּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ַער ַעל רֹ   . "אׁשוֹ ָצִריְך ְלַהֲעִביר תַּ
  : ָרִביָנאְוָאַמר 

אי "ֵאינֹו ָצִריְך"ַמאי  ּמַ    ?ְלֵבית ׁשַ
ָנה - "ֵאינֹו ָצִריךְ " ּקָ   .ֵאין לֹו ּתַ

ל ֵב ָהא לְ  ָנה -ית ִהּלֵ ּקָ   !ֵיׁש לֹו ּתַ
  
יּדְ ַהְיינּו וְ  ָדת.  ַרּבִ   ּפְ

יָאַמר ּדְ  ָדת ַרּבִ   : ּפְ
אי וְ  ּמַ ית ׁשַ יּבֵ ָבר ֶאָחד ַרּבִ   . ֱאִליֶעֶזר ָאְמרּו ּדָ

  
יַמאי     ?ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶהן ָיד ְוֶרֶגלֵאין לֹו ּבֹ"
109
  ֵאין לֹו ָטֳהָרה עֹוָלִמית,  -  

ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
י ְמעוֹ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ןׁשִ

יֶחּנּו ַעל ְמקֹומֹו, ְוֵיֵצא.    ַיּנִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

מֹ ל ׂשְ יַח ַעל ׁשֶ    ."ְוֵיֵצא ,אלַיּנִ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָאְמִרי ָלּה  ָ    :ִליׁשּ
  

  : ַרבָאַמר 
ָנִזיר נּוָפה ּבְ ֶבת.  - ּתְ   ְמַעּכֶ

  
ַמאן א ּדְ יּבָ    ?ַאּלִ

א  יּבָ יּדְ ִאיֵליָמא ַאּלִ יָטא –ֶזר ֱאִליֶע  ַרּבִ ׁשִ יָהָאַמר  !ּפְ ם"ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ ים ּכּוּלָ   ! "ַאַחר ַמֲעׂשִ
ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ א ַאּלִ ֲעָיא - ֶאלָּ נּוָפה ִמיּבָ ָבא, תְּ ַנן לֹא ְמַעּכְ ְגַלַחת ָאְמִרי ַרּבָ א ֵיׁש לֹוַמר ּתִ ּתָ    ?ָהׁשְ

                                                           

ֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַע  109 ּטַ נּוְך אֶֹזן ַהּמִ ם ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ַעל תְּ ם ָהָאׁשָ   (ויקרא יד, יד) ל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִניתְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ

    רש"י

. מלשתות אמר רב תנופה בנזיר מעכבת
   יין וליטמא למתים:

. היא כיון דלענין כפרה שירי מצוה
וכדאמר מר (יומא ה.) לתנופה לכפר וכי 
תנופה מכפרת והלא אין כפרה אלא בדם 
כדכתיב כי הדם הוא בנפש יכפר אלא 
לומר לך שאם עשה לתנופה שירי מצוה 
מעלה עליו הכתוב כאילו כיפר וכיפר גבי 

 נזיר נמי לא מעכב קא משמע לן:
   . בנזיר:ומי מעכבא

לו  . בין שישוהתניא זאת תורת הנזיר
כפיים. לקיים מצות תנופה ובין שאין לו 
כפים שהתנופה אינה מעכבת: ותסברא 
דהא דתני בין שיש לו כפים כו' דקא בעי 
למימר דאינה מעכבת ואלא הא דתניא 
זאת תורת הנזיר כו' ה''נ דכי אין לו שער 
לא מיעכבא דהא דכתיב וגלח את שער 
ראש נזרו אע''פ שאין לו שיער יצא ומי 

רת הכי והתניא נזיר ממורט מצית אמ
שאין לו שיער בית שמאי אומרים אינו 
צריך להעביר תער על בשרו וב''ה אומרים 

   צריך:
. עלה דההיא מתני' אינו צריך ואמר רבינא

   דקאמרי ב''ש:
. הואיל ואין יכולין לקיים בו אין לו תקנה

מצות גילוח אבל לב''ה דאמרי צריך 
בעלמא לדידהו יש לו תקנה בהעברת תער 

  ואע''פ שאין שם שיער שיהא מגלח ממנו:
. דאמר במכילתא והיינו דרבי פדת

אחריתי. דבית שמאי דהכא ור' אליעזר 
אמרו דבר אחד ב''ש הא דאמרן שאין לו 
תקנה הואיל ואין יכול לקיים בו מצות 

