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  .ד �ד נזיר

  ?"מיי� ושכר יזיר) "ג:במדבר ו(מה ילפינ� מייתור הפסוק 

  

  "ושכר"  "מיי�"  

  א� נזר מדבר אחד ' שאפי לרבנ�
  חלה עליו כל הנזירות �

  נשבע שישתה יי� ונזר נזירות 
   חלה הנזירות�

  ' לר
 שמעו�

  נשבע שישתה יי� ונזר נזירות 
   חלה הנזירות�

  יב בביאת מקדש לא חי�שאר משקי� המשכרי� ) א
בנזיר איסור חל על איסור) ב

1
  

  

  ?מה ה� החילוקי� בי� נזיר עול� לנזיר שמשו�

  

  נזיר שמשו�  נזיר עול�  

הכביד שערו מיקל בתער  לעני� תספורת
2

  
 ומביא קרבנות� 

3
  

  אינו מיקל שערו לעול� 

א� נטמא מביא קרב� טומאה   לעני� טומאה
  תורי� ואש�'  ב�

  מותר לו להטמא למתי�
  )ולא שיי� בו קרב� טומאה(

לעני� שאלה
4

  אינו יכול להשאל על נזירותו  יכול להשאל על נזירותו  

  

  :נזיר ד� ד

  ?ש הא� אפשר לנזור נזירות שמשו� ומה טעמ�"יהודה ור' במה נחלקו ר

  

  ?מה הטע�  "הריני נזיר כשמשו�"האומר   

הוי נזיר שמשו�  יהודה ' לר
5

בדבר האסורלהתפיס אפשר   
6

  

  בדבר האסורלהתפיס אי אפשר   לא הוי נזיר   שמעו� 'לר

  

                                                           

1
כ "ש שהאוכל נבלה ביוה"ל לר"סמצאנו ד דהרי ,ש דאי� איסור חל על איסור"ל לר"דא
 שבעלמא ס', פי 

, כ"לכ� לא חל עליה איסור יוה, כ היתה אסורה עליו הנבלה"כיו� שכבר קוד� יוה, תבשוגג פטור מחטא
 .כ בשוגג שחייב חטאת"ולא חייב עליה משו� אוכל ביוה

2
 .ש"יוסי מערב שבת לע' לר, יו�' נהוראי אחר ל' לר, ב חודש" לרבי אחר י:שיטות בזה' מבואר ג' מבג 

3
 חטאת עולה ושלמי� :וה�, כשהכביד שערו ורוצה להקל בתער � קרבנות ' דהלכה למשה מסיני שמביא ג 
 .והלכה למשה מסיני זאת אסמכוהו נביאי� בקרא דאבשלו�.  כמו שמביא נזיר טהור�

4
משו� שאי� המשנה מדברת בדבר המפקיע ,  דהטע� דלא קתני לה במתניתי�,)ה מה"בד(' וביארו התוס 

מ בי� נזיר עול� לנזיר שמשו� "ואילו המשנה מחפשת נפ, דהרי כשישאל על נזרו אינו נזיר, את הנזירות
 .בזמ� שה� שניה� נזירי�

5
  ).ל בינו לבי� נזיר עול�וכשאר החילוקי� שנתבארו לעי (,אכ� יכול הוא להטמא למתי� 
6

דחל הנדר הג� שבכור , "הרי עלי כבכור "�יעקב שאמר על ככר ' שזו ג� סברת ר' א סברה הגמ"ובהו 
 ,הג� שהוי דבר האסור ולא דבר הנדור, ה גבי נזירות שמשו�" וה.דהוא אסור ממילא, אינו דבר הנדור

 בכל אופ� המתפיס בנזירות זו חלה � סר י אד� אלא ממילא משמיא נא"דהרי נזירות שמשו� לא נאסרה ע
  כגו המתפיס בבשר�דודאי לא הוי דבר האסור כמו בכל מקו� , יהודה' ל לר"וצ. [עליו נזירות שמשו�

י נדר לכ� אפשר "אלא שסבר שבכור כיו� שדומה קדושתו לקדושה שנעשית ע, ע"חזיר דלא חל אליבא דכו
ירות שמשו� כיו� שדומה הנזירות לנזירות שמוציא בפיו ה בנז"וה, להתפיס בה כמו שמתפיס בדבר הנדור

 ]. מאירי ורבינו פר��. לכ� יכול להתפיס בה
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  :נזיר ד� ד

  ?יוסי גבי המתפיס בבכור' יעקב ור' במה נחלקו ר

  

  למסקנא  א"להו  

'שאני בכור דכתיב בו לה  אפשר להתפיס בדבר האסור   יכול להתפיס בבכור�יעקב ' לר
1

 

אינו מיותר' רא דלהק אי אפשר להתפיס בדבר האסור  לא יכול להתפיס בבכור�יוסי ' לר
2

  

  

                                                           

1
 כדתניא של בית רבינו אמרו מני� לנולד לו בכור , דג� בכור יש מצוה להקדישו,ושיי� לרבותו 

הוא דהרי , אכ� לא הוי כשאר נדרי�". [הזכר תקדיש" שנאמר ,בתו� עדרו שמצוה עליו להקדישו
 ].ולכ� צרי� פסוק לרבותו, קדוש ג� בלא שיקדישנו

2
הבאי� (דצרי� את הפסוק ללמוד שאפשר להתפיס נדרו בחטאת ואש� ולא רק בעולה ושלמי�  

בכל אופ� , דהג� שחטאת ואש� אינ� באי� בנדר ובנדבה אלא מחמת חטאו', פי). בנדר ונדבה
 ).י קידוש פיו"י� ה� עס בא"דסו (,לרבות�" ' לה" דכתיב ,יכול להתפיס בה�


