
  ל נזיר
 
  ? בנזיר בנו את מדיר מתי עד
  יהודה ברבי יוסי רבי  רבי
  נדרים לעונת שיגיע עד  שערות שתי שיביא עד

  
 לידע בודקו גמליאל רבן והיה, גמליאל רבן לפני והביאו, בנזיר אביו שהדירו חנינא ברבי מעשה: דתניא

  ; לאו אם נדרים לעונת הגיע אם לידע: אומר יוסי רבי; הביא לא אם שערות שתי הביא אם
; עצמי בשביל אהיה -  אני גדול אם, אבא בשביל אהיה -  אני קטן אם, לבודקני תצטער אל, רבי: לו אמר
 ימים היו לא: אמרו! בישראל הלכה שמורה בזה אני מובטח: אמר, ראשו על ונשקו גמליאל רבן עמד

  . בישראל הוראה שהורה עד מועטים
  

) 13גדול משמע לעניין נדרים ולא גיל /קטן"נקודת הנחה של הקושי ש(: מהברייתא על דעת רבי קושי
 בשביל אהיה אני קטן אם דקאמר היינו, נדרים לעונת שיגיע עד דאמר, יהודה' בר יוסי לרבי בשלמא
 דאבוה ברשותיה הא ?עצמי בשביל אהיה אני גדול ואם, שערות שתי שיביא עד דאמר, לרבי אלא; אבא
  ! קאים

   "עצמי בשביל אהא ,אבא בשביל אהא" דאמר, לאא: תירוץ    
  

 קאים - ולבסוף, דיליה בנזירות קאים - מעיקרא שערות שתי אייתי אי :מהברייתא רביקושי על עוד 
 אלא, נדרים לעונת שיגיע עד דאמר, יהודה' בר יוסי' לר הניחא? מאי במצעי אייתי ואי. דאבוה בנזירות
 דיליה דיתיב עד -  תקנתא ליכא לרבי: אמרי? למימר איכא מאי, שערות שתי שיביא עד דאמר, לרבי
  .דאבוהי ויתיב

  
  ג פרק נזיר מסכת תוספתא
   אביו נזירות הימנו בטלה שערות שתי שהביא או גילח קטן כשהוא הידירו

 
   ?כיצד. אביה נזירות על מגלחת האשה ואין, אביו נזירות על מגלח האיש. 'מתני

  2גירסה   1גירסה   
 מעות והפריש, נזיר אביו שהיה מי  אביו נזירות על מגלח זה אין

 ואמר, ומת נזירותו על סתומים
 על שאגלח מנת על נזיר הריני
   אבא מעות

, נזירים ואביו הוא שהיה מי
 סתומים מעות אביו והפריש
  ומת לנזירותו

, נזירים ואביו הוא שהיה מי  אביו נזירות על מגלח
 סתומים מעות אביו והפריש
  ומת לנזירותו

 מעות והפריש, נזיר אביו שהיה מי
 ואמר, ומת נזירותו על סתומים
 על שאגלח מנת על נזיר הריני
  אבא מעות

  


