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  קנימו בר פדא רב מתנא  
    ימים 29  ימים 30  סתם נזירותמשך ל

אמר קרא: קדוש יהיה,  סתם נזירות מקור ל
 יהיה בגמטריא תלתין הוו

כנגד נזיר נזרו האמורים בתורה 
   ל' חסר אחת

 ניחא נזירסתם נזירות ל' יום 
  איידי דאיכא יום תלתין

  דמגלח ומביא קרבנותיו,
 לשיםמשום הכי תנא ש

  

  –הריני נזיר 
 נעשה כאומר שלימין יחאנ  מגלח יום שלשים ואחד

ורישא דקאמר לכתחילה כשיאמר שלשים יום שלימין להיות נזיר אי אפשר לו לגלח ביום שלשים וגזרו חכמים כשאומר נזיר סתם 
לכתחילה לא יגלח אלא ביום שלשים וא' אבל בדיעבד אם גילח ביום ל' יצא שכן דינו דאורייתא דסתם נזיר יגלח ביום שלשים ואם ד

לומר דמשום יש ...היכא דאמר שלשים יום בלא שלימים תאמר אמאי איצטריך למימר גזירה אטו היכא דאמר שלימים לימא גזירה אטו
תר ל' יום כאילו אמר שלימין מיו דשני לקמן לרב מתנא באומר שלימים דהתם ליכא לשנויי בלישנא אחרינא דאשמועינן כשאמר לשון

  נזיר ה:) א"לד"ה תו( לבר פדא. מקצת היום ככולו ואיצטריך דאומר שלימים קמשני נמי בהא לישנא דבזה

 -ואם גילח ליום שלשים 
 ניחא מקצת היום ככולו יצא

פדא נמי עבר מיום שלשים כמי שעבר כולו דמי והאי דמגלח לבתר הכי נעשה כמי שגילח ליום שלשים ואחד ואם תאמר הואיל ולבר ש
צריך להמתין עד יום שלשים ואחד מאי איכא בין רב מתנא לבר פדא איכא דלבר פדא אם נטמא ביום שלשים אחר מלאת קרינא ביה 

ושוב אינו סותר את נדרו ולרב מתנא דאמר אין עיקר נזירות פחות משלשים יום תוך מלאת קרינא ביה וצריך למנות פעם שניה אי נמי 
שאם אמר הריני נזיר כ"ט ימים מגלח לכתחילה ליום שלשים אליבא דבר פדא ולרב מתנא הולך ומשלים כל ל' היינו דאיכא בינייהו 

  (המפרש ד"ה דקסבר נזיר ה:) שאין שום נזירות פחות מל' יום ואינו מגלח עד ל' וא'.

הריני נזיר שלשים יום, 
 -אם גילח ליום שלשים 

  לא יצא
  לית ליה מקצת היום ככולו באומר שלימין 

משני באומר שלימים שאמר בפירוש הריני נזיר שלשים יום שלימים דהשתא לא מצי למימר מקצת היום ככולו כיון שפירש ו...
לא ודאי כיון שאמר ל' יום שלימים. ואית ספרים דגרסי נעשה כאומר שלימים. פי' כיון דסתם נזיר ל' יום למה לו לפרש ל' יום א

  נזיר ה:) ש"(פי' הרא נעשה כאומר שלימים:

 -מי שנזר שתי נזירות 
מגלח את הראשונה יום 

שלשים ואחד ואת 
 ה יום ששים ואחדהשני

  נעשה כאומר שלימין ניחא

וכ"ת סוף סוף מאי קמ"ל מתני' לרב מתנא הא ברישא קתני בהדיא דלכתחילה צריך לגלח ביום ל' ואחד הא לא קשיא דסיפא אתא ...
מרישא סיק לקמן בשינוייא אליבא דרב מתנא והא לא שמעינן מרישא אלא לבר פדא קשה לאשמועינן דיום ל' עולה לכאן ולכאן כדמ

