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  .סב �ד נזיר

"איש"מה ילפינ� מתיבת 
1

  ? האמור בפרשת ערכי�

  

  ?מה דרשינ�  

  ישראל שנדר נדרו נדרדמופלא סמו� לאיש  ד מופלא סמו� לאיש דאורייתא"למ

�"דמופלא סמו� לאיש עכו  ד מופלא סמו� לאיש דרבנ�"למ
2

  שנדר נדרו נדר

� מערכי�"ד בני ישראל מעריכי� ואי� עכו"למ
3

שאינו יודע להפלות למעטו� גדול "לעכו 
4
   

  

  ?)ב:במדבר ו(האמורי� בנזיר " כי יפליא"מה ילפינ� מתיבות 

  

  ?מה דרשינ�  

ללמד שידי� שאינ� מוכיחות לא מהני בנזירות  לא הויי� ידי��לרבא דידי� שאינ� מוכיחות 
5

 

בעינ� הפלאה בנזירות   הויי� ידי��לאביי דידי� שאינ� מוכיחות 
6

  

דחכ� מתיר את הנדר  � הפלאת נזירותלרבנ� דלא בעינ
7

  

  

                                                           

ִאי� ִ�י ַיְפִלא ) "ב:ויקרא כז(דהרי יש לנו היקש ערכי� לנדרי� מדכתיב , תיבה זו לכאורה מיותרת', פי 1
ִאי� ִאי� ִמֵ!ית ִיְ�ָרֵאל �ִמ� ַהֵ�ר ) "יח:ש� כב(וגבי נדרי� נתרבו עובדי כוכבי� דהרי כתיב , "ֶנֶדר ְ�ֶעְרְ�ָ�

� "דרשינ� לרבות שהעכו"  איש&איש "הכתוב ואמר ומדכפל , "ְ!ִיְ�ָרֵאל ֲאֶ�ר ַיְקִריב ָקְרָ!נ$ ְלָכל ִנְדֵריֶה�
דהרי כתוב בפסוק , כי�יוהג� שמריבוי זה אי� לנו ללמוד שה� מער[, נודרי� נדרי� נדברות כישראל

ועל כרח. שבא לרבות מהיקש , � שאינ� מערכי�"ובא למעט עכו" ַ+ֵ!ר ֶאל ְ!ֵני ִיְ�ָרֵאל"דפרשת ערכי� 
 .האמור בפרשת ערכי�" איש"כ מה נדרוש מ"וא, ]� נערכי�"לנדרי� שהעכו

. ל שהוא רק תקנת חכמי�"דהרי הוא ס, ישראל יכול לידור' ש שמופלא וכווד לא יכול לדר"הנה האי מ 2
דדוקא גבי ישראל , � חמור מישראל בעני� זה"ואי� תימה בדבר שעכו. � כ� נודרי�"ולכ� דורש שעכו

אול� גוי , לכ� אינו בפרשת נדרי�" בל יחל" יש למעט למופלא משו� שאינו ב"בל יחל דברו"שנאמר בה� 
 .אפשר לרבות בו מופלא" בל יחל"שבי� כל לא שיי. בו 

ולכ. , � נערכי�"ד בני ישראל נערכי� ואי� העכו"למופלא זה דוקא למ" איש"שלדרוש מ' מבואר בגמ 3
� גדול דהרי " וכיו� שלא צרי. זאת לגבי עכו.שה� מעריכי�" איש"ל "� ג� מעריכי� ת"א שאי� העכו"הו

ד שבני ישראל "אכ� למ. � מופלא יכול להערי."שעכו" איש"לכ. ילפינ� מ, לומדי� זאת מהיקש לנדרי�
לרבות " איש"אי יאפשר ללמוד מ, ולומדי� מהפסוק שה� נערכי�, � מעריכי�"מעריכי� ואי� העכו

ב� ' � חילוק בי� א� הוא גדול ובי� א� הוא קט� ואפי� נער. אי"דהרי א� הריבוי שעכו, � מפולא"עכו
לא צרי. , � גדול דהרי נלמד מהיקש לנדרי�"וכיו� שלא צרי. את הפסוק לעכו,  הכל בפרשה&חודש 

 ".איש"לדעתו לימוד אחר מ' ולכ� מפרשת הגמ. � קט�"לעכו

דהג� , �"ולא עכו" לבני ישרא"ל שהוא מתמעט מקרא ד"וקמ, דהיינו שאינו יודע לפרש לש� מי נדר 4
שישראל שאינו יודע לפרש את הפלאת נדרו ולפרש לש� מי נדר בכל אופ� נדרי� קיימי� כדאיתא בנדה 

  :).ד1 מה(
 .לפנינו גרסינ� להיפ.' אכ� בגמ, ש"והרא' כ� מבתאר לפי פירוש וגירסת התוס 5

מ לא "מ, י. להיות נזירכ שבאמת הוא צר"א� יתברר אח' אפי, ולכ� התולה נזירותו בדבר שהוא ספק 6
 .דהיינו שיהיה ברור בשעת הנזירות שהנזירות חלה, הוי נזיר דבעינ� הפלאת נזירות

דהיינו שאי� ,  ואי� לה� על מה שיסמוכו&" פורחת באויר"דיש אומרי� שכל היתר נדרי� הוא כהלכה ה 7
 דאיש כי יפליא שיש אליעזר ילי1 מהאי קרא' אכ� ר. לה� מקרא המלמד די� זה שאפשר להתיר נדרי�

 .ויש הפלאה להיתר שיכול הנודר להשאל על נדרו, הפלאה לאיסור בשעת הנדר
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  :נזיר ד� סב

  ?מה דינ� בדלהל�, שה או עבד כנעני שנזרוא

  

 מה דינ� אחר שנתגרשו או נשתחררו הפר לה� או מיחה הבעל או האדו�  

  פטורה מהנזירות  א� הפר לה בעלה מותרת  באשה 

  משלי� נזירותו  א� מחה בו האדו� מותר  בעבד

  

  ?יוסי גבי עבד שנזר נזירות וברח' ורמאיר ' במה נחלקו ר

  

   מותר לתשות יי��יוסי ' לר   אסור לשתות יי��מאיר ' לר  

כשמואל דאי� צרי� גט שחרור  באוקימתא הראשונה
1

  ל דצרי� גט שחרור"ס  

דא� ימצאנו הרי יצטר� לחזור  שיהיה לו צער כדי שיחזור לרבו  באוקימתא השניה
2

  

  

                                                           

1
 אי� �דהיינו כיו� שפקע ממנו שיעבדו ממו� , ל לשמואל שהמפקיר עבדו אי� צרי� גט שחרור"ס 

וכיו� שברח מיד אדונו ופקע הקני� הממוני מיד חלה . צרי� גט שחרור כדי לצאת מתחת יד אדונו
 .עליו הנזירות

2
 .של העבד עדי� שישתה יי� כדי שלא יכחש חילו �וכיו� שסופו לחזור  


