
  ט דף י– גידף מסכת נזיר        .ח"התשס'  אדר בוכ, ד"בס

  א"דף יג ע
נזיר,'ימתנ)א זה הרי וילדה דחי,דייקהמאירי.חזרה קתני כלבבימדלא

ולידה חי,משמע,לידה אלאידאינו נזירות ראשונהבב המרומיווהקש.לידה

התם,.)יז(נדריםבש"רשוה,שדה אוכל,מדאיתא אם נזיר הריני ,האומר

ואכילה,ואכל אכילה אכל נזירות שדההו.חייב הכ,למדמרומי נמיידאין

בןו לי כשיהיה כלחייבבאמר ולד.בןעל לי כשיהיה שאמר בסיפא ,אבל

זרעיישכונתוודכ להוליד שיכול ידי,מאיקישלדע על לו שנודע כיון

חייבשוב,הראשון התםד,תירץש"והרש.נזירותבאינו הנזירותלדתלישאני

דלמגדרו,אכילהבמעשה למימר קאתיאיכא כל,מילתא דולכך עברהיכא

נזירותאדיבוריה היכא.חייב ממילאדתליאבל דאתי בלידה אינו,הנזירות

.ראשונההבפעםאלאחייב

נזירחזרה'מתני)ב זה הרי חזרה"ד'התוסוכתבו.וילדה אחר'פי,ה מהריון

ק הגרעהקשהו.'וכוימאיולד בודאי,א"בחידושי הא לאשמועינן אתו מה

הוכחהבכה ליכא גוונא קאי בן דהוא ראשון דבעי,ימאילולד למאי אף דהא

שנילענין'בגמ הראשוןהמוכיחולד ביום,על בו וילדה בחזרה דוקא .היינו

למחרבאףד השני למיבעיא,נולד כלוליכא ולא יום חסר הראשון דלמא

אחר,חדשיו מהריון שנולד הכא שכן עיון.וכל בצריך יש.ונשאר אמנם

כונתם הראשון'לרד,המאיריכתבדכלבאר מן אינו הנזירות שחיוב ,יהודה

חשיבא לא שהפילה מחמתה,דלידה נזיר ספק אפילו היה לידת.ולא כן אם

קיימא בן דהוי ראשונה,השני כלידה לר.הויא כן שאין .שמעון'מה

יהודה"ד'תוס)ג לרבי דהפלאה,ד"בתוה,ה יהודה רבי לומר רצה לא .אבל

וכן'מתוס אלא"ד.)לד(לקמן'מתוסדידן שייך,ה דמתניתין דבגוונא משמע

הפלאה דנזירות חסרון הפלאהד,העירז"הגריובחידושי.לומר נזירות ענין

ספק דאיכא בגוונא הנזירותבשייכא הכא,חלות ודאיחלותאבל ,תהנזירות

בןבד לי שיהיה שאומר בודאי,מה נזירות עליו לשקאלא,מחיל זמןבע

בן,החלות לו בהוולד .שיהיה

והפילה"ד'תוס)ד קיימא,ד"בתוה,ה בר אורההקשה.מדהאי היכי,הקרן

דה קוימוכח משום,ימאיבן בןהא,חידהשניאי דהוא נתברר לא אכתי

יוםיק שלושים חי שלא כל להתוס,ותירץ.ימא להו שהואדכל',דסבירא זמן

נק,חי דלא למימר חיישינן חדשיולא לו כלו ולא מיד הזרע דחזקה,לט

מיד בנפל.דנקלט להכי,אבל חיישינן שהפילה תירץ.כיון איירא'דהגמ,עוד

יום שלושים שחי .לאחר

וכו',גמ)ה מיניה וכו'בעא קרבן הגרעהקשה.'והפריש אמאי,א"בחידושי

ולרבעי ולעבודה ולגיזתו קרבן לר,י"לענין הוכחה"הא הוי אם האיבעיא י

הנפל בשביל נזירות נוהג דבלא.גדולה הכיואי הלידהו מכח לנהוג צריך

נ,השנייה מינההא הלידהפקא בתהשנייהבאם נזירות,היא נוהג ואינו

לידתה מוכח,מחמת דאלא קימאזכרהיההנפלדהיכא בן ונשאר.היה

עיון אורהאמנם.בצריך והתוס"בד(,הקרן מהגמ)ל"ז'ה .להיפך'דייק

בתדמ לו בנולד מספקא ראשונה,דלא לידה מחמת נזירות חייב דאף,אי

ליה לית נזירות כןד,והקשה.חיוב על,אם ההקדש חל דלא פשיטא

נזיר,הקרבנות אינו דהוא עיון.כיון בצריך .ונשאר

רחומי',גמ)ו בן מיניה חיות"המהרביאר.בעא רחומיןדאי,ץ בן אלא,שמו

בגמרא שהוזכר אמורא אחתדכל דבריוכינוהופעם שם הכא,על נמי .והכי

מצינו מציעאוכן שעשויין,.)כה(בבבא והוא מגדלאה יצחק רבי אמר

.כמגדלין

מילתא',גמ)ז ליה כסיפא באנפיה כל לומר תמצי ד"רשפירש.אם ואם"י ה

נזירות,תמצי לקבל ליה לודכסיפא דהכי,בןכשיהא לביןדאדעתא בינו יזיר

דאםהכיומשום,עצמו לחבירויהאאמרינן הרא.קאמרבן ה"דש"ובפירוש

באנפיה לאמשום,ביארכל אם מילתא דעתלמגדכסיפא שהואה חפץנמיו

מקובצתו.בטובתו הראבשםהשיטה לקבל,ביארש"תוספי ליה דכסיפא

בן בשביל ראשון,אחרנזירות של בן על לא [אם כמו. דכוונתו ונראה

 .]בפירושו

כל"ד'תוס)ח לומר תמצי אם כוותך,ה לך דרחימנא קאמר הכי .ומסתמא

אורהביאר ד"ארשפליגי'דתוס,הקרן תמצי"י ואם תמצי,דפירש,ה אם

ועלידלומר אמר מילתא,ואניאמרובין,בין ליה כן"ורש.כסיפא דקדק ,י

בגמ לתוס."באנפיהכל"'מדקאמר ליהדדמשום,שפירשו'אבל כסיפא

כוותךאמרינ,מילתא לך דרחימנא לחבירו דקאמר היכא.ן אלא קאי לא

ואניד ועלי.אמר אחרינא,דבאמר טעמא קאמר,איכא דאדיבוריה ,משום

בגמ התוס.'כמבואר דהכאהד,לפרושי'ואתו לומר תמצי דוקאהיינו,אם

בתרייתא לומר[,לאיבעיא תמצי אם כל ].כדרך

  ב"דף יג ע
לפ',גמ)ט לכשיהא נזיר הריני ואניאמר ואמר חבירו ושמע בן העיר.לוני

אורה הראשוןד,הקרן בןאיהכשבאמר לשפיר,לי כשאומריש הסתפק

אההאם,"ואני"השני כמותך אני יהאאף אם או.קאמרבןלךאנזיר

אה,דילמא כמותך אני יהאאף אם הראשוןבאבל.קאמרבןליאנזיר אמר

בן לפלוני יהיה כמ,אם אני דאף נימא בןאי לפלוני כשיהא נזיר אהא ותך

ד,קאמר לישנא שפיר קאמר".ואני"אתי בן לי דכשיהא אמרת אי הרי,אלא

כמותו לחבירו,אינו בן כשיהא נזיר לעצמו,דהראשון בן כשיהא נזיר .והוא

לישב,וסיים [דיש למימר,לבארונראה. כמוהיינו,דקאמר"ואני"דדאיכא

נ,הראשון להיות שרוצה בןלענין הולדת בעבור (זיר ..)]ר.א.

וכו,'ימתנ)י ונזיר בן לי כשיהיה נזיר אורה.'הריני דלפירוש,הקרן ביאר
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ב,י"רש גמר לאחר אלא מגלח אינו דסיפא ובין דרישא בגוונא .הנזיריות'בין

בי,והקשה מגלח דלא את,נתיםכיון ומונה שלו את שמניח מינה נפקא מאי

בנו לנהוג,של סיבה אין מסויימתהא נזירות לשם מה,ותירץ.נזירות פי על

מקובצתשביאר ברשהשיטה הגליון מינהד,י"לסברת סתירה,נפקא לענין

דל.דטומאה שיער דבעינן לענין נזירותו שמשלים לגילוח'דבימים אינו,יום

נזירותו  .סותר

הריני"ד'תוס)יא נזירות,ד"בסוה,ה השלמת עד עליו בנו נזירות חייל .ודלא

מקובצת טעמייהו,.)טולקמן(ביארהשיטה ולכאן,דהיינו לכאן שעולה דמה

בנו לשל להפסיק דבעי משום להפסיק.היינו בעי דלא בגוונא כן דהא,ועל

נזירותו לאחר בנו לנזירות עולין,אמר ביאר.אינן הוא ש"הראשופירכאמנם

נולד"ד דד,ה משום לתרוויהו דעולים נזטעמא ימי להיכולים בנו יותירות

נזירותומובלעין כן,בימי לאחר,ואם בנו נזירות עליו שקיבל בגוונא גם

ל,נזירותו יש כשנולד בהדדי'אי נבלעו .יום

שבעים"ד'תוס)יב לאחר וכו,ד"בתוה,ה בירושלמי יש האורחביאר.'מיהא

עשרה"אי,הירושלמיבביאורמספקי'תוסד,מישור נוהגד,היינו"סותר

שאחרראיסו ימים בעשרה בנו לאמאהנזירות יוםדעשר,ותו שלפניהםים

ולכאןלוע ימים"סותר"ולשון,לכאן עשרה באותם נוהג שהיה אהיתר קאי

יום שבעים עד נולד היה דדאו.אילו להירושלמי ליה ולכאןלית לכאן ,עולה

בנו נזירות בשביל דהיתר ימים עשרה יוםלהשליםכדי,וסותר .שלושים

לנהוג עליו זאת יוםומלבד עשרים יום,עוד מאה של נזירות להשלים  .כדי

וכו"ד'תוס)יג רבא בעי ק',ה וכו'ומעכשיו כו'יום נזירות חיילא 'לא

וכו האיש זה דעת אין אורהוכתב.'דמסתמא מקובצתהקרן השיטה דמדברי

מעכשיו אמר שלא מעכשיו,נראה הנזירות חלה אי לרבא והקרן.ונסתפק

ביאר דרבאדאורה ק,ספיקו שנזירות מיד'כיון לחול יכולה הווי,לא לא

על.נזירותקבלת חלה דנזירות משום בנזירות לנהוג חייב שבודאי אף

חשיב.נזירות נמי דהפסקה דבגוונא דלמא גידולקבלהאו בסוף דאיכא כיון

.שיער

או"ד'תוס)יד וכו"ואע,ד"בתוה,ה סותר דתגלחת נשאר'ג אם אחראבל ו

וכו ויותר יום שלושים הרבניםבשםהביאהמאירי.'התגלחת דאף,אחרוני

מגלח לא דרבא רבאדאיומ.בבעיא שער",אמר גידול ליה דאית כיון

כו,"לבסוף ד,יגלחהכידמשוםתונואין דאיכאאלא נזירותמשום שיעור

מעכשיו,לבסוף המאה נזירות  .תחול

חדא"ד'תוס)טו ה(ד"בסוה,ה למבעיה"הגה,)באבעמוד מצי אי עיון וצריך

אורההקשה.'וכו של,הקרן שלושים כך ואחר יום מאה דמונה דפשיטא

עשרים מתניתיןוכ,אחר בן,דקתני לי כשיהיה ונזיר נזיר מונה,הריני התחיל

שלו בן,את לו נולד כך בנו,ואחר של את מונה כך ואחר שלו את .משלים

עיון בצריך לחלקולכאורה[.ונשאר יולד,יש אי ידע לא דמתניתין דבגוונא

נזירותו,בנו ימי דבתוך הזמן על נזירות עליו קיבל לא כן כן.אם שאין מה

גוונא נזירות,בכהאי אותה לחול יכולה לא זמן באותו (הא .)]ב.צ.י.

  א "דף יד ע
חיילא"ד'תוס)א מי דאחר,ד"בתוה,ה נזירות עולם נזיר מהשתא חיילא אי

כללעשר בו כיוצא אינו שלושיםמשום,המאיריביאר.ים להדנזירות יש

לבסוף וגילוח איןו,הפסק עולם אין,הפסקלהנזירות גילוחלהולפיכך

עשריםימנהאי,ועוד.לבסוף לאחר שלושים מנזירות,נזירות הפסיד הרי

יום שלושים מאה.יםחוזרםשאינ,עולם בנזירות אחר,אבל להשלימם יכול

.כך

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ב הוי לא אתו'הילכך וכי לעולם נזיר מהשתא יחול

ימנה עד,דמבעיא,כתבהמאיריאבל.עשרים עולם נזירות מונה אינו אי

שלושים נזירות דילמא.דישלים מעכשיו,או עולם נזירות וידחה,דמונה

שלושים המד"פ(ם"הרמבפסקו.נזירות ש,)ח"נזירות נזירות חלה נדרדלא

להקלמשום,ז"הרדבביארו.בראשונה נזירות [דספק לנהוג. ליה דמקילינן

ולא אחת משנה].'בנזירות דאפשרסוברד,ביארוהכסף לומר תמצי כאם

הפסק,בשאלה לה אין שוב שחלה .וכיון

למ,ד"בסוה,ד"בא)ג דמצי הדין וכויוהוא הראביאר.'בעי ה"דש"בפירוש

הריני נ,אמר גוונא עולםדכהאי אנזיר לאתשולי מצי מונה,ומבעיא.מי אי

מהשתא שלושים לשתיהם,נזירות מונה עשרים אתו לנזירות,וכי ומגלח

כשמיקל ד.שלושים שלושיםאינודמשום,למאיאו נזירות להשלים יכול

יה לא יום נזיראבעשרים יהא ואז עשרים עד מקובצת.עולםלנזיר והשיטה

עזריאלבשם מונדיטאדפש,כתבהרב נזירות עשריםהשתאהג לאידא.עד

אותםאימתי,עכשיו מיכן.ימנה כתב.עולםלנזיריהאולאחר ז"הרדבוכן

ה"פ(ם"הרמבבדעת מנזירות ).ח"ד

לאיתשולילאהכא',גמ)ד ורדיםת"בשוכתב.אפשר בעהדרהיו(גינת כלל

ב של,סיריליאוש"מהרבשם)סימן לאחר שמשון נזירות יוםדהנודר ,ושים

שחל קודם בו לחזור דיבורד,הנזירותהיכול ומבטל דיבור מאי,והקשה.אתי

תלמודא לא,בעי או חיילא לא לאיתשולי אפשר דלא כיון יכול,אי הא

חלה,לבטלה לא שמשון,ותירץ.דאכתי לנזירות בהדיא ביטל דלא .דמיירי

יו,ומיבעיא עשרים לאחר נזיר הריני באמר לומר תמצי נזיראם ומעכשיו ם

נזירות סתם חלה דלא דחמירא,עולם עולם נזירות דכשקיבל מגלה,משום

דקילא נזירות סתם בביטול דיבור,דעתו ומבטל דיבור אתי מדין אמר.ומהני

יום עשרים לאחר שמשון נזיר מהו,הריני סתם נזיר דסתם.ומעכשיו כיון

קילא הנזירות,נזירות לביטול דעת גילוי הוי חיילא,שמשוןלא לא ולכך

נזירות דילמא.סתם בהדיא,או שמשון נזירות לבטל דיכול .חיילא,משום

ד"רשפירש.שם',גמ)ה הכא"י לא,ה המלאךונדהוהדשמשון אלא ר

הכי,הדירו לאיתשוליומשום יכול היה בו,לא המתפיס .כמוהוהויוכל

יאירוהקשה ט(החות סימן נ,)ו"סוף מהמתפיס שנא עלמאי שנדר באחד דרו

רבים התרה,דעת דאין גב על למתפיס,לנדרדאף התרה לומר.יש ,ודוחק

סוגי בחלוםהמלאךהדירובןידמיירי שמשון ,ותירץ.כשמשון,נזירות

שמשון נזירות ותנאה,דהתרת גדרה נגד דישד.הוי נימא ,התרהלהאי

העולם לעולם,יאמרו נזיר שמשודאימדאינו נזיר היה נטמאוהיאך,וןלא

תירץ.למתים מעיקרו,עוד הנדר לעקור התרה מהני דאינו,דלא היכא אלא

הדבור ימים,מחלל כמה חל שהנדר שמשון.משום נזירות בהתרתה,אבל

דתיבת,מחללה הנזירות"שמשון"משום דיש.גורמת עולם לנזירות דמי ולא

התרה בעלמא"לעולם"דתיבת,לה דברים אלא הוי הנזירותלו[לא זמן ].מר

בז',מג)ו כמשה מהו'אמר אורההקשה.באדר זואמאי,הקרן בעיא נסמכה

עיוןנשארו.דלעילאלבעי באות(לשיטתוהמאיריוביאר.בצריך הובא

ד,)הבאה במכיון ל,נדורשאינובדברנודריירי שמשוןנודרדמי דלא,נזירות

אלאהיה .הדירוהמלאךנדור

אמר"ד'תוס)ז צער,ד"בתוה,ה מחמת בישראל נזירים התורתהקשה.ורבו

למשה,נזיר שנעשה כמו הריני למימר ליה הוה זה המאיריאמנם.דלפי

יין,פירש שתה לא מותו כלל,דביום גופו בצרכי נתעסק לא נמי.דודאי ,אי

כלל יין שתו ולא זה ביום ונתאבלו נצטערו התפסה.ישראל זו דאין ואף

נזירות סרך בזה,דליכא נדר מקום .מכל

וקאמר,ד"בתוה,ד"בא)ח הוולד כיום או עליה קבל התורתאבל.ונזירות

גוונא,ביארנזיר בכהאי נזירות לשון הוי אם לא,דהספק .או

פשוט"ד'תוס)ט את,ד"בסוה,ה לגלח נסתלק דכבר בנו של אלא סותר אינו
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אורההקשה.שלו שלו,פשיטא,הקרן את גילח ה,וכתב.הא 'תוסדדברי