דאקשינן לבר פדא מרישא כי האי וכבר שני ליה מדרבנן גזרו דלכתחילה  ג"עוא א"ועל השניה ביום ס א"ל שמגלח על הראשונה ביום
ך הש"ס כן להקשות כעין קושיא ראשונה ולתרצו כעין תירוץ ראשון ובלבד פריך ליה דר ואם כן מאי הדר "אך לגלח ביום לצרי

לקמן במסקנא דתירוצא  ל"שישמיענו קצת חידוש מה שלא שמענו ברישא וה"נ איכא קצת חידוש בסיפא לבר פדא שאין ברישא כדנ
שאותו חידוש לא נתפרש  פ"יום אעדמשמיענו דמקצת היום ככולו לבר פדא בתחילת הנזירות כאדם שמקבל עליו נזירות בחצי ה

  נזיר ה:) ואתד"ה תו( ...בסיפא לבר פדא צריכין אנו למימר שהש"ס סומך על כך

ואם גילח את הראשונה 
מגלח את  -יום שלשים 

  השניה יום ששים

יום שלשים עולה לכאן 
ולכאן. מאי היא? מקצת 

הא אמרה חדא היום ככולו, 
זימנא! מהו דתימא ה"מ 
לענין חדא נזירות, אבל 
 לשתי נזירות לא, קמ"ל

 יחאנ

ונה ליום שלשים דמגלח וצריך לומר לבר פדא נמי איכא חידוש בסיפא מאי דלא שמעי' מרישא דקתני אם גילח הראש...
השניה ליום ששים לכתחילה דנזירות שני התחיל ליום ל' אחר תגלחת ראשונה וקמ"ל דאותו סוף היום עולה למנין נזירות שני 

נמצא כי יום ששים הוי שלשים ואחד להתחלת נזירות שני ואף על גב דלא אמרי' מקצת היום ככולו לבר פדא ביום שלשים 
ודה הוא דמקצת היום מהני להתחיל נזירות שני מידי דהוה אקיבל נזירות עליו בחצי היום דפשיטא להשלים נזירות שעבר מ

דעולה לו ליום שלם והא לא שמעינן מרישא ואיכא קצת חידוש בדבר דס"ד כשאינו עסוק בנזירות וניכר לכל נזירותיו אז הוי 
  ו.)נזיר (תוד"ה ולרב  ...ימא לא יעלה דאינו ניכר קמ"למקצתו ככולו בתחילת נזירות אבל הכא דנהג נזירות עד חצי היום א

ואם גילח יום ששים 
 שיום - יצא - חסר אחד

  עולה לו מן המנין 'ל
  אנא נמי אהא סמכי יחאנ

 (מקורו במשנה לשיטתו)
  

מי שאמר הריני נזיר, 
 -נטמא יום שלשים 

  סותר את הכל
 ניחא

  ירהגזסותר מדרבנן 
  (תוס') אטו דאמר ל' יום

 (מפרש) ?ליעזראבי סובר כר?

סותר מן התורה ומביא קרבן טומאה וחוזר ומונה שלשים יום נזירות טהרה ולבר פדא סותר הכל מדרבנן דיום כ"ט נשלם  לרב מתנא
ואי קשיא לך ... \\ טז.)נזיר (תוד"ה הריני  הנזירות וסותר מדרבנן גזירה להיכא דאמר הריני נזיר ל' יום ואינו מביא קרבנות נזיר טמא

מקצת היום ככולו ואם נטמא ביום שלשים לא יהא סותר כלום הא לא הא תריץ רב מתנא לעיל דאמר מקצת היום ככולו הכא נמי נימא 
וקשה ... \\ ).נזיר ו מי תנן(המפרש ד"ה ... זר סבר לא אמרי' מקצת היום ככולוקשיא דאמר לך רב מתנא הא תנא קמא דרבי אליע

