
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  זמ דף – אמדף       מסכת נזיר     .ח" התשסניסן' הכ, ד"בס
  
  

  א"דף מא ע
וכו',גמ)א ועשה תעשה לא מוצא שאתה מקום כל דאמר לקיש כתב.'כריש

אריה צ(השאגת תעשה,)ו"סימן לא דוחה עשה דאמרינן דוקא,דהא היינו

האיסור על לעבור בלא העשה לקיים אפשר שאי בציצית,היכא כלאים ,כגון

עמרא בכלאים,דתכלת המצווה לקיים מוכרח פשתן דל.ובבגד כאורהואף

דאיצטריך בסוגיין אמרינן דלא אלא"זקנו"מהא מספריים לו שאין להיכא

במלקט,משמע,תער המצווה לקיים דאפשר תער,דהיכא אלא לו דאין אף

דידחה אמרינן כן.לא דאינו אחרות מראיות הסיק .אך

לומר',גמ)ב תלמוד מה ראשו ראשו"ד'ובתוס.דתניא אמרינן,ביארוה דלא

ד נזיר,דמצורע"חוגל"דעשה של תעשה ללא יעבור"ידחה לא ,"דתער

ד עשה עוד דאיכא פרע"משום גדל יהיה מדבריהם".קדוש בימי,וחזינן דגם

יהיה דקדוש בעשה מוזהר דדעתז"הגריבחידושיו.צרעתו ם"הרמבכתב

הט"פ( מנזירות ד,)ו"ז העשה יהיה"דפקע עשה,דכתב".קדוש דוחה ולמה

ל הנגע תגלחת וכושל בהן'נזירותו קדוש אינו מאליו,והרי העשה .ובטל

עליו דאיתא,ד"הראבוהשיג דנזיר,.)ה(ביבמותמהא והלאו דהעשה

בשאלה ונדחו,איתנהו הם קלים בטל,הלכך דהעשה משום ויישב.ולא

ד,ח"הגרבשם יהיה"דבעשה דינים"קדוש תרי עשה".א,איכא ,"איסור

הגילוח על העשהקי".ב.שמוזהר נזירותו"ום בהשלמת וטעמא.דגילוח

דמצורע גילוח מצות מחמת לדחיה ביבמות בשאלה,דאיתא דישנו ,משום

ל עשה"היינו את".איסור דוחה אינו העשה"אבל פרע,"קיום לגדל ,דמצווה

הרמב כתב מצורע"דעליו טומאת ידי על דנפקע  .ם

ראשו"ד'תוס)ג נזיר"ת,ד"בתוה,ה דאף מיותר ראשו לגלחל חייב ומצורע

דוד.בתער נ(המקדש סימן שערה,כתב)'טהרות ישייר לטהרתו דכשמגלח

ב(,אחת דוקא מצורע דבתגלחת מעכבות'משום נזיר,)שערות דגבי וכיון

אחת שערה בגילח אפילו תגלחתו,לוקה לגמור אסור חינוך.יהיה ובמנחת

שערותיו,כתב)שעג( כל לגלח דגיל,דשרי דהעשה טהרהכיון את,וח דוחה

לגמרי  .האיסור

דנזיר"א,ד"בא)ד לראשו אלא אצטריך לא ראשו ה"ד.)נח(לקמן'תוס.כ

רבא תעשה,העירואמר לא דוחה דעשה דילפינן אף ".גדילים"מ,דלכאורה

הקפה"ראשו"אצטריך שמה הראש כל דהקפת לילף,למילף אייתר ולא

בתער מ,וכתבו.דמצורע דיליף מצורעל"ראשו"דמאן כל,למד,נזיר דהקפת

מסברא הקפה שמה הפאות,הראש גילוח על שהוסיף דבמה מסתבר דלא

מחיוב מקרא.ייפטר לה למילף בעי .ולא

ביה,'גמ)ה דרשי מאי ראשו האי אורההקשה.ורבנן דאיצטריך,הקרן נימא

תעשה ולא לעשה דוחה מצורע תדגלחת דעשה למילף נזיר למצורע

נזיר מזקנוולי,דתגלחת למילף כדאמרן,כא בכל שווה .).ה(ביבמותדאינו

בלבד,ותירץ תעשה לא אלא ליכא איצטריך,דלרבנן יהיה דקדוש דהעשה

וכר מעבירין שאר ת"ד:)לט(לעיל'התוסוכדכתבו,יאשיה'לאסור 'דלר,ר"ה

ועשהיונתן ללאו דאתי שלר,אמרינן כן'משמע אינו  .יאשיה

רא',גמ)ו למכתב לי זקנולמה למכתב לי למה משה.שו הבאר ,הקשה

ועשה תעשה לא למדחי זקנו לאו,דאצטריך אלא שמעינן לא דמראשו

שכתבו,גרידא ואכתי"ד.)ה(ביבמות'התוסוכמו ראשו,ועוד.ה דאצטריך

תירוצא לחד אזקנו ד'דתוסלגלויי טעמייהו"לעיל ומאי .ה

ופריך"ד'תוס)ז מסיק"וק,ד"בתוה,ה לא אמאי דלעילק לשינויא הכא .נמי

משהכתב לעיל"דלרש,הבאר ומה"ד:)מ(י ומה,שפירש,ה וחומר דהקל

קעביד דאיסורא נזירותו,נזיר דימי מאיסור יעבור"דכתיב,היינו לא ,"תער

מעבירין לשאר איסור מרבינן הכי מידי.ואפילו קשה לא בשיטת,הכא דקאי

ל'ר וליכא בתער רק עובר דנזיר וחומראליעזר .הקל

  ב"דף מא ע
ראשו"ד'תוס)ח רחמנא כתב ואי דכהנים"ואע,ד"בסוה,ה ועשה דלאו ג

בכל שוה וכו"ה,אינו בכל שוה אינו דהקפה ולאו דנזיר ועשה לאו הקשה.'נ

אורה א(הקרן הוי,נקטינן.)נח(ולקמן.)ה(ביבמותהא,)'בעמוד דנזיר דלאו

בכל השווה ב.לאו שאינו דאף נזירדהיינו שאינו מקום,מי כולם,מכל

נזירים יהיו אם בו תוס.מצווים קושיית ראשוכתב.לדוכתא'והדרא ,הברכת

לומר תוס,דיש סברי תירוצא פליגא'דבהאי דלקמן,דסוגיין אסוגיא

לה,ודיבמות בכל,ואית שווה אינו חשיב ודיבמות.דנזיר דלקמן סוגיא אבל

דתוס קמא כשינויא להו הכתובדמ',אית דיבר מלא ובין,קרא בלבד נזיר בין

מצורע נוסף.נזיר לאו איכא מצורע דנזיר חילקה,ואף לא  .התורה

הקודמת,שם)ט באות מלואיםעיין ד"שו(באבני כב סימן ונראה"ת ה

דיבמות קמא בפלוגתא,כתב)דבפרק תליא הסוגיות מהותאם,דפלוגתת

חפצאהיאהנזירות איסור או גברא תורה,איסור איסור דבריהם(או הובאו

מוהרי"בשו נ"חט"ת סימן ונ"א לב"מהרדעתד,)ד"ג איסורהוינזירד,י

ג עליו שאוסר אלו'חפצא לג,מינין אבריו שאוסר גברא איסור מינין'או

באסאן"מהרוכדעת בכלויהןכםאו.י השוה ש,איסור עלאיסורהכיון אתי

נפשימהידי על נודר,הדרמי ואוהכל איש אחד סברה,אשה'ין סוגיאוהכי

ודיבמות סברהאבל.דלקמן הוי,סוגיין קדושה"דנזיר ע"תואר לשמקבל

תורה,עצמו איסורי הן קדושתואודרמ,והאיסורין עליו,תואר דרמי הככהן

יתרות קדושתומצות הוי.מחמת כן בכלאם שוה שאינו שאינו,איסור כיון

נזיר בתואר אלא כהונהכמונוהג  .אסורי

מנלן,'גמ)י בתער בתוה"ד'בתוס.ואכתי השתא :)ב(בשבועות'ובתוס,ד"ה

חייב"ד מהכא,ה דשמעינן,הוכיחו הראש"מראשו"דמדקאמר כל דהקפת

הקפה מנלן,שמה תער אקשינן הכי אפילו,חזינן,ואפילו שייך הקפה דאיסור

מעכו"פי(ם"הרמבאמנם.במספריים ה"ב שיערדשר,כתב)ו"ם את ללקט י

במספריים כתב.הראש מסוגיין,הכאד"רי'התוסוכן תקשי דלא ,ויישב

בעלמא דחיה דרך אלא הוה.דאינה לא זקנו ולא ראשו כתב הוה דאי והיינו

תער בעי דמצורע אפילו,ידעינן רחמנא דאסר דהקפה אמינא דהוה

זקנו,במספריים לומר הקפ.תלמוד דאסר קרא דאמת אליבא היינו,האמנם

השערות.בתער עיקרי שמחתך בתער אלא ניכרת אינה דההקפה ,משום

ומכאן מכאן לו תלויה שערו ציצת אחר ההקפה,דבאופן עיגול ניכר  .ולא
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השתא"ד'תוס[)יא כל,ד"בתוה,ה לרבות לעיל דאמר למאן במספרים ואף

