
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .נט �ד נזיר

  ?המעביר שער בית השחי ובית הערוה מכח מה הוא לוקה

  

  מה דינו  

מכת מרדות מדרבנ�  )ק"ת, ביימית�(נא קמא ולברייתא שחייא בר אבא בלי' לר
1

  

אליעזר ב� יעקב' ר, לברייתא השניה, חייא באיכא דאמרי' לר
2

  ת "לוקה מה  
  "לא ילבש"משו� 

  

  ].ובעי, ה אמר"תוד [?הערוה ושאר שער הגו�מה הדי� לגלח שער בית השחי ובית 

  

  שאר שער הגו�  בית השחי ובית הערוה  

  בתער מותר' אפי  בתער אסור במספרי� מותר  לגריסת ספרי� שלנו

  בתער אסור במספרי� מותר  במספרי� אסור' אפי  לבעל הלכות גדולות 

  

  :נזיר ד� נט

  ?ומת אחד מה� מה יעשו, מישני נזירי� שאמר לה� אחד שנטמא אחד מה� ואינו יודע 

  

  יו� השניי�' אחר ל  יו� הראשוני�' אחר ל  

יהושע' לר
3

מביאי� קרב� טומאה וקרב� טהרה  
4

 אחדקרב� טהרהרק מביאי�   
5

  

לב� זומא
6

מביא חטאת העו� ועולת בהמה  
7

מביא עולה חטאת ושלמי�  
8

  
  

                                                           

1
 � וההוכחה לכ� . כדי לזנות עמהג שלובש בגדי אשה ויושב בי� הנשי "מיירי בכה" לא ילבש"וקרא ד 

  .ובלובש בגדי אשה גרידא אי� כא� מעשה תועבה, "תועבה" דהרי כתיב � דבהכי מיירי קרא 
2

  .הוא מתק� תיקוני אשה � 'והמסיר שער בית השחי וכו,  דלא יתק� איש תיקוני אשה"לא ילבש"דרש מ 
3

כדי שבסו� (נזיר מיד תהיה אתה שהרי  �א טמא הייתי " ואומר , בנזירעמו שידור צרי� אחד מ� השוק 
. " בעוד שלשי יונזירתידור להיות אתה שוא טהור הייתי הרי  ,)שלשי יהיה הקרב� הטהרה בשבילו

  ].ולא אמר את דבריו אלא לחדד את התלמידי, יהושע מודה לב� זומא' מבואר שג ר' אכ� בגמ[
4

 ואש אינו מעכב א לא ( וקרב� טומאה הוא חטאת העו�, קרב� טהרה הוא עולה חטאת ושלמי
 וא אני הוא הטהור ,קרב� טומאה שלי וקרב� טהרה של� � הטמא הייתי הנזירא אני "ואומר ). הביאו

 ואפשר לעשות ספק כיו� שהוא חטאת העו� שבאה על ה�  "אינו כלו וקרב� טומאה ,קרב� טהרה שלי
  .עמה תנאי זה

5
 וא אני הוא הטהור ,מא קרב� טומאה שלי וקרב� טהרה של� וזה קרב� טהרתיא אני הט" ואומר 

 ."קרב� טהרה שלי וקרב� טומאה בספק וזהו קרב� טהרת�

6
ולכ� על , במציאות אי� ימצא אחד שיסכי לידור עמו בנזיר ד,יהושע' הקשה ב� זומא על עצתו של ר 

  .יביא קרבנותיו לבדשכרחנו צריכי למצוא תקנה אי� 
7

והעולה , )ואש אינו מעכב א לא הביאו(תעלה לקרב� טומאה שלי  החטאת ,א טמא הייתי"ואומר  
חטאת עולה : הבהמות שנזיר טהור מביא וה' מתו� ג(העולה מחובתי אני וא טהור . נדבהתהיה 

  .ל" וכנספק דבאה על ה,"העו� אינה כלווהחטאת , )ושלמי
8

שאני מביא אותה אחר הנזירות השניה שלי תהיה  וזו ,שונה נדבה העולה הרא � א טמא הייתי" ואומר 
 דהיינו �  וזו,נדבההעולה שהבאתי עכשיו היא ל וא טהור הייתי העולה הראשונה חובה וזו .חובהל

 חצי עכשיו וחצי לפני חודש , והג שבאופ� זה מביא קרבנותיו לחצאי. " שאר קרבני�החטאת והשלמי
  .לא איכפת ל�


