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   :נז �ד נזיר

  ', מגלחי� וכו, תי אחד מכ� שנטמאינזירי� שאמר לה� אחד שרא' די� משנתנו דב
  ?אליבא דמא�

  

בנשי� וקטני�   בנזירי� גדולי�  
1

  

לא מיירי  ד הקפת כל הראש שמה הקפה"למ
2

  מיירי  

ד הקפת כל הראש אי� שמה הקפה"למ
3

מיירי  
4

  מיירי  

  

  ].ה ורב"תוד [?הא� מותר להקי� לקט�

  

  אשה להקי� קט�  איש גדול להקי� קט�  

לרב הונא
5

  מותר  אסור  

אסור  אסור  לרב אדא בשיטת רב הונא
6

  

לרב אדא דידיה
7

  מותר  מותר  

  

                                                           

1
 .שאי� בה� איסור הקפת הראש 
2

אכ� כשהנזיר טמא רק מספק אי אפשר , דהנה איסור הקפת הראש נדחה בתגלחת טומאה דנזיר 
 .ו ומגלח בחנ�לו להקי� דשמא אינו חייב בתגלחת ז

3
 .אבל א� גילח כל שער ראשו לא עובר על איסור זה, דרק המשוה צדעיו לבד עובר באיסור 
4

דהרי העמיד את משנתנו בקטני� ונשי� שאי� בה� , ל הכי"ששמואל לא ס' אכ� הוכיחה הגמ 
 .איסור הקפת הראש

5
לו השחתה יש לו  כל שיש �" לא תקיפו פאת ראשכ� ולא תשחית את פאת זקנ�"ל מדכתיב "ס 

 בי� להיות � ליתנהו נמי בהקפה,  דהרי אי� לה� זק�� והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ,הקפה
אול� המקי� את הקט�  ).ה והני"ד' תוס(לגדול מותרות להקי� ' נקפות בי� להקי� אחרי� ואפי

 משמע שקאי על כל הקפה ג� על פאות של "לא תקיפו פאת ראש�"ל דמדכתיב "חייב כיו� שס
  .קט�

6
חובה תקברינהו "מ אמר "מ, לאיש גדול מותר להקי� לקט�' ל שאפי"הג� שרב אדא בעצמו ס 

מחמת שלדעת רב הונא גופיה המקי� , )"שגגה היוצאת מפי השליט"ונתקיי� הדבר כדי� " (לבניה
דהיינו ,  רב הונא בי� איש לאשהל את חילוקו של"ה לאשה אסור ולא ס"כ ה"א, את הקט� חייב

 .את החילוק בי� א� המקי� בר חיובא ללא
7

 ,אחד המקי� ואחד הניק� במשמעמשמע ד" לא תקיפו פאת ראשיכ�"ל דמלשו� הפסוק "ס 
ואיתקש מקי� לניק� כל היכא דניק� מיחייב מקי� נמי מיחייב והאי קט� הואיל והוא גופיה לאו 

 .י לא מיחייבבר עונשי� הוא דמיחייב מקי� נמ


