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 אשה שהדירה את בעלה הנאה ממנה

דברים שבינו   אשה  זה  הרי  ממנה,  הנאה  בעלה  את  שהדירה 
כיון  חל  לא  שהנדר  לדון  שיש  אלא  להפר,  יכול  והוא  לבינה 
יכולה  שאינה  כיון  או  ידיה,  למעשה  לו  משועבדת  שהיא 
לאסור דבר שלא בא לעולם, וכן יש לדון אם יכולה להקדיש 

 מעשה ידיה לאחרי שתתגרש.  

   -יהאשה שהדירה את בעלה הנאה ממעשה יד

משועבדת   שהיא   מה  את   להפקיע   בכוחה  דאין   להפר  א"צ  לת"ק

לבעל. ולענין אחר גירושין י"ל דס"ל שאין מועילה ההפרה על זמן 
   זה, או דנימא שכיון שהנדר לא חל עכשיו, הוא לא חל כלל.

שפסקו חכמים שאשה יפר את נדרה, ונ"מ להעדפה    לר"ע

תעשה לבעלה משקל חמש סלעים, ועל יותר מזה אינה משועבדת 
לו וחל על זה הנדר, )והיינו בהעדפה שע"י הדחק( ומש"ה יפר דהוו 

  דברים שבינו לבינה. ות"ק וריו"ח בן נורי ס"ל שגם ההעדפה שלו.

נורי ונ"מ שלא תהיה אסורה עליו אם    לריו"ח בן  יפר, 
ולא יוכל להחזירה   שועבדת לו למעשי ידיה,שכבר אינה מיגרשנה  

 לפי שנאסר במעשי ידיה, וא"א להזהר שלא תטחן או תאפה וכו'.

 -חסרון של נדר בדבר שלא בא לעולם  למה אין
 שמואל פוסק הלכה כרבי יוחנן בן נורי. 

דנה    פ"ה: שאדם  שהגמ'  שמואל  מדברי  מבואר 

א חל עכשיו, הוא לא דאל"כ כיון שהנדר ל,  ב"למקדיש דבר של

הגירושין, אחרי  גם  כר'    יחול  ומאידך אמר שמואל שהלכה 
של דבר  מקדיש  אדם  שאין  הסנדלר  )ונ"מ    ב"ל, יוחנן 

ולאכול  לעשות  שיכולה  אשתו,  ידי  מעשי  בהקדיש 
ומשום   מזונות  לה  במעלה  אף  איירי  אי  בכתובות  בגמ'  ונחלקו 

ר או  עושה,  ואיני  ניזונת  איני  לומר  לה שיכולה  מעלה  באינו  ק 

אם הקדיש הסנדלר שהמותר חולין    בי יוחנןואמר ר   מזונות,

והיינו שאם לא העלה ולר"מ המותר הקדש    מותר מעשה ידיה,

לה מעה כסף שתיקנו לה חכמים תחת מותר, אע"פ שמחיים אינו 
יכול להקדיש את המותר שאינו שלו, מ"מ לאחר מיתה שזכה בו חל 

 (. דיש דבר שלא בא לעולםההקדש, דס"ל שאדם מק 

  אע"פ שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם,רב יוסף מבאר ש 

כמו שאדם יכול לאסור פירות ,  נדר חל על דבשלב"ל
 ופירות חבירו לגבי הנודר הם כמו דבשלב"ל. חבירו עליו, 

עליו היינו   שמה שאדם אוסר פירות חבירו  אביי דוחה
 שלו   פירות  לאסור  יכול   וכן  ברשותו,  שגופו  משום

שבאו לעולם על חבירו כי הפירות ברשותו, אבל לאסור  
יכול,   יכול  פירות חבירו שלב"ל על חבירו אינו  כמו שאינו 

בר לאסור פירות של חבירו על חבירו, וא"כ איך תאסור על בעלה ד 
 עולם.שלא בא ל

 

 

 

 

 

 

 

 

ואין לומר שאמרה יקדשו ידי לעושיהן שזה מועיל כיון 
שהידים בעולם, ולכן יכולה לאוסרם על בעלה. דשאני  
שהקדישה  וכיון  לבעל,  משועבדת  שהיא  אשה 
אדם   למ"ד  דאפי'  עכשיו,  שיקדשו  משמע  בסתמא 
שיחול  להדיא  כשאמר  מילי  הני  דשלב"ל  מקדיש 

   אח"כ, אבל בסתמא לא מהני, ולכן לא חל האיסור.

אמרה    פ"ו. לכשתתגרשואם  דנה  שיקדשו  הגמ'   ,

 למ"ד אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם.  מנין שזה מועיל 

שדה,   למכור  שבא  למי  זה  דין  מדמה  אילא  ר' 
הקדש,   דהוי  אותה,  ויקנה  שיחזור  ללאחר  ומקדישה 
ואף שהשדה ברשותו   ברייתא(,  ולא משנה או  זה הוא סברא  )דין 

מ"מ בשדה יש שלב שהגוף והפירות  והאשה כבר אינה ברשותה,  
יום,  בכל  הבעל  זוכה  וממנה  שלה  שגופה  אבל אשה  הלוקח,  ביד 

   ומהני אף שכבר היא ברשות הבעל.

ר' ירמיה דוחה דשאני התם שעכשיו השדה שלו, אבל  
ידיה שלה,   אין מעשי  יותר  האשה עכשיו  הוא  זה  וחסרון 

בידה,   גופה  הזמן  כל  שהאשה  אמהמעליותא  דומה  לא  ואינו 
למוכר שדה ואחרי המכירה מקדיש את השדה ללאחר  

 שיחזור ויקנה אותה, שאינו מועיל. 

דוחה   פפא  גיסא, רב  לאידך  גם  משדה  להוכיח  דהתם    דאין 
שגופה   אשה  משא"כ  כלל,  ברשותו  השדה  אין 
ואח"כ   שדה,  לממשכן  אלא  דומה  ואינו  ברשותה. 

וכמו ששם מהני כי  מקדיש אותה ללאחר שיפדנה, דמהני,  

)ונקט לאחר  ג יהני כיון שגופה ברשותה.  וף השדה שלו, הכא נמי 
והא  שעבוד.  מידי  מפקיע  אינו  דמים  שהקדש  משום  שאפדנה, 
בית   במשכיר  איירי  ההקדש,  חל  והקדישו  לחבירו  בית  דהמשכיר 

 סתם, ולכן יכול להקדישו ולתת לו בית אחר(. 

שבידו  התם  דשאני  דוחה  אידי  דרב  בריה  שישא  רב 
, אבל אשה אין שבידו לאו כמחוסר מעשה דמיוכל  לפדותה  

ואף שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה, מ"מ  בידה להתגרש.  

חייבת   שהיא  מלאכות  ז'  ואפי'  הנאה,  כל  באוסרת  איירי  הכא 
מזונות  שתחת  ידיה  מעשי  רק  אסרה  אם  אבל  לבעלה,  לעשות 
)חמש סלעים ביהודה שהם י' סלעים בגליל( אין לומר בזה שיפר  

מא יגרשנה ותהא אסורה לחזור, שהרי הבעל יכול להזהר ממנה ש

שנים,  בזה.   לעשר  שדה  לממשכן  אלא  דומה  ואינו 
בידו ומקדיש אותה ללאחר שיפדנה, דמהני   אע"פ שאין 

 לפדותה עכשיו, וה"ה באשה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ע ע "הלומד  והלומד  וללמד,  ללמוד  בידו  מספיקין  ללמד  מ "מ 
מספיקין  )אבות   לעשות  ולעשות"  לשמור  וללמד  ללמוד  בידו 

מ לעשות בכדי שיספיקו בידו ללמד. "ד' ה'(. מבואר דסגי בע
וצ  יונה שהכל בכלל המעשה.  רבינו  כלול  "ופי'  ה'ללמד'  איך  ב 

 במעשה.

ש, ב"ה אומרים בחמשה  " ה לאילנות כדברי ב""באחד בשבט ר
ר ריש  )מתני'  בו"  ת"עשר  דאין  תרומה,  לענין  והיינו  ורמין  ה(. 

האילן   פירות  על  לכן  קודם  פירותיו  שחנטו  אילן  מפירות 
 ה באחד בשבט(." י יד. ד" שחנטו לאחר מכאן )רש

ה לנטיעה" )למנין שני  " ויש לדקדק, דהא תנן "באחד בתשרי ר
ל דא' תשרי  "כ לכאו' הול"י(, והיינו נטיעת אילן, א"ערלה, רש

נקט תנא ה לפירות האילן הוא, ואמאי  "ה לאילנות, ובשבט ר"ר
 ה לאילן. " דבשבט ר

אמר ריב"ל כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו  .  קידושין ל
סיני מהר  קבלה  כאילו  ולבני    ,הכתוב  לבניך  והודעתם  שנאמר 

בחורב אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר  יום  ליה  וסמיך  . בניך 
)אמנם  סיני  מהר  קיבלה  הסב  כאילו  הכוונה  ובפשטות 

 א חוכך בזה(. "המהרש

להר  וחזינן   יותר  הקרוב  לדור  בנו  בן  את  שמשייך  זה  דבעצם 
בזה גופא מעורר את שייכותו הוא להר סיני ]אכן, חייב    -סיני  

א(,  מו  בראשית  )רש"י  זקנו  מבכבוד  יותר  אביו  בכבוד  אדם 
והיינו שהקשר אל הסב אינו בדילוג האב אלא דוקא דרכו. והוא 

   האחרונים[.  דרך  דוקא  שהיא  הראשונים,  את  בהבנתנו  גדול  יסוד

דהנה "בפרוח רשעים כמו עשב וכו' להשמדם וכו' צדיק כתמר 
)תהל'  בשיבה"  ינובון  עוד  יפריחו  אלקינו  בחצרות  וכו'  יפרח 

זו   הפריחה,  לכח  שונות  תוצאות  שתי  וזו    -צב(.    -להשמדם, 
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. פריחת הרשע מכלה את  

המכיר    -ותו, לעומתו הצדיק  כחו באשר מנותק הוא משורש חי
הרי דוקא פריחתו מפרה ומבררת את   -בכל כח שבו את מקורו  

 הכרתו, וממילא את חיבורו, אל שורש חיותו. 

ומובן בזה שאמנם תחילת צמיחת האילן היא נטיעתו, אך עדיין  
שם נטיעה עליו, ודוקא בחניטת פירותיו מגיע אל תכליתו, על  
בעצמותו  התחדשות  מהווה  שנה  בכל  פירותיו  התחדשות  כן 

עץ   היא  האמיתית  צורתו  שדקדק    פרי]והרי  זהו  פרי[.  עושה 
  .ה לאילנות"ה לנטיעה ובשבט ר"בא' בתשרי ר -התנא 

עדיפות  ישנה  שלכאורה  להתחבט  אפשר  שטחית  בתפיסה 
בלומד לעצמו שקולט את חכמתו אל פנימיותו, לעומתו הלומד 

ללמד  "ע חוץ    -מ  כלפי  היא  חכמתו  בקליטת    -ששאיפתו 
 נקלטת חכמתו במקום חיצוני יותר המתאים לפליטתה. 

  לעצמו,  לגמרי  לומד   הוא  הרי   ללמד   מ"ע   הלומד  גם  היא,   לא   אבל 
  יהיו  ת"שד  ]הציווי  לאחרים  להשפיע  הראויה  בבהירות  אולם

  )קידושין  לבניך  ושננתם  -  אחרים  כלפי  נאמר  בפיך  מחודדים
  נוטריקון  ]'אנכי'  לעצמותו  גילוי  בה  יש  שמלמד  חכמה  ובכל  ל.([,
  -  ג  ד  נדרים  ובירושלמי  קה.(,  )שבת  יהבית  כתבית  נפשי  אנא
  כלפי  גם   'כנתינתה'  קמן   הא  בחינם',  אתם  אף  בחינם  אני  'מה

  השדה   עץ  ]האדם  אילן   גבי  לעיל  להאמור  וביותר  המלמד[.
 עצמותו.   ומתבררת  ריתמופ  גם  שבזה  ז.([  )תענית

ע בלומד  כי  נבין  כלול ע"מעתה  ללמד, שבלמדו  "מ לעשות  מ 
כל "ע את  לחכמתו  קיבול  ככלי  מעמיד  הוא  הרי  לעשות  מ 

תכלית  היא  שעשייתו  באופן  המעשה,  כלי  עד  קומתו  שיעור 
לידי   שמביא  תלמוד  גדול  בעצמותו,  הקלוטה  לחכמה  הביטוי 

 הכל בכלל המעשה. נ ש " מעשה )קידושין מ:(, וזהו שכתב ריו

 

 

 

 

 

 

 גתשפ"'ה שבט|  נזיר כ"ה: – "ו.פנדרים |  102גליון 

נדרים עם ר"ן 
          נזיר עם תוס'

מבחני לדעת 
 בסוף הגליון

מחולק חינם 
  לזיכוי הרבים

סיכומי תמצית החודשיים על   ניתן להשיג את גליונות
)לפי סדר הדף היומי  ומוסר  הדף היומי, משנה ברורה 
מבחני   את  וכן  היומי(,  הלימוד  סדר  )לפי  בהלכה(, 
ואהבת  חיים,  חפץ  ברורה,  משנה  היומי,  )דף  "לדעת" 

 חסד(, בנקודות ההפצה. 

  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל  

 .  0799-414144וכן בפקס בטלפון  

הלימוד   סדר  לפי  סיכומים  במייל  לקבל  ניתן  בנוסף 
הלכה, קנין  הכולל,  דף  ש"ס,  חבורת  קנין   של:   

תרי דף, אורייתא, אהבת שלום, וכן סיכומים    ירושלמי,
ועל   ברורה  המשנה  כל  ועל  הש"ס  מסכתות  כל  על 

 תנ"ך וספרי מוסר. 

 

 סיכומים ללומדי 'קנין ירושלמי' ו'קנין הלכה' 
לרגל תחילת המחזור החדש בלימוד ה'תלמוד ירושלמי' ומסלול 'קנין  
הירושלמי,   ללומדי  וביאורים  סיכומים  ד'  בעזרת  לאור  יצאו  הלכה' 

   וסיכומים על טור ובית יוסף שו"ע ומ"ב ללומדי 'קנין הלכה.

 B0527692282@gmail.com -קבלת הסיכומים במייל

 בשורה משמחת 
הגרלות חדשות במבחני לדעת, ובנוסף הגרלות מיוחדות  

 בחודש שבט לרגל תחילת מסכת נזיר

החל מעתה יאוחדו ההגרלות לנבחני הדף היומי עם  
 ' אהבת חסד'ו 'חפץ חיים' 'ברורהמשנה 'ההגרלות על ה

₪ מזומן, זכות קניה ב'יפה נוף'  500בכל שבוע פרס ראשון 
 ₪  150 זוכים בזכות קניה ב'יפה נוף' ב ₪10, ו 400ב

 חודש יתקיימו הגרלות מיוחדות, מלבד ההגרלות הרגילות:  ה

כולל    ,נפשות 8פרס ראשון שבת נופש במושב 'יסודות' עד 
 053-3126391בני ברק   'עטרת'סעודות שבת מבית אולמי 

 נוף'₪ ב'יפה   400 בסך  בזכות קניה !!זוכים  10פרס שני 

 דרשו  'משנה ברורה'בסט  !!זוכים 10פרס שלישי  

 )הגר"י דזמיטרובסקי( ושן' צות הח ב'ק !!זוכים 10פרס רביעי 

 

 



 

 

ידוע   הדין  הנה  למעשה.  הערה  בכאן  נעירה  וכדרכנו 
שהלואת סאה חיטין בסאה חיטין אסורה מדרבנן שמא 

ל ]ומדאו'  יותר  שוה  לו  פורע  ונמצא  ריבית "יתייקר  ה 
כיון שפורע מה שלוה[. אך אם יש לו ללוה מאותו המין  

וברשותו התייקר. אכן    שרי, דחשיב כאילו נחלט למלוה 
אם בשעת ההלואה יצא השער ויכול להשיג אותו המין  

)טוש לו  כיש  דחשיב  לו  אין  אפי'  קסב "מותר  יו"ד  ע 
 סעיפים ב ג(.

יש "ולפי שהרי  בהלואה  מותרים  המוצרים  רוב  לכאו'  ז 
ויכול   היא,  ושערה  חנות  כל  בחנויות,  ברור  שער  להם 

בשו  להנפסק  ]גם  כהרמב "להשיגם  שם  ד "ע  בעי'  ם 
ואי  השער  שיצא  שידעו  סגי  לשניהם,  ידוע  צ "שיהיה 

 י[.  "ט בשם הב "ך סק" שידעו כמה השער, כמבו' בש

  ובדעתו   עדשים,  חבילת  לראובן  שיש  מקרה  יצוייר  והנה
  למחיר   זהה  שמחירה  שעועית  לחבילת  להחליפה
  לו   יש   אולי   בשאלה   שמעון  אליו  פנה   אז  ובדיוק   העדשים,

  חבילת  לו   שישיב   בתנאי  ךא  לו   לתת  ראובן  שמח  עדשים,
 השער.   ויצא  הואיל  שרי  ג"בכה  גם  האם  ע"ויל  שעועית,

ד,  " י קסב בשם הראב "באמת שאלה זו פסוקה בטור סוס
לא התירו ללוות כשיש ל:  "ע שם בזה"א בשו"הובא ברמ

לו אלא סאה חטים בסאה חטים, אבל סאה חטין בסאה  
דוחן לו  ויש  אחד  בשער  שהן  אעפ"י  אסור  עדוחן  כ. ", 

 ש דלא מהני היתר דיצא השער דגרע מ'יש לו'.  "וכ

יתו י רא)מו ה ז( ד ספר התרומות  ובביאור האיסור כתב ב 
עה.(")ב   דקתנימ עמי   מ  נכש  לחברו  אדם  יאמר  לא 

עמך,   והם "ואעדור  הן  לו  שיש  כמי  ועדור  נכוש  שהרי 
אסור הכי  ואפילו  אחד  בשער  שתי   ,עכשו  שהן  כיון 
ואסור שוות  שאינן  ופעמים  דבשני  מלאכות  כלומר   ."

הסכמתם  כל  )שהרי  ערכם  אל  יחס  יותר  יש  מינים 
בחליפתן הוא מחמת שויון מחירם( וממילא התייקרותם 
ניכרת יותר, לכן לא התירו ביש לו או יצא השער לומר 
ויתכן   אחר,  טעם  כ'  ]ובלבוש  ברשותו  התייקר  כאילו 

 ת[. "שלא ראה את סה 

  ד" הראב   אסר  דלא  ב " ס  קסג  מסי'  הוכיח  שם  ז"שהט  אלא
  דכ''ה  רע''א   )וציין   שרי  מכירה  דרך   אבל  הלואה   דרך   אלא

  מנכש   ד "הראב   שראיית  כיון  ב "וצ  טז(.  קעג  בש''ך
  פעולת   על  תשלום  בתורת   הוא  העידור   ולכאו'  ואעדור,
   הלואה.  דרך   חשיב   ואמאי  הלויני,  אמר  ולא   הניכוש,

ו היה אומר לו אעדור עמך ונכש עמי ונראה שבאמת איל
לכשאצטרך, היה הניכוש נחשב רק כתשלום על העידור  
דמיירי   במתני'  אך  זמן,  הרוחת  בקש  לא  שהמנכש  כיון 
באומר לו נכש עמי ואעדור עמך לכשתצטרך, הרי בעל  
מבקש  אלא  הניכוש  על  כעת  לשלם  רוצה  לא  השדה 

הלואה    ג הוי דרך"במקום זאת לעדור לו לאחר זמן, ובכה
להחו  )רי" ]אף  מ"ד  מקח  הוי  מינים  ב'  דכל  קסא(  מ "ס 

 הוי דרך הלואה[. 

בעל   יציע  מעצמו  אילו  שבדידן  הרי  הדברים  כנים  אם 
העדשים לשכנו שיקח אותם ויחזיר לו שעועית הוי דרך  
ביקש  ולא  הואיל  השער[  שיצא  ]כיון  ומותר  מקח 

מ "כ, אך אם השכן מבקש עדשים ע"המקבל לשלם אח 
 כ הוי דרך הלואה ואסור אף שיצא השער.  "חלפרוע א

עדשים   לי  מכור  במפורש  יבקש  אם  שגם  ומסתברא 
דעכ אסור,  שעועית  לך  לפרוע  "ואפרע  שלא  ביקש  פ 

בעל   יציע  אם  גיסא  ולאידך  הלואה.  דרך  והוי  עתה 
ה  "ל דאף דל"העדשים קחם בהלואה ופרע לי שעועית י

 ע."וצמ כיון שהזכיר לשון הלואה אסור,  "דרך הלואה מ

 

 

 

 

 

 

 

תחזור רב   השדה  מתי  קצבה  יש  התם  דשאני  דוחה,  אשי 
 . דשמא לא תתגרש, ולכן לא יחול ההקדשאליו, משא"כ באשה 

דס"ל    פ"ו: נורי  בן  ריו"ח  של  שטעמו  אשי  רב  אומר  ולכן 

לאסור מעשי ידיה על בעלה אף בעודה תחתיו,  שיכולה אשה
למזבח, שכמו שהקדש אין משום שקונמות הם כמו קדושת הגוף  

בהם,   שנאסר  למי  להתירם  פדיון  אין  קונמות  כך  פדיון,  הקדש  ולו 
ולכן חל ההקדש, ולכן אף ששמואל סובר שאין   מפקיע מידי שעבוד

אדם מקדיש דבשלב"ל, יכולה להקדיש ידיה שהם בעולם ועי"ז פקע שעבוד 

יגרשנה    הבעל, שמא  שאמר  מה  זה  חל ולפי  עכשיו  כבר  והרי 

דאף אי נימא שאלמוה רבנן לשעבודיה שיהיה  הוא טעם נוסף    ההקדש,

חל ההקדש כבר עכשיו,   כמו לוקח, אפ"ה יפר שמא יגרשנה, דכיון שמדינא
חייל  כאילו  הוי  שיגרשנה  אחר  לגבי  מ"מ  לשעבודיה,  רבנן  שאלמוה  אף 

  מעיקרא.
שעבוד מידי  מפקיעים  ושחרור  חמץ  כגון .  הקדש  הקדש 

כשר   והשור  השעבוד,  פקע  והקדישו,  חובו,  לבעל  אפותיקי  שורו  שעשה 
שעשה   כגון  חמץ  לגוביינא.  אלא  קנאו  שלא  כיון  גזל,  ואינו  חמצו לקרבן 

הנכרי  שעבוד  פקע  חמץ  איסור  ע"י  הפסח,  עליו  ועבר  לעכו"ם,  אפותיקי 
מותר  הוא  הנכרי  אצל  כשהרהינו  )אמנם  הפסח,  אחר  בהנאה  אסור  והוא 
השחרור,   חל  הלוה,  ושחררו  אפותיקי,  עבדו  שעשה  כגון  ושחרור  בהנאה(. 
)והמלוה גובה חובו ממקום אחר, וכן לעיל בהקדישו(. שיטת רש"י שדווקא  

שאף ק סובר  ר"ת  אבל  דמים,  קדושת  ולא  שעבוד  מפקיעה  הגוף  דושת 
 קדושת דמים מפקיעה שעבוד. 

 טעות בהפרת הנדר ובקריעה על מת

נדרה   שבתו  וסבר  נדרה  שאשתו  לומי  אמרו  שכך  או  מפני   ,
או  איפכא,  או  נדר  שנדרה  וסבר  נזירות  שנדרה  או  איפכא, 

או  שנדרה מדבר אחד וסבר שנדרה מדבר אחר,   קיים את  והפר 

ולהפר,    הנדר, לחזור  בטעות צריך  היו  הראשונים  הפרה  או  דהקמה 

חלים,   "אותה"  ואינם  אותה דכתיב  לשם  שיפר  משמע  הפרה,  גבי 

שלומדים  למה  אלא  הוקשו  דלא  מהפרה,  ללמוד  אין  והקמה  שנדרה, 
סמיכותא  אלא  היקש  שאינו  כיון  יפירנו"  ואישה  יקימנו  "אשה  מהתיבות 

דכ דהא  ואפשר  החריש  בעלמא.  "כי  נראה לה תיב  )וכן  דמי,  כ"אותה"   "
 ללמוד מכאן שבעל אינו מקיים לשתי נשיו יחד, כמו לענין הפרה(. 

