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   . לז�ד נזיר

  ].ה הוא"תוד [?בדיני� דלהל� איזה דיני איסור נוהגי� בה� ואיזה לא

  

  בכלאי�  בנזיר    בערלה

  'לתוס  לקונטרס

מהו מש� זמ� 
  האיסור

 רק 
  לזמ� שנדר

 איסורו 
  איסור עול�

 אינו 
  אסור לעול�

 אסור 
  לעול�

  אסור בהנאה  אסור בהנאה  אינו אסור הא� אסור בהנאה 

תר הא� יש הי
  לאיסורו

יש היתר 
  לאיסורו

אי� היתר 
  לאיסורו

אי� היתר 
  לאיסורו

יש היתר 
לאיסורו
1

  

  

  

  ?מה סוברי� התנאי� דלהל� בדיני� אלו

  

בעני� היתר מצטר� לאיסור  
2

  בעני� טע� כעיקר  

  "משרת" וילפינ� מ�אמרינ�   אינו מצטר�   לחכמי�

ילפינ� מבשר וחלב :א"להו � אמרינ�  " משרת" וילפינ� מ�מצטר�   עקיבא' לר
3

  
�" ילפינ� מגיעולי עכו:למסקנא                 

4
  

  

                                                           

1
הביאו בש� הקונטרס שערלה נחשב שאי� איסורו איסור עול� כיו� שאי� לו היתר ' תוס 

וחלקו עליו ואמרו שכ� יש היתר לאיסורו בשנה הרביעית שהרי הוא רבעי שמחללו , לאיסורו
 כהקונטרס שלא נחשב איסורו ולא, ולכ� פירשו שהחומרא בערלה שאיסורו איסור עול�. ומותר
 .שני� מותרי� פירות הערלה' משו� שאחר ג, לעול�

2
. שה� אינ� מעורבי� מצטרפי� לחייב אותו במלקות' א� אכל כזית מהיתר ומהאיסור אפי', פי 

היתר מצטר� "ונמצא ש. תרונת� האיסור טע� בהי, ודי� טע� כעיקר הוא שנתערב האיסור בהיתר
 ".טע� כעיקר"הוא חידוש יותר מדי� " לאיסור

3
 . שהבשר הוא בעי� רק שבלע טע� החלב�דהיינו בשר שנתבשל בחלב  
4

כשחוזר הישראל ומבשל בה הקדרה מגעלת ופולטת את , �"דהיינו קדירה שבישל בה עכו 
, ע� בעלמא ובכל אופ� אסור� הוא רק ט"והנה גיעולי עכו, בליעתה לתו� התבשיל של הישראל

 .ה כל דבר"וה
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  :נזיר ד� לז

  ?מה אנו לומדי� מהפסוקי� דלהל�

  

   האמור בחטאת–" בבשרה"   האמור בנזיר–" משרת"  

עקיבא' לר
1

  להיתר מצטר� לאיסור  להיתר מצטר� לאיסור  

בביאור הראשו�
2

  לחכמי�  לטע� כעיקר  לטע� כעיקר 

אור השניבבי
3

  להיתר מצטר� לאיסור  לטע� כעיקר  

  

  

  

                                                           

1
דטע� כעיקר ילי� בכל התורה (ל ששני הפסוקי� באו ללמד על די� היתר מצטר� לאיסור "ע ס"ר 

דא� שהוצר� , כתובי� הבאי� כאחד שאי� מלמדי�' וכיו� שכ� הוו להו ב, )�"מדי� גיעולי עכו
מ לכתוב "מ, י� מקדשי� לא ילפינ� דחול�הכתוב לכתוב בנזיר משו� שלא יכול ללומדו מחטאת 

נייהו ימ שלא ילפינ� מ"ומזה שכתב בשניה� ש, רחמנא רק בנזיר והיינו לומדי� ממנו את החטאת
 .כתובי�' לכל התורה וכדי� ב

2
דאי כתב רק בחטאת לא , נייהויואיכא צריכותא ב, ל דשני הפסוקי� איירי לעני� טע� כעיקר"ס 

דשאני , � לא ילפינ� ואי כתב רק גבי נזיר לא ילפינ� חטאת מינה דחולי� מקדשי�ילי� נזיר מינה 
  .חרצ� אסור לו' איסורי נזיר דחמירי דאפי

3
, ע שאפשר ללמוד מנזיר לכל התורה"מבארת את דברי חכמי� על הצד שה� מודי� לר' הגמ 

רק ועל כרח� שחטאת באה ללמד די� חדש המיוחד , כ מנזיר ילפינ� כבר לדי� טע� כעיקר"וא
 . לא לומדי� חולי� מקדשי�ו, היתר מצטר� לאיסורבה אמרינ� דחטאת ל