עיון.מעבירין צריך דכתבו,לכאורה ת"ד:)לט(לעיל'התוסמהא לאד,ר"ה

מקרא יעבור"מרבינן מעיקרו"דלא כשקוצץ אלא מעבירין שאר אבל,לרבות

ד מעשה אלא איתרבי לא הכי פרע"בלאו גדל יהיה אמאי".קדוש כן ואם

ד לישנא הכא מעבירין"נקטו כל בהני,"לרבות התם מצינו לישנא דהאי

ב יעבור"דאיתרבו מעיקרו".לא קוצץ בלא מיירי הכא כרחך טעמ,ועל אדהא

בזקן שרו שכתבו,דמספרים כמו מעיקרו השיער נוטל דלא 'התוסמשום

דתניא"ד:)מ(לעיל .)].ג.א(ה

איירי,ד"בסוה)יב בנזיר משההקשה.אלמא תוס,הבאר הוכיחו לא 'אמאי

לומר,מרישא תלמוד מה ראשו שנאמר,דקתני על"לפי יעבור לא תער

בנזיר,"ראשו מקשי,ואוקי קא ת,ועלה מה לומרראשו 'בתוסועיין.למוד

חייב"ד:)ב(בשבועות הדבור,ה בסוף לה  .דמייתי

התינוקות,ד"בסוה,ד"בא)יג כשמגלחין העולם נהגו הנחת.וכן ובשיעור

כתב מעכו"פי(ם"הרמבהפאות ה"ב מניח,)ו"ם שאינו כל מזקנינו ושמענו

שערות מארבעים משנה.פחות דהשיעורדהטור,כתב)שם(ובכסף סבר

שערות"רמבלה ארבעה הביא.ם הרמבג"שהסמעוד על מהא,ם"הקשה

דמכותדאיתא ומשום,בתוספתא נזיר משום וחייב שערות שתי תולש יש

חייב,וחזינן.מקיף שערות שצריך"דהרמב,ויישב.דבשתי בשיעור מיירי ם

ב,להניח אפילו מיחייב  .שערות'ב-וכשהניח

ור"ד'תוס)יד הוי,ד"בתוה,א"ה לא דהקפתואי ידעינן הוי לא ראשו כתיב

הקפה שמה הראש משההקשה.כל קושיא,הבאר ליה,דמאי דסבירא נימא

הקפה'לר שמה לא הראש כל דהקפת אלא,אליעזר קרא אצטריך לא ולכך

לגמ,ותירץ.לנזיר דר'דקשיא שמה'דאף הראש כל דהקפת סבר לא אליעזר

מקום,הקפה מקרא,מכל ללמוד לו היה הקפהיותר דאתי,דשמה מלומר

דנזיר ועשה לאו  .לדחות

וכו,ד"בא)טו מפרש אחרינא מצורע'ובתוספות בכהן לעיל זקנו .מדמוקי

משהוכתב לנזיר,:)נח(לקמןדהיינו,הבאר ראשו דמוקי דמאן אית,דמשמע

מצורע לכהן דזקנו ברייתא הך בתוס.ליה להגיה צריך .'ואין

לישראל,ד"בתוה,ד"בא)טז מראשווהלכך ליה דנפקא צריך להכי,לא

דכהן בזקן אורההקשה.אוקמיה להר,הקרן לתוס"בין ובין מנא,אחרינא'ף

בעלמא תעשה לא דוחה דעשה לרבנן בכל,להו שווה שאינו לכהנים ,דמה

בנשים ליתא דהקפה לאו לתוס,ותירץ.וכן להו סבירא חילוק',דהשתא דאין

שווה לשאינו בכל שווה מושפי,בין שמעינן לא"ראשו"ר דוחה דעשה

משה.תעשה בדוחקוהבאר לדחות,תירץ אפשר דוחה,דלרבנן עשה דאין

תעשה .לא

  א"דף מב ע
אביי',גמ)א אורהוכתב.בעי הספק,הקרן נפשט שלא תקנה,דכיון לו ,אין

אתרי ויגלח שיחזור סגי למצוה דלמא אסור ולגלח הכל,דלחזור וכשמגלח

הקפה כתבוכ.קעביד חינוךן משנהאך).שעז(המנחת מנזירות"פ(בכסף ח

הרמב,)ז"ה בדעת ליה ולא,ם"פשיטא כולו ויגלח שיחזור תיקונו דהיינו

הקפה לאיסור [חשש הרמב. שכתב"ובלשון שערות",ם שתי והניח גלח

וגלחו וחזר כולו ראשו בדיעבד,"וצמח שגילח דהיינו לבאר אפשר .אולי

.)].ש.ר(

אורהביאר.שם',גמ)ב כיון,הקרן במצורע שייך אינו ספיקא דהאי

מעכבת משנהוכדברי,שתגלחתו ה"פי(הכסף צרעת מטומאת בשם)ג"א

ה"פ(התוספתא ב,)ה"ח שהשאיר כלום'שכל התגלחת אין וצריך,שערות

כולו את ולגלח אלא.לחזור מעכבת אינה דתגלחתו בנזיר כן שאין מה

ק,למצווה אי לספוקי המצווהאיכא אחת,יים בבת ראשו גילח .כשלא

מהו',גמ)ג אחת ונשרה אחת גילח רבא שיצא.בעי דפשיטא ,ואסקינן

שערה שערה דגילח אורהוכתב.ודומיא לאו,דנראה,הקרן אחת דנשרה

המצווה,דווקא קיים נותרה ב,דאפילו הגילוח'דדוקא את מעכבות .שערות

סורק',מתני)ד לא אבל ומפספס חופף בד"הראלפירוש.נזיר לא"ש אבל ה

פירש,סורק וכן רישא פסיק מטעם סורק"ד:)נ(בשבתי"רשהיינו לא אבל .ה

סורק"ד)הכא('בתוסאבל לא אבל מכוין,פירשוה ת"בשווהקשה.דהוי

שצ(ש"הריב הגמ,)ד"סימן כתוס'דמלשון רבה',משמע אמר כל,דהא

איכוין המדולדלין נימין להסיר להסיר,ירץות.הסורק דמיכוין דמשום

השיער שאר אף שיסיר רישא פסיק הוי מדבריו.המדולדלין ומדוייק

לאו ליכא כתב.דבמדולדלין סופר"בשווכן חתם קמ(ת בהו,)סימן דליכא

דהשחתה פרע,לאו דגדל עשה מישור.אלא דרשובאורח דייק"ביאר דאי,י

דמכוין משום נאמר,טעמא סורק"מדוע לא משום".אבל דהיינו כרחך ועל

רישא פסיק איכא רבה.דבסורק דאמר נימין"והא להסיר הסורק כל

איכוין רישא,"המדולדלין פסיק הוי אמאי ליה דקשיא משום והלא,היינו

שערו לגדל מסרק,ועוד.רוצה ידי על בתלישה שמכוין.דמצטער פירש לכך

המדולדלין הנימין את בהסרתם,להסיר ליה הביאוכ.דניחא זה בחידושיעין

.ח"מהגרששמעז"הגרי

לרבנן',גמ)ה אתאן סורק לא מישורביאר.אבל בניחותא,האורח .דהיינו

הגמ[ הדרא טעמא מאי בתמיה בלשון דאי כן וכו'ומדוייק רישא ]'לשאול

הגמ,והעיר מקשה לא תנא"אבל"דמלשון'אמאי דברי המשך דהיינו משמע

.).מד(בשבתוכדאיתא,קמא

נזיר"ד'תוס)ו שותה,ד"בתוה,ה שהוא פעם כל על בו מבואר.שהתרו

אלא"ד:)פב(חולין'בתוס וכוס,ה כוס כל בין בו בהתרו וכדמדויק.דדווקא

מתניתין אל,)שם(בחוליןשהובאה,מהאי שותה והוא תשתה אל דתנן

שותה והוא במכות"והר.תשתה הרי:ד(ן לבאר)ף"מדפי דבהתרה,הוסיף

בתחילהשתיי אשתלאי,ם למימר ה(בירושלמיאך.מצי ,איתא)א"כאן

מהני שבו שיעורין עשרה על מלקיות עשרה דמתחייב בתחלה בו .דבהתרו

המשניות"הרמבוהביאו בפירוש מ"פמכות(ם אורהוכתב).ז"ג דביד,הקרן

ה"פ(החזקה מנזירות כן)י"ה כתב .לא

שהיה',מתני)ז אורהכתב.נזיר לגדבעי,הקרן שבמתניתין'נן ,האיסורים

וכמבואר ועומד מחולל דהוא גב על אף אצטריך ואי,:)מב(לקמןדטומאה

בלחוד דשתאם משום אמינא הוה יין כתב במכות"רשוכ,הוה ה"ד:)כ(י

אחת,דכתב,ג"ה בבת היום כל לשתות אפשר מעשה,דאי אכל חייב .ולכך

נימא ולא אחת בבת דאפשר בתגלחת כן שאין מחלקותמה קא,דהתראות

לן .משמע

וכו'מתני)ח שהיה אחת'נזיר אלא חייב בפירוש(ם"הרמבכתב.אינו

אדם,)המשניות בדיני אלא אינו זה התראה,דכל בלא אף שמים בדיני אבל

שנטמא וטומאה שמגלח ושערה ששותה רביעית בכל עבירה .הוי

  ב"דף מב ע
בחיבורין',גמ)ט יעקב.כאן בחיבורין,)יסימן(בקהילות טומאה בדין ,חקר

ִח המתאי כמו מיטמא למת דהמחובר תורה אב,דשה יהיה בו הנוגע ולכך

אבות באבי דנגע דנימא.הטומאה להעביר,או כיד אלא אינו שהמחובר

לאדם מהמת בו,הטומאה טומאה,שיגע בו נתוספה ה"ד'מתוסודייק.ולא

קשיא טומ"שכתב,)ד"בתוה(,לא תוספת וכואלא ביום בו אף ,ומבואר,"'אה

טומאה תוספת בגברא שיהיה כיד,דבעינן דמשמש נימא איתווסף,ואי לא

הביא.ביה בשבועות"מהריטבוכן ר"ד.יז(א בעי בתוה"ה בקבר נזיר )ד"א

כמת",דכתב דינו המת בחיבורי האדם הטומאה,כי אבות אבי ועיין".להיות

יד אות  .להלן

מלא',גמ)י בד"הראשפיר.מקרא מלא"ש מקרא בו,ה שיש לבית דביאתו

בכלל יטמא"טומאה הטומאה,"לא צורות כל ממלא שהקרא ,דהיינו

יבא"וכשכתב אזהרה"לא כאן ביאהנוספתהרי פירש.על בשיטהוכן

 .עזריאל'הרבשםמקובצת

הקברות,'גמ)יא בבית עומד שהיה הקוצריםביאר.נזיר דמיירי,הלקט

טפח פותח רצוצהכשאין טומאה כנגיעה:)קכה(בחוליןדמבואר,והוי דהוי

 