במפרש    פ"ז. דאיירי  מבארת  שאשתו הגמ'  בפירוש  לו  שאמרו 

שאמרו לו שנדרה, והיפר על דעת  אבל בסתם    נדרה ונמצא שבתו נדרה,

 הוי הפרה.  שבתו נדרה, ונמצא שאשתו נדרה,

" גבי קריעה על המת, דכתיב  ו  על וכן  בנו",   עלשאול  יהונתן 
שאמרו  אם טעה וחשב שהמת הוא קרוב אחר, וקרע, במפרש  

שאמרו  לא הוי קריעה, אבל בסתמא  לו שמת אביו ונמצא שמת בנו  

 הוי קריעה.   ,לו מת וסבור שמת אביו 

לא  דיבור  כדי  בתוך  הטעות  לו  נודעה  שאם  מחלק  אשי  רב 
הקמה,י הפרה  הו בברייתא שמועילה קריעה    או  אם וכן איתא 

והוא קרע בטעות, שהיה סבור בתוך כדי דיבור,    המת מת אחרי הקריעה 

מת, לו  דיבור לא,    שמת  כדי  רב אבל לאחר  חולק  לא  לדינא  ואמנם 

 אשי על החילוק בין סתם למפרש. 

הלכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי, חוץ ממגדף ועובד עבודת 
ומגרש,  כוכבי ומקדש  בתוכ"ד, ם  אלו  מדברים  בו  לחזור  יכול  שאינו 

שיוכל  ודעתו  גמורה,  דעת  גמירות  אין  דברים  שבשאר  הוא,  הדבר  וטעם 
אדם   אין  חמורים,  דברים  כיון שאלו הם  וכו'  מגדף  אבל  בתוכ"ד,  בו  לחזור 
עושה אותם אלא בהסכמה גמורה. ודעת הרמב"ן שחזרה בתוכ"ד היא תקנה 

למיד שקונה ופגע בו רבו יוכל ליתן לו שלום, והשוו חכמים דרבנן, כדי שת
מידותיהם שתמיד יוכלו לחזור בתוכ"ד, חוץ ממגדף וכדומה. והק' הר"ן וכי  

 בי"ד מתנים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה.  

 הקמה והפרה על מקצת הנדר
מקצת מהנדר, האם ההפרה או    להלן יבואר דין בעל המקיים או מיפר

ההקמה לא חלים כלל, או שהם חלים כמו שאמר, או שהם חלים גם  
 על החלק השני שלא הנדר.  

ב' דברים )תאנים וענבים( וקיים לה    פ"ז: אשה שנדרה על 

דכתיב  מקוים,  הנדר  כל  ור"ע  ישמעאל  לרבי  על אחד מהם, 
 .דבמשמע שע"י מקצתו דהיינו ממנו, הוקם כולו"יקימנו" 

ישמעאל(   )רבי  דמתני'  לתנא  מהם,  אחד  על  לה  היפר  ואם 
הר"ן  אינו מופר עד שיפר גם את השני, דלא כתיב "יפר ממנו", 

זה לא חלה   ב' דעות אם חלה ההפרה כלפי מה שהיפר, או שגם על  מביא 

אף   ההפרה,  ממנו,  "יקימנו"  דמה  מופר,  הנדר  כל  ולר"ע 
 , מ"מ הוקש להקמה. דאף שיפירנו לא משמע ממנו"יפירנו" ממנו, 

רק   מופר  שבהפרה  שכמו  להפרה,  הוקשה  הקמה  ולחכמים 
מקוים, שקיים  מה  רק  בהקמה  ה"ה  שהיפר,  גורסים    מה  ויש 

   שאינו מופר כלל ואינו מקוים כלל, וכן מבואר בתוספתא.

טועמת  שאני  תאנים  קונם  ואמרה  הנדר  את  חילקה  אם 
ואף שאפשר להפר שני וענבים שאני טועמת הרי אלו שני נדרים,  

או להפר   לקיים  יכול  או קיים אחד מהם,  נ"מ שאם היפר  יחד, מ"מ  נדרים 

והיינו כר"ש שבשבועה צריך לומר שבועה לכל אחד   את השני,
לן, אבל לחכמים די שיאמר    כדי להתחייב על כל אחד, והכי קיימאואחד  

 קונם שאני טועמת לא תאנה ולא ענבה.

 מקצת ידיעה בבעל וברציחה
בעל יכול להפר נדרי אשתו רק ביום שמעו, ולהלן יבואר מה הדין אם  
שמע מהנדר ולא ידע שהוא יכול להפר נדרים, או שלא ידע שנדר זה  

שנודע   ביום  להפר  יכול  האם  להפר,  יכול  שהוא  מהנדרים  לו  הוא 
 הדבר.  

הנדר את  להפר  יכול  שהוא  ידע  שלא  להפר  בעל  יכול   ,
באותו היום שנודע לו שהוא יכול להפר, דעד ההוא יומא לא קרינא ביה יום 

 שמעו. 

מהנדרים    ואם ידע שבעל יכול להפר אבל לא ידע שזה נדר

י"א לר"מ אינו יכול להפר, ולחכמים יכול להפר,    שהוא יכול להפר 

שזה נחשב מקצת ידיעה, וכל המחלוקת היא ביום הראשון ששמע, אם זה  
יכול להפר.   אינו  לכו"ע  זה  יום  לא, אבל אחרי  או  ויכול להפר  ידיעה  נחשב 
יכול להפר, דידיעה גמורה היא, והמחלוקת היא  ביום הראשון  וי"א שלר"מ 

ש ביום  להפר  יכול  אם אם  ונחלקו  להפר,  יכול  שהוא  נדר  שזה  לו  יוודע 
 הידיעה הראשונה נחשבת ידיעה. 

ראות"   מ"בלא  לומד  שר"י  מצינו  שרצח,  סומא  גבי  אמנם 
סומא,   לראות,  למעט  יכול  הוא  אבל  ראה  לא  שכאן  ור"מ  דמשמע 

ראות"   מ"בלא  סומא  ידיעה,  מרבה  מקצת  שייך  אצלו  שגם  מפני 

  .שהוא מרגיש שמישהו נמצא בסביבתו

דמקצת הגמ' שואלת סתירה בין ידיעת הבעל לידיעת הסומא,  

הידיעה שיש ביום הראשון שהבעל שמע על הנדר ולא ידע שזה נדר שהוא  
יכול להפר, דומה למקצת ידיעה שיש בסומא. ועל כן לפי פירוש קמא הנ"ל 
ר"מ   יש סתירה בדברי  ביום הראשון, א"כ  יכול להפר  שהמחלוקת היא אם 

כול להפר במקצת ידיעה, ובסומא מקצת ידיעה נחשבת ידיעה,  שבנדר אינו י
אין סתירה  בתרא  פירוש  ולפי  הפוכה.  רבנן דמתני'( הסתירה  )שהוא  ולר"י 
בדעת ר"י, דבשניהם סובר ר"י שמקצת ידיעה אינה כידיעה גמורה, והסתירה  
היא בדעת ר"מ שהרי ר"מ מודה שאם לא ידע שבעל יכול להפר שום נדר, 

ביום שיוודע לו, ומבואר שמקצת ידיעה שיודע שיש נדרים אינה יכול להפר  
כידיעה גמורה, )ומה שבסיפא אינו יכול להפר, התם הוי ידיעה גמורה(, ואילו  
סומא  לומר דשאני  ואין  גמורה.  כידיעה  ידיעה  מקצת  ר"מ  מחשיב  בסומא 
וקרא  בסברא,  ונחלקו  ראיה,  אין  דמהפסוקים  די"ל  קרא,  דייקי  דהכי 

  עלמא.אסמכתא ב
מקצת    פ"ח.  בדין  אינה  בסומא  שמחלוקתם  מתרץ  רבא 

בדרשה   היא  מחלוקתם  אלא  אסמכתא ידיעה,  הפסוקים  ואין 

ביער" בעלמא רעהו  את  יבוא  "ואשר  דכתיב  דכיון  סובר  ר"י   ,
א"כ זה כולל סומא שיכול לבוא ליער, ובהכרח "בלא ראות"  

ל  בא למעט סומא, ולר"מ כיון דכתיב "בבלי דעת" שאינו כול
לדעת   יכול  שאינו  חבירו  סומא  בדיוק  היכן  לדעת  יכול  אינו  שהרי 

סומא,  נמצא מרבה  ראות"  "בלא  בהכרח  א"כ  אחר ,  מיעוט  דאין 

    מיעוט אלא לרבות.

 נתינת מעות לאשה שבעלה מודר הנאה מהנותן

מבארת  אלא  האב,  או  הבעל  הפרת  בדיני  עוסקת  אינה  זו  משנה 
מתנה לאשתו של המודר, ודין זה תלוי  באיזה אופן מותר למדיר לתת  

יכול  הבעל  אופן  באיזה  לדון  יש  וכן  לא,  או  במתנה  זוכה  הבעל  אם 
 לזכות יין לבני המבוי עבור שיתופי מבואות ע"י אשתו.

ויאמר  לבתו  מעות  לתת  יכול  ממנו,  הנאה  מודר  שחתנו  מי 
שנותן ע"מ שאין לבעלה רשות בהם, אלא מה שאת נושאת 

זה אפי' לר"מ שיד אשה כיד בעלה, אין הבעל זוכה, כיון שבונותנת בפיך,  

שגם היא לא זוכה עד שתתן לתוך פיה, ובזמן זה אין הבעל יכול לזכות בהם,  
הוסיף  יהא לבעלך רשות בהם, או שרק  ובלבד שלא  רק  אבל אם אמר לה 
אלא מה שאת מתכסה, זוכה הבעל לפי ר"מ, וי"א שאף בזה אין הבעל זוכה, 

היא שגם  תשמיש.   כיון  לאותו  אלא  קנתה  ממש   לא  מזונות  לה  נותן  ואם 
)ולא מעות( במקום הבעל, א"צ לומר לה כלום, דבלאו הכי אין לבעלה זכות 

 בהם, שהרי גם מה שנתן הבעל עצמו אין לו זכות במה שצמצמה והותירה. 

דכיון ואם אמר מה שתרצי עשי, לרב קנה הבעל את המעות,  

בנכסים זוכה  שבע"מ ממיללגמרי    שהיא  כמו  ממנה,  אותם  קונה  הבעל  א 

מהני,   לא  בהם  רשות  לבעלך  מודה -ולשמואל לא קנה,  שאין  שמואל 

יד אשה   אומרים  כרבנן שאין  דהלכה  דס"ל  אלא  וכנ"ל,  כר"מ  לרב שמתני' 
 כיד בעלה, ומספיק לומר מה שתירצי עשי או ע"מ שאין לבעלך רשות בהם. 

יד אשה כיד  ומבואר מדברי רב דמתני' כר"מ דס"ל ש  פ"ח:

לתוכו  בעלה. והא דלענין שיתופי מבואות   חצרות פתוחות  שכמה 

כלים,   להוציא  כולם  אסורים  שיתוף  ע"י  ובלא  עירוב  לזַכות  יכול 
העברים  ושפחתו  ועבדו  הגדולים,  ובתו  בנו  ידי  )ועל  אשתו 

יד להם  מרשות (,  שיש  החבית  יצאה  שלא  נמצא  בעלה  כיד  אשה  יד  ואם 

כגון  באופן שיש לאשה חצר באותו מבוי    איירי  הבעל ולא קנאוה,

בנכסייך  לי  אין  ודברים  דין  לה  וכתב  ארוסה  כשהיא  בירושה  לה  ,  שנפלה 
זכיא   שהרי מבעלה יכולה האשה לזכות אף לר"מ, דמגו דזכיא לנפשה  

לזכות  יכולה  אינה  במבוי  חצר  לה  כשאין  אבל  לאחריני, 
 לאחרים. 

, הנגיד רבינו שמואל הלוי בשם רב עמרם גאון והרמב"ן פסקו  ולענין הלכה

ר"ת   אבל  בהם.  רשות  לבעלך  שאין  ע"מ  לומר  שמספיק  כשמואל  הלכה 
והראב"ד פסקו כרב, ולא מהני אלא בע"מ שאין לבעלך רשות בהם אלא מה 
שאתה נותנת בפיך. והרמב"ם מצד אחד פסק כשמואל, אבל הוא סובר שגם  

ב'  לומר  צריך  עשי,    לשמואל  שתרצי  מה  לומר  גם  שמועיל  אלא  לשונות, 
 דס"ל שגם בזה הוא לא נתן לה לגמרי. 



 מה קובע בנדר אם האשה נשואה
להלן יבואר מה הדין בנדר שהאשה נשואה רק בזמן הנדר או רק בזמן  

 חלות הנדר, האם הבעל יכול להפר את הנדר בעודה נשואה, או לא.

דהא לא אתי קרא כיצד,    כתיב "ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה",

קרא  אתי  אלא  פשיטא,  וזה  לה  שיפר  מי  אין  שהרי  אלמנה,  לסתם 

יום,  ל ל'  בתוך  ונישאת  יום  ל'  ללאחר  נזירות  אין שהנודרת 
נשואה    כן לקולאו  דאזלינן בתר שעת אמירת הנדר.הבעל יכול להפר  

 שנדרה לעוד ל' יום, יכול להפר אף אם תתגרש בתוך ל'.

לרבי   פ"ט. ונישאת,  לכשאנשא  נזירה  הריני  אמרה  ואם 

להפר   הבעל  יכול  נשואהישמעאל  היא  הנדר  חלות  שבשעת  ,  כיון 
להפר   יכול  אינו  אמירה. ולר"ע  שעת  בתר  איש   דאזלינן  ואשת 

יכול  אינו  ישמעאל  לרבי  לשכאתגרש  נזירה  הריני  שאמרה 
 להפר ולר"ע יכול להפר.

ב  גם  ור"ע חולקים  ישמעאל  רבי  מקרה הראשון, לרב חסדא 
לר"ע, דשאני התם שתלתה   ישמעאל  מודה רבי  ולאביי שם 

בנישואין,   ולא  בזמן,  הנדר  לחול את  ראוי  הנדר  היה  זמן  ובאותו 

 באותה רשות שנאמר. 

 והלכה כר"ע שהולכים אחרי שעת אמירה בין לחומרא בין לקולא. 

יכול   אינו  והחזירה,  ונתגרשה  נדרה  היום  ובאותו  נישאת 
הלהפר,   הארוס דאין  אין  ארוסה  היא  עכשיו  ואפי'  בקודמין,  מיפר  בעל 

בה. רשות  לאביה  אין  שוב  שנישאת  דכיון  האב,  בשותפות  ואפי'    מיפר 
מסר האב או שלוחיו לשלוחי הבעל, נחשב שיצאה מרשות 

, ואין הבעל מיפר בקודמין. ואם הלך האב או כמו בנישואיןהאב  
המאו כנערה  דינה  נשאר  הבעל  שלוחי  עם  רסה  שלוחיו 

 שאביה ובעלה מפירים נדריה.

קיימים    פ"ט: נדריהם  מי  תשע  ואין  האב  מרשות  שיצאו  מפני 

בשעת הנדר א' בוגרת    שיכול להפר להם, ואף הבעל אינו מיפר בקודמין.

נתגרשה.  יתומה    והיא או  ונתאלמנה  כגון שנישאת  האב,  ב' נערה בחיי 
הנדר יתומה    בשעת  והיא  האב.שבגרה  נערה    בחיי  הנדר בשעת  ג' 

שמת אביה. ה' נערה   בשעת הנדרד' בוגרת    בחיי האב.יתומה    והיא
נערה  ז'  אביה.  ומת  בגרה  שלא  נערה  ו'  אביה.  ומת  שבגרה 
נערה   ט'  חי.  שאביה  בוגרת  ח'  בגרה.  ואח"כ  אביה  שמת 
שבגרה ואביה חי. לר"י אף קטנה שהשיאה אביה ונתארמלה  

"ה קטנה, ונקט והאו נתגרשה ועודה נערה אין אביה מיפר נדריה, 

ולרבנן יש כאן ג' ולא ט', והם    נערה משום שנדרי קטנה אינם כלום.
האב,   בחיי  ויתומה  ויתומה  לט' בוגרת  חילקם  לא  יהודה  רבי  ואף 

 אלא כדי לחדד בזה את התלמידים. 

 הפרה ושאלה בנדר שתלוי בתנאי
יכול   הבעל  האם  מסוים,  בדבר  תלויה  שחלותו  נדר  דין  יבואר  להלן 

 להפר אותו לפני שהוא חל או לא, ומה הדין בזה לענין שאלה לחכם.  

אשה שנדרה הנאה מאביו או אביה אם יהנה ממנה בעלה, או  
שאע"פ שעכשיו אין בזה לא  וקמ"ל איפכא, לרבנן יכול הבעל להפר,  

שא"א  בדבר  הנדר  שתלתה  כיון  לרבנן  מ"מ  לבינה,  בינו  ולא  נפש  עינוי 
שתשמור שלא לעבור עליו יכול להפר אע"פ שלא חל הנדר, ויש בזה לפחות  

ולרבי נתן אין  משום דברים שבינו לבינה או משום אביה או משום בעלה.  
  כיון שבפועל לא חל הנדר. הבעל יכול להפר 

עם ו תשמש  אם  היהודים  כל  מתשמיש  הנאה  נדרה  אם  כן 
להפר   יכול  אינו  ולר"נ  להפר,  הבעל  יכול  לרבנן  וקמ"ל  בעלה, 

 שאפי' בזה שהנדר והתנאי הוא בדבר אחד, אינו יכול להפר לר"נ. 

לרב אחא )ההוא גברא דאיתסר הנייתא דעלמא וכו'( גם    צ.

 בשאלה לחכם לר' נתן רק כשיחול הנדר אפשר להפר.  

שרבנן  הפרה,  לענין  אלא  המחלוקת  אין  פפי  לרב  אבל 
כשזה  להפר  שאפשר  ערומים"  מחשבות  מ"מיפר  לומדים 

ור"נ לומד מ"וחפרה הלבנה" שא"א,   ,מחשבה ולא חל הנדר, 
הנדר   שחל  קודם  מועיל  שאינו  רבנן  מודים  בשאלה  אבל 

   ומשמע שכבר חל, ומינה דייקינן שחכם מיפר.דכתיב "לא יחל דברו" 

שמיה דרב פפי שבשאלה לחכם מודה ר' נתן שאפשר וי"א מ
לישאל קודם שחל הנדר, דכתיב "לא יחל דברו" משמע אפי'  
קונם   האומר  בברייתא  מדתניא  מוכיחה  והגמ'  דיבור.  רק 
נדרו  על  נשאל  עליו,  לכשאשאל  נזיר  והריני  נהנה  שאיני 

 ואח"כ על נזרו, דלא כלישנא זו.  
וכלישנא שלענין שאל כחכמים,  להפר.  והלכה  יכול  שאינו  חכמים  מודים  ה 

נדרה משום צער   על  לעבור  בדבר שהיא עשויה  רק  לענין הפרה  גם  אמנם 
וכדו' יכול להפר, אבל בדבר שאינה עשויה לעבור עליו אינו מיפר אא"כ חל  

 הנדר. 

שבזה  י"א  יום,  ל'  לאחר  מסוים  מדבר  שנדר  והיינו  בימים  נדרו  תלה  ואם 
סופו לחול. וכן נראה. וי"א שגם בזה נחלקו לכו"ע נחשב שחל הנדר, כיון ש

 רבנן ור"נ. 

המדיר הנאה מאדם מסוים, ואומר שגם החכם שיתיר נדר זה 
  יהיה מודר ממנו הנאה, צריך להתיר את שני הנדרים. ולענין
זה   דין  לפני שהתיר את הראשון,  יכול להתיר את השני  אם 

 תלוי בהנ"ל אם אפשר להתיר נדר לפני שהתנאי מחיל אותו.

 כמה דינים בהתר אשה לבעלה
יוצאת  שהאשה  הדין  היה  שבתחילה  מקרים  כמה  מביאה  הגמרא 
נתנה  שעיניה  בגלל  זאת  תעשה  שלא  כדי  תקנה  ותיקנו  מבעלה, 

 באחר.  

  -צאה ונוטלת כתובה למשנה ראשונהבאלו טענות יו  צ:
אשה   או  באונס,  לך  אני  טמאה  לבעלה  האומרת  כהן  אשת 

לבינך   ביני  השמים  לבעלה  כחץ  האומרת  יורה  זרעו  שכבת  שאין 

הכי אין    ואינו מוליד, והיא טוענת בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה )דבלאו

ורביה( , או שאמרה נטולה  בטענתה כלום, כיון שאינה מצווה על פריה 
בראשונה היו אומרים אסרה על עצמה תשמיש.  -אני מן היהודים  

ונוטלת כתובה. באשת כהן הטעם משום שאומרת  שיוצאת 
)אבל  באונס,  מותרת  היא  לישראל  נסתחפה שדך, שהרי  לו 

תובה, ואם נבעלה  באשת ישראל, אם נבעלה ברצון אין לה כ
לבעלה(,   מותרת  מילתא  באונס  מוכחא  היהודים  מן  אני  ובנטולה 

 שהתשמיש קשה לה, ולכן כופים אותו להוציאה ולתת כתובה. 

לומר באחר    חזרו  עיניה  שנתנה  שחששו  תלך )מחמת  ושמא 

שאינה נאמנת לומר שהיא  למקום שאין מכירים בה ובנדרה ותינשא(,  
דרך יעשו  השני  ובמקרה  לבקשה  בקשה    טמאה,  וי"מ  לפייסה, 

 , ובאסרה תשמיש יפר חלקו. שתפסיק לדבר בו

י"מ שמדינא נאמנת לומר טמאה אני לך, ולפי זה קשה איך הפקיעו חכמים 
דינא דאורייתא בקום ועשה, )דרק בשוא"ת או לצורך שעה יכולים לעקור(, 
דרבנן  אדעתא  דמקדש  דכל  דמעיקרא,  הקידושין  את  רבנן  שהפקיעו  וי"ל 

אומרת מ אם  זה  לפי  אמנם  כשנאנסה,  נשואה  היתה  שלא  ונמצא  קדש, 
אני  לומר טמאה  נאמנת  אינה  וי"א שמדינא  וממזר אסורה.  שנאנסה מנתין 
נתנה  שעיניה  החשש  ומשום  לה,  להאמין  ותיקנו  שעבודו,  ולהפקיע  לך 

 באחר ביטלו את התקנה. 

תרומה אוכלת  לך  אני  טמאה  האומרת  אשה    -אם 
ל אני  טמאה  שלא שאמרה  תרומה  אוכלת  ששת  לרב  ך, 

להוציא לעז על בניה, )אמנם אם נתאלמנה אינה אוכלת, דלא  
אינה   ולרבא  נאנסה(.  שעכשיו  דיאמרו  הנ"ל,  הטעם  שייך 

 אוכלת, דיכולה לאכול חולין. 

לו   צ"א.  דאומרת  כתובה,  לה  יש  שנאנסה  כהן  אשת 

 נסתחפה שדך. 

אשה שאמרה לבעלה   -נאמנת לומר גירשתני   אם האשה
 ומותרת להנשא לרב המנונא נאמנת    ונקרע הגט או שאבדגירשתני  

דזימנין   מעיזה  ולרבא  בעלה.  בפני  לשקר  מעיזה  דאינה 
גברא   מן  לה  ולשקר  דתקיף  פנים  להעיז  תתחזק  עליו  כעסה  שמתוך 

ביני  כנגדו.   השמים  לומר  נאמנת  ראשונה  שלמשנה  וממה 
ראיה שאינה מעיזה פניה, דדוקא בזה היא בושה  לבינך, אין  

אם אין הדבר נכון. וממשנה אחרונה    ולפרט את הדברלומר כך  
שהיא   כיון  מעיזה  בזה  דדווקא  פניה,  שמעיזה  ראיה  אין 

 חושבת שהבעל לא יודע אם הוא יורה כחץ.  