  גילוח: 
ור' אליעזר דתני' אין למצורע בהן יד ובהן 

יכול  לפי שאין רגל אין לו טהרה עולמית.
לקיים בו מתן דם ושמן על בהן ידו שמע 
מינה דמדקאמר ר' פדת דב''ש ור' אליעזר 
אמרו דבר אחד ושמעינן להו לב''ש 
דאמרי דתגלחת שיער מעכבא דרבי 
אליעזר נמי קאי כוותייהו דאית להו 
דתנופה מעכבא והאיך מתני' דתני בין 
שאין לו כפים כו' [ע''כ] דמעכבא משמע 

ופה בנזיר מעכבת ותנופה ל''א אמר רב תנ
מי מעכבא ואפילו לר''א והא תניא זאת 
תורת הנזיר כו' כדלעיל אלמא דלא 
מעכבא ותסברא דלא מעכבא ואלא הא 
דתניא כו' ואי מוקמת לה לההיא כגון 
דלא מעכבא הא דתני' נזיר ממורט ב''ש 
אומרים א''צ כו' שאפי' בלא העברה מותר 

תער ביין וב''ה אומרים צריך להעביר 
ומדאינו יכול לקיים בו מצות גילוח והוא 
צריך גילוח דהא צריך לכך אלמא דנזיר 
שאין לו שיער אין לו תקנה דתגלחת שיער 
מעכבא ומדהא מעכבא תנופה נמי מעכבא 
וכדרב א''ר אבינא לעולם תנופה לא 
מעכבא והאי דקא משמע לן דב''ש וב''ה 
איפכא הויא דמאי אינו צריך לב''ש 

ן לו תקנה והכי אמרי ב''ש דקאמר דאי
אינו צריך להעביר תער על ראשו עדיין לא 
יהא מותר מפני שאין שם העברת שער 
אבל לב''ה יש לו תקנה והכי משמע צריך 
לזה להעביר תער על ראשו ואף על פי 
שאין שם שיער יצא ידי חובתו ואף על גב 
דליכא גילוח ולעולם לב''ה גילוח לא 

ה וקשיא לרב מעכבא והוא הדין לתנופ
אין לו  וחכמים אומריםוהיינו דר' פדת: 

  בהן ימין נותנו על בהן שמאל ויצא: 
לשון אחר אמרי לה אמר רב תנופה 

כו' ומי לא מעכבא ואפילו מעכבת בנזיר 
לרבנן והא תניא זאת תורת הנזיר בין 
שאין לו כפים משמע דצריך תנופה 
דתנופה מעכבא ומי מעכבא ואלא הא 

רת הנזיר בין שאין לו שיער דתני' זאת תו
והתניא נזיר ממורט ב''ה. אומרים צריך 
להעביר תער על ראשו דמשמע דיעביר על 
ראשו ויצא דלא מעכבא דיש לו תקנה 
אלמא הא נמי דתני בין שאין לו כפים ה''נ 
דלא מעכבא וקשיא לרבא אמר רבינא 
לעולם אימא לך דמעכבא כרבא מאי צריך 

ה דמעכבא הא לב''ה צריך ואין לו תקנ
לב''ש יש לו תקנה ופליגא דרבי פדת 

  דאמר דב''ש ור''א אמרו דבר אחד כו':
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ָבא    ?!ּוִמי לֹא ְמַעּכְ

   :ְוָהַתְנָיא

ִים - ִזיר"את ּתֹוַרת ַהנָּ "זֹ " ּפַ ֵאין לֹו ּכַ ִים ּוֵבין ׁשֶ ּפַ ׁש לֹו ּכַ ּיֵ ין ׁשֶ   ! "ּבֵ
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוֶאּלָ

ִזיר""זֹ " ָער - את ּתֹוַרת ַהּנָ ֵאין לֹו ׂשֵ ָער ּוֵבין ׁשֶ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ ין ׁשֶ   , "ּבֵ
ָבא ְמַעּכְ    ?ָהִכי ַנִמי ּדִ

   :ְוָהַתְנָיא
  ָנִזיר ְממֹוָרט, "

אי ּמַ ית ׁשַ   ֹוְמִרים: א ּבֵ
ַער ַעל ראׁשֹו,    ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהֲעִביר תַּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
  ! "ָצִריךְ 

  
יָאַמר    : ָאִביָנא ַרּבִ
ל "ָצִריְך"ַמאי     ?ְלֵבית ִהּלֵ

ָנה -  "ָצִריךְ " ּקָ   .ְוֵאין לֹו ּתַ
   

אי ֵב לְ  ּמַ ָנה.  -ית ׁשַ ּקָ   ֵיׁש לֹו ּתַ
יּדְ ִליָגא ְפ וּ  ָדת ַרּבִ   .ּפְ
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ָנה              ִמׁשְ

ַבח, וְ  ַח ַעל ַהּזֶ יּלֵ סּול ּגִ סּוָלה,  - ִנְמָצא ּפָ ְגַלְחּתֹו ּפְ   תִּ
   .ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לוֹ 

ָמן  נֹוָתיו ִלׁשְ ְך ֵהִביא ָקְרּבְ ָמּה ְוַאַחר ּכָ ּלא ִלׁשְ את ׁשֶ ַח ַעל ַהַחטָּ יּלֵ סּוָלה,  - ּגִ ְגַלְחּתֹו ּפְ   תִּ
  ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לֹו. 