נשלם יום נזירותו ולרב מתנא מי ניחא הא אמרינן לעיל ולרב מתנא אליבא דתנא קמא דמקצת היום ככולו אם כן כי עשה מקצת יום 
נין תגלחת והבאת קרבנותיו דאם גילח ביום שלשים בדיעבד יצא אם ויש לומר כי אמרי' מקצת היום ככולו היינו לע ולא יסתור אלא ז'

לא נטמא אבל נטמא ביום שלשים קודם תגלחת והבאת קרבנותיו לא אמרינן מקצת היום ככולו להחשיב כנטמא ביום שלשים ואחד 
נמי סותר כל שלשים אטו יום ונראה דיום שלשים ואחד ...אלא ודאי נטמא נזרו וסותר הכל כיון דלא השלים כל נזירותיו בטהרה

ואי קשיא אמאי לא מתרץ בר פדא הכי כרישא מאי טעמא סותר את הכל משום דנעשה ... \\ ו.)נזיר ורא"ש  נטמא(תוד"ה  שלשים
ליה מקרבן כולי האי עד שלשים אחריני  כאומר שלמין היינו טעמא דלא מתרץ לה הכי דקסבר דכיון דנטמא לאחר כ"ט יום לא מדחינן

  )ו: (המפרש ד"ה ואי ס"ד דבעינן למיעבר על נזריה ואתי לידי תקלה דילמא אתי

  רבי אליעזר אומר:
  אינו סותר אלא שבעה

  קסבר רבי אליעזר:
  יחאנ  מקצת היום ככולו

ב מתנא אליבא דר"א ס"ל מקצת היום ככולו ואפילו נטמא קודם הבאת קרבנותיו ורבנן אית להו דלא אמרי' לבר פדא לא גזרינן ולר...
ואם ... \\ טז.)נזיר  ר"א(תוד"ה  ...מקצת היום ככולו אלא היכא דהביא קרבנותיו בטהרה ביום ל' דיצא כאילו הביאם ביום ל' ואחד

תאמר אכתי בר פדא שביק רבנן ועביד כר' אליעזר ויש לומר דבר פדא סבירא ליה דמדרבי אליעזר משך נזירות כ"ט יום הכי נמי 
א אשכחן דפליגי אלא בסתירה דלר' אליעזר אינו סותר אלא שבעה ולרבנן שלשים והאי דסותר שלשים לרבנן לרבנן דבמשך נזירות ל
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שיביא קרבנו (ז' לטומאתו 
לגדל או ז' כדי בטהרה 

 )עיקרולשיער לכוף ראשו 

אינו אלא מדרבנן בעלמא דגזירה מדרבנן היכא דאמר נזירות סתם אטו היכא דאמר שלשים יום שלמים דאז ודאי סותר הכל לכו"ע 
וכ"ת א"כ לר' ... \\ )ורא"שנזיר ו: ו.נזיר  נטמא(תוד"ה ... ותר אלא שבעהדהא נטמא בתוך ימי נזרו ורבי אליעזר לא גזר לכך אינו ס

אליעזר נסתור כל שלשים יום קסבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו ואפילו נטמא קודם הבאת קרבנותיו דאחרי שעשה מקצת נזירות 
היום ככולו היכא ורבנן סברי לא אמרינן מקצת ...ז' ביום שלשים ואח"כ נטמא חשיב כנטמא ביום שלשים ואחד על כן אינו סותר אלא

 \\ )ו:נזיר  קסבר(תוד"ה  דנטמא קודם הבאת קרבנותיו ולהכי סותר כל שלשים יום ובהא פליגי רבנן ור' אליעזר אליבא דרב מתנא.
וא"ת לבר פדא לרבי אליעזר כי נטמא יום ל' אמאי אינו סותר אלא ז' נסתור שלשים כדריש לקיש תן לו תורת נזיר וי"ל דהתם אחר ...