 במ דף –א מסכת נזיר דף מ
 ח"התשסניסן  כו –  ניסןהכ



ג 

טהור,בטומאה טפח פותח בשיש  :).יט(בברכותכדאמרינן,אבל

וקאי',גמ)יב מיטמא הא נמי וביאה אמתהקשה.טומאה רבה,השפת הא

דרש הביאה,קרא על תורה וקאי,הטומאהמחוץדחייבה דנטמא בכך .ומה

ד יחלל"ונהי וע"לא מחולל טומאהממעט מאיסור מאיסור,ומד לא אבל

לתרווייהו,ביארו.ביאה דמשכחת ב,דלמסקנא לקיים ףוא.הפסוקים'יש

וביאה טומאה ביחד דמשכחת ידע לא הכוונה,דהמקשן עיקר מקום מכל

כאחת באין בתרווייהו רק קרא מיירי דלא הדינים הגמרא,לבאר ודרך

ופירוקא קושיא בלשון .לפלפל

לא"ד'תוס)יג לתרץ,ד"בתוה,קשיאה בא דעת'וכו.אביי השיטהוכן

ר בשם לר,הוסיף,ש"הרא'והתוס,עזריאל'מקובצת תקשי יוסף'דלא

הקברות,מהברייתא בבית מהנמצא בחבורין טפי הוי דנגיעה ובפירוש.משום

ד"הרא לא"ש למימר,הקשה,קשיאה ליה ליה"דהוה קשיא"אמר ,ועוד.לא

כרבה מפרש לאדאביי וטומאה דטומאה בכל,דאמר משמע חילק ומדלא

בחיבורין,ענין שלא פירש.ואפילו ר,ולכך מדברי כתב.יוסף'דהוא וכן

שביארנו"בסוד(המאירי זה לרבה).ה המשנה דברי דחייב,ויישב דתנן דהא

וטומאה בטומאה השניה,שתיים הטומאה עם ביחד ביאה כשהתווסף ,היינו

לט מחובר דאכתי הוא,ומאהואף עצמו בפני שם  .ביאה

הקודמת,שם)יד באות אורהוכתבעיין בד"רשדדעת,הקרן בבית"י כאן ה

בשדה רבה,כהמאירי,כאן דברי את זה בתירוץ מחולל,דמבאר של דהפטור

בחיבורין שלא אפילו הלכות.ועומד די"דברשהקשה,ובליקוטי ה"לעיל

להיפךאבל נוגע,משמע שהוא בעוד ליישב.דכתב ר,ודחק דעת 'דמשום

כן העמיד ראש.יוסף דרשובברכת כתוס,י"כתב הכא'סבר ,וכתב,וכדמוכח

ד"דרש כאן"י מקובצתה השיטה כדברי שמאהיל,אזיל לאהל דנכנס דמיירי

בשדה המונח המת על חיבורין,בחלקו הי"פ(ם"וברמב.והוא מנזירות )ז"ה

וכד לשאינו מחובר בין ומחלק כרבה תוספסק התםד"והראב.'עת ,פליג

אחד רק חייב דלרבה ליה בחיבורין,וסבירא שלא רש,ואפילו י"וכדעת

 .ש"והרא

ועושה',גמ)טו לנזיר אבל וקדשים לתרומה אלא בחיבורין טומאה אמרו לא

לא ט.פסח אות לעיל יעקבוכתב.עיין העמידו,הקהילות לא דבנזיר דמהא

משמש למת דהמחובר מבואר סותר,כידדבריהן אינו רק,ולכך סותר דנזיר

ממש מת טומאת  .על

וטומאה"ד'תוס)טז וקדשים,ד"בתוה,ה תרומה לענין גם.אלא דלכאורה אף

הטומאה אב דהוי מת בטמא כנוגע הוא שמטמא,אי ראשון יהיה בו הנוגע

תרומה שכן וכל דכוונתו.חולין נראה מקום פרץ'כהתוסמכל דיטמארבינו

שבעהלטמא,לשבעה כל  .כתרומה

בשדה"ד'תוס)יז כאן להבין"ופ,ה קשה ראשוביאר.ה ,דכונתו,הברכת

בשדה"דלרש כאן לומר צריך אין לחלק,י אפשר בבית ידו,דגם דכמשעייל

כבשדה.ונטמא,ברישא בחיבורין טומאה הוי  .כשנכנס

 

  א"דף מג ע
למלךביאר.נמי,בבית',גמ)א ה"פ(המשנה מת מטומאת יוחנן'דר,)ג"ג

יחלל,תירץ דלא דרשא סותר אינו יבא דלא יחלל,דקרא דלא קרא דלעולם

ועומד מחולל שהוא מי למעט שטומאה,אתא בבית מיירי יבא דלא וקרא

כאחד באים אזהרותהכישוםומ,וביאה שתי משום הקש.לוקה זה תהועל

איסתאבד'הגמ ידיה דאעיל כיון נמי ו,בבית מיטמא הא כוליה עייל ,קאיכי

הוא ועומד כןוא,ומחולל דלאהקושיאהדראם מקרא לדרוש לנו היה דלא

ועומד מחולל שהוא מי למעט אחריתי,יחלל לדרשא אתא דקרא ,דאימא

הביאה על חייב וביאה דבטומאה ועומד,כיון מחולל שהוא כונת.אף וזו

בסוה"ד'התוס בבית שכתבו,ד"ה כדבסמוךבמה אחריתי לדרשא  .אלא

למלךהקשה.שם)ב ה"פ(המשנה מת מטומאת הכתוב,)ג"ג גזירת דלמא

שתיים לוקה ועומד במחולל אף שמות,דביאה משני דהוא משום אבל,היינו

הוא ועומד מחולל אחד שם משום דהטומאה אורהותירץ.היכא דלא,הקרן

מגע מטומאת חמורה תהיה אהל טומאת שהיא ביאה דטומאת  .מסתבר

ה',גמ)ג רבא אמר ידואלא אלא"ד'ובתוס.כניס משום,ד"בתוה,ה פירוש

ברישא עייל הרא.משובשידולשון'ובגמ.דחוטמו ד"ובפירוש ומשני"ש ה

ראשו משה.גרס חוטמוובבאר הקוצרים.גרס הגירסאובלקט ,וביאר,יישב

ידו הושיט דווקא לגופן,דלאו ומקדמות נעות שידיהם ההולכים כדרך ,אלא

כשחטמ הדין קודםוהוא  .ו

צירף"ד'תוס)ד הר,ד"בתוה,ה משהביאר.מ"ואמר דכוונתם,הבאר

כמת,להקשות באהל מטמא דמצורע גב על ידיו,דאף מטמא אינו

מדרבנן אלא בתחלה בתוס.כשהכניסם זו קושיא אלא,הקודם'ומקום

התוס השלימו גופו'דתחילה צירוף מהו נמי על,לבאר להקשות חוזר ושוב

ידו  .צירף

דצרעת'התוס.שם,ד"אב)ה לאהל דמת אהל בין החילוק ביארו ובבאר.לא

המשניות"מהרמבהביאמשה בפירוש מ"פיאהלות(ם בשם,)ח"ב שכתב

האהל",ל"וזהספרי אל הבא מקצתו"כל שבא באהל",זה אשר זה"וכל

כולו לשונו,שבא כאן מת.עד בטומאת למקצתו ריבוי מצינו כן  .אם

והא"ד'תוס)ו ביאה,ד"תוהב,ה שמיה איש.דלא ס(החזון סוף קמג ק"סימן

דנזיר,)'ו ביאה דטומאת מדבריהם כניסה,דייק בדרך אלא ,והעיר.אינו

בשידה הבא מוקי פתח,דלקמן דרך דאינה יבוא,אף לא קרינן בגוסס .וכן

אחוריו דרך בא בין לחלק עיון גווני,וצריך  .להני

ומ',גמ)ז תיבה בשידה שנכנס מעליוכגון ופרע חבירו ובא הקשה.גדל

משה חבירו,הבאר נקט בעצמו,אמאי הוא שפתח דווקא,ותירץ.ולא ,דלאו

דלישנא שיטפא אגב חבירו:)יז(דלעילאלא ידי על דווקא מיירי ,דהתם

שהיה בעי אי התם ליה מספקא לא וברצונו בעצמו הקוצרים.דבפרע ובלקט

של,ביאר בגג חור דנקב היינו הנזירדפרע כנגד כשניקב,א דוקא הכי ומשם

טפח התיבהבפותח לכל הטומאה בעצמו,נכנסה נוקב היה היתה,ואילו ידו

שיעורא כהאי שיפתח טרם הנקב,נטמאת כנגד שהיא החתם.כיון ובחידושי

חבירו,פירשסופר להסיר,דנקט יכול אינו דמבפנים הגגמשום בבתרוב

הביאה,אחת בטרם שייטמא  .ונמצא

למלךהקשה.שם',גמ)ח הי"פי(המשנה מת מטומאת לן,)א"א קיימא הא

אהל שמיה לאו זרוק לביאה,דאהל טומאה קדמה כן שלא,ותירץ.ואם דכל

זרוק אהל נמי מהני הטומאה מעל יעקב.האהיל פ(והשבות ,כתב)ה"סימן

אשי רב בר ומר פפא רב פליגי אהל,דבהא שמיה לא אשי רב בר דלמר

בגוססומשום אוקי  .הכי

שנכנס"ד'תוס)ט כגון מסייע,ד"בתוה,ה דהוא לומר הברכתהקשה.וצריך

לפירושם,ראש סותרים דבריהם אילימא"ד.)יז(לעילדלכאורה ,דכתבו,ה

מעשה בו שיש לאו הוי יצא שלא עליו,ותירץ.דבמה שהביא מיירי דהתם

במזיד הטומאה יוצא,את שלא זמן כל שמעש,ולכך יהאגרים כניסתו ה

נזיר,באיסור היה לא אכתי הקברות לבית שכשנכנס הכא.אף כן שאין ,מה

מעשה וליכא ברצונו שלא במזיד,דהכניסוהו שנשאר אף כן חשיב,ואם לא

במזיד,מעשה כניסה של מעשה  .ובעינן

גוסס',גמ)י כשהוא מישורקשהה.דעייל בגוסס,באורח לקמן פליגי .דהא

תיבות גרס לא עליו.אלוולכך אמתוהקשה היינוהד,השפת דפליגי דוקאא

איסור מטמא,לענין אינו גוסס עלמא לכולי כן,אבל עלאם בלאו דעבר נהי

מקום,הכניסה נטמאמכל לא מת דלא כמה דעייל"דש"הראובפירוש.כל ה

לה ספק,ופירש,גרס התראת הוי למיתה,דלא גוססין אתי,דרוב ולהכי

דלא נמי חולהשפיר משה.כתב למידק,הקשהובבאר איכא מבמותם דאף

הוא,ותירץ.הכי הווה לשון עכשיו,דההוא שמת ,כתבש"וברש.דהיינו

העתיד על נמי ד.דמשמעו דקרא משום ממש למיתה דנדרש "במותם"אלא

כתיב,מיותר יבא"דכבר לא מת נפש  ".על

גוסס',גמ)יא כשהוא דעייל כגון אומר אשי רב בר מחלוקתם.מר בביאור

ח הערה  .עיין

משמע"ד'תוס)יב מהכא וכו,ה הקברות לבית ליכנס אסור ,והיינו.'דכהן
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נטמא שכבר ביום בו הוי דאפילו חזינן הכא האמוראים מוסיף,דמכל ולא

