
 

 

 

 

 

 

 ?לסטים שגילחוהו או גילחכיצד הדין אם . יום' ל נזירות סתם -משנה  .1

 יום יוכל לגלח. 30ער של ינזירותו, ורק כשיהיה לו שוב ש סותר

 

 נסתפקו האם השיער גדל מלמטה או מלמעלה. מה הנפק"מ? .2

 ,אם גדל מלמטה, א"כ שקלו שער הנזירות וצריך למנות שוב ל', לעיקרו ראשו לכוף כדי בו ושיירו ליסטים שגילחוהו נזיר - מינה נפקא

 מה שהקדיש עדין נשאר, ויוכל לגלח.  –ואם גדל מלמעלה 

 

 מנין רצו להוכיח לספק הנ"ל? .3

 דל מלמטה, היתה צריכה הביצה לעלות עם השערה., ואם השיער היה גהנמצאת תמיד בשורש השערהביצת כינה חיה  .א

 דל מלמטה והביצה יורדת למטה ומתקימת מהזיעה.יתכן שג –ונדחה 

 ער, ואם היה גדל מלמעלה היתה צריכה להיות בשורש, שמשמתה אינה זזה.יפעמים בראש השהנמצאת לביצת כינה מתה  .ב

 כיון שמתה ואינה נאחזת בשורש מחליקה לקצה השערה. –ונדחה 

 דל מלמטה.מתרפה מלמטה, ולכאורה זה משום שגשהיו קושרים שערם סמוך לראש, ולאחר שגודל  ,כושיים בלורית .ג

 .לראש סמוך ונרפית ממקומה בלילה נוסעת העלי שוכב שהוא יתכן שממה -ונדחה 

  למטה.ועושה את השער סבוך, וכאשר גדל נעשה רפוי רק צבע אדום שצובעים בו כבשים,  .ד

 שמע מינה. - שמע מינה שגדל מלמטה -כשגדל שערם נראים השורשים הלבנים כשצובעים הזקנים את זקנם בשחור,  .ה

 

  'סותר אינו - לעיקרו ראשו לכוף כדי בו ושיירו לסטים שגילחוהו נזיר' שנינו בברייתא: .4

 ם השער גדל מלמטה, הרי הוא חדש וצריך שיגדל בשיעור ל' יום, ומדוע אינו סותר?וא

 . סותר שבעה - שנזיר שנטמא לאחר מלאת אליעזר קודם שהספיק לגלח תגלחת של מצוה, וכשיטת רבי, מלאת אחר מדובר שגילחוהו

 ער של שבעה הראוי לתגלחת מצוה, יכול להקריב מיד.יולכן כיון שהשאירו בו ש

 כך תגלחת שנדחית בטהרה, נדחית בשבעה., שבעה ימים טומאה, נדחית כשם שתגלחת מצוה שנדחית משום -טעמו של רבי אליעזר 

 ער כדי שיוכל לכוף ראשו.יבכל שבעה גדל השחכמים שומקובל ביד 

 

 מה המקורות והדעות שמצינו בזה בברייתות? .חייב - שהוא כל]ניתק ביד[  שסיפסף או, בזוג בין בתער בין שגילח נזירשנינו:  .5

 ברייתא א' .א

 .ראשו' שער פרע גדל יהיה 'קדוש -מבטל עשה של  שהוא, כל סיפסף, מירט, נאמר במפורש. ובתלש תער -ר' יאשיה 

 וכו' אין איסור. והפסוק 'קדוש יהיה' מלמד שבתער עובר על עשה ולא תעשה. רק תער שנאמר במפורש אסור. אך בתלש - יונתן' ר

 ברייתא ב' .ב

  ראשו, על יעבור 'לא -תער נאמר במפורש, ומקור האיסור בתלש וכו'  -תנא קמא 

  ,ללמד שתגלחת נזיר בסוף נזירותו צריכה להיות דווקא בתער -דבר  הטעם שנכתב 'תער' אע"פ שלבסוף נתרבה כל

 היא חמורה יותר שהרי מגלח כל גופו.שכיון  ללמוד הלכה זו מתגלחת מצורעשאין 

 בתער אלא תגלחת תהא לא מלאת ' אחר.מלאת.. עד ראשו על יעבור לא תגלחת אחרונה בתער נלמד מ'תער -רבי 

 המילה 'תער' באה ללמד שעובר עליו בשני לאוין. -ולפי זה 
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