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נזיר ד יד.
האומר "הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי ב " או איפכא ,ונטמא בזמ מני נזירות בנו ,מה הדי ?
רישא" :הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי סיפא" :הריני נזיר כשיהיה לי ב ונזיר" 
ב "  משלי שלו ואח"כ מונה לבנו מתחיל בשלו וכשנולד בנו פוסק ומונה לבנו
1
אינו סותר רק של בנו
סותר ג הימי שמנה מנזירות בנו
לר' יוחנ
2
 דנזירות שלו כבר השלי לגמרי
אינו סותר  כל נזירות לחוד
לריש לקיש
נזיר ד יד:

3

נזיר שנצטרע ונטמא למת בימי צרעתו ,
או נזיר שגילחוהו לסטי ומשלי ימי גידול שערו 4ונטמא בה מה הדי ?

לר' יוחנ
לריש לקיש

נטמא בימי צרעתו
סותר
אינו סותר

לרב
לשמואל

נטמא ביו גידול שער
סותר
אינו סותר

"קידש שער בד" ונטמא .פי' ,שלאחר שנזרק ד קרבנותיו קוד שגילח נטמא ,מה הדי ?

לר' אליעזר  תגלחת מעכבת
לרבנ  תגלחת אינה מעכבת

לעני הבאת קרבנות שוב
לעני לשתות ביי ולגלח
סותר קרבנותיו ונטהר ומביא קרבנות שוב ומגלח ושותה יי
5
אמר רב חסדא :אי לו תקנה
מותר מיד אחר קרבנותיו

 1פי' ,כיו שהדי הוא שמתחיל למנות מהנזירות שלו עד שיוולד לו הב ,וכשיוולד לו הב פוסק
מהנזירות של עצמו באמצע  ומונה את כל הנזירות שקיבל בשביל בנו ,ושוב משלי את הימי
שחסר לו מהנזירות של עצמו .וסובר ר' יוחנ שכיו שבזמ נזירות בנו עדיי לא השלי את
הנזירות הראשונה ,לכ א נטמא בזמ נזירות בנו ,סותר ג את הנזירות הראשונה שקיבל בשביל
עצמו .כיו שהיא נזירות אחת ארוכה שהרי אינו מגלח אלא לאחר שישלי את שלו ואת של בנו.
 2הואיל ובשעה שנטמא ,לא מנה את הנזירות של עצמו ,לכ אינו סותר אותה .וביארו התוס'
)בד"ה פשוט( ,דכל מחלוקת ר' יוחנ ור"ל היא בסיפא ,אבל ברישא לכו"ע אינו סותר דהרי גמר
נזירותו ,וכנ"ל.
 3דהדי הוא שכל ימי חלוטו )דהיינו בזמ שהוא מצורע מוחלט( אינו מונה לנזירות ,ולכ יש לדו
הא כשנטמא למת בימי חלוטו אלו ,הא סותר או לא .ונחלקו בזה ר' יוחנ ור"ל ,דלר' יוחנ
סותר דסו סו הוא עדיי באמצע נזירותו .ולר"ל אינו סותר ,דצרעת לחוד ונזירות לחוד.
 4פי' ,נזר ל' יו ,ואחר עשרי יו גילחוהו לסטי בעל כרחו ,דהדי הוא דמסיי נזירותו ביו
שלשי ,אול אינו יכול לגלח ולהביא קרבנותיו עד שישלי עוד עשרי ימי  שיהיה לו גידול
שער ל' יו .והנידו א נטמא באות ימי של גידול השער.
 5פי' ,אי לו תקנה למצות גילוח לעשות אותה כתיקונה בטהרה ,דהרי מיד שהביא קרבנותיו
נסתלקה נזירותו ומותר לגלח ולשתות ביי.
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נזיר ד יד:

נזיר שגמר נזירותו ,ועדיי לא הביא קרבנותיו ,מה דינו?

לר' יוסי בר' חנינא
לברייתא

לעני טומאה
לוקה 1
2
כתיב "וטמא ראש נזרו"
לוקה

לעניי שתיית יי וגילוח
אסור
ואינו לוקה
לוקה

 1ולעני סתירת ימי נזירותו ,תלוי דא עומד ביו אחד אחר השלמת נזירותו ,סותר מדרבנ ל'
יו .וא עבר יותר מיו אחד  אינו סותר כלו.
 2ודרשינ מי שנזירותו תלויה בראשו ,דהיינו שאי עליו נזירות אלא מחמת שלא הביא עדיי את
קרבנותיו ואסור לו עדיי לגלח  דהרי אי מגלח אלא אחר הבאת הקרבנות וזריקת הד ,ולכ
לוקה על איסור טומאה  כיו שבפירוש נתרבה .אבל על שאר איסורי כשתיית יי ותגלחת אינו
לוקה ,כי רק טומאה תלה בראשו.

