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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .1
ָנה     ִמׁשְ

ָאַמר ַמע ֲחֵבירֹו ְוָאַמר "ַוֲאִני", "ַוֲאִני" :ִמי ׁשֶ ם ְנִזיִרים.  -  "ֲהֵריִני ָנִזיר" ְוׁשָ   ּכּוּלָ
ר ָהִראׁשֹון  ן.  -הּותַּ רּו ּכּוּלָ   הּותְּ
ר ָהַאֲחרֹון  ם ֲאסּוִרין.  -הּותַּ ר ְוכּוּלָ   ָהַאֲחרֹון מּותָּ

  
ָערֹו"  :ָאַמר ׂשְ ָעִרי ּכִ ִפיו ּוׂשְ י ּכְ ַמע ֲחֵבירֹו ְוָאַמר "ּפִ   ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר.  - "ֲהֵריִני ָנִזיר", ְוׁשָ

ּתֹו ְוָאְמָרה "ַוֲאִני" "ֲהֵריִני ָנִזיר ְמָעה ִאׁשְ יםֵמיֵפר ֶאת  -", ְוׁשָ ּלֹו ַקּיָ ּה, ְוׁשֶ ּלָ   . ׁשֶ
ְעָלּה ְוָאַמר "ַוֲאִני"  ַמע ּבַ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר.  - "ֲהֵריִני ְנִזיָרה" ְוׁשָ

", ְוָאְמָרה "ָאֵמן" ים. -  "ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאתְּ ּלֹו ַקּיָ ּה, ְוׁשֶ ּלָ    ֵמיֵפר ֶאת ׁשֶ
ה"   . ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר -ְוָאַמר "ָאֵמן"  ,"ֲהֵריִני ְנִזיָרה ְוַאתָּ

        

ָמָרא    ּגְ

יּה  ֵריׁש ָלִקיׁש ְיֵתיב  יּדְ ַקּמֵ יָאה ַרּבִ   ִויֵתיב ְוָקָאַמר:  ְיהּוָדה ְנׂשִ
ֵדי ִדיּבּור.  ּתֹוְך ּכְ ן ּבְ יסּו ּכּוּלָ ִהְתּפִ   ְוהּוא ׁשֶ

  
ה  ֵדי ִדיּבּור"ְוַכּמָ    "?ּתֹוְך ּכְ

לֹום ֵאַלת ׁשָ ֵדי ׁשְ    .ּכְ
  

ה  לֹום"ְוַכּמָ ֵאַלת ׁשָ ֵדי ׁשְ    "?ּכְ
  

ְלִמיד ְלַרב לֹום ּתַ אֹוֵמר ׁשָ ֵדי ׁשֶ   .ּכְ
  

ְבַקּתְ ַרְווָחא ְלַתְלִמיָדא!     ָאַמר ֵליּה: ּתּוב לֹא ׁשָ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי  כא,א    :ּתַ
ָאַמר" ַמע ֲחֵבירֹו ְוׁשָ  :ִמי ׁשֶ ּבּור, ְוָאַמר"ֲהֵריִני ָנִזיר" ְוׁשָ ֵדי ּדִ    –"ַוֲאִני"  :ָהה ּכְ

  ָאסּור,  - הּוא
ר.  -ַוֲחֵבירֹו    מּותָּ

ה  ֵדי ִדּבּור"ְוַכּמָ    "?ּכְ
ְלִמיד ְלַרב לֹום תַּ ֵאיַלת ׁשָ ֵדי ׁשְ   . "ּכְ

  
יָעא ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיְ

ַמע ֲחֵבירֹו ְוָאַמר "ַוֲאִני" "ַוֲאנִ " ָאַמר "ֲהֵריִני ָנִזיר" ְוׁשָ   ?!י", ְותּו לֹא ִמי ׁשֶ
  

יב ְוֵליִזיל? י רּוְכָלא ִליֲחׁשִ א ּכִ ּנָ    !ּתַ
  

ָמִעיַנן ָהֵני    !ְוִליְתֵני ַחד ְוַלׁשְ
  

ָקָתֵני ֵסיָפאוּ ָהִכי ַנִמי,  ּום ּדְ    :ִמׁשּ
ר ָהִראׁשֹון " ן - הּותַּ רּו ּכּוּלָ    ,הּותְּ

ר ָהַאֲחרֹון  ן ֲאסּוִרין -הּותַּ ר ְוכּוּלָ   , "ָהַאֲחרֹון מּותָּ
ּום ָהִכי ָקָתֵני א ֶאְמָצִעי, ּוִמׁשּ ִאיּכָ ָלל ּדְ    ."ַוֲאִני" "ַוֲאִני" :ִמּכְ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

מי שאמר הריני נזיר ושמע 
. וכן חבירו חבירו ואמר ואני כו'

   אמר ואני:
הותר ראשון שנשאל על נזירותו 

. שכולן תלו נזירותן הותרו כולן
   בראשון:

  
  גמ' 

יתיב ר''ל קמיה דר' יהודה 
. כי תנן נשיאה ויתיב וקאמר

ני' וכולן נזירים כגון במת
שהתפיסו כולן בתוך כדי דבור 
של ראשון דבכדי שאילת תלמיד 
לרב דאית ביה שלש תיבות 
שלום עליך רבי התפיסו כולן 
ומתניתין דקתני ואני ואני דלא 
תני אלא תרין דוקא קתני דכי 
שקלת לחדא תיבה מקמא 
דאמר הריני נזיר ומצרפת ליה 
להנך דאמרי ואני ואני שכולן 

לשה נדרו בתוך כדי שאילת ש
שלום תלמיד לרב דהוויין נמי 

   שלשה תיבות:
. תוב לא שבקת רווחא לתלמידא

דלימא ליה אלא הנך תלת מילי 
ולאו משום דאית ליה לרבי 
יהודה נשיאה דלימא ליה טפי 
אלא מילתא בעלמא קמ''ל 

  ומסייע ליה לריש לקיש:
. דבעינן שיהו תניא נמי הכי

   ור:נתפסין בתוך כדי דב
. הראשון שאמר הוא אסור

הריני נזיר והשני שאמר ואני 
מותר לפי ששהה כדי דבור הא 
אם לא שהה הרי זה נזיר 
כמותו: לימא מסייע ליה מי 
שאמר הריני נזיר ושמע חבירו 
ואמר ואני ואני. ומדלא קתני 
אלא הנך תרין ש''מ דמשום דאי 
קתני טפי לא הוי כדי דבור של 

