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  :ג �ד נזיר

  ].אימה "תוד[? מאיר הא� הוי נזיר' באופני� דלהל� אליבא דר" צפורי�"האומר 

  

היה נזיר טהור  לא היה נזיר עובר לפניו
1

     לפניו

 "צפרי� סמוכות לשער"  "צפרי�" "צפרי� סמוכות לשער" " צפרי�"

מהני  לא מהני לריש לקיש
2

 מהני:'לתוס  
3

 
: שבתאי' לר

לא מהני
4

  

  מהני

  מהני  מהני  לא מהני  לא מהני  וחנ�י' לר

  

  ?מה הדי�', וכו" הריני נזיר מ� הזגי�"או אמר " הריני נזיר מ� החרצני�"אמר 

  

  ?מה הטע�  ?מה הדי�  

"מיי� ומשכר יזיר"דכתיב   הוי נזיר מהכל  לתנא דמתניתי� ולרבנ�
5

  

"מחרצני� עד זג"מדפירט הכתוב   לא הוי נזיר מכלו�  שמעו�' לר
6

  

  

                                                           

1
 .ל שקיבל עליו את הקרבנות שהנזיר הטמא צרי� לקבל"די, עבר נזיר טמא לא מהניאבל א�  
2

אנחנו מפרשי� את ו" צפרי� סמוכות לשער"תיבות הללו ' הוא אמר את כל הג' לפירוש התוסו 
  .דבה מצאנו גבי נזיר טמא שהצפורי� תלוי� בשער, דבריו שכוונתו לקבל מצות נזירות

3
הוא דוקא " צפורי� הסמוכות לשער"ל לומר "דכל מה שהצרי� ר, )ה מאי"ד(' כ� חידשו התוס 

ל הוא "אלא שעיקר החידוש של ר, אבל כשנזיר עובר לפניו לא צרי�, כשאי� נזיר עובר לפניו
 .שאי� נזיר עובר לפניו' אפי, מהני" צפורי� הסמוכות לשער"לאשמועינ� שא� אמר 

4
ל לא קאמר אליבא דרבי מאיר דבצפורי� "דודאי ר) ה"בהגה, ה היכא"בד(' כ� הביאו התוס 

אלא שמבואר ש� . [יוחנ�'  דאיכא למיפר� כל הני פירכי דפרי� לעיל לר,סתמא מיחייב בנזיר
 "].צפורי� הסמוכי� לשער"ל שמוקי לה למתניתי� באומר "שהוא חולק ג� על הפירוש בדברי ר

5
אלא על כרח� שבאה " � היי�מכל אשר יעשה מגפ"ופסוק זה מיותר דהרי מיד אמרה תורה ', פי 

 כבר הוי נזיר בכל דיניו ג� לעני� תגלחת וג� לעני� �א� הזכיר רק יי� או רק ענבי� ' לומר שאפי
 .טומאה

6
 דהיינו את כל פרטי �אחד מה� צרי� לומר את כול� את הנוזר הזכיר מ שבא לומר שא� "ש 

לא " הריני נזיר" שאמר ,בסתמאורק א� מקבל עליו נזירות . הנזירות מדי� חרצני� עד די� זג
 .אבל א� התחיל לפרט לא הוי נזיר עד שיפרט את הכל, צרי� לפרט כלו�


