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  .יג �ד נזיר

והפילה אשתו" הריני נזיר לכשיהיה לי ב�"האומר 
1

  ?מה הדי� בדלהל�, 

  

כשנולד לו ולד קיימא מהריו� אחר  כשהפילה אשתו  
2

 

יהודה' ק ר"לת
3

  נזיר ודאי  אינו נזיר  

הוא נזיר ויתנה  שמעו�' לר
4

הוא נזיר ויתנה  
5

  

  

רב� לנזירותו והפריש קוהפילה אשתו" הריני נזיר לכשיהיה לי ב�"האומר 
6

 , 

  ?מה הדי�,  והיה ולד ב� קיימא�ושוב ילדה אשתו בו ביו� את התאו� השני 

  

  מה הדי�  מ"למה נפ  

לאסור גיזה ועבודה  יהודה' ק ר"לת
7

תיקו  
8

  

שמעו�' לר
9

  הוא קדוש  להקריבו כקרב�  

  
   

                                                           

1
� זה הרי ובאופ, דשמא נולד ולד ב� קיימא שכלו לו חודשיו ומיד מת אחר הלידה,  הואספקהו 

ובאופ� זה לא , או דלמא היה נפל כבר ממעי אמו.  וחייב להיות נזיר�נתקיי� תנאי הנזירות 
  .נתקיי� התנאי ואינו נזיר

2
 .בסמו�' בזה שונה הדי� כמבואר בגמ, ולד אחר) שהיו תאומי�(אכ� בנולד לו מאותו הריו�  
3

מר הריני נזיר א� יש בכרי זה האו"ל ש"שס, יהודה דכרי' ק דמתניתי� הוא ר"מבארת שת' הגמ 
ועתה יש לנו . ועד שבאו למדוד את הכרי מצאו שנגנב או אבד ואי אפשר לדעת מדתו, "מאה כור

אי� אד� מחית נפשיה "משו� ש, יהודה דאינו נזיר' ל לר"וס, ספק הא� הוא נזיר או לא
 .).ביתר ביאור לעיל ד� ח' וע". (לספיקא

4
, וג� כא� שהוי ספק נזירות יש לו לקיי� נזירותו,  לספיקאל שכ� מחית איניש נפשיה"ש ס"ר 

, " הרי אני נזיר נדבה�וא� לאו ,  הרי אני נזיר חובה�א� היה ב� קיימא "ולכ� יתנה ויאמר 
  .ובאופ� זה יוצא מידי ספקו

5
ורק עכשיו בלידה הזו , בה וכל נזירותו היתה נד�דהנה יש לחוש שמא בפע� הקודמת היה נפל  

. ולכ� צרי� לעשות שוב נזירות, מתקיי� התנאי שאמר שהרי הוא נזיר כשיהיה לו ולד ב� קיימא
 הראשו� חובה וזו �א� הראשו� ב� קיימא "ג� עתה יתנה ויאמר , אכ� כיו� שהוא רק מכח ספק

  ". הראשו� נדבה וזו חובה�וא� לאו , נדבה
6

ולכ� יש לדו� באופ� זה , ב� לנזירות רק אחרי שחל עליו הנזירותוהדי� הוא שאפשר להפריש קר 
 .הא� חלה עליו הנזירות או לא

7
דא� שיש לנו צד יותר לומר שהיה ולד ב� קיימא משו� , אבל להשתמש בקרב� זה אינו יכול 

 ואינ� �דהא יתכ� שהיא אותה טפה שנתחלקה , מ אי� זה הוכחה גמורה"מ, הוכחה של השני
  .י�הריונות שו

8
 ולא הוי �יהודה דלא מחית איניש נפשיה לספיקא ' דלעיל אמרנו אליבא דר, צדדי הספק ה� 

 אלא �יש לכאורה הוכחה שג� הראשו� היה ב� קיימא , אכ� כא� כשנולד התאו� ב� קיימא, נזיר
 .וכיו� שכ� יש יותר צד לומר שהוא קדוש, שמת מיד אחר הלידה

9
נ נזיר "ל שג� בספק זה הוא ממ"כיו� שס, א שהוי הקרב� קדושש אי� נידו� בדבר ופשיט"הנה לר 

 .או נזיר חובה או נזיר נדבה