ומאי טעמא דר' אליעזר דאמר דסותר ז' משום   \\ )ותוד"ה אר"ל נזיר ו:( שהרי סתם נזירות הוי כ"ט לבר פדאמלאת הוה לבר פדא 
דצריך לגלח לאחר שהזה עליו שלישי ושביעי מחמת טומאה כדמפרש ביה קרא ביום השביעי יגלחנו ובדין הוא דאינו צריך לסתור מהן 

שיער מתגדל כדי לכוף ראשו של  כלום שהרי עברו עליו כ"ט יום בטהרה אלא משום דהשתא נתגלח על הטומאה וקים להו לרבנן דאין
בי אליעזר אומר ל"א ר...זה בצד עיקרו של זה בפחות מז' ימים ולהכי אמר רבי אליעזר דצריך שיהא סותר ז' ומונה ז' אחרים כנגדן

וד"ה  נזיר ו: (המפרש ד"ה ואי ס"ד דבעינן ובדין הוא דאינו סותר כלל והאי דסותר ז' כדי שיביא קרבנו בטהרה....אינו סותר אלא ז'
  )ר"א נזיר טז.

הריני נזיר שלשים יום, 
 -נטמא יום שלשים 

 סותר את הכל 
 דלית ליה מקצת היום ככולו  הוי כאילו אמר שלימים

נזירות ל' יום והכא מיתורא דלישנא דקאמר ל' הוי כאילו אמר שלימים הילכך אפי' ולא פליג ר"א לרב מתנא דאמר דסתם ...
דהכא אמר ל' הוי ממנין הנזירות כיון  בר פדא דלית ליה מקצת היום ככולוול...לר"א דאמר דמקצת היום ככולו סותר הכל

 )ו: נזיר "דד"ה תנן ואי סומפרש טז.נזיר  הריני נזיר ל'(תוד"ה  ...שפירש ל' יום

הריני נזיר מאה יום, 
   –נטמא יום מאה 
 סותר את הכל 

  - ניחא
 למים משמעשמקצת היום ככולו סובר אינו

דאמר לך רב מתנא הא תנא קמא ... \\ ):נזיר ו הריני תנן(המפרש ד"ה  ואפי' לבר פדא הואיל דקאמר מאה יום שלמים משמע
הוא אחרון של נזירותו ולרבנן לא אמרינן ש \\ ).נזיר ו מי תנן(המפרש ד"ה ... זר סבר לא אמרי' מקצת היום ככולודרבי אליע

  (תוד"ה הריני נזיר טז:) מקצת היום ככולו היכא דנטמא ולא הביא קרבנותיו.

  אומר: ליעזראי בר
 אינו סותר אלא שלשים

שאפי' אומרים מקצת היום 
ככולו עדיין נקרא בתוך 

ע"פ ירת הכתוב גזמלאת ו
  שסותר ל' ריש לקיש

  
  איתותב רב מתנהאו 
  

 או באומר שלימים

  אמר ריש לקיש:
  היינו טעמא דרבי אליעזר,

זאת תורת הנזיר ביום  אמר קרא:
  מלאת ימי נזרו,

התורה אמרה: נטמא ביום מלאת 
 תן לו תורת נזיר

מן הדין היה לו לסתור הכל לבר פדא דלא אמרינן מקצת היום ככולו ולרב מתנא נמי פרשינן בפ"ק דאמר שלימים והיה לו לסתור את 
אמרה תורה נטמא ביום  \\ (תוד"ה ולר"א נזיר טז:) הכל אלא מדרשא דזאת תורת הנזיר גזירת הכתוב הוא דאינו סותר אלא ל' יום

ן לו תורת נזרו. כלומר לעולם לית ליה מקצת היום ככולו אלא גזירת הכתוב הוא דאם נטמא ביום אחרון של נזירותו אפי' אם מלאת ת
נזר נזירות מרובה אינו סותר אלא ל' יום כתורת סתם נזירות לכאורה איתותב רב מתנא דלא משני תלמודא אלא אליבא דבר פדא 

