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שיעור שלושים יום בכהנים פרועי ראש
 

- ספק המנחת חינוך אם כהן ביום שלושים לגידול שערו עובר על לאו דפרועי ראש - לשון רש"י והיראים שעובר
רק כשעברו עליו יותר משלושים יום - איך יתכן כהן גדול נזיר הלא כהן אסור בגידול שער שלושים יום ונזיר
מחוייב בו - ביאור המאירי ש"יום שלושים עולה לכאן ולכאן" לנזיר ולכהן - מחלוקת הראשונים אם למסקנת

הגמרא נזירות חלה על כל יין מצוה.
 

'בל יחל' בנזירות שחלה יותר מדיבורו
 

- 3 אופנים בהם חייב בחיבוי נזירות יותר ממאמר פיו - ספק המנחת חינוך אם יעבור בבל יחל על התוספת שלא
הזכיר בפיו - 2 ביאורים בספקו של המנ"ח ופשיטות הקהילות יעקב לפי ביאור אחד - מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן

אם המאחר נדרו עובר בבל יחל - חקירת הגרח"פ שיינברג זצ"ל בגדר הדין שנזיר מחרצן נעשה נזיר מכל.
 
 

תגלחת כל שלושים בנזיר כעפר הארץ
 

- תמיהת המנחת חינוך שאחר זריקת הדם בנזירות הראשונה חלה השניה וכיצד יגלח? - הצעת המנ"ח שישחט
את כל ג' הקרבנות, יגלח, ואח"כ יזרוק את הדם - דעת הנודר שלא תחול נזירות שניה אלא אחר קיום כל מצוות
הראשונה - ספק הרא"ש אם מותר לו להשהות נזירות הראשונה או שצריך להשלים מיד - סברת החידושי בתרא

שאין תגלחת של קיום דין נזיר סותרת לניהוג הנזירות.
 
 

מתפיס בדבר האסור כשהזכיר לשון איסור
 

- חידוש המהרלנ"ח שהתפיס בדבר האסור והזכיר תחילה לשון איסור חל נדרו - תליית המשנה למלך במחלוקת
הראשונים אם עיקר נדר בהתפסה - מה ההבדל בין אמר 'הרי עלי מנחת שעורים' לאומר 'הרי עלי מנחה מן

השעורים' - ראיית המחנה אפרים ומשמרות כהונה מאומר 'הריני נזיר כשמשון' - מדוע באומר 'הריני נזיר מן
הגרוגרות' לא נאמר 'דל מהכא גרוגרות' ויהיה נזיר?

 
 

הוספת קרבנות על קרבנות נזיר
 

- רגילות הנזירים להביא נדרים ונדבות עם קרבנות נזיר - דעת הרמב"ן שהנודב קרבנות ביום מלאת אסור
בשתיית יין עד הקרבתם - יסוד הגרי"ז שדין 'ואחר ישתה הנזיר יין' אינו דין בעיקר הנזירות אלא דין בפני עצמו

- דעת הרמב"ם שריבוי נוזר ע"מ שיגלח על מאה עולות הוא רק לענין התגלחת - מדוע הרא"ש הוסיף להביא
מקור לדברי התוספות שרגילים להביא עוד קרבן.

 
 
 
 



לימוד 'פרוע ראש' בכהן מ'גדל פרע' בנזיר
הימים"  מלאת  "עד  איתא:  )ו:(  בנזיר  בגמרא  המובאת  בברייתא 
"קדוש  לומר  תלמוד  שנים.  'ימים'  מיעוט  שומעני  ה(  ו  )במדבר 
'יהיה'.  ]- כמנין  יהיה גדל פרע" – אין גידול שער פחות משלשים 
תוספות[, דברי רבי יאשיה. רבי יונתן אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר 
אומר  הוי  למלאות,  ימים שצריכין  הן  אלו  אי  הימים",  מלאות  "עד 
שלשים ]- כלומר, חודש, שפעמים משלשים יום ופעמים חסר אחד, 

ע"כ.
נתבאר כי גידול שער בנזיר לעולם לא יפחות משלשים יום; לדעת רבי 
יאשיה מקרא ד'יהיה' שעולה למנין שלושים, ולדעתו של רבי יונתן מקרא 
ד'עד מלאות' הרומז למנין ימי חודש שהוא ימים שצריכין למלאות, פעמים חודש 

מלא ופעמים חודש חסר.
ולגבי כהנים נאמר בפסוק )ויקרא י ו( "ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל 
תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו ועל כל העדה יקצוף" וגו'. ומהכתוב "ראשיכם אל תפרעו" 
למדו חכמים מצות לא תעשה שלא יכנסו הכהנים למקדש מגודלי שער )לשון החינוך מצוה קמט(. 

וכך תרגם אונקלוס: "לא תרבון פרוע", ובספרי: 'ראשיכם אל תפרעו' – אל תגדלו פרע.
הרי   – ראשיהם"  את  יכסמו  כסום  ישלחו  לא  ופרע  יגלחו  לא  "וראשם  נאמר  כ(  )מד  וביחזקאל 
)כב:( שכהן  ולמדו חז"ל במסכת סנהדרין  ישלחו'.  'ופרע לא  'ראשיכם אל תפרעו' הוא  שפירוש 
הדיוט מגלח אחת לשלושים יום, וזאת מגזירה שוה מנזיר: ויליף 'פרע-פרע' מנזיר, כתיב הכא 'פרע 

לא ישלחו', וכתיב התם 'גדל פרע שער ראשו' – מה להלן שלשים אף כאן שלשים.
ומבואר שדין כניסת כהנים למקדש כשהם מגודלי שער, נלמד בגזירה שוה מדין נזיר, וכשם שנזיר 

מנין ימיו שלושים כך מנין ימי גידול השער האסור בכהן הוא שלושים יום.
ספק המנחת חינוך בכהן ביום שלושים אם כבר עבר על לאו דפרועי ראש

והמנחת חינוך )אות ג( כתב להסתפק האם דין פרוע ראש בכהן הוא דוקא ביום שלושים ואחד, או 
שמא כבר ביום שלושים חשוב פרוע ראש. ושורש הספק הוא שכן דינו של נזיר שאף שלכתחילה 
צריך לגלח ביום שלושים ואחד, מכל מקום בדיעבד אם גילח ביום שלושים יצא ידי חובתו ]- כדעת 
רב מתנא בגמרא בנזיר, שסתם נזירות שלושים יום, ומקצת היום ככולו[. ומעתה, כהן שדינו נלמד 
מדין נזיר – יש להסתפק, האם כשם שנזיר סתם נזירות שלושים יום אם כן גם גידול פרע האסור 
בכהן הוא בשלושים יום, וממילא רק כשהשלים גידול שער של שלושים יום, והוא כיום ביום ל"א 
אז עובר על לאו דמגודל שער במקדש. או שמא כיון שאף נזיר יכול בדיעבד לגלח ביום שלושים, 
ואומרים מקצת היום ככולו – אם כן הוא הדין גבי פרוע ראש דכהן, יש לומר שכל שהתחיל יום 

שלושים כבר חשוב 'פרוע ראש'.
וכתב המנחת חינוך ש"כן נראה, כיון דיצא ]- הנזיר[ בתגלחת ]- ביום שלושים[, ואמרינן מקצת יום 
ככולו, אם כן בודאי הוי פרע, ד'גדל פרע' כתיב בנזיר. אם כן הכא נמי" – דהיינו שכהן שגדל פרע 

שער ראשו שלושים יום ואפילו מקצת יום שלושים, כבר אסור להיכנס במקדש, ואם נכנס לוקה.
דקדוק לשון הראשונים שדין 'פרועי ראש' הוא רק בגידול יותר משלושים יום

אמנם שוב ציין המנחת חינוך לדברי רש"י בסנהדרין )פג.( שם מונה הגמרא כמה חייבי מיתות: 
האוכל את הטבל, וכהן טמא שאכל תרומה טהורה, וזר ששימש, וטמא ששימש וכו', ובכללם מונה 
'יותר  )ד"ה פרועי(: ששימשו פרועי ראש, שעברו עליהם  וכתב רש"י  הגמרא גם "פרועי ראש". 
משלשים יום שלא גילחו ראשם', עכ"ל. הרי נראה שנזקק לנידון המנחת חינוך והכריע שלא כדבריו 
להיכנס  'פרועי ראש' האסורים  דין  כדי שיהיה בהם  יום'  'יותר משלשים  – אלא שצריך שיעברו 

למקדש, ואילו ביום שלושים עצמו אינו נקרא 'פרע'. והניח המנחת חינוך קושייתו בצריך עיון.
כעין זה ציינו בשולי המנחה ללשון היראים )סימן שכא( שגידול פרע הוא "יותר משלושים יום", 
הרי שאף מדבריו מדוקדק כמדברי רש"י שדין גידול פרע הוא רק אם גידל שלושים יום שלמים, ואף 

שלענין נזיר אמרינן מקצת היום ככולו.
הערת הבית יצחק איך כהן גדול יקבל נזירות לעבור על דין תורה של פרוע ראש

והנה המנחת חינוך )אות ז( דן עוד בכהן גדול שקיבל עליו נזירות, וכתב שבודאי אסור לו לגלח, ולא 
מיבעי אם נאמר שמצות עשה של 'קדוש יהיה גדל פרע' דוחה לא תעשה של כהן פרוע ראש ]"את 
ראשו לא יפרע"[, אלא אפילו אם נאמר שאינו דוחה כיון דהוא עשה קל שהרי יכול להשאל עליו, 
ועשה דאיתא בשאלה אינו דוחה ללא תעשה, מכל מקום אסור לגלח כי יעבור על לאו דנזירות של 
"תער לא יעבור על ראשו" ואין לא תעשה דוחה לא תעשה, ולכן לא יגלח ויעבור על לאו דפרועי 

ראש בשב ואל תעשה, ומוטב כך משיעבור על לאו דנזיר בקום ועשה.
ובשו"ת בית יצחק )לרבי יצחק יהודה שלמקס זצ"ל, יו"ד ח"ב, מפתחות והגהות ליו"ד סימן סב( 
הקשה לפי זה כיצד יכול כהן גדול לקבל עליו נזירות, כשבכך יעבור בודאי על דין תורה, כיון שאסור 
ונמצא שבקבלתו   – קודם שלושים  לגלח  לו  אסור  נזיר  מדין  ומאידך  יום,  לגדל שערו שלושים  לו 

נזירות, הרי הוא כמקבל על עצמו לעבור על דין תורה.
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

והנה אם היינו נוקטים ש'גידול פרע' הוא דוקא שלושים יום שלמים, ואף שלענין נזירות אומרים 
מקצת היום ככולו, אם כן אפשר היה ליישב הקושיא – שכן הכהן הגדול יכול לגלח שערו ביום 
שלושים ובכך לא יעבור על הלאו של 'גדל פרע', כיון שעדיין לא עברו עליו שלושים יום בגידול 
שער, ואילו לענין נזיר קיים דינו שכן בדיעבד אם גילח ביום שלושים יצא. אמנם מקשה הבית 
יצחק, שמאחר וכל מקור הדין שאסור לכהן לגדל שערו שלושים יום הוא מדין נזיר, אם כן כדי 
עליו  ואילו בקבלו  כ"ט,  ביום  לגלח שערו  צריך הוא על כרחך  גידול פרע,  על  יעבור הכהן  שלא 
נזירות ע"כ יצטרך לעבור על דינו ולשהות מלגלח עד יום שלושים – ונמצא שנזירותו היא קבלה 

לעבור על דבר מצוה.
יין ואח"כ קיבל עליו נזירות,  וכתב, שמכל מקום מבואר בגמרא בנזיר )ד.( שאם נשבע לשתות 
בתוך  לגלח  שמחוייב  גדול  כהן  לענין  הדין  והוא  שבועתו,  לקיים  מצוותו  על  וחלה  נזירות  אתי 
שלושים, ונזר ומתחייב מעתה שלא לגלח עד יום שלושים – חלה נזירות על חיוב הגילוח שמצד 
כהונתו. ועכ"פ שורש דבריו הם דברי החינוך שכיון שלומדים דין גידול שער בכהן מנזיר – על 
כרחך שכל כמה שנזיר מגלח ביום שלושים בדיעבד, הוא הדין כהן גדול שלא יגלח עד תחילת יום 

שלושים כבר חשוב 'פרוע ראש' ועובר.
קו' המאירי איך שייך כהן גדול ונזיר הלא זה אסור בגידול פרע וזה מצווה עליו

ונזיר –  ואמנם כך באמת הקשה המאירי )ברכות כ.(: שמא תאמר, היאך אתה מוצא כהן גדול 
והלא זה אסור בגידול פרע. ואם תאמר בנודר נזירות לפחות משלושים יום, אין זה כלום, שאפילו 
נדר נזירות ליום אחד הרי הוא נזיר שלושים, כמו שיתבאר במקומו. ויישב בשני אופנים: א' שמא 
יום שלושים עולה לכאן ולכאן. ב' או שמא מנה נזירותו ואין לו להשלים בהם ל' ונתמנה כהן גדול, 

עכ"ל.
כיון שנזיר מחוייב בגידול  יוכל לנדור בנזיר,  גדול לא  זו שכהן  דהיינו שהמאירי עומד על קושיה 
שער, ואילו נזיר אסור לגדל פרע. ויישב ש"יום שלושים עולה לכאן ולכאן". דהיינו שביום שלושים 
יגלח, ואזי מתקיימים שני הדינים: דין נזיר – בגילוח ביום שלושים שיצא בו מעיקר הדין, ודין כהן 

– שכן לא גידל שערו שלושים יום אלא קודם לכן כבר גילחו.
ואמנם לכאורה ביישובו השני שהוצרך לפרש באופן אחר, נראה שבאמת הסתפק בדבר זה וכמו 
שהסתפק החינוך, ולפי יישובו השני באמת כהן גדול אסור גם בגידול פחות מל' יום כל שהתחיל 
יום השלושים ומקצת היום ככולו אף לענין זה, ולכן העמיד באופן שכבר היה נזיר ואזי התמנה 

לכהונה גדולה.
מחלוקת הראשונים אם למסקנת הגמרא נזירות חלה על כל יין מצוה

ולכאורה יקשה על עיקר קושיית המאירי, מדוע באמת לא יישבה כפי שיישבה הבית יצחק – שכן 
בגמרא בנזיר מבואר שנזירות חלה אף אם נשבע קודם לכן שישתה יין, ואם כן מאי שנא איסור 

נזיר שיחול על איסור גידול שער של כהן.
דנה  כיין הרשות,  יין מצוה  יזיר" לאסור  ושכר  "מיין  ואמנם הגמרא שם אחר שלמדה מהכתוב 
קידוש  יין  שהוא  לפרש  הגמרא  והציעה  הנזירות.  דין  חל  שעליו  מצוה"  "יין  אותו  מהו  הגמרא 
והבדלה – ודחתה הגמרא "מושבע ועומד מהר סיני הוא", ומכח זה פירשה הגמרא דהיינו באופן 
שנשבע לשתות יין וחזר ונדר בנזיר. ובביאור דחיית הגמרא "מושבע ועומד מהר סיני הוא" נחלקו 
הראשונים, רש"י מפרש שהקושיא היא כיצד יוכל לנזור אחר שהוא מחוייב בשתיה זו, והגמרא 
הסכימה עם קושיא זו ונטתה לפרש שה'יין מצוה' שעליו חלה הנזירות הוא יין מצוה כזה שאינו 
מחוייב בו בעצם מהר סיני, רק שהוא גרם שיחול עליו חיוב – על ידי שנשבע לשתותו. ולפי זה 

נמצא שלמסקנת הגמרא באמת אין נזירות חלה על דבר שהוא מושבע בו מעיקר הדין.
ופירשו באופן אחר שהקושיא היא בלשון  אמנם התוספות שם חלקו על פירושו של המפרש, 
חייב  והבדלה  קידוש  וכי  דהיינו,   – הוא"  סיני  מהר  ועומד  מושבע  "וכי  בגמרא  וגורסים  תימה, 
לשתות בהם יין מהתורה, וכיון שאינו חיוב מהתורה אין צריך פסוק ללמדנו שתחול על כך נזירות. 
ולכן צריכה הגמרא לתור אחר 'יין מצוה' אחר שבו יתחדש הדין ש'נזירות חלה על דבר מצוה' – 
ונמצא לפי זה שלמסקנת הגמרא באמת נזירות חלה על דבר מצוה, ואין מקום לחלק בין מצוה 
שחייב בה ממש ובין מצוה שחייב רק בעיקרה כשבועה שרק מחמת שנשבע חל החיוב על היין.

כמו  ליישב  יש  כן  ואם  מצוה,  דבר  על  חלה  נזירות  שבאמת  נמצא  התוספות  ביאור  לפי  והנה 
שכתב הבית יצחק שכהן שנזר תחול נזירותו על איסור גידול פרע של כהן – שכן נתחדש בפסוק 
שנזירות חלה על דבר מצוה. משא"כ אם נפרש כדעת רש"י שלא נתחדש אלא שנזירות חלה על 
דבר מצוה באופן שאינו מושבע על דבר זה מהר סיני, אם כן שפיר הקשה המאירי שכהן גדול 

שמחוייב מהר סיני שלא לגדל פרע – כיצד תחול עליו נזירות לחייבו לגדל שערו.
אמנם המאירי עצמו בנדרים )ג:( תמה על ביאור רש"י ועל החילוק שבין מצות קידוש והבדלה 
למצות שבועה: שבודאי ממצוות סיני הוא לקיים שבועתו, ואם אין הנזירות חל לבטל את המצוה 
משאר המצות, אף שנשבע עליו מצוה היא, ומכח זה נטה לפרש כדעת התוספות, ואם כן נמצא 
שמסקנת הגמרא שנזירות חלה על דבר מצוה – ומדוע לא יחול איסור תגלחת בנזירות על חיוב 
תגלחת דכהן גדול. ואפשר שהמאירי סובר שכל הלימוד מ'יין ושכר יזיר' הוא רק לענין 'יין מצוה' 

דוקא ולא לענין תגלחת מצוה, וצ"ע.
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הקשה, כיצד 

יכול כהן 

גדול לקבל 

על עצמו 

נזירות, 

כשבכך 

יעבור ודאי 

על דין 

תורה, כיון 

שאסור לו 

לגדל שערו 

שלושים 

יום, ומדיני  

הנזירות 

לגדל שערו 

כן"

להנצחות והקדשות

נא לפנות למייל המערכת

או באמצעות מערכת 
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בתחתית הגליון



אופני נזירות שמתחייב ביותר מדיבור פיו
נזירות  ינזור בפיו  ואדם  נזירות מצאנו בכמה מקומות, שיתכן  בדין 
באופן מסויים, ואילו למעשה תחול עליו נזירות גדולה יותר. האופן 
נזיר מן החרצים  )ג:( הריני  נזיר  הראשון, מבואר במשנה במסכת 
דקדוקי  וכל  נזיר  זה  הרי  הטומאה,  ומן  התגלחת  ומן  הזגים  ומן 
רבי  דתניא,  תנאים:  בדבר  שנחלקו  מביאה  והגמרא  עליו.  נזירות 
שמעון אומר, אינו חייב עד שידור מכולם, ורבנן אמרי, אפילו לא נזר 
ומבואר שלדעת חכמים  ]- מכולם[, ע"כ.  נזיר  אלא בחד מנהון הוי 
אדם שנזר רק מחרצנים או רק מטומאה – חלה נזירותו בפועל על כל 
הלכותיה ודקדוקיה, זאת למרות שדיבורו לא היה אלא על דבר מסויים – 

חרצנים או טומאה וכיו"ב.
יום.  שלושים  נזירות  סתם  )ה.(  בנזיר  המשנה  מדין  יוצא  לזה  בדומה  נוסף  אופן 
וכתב הרמב"ם )נזירות פ"ג ה"א-ב( סתם נזירות שלשים יום, כיצד מי שאמר הריני נזיר אין 
פחות משלשים יום... פירש זמן פחות משלשים, כגון שאמר הריני נזיר יום אחד, או עשרה ימים, 
ודבר זה הלכה מפי  יום,  נזירות פחותה משלשים  יום, שאין  נזיר שלשים  יום, הרי זה  או עשרים 
הקבלה. וכתב הכסף משנה: משנה שם סתם נזירות שלשים יום, ומשמע דבין שאמר סתם הריני 
נזיר, בין שאמר הריני נזיר יום אחד או עשרה ימים או עשרים יום, נזיר שלשים יום, לפי שאין נזירות 

פחות מל' יום, ע"כ.
וכך מבואר גם בדברי הגמרא בנזיר )ז.( באומר הריני נזיר ויום אחד, הריני נזיר ושעה אחת, הריני 
נזיר ומחצה, שדינו להיות נזיר שתים. ופירשו התוספות: דחשבינן ליה כאילו אמר הריני נזיר ונזיר 
נוסף שאדם  לנו אופן  נזירויות. הרי  יום, לכך מונה שתי  ל'  ליום אלא  נזירות  וכיון שאין  יום אחד, 

מפרש בדבריו שנזירותו תהיה ליום אחד, ואילו חלות נזירותו היא שלושים יום.
להביא  מחוייב  הוא  הרי  נזרו  וככלות  שהוא,  זמן  כל  או  יום  שלושים  בנוזר  הוא  בדומה  נוסף  דין 
קרבנותיו ולגלח תגלחת טהרה, וכל זמן שלא הביא קרבנותיו אפילו זמן רב אחר מלאת ימי נזרו, 
מכל מקום כל דין נזרות עליו, וחייב מלקות אם עושה דברים האסורים על הנזיר, ממש כבתוך ימי 
נזרו, עד שיביא קרבנותיו שאז ניתר מהדברים שנאסר בהם. ונמצא שדיבורו היה על סתם נזירות 

שלושים יום, ואילו חלות איסור הנזירות ממשיך גם אחר שכלו הימים שבכלל דיבורו.
ספק המנחת חינוך אם עובר בבל יחל על הזמן שלא הזכיר בנדרו

באופנים אלו מעלה המנחת חינוך )מצוה שסח אות ד( ספק, וזה לשונו: ואפשר לומר, שבדין זה 
]- האופן השלישי הנזכר[ שהוא לא קיבל רק עד הזמן, אך מכל מקום נזיר הוא מגזירת הכתוב. וכן 
בקיבל עליו נזירות בפירוש פחות משלשים יום, כגון עשרה ימים, שחל עליו נזירות שלושים יום 
מגזירת הכתוב. אם עבר על הנזירות, אפשר דאין לוקין אלא משום לאו דנזירות, אבל לא משום 
לאו דלא יחל... כיון דבאמת לא קיבל עליו רק עשרה ימים או זמן קצוב, אך זה הוא מגזירת הכתוב 
וכיון  יותר ממה שאמר, עד שלושים או עד הבאת קרבנותיו.  זו  גזרה דנתקדש בקדושה  דהתורה 
שהוא יותר ממה שקיבל על עצמו, רק מגזירת הכתוב, אם כן לא שייך כלל לאו ד'בל יחל דברו' – 
דלא דיבר כלל, רק התורה אסרה עליו, אם כן אינו עובר רק בלאו המיוחד ]- של נזירות[ ואין עובר 
על הלאו הזה ]- של בל יחל[ גם כן, רק אם עובר בתוך הזמן שהוציא מפיו – בתוך העשרה ימים או 

עד הזמן שקצב, עובר גם כן בלא יחל, אבל לא מה שלא דיבר כלל וחייב רק מחמת גזירת הכתוב.
וכן הנוזר מן דבר אחד בלבד, דהוא נזיר גמור, מכל מקום אפשר, על לאו דבל יחל אין לוקין רק אם 
עבר ועשה נגד מה שהוציא מפיו, כגון דנזר ממין לבד ושתה יין, אבל אם גילח או טימא עצמו, עובר 

רק בלאו דנזיר ולא משום בל יחל.
פשיטות הקהילות יעקב לספק המנחת חינוך מכח גדרו של המהרי"ט בקבלת נזירות

חינוך מפרש  ב( שכנראה המנחת  סימן  )נזיר  יעקב  חינוך כתב הקהילות  ובביאור ספק המנחת 
ענין 'בל יחל' שהקפידה התורה על דיבור פיו ומוצא שפתיו של אדם שלא יהיו מחוללים, וכשנדר 
מאכילת ככר, אזי אסורה אכילתו כי באכילתו עושה את דבריו לחולין – מזולזלים ומחוללים. וממילא 
יש לומר שזאת רק במה שדיבר בפיו, אבל במה שלא דיבר בפיו אע"פ שנאסר מכח נדרו, יש לומר 

שאין כאן חילול הדיבור.
אבל אם נפרש שאדרבה דין 'לא יחל' עניינו שמפני שעצם המעשה שנאסר על ידי דיבור פיו, הרי 
הוא מעשה אסור ושנוי, אם כן מסתבר שאין טעם להשגיח בפרט זה אם דיבר בפיו אף דבר זה, 
או שרק נאסר הדבר מכח דיבורו אף שלא הזכירו בפירוש – כיון שעכ"פ סוף סוף דבר זה אסור 

לעשותו וממילא מוזהר עליו בבל יחל.
ועפ"ז כתב לפשוט את ספקו של המנחת חינוך מדעת המהרי"ט )סימן נב, הו"ד באבני מילואים 
היין  על  איסור חפצא  גדר עשיית  אינם  נזיר  איסורי  בזה במק"א( שגדר  והארכנו  טו,  סימן  שו"ת 
היא  והתורה   – נזיר  ותואר  נזירות  קדושת  בעצמו  מחיל  בנוזרו  האדם  אלא  והטומאה,  והשערות 
זה  ואיסורים שונים, אשר ממילא שייכים גם לאדם  דינים  נזיר  שהטילה על כל מי שהוא בתואר 

שבדיבור פיו עשה עצמו 'נזיר'. וכך מבואר גם בדברי הריטב"א )שבועות כב:(.
שלא  דבר  על  שאף  מוכח  הרי   – בנזיר  יחל'  'בל  דין  שיש  בנזיר  בגמרא  ומבואר  מאחר  ומעתה, 
נתפרש בנדרו, שייך דין 'בל יחל', כי הרי בנזרו לא אסר כלל את גוף האיסורים, אלא רק החיל על 
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

עצמו את קדושת הנזירות, ואעפ"כ מבואר בגמרא שיש בו דין 'בל יחל' – ועל כרחך שכל איסור 
שחל מחמת נזרו אף הוא בכלל איסור 'בל יחל' אף שאינו בכלל דבריו.

דחיית הקהילות יעקב שאחר שכן דין התורה ממילא הכל בכלל קבלתו
אמנם דחה הקה"י את פשיטותו לספק, שכן יש לומר שבאמת 'בל יחל' הוא רק על חילול הדיבור, 
ואעפ"כ שייך שפיר לעבור ב'בל יחל' בקבלת נזירות, ואפילו לדברי המהרי"ט שגדר נזירות הוא 
שמחיל על עצמו תואר נזיר ומתחייב ממילא בדיני ה'נזיר'. כי מאחר וחייבה תורה 'נזיר' בכל אלו 
הדברים, הרי אדם שבא ונוזר בנזיר ומחיל על עצמו תואר נזיר – בכלל דבריו שמקבל על עצמו כל 
אלו החיובים היוצאים ומתחייבים מכח 'תואר נזיר' שלו, וכל זה אכניס בכלל דבריו – וממילא יש 

לחייבו משום 'בל יחל'.
ודוגמא לדבר, דהנה דעת הרמב"ם )ספהמ"צ מצוה צד( שהמאחר נדרו עובר בבל יחל, והרמב"ן 
תמה שב'בל יחל' אינו עובר אלא העבור על נדרו ולא המאחרו. וביאר החתם סופר )ריש נזיר( 
שהרמב"ם סובר שכיון שהזהירה התורה את הנודר קרבן שלא יאחר נדרו, ממילא כל הנודר קרבן 
כלול בכוונת דבריו להתנהג בו ככל דיני התורה ובכלל זאת גם שלא לאחר את נדרו. ואם כן הוא 
הדין בנידון דידן כיון שחייבה התורה נזיר בכל הנהגות אלו, ממילא המקבל עליו נזירות – הרי 
הוא בכלל בל יחל גם על כלל החיובים השייכים בנזיר. ואפילו הרמב"ן אינו חולק אלא בבל תאחר 
שהוא דין צדדי ואינו מעיקר חיובי הנדר, אבל בעיקר חיובי הנזירות – יודה גם הרמב"ן שעובר בבל 

יחל מחמת זה.
שתי דרכים בביאור ספקו של המנחת חינוך

והנה הקה"י העמיד את ספק המנחת חינוך באופן שנודר דבר ומכח נדרו נאסר יותר מדיבור פיו, 
והספק הוא אם כיון שסוף סוף לא הוציא הדבר בפירוש מפיו, שוב אין כאן 'חילול הדיבור' ואולי 
אינו עובר בבל יחל. אמנם בהערות המהדיר במנ"ח )מהדו' מכון י-ם אות ג( כתב שאפשר לפרש 
את ספקו של המנחת חינוך באופן אחר, והוא שכל שחל תוספת הנזירות מחמת דיבורו, אזי ודאי 
עובר בבל יחל, אף שלא הוציא הדבר מפורש מפיו. אלא דמכל מקום יש להסתפק שמא במקום 
שנזר יום אחד, וחלות הנזירות שלושים יום היא רק מחמת שאין נזירות פחותה משלושים יום – 
נמצא שבאמת תוספת הנזירות אינה אלא גזירת הכתוב שאינה שייכת כלל לדיבורו, אף שמחמת 
דיבורו נוצר מצב המכריח תוספת זו, אך סוף סוף עצם התוספת אינה מחמת דיבורו, ולכן בכה"ג 

אפשר שלא יעבור בבל יחל.
ולפי העמדת הספק באופן זה, פשוט שאין כל ראיה מדברי המהרי"ט, כי בכל אופן אף אם גדר 
נזיר שמחיל על עצמו תואר נזיר, והאיסורים ממילא הם באים, סוף סוף נעשה כל זה מחמת דיבור 

פיו – ובכה"ג פשוט שעובר בבל יחל.
מחלוקת הראשונים בטעם שנוזר 'נזירות קטנה' חייב בנזירות שלושים

ובמשנה בנזיר )ז.( תנן: אמר הריני נזיר אחת גדולה, הריני נזיר אחת קטנה, אפילו מכאן ועד סוף 
העולם – נזיר שלושים יום, ע"כ. ופירשו התוספות: כלומר, לא שנא כי אמר גדולה, ולא שנא כי 
אמר קטנה, ואפילו אמר מכאן ועד סוף העולם – לא הוי נזיר, אלא שלושים יום. ו'גדולה' דקאמר, 

כלומר, גדול עלי הנזירות דטריחא עלי. או 'קטנה' – כלומר, דלא טריחא עלי כלל.
ובמשנה למלך )נזירות פ"ג ה"ה( תמה מדוע הוצרכו התוספות לפרש כן בין בנזירות גדולה ובין 
בנזירות קטנה, הלא בשלמא בנזירות גדולה קמ"ל שלא נפרש שכוונתו לנזירות גדולה מל', אלא 
כוונתו שהנזירות היא דבר גדול עליו. אבל, בנזירות קטנה, צ"ב, אפילו אם יתפרש כפשוטו סוף 
סוף אין נזירות פחות מל' יום ובלאו הכי כך יהיה. ובאמת המאירי פירש מה שאמרו 'אחת קטנה', 

דהיינו נזירות קטנה פחות מל' יום.
שקיבל  באופן  והמאירי,  התוספות  ביאורי  בין  מינה  נפקא  כתב  שם(  )נזיר  הלוי  משמר  ובספר 
'נזירות קטנה', אם ילקה על בל יחל בכל שלושים הימים, אם ננקוט כצד בספק המנחת  עליו 
'נזירות קטנה'  – שלדעת התוספות שמפרשים  דברו  על  בעובר ממש  אלא  לוקה  חינוך שאינו 
שלא טריחא עליו כלל, אם כן מתפרשת כוונתו כרוצה לנזור ל' יום ובודאי שילקה בבל יחל על כל 
ימי הנזירות. משא"כ לדברי המאירי ש'נזירות קטנה' היא נזירות פחותה מל', ומכל מקום חלה 
לשלושים יום, לפי שאין נזירות פחות משלושים יום, אם כן לצד זה במנחת חינוך לא יעבור על 

'בל יחל' בכל הימים שיש ספק שאינם בכלל לשון 'נזירות קטנה' שקיבל עליו.
חקירת הגרח"פ שיינברג בדין נזיר מחרצן נעשה נזיר לכל

ז:( כתב לחקור  קונטרס משפטי התנאים  )ח"ג,  זצ"ל  ובספר טבעת החושן להגרח"פ שיינברג 
בדינא דרבנן שאם הזיר מדבר אחד חייב בכל, ודלא כרבי שמעון שצריך ליזור מכולם. דמחד יש 
לומר שגדר הדין הוא שסגי בקבלת אחד מדיני הנזירות כדי שיתחייב בכל דיני הנזירות, שכן גזרה 
התורה שבקבלת דבר אחד כבר נעשה נזיר וכל דקדוקי נזירות עליו, וכעין מה שמצינו דין 'פשטה' 
בקדושה. אכן מאידך יש לפרש שגדר הדין הוא שחידשה התורה שבקבלת דבר אחד, הרי זה כמי 

שקיבל עליו את כל דיני הנזירות והכל נכלל בדבר אחד שקיבל עליו. 
והנפק"מ שמעלה הגרחפ"ש היא להצד במנ"ח שדין בל יחל הוא רק על מה שבכלל דבריו, הרי 
יהיה דינו תלוי בחקירה זו אם יעבור בבל יחל על כל הדברים או רק במה שבכלל נזירותו. והמנחת 
חינוך נקט בפשטות שלא יעבור בבל יחל, כי ס"ל שזו גזה"כ שחייב בכל אף שלא נכלל בדיבורו.

"הגרח"פ 

שיינברג 

כתב לחקור, 

אם נוזר 

מחרצן חייב 

בכל כי סגי 

בקבלת 

דבר אחד 

להתחייב 

בכל 

הדברים, או 

שנתחדש 

שבקבלת 

דבר אחד 

כלולה קבלת 

כל דיני 

הנזירות"

להנצחות והקדשות

נא לפנות למייל המערכת

או באמצעות מערכת 
נדרים פלוס כמפורט 

בתחתית הגליון



תגלחת בנזיר כעפר הארץ שנעשה נזיר בזה אחר זה
וכעפר הארץ,  ראשי,  נזיר כשער  הריני  )ח.( שנינו:  בנזיר  במשנה 
יום.  לשלושים  אחת  ומגלח  עולם,  נזיר  זה  הרי   – הים  וכחול 
וכחול  הארץ  כעפר  עליו,  קיבל  הרבה  נזירות  פירוש,  ובתוספות: 

היום, ומגלח ביום שלושים ומביא קרבנותיו.
כשער  נזיר  הריני  האומר  הי"ח(:  פ"ג  )נזירות  הרמב"ם  פסק  וכך 
ראשי, או כעפר הארץ, או כחול הים – הרי זה כמי שאמר 'הרי נזירות 
]- נזירויות[ עלי כמנין שער ראשי או כמנין עפר הארץ או כמנין חול 
הים. לפיכך, יגלח כל שלשים יום, ויתחיל למנות נזירות שניה שלושים 
יום ויגלח, וכן עד שימות. ובכל תגלחת ותגלחת אינו שותה יין ולא מיטמא 

למתים, ואם שתה או נטמא, אפילו ביום התגלחת, הרי זה לוקה.
וכתב הכסף משנה: ומה שאמר 'ובכל תגלחת אינו שותה יין וכו' עד הרי זה לוקה – פשוט 

הוא, שהרי אין שום דבר שיבדיל בין נזירות לנזירות, לשיהיה מותר ביין או להטמא למתים.
תמיהת המנחת חינוך שאחר זריקת הדם חלה נזירות שניה וכיצד יגלח

אמנם המנחת חינוך תמה על דין זה, וכתב: "והנה, אם כי זה פשוט לדעת רבינו הכסף משנה, אני 
בעניות דעתי איני מבין דבר זה". הסיבה לתמיהתו של המנחת חינוך, נובעת מדין אחר אותו פוסק 
הרמב"ם )פ"ח ה"ה-ו(, והוא, שהנזיר המביא קרבנותיו כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים ]- דהיינו 
אחד מג' הקרבנות שעליו להביא[, הותר לשתות יין. והתגלחת היא מצוה ואינה מעכבת. ואף אם 

לא גילח באותו יום, מגלח אחר כן ואפילו עבר זמן רב, כדי לקיים מצות תגלחת.
במצות  ומחוייב  יין  בשתיית  עתה  הוא  שמותר  באופן  גילח,  ולא  קרבנותיו  הביא  נזיר  אם  והנה 
תגלחת, ובאופן זה קיבל עליו נזירות נוספת - הרי בודאי אסור הוא לקיים מצות גילוח בימי נזרו, 
שהרי תגלחת אסורה לנזיר ואם גילח עובר בעשה ולא תעשה - ואין עשה של מצות התגלחת של 
'ישנו  'עשה קל' שכן  נזירות הוא  ואף שהעשה של  ועשה.  הנזירות הראשונה, דוחה לא תעשה 
בשאלה' ועשה דוחה עשה שישנו בשאלה כמבואר ביבמות )ה.( - הרי זה אינו שייך באופן זה של 
תגלחת בנזיר, שכן גם העשה הדוחה - דהיינו מצות התגלחת - אף הוא ישנו בשאלה, ובאופן זה 

ודאי שאין עשה שישנו בשאלה דוחה לא תעשה ועשה אף אם העשה ישנו בשאלה.
ואם כן אף בנידון דידן, בנוזר נזירות אחר נזירות כעפר הארץ וכחול הים, לפי מה שכתב הרמב"ם 
שהנזירות השניה חלה עליו מיד עם סיום הנזירות הראשונה, היינו אם נזרק עליו אחד מן הדמים 
- אם  ביניהם  ואין רגע מפסיק  נזירות שניה  והותר מנזירות ראשונה, תכף באותו רגע חלה עליו 
והותר  מיד אחר הקרבן הראשון  הרי  ומגלח,  קרבנותיו  יום מביא  היאך מבואר שבכל שלשים  כן 
מהנזירות הראשונה, חלה עליו תיכף השניה ושוב לא יוכל לגלח, שכן עובר הוא בגילוח זה בעשה 

ולא תעשה שאינם נדחים ע"י העשה.
הצעת המנחת חינוך שישחטו את קרבנות הנזיר ויגלח ואח"כ יזרוק את דמם

והנה זמן תגלחת הנזיר מבואר ברמב"ם שהוא אחר שחיטת קרבן השלמים - שהוא הקרבן האחרון 
הקרב משלשת הקרבנות שמקריב הנזיר, חטאת עולה ושלמים. אמנם כתב הרמב"ם שבדיעבד 
אם גילח אחר שחיטת הקרבן הראשון - החטאת - יצא ידי חובתו. ולפי זה מציע המנ"ח ליישב את 
קושייתו והיינו באופן שיגלח אחר שחיטה קודם זריקה - שבאופן זה יצא ידי חובת מצות תגלחת 
שבדיעבד מועילה אחר שחיטת הקרבן הראשון, ומאידך עדיין לא חלה עליו הנזירות השניה שכן 
לא הותר מהנזירות הראשונה עד אחר זריקת אחד מן הדמים. וזאת אין להקשות איך יגלח אחר 
שכן   - הקרבן  דם  זריקת  אחר  עד  הנזירות  הסתיימה  לא  שעדיין  שעה  הראשון,  הקרבן  שחיטת 

"מצוותו בכך" וכך דין הנזירות.
אמנם המנחת חינוך לא ניחא ליה בתירוץ זה, שכן "כיון שמצות נזיר לגלח אחר הקרבן השלישי, 
אין סברא שלא היו זורקין דם משום קרבן עד שישחוט השלישי". דהיינו שאמנם בדיעבד מועילה 
לגלח אחר שחיטת הקרבן השלישי,  צריך  לכתחילה  אך  התגלחת אחר שחיטת הקרבן הראשון, 
ואם כן בכדי ליישב את הקושיא הנ"ל נצטרך לחדש שתחילה ישחטו את ג' הקרבנות והנזיר יגלח, 
ואחר כך יזרוק את הדמים ואז תתחיל הנזירות השניה. ודבר זה ראוי היה שיתפרש להדיא אם אכן 
זה האופן היחיד שבו יוכל לקיים את מצות תגלחת הנזירות הראשונה. ו"הוה להו להש"ס ולהר"מ 

לפרש זה, דבקיבל שתי נזירות צריך לגלח קודם זריקה דוקא, והוא דבר חדש ואינו פשוט כל כך".
ומדגיש כי עיקר הטענה אינה על הרמב"ם, שהרי בפשוטו חשבון דברי הרמב"ם  המנ"ח מוסיף 
מוכרחים מתוך הסוגיא עצמה, שהרי כיון שהדין הוא שאחר זריקת אחד מן הדמים מותר הנזיר 
מאיסורי הנזירות, הרי תכף תחול עליו הנזירות השניה כיון שיש לה מקום לחול. ואין סברא לומר 
שלא תחול הנזירות השניה עד אחר התגלחת, שהרי נזיר שלא גילח ביום הקרבת קרבנותיו יכול 
לגלח לאחר זמן, ואם ננקוט שבאופן שנזר שתי נזירויות לא חלה הנזירות השניה כל זמן שלא גילח, 
ומאידך איסורי הנזירות הראשונה פוקעים עם זריקת דם הקרבן הראשון - נמצא שיכול הנזיר לעכב 
את תגלחתו וכך למצוא זמן שבו יהיה מותר בשתיית יין וכו' כיון שכבר הותרה הנזירות הראשונה, 
ואילו השניה עדיין לא חלה על אחר הגילוח, וזה דבר שאינו מסתבר, אלא פשוט שמיד שמוצאת 
הנזירות השניה מקום לחול עם היתר הנזירות הראשונה, הרי היא חלה, ואם כן קשה כנ"ל כיצד 

יכול לגלח. והניח קושייתו בצ"ע.
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נזיר דף ח

חידוש יומי בדף היומי

תגלחת 
כל 

שלושים 
בנזיר 
כעפר 
הארץ

להצטרפות לקבלת החידוש
a8843414@gmail.com

החידוש היומי



ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

ביאור החזון איש שדעת הנודר שלא תחול שניה עד שתתקיים כל מצות ראשונה
והחזון איש )אה"ע סימן קלח סק"ו( הביא דברי הכסף משנה שכתב בטעם דברי הרמב"ם שבכל 
תגלחת ותגלחת אינו שותה יין ולא מטמא למתים, שהוא פשוט שהרי אין דבר שיבדיל בין נזירות 
לנזירות שיהיה מותר ביין. ותמה החזו"א על דבריו, שהרי בודאי יש זמן כזה שבו הותרה הנזירות 
הראשונה ועדיין לא חלה הנזירות השניה, ובזמן זה הוא מותר בשתיית יין ובטומאת מתים - דהיינו 
אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים שבזה הותר מהנזירות הראשונה, ומאידך הנזירות השניה לא 
חלה עליו עד אחר התגלחת ]- שהרי אם לא כן היה אסור בתגלחת זו עצמה[, ונמצא שיש זמן 
שבו מותר ביין בין נזירות לנזירות, ואם כן דברי הכסף משנה צריכים עיון במה שכתב שאין דבר 

שיבדיל בין נזירות לנזירות שיהיה מותר ביין.
ובתוך דבריו עמד החזו"א לבאר דבר זה, כיצד באמת לא תחול הנזירות השניה אלא אחר קיום 
פקעו  כבר  הראשונה  הנזירות  שאיסורי  אף  על  זאת  הראשונה,  הנזירות  של  התגלחת  מצות 
מיד עם זריקת דם הקרבן הראשון, ואם כן יש לנזירות השניה מקום לחול ומדוע לא תחול מיד. 
וביאר החזו"א בתוך דבריו: "ודאי כן הוא דעת הנודר, שלא תחול שניה עד שתתקיים כל מצות 
לו  ולעולם כשיבוא לגלח כמצוותו אחר הקרבת הקרבנות  ולכאורה כוונתו שמאחר  הראשונה". 
תחול הנזירות השניה יהיה אסור בקיום מצוות התגלחת - ממילא פשוט דעתו היתה שלא תחול 

הנזירות השינה אלא אחר קיום כל מצוות הנזירות הראשונה ובכללן גם מצוות התגלחת.
ואמנם יש להעיר לפי מה שהעלה המנחת חינוך שישנה דרך לקיים שניהם, דהיינו באופן שישחט 
את כל הג' קרבנות, ואחר כך יגלח, ושוב יזרוק את הדם - אם כן למה נתלה שדעת הנדור שלא 
תחול שניה עד שתקיים מצות הראשונה לגמרי, שמא דעתו לעשות באופן זה שתחול הנזירות 
בין  לכן  קודם  יתגלח  שכבר  כיון  התגלחת  מצות  את  תמנע  לא  ואעפ"כ  הדם  זריקת  אחר  מיד 

שחיטת הקרבנות לזריקת דמם.
ספק הרא"ש אם מותר לו להשהות נזירות ראשונה לולי איסור 'בל תאחר' קרבנותיו

והנה יש שכתב )הדרת יוסף( שהמנחת חינוך בתוך דבריו דחה את תירוצו של החזון איש, וזאת 
במה שכתב שלא מסתבר שחלות הנזירות השניה תלויה בקיום מצות תגלחת הנזירות הראשונה, 
כיון שיכול הוא לעכב את התגלחת זמן רב. ואמנם נראה שלא לכך נתכוון המנחת חינוך, וכמו 

שיבואר.
דהנה בפירוש הרא"ש כתב להסתפק בדין נזיר זה: והא מספקא לי, אם ירצה לעמוד בנזירותו 
בלא הבאת קרבן זמן גדול, ורק שלא יעבור בבל תאחר על קרבנות שנתחייב, אם הרשות בידו. 
מידי דהוה הנזירות שהשלים ימי נזירותו שיכול להשהות קרבנותיו ובלבד שלא יעבור בבל תאחר. 
או דילמא, כיון שקיבל עליו נזירות כל ימיו, חייב הוא להשלים נזירות זו מיד ולהתחיל אחר. ומסיק 
הרא"ש: והדעת נוטה כך, כיון שכל ימיו הוא מחוייב נזירות, אין לו לאחר מלהשלים כל מה שיוכל, 
ע"כ. הרי מפורש בדברי הרא"ש שנזיר זה צריך למהר ולהשלים נזירותו הראשונה כדי שתוכל 

הנזירות השניה למצוא מקום לחול.
מעתה יקשה על מה שכתב המנחת חינוך שלא מסתבר שחלות הנזירות השניה תלויה בקיום 
מצות התגלחת של הנזירות הראשונה, כיון שיכול לעכב את התגלחת זמן רב - והלא אינו יכול 
מחוייב  הוא  ימיו  שכל  ו"כיון  נוספות  בנזירויות  הוא  מחוייב  סוף  שסוף  כיון  למעשה,  כן  לנהוג 
נזירות, אין לו לאחר מלהשלים כל מה שיוכל". אמנם באמת אין זו קושיא כי אין כוונת המנחת 
חינוך שלא מסתבר שיוכל הנזיר לעכב בפועל את חלות הנזירות השניה, אלא כוונתו שאין סברא 
לומר שלמרות שיש מקום לנזירות השניה לחול עדיין אינה חלה, כיון שיכול לעכב את התגלחת 
זה לא חלה הנזירות השניה אף שיש לה מקום לחול. דהיינו שאין  זמן  ונמצא שכל  זמן מרובה 
החסרון במה שיכול הנזיר לעכב את חלות הנזירות השניה, אלא החסרון הוא במה שלמעשה 
יהיה זמן רב שבו לא תחול הנזירות השניה אף שאיסורי הנזירות הראשונה כבר בטלו - וזהו דבר 

שלא מסתבר.
ואם אכן לכך נתכוון המנחת חינוך, הרי שאין בדבריו כדי דחייה ליישוב החזון איש, שכן החזו"א 
חידש שתליית חלות הנזירות השניה בתגלחת הנזירות הראשונה אינה מחמת חלות הנזירות 
שאינה יכולה לחול כיון שעדיין לא גילח, אלא מחמת דעת הנוזר שכוונתו היתה לנזור באופן זה 
שתחול הנזירות השניה רק אחר תגלחת הראשונה, וכאילו שהתנה הדבר בפה מלא - וכיון שכן 
אין שום חסרון סברא לומר שלא תחול הנזירות השניה כל אותו הזמן, כיון שהנוזר פירש להדיא 

שאין כוונתו להחילה עד זמן זה.
אלא שמכל מקום הקשה החזון איש באופן אחר, שכיון שנמצא שיש זמן שאין בו חלות נזירות 
וכיו"ב, אם כן קשה על דברי הכס"מ  ובזמן זה הוא מותר ביין  נזירת שניה,  ולא חלות  ראשונה 

שביאר דברי הרמב"ם כיון שאין זמן בין נזירות לנזירות שאינו אסור בו באיסורי הנזירות.
תגלחת של קיום דין נזירות אינה סותרת אף לנזירות אחרת

הצעה מחודשת ליישוב קושיא זו העלה בספר חידושי בתרא )אות קע(, לפיה אין איסור גילוח 
בנזיר אלא בתגלחת סתם אבל תגלחת כזו שיש בה קיום דין נזירות אין בה סתירה לניהוג הנזירות. 
ולכן אף שמגלח תגלחת של נזירות ראשונה, ועתה הוא נזיר בשנית, מכל מקום תגלחת זו היא 
תגלחת של קיום דין נזיר ואינה סותרת להיותו נזיר, ולכן יכול לגלחה אף בעת היותו נזיר בשנית.
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מחלוקת הראשונים אם עיקר נדר בהתפסה
 - נזיר  – פרק הריני  )ט.(  נזיר  במשנה בתחילת פרק שני במסכת 
אומרת: הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, בית שמאי אומרים נזיר, 
ובית הלל אומרים אינו נזיר. ומבארת הגמרא טעם המחלוקת שבית 
שמאי סוברים כדעת רבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ולכך 
ודאי נתכוון לנדור בנזיר. ואילו בית הלל סברי כדעת רבי יוסי שבגמר 
דבריו אדם נתפס, וכיון שסיים ואמר 'מן הגרוגרות ומן הדבילה' הרי 

לפנינו נדר ופתחו עמו ואינו חל, ע"כ.
והנה הגמרא במסכת שבועות )כ:( דורשת את הכתוב "כי ידור נדר לה'" 
– עד שידור בדבר הנדור ולא בדבר האסור. דהיינו שכשאדם נודר דבר ואומר 
'הרי דבר זה עלי כדבר פלוני' – יכול להתפיס את נדרו דוקא בדבר שאסור מחמת 
נדר, כגון שאומר 'הרי עלי ככר זה כקרבן' – שהקרבן נתפס על ידי נדר, ועתה מתפיס 
את נדרו באיסור הקרבן שבא על ידי נדר והוא 'דבר הנדור'. משא"כ אם אמר 'הרי עלי ככר זה 
כחזיר' – אין איסור החזיר בא על ידי נדר, והרי הוא 'דבר האסור', ואי אפשר להתפיס בו נדר, והככר 

לא נאסר.
ונחלקו הראשונים האם לא יתכן לנדור נדר אלא בהתפסה, או שבדואי גם לולי שיתפיס יכול לאסור 
עליו דבר בנדר, וכל דרשת חז"ל היא שעד כמה שרוצה להחיל הנדר בהתפסה, אזי צריך להתפיס 
את הנדר בדבר הנדור ולא בדבר האסור, אבל אם נודר שלא בהתפסה אלא מזכיר 'הרי דבר זה אסור 
עלי' – הוי נדר מעליא אף בלא התפסה. ]ואמנם באופן שאמר 'הרי דבר זה אסור עלי' לכולי עלמא 
חל הנדר, אלא שאם ננקוט שצריך בדוקא להתפיס, יחול הנדר מדין 'ידות' דהיינו שאנו משלימים 
את דיבורו שהוא מתפיס בדבר הנדור. ואילו אם ננקוט שאין צריך להתפיס יחול הנדר באופן זה 

מ'עיקר הנדר' ולא מדין 'ידות'[.
הנדר,  עיקר  דרכים,  משלשה  באחד  הם  איסור  ונדרי  )ב.(  נדרים  מסכת  בתחילת  הר"ן  כתב  וכך 
וכנויו, וידות. עיקר הנדר הוא שיאמר 'דבר זה אסור עלי' ובין שהתפיסו בדבר אחר, בין שלא התפיסו 
האסור,  בדבר  ולא  הנדור  בדבר  שיתפיסנו  בעינן  שהתפיסו  דהיכא  אלא  בתורה.  האמור  נדר  זהו 
ידור נדר לה' עד שידור  וכדאמרינן בריש פרק שבועות שתים בתרא, מאי טעמא, דאמר קרא כי 
בדבר  שיתפיסנו  בעינן  התפיסו  אם  אפ"ה  התפסה  בלא  חל  שנדר  שאע"פ  כלומר  הנדור,  בדבר 

הנדור ולא בדבר האסור.
מאידך, דעת הרי"ף )שבועות שם( שאין נדר אלא בהתפסה, ואם הזכיר איסור בלא להתפיס ואמר 
'הרי דבר זה אסור עלי' – חל איסורו רק מדין ידות ואינו מעיקר הנדר. וכ"כ המל"מ )נדרים פ"א ה"א 
בדעת הטור )יו"ד סימן רד( שכתב: עיקר נדר האמור בתורה הוא שיתפיס בדבר הנדור, כגון שאומר 

ככר זו עלי כקרבן. ואח"כ הוסיף או שאומר אסור עלי ככר זה דהוי נמי נדר, ע"כ. 

תליית המל"מ לפסק מהרלנ"ח בהזכיר לשון איסור והתפיס בדבר האסור במחלוקת
כז( שהאומר לאשתו הרי את אסורה עלי  )סימן  )פ"א ה"ז( בשם המהרלנ"ח  עוד כתב המל"מ   
כאמא חל האיסור, ואף שהתפיס בדבר האסור. דדוקא באומר לאשתו 'הרי את כאמא' הוא דאמרינן 
איסור  לשון  הזכיר  לא  ]- שהרי  הוא  זה מחמת התפסה  נדרו של  דעיקר  כלום, משום  דלא אמר 
בדבריו[ וכל שהתפיס בדבר האסור לא אמר כלום. אבל באומר 'הרי את אסורה עלי' יש כאן נדר 

גמור ]- ואף שהוסיף ואמר 'כאמא' הרי אינו צריך להתפסה זו ואינה מגרעת[.
את חידושו זה של המהרלנ"ח תולה המשנה למלך במחלוקת הראשונים הנזכרת, האם נדר ללא 
התפסה חשוב 'עיקר הנדר' או שאינו מועיל אלא מדין 'יד'. כי רק אם ננקוט כדעת הר"ן שנדר ללא 
התפסה הרי הוא עיקר הנדר, ואין צריך לבוא לדין 'ידות נדרים' כדי להחילו, ממילא יש לומר שבאופן 
שבתחילת דבריו אמר 'הרי את אסורה עלי' – ובזה די כדי להחיל את עיקר הנדר, אלא שהוא הוסיף 
ואמר גם 'כאמא', שבכה"ג לא יהיה חסרון במה שמתפיס בדבר האסור, שכיון שהקדים ואמר לשון 

איסור הרי שיש לומר שחלות נדרו חלה ללא דין התפסה, ומה לי שהתפיס בדבר האסור.
משא"כ אם ננקוט שכל נדר כשלא התפיסו אינו מועיל אלא מדין יד, הרי אין מקום לדברי המהרלנ"ח 
– שכן כשהתחיל ואמר 'הרי את אסורה עלי', הן אמת שאם היה מסיים דבריו כך, היינו משלימים 
כיון  אבל  הנדורים.  מדברים  וכיו"ב  כקרבן'  עלי  אסורה  את  'הרי  אמר  כאילו  ודנים  יד  מדין  דיבורו 
שהוא לא הפסיק דבריו באמצע, אלא הוסיף ופירש התפסתו שאיסורה יהיה 'כאמא' – כיון שהוא 
גמר דבריו "מה לנו ולצרה לגמור דבריו באופן שהוא לא גמרם". ורק לדברי הסוברים שהאומר 'הרי 
זה אסור עלי' מועיל מעיקר הנדר ולא מדין יד, משום שבידו של אדם לאסור על עצמו דבר המותר 
גם בלי התפסה – בזה יש מקום לדברי המהרלנ"ח, שהאומר 'הרי את אסורה עלי כאמא', אסורה 

אף שהתפיס בדבר האסור, כיון שאף אם לא היה מתפיס היתה אסורה.

ראיית המל"מ מחילוק הדין בין אומר 'הרי עלי מנחת שעורים' ל'מנחה מן השעורים'
והמשל"מ כתב להביא סיוע לדברי מהלנ"ח. דהנה כתב הרמב"ם )מעשה הקרבנות פי"ז ה"ט, ע"פ 
גמרא מנחות קג. ונזיר ט:(: האומר 'הרי עלי מנחת שעורים' או 'מנחת חצי עשרון' או 'מנחת שלא 
שמן ולבונה' - הרי זה פטור, שלא התנדב דבר שכמוהו מקריבין. אמר 'הרי עלי מנחה מן השעורים 
או מן העדשים' או 'מנחה בלא שמן ולבונה' או 'מנחה חצי עשרון' – שואלין אותו. אם אמר לא 
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ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

נדרתי אלא על דעת שמותר להקריב כזה, ואילו ידעתי שאין מקריבין אלא עשרון שלם, סלת בשמן 
ולבונה לא הייתי נודר – הרי זה פטור. ואם אמר אילו הייתי יודע הייתי נודר כדרך שמקריבין – הרי 

זה חייב להקריב כדרך שמקריבין.
וביאר הכסף משנה טעם החילוק בין המקרה הראשון למקרה השני, שכשאומר 'הרי עלי מנחה 
מן השעורים' אפשר להפריש את תיבת 'מן השעורים' מתחילת דבריו, והרי זה כאילו אמר 'הרי 
עלי מנחה' שחייב להביא עשרון סולת. ולכן כשאומר אילו הייתי יודע הייתי נודר כדר שמקריבין, 
הרי הוא חייב כדרך שמקריבין, משום שאומרים אנו דל מהכא תיבת 'מן השעורים' והרי זה כאילו 
אמר 'הרי עלי מנחה'. אבל כשאומר 'הרי עלי מנחת שעורים' בתי"ו 'מנחת' ולא 'מנחה', הרי 
אי אפשר להפריד תחילת דבריו מסוף דבריו, כי תיבת 'מנחת' היא תיבה סמוכה שאינה עומדת 

כשלעצמה.
ולפי זה דן המשנה למלך שהוא הדין בנידון המהרלנ"ח, כיון שאמר 'הרי את אסורה עלי כאמא' – 
הרי אפשר להפריש תיבת 'כאמא' מתחילת דבריו, והרי זה כאילו אמר 'הרי את אסורה עלי' ולכך 
חל האיסור אף שהוסיף להתפיס בדבר האסור. ואף ששם מבואר ששואלים אותו לכוונתו ואילו 
כאן דעת מהרלנ"ח שבודאי אסורה ואין שואלים אותו – אין כאן קושיא, כי בנוגע למנחה אפשר 
שדעתו היתה להתנדב מנחה משעורים או מעדשים ואילו היה יודע שאין מקריבים, לא היה נודר 
כלל, ולכן שואלים אותו. אבל כאן, הרי רצונו לאסור את אשתו, והנידון אינו מחמת ספק שמא אין 
רצונו בנדר, אלא החסרון הוא שסוף סוף אף שרצונו לאסור הרי התפיס בדבר האסור – ובזה לא 

שייך לשאול אותו, ולכן הכריע המהרלנ"ח באופן זה שבודאי אסורה.

ראיית המחנה אפרם והמשמרות כהונה מאומר 'הריני נזיר כשמשון'
ובספר משמרות כהונה )נדרים ב.( העיר על דברי מהרלנ"ח ממשנה מפורשת במסכת נזיר )ד.( 
נזיר שמשון.  זה  הרי  כו'  עזה  דלתות  כמי שעקר  דלילה,  כבעל  מנוח,  כבן  נזיר כשמשון,  הריני 
ומבואר בגמרא שצריך לומר את כל שלשת הכינויים הראשונים 'שמשון', 'בן מנוח' ו'בעל דלילה', 
ומדברי הראשונים נראה שעד כמה שלא אמר כל הכינויים, אינו נזיר כלל – ולא רק שאינו נזיר 
שמשון. ולכאורה אם אכן הצדק עם דברי המהרלנ"ח, הרי אף כאן נאמר 'דל מהכא' ונסיר את 
סוף דבריו 'שמשון', 'בן מנוח', ו'בעל דלילה', ולא תוותר בידינו אלא תחילת דיבורו 'הריני נזיר' 

ויהיה נזיר, והניח בקושיא.
ואמנם הנוסח לפנינו הוא: הריני כשמשון, כבן מנוח וכו', ולא נזכר כלל 'הריני נזיר כשמשון' – 
ולפי זה כמובן שאין ראיה נגד דעת מהרלנ"ח, כי אדרבה דקדקה המשנה לכתוב קבלת נזירותו 
כך  אחר  הוסיף  אם  אפילו  נזרו  חל  היה  הרי  זאת  מזכירה  היתה  לו  כי  'נזיר',  שם  הזכרת  ללא 
מטות(.  פ'  תש"ה  )ג'רבה  מרדכי  דברי  בספר  כן  תמה  וכבר  לחוד.  דלילה'  כ'בעל  או  'כשמשון' 
והמשמרות כהונה ציין שהמחנה אפרים )הל' נדרים סימן יא( כבר הוכיח כן. אמנם שם דקדק כן 
גם מהמשך הסוגיא )נזיר ד:( שם מוזכרת דעת רבי שמעון ש'האומר נזיר שמשון לא אמר כלום' 
– ועל דעתו יש להקשות לדעת מהרלנ"ח מדוע לא תחול לכה"פ נזירות בעלמא. אך המשמרות 

כהונה שהעמיד קושייתו על המשנה קשה טובא מנוסח המשנה שלפנינו.

ראיית הגרא"י נבנצל מאומר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה
מובא  להביאה,  אפשר  שאי  מנחה  במתנדב  מנחה  לגבי  זה  נידון  מביאה  בנזיר  הגמרא  והנה 
בגמרא שם על דין המשנה )ט.(: הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, בית שמאי אומרים – נזיר, 
ובית הלל אומרים – אינו נזיר. ודנה הגמרא בטעם מחלוקת ב"ש וב"ה, אם אין אדם מוציא דבריו 
לבטלה, שכך דעת בית שמאי ולכן הרי הוא נזיר. או שבגמר דבריו אדם נתפס ונדר זה הוא בגדר 

'נדר ופתחו עמו'.
יחיאל נבנצל ראב"ד סטניסלב, ח"ב סימן קלט אות ה( כתב  )לרבי אלטר  יחיאל  בשו"ת מנחת 
לסתור סברת מהרלנ"ח מהמבואר במשנה זו, שכן לדעת בית הלל כיון שבגמר דבריו אדם נתפס, 
מהכא  'דל  נאמר  לא  מדוע  מהרלנ"ח  לסברת  ולכאורה  עמו',  ופתחו  כ'נדר  נדרו  את  אנו  דנים 
אנו שבסיום  אומרים  כאן  ואם  נזרו.  יחול  לא  מדוע  נזיר'  'הריני  וכיון שאמר תחילה  דבריו'  סוף 
דבריו נתבטלו דבריו הראשונים, אם כן הוא הדין במתפיס ואומר 'כאמא' מדוע לא יתבטלו דבריו 
הראשונים. ]דהיינו שננקוט שאין כוונתו לנדור ללא התפסה אלא רק בהתפסה, והתפסה ב'אמא' 

אינה מועילה כיון שהוא דבר הנדור.
'נזיר'  אמנם כתב לדחות הראיה, שכן בנזיר דבריו האחרונים סותרים את דבריו הראשונים, כי 
מותר בגרוגרות ואסור רק בענבים, וכיון שמסיים ואומר שהוא נזיר מגרוגרות ולא מענבים, הרי 
מכך  שונה  הראשונים.  דבריו  ונתבטלו  נתפס  אדם  דבריו  שבגמר  נוקטים  ובכה"ג  דבריו  סתר 
האומר לאשתו הרי את אסורה עלי כאמא – כאין אין סוף דבריו סותרים לדבריו הראשונים, כי 
הרי על פי תחילת דבריו נאסרה אשתו עליו בנדר, ומה שמסיים שאסורה כאמו – אין זה סתירה, 
כי באמת גם אמו אסורה עליו, ואשתו אסורה עליו כאמו, וכל החסרון הוא רק שאי אפשר להחיל 
הנדר באופן זה מחמת שגזירת הכתוב היא שצריך לנדור בדבר הנדור ולא בדבר האסור, ואמו היא 
דבריו  אזי מקיימים את  לדבריו הראשונים,  דבריו האחרונים  בין  וכיון שאין סתירה  דבר האסור. 

הראשונים ואומרים 'דל מהכא' על דבריו האחרונים.
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בתחתית הגליון



נודר להביא פרה בקרבן נזירות
במשנה בנזיר )י.( תנן: אמר, 'אמרה פרה זו הריני נזירה אם עומדת 
שמאי  בית  אני',  נפתח  אם  נזירה  הריני  הזה  הדלת  'אומר  אני', 

אומרים – נזיר, ובית הלל אומרים – אינו נזיר.
ומבארת הגמרא מחלוקתם: אמר רמי בר חמא, הכא במאי עסקינן, 
כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו, ואמר, כסבורה פרה זו אינה עומדת, 
בית  והלכו  מאליה.  ועמדה  מאליה.  עמדה  אם  מבשרה  נזיר  הריני 
שמאי ובית הלל לשיטתן, בית שמאי דאמרי 'מן הגרוגרות ומן הדבילה 
לא  אומרים  הלל  ובית  נזיר,  הוי  מבשרה  אמר  כי  נמי  הכא  נזיר'  הוי   –
מן  נזיר  הריני  האומר  לגבי  שמאי  בית  שאמרו  שכשם  דהיינו   -[ נזיר.  הוי 
גם  כך  לנזירות,  וכוונתו  לבטלה  דבריו  מוציא  אדם  שאין  והדבילה,  הגרוגרות 

האומר הריני נזיר מבשרה אינו מוציא דבריו לבטלה ויחול נזרו.
על ביאור זה תמה רבא, שכן לפי זה נמצא שנזרו של זה תלוי באם תעמוד הפרה 'מאליה' דוקא, 
ואילו במנה קתני בסתם 'אם עומדת אני'. ומכח הערה זו דוחה רבא את ביאורו של רמי בר חמא 
ומבאר את דין המשנה באופן אחר: כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר, הרי עלי קרבן, ע"כ. דהיינו 
שהפרה רבוצה לפניו בכח ובחזקה, והעולם סבורים שאין אדם יוכל להעמידה, אמנם באמת אני 
מקבל עלי, שאם לא תעמוד הפרה 'הרי עלי להביאה בקרבן נזירות'. ולבסוף עמדה ואליה. ונחלקו 
אם עיקר קפידת האדם שהוא יעמידנה, ואם עמדה מאליה לא נתקיים רצונו וחל הנדר, וכן דעת בית 
שמאי. משא"כ בית הלל ס"ל שעיקר הקפדתו על עצם הדבר שלא עמדה, וכל שעמדה נתקיימה 

דעתו ובטל נזרו.
והיכי  נזירה'  'הריני  קתני  דמתני'  בלישנא  והא  תאמר,  ואם  עלי(:  הרי  )ד"ה  התוספות  והקשו 
ויש לומר דהכי קאמר, 'הריני מביאה בקרבן נזירות אם לא  משתמש קרבן. ומיישבים התוספות: 
]- ואם כן כיצד רצה  נזיר אינם באים מבהמה גסה  עמדה. ומוסיפים התוספות: ואע"ג דקרבנות 
להביא פרה זו 'בקרבן נזירות'[, הני מילי חובותיו של נזיר – אבל היו רגילים להביא נדרים ונדבות 

עם קרבנות נזירות, ואותם באים אף מבקר וצאן הכל לפי נדרו ונדבתו.
דרשת הספרי לרבות נוזר על מנת לגלח על מאה עולות ומאה שלמים

נזיר  לה בדברי רש"י בסוף פרשת  הנזיר, סמך  ונדבות עם קרבנות  נדרים  זו להביא  רגילות  והנה 
ידו כפי נדרו  ידור קרבנות לה' על נזרו מלבד אשר תשיג  ו כא(: "זאת תורת הנזיר אשר  )במדבר 
אשר ידור כן יעשה על תורת נזרו". וכתב רש"י: 'מלבד אשר תשיג ידו' – שאם אמר 'הריני נזיר על 
מנת לגלח על מאה עולות ועל מאה שלמים' – 'כפי נדרו אשר ידור כן יעשה' מוסף 'על תורת נזרו'.

על מאה  לגלח  נזיר ע"מ  הריני  יכול אפילו אמר  עוד:  נוסף  ובספרי  לח(,  )פ'  דבריו בספרי  ומקור 
חטאות ועל מאה אשמות קורא אני עליו 'כפי נדרו', תלמוד לומר 'אשר ידור' לא אמרתי אלא קדשים 
הבאים בנדר ובנדבה. ורש"י סמך בדבריו על מה שלא הזכיר אלא האומר הריני נזיר על מנת לגלח 
על מאה עולות ועל מאה שלמים, שמתוך דברים אלו מבואר שאם אומר על מאה חטאות או על 

מאה אשמות לא אמר כלום.
נזרו' –  'זאת תורת הנזיר שידור את קרבנו לה' על  ויתכן שיאמר  והרמב"ן בפירושו לתורה כתב: 
כלומר שלא יפרש דבר בקרבן, רק ידור 'אביא קרבן על נזרי', או שיאמר סתם 'הריני נזיר' – כי כיון 
שנדר בנזיר, נדור הוא בקרבן הנזכר ]- היינו בג' קרבנות כדין נזיר[. וחזר ואמר 'מלבד אשר תשיג 
ידו' – שאם היה עשיר ירבה בקרבנו. ו'כפי נדרו אשר ידור' בקרבנות בין עשיר ובין עני, 'כן יעשה 
עשיר  היה  שאם  ללמד,  זה  והזכיר  ומבאר:  הרמב"ן  ומוסיף  למעט.  ולא  לרבות   – נזרו'  תורת  על 
ורצה להרבות קרבנות, או שנדר בתחילה הריני נזיר ואקריב אלף עולות ושלמים, שיביא את כולם 
ביום מלאת ולא ישתה יין עד הקריבו את כולם, כי הכל 'תורת נזרו', ע"כ. ומבואר ברמב"ן שאדם 
שהתנה בתחילת נזרו ע"מ שאני מקריב אלף עולות ושלמים, חל גם על קרבנות אלו שם 'תורת 

נזרו' לענין שאינו יכול לשתות יין עד שיקריב את כל קרבנותיו.
תמיהת הגרי"ז כיצד ייאסר הנזיר משתיית יין מחמת קרבנות שאינם קרבנות נזיר

ומרן הגרי"ז מבריסק )נזירות פ"ח ה"א( ביאר בדעת הרמב"ן, שבפסוק נאמרו שני דינים שונים 
בהתנדבות נזיר קרבנות נוספים מלבד קרבנות נזירותו. הא' דין 'מלבד אשר תשיג ידו' דהיינו שיכול 
כבר  שיכול  ב'  תגלחתו.  בשעת  המחוייבים  הקרבנות  עם  שירצה  קרבנות  כמה  בנדבה  להוסיף 
בתחילת נזירותו בשעה שהוא נוזר, לומר הריני נזיר על מנת לגלח על מאה עלות. ומוסיף הרמב"ן 
שהוספת קרבנות אלו, אינם כשאר קרבנות בעלמא, אלא שאף הם בכלל 'תורת נזרו', וזהו עיקר 

מה שנתחדש במה שאמרה תורה 'מלבד אשר תשיג ידו'.
אמנם בדברי הרמב"ן מבואר שמלבד ממה שיכול להוסיף קרבנות על קרבנות החיוב, הרי שגם 
לענין איסור שתיית יין בנזיר - אינו יכול לשתות יין עד שיקריב כל הקרבנות כולם, וצריך להקריב 
גם את הקרבנות שהוסיף. ותמה הגרי"ז, שהרי לכאורה עיקר הדין של 'אשר תשיג ידו' שנתחדש 
בו שיכול להוסיף על קרבנות הנזיר, הוא דין רק 'לענין הקרבנות' עצמם שיכול להוסיף קרבנות יותר 

מדינו, משא"כ 'גוף הנזירות' עצמה בודאי לא השתנה דינה מכל שאר נזירות.
ומעתה, כשנובא לדון באיסור שתיית יין של נזיר, הרי לכאורה איסור זה תלוי רק בעצם הנזירות 
ולא בדין הקרבנות – ואם כן אף שנתרבה שגם הקרבנות שהוא מוסיף הרי הם בכלל 'תורת נזרו',

יום חמישי י"א שבט
נזיר דף י

חידוש יומי בדף היומי

הוספת 
קרבנות 

על 
קרבנות 

נזיר

להצטרפות לקבלת החידוש
a8843414@gmail.com

החידוש היומי



ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס - לחפש 'קרן שערי הלכה מורשה ודעת' ולבחור באפשרות התרומה ל'החידוש היומי' - ניתן לבקש הנצחה או הקדשה בהערה

אבל מכל מקום גוף הנזירות לא השתנה, ועדיין לענין איסור שתיית יין היה לנו לומר שכל שעשה 
ויתירה מזאת, הלא גם בקרבנות נזיר עצמם הדיון  יין.  התגלחת כדינה הרי הוא מורת בשתיית 
הוא שאך הקרבן הראשון מעכב את שתיית היין, וכל שנזרק עליו אחד מן הדמים כבר הותר הנזיר 

לשתות יין, וכיצד יעכבוהו הקרבנות שהוסיף בנדבה אף ש'תורת נזרו' להם.
ואפילו לדעת הסובר ש'אחר ישתה הנזיר יין' )במדבר ו כ(, היינו 'אחר כל המעשים כולם', והיינו 
אחר הקרבת כל הקרבנות. הרי ביאור דבריו שהתורה תלתה את ה'נזירות' במעשים האמורים 
בתורה, וכל שלא סיים כל המעשים האמורים בדין הנזיר, עדיין כל איסורי נזיר עליו. אבל כל זה 
אינו שייך לקרבנות הנוספים שהוסיף הנזיר על עצמו מחמת נדרו - שבודאי אין הנזירות תלויה 
בהם והם אינם מוסיפים דבר בעצם הנזירות, ורק שיש להם דין 'תורת קרבנות נזיר', וכיצד זה 

ייאסר הנזיר ביין כל שלא הביאם. ודברי הרמב"ן תמוהים לפי פשוטם.
יסוד הגרי"ז שדין 'ואחר ישתה הנזיר יין' הוא דין בפנ"ע ואינו שייך לעיקר הנזירות

ומייסד הגרי"ז שהדין של 'ואחר ישתה הנזיר יין' הוא באמת דין בפני עצמו שאינו שייך לעיקר דין 
הנזירות. דהיינו, שאף שהנזירות כבר פקעה לגמרי, מכל מקום יש עליו עשה בפני עצמו שלא 
ישתה יין עד אחר המעשים כולם. ולפי זה יש מקום לדברי הרמב"ן, שכן הרמב"ן סובר שכל דבר 
שהוא בכלל 'תורת נזרו' הרי הוא בכלל ה'מעשים' שעליהם נאמר דין 'ואחר ישתה הנזיר יין'. ולכן 
אף שאין הקרבנות הנוספים חלק מעיקר הנזירות, הרי גם "יסוד דין מניעת שתית יין זה אינו מכח 
לתא דעצם הנזירות, ואינו תלוי כלל בהנזירות עצמה, רק דהוא דין נוסף שתלוי רק בהקרבנות 
יין אף שכבר פקעה  ונמצא דהקרבנות הם שאוסרין אותו בשתיית  ביום מלאת.  ומעשה הנזיר 
נזירותו לגמרי, וכיון דמרבינן מ'אשר תשיג ידו' דהקרבנות עצמן דין 'מעשה נזיר' עלייהו, על כרחך 
יין עד הקריבו את  וזהו שכתב הרמב"ן שלא ישתה  ביין.  דינם ככל מעשי הנזיר שאוסרין אותו 

כולם".
דעת הרמב"ם שדרשת הספרי אינה נוגעת לעצם הנזירות אלא לתגלחת על הקרבן

אמנם בדעת הרמב"ם - שהשמיט דרשה זו של הספרי - כתב הגרי"ז שהוא חולק על יסוד זה והוא 
סובר שבודאי הקרבנות שמוסיף מחמת נדרו אין עליהם 'תורת קרבנות נזיר', ובודאי גם לא ייאסר 
הנזיר מחמתם בשתית יין, והרי הם ככל קרבן שאדם נודר או נודב. ואמנם לפי זה צ"ב כיצד יפרש 
את דרשת הספרי - שאם אמר הריני נזר ע"מ שאגלח על מאה עולות הרי הוא בכלל "כפי נדרו 
אשר ידור" - ואילו אם כדברינו שכל מהות קרבנותיו ככל קרבן בעלמא ואין לה שייכות ל'תורת 

נזרו' - אם כן מה דרשו חז"ל.
וביאר הגרי"ז שאכן כל דרשת הספרי היא רק אליבא דרבי שמעון הסובר )נזיר מו:( שנזיר שצריך 
לגלח על קרבן יכול לגלח גם על 'שלמי נדבה'. וממילא דרשו חז"ל לא לענין עצם הנזירות, אלא 
רק לענין דין התגלחת - שאם אמר הריני נזיר ע"מ שאגלח על מאה עולות, הרי הוא יכול לגלח גם 
על קרבנות אלו. ואמנם אנו הפוסקים שאין גילוח אלא על קרבנות נזיר, ואם גילח על שלמי נדבה 
לא יצא - אם כן לא יוכל לגלח על עולות אלו שנזר ע"מ שיגלח עליהם. וסתם ספרי רבי שמעון, אך 

אנו לא פוסקים כן ולכן השמיטו הרמב"ם.
סוף דבר, נמצא שהגרי"ז תלה נידון זה בגדר נדר או נדבת קרבנות ע"י נזיר מלבד עצם נזירותו, 
גם  הרמב"ן  לדעת  ואילו   - בעלמא  נדר  גדרו  הרמב"ם  שלדעת  והרמב"ן,  הרמב"ם  במחלוקת 

הקרבנות שהוסיף הרי הם בכלל 'תורת נזרו'.
ביאור הגרמ"ד סולובייצ'יק בדברי התוספות והרא"ש לאור מחלוקת הראשונים

והנה בתחילת הדברים הובא ביאורו של רבא בדברי המשנה 'אמרה פרה הריני נזירה אם עומדת 
אני', ולפיהם כוונתו להביאה בקרבן נזירות אם לא עמדה. והקשו התוספות שהרי הוא הזכיר לשון 
נזיר ואילו פרה לעולם לא תהיה קרבן נזיר שאינו בא מבהמה גסה. ויישבו התוספות שהיו רגילים 

להביא נדרים ונדבות עם קרבנות הנזיר, והם באים אף מבהמה גסה.
ובשיעורי רבינו משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל תמה מה הועילו התוספות ביישובם, הלא סוף 
סוף אין זה קרבנות נזיר, והוא 'נזיר' קאמר - ומה שייכים קרבנות אלו לנזירותו, הרי הם אינם אלא 
נזירותו כפי שקיבל על עצמו, אבל הם אינם קרבנות  ונדבה שמביאם בסוף  נדר  סתם קרבנות 
וכתב  נזירה'.  'הריני  בזה מה ששנינו במשנה  ואיך מתוך  נזירות,  לקבלת  ואינם שייכים  נזירות 
ליישב שמשנה זו אזלא כדעת רבי שמעון, הסובר שנזיר שגילח על שלמי נדבה יצא, ואם כן יכול 
להביא פרה זו לשלמי נדבה ולגלח עליה, וממילא שייכת בהמה זו לקרבן נזירותו כיון שיכול לגלח 

עליה. אמנם דוחק לומר שסוגייתנו היא רק לדעת רבי שמעון.
וכדברי התוספות שהיו רגילים להביא נדרים ונדבות עם קרבנות נזיר, כתב גם הרא"ש בפירושו 
היו  מקום  מכל  חובה,  לקרבן  פרה  מביא  שאין  "ואע"פ  לשונו:  וזה  דבר,  בה  הוסיף  שהוא  אלא 
רגילין להביא יום תגלחתן קרבנות נדבה, עולה ושלמים, כדכתיב 'מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו". 
הרי לנו שהרא"ש מביא ילפותא ל'רגילות' זו, וכוונתו לדרשת הספרי הנזכרת. ויש לתלות דברי 
וכפי שביארם הגרי"ז. שהתוספות לא הזכירו  והרמב"ן  והרא"ש במחלוקת הרמב"ם  התוספות 
דרשת הפסוק - ונראה שהם יעמידו את הסוגיא כדעת רבי שמעון, וקרבן זה מועיל לדין תגלחת, 
ומחמת כן שייך הוא ל'קרבן נזיר'. ואילו הרא"ש שהוסיף והביא מקור הדין מהספרי, הוא סובר 
שהסוגיא היא לא רק לדעת רבי שמעון, ויפרש על כרחך שאכן נתחדש בפסוק שבנדבת קרבנות 

אלו הרי הם מתווספים על קרבנות הנזיר ונעשים חלק מקרבנותיו ולכן שייכת פרה זו ל'נזירות'.

"ומייסד 

הגרי"ז שדין 

'ואחר ישתה 

הנזיר יין' 

הוא באמת 

דין בפני 

עצמו שאינו 

שייך לעיקר 

דין הנזירות. 

דהיינו, שאף 

שהנזירות 

כבר פקעה 

לגמרי, מכל 

מקום יש 

עליו עשה 

בפני עצמו 

שלא ישתה 

יין"

להנצחות והקדשות

נא לפנות למייל המערכת

או באמצעות מערכת 
נדרים פלוס כמפורט 

בתחתית הגליון


