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  .ב �ד נזיר

  ].ה נזיר"תוד[? הנודר נזירות בלשונות דלהל� מה הדי�

  

  שאר לשונות של האומות  נזיק נזיח פזיח  

  מהני: א� מכיר� ומבינ� ומתכוו�   דהוי לשו� אומות�הוי נזיר  יוחנ� ' לר
 לא מהני:'א� לא מכיר� וכו
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  לריש 
  לקיש

 דזה לשו� שבדו חכמי�� נזיר גמור :'לתוס
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 נזיר רק לעני� מלקות:יאללרבינו יח
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  לא מהני

  

  :נזיר ד� ב

  ].ג"ה ה"תוד[? והא� נזיר עובר לפניו הוי ידי� מוכיחות, ל שמואל בדי� ידי� מוכיחות"מה ס

  

 ?הא� נזיר עובר לפניו הוי ידי� מוכיחות ?הא� בעי שמואל ידי� מוכיחות  

הוי ידי� מוכיחות  בעי לגירסא ראשונה
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לא הוי ידי� מוכיחות  לא בעי  לגריסא שניה
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  ].ה אמר"תוד[? באופני� דלהל� הא� הוי נזיר, "אהא נאה"או " אהא"האומר 

  

  כשהיה תפוס בשערו  בהיה נזיר עובר לפניו  

לא מהני  מהני  "אהא"האומר 
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לא מהני  "אהא נאה"האומר 
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  מהני  
  

                                                           

1
ה כ למה נקט"א,  לשו� אומותהוא" נזיק פזיח פזיח"יוחנ� ' את הקושיא דאליבא דר' שבו התוסיובזה י 

בלשונות אלו א� אמר בא לחדש ד ותירצו ד.שאר לשונות של אומותאת לשונות אלו ולא '  דוקא גהמשנה
,  משו� שדומי� ללשו� תורה יותר מלשונות אחרי�,באחד מה� חלה עליו נזירות ג� א� אינו מתכוו�
 .אז מהני להיות נדר בנזירות �מתכוו� בה� ואול� בשאר לשונות אומות רק א� מכיר� ומבינ� 

2
הוי , מ כיו� שמתכוו� לנדור בנזיר ויודע שלשו� זו בדו חכמי� לנדור בו"מ, וא� שהוא לשו� שבדו חכמי� 

 .קבלה גמורה כאילו אמר בלשו� הכתוב בתורה

3
ולכ� אינו מביא קרב� , ת" לא הוי נזיר מה�   דכיו� דהוי לשו� חכמי� ולא לשו� תורה,אבל לא מביא קרב� 

 .כדי שלא יביא חולי� בעזרה

4
כלומר אי� ודאי שמואל סבירא ליה ידי� , "אמרי� אי� בזמ� שהנזיר עובר לפניו"' דמתרצת הגמ: פ"וה 

 אבל אי� ,דהויי� ידי� מוכיחות משו� �  ובנזיר עובר לפניו ליכא לספוקי,שאינ� מוכיחות לא הויי� ידי�
  . כלומר ולא הויי� ידי� מוכיחות, קאמר"אהא בתענית" עובר לפניו דלמא נזיר

5
ועונה , "לימא קסבר שמואל ידי� שאינ� מוכיחות הויי� ידי�"ז התרצ� מסכי� ע� המקש� שאמר "ולפ 

' שאי� נזיר עובר לפניו לא מהני דלא הוי אפילעול� שמואל לא בעי ידי� מוכיחות ובזמ� נ ד"אהד ,התרצ�
 .דיד מיהא הוידלמא אהא בתענית קאמר משו� נזיר עובר לפניו ליכא לספוקי ל באב, יד

 

6
ודוקא כשעובר נזיר לפניו , שתופס בשערו' קאמר אפי" אהא בתענית"בלשו� זו עדיי� יש להסתפק דלמא 
 . דרק אז משמע שאהא כזה� " אהא"אז משמע שכוונתו לנזירות כשאומר 

7
ואי�  נזיר עובר לפניו שפיר משמע אהא נאה בשאר מצות היה'  אפי"נאהאהא "דכיו� שאמר דיבור של�  

אהא "שאז משמע , ג שתופס בשערו"ולכ� צרי� להעמיד דוקא בכה, נזירותמשמעות יותר שמדובר על 
 . דקאי על השער והוא עני� נזירות" נאה


