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16.6.8  

44b ('משנה ו)  45b (זו אינה כוחלת ופוקסת) 

 

  יד, טו ויקרא :ַהֹּכֵהן ֶאל ּוְנָתָנם מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ה' ִלְפֵני ּוָבא יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ְׁשֵּתי לוֹ  ִיַּקח ַהְּׁשִמיִני ּיֹוםּובַ  .1

 ֶאל יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ְׁשֵּתי ָיִבא ַהְּׁשִמיִני ּוַבּיֹום :ְיַגְּלֶחּנּו ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ָטֳהָרתוֹ  ְּביֹום ֹראׁשוֹ  ְוִגַּלח ִנְזרוֹ  ֹראׁש ְוִטֵּמא ִּפְתֹאם ְּבֶפַתע ָעָליו ֵמת ָימּות ְוִכי .2
 ְיֵמי ֶאת ה'לַ  ְוִהִּזיר :ַההּוא ַּבּיֹום ֹראׁשוֹ  ֶאת ְוִקַּדׁש ַהָּנֶפׁש ַעל ָחָטא ֵמֲאֶׁשר ָעָליו ְוִכֶּפר ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד ַהֹּכֵהן ְוָעָׂשה :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ַהֹּכֵהן
  יב- ט, ו במדבר :ִנְזרוֹ  ָטֵמא ִּכי ִיְּפלּו ָהִראֹׁשִנים ְוַהָּיִמים ְלָאָׁשם ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ְוֵהִביא ִנְזרוֹ 

  יט, יג שמות :ִאְּתֶכם ִמֶּזה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִליֶתם ֶאְתֶכם ֱא�ִהים ִיְפֹקד ָּפֹקד ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִהְׁשִּביעַ  ַהְׁשֵּבעַ  ִּכי ִעּמוֹ  יֹוֵסף ַעְצמֹות ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח .3

 עֹוד ִיְהֶיה ָטֵמא ָעָליו ֹזַרק �א ִנָּדה ֵמי ִּכי ִמִּיְׂשָרֵאל ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ִטֵּמא ה' ִמְׁשַּכן ֶאת ִיְתַחָּטא ְו�א ָימּות ֲאֶׁשר ָהָאָדם ְּבֶנֶפׁש ְּבֵמת ַהֹּנֵגעַ  ָּכל .4
  יג, יט במדבר :בוֹ  ֻטְמָאתוֹ 

 ַּבת ַאַחת ְוַכְבָׂשה ְלֹעָלה ֶאָחד ָתִמים ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ה'לַ  ָקְרָּבנוֹ  ֶאת ְוִהְקִריב: מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ֹאתוֹ  ָיִביא ִנְזרוֹ  ְיֵמי ְמ�את ְּביֹום ַהָּנִזיר ּתֹוַרת ְוֹזאת .5
 ְוִהְקִריב :ְוִנְסֵּכיֶהם ּוִמְנָחָתם ַּבָּׁשֶמן ְמֻׁשִחים ַמּצֹות ּוְרִקיֵקי ַּבֶּׁשֶמן ְּבלּו�ת ַח�ת ֹסֶלת ַמּצֹות ְוַסל :ִלְׁשָלִמים ָּתִמים ֶאָחד ְוַאִיל ְלַחָּטאת ְּתִמיָמה ְׁשָנָתּה
 ֶּפַתח ַהָּנִזיר ְוִגַּלח :ִנְסּכוֹ  ְוֶאת ִמְנָחתוֹ  ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָעָׂשה ַהַּמּצֹות ַסל ַעל ה'לַ  ְׁשָלִמים ֶזַבח ַיֲעֶׂשה ָהַאִיל ֶאתוְ  :ֹעָלתוֹ  ְוֶאת ַחָּטאתוֹ  ֶאת ְוָעָׂשה ה' ִלְפֵני ַהֹּכֵהן
 ַמָּצה ְוַחַּלת ָהַאִיל ִמן ְּבֵׁשָלה ַהְּזֹרעַ  ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָלַקח  :ַהְּׁשָלִמים ֶזַבח ַּתַחת ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ַעל ְוָנַתן ִנְזרוֹ  ֹראׁש ְׂשַער ֶאת ְוָלַקח ִנְזרוֹ  ֹראׁש ֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל
 ְוַעל ַהְּתנּוָפה ֲחֵזה ַעל ַלֹּכֵהן הּוא ֹקֶדׁש ה' ִלְפֵני ְּתנּוָפה ַהֹּכֵהן אֹוָתם ְוֵהִניף :ִנְזרוֹ  ֶאת ִהְתַּגְּלחוֹ  ַאַחר ַהָּנִזיר ַּכֵּפי ַעל ְוָנַתן ֶאָחד ַמָּצה ּוְרִקיק ַהַּסל ִמן ַאַחת
 ּתֹוַרת ַעל ַיֲעֶׂשה ֵּכן ִיֹּדר ֲאֶׁשר ִנְדרוֹ  ְּכִפי ָידוֹ  ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר ִמְּלַבד ִנְזרוֹ  ַעל ה'לַ  ָקְרָּבנוֹ  ִיֹּדר ֲאֶׁשר ַהָּנִזיר ּתֹוַרת ֹזאת :ָיִין ַהָּנִזיר ִיְׁשֶּתה ְוַאַחר ַהְּתרּוָמה ׁשֹוק
 כא-יג, ו במדבר: ִנְזרוֹ 