יהוי תוך ראשון ואנן בעינן דל
כדי דבור ותו לא: מהכא לא 
תסייע ליה דבדין הוא דהוה ליה 
למיתני עד מאה אלא לאו 
אורחיה דתנא כי רוכלא דמחזר 
על העיירות בפרגמטי' שלו 
והולך ומכריז ומונה יש לי 
מחטין וכוסות וקערות ה''נ 
ליחשיב וליזיל: ואי לאו משום 
דווקא ליתני חד ותו לא 

י) לאו ולשמעינן הני (הכי נמ
דווקא הוי בתוך כדי דבור: אין 
ה''נ אלא משום דלא משכחת 
בה אמצעי דאיבעי ליה למיתנא 

   משום הכי נמי תני ואני ואני:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .2
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

יס,  ַחְבֵריּה ִמיְתּפִ   ַחד ּבְ
ְלָמא ִסי?  :אֹו ּדִ א ִמיְתּפְ ַקּמָ   ּבְ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  ְלַאְתּפּוֵסי ּוֵמיַזל. 

ַחְב  :ִאי ָאְמַרּתְ  יס ַחד ּבְ ִסין ְוָאְזִלין  - ֵריּה ַמְתּפִ   . ְלעֹוָלםִמְתּפְ
ִסין.  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ֵדי ִדּבּור לֹא ִמְתּפְ ִסי ְטֵפי ִמּכְ א ִמְתּפְ ַקּמָ   ּבְ

  
  ַמאי? 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַמע ֲחֵבירֹו ְוָאַמר ,"ֲהֵריִני ָנִזיר"" י -  ""ַוֲאִני" ,"ַוֲאִני" :ְוׁשָ    !ְותּו לֹא ִמיּדֵ
ַמע ִמי ּה ׁשְ ִסי,  :ּנָ ִמְתּפְ א הּוא ּדְ ַקּמָ   ּבְ

יס  ַחְבֵריּה ִמיְתּפִ ְך ַחד ּבְ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ! "ַוֲאִני"ִליְתֵני טּוָבא  -ּדְ
  

יב ְוֵליִזיל? י רּוְכָלא ִליְחׁשִ א ּכִ ּנָ   !ּתַ
  

הֹון!  ָמִעיַנן ּכּוּלְ   ְוִליְתֵני ַחד ְוַלׁשְ
  

ָקָתֵני ר ָהִראׁשֹון " :ַאְייֵדי ּדְ ן,  -הּותַּ רּו ּכּוּלָ   הּותְּ
ר ָהַאֲחרֹון  ן ֲאסּוִרין -הּותַּ ר ְוכּוּלָ   , "ָהַאֲחרֹון מּותָּ

א ֶאְמָצִעי,  ִאיּכָ ָלל ּדְ   ִמּכְ
ּום ָהִכי ָקָתֵני    ."ַוֲאִני" "ַוֲאִני" :ִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר ָהִראׁשֹון " ן - הּותַּ רּו ּכּוּלָ   . "הּותְּ
רּו,  -  "ִראׁשֹון" ׁשָ   הּוא ּדְ

   !לֹא –ֶאְמָצִעי  ָהא
ּה  ַמע ִמיּנָ ִסין.  :ׁשְ א ִמְתּפְ ַקּמָ   ּבְ

  
יסךְ לָ  ֵאיָמא ַחְבֵריּה ַמְתּפִ    ,: ְלעֹוָלם ַחד ּבְ

ָבֵעי ִמיְתָנא ן" :ְוַאְייֵדי ּדְ רּו ּכּוּלָ   , "הּותְּ
ָנא  ִאי תְּ א ִראׁשֹון  -  ֶאְמָצִעיּדְ ּום ָהִכי ָקָתֵני ּדְ ִאיּכָ ִרי, ִמׁשּ ּתְ   . "ֹוןִראׁש "לֹא ִמׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר ָהַאֲחרֹון " ן ֲאסּוִרין - הּותַּ ר ְוכּוּלָ   . "ָהַאֲחרֹון מּותָּ
ְתֵריּה,  א ַאֲחִריָנא ּבַ ָלא ִאיּכָ   ּדְ

ְתֵריּה  א ַאֲחִריָנא ּבַ ִאיּכָ ִרי.  -ֲאָבל ֶאְמָצִעי, ּדְ ּתְ   ִמׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַחְבֵריּה  :ׁשְ יס –ַחד ּבְ    .ִמְתּפִ

  
ִסיןךְ לָ  ְלעֹוָלם ֵאיָמא א ִמיְתּפְ ַקּמָ    ,: ּבְ

ָקָתֵני "ַאֲחרֹון"ּוַמאי    ֶאְמָצִעי, ? ּדְ
ְתָנא וְ  ָנא "ִראׁשֹון"ַאְייֵדי ּדִ    ."ַאֲחרֹון", ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶהְדָיא ַתְנָיא ּבְ    :ּדְ

ר ָהִראׁשֹון " ן,  - הּותַּ רּו ּכּוּלָ   הּותְּ
ר ָהַאֲחרֹון  ר ְוכּוּלָ  -הּותַּ   ן ֲאסּוִרין, ָהַאֲחרֹון מּותָּ
ר ֶאְמָצִעי  ר, ֵהיֶמּנּו ּוְלַמְעָלה ָאסּור - הּותַּ ה מּותָּ    ."ֵהיֶמּנּו ּוְלַמטָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ יס.  :ׁשְ ַחְבֵריּה ִמְתּפִ   ַחד ּבְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ  .ׁשְ

  רש"י
איבעיא להו חד בחבריה 

. [ולא] כר''ל ואפילו עד מיתפיס
   מאה מיתפסין ואזלין:

. מדלא קתני ת''ש ואני ואני
טפי ש''מ דהיינו טעם דבקמא 

   מיתפסין:
. כלומר משום ראשון הוא דשרי

ראשון דאישתרי אישתרו נמי 
כולהו הא אם הותר אמצעי לא 
יהא מותר אחרון שלמטה הימנו 
וש''מ דטעמא הוי משום 