והאי דקאמר אינו סותר אלא שלשים יום מסייע ליה לבר פדא  \\ נזיר ו:)רא"ש פי' ה( שלמים: ואיכא למימר דרב מתנא מוקי לה באומר
והאי דקאמר אי לא סבירא ליה דמקצת היום ככולו ואכתי לא שלימין אמאי לא סתר לכולהו אמר ריש לקיש היינו טעמא דרבי אליעזר 

וא"ת לבר פדא לרבי אליעזר כי נטמא יום ל' אמאי אינו סותר אלא ז' נסתור שלשים כדריש לקיש ... \\ (המפרש ד"ה לעולם נזיר ו:)כו' 
י"ל דהתם אחר מלאת הוה לבר פדא שהרי סתם נזירות הוי כ"ט לבר פדא ואם תאמר התינח לבר פדא אלא לרב תן לו תורת נזיר ו

מתנא דקאמר לרבי אליעזר מקצת היום ככולו אף בנטמא קודם הבאת קרבנותיו ביום ק' לא נסתור אלא ז' וצריך לדחות ולומר דעתה 
מימר מקצת היום ככולו כיון דאמר שלמים ומ"מ אינו סותר כולם מדרשא איירי בשאמר הריני נזיר מאה יום שלמים דהשתא ליכא ל

מאה יום ולא אמר  ונראה למהר"ף דמתניתין איירי דאמר...גזירת הכתוב שלא יסתור אלא שלשיםדריש לקיש דכי נטמא ביום מלאת 
שלמים ודקשיא לך לרב מתנא אליבא דר' אליעזר כיון דאמרינן דמקצת היום ככולו אף בנטמא ביום ק' לא נסתור אלא ז' לא תיקשי 
דאמר ר"ל ותירוץ זה מסיק לשניהם דגזירת הכתוב הוא לסתור שלשים דע"כ ביום מלאת קאי כי נטמא ביום ק' אף על גב דמקצת 

ימא כאילו נטמא יום ק"א אחר מלאת דאינו סותר אלא ז' דהא אם לא נטמא היה צריך להשלים נמי כל יום ק' אם כן היום ככולו לא נ
יום מלאת הוא וגזירת הכתוב כי נטמא ביום מלאת שיסתור ל' יום ואם תאמר ברישא נמי כי נטמא ביום ל' לר' אליעזר אמאי אינו סותר 

כיון ...רי בדמפרש נזירותו ולא בסתם נזירמלאת ויש לומר דמשמעות דקרא משמע דאיי אלא ז' יסתור כל שלשים שהרי נטמא ביום
לר' אליעזר אבל בסיפא איירי כשנדר בפירוש שלשים אז לא הוי  י כ"ט להכי אינו סותר אלא ז'דאיתא לרב מתנא ולבר פדא דנזירות הו

שלשים דבדידיה נמי איירי קרא דזאת  נמי סתם נזיר דהא פירש שלשים יום ובההיא מודה רבי אליעזר כי נטמא ביום שלשים דסותר
  )ו:נזיר  אר"ל(תוד"ה  תורת הנזיר.

 -יום מאה ואחד נטמא 
  סותר שלשים יום

  (תוס')מדרבנן אטו יום ל' 
  

 (רא"ש) אטו יום ק'מדרבנן 

ה (שהיא  גופ מדרבנן אטו יום ל'
  אטו אמר הריני נזיר ל')גזירה 

  וכולה חד גזירה היא
 דאי לא הא לא קיימא הא

ואם תאמר תקשי לרב מתנא נמי הא דלקמן בההוא פרקא דתנן הריני נזיר מאה אם נטמא יום מאה סותר הכל מאה ואחד סותר ל' 
מתנא לא יסתור אלא ז' ויש לומר דה"נ קאמר בשלמא לרב מתנא ניחא בין רישא דנטמא ביום  יום ואמאי והא נשלם נזרו אפי' לרב

