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נזיר ד מו.

מאימתי מותר לנזיר לשתות יי ולהטמא למתי ?

לת"ק דמתניתי,
ולר' אליעזר דברייתא
לר"ש דמתניתי,
ולחכמי דברייתא
נזיר ד מו:

ללישנא קמא ולר' פדת
ללישנא בתרא

מתי?
אחר כל המעשי

ומני?
דכתיב "ואחר ישתה הנזיר יי" 
משמע אחרי כל המעשי
דכתיב "ואחר" וגו'
2
ודרשינ גז"ש מ"אחר התגלחו"

1

אחר שנזרק עליו
אחד מהדמי

נזיר שנמרט שער ראשו ,מה דינו בתגלחת?
3

אליבא דבית שמאי
אינו צרי  דאי לו תקנה
5
אינו צרי  ולא צרי להעביר תער
4

אליבא דב"ה
צרי  ויעביר התער על ראשו
צרי  ואי לו תקנה

נזיר שגילח על זבחו באופני דלהל מה דינו?
6

לרבנ
לר' שמעו

הביא קרב ונמצא פסול
או חטאת שקרבה שלא לשמה
8
תגלחתו ושאר זבחיו פסולי
תגלחתו ושאר זבחיו פסולי

הביא עולה או שלמי ונעשו
7
שלא לשמ
תגלחתו ושאר זבחיו פסולי
9
תגלחתו כשרה וכ שאר זבחיו

 1דהיינו אחרי שבישלו את איל השלמי  ,ונטל הכה זרוע בשלה ממנו וחלת מצה אחת מ הסל ורקיק
מצה אחת ונותנ על כפי הנזיר ועשו תנופה .וכבר קוד לכ נעשתה התגלחת וגמר הבאת קרבנותיו.
 2הגמ' שואלת מ"ט דרבנ ,משו שטעמו של ר' אליעזר )ות"ק דמתניתי( מובני  ,משו שכ הבנת
פשטות הפסוק ד"אחר ישתה הנזיר יי"  משמע אחר כל המעשי  .אבל על חכמי קשה מ"ט ,ומתרצת
הגמ' שה לומדי גז"ש מקרא )במדבר ו:יט( דכתיב "ונת על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו" וילפינ
"אחר" "אחר" מה ש אחר מעשה יחידי א כא דכתיב "ואחר ישתה הנזיר יי" אחר מעשה יחידי.
 3ר' פדת אמר שב"ש ור' אליעזר אמרו דבר אחד .דאמר ר' אליעזר גבי מצורע שצרי בטהרתו נתינת
דמי על בה יד ורגל הימניי  ,שא אי לו בה יד ורגל אי לו טהרה עולמית ,ולא מועיל לתת על
מקומ או לתת על יד שמאל ,וזה כדעת ב"ש כא שצרי ואי לו תקנה ,ולא אומרי שיצא ידי חובה
במה שיעביר את התער על מקו השער.
 4אליבא דר' אליעזר דס"ל דתגלחת מעכבת.
 5והיינו שבאו ב"ש להקל שלא צרי אפי' להעביר תער על מקו שהיה ש שער.
 6דהיינו שנשפ הד או יצא או נטמא ,ובחטאת א שחטה שלא לשמה ג"כ נפסל הקרב.
 7דהדי הוא שה לא נפסלי במחשבת שלא לשמה ,אול ה אינ עולי לבעלי לש חובה ,ודינ
כמו קרב נדבה.
 8דנמצא שגילח על קרב פסול ,ואי תגלחתו תגלחת .וכיו שעתה הוא מגולח בתגלחת פסולה והביא שני
קרבנות  ג ה נפסלי  ,דהרי הוא צרי קוד לגדל שער )ל' יו לרבנ וז' ימי לר"א(.
 9ס"ל לר' שמעו שנזיר שגילח על שלמי נדבה יצא ידי חובה הג שאינ עולי לו לשלמי נזיר ,וכ כא
הג שלא עלה לו הקרב שנעשה שלא לשמה ,וצרי לחזור ולהביא או עולה או שלמי  ,מ"מ התגלחת
עלתה לו ,וממילא שאר השני קרבנות שהביא אח"כ לשמה ג"כ עלו לו.