   דבקמא מיתפסין:
. אימא לך חד בחבריה לעולם

מיתפיס. וכי הותר אמצעי הותר 
נמי אחרון והא דלא קתני לה 
משום דלא אפשר דאיידי דבעי 

הותר ראשון הותרו  למיתנא כי
כולן משום שאם אין ראשון אין 
אמצעי ואין אחרון ואי תני 
אמצעי לא מצי למיתנא הותרו 
כולן דהא איכא ראשון דלא 

   משתרי כו':
מדקאמר האחרון מותר וכולן 

. ואפילו אותו שהתפיסו אסורים
לאחר שלישי שמע מינה דבקמא 
מיתפסין ומשום הכי לא 
מישתרו: א''ל מהכא ליכא 
למשמע מידי דהכא מיירי 
דליכא אחרינא בהדיה והא 
דקאמר וכולן אסורים אאמצעי 

   ואראשון קאי:
אבל אמצעי דאיכא אחרינא 

. כלומר דאי לא דייקת בהדיה
מינה להאי גיסא דוק מינה 
לאידך גיסא דמדקאמר האחרון 
מותר וכולן אסורין דליכא 
אחרינא בהדיה מכלל דאי הותר 
 אמצעי דאית ליה אחריני
בהדיה דאישתרי נמי ההוא 
בתרא דמיתפיס ביה וש''מ דחד 

   בחבריה מתפיס:
. בקמא לעולם אימא לך 

מיתפסין והאי אחרון דקאמר 
היינו אמצעי. וקאמר לך דאפי' 
של אחרון לא הותר משום 
דבקמא מיתפסין והאי דקאמרי 
ליה אחרון לאו דוקא אלא 
 איידי דתנא ראשון תנא אחרון:

כו' הותר ת''ש דתניא בהדיא 
. האמצעי הימנו ולמטה מותר

דהיינו אחרון וש''מ דכל חד וחד 
   בחבריה מתפיס ש''מ:
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .3
ַמע ֲחֵבירֹו ְוָאַמר" י :"ֲהֵריִני ָנִזיר" ְוׁשָ ָערוֹ  "ּפִ ׂשְ ָעִרי ּכִ ִפיו ּוׂשְ   . ]"ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר - [ "ּכְ
  

ּום  ָערֹו" ֲהֵרי ָנִזיר?   :ָאַמרּדְ ִמׁשּ ׂשְ ָעִרי ּכִ ִפיו ּוׂשְ י ּכְ   "ּפִ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ    כא,ב

לּום,  -"ָיִדי ְנִזיָרה" ְו"ַרְגִלי ְנִזיָרה" "   לֹא ָאַמר ּכְ
י ְנִזיָרה""רֹ ֵבִדי ְנִזיָרה"  ,אׁשִ   ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר.  - "ּכְ

ָלל: ּדָ  ַה ֶזה ַהּכְ לּוָיה ּבוֹ ָבר ׁשֶ ָמה תְּ ׁשָ   ! "ֲהֵרי ֶזה ָנִזיר -  ּנְ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
גֹוז.  :ָאַמר ָהִכיּדְ  ָערֹו ִמּלָ ׂשְ ָעִרי ּכִ ִין, ּוׂשְ ִפיו ִמּיַ י ּכְ ה ּפִ   ֵיָעׂשֶ
  
  

  רש"י
. דמשמע משום דקאמר פי כפיו

דקאמר פי נזיר ושערי נזיר מי 
  הוי נזיר:

. ופה ורמינהו כו' זה הכלל כו'
ושיער לא הוי דבר שהנשמה 
תלויה בו דאי גייז לשיער וחתיך 

   :לניב שפתים לא מיית
אמר רב יהודה דאמר הכי 

. דהואיל יעשה פי כפיו מיין
דפריש הכי הוי נזיר: אמרה 
הריני נזירה ושמע בעלה ואמר 
ואני שניהם נזירין ואינו יכול 
להפר לה. דכיון דאמר ואני גלי 
אדעתיה דניחא ליה במאי דקא 

   נדרה איהי והשתא מקיים לה:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    כא, בכא, בכא, בכא, ב .4
ְעָלּה ְוָאַמר "ַוֲאִני" " ַמע ּבַ   . "ָהֵפרֵאינֹו ָיכֹול ְל  - "ֲהֵריִני ְנִזיָרה", ְוׁשָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַעל ִמיֲעַקר ָעַקר,    ּבַ

ְלָמא ֵייז?  :אֹו ּדִ   ֵמיַגז ּגָ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ל ִראׁשֹוָנה ְוֵהֵפר ָלּה. ְעָלּה ׁשֶ ַמע ּבַ ּה ְוָאְמָרה "ַוֲאִני", ְוׁשָ ְמָעה ֲחֶבְרּתָ ָנִזיר, ְוׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ    ְלִאׁשּ
ַראי ַהִהיא – "ִמיֲעַקר ָעַקר" :ִאי ָאְמַרּתְ  תְּ    .ַנִמי ִאיׁשְ

ֵייז" :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַראי - "ֵמיַגז ּגָ תְּ ּה ֲאִסיָרא ,ִאיִהי ִאׁשְ    .ֲחֶבְרּתָ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְעָלּה ְוָאַמר "ַוֲאִני" " ַמע ּבַ   . "ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר - "ֲהֵריִני ְנִזיָרה" ְוׁשָ
ְעּתָ  ֵייז" :ךְ ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַעל ֵמיַגז ּגָ ר -  "ּבַ ּסַ ּתֹו ְוהּוא ִליּתַ    !ֵליֵפר ְלִאׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ַעל ִמיֲעַקר ָעַקר :ֶאלָּ    .ּבַ
  

ֵייז"לֹא, ְלעֹוָלם  ֵליֵפר ָלּה. ְב ", וּ ֵמיַגז ּגָ   ִדין הּוא ּדְ
ָלא ָמֵצי ֵמיֵפר יָון  :ְוַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ ַמאן  ִני""ַוֲא  :ָאַמר ָלּה ּדְ ּכֵ ֵמי.  :ָאַמרּדְ ּכְ ים ֵליִכי" ּדָ   "ַקּיָ

ָמתֹו  יל ַאַהּקָ   ָמֵצי ֵמיֵפר,  -ִאי ִמְתׁשִ
  לֹא ָמֵצי ֵמיֵפר.  -ְוִאי לֹא 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְעָלּה, " ְך ֵהֵפר ָלּה ּבַ ּה, ְוַאַחר ּכָ ֶהְמתָּ ה ֶאת ּבְ ָנִזיר, ְוִהְפִריׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ
ּלֹו ָה  ֵהָמה ִאם ׁשֶ ֶעֶדר.  - ְיָתה ַהּבְ   ֵתֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ

ֵהָמה ּה ָהְיָתה ַהּבְ ּלָ מּות - ְוִאם ׁשֶ את תָּ   . (נזיר כד.) "ַהַחטָּ
ךְ  ְעּתָ ַעל ִמיֲעַקר ָעַקר :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ין!  ,ּבַ יּפּוק ְלחּוּלִ   תֵּ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ֵייז!  :ֶאלָּ ַעל ֵמיַגז ּגָ   ּבַ
  

ַעל ִמיֲעַקר ָעַקר,  :ךְ לָ ְלעֹוָלם ֵאיָמא    ּבַ
יָון  ָעֶליָה, ּדְ ְוַהְיינּו ַטֲעָמא: ּכֵ תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ ַחּטָ ָרה, ֲהַות ּכְ ּפָ   לֹא ְצִריָכה ּכַ

מּות. ּדְ י ּוְגִמיֵר  ָעֶליָה ּתָ תּו ּבְ ּמֵ את ׁשֶ   ַחּטָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנִזיר" ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ    ,ָהִאׁשּ
ִתים ָהְיָתה ׁשֹוָתה ַיִין ּוִמ וְ  ָאה ַלּמֵ ּמְ    –טַּ

ִעים   . (נזיר כג.) "ֲהֵרי זֹו סֹוֶפֶגת ֶאת ָהַאְרּבָ
  ֵהיִכי ָדֵמי? 

ַעל ּדְ ִאיֵליָמא     ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר - לֹא ֵהיֵפר ָלּה ּבַ
א יָטא  ,ֶאלָּ ׁשִ ַעל. ּדְ ּפְ   ֵהיֵפר ָלּה ּבַ

ַעל ִמיֲעַקר ָעַקר  ְך ּבַ ְעּתָ אי סֹוֶפֶגת -ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִעים? ַאּמַ    !ַאְרּבָ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ ֵייזַע ּבַ  :ֶאלָּ    .ל ֵמיַגז ּגָ

  
ַעל ִמיֲעַקר ָעַקר,  :ךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ    ּבַ

ָקָתֵני ֵסיָפא: וּ  ּום ּדְ   ִמׁשּ
ְעָלּה ְוִהיא לֹא ָיְדָעה, "   ֵהיֵפר ָלּה ּבַ

ָאה ְלֵמִתים  ּמְ    –ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ַיִין ּוִמטַּ
ִעיםֵאיָנּה סֹוֶפֶג     ,"ת ֶאת ָהַאְרּבָ

א   כב,א ָנא ַנִמי ֵריׁשָ    ."סֹוֶפֶגת" :ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנִזיר" ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ   ְוִנְטֵמאת,  ,ָהִאׁשּ

  רש"י
. בעל את הנדר ואי אמרת מיעקר עקר

קרו אישתכח דבההיא שעתא מעי
דקאמרה חבירתה ואני דלא חייל 

   עלה נזירות כלל:
. דמכאן ולהבא ואי אמרת מיגז גייז

לא חייל עלה נזירות אבל למפרע 
   הוות נזירה:

. איהי אישתראי וחבירתה אסירא
דלכי אמרה ואני הוות חבירתה נזירה 

   מעליא:
. את הנדר ואי ס''ד בעל מיגז גייז

אי אינו יכול להפר מכאן ולהבא אמ
משום דקאמר ואני נימא דהאי דאמר 
ואני להכי הוא דקאמר הכי דתהוי 
נזירה לפי שעה עד דליקבל עליה 
נזירות וליגזייה לנזירות אשתו מכאן 
ולהבא ונזירות דידיה תיחול עליה 
כדמעיקרא דהא אינו מיפר מכאן 

   ולמפרע:
. הבעל כי. מיפר אלא לאו שמע מינה

יעקר עקר לה ומשום לנזירות אשתו מ
הכי אינו יכול להפר לה שאם יהא 
מיפר לה נמצא מיפר את שלו דמיעקר 
עקר והיינו טעמא דאינו יכול להפר 
את שלה משום דבההיא שעתא דאמר 
ואני ניחא ליה דתהוי נזירה עד דחייל 
עליה נזירות דהא קיים לה לפי שעה 
ומההיא שעתא ואילך לא מצי מיפר 

ר דלעולם אינו משום דבעל מיעקר עק
יכול להפר מכאן ולהבא בלא מפרע 
והכא למפרע לא מצי מיפר דהא קיים 

   לה לפי שעה:
. אלא היינו לא לעולם מיגז גייז

טעמא דלא מצי מיפר לה דכיון דאמר 
לה ואני כמ''ד לה קיים נזירותיך דמי 
והלכך אי מיתשיל אהקמתו אהא 
דקא מקיים לה ברישא מצי מיפר ואי 

   יפר:לא לא מצי מ
. וכגון ואם שלה היתה הבהמה

שהקנה לה אחר לנזירותה ואמר לה 
   על מנת שאין לבעליך רשות בה:

. דתמות דכיון והיינו טעמא
שהפרישה לשם חטאת מעיקרא 
והשתא לא מצטרכה לכפרה דהא 
היפר לה בעלה ועקר את הנדר 
מעיקרו הויא לה כחטאת שמתו 
בעליה דגמירי דלמיתה אזלא לפי 

למתים ואית. דמפרשי  שאין כפרה
כיון דצריכה כפרה על שציערה עצמה 
מן היין והשתא לא צריכה דהיפר לה 
בעלה מעיקרא הויא לה כחטאת 
שמתו בעליה דגמירי דלמיתה אזלא 
דאפילו ר''א הקפר מודה דלא קרבה 
אפי' על הצער משום דהויא לה 
כחטאת שמתו בעליה משום דבחטאת 
בהמה גמרינן דתמות אבל בחטאת 

   עוף לא גמרינן דתמות:ה
. וקתני אלא פשיטא דהיפר לה בעל

דסופגת את הארבעים על שהיתה 
שותה יין ומטמאה למתים קודם 

   שהיפר לה:
. לעולם אימא לך מיעקר עקר לה בעל

והכא במאי עסקינן דסופגת את 
הארבעים כגון דלא היפר לה 
ודקאמרת אי לא היפר לה בעל צריכא 

