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 טז. דף

  

יֹום ְמלֹאת  (יח במדבר ו פסוק יגנאמר בפרשת נשא ) ִזיר ּבְ ְוֹזאת ּתֹוַרת ַהּנָּ
ת ֹראׁש ִנְזרֹו וגו' ְיֵמי ִנְזרֹו  ל מֹוֵעד אֶּ ַתח ֹאהֶּ ִזיר ּפֶּ ח ַהּנָּ צוה הנזיר לגלח  ,וגו'ְוִגּלַ

 הריני נזיר 2האומרש כבר התבאר לעיל דף ה:ו, 1ראשו במלאת ימי נזרו
התגלחת הוא לאחר  ,לושים יום שסתם נזירות שלושים יוםשהרי הוא נזיר ש

                                                 
י ימות מת עליו, וגלוח טהרה והוא אמרו מבואר הוא כי לנזיר שני גלוחים, גלוח טומאה והוא אמרו )שם( וכ 1

יתעלה )שם( וביום מלאת ימי נזרו, ואין ראוי שימנו שני גלוחים אלו בשתי מצות לפי שגלוח טומאה הוא מדין 
מצות נזירות כי מצות עשה שלו הוא שירבה פרע בקדושה כמו שבאר אותו ודן אותו הכתוב בזה ואמר שאם 

יא קרבן ואז ישוב ויגדל פרע בקדושה כבתחלת מנין ימי הנזירות שחייב נטמא במת בימי הנזירות יגלח ויב
 נפשו.  ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה צג

 רמב"ם הלכות נזירות פרק ד הלכה א 2
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לכתחלה הרי זה מגלח תגלחת טהרה יום אחד  ולפיכך ,השלמת ימי נזרו

 .5. שמקצת היום ככולו4שלשים יצא 3ושלשים, ואם גלח ביום

 

 .7אינו מגלח אלא ביום אחד ושלשים ,הריני נזיר שלשים יום 6אמראם 

 

 

 ,, ונזירהרי עלי ב' נזירות, או הריני נזיר 9שאמרכגון  8מי שנזר שתי נזיריות
ואת השניה ביום כמבואר לעיל, מגלח את הראשונה ביום אחד ושלשים, 

                                                 
דמקצת היום ככולו  מנחת חינוך פרשת שמיני מצוה קמט אות אוכ"כ בלא  הדוקא ביום אבל בלילמשמע  3

 ועיין פתחי תשובה שצה, א מובא להלן, לענין אבילות הביא מחלוקת בזה.  .ל"א אלא ביום ולא בלילה
שלשים יום הריני נזיר אם אמר להבדיל מ ,יון שנדר סתם אם גילח יום שלשים עולה לנזירות ולתגלחתכ 4

 .משמע שיהיה נזיר כל שלשים הילכך אם גילח יום שלשים לא יצאלהלן ש
אף על גב דלא מצינו מקצת היום ככולו רק באבילות דרבנן, ולעניין השרשת התבואה באיסור חדש בפסחים  5

]נ"ה א[ דזה תלוי בטבע הקליטה, וכן לעניין טבע העיבור בבכורות ]כ' ב[ אבל במניין של תורה לא מצינו 
ני גדלות לא הוה מקצת היום מקצת היום ככולו כמו כל המצות של תורה שתלתה תורה בימים, וכן לענייני זמ

ככולו, וגם בנדה דכתיב: שבעת ימים תהיה בנדתה, ואין תחלת יום השביעי עולה מקצתו ככולו כדאמרינן 
אך הטעם הוא כיון דבתורה אין מפורש   בר"ה ]י' א[, ולמה יעלה כאן בסוף הנזירות יום השלשים מקצתו ככולו.

לתין ]והוא איסור שאסרו על עצמו ולא שהתורה אסרתו, שפיר להדיא שלשים יום רק מרמז יהיה בגימטריא ת
אמרינן מקצת היום ככולו ויום השלשים עולה לו למניין נזירות הקודמת וגם למניין נזירות שאחריו. ולכן 
בדיעבד אם גלח ביום שלשים יצא והשנייה מגלח לכתחלה ביום ששים שהרי עברו עליו שלשים שלימים, 

נ"ט יצא דזהו יום השלשים שלו ומקצתו ככולו ונמצא דאמרינן ביה תרי מקצת ככולו  ובדיעבד אם גלח ביום
 ערוך השולחן העתיד הלכות נזירות סימן י סעיף ג היום הראשון והיום השלשים.

 שםרמב"ם  6
בזה מקצת היום ככולו,  . ואין אומריםמשמע שיהיה נזיר כל שלשים הילכך אם גילח יום שלשים לא יצאש 7

לומר משום יתור לשון אבל נראה דוחק לומר כן, ולפי מ"ש א"ש דכיון דהזכיר המספר וזהו דאורייתא ואפשר 
לא אמרינן מקצת היום ככולו והוה כמו שאמר שלשים יום שלימים. ואף על גב דבגמרא שם אומר באמת 

ימים, אך שכתבו באומר שלימים דווקא, אך כבר הכריחו התוס' שם ]בד"ה תנן ע"ש[ דבאומר ל' יום הוה כשל
 ערוך השולחן העתיד הלכות נזירות סימן י סעיף ג . משום לישנא יתירה, ולענ"ד נראה כמ"ש

 הלכה ב שםרמב"ם  8
 תפארת ישראל ]יכין[ מסכת נזיר פרק ג משנה ב 9
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אחד וששים, ואם גלח את הראשונה יום שלשים מגלח את השניה יום 

יום מכיון שמקצת היום ככולו , ואם גלח יום תשעה וחמשים יצא, ש10ששים
 אף למנין נזירות שניה.ו לנזירות ראשונה שלשים עולה לו

כמו שהתבאר וכן  ריני נזיר ל' יום ול' יום אם גילח יום ל' לא יצאה 11אולם אם אמר
 .12א ויום ס' לא יצא"אם גילח יום ל

 

ַתע  (יב -שם ט פרשת נשא )נאמר ב פֶּ יו ּבְ לָּ מּות ֵמת עָּ א ְוִכי יָּ ְתֹאם ְוִטּמֵ ּפִ
ּנוּ  חֶּ ִביִעי ְיַגּלְ ְ ּיֹום ַהׁשּ תֹו ּבַ ֳהרָּ יֹום טָּ ח ֹראׁשֹו ּבְ ִבא  .ֹראׁש ִנְזרֹו ְוִגּלַ ִמיִני יָּ ְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ל מֹוֵעד ַתח ֹאהֶּ ל ּפֶּ ל ַהּכֵֹהן אֶּ ֵני יֹונָּה אֶּ ֵני ּבְ י ֹתִרים אֹו ׁשְ ּתֵ ד . ׁשְ חָּ ה ַהּכֵֹהן אֶּ ש ָּ ְועָּ
ד ְלעֹ  חָּ את ְואֶּ ּיֹום ְלַחּטָּ ת ֹראׁשֹו ּבַ ׁש אֶּ ׁש ְוִקּדַ פֶּ א ַעל ַהּנָּ טָּ ר חָּ יו ֵמֲאׁשֶּ לָּ ר עָּ ה ְוִכּפֶּ לָּ

ם. ַההּוא ׁשָּ נָּתֹו ְלאָּ ן ׁשְ ש  ּבֶּ בֶּ ת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ּכֶּ ק אֶּ יר ַליֹקוָּ . נצטוינו בזה ְוִהזִּ
שנזיר שנטמא על אף שלא שלמה נזירותו, מגלח תגלחת טומאה ומביא 

שנטמא בין בזדון  13נזירכבר התבאר לעיל דף ו. שת ומלבד זא קרבנותיו,
בין  ,ימי נזירותו כלאת סתר  15ואפילו טמאוהו עכו"ם באונס 14בין בשגגה

ומגלח תגלחת  ,16אם נזירותו סתם שלושים יום, ובין אם נדר למאה יום
שנאמר  ,ימי נזירותכל שוב ומתחיל למנות  ,טומאה ומביא קרבנות טומאה

ֵמא ִנְזרוֹ ְוַהּיָּ  פסוק יב(שם ) י טָּ לוּ ּכִ ִראׁשִֹנים ִיּפְ ואפילו נטמא ביום מלאת  ,ִמים הָּ
 ימי נזרו בסוף היום סתר הכל.

 

                                                 
נזירות בחצי יום, שעולה לו  יום גלוח הראשון, אף על גב שגילח בו, עולה לנזירות ב', מידי דהוה אמקבלש 10

 אותו היום, נמצא שגם נזירות ב' מגלח ליום ל"א
 תפארת ישראל שם. 11
 השלושים ואחד. ן ביוםאינו אלא שלושים ובאומר הריני נזיר ל' בעינ 'שהרי יום ס 12
 רמב"ם הלכות נזירות פרק ו הלכה ג 13
 כס"מ שם אונס ומשמע נמי מזיד. מדכתיב וכי ימות מת עליו בפתע פתאום פתע זה שוגג פתאום זה 14
ומדגלי קרא גבי נזיר דדוקא אונס משמע דדוקא גבי נזיר חייב אבל בכל אינך הדרינן לכללין דאונס פטור  15

 לחם משנה הלכות שגגות פרק י הלכה ח .מכל מעונש ומקרבן מולנערה לא תעשה דבר ודברים פשוטים הם
 רדב"ז וכס"מ שם הלכה ד 16
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, כגון שנדר למאה יום ונטמא ביום מאה אחר יום מלאת 17נטמאשנזיר 
 שלשים סותר ,נטמאהיה שהוא יום הבאת קרבנות טהרה אילו לא  ואחד,

  ., וכ"ש אם נדר סתם ונטמא ביום השלושים ואחד שסותר שלושיםבלבד יום

שהרי כבר מלאו ימי נזרו,  ,שאינו סותר אלא מדרבנן 18י"א וכיצד יעשה
אלא  ,אינו צריך למנות כל ימי נזרוו ,מגלח תגלחת טומאה, כשיטהרולפיכך 

ומביא קרבנות  ומגלח תגלחת טהרה ,מתחיל למנות נזירות שלשים יום
ביום מלאת בין  שסותר מדאורייתא 19. אך אינו מביא קרבנות. וי"אטהרה

מביא קרבנות ו, ובין בנזירות מרובה, 20בנזירות מועטת כנזירות סתם
אינו צריך למנות כל ימי נזרו אלא ו ,ומגלח תגלחת טומאה ,טומאה כשיטהר

ומגלח תגלחת טהרה ומביא קרבנות  ,מתחיל למנות נזירות שלשים יום
אלא  ,טהרה, ואם נטמא אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים אינו סותר כלום

 יביא שאר קרבנות טהרה שלו כשיטהר.

שהוא יום  יום מלאת ימי נזרו, שלאחרי 21טמא ביוםוכבר התבאר לעיל דף יד: שאם נ
ם אף על פי שעדיין הרי זה אינו סותר כלו ,גלח אחר מלאת 22וילשראוי לגדל שער, א

 שהרי שלמה הנזירות וכל שנטפל לה. ,לא גלח

 טז: דף

 

                                                 
 הלכה ד שםרמב"ם  17
גזרו יום מאה ואחד שהוא יום תגלחת אטו יום מאה. ומ"מ לא החמירו עליו לעשותו לדעת תוס והר"ב שם  18

 כיום מאה שהוא יום מלאת שהוא סותר הכל, וגזרו שיסתור סתם נזירות שהוא שלשים יום בלבד:
 דעת הרמב"ם שם 19
 ח.ליקוטי הלכות שם  20
 הלכה ה שםרמב"ם  21
או גילח  גרס כגירסת הספריםטז. עיין אור שמח שהכי גרס בדברי הרמב"ם אבל בערוך השולחן העתיד שם  22

אחר מלאת, הוא עניין בפ"ע והיינו שביום ל"א שהיה לו לגלח על הקרבנות גילחוהו לסטים בע"כ והוא עדיין 
ב[ דמוקי לברייתא דתניא: נזיר  לא הביא קרבנותיו ולא גילח ומ"מ אינו סותר. ומקור דין זה הוא בנזיר ]ל"ט

שגילחוהו לסטים וכו' כגון שגלחוהו אחר מלאת ומני ר"א היא דאמר כל אחר מלאת סותר ז' ע"ש, ומפרש 
הרמב"ם דלר"א דס"ל תגלחת מעכבא סותר ז' אבל לרבנן דתגלחת אינה מעכבת אינו סותר כלל, והתוס' 

  .מקודם מסתפקים שם בזה אך מסקנתם כן הוא ע"ש
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ואפילו שהה שם כמה  ,נזירות חלה עליו ,והוא בבית הקברות 23מי שנדר
לוקה אם התרו בו ו ,מי הנזירות.למנין שלושים י עולין לו ימים אלו ימים אין

אם התרו בו שלא יזיר שם גם ו .25על שהייתו שם 24אף משום לא תאחר
 לוקה.

שאינו לוקה על עצם קבלת  27וי"א א"צ שהייה.שלוקה על עצם קבלת נזירותו ו 26י"א
 הנזירות, ללא שהיה.

כשיצא משם, ואם נטמא שם בבית ואינו מביא קרבן טומאה אינו מגלח שערו אבל 
 אינו מגלח ואינו מביא קרבן טומאה.  ,הקברות באחת מן הטומאות שהנזיר מגלח עליהן

 

וחזר ונכנס אין אותן הימים עולין לו,  ,מבית הקברות ושהה ימים 28צאי
ומנה ימים מנזירותו  ,יצא והזה וטבל וטהרולהלן דף יט. יבואר בעזהי"ת ש

אם נטמא בדבר שאין  ,אותן הימים שמנה עולין לו ,לבית הקברות וחזר
שגם בטמאה שהנזיר מגלח עליה עולים ימים אלו  29וי"א .הנזיר מגלח עליה

 .לימי טומאה שיביא בשמיני קרבן טומאה
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 שהנזיר שטימא עצמו לוקה ארבע מלקות  24
לוקה על שהייתו שם דאף דלכאורה הוי לאו שאין בו מעשה מ"מ לוקה דזה שאינו יוצא שוהחידוש בדין זה  25

התראה אין  , וממילא דצריך לזה התראה דבלא כמבואר בתוס' נזיר יד. ד"ה אילימא ויושב שם מקרי מעשה,
מלקות. ואח"כ השמיענו דאינו מגלח ואפילו נגע עוד בטומאה שהנזיר מגלח עליה אינו מגלח ואינו מביא 

 ערוך השולחן העתיד הלכות נזירות סימן יח סעיף ז זה אינו אלא כשנדר בטהרה ונטמא אח"כ.שקרבן, 
 דעת הראב"ד שם  26
ה למה ילקה הלא זהו לאו שאין בו מעשה, דבשלמא אם אמרו לו לא תנזור והוא נדר שם בנזיר ולא שהש 27

בשהייה אמרנו דזה שלא יצא ויושב שם הוי כמעשה, אבל כשלא שהה הרי אין כאן מעשה כלל., והראב"ד 
סעיף  שםערוך השולחן העתיד  אולי ס"ל דעקימת שפתיו הוי מעשה, אמנם בדעת הרמב"ם נלע"ד ברור כמ"ש.

 ט
 הלכה ישםרמב"ם  28
מאי קמ"ל דכשנזר בבה"ק אין עולין למניין פשיטא הא אפילו נזיר טהור שנטמא סותר הקודמים  צריך ביאור 29

וכ"ש בנזר בטומאה, וגם מה שאומר יצא ונכנס עולין מן המניין הא הטומאה סותרת. לכן פירשו רבותינו בעלי 
כשמביא קרבן טומאה התוס' דה"פ דאין הכוונה למניין נזירות אלא למניין הבאת קרבן טומאה, דנזיר טמא 

מונה שבעה ימים ובשמיני מגלח ומביא קרבן טומאה וזה שנדר בטומאה אינו מביא קרבן טומאה, יצא והזה 
 .וכו' ונכנס עולין לו הימים לימי טומאה שיביא בשמיני קרבן טומאה
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טמא מת חלה עליו נזירות, ואם נטמא פעם אחרת או  31אפילו 30נדר בנזיר
שתה יין או גלח לוקה, ואם שהה בטומאתו כמה ימים אין עולין לו עד שיזה 

ויום שביעי שלו עולה לו ממנין נזירות לזה  ,שלישי ושביעי ויטבול בשביעי
תחיל למנות אלא מיום שנדר והוא טמא, אבל נזיר טהור שנטמא אינו מ

לפי שנזיר טהור צריך להביא קרבן בשמיני לפיכך לא  השמיני והלאה.
נגמרה טהרתו בשביעי משא"כ נזיר טהור אינו חייב בקרבן ונגמרה טהרתו 

 בשביעי לפיכך עולה לו שביעי מן המנין.
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 מעשה רקח שם 31


