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נזיר ד ו.

מי שאמר "הריני נזיר" ונטמא יו ל' ,מדוע דינו כדלהל?

לתנא קמא סותר את הכל
לר' אליעזר סותר שבעה
נזיר ד ו:

אליבא דרב מתנא
דסת נזירות ל' יו
1
ועדיי הוא תו נזירותו
3
סבר מקצת היו ככולו

אליבא דבר פדא
מדרבנ הוסיפו שינהוג ל' יו,
2
וחשוב שנטמא תו נזירותו
כיו שהוא רק מדרבנ

אליבא דר' אליעזר מה טע הדי בדלהל? ]תוד"ה אמר[.

לריש לקיש ובר פדא
לרב מתנא

נטמא יו ל' סותר שבעה
4
דכבר נטמא אחר מלאת
6
סבר מקצת היו ככולו

נטמא יו מאה סותר שלשי
5
ביו מלאת ת לו תורת נזרו
7
א( מיירי באמר ק' יו שלמי
8
ב( גזה"כ דביו מלאת סותר ל'

 1וביארו התוס' )בד"ה נטמא( ,דהג שהדי אליבא דרב מתנא דאמרינ מקצת היו ככולו ,מ"מ מה
שעבר מקצת יו ל' לא חשיב שנגמר נזירותו כל עוד שלא גילח והביא קרבנותיו ,ולכ א נטמא אז 
עדיי חשוב שנטמא תו נזירותו ,ולכ סותר את הכל וצרי למנות עוד ל' יו חדשי.
 2בר פדא הוכיח את שיטתו מדברי ר' אליעזר שחלק על ת"ק ואמר ש"אינו סותר אלא שבעה" ,וחזינ
מדברי ר"א שכבר גמר את נזירותו ביו כ"ט מה"ת ,ומסתבר לבר פדא שרבנ ור"א לא פליגי בעיקר הדי
כמה הוא מש הנזירות ,וא"כ על כרח שכל מה שפליגי רבנ על ר"א הוא כמה קנסו אותו ,שלרבנ קנסו
אותו ל' יו חדשי ,ולר"א רק מתעכב מלגלח ולהביא קרבנותיו שבעה ימי עד שיטהר) .כמבואר כל זה
בפירוש הרא"ש(.
 3אפי' בכה"ג שלא הספיק עדיי לגלח ולהביא את קרבנותיו ,ובזה פליגי רבנ עליה אליבא דרב מתנא,
דהג שג ה מודי שאמרינ "מקצת היו ככולו" ,מ"מ ס"ל דהיכא שלא גילח ולא הביא קרבנותיו
עדיי לא נחשב שנגמרה נזירותו.
 4דבר פדא לשיטתו שמה"ת לא הוי נזיר אלא כ"ט יו ,ויו ל' הוא רק מדרבנ ,ולא גזרו רבנ לטמא
אותו ל' ,אלא אחר שנטהר בז' ימי יעשה תגלחתו וקרבנותיו.
 5פי' ,לעול ס"ל לר"א דלא אמרינ מקצת היו ככולו ,וא נטמא ביו ק' חשיב כנטמא תו ימי
נזירותו ,אלא שלפ"ז לכאורה היה צרי לחזור על כל הניזרות ,לזה דרש ריש לקיש מדכתיב )במדבר ו:יג(
"זאת תורת הנזיר ביו מלאת ימי נזרו"  התורה אמרה שא נטמא ביו מלאת ת לו תורת נזיר ,והיינו
סת נזירות שהוא ל' יו ולא את כל המאה] .והיינו שיש חילוק מתי נטמא ,א נטמא תו ימי נזירותו
צרי לחזור על כל הימי ,אבל א נטמא ביו האחרו סגי לו בל' ימי[.
 6וכמו שנתבאר לעיל ,שאליבא דר"א ס"ל לרב מתנא שאפי' קוד שהביא קרבנותיו אמרינ "מקצת היו
ככולו" ,ולכ לא נחשב שנטמא תו ימי נזרו ,ורק ממתי ז' ימי לטהרתו.
 7דבכה"ג לא אמרינ "מקצת היו ככולו" ,ולכ סותר ל' יו  כאילו הוא תו ימי נזרו ,אכ לא סותר כל
הק' ימי  וכדרשת ר"ל הנ"ל .אלא שהקשו התוס' לפירוש זה :א( דבמשנה לא כתוב ק' יו שלמי,
אלא כתוב ק' יו בסת .ב( למה הוצר התנא לומר דוגמא של ק' יו ,נימא שא קיבל עליו ל' יו
שלמי ג"כ לא אמרינ מקצת היו ככולו וצרי לחזור על כל הל' .ולכ תירצו תירו אחר.
 8דאע"ג ד"מקצת היו ככולו" ,לא נימא כאילו נטמא יו ק"א אחר מלאת  דאינו סותר אלא ז' .אכ
ברישא שנטמא ביו ל' שלר' אליעזר אינו סותר אלא ז' ,לא אמרינ הגזה"כ הנ"ל שיסתור כל שלשי
שהרי נטמא ביו מלאת ,משו דמשמעות דקרא משמע דאיירי בדמפרש ימי נזירותו ולא בסת נזיר.
והראיה ,מדקאמר נטמא ביו מלאת ת לו תורת נזיר  פירוש סת נזירות ,ש"מ שקוד לכ לא דיבר
הפסוק על סת נזירות אלא בנזירות שפירש בה ימי נזירותו .ולכ א נדר סת נזירות אפי' שנטמא
ביו מלאת ,אי הגזה"כ הנ"ל וסגי בז' ימי כיו דאית ליה לרב מתנא "מקצת היו ככולו".
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נזיר ד ו:

במה דנחלקו ר' יאשיה ור' יונת דלהל בלימוד מה הוא מש סת הנזירות?

לר' יאשיה מ"קדוש יהיה"
לר' יונת
2
מ"עד מלאת הימי"

1

למסקנא
להו"א
ס"ל כרב מתנא דסת נזירות ל' יו
ס"ל אפי' כרב מתנא ו"עד ועד
ס"ל כבר פדא דסת נזירות
4
3
בכלל"  ולכ הוי ל' יו
כ"ט יו

 1וילי מ"יהיה" שהוא בגימטריא שלשי שאי גידול פרע )שער( פחות מל' יו.
 2ודרשינ הכי ,איזה יו שיי בו מילוי ,הוי אומר יו שלשי ,שכ מצינו בימי החודש שפעמי
הוא חודש מלא ופעמי הוא חודש חסר.
 3וה"ק "עד מלאת הימי"  כלומר עד יו המלאת שהוא יו שלשי ינהג הנזירות  דהיינו כ"ט
יו.
 4ומה שהוצר ר' יאשיה לימוד אחר ,משו דס"ל דבעלמא אמרינ "עד ועד לא בכלל" ,ולכ א
היינו לומדי מ"עד מלאת הימי" לא היינו יודעי אלא כ"ט ,ולכ הוא לומד מיהי"ה שמזה
למדנו ל' יו שלמי.