משום  למימר ודאי לא צריכא אלא
   דקתני סיפא כו':

. דצריכא למימר דס''ד אינה סופגת
  דתספוג כיון דנתכוונה לאיסורא: 

. את הארבעים תנא נמי רישא סופגת
   דאינה צריכה:

האשה שנדרה בנזיר ונטמאת ואח''כ 
. הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף

דאפילו אמרינן דתיהוי כחטאת 
שמתו בעליה כיון דבעל מיעקר עקר 

   כחן בה דתיזיל למיתה:לה לא אש
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ְעָלּה  ְך ֵהֵפר ָלּה ּבַ    – ְוַאַחר ּכָ
את ָהעֹוף, ְוֵאיָנּה ְמִביָאה עֹוַלת ָהעֹוף   . "ְמִביָאה ַחטַּ

ךְ  ְעּתָ ַע  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֵייזּבַ ְייֵתי ַנִמי עֹוַלת ָהעֹוף -  "ל ֵמיַגז ּגָ    !ּתַ
  

א ַמאי    !?"ִמיֲעַקר ָעַקר" ?ְוֶאּלָ
ְייֵתי!  את ָהעֹוף ַנִמי לֹא ּתַ   ַחּטַ

  
   ,ָהִכי ַנִמי
י    ?ְוָהא ַמּנִ

י ר ִהיא.  ַרּבִ ּפָ   ֶאְלָעָזר ַהּקַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" י ַרּבִ ר ַרּבִ ָּפר ּבַ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַהּקַ
ְלמּוד לֹוַמרַמה  ֶפׁש" :תַּ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ    ?(במדבר ו, יא) "ֵמֲאׁשֶ

ֵאיזֹו ֶנֶפׁש ָחָטא ֶזה?    ְוִכי ּבְ
ִין ִנְקָרא חֹוֵטא.  יֵער ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ ּצִ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ   ֶאּלָ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר:    ַוֲהלֹא ּדְ
ִין  א ִמן ַהּיַ ּלא ִציֵער ַעְצמֹו ֶאּלָ ה ׁשֶ   ָרא חֹוֵטא, ִנְק  -ּוַמה ּזֶ

ָבר  ל ּדָ ה -ַהְמַצֵער ַעְצמֹו ִמּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ    ."ַעל ַאַחת ּכַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶהְדָיא ַתְנָיא ּבְ    :ּדְ

ּה ְוָאְמָרה" ְמָעה ֲחֵביְרתָּ ָנִזיר, ְוׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ   "ַוֲאִני",  :ָהִאׁשּ
ל ִראׁשֹוָנה ְוֵהֵפר ָלּה  ְעָלּה ׁשֶ ּה ֲאסּוָרהִהיא מּותֶּ  -ּוָבא ּבַ   . ֶרת ַוֲחֶביְרתָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵייז.  :ׁשְ ַעל ֵמיַגז ּגָ   ּבַ
  
י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

מֹוֵתיְך"  :ִאם ָאְמָרה ָלּה  רֹות - "ֲהֵריִני ּכְ יֶהן מּותָּ תֵּ   .  "ׁשְ
  
  

  רש"י
. ומאשם ניתי נמי עולת העוף

לא פריך דתייתי נמי אשם דאין 
אשם בא אלא במקום שצריך 
ליכנס בנזירות אחרת כי היכי 
 דתיחול עליו נזירות בטהרה:

. דתני אע''ג דתיעקר הא מני
ליה נזירות מייתי ליה חטאת 

   העוף:
. דאמר רבי אליעזר הקפר היא

ל שציער עצמו מן דצריך כפרה ע
   היין:

. היא מותרת וחבירתה אסורה
דבעל מיגז גייז ומסיים 
הברייתא ר' שמעון אומר אם 
אמרה הריני כמותיך דמשמע 
אם נתקיים נזירותיך עלי לקיים 
ואם לאו לא וכיון שהפר לה 
בעלה לראשונה שתיהן 

  מותרות: 
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .5
ּה ְוָאְמָרה"[ ְמָעה ֲחֵביְרתָּ ָנִזיר, ְוׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ   , "ַוֲאִני" :ָהִאׁשּ

ל ִראׁשֹוָנה ְוֵהֵפר ָלּה  ְעָלּה ׁשֶ ּה ֲאסּוָרה -ּוָבא ּבַ ֶרת ַוֲחֶביְרתָּ   . "ִהיא מּותֶּ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מֹוֵתיְך"  :ִאם ָאְמָרה ָלּה  רֹות - "ֲהֵריִני ּכְ יֶהן מּותָּ תֵּ   ]."ׁשְ
  

ֵריּה    כב,ב   ָאַמר:  ַרב ָמִריּדְ ָמר זּוְטָרא ּבְ
ר ָחָמא. ָר ּדְ ַהאי ַהְיינּו    ִמי ּבַ

  
ָבֵעי  ר ָחָמאּדְ   : ָרִמי ּבַ

ָלִמים", ַמהּו?  ר ֶזַבח ׁשְ ְבׂשַ   "ֲהֵרי ָעַלי ּכִ
יס ִאיִניׁש  י ַמְתּפִ יס.  - ּכִ ָרא ַמְתּפִ ִעיּקָ   ּבְ

ְלָמא יס?  :אֹו ּדִ ְצָנָנא ַמְתּפִ   ּבִ
  

ֵמי?    !ִמי ּדָ
יָון  :ָהָתם ר ֶזַבח ׁשְ  :ָאַמרּדְ ּכֵ ְבׂשַ   ָלִמים", "ֲהֵרי ָעַלי ּכִ

ב  חּוץ, ּדִ ַאף ַעל ּגַ מֹו ָמֵצי ָאֵכיל ֵליּה ּבַ ְזַרק ּדָ ּנִ   ְלַאַחר ׁשֶ
ׁש ָקֵדיׁש.    ִמיְקּדָ

ךְ  :ֲאָבל ָהָכא ְעּתָ יס ,ִאי ָסְלָקא ּדַ ְצָנָנא ָקא ַמְתּפִ ְעָלּה!  -  ּבִ   ָהא ֵהֵפר ָלּה ּבַ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
אי. ּדְ ַהְיינּו  ר ָחָמא ַוּדַ   ָרִמי ּבַ

  
  
  
  

  רש"י
. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר

 הא דמיבעיא לן הכא אשה
שנדרה בנזיר ושמעה חבירתה 
ואמרה ואני ושמע בעלה של 
ראשונה והפר לה אפילו למ''ד 
בעל מיגז גייז היינו דבעי רמי בר 

   חמא בפ''ק דמסכת נדרים:
. הרי עלי כבשר זבחי שלמים

כגון שמונח לפניו בשר זבח 
שלמים ומחית נמי דהיתרא 

   קמיה ואמר זה כזה מהו:
כי מתפיס איניש בעיקרא 

. כדהויין הני זבחי מתפיס
   שלמים קודם זריקה ואסירא:

. או דילמא בצננא מתפיס
בהתירא דאית ביה והיינו לאחר 
זריקה שהותר בשר באכילה 
ושריא בצננא היינו לבסוף דכל 
דבר שהוא חם מצטנן לבסוף 
וה''נ לגבי הך איתתא כי אמרה 
ואני אי אמרת דבעיקרא מתפיס 
הויא לה כקודם הפרה ואסירא 

מרת דמיתפסה בצננא ואי א
 הויא לה כלאחר הפרה ושריא:
מי דמי התם כי אמר הרי עלי 

. אפי' כבשר זבחי שלמים
אמרת דבצננא מיתפיס אפ''ה 
אסור דזבחי שלמים לאחר 
זריקת דמים מיקדש קדיש 
דאינו נאכל אלא לשני ימים 
ולילה אחד דאיכא למימר הכי 
איתפיס בציננא דאם לא כן מאי 

   אהני דיבוריה:
. ולא דמי כלל בל הכא כו'א

   ומהכא לא תפשוט:
איכא דאמרי היינו דרמי בר 

. דאמר אע''ג דלאחר חמא
זריקת דמים מיקדש קדיש כיון 
דמצי אכיל ליה חוץ לחומת 
עזרה בכל העיר אי אמרת 
בציננא תפיס ודאי שרי אלא 
הכי איבעיא לך (ודאי) אמרה 

   לו:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .6
ַבִיְך"  :ָאְמָרה ָלּה  ִעיּקְ   ַמהּו?  -"ֲהֵריִני ְנִזיָרה ּבְ

  
ְרָיא.  ָתא, ְוׁשַ א ִמיּלְ כּוּלָ ַבִיְך" ּבְ ִעיּקְ   "ֲהֵריִני ּבְ

ְלָמא ְעָלּה,  :אֹו ּדִ ֵליֵפר ָלּה ּבַ י ּדְ ּמֵ ִמיּקַ    ?ֲאִסיָראוַ ּכְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנִזיר" ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ ַמ  ,ָהִאׁשּ ְעָלּה ְוָאַמרְוׁשָ   . "ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר - "ַוֲאִני"  :ע ּבַ

ךְ  ְעּתָ י ָאַמר ָלּה  ,ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יס :ּכִ ָרא ָקא ַמְתּפִ ִעיּקָ ַבִיְך" ּבְ ִעיּקְ    – "ֲהֵריִני ּבְ
יֵדיּה!    ֵליֵפר ָלּה ְלִדיָדּה ְולֹוִקים ּדִ

א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ ָתא  :ׁשְ ִמיּלְ כּוָלא ּדְ יס, ּבְ   ַמְתּפִ
ְך: הּוא  ה ּדְ ְוִהְלּכָ ָ ַבִיְך" :ָאְמָרהּדְ לֹא ָמֵצי ֵמיֵפר, ָהא ִאׁשּ ִעיּקְ ֶרת ,"ֲהֵריִני ּבְ    .ִהיא ַנִמי מּוּתֶ

  
יס,  ָרא ַמְתּפִ ִעיּקָ   לֹא, ְלעֹוָלם ּבְ

אֹוֵמר ֲאַמר ָלּה "ַוֲאִני" ּכְ יָון ּדַ ֵמי :ְוָהָכא, ּכֵ ים ֵליִכי" ּדָ    ,"ַקּיָ
ָמתוֹ ְוִאי ִמְתׁשִ    לֹא.  -ָמֵצי ֵמיֵפר, ְוִאי לֹא  ,יל ַאַהּקָ

  
  
  
  

  רש"י
. ובא בעלה של הריני בעיקביך

ה והפר לה אליבא דמ''ד ראשונ
בעל מיגז גייז מהו אמרינן הא 
דקאמרה לה הריני בעיקביך 
בכולי מלתא משמע אם לנזירות 
לנזירות אם להיפר היפר וכיון 
דהיפר בעלה לראשונה 
מישתריא נמי חבירתה [והאי] 

   בעיקביך משמע בסוף:
או דלמא כמיקמי דליפר לה 

. משמע דמשמע כמו בעלה
כמותיך עד  דאמרה הריני נזירה

סוף נזירותיך דהיינו סמוך 
להפרה דבעל דנזירותה משכה 
ואזלה עד שהפר לה בעל 
וכשהפר לה בעל אזלה לה בסוף 
נזירותה ולעולם מיקמי דליפר 
לה בעל קאמרה וכי הפר לה 
בעלה לראשונה אסורה 
חבירתה: ת''ש האשה שנדרה 
בנזיר ושמע בעלה ואמר ואני 
 אינו יכול להפר ואי ס''ד דכי
אמר לה הריני בעיקביך 
כמעיקרא. מקמי הפרה משמע 
וקיימא לן נמי דבעל מיגז גייז 
וכ''ש היכא דאמר ואני סתם 
ולא אמר בעיקביך דמשמע 
דבעיקרא מיתפיס א''כ אשתכח 
דכי קאמר לה ואני משמע 
דניחא ליה דתתקיים עילוה 
נזירות עד דלימא איהו ואני 
ולקביל עילוי' נזירות וליפר לה 

דידה ולקיים נזירות  נזירות
דידיה הא לאו איתפיס בנדרה 
אלא במקמי הפרה אלא לאו 
ש''מ מדאינו יכול להפר לה 
דבכולה מילתא מיתפיס והלכך 
הוא לא מצי מיפר דאי מיפר את 
שלה נמצא מיפר את שלו הא 
אשה אחרת דאמרה לה הריני 
בעיקביך כיון דהיפר בעל 

   לראשונה איהי נמי מותרת:
מא לך דבעיקרא . אילא לעולם

   מתפיס:
. טעמא מאי הוא דלא מצי והכא

מיפר לה דכיון דאמר לה ואני 
   כאומר קיים ליכי דמי:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .7
""    ,"ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאתְּ

   –"ָאֵמן"  :ְוָאְמָרה

ים ּלֹו ַקּיָ ּה, ְוׁשֶ ּלָ   . "ֵמיֵפר ֶאת ׁשֶ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
 ,"   "ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאתְּ

   –"ָאֵמן"  :ְוָאְמָרה
ֵניֶהם ֲאסּוִרין,    ׁשְ

ִרין,  - ָלאו  ְוִאם ֵניֶהם מּותָּ   ׁשְ
ִנְדָרּה  ָלה ִנְדרֹו ּבְ תָּ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵני:  ים ֵמיֵפר'ּתְ ּלֹו ַקּיָ ּה ְוׁשֶ ּלָ    '.ֶאת ׁשֶ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ְדָקָתֵני יָמא ּכִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ָקָאַמר ָלּה: "ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאּתְ  גֹון ּדְ ִנְדָרּה ָבַרְייָתא ּכְ ֵלי ִנְדרֹו ּבְ ָקא ּתָ   " ּדְ

ֲאַמר ָלּה   כג,א  גֹון ּדַ   " ?"ֲהֵריִני ָנִזיר ְוַאּתְ ַמאי :ּוַמְתִניִתין ּכְ
ים.  ּלֹו ַקּיָ ּה ְוׁשֶ לָּ ּום ָהִכי, ֵמיֵפר ֶאת ׁשֶ   ִמׁשּ

  
  

  רש"י
הריני נזיר ואת ואמרה אמן 

. והאי דאמר לה מיפר את שלה
ואת לא הוי קיום לפי שאין 
אדם יכול להזיר את אשתו 

   בנזיר:
. מפני שתלה נדרו בנדרה

אם  דמשמע דקאמר הריני נזיר
את תהא נזירה וכיון דלא 
 אמרה אמן שניהם מותרין:

. שניהם אביי אמר אפי' תימא
מותרין ולא קשיא ובמאי 
עסקינן בברייתא כגון דאמר לה 
הריני נזיר ואת דמשמע דקאמר 
לה הריני נזיר אם תהא נזירה 
והלכך היכא דאמרה אמן 
שניהם אסורין וכי לא אמרה 
אמן שניהם מותרין שכן הוא 

  נזרו בנזרה: תולה 
ומתניתין דאמר הריני נזיר 

. כלומר ואת מי לגמרי ואת מאי
הוית נזירה והלכך אי אמרה 
אמן דניחא לה בנזירות הרי בעל 
יכול להפר לפי שלא תלה נדרו 
בנדרה (ומתני' דקתני דיכול 
להפר את שלה וברייתא קתני 

  דשניהן יכול להפר):
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .8
ָנה              ִמׁשְ

ַיִין ּוִמטַּ  ָנִזיר, ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ּבְ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ ָאה ְלֵמִתים ָהִאׁשּ    –ּמְ
ִעים.    ֲהֵרי זֹו סֹוֶפֶגת ֶאת ָהַאְרּבָ

ָאה ְלֵמִתים  ּמְ ִין ּוִמטַּ ּיַ ְעָלּה, ְוָהְיָתה ׁשֹוָתה ּבַ ֵהֵפר ָלּה ּבַ ְעָלּה, ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ׁשֶ    –ֵהֵפר ָלּה ּבַ
ִעים    .ֵאיָנּה סֹוֶפֶגת ֶאת ָהַאְרּבָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ִעים ִאם ֵאיָנּה סֹוֶפ  ת ַמְרּדּות -ֶגת ֶאת ָהַאְרּבָ ְסּפֹוג ַמּכַ   . תִּ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּה ֲהֵפָרם ַוה' ִיְסַלח ָלּה""    – (במדבר ל, יג) 42"ִאיׁשָ
ר,  תּוב ְמַדּבֵ ְעָלּה ְוִהיא לֹא ָיְדָעה ַהּכָ ֵהֵפר ָלּה ּבַ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ   ּבְ

ָרה ּוְסִליָחה.  ִהיא ְצִריָכה ַכּפָ   ׁשֶ
יַע וּ  ָהָיה ַמּגִ יְכׁשֶ סּוק ֶזה ָהָיה בֹוֶכה,  ֲעִקיָבא ַרּבִ   ֵאֶצל ּפָ

ָידֹו  ר ֲחִזיר, ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ָידֹו ּבְ ון ַלֲעלֹות ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ ר ָטֶלהּוַמה ּמִ ׂשַ ָרה ּוְסִליָחה,  -  ּבְ   ָטעּון ַכּפָ
ָיד ר ֲחִזיר ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ָידֹו ּבְ ון ַלֲעלֹות ּבְ ּוֵ ְתּכַ ר ֲחִזיר ַהּמִ ׂשַ ה.  - ֹו ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ

ה אֹוֵמר:  ָבר ַאתָּ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ   ּכַ
א ֲעֹונֹו" ם ְוָנׂשָ    – (ויקרא ה, יז) 43"ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ

ר ֲחִזיר,  ׂשַ ָידֹו ּבְ ר ָטֶלה, ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ָידֹו ּבְ ון ַלֲעלֹות ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ  ּוַמה ּמִ
גֹון ֲחִתיָכה  ל ֵחֶלבּכְ ן, ָסֵפק ׁשֶ ל ׁשּומָּ א ֲעֹונֹו" :ָאַמר ְקָרא ,ָסֵפק ׁשֶ   , "ְוָנׂשָ

ר ֲחִזיר  ׂשַ ָידֹו ּבְ ר ֲחִזיר, ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ָידֹו ּבְ ון ַלֲעלֹות ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ה - ִמי ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת ּכַ
ן ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ

א ֲעוֹ  ם ְוָנׂשָ   : נֹו""ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ
ר ֲחִזיר,  ׂשַ ָידֹו ּבְ ר ָטֶלה ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ָידֹו ּבְ ון ַלֲעלֹות ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּנִ י ׁשֶ   ּוַמה ּמִ