כר.אסור,ימים שמחותדהתיר,עקיבא'ודלא בו)ה"פ(במסכת להטמא

כר,ביום התם'אלא דפליג מש.טרפון תםיטתולאפוקי בטורהובא(רבינו

שע"יו ס"ד כר)ז"ג  .עקיבא'דפסק

איתחיל',גמ)יג הא אתחולי ולמ"ד'התוסביארו.לענין ובפירוש,ד"ה

ד"הרא לענין"ש ה,ה דנסמך יטמא"ל"להחלו"דכיון נמי,"לא ללאו דרשינן

כתיב,אחלול יחלל"כאילו ולא יטמא ראשוכתב".לא למאן,הברכת דאף

בגוסס הטומאה,דמחייב על כך אחר ועומד,יתחייב מחולל מיקרי אלא,ולא

טומאה מוסיף תוספת,"ובחיבורין"כשלא איכא הכא כן שאין דמטמא,מה

 .במותו

ר"ד'תוס)יד אמר ממעט,ד"בתוה,יוחנן'ה להתוס.דהאי דלכולי',ופשיטא

ד משום ממעט גוסס"במותם"עלמא לאפוקי משמעו המרדכיאבל.וודאי

קט( תתסמועד סימן להיפך)ו"ן אסור'דלר,כתב עלמא לכולי דעת.יוחנן וכן

שכ(היראים  ).ב"סימן

 

  ב"דף מג ע
ראשו',גמ)טו נקטע רב אמר חסדא רב אמרינן,אמר בנחסר,להלן דאפילו

ניטמא לא ראשוכתב.פורתא ראשו,הברכת הכא דנקט משום,דהא ,היינו

למות שנקטע לן ברירא ידו.דבהא מחייםית,דנקטעה דנקטע איקרי,כן ולא

האדם(.ן"הרמבלדעת,חסר ערוךוהביאו,בתורת סימןבשולחן דעה יורה

ס"שע  ).ט"ג

וכו',גמ)טז דערבות בפקתא קאזיל מעתה ליה"ד'ובתוס.'אלא אמר ה

ר"צ,כתבד"בסוה מה לומר.ל"ל רצה מה לעיין צריך ראש.דהיינו ,והברכת

ר סברת מה להו דקשיא מצווה,נאהמנו'פירש מת דהוי ליה סבירא דאי

בחסר מיטמא לאביו,ולשיטתו דמיטמא שאני.פשיטא דאביו לומר ,ודוחק

לקרובים נטמא לא שבחסר מצווה,דמתוך מת מצד הדין מספקא.הוא ואי

באביו שאל טעמא מאי מצוה במת איש.ליה כב(והחזון סימן אהלות

שכתב,)ז"סקל מה לפי יוסףהביאר בתורת"הרמבבשם)שעדד"יו(בית ן

ביה,)קכט'עמ(האדם דידעינן ותני"דלמת בקינות"דקרי אף לכבדו דבעינן

ידי שיטמא,"שיפורי"על ללא כן לעשות שיכול בכבודו,אף החיוב ,עצם

ד דינא עליו מצוה"נותן כהן,"מת טומאת דאיסור דינא מהמוצאו ,ומסיר

לו להטמא אף מותר הכי כן.ומשום דערבות"כאה,ואם איירינן,"בפקתא

בשיירא הוא,שהיה דאביו לאו דאי לו,ואף להטמא בעי דחסר,בודאי אף

מצוה"מדין" אביו".מת שהוא כיון מקום פה,מכל שקרוביו נימא,דהיינו

בעיר מצווה כמת מצוה,דהוי דמת דינא עליו לו,ואין יטמא לא אבר .ובחסר

בעיר,ומסיק למת דמי ד,דלא בדרךכיון כדבעי,הוי שיפורי מצויים אף,ואין

מצוה דמת לדינא איכא גוונא כהונא,בכהאי טומאת  .דבטלה

מחייב,'גמ)יז אורה.באחריני לןמנ,תמההקרן אפילוא הותר מצוה דמת

חסר שלם,כשהוא כשהוא אלא רחמנא שרי לא דאיסורא,דילמא דומיא

מצוה,תירץו',וכו"לאביו"ד דמת הבריות"וםמשהותרכיון מאי,"כבוד

אי שב"די"ברש).כ(רכותבבמבוארד,והקשה.חסרשנא ברכות'תוסו,ה

אמרת"ד:)יט( דס,ה מאן נמידברדאיכא לקרובים טומאה כבודהיתר משום

הוא הכיואפ,הבריות שלםילו שהוא בזמן דווקא כלדמ,תירץו.אמרינן

עדיףמקום מצוה מת קובר,כבוד לו דאין כללכיון  .ין

ברא',גמ)יח ליה אית התוס.והא והאי"ד'כתבו עוניםה ואחרים דקורא

אילו,אותו קוראהמתהיינו ד"הראובפירוש.היה קורא"ש עוד,ה ,פירש

אקרוב שיעזרוהו,דקאי קרובים שאינם לאנשים לקרוא  .דיכול

מצוה,המאיריכתב.שם',גמ)יט למת מיטמא דהכהן אומרים אף,דיש

באחר דמפרשים.יםדאפשר משום שקראדהמתוטעמם זה ואין,הוא

לו שעונים לעזרה.קרובים לקרוא יכול הכהן אם לן איכפת דסגי,ולא כיון

מצוה כמת קרובין,להחשיבו לו דאין  .מחמת

ר"ד'תוס)כ בסוה'ה היא ר,ד"יהודה לאו דרישא היא'מכלל כתב.יהודה

משה לתוס,הבאר להו הוה ט'דלכאורה חוזר'דר,פילאקשויי בסיפא יהודה

כשעורה עצם על הוא דמחזיר קמא תנא דברי דתוס,וכתב.על גרסי'דנראה

בסיפא דאביו,בסיפא כשעורה לעצם מטמא להו.דאינו יהודה'דר,ומשמע

חזרה ידי על אף קמא,קאמר אתנא פליג ר,ובהא דכולה יהודה'ותירצו

חזרה קודם מיירי  .וברישא

 א"דף מד ע
ל',נימת)א אלא סותרת אינה הגרי.'ותגלחת המתחיל.ה(ז"בחידושי בקטע

לשיטת לומר,)והנה כ,רצה נזירות דסתם פדא יום"דלבר נפקא,ט איכא

כ,מינה שיער"דיסתור לגידול בו.ט מתניתין,וחזר דהגם,והטעם.מדסתמה

דכ דרשא ליה יום"דאית בל,ט והקרבנות התגלחת סוף שסוף בעי',כיון

נזירג שנקרא התקופה למשך שיער נזירות.ידול איסורי ששאר אף

בכ הדין"מסתיימים מעיקר  .ט

מצוה',מתני)ב מא.בתגלחת ב.לעיל שם('אות דעת)ועיין ם"הרמבהבאנו

הט"פ( מנזירות ההיתר)ו"ז עליו,בטעם שהשיג שם(ד"הראבומה ,)בהשגות

דאיתא משנהויישב:).ה(ביבמותמהא ותלמודאדתרי,הכסף איכא טעמי

חדא ישראל.נקט ה(ובתפארת משנה אלים,הוסיף)'כאן דמצורע ,דעשה

השלום וגדול לאשתו דאיכא,)שם(ט"יו'בתוסוהקשה.שמתירו קשה דעדיין

מגמ וזקנו,.)מא(דלעיל'נמי דראשו מייתור טעמא"ולהרמב,דיליף מאי ם

העשה שבטל אחר להייתור  .בעי

בט',מתני)ג מבתגלחתוחומר מקובצתהקשה.ומאה חומר,השיטה ליחשיב

חייב המגלח שגם לענין,תירץא"הגרע'ובתוס.בגלוח רק דחשיב דאפשר

עצמו אורה.הנזיר הנזירות,תירץובקרן מעיקר הקשה.דאינו 'בתוסועוד

לקיש,א"הגרע לוקה,.)יז(לעיללריש אינו הקברות בבית דנזיר ליה דסבירא

ותגלחתולוקה,אטומאה התם(,אגפן מיח"ד'בתוסכמבואר הגהה ,)ל"ה

הקברות בבית בנזיר בתגלחת חומר  .ליתני

ק',גמ)ד הכל תסתור מטומאה"ותגלחת ראשהקשה.ו מייתי,הברכת דלעיל

ד נזרו"מקרא סותרת"וטמא טומאה שתגלחת,ותירץ.דדווקא ידעינן דהא

ל תגל',סותר ולא סותרת דטומאה נדרוש לא כן לחלק,חתואם לן ומנא

ל,בסתירה דסותר דהא לן שיער'קמשמע דגידול מסברא סברא,הוא ויש

סתירה לענין תגלח,לחלק ולא הכל סותרת דטומאה  .ולדרוש

מתגלחת',גמ)ה וחומר קל כמיטמא מטמא בה נעשה הקרןהקשה.וטומאה

הדין,אורה מן מזהירין דאין לענין.כיון אלא וחומר לקל למילף ליכא

בעינן.סוראאי לא משום,ולאיסורא דאסור עיור"דפשיטא משום,"לפני ועוד

לגדול שכן וכל לקטן אפילו שנאסרה ספיה לעבור,ותירץ.אסור מינה דנפקא

ד יטמא"בלאו לא  ".לנפש

ק',גמ)ו תסתור לא מיין"תגלחת פרץ'בתוסהעיר.ו גידול,רבנו בעינן הא

וחומר,שיער הקל יהני דגידולדע,וביאר.ומה הטעם ידע כלא עצמו שה

ד,שיער ממיעוטא כלום תסתור לא נמי וחומר הקל דבלא ליה טמא"וסבירא

 ".נזרו

תגלחת"ד'תוס)ז ומה כשותה,ד"בתוה,ה משקה עשה שלא ביין .תאמר

משההקשה כמיטמא,הבאר מטמא עשה שלא תוכיח אף,וסותרת,דטומאה

יין אביא דסתרה.אני לטומאה מה תימא תוכיח,הכלוכי שאינה,תגלחת

ל וסותרת הכל שבהם.'סותרת השווה וסותרים,הצד בנזיר אף,שאסורים

יין אביא תירוצם.אני על הקשה בכל,ועוד דחייב חמורה תגלחת דאכתי

רביעית,שהוא בעי שבהם,וכתב.וביין השווה דהצד נימא שאסורים,דאי

יין אביא אני אף וסותרים שפיר,בנזיר  .אתי

 

  ב"דף מד ע
א',מתני)ח אלא קרבן מביא שמש"ואינו מעורב היה ונזיר"די"רש.כ ה

אנזיר,פירש ליה"ד'בתוסאבל.דקאי אמר אמצורע,כתבוה וכתב.דקאי

השני,ו"מ(ט"יו'התוס דעת,)בפירושו הי"פ(ם"הרמבדכן מנזירות ,)ג"ו

 

 דמ דף – גמסכת נזיר דף מ
 ח"התשסניסן  ח כ–  ניסןזכ



ה 

למחר,שכתב קרבנותיו ויביא שמשו יעריב )א"הי(משנהובלחם.כשיטבול

שמש,י"רשדלפירוש,כתב הערב טעון אינו מביא,המצורע בשמיני וכשיגלח

הרמב,וכתב.קרבנותיו כ"דדעת ליה"ד'תוסם אמר דכתב,ה אמצורע דקאי

ה"פ( כפרה ממחוסרי יביא,)ב"ד בשמיני גילח ואם שמש הערב טעון דמצורע

בתשיעי  .קרבן

וכו',מתני)ט הטומאה אור.'תגלחת דילן:)נזלקמן(ההקרן ממתניתין ,הוכיח

מעכבת דטומאה טהרה(,דתגלחת כתגלחת מביא).ודלא אי דמדפליגי

לאחריו או הגילוח ביום קודם,משמע,קרבנותיו מביאם אינו עלמא .דלכולי

הוכיח אישוכן א"קל(החזון להדיא,)'ח הביא כח(מהספריוכן אקרא)נשא

יגלחנו"ד השביעי אמ,"ביום כיצד,רומכאן טומאה כך,מגלח,תגלחת ואחר

יצא,מביא לא גילח כך ואחר הביא י"פ(ם"דהרמב,הביא:)נז(ש"והרש.ואם

ה מעכבת,פסק)ט"מנזירות אינה דטומאה  .דתגלחת

טבל"ד'תוס)י דלא הא בטהרה,ד"בתוה,ה קרבנו נזיר שיביא רחמנא .וקפיד

בנ,ד"רי'התוסופירש רחמנא מדקפיד מוכח בדהכי שיביא ובמצורע 'ח-זיר

ב בטהרה',ז-ולא דבעינן מינה  .שמע

בימיו',מתני)יא תלויה טהרתו עשה(ם"הרמבוביאר.זה המצוות בספר

בז,)קיא השניה בתגלחתו מחוסר',דהמצורע הוא והרי כשרץ מלטמא נטהר

נזיר.כפורים כן שאין מד,מה כפרה'דאינו אלא,:)חכריתות(מחוסרי

ל נקשר לגלוח,קרבןשהגלוח הקרבן ושאר,וכן יין שתיית מתירים ויחדיו

 .איסוריו

הלל"ד'תוס)יב דתני להש,ד"בתוה,ה לה מתנייא"וקים נזיר דגבי .ס

הרא ס"דש"ובפירוש ואי המשנה,הוסיףד"ה דאחר לתלמודא ליה דקים

המשניות אחר נשנו שהברייתות לפי [נשנית אינו. דהכא דהלל לומר וצריך

הזקן  .)].ש.ר(.הלל

  א"דף מה ע
ניקנור"ד'תוס)א שער אםלרבות,ד"בסוה,ה כרת שחייב כפורים מחוסרי

שכינה למחנה פרץ'בתוס.נכנס דמבואר,הקשהרבנו ,.)מה(לקמןמהא

לויה במחנה אסור כיפורים מחוסר מנלן,דאף כן ד"ואם שער"'דלפני הווי

שלא,ותירץ.ניקנור כפורים במחוסר מיירי תירץ,טבלדלקמן הקרןוכן

משה.אורה למחנה,תירץובבאר להכנס דמותר קרא לאוקי עדיף דאכתי

קרבנותיו הבאת לצורך כרת,לויה בו דאין כמחנה,משום נתקדש דלא

 .שכינה

זב',גמ)ב של יום טבול דמי)לאו(אלא ד"רשולגירסת.כזב ה"י לעולם,ג"ה

דמי כזב זב של יום דר,טבול דחבריה מהדרי'כלומר אושעיא ברבי נתן

לגירסת.לאביי אביי"ד'התוסאבל אמר אלא דמי"לאו"דזב,ה הוא,כזב

אביי מקובצתאמנם.מדברי שלישיתבשיטה גירסא אביי,הביא אמר אלא

דמי כזב זב של יום ג,פירוש.טבול בעל למחנה'בזב להכנס דאסור ראיות

הזב,לויה שאסור אורהוכתב.כשם גרסינןדלדי,הקרן אי בין נפקותא אין נא

כזב לאו או אסור,כזב כפורים מחוסר שהוא יום טבול כך ובין כך דבין

דינו,להכנס דהוא מחמת כזב,או דהוא משום ב,או בעל יום ראיות'וטבול

להכנס מותר כפורים,יהיה מחוסר  .דאינו

מכדי"ד'תוס)ג ליכנס,ד"בסוה,ה אסרו ראשוכתב.ולא םדהטע,הברכת

התוס הקשו ד',דלא קרא אתי דכי מועד"דנימא אהל שיהא"פתח למידרש

פתוח בשלמים,ההיכל לכל.וכדמצינו ילפינן דמשלמים להו דסבירא משום

 .הקרבנות

טהרה"ד'תוס)ד תגלחת א,ד"בסוה,ה ועולה"וקשה חטאת הקדים למה כ

ראש.לשלמים קושיתםהברכת הפסוקיםהבין דהטעם,ותירץ,אסדר

זהדבפ כסדר נכתב הכתוב,סוקים סדר לפי הבהמות שיקדיש דבעינן ,משום

התגלחת מצות משום השלמים את מקדים שחיטה לענין ל"הרדאבל.וקודא

התוס דקושיית דמתניתין'הבין הקדים,אלישנא התנא למה  .היינו

ה"פ(ם"הרמב,שם)ה מתמידין הפרשה,פסק)ו"ט החטאת,דבשעת מפריש

הע כך ואחר קודם,ולהתחילה להביאה נמי צריך קודמת.ולהכי ,ועולה

קדשים קדשי חבירו,דהיא את קודם מחבירו המקודש מינה.וכל ,ונפקא

עליה ויגלח חטאת בזה יקנה אחת לבהמה כסף לו על,דכשיש גילח דאם

יצא מהם  .אחת

ואי"ד'תוס)ו שכינה,ד"בתוה,ה במחנה ליכנס יכול לדבריהם.ונזיר ,פירוש

פרץ'בתוסכמבואר קשה,רבינו לאביי בנזיר,דאף מועד אהל שכתב .מהו

פירשו שכינה,ולכך למחנה להכנס לו דמותר כפשוטו  .דהוא

מגופו,ד"בסוה,שם)ז יוצאה שטומאה למי גמרא.אלא ,.)כו(בכריתותוהיא

מייתי לכפרה לאו קרבן מייתי קא כי דטהרה,נזיר נזירות עליה למיחל ,אלא

לד הגירסא סבר"ד.)טו(סוטה'תוסעתוכן גרשום"הבאבל.ה ורבנו גרסוח

קדשים",התם באכילת לאשתרויי כפורים,"אלא מחוסר הוא הרי זה ,ולפי

מגופו יוצאת אינה שטומאה  .אף

דטומאה,לעיל.בהמות'ג',מתני)ח קורבנותיו,במתניתין הזכיר וכתב.לא

עזריאל רבינו בשם מקובצת לפרשם,בשיטה צריך דדלא ביה"משום קרי זיל

הוא הכא".רב להו דתני עליהם,והא התגלחת דיני להשמיע דרצה  .משום

עליהם',מתני)ט עזריאלכתב.ומגלח רבנו בשם מקובצת דהיינו,בשיטה

דמים זריקת בקראי,אחר הסדר הוא הקרבנות,דכך כתיב,קודם מיכן ולאחר

טמא".יגלח" קודם,ובנזיר אל,מגלח קרא קפיד בשמינידלא יהיו ששניהם .א

אומר'ר',גמ)י הראהקשה.יצחק בד"בפירוש מי"ש ולא שאין,ה ליה מנא

מועד אהל בפני השלמים את הוא,מבשלים דבזיון כרחך כן,ועל ואם

הוא בזיון נמי לילפותא,תגלחת בעינן  .ואמאי

טהרה"ד'תוס)יא תגלחת שיקדומו,ד"בתוה,ה הוא ,ט"יו'התוסוביאר.דין

מגלחים,דסברי ומיד השלמים בתחילה שוחטים יהודה רבי והוכיחו.דלדעת

כתב"ושוחט"מדתנן,כן ראשוני,"ושחט"ולא כציווי ר.והיינו מדאמר 'וכן

מקוםשהחטאת,אליעזר בכל דקודמת,קודמת סתם קאמר היינו,ולא

ר,לגילוח דלדעת קודמים'משמע השלמים הכא ח"פ(ם"וברמב.יהודה

ה כר,)ב"מנזירות השלמים,יהודה'פסק על דמקריב,דמגלח דכתב אלא

ועולה חטאת משנהוהקשה.קודם כמאן)שם(הכסף דלא פסק .דלכאורה

כר,ותירץ פסק הקדמה בכל,אליעזר'דלענין שקודמת טעמיה דמסתבר

יגלח.מקום קרבן איזה לאחר כר,ולענין מאריה,יהודה'פסק דהוא

מר טפי הכי,ועוד.אליעזר'דתלמודא סברי תנאי ט"יו'התוסאבל.שכמה

דהרמב כר"ביאר פסק לר,יהודה'ם הוא שכן ליה דסבירא יהודה'אלא

חטאת קודם  .דמקריב

ממש',גמ)יב מועד אהל פתח אלא אינו אישפירש.או העזר(החזון אבן

העזרה,)ב,קמה לכל דשלמים,דהכוונה מועד אהל דפתח ודחינן.דומיא

דדמח,בגמרא לקרא דרשינן לא בזיון מקרא".תגלחת"מת אין דאכתי אלא

למקדש סמוך לפחות ובעינן פשוטו מידי מ"פ(במידותוכמפורש,יוצא ,)ה"ב

נשים עזרת של מזרחית בדרומית אשר הנזירים בלשכת ליה,דהיינו דאית

לויה מחנה למצווה,קדושת הוא זה בדיעבד.וכל גילח,אבל אם אפילו

יצא  .במדינה

 

 ב"דף מה ע
וכו"ד'תוס)יג במי ולא וכו',ה וכו'שהרי מחוסר הרי בעיר שלמים .'ודוד

אורה מ"פ(במדותדתנינן,הביאהקרן בעזרת,)ה"ב היתה הנזירים דלשכת

שערן מגלחין הנזירין ששם דלדברי,וכתב.שלמיהםמבשליןושם,נשים

כן'התוס דנהגו לומר חיוב,צריך בכך דאין ל,אף בכלדאפשר השלמים בשל

דקתני.העיר הא שבמקדש",:)מה(לקמןוכן הטהור מן כל"חוץ היינו

.ירושלים

ר"ד'תוס)יד אומר'ה נקבר,ד"בתוה,מאיר ששערו מפני אמרינן בגמרא

דנקבר מנלן קשה מישור.אבל הנאה,הקשהובאורח איסור דהוא דכיון

שריפה דין ביה מהנקברין,וליכא הוא הגריבחידופירש.הרי דכוונת,ז"ושי

נשרף',התוס שערו טהור נזיר מדאסור,דאמנם אלא שילוח מדין אינו אך
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תוס.בהנאה דהקשו הא טמא',והיינו שילוח,דבנזיר דין שאין מכל,הגם

הנאה איסורי מדין ישרוף הוא,מקום דבטהור הנאה באיסורי לחלק לן ומנא

נקבר,נשרף  .ובטמא

במדינה',מתני)טו גילח היה"ד'לתוס.ואם לא גבולין,ה חוץ,היינו והוא

מקדש,לירושלים אקרי במתניתין(ם"ולהרמב.וירושלים המשניות )בפירוש

מקדש איקרי לא כמדינה,ירושלים נחשב השנה'ובתוס.אלא :)כט(ראש

אבל"ד להרמב,ה המשניות פ(ם"ובפירוש מ"שם היו,)א"ד במקדש לגבי

במדינה לא אבל שיטותיהןהחלי,תוקעין ראשוכתב.פו דהכא,הברכת

להרמב ליה דקרא"סבירא כפשטיה מועד,ם אהל פתח כן.דהיינו שאין מה

בישול'לתוס אמקום תורה דהקפידה הוא ירושלים,סברא בכל כשר .והכא

וכו',מתני)טז מבשל בשלה'היה מקובצתכתב.זרוע הדין,בשיטה דהוא

ושוק חזה ב,דמניף דין שהוא דמאחר שלמיםאלא ּש,כל בדינינאֹולא הכא

שהזכירו.נזירות בקרא לכך,ואף הוצרך בכלל,לא שהיה דבר משום אלא

זרוע בהפרשת החדש בדבר לידון חזה,ויצא בתנופת לכללו החזירו לכך

לדרשת.ושוק ו(הספריוכוונתו נשא על"אקרא)כ,בפרשת לכהן הוא קדש

התרומה שוק ועל התנופה חזה","חזה מכל,"על לו הראויין ושוק חזה מלבד

הזה,שלמים הזרוע נזיר שלמי על בכלל,מוסיף נזיר שלמי שהיה ויצא,לפי

זרוע להפרשת החדש בדבר בחזה,לידון אף לידון לכללן להחזירן הוצרך

.ושוק

הסל',מתני)יז הגריכתב.מן בכלי,ז"בחידושי שיהיו דוקא וכדמוכח.דבעי

פ(בספרי נשא מצות",)ז"ט'זוטא בסל,"וסל שיביא מצוה אלא,יכול לי אין

הכלים,בסל כל שאר מרבה אתה וסל,מנין לומר ריבוי.תלמוד ומדאיצטריך

כלים כלי,לשאר דבעינן בנזיר מיוחד דין דהוא  .חזינן

ואח"ד'תוס)יח הותר"ה וכו,כ נראה המעשים'לכאורה כל אחר והוסיף,עד

ראש האי,"לכאורה"דנקטו,וביאר".בקרא"הברכת דאי להו דקשיא משום

ר כר,אליעזר'תנא כאן תנא לן סתם עליה'ור,אליעזר'הרי פליג .שמעון

ר.)מז(לקמןו דעת בברייתא חכמים'תנא בלשון פליג'ור,שמעון .אליעזר

לומר יותר דנראה ר,אלא אינו דמתניתין לכל.אליעזר'דסתמא דתנא אלא

המו מן מצוה דהווי המעשים.בחרהמעשים כל דעשה דכיון לן משמע וקא

ביום,כתיקונם בו וטומאה ביין כתיקון.מותר שלא עשה אילו כן שאין ,מה

הלילה עד לחכות ועדיין.בעי המעשים כל את עשה לא דאי נותנת דהדעת

לעשותם דבעי הוא [זמנם ניחא. דלא דהטעם לומר נמי אפשר ולכאורה

כר'לתוס דמתניתין סתמא בגמ,אליעזר'לאוקי אדמקשי כן .)מו(לקמן'דאם

דמאן אליבא דר,רב דאליבא מר.אליעזר'נימא מוכרח דאינו אליעזר'ואף

ממתני,דברייתא מקום ליה'מכל סבירא דהכי (חזינן .)].ש.ר.

  א"דף מו ע
וכו"ר',מתני)א הנזיר הותר הדמים מן אחד עליו שנזרק כיון אומר 'ובגמ.'ש

מגזירה לה אחדיליף מעשה דלאחר הגריודקדק.שוה דמשמע,ז"בחדושי

יותר ולא הדם זריקת הגמ.דבעינן דילפא מהא ,):ט"נ(בפסחים'והקשה

בשרד אכלי לא דכהנים מתכפרי,כמה לא אותם"דכתיבמ,בעלים ואכלו

בהם כופר כןו".אשר טעמא,אם אימוריםמאי הקטרת בעינן לא הכא

נ,האכילהלהתיר שיהיה הכפרהכדי מה,ותירץ.גמרת פי בכריתותדעל

קמאדת,במתניתיןפליגי):ח( ממחונא לנזיר מונה כפוריםאינו בן"ור,סרי א

מונה סברתדמבואר'ובגמ.יעקב קמא להתירודקרבנ,נא בא אינו הנזיר של

דחולין ביין אלא אכילה.בקדשים להיתר בעינן לא נמי הכי וממילא,ומשום

בהקטרת לצורך הגילוח.האימוריןלא כדין הקרבן אחר,ודין דבעינן וילפינן

הדם זריקת והוא אחד בדברי.מעשה מפורשים שהדברים והביא

המצוות"הרמב בספר קיא(ם לש)עשין והקרבן התגלחת מנה מצוותתדלא ,י

א)שם(דבכריתותמשום כפרה מחוסר אינו שנזיר והבאתלאהתבאר הגלוח

הייןיתיר,יחדיוהקרבן שתיית לו הוכיח.ו בממוכן דאיתא דלקמןתיןתניהא

פסולד):מו( ונמצא הזבח על פסולה,גלח לו,תגלחתו עלו לא עוד.וזבחיו

דאיתא מהא נזיר):יב(לעילבמתניתיןהוכיח לגלח ועלי נזיר דהיינו.הריני

ויקריבם נזיר קרבנות מוכח.שיביא כן הקרבנותושהגילוח,אם עניןהבאת

שנתבארא וכמו נזיר גבי הם  .חד

יין',גמ)ב הנזיר ישתה יד(ם"המלביביאר.ואחר פרק מצורע ,)ח,פרשת

לר ליה דאמר'דסבירא כהמאן רבהאליעזר מד(במדרש רבה ,)ו,בראשית

רחוק,סמוךאחרימופלגאחר הוא כאן  .ולכך

תרוייהו"ד'תוס)ג דאיכא עד אימא הקרבנות,ה עבודות כל ביאר.אחר

ראשה הגמ,ברכת דקושיית משום',דכוונתם שווה בהגזירה למילף ליה מנא

יחידי"אחר"דה מעשה שהוא לתגלחת סמוך הענין,נכתב מעצם ליה תיפוק

דהתם התגלחו"דכשם הקרבנות"אחר כל אחר כל,הוא אחר נמי הכא

 .המעשים

,גמ)ד גז' הכי לי"אי למה הראהקשה.ש בד"בפירוש לי"ש למה ,ה

תנופהדאצטר למעוטי שיירי,ותירץ.יך דהויא משום ממילא לה דידעינן

בסוגיין,מצוה אורה.וכדאיתא לר,והקרן .)מה(דמתניתיןאלעזר'דקדק

תחלה שקרבה החטאת על דבעינן,דמגלח למילף אתיא שוה דהגזירה נימא

ותגלחת חטאת מעכבין,תרוייהו אין קרבנות מסתבר,ותירץ.ושאר דלא

דתג"להש יעכבוס לא הקרבנות ושאר תעכב  .לחת

תגלחת"ד'תוס)ה השתא שאין,ה תנופה מעכבת לא הנזיר בגוף שהיא

מבעיא מקום בכל פרץ'ובתוס.מעכבת כךרבנו וחומר הקל תנופה,סיים

מיבעיא הנזיר בגוף  .שאינה

מעכבא"ד'תוס)ו לא ומי לבילה,ד"בתה,ה ראוי שאינו מצינו.דכל זה וכעין

הד"פ(ם"ברמב חולץ,שכתב,)ח"מיבום אינו וירקה"שנאמר,והסומא

הרוק"בפניו רואה זה משנהוכתב.ואין כשרה,המגיד אין,דבדיעבד דהא

מעכבת עליו.הרקיקה למלךוהקשה בילה,המשנה לבילה ראוי שאינו דכל

בו שמחותירץ.מעכבת לבילא,האור ראוי דבעינן אמרינן דוקא,דהיכא

ה הנדון המעכבכשהמעשה הדבר לפני דמנחה,ווי בילה גבי הנעשית,כגון

המתירה הקומץ החליצה.קודם אחרי שנעשית דיבמה רקיקה גבי לא,אבל

ראוי מתוס.בעינן הקשה אחרי,דידן'אמנם שהיא תנופה לענין דאיירינן

המתיר המעשה דהוא הדם לבילה,זריקת ראוי דבעינן הכי.וכתבו ומשום

אינו דהטעם לבילהמשוםביאר ראוי ):לו(קדושיןבדילפינןאלא,שאינו

בבעלים בנזירה כף",תנופה כן.מסוטה"כף דבואם נמי כפיליף לו יםיאין

מעכבת שותה).כז(בסוטהדאיתאכ,תנופה היתה לא גידמית היתה ,אם

כפיה"דכתיב על ."ונתן

  ב"דף מו ע
דתניא"ד'תוס)ז הא ואלא א(,ה לו"וע,ד"בתוה)'בעמוד אין להשוות בא כ

לו משהוכתב.ליש איפכא,הבאר לאקשויי דלר,דליכא אליעזר'והיינו

כולם המעשים כל מאחר ליה אינה,ולרבנן,תיפוק דתגלחת אמרי הא

אינו.מעכבת למימר,זה מעכבת,דאיכא אינה דתגלחת רבנן דאמרי ,דאף

בשרו על תער דיעביר משמיענו מקום מצוו,מכל קיים גילוחובהא והכי,ת

לר חידש שיער,אליעזר'נמי לו דאין דכיון תימא תקנה,דלא לו דאפשר,אין

ביין ויותר  .בהעברה

תער,ד"בתוה,ד"בא)ח העברת כתיב בהדיא שיער לו ביש הקשה.הא

ראש הלל,הברכת לבית נפרש לא לו,אמאי לאין לו יש לדמויי לגבי,דאתי

יין מלשתות מעכב דלא ד,הא שיערודומיא לו מעכבת,אין תגלחת .דאין

משה,ותירץ הנזיר,הבאר דתורת הברייתא הדינים,דמסתמא לגבי משווה

ממורט בנזיר שיער,שהוזכרו לו דאין ממורט,משום נזיר  .היינו

רגל',גמ)ט ובהן יד בהן לו לו"ד:)מה(בסנהדרין'בתוס.אין אין מוקי,ה

לטומאה משנזקק בהונו בשנקטעה לכן,דאיירינן קודם אפילו,דאי הא

כדכתיב קרא דבעי ד,שמואל קרא דמתקיים גידמים בעדים יד"מודה

התם"העדים הגריוהקשה.כדמוכח יד,ז"בחידושי של דין אין דבעדים

ממש בידם,העדים דווקא דמדכתב,ושיהרגוהו העדים"אלא קרא"יד ובעינן
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הקרא,כדכתיב מתקיים לא יד להם כשאין ה.לכך בוהןאבל שליכא כיון כא

לעולם יטהר לטהרה,לא אחרת דרך נזקק,דאין טרם בהונו נקטעה אי אף

בזה,ותירץ.לטומאה להטהר יוכלו הבהונות במקום לתת שאפשר ,דאחר

כדכתיב קרא דבעינן משום הוא החסרון כן  .ועל

מקומו',גמ)י על פרץ'תוס.יניחנו לו,פירשרבינו הסמוך היינו דאי,דמקומו

ממשא מקומו לומר בהן,פשר לו שאין או שנקצץ מקום,דאחר לו וכן,אין

בזרועו מניף כף לו דבאין מתנופה הסמוך,מוכח מקום דהוא משום .והיינו

ויצא',גמ)יא שמאל על יניח אומרים מ"פי(ובנגעים.וחכמים ,גרסינן)ט"ד

יצא" שמאל על נתן אחרונהוביאר".אם ד,במשנה נתן"דלגירסא היינו"אם

ימין בוהן לו ביש ד.אפילו שמאלו"ולגירסא על לו"נותן באין דווקא היינו

ימין בספר.בוהן הישראמנם דלגירסתנואור בשמאל,ביאר יניח לכתחילה

מקומו על בנגעים.ולא המשנה מקומו,ולגירסת על יתן ולכולי,לכתחילה

בשמאל יצא לא ימין בוהן לו כשיש .עלמא

ע',מתני)יב פסולגילח ונמצא הזבח פסולה,ל ה"ד'התוסוכתבו.תגלחתו

דלר,תגלחתו מלאת לאחר לסטים כגילחוהו ז'דהוי סותר ל'אליעזר 'ולרבנן

אורהוהקשה. להו"ד:)לט(לעיל'התוסלדברי,הקרן וקים דלרבנן,ה שכתבו

מעכבת אינה שתגלחת כלום,דסברי סותר אינו מלאת לאחר גילחוהו ,אם

לשת קרבנותיוושרי הבאת אחר יין ז,ות שסופר מצווה'אלא והכא.לתגלחת

סותר,משמע קרבנותיו,דמדאורייתא לו עלו לו,ולא ומותר חייב הכי ומשום

אחרים קרבנות הכריח.להביא קושיא האי ראשומכח דמשנתנו,הברכת

דר מעכבת'אליבא שתגלחת דסבר .אליעזר

ר',גמ)יג נ"קסבר שלמי על שגילח נזיר יצאש אורהכתב.דבה בשםהקרן

למלך הי"פ(המשנה מנזירות ר,)ח"ג הכא'דפלוגתת קמא ותנא היא,שמעון

ר פלוגתת ור'סיבת או,יהודה'שמעון לקולא נזירות ספק אמרינן אי

על'דלר.לחומרא לגלח שיכול משום לספיקא נפשיה איניש מעייל שמעון

בתנאי ושלמים לג,עולה דאפשר הכא נדבהכדמוכח אשלמי תנאי.לח ובלא

מועיל דאין לומר ר,יש דדברי בדיעבד'משום נאמרו לכתחילה,שמעון אבל

.אסור

  א"דף מז ע
הכל'ר',מתני)א את סותר אומר בגמרא.אליעזר עלה את,ואסיקנא דסותר

קרבנותיו כל את היינו אורהוכתב.הכל בעי'לרלכאורהד,הקרן אליעזר

נמי טולהביא והבאתהאד,מאהקרבנות גילוח קודם שנטמא כמי הוי

ה"פ(ם"הרמבשכתב,קרבנותיו מנזירות לדלרבנן)ד"ו צריך,יום'דסתר

טומאה קרבנות ז'ולר.להביא דסותר הא נמי טהרה'אליעזר מדין ,אינן

ז לסתור צריך זה מבואר.אחרים'דמלבד שנטמא)ב"פ(בתוספתאוכן כל

קרבן להבאת שראוי ז,ביום אלא סותר טומאתו'לא מימי  .חוץ

ונטמא"ד'תוס)ב לתגלחת,ד"בתוה,ה ראוי אינו קרבנותיו שאר שיביא .עד

משהכתב בדבריהם,הבאר המעשים'דר,דמבואר אחר דאמר אליעזר

אתגלחת,כולם ובין איין בין הקרבנות,היינו כל אחר רק בהם וכן.דמותר

מקובצתהביא לרו,שכתב,ש"הראבשםבשיטה ליה דסבירא אליעזר'כיון

בתגלחת מתירו הקרבנות מן אחד כולםשאין את שיקריב כתב.עד זה ולפי

משה כר,הבאר דלא דידן דהמגלח,אליעזר'דמתניתין מדתנן הכא דמשמע

פסול ונמצא הזבח פסולה,על כשרה,דתגלחתו תגלחתו אף כשר היה .דאם

ד מתניתין מש.)מה(לעילוכן אחת על לרבנןבגילח אלא אינה יצא .לשתן

הקשה על'ר,קתני.)מה(לעילד,מיהו אלא מגלח היה לא אומר אליעזר

אחד,החטאת קרבן על דמגלח סבר ר'דתוס,וביאר.אלמא בדעת 'סברי

תקדם,אליעזר ושלמים,שהחטאת עולה יביא אחריה מיכן,אך לאחר ורק

 .יגלח

וחכ"ד'תוס)ג שהקריב,א"ה הזבחים יסתוראבל הקרןאמנם.משנטמא

בזה,כתבאורה להסתפק להשלים,דיש אלא צריך ואין דהותר דכיון

למצוה יצא,קרבנותיו בטומאה כשהביאם אפילו כן משלח,אם טמא דהרי

לכתחילה לכתחילה.קרבנותיו היינו לכשיטהר שיביא חכמים דאמרו .והא

עיון בצריך  .ונשאר

והאמר"ד'תוס)ד ב,ד"בתוה,ה משהביאר.ק"פלעיל למאי,הבאר דכוונתם

נטמא"ד.)ו(לעיל'תוסדפירשו ל,ה סותר גזירה'דלרבנן הכא,משום ושמא

ז בסתירת ודי הדמים אחד שנזרק מאחר לתגלחת דחזי ואמנם.'שאני

ספקמקובצתבשיטה האי מחמת כלל,כתב סתירה הוא.דליכא בפירושוכן

ד"הרא וחכ"ש דעת.א"ה ה"פ(ם"הרמבוכן מנזירות נטמא,דכתב,)ד"ו ואם

כלום סותר אינו הדמים מן אחד עליו שנזרק אורה.אחר ,הוסיףובקרן

התוס בדברי ליה'דהמסתפק דסבירא לומר דפליגי,צריך רבנן ואמרי,דאף

הקרבנות שאר רק לר,דיביא כולם'מודו המעשים דאחר אלא,אליעזר

סותר אינו שהביא הקרבן דאת  .שחדשו

  רק כהן גדולפ
 

הדיוט',מתני)ה כהן יטמא ואל נזיר יטמא אומרים ובמתניתין.וחכמים

ה"פ(בירושלמי גדול"הגירסא,)א"ז ראשוכתב".כהן הוא,הברכת דוודאי

הדיוט כהן נוסף,הדין דין על שרמזו לחכמים,והוא,אלא לספוקי ,דאיכא

הדיוט וכהן נזיר אחד אם גדול,מה כהן בבדלכאורה.והאחר תלוי 'הדבר

חכמים,הפירושים קדושת,בדברי קדושתו דאין משום נזיר קדושת שמיעטו

קדושתו"ד'דבתוס.עולם נזיר עולם,ה בנזיר הדין דהוא ,משמע,שכתבו

מרחם קדוש דלא משום הדיוט,דחסרונו כהן על גדול כהן מעלת כן ,ואם

מרחם הדיוט,אינה כהן נזיר דמביא,ונעדיף מעלתו אבל.קרבןמשום

חכמיםמישורהאורחלפירוש בשאלה,דהטעם,בדברי הווי עולם אם.דנזיר

הדיוט,כן כהן גם שהוא עדיפא,אף גדול כהן קדושת מקום ,וכתב.מכל

התוס,דנראה בכך'דאף זקנה,יודו מחמת שעבר כהן גם נשאר,דהא

עולם קדושת דהיא למיתני,בקדושתו מתניתין דקדקה גד"ולכך ".ולכהן

דלחכמים עדיף,משום לעולם גדול הדיוט,כהן כהן נמי שהוא נזיר נגד .ואף

לר גדול'וכן כהן נגד אף עדיף נזיר לעולם  .אליעזר

אורהכתב.שם',מתני)ו הקדימה,הקרן דיני על שעברו היכא להסתפק דיש

במתניתין ד,המוזכרים אלאו לוקין יטמא"אי אינו,"לא אחר שיש כמה דעד

מצו הלאו,והמת הותר דלתרווייהו דילמא קדימות,או דין דיש ,והביא.אלא

ה"פ(בירושלמיד מהו,אמרו)א"ז משום,החליפו את"עבר תטמא לא

חמורה,היינו,והחליפו."אדמתך שקדושתו מי פי.שנטמא משהרשוכן ,הפני

ד בלאו עבר דלא יטמא"ומשמע ד,"לא בלאו אדמתך"אלא את תטמא ,"לא

זה הטומאהדאין מן ליזהר כללית אזהרה אלא גמור דהיינו,כתבו.לאו

באלו הטומאה,דוקא על מוזהרין דאיתמר.ששניהם ולוי בכהן אבל

לוי)שם(בירושלמי כהן,דיטמא יטמא עובר.ואל הכהן נטמא אם בודאי

ד יטמא"בלאו כללד,"לא הטומאה על מוזהר שאינו לוי דאיכא מת,כיון לאו

הוא הכהןלגבמצוה טומאתוי על  .ולוקה

נזיר"ד'תוס)ז עולם,ה נזיר אמר מ"פ(ט"יו'ובתוס.ואפילו הוסיף,)א"ז

משנזר,לחלק אלא מעולם החלה לא קדושתו בכהן.דבנזיר כן שאין מה

משנתמנה,גדול אלא חלה לא שקדושתו היתה,אף נמי קודם מקום מכל

הדיוט כהן קדושת בנווהביא.עליו מבטןדכשהד,קושיית אף מהני אביו ירו

כן,ותירץ.וכשמשון לר,דאינו חינוך'ואף מדין דאינו מהלכה,יוחנן אלא

מסיני פליגי,למשה שלא כן,מסתבר לא אריש,דאם נמי לאקשויי ליה הוה

וכר,לקיש קתני סתמא בן,)שם(א"הגרע'ובתוס.יוחנן'דבנו שכקושיית ציין

פ(הכאהירושלמיהקשה,ט"יו'התוס ה"נזיר סוף מפורש,ותירץ).א"ז שכהן

מפורש,בתורה אינו בנו את שמדיר האב מדרבנן,אבל לקיש לריש ,אלא

מסיני'ולר למשה מהלכה משהוכמתבאר.יוחנן  .בפני

משוח"ד'תוס)ח וכן משה,ד"בתוה,ה בימי היינו לציבור למוסרו דקתני .הא

ראשכתב למוסרו,הברכת המשחה לשמן דעשה זה,לציבורדהיינו לפני

משה בו.שעשה למשוח אף לציבור למוסרו המשחה לשמן עושה היה דאם
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מיכן משה.חייב,לאחר שעשה בשמן אלא למשוח דאסור ולאחר.משום

להתלמד מנת על עשאו אי דוקא פטור דדעת.מיכן בפירוש(ם"הרמבוהביא

החזקה)המשניות ביד ה"פ(וכן המקדש מכלי של)ד"א לאחר אידאף משה

פטור בו למשוח לאחרים לתת מנת על על,עשה עשאו אם אלא חייב ואינו

בעצמו לסוך  .מנת

דא,ד"בא)ט הול"וקשה וכו"כ לעבודה חזי משוח אמתותירץ.'ל ,השפת

אחר פסול או מום מחמת עברו כששניהם מקוםומ,דמיירי עדיףכל משוח

בגדים כששנ,ממרובה עדיף שהיה כמו עברו  .כשריםהיויהםכששניהם

וכו,ד"בא)י ומינו גלה גדול שכהן כגון לומר אמתהכתב.'ונראה דאין,שפת

כלל חוזר אינו שהראשון התוספות כמקודם,כוונת להיות חוזר דאינו רק

השני הואד,כתבו.לדחות סופר טעות חוזר,אולי לומר עיקר,וצריך אבל

ככל דינו אין שנים כמה שימש דהשני דהיכא שעברתירוצם מבואר.כהן וכן

מקובצת ובשיטה מישור.במאירי באורח  .ועיין

 

  ב"דף מז ע
בגדים"ד'תוס)יא מרובה קרי,ד"בתוה,ה בו פרץ'ותוס.ואירע ,פירשרבינו

הראשון המשוח הכהן דמת  .דמיירי

וכו,ד"בא)יב תחתיו אחר ומינו יכניה עם אמתתמה.'גלה מדוע,השפת

מביתוכשהלך גדול י,הכהן גדולהההילא במקומוכהן אחר,שעבר ונעמיד

איבה לו,משום יהיה איבה מעליודמה היותר מקובצת.אחרעל ובשיטה

ודמחמת,וכתבמאיריהו שעברטעם הכהן העמידו לא גדול,סיבה היה שלא

שע,בחכמה המלך מחמת פיאו הכל הקימו גדולדבריו הוא,אזהן שגם או

במקומו אז היה אמת.לא כאןרושדפי,ביארוהשפת שעבר שעבר,כהן

טומאה מחמת או מום הכי,מחמת בתר הגמרא מחמת,וכדמסיים שעבר

קריו מחמת שעבר ממי נדחה כןא,מום מיירים בהכי ברישא הוכיחו,גם

הי"פ(ם"הרמבלשוןמכדבריו המקדש כלי מהלכות ).ט"ד

לכה,ד"בסוה,ד"בא)יג ראוי הדיוט"אינו לכהן ולא :)טמגילה(ןאבהטורי.ג

כהן"ד.)יב(ביומא'מהתוסהוכיח היינו,ה גדול לכהן ראוי דאינו דמאי

בגדים,והקשה.מדרבנן דמרובה דרבנן מעלה למעלה,היאך דוחה

פר מביא שעבר דמשוח שהוזכרו,ותירץ.דאורייתא המעלות כל דבאמת

מדרבנן הם מצווה למת להיטמא וליכא,לענין שווין כולן סדרדמדאורייתא

 .קדימה

וסגן',גמ)יד מלחמה משוח להו הרא.איבעיא ד"ובפירוש משוח"ש ,כתבה

המשחה בשמן שנמשח  .לפי

לעבודה',גמ)טו דחזי עדיף סגן דלמא ראשוביאר.או כן,הברכת שאין דמה

ב לא משמש שלא מאחר עובד דאינו מלחמה ב'ד-משוח ולא ',ח-בגדים

משו"ד'ובתוס.).עג(ביומאוכברייתא מלחמהה ביום,משמעח שרק

עובד אינו כדעת,הכפורים להו הכ"פ(ם"הרמבדסבירא המקדש מכלי ,)א"ד

ב עובד מלחמה  .בגדים'ד-דמשוח

ת"ד'תוס)טז כ,ד"בתוה,ש"ה תחת נמי הכפורים ביום שעובד ותמה.ג"כמו

מישור התוס,באורח כתבו בבגדים',היאך עובד נמי היה הכפורים שביום

הדיוט כן:)יב(דביומא,דכהן לא ליום,מפורש לו שמינו השני דהכהן

גדול לכהן ראוי אינו הדיוט,הכיפורים ה"בד)שם(י"רשוכדפירש,ולכהן

ראוי ח,אינו להלבישו אפשר איבה'דאי משום בד,בגדים משום'ולא

בקודש  .דמעלין

ר',גמ)יז אנטיגנוס'דתניא בין משההקשה.חנינא הוצרכו,הבאר למה

מרלהבי הספקדלעילאחר,חנינא'א בצדדי זה דין דחזי,הוזכר עדיף דסגן

מפורשת.לעבודה משנה דהיא מ"פ(ביומאועוד כהן",)א"א לו ומתקינין

וכו עיון,"'אחר  .וצריך

למה"ד'תוס)יח וכו,ה סגן תטעה,ש"הרשביאר.'תקנו שלא לומר דרצו

מינוי לשון סגן.)מב(בסוטהוכדגרסינן,שהוא ראש.ממונהלמה ובברכת

הגירסא,פירש משם על,ומפרש,דהביא הגמרא ששאלת תטעה שלא

לימינו דהסגן דהתם ימין,מתניתין דווקא אמאי שואל זה אינו.ועל ,דזה

כלום תירצו לא כן לימין,דאם לישב צריך פסול כשאירע שאלת.דאטו אלא

תמיד אצלו הולך למה היינו לימינו הולך למה  .הגמרא

ברחוקים"ד'וסת)יט אי מישורעיין.ה התוסהאריךשבאורח אדברי .'לתמוה

אמתותמה להגמ,השפת היה לא פירושו בפשיטות,להאריך'דלפי לומר רק

דד דכיון מת"קרא לאביו"נפשות קרובים גם מצוה,כולל מת למעט לי .למה

ד עתה ליה סבירא דלא ודאי מת"אלא קרובים"נפשות  .כולל

אי"ד'תוס)כ וכוה ק"וא,ד"בתוה',ברחוקים והא לאביו מייתר היכי אין"ת ו

וכו לומר ראשהקשה.'שייך מת,הברכת נפשות כל דעל קרא סוף סוף הא

מייתר יבוא וק,לא אסירי קרובים לרחוקים"דהא ד,ו קרא לן כל"ולמה על

יבוא לא מת רחוקים"נפש דקרא,ותירץ.למיסר משמע הברייתא דלשון

ו"ד ד,מיותר"'כולאביו קרא מת"ולא נפש כל ."על
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