ַח ַעל ָהעֹוָלה  יּלֵ   ּגִ
ָמן  נֹוָתיו ִלׁשְ ְך ֵהִביא ָקְרּבְ ָמן, ְוַאַחר ּכָ ּלא ִלׁשְ ָלִמים ׁשֶ ְ סּוָלה,  -אֹו ַעל ַהׁשּ ְגַלְחּתֹו ּפְ   תִּ

  ּוְזָבָחיו לֹא ָעלּו לֹו.  
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ַבח    לֹא ָעָלה לֹו,  -אֹותֹו ַהּזֶ
ָאר ְזָבִחים    ָעלּו.  -ֲאָבל ׁשְ

  
ר וְ  ׁשֵ ן, ְוִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ּכָ תָּ ָלׁשְ ַח ַעל ׁשְ יּלֵ ָרה,  - ִאם ּגִ ׁשֵ ְגַלְחּתֹו ּכְ   תִּ

ָאר ְזָבִחים   . ְוָיִביא ׁשְ
  

ָמָרא             ּגְ

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
   :את אֹוֶמֶרתזֹ 

יָקָסַבר  ְלֵמי ְנָדָבה  ַרּבִ ַח ַעל ׁשַ יּלֵ ּגִ ְמעֹון: ָנִזיר ׁשֶ   . אָיָצ  - ׁשִ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  
ָלִמים" :ָאַמר ְקָראּדְ  ְ ַחת ֶזַבח ַהׁשּ ר ּתַ ַתב (ויקרא יד, יח) "ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ָלָמיו' :ְולֹא ּכָ    '.ַעל ׁשְ

    רש"י

  מתני' 
   . על אחד מזבחיו:גילח

. ונמצא פסול תגלחתו פסולה
וסותר שלשים וזבחיו שהפריש 
עכשיו לא עלו וצריך להביא 

   אחרים במקומן:
כיצד גילח על חטאת שלא 

. כלומר שנעשית שלא לשמה
   שם חטאת:ל

. ואח''כ הביא שאר קרבנותיו
כגון עולה ושלמים לשמן וכן אם 
גילח על העולה או על השלמים 
שנעשו שלא לשמן וכולן 
תגלחתן פסולה וסותר שלשים 
ומביא קרבנות אחרים במקום 

  שלשתן:
. אם גילח על העולה ר''ש אומר

או על השלמים שלא לשמן 
ושאר קרבנות הביא לשמן 

אר זבחים עלו תגלחתו כשרה וש
לו אבל אותו הזבח בלבד לא 
עלה לו ויביא זבח אחר במקומו 
והיינו טעמא דתגלחתו כשרה 
דהואיל וזבח אחר בעלמא כשר 
הוא דתנן [בריש זבחים] כל 
הזבחים ששחטן שלא לשמן 
כשרין אלא שלא עלו לבעלים 
לשם חובה ה''נ כשרה לתגלחתו 
אבל במקום שגילח על החטאת 

מודה ר''ש שעשאה שלא לשמה 
דתגלחתו פסולה לפי שזבחו 
פסול הוא כדתנן כל הזבחים כו' 
חוץ מן החטאת ששחטה שלא 

   לשמה פסולה:
. סתם ואם גילח על שלשתן

ונמצא אחד מהן כשר תגלחתו 
כשרה לדברי הכל שהרי על זבח 
כשר נמי גילח ויביא שאר 

   זבחים במקום הפסולין:
  

  גמ' 
. מדתני אמר רב אדא בר אהבה

עון כי גילח על זבח כשר ר' שמ
אע''ג דלא עלה לבעלים לשם 

   חובה תגלחתו כשרה:
זאת אומרת דקסבר ר''ש נזיר 

. שגילח על שלמי נדבה יצא
ובלבד שיביא קרבנותיו משלם 
דאילו כי גילח על השלמים שלא 
לשמן מאי הוו נדבה דאמר מר 
(שם) כאשר נדרת ליי' אלהיך 
נדבה אם כמו שנדרת יהא נדר 

יהא נדבה ואמר ר''ש  ואם לאו
   דתגלחתו כשרה:

. וגלח הנזיר וכתיב דאמר קרא
ונתן על האש אשר תחת זבח 
השלמים ולא כתיב על שלמיו 
דאילו נאמר שלמיו הוה משמע 
שלמי נזיר ממש והשתא דכתיב 
השלמים אלמא אפילו על שלמי 

 נדבה יצא:
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ָנה    מז,א             ִמׁשְ

ִמים, ְוִנְטָמא,  ְזַרק ָעָליו ֶאָחד ִמן ַהּדָ ּנִ   ִמי ׁשֶ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  . לסֹוֵתר ֶאת ַהּכֹ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

נֹוָתיו ְוִיְטַהר.  ָאר ָקְרּבְ   ָיִביא ׁשְ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
ִמים,  ְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהּדָ ּנִ ְרמֹוִדית ׁשֶ ִמְרָים ַהתַּ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ָתה.  ּמֵ ֶנת, ְוָהְלָכה ּוָמְצָאה ׁשֶ ָהְיָתה ְמסּוּכֶ ּה ׁשֶ תָּ אּו ְוָאְמרּו ָלּה ַעל ּבִ   ּוּבָ
  : ֲחָכִמיםְמרּו ְוָא 

נֹוֶתיָה ְוִתְטַהר ָאר ָקְרּבְ ִביא ׁשְ   . תָּ
  

ָמָרא             ּגְ

  ָקָתֵני: 
י"    ."לסֹוֵתר ֶאת ַהּכֹ :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יְוָהָאַמר  ְבָעה סֹוֵתר"ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ ל ַאַחר ְמלֹאת ׁשִ   ! "ּכָ
  

  : ַרבָאַמר 
ָקָאַמר  ?"סֹוֵתר"ַמאי  יַנִמי ּדְ נֹוָתיו. ֱאִליֶע  ַרּבִ   ֶזר סֹוֵתר ָקְרּבְ

  
ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני נֹוָתיו ְוִיְטַהר :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ " :ּדְ ָאר ָקְרּבְ "ָיִביא ׁשְ
110 ,  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
הוּ " ִמים, ַנִמי  ַמֲעׂשֶ ְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהּדָ ּנִ ְרמֹוִדית ׁשֶ ִמְרָים ַהתַּ   ּבְ

ָתה, ּוָבאּו ְוהֹוִדי ּמֵ ֶנת ְוָהְלָכה ּוָמְצָאה ׁשֶ ָהְיָתה ְמסּוּכֶ ּה ׁשֶ תָּ   עּוָה ַעל ּבִ
נֹוֶתיָה ְוִתְטַהר ָאר ָקְרּבְ ִביא ׁשְ   . "ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: תָּ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
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    רש"י

  מתני' 
. מתרמוד במרים התרמודית

   שם מקום:
נת והלכה ומצאה שהיא מסוכ

. ונטמאת עליה ואמרו שמתה
   חכמים כו':

  
  גמ' 

. במתני' ר' אליעזר אומר קתני
סותר את הכל והא שמעינן ליה 
דאמר דכל אחר מלאת שבעה 
סותר ותו לא והא הכא אחר 

   מלאת הוא:
אמר רב מאי סותר נמי דקאמר 

. והכי ר''א סותר קרבנותיו
קאמר יביא כל קרבנותיו לאחר 

ותו זבח ראשון שיטהר וא
שנזרק דמו לא עלה לו ולעולם 
הז' הוא דסותר ותו לא לדברי 
הכל ובהא פליגי ר' אליעזר סבר 
אותו זבח ראשון לא עלה לו 
ויביא אחר במקומו עם שאר 
קרבנותיו שהפריש לכשיטהר 

   לאחר ז':
. והכי נמי מסתברא

דאקרבנותיו קאי מדקתני 
וחכמים אומרים יביא שאר 

מכלל דלרבי  קרבנותיו ויטהר
אליעזר סבירא ליה דאף ראשון 
לא עלה לו וצריך להביא אחר: 
ענין אחר אמר רב מאי סותר 
נמי דקאמר ר' אליעזר סותר 
את קרבנותיו ולא מיבעיא זבח 
ראשון דאינו עולה לו אלא אותו 
שהפריש תחלה צריך להחליף 
ויביא אחר במקומו וחכמים 
אומרים אותו ראשון בלבד לא 

יך להביא אחר עלה לו וצר
במקומו אבל שאר קרבנות 
שהפריש אינו צריך להחליף 
אלא לכשיטהר יביא אותם ה''נ 
מסתברא דאקרבנות פליגי 
מדקאמרי רבנן דיביא שאר 
קרבנות ויטהר אלמא דשמעי 
מיניה דרבי אליעזר דאפי' אותן 
קרבנות שהפריש תחלה אינו 
יכול להביא לקרבנותיו ואמרו 

 מי כו':ליה רבנן מביא ומעשה נ