י ֲחִתיכֹות ַאַחת ׁשֶ  תֵּ גֹון ׁשְ ןּכְ ל ׁשּוּמָ א ֲעֹונֹו" - ל ֵחֶלב ְוַאַחת ׁשֶ   , "ְוָנׂשָ
ָידֹו ּבְ  ר ֲחִזיר ְוָעָלה ּבְ ׂשַ ָידֹו ּבְ ון ַלֲעלֹות ּבְ ּוֵ ְתּכַ ר ֲחִזיר ַהּמִ ה!  - ׂשַ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ

ָבר ֶזה ִיְדוּו    . "ַהּדֹוִויםַעל ּדָ
  

ה ִלי?    ְוָכל ָהֵני ָלּמָ
  

  ְצִריִכין, 
ה ָ י ִאׁשּ ָנא ְלַגּבֵ ִאי תְּ    ,ּדְ

ון, : ָהָתם ּוַ ָרא ְלִאיּסּוָרא ִאיּכַ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ ָרה ּוְסִליָחה ִמׁשּ ּפָ ָבֲעָיא ּכַ   הּוא ּדְ
ל ׁשּוּמָ ֲאָבל ֲח  ל ֵחֶלב ָסֵפק ׁשֶ יןִתיָכה ָסֵפק ׁשֶ ּוֵ ָרא ִאיּכַ ְלֶהיתֶּ ָרה ּוְסִליָחה.  -  ן, ּדִ ּפָ ֵעי ּכַ   לֹא ּבָ

ה  ָ א ִאיּסּוָרא, ֲאָבל ִאׁשּ ִאיּכָ ַמר ָהָדא, ּדְ ְעָלּה ּדְ ְוִאי ִאיּתְ יָרא  ,ֵהֵפר ָלּה ּבַ ֶהּתֵ ָרה ּוְסִליָחה.  -ּדְ ּפָ ֵעי ּכַ יּבָ   לֹא ּתִ
ע ִאיּס ְוִאי ִאי ּבַ ּלא ִאיּקַ ָרה ּוְסִליָחה, ׁשֶ ַכּפָ י ְלהֹון ּבְ ַסּגִ י הּוא ּדְ ְרּתֵ י, ֲהָוה ָאִמיָנא: ָהֵני ּתַ ְרּתֵ ַמר ָהֵני ּתַ   ּוָרא, ּתְ

ָרה ּוְסלִ  ַכּפָ י ֵליּה ּבְ ע ִאיּסּוָרא לֹא ַסּגִ ּבַ ִאיּקַ ן, ּדְ ל ׁשּוּמָ ל ֵחֶלב ְוַאַחת ׁשֶ י ֲחִתיכֹות ַאַחת ׁשֶ ּתֵ   יָחה, ֲאָבל ׁשְ
ַמע ָלן ָנאּדְ  :ָקא ַמׁשְ    .לֹא ׁשְ

  
  
  

                                                           

הּ  42 ּה לֹא ָיקּום ִאיׁשָ ר ַנְפׁשָ ָפֶתיָה ִלְנָדֶריָה ּוְלִאּסַ ל מֹוָצא ׂשְ ְמעֹו ּכָ יֹום ׁשָ ּה ּבְ ה ְוִאם ָהֵפר ָיֵפר אָֹתם ִאיׁשָ   ִיְסַלח ָלהּ  'ֲהֵפָרם וַָ
ל ִמְצֹות ה 43 ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ יָנה ְולֹא ָיַדע ְוָא  /ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ ר לֹא ֵתָעׂשֶ א ֲעֹונוֹ ֲאׁשֶ ם ְוָנׂשָ   ׁשֵ

  רש"י
  מתני' 

. הרי זו סופגת את הארבעים
   פרש לה לעיל (כא:):מ

רבי יהודה אומר תספוג מכת 
. אם לא נתחייבה מרדות

במלקות מן התורה תהא לוקה 
מכות מדרבנן כדי להוכיחה 

   שלא תהא מזידה:
  

  גמ' 
ת''ר אישה הפרם וה' יסלח 

. במה הכתוב מדבר אם לה
באשה שנדרה והפר לה בעלה 
סליחה זו למה אלא כו' ע''כ 

לא באשה שהפר לה בעלה והיא 
ידעה הכתוב מדבר דהא כבר 
כתיב ואם ביום שמוע אישה 
יניא אותה דהיינו שהפר לה 
בידיעתה: מי שנתכוין לאכול 
בשר חזיר ואכל בשר טלה 
גרסי': המתכוון לאכול בשר 

   חזיר גרסי':
. דמעיקרא לאיסורא איכוון

דהא לא ידעה דהפר לה בעלה 
ומשום הכי צריכה כפרה 

   וסליחה:
. בעלה אבל אשה דהפר לה

דקאי גבה בהתירא אימא לא 
   תיבעי סליחה:

. דהוא דלא איקבע איסורא
   סבור דשומן הוא:

. אחת של אבל בשתי חתיכות
חלב ואחת של שומן כההיא 

   דאיסי בן יהודה:
. דהא מיהא דאיקבע איסורא

הוה ידע דחדא מינייהו של 
   חלב:

אימא לא תסגי ליה בכפרה 
   . דכמזיד דמי:וסליחה

. ידע כולו ולא שנא קמ''ל דלא
שנא ידע מקצתו מביא אשם 

   תלוי ומתכפר לו:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .9
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְכִתיב ִקים ֵיְלכּו ָבם ּופֹ :ַמאי ּדִ ְרֵכי ה' ְוַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ לּו ָבם""ּכִ ׁשְ ִעים ִיּכָ    ?(הושע יד, י) ׁשְ
לּו  ּצָ ֵני ְבֵני ָאָדם ׁשֶ ל ִלׁשְ ְסֵחיֶהן, ָמׁשָ   ֶאת ּפִ

  ֶאָחד ֲאָכלֹו ְלׁשּום ִמְצָוה, 
ה,  ּסָ   ְוֶאָחד ֲאָכלֹו ְלׁשּום ֲאִכיָלה ּגַ

ֲאָכלֹו ְלׁשּום ִמְצָוה  ִקים ֵיְלכּו ָבם" - ֶזה ׁשֶ   , "ְוַצּדִ
ה  ּסָ ֲאָכלֹו ְלׁשּום ֲאִכיָלה ּגַ לּו ָבם" -ְוֶזