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  .י �ד נזיר

"אמרה פרה זו הריני נזירה א� עומדת אני"ואמר , היתה פרה רבוצה לפניו
1

  ? מה הדי�

  

  ?הא� נאסר מבשרה משו� נדר  ?הא� נעשה נזיר בכ�  

   נעשה נזיר:לבית שמאי  לתנא קמא
   אינו נעשה נזיר:לבית הלל

  אינו נאסר משו� נדר

יהודה' לר
2

  נדר נאסר משו� :לבית שמאי  אינו נעשה נזיר  
   אינו נאסר משו� נדר:לבית הלל

   

  :נזיר ד� י

  ?מה הדי� אליבא דרבא לפירוש האחרו�', ואמר וכו ,לפניוהיתה פרה רבוצה 

  

  כשלא קמה ונשארה רבוצה  כשקמה הפרה מאליה  

לבית שמאי
3

  הוי נזיר  הוי נזיר  

ש"לבית הלל בדעת ב
4

  הוי נזיר  לא הוי נזיר  

לבית הלל בדעת עצמ�
5

  לא הוי נזיר  ירלא הוי נז  

  

                                                           

1
וכ� גבי דלת שהיתה . משו� שנזרה נזירות א� תעמוד, נראה כאילו הטע� שאינה עומדת',  פי 

 ולכ� �נזירות א� תפתח הזו ואמר שכאילו נזרה הדלת , סגורה בחוזק ולא היה מצליח לפותחה
 לא יכולה והרי ודאי הוא שהפרה, וכיו� שאד� מספר לפנינו מה שנראה בדעת הפרה. אינה נפתחת

ומבאר רמי בר חמא דכוונתו . שכוונתו לידור בנזיר) ש"אליבא דב(לכ� אנו מפרשי� , לחשוב כ�
ולבסו� עמדה ,  הריני נזיר מבשרה א� עמדה מאליה�דסבורה פרה זו שאינה עומדת : היא כ�
  .מאליה

2
, א הוי נזירש שודאי ל"ק בדעת ב"יהודה פליג על ת'  דר,)ה אמר"בד. לעיל ד� ט(' ביארו התוס 

ומפרשינ� , אלא כוונתו לאסור עצמו בנדר מ� בשר הפרה או מהנאת הדלת. דהרי לא נזר מיי�
יהודה פליג דוקא ' מ שר"אכ� י". כקרב�) בשר הפרה או הדלת(הרי ה� עלי "דבריו כאילו אמר 

  .כ שכ� היא כוונתו לאסור מקרב�"ג שמפרש אח"בכה
3

ואומר אד� דנראה שכאילו הפרה אמרה , שהיתה פרה רבוצה לפניו שאינה רוצה לעמודמיירי  
ומזה שאומר האד� מה כאילו , " ומי שיקי� אותי יהיה נזיר בעצמו�הריני נזירה א� אעמוד "

ש "וסוברי� ב. אנחנו מפרשי� שכוונתו לקבל נזירות מבשרה א� לא יעמיד אותה, חושבת הפרה
בכל גוונא , ולכ� בי� א� עמדה מאליה ובי� א� לא עמדה כלל, אותה בידיושעיקר כוונתו שיעמיד 

 .הוא מקבל עליו נזירות כיו� שלא העמיד אותה בידו
4

ולכ� , ולא איכפת לו א� על ידו או מעצמה, ה סברי שעיקר רצונו של האד� שהפרה תעמוד"ב 
שלא הזכיר " יר מבשרההריני נז"כשאמר ' ש שאפשר להיות נזיר אפי"ה� אומרי� שג� לשיטת ב

 כיו� שסו� �לכל הפחות תודו לנו שאינו נזיר היכא שקמה מאליה , את עני� הנזירות כמו שצרי�
  .ודי שתסברו שהוא נזיר היכא שלא קמה כלל, סו� נתקיי� רצונו שתקו�

5
  .דהרי אמר שהוא יהיה נזיר מבשרה, ל דלא הוי נזיר כלל כיו� שלא נזר כדר� הנוזרי�"ס 