כתובתה,   נוטלת  ואף  גירשתני,  לומר  אשה  שנאמנת  המנונא  כרב  והלכה 
ה נאמנת אלא לגבי עיקר כתובה ולא לגבי תוספת. ואם היא  אמנם י"ל שאינ

אינה  אפי'  כתובה,  ויתן  יוציא  גט  תובעת  היא  אם  לה,  נזקק  שאינו  טוענת 
באה מחמת טענה דבעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה, אבל אם באה לתבוע 

 כתובה אינה נאמנת. 

לא    צ"א: ידיה.  ומשיא  )מקדמא  לא האמין אשה  נחמן  רב 

ד בדיחא  עמה  הוה  שימש  שאדם  לבעלה  שאמרה  עתה( 
 בלילה, שמא נתנה עיניה באחר.

הבעל,   כשהגיע  וברח  אדם  עמה  התיר אשה שהתייחד  רבא 
אף   התיר  וכן  מתחבא.  היה  איסור  עשה  שאם  מחמת 
שחליים   לאכול  שלא  הבעל  את  שהזהיר  כיון  כשהתחבא, 
שהבעל  רוצה  היה  איסור  עושה  היה  ואם  נחש,  שם  שהיה 

דלא  וקמ"ל  משום    ימות,  יחיה  שהבעל  לו  שעדיף  אמרינן 
מותרת, "מים גנובים ימתקו",   היתה  אלו  בלי סברות  הר"ן שגם  וכתב 

 אלא שבלא סברות אלו היה ראוי לבעל נפש להחמיר.

 מסכת נזיר
ו'( "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לד'.    כתיב )במדבר 

ענבים   וכל משרת  ישתה,  לא  וחומץ שיכר  יין  יזיר חומץ  ושיכר  מיין 
לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. כל ימי נזרו מכל אשר יצא 
מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור  
יזיר לד' קדוש היה גדל פרע שער   על ראשו, עד מלאת הימים אשר 

 ימי הזירו לד' על נפש מת לא יבוא". ראשו. כל 

נזירותו, שהוא אסור  נזיר בימי  דיני  בפסוקים אלו ביארה לנו התורה 
 בכל היוצא מן הגפן, ובתגלחת, ובטומאה למת. 

ודיני   נזירותו,  בימי  נטמא  אם  הנזיר  דיני  על  מדבר  הפסוקים  המשך 
 הנזיר לאחר מלאת ימי נזירותו. 

שהנודר   הם  נזירות  דיני  יום(  עיקרי  ל'  )בסתמא  אסור  נזיר,  להיות 
חטאת  מביא  נזירותו  ובסיום  ובתגלחת,  ובטומאה  היין  מגפן  ביוצא 
האש   על  ונותנו  שערו  ומגלח  רקיקים,  וי'  חלות  וי'  ושלמים,  עולה 
השלמים   מאיל  בשלה  זרוע  לוקח  הכהן  השלמים,  זבח  תחת  אשר 

באיסורי מותר  ולהבא  ומכאן  ומניפם,  לנזיר  ונותן  ורקיק  נזיר.    וחלה 
ושביעי,   ומזה שלישי  הנזירות,  סותר  נזירותו,  בימי  נטמא  הנזיר  ואם 
וחוזר   לאשם.  וכבש  ולעולה,  לחטאת  צפורים  ב'  ומביא  ומגלח, 
לנזירותו. ואם גילח רוב שערו אינו סותר אלא ל' יום ואינו מביא קרבן  

 נוסף.

נקרא  שזה  נזיר,  הריני  באמירת  נזירות  לקבל  ניתן  נדר  בקבלת  כמו 
נזירות עיק ללשון  הדומה  לשון  והיינו  כינויים  ע"י  וכן  נזירות,  לשון  ר 

)כמו נזיק ונזיח(, וכן ע"י ידות והיינו שאינו אומר את כל לשון קבלת  
לקבל   ניכר שכוונתו  אותו לשון  ומתוך  הנזירות אלא מקצת מהלשון 

 נזירות. 

ונזירות   בנדר  שוים  דינים  הרבה  ויש  איסור,  נדרי  מכלל  היא  נזירות 
ע"י  או  חכם  ע"י  נזירות  התרת  לענין  וכן  וידות,  כינויים  לענין  )כנ"ל 
חלה  נזירות  מנדרים  בשונה  אמנם  שמעו(,  ביום  והאב  הבעל  הפרת 
כפי שקבעה תורה, ואין אדם יכול לקבל על עצמו נזירות עם רק חלק  

 מדיני הנזירות.  

 

נזיר נשנתה בסדר נשים  ב. קדשים,    מדוע מסכת  בסדר  ולא 

קרבנות. הלכות  היא  "והיה אם לא    שהרי  תנא אקרא קאי דכתיב 
דבר"   ערות  בה  מצא  כי  בעיניו  חן  גיטין  תמצא  בסוף  והמשנה 

תני  נדרים  דאגב  גיטין,  אחרי  נזיר  התנא  שנה  לא  )ומ"מ  זה,  פסוק  מביאה 

ונכון שתשמור גורם לעבירה  ובא התנא לומר שהיין הוא ה  נזיר(,

ע"י וכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין    עצמה מן היין,

נזירות, ונדרים תני בסדר נשים   קבלת  וגם הבועל נבדק ע"י שתית הסוטה. 
 משום שעיקר פרשת נדרים נאמרה על אשה. 

וידות בכנויים  מתני'  סדר  מחסרא   -ביאור  חסורי  מתני' 
נז כנויי  כל  קתני,  כנזירות. והכי  נזירות  וידות  כנזירות,  ירות 

)שאף   ברישא,  כנויים  מפרש  דלא  והא  וכו'.  ידות  הם  ואלו 
שמצינו  שפעמים התנא מפרש ההוא דסליק מיניה ברישא 
ופעמים   יוצאה(,  אשה  במה  טומנים,  במה  מדליקין,  )במה 
ההוא דפתח בו מפרש ברישא )במה בהמה יוצאה, יש נוחלין  

ש הוא  הטעם  על ומנחילין(.  איסור  לפרש  התנא  בא  אם 
מחמת  הוא  האיסור  ואם  האיסור,  את  קודם  מפרש  האדם 
קודם את  ובירושה מפרש  ההתר,  קודם את  הבהמה מפרש 
כינויים   מפרש  לא  התנא  למה  קשה  וא"כ  הירושה,  אופני 

"נזיר להזיר" לעשות  ברישא(, משום דידות איידי דאתי מדרשא  

מ פתח בכנויים משום שהם  חביבין ליה. ומ"   ידות נזירות כנזירות,
שאמר העיקר   אלא  גמורה  נזירות  קבלת  שזה  לדרשה,  צריכים  ואינם 

 בלשון כינוי. 

כינויי   כאן  דיש  נזיר,  הוא  הרי  פזיח  נזיח  נזיק  אהא  האומר 
 נזירות.

בנדרים   כינויים בגמרא  ונחלקו  הלשון,  עיקר  שאינו  נוסח  כשאומר  היינו 

מהם כינויים, לרבי יוחנן זה לשון אומות, והיינו ג' לשונות משבעים לשונות,  
לשון  שזה  )ולריו"ח  ידו.  על  לידור  חכמים  שבדו  לשון  זה  לקיש  ולריש 
חלה   לשונות  שבשאר  אלא  לשונות,  בשאר  נזירות  קיבל  אם  ה"ה  אומות, 

בג'   נזירות משא"כ  נזירות,  לקבל  ונתכוין  לשון  אותו  ומבין  מכיר  אם  רק 
לשונות אלו חלה נזירות גם אם אינו מתכוין, דדמי ללשון תורה יותר משאר 
לשונות. ולר"ל בדו חכמים לשונות אלו כדי שלא יבוא לומר לד' קרבן ויגיד  

אי בטעות רק לד' ויוציא שם שמים לבטלה, ולשון זה מועיל מדאורייתא )ד
יודע  והוא  נזירות  לקבל  שכוונתו  כיון  בעזרה(,  חולין  יהיה  הקרבן  הכי  לאו 
יחיאל שלר"ל  ודעת הר"ר  ידו.  נזירות על  כדי לקבל  זה  שחכמים בדו לשון 
על  עבר  אם  מלקות  שמקבל  לענין  היא  בכינויים  והנ"מ  קרבן,  מביא  אינו 

 נזירותו(.  

ידידות   בבית  האוחז  כאדם  דיבורו,  גמר  שלא  בכך   היינו  ומגביהו  כלי  של 
 כאילו אוחז בכלי עצמו. 

 ידות נזירות כנזירות
להלן יבואר באלו לשונות חלה נזירות אע"פ שלא סיים דיבורו לומר  
או   לפניו  עובר  נזיר  שיהיה  אלו  במקרים  צריך  והאם  נזירות,  לשון 

 שיהיה תפוס בשערו. 

אהא    ב: דהיינו  האומר  שמואל  ואמר  נזיר.  נעשה  הוא  הרי 

דווקא אם היה נזיר עובר לפניו. הגמ' מבארת שאם אין נזיר 
בתענית,   שיהיה  כוונתו  דדילמא  נזיר,  אינו  לפניו  ואף עובר 

יכולה  ונזירות  מיד,  משמע  שאהא  מפני  לנזירות,  שכוונתו  מסתבר  שיותר 
אינה יכולה לחול מיד   לחול מיד אפילו אם באותו יום שתה יין, ואילו תענית

 אם אכל באותו יום, מ"מ סובר שמואל שידים שאין מוכיחות לא הוין ידים, 
 כוונתו לנזירות.  הוי ידים מוכיחות שאבל בנזיר עובר לפניו 

אמנם כיון שיתכן שכוונתו לפטור את הנזיר שלפניו מלהביא  
וין  על כן מיירי בנתכ  ואין כוונתו כלל לקבל נזירות,קרבנות הנזירות  

עובר   כשנזיר  אהא  לומר  שמספיק  וקמ"ל  לנזירות,  בליבו 
דמחשבת הלב מגלה על הדיבור, וחשיב פיו וליבו שוים, אבל קבלה לפניו  



בלב בלי לומר אהא ונזיר עובר לפניו אינה כלום, דכתיב "כי יפליא" שיפרש  
פירות  לא מועילה, דאם אמר על  וליבו שוים  פיו  וקבלה בפה כשאין  בפיו. 

וכוונתו שיהיה תרומה לא אמר כלום.שיהיו   וי"א שמסקנת הגמרא   מעשר 
 כאן ששמואל סובר שידים שאין מוכיחות הוין ידים. 

הרי הוא נזיר, ואיירי שהיה תפוס בשערו האומר אהא נאה  
בשער,  התלויה  במצוה  נאה  אהא  כוונתו    שכוונתו  דילמא  דאל"כ 

" ודרשו חז"ל  מצוות )דכתיב "זה קלי ואנווהו  שארלהתנאות ב 
לס"ת   ושיראים  תורה  וספר  וציצית  ולולב  סוכה  לעשות 

)ואפילו בנזיר עובר לפניו אם אינו אוחז בשערו י"ל שכוונתו לשאר נאים(.  

מצוות. וכן באומר אהא אף אם הוא תפוס בשערו אין ראיה שכוונתו לנזירות  

עזר  ואפילו לרבי אל  אם אין נזיר עובר לפניו, דדילמא כוונתו לתענית(,
לא  נאה(,  חשיב  לא  )וא"כ  חוטא  נקרא  שנזיר  דס"ל  הקפר 
הימים הראשונים,   בנזיר טמא שסותר את  אמרינן הכי אלא 

והוא   לשתות יין, כיון שארכו לו הימים,וחוששים שיעבור על נזירותו  

)ואף שלר"א הקפר  אבל נזיר טהור אינו חוטא,  תוהה על הראשונות,  

שצי מפני  חוטא  נקרא  טהור  נזיר  גדולה גם  המצוה  מ"מ  היין,  מן  עצמו  ער 
צריך  אבל  מצוה  שעושה  חלום  תענית  בשבת  המתענה  כמו  מהחטא,  יותר 

 למיתב תענית לתעניתיה מפני שעשה קצת עבירה במה שהתענה בשבת.

הרי הוא נזיר, אם נזיר עובר לפניו, אבל האומר הריני כזה    ג.

יני ולא  ואם אמר הרבלא זה אינו נזיר אע"פ שהיה תפוס בשערו.  

 אמר כזה, אינו נזיר אפילו בנזיר עובר לפניו.

 לשונות נוספים שחלה בהם נזירות
הזכיר   שלא  אף  הנזירות  בהם  שחלה  לשונות  כמה  מביאה  הגמרא 
במפורש ענין הנזירות, שאנו מפרשים שכוונתו לנזירות, ויבואר האם 

 צריך שיהיה תפוס בשערו או שנזיר עובר לפניו. 

מסלסל   הריני  לשון האומר  הוא  דסלסול  נזיר,  הוא  הרי 
ואיירי שהיה תפוס בשערו   במצוה סלסול שיער.  להפך  שכוונתו 

בשיער, ל  התלויה  כוונתו  שמא  בתורהדאל"כ  דכתיב   הפך  תורה, 
וחלה הנזירות כאן ובהריני מכלכל גם בלי דין ידות, "סלסלה ותרוממך".  

 שכוונתו לנזירות.   כיון שגמר דיבורו, ורק לא פירש להדיא

הרי הוא נזיר, דכלכול הוא לשון כלכול  האומר הריני מכלכל  
לזון   כוונתו  שמא  דאל"כ  בשערו,  תפוס  בהיה  ואיירי  שיער, 

 עניים כדכתיב "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו". 

פרע   לשלח  עלי  הרי  הוא  האומר  דשלוח  נזיר,  הוא  הרי 
רבוי   העברה    גידול,-לשון  לשון  כשיגדל-)ולא  השיער  (, להעביר 

"ושולח מים על  ואף דכתיב  דכתיב "שלחיך פרדס רמונים", 
גדל   יהיה  "קדוש  דכתיב  פרע  פרע  גז"ש  יליף  חוצות",  פני 

ישלחו"   לא  "ופרע  וכתיב  לומד  פרע"  בסנהדרין  שהתנא  )והיינו 

ל זה  שפרע  ומבואר  יום,  בל'  פעם  לגלח  צריך  הדיוט  שכהן  זו  שון מגז"ש 

וגדילת    גידול(, רבוי  לשון  הוא  מים"  "ושולח  הפסוק  או שגם 
)ואף שמצינו לשון שילוח שהוא לשון העברה, כמו "וישלח יעקב הפירות.  

מלאכים", כיון שיש פסוק שהכונה בו לרבוי מסתבר שכוונתו לקבל נזירות. 
  ואם אמר הרי עלי פרע, ולא אמר שילוח, לא הוי נזיר, דפרע הוי לשון גילוי 

 כמו "ופרע את ראש האשה"(. 

ר"מ אומר הרי הוא נזיר וחכמים    האומר הרי עלי ציפרין  ג:

 אומרים אינו נזיר.  

לשיער  הסמוכים  לצפורים  כוונתו  אם  נחלקו  לקיש  לריש 
כצפורין"   וטפרוהי  רבה  כנישרין  שעריה  די  "עד  שזה  בפסוק 

בציפורים, התלויה  במידי    מצוה  להתפיס  אדם  כוונת  שאין  או 
 ליה.   דסמיך

וטעמא דר"מ משום   כוונתו להתפיס,  אין  לכו"ע  יוחנן  ולרבי 
נזיר   לצפורי  כוונתו  נטמא,דשמא  אם  הנזיר  לומר   שמביא  )ואין 

נדבה   לציפורי  כוונתו  -שכוונתו  שאין  שי"ל  כמה  דכל  העוף,  עולת 

ליה, וטריחא  חמירא  דנזירות  כך,  כוונתו  לפרש  עדיף  הרי    לנזירות  דא"כ 
(, ואיירי שהיה נזיר עובר  רך נודבי עולת העוףכדאומר הרי עלי קן  

להביא במקום מצורע,  -לפניו, דאל"כ י"ל שכוונתו לצפורי מצורע  

וגם  לפניו,  איזה מצורע בעולם, אע"פ שאין מצורע עובר  יש עכשיו  שודאי 

 והוא ידע מכך, ואותו נזיר היה טהור    לשון צפורים שייך יותר במצורע,
מ לפוטרו  שכוונתו  י"ל  שכוונתו  קרבנותיו,  דאל"כ  למימר  )וליכא 

שאם יטמא יביא במקומו ציפורים, דמיירי שבליבו היה לקבל נזירות ששייך  
הנזיר   את  לפטור  כוונתו  אם  שקול  שהדבר  וכיון  יטמא,  אם  ציפורים  בה 
הטהור אם יטמא או לקבל בעצמו נזירות, מועילה כוונת הלב לפרש דיבורו. 

תו אנו  טהור  נזיר  שאותו  שכיון  דאין או  עכשיו,  נזירות  לקבל  שכוונתו  לים 
  סברא לומר שכוונתו לקבל דבר שלא בא לעולם(.

הוי   לר"ל  עלי,  לשיער  הסמוכים  ציפורים  להדיא  אמר  ואם 
נזיר אף אם אין נזיר עובר לפניו, ולריו"ח אינו נזיר אא"כ היה  

)ואם קיבל על עצמו ציפורים בסתמא, גם לריש לקיש נזיר עובר לפניו.  

 זיר רק אם נזיר עובר לפניו(.הוי נ

הרי זה שבועה. הגמ'   שלא אוכל ככר זה,  האומר ימין או שמאל
הסמוך   בדבר  מתפיס  שאדם  ראיה  מכאן  שאין  מבארת 
דכתיב  שבועה,  איקרי  ושמאל  דימין  משום  אלא  בפסוק, 

 "נשבע ד' בימינו ובזרוע עוזו". 

 מחלוקות רבנן ור"ש בדיני נזירות
ומפרט  נזירות  לרבנן בדין המקבל  בין ר"ש  המשנה מביאה מחלוקת 
רק אחד מאיסורי נזיר, והגמרא מבארת מחלוקתם בדרשות שמבואר 

 בזה עוד מחלוקות בדיני נזיר.

  -דין המקבל אחד מאיסורי נזירות 

האומר הריני נזיר מן החרצנים או שאמר מן הזגים וכו', לתנא  
נזירות עליו   וכל דקדוקי  נזיר  אף  דמתני' הרי הוא  דאסור  והיינו 

וכן סוברים רבנן בברייתא.   להטמא למתים אף שנזיר שמשון מותר,
 או שיקבל נזירות בסתמא.אבל לר"ש אינו נזיר עד שידור מכולם 

אשר יעשה מגפן היין    מכל לומד את דינו מדכתיב "  ר"ש  ד.

וכיון שגילתה תורה ביין, ה"ה שצריך לקבל גם תגלחת מחרצנים ועד זג" 

ש  וטומאה, זה  מפסוק  לומדים  מצטרפים ורבנן  נזיר  איסורי 
אף בשאר איסורים כחלב , ולר"ש אפילו על כל שהוא  זה עם זה

בכזית,    ודם חייב  לקרבן  ורק  מלקות,  אינו  ונזיחייב  יין  השותה  ר 

 חייב אלא מלקות, וקרבן נזיר בא על השלמת נזירותו.

יזיר"   ושכר  "מיין  מדכתיב  דינם  את  לומדים  דמשמע  רבנן 

יעשה",  "מכל אשר  כבר כתיב  נזיר, דהא  הוי  ור"ש לומד    שאפילו באחד 

הרשותמשם   כיין  מצוה  יין  שבועה לאסור  אמר  שאם   ,
הנזירות על השבועה, שאשתה יין וחזר ואמר הריני נזיר חלה  

והבדלה,   קידוש  של  ביין  מהר    וכיאבל  ועומד  מושבע  הוא 
אינו דאורייתא,סיני   היין  היום דאורייתא, קידוש על  ורבנן   דנהי דקידוש 

 לומדים דין זה מתיבת "ושכר".

לר"ש ממקדש  שיכר  שיכר  מותר   -גז"ש  שנזיר  שכמו 
אינו   למקדש  כניסה  באיסור  אף  המשכרים,  משקין  בשאר 

יהודה  אס כרבי  ודלא  המשכרים.  משקין  שאר  השותה  ור 
ונכנס   וחלב  דבש  ושתה  קליעית  דבילה  אכל  שאם  דס"ל 
שאע"פ   משיכר  לומד  ר"ש  בתרא  וללישנא  חייב.  למקדש 

האוכל    בעלמאש שלר"ש  )כדמצינו  איסור  על  חל  איסור  אין 
נבילה ביוה"כ פטור(, חלה נזירות אף בנשבע שלא ישתה יין  

 ולוקה שתים. 

 נזירות שמשון ונזיר עולם
נזירות  יש  ה.(,  )כדלהלן  יום  ל'  היא  שבסתמא  רגילה  נזירות  מלבד 
שמשון ונזירות עולם, שהם נזירות לעולם. ולהלן יבואר איך מקבלים 

 נזירויות אלו, ופרטי הדינים בהם. 

שמשון  נזירות  מנוח    -קבלת  כבן  כשמשון  הריני  האומר 
אם אמר ג' לשונות אלו כבעל דלילה, הרי זה נזיר שמשון רק  

יחד, כיון ששמשון ובן מנוח י"ל שכוונתו לאדם אחר שנקרא 
כך, וכן אם אמר כבעל דלילה או כמי שעקר דלתות עזה, או  

דבהא ליכא כמי שנקרו הפלישתים את עיניו, הוי נזיר שמשון,  

 למיטעי.

 האומר הריני נזיר עולם הרי הוא נזיר עולם. 

שערו  מיקל  -הכביד  עולם  לגמרי, בתער    נזיר  מגלח  אינו  אבל 

בשערו, נתלה  ששמשון  לקרבן    כדמצינו  בהמות  ג'  בשעה  ומביא 

 משא"כ נזיר שמשון.  שמיקל,

על  להשאל  יכול  אינו  שמשון  ונזיר  נזירותו,  על  להשאל  יכול  עולם  נזיר 
 נזירותו. 

למתים  ד: קרבן    -טומאת  מביא  נטמא  אם  עולם  נזיר 

ואשם,טומאה   תורים  קרבן   שתי  מביא  אינו  שמשון  נזיר  אבל 
טומאה, ולתנא דמתני' מותר לו אף לכתחילה להטמא למת, 
הפסוק  שבלשון  )ואף  שהרג,  בפלישתים  נגע  שמשון  שהרי 
לה   גמירי  גמרא  בהם כשמתו,  נגע  ולא  גוססים  י"ל שעשאן 

 שמתו(. 

נזיר דהמקבל  ר"ש  שלא שיטת  מפני  נזיר,  אינו  שמשון  ות 
אמר  המלאך  אלא  מפיו,  נזירות  שיצאה  בשמשון  מצינו 

 ובעינן שידור בדבר הנדור. שיהיה נזיר, 

כבכור, שרבי   ככר זה-והנה נחלקו תנאים בדין האומר הרי עלי  
אם   שנחלקו  לבאר  רוצה  הגמ'  מתיר.  יוסי  ורבי  אוסר  יעקב 

בעלמא לגבי  שלכו"ע    נדר חל על דבר שאינו נידר. והגמ' דוחה

דכתיב   נזירות משום  יעקב  דרבי  וטעמא  הנדור,  דבר  בעינן 
שאף שממילא הוא לד' חשיב  לד' " לרבות בכור    כי ידור נדרבנדרים "

הנדור, ואשם    דבר  יוסי דורשים לרבות חטאת  שהם  ולרבי  שאף 

הנדור, דבר  חשיב  בחובה  להקדישם,   באים  הבעלים  צריך  שכן 
לא אם  שאף  בכור  קדוש    משא"כ  הוא  אמו,הקדישו   מרחם 

דכתיב  להקדישו,  צריך  דמ"מ  כיון  בכור  מרבים  יעקב  ולרבי 
 "הזכר תקדיש". 

והא דכתיב "לד' " בנזיר, היינו כאותו נזיר מן הדרום שקיבל 
ושמעון  הנאה.  שערו  כשראה  יצרו  עליו  שפחז  מפני  נזירות 

דשמא נתחרט על  הצדיק אמר שמעולם לא אכל אשם נזיר טמא 

בעזרה,נדרו   חולין  ובאותו  חוץ מזה,    והוי  אוכל,  היה  אשמות  שאר  אבל 

נזיר כיון שכוונתו מתחילה לגמרי לשם שמים אין לחוש שיתחרט אם יטמא, 
עבירה,   לכפר  כדי  או  צרה  בעת  נודרים  מסתמא  נודרים  שאר  אבל 

 וכשמתרבים הימים הם מתחרטים. 

  -מתי נזיר עולם יכול לגלח ה.

כדמצינו   )כדלהלן(,  זמן  בכמה  פעם  לגלח  מותר  עולם  נזיר 
באבשלום שהיה נזיר עולם )דכתיב "ויהי מקץ ארבעים שנה  
לד'   נדרתי  נדרי אשר  ואשלם את  נא  ויאמר אבשלום אלכה 

אלא בחברון"   מגלח  היה  שלא  דממה  ועוד  נזירות,  משמע  נדר  וסתם 

נזיר שהיה  משמע  לימים  היימימים  שנה  )והמ'  וגילח,  מזמן (  נו 
 שישראל ביקשו מלך(. 

"ובגלחו את  נזיר עולם מגלח אחת לי"ב חודש, דכתיב  לרבי 
מקץ   והיה  לימיםראשו  חומה  ימים  ערי  מבתי  ימים  ויליף   ,"

סובר  שרבי  אף  ימים,  לב'  הכונה  ואין  חודש.  לי"ב  שהכונה 
משנים   פחותים  ימים  שאין שאין  גאולתו"  תהיה  מ"ימים  דדריש 

ב לגאול  יכול  ימים,המוכר  משני  ואין    פחות  כובד.  ליכא  ימים  דבב' 
הכונה לב' שנים כדכתיב "ויהי מקץ שנתים ימים", או לל' יום  
דכתיב "עד חודש ימים" דדנים ימים שלא נאמר בהם שנים  
ולא   חודשים.  או  בהם שנים  נאמר  מימים שלא  חודשים  או 
ימים   ולא  מימים  ימים  דדנים  ימימה",  מ"מימים  לומדים 

דא שאני  מימימה,  הכהן"  ובא  הכהן"  "ושב  גז"ש  דילפינן  ף 
ימימה"   מ"מימים  ללמוד  שא"כ  או  ליה,  דדמי  דליכא  התם 
דמנלן שהכונה לפעם בג' חודשים, דילמא הכונה לפעם בד' 

 חודשים.  

לרבי נהוראי אבשלום גילח אחת לל' יום, דיליף מכהנים שאז 
( שיער,  כובד  ללאיכא  א"א  נזיר,  מסתם  נלמדים  שכהנים  מוד  ואף 

   קדושת עולם מקדושת שעה. אבל כהנים זה קדושת עולם(.

כבני  שבת  לערב  שבת  מערב  גילח  אבשלום  יוסי  לרבי 
אחיו   לשאר  בינו  וההבדל  ההבדל מלכים,  מלבד  התגלחת,  בענין 

להביא,  צריך  היה  הוא  שרק  הקרבנות  יו"ט    לענין  דחל  היכא  הוא 
בערב   מגלח  היה  שלא  או  מגלח,  היה  שלא  השבת  באמצע 

 בת אלא לפנות ערב. ש

 כמה ימים זה סתם נזירות
להלן יבואר כמה ימים זה סתם נזירות, והיינו באדם שקיבל על עצמו 

בסתמא וכן  נזירות  נזירות(,  של  המינימום  זה  ימים  כמה  נ"מ  )וכן   ,
של   האחרון  ביום  קרבנותיו  ולהביא  לגלח  יכול  הנזיר  האם  יבואר 
ליום  להמתין  צריך  שהוא  או  ככולו,  היום  דמקצת  משום  הנזירות 
אח"כ, ומה הדין בזה בדיעבד, ומה הדין בנטמא בסיום הנזירות, האם  

 צריך למנות נזירות מחדש או לא.

שהוא    מתנאלרב   מ"יהיה"  וילפינן  יום,  ל'  נזירות  סתם 
 בגימטריא שלושים. 

פדא שכתוב   לבר  הפעמים  כנגד  יום,  כ"ט  נזירות  סתם 
נזירות,   לשון  הוי בפרשה  לא  ראשו"  על  אלוקיו  "נזר  דכתיב  והא 

והא דתני במתני' סתם נזירות ל' יום,    ממניינא, דנזר הוא לשון כתר.
ו מגלח  הל'  שביום  משום  קרבנותיו  היינו  שמביא  מביא  ועד 

 קרבנותיו אסור לשתות יין ולהטמא למתים. 

כיין   מצוה  יין  לאסור  יזיר"  ושיכר  מ"מיין  דורש  מתנה  ורב 
רשות, ומ"כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר" שנזירות חלה על  

נזירות אחת נזירות   עליו  ונזיר, דס"ד שחלה  נזיר היום  אף אם אמר הריני 

דאם   היום,  שאמר  נזירות כיון  שכשישלים  פשיטא  ונזיר  נזיר  הריני  אמר 

שניה, נזירות  ימנה  שכתוב   ראשונה  המקומות  שאר  גם  וממילא 
אחד  מקום  מספיק  פדא  ולבר  למניינא.  אינם  נזירות  לשון 

 שאינו לדרשה אלא למניינא, לגלות שכולם למניינא.

מגלח  ה: הנזיר  יום  שלכתחילה    -באיזה  במתני'  מבואר 

ה  ביום  הנזיר  מתנא יגלח  לרב  יצא.  ל'  ביום  גילח  ואם  ל"א, 
ככולו   היום  דמקצת  משום  הל'  ביום  יגלח יצא  לכתחילה  ומ"מ 

הל"א, יום שלימין    ביום  ל'  בלי  אא"כ קיבל על עצמו  שאף  והיינו 

לומר שלימין כיון שאמר הריני נזיר ל' יום דהוא לישנא יתירא )דבסתמא נמי  

שלימי אמר  כאילו  נעשה  יום(,  ל'  היא  הא    ן.נזירות  פדא  ולבר 
כאומר   דנעשה  משום  הל"א  ביום  רק  יגלח  דלכתחילה 

נזיר  שלימין,   גזרו שכל  ל',  ביום  לגלח  יכול  דכיון שכשאומר שלימין אינו 

יגלח לכתחילה ביום הל"א, אבל בדיעבד אם גילח ביום ל' יצא. ובר פדא לא  
"ט סובר שמקצת היום ככולו, דאם מקצת היום ככולו אפילו אם גילח ביום כ

 יצא.

נזירויות  ו. ב'  איתא במתני' שמי    -מתי מגלח מי שקיבל 

והשניה   הל"א  ביום  הראשונה  את  מגלח  נזירויות,  ב'  שנדר 
את  מגלח  ל'  ביום  הראשונה  את  גילח  ואם  הס"א,  ביום 

 השניה ליום ס', ואם גילח ביום נ"ט יצא. 

ניחא   רישא  מתנא  הנזירות לרב  נגמרת  הל"א  ביום  דכשמגלח 

ו נזירות הראשונה,  שמקבל  מי  כמו  השניה,  הנזירות  מתחילה  יום  באותו 
את  סיים  הס'  ביום  וממילא  שלם,  ליום  יום  אותו  לו  שעולה  היום  באמצע 



שאם גילח וטעמא דסיפא    הנזירות השניה ומגלח ביום הס"א על השניה,

משום    ביום ל' יצא ומגלח את השניה ביום ס', ואם גילח ביום הנ"ט יצא,
לכ  עולה  ל'  משום  שיום  נזירויות,  לשתי  ואפילו  ולכאן  אן 

ויום  דמקצת היום ככולו,   הנזירות השניה,  הל' מתחילה  ונמצא שביום 

  הס' הוא אחרי שהסתיימו ל' יום השניים.

ואף דלא ס"ל דמקצת היום ככולו, ולבר פדא רישא באומר שלימין,  

ימי הנזירות, כמו   מודה בר פדא שהיום שגילח בו נחשב ליום הראשון של 

היום, באמצע  נזירות  שמקבל  אדם  בר   בכל  של  מקורו  היא  וסיפא 
 פדא שעיקר נזירות כ"ט יום. 

ל' ליום  ונטמא  נזיר  הריני  רבי    מי שאמר  הכל,  את  סותר 
 אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה. 

ת"ק,   דברי  ניחא  מתנה  דמקצתלרב  אמרינן  הל'  שביום  היום   )ואף 

ככולו, מ"מ זה דווקא לענין תגלחת והבאת קרבנותיו שיצא בדיעבד אם לא 
נטמא, אבל אם נטמא ביום הל' קודם תגלחת והבאת קרבנותיו לא אמרינן  
הכל.   את  סותר  אלא  ביום הל"א,  נטמא  כאילו  להחשיב  ככולו  היום  מקצת 

והמ  ל'.  יום  גזירה אטו  ביום הל"א סותר את הכל,  קבל ונראה שאף בנטמא 
נזירות ק' יום ונטמא ביום הק' סותר את הכל, ואם נטמא ביום הק"א סותר 

וטעמא   ל' יום מדרבנן, כיון שהוא יום הבאת קרבנותיו, גזירה אטו יום הל'(,
ככולו   היום  יום,  דר"א משום דמקצת  ל'  היא  שנזירות  כרבנן  וס"ל 

בי נטמא  כאילו  חשיב  קרבנותיו  שהביא  לפני  נטמא  אם  שאפילו  ום וס"ל 
מקצת  אמרינן  לא  קרבנותיו  הבאת  לפני  נטמא  שאם  סוברים  ורבנן  הל"א, 

   היום ככולו, ובהא פליגי לרב מתנא.

כ"ט,   ביום  נגמרת  ר"א שהנזירות  לומד מדברי  ולכן ובר פדא 

עד  קרבנותיו  להביא  יכול  שאינו  והיינו  ימים,  ז'  סותר  הל'  ביום  נטמא  אם 
וה זו,  מטומאה  ויטהר  ושביעי  שלישי  ולהטמא שיזה  יין  לשתות  אסור  רי 

ר"א  על  חולקים  לא  שרבנן  סובר  פדא  )ובר  קרבנותיו.  שיביא  עד  למתים 
שנזירות היא כ"ט יום, אלא דסבירא להו שמדרבנן סותר כל הל' גזירה אטו 
יום שאז ודאי סותר הכל לכו"ע כיון שנטמא בימי   נזירות לל'  היכא שקיבל 

יום זה מדרבנן, כדי שלא יבואו    נזרו. וגם מה שבנטמא ביום הק"א סותר ל'
לא  דאי  היא,  גזירה  חדא  וכולה  הכל,  את  סותר  הל'  ביום  שבנטמא  לומר 

   קיימא הא לא קיימא הא(.  

המאה  ו: ביום  ונטמא  יום  מאה  נזיר  הריני  שאמר    מי 
לקיש  ריש  ל'.  אלא  סותר  אינו  אומר  ר"א  הכל,  את  סותר 

אמרינן  מבאר דלא  פדא  ו  כבר  ככולו  היום  שאינו טעמא דר"א  מקצת 

הכל, נזרו"   סותר  ימי  מלאת  ביום  הנזיר  תורת  "וזאת  דכתיב 
ביום הק'שאם נטמא ביום מלאת   )אבל  תן לו תורת נזיר.    והיינו 

אם נטמא ביום הל' אינו סותר אלא ז', דיום הל' הוא אחר מלאת, דס"ל לבר 
נזירות כ"ט יום. ולרב מתנא דס"ל שלר"א מקצת היום ככולו אף    פדא דסתם

ז', ומה  בנטמא קודם הבאת קרבנותיו, אם נטמא ביום הק' אינו סותר אלא 
שמבואר שסותר ל' יום מיירי שאמר הריני נזיר ק' יום שלימים. ורבינו פרץ  
מלמדת  לקיש  ריש  של  והדרשה  שלימין,  אמר  לא  אם  אף  דמיירי  מבאר 

נטמא ל',   שאם  סותר  אינו  ל'  ביום  בנטמא  אבל  יום,  ל'  סותר  ק'  ביום 
 דמשמעות הפסוק היא דמיירי במפרש נזירותו ולא בסתם נזיר(. 

איתא בברייתא שרבי יאשיה לומד מ"יהיה" שסתם נזירות ל' 
שצריכים   ימים  הימים",  מלאת  מ"עד  לומד  יונתן  ורבי  יום, 

חודש   והיינו  והיינו-למלאות  מלא  הוא  יום,  שלפעמים  )ושבוע   ל' 
ושנה   למלאות,  כשיותר א"צ  ימים  יותר  בה  יש  שלפעמים  אע"פ 

שנה מ"מ  מלאים,  לחודשים,   חודשים  אלא  לימים  נמנית  אינה 
ולא דכתיב "לחדשי השנה",   שלם  חודש  מוסיפים  שנה  וכשמעברים 

 (. "הימיםימים, והכא כתיב "עד מלאת 

יאשי כרבי  סובר  מתנא  שרב  הכרח  שאין  אומרת  ה  הגמרא 
י"ל שלא נחלקו אם  יונתן, דלרב מתנא  ובר פדא סובר כרבי 
סתם נזירות כ"ט או ל', אלא שרב יאשיה לומד מיהיה, דאילו  
מ"עד מלאת" היינו אומרים עד ולא עד בכלל, ולרבי יונתן עד 

 ועד בכלל.

 האומר... כמה ימים הוא נזיר
נזירות ליום אחד  ואף המקבל  יום כנ"ל,  ל' או כ"ט  נזירות היא  סתם 
הריהו נזיר שיעור זמן זה, ואם קצב את ימי הנזירות ליותר מכך הריהו 
בצורה   קצב  שלא  באופנים  הדין  מה  יבואר  ולהלן  שאמר.  כמו  נזיר 
הדין   ומה  דבריו,  את  מפרשים  כיצד  הנזירות,  ימי  מספר  את  ברורה 

נזיר תקופה יכול    כשהוא  והאם  נזירות אחת ארוכה,  זה  ארוכה, האם 
להקל שערו בתער כל ל' יום, או שזה הרבה נזירויות של ל' יום והוא  

 יכול לגלח שערו לגמרי כל ל' יום. 

נזיר    ז. הריני  שאמר  גדולהמי  נזיר אחת  הריני  שאמר  או   ,

דכוונתו שטירחת הנזירות גדולה , הרי הוא נזיר ל' יום,  אחת קטנה

  או שאינה טירחה בעיניו כלל.עליו, 

, הרי הוא נזיר ל'  מכאן ועד סוף העולםאם אמר הריני נזיר  
והגמרא מתרצת  עולם.  נזיר  איננו  למה  הגמרא שואלת  יום. 

העולם,   סוף  עד  מכאן  כמו  הדבר  עליו  שארוך  דאם שכוונתו 

יודע   שהוא  כיון  שנה,  מאות  חמש  לומר  לו  היה  העולם,  סוף  למנין  כוונתו 

השי  לקולא.שזה  דבריו  מפרשים  לפיכך  דמיירי    עור,  מתרץ  ורבא 
נזיר   הריני  מונים    אחתשאמר  ואין  העולם.  סוף  ועד  מכאן 

הפרסאות   כמנין  משום הימים  שנה  מאות  חמש  אמר  שלא  ונימא 

דניחא ליה שכל פרסה תהיה סיבה נפרדת לנזירות כדי שיוכל לגלח בכל ל' 

באתרא  יום, שכוונתו    דאיירי  אומרים  ואין  פרסי.  מני  דלא 

שהאומר   )ח.(  כדמצינו  ההליכה,  ימי  כמספר  נזירויות  לקבל 
עולם   נזיר  הוא  הרי  ראשי  כשער  או  הארץ  כעפר  נזיר  הריני 

)ומותר לו לגלח שערותיו לגמרי, ומביא קרבנותיו,  ומגלח אחת לל' יום  

לא לקבל נזירות  מפני שקיבל נזירות אחר נזירות(, ולא אומרים שכוונתו לקו
אחת ולומר שכוונתו שאותה נזירות קשה עליו כאילו אמר הריני נזיר כמנין  

ראשי, הכי    שיער  אמרינן  לא  קצבה  לו  שיש  שאם  דבדבר  מפני 

ולרבה שאני שערות מובדלות   כוונתו למנין היה לו לומר את המנין.
ויהי   ערב  "ויהי  דכתיב  )והא  מובדלים  אינם  ימים  אבל  הם, 

א יום  ולילה  בוקר  שיום  היינו  שבת הם אחד    שלפניוחד",  לענן 

 (.  ויו"ט

נזיר   היא  מכאן ועד מקום פלוניאם אמר הריני  , אם הדרך 
יום,   ל'  נזיר  יום הרי הוא  יום פחות מל'  נזירות  מי שקיבל  דאפילו 

יום, ל'  נזיר  הוא  הרי  יום, והחזיק בדרך   אחד  יותר מל'  ואם הדרך 
נ נזירות, דמסתמא קיבל  ימי הדרך כדי להנצל מאונסי  ואז קיבל  זירות בסך 

)דאל"כ מפרשים שארוך עליו הדבר כדלעיל(, הרי הוא    הדרך,
 נזיר כזמן ההליכה לשם. 

נזיר   הריני  חייהאומר  ימי  הריני  כל  או  זה נזיר עולם ,  הרי   ,

עולם,   בהמות,נזיר  ג'  ומביא  בתער  שערו  אמר    ומיקל  מאה אבל 
ה שנה או אלף   כ"כ  יחיה  לא  נזיר עולם    רבה,אף שודאי  ואינו  אינו 

)והא דבאומר הריני נזיר   לעולם. ארוךאלא נזיר  מגלח ואינו מיקל בתער,

, מכאןמכאן ועד סוף העולם אינו נעשה נזיר לאלף שנים, שאני התם שאמר  
 דבאופן זה יותר משמע שכוונתו שהדבר ארוך בעיניו(.  

או    הריני נזיר ויום אחד, או הריני נזיר ושעה אחת,האומר  
כיון שסמך  , הרי הוא נזיר ב' פעמים,  הריני נזיר אחת ומחצה

תיבת נזיר ליום או לשעה או למחצה, והרי אם קיבל נזירות ליום או לשעה 

יום. נזירות פחות מל'  יום, דאין  נזיר ל'  וקמ"ל שלא רק   או למחצה הוי 
יום,   ל'  לעוד  כוונתו  אחד  ליום  נזירות  שאין  כיון  אחד  ביום 

להוסיף -אחת אין אומרים שכוונתו לל"א יום    אלא אף בשעה

ואף במחצה ששייך נזירות למ"ה יום, בכל אלו  שעה על הל' יום,  
 הוי נזיר ב' פעמים. 

שלא סמך את תיבת נזיר  ,  ל' יום ושעה אחתהאומר הריני נזיר    ז:

וה"ה כשאמר הרי הוא נזיר ל"א יום, שאין נזירות לשעות.    לשעה,

הריני נזיר שלושים ויום אחד אינו נזיר אלא ל"א יום, כיון שהפסיק בתיבת 
 שלושים בין תיבת נזיר לתיבת יום אחד.

יום. ואם אמר   ל"א יוםהאומר הריני נזיר   הרי הוא נזיר ל"א 

יון שייתר לשונו  כ, לרב הרי הוא נזיר ב' פעמים  ל' יום ויום אחד

דסבר כר"ע דדריש לישנא יתירא )גבי מוכר   לומר ב' פעמים יום,
ורומא,  עומקא  לו  שכתב  אע"פ  ודות  בור  מכר  שלא  בית, 

לבור ודות, דמוכר בעין רעה מוכר ושייר דלחכמים א"צ ליקח לו דרך  

יפה הוא    ליקח לו דרך,  המוכראבל לר"ע צריך    לו דרך, דמוכר בעין 

שכיון שבלאו הכי אינם ר לשונו וכתב לו חוץ מאלו  אא"כ יית  מוכר,

 (.בכלל המכירה כוונתו לשייר לו דרך

נזיר    ח. הריני  כחול  האומר  הארץ,  כעפר  ראשי,  כשער 

עולם  הים נזיר  הוא  הרי  הארץ ,  כעפר  נזירויות  הרבה  שקיבל  מפני 

הים, יום    וכחול  לל'  אחת  קרבנותיו.ומגלח  על ולרבי    ומביא  קיבל 

נזירות   ולכןעצמו  מותו,  יום  עד  יום,    ארוכה  לל'  אחת  מגלח  אינו 
או   או כעפר הארץ  נזירות כשער ראשי  עלי  הרי  אא"כ אמר 

 כחול הים.

 דין הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני נתבאר לעיל ז. .

נזיר   הריני  החמההאומר  ימות  מונה  כמנין  נזירויות    שס"ה, 
החמה   ימות  קרבכמנין  ומביא  מגלח  יום  ל'  כל  )ומעשה   ן,ואחרי 

באחד שעשה כן ומת כשהשלים הנזירויות(. ואם אמר הריני  
נזיר כימי הלבנה, מונה נזירויות כימי הלבנה. ולרבי אינו מונה  
החמה   ימות  כמנין  עלי  נזירות  שיאמר  עד  נפרדות  נזירויות 

 וכמנין ימות הלבנה.

 -ספק נזירות 

לפניו בית ויש  ,  כמלוא הבית, כמלוא הקופההאומר הריני נזיר  

בודקים אותו, אם אמר שכוונתו לנזירות גדולה    או קופה ריקים,
מילתא, ליה  דאריכא  הכונה  הבית  ומלוא  אחת,  לנזירות  הוא    והיינו  הרי 

ימיו   כל  נזיר  הוא  הרי  בסתם  כוונתו  ואם  יום.  ל'  לרבנן  נזיר 

ארוכה, אחת  נזירות  זו  ולרבי  נזירות,  אחר  נזירות  מונה  דרואין    דלעיל 
 הבית או הקופה מלאים חרדל.כאילו 

מלאה   הקופה  כאילו  רואים  לא  למה  שואלת  הגמרא 
תקנה,   לו  ותהיה  ודלועים  שנראה קישואים  למיפרך  דמצי  וה"ה 

משום   עליו  )ומקילים  אחת,  לנזירות  אלא  כוונתו  ואין  בצק  מלא  זה  כאילו 
שספיקו  לדבר  עצמו  את  מכניס  אדם  שאין  דקס"ד  להקל,  נזירות  דספק 

, והיינו שעל ידי הספק יהיה דינו חמור יותר מנזירות ודאי, דאם חמור מודאי
ודאי התכוין לחרדל מונה נזירות אחר נזירות לעולם, וכל ל' יום מגלח ומביא  
קרבן,  הבאת  ללא  פעם  עוד  לגלח  יכול  אינו  לבצק  כוונתו  אם  אבל  קרבן, 

 וקרבן אינו יכול להביא משום ספק חולין בעזרה(.  

דין זה הו  א לר"ש הסובר שאדם מכניס עצמו לדבר לחזקיה 
ע"מ   נזיר  הריני  שבאומר  כדמצינו  מודאי,  חמור  שספיקו 

ולא יודעים אם היה שם  שיהא בכרי זה מאה כור, ונגנב או שאבד  

כור, נזירות   מאה  דספק  משום  לר"ש,  נזירות  עליו  חלה 
וחיישינן שמא היו שם מאה כור, ותקנתו שלפני שיתחיל למנות  להחמיר,  

נ  עצמו ימי  על  מקבל  הוא  הרי  כור  מאה  בכרי  היו  לא  שאם  יאמר  זירותו 
זה  )ומ"מ  בעזרה,  חולין  חשש  כאן  ואין  נזיר  ודאי  הוי  דאז  נזירות,  עכשיו 
נחשב ספיקו חמור מודאו, כיון שאם נטמא לפני קבלת הנזירות השניה אין 
לו תקנה, דאין יכול להביא אשם נזיר טמא על הספק, ואסור ביין ובתגלחת 

נזירות   עולם(.ל דספק  משום  שם  שמתיר  יהודה  לרבי  אבל 
כור,להקל   מאה  בכרי  ימצאו  אא"כ  נזירות  קיבל  לא  הכא    והוא  ה"ה 

 רואים את התיבה כאילו מלאה בצק ויפטר בנזירות אחת.

לנזירות   לרבי יוחנן כאן גם רבי יהודה מודה, דכיון דנחית  ח:

נזירות  עצמו  על  שקיבל  כרבי  וסבר  ממנה,  מסתלק  אינו 
ואינו יכול לגלח עד יום מותו, ולכן מספק אין  ארוכה ולא כמה נזירויות 

אין  חדשה  נזירות  להתחיל  אם  בספק  משא"כ  באמצעה,  הנזירות  מפסיק 

יהודה, לרבי  מספק  להתחיל  עליו  יהודה    מטילים  רבי  מודה  ומ"מ 
ה ימות  כמנין  קיץ  באומר  הילקטי  כמנין  או  )ערימות  חמה 

מספר( בלא  רבים  שהם  ייבושם,  בזמן  ומנין שבילי שמיטה  התאנים   ,
שבילים(, הרבה  בהם  יש  זרועות  השדות  שאין  שמונה    )שבשמיטה 

מנין.   שהזכיר  היכא  דשאני  שאמר,  כמנין  נפרדות  נזירויות 
שיאמר  עד  נפרדות  נזירויות  מונה  אינו  עצמו  לרבי  ומ"מ 

 כמנין ימות החמה וכדומה, וכנ"ל.  נזירות עלי

ואחתהאומר   נזיר  נזירויות  הריני  ב'  מונה  לומר  ,  שהוסיף  מפני 

הוסיף    ואחת, הוסיף    ועודואם  ואם  נזירויות,  ג'  ושוב  מונה 
מונה ד' נזירויות, וקמ"ל שאין אומרים שכוונתו ושוב לעוד ג'  

 נזירויות.

נזיר   הריני  האומר  אומר  אחת    הןסומכוס  יווני  דבלכוונתו  שון 

הינא, לאחת    -טטרגוןשלש,    -טריגוןשתים,    -דיגון   קורין 
 חמש.  -פונטיגון ארבע, 

בית עגול או דיגון או טריגון או פונטיגון אינו מקבל טומאת 
אבל טטרגון מקבל טומאת נגעים,   כיון שאין להם ד' זויות,נגעים  

 דכתיב ב' פעמים "קירות" לומר שצריך ד' קירות.

 

 הריני נזיר

 המקבל נזירות מדבר שהנזיר מותר בו
לנזירות   כוונתו  אם  לדון  יש  בו,  מותר  שהנזיר  מדבר  נזירות  המקבל 
שכוונתו   או  לא,  או  דיבורו  מתחילת  בו  לחזור  שכוונתו  או  גמורה, 
או   הנזירות,  על  שאלה  או  חזרה  מועילה  והאם  נזירותו,  על  להשאל 

 זירות.  שכוונתו להדיר עצמו מגרוגרות ואין כוונתו כלל לנ

, לב"ש הרי  האומר הריני נזיר מן הגרוגרות, מן הדבילה  ט.

נזיר   ובתוספתא  הוא  טעמא,  מפרש  ובגמרא  נזירות,  דיני  כל  עליו  וחלים 

תירוש.  לדבילה  אינשי  דקרי  כינויים,  בכינויי  נזירות  חל  אם    איתא שנחלקו 
נזיר   ולב"ה הוא  שהרי  ב"ש  אמרו  לא  יהודה  לרבי  נזיר.  אינו 

נזירות, גוונא דינו כאלא ב   לדיני  שהוא  אומר הרי הן עלי קרבן  כהאי 

 אסור בהם מדין נדר, ואף שאמר לשון נזירות, נזירות היא לשון הפרשה. 

  -ביאור מחלוקתם וטעמם
אסור  הנזיר  שאין  שאע"פ  דב"ש  דטעמא  לבאר  רוצה  הגמ' 

וד דבריו בגרוגרות  כר"מ שאין אדם מוציא  סברי  בילה, מ"מ 
ולכן באומר ערך כלי עלי, אף שאין ערך לכלי ומטעם זה אמרו רבנן  לבטלה 

דמי  את  לתת  וכוותו  לכלי  ערך  שאין  יודע  שאדם  ר"מ  אמר  פטור,  שהוא 
וגמר ואמר לשם   נזירות בגרוגרות  יודע שאין  הכלי להקדש, ואף הכא אדם 

יין. סוברים    נזירות  אדם  וב"ה  דבריו  בגמר  דאמר  יוסי  כרבי 
עימו,   ופתחו  נדר  כאן  ויש  כדי נתפס,  ובתוך  נדר  כאילו  הוא  והרי 

דיבור מצא לו פתח וחרטה שאין הנדר חל כלל, )ואף שבמקרה שעליו דיבר 
שתסתאב  עד  תרעה  ושלמים,  עולה  תמורת  זו  הרי  האומר  והיינו  יוסי,  רבי 

ל  דמיה  וחצי  לעולה  דמיה  חצי  ויהיו  שדבריו ותימכר  התם  שאני  שלמים, 
סותרים זה את זה, אבל הכא כוונתו לפרש את תחילת דבריו, וגמר דבריו זה  
העיקר. ולכן רבי יהודה סובר במתני' שגם לב"ש הוא נזיר רק מגרוגרות, אף 
שבתמורה הוא סובר תפוס לשון ראשון, דהתם שהדברים סותרים תופסים  

ילת דיבורו. והא דלא אמרינן  לשון ראשון, אבל הכא הוא בא לפרש את תח
נחלקו  ורבנן  ר"מ  דא"כ  לבטלה,  דבריו  מוציא  שאדם  כרבנן  סוברים  שב"ה 
כוונתו   כלי  בערך  ר"מ  ומה שלפי  כב"ש.  יסבור  ור"מ  וב"ה,  ב"ש  במחלוקת 
לדמים, כיון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, שאני התם ששייך דמים לכלי, 

גם   והרי  שיוכל,  מה  להקדש  לתת  אבל  וכוונתו  דמים,  הכונה  אדם  ערך 
אומרים  ולכן  לבטלה,  דבריו  הוציא  ובע"כ  כלל,  נזירות  שייך  לא  בגרוגרות 

 שבא בסוף דבריו לפרש תחילת דבריו(. 

 הגמרא שואלת שגם לב"ש יש כאן נדר ופתחו עימו. 

ולכן מבארת הגמרא שב"ש סוברים כר"מ שאין אדם מוציא  
ו לבטלה,  שאין  דבריו  יודע  שאדם  וכיון  בגרוגרות  כוונתו  נזירות 

על  להשאל  כוונתו  הגרוגרות  מן  ובאומרו  גמורה,  לנזירות 



בו  נזירותו,   וחוזר  מתחרט  שהוא  הכונה  נדרו  על  להשאל  בא  שלא  ואף 

וחרטה,  פתח  ע"י  הנדר  את  ולבטל  נדרו  על  לחכם  להשאל  שבא    כאדם 
דנזירות וסברי דכמו שאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות  

דכתיב   הקדש. כהקדש  הוי  טעות  דהקדש  וסברי  פרע",  גדל  יהיה    "קדוש 
מן   מנחה  עלי  הרי  דבאומר  כר"ש  דסברי  נזיר,  אינו  ולב"ה 

)ולא די השעורים פטור משום שלא התנדב כדרך המתנדבים.  

 לומר שב"ה לטעמייהו דיש שאלה להקדש, דא"כ יהיה אסור בגרוגרות(.

הר  ט: בדבר אחר, דלב"ש  וב"ה  ב"ש  נחלקו  נתן  הוא  לרבי  י 

לבטלה,   דבריו  מוציא  אדם  שאין  כר"מ  דסברי  ונזיר,  נדור 
ולב"ה הרי הוא נדור   .וכרבי יהודה דס"ל שלב"ש חל עליו נדר

 ואינו נזיר, דס"ל כרבי יוסי שבגמר דבריו האדם נתפס. 

שלכו"ע  נתן  רבי  אמר  בתרא  אלא    ללישנא  נזירות,  כאן  אין 
אין כאן נדר  ולב"ה אף  הנ"ל,  וכר"י  נדר,  הוי  וכר"ש ,  שלב"ש 

 דבאומר הרי עלי מנחה מן השעורים פטור.

 המתחייב מנחה שאינה ראויה
מנחת נדבה אינה באה אלא מן החיטים מסולת ושיעורה עשרון והיא 
יבואר מה הדין באומר שיביא מנחה מן   באה עם שמן ולבונה. ולהלן 

 שעורים או מן העדשים וכדומה, מה הוא צריך להביא, ומדוע.ה

האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים, יביא מן החיטים  
קנאות. ומנחת  חוטא  מנחת  אלא  משעורים  באה  מנחה   -מקמח  שאין 

יביאנה בשמן ולבונה. חצי    -יביא מסולת. שלא בשמן ולבונה
והיינו טעמא שאין מנחה פחותה מעשריביא עשרון שלם    -עשרון ון, 

ומחצה  דכולהו. שלא   -עשרון  מפני  פוטר  ור"ש  שנים.  יביא 
 התנדב כדרך המתנדבים.

ב"ש  במחלוקת  תלויה  מנחה  גבי  מחלוקתם  אם  דנה  הגמ' 
חייב  אם  עדשים  התנדב  אם  הדין  ומה  נזירות.  גבי  וב"ה 

 להביא חיטים או לא.

נחלקו במחלוקת ב"ש וב"ה הנ"ל מה    חזקיה סבר דת"ק ור"ש
אמר  ואם  הדבילה,  ומן  הגרוגרות  מן  נזיר  הריני  באומר  הדין 

בו חזקיה   וחזר  כלום.  לא אמר  שת"ק מן העדשים  שאמר  ממה 

משום דא"כ אמאי    סובר כב"ש ומשום שאין אדם מוציא דבריו לבטלה,
עדשים   תני  טפי,  לא  רבותא  )שב"ש דהוי  חזקיה  סובר  אלא 

כרב  יהודה(,  סוברים  יהודה,  י  כרבי  סוברים  שב"ש  גורסים  לא  התוס' 

אלא שחזקיה סובר שת"ק כב"ה, ובשעורים אדם טועה ולא בעדשים, דאין 
   מנחה באה כלל מעדשים.

לרבי יוחנן אף אם אמר הרי עלי מנחה מן העדשים מביא מן  
שלא  בגלל  בו  חזר  שאם  לחזקיה  יוחנן  רבי  ואמר  החיטים. 

י"  העדשים",  "מן  השעורים כתוב  מן  שאף  לחדש  שבא  ל 
או   העומר  למנחת  שכוונתו  אומרים  ואין  החיטים,  מן  מביא 

סוטה   במנחה למנחת  יתחייב  לא  יקדשו  לא  השעורים  שאם  והו"א 

דבריו  מוציא  אדם  שאין  ומשום  וכב"ש,  חיטים,  שמביא  קמ"ל  אחרת, 

אבל באומר מן העדשים ודאי מביא מן החיטים. ומה    לבטלה,
יוחנן   רבי  יודע שאמר  הייתי  אילו  באומר  מדברת  שהמשנה 

כך   נדרתי  לא  כך  נודרים  שעורים שאין  שנודרים  לומר  טעיתי  אבל 

מן   מביא  לכן  ורק  חיטים,  נודר  הייתי  ולולא הטעות  וקנאות,  חוטא  כמנחת 
)וכן בקמח טעה במנחת קנאות אף בשמן ולבונה, וכן בחצי עשרון    החיטים,

אבל שלם(,  עשרון  להביא  שצריך  ידע  לא,   לא  מנחה  כזו  שאין  בעדשים 

 לדבריו דחזקיה הוא דקאמר. 

 מחלוקת ב"ש וב"ה בפרה ודלת

אני,    -מתני'  י. עומדת  אם  נזירה  הריני  זו  פרה  אמרה  אמר 

אמר הדלת הזה הריני נזירה אם נפתח אני, ב"ש אומרים נזיר,  
וב"ה אומרים אינו נזיר. אמר רבי יהודה אף כשאמרו ב"ש לא 

 באומר פרה זו עלי קרבן אם עומדת היא. אמרו אלא 

לשון המשנה אינו מובן כפשוטו, שהרי פרה אינה יכולה לדבר, וגם דברי 
הפרה אינם סיבה לקבלת נזירות )יעב"ץ(, ולכן הגמרא מבארת שמדובר 
משמעותו  אם  לדון  שיש  נוסח  אמר  והוא  לפניו,  רבוצה  פרה  שהיתה 

 נזירות, וכדלהלן.

תה פרה רבוצה לפניו, ואמר כסבורה לרמי בר חמא איירי בהי
כוונתו  פרה זו שאינה עומדת   אין דעת לחשוב,  ואף שלפרה  מאיליה, 

חישבה   "והאניה  דכתיב  כהא  כך,  חושבים  אותה  שרואים  שהאנשים 

מאיליה  להשבר", עמדה  אם  מבשרה  נזיר  ועמדה  הריני   ,
וכו'(,   )וכן בדלת סגורה  אמר מאיליה  לא  מבארים שהאדם  )התוס' 

הנו אם  את  וב"ה  ב"ש  ונחלקו  מאיליה,  עמדה  אם  מבשרה  נזיר  הריני  סח 

שלב"ש חלה עליו נזירות, ולב"ה אינו נזיר,   מפרשים כך בכוונתו(,
ונחלקו במחלוקת הנ"ל לענין המקבל נזירות מן הגרוגרות ומן  
מיחלפן   שאלו  משום  דב"ש  הטעם  שאין  וקמ"ל  הדבילה, 

בכובענבים   היה  ושמא  נינהו,  פירי  בפיו דתרוויהו  ועלה  ענבים  לומר  ונתו 

משום    גרוגרות, טעמם  אין  וכן  בבשר.  גם  נחלקו  אלא 
יין   ולשתות  בשר  לאכול  רגילים  בני  שבסעודה  בלשון  ומיחלף 

בזה, זה  ובדֶ  אדם  בדבילה.  גם  נחלקו  שאף  לֶאלא  קמ"ל  ת 

מודים   שב"ה  הו"א  דלת  רק  תנא  ואי  ב"ש,  פליגי  בדלת 
 בגרוגרות ובשר. 

רמ דברי  את  דוחה  עמדה  רבא  אם  תנן  לא  דהא  חמא  בר  י 
נזירות  מאיליה,   נזירות  לתלות  בלא  מבשרה,  נזיר  הריני  תני  לא  ואמאי 

אין  קתני,  והכי  מחסרא  חסורי  במשניות  שאומרים  דמצינו  )ואף  בהעמדה, 
והכא לא מוכח במשנה  אומרים כך אלא כשמוכח במשנה שיש בה חסרון, 

ל המשנה  למה  הגמרא  שאלת  ובכלל  חסרון.  בה  את שיש  מעמידה  א 
 המחלוקת האם הנודר נזירות מן הבשר חלה עליו נזירות(. 

ואין לומר שהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר הרי היא עלי קרבן 
 שהרי דלת אינה בת קרבן. אם לא עמדה,

הריני  לרבא איירי מתני' שהיתה פרה רבוצה לפניו וכוונתו    י:

עמדה   לא  אם  מיין  נזיר נזיר  הוי  דלב"ש  מאיליה,  ועמדה 
אינו   ולב"ה  והרי לא העמידה,  דכוונתו שיכול הוא להעמידה 
היא   והרי  תעמוד  שהיא  יודע  שהוא  להראות  דכוונתו  נזיר 

להביא עמדה.   כוונתו  קרבן,  קתני  ולא  נזירה  הריני  קתני  דבמתני'  )ואף 

, היו  בהמה זו בקרבן נזירות, ואע"פ שקרבנות נזיר אינם באים מבהמה גסה
ולזה כוונתו. ואף דמתני'   ונדבות עם קרבנות הנזירות,  רגילים להביא נדרים 
לא קתני אם לא עמדה, כיון שלרבא המחלוקת תלויה בעמידה וא"א לפרש  

 אם לא נוסיף בלשון המשנה, אומרים חסורי מחסרא והכי קתני(. 

נימא  הגמ ואי  נדר,  דהוי  ר"י  מדברי  רבא  דברי  את  דוחה   '
 שאמר הריני נזיר מיין, איזה איסור הוא התפיס בפרה. 

שאמר   דאיירי  מבארת  לא  הגמ'  אם  מבשרה  נזיר  הריני 
, דלב"ש הוי נזיר דכוונתו שיכול הוא  עמדה ועמדה מאיליה

דב"ה   נזיר,  אינו  עמדה  לא  אם  אף  ולב"ה  להעמידה, 
שהמקבל וקאמרי    לטעמייהו  נזיר,  אינו  פרה  מבשר  נזירות 

יודע  שהוא  להראות  דכוונתו  נזיר,  אינו  כאן  לב"ש   שאף 
והעמידה,  שהיא תעמוד.   נזיר מבשרה אם עמדה,  הריני  )אבל אם אמר 

      אף לב"ה הוי נזיר, דמשמע שבכל ענין שתעמוד יהיה נזיר(.

 , הרי זה נזירמזגו לו את הכוס ואמר הריני נזיר ממנו  י"א.

ואם הוא שיכור ואמר הריני נזיר ממנו אינו    וכל דיני נזירות עליו.
דכמאן דאמר הרי הוא עלי קרבן,    ולא נאסר אלא באותו כוס,נזיר  

דדרך להפציר בשיכור שישתה, והוא אינו רוצה לשתות ואמר שהוא נזיר כדי  

מעליו, כוס   לסלקם  לו  יביאו  שלא  כדי  זה  בלשון  אמר  ולא 
 שה אחת שהיתה שיכורה וכו'.אחרת. ומעשה נמי בא

 המקבל נזירות לחלק מדיני נזירות
להלן יבואר מה הדין במקבל נזירות רק לחלק מדיני נזירות, אם הוא 
מאיסורי  אחד  על  בנשאל  וכן  נזיר,  שאינו  או  נזירות  דיני  לכל  נזיר 

 נזירות אם בטלה כל הנזירות או לא.  

ומיטמא  האומר   יין  שותה  שאהיה  ע"מ  נזיר  הריני 
 , הרי הוא נזיר ואסור בכולם.  למתים

נזיר האומר   שיש  אני  שהנזיר יודע  יודע  איני  אבל  ות 
דס"ל הרי הוא אסור אף ביין,    ולא קיבלתי עלי איסור יין,  אסור ביין

ולר"ש אינו נזיר   לעיל ג: שאף הנודר מאחד מאיסורי נזיר אסור בכולם,
 דס"ל התם שאינו נזיר עד שיזיר מכולם.

ולרבינא  לוי ר"ש חולק גם במקרה הראשון.  בן  יהושע  לרבי 
מ ברישא,  ר"ש  בתורה מודה  שכתוב  מה  על  שהמתנה  שום 

דכשאמר הריני נזיר חלה עליו נזירות לכל מילי, וכשאמר ע"מ תנאו בטל,  

קיים,  והמעשה  בטל  שהתנאי  בתורה  שכתוב  מה  על  תנאי  מטיל  הוא  הרי 
)דבעינן  בתנאי  ליתא  בשליחות  דליתא  דמילתא  משום  הטעם  לומר  )ואין 

היה   שיהושע  ראובן  ובני  גד  בני  דתנאי  דכיון דומיא  משה(,  של  שליח 
שאחרים יכולים להביא את הקרבנות תחתיו חשיב כאילו כל המעשה יכול 
נזיר לגלח בבית  להעשות ע"י שליח. והא דאמרינן במנחות שהאומר הריני 
חוניו, יגלח בבית המקדש, ואם גילח בבית חוניו יוצא, גילוח בבית חוניו לא 

שאפשר   מפני  בתורה,  שכתוב  מה  על  מתנה  לנזירות חשיב  דיבורו  לפרש 
רגילה עם תנאי לגלח בבית חוניו, אבל אפשר לפרש שאין כוונתו אלא לצער  
בעזרה,   חולין  הוי  המקדש  ובבית  יצא  חוניו  בבית  גילח  אם  ואז  עצמו, 
והנזירות תלויה, שאם יגלח במקדש התברר שכוונתו לנזירות רגילה והתנאי  

שכוונתו   התברר  חוניו  בבית  גילח  ואם  תפס,  עצמו(.לא  ולרבי   לצער 
נזיר  יהושע בן לוי לא הוי כמתנה אלא כאומר חוץ   אינו  דלר"ש 

עד שיזיר מכולם, )ומה שבמקדש ע"מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה, אין 
הרי  וכיון שאמר  קידושין לחצאין,  אין  חוץ  גם אם אמר  לחוץ, התם  כוונתו 

מ ילפינן  בנזיר  אבל  גמורים,  קידושין  חלים  לי  מקודשת  שצריך  את  קראי 

מכולם(.   כשיזיר  ולא  שרבינא  ד  הי תווותניא  תנאי  הוי  מנת  על  באמר 

 חוץ. 

האומר יודע אני שהנזיר אסור ביין, וסבור הייתי שיתירו  
או טומאה יין  או לי  ביין  אלא  לחיות  יכול  אני  מפני שאין   ,

המתים   את  קובר  שאני  מפני  מפני  בשכר  בהם  לטפל  צריך  ואני 

  -י לקבל אסור יין או טומאה למתיםדוחקי, ולא היה בכוונת

נזיר.  אינו  ולר"ש  מכולם,  נזיר  הוי  לת"ק  קמא  ללישנא 
 והופכים את הגירסא במתני'. 

וללישנא השניה איירי בנדר מכל דיני נזירות ונשאל על   י"א:

דלרבנן מהם,  אחת   אחד  על  שבמקבל  כמו  בכולם  הותר 
כולם,   על  התירו,מקבל  כך  קבלה    דכאיסורו  שאינה  כמו  ולר"ש 

   להתיר את האחרים.על אחת, כך אינו שאלה על אחת 

נדרים   )ארבעה  אונסים  נדרי  בדין  נחלקו  בתרא  וללישנא 
כגון שהמוכר אומר קונם ככר זה עלי אם התירו חכמים, נדרי זירוזין  

בפחות מד' דינרים, והלוקח אומר קונם ככר זה עלי אם   אמכור לך חפץ זה

נדרי הבאי. נדרי   אתן לך יותר מב' דינרים, רצון שניהם לקנות בג' דינרים.
שאכל.שגגות   ושכח  היום  אכלתי  אם  זה  ככר  אונסים    קונם  ונדרי 

לבוא יכל  שלא  אונס  לו  ואירע  פלוני  ביום  אצלו  שיאכל  חבירו  (, שהדירו 
כי אונס  חשיב  יין,והכא  בלא  לחיות  יכול  שאינו  נזיר   ון  אינו  דלרבנן 

דסברי שארבעה נדרים מותרים בלא חכם )כשיטת שמואל(, 
לחכם   שאלה  צריכים  נדרים  שד'  דס"ל  נזיר  הוי  ולר"ש 

ידע על  )כדאמר רב יהודה בשם רב אסי(.   )ואף דשאני התם שלא 

ה  האונס בשעת הנדר, משא"כ היכא שידע על האונס בשעת הנדר א"צ שאל 
יכל   הנדר  דבשעת  אח"כ,  בא  שהאונס  מיירי  נמי  דהכא  ר"ת  מפרש  לחכם, 
לחיות בלי יין, או שהיה עשיר ולא היה מוכרח להטמא למתים ואח"כ העני.  
אי נמי כמו ששם נחלקו היכא שאין פיו וליבו שוים אם צריך שאלה לחכם,  

 הכי נמי פליגי הכא(.

                         מינוי שליחות וכדומה

 בדבר שא"א לעשות עכשיו
נזירות עבור אחר,   מבואר במתני' שהמקבל על עצמו להביא קרבנות

גם   האם  דנה  הגמרא  אחריו.  נזירות  שקיבל  למי  להביאם  יכול  הוא 
בשליחות ניתן למנות שליח לדבר שעכשיו המשלח לא יכול לעשות, 
אסור   המשלח  האם  מת,  והשליח  אשה  לקדש  שליח  בשולח  ונ"מ 

 באשה שקרובותיה היו נשואות בזמן מינוי השליחות.

נזיר,   נזיר ועלי לגלח  ולהביא האומר הריני  בנזירות  חייב  שהוא 

קרבנותיו, ולהביא  אחר  נזיר  לגלח  וגם  ושמע חבירו ואמר    קרבנותיו 
נזיר,   ואני  לגלח  הראשון,  ועלי  כדין  פקחים    שדינו  היו  אם 

שכל אחד נוהג נזירות ל' יום ומביא קרבן רק בעבור מגלחים זה את זה,  

נזיר,   עבור  קרבן  להביא  יכול  אדם  שכל  כמו  עבורו,  מביא  וחבירו  חבירו 

נדרו, ידי  ויצא  קרבן אחד  רק  הביא  וכל אחד ואם לאו    ונמצא שכל אחד 

 מגלחים נזירים אחרים. הביא קרבן לעצמו,

קיבל   הגמ' מסתפקת מה הדין אם השני אמר רק "ואני", אם
את  רק  או  הנזירות,  את  רק  או  הדברים,  שני  את  עצמו  על 
ה"עלי לגלח". לרב הונא בריה דרבי יהושע ליכא ראיה מדתנן  
במתני' "ואני, ועלי לגלח", שאם אמר רק ואני אין משמעות 
איכא   ולרבא  דבריו,  לכפול  דדרך  לגלח,  גם  שצריך  דבריו 

 . ראיה ממתני' שבאומר ואני לא קיבל אלא דבר אחד

האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם לרבי יוחנן    י"ב.

השליח שליח   ומת  דחזקה  שבעולם,  הנשים  בכל  אסור 
)ואיסור זה הוא מדרבנן, עושה שליחותו ואין ידוע את מי קידש.  

שקנסו אותו על מה שעשה שליח ולא פירש את מי יקדש, אבל מדאורייתא  
ע כמחצה על מחצה דמי אלא מותר, דאזלינן בתר רובא, ולא אמרינן כל קבו

יהיו אסורים לישא אשה שמא  ניכר לעצמו. דאי לאו הכי כולם  כשהאיסור 
אשה זו היא זו שנתקדשה, ואף לר"ת שהאשה נאמנת לומר שלא נתקדשה,  

 מ"מ יהיו אסורים בקטנות שמת אביהם שמא קיבל בשבילם קידושין(.

לקן,  עופות  זוג  שהמפריש  דתניא  מהא  מקשה  לקיש  ריש 
ויולדת שמביאים א פירש איזה לעולה ואיזה לחטאת  ול וזבה  בזב 

העוף, ועולת  העוף  אחת   חטאת  שמתה  או  מהם  אחת  ופרחה 
מהם, יקח זוג לשני, ואם פירש איזו לעולה ואיזו לחטאת אין  
שבעולם   מהעופות  קינים  להביא  יכולים  ואמנם  תקנה.  לו 

אחת(, לו  שפרחה  אדם  אותו  ה  )אפילו  זה  שמא  חוששים  עוף  ולא 
 שפרח. 

רבי יוחנן דוחה דשאני קן דכיון דנייד הולכים אחר הרוב, אבל 
)ואף דלא חשיב קבוע וכנ"ל, מ"מ דמיא קצת לקבוע ויש  אשה לא ניידא  

 , ואף אם קידשה בשוק, הרי היא חוזרת לקביעותה.להחמיר(

לה   שאין  באשה  מותר  שהמשלח  יוחנן  רבי  מודה  לרבא 
אסורה עליו, או שאותם  קרובות שאם קידש אותם תהא היא 

קרובות היו מקודשות בשעת מינוי השליחות, אע"פ שאחרי 
 מינוי השליחות נתגרשו.

שליח  משוויא  דכי  משום  דרבא  שטעמא  מבינה  הגמ' 
ואין דעתו לקדש אשה שנתגרשה אח"כ, ואם במילתא דקיימא קמיה  

 קידשה השליח לא חלים הקידושין.  

הנ יכול  במתני'  איך  א"כ  שואלת  להביא  הגמ'  הראשון  זיר 
קבלת  בשעת  נזיר  היה  לא  השני  והרי  השני,  לנזיר  קרבן 
למי   לגלח  שכוונתו  ממתני'  ומוכח  הראשון.  של  נזירותו 
לגבי  נימא  נמי  והכי  הקרבנות,  הבאת  בשעת  ראוי  שיהיה 

 שליחות קידושין.



כן הגמ' מבארת דטעמא דרבא ש  י"ב: האדם  ועל  שבדעת  אף 

עכשיו,   ראוי  שאינו  מה  על  בדבר   מ"מגם  שליח  למנות  יכול  אינו 
)ומה שמצינו שממנים שליח על הפרשת  שאינו יכול לעשותו עכשיו.  

חלה לפני שחל החיוב, אומר ר"ת שיש ביד המשלח להביא עיסה מגולגלת 
בא  שלא  דבר  חשיב  ולא  נילוש,  כשיהיה  הקמח  על  חלה  שתהא  ולומר 

ש מה  אמנם  העיסה,  את  ולגלגל  ללוש  שבידה  כיון  ללוש לעולם,  בידה  זה 
ולגלגל זה לא מחשיב בידו לענין שיכול לעשות שליח לולא שיכול להפריש  

 חלה כבר עכשיו(. 

יונתן אם   הגמ' דוחה ממה שמצינו שנחלקו רבי יאשיה ורבי 
דלא   יאשיה  לרבי  )ואף  נדרים,  להפרת  שליח  למנות  אפשר 
מהני אינו אלא משום דכתיב "אישה יקימנו ואישה יפרנו"(,  

נדרים  ומבואר ש יכול להפר  אע"פ שלרבנן הבעל עצמו אינו 
)ולרבי  להפרה.  שליח  למנות  יכול  היה  מ"מ  שחלו,  לפני 
א"א   ולכו"ע  שחלו,  לפני  נדרים  להפר  יכול  הבעל  אליעזר 

דהקמה בטעות הוא דשמא תדור דבר שאין לקיים נדרים לפני שחלו  

 (.בידו להקים

דרבי יאשיה סובר כר"א הסובר שאפשר   הגמ' מתרצת שי"ל 
בעצמו, עשה  יפר  ולא  שליח  שמינה  ומה  הנדר,  לפני  להפר 
זאת שמא בשעת צאתו לדרך ישכח או יכעס או יהיה טרוד 

בעצמו.   יפר  י"ל ולא  בדעתו,  מיושב  כשהוא  עכשיו  מיפר  שאינו  )ומה 

ם שאינו רוצה להפר אלא נדרים שתדור אחרי שיצא לדרך, ואם יפר כל נדרי 
 שתדור אחרי שיסע לדרך, זה יגרום קטטה ביניהם(.

האומר הרי עלי לגלח חצי נזיר,    -המקבל חצי קרבנות נזיר 
נזיר   חצי  לגלח  עלי  ואני  ואמר  חבירו  שהרי  -ושמע  נקט,  בכדי 

חייב להביא    דס"ל תפוס לשון ראשוןלר"מ    המחלוקת היא גם בראשון,
נות, ולאו  כל הקרבנות, דכשאמר הרי עלי התחייב בכל הקרב 

מגלח   ולחכמים  נזיר.  חצי  כשהוסיף  חיובו  לבטל  כמיניה  כל 
נזיר  קרבנות  חצי  אמר  ואם  עמו.  ופתחו  נדר  דהוי  נזיר,  חצי 

 כיון שסמך תיבת חצי לתיבת קרבן.עלי, לכו"ע אינו חייב אלא חצי,  
הקרבנות,   כל  את  חייב  עלי,  נזיר  חצי  קרבנות  אמר  כיון  ואם 

 דאין נזירות לפלגא.  שסמך תיבת חצי לתיבת נזיר,

 האומר הריני נזיר לכשיהיה לי...
האם   ולד,  או  בן  לו  כשיהיה  נזירות  במקבל  הדין  מה  מבואר  להלן 
ומה הדין כשאשתו הפילה   וכדומה,  נזיר או גם בבת  דווקא בבן הוא 
ואני, האם  הדין כשחבירו אמר  ומה  או בת,  בן  היה  זה  ידוע אם  ולא 

 הכונה כשיולד לראשון בן או שהכונה כשיולד לשני בן.

נזיר    י"ג. הריני  להאומר  בןלכשיהיה  לקב"ה   י  ושבח  כהודאה 

ונולד לו בן, הרי הוא נזיר, ואם נולדה לו בת או   שחננו וזיכהו בבן,
שכוונתו  אומרים  ואין  נזיר.  אינו  ואנדרוגינוס  טומטום 

 כמו "ואיבנה גם אנוכי".לכשאבנה 

אמר   אם  ולדאבל  לי  טומטום    כשיהיה  בבת  גם  נזיר  הוי 
 יחשב ביני אינשי.ואנדרוגינוס. ואין אומרים שכוונתו לולד דמ

ואין ידוע אם היה נפל או שהיה בן קיימא וכלו לו   ואם הפילה אשתו

יהודה הסובר    חדשיו, והיינו כרבי  נזיר,  אינו  יש    בנודרלת"ק  אם 

ונגנב  בכרי   כור  מאה  נזיר מספק,  זה  יהודה  שאינו  לרבי  הכונה  )ואין 

בן קיי נזירות אלא להפלאה, דא"כ אפילו בולד  ניתנה  מא אינו  הסובר שלא 

ולר"ש הוי נזיר מספק,   נזיר, כיון שבשעת הנדר הוא לא היה בעולם(. 
ויאמר שאם היה הולד בן קיימא הרי הוא נזיר חובה, ואם לאו  

ומונה נזירות ומביא קרבן ומותר ביין ולגלח, ואם לא הרי הוא נזיר נדבה, 

ימיו כל  ויאסר  ימיו לר"ש, דמספק אסור לגלח  יהיה מקולקל כל    יעשה כך 
  ביין ותגלחת וטומאה.

קיימא,  ואם חזרה אשתו וילדה בן  לת"ק הרי הוא    מהריון אחר 
ולר"ש   והיינו שלפי רבי יהודה הנפל לא נחשב כלל ועכשיו הוא נזיר,נזיר  

בתנאי, נזירות  קיבל  הנפל  בזה שאם הראשון היה    גםיתנה    שאחרי 
   חובה השני נדבה, ואם הראשון נדבה השני חובה. 

מאותו הריון   וחזרה וילדה  לנזירותוואם הפילה והפריש קרבן  

קיימא,   בן  הקדושה  עצמו  חלה  להחמיר  נזירות  שספק  לר"ש 
מספק, ולרבי יהודה שספק נזירות להקל הגמ' מסתפקת אם  

היה בן קיימא, דטיפה אחת מפני שזה ראיה שגם הראשון    חלה הקדושה

נחלקת לשנים, או שמא מקצת הטיפה נקלטה מיד ומקצתה נקלטה אחרי 

אבל מלקות ונ"מ לאיסור גיזה ועבודה    ב' או ג' ימים והשני היה נפל,

 תיקו.  אין בו,

רחומי מסתפק בן,   בן  לי  לכשיהיה  נזיר  הריני  דאמר  היכא 
כשלחבירו נזירות  מקבל  אם  ועלי,  ואמר  חבירו  יוולד    ושמע 

בן, או כשלו עצמו יוולד בן. ואת"ל שמקבל כשיוולד לו עצמו  
בזה  גם  האם  "ואני",  אמר  אם  הדין  מה  להסתפק  יש  בן, 
כוונתו לעצמו, או שכוונתו שאני אוהב אותך כמותך. ואת"ל  
שכוונתו בשניהם כשיוולד לחבירו בן, יש להסתפק מה הדין  

ושמע   בן,  לפלוני  כשיהיה  נזיר  הריני  אמר  ואמר אם  חבירו 
בזה  שגם  או  מילתא,  ליה  כסיפא  בפניו  שרק  די"ל  ואני, 

 כוונתו שאני אוהב אותו כמותך. תיבעי.

 סדר מנין ב' נזירויות בכמה מקרים
, הגמרא מבארת ודנה בכמה מקרים שאדם קיבל על עצמו ב' נזירויות

נזירות   איזה  השניה,  הנזירות  באמצע  להתחיל  צריכה  מהם  ואחת 
 נמנית ראשונה. 

, ונולד לו בן האומר הריני נזיר, ונזיר לכשיהיה לי בן  י"ג:

את  הנזירות השניה אחרי שגמר  מונה את  הנזירות,  באמצע 
  ואחרי כל נזירות מגלח ומביא קרבן.הראשונה, 

ונז בן,  לי  כשיהיה  נזיר  הריני  אמר  בן ירואם  לו  ונולד   ,
כיון שהוא קיבל  מניח נזירותו ומונה את נזירות בנו  באמצע הנזירות,  

שלו, הנזירות  לפני  משלים את שלו,    אותה  על  ואח"כ  מגלח  ואח"כ 

שיער   גידול  דאין  בסוף,  אלא  יגלח  לא  אבל  קרבנות,  שתי  ומביא  שתיהם 
   פחות מל' יום ולא יוכל לקיים מצות גילוח על נזירותו.

  ונזיר   יום  כ'  לאחר  נזיר  הריני  באומר  מסתפק  באר  י"ד.

  השלמת  אחרי  עד יגלח  ולא מיד השניה   הנזירות  חלה  אם ,מעכשיו 

 ימים.  עשרה רק לו ישארו  שאח"כ כיון  לא או הנזירויות, שתי

באומר   להסתפק  יש  מיד,  חלה  שלא  נזיר ואת"ל  הריני 
רק   , אם חלה הנזירות השניהלאחר כ' יום ומעכשיו ק' יום

יכול   שאינו  כיון  יום,  כ'  לאחר  שחלה  הנזירות  סיום  לאחר 
כן   לפני  יום,לסיימה  ק'  של  רצופה  נזירות  רוצה  שחלה    והוא  או 

מיד   השניה  לנזירות הנזירות  יום  ל'  ימנה  ואח"כ  יום  כ'  ממנה  וימנה 

קרבן, ויביא  ויגלח  יום  פ'  עוד  ימנה  ואח"כ  קרבן,  ויביא  ויגלח  כיון    השניה 
דהיינו ל' יום, דהא דתגלחת יק גידול שיער לבסוף  שיהיה לו מספ

סותרת היינו היכא שלא יהיה לו בסיום הנזירות תגלחת של גידול שיער ל'  

ל'   יום. ואח"כ  לשניה  עשרים  מונה  שבזה  פושטת  )הגמ' 
 לראשונה ואח"כ משלים פ' לשניה(.  

הדין   מה  להסתפק  יש  מיד,  השניה  הנזירות  שחלה  ואת"ל 
א עולם  כשהנזירות שחלה  נזירות  היא  יום  כ'  שאם  חרי  שדינו 

אם הוא נזיר בכ' יום הראשונים    הכביד שערו מיקל ומביא ג' בהמות,
ואח"כ ימנה את הנזירות הרגילה, ויגלח אחר ל' יום או אחרי שנה כדין נזיר  
כיון  נזירותו  הפסקת  חשיב  ולא  ליה,  כדאית  ולמר  ליה  כדאית  למר  עולם 

ו זו  נזירות  על  להשאל  הראשונה,  שבידו  הנזירות  את  שאינו  המשיך  או 
הראשונים   ימים  בכ'  באמצע  נזיר  מפסיקה  הרגילה  שהנזירות  כיון 

 הנזירות עולם.

ואת"ל שהוא נזיר מיד כיון שיכול להשאל לחכם על הנזירות 
בנזירות שמשון   גוונא  השניה, יש להסתפק מה הדין בכהאי 

כיון  שא"א להשאל עליה,   גוונא  בכהאי  להשלים  אם  יוכל  לא  שודאי 

אותה  שמונה  או  מיד,  למנותה  להתחיל  כוונתו  אין  הראשונה  הנזירות  את 
זו  בנזירות  לנהוג  שיכול  מה  מ"מ  יום,  ל'  אחרי  לגלח  יוכל  שלא  ואף  מיד, 
נזירות   וינהג  זו  נזירות  יפסיק  ואח"כ  יום,  כ'  ינהג  וטומאה  יין  איסור  דהיינו 

נזירות שמשון עכשיו  קיבל  ואם  ודאי   שמשון.  רגילה,  נזירות  יום  כ'  ואחרי 
ולא  הרגילה  הנזירות  על  יכול להשאל  כיון שהוא  מיד,  נזירות שמשון  חלה 

 יהיה הפסק בנזירות שמשון. 

דמצד אחד זה יום הגמ' מסתפקת באומר הריני כמשה בז' אדר  

זה  ביום  כשמת  שני  ומצד  זה,  ביום  גדולה  שמחה  ישראל  ושמחו  הוולדו 
נז קיבלו  רבים  או מסתמא  לשמחה  כוונתו  אם  להסתפק  יש  וא"כ  ירות, 

איך  א"כ  בבמה,  קרבים  אינם  ונדבות  נדרים  למ"ד  התוס'  )והקשו  לנזירות. 
אותם נזירים סיימו את הנזירות, והרי לא יכלו להקריב קרבנות, וכן קשה על  

 נזירות אבשלום(. 

 מתי סותר ימי הנזירות
נזיר שנטמא בימי הנזירות הרי הוא סותר את הנזירות וצריך למנותה  
בימי   ממש  נטמא  לא  שהנזיר  באופנים  דנה  להלן  הגמרא  מתחילה. 
הנזירות, אבל הוא עדיין לא סיים את הנזירות לגמרי, האם הוא צריך 

 למנות את הנזירות מתחילה או לא. 

ימי  , והתחיל למהריני נזיר כשיהיה לי בן ונזירהאומר   נות 
בנו,  נזירות  ימי  ומנה  נזירותו  ימי  והניח  בן,  לו  ונולד  נזירותו 
נזירותו,  את  גם  סותר  יוחנן  לרבי  בנו,  נזירות  בימי  ונטמא 

)אמנם אם נטמא בימי השלמה שלו אינו סותר דנזירות אריכתא היא,  

בנו(, של  דשתי   את  בנו,  נזירות  אלא  סותר  אינו  לקיש  ולריש 
הם.   הנזירויות  שלו והאומר  את  שמונה  בן,  לי  כשיהיה  ונזיר  נזיר  ריני 

שכבר   כיון  שלו  את  סותר  אינו  לכו"ע  בנו  בשל  נטמא  אם  בנו,  של  ואח"כ 
 סיים אותה. 

נחלקו    י"ד: בימי  וכן  ונטמא  מצורע  שנעשה  בנזיר 

שהדין הוא שימי חילוטו אינם עולים לנזירות אבל אינם סותרים ,  צרעתו

הנזירות, ימי  את  יוחנן סותר  ולריש   לרבי  כיון שנטמא,  נזירותו 
נזיר,   אינו  צרעתו  שבימי  כיון  סותר  אינו  כשיטהר לקיש  אלא 

נזירותו. ימי  וישלים  ויחזור  מצורע  קרבנות  ויביא  יגלח  )ההוא    מצרעתו 
משא"כ   היא  אחת  דנזירות  היא  המקרים  בין  לחלק  אמינא 

 מצורע, קמ"ל(. 

יר ל' כגון שאמר הריני נז  ואם נטמא בימים שמגדל שיער לגלח

ולהביא  לגלח  יכול  דאינו  כרחו,  בעל  ליסטים  גילחוהו  יום  כ'  ואחרי  יום 
קרבנותיו אלא אחרי עוד ל' יום של גידול שיער, דאין גידול שיער פחות מל'  
יום, אבל בשערים יום האחרונים אינם אלא לגידול שיער, דכבר השלים ימי 

שהשלי נזירותו.   כיון  יוחנן,  לרבי  אפי'  סותר  אינו  כבר  לרב  ם 

אותה   שזו  כיון  לקיש  לריש  אפי'  סותר  ולשמואל  נזירותו, 
 נזירות.

,  ואם נטמא הנזיר לאחר זריקת דם קרבנותיו לפני גילוח 
מעכבת   שתגלחת  דס"ל  אליעזר  יין לרבי  בשתית  סותר   ואסור 

וסותר היינו  והיינו כאילו נטמא קודם הבאת קרבנותיו,  דחשיב תוך מלאת, 

קרבנו ולהביא  לחזור  מעכבת    ת,שצריך  אינה  שתגלחת  ולחכמים 
 מותר ביין ולהטמא, ואין לו תקנה לקיים מצות גילוח.

לרבי יוסי ברבי חנינא נזיר שכלו   -דין נזיר שכלו ימיו  ט"ו.

דאיתא ימיו לוקה על טומאה   )והא  קרבנותיו,  הבאת  לפני  נטמא    אם 

לקמן ט"ז. שבנטמא ביום ק"א סותר ל' יום, היינו דווקא ביום ק"א ולא אח"כ 

ל"א(, ביום  קרא   או  דאמר  יין,  על  או  תגלחת  על  לוקה  ואינו 
אמנם אם נטמא בראשו,    רק"וטמא ראש נזרו" במי שנזרו תלוי  

זו  דדרשה  מעכבא,  לא  תגלחת  למ"ד  חייב  אינו  קרבנותיו  שהביא  אחרי 

והגמ' מביאה ברייתא שכתוב בה   קרבנותיו.  מיתוקמא לפני שהביא
 שלוקה על כולם.    

באיזה אופן אפשר למנות ב' נזירויות יחד, 

 ומתי יום אחד עולה לכאן ולכאן
בן ועוד נזירות ק' יום, יש אופנים   המקבל נזירות רגילה כשיולד לו לו

בזה,   זה  מובלעים  הם  אם  יחד,  הנזירויות  ב'  את  למנות  ניתן  שבהם 
שלו,   הנזירות  למנין  הע"א  ביום  נולד  כשהבן  הדין  מה  דנה  והגמרא 
נ"מ גם לענין   ויש בדבר זה  יום זה עולה לו לכאן ולכאן או לא,  האם 

שב למנין  גם  עולה  האבילות  של  השביעי  היום  למנין  אם  וגם  עה 
זה   יום  האם  השני,  ביום  שראתה  יום  שומרת  לענין  וכן  שלושים, 

 נחשב גם ליום טהור עבור הראיה הראשונה. 

, אם נולד  האומר הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר מאה יום 
דמיד הוא מתחיל למנות  לו בן לפני שמנה ע' יום לא הפסיד כלום, 

יום שלו, וכשנולד הבן יכול למנות י מים אלו לשתי הנזירויות כיון שהל'  ק' 
על   יגלח  יום  הק'  את  וכשיסיים  שלו,  יום  הק'  בתוך  מובלעים  בנו  של  יום 
שניהם ויביא ב' קרבנות, )וה"ה כשאומר הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר, אם  
ימים לשתי הנזירויות. אבל המקבל   לו הל'  ביום הראשון עולים  בן  לו  נולד 

ב של  לפני  שלו  את הנזירות  שסיים  לפני  בנו  נזירות  להתחיל  יכול  אינו  נו, 

שלו(, יום סותר,    הנזירות  ע'  נולד לאחר  שלו ואם  את  מניח  כלומר 

שלו,  את  משלים  ואח"כ  בנו  של  את  פחות   ומונה  על  תגלחת  שאין 
והיינו שאין נזירות פחות מל' יום, ונקט תגלחת לפי שכשישלים  מל' יום,  

הק' ומשלים  חוזר לשלו  בנו  ולא    את של  על הכל,  ויגלח תגלחת אחת  יום 
  יגלח בסוף נזירות בנו, דא"כ לא יהיה לו ל' יום לתגלחת על הנזירות שלו.

לשיטת רב אם נולד לו בן ביום ע', יום ע' עולה לו לכאן  
למנין    ולכאן עולה  הלידה  שלפני  היום  דמקצת  הק',  ביום  כבר  ומגלח 

של היום  ומקצת  יום,  ע'  עשה  שכבר  ונמצא  עולה  המאה,  הלידה  אחר 
כבר  לגלח  ויוכל  בנו,  בשביל  יום  כ"ט  עוד  וצריך  בנו,  של  הנזירות  לתחילת 
לנזירות   גם  עולה  היא  בנו  לנזירות  עולה  זו  שתגלחת  שמתוך  המאה,  ביום 
)שהרי   הק"א,  ביום  רק  לגלח  יכול  היה  בנו  נזירות  שלולא  אע"פ  שלו, 

ככולו, אלא שרבנן   מדאורייתא בלאו הכי יכול לגלח ביום הק', דמקצת היום
  גזרו אטו היכא דאמר שלימין, והכא לא גזרו(.

נולד   כרב, דמבואר במתני' שאם  מוכיחה ממתני' דלא  הגמ' 
נזירותו.   הע"א מפסיק  ביום  אלא הבן  בן  לשל  עולה  אינו  זה  )ויום 

ביום הבא מתחילה   ורק  רבים,  ימים  לפני  נזירותו  כיון שכבר התחיל  לשלו, 
היכא שהבן נולד באמצע היום הראשון, עולה יום זה   הנזירות של הבן, אבל

שניה  לנזירות  גם  לעלות  יכול  אחת  נזירות  של  ל'  יום  וכן  הבן,  לנזירות  גם 
נזירות   לתחילת  עולה  אינו  הנזירות  באמצע  יום  אבל  ו.(,  לעיל  )כדאיתא 

  אחרת(.

 הגמרא שואלת רב כמאן אמרה לשמעתיה. 

מתו   את  ימים  הקובר  הרגלג'  גזירת   לפני  ממנו  בטלה 
גזירת  הימנו  בטלה  הרגל  לפני  ימים  ח'  קבר  ואם  שבעה. 
שלושים, ומותר להסתפר בערב הרגל, ואם לא הסתפר בערב  
מותר  שאול  ולאבא  הרגל,  אחרי  להסתפר  אסור  הרגל 

ואפילו בקובר להסתפר אחר הרגל   אפילו אם לא הסתפר לפני הרגל, 

הרגל. קודם  ימים  ז'  מתו  עמא דאבא שאול  הגמ' אומרת שט  את 
מפני שיום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. אבל אין ראיה לדברי 

דרבנן   דאבילות  דכתיב רב,  אחד,  יום  אלא  אבילות  אין  דמדאורייתא 

ובזה לא אמרינן שמקצת דאורייתא    ל' יום זהונזיר    "ואחריתה כיום מר",

 יום עולה לכאן ולכאן.

ליה בשני  שומרת יום כנגד יום ששחטו וזרקו עלרבי יוסי  
אוכלת    שלה אינה  דם,  ראתה  שנטמאה,ואח"כ  ופטורה    כיון 

שני   טהורה.מפסח  היתה  השחיטה  שבשעת  מבארת   כיון  הגמ' 
והראיה   ככולו,  היום  שמקצת  משום  יוסי  דרבי  דטעמא 

ולהבא   מכאן  רק  מטמאה  יום  השניה  נחשב  הראיה  שלפני  והזמן 

רי רב שיום  וכדב   טהור בשביל הראיה של אתמול, למרות שחלקו טמא,
יום אחד עולה לכאן ולכאן.   ומחשיבים  למפרע,  לרבנן מטמאים  אבל 

ואע"פ שאמר רבי יוסי באופן זה או בזב שראה    זה ככולו טמא.
)דאם ראה שלש אינו יכול לאכול עד יום ח' שיביא קרבנותיו, שתי ראיות  

למפרע(, מטמא  אינו  ח'  ביום  ראה  ושחטו עליו בשביעי, שאם    ואם 
בשביעי   טבילה  נטמא  לאחר  ומושב  אפילו  משכב  שהיה  מטמא 



למפרע, ומ"מ פטור מפסח שני, לא אמר   עליהם לאחר הטבילה,
רבי יוסי שטמאים למפרע אלא מדרבנן, וכמו שמצינו שלרבי 
אושעיא הרואה זוב ביום השביעי סותר ספירתו, ולריו"ח אינו  

מכ רק  טמא  אלא  כלל  אושעיא סותר  רב  ואמר  ולהבא,  אן 
מכאן   אלא  טמא  שאינו  ומבואר  כריו"ח,  סובר  יוסי  שרבי 

 ולהבא, ורק מדרבנן טמא למפרע.

ואין אומרים שהזמן שלא ומ"מ לרבי יוסי שייך זבה גמורה,    ט"ז.

ראתה יפסיק את רצף ג' הימים, )ואם ראתה בלילות, אף שבתחילת כל יום 

היכא שראתה ג' ימים רצופים,  ,  היא טמאה, סוף היום עולה לשימור(
שהם מסובבים בטומאה או שראתה בכולם סמוך לשקיעת החמה  

ימי   ז'  למנין  עולה  השלישי  היום  אין  גדולה  )ובזבה  ובסופו.  היום  בתחילת 
 טהרה, דבתחילת ז' נקיים לא אמרינן מקצת היום ככולו(.

 

 מי שאמר

 באיזה יום הנזיר מגלח
יום הנזיר מגלח, ביום ל' או ביום ל"א, ועיין לעיל   יבואר באיזה  להלן 

ו'( שהסוגיה נתבארה אליבא דרב מתנא דס"ל סתם נזירות ל'    –)ה'  
 יום, ואליבא דרב פדא דס"ל דסתם נזירות כ"ט יום.

 מגלח ביום ל"א, ואם גילח ביום ל' יצא.  האומר הריני נזיר

 , אם גילח ביום ל' לא יצא. האומר הריני נזיר ל' יום 

נזירויות ב'  בל'   מי שנדר  גילח  ואם  וס"א,  ל"א  ביום  מגלח 
המנין,  מן  לו  עולה  ל'  דיום  יצא,  בנ"ט  גילח  ואם  בס',  מגלח 

ם לנזירות והיינו שלרב מתנא שנזירות דאורייתא היא ל' יום, יום הל' עולה ג
כ"ט,   ביום  נשלמה  הראשונה  הנזירות  פדא  ולבר  לשניה,  וגם  הראשונה 
ותגלחת ראשונה נעשית ביום ל' כדין תורה, ויום הל' עולה לנזירות השניה,  

 ונ"מ שיוכל לגלח ביום נ"ט.

 סתירת הנזירות אם נטמא בסיומה
וצריך  הנזירות  את  סותר  הוא  הרי  הנזירות  ימי  בתוך  שנטמא  נזיר 

האחרון, למנות ביום  כשנטמא  הדין  מה  יבואר  ולהלן  מתחילתה,  ה 
 מדאורייתא ומדרבנן. 

נזיר   הריני  הנזירות,  אם אמר  כל  סותר  ל'  ביום  לרב ונטמא 

מתנא סותר מן התורה ומביא קרבן טומאה וחוזר ומונה ל' יום נזירות טהרה,  
מביא   ואינו  יום,  ל'  נזיר  הריני  דאמר  היכא  אטו  מדרבנן  סותר  פדא  ולבר 

כדי שיביא קרבנותיו  ולר"א אינו סותר אלא ז' ימים    קרבנות טומאה.

אלא  בטהרה,   סותר  אינו  מלאת,  אחר  שנטמא  שמי  דס"ל 
א סובר ר"א שלא גוזרים, ולרב מתנא סובר ר"א שמקצת לבר פדשבעה,  

היום ככולו אפילו בנטמא קודם הבאת קרבנותיו, ורבנן סוברים שאם נטמא 
קרבנותיו   הביא  ואם  ככולו,  היום  מקצת  אמרינן  לא  קרבנותיו  הבאת  קודם 

 ביום ל' לפני שנטמא יצא.

יום   ל'  נזיר  הריני  אמר  הל',אם  ביום  כל   ונטמא  סותר 
שלימין,  הנזירו יום  ל'  שקיבל  כיון  לר"א,  אף  הלשון ת  דיתור 

שאמר ל' יום הוי כאילו אמר שלימין. )ואף שר"א דורש לקמן )י"ט:( בקיבל  
מכלל דאיכא   "והימים הראשונים יפלונזירות מאה יום ונטמא ביום המאה, "

, אבל באין לו אחרונים אינו סותר את הכל, שאני הכא שיום ל' הוא אחרונים
מל )כ.(יום  ודרשינן  מלאת"  את,  ביום  הנזיר  תורת  ביום שב  "וזאת  נטמא 

יום(, מלאת תן לו תורת נזיר )וגם בקיבל ק' ימים ונטמא ביום ק' סותר ל'   ,
כיון  מלאת  יום  לא חשיב  פדא  לבר  ל',  ביום  נטמא  אם  נזירות  בסתם  אבל 

  ולא  ,וגם לת"ק דסותר אינו אלא מדרבנן לבר פדא שסיים נזירותו ביום כ"ט,  
ג"כ לא חשיב יום מלאת כיון דמקצת היום   ולרב מתנא   ,מייתי קרבן טומאה

אמרינן   לא  ולת"ק  סותר(,  שלימין  באמר  ורק  יום,  ק'  בקיבל  )וה"ה  ככולו, 
וי"א   מדאורייתא.  וסותר  נטמא,  שלא  היכא  אלא  ככולו  היום  מקצת 

 שהדרשות הנ"ל הם דווקא בנזירות ארוכה, ולא בנזירות של ל' יום(. 

ונטמא ביום הק' סותר את הכל    ר הריני נזיר ק' יום אם אמ
קרבנותיו, הבאת  לפני  כשנטמא  ככולו  היום  מקצת  לרבנן  אמרינן    דלא 

  " וזאת תורת הנזיר ביום מלאתמגזה"כ "ולר"א אינו סותר אלא ל' יום  

ואם נטמא ביום הק"א סותר   .נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזירשב
  ,יום ק"א יום תגלחת ויום הבאת קרבנותיודהואיל ו  מדרבנן בעלמא,ל' יום  

ד  וגזר היכא  ו אטו  סתמא  נזיר  הריני  שלשיםאמר  ביום  יום שהוא    נטמא 
ככולו)  תגלחת היום  דמקצת  משום  מתנא  פדא    ,לרב  כ"ט  כבר  ולבר  מיום 

הנזירות מתנא  (,נשלם  וגו  לרב  מהתורה,  יום   םזריסותר  אטו  ק"א  יום 
נזיר    ולבר פדא  ,שלשים  ביום שלשים סותר מדרבנן אטו היכא דאמר הריני 
דאי   ,וכן נטמא ביום אחד ומאה שהוא יום תגלחת גזרו אטו יום ל'   ,שלשים 

הא קיימא  לא  הא  תגלחתד  ,לא  יום  הוא  ל'  יום  אינו סותר   .גם  ולר"א 
  .דביום ל' גופיה לא סתר לר' אליעזר ,דלא גזר יום ק"א אטו יום ל'אלא ז', 

 רות בבית הקברותהמקבל נזי
נטהר   שהוא  ואחרי  טומאה  קרבן  ומביא  נזירותו  סותר  שנטמא  נזיר 
שקיבל   במי  הדין  מה  יבואר  ולהלן  מתחילה.  נזירותו  למנות  צריך 
נזירות כשיטהר, והאם   נזירות כשהוא טמא, האם צריך לחזור ולקבל 

 לוקה אם נטמא או אף על עצם קבלת הנזירות בטומאה. 

 או כשהוא טמא, מי שקיבל נזירות כשהוא בבית הקברות    ט"ז:

ו לו למנין הנזירות  אין עולים  יום  ל'  היינו  אפילו אם היה שם 

טומאה  ש קרבן  להביא  שנטמא,א"צ  טהור  פשיטא   כנזיר  זה  אבל 

שאינו מונה ימים אלו לימי נזירותו, דאפילו מי שמנה בטהרה ונטמא סותר 

רי  נזירותו. נחלקו  מלקות  יצא  )ולענין  ואם  לקמן(.  ור"ל  ו"ח 
י"ט.[ ונכנס אפי' באותו יום,  שהזה ושנה וטבל,]ונטהר מטומאתו 

המנין   מן  לו  בו,עולים  שטבל  שביעי  יום  שהואו  אותו  מביא   היינו 
קרבן  מביא  השני  ביום  בנכנס  דווקא  ולר"א  טומאה.  קרבן 
"והימים   שנאמר  לא,  הראשון  ביום  נכנס  אם  אבל  טומאה 

ע יפלו"  ראשונים.  הראשונים  ימים  לו  שיהיו  שנחלקו ד  וה"ה 

אינו   ולר"ל  ביום הראשון, שלרבנן מביא קרבן טומאה,  בנזיר טהור שנטמא 
 מביא קרבן טומאה.

 נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בקבלת נזירות בבית הקברות. 

חלה   שלריו"ח  נזירות,  עליו  חלה  אם  נחלקו  אמינא  להוא 
לצאת  הנזירות   בו  התרו  ואם  מילי,  בתגלחת לכל  וכן  לוקה,  יצא  ולא 

מפני שהנזירות תלויה    ושתיית יין, וכשיטהר א"צ לחזור ולקבל נזירות, 
מוצאת   ברגע שהיא  והיא חלה  נזירותועומדת  ולכן טהרה,    דין 

מיד. ולא כשיחזור ולר"ל לא חלה הנזירות    היא חלה  בעודו טמא  לא 

נזירות,    ויטהר עליו  וקיבל  חזר  כאא"כ  מועטת,  קבלה  גון  ומספיק 

תאחר  בבל  עובר  שלר"ל  אמרינן  נדרים  ובריש  שנדרתי,  כמו  הריני  שיאמר 
 אם אינו מקבל נזירות מיד כשיטהר. 

הבדל   שאין  בברייתא  דאיתא  מהא  ר"ל  על  שואלת  הגמרא 
שטמא   אלא  נזירות  שקיבל  לטמא  שנטמא  טהור  נזיר  בין 

השביעי   היום  נזירות  וטבל שקיבל  ושביעי  שלישי  שהזה  אחרי 

המנין  עול  בשביעי מן  לו  ואף ה  נזירות,  עליו  חלה  כשטבל  שמיד  כיון 

את  מעכב  זה  ואין  טומאתיה  קלישא  יום  דטבול  י"ל  שמש,  הערב  דבעי 

מלחול, שנטמא    הנזירות  נזיר  העוף משא"כ  חטאת  להביא  שצריך 

ההוא"  ביום  ראשו  את  "וקדש  וכתיב  השמיני,  ביום  ואשם  העוף  ועולת 
רה, )ועיין לקמן י"ח שזו דעת רבי, אבל דבאותו יום מתחיל למנות נזירות טה

ואם בטמא    לרבי יוסי ברבי יהודה גם הוא מתחיל למנות ביום השביעי(. 
 שנזר לא חלה נזירות, איך יעלה היום השביעי למנין.  

וא"צ לחזור מר בר רב אשי מבאר שאף לר"ל חלה הנזירות    י"ז

וקה על שתית יין  ולקבל נזירות כשיטהר, ולכן השביעי עולה לו מן המנין, ול

טומאתו, בימי  נטמא    ותגלחת  אם  לוקה  אינו  דמ"מ  דס"ל  אלא 
טומאה,  דיני  מכל  נתמעט  טומאה,  מקרבן  אותו  מיעטה  שהתורה   דכיון 

  דלא מיעטיה רחמנא אלא מקרבן טומאה.ולריו"ח לוקה 

לגלח  אסור  ונזר  טמא  שהיה  שמי  מברייתא  מביאה  הגמ' 
או יין  שתה  או  גילח  ואם  יין,  לוקה,   ולשתות  למתים  נטמא 

 ומבואר כדברי ריו"ח.

נזירות,   יקבל  שלא  בו  והתרו  הקברות  בבית  נזירות  המקבל 
טהור  נזיר  שכל  כמו  בו,  התרו  שהרי  מיד,  מלקות  מתחייב 

 שהתרו בו שלא יטמא ונטמא מתחייב מלקות מיד.  

הגמ' מסתפקת בנכנס בשידה תיבה ומגדל ופתח חבירו את 
מרצונהרצפה   זה  )דאם  חייב באונס  הרצפה  את  פתח  עצמו  שהוא  או  ו 

שרק   מיד(, או  מיד,  מתחייב  אם  יצא,  ולא  לצאת  בו  והתרו 
 אחר שיעור שהייה חייב כמו בטמא שנמצא במקדש. תיקו.

  חייב  הקברות  בבית  נזירות  המקבל   אם  מסתפק   אשי  רב 
  קרבן  מביא  שאינו   כמו  דפטור  או   שנטמא,   כטהור  בתגלחת
  נזרו".  ראש  מ"וטמא   קרא  דמיעטיה  בעי,  לא   ודאי  קרבן   אבל  טומאה.

 טהור.   נזיר   כדין  טהרה  קרבנות  ולהביא   לגלח  צריך  ודאי  טהרה  נזירות   וכשימנה

בבית  נזירות  שהמקבל  בברייתא  מדאיתא  פושטת  והגמ' 
וציפרין   מתגלחת  פטור  ראש   ואשםהקברות  "וטמא  דכתיב 

 כו' ". נזרו וגילח ו

נזיר שנעשה מצורע אינו סותר את הימים שמנה, ובסוף ימי  
דכתיב "וכבס המיטהר את בגדיו וגילח את חילוטו מגלח ומביא קרבן  

כל שערו", וכן מגלח אחרי ימי ספרו, אך גם זה נחשב תגלחת טומאה, דגם  

הברייתא דנה אם ימי חילוטו לא   במי ספרו הוא מטמא אדם במגע.
אין עולים    ממת-רות, כמו שימי טומאה  יהנז  עולים למנין ימי

הנזירות   ימי  "והימים למנין  דכתיב  מתחילה  נזירותו  למנות  צריך  אלא 

יפלו",   חילוטו שכמו שאינם מבטלים  הראשונים  ימי  דשאני  או 
)דכתיב בנזיר שנטמא "והימים הראשונים יפלו", את הימים הקודמים  

נדרוש שאינו סותר על ימי    על טומאתו סותר ואינו סותר על תגלחת, וה"ה

לו,   כך הם עולים לו מן המנין.   חילוטו(, ודאי עולים  ימי הסגרו  אבל 

 לגלח אחרי ההסגר ואין זה נחשב לימי טומאה כמו מוחלט. ין צריךדא

ימי    י"ח. למנות  מתחיל  מתי  ונטהר  שנטמא  נזיר 

היינו    -נזירותו  לרבי  ההוא"  ביום  ראשו  את  "וקידש  כתיב 
יביא שתי שביום השמיני שמביא קרבנותיו   "וביום השמיני  דכתיב 

ההוא", ביום  ראשו  וקידש  הנפש  על  חטא  מאשר  עליו  וכפר  וכו'   תורים 
כתיב "וכפר עליו מאשר קודם לכן  מתחיל למנות ימי נזירותו, ד

נו לומר שביום  חטא על הנפש", והא דכתיב "ביום ההוא" היי
קרבנותיו,  הביא  לא  שעדיין  אע"פ  למנות  מתחיל  השמיני 
ובחטאת  בעולה  שיכפר  עד  נזירות  עליו  חלה  דלא  משמע  דקרא  דפשטיה 
לומר   ההוא"  ד"ביום  יתורא  וקמ"ל  ראשו",  "וקידש  לפני  בפסוק  הכתובים 

ולרבי   שחלה עליו הנזירות ביום השמיני אע"פ שעדיין לא הביא קרבנותיו.
ברבי יהודה ביום השביעי שמגלח מתחיל למנות, דכתיב יוסי  

 "ביום ההוא" אם אינו ענין לשמיני תנהו ענין לשביעי. 

 נזיר שנטמא טומאות הרבה
נזיר שנטמא סותר נזירותו ומביא קרבן טומאה, ואם חזר ונטמא בימי  
טומאתו א"צ להביא עוד קרבן. ולהלן יבואר מה הדין אם חזר ונטמא  

 ביום השביעי, או ביום השמיני, האם צריך להביא עוד קרבן או לא. 

אחרי לטהרתו    אם נטמא כמה פעמים ביום השביעי  י"ח:

וטבל, ושנה  אינו מביא אלא קרבן   שהזה  יהודה  ברבי  יוסי  לרבי 
מפני שכבר חלה עליו באותו יום נזירות טהרה, ומ"מ א"צ להביא עוד   אחד

קרבן כיון שלא יצא שעה אחת ליום שהוא ראוי להביא בו קרבנותיו דהיינו 
ביום השמיני, משא"כ בנטמא ביום השישי שזה טומאה אריכתא כיון שלא  

נזירות טהרה. נזירות טהרה עד היום ולרבי    חלה עליו  אינו מתחיל למנות 

 לא חשיב טומאות הרבה אלא טומאה אריכתא.  השמיני וממילא

השמיני  ביום  נטמא  לר"אואם  נזירות    ,  למנות  שמתחיל  דס"ל 

טהרה בשביעי, )דאם מתחיל בשמיני אינו חייב לר"א קרבן טומאה כמבואר  

ו ימים,  ב'  סותר  י"ט(,  טו לקמן  כל  על  קרבן  ומתחיל מביא  מאה, 
דכתיב "וקדש את ראשו ביום    ביום השביעי לטהרתו,למנות מיד  

דהיינו הביא קרבנותיו,  הגיע היום שהוא ראוי לההוא" אע"פ שלא  

השביעי. השמיני, ולרבי    יום  ביום  טהרה  נזירות  למנות  שמתחיל    דס"ל 
מביא קרבן על כל טומאה, כיון שיצא לשעה הראויה להביא 

ה  "ביום  וכתיב  נזירות קרבן,  למנות  שמתחיל  לומר  הוא" 
ולחכמים   קרבנותיו.  הביא  שלא  אע"פ  נזירות  טהרה  חלה  לא 

ו אשמו,  הביא  שלא  אע"פ  חטאתו  שיביא  עד  לפני  טהרה  נטמא  אם 
הטומאות שנטמא   כל  על  שהקריב חטאת מביא קרבן אחד 
עד שהביא חטאתו, ונטמא אחרי שהביא חטאת, מביא קרבן 

י' לא הביא אשם מונה נזירות נוסף על הטומאה הנוספת, ואפ
טהרה, דרבנן לומדים מ"ביום ההוא" אע"פ שלא הביא אשמו  
)דמצינו שכל האשמות שבתורה מעכבים זה את זה, תלמוד  
ולרבי  הזיר(.  הביא,  לא  שעדיין  אע"פ  והביא"  "והזיר  לומר 
מעכב,   אשם  גם  ברוקה  בן  יוחנן  רבי  של  בנו  ישמעאל 

אע"פ   שזה  לומדים  ההוא"  עולתו, ומ"ביום  הביא  שלא 
ו"והזיר והביא" היינו שהזיר בזמן שכבר הביא, )ולרבנן עולה  

ורבי ישמעאל סובר שכיון א"צ מיעוט, דאינה אלא דורון בעלמא,  

וקידש   וכו'  עליו  "וכפר  כתוב  ואח"כ  אחד  בפסוק  כתובים  ועולה  שחטאת 
ראשו" הו"א שלא חלה נזירות טהרה ללא הבאת העולה, קמ"ל שהעולה לא 

 (.  בת, ומסתבר ללמוד לעולה ולא לחטאת מפני שעיקר הכפרה בחטאתמעכ

שמיני בליל  נטמא  "ביום   ואם  דכתיב  בלילה  קרבן  להביא  שא"א 

כל   צוותו", על  קרבן  מביא  חסדא  שלרב  לומר  הגמ'  סברה 
ואע"פ שא"א להביא קרבן בלילה זה  טומאה, דלילה לאו מחוסר זמן  

קרבן. להביא  הראויה  שעה  רב   נחשב  שאם    ואמר  אהבה  בר  אדא 
ומביא קרבן אחד דהוי לילה מחוסר זמן לא חלה הנזירות בלילה  

ואם לילה לאו מחוסר זמן חלה הנזירות בלילה    טומאה אריכתא,
 וחייב קרבן על כל טומאה. 

   -ונטמאה ואח"כ היפר לה בעלה נזרהאשה ש י"ט.

והפרישה שתי  שאשה שקיבלה נזירות ונטמאה    איתא בברייתא

 תורים אחד לעולה ואחד לחטאת ואשם בהמה כדי להביא קרבן נזיר טמא, 
היתה  ואח"כ היפר לה בעלה   לא  וכאילו  למפרע  נעקר  ונמצא שהנדר 

 מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף.   נזירה כלל,

חילוק   דס"ל שישהגמ' מעמידה ברייתא זו כרבי ישמעאל הנ"ל  

בין חטאת לעולה, דחטאת ועולה שניהם לכפרה, דאי עולה דורון היא, יכולה 
  להביאה כמו עולת נדבה.

למפרע  הנזירות  את  עוקר  שבעל  ישמעאל  רבי  דסבר  ואף 
(,  ואשםדא"כ מביאה גם עולת העוף  מכאן ולהבא,  )ולא מיגז גייז  

לגבי  דכתיב  דהא  הקפר  ר"א  כשיטת  חטאת  מביאה  מ"מ 
"וכ הוא  הקרבן  החטא  הנפש"  על  חטא  מאשר  עליו  פר 

שציער עצמו מן היין )ק"ו שמי שיושב בתענית ומצער עצמו  
מכל דבר נקרא חוטא(, ואפי' נזיר טהור חטא בזה, )והפסוק 

בחטא   שנה  שהוא  לפי  טמא  בנזיר  צערו מדבר  על  צער  והאריך 

ולפי שמצינו בעלמא שחטאת העוף באה על הספק, גם כאן  (,  מלהנות מיין

ביאה חטאת העוף בעלילה כל דהו, אבל עולת העוף כיון שאינה דורון אינה מ
יכולה להביא, כיון שבעלה היפר לה. אבל אם לא נטמאה והיפר לה בעלה,  
כיון   כלום,  מביאה  אינה  מ"מ  עצמה,  שציערה  מה  על  כפרה  שצריכה  אף 
בהמה   וחטאת  בהמה,  חטאת  מביאה  היתה  בעלה  לה  מיפר  היה  לא  שאם 

באה   לה אינה  וכשהיפר  להביא,  צריכה  היתה  לא  העוף  וחטאת  על הספק, 
 בעלה לא נתחדש לה דין חדש להביא עולת העוף.

שיטת ר"א שטמא שנזר אינו סותר הנזירות עד שיהיו    י"ט:

"והימים הראשונים יפלו" עד    ב' ימים לפני הטומאה, דכתיב 
שיהיו ימים ראשונים. וביאר רבא דהיינו בנטמא ביום השני, 

זה הוא מן המנין.ד"יפלו" כתיב,   יום  לעולא   ואם נטמא ביום הראשון 
נזרו",  "כי טמא  הכי אלא בטמא שנזר, דכתיב  ר"א  לא אמר 
מוכיח   ואביי  יום אחד.  אפי'  טהור שנטמא סותר  בנזיר  אבל 

 ף בזה אינו סותר אלא ב' ימים. מברייתא שא

ביום  ונטמא  יום  ק'  נזירות  קיבל  בברייתא שאם  עוד מבואר 
מכלל   יפלו"  הראשונים  "והימים  דכתיב  סותר  אינו  הק' 



אחרונים,   הק' דאיכא  ביום  בנטמא  שלר"א  ט"ז.  לעיל  מבואר  )אמנם 

נטמא ביום מלאת תן  -סותר ל' יום, דכתיב "וזאת תורת הנזיר ביום מלאת"  

נזיר(,  לו לו    תורת  שיש  כיון  סותר  הצ"ט  ביום  נטמא  אם  אבל 
יום טומאה ויום מאה, שהוא כולו ממנין הנזירות כל ראשונים ואחרונים  

ככולו,  היום  מקצת  דאמר  מתנא  לרב  דאפילו  קרבנותיו,  הביא  שלא  זמן 
    לכתחילה מצוה עליו להשלים.

 המקבל נזירות בחו"ל
ונהג נזירותו   נזירות  בחו"ל, מדאורייתא יצא ידי חובה, אמנם  המקבל 

מדרבנן כיון שרבנן גזרו טומאה על ארץ העמים, קנסו שצריך לחזור 
צריך  ימים  כמה  יבואר  ולהלן  ישראל.  לארץ  כשיגיע  נזירותו  ולמנות 

 לחזור ולנהוג נזירות בארץ ישראל. 

ישראל   לארץ  והגיע  בחו"ל,  ארוכה  נזירות  שקיבל  והוא -מי 

בא"י, נזירות  ולהשלים  קרבנותיו  להקריב  לא"י  להגיע  הרי   צריך  לב"ש 
 הוא נזיר ל' יום, ולב"ה יהיה נזיר כמנין הימים שקיבל בחו"ל. 

הגמ' דנה אם מחלוקתם היא בטעם טומאת ארץ העמים, אם  
שלב"ש משום אוירה גזרו, וכיון היא משום גושה או משום אוירה,  

אוי על  גם  לגזור  גלוי  שהחמירו  ומגדל  תיבה  בשידה  בה  להכנס  ואסור  רה 
מיחלפא   דלא  יום  ל'  וסגי שיסתור  אינה אלא מדרבנן,  לכל דאותה טומאה 
צריך  כקבר  שדינה  וכיון  גזרו,  גושה  משום  ולב"ה  דאורייתא,  בטומאה 

לכו"ע והגמ' מסיקה ש שיסתור הכל, דמיחלפא בארץ העמים בקברות.  

כמו סתם נזירות ל' יום, או נחלקו אם קונסים  גזרו משום אוירה, ו
 כמו הנזירות שקיבל על עצמו.  דאע"ג דלא מיחלפא קונסים

שקיבלה נזירות ז' שנים אם יבוא   מעשה בהילני המלכה  כ.

ז'   נזירה  היתה  בשלום  וכשבא  בשלום,  המלחמה  מן  בנה 
שנים, ועלתה לארץ ישראל והורוה ב"ה שתהיה נזירה עוד ז' 

שנים,   הז'  בסוף  ונטמאה  שנים,  שנים,  ז'  עוד  נזירה  והיתה 
נמצאת נזירה כ"א שנה. ולרבי יהודה לא נטמאה כלל והיתה  
נזירה רק ז' שנים, )ואם היתה נטמאת ביום האחרון סובר רבי 
יהודה כר"א שאינה סותרת אלא ל' יום, דכתיב "וזאת תורת 

 נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר(.  -הנזיר ביום מלאת"  

 נזירויותעדים שנחלקו במנין ה
להלן יבואר מה הדין כשב' כיתי עדים נחלקו כמה נזירויות הוא קיבל,  
הדין  ומה  הנמוך,  הנזירויות  מנין  את  שמונה  או  כלל,  נזיר  אינו  האם 

 כשיש רק כת אחת והעדים נחלקו במנין הנזירויות.

נזירויות ב'  שקיבל  אומרת  אחת  כת  אם  דמתני'  וכת לתנא   ,
ואינו   נזירויות, לב"ש נחלקה העדות  אחת אומרת שקיבל ה' 

)ומיירי שהנזיר מכחיש את שתי הכיתות, דאם הוא מודה לכת נזיר כלל,  

שהוא   או  יודע,  איני  אומר  שהוא  או  שהודה,  כמו  נזירות  לקיים  עליו  אחת 
שותק ובאו שתי הכיתות יחד, דלא אמרינן שתיקה כהודאה כיון שאינו צריך 

זה(.להכח את  זה  מכחישות  הם  שהרי  חמש   ישם  בכלל  יש  ולב"ה 
 שתים והרי הוא נזיר שתים.

הנ"ל   במקרה  ברוקה  בן  יוחנן  רבי  של  בנו  ישמעאל  ולרבי 
אחת  בכת  אלא  נחלקו  ולא  שתים,  חמש  בכלל  יש  לכו"ע 

 שאחד אומר ה' ואחד אומר ב'.

ואם עד אחד אומר ה' ולא ב', והשני אומר ב' ולא ה', לכו"ע 
 ן בטלה ואינו נזיר כלל.עדות

שאמר  אומר  והשני  ושתים,  אחד  שקיבל  אומר  אחד  ואם 
מדברי רב    שאינם מכחישים בפירוש זה את זה,שלש ארבע וחמש,  

הכחשה   שאין  חמא  רב  וטען  בטלה,  עדותן  שלכו"ע  משמע 
וכ"ש   לב"ה, דהם אמרו את החלק החמור  ב' הראשונות  על 

וכן   וכן אמרי במערבא,  , ואין כוונתם שלא אמר אחת ושתים את הקל  

בזה  יש  יוחנן  ולרבי  כך,  סובר  עצמו  רב  שגם  סנהדרין  בירושלמי  מבואר 
 מחלוקת ב"ש וב"ה.

 

 מי שאמר
 התפסה בנזירות

כפי שאפשר לקבל נזירות באמירת הריני נזיר, כך אפשר לקבל נזירות  
ע"י התפסה, והיינו שאומר שהוא יהיה כמו נזיר אחר. ולהלן יבואר עד 

אפשר לומר 'ואני' אחרי קבלת נזירות של אחר ויהיה בזה קבלת מתי  
)ונחלקו הראשונים אם באופן זה חלה הנזירות מדין התפסה   נזירות, 

 לנזירות הראשון, או מדין ידות(. 

ואני  כ: נזיר, ושמע חבירו ואמר  חבירו מי שאמר הריני  ושמע   ,

 ואני, כולם נזירים. ואמר 

דווקא כשהתפיסו בתוך כדי דיבור,    ואמר ריש לקיש דאיירי
ג' תיבות, שלום  והיינו כדי שאלת שלום של תלמיד לרב   שאומר 

רבי, ואני בתוכ"ד לקבלת הראשון,   עליך  לומר  ג' אנשים  יכולים   וה"ה הכא 
אינו נזיר. ואמר לו רבי    כגון מהרביעי ואילך אבל לאחר כדי דיבור  

תלמיד   דא"כ  נשיאה  וריהודה  נזירות  קבלת  ואני  ששמע  לומר  וצה 

ואין לא יוכל לקבל נזירות,    ועובר שם רבו והוא חייב להקדים לו שלום

בארבע  וה"ה  דיבור,  כדי  אחרי  מיד  להתפיס  יכול  ודאי  אלא  סברא,  זה 

והגמרא מוכיחה  שאמרו ואני גם האחרון נעשה נזיר, אבל החמישי לא.  
 כריש לקיש. 

 נדריהם בנדרו,   מפני שתלוהותרו כולם    ע"י חכםואם הותר הראשון  
האמצעי   הותר  ואם  הוא,  אלא  הותר  לא  האחרון  הותר  ואם 

 הראשון אסור והאחרון מותר. 

ומבואר מדין זה שהשלישי מתפיס בשני ולא בראשון,   כ"א.

לראשון,  דיבור  כדי  בתוך  להיות  צריך  השלישי  אין  זה  ולפי 
כל   בזה,  זה  להתפיס  רבים  אנשים  יכולים  וא"כ  לשני,  אלא 

 די דיבור לזה שלפניו. אחד בתוך כ

אינו נזיר עד   פי כפיו ושערו כשערוהמתפיס בלשון    כ"א:

באומר  כמו  נזיר  הוי  )דאז  בו,  תלויה  שהנשמה  אבר  שיזיר 
כבדי נזירה ראשי נזירה, אבל באומר ידי נזירה או רגלי נזירה  

נזיר שערי  או  נזיר  פי  כפיו    או  פי  יעשה  אמר  ואם  נזיר(,  הוי  לא 
כשערו ושערי  נזיר    מיין,  הוי  מכל מלגוז,  להזיר  שצריך  לר"ש  אף 

נזיר.  וכן מהריני מסלסל ומכלכל )ב.( דהוי  נזירות, דלא גרע מידות,  איסורי 
נזיר,   הוי  כרגלו  רגלי  או  כידו  ידי  ואמר  נזיר  הריני  )ואם שמע חבירו שאמר 

  דהכי קאמר ידי כידו מלהטמא למתים ורגלי כרגלו מלהכנס לבית הקברות(.

 בנזירות אשתוהפרת הבעל 
בהקש,   מנדרים  לומדת  )ג:(  בנדרים  מיפרהגמרא  נזירות    שהבעל 

יבואר האם הבעל עוקר את הנזירות מתחילתה או רק   אשתו. ולהלן 
כשהבעל   והאם  נזירותה,  להפר  יכול  הבעל  מתי  ועד  ולהבא,  מכאן 

 שמע את נזירותה ואמר ואני הוא יכול להפר את נזירותה.

 בעל מיפר נזירות אשתו. 

את  להפר  יכול  ואני,  ואמרה  ושמעה  נזיר  הריני  אמר  אם 
 ו קיים.נזירותה, ושל

גייז מיגז  בעל  אם  מסתפקת  שחכם    הגמ'  ואף  ולהבא,  מכאן 

מעיקרו   או מיעקר עקר  עוקר מעיקרו שאני בעל שמיפר בלא חרטה,

מה   והוי זה  צד  )ולפי  מעיקרו,  הנדר  שעוקר  כחכם  לעולם,  חל  לא  כאילו 
שאם היא נדרה והוא אמר ואני אינו יכול להפר, הטעם הוא מפני שעי"ז הוא 

דברו"(, יחל  "לא  דכתיב  לכך,  לגרום  רשאי  ואינו  שלו,  את  גם  ונ"מ    מיפר 
היפר  ואח"כ  בנזירות שלה  נזירות  אם אשה אחרת התפיסה 

וכן נ"מ אם שתתה יין או נטמאה נזירה או לא.    לה בעל, אם השניה

נ"מ   וכן  לא.  או  לוקה  היא  אם  בעל,  לה  היפר  ואח"כ  במזיד  גילחה  או 
ואי  ואשם,  העוף  עולת  מביאה  גייז  מיגז  אי  היפר,  ואח"כ  בשוגג  בנטמאה 

   מיעקר עקר אינה מביאה.

מותרת  שהיא  בה  שכתוב  ברייתא  מביאה  )כ"ב.(  הגמ' 
דבעל מיגז גייז. ואיתא התם שר"ש   והשניה אסורה, ומבואר

מותרות,   שתיהן  כמותך,  הריני  אמרה  השניה  שאם  אמר 
דמשמע הריני כמותך לכל דרכייך ואם תהיי מותרת מעיקרא לא תחול עלי 
גייז, דאין  נזירות א"א להפקיע את הנזירות אי בעל מיגז  נזירות )דאם חלה 

ליו. ורבינו פרץ כתב נזירות לחצאין(, ור"ש לא חולק על ת"ק אלא מוסיף ע
בנזירות   נזירותה  לתלות  כוונתה  מפרשים  ואני  באמרה  אפילו  שלר"ש 

 הראשונה, ובהא פליגי רבנן.

נזירות  שקיבלה  לאשתו  אמר  אם  גייז  מיגז  דבעל  אע"ג 
אמנם   דמי,  לכי  קיים  דאמר  דכמאן  להפר,  יכול  אינו  "ואני", 

 אם נשאל על הקמתו יכול להפר.

והפר נזירות  שקיבלה  קרבנותיה  אשה  עולה  -)ישה  חטאת 

שלו   ושלמים( היתה  הבהמה  אם  בעלה,  לה  היפר  ואח"כ 
מותרת   לה,הבהמה  הנצרך  דבר  אלא  לה  הקנה  היתה    דלא  ואם 

גייז,   -שלה מיגז  דבעל  ראיה  מכאן  )אין  תמות.  חטאת 
)לא(  שהאשה  כיון  בעליה,  שמתו  כחטאת  תמות  דדילמא 

 (.חוטא הוא נזירשקפר  על שציערה עצמה מן היין, כר"א הצריכה כפרה 

ואח"כ   למתים  ונטמאה  יין  ושתתה  נזירות  שקיבלה  אשה 
(. היפר לה בעלה הרי זו סופגת את הארבעים )דבעל מיגז גייז

לה,  שהיפר  ידעה  ולא  שתתה  ואח"כ  בעלה  לה  היפר  ואם 
 אע"פ שנתכוונה לאיסור.אינה סופגת את הארבעים, 

ונטמאה ואח"כ היפר לה בעלה    כ"ב. נזירות  אשה שקיבלה 

מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. הגמ' מבארת 
ר"א   משום  מביאה  חטאת  דרק  עקר,  שמיעקר  לצד  זה  דין 

טהור  מן    הקפר שנזיר  עצמו  חוטא משום שציער  נקרא  ג"כ 
היין, )וזה הכונה בפסוק "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש", 

חוטא(,   נקרא  דבר  מכל  עצמו  שהמצער  כיון  וק"ו  וממילא 

אבל אם בעל מיגז    שחטאת העוף באה על הספק מביאה חטאת העוף.
 גייז מביאה גם עולת העוף. 

ב   כ"ב: נדר  זבחי והנה רמי בר חמא הסתפק במתפיס  בשר 

שהביא בשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים, ואמר ככר זה עלי שלמים,  

כבשר זבחי שלמים, ובשר שלמים קודם זריקה אסור באכילה ואחר זריקה 

דעת הנודר לומר כמו שהיה בשר  ד  אם בעיקרא מתפיס  מותר באכילה,

אסור והככר  זריקה  קודם  מעיקרא  שלמים  במצבו    ,זבח  או שמתפיס 
כבשר שלמים  דעתד  עכשיו עכשיוו  זריקה דשרי  במצבו  הככר    ,אחר  וגם 

 . יהיה מותר

שקיבלה  שאשה  ממה  הספק  את  לפשוט  רוצה  זוטרא  מר 
שבעלה  אע"פ  נזירה  היא  הרי  ואני  חברתה  ואמרה  נזירות 

במעיקרא. להתפיס  כוונתו  הכא  דה"ה  לה,  שמר   היפר  )י"מ 

מ  היא  להדיא  דתני  מהברייתא  הפשיטות  את  לדחות  בא  ותרת זוטרא 
גייז, אלא בעל מיעקר עקר,   כדאסיקנא מההיא וחברתה אסורה דבעל מיגז 

חבירתה אסורה היינו הא דו  ,דמביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף
מיתפסה דבמעיקרא  עצמה  משום  שמתפיסה  והיינו  כמותה  ,  כזמן להיות 

בעלה לה  יפר  בעלה  ,  שלא  יפר  אפי'  ולעמוד  לנדור  דעתה  איסור  ובאותו 
. והקשו התוס' שהרי רמי בר חמא מסתפק, ואיך אפשר  קור נדרה למפרעויע

דהתם   ועוד  מספק,  מתרתלפשוט  אינה  מזריקה   את  הזריקה  אלא  הבשר 
למפרע ולא  למפרע,  ואילך  הנזירות  בטלה  עקר  מעקר  אי  הפרה  גבי  אבל   ,

ועוד דלעיל אמרה הגמרא שאם הבעל עוקר הנדר למפרע חברתה מותרת. 
נראה להר"ם זוטרא לא  ולכן  דאי מעיקר   הפשיטות  בא לדחות  לפרש דמר 

מותרת, חברתה  גייזבאמת  אלא    עקר  מיגז  שאין בעל  זוטרא  מר  וכוונת   ,
אסורה   חברתה  דאם  זו,  מברייתא  חמא  בר  רמי  של  ספיקו  את  לפשוט 

שהיא יודעת שחברתה יכולה לבוא    ע"פ א בהכרח דבמעיקרא קא מתפיס, ד
ה  הפרת  ע"י  התר  נזירה,   בעללידי  היא  שעכשיו  כמו  נזירות  לקבל   כוונתה 

דמי,  דלא  אך קשה  זריקה.  קודם  למצבם  כוונתו  זבחי שלמים  בבשר  וה"ה 
וצ"ל  אסורה.  חברתה  עכשיו  ובאשה  מותר,  הבשר  עכשיו  שלמים  דבבשר 

הוא   חמא  בר  רמי  של  שספיקו  ס"ל  דהכא  הוא דסוגיה  עכשיו  כשהבשר 
שמתפרשות  ספיקות  בש"ס  ומצינו  דנדרים,  כסוגיא  ודלא  זריקה,  קודם 

 בכמה אופנים(. 

הגמרא דוחה שבשר זבחי שלמים כיון שהוא קדוש גם אחרי 
בחוץ   לאוכלו  שמותר  )אע"פ  דמים  לאוכלו  זריקת  אסור  מ"מ 

לזמנו חוץ  לאוכלו  אסור  וכן  לאוכלו,  לטמא  אסור  וכן  לירושלים,  ,  (מחוץ 
בו,   כוונתו להתפיס  יש שמא  הזריקה  אחרי  טועה שכיון שגם  דאדם 

בכוונתו, להסתפק  ושייך  בו,  להתפיס  שייך  בבשר  באשה    קדושה  אבל 
יודע שא"א להתפיס   לאסור שהיפר לה בעל אדם  כוונתה  וודאי 

   .עצמה כאותה אשה לפני שיפר לה בעלה

חברתה  ושמעה  נזירות  שקיבלה  באשה  מסתפקת  הגמ' 
יני נזירה בעקביך והיפר בעל הראשונה, אם כוונתה  ואמרה הר

כבתחילה   בקולי",בעקביך  אברהם  שמע  "אשר  נזירה   כמו  והויא 
או בעקביך בכולה מילתא ולא    דבעל מיגז גייז ובתחילה היתה נזירה,

 דבעקביך היינו בסופך, מלשון "ואתה תשופנו עקב". -הויא נזירה

 גם את רוצה לקבל נזירות,כלומר וכי  -האומר לאשתו הריני נזיר ואת  
יכול הבעל להפר את   כלומר קיבלה על עצמה נזירות,-ואמרה אמן  

קיים   ושלו  דבעל שלה  תנא  להאי  דס"ל  בנדרה,  נדרו  תלה  שלא  מפני 

ולאביי אם תלה את נזירותו   ואם לא אמרה אמן אינה נזירה. מיגז גייז.
הפר  וממילא אינו יכול לבנזירותה והיפר את שלה, גם שלו בטל,  

ומתני' באומר הריני  מיעקר עקר.  דבעל  יחל", דס"ל  ב"לא  את שלה, דקאי 
היא  גם  אם  שואל  שהוא  הכונה  וואת  בנדרה,  נזרו  תולה  שאינו  ואת,  נזיר 

נזירות. לקבל  ואמרה    רוצה  נזירה  היא  גם  אם  אותה  שאל  ואם 
 אמן, והיפר את שלה, שלו קיים. 

 יכול להפר.  אשה שאמרה הריני נזירה ואתה, ואמר אמן, אינו

 כוונת עבירה
המתכוין אדם  חומרת  מהי  בגמרא  יבואר  עבר    להלן  ולא  לעבירה 

עבירה, ומהי חומרת האוכל פסח לשם אכילה גסה, ומעשה לוט ושתי 
 בנותיו, וענין עבירה לשמה, וענין מצוה שלא לשמה, וכו'. 

אשה שקיבלה נזירות ושתתה יין ונטמאה למתים הרי    כ"ג.

כלל,  הבעל  לה  היפר  שלא  )ומיירי  הארבעים,  את  סופגת  זו 
מיעקר עקר, או דבעל מיגז  דאם היפר לה אינה לוקה, דבעל  

ומיירי שעברה על הנזירות לפני שהיפר לה(. ואם היפר   גייז 
ידעה שהיפר לה, אינה סופגת   ולא  לה בעלה ואח"כ שתתה 

מרדות   מכת  סופגת  יהודה  ולרבי  הארבעים,  כיון את  מדרבנן, 

אין  מרדות  שבמכת  כ"ב.  במכות  מבואר  )והנה  במזיד,  לאיסור  שנתכוונה 
כות, אלא מכין אותו עד שתצא נפשו או עד שמקבל עליו.  הגבלה לכמות המ

ויש להסתפק אם ה"ה כאן, או דדווקא כשאינו רוצה לקיים מצוה מכין אותו  
לוקה  שהיתה  ממה  יותר  תלקה  למה  עברה  שכבר  הכא  אבל  הגבלה,  בלי 

   מדאורייתא אם הבעל לא היה מיפר(.

שהיפר   באשה  לה"  יסלח  וד'  הפרם  "אשה  איתא  ובברייתא 
וסליחה,  ל כפרה  צריכה  שהיא  ידעה,  לא  והיא  בעלה  דאם ה 

 ידעה אינה צריכה סליחה. 

מי   ומה  בוכה,  היה  זה  לפסוק  ר"ע  מגיע  שנתכוין  וכשהיה 
טעון כפרה    לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה

והמתכוין  בשר    וסליחה,  בידו  ועלה  חזיר  בשר  בידו  לעלות 
 חזיר על אחת כמה וכמה.  

וזו ג"כ כוונת הפסוק "ולא ידע ואשם ונשא עוונו", דקאי על 
שומן   חלב ספק  ספק  שחייב חתיכה  וס"ל  תלוי,  אשם  חייב  שהוא 

אחת. בחתיכה  אפילו  תלוי  זה   אשם  פסוק  דורש  יהודה  בן  ואיסי 
חלב ואחת של שומן, לאופן שהיו לפניו ב' חתיכות אחת של  

  דס"ל דלא מיחייב אשם תלוי אלא בחתיכה משתי חתיכות.

אם   ובין  לאיסורא,  נתכוין  אם  שבין  לנו  משמיעה  והברייתא 
היה הדבר בספק ונתכוין להתירא, ואפי' אם לבסוף לא היה  
כלל איסור, צריך כפרה וסליחה, ומהני כפרה וסליחה אף בב'  

 חתיכות אע"ג דאיקבע איסורא. 
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