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  .ה �ד נזיר

אחת לכמה זמ� מותר לו לעשות כ�, נזיר עול� שמקל שערו בתער
1

  ?ומני�, 

  

  מני�  אחת לכמה זמ�  

ילפינ� מבתי ערי חומה  ב חודש"כל י  לרבי
2

  

כמו שמצינו בכהני�  יו�' כל ל  נהוראי' לר
3

  

דכ� הוא דר� מלכי�  מערב שבת לערב שבת  יוסי' לר
4

  
  

  :נזיר ד� ה

  ,יצא' א ובדיעבד א� גילח ביו� ל"ובר פדא לכתחילה מגלח ביו� למאיזה טע� לרב מתנא 
  ?"לא יצא' יו� א� גילח יו� ל' הריני נזיר ל"ומאיזה טע� א� אמר 

  

מגלח : רישא  
  א"ליו� ל

א� גילח : סיפא
  יצא' ביו� ל

  יו� ' הריני נזיר ל"
  "לא יצא' א� גילח יו� ל

  לרב מתנא 
  "יו�' סת� נזירות ל"

דאז גומר 
  ותהנזיר

' דמקצת יו� ל
ככולו
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יו� שלמי�' שנזר ל

6
  

  לבר פדא 
"ט יו�"סת� נזירות כ"

7
 

יו� ' שנזר ל
שלמי�
8

  
בנזר סת� נזירות
9

יו� סת�' בנזר ל' אפי  
10

  

  

                                                           

1
 .ולכ נחלקו כל כמה זמ היה אבשלו� מגלח, הלימוד הוא מאבשלו� 

2
ניל� ממה שאינו יכול לגאול , דשב חו"למה ילפינ ממה שאי המוכר יכול לגאול אחר י' והקשתה הגמ 

ולכ על , ובשני ימי� אי כובד, שההיתר כא הוא משו� כובד השער', ותירצה הגמ. בפחות משני ימי�
 .ב חודש"כרח� שהלימוד ממה שיש ש� י

3
הרי , )ט"ה מ"בד(' והקשו התוס. יו� משו� כובד השער הכי נמי כא' דבכהני� יש לה� לגלח כל ל 

כ ניל� נזיר עול� ישר מנזיר "וא" פרע" "פרע"ש "יו� בגז'  שהוא לות� נזירינ להו מסתכהני� עצמ� ילפ
ולכ לומד מכהני� שדומה לו , ותירצו דלא מסתבר ללמוד נזיר שקדוש לעול� מנזיר שקדוש לשעה. רגיל

 . דהא ג� כהני� קדושת עול� ה��

4
 שהוא לא היה ,ט באמצע השבוע"היה יוהיה ניכר א� , ו שההבדל בי אבשלו� לשאר אחי,'וביארה הגמ 

' ובתוס. והוא לא היה מגלח עד סמו� לשבת, ועוד שה� היו מגלחי� כבר מהבוקר. מגלח וה� היו מגלחי�
דאבשלו� היה מביא קרבנות כל פע� , מ ג� לעני קרבנות" שאפשר לומר שיש נפ,הוסיפו) ה מאי"בד(

 .מ לגבי תגלחת"משו� שהשאלה היתה מה הנפ, לזה' ומה שלא הזכירה הגמ. שמגלח וה� לא

5
 .א"אבל לכתחילה החמירו חכמי� בנזירות שלא יגלח עד יו� ל, מ זה רק בדיעבד"מ 

6
יו� ' כ היה צרי� להיות הדי שבקיבל עליו ל"וא, הרי לרב מתנא מקצת היו� ככולו' הוקשה לגמ', פי 

 .שאז לא אמרינ מקצת היו� ככולו, � שלמייו' ולכ מתרצת שמיירי שאמר ל. יצא' שא� גילח ביו� ל

7
דמה שאמרה המשנה ' וביארה הגמ, ט פעמי� נזיר"והוא לומד את זה מזה שנזכר בפרשת נזירות כ 
ל דלא אמרינ מקצת "דבר פדא ס(ט עצמו אינו יכול לגלח "כיו שביו� כ: ק"ה, "יו�' סת� נזירות ל"

  .יו�' לכ נחשב שהנזירות הוא ל, עד שיגלח' יזרות ביו� לכ על כרח� שהוא נוהג קצת נ"וא, )היו� ככולו
8

כיו שחכמי� גזרו בנזיר סת� , א" לאלא ביו�' לט יו� הדי הוא שלא מגלח ביו� "אכ ג� א� אמר כ 
יו� שאז מ הדי צרי� ' להעמיד את הרישא לבר פדא באמר ל' אלא שהעדיפה הגמ.  ימי� שלמי�'לאטו 

' אפיהא " שלמי"' ומה שנקטה הגמ. � נזירות דאז הוא רק משו� גזירה דרבנולא בסת, א"לגלח ביו� ל
 .ג� כאכ לרב מתנא לקמ תירצה באופ זה לכ נקטה ל משו� ד"י, בלא אמר שלמי נמי

9
' מ ביו� ל"ומ, ל דלא אמרינ מקצת היו� ככולו"כי בר פדא ס, בדיעבד' ט ואפי"ולא יכול לגלח יו� כ 

דמ הדי סת� נזירות , כיו שהוא רק איסור דרבנ משו� גזירה לגלח באותו יו�, צאא� גילח בדיעבד י
 .ט יו�"הוא רק כ

10
 .ל לבר פדא דלא אמרינ מקצת היו� ככולו"דבכל מקו� ס 


