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  .יט �ד נזיר

  ?מה דינה, ושוב הפר לה בעלה, והפרישה קרבנותיה, האשה שנדרה בנזיר ונטמאה

  

  לעני� עולת העו�  לעני� חטאת העו�  

מביאה  ק"ישמעאל ב� ריב' לר
1

אינה מביאה  
2

  

מביאה  אינה מביאה  לחכמי�
3

  

  

  :נזיר ד� יט

ותר סל דנזיר שנטמא בו ביו� שהתחיל את נזירותו אינו"אליעזר דס' רל
4

  ?במאי קא מיירי, 

  

   �טמא שנזר ונטהר   
  ושוב נטמא ביו� טהרתו

   �נזיר טהור מתחילה 
 שנטמא ביו� תחילת נזירותו

לעולא ולרבא
5

  סותר  אי� סותר  

  אי� סותר  אי� סותר   וכ� מוכח בברייתא� לאביי

  

  ]. לימאה"תוד[? ה בנזיר שנזר כמה נזירות ובסו� עלה לאר� ישראל"ש וב"א במה נחלקו ב"להו

  

'לגירסת התוס  לגירסא שלפנינו  
6

  

   ודאי דרבנ��גזרו ג� על אוירה    קולא�גזרו רק על גושה   יו�'  נזיר רק עוד ל�ש "לב

 ת" ומיחל� במה�גזרו רק על גושה   חומרא�גזרו ג� על אוירה   עושה הכל מתחילה�ה "לב
  

                                                           

1
,  נקרא חוטא במה שציער עצמו מ� היי�שנזיר, אליעזר הקפר ברבי' ישמעאל כר' שסבר ר' מבארת הגמ 

' אכ� כל זה דוקא לר. מ ציערה עצמה מ� היי� ולכ� צריכה להביא חטאת"וכא� א� שהפר לה בעלה מ
אבל לרבנ� כיו� שבעל עוקר את הנדר למפרע אינה מביאה , א"ישמעאל דהוא התנא דהברייתא שסובר כר

  .לא עו� לחטאת ולא כבש לאש�
2

בא למעט קרב� עולה שאינו מעכב מלחול עליו נזירות " ביו� ההוא"מעאל שהפסוק יש' הנה לעיל אמר ר 
אול� . כ הוא דלא מעכב"מ שקרב� עולה בא לכפר ורק גזה"ש, ומבואר מזה שצרי� פסוק למעט, דטהרה

 .ל שעולה היא רק באה לדורו� ופשיטא שאינה מעכבת"משו� דס, ל שלא צרי� פסוק לזה"חכמי� ס

3
מ כיו� שהפרישה את "מ, שהפר לה בעלה ועקר את הנזירות למפרע' אפי, ל דעולה דורו� היא"דכיו� דס 

 .צריכה להביאו בתורת דורו�, העולה וקדש העו�

4
וצרי� ,  אלא היו� הראשו� עולה לו לימי נזירות�שלא צרי� למנות עוד פע� את אותו היו� הראשו� ', פי 

, ה שאי� צרי� להביא קרבנות טומאה ותגלחת על טומאה זו"וה. כ"אחרק להשלי� עוד עשרי� ותשע יו� 
 .�"רמב' אול� ע

5
אבל א� מנה רק , )יומי�( עד שיהיו ימי� ראשוני� �" והימי� הראשוני� יפלו"א "ל דמה שאמר ר"ס 

ביו� הראשו� סותר וצרי� לחזור ' אבל בנזיר טהור שנטמא אפי',  זה דוקא בנזיר טמא וכו�  יו� אחד לא
והימי� הראשוני� יפלו ) "יב:במדבר ו(ואמר רבא דהמקור לזה הוא מדכתיב . ולמנות את היו� הראשו�

דוקא בטמא שנזר לכ� ו, ולא בנזיר טהור שנזר, הרי שמיירי דוקא היכא שנזר בטומאה, "כי טמא נזרו
 .שצרי� שיהיו לו כבר שני ימי� ראשוני� לפחות" והימי� הראשוני�"כ ד"נאמר הגזה

6
ס גזרו שגושה טמא למה לא "ש כיו� שסו"דאכתי קשה לבמשו� ,  שלפנינורסאלא ניחא להו בגי' וסתה 

טומאה מדרבנ� ולא מיחלי� מ שהוא רק "ש שגזרו ג� על אוירה ש"שלב, ולכ� פירשו. יסתור מתחילה
 גושה ה שגזרו רק על"אול� לב. יו�' דאורייתא ולכ� אפשר להקל שינזור רק ללאינשי אר� העמי� בקבר 

 .ולכ� הדי� שיסתור הכל, מיחלי� בנטמא בקבר