מעורבבים זו הגהד,והוסיף.במסכת הוי לשיטת"אולי דאזלא ):יג(י"רשה

מגלח,משליםה"ד נזירותודאינו סותר,אחר אינו מנינו דהשלים .ומשום

בתוסוצריך[ שלולגמרינסתלק"'להגיה אשכנזי"הגרכהגהת,את .]ב

  ב"דף יד ע
בימי"ד'תוס)י נטמא עול,ד"בתוה,ה אינו חילוטו לנזשימי והמאירי.רותיה

ספירו,כתב ימי הדין איתא.דהוא הסגרואבל:).נו(לקמןוכן התםקתני,ימי

.עוליןד:)נד(

בהא',גמ)יא אבל היא אחת נזירות לחודזנד'וכושם וצרעת לחוד .יר

בשםז"הגריבחידושי עולה,ח"הגרביאר שאינה רק אינה בצרעת דנזירות

הימים הנזירו,למנין מפקעת בהם,תאלא קדוש (ואינו שהוכיח. שם עיין

צרעת,וכתב)זאת בטומאת דווקא סתירה לענין הכא דאיירינן אבל.דהיינו

קדושת מפקיעות שאינן כיון לו עולין אינם הטומאה שימי אף טומאות שאר

 .יסתרו,הנזירות

וכו',גמ)יב שער גידול ביום מנזירות"פ(ם"והרמב,המאיריפירשו.'נטמא ו

שיער,)ה"ה בו לגדל שראוי ושלושים שנים יום מאמש,דהוא נתגלח .דסתמו

הגריוהקשה לקישא,ז"בחידושי לריש אפילו דסותר שמואל קאמר מאי

סותר אין נזירות,דאמר חדא הכא נזירות שתי בנזירותהא.התם בנטמא גם

לנזירותו,בנו קרבנות הביא לא כןוא,עוד גידולם ביום מנטמא גרע לא

עיון.שיער בצריך .ונשאר

ביוםה"ד'תוס)יג ליסטים,ד"בתוה,נטמא ראשכתב.גילחוהו דהוא,הברכת

בנצטרע לגלח,הדין שיער,דדינו גידול כדי יומי לטפויי .ובעי

שלבסוף,ד"בסוה,ד"בא)יד יום אלא שלושים על מוסיף אינו .דהשתא

דשיטת,ז"הגריבחידושיהקשה נטמא"ד:)טז('התוסכיון ביוםדנט,ה מא

מדרבנן שלושים סותר ואחד הגמ,שלושים דשאלת כרחך לענין'על הכא

מדאוריתא הכי.סתירה לאו מידי,דאי הכא אשמועינן יום.לא אולמיה ומאי

מדאוריתא דסותר שיער מדרבנן,גידול דסותר קרבנות הבאת ונשאר.מיום

עיון .בצריך

התם"ד'תוס)טו טהו,ד"בסוה,ה שהוא ביום נטמא הואוכן נזירות חד .ר

אורהכתב הבנה,הקרן אלו לדברים ראש.דאין ."נטמאכי",הגיהוהברכת

לעולם"ד'תוס)טז כלל,ד"בתוה,ה תגלחת מקובצת.בלא ,ביארהשיטה

גילוח מצות הדודליתןדהפסיד תחת שלמיםשערו דודידלכש,של אין טהר

מעכבתףדא,כתבהמאיריאבל.לפניו תגלחת בודאין ובטומאהימותר ,ין

מרובה זמן לאחר אף לגלח מצוה מקום .מכל

כו',גמ)יז חנינא בר יוסי רבי וכו'אמר לוקה אורהכתב.'ואינו ודאיד,הקרן

ד עשה איסור יין"דאיכא הנזיר ישתה הגריוהוסיף."ואחר ,ז"בחידושי

ולוקה יחל בבל עובר יחל,דממילא בל איכא הנזיר איסורי כל ,וכתבו.דעל

נמי,דכשנטמא תגלחתואיכא תאחר דבל קרבנותיו,לאו תאחר ,ובל

הגריוהקשה.).ד(בנדריםכדאיתא .)טו(לקמןמקשינןמאי,ז"בחידושי

הארמברייתא את סופג זה הרי יחליד,עיםבדקתני בל משום סופג ובללמא

אדמשמע,ותירץ.תאחר קאדברייתא נזירות יחל,יאיסורי בל משום ולא

תאחר .ובל

  א" טו עדף
ד"ברש.שבעיםסותר,'ימתנ)א אבל"י ומתחיל,ביארה השבעים כל דסותר

ק מישורהקשהו.אחרים'למנות במזידגילוחד,.)מד(לקמןאיתאד,האורח

אחרתא,שלושיםאלאסותראינו נזירות דליכא הכאו,ף שכן דמגלחכל

בנובשביל המשניות(ם"הרמבואמנם.נזירות שימנהצריךש,ביאר)בפירוש

יום שלשים שהם בנו של נזירות יום,אחר שלושים י,עוד אתמושלישהם

מאהונזירות יגלח.שהם ע,ואז אחר שמנה התוספת לו'ויפסיד שנולד קודם

לאחר"ד:)יג('והתוס.הבן גרסינן,כתבוה הבאה".שבעים"דלא באות  .ועיין

ד"רש)ב הריני"י וד"ד,ה מפסיד לא אם"ה אבל ל,ביאר.ה דאיכא 'דהיכא

בנו,יום של את ומונה שלו את ל.מפסיק משלים מיכן ובעי,דידיה'ולאחר

תגלחות ע.תרי לאחר הווי אי לבנו,יום'אבל תגלחת כדי ליה וגם,דלית

נזרו דק.להשלמת לנזירותו למנות,ימים'סתר יתחיל בנו תגלחת ולאחר

ויגלח ימים אורהוהקשה.מאה (הקרן יג. דלעיל:)לעיל ממתניתין שנא ,מאי

דל דנזירות ב,יום'בגוונא בין גילוח בעי תוס.הנזירויות'דלא לעיל('אמנם

שבעים"ד:)יג לאחר אחת,ביארוה אלא מגלח נזירותו,דלא שמשלים ,ומה

לו שחסרו הימים מל,היינו פחות בנו',אפילו נזירות לאחר מגלח היה דאם

השלמתו אחר לגלח יכול היה .לא

אמר"ד'תוס)ג וכו,ה לו נולד אורהביאר.'פירוש את,הקרן תרתי ידרב

בד,אדח.עינןולאשמ לגלח ואחדלשיוםיכול בנולושים גב,נזירות על אף

לנזירותודהוא מאה מילתא.יום אינו,והא אם אפילו לאשמועינן מצי הוי

לכאן ביוםלשנו,וכגון.ולכאןעולה ותשעד לבנו,שישים מיוםדמונה

בנו,שבעים לנזירות ואחד שלושים יום הוי המאה אחד,ועוד.ויום דיום

ולכאן לכאן בנודמניחדהיכא,עולה של את ומונה שלו ליה,את דאית

למנותו צריך דאינו אחד ביום לנזירות,רווחא יום ותשע עשרים מונה אלא

נזירותו,בנו למנין נמי הלידה יום מקצת .וחשיב

ככולו,ד"בתוה,ד"בא)ד היום דמקצת מאה ביום לגלח מצי דמדאורייתא

וכו דרבנן אורהכתב.'אלא דסבירא,הקרן מתנא כרב רב סבר כרחין דעל

פדא.הכי:)ו(לעילליה לבר שלמים,דהא מאה להשלים ביום,בעי ומגלח

ואחד .מאה

וכו',גמ)ה מסיפא שמע ד"הראבפירוש.'תא שמע"ש תא ,פירשה

רבכיון,דמקשינן ואחדדיוםדסבר ולכאןשבעים לכאן סותר,עולה ,אמאי

בנוריה נזירות נזירות,מובלעת ד,והקשה.מאההבתוך שבעיםיוםכיון

לנזירותועולהואחד ימים משלים,לשני ביוםהנזירותנמצא תשעיםמאה

בנזירותו,ותשע מובלעת בנו נזירות הק,ואין ביום אלא משלים .'שאינו

אורההקרוהקשה הראהא,ן ד"בפירוש רב"ש אמר עולהדדהא,כתבה

ולכאן תגלחתהיינולכאן אדאוריודא,לענין ביוםיקמיה שמגלח ,מאההתא

להחשיבבלא ימיםולא הרא.כשני בפירוש קושייתו"ועייין שתירץ מה .ש

מינה',גמ)ו שמע לרב מתניתין להוכיח'התוסופירשו.וכן יש דממתניתין

כרב מקובצתארביו.דלא עזריאלבשםהשיטה משונה,הרב נזיר .דלשון

אהאדקא,ביארן"הרובשם לשמעתיה"דאמרינןי אמרה כמאן ונתוכו".ורב

לד',הגמ מתניתיןעצמורבוודאי ממש,משמע כן.דאחר אמרה,ואם כמאן

מישור.לשמעתיה שפיר,בתמיהלשוןדהוי,ביארוהאורח אתי מתניתין וכי

.לרב

וכן"ד'תוס)ז וכו,ד"בתוה,ה לקמן תנן והא תאמר ,המאיריותירץ.'ואם

ימיםדהתם כשני עולה השלושים יום אלא,אין הנזירויות שתי בין דאין

יום שבעיםהכאאבל.שישים ימיםיום כשני תשעים,עולה ביום גילח דאם

יצא .ותשע

וכו',גמ)ח מתו את יוסףכתב.'הקובר קטןבהנימוקי ימדפ.יא(מועד

טעמא,)ף"הרי אחדדהיינו יום שלושים לגזירת שנכנס במה ובגזירת,דסגי

יומי תלתא בעינן הימים,משום.שבעה בכל שוה שלושים גזירת,דדין אבל

בה שוים הימים כל אין א,שבעה אלאבדעיקר אינה ימיםשלושהילות

.ראשונים
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איל"ד'תוס)ט תספורת,ד"בתוה,מאיה לענין שלושים פירושוב.גזירת

ד"הרא כאבא"ש אילימא גיהוץ,כתבה לענין הדין כתב.דהוא י"רשוכן

קטן ימים"ד.)יט(במועד שמונה תכבוסת,והוסיף.ה לענין הדין אבל.דהוא

כל"ד.)כג(שם'התוס יום,פליגיה שלושים כל שרי דתכבוסת .וסברי

לרגל,ד"בסוה,ד"בא)י כבוד חילק ולא הרגלוהואיל לו יועיל .להפסיקלא

מתו בקובר הרגלשלושהאבל קודם הרגל,ימים קודם רחץ דלא גב על ,אף

שבעה גזירת הימנו קטןא"הריטבוכתב.בטלה ,התוספותבשם:)יט(במועד

משום טעמא אינדהיינו כתגלחתניוולהדרחיצה לעינים כבוד,הנראה ואין

.כךבמתמעטהרגל

  ב"דף טו ע
אבא"ד'תוס)יא מרכדכת,ד"בתוה,ה כיום ואחריתה ץ"המהרהקשה.יב

באבהא,חיות ולא באנינות מיירי בברכות"רשפירשוכן.לותיקרא :)טז(י

אנינות"ד קסבר ה"פ(ם"הרמבדעתד,וכתב.ה מאבל פינןדיל,)א"א

ה"מ בעיני הייטב היום חטאת מדדחיאיליףד,ז"הרדבוביאר".'ואכלתי

דאבילות הקרבנותלעשה מינ,אכילת נמיהשמע תורהדאבילות של עשה

משנהוהקשה.היא התם,הכסף להתאבללאהא שנצטוו מצינו אלא,לא

האמראהרןש בעיני ייטב יוםויאכלאם'שלא באותו לומר.חטאת ,ורצה

דכתבם"דהרמב מהא לה המצוותיליף לז(בספר הכהנים,)מצוה שנצטוו

איבולוהוא,לקרוביםשיטמאו טומאהדמשום,,ודחה.מצות ענין מה

שיטמאד,לאבלות ציוה שיתאבלהםלקרוביואם במשמע .עליהםואין

עיון בצריך .ונשאר

טעמא',גמ)יב שאולמאי אורהתבכ.'וכודאבא זה,הקרן מצינןדלפי

דרבנןד,למימר סברי ככולוהמקצתנמי בע,יום הכי ימיםשמונהוואפילו

לכאן,רגללקודם עולה אחד יום דאין איתאלהדיאד,אלא.ולכאןמשום

קטן דדרבנן,):יט(במועד ככולוסברי יום מקצת אמרינן שמו.לא ,ינןמעינה

תליא בהא ככולו,סברידרבנן.דהא יום מקצת אין,אין לכאןעולהולכך

סבר.ולכאן שאול ככולוד,ואבא יום נמי,מקצת ולכאןועולה .לכאן

פליגיו בהא נמי ורב דעולהה,והקשה.מתניתין סבר שאול דאבא מייתינן יכי

כרב ולכאן באבל,לכאן מילי הני נזירות,דילמא כסוף מנין סוף דהוי ,משום

ככולו יום מקצת אמרינן עלמא למתניתין,דלכולי מודה נזירות באמצע .אבל

עיון בצריך .ונשאר

ולכאןולא',גמ)יג לכאן עולה שביעי דקסבר אורההקשה.משום ,הקרן

אמר"ד)'אדמובע('תוסל הלידה,דביארוה לנזירותו'לבמיחשבדיום ,ימים

משמע לא שאולדברימהכיהא ככולו,דאמר.אבא שביעי לבא,מקצת

כ ליה יומידמנינן אמר,תרי דרבקדעי,ותירץ.לא חידושיה אחד,ר דיום

בנו ולנזירות לנזירותו שאול,עולה מאבא שפיר שמעינן כתבושומה.והא

לתרידא',התוס עולה דידהורמסביהו,לנזירותויומיף .א

מאי"ד'תוס)יד זה,ד"בתוה,ה שני דיום ,ז"הגריבחידושיביאר.'וכואלמא

דם הרואה ראייתה,דזבה יום כל על טומאה דין הדם,חל פסק לא כאילו

החמה ששקעה עד שראתה הכי.מאת כנגדו,ומשום לשמור יוםצריכה

ביום,ומדתניא.טהור מלעשותדרואה פטורה וזריקה שחיטה אחר השני

שני בטהרה,פסח לשימור לה סליק היום דתחילת דמקצת,ומשום.חזינן

ככולו ולכאן,היום לכאן עולה אחד הכי.ויום לאו ,טמאיוםחשיב,דאי

שני בפסח ראיה.ומחייבא ליכא מזב טומאה,אבל דין ראייתו יום על ,דאין

ככ היום מקצת לדין שייך .ולוולא

למפרע',גמ)טו ומושב משכב ברוךירבבשםד"רי'התוסכתב.שמטמאין ,נו

בטהרה ימים שבעת שספר ראיות שתי משכב,דבעל בהם מטמא אינו

הימים,ומושב אותם אלא,והקשה.כל ארבנן יוסי רבי פליג לא כאן דעד

השביעי יום במקצתו,לענין שימור ליה דעבד ולהבא,ומשום דמכאן וקסבר

הימים.מטמאהוא ששת כל ראה,אבל לא בין השביעי ביום ראה ,בין

הם לטבילה,טמאים חזו שימור,דלא בהו שייך עיון.ולא בצריך .ונשאר

  א"דף טז ע
זבה"ד'תוס)א ככו,ד"בתוה,ה נמי תהא הלילה מועדבן"הרמב.הלותחילת

היוםאומריםישד,כתב:)יט(קטן כמקצת עולה אין גילהבמדאיתא.דלילה

החמה,.)כ( שתנץ עד תטבול לא יום כנגד יום ד,שומרת ספירהיעבכיון א

היא ביממא תניא.ספירה התם,דחהו.).עב(בנדהוכן מזבהדידשאני לפינן

בה ימים"דכתיב שבעת לה לכולוו,"וספרה עולה יומה מקצת .אין

לשימור,ד"בתוה,ד"בא)ב עולה רואה שאינה דלמחר היום 'התוס.סוף

השנהבר שנים"ד.)י(אש היום,ה בתחילת דנטמאה גב על דאף לא,ביארו

דטהרה שימור לדין טהור,בעינן יום דבעינן מ.אלא לה ואי".יהיה"וילפינן

ככולו היום דמקצת שמור,אמרינן ליום נחשב היום חלק דאף ואין,הרי

בסופו אי בתחילתו אי מינה .נפקא

רש,ד"בסוה,ד"בא)ג לפירוש ניחא"ומיהו תוכיחי זבה למימר מצי .דלא

אורהביאר היוםי"דרש,הקרן דסוף בשימור סגי דלא גוונא בכל ,סובר

זו לגמרי'בעינן הכי,נקיים שומשום לילא זבהמייך .חוכיתמר

הדדי',גמ)ד בהדי יומי תלתא שפעה אורההקשה.דקא היאך,:)טו(הקרן

קמאינןמקיש לנקיבה.)כד(בבבא מט,זכר בימיםדזב יוסי,מא דיולרבי נימא

הד מן כנידוןיןלבא בשופע,להיות זב אף בשופעת זבה דמאי,ותירץ.מה

שופעתנעיבד בזבה וספירה,ן שימור עבדה הכי לאו מצטרפי,דאי ולא

אהדדי ספירה.ראיות בעי דלא בזב שופע,אבל נמי בעי .לא

החמה',גמ)ה לשקיעת סמוך יומי תלתא מקובצתהשיביאר.דחזיא ,טה

השמשות,כגון בין שני לילה,שראתה ומקצתו יום הכי.דמקצתו ,ומשום

שני יום ותחילת ראשון יום סוף חשיב ראשונה חשיב,בראיה שניה ובראיה

שלישי ותחילת שני חצי שניכגון,.)פא(בפסחיםאיתאוכן.סוף שראתה

בין כתבוו.השמשותימים לעמוד:אע(בנדה'התוסכן ה"ד)הבאבנמשך

דאי,הרואה הכאתדמאי דווק,א לאו .אהיינו

  פרק מי שאמר

וכו',ימתנ)ו נזירות שתי שנזר דיכול,תוספותהבשםהמאיריכתב.'מי

נזירות בין היום באמצע יין היום,שניהלנזירותראשונהלשתות דתחילת

לר לשניה,שונהאמשלים מתחיל היום נראה,וכתב.וסוף משום,דאינו

.שניהנזירותתמתחל,הראשונהנזירותהמהשהושלגעדבר

שלושים',מתני)ז יום הראשונה את גילח שישיםואם יום השניה את .מגלח

לאשמועינן,ל"הרדכתב דאתי שתיד,דאפשר עליו שקיבל שבשעה אף על

ואחד,זירויותהנ שלושים ליום הראשונה לגלח ראוי ליום,היה והשניה

ואחד שלושים.שישים ליום הראשונה וגילח איסורא דעבד דמשום ,נימא

ואחד שישים ביום לכתחילה השניה דיגלח נשכר,ניקנסיה חוטא יהא ,שלא

לן משמע .קא

שבעה',ימתנ)ח אלא סותר אינו אומר אליעזר סטנסיל(ז"הגריבחידושי.רבי

רנה סתירהשבעהסתירתיא,חקר)עמוד מדין הוי אליעזר וכסתירת,לרבי

לרבנן דלמא.שלושים ד,או להביאמשום דבעי צריך,בטהרהקרבנותיוכיון

שיטהר עד מינה.להמתין קרבנותב,ונפקא מקצת הויד.הביא סתירהאי ,דין

שהביא קרבנות סתירה,סותר דין אינו עד,ואי וישלים,שיטהרימתין
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הביא שלא במ,והוכיח.קרבנות דאיתא שנזרק,.)מז(קמןלמתניתיןהא מי

ונטמא הדמים מן אחד הכלביר,עליו את סותר אומר רב.אליעזר ,וקאמר

שהביא קרבנות סתירהודה,חזינן.דסותר מדין ה"ד.)ו(לעיל'תוסאמנם[.י

בתוהנטמא להדיא סתירה,ד"כתבו מדין להביאאל,דאינו יכול שאינו א

שיטהר עד (קרבנותיו .)].ר.א.

  ב"דף טז ע
נטמא"ד'תוס)ט וכו,ה שלושים אלא סותר אינו ולכך הוא בעלמא .'מדרבנן

מברטנורא"ור תגלחת,פירשע יום שהוא ואחד מאה יום יום,דגזרו אטו

מאה.מאה כיום הכל שיסתור החמירו סתם,ולא מנין שיסתור גזרו אלא

למטעי,ט"יו'התוסהקשהו.נזירות אתו מאה,דלפירושו ביום לסתור

יום ואחד,שלושים מאה התוס.כיום כפירוש פירש .'ולכך

מי"ד'תוס)י ונדר,ה טמא היה אם הדין ציוןוביאר.והוא ,התפארת

לאשמועינן אתיא טמא,דמתניתין שהוא אינו,דאף נמי עליו שעומד והמקום

לנזירות הנזירות,ראוי .חלה

יום',תנימ)יא שלושים שם היה מקובצתביאר.אפילו הרבבשםהשיטה

אמינא,עזריאל דעתך יביא,דסלקא לנזירות הראויים ימים דשהה דמשום

טומאה לן,קרבן משמע .קא

ואפי"ד'תוס)יב טומאה',ה קרבן מביא דאינו והולך דמונה ביאר.לענין

משנה ה"פ(הלחם מנזירות לתוס,)י"ו קמ,'דהוקשה מןל"מאי לו עולין דאין

אפילו,המנין הכלהא סותר שנטמא ביארו.טהור המנין,ולכך מן עולין ,דאין

טומאה קרבן להתחייב והולך מונה שיהא ביארו.לענין יצא"בדוכן ,ה

ונכנס המנין,דכשיצא מן לו לבסוף,עולין טומאה קרבן אבל.ויתחייב

ה"פ(ם"הרמב מנזירות י"ו קתניל'תנידמ,ביאר)'ח מן"ד,צדדין לו עולין אין

עליהבטומאה,מיירי"המנין מגלח הנזיר סותרתא"דהו.שאין דאינה משום

המנין מן לו לן,יעלו משמע "קא טומאה. קרבן מביא בטומאה,מיירי"ואינו

עליה מגלח "שהנזיר המנין. מן לו עולין ונכנס בבית"יצא שמנה ימים

הנ,הקברות שאין בטומאה עליהדמיירי מגלח "זיר טומאה. קרבן "ומביא

עליה,מיירי מגלח שהנזיר לן.בטומאה משמע .).יט(לקמןכדאיתא,וקא

וכו',גמ)יג רי.'איתמר מרן הלוי"בחידושי ה"פ(ז מנזירות אי,חקר)י"ד

טמא על נזירות חלות דאין משום לקיש דריש לא.טעמא שנטמא דטהור והא

נזירותו ממנו מ,פקעה אלא פקעהאינו לא חלה דכבר דכיון דילמא.שום ,או

שוים שנזר וטמא שנטמא שנזר,דטהור דטמא נזירות,וטעמא דקבלת משום

דמקבל היכא נזירותקיוםשייכא נזירות,דיני דיני לקיים יכול שאינו ,וטמא

עליו חלה הקבלה נזירות.אין קיום של קבלה דבעי מודה יוחנן אלא,ורבי

שיק,דסובר מה כךדמהני אחר נזירות מייד,יים הנזירות .להחלת

וריש"ד'תוס)יד הנזירות,ד"בתוה,ה עליו ולקבל לחזור יצטרך ביאר.ואז

אורה אינה,הקרן דטומאה משום קבלה הוי הראשונה דקבלתו נימא דאי

כשנזר,מעכבת מיד לחול לנזירות מיד.היה חלה לא דקבלתו,ואי כרחך על

קבלה לחז,אינה צריך הנזירותולכך ולקבל שקאפ"והגר.ור דנדרים(ש )סימן

מיין,ביאר בפרישות להתנהג כנדר הוי לענין,דנזירות האמורים דינים וככל

קדושה,נזיר תואר גופו על חל לא הכי.אבל הקברות,ומשום בבית ,בנודר

נזירות דיני השתא לקיים יכול דאינו כשיצא,אף מיד לקיימם החיוב עליו חל

ידי נזירותעל הקברות.שיקבל מבית לקבלה,וכשיוצא להתחיל,צריך או

מאליה,הנזירות הנזירות חלה לא מתחיל שאינו זמן  .דכל

סגי,ד"בתוה,ד"בא)טו מועטת אורההקשה.דבקבלה לא,הקרן בעלמא אי

מועטת קבלה קבלה,מהני להוי לא נמי בבית,ותירץ.הכא נדרו דמשמעות

נזיר,הקברות עליו לכשיטהרשיקבל בקבלה,ות סגי כשנטהר הכי ומשום

.מועטת

קרבן"ד'תוס)טז אטומאה,ד"בסוה,ה דלקי לענין נזירות עליה חייל

ואיין אורההקשה.אתגלחת נזירות,הקרן עצמו על ולקבל לחזור דצריך ,כיון

הקבלה קודם נזירות דקדוקי כל עליו יחולו מקובצת.לא ,כתבובשיטה

תם"דרי ורבינו בזההסתפקץ .ו

  א"דף יז ע
הכא"ד'תוס)א וכו,ד"בתוה,ה לן משמע קא ,כתבד"רי'התוסאמנם.'והא

ברייתא בהאי מידי לן משמע קא לא היא,דהשתא בעלמא דחיה ואזיל,אלא

דמיתותב עד .ודחי

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ב ואמר הדר דלא גב על אורההקשה.'דאף דהאי,הקרן

גר ביוצא לאשמועינן מצי למיתנירבותא ליה הוה ולא ונטמא"ידא ".נכנס

עיון בצריך .ונשאר

מיד,ד"בסוה,ד"בא)ג נזיר אינו אם תאחר בבל אורההקשה.ועובר ,הקרן

מברייתא לה שמעינן הארבעים.היכי את סופג דקתני הדר,דמאי אי היינו

עיון.ואמר בצריך .ונשאר

ונזיר"ד'תוס)ד וקיב,ד"בתוה,ה דהדר ולישני תאמר לעילואם כדשני ל

ונכנס אורהותירץ.ביוצא רבותא,הקרן ליכא איכא,דהכא לעיל אבל

הכא"ד'התוסכדביארו,רבותא למימר.ה מן,דליכא לו דעולה דאשמועינן

יום טבול דהוי גב על אף מתחילה,המנין בנזר לאשמועינן מצי הוי דהא

לטומאתו שנזר,בשביעי טמא איריא .ומאי

הגה"ד'תוס)ה מ"ה אשתיה,ד"בתוה,יחלה טומאתו ימי תוך דלקי

אטומאה פירוש למלקי פליגי וכי אורההקשה.ואתגלחת מצינו,הקרן היכן

ותגלחת יין על דילקה נזיר באיסורי הטומאה,לחלק על [ולא דמי. ולא

שמשון לומר.).ד(לעיללנזירות אטומאה,יש איסור כלל ליכא אבל.]דהתם

בנדרים"הר ח"ד.)ד(ן עליהה כבטומאה,כתביילא ויין בתגלחת והא.דפליגי

דחיילא"דאמרינן פליגי לא עלמא כולי כי,"מיחל קבלה בעי דלא לענין הוי

הקברות מבית .נפיק

אורההקשה.תיובתא',גמ)ו הגה"ד'התוסלשיטת,הקרן מיחל"ה דריש,ה

סבר טומאה,לקיש מקרבן רחמנא דמעטיה דאימעיט,דכיון הדין הוא

אליעזר.לקותממ כרבי ברייתא לאוקמא מצי קרבן,דסבר,הוה מייתי דלא

ראשונים ימים דליכא מקרבן,משום למעוטי קרא איצטריך הכי,ולא ומשום

ממלקות דאימעיט שמעינן בעלמא,וכתב.לא מסברא לקיש דריש נימא דאי

הכי ליה שפיר,אית .אתי

וכו',גמ)ז לא או למלקות שהייה ה"פ(משנההכסףכתב.'בעי מנזירות ,)ט"ו

עליו,)שם(ם"הרמבדמדפסק ופרע חבירו ובא ומגדל תיבה בשידה נכנס

ונטמא לוקה,המעזיבה אינו שהה דסבר,אפילו דרבא,משמע דאיבעיא

ליה,ויפרש.בשהה מבעיא קא למלקות,דהכי שהייה בעי ישהה,אי שאם

שהייה.ילקה בעי לא דילמא ענין,או לה דאין אינו,לכאןהיינו שהה ואפילו

.לוקה

וכו',גמ)ח שהייה לי למה תינזור לא ליה דאמרי הקהלותביאר.'אילימא

ה(יעקב שהייה,)סימן בעי לא הקברות לבית הנכנס דנזיר היכי לפי,דכי

הנזיר על טומאה מטיל הנוזר.שהוא טמא הדין הנזיר,הוא את כמטמא ,הוה

לנזיר טומאה מקרב בין חילוק לטומאה,ותדאין נזירות והכא,למקרב דהכא

טמאה נזירות .עושה

אילימא"ד'תוס)ט יוצא,ד"בסוה,ה שאינו במה הוא מעשה בו שיש דלאו

בנזיר כשנודר למלךכתב.משם הכ"פ(המשנה מקדש מביאת דאין,)א"ג

מעשה,כוונתם חשיב בנזיר כשנודר שפתיו לן.דעקימת קיימא ,דהא

 

 יז דף – זטמסכת נזיר דף 

 ח"התשס ניסן' א –'  אדר בטכ



 
 

 ו

מ חשיב לא שפתים כן,ועוד.עשהדעקימת דלאו,דאם למימר להו הוה הכי

בנזיר שנודר במה הוא מעשה בו התוס.שיש כוונת ביאה,'אלא דמצרפים

לשהייה מעשה,ראשונה ידי על היתה דהביאה יוצא,וכיון שאינו מה אף

מעשה בהיתר,חשיב היתה דהביאה גב על בהגהותיו(א"הגרעוהקשה.אף

הרמב שם"על שייך,)ם מעשהדשפיר הוי שפתיו דעקימת משום,למימר

נזיר שנעשה דיבורו עושה,:)ג(בתמורהוכדאשכחן.דהועיל חשיב דמימר

יעקב.מעשה ה(והקהלות התוס,הוסיף)סימן גופא,משמע'דמלשון דהיא

יוצא ואינו שם מעשה,שעומד יעקב.חשיב הקהלות ביאר כתב,ולכך וכן

אורהכבר ד,הקרן שנפעל היכא האדםדכל בגוף מעליו,בר לסלקו ויכול

בו רוצה ממילא,והוא דהוי אף למעשה מחשיבו הבאה.רצונו באות .ועיין

כולהו"ד:)צ(יבמות'התוסכתבו.שם,ד"בא)י אינו,ה בסדין עיטוף דבשעת

בציצית שנתעטף,מחוייב אחר ציצית.עד ללא בטלית יתעטף אם הלכך

לך תעשה גדילים מצות על תעשהבשב,עובר יעקבוכתב.ואל הקהלות

ה( אתוס,)סימן פליגי ועשה"ד.דידן'דלא תעשה"ו"קום ואל ,דהתם"שב

דרבנן תסור לא משום דאורייתא עשה דחיית לענין ואל,איירינן דבשב

דמי שפיר המצוה,דהיינו.תעשה לקיים עשה מצות דאיכא מקום,דאף מכל

ד לאו איכא זה תסור"כנגד מצו"לא חכמיםלקיים יכריע,ונקטינן.ת דלא

אלא צד תעשה"לשום ואל בטלית".שב עטוף שכבר נחשב,וכיון זה אין

הצדדים מן לאחד המכריע .למעשה

  ב"דף יז ע
לא',גמ)יא או גילוח טעון הקברות בבית והוא אורההקשה.נזר ,הקרן

פשיט לא המנין:)טז(מדתנןאמאי מן טומאתו ימי לו עולין ב.דאין עיואי

תנא,גילוח לן חידש עולין,מה דאין פשיטא סותרת,הא ,ותירץ.דתגלחת

מרובה בנזירות אשמועינן תגלחת,דמתניתין אחר שיער גידול כדי ,דאיכא

סותרת מועטת,ועוד.דאינה בנזירות נמי יום,דאשמועינן שלושים דנוהג

לו עלו דלא הכי,משום בנזירותו,ומשום נטמא אם.סותר,אם היהאבל

דגילח מחמת יום שלושים שער,נוהג גידול בימי סותר,ונטמא  .אינו

הגה"ד'תוס)יב טעון"ה קרבן,ד"בתוה,ה בלא לגלח בעי אי ליה מספקא

לא,טומאה הגריהקשה.או א(ז"בחידושי גילוח,)'בעמוד תליא אמאי

להתוס.בקרבן הוה נמי,דמספקא,לפרש'הא בעינן גילוח לענין טמא"אי

לא,"נזרוראש טמא,וביאר.או נזיר קרבן יכול,דחיוב שיהא משום אינו

גרידא בטהרה נזירות ראוי,לקיים שיהא קרבן המביא כיפורים כמחוסר

בקדשים קרבן,אלא.למיכל מחייבו הטומאה אשי.מעשה לרב ,ומספקא

שנזר טמא דנתמעט מחייב.מקרבן,בהא הטומאה דמעשה משום הוי אי

ש לטהור שנזר,נטמאקרבן לטמא חלים.ולא טומאה נזירות דיני שאר אבל

גילוח,עליו דילמא.ובעי טומאה,או נזירות מדיני שהוא בקרבן קרא ,דגילה

טומאה נזירות דיני מקרבן מכל מגילוח,למעטיה נתמעט .הלכך

קרבן"ד'תוס)יג בעי,ה גלוחי הא לקמן קרא בחידושיהקשה.דמיעטיה

האי,א"הגרע אתגלחתדלכאורה נמי קאי נזרו"דאחר.מיעוטא ראש "וטמא

יגלחנו"כתיב השביעי כן,"ביום יביא"ואחר השמיני בצריך".ביום ונשאר

.עיון

וכו',גמ)יד קאמר טעם מקובצתכתב.'מה לשנויי,השיטה מצי כדלעילדהוי

א( מגלח,)'בעמוד ואינו דליתני הוא סיפא,דבדין למיתני דבעי יצא,ואיידי

המניןונכנ מן לו עולה טומאה,ס קרבן רישא.ומביא נמי מביא,תנא אינו

טומאה .קרבן

לא"ד'תוס)טו דימי,ד"בתוה,ה דינא בהאי נילף גופא והיא תאמר ואם

הקודמים יבטלו מקובצתותירץ.חלוטו עזריאלבשםהשיטה דאיכא,הרב

יום,למימר חמישים לאחר נזיר יוכיח,הריני יום מאה ונהדמ,ומעכשיו

שלושים,חמישים ומונה מאה,ופוסק לנזירות ומשלים על.ומגלח אף אלמא

הקודמין את סותר אינו דמגלח [גב לחלק. יש גילוח,ולכאורה הווי דהתם

טהרה טומאה.דנזירות מחמת דהווי כאן שאין שאמרה.מה ממה אמנם

וכו'הגמ טהרה תגלחת לא קתני'לקמן דנזירות תגלח.תגלחת דדין תמשמע

הוא חד כתב.דנזירות כן הגריואמנם מלשון,ז"בחדושי ם"הרמבשמדוייק

נזירות נזירותש,בריש של העשין את גילוח,כשמונה של העשה .מונה

נזירותו",בלשון כשישלים הקרבנות על שיגלח כשיטמא,וזה ".]או

וכו',גמ)טז בקבר נזיר ומה הגרעכתב.'אמרת דאין,א"בחידושי דילפינן

שנזרעולים לטמא טומאה דסותר,ימי שנטמא הפחות,מטהור דלכל וממילא

שנזר לטמא יעלו שכתבו.לא ואפי"ד:)טז(לעיל'התוסוכמו ,והקשה.'ה

נימא נמי הקודמים,דהכא סותרים טומאתו דימי דמשום בקבר לנזיר מה

שנטמא עולין,בטהור אין בקבר נזר אם הכי שאין.משום חלוטו בימי תאמר

עניןמבטל בשום הקודמים עיון.ים בצריך הבאה.ונשאר באות .ועיין

הגרי.שם',גמ)יז סותר,ז"בחדושי אינו בקבר דנזיר דהא משום,הוכיח לאו

גרידא לסתור ימים ליה סתירה,דלית דין ליה דלית תירץ.אלא זה ולפי

הקודמתא"הגרעקושית למיפרך,באות שייך שכן,דלא טומאה לימי מה

בהם הקודמיםסותר כלל.את סתירה דין עליו דאין [משום עיון. הא,וצריך

הקשה"הגרע שכתבו,א מה אפי"ד:)טז(לעיל'התוסלפי הגרי.'ה ,ז"ולסברת

הקברות בבית לנזר וחומר קל האי ללמוד אפשר דין,איך ביה ליכא הא

כלל (סתירה .)].ר.א.

שכן',גמ)יח כל לא לתגלחת ראוי שאין חלוטו מקובצתהקשה.ימי השיטה

הראבשם יוכיחו,ש"תוספי שרץ וטמא זב ימי לתגלחת,נימא ראוין שאין

המנין מן לו ועולין עיקר,ותירץ.נזירות כל תגלחת בהם שאין להנך ,מה

תגלחת בהם שיש חלוטו בימי .תאמר

  א"דף יח ע
כו',גמ)א מדבר הכתוב שנטמא בטהור נזרו ראש הנזיר'וטמא את ולפטור

ציוןארבי.בקבר שנטמא,התפארת בטהור מקרא של וכי",דכתיב,דפשוטו

פתאום בפתע עליו מת דכתיב".ימות הא כן נזרו",אם ראש דמשמע,"וטמא

ונטמא טהור לגופו,שהיה צריך כרחך.אינו בקבר,ועל נזיר למעט .דאתי

בטהור"ד',תוס)ב וכו,ה ציוןביאר.'כלומר למימר'דתוס,התפארת ,אטו

בטהרהדנזיר נזירותו נזירותו,שקיבל למנות שהתחיל קודם לא,ונטמא

שנטמא טהור יפלו",דכתיב.חשיב הראשונים דבעינן,"והימים דמשמע

למנות נטמא,שהתחיל .ואז

וכו',גמ)ג וחומר קל דברים ציוןביאר.'והלא קל,התפארת בלא סגי דלא

יקשה,ומשום.וחומר קרא,דלא דבעי לרבותו תיתי קרא,למעטומהיכי הא

שנטמא בטהור אלא מיירי אמרינן.לא הכי אמינא,ומשום הוה וחומר דמקל

למעטו,לרבותו קרא .ואיצטריך

וכו',גמ)ד שנטמא טהור אורההקשה.'ומה וחומר,הקרן קל האי נדרוש

בטומאה נזירות כלל תחול הקודמין.שלא את סותר שנטמא טהור ,דאם

לאטמא תחולשנזר שלא שכן כללכל הקודמים,ותירץ.נזירות דסתירת

ש משום שמנהנתבטלואינה הנזירות תה,ימי שלא הכתוב גזירת אאלא

בנזירות טומאה .הפסקת

דת',גמ)ה הא תנא וכו"מאן כו'ר בין וכו'אין שנטמא הכסףכתב.'נזיר

הט"פ(משנה מנזירות הרמב)ו"ו דברי הך,מציההוד,ם"בביאור לאוקי

ב(כחכמיםברייתא עדד,דסברי)'בעמוד טהרה נזירות עליה חיילא לא

חטאתו דק.שיביא ה,ניתומתניתין טומאות שנטמא אלארנזיר מביא אינו בה
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אחד כוותייהו,קרבן נמי חסדאד,אלא.אתיא מצינן,למימראתירב דלא

כ לתרווייהו כ,רבילאוקי יהודהאו ברבי יוסי משנהוהקשה.רבי ,הלחם

אוקי אלאנמת,היאך מביא אינו הרבה טומאות שנטמא נזיר דקתני יתין

אחד החטאתהא.כרבנן,קרבן הבאת קודם נטמא עליה,אי חיילא לא אכתי

טהרה קתני,נזירות הרבה"והיכי אחר".טומאות נטמא ,החטאתהבאתואי

ב ליה סגי אחלא הכיו.דקרבן הרמב,ביארמשום "שם(ם"דלשון שנטמא) מי

הרבה דמד.בשביעידטבלהיינו,"טומאות גב על טומאהןאף חשיב הדין

חטאתאחת הביא שלא שהגמו.כיון לאוקמהלא'מה האיומ,כרביבעיא

לאוקי'הגמדמשום.טעמא חמשהדקתני.)ט(ריתותכדמתניתיןאזלא

הרבה עבירות על אחד קרבן דו,מביאין לומר צריך כרחך בטומאותעל איירי

.מחולקות

בשביעיכגון',גמ)ו ונטמא וחזר בשביעי בכריתות"רש.שנטמא ה"ד:)ב(י

דטהרה תרי,הקשהנזירות קתני בשביעיזאמאי דנטמא כ,ימני אחתהא פעם

אחדשתידאיכא,סגי וקרבן א,ותירץ.טומאות משוםשלושדמהדר טומאות

במתניתין ".הרבהטומאות"דתנא

וכו',גמ)ז דרבי טעמא נזירביאר.'מאי טעמייהוד,התורת ביאר דלא הא

מחלוקתם שהביא מקשינן.לאחר דברישא רבנן,משום דתנו הא תנא מאן

וכו בין וכו',אין הרבה טומאות שנטמא נזיר דתנן תנא ,ומשנינן.'ומאן

רבי הוא מהם יהודה,שאחד ברבי יוסי רבי האי,ואחד למייתי ובעינן

השתא.בסמיכות לאקשויי מצי דרב,והוה דוחקיה כרבימאי לאוקמי חסדא

יהודה ברבי כרבי,יוסי לבסוף,לוקמא שביאר.כדמקשה עד דהמתין אלא

דרבי מהיתור.לטעמא דיליף השמיני,וכיון ביום קרבנותיו הביא כשלא ,דאף

טהרה נזירות למנות כרבי,הקשה.מתחיל לאוקמא חסדא דרב דוחקיה מאי

אהא',וכו טפי .דשייך

  ב"דף יח ע
ההו',גמ)ח וכוביום לי למה מקובצתביאר.'א הואידי,השיטה תורא

אשביעי הראובשם.למשדייה מיעוט,ביארש"תוספי אחר מיעוט כמו ,דהוי

יום .שביעיהלרבות

אחד',גמ)ט קרבן אלא מביא אינו בשביעי ונטמא וחזר בשביעי כתב.נטמא

קרבנותמשמעד,א"הגרעבחידושי שני להתחייב אחדונפטר,דראוי ,בקרבן

י דלא לקרבןצמשום הראויה שעה ל,והקשה.אה אליעזרהא ,דמתניתיןרבי

מה טומאה,לנזירותבראשוןנטמאעל קרבן (ליכא שביארו. 'התוסוכמו

מתחיל"בד ב,ה לפחות לסתור בעי בקרבן להתחייב מנת ,ותירץ).ימים'דעל

דלדאדרבא כיון אאליעזר'ראבל ביום סותר'נטמא אינו חזרכש,לטהרתו

בז ב'ונטמא ביום נטמא נסתר,לנזירותו'מקרי דלא דתחלה השביעי ,יום

השני השביעי קרבןו,ויום להתחייבהוהי.מתחייב בצריך .קרבנות'מחוייב

הראשונה'א טומאתו ב,על ביום שנטמא בפשוטו ועל.לנזירתו'דמיירי

בשביעי ונטמא דחזר לןוק,טומאה משמע קרבןא אלא מביא אבל.'אדאינו

אישה סק(חזון קלט הגרע,כתב)ו"סימן של דיוקו מוכרח"דאין אי,א ואף

עולה אינו היום אותו בשביעי דנטמא נזירות,נימא עליה חיילא דלא .משום

מביא אינו אליעזר קאמר שפיר מקום אחדאלאמכל דאינו,קרבן ומשום

השניה על .חייב

מ',גמ)י בשמיני ונטמא וחזר בשמיני ואחדנטמא אחד כל על קרבן .ביא

קתני,א"הגרעבחידושיהקשה בשמיניזרוח"אמאי רבותאהד."ונטמא ך

ואחד"ד אחד כל על קרבן גרידא"מביא בשמיני בנטמא נמי דמביא,איכא

קרבנות ושני ראשונה טומאה שניהעלעל בשמיניטומאה שנטמא

למ,ותירץ.לטומאתו דבעי רישא ונטמא"נקטידאגב עינןולאשמ"וחזר

אחדרבותא קרבן אלא מביא הקודמת[,דאינו באות נמי,]כמבואר נקט

בשמיני"סיפא ונטמא ".וחזר

ורבנן"ד'תוס)יא טעמאוא,ה מאי תאמר מאירבחידושיכתב.'וכום רבי

ישמעאל,שמחה לשיטתודרבי מעכבתו,.)נט(בפסחיםאזיל מצורע דעולת

בקדשים ממשוםו.מלאכול טמא ענייייתדנזיר אמינאס,כמצורע דעתך לקא

מעכבתו לן,דעולתו משמע מעכבא,רבנןסברתו.קא לא מקום דבכל משום

בקדשים מלאכול נמי,עולה נזיר דגבי קרא בעי מלמנותתמעכבהאינלא

טהרה אורהו.נזירות ר,כתבהקרן יליף ישמעאלדהתם דורוןבי דלאו מהכא

א,ומעכבתאיה למעוטי קרא עולתומדאיצטריך הביא שלא פי על ומשום.ף

התוס,הכי טעמיה'מקשי .מאי

תאמרוא,ד"בתוה,ד"בא)יב ליהמנם אורהותירץ.'וכוס"להשא ,הקרן

אמרד קרבנותיוב"רבי הבאת היוםד,"יום שהגיע כיון נזירותחיילא,משמע

כתב.טהרה ה"פ(ירושלמידבאמנם קרבנותבעידרבי,איתא)ו"ג להביא

.ממש

דרבנן',גמ)יג טעמייהו מקובצתביאר.מאי ניחאילרבד,השיטה ,אליעזר

אפילולה"ההוא"אתאד ישמעאל.שביעימקדים "ההוא"אאת,נמיולרבי

אפקלה עולתוילודים הביא מקמי,שלא ביום"דכתיב ראשו את וקדש

קרא,לרבנןאלא".ההוא בעי לא אשם"וקדש"ד,לאשם מקמי .כתיב

אשם,מקשינןד,ביארהורוויץמ"והרא ולא מעכב דחטאת לרבנן להו ,מנא

איפכא .אימא

לומר',גמ)יד תלמוד מקובצתביאר.מה עזריאלבשם.)יט(השיטה ,הרב

ד,דקשיא כדפירש[,"והזיר"ביכתדכיון ו(י"רשדהיינו ה"ד)יב,במדבר

כבתחלהד.והזיר נזירותו וימנה אשם,.]יחזור ובין ועולה חטאת יאךהו.בין

נזירותומונה שיביא,ימי שנתוקודם בן טהרתודהוי,אשםלכבש .גמר

וכו',גמ)טו יכול מעכבין שהן שבתורה אשמות השיטהביאר.'שכל

תלוי,מקובצת אשם וגזילות,דהיינו מצורע.בכפרהמעכב,מעילות ,ואשם

בקדשים להכשירו .מעכב

  א"דף יט ע
לומר"ד'תוס)א תלמוד כןאת"וא,ד"בתוה,ה לילרבנןם למה כתב.ההוא

ראש ד,הברכת מתרציהא הביא,לא שלא פי על אף לרבות ההוא דבעינן

להכי,משום.עולתו קרא בעי לא,דלא דאשם סברא ועולהמדאין עכב

.תעכב

ונטמאה"ד'תוס)ב וכוהו,ה דודביאר.'פרישה הפרישה,הידי לא כיון,דאי

הנזירות למפרע עוקר נזי,דבעל שאינו כאדם עצמוחשיבא שציער דלא,ר

קרבן ד.מחוייב באות בנדרים"והר.'ועיין מית"ד.)פג(ן ואדה,כתבבייה

בלאהדין לרבותא,שהיפרהאף הפרישה בעלהבהד,ונקט לה לא,פר

קרבנות שאר שהפרישתם,מביאה גב על .אף

בהפרישה,ז"הגריבחידושיהקשה.שם,ד"בא)ג שנא,אי דאינהמאי הכא

עולה עולהלכמ,מביאה דקרב עולה דמות,ותירץ.מותר קרברהא עולה

לדורון,עולה באה שהעולה הכא.היכא כי,אבל באה אינה ישמעאל דלרבי

נזירות לחובת עולהדנאדישייךלא,אם .מותר

אמר"ד'תוס)ד וכו,ד"בתוה,ה הספק על באה חטאת בעלמא שמצינו .'לפי

דודהקשה התוס,הידי בעו טעמא'אמאי שכתבו,להאי במה הסתפקו ולא

עצמה דציערה משום להביאה הנזירות,ותירץ.שחייבת עקר דבעל משום

דבר,מעיקרו מכל עצמו שציער נזיר שאינו בעלמא כאדם על,חשיבא דאף

חטאת להביא מחוייב אינו חוטא דמקרי .פי

והיינו"ד'תוס[)ה מלהנות,ה צערו על צער והאריך מטומאה נזהר שלא
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הוכפילותד,משמע.מיין בהאהחטא צערוהשי על צער ,שנטמאכאריך

ראשונים ימים בנדרים"והר.דסותר דשנה"ד.)י(ן משום דבזה,כתבה

ונטמא עצמו ש,שציער בחטאנמקרי .ה

נזירות',גמ)ו עליה חל דיצא ה"פ(ז"הרדבהקשה.משום מנזירות וכי,)י"ו

טהרה לנזירות לו יעלו טומאה שימי הדעת על שכתב,כתבו.יעלה מה דהוא

אמינאדהו,ד"הראבשם לוד,ה שמונהיעלו ימים שבעת גלחלכדילמנין

טומאהלהו קרבן .ביא

הכי"ד'תוס)ז ביום,ד"בתוה,ה בו נכנס אפילו בפסחים'התוסאמנם.אלא

אי"ד.)פא( ככולו,כתבוה היום מקצת אמרינן היוםדלא או,באמצע אלא

אוב למימרתייולשיט.סופובתחילתו בעינן התם גרסינןהו ביום"דלא ."בו

ש,רבותאוהיינו משנהביארכמו ה"פ(הלחם מנזירות דעתךדס,)י"ו לקא

דאמינא כדמעיקר,נכנסמשום הדבר והואחזר הקברותאשנזר וכי.בבית

דמעיקרא מגלח,היכי ואינו סותר נמי,אינו הכיהכי לן,נימא משמע .קא

  ב "דף יט ע
ימייהלאמר',גמ)ח הלין לאביי פפא מקובצתכתב.'וכוםרב דהאי,השיטה

ואביי פפא רב וטרו למ,דשקלו בין דאמרהוי ככולואן היום ובין,מקצת

ככולו היום מקצת ליה דלית .למאן

אמר"ד'תוס)ט שני,ד"בתוה,ה יום נמי היינו מאה תחילת לומר הקשה.ויש

נזיר הכי,התורת אמרינן בעינן,היאך דסיפאוהא בסוף,דומיא נטמא דקתני

סותר אינו ממש,מאה מאה ותשע.והוי תשעים בעינן,ועוד.סותר,דאי הא

דאחרונים דומיא עיון.ראשונים בצריך .ונשאר

וכו,ד"בתוה,ד"בא)י להזות שצריך שלם אינו שביעי הא קשה ביאר.'וקצת

ציון קשה"דהוי,התפארת ולטבול,"קצת להזות דיכול עמודמשום משעלה

הערב,השחר עד החמה מנץ שלם יום היום,וחשיב עיקר .שהוא

הג,ד"בא)יא דהו.ה"לשון כל נפילה ציוןביאר.משמע דלשון,התפארת

קיים,נפילה בעצמו שהדבר שנפל,היינו יום,והכא.אלא באמצע כשנטמא

טומאה,השני ימי למנין לו שנחשב קיים שני נפל.יום מקום דמעיקרא,ומכל

נזירות לימי טומאה,נחשב לימי .והשתא

מי"ד'תוס)יב ישראל,ד"בתוה,ה לארץ אתי דלא סגי ם"הרמבכתב.דלא

הכ"פ( מנזירות לארץ,)א"ב בחוצה הזה בזמן שנדר לעלות,מי אותו כופין

וכו ישראל נזירותו'לארץ אותו,ד"הראבוהקשה.ולהשלים כופין אמאי

ישוהא,לעלות ארץ בין הפרש לארץאין לחוצה מתים,ראל טמאי .דכולנו

משנהותירץ איסורד,הכסף שום אין ישראל בארץ שיזהר,ליזור ובתנאי

למת יטמא מתים,שלא טמאי שאנו פי על איכא.אף לארץ בחוצה אבל

העמים ארץ חדש,טומאת באיסור עובר ויום יום שם,וכל שהותו .מעצם

קרבנותיו,ד"בתוה,ד"בא)יג הגריבחיכתב.להקריב יכול,ז"דושי דאינו

וסמ תנופה דבעי משום קרבנותיו קר,כהילשלח על לגלח נמי נותיובובעי

הדוד תחת שערו קרב,ועוד.ולשלוח אדם של קרבנו עומד,דאין כן אם אלא

גביו קמב(בספרילןכדנפקא,על לי"דכתיב,)פיסקא להקריב תשמרו

במגילה"הרשבאמנם."במועדו מעכבדאי,כתב.)ג(א .נו

יום,'ימתנ)יד שלושים נזיר אומרים שמאי בפירוש(ם"הרמבפירש.בית

ישראל,)המשניות לארץ נזירותיכשיעלה כסתם ט"יו'התוסאבל.תחייב

ד,כתב שמאידהא יוםלבית שלושים נזיר עלה,הוי לא אם ונהג,היינו

לארץבחונזירות מיד.צה עלה אם שהזירבחייב,אבל הימים .כל

שלושים"ד'תוס)טו נזיר מפרש,ה הואדבגמרא בעלמא מדרבנן כתב.קנסא

המשניות(ם"הרמב בחו,)בפירוש נזירות עצמו שחייב מי לארץדכל ,צה

הקנס צד על בנזירות משנהכתבו.מתחייב ה"פ(הכסף מנזירות ,)כ"ב

נזירדמן,משמעד אינו העמים,הדין ארץ בטומאת שטמא ,הקשהו.משום

וטומאהלנהוגיהלוההד ותגלחת יין איסור הדין והוא,מן מנזר גרע דלא

הקברות הכ"פ(ם"כהרמבנראהד,וכתב.בבית מנזירות ,שפסק)ב"כ,א"ב

ישראלד לארץ לעלות אותו לארץ,מדינאאבל.קונסין בחוצה שהוא זמן כל

נזירות דקדוקי כל לנהוג לוואפילו,חייב עולין אלו ימים .שאין

שבע,'ימתנ)טז לארץובסוף עלתה משנההקשה.שנים מנזירות"פ(הכסף ב

דאיתא,)כ"ה בחו.)כ(לקמןכיון שנזר נזיר על לארץדגזרו לארץ,צה שיעלה

העמים ארץ טומאת משום לעלות,ישראל המלכה להילני חייבו לא אמאי

ישראל בנזירותה,ותירץ.לארץ חכמים ידעו ישראל,דלא לארץ שעלתה עד

תירץ.מעצמה בחו,עוד שנים אותם לעמוד צריכה לארץשהיתה מפניצה

המלכות עליה,תיקון גזרו לא נמי.ולפיכך לארץ,אי עלתה משום,לא אלא

לעלות חכמים דודט"יו'סוהתו.שחייבוה קנס,צותירוהידי אלא שאינו לפי

משום דרבנןטומאבעלמא דהוי העמים ארץ לעלות,ת חייבוה אלא,לא

נזירות שקיימה בחולאחר לארץה  .צה
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