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  .טו �ד נזיר

  ?מה הדי	, מי שקיבל עליו נזירות מאה יו� וג� נזירות סת� כשיוולד לו ב	

  

הריני נזיר לכשיהא לי ב	 "  
  "ונזיר מאה יו�

 הריני נזיר מאה יו� "

  "ונזיר לכשיהיה לי ב	

מונה ס� הכל מאה יו�  או קוד�' נולד לו הב	 יו� ע
1

מונה מאה שלשי� יו�  
2

  

מונה מאה שלשי� יו�  'נולד לו הב	 אחר יו� ע
3

מונה מאה שלשי� יו�  
4

  

  

  ?מה הדי	 בנולד הב	 ביו� שבעי� בעצמו

  

  מ"ומה הנפ  מה הדי	  

'לעני� תגלחת שיכול לגלח ביו� ק  עולה לכא� ולכא�  לרב
5

  

לתנא דמתניתי	
6

  א"וצרי� לגלח דוקא ביו� ק  אינו עולה לכא� ולכא�  

  

                                                           

1
לכ� הג� שהוא מתחיל למנות , כ נזר בשביל עצמו"זר ברישא נזירות בשביל בנו ואחדכיו� שנ', פי 

ולכ� , מ מיד שנולד לו הב� מנינו הוא ג� בשביל הב�"מ, נזירות עצמו כיו� שעדיי� לא נולד לו הב�
 .הערה הבאה' וע. נמצא שתו� המאה יו� נמני� לו שתי הנזירויות בשבילו ובשביל בנו

2
שדי� משנתנו אמור דוקא במקרה שציירה המשנה שהקדי� , ראשוני�כ� הסכימו רוב ה 

אול� א� הקדי� את הנזירות ,  ולכ� יש לה כח לחול באמצע נזירותו�באמירתו את נזירות בנו 
אינו יכול למנות לנזירות בנו תו� הימי� , יו� לנזירותו' א� שנולד לו הב� תו� ע, שלו לנזירות בנו

ולכ� הדי� הוא שצרי� להשלי� את ,  לא הקדי� נזירות בנו באמירתוג" כיו� שבכה�של נזירותו 
 .כ להתחיל את נזירות בנו"נזירות עצמו ורק אח

3
שאי� "וכיו� , כיו� שצרי� הוא להפסיק את נזירותו למנות את נזירות בנו שקיבל עליו ברישא 

 שנזירות בנו שהפסיק הרי, יו�'  דהיינו שאי� די� נזירות על פחות מל�" תגלחת פחות משלשי� יו�
). ביו� המאה ועשר(יו� ' אינה מסתיימת אלא לאחר ק) למנינו' כגו� ביו� פ(עתה באמצע למענה 

כיו� שאי� נזירות בנו נמנית תו� , נמצא שלא יכול למנות את נזירות בנו תו� הנזירות שלו עצמו
וכשגומר אותה משלי� , לבדהולכ� נזירות בנו נמנית , ימי�' הנזירות שלו כמו בנולד לו הב� תו� ע

ובסו� המאה שלשי� שמסתיימי� שתי הנזירות , את הימי� שנשארו לו מחמת הנזירות של עצמו
  ).אכ� יש בזה עוד פירושי� בראשוני�. (הוא מגלח

4
  .כ את נזירות בנו"דבכל עני� צרי� לגמור קוד� את נזירותו ואח 
5

מ בנזירות כזו יכול לגלח "מ, הג� שבכל נזירות גזרו מדרבנ� שלא יגלח ביו� הנזירות עצמה', פי 
ויו� שבעי� עצמו עולה לכא� , דכיו� שביו� שבעי� התחיל את נזירות בנו, והיינו. עצמו' ביו� ק

א " יו� להוא' ויו� ק, ט"נמצא שנסתיימה נזירות בנו ביו� צ, ולכא� דהיינו לנזירותו ולנזירות בנו
. הקלו עליו שלא תעכב נזירות עצמו, וכיו� שיכול לגלח ביו� זה מחמת נזירות בנו, לנזירות בנו

מ "מ, אלא שחכמי� גזרו בזה',  ויכול לגלח ביו� ק�ת מקצת היו� ככולו "דכיו� שמעיקר הדי� מה
 .'באופ� זה לא גזרו ומגלח יו� ק, א לנזירות בנו"היכא שהוא יו� ל

6
נולד יו� שבעי� לא "דמזה שאמרה המשנה , ל שאינו עולה"מלשו� משנתנו דס' הוכיחה הגמ 

ג א� הרויח שיכול כבר לגלח ביו� "דאילו לרב בכה, מ דלא כרב"ולא אמרה לא הרויח ש" הפסיד
מבואר דלא " נולד אחר שבעי� סותר"מ סיפא דאמרה "מ, וא� שאפשר לדחות דקדוק זה. 'ק

כיו� שיו� , הימי�' א הרי יכול להשלי� את נזירות בנו תו� ק"� ענולד ביו' דאילו לרב אפי, כרב
  .ל כתנאי� אחרי�"ורב ס, מ דמתניתי� דלא כרב"אלא ש, הלידה עולה לכא� ולכא�
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  .נזיר ד� טו

  ?רה שבעה ושלשי�יל	 קוד� הרגל הא� בטלו ממנו גזהקובר את מתו מספר ימי� כדלה

  

שלשה ימי� קוד�  
1
  שמונה ימי� קוד�  שבעה ימי� קוד�  

  בטלה ממנו  בטלה ממנו  בטלה ממנו  רת שבעהיגז

  רת יגז  בטלה ממנו א� גילח  לא בטלה ממנו  לא בטלה ממנו  ק"לת
בטלה ממנו  לא בטלה ממנו לאבא שאול שלשי�

2
לא גילח' בטלה אפי  

3
  

  

  :נזיר ד� טו

זב
4

, הא� מטמאי� למפרע,  שראתה בשני שלה�  שראה בשביעי שלו ושומרת יו� כנגד יו�
וסותרי� כל מה שספרו
5

?  

  

 מה הדי	 לפסח שני  מדרבנ	  מדאורייתא  

צריכי� לעשות  �����  מטמא למפרע  לחכמי�
6

  

יוסי' לר
7

 אי� צריכי� לעשות  מטמא למפרע  מכא� ולהבא  

  

  
  

                                                           

1
דדוקא שלשה ימי� שהוא עיקר האבילות מהני לבטל ממנו , אבל פחות משלשה ימי� לא בטלה 

שעה ' דאי� הלכה כ� אלא אפי) ה אלימא"בד(' אבל כתבו התוס, גזירת שבעה א� בא רגל אחריה�
 .אחת קוד� הרגל בטלה הימנו גזירת שבעה

2
דלאבא שאול מבטל ולרבנ� , פליגי הא� שבעה מבטלת שלשי�, מבואר בברייתא דפליגי בתרתי 

  .היכא שלא גילח קוד� הרגל וכדלקמ�, ועוד חולקי�. לא מבטל
3

ורבנ� ,  אופ� מותר לו לגלח אחר הרגלא� לא גילח ערב הרגל בכל' אבא שאול סובר שאפי 
אי� כבוד הרגל , חולקי� וסוברי� שכיו� שהיה באפשרותו לגלח ערב הרגל לכבוד הרגל ולא גילח

 .דוחה בשבילו את השלשי�
4

והטע� שמיירי בזב בעל . נקיי� לטהרתו' נידו� סוגיי� הוא בזב בעל שתי ראיות שצרי� לספור ז 
ואי אפשר לדו� על ,  שבעל שלש צרי� להביא קרבנות בשמינימשו�, שתי ראיות ולא בעל שלש

 .שחיטת פסח עבורו בשביעי שלו
5

יש לדו� ,  שהיא שומרת יו� כנגד יו��דוקא ביו� השביעי של הזב או ביו� השני של זבה קטנה ו 
 .ע סותר למפרע"אבל זב שראה באמצע שבעת הימי� שלו לכו, "מקצת היו� ככולו"בה� 

6
הרי מתברר שכשנזרק הד� עליה� היו טמאי� באותה שעה , ת"אי� למפרע מהדכיו� שה� טמ 

אכ� א� זרקו עליה� ולא ראו באתו היו� יצאו ידי חובה ואוכלי� . [וצריכי� לעשות פסח שני
  ]. לערב

7
יוסי שטומאת למפרע היא רק ' היא כר) יוחנ�' של ר(ברתו יוחנ� שס' אושעיא לר' וכ� אמר ר 

 .מדרבנ�


