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  5 דהוי נזירי	 ודאי:יש מפרשי�
  6 דהוי ספק נזירי	:ויש מפרשי�

  

  :נזיר ד� לד

  ?מה הוא השיעור כדי שיתחייב נזיר מלקות

  

  בשתיית יי�  באכילת ענבי�  

  רביעית לוג  כזית  למשנה ראשונה

  וג	 לח	 השרוי ביי� מצטר�, כזית  כזית  עקיבא' לר

  

                                                           

1
 .אלא שרק אמרו את דבריה� בהיפ�, דבריה� של השני� האחרוני� ה� כמו דברי הראשוני� 

2
מ ביאר בתפארת ציו� "מ, "ודינו כבהמה לאסור חלבודמו דינו כחיה לכסוי "דהרי , וא� שדבריו נכוני� 

ש הוי ודאי נזיר "ולב, ולכ� הוי נזירות בטעות. (נתכוו� להכריע מה הואאלא , שהנודר לא נתכוו� להלכה זו
  ).ה ספק נזיר"ולב

3
. אינו יכול להרביעו לא ע� חיה ולא ע� בהמהלעני� ש בפני עצמהבריה דהרי הוא , וא� שדבריו נכוני� 
  .ל"מ הוא נתכוו� להכריע המציאות וכנ"מ
4

 .שאחד מכ� כיוו� לאמת בדבריו', פי 

5
וו� יאמר שאחד מכ� נזיר הוי נזיר ודאי שאמת הוא שאחד מה� יש עליו נזירות דהיינו אותו שכחד שהא 

 ג� זה נזיר ודאי שכ� משמע דיבורו יש בכ� אחד שאינו ודאי , וג� השני שאמר שאי� אחד מכ�.לאמת
 ג� ,זירות והשלישי שאומר כולכ� נזירי� שעל כולכ� ספק נ.לאמתכיוו�  כגו� אותו שלא , ואמת הוא,נזיר

  .זה אומר אמת
6

ל א� יש לכ� אחד מכ� "שמא ריש להספק  , שאמר שאחד מכ� נזירהראשו� ש,יש להסתפק בדבריה�ד 
א� יש אחד מכ� שיודע בעצמו שהוא או שכוונתו ה, וזהו אמת שאחד מה� ודאי נזיר �שיש עליו נזירות 

יש  וכ� האחר שאומר שאי� אחד מכ� נזיר .מספקרק נזיר ולכ� הוי , והרי אי� מה� יודע �ודאי נזיר 
והרי אי� אחד מה� שיודע בברור שאינו נזיר  �ודאי בבעצמו שאינו נזיר אחד דע ושילהסתפק הא� כוונתו 

ו יש א ,לא אמר כלו� ואז � ודאי� � יש לפרש דבריו שכולכ� נזירי,"כולכ�" וכ� השלישי שאמר .ודאיב
  .מספקרק  �� נזירילפרש דבריו שאמר בספק נזירות לכ� כול

7
 .וו� לומר אמתי כלומר שיש אחד מכ� שלא כ



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ושלי	 יר, הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :נזיר ד� לד

  ?נזיר שאכל חרצני� וזגי� כזית באופני� דלהל� מה דינו

  

אכל שני גרעיני� וזג שלה�  אכל או חרצני� או זגי�  
1

  

 א	 יש כזית חייב וא	 לאו פטור  חייב  לתנא קמא

  3חייב  2פטור  אלעזר ב� עזריה' לר

  

  ?מה ה� חרצני� ומה ה� זגי�

  

  זגי�  חרצני�  

   גרעיני	�פנימי	    קליפות�חיצוני	   יהודה' לר

  כזוג שהוא הפעמו��הקליפות    כעינבל הפעמו� �הגרעיני	   יוסי' לר

  

  ?נזיר שאכל דברי� דלהל� הא� חייב

  

 פי� הקשי� זמורות הענ�שבישתא  הגפ� עצמו דהיינו העלי� והלולבי� הרכי�  

  פטור  פטור  למשנתנו

אלעזר' לר
4

  פטור  חייב  

  

                                                           

  . הגרעיני	 והקליפה מאותו ענבושיהי) ע"לראב(שצרי� ' כ� משמע שגרסו התוס 1
מ דבעינ� שיאכל ג	 חרצני	 וג	 "ש" מחרצני	 ועד זג לא יאכל) "ד:במדבר ו(ל דמזה שכתוב "ס 2

  .זג באכילה אחת
דא	 אכל , א	 אי� כא� כזית' אליעזר דהוא מחייב אפי' חומרא לרב שבאופ� זה יש "וביאר הרע 3

ק בעינ� שיאכל שיעור "ואילו לת. חייב, של הענב) קליפה(וזג אחד ) דהיינו הגרעיני	(שני חרצני	 
שסובר , יוסי דלקמ� במשנה' אלעזר ב� עזריה היא כסברת ר' שסברת ר' עוד דייקו התוס. כזית

 � דרק באופ� זה שיי� שבענב אחד יהיה שני חרצני	 .  הקליפהוהזג הוא, שחרצ� הוא הגרעי�
 .אבל א	 נאמר להיפ� לא שיי� שני קליפות לענב אחד, גרעיני	 וזג אחד

הא	 בריבוי ומיעוט או , ומחלוקת	 היא כיצד דורשי	 בתורה כשיש משמעות של ריבוי ומיעוט 4
, "ִמ;ֹל ֲאֶ�ר ֵיָעֶ+ה ִמֶ*ֶפ� ַהַ#ִי�" ',וגו" ָכר ַיִ$ירִמַ#ִי� ְוֵ�" )ג:במדבר ו(דהנה כא� כתיב , בכלל או פרט

ואילו . והיינו שבישתא, והדי� הוא שריבה את הכל חו> מדבר אחד, ע דורש במיעוט וריבוי"וראב
כיו� שהפסוק מסיי	 אחרי הכלל בעוד , וכא� יש לנו פרט וכלל ופרט, רבנ� דורשי	 בפרט וכלל

ומה הפרט הוא פרי , אתה ד� כעי� הפרט �ופרט וכלל ופרט , "	 ְוַעד ָזגֵמַחְרַצִ=י"פרטי	 ואומר 
א� כל מה שאתה בא לרבות צרי� שיהיה , )היינו חומ> יי�(או פסולת הפרי ) דהיינו הענבי	 עצמ	(

 .ואילו לולבי הגפ� אינו מעי� זה, מעי� זה


