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 א( שנהג מרק )פ דף טז. מתני'

 יום תם נזירות לס •
 מקצת היום ככולו •

 גם בסוף נזרו
 הביא קרבנותיוכבר אם 

 ט יוםתם נזירות כס •
 מדרבנן שלשים יום

 ככולומקצת היום  •
 רק בתחילת נזרו ולא בסופו

 מר הריני נזירמי שא
 מגלח יום שלשים ואחד

 אליום ב מגלחו ,סתם נזירות ל יום
 מקצת היום ככולו ומריםאין א מדרבנן

 מרוגזרו חכמים אטו א
 יום הרינו נזיר שלשים

 דיעבד           ואם גילח ליום שלשים יצא
 אמרינן מדאורייתא

 מקצת היום ככולו
 כברמדאורייתא השלים 

 טביום כ נזירתו

 הריני נזיר שלשים יום
 אם גילח ליום שלשים לא יצא

 "מיםיום של שלשים" הרי הוא כמקבל
 א אמרינן מקצת היום ככולולע"כ 

 יום ת שלשיםיבל נזירק
 ולא אמרינן מקצת היום ככולו

מי שנזר שתי נזירות מגלח את הראשונה יום 
 שלשים ואחד ואת השניה יום ששים ואחד

 אליום ב ומגלח ביום למשלים נזירתו 
 ההשנילנזירות  הוא גם יום א אליום ו

 הנ"לחכמים  מגזירת
 ההשנילנזירות  הוא גם יום א אליום ו

 ואם גילח את הראשונה יום שלשים
 דיעבד          מגלח את השניה יום ששים

 מקצת היום ככולו מדאורייתא
 השניהלנזירות  הוא גם יום א ליום ו

 טביום כ נזירתו כברמדאורייתא השלים 
 ההשנילנזירות  הוא גם יום א ליום ו

 דיעבד        ד יצאואם גילח יום ששים חסר אח
 מדאורייתא

 מקצת היום ככולו
 טביום נ נזירתו כברמדאורייתא השלים 

 !יי' לשיטתרא- "אנא נמי אהא סמכי"

   

 מי שאמר הריני נזיר

 ת"ק            נטמא יום שלשים סותר את הכל
 יום סתם נזירות ל

 - מביא קרבן טומאה -
מים נחשב כנטמא בתוך ימי מתקנת חכ
 -מביא קרבן טומאה אינו  -נזירותו 

 רבי אליעזר אומר

 "אר   אינו סותר אלא שבעה
 קצת היום ככולומ

 ף אם לא הביא קרבנותיוא
כיון שנטמא ביום שהוא רק נזיר מדרבנן 

 אינו סותר כלל

 נזיר שלשים יום הריני

 ה"ד  נטמא יום שלשים סותר את הכל
אף לר"א אין אומרים מקצתו ככולו 

 יום שלמים" שנעשה כאומר "שלשים
 נטמא בתוך ימי נזירתו

 הריני נזיר מאה יום

 ת"ק  נטמא יום מאה סותר את הכל
 נטמא בתוך ימי נזירתו
 ועוד לא הביא קרבנותיו

 נטמא בתוך ימי נזירתו

 א"ר ר"א אומר אינו סותר אלא שלשים
 תורת נזיר" תן לו נטמא ביום מלאת"

 (.ו ומיירי באומר ק יום שלמים )תוס'
 תורת נזיר" תן לו נטמא ביום מלאת"

 (.ו ומיירי באומר ק יום שלמים )תוס'

 נטמא יום מאה ואחד

 ת"ק   סותר שלשים יום
 מדרבנן!

 אטו נטמא ביום שלשים
 מדרבנן!

 אטו נטמא ביום שלשים

 רבי אליעזר אומר

 א"ר   אינו סותר אלא שבעה
 לא גזרינן לא גזרינן

 
 