שלשים דסותר הכל מדין תורה וסיפא דקתני נטמא יום מאה ואחד דקאמר דסותר שלשים יום אף על גב דכבר נשלם נדרו הוי דרבנן 
מן התורה דהתם סותר כל שלשים יום דסתם נזירות שהוא מפני שיום מאה ואחד שהוא יום הבאת קרבנותיו גזרינן אטו יום שלשים 

למפרע מדין תורה ומהשתא לרב מתנא ניחא בין רישא ובין סיפא כדפרישית ונראה דיום שלשים ואחד נמי סותר כל שלשים אטו יום 
וההיא דלקמן נטמא יום מאה ואחד דסותר שלשים צריך לדחות לבר ...מן דקאמר נטמא לל' ואחד סותר הכלשלשים והכי משמע לק

פדא ולומר דהא נמי דרבנן היא וכולה חד גזירה היא דאי לא הא לא קיימא הא דאם לא יסתור שלשים כשנטמא יום ק"א יבואו לומר 
נטמא יום ק' וא' סותר ל'. מדרבנן גזרו שיסתור יום  \\ ו.)נזיר  נטמא(תוד"ה  ..טמא ביום שלשים.כמו כן שלא יסתור שלשים כשנ

זיר ל' יום שנטמא ביום ל"א שסותר את הכל אבל סתם נזיר שנטמא אולי צ"ל וה"ה בנ( א)תגלחת אטו יום ק' ולא גזרו שיסתור אלא כסתם נזיר. וה"ה
אם נטמא קודם הבאת קרבנותיו אבל אינו סותר  \\ )רא"ש נזיר טז.( סתם נזיר שנטמא ביום ל"א הוי כנטמא יום ק"ב שאינו סותר: )וכו'

היינו דוקא נזירות שמנה אחר שכלו ימיו כבר ונהי דאשכחן בפירקא דלקמן (דף טז.) ואייתי לעיל נטמא יום מאה ואחד סותר שלשים 
יום ק"א וגזרינן אטו יום שלשים דהוי יום תגלחת דאורייתא כדתנן פרק קמא (לעיל דף ה:) אבל ביום מאה ושנים אינו סותר או ביום 

מדרבנן בעלמא הוא ולכך אינו סותר אלא שלשים דהואיל ויום ק"א יום תגלחת ויום  \\ (תוד"ה לוקה נזיר יד:) שלשים ואחד אינו סותר.
יום שלשים יום תגלחת מה"ת לרב מתנא תמא והוי הבאת קרבנותיו גזרי' אטו היכא דנטמא ביום שלשים היכא דאמר הריני נזיר ס

ולבר פדא שמיום ...ואם נטמא ביום שלשים סותר לרב מתנא מה"ת וגזרי' יום ק"א אטו יום שלשים...משום דאמר מקצת היום ככולו
ום שלשים סותר מדרבנן אטו היכא דאמר הריני נזיר שלשים וכן נטמא ולבר פדא בי...ם הנזירות וביום שלשים מגלח מה"תכ"ט נשל

וה"ה לעיל הוה מצי למיתני  ביום אחד ומאה שהוא יום תגלחת גזרו אטו יום ל' דאי לא הא לא קיימא הא שגם יום ל' הוא יום תגלחת
  (תוד"ה נטמא נזיר טז:) דסותר הכל מדרבנן הכי גבי הריני נזיר נטמא יום ל"א

  רבי אליעזר אומר:
 עהאינו סותר אלא שב

אטו יום ל' יום ק"א דלא גזר 
גופיה לא וק' ם ל' ודביאו ק' 

 סתר לר' אליעזר
 דלא גזר יום ק"א אטו יום ל'

 ל'לבר פדא דאמר הריני נזיר סתמא ונטמא יום  פי'אליעזר ואדלא גזר יום ק"א אטו יום ל' דביום ל' גופיה לא סתר לר' 
ור"א (תוד"ה  ק"ב. ' ואחד הוי יום דבתר תגלחת והוי כמודנזירותו פסק כבר מיום כ"ט ויום ל' הוי תגלחת מה"ת אבל יום ל

 נזיר טז:) אומר