  ב, ג ויקרא :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַהָּדם ֶאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּו מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ּוְׁשָחטוֹ  ָקְרָּבנוֹ  ֹראׁש ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ� .6

  כב, כ שמות: ָעָליו ֶעְרָוְת� ִתָּגֶלה �א ֲאֶׁשר ִמְזְּבִחי ַעל ְבַמֲע�ת ַתֲעֶלה ְו�א .7

  טז, ה במדבר :ה' ִלְפֵני ְוֶהֱעִמָדּה ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ְוִהְקִריב .8

 

I 'משנה ו: the procedure after טומאת מת which interferes with (תגלחת טומאה) נזירות  

a הזאה on 3rd and 7th day – and טבילה on 7th day 

b shaving on 7th day and קרבנות on 8th day 

c if: he shaved on 8th day: 

i ר"ע: bring offerings that day 

ii ר"ט: should be like מצורע – needs הערב שמש after shaving 

1 retort: disanalogous: 

(a) מצורע: depends on shaving  

(b) נזיר: depends on conclusion of days 

iii question: did ר"ט accept ר"ע's argument?  

1 Proof: הלל ruled that if he shaved on day #8, he brings קרבנות on day #9 didn't accept it 

(a) Rejection: perhaps in that case, he didn't perform טבילה until 8th day either 

II אביי and the colleagues of ר' נתן בר הושעיא 

a colleagues: a טבול יום של זב is like a זב, as seen from v. 1 (can only come with קרבן after הערב שמש)  

i rejectcion: same is written in re: נזיר (v. 2), even though a טמא מת may enter מחנה לוייה (v. 3) 

ii rather: reason he cannot come in is that he is מחוסר כפרה – as is implied by 2 extra phrases in v. 4 ( כפרהמחוסר   and 

  (טבול יום

III 'משנה ז: the procedure after proper completion of (תגלחת טהרה) נזירות  

a he brings 3 animals – חטאת (ewe), עולה (lamb), שלמים (ram) 

i ר' יהודה: he shaves when the שלמים is brought 

ii ר"א: as always, חטאת comes first and he shaves at that point – however, shaving on any of them is acceptable 

iii רשב"ג: if he brings the animals without designation, each is brought for its sole possible offering (e.g. ram – שלמים) 

b interpretation of פתח אהל מועד (v. 5) –  

i ת"ק – refers to שלמים (as per v. 6) – cannot be literal, as that's degrading (to shave in front of the מקדש)  

ii ר' יאשיה – v. 7 blocks any degrading behavior (and lesson not needed to be inferred from נזיר)  

iii ר' יצחק – v. 5 (..ולקח) proves that it must be with the שלמים, as he only has to take it and burn it, not bring it 

elsewhere must be cut right where the שלמים is being cooked (not פתח א"מ)  

iv אבא חנן בשם ר"א – refers to time parameter – may only shave during hours that א"מ is open (daytime)  

v נזיר – ר"ש שזורי and not נזירה, so that young כהנים won't harass her 

1 challenge: סוטה (v. 8) is degraded publicly  

2 answer: she has not finery or makeup, unlike a נזירה  
 

 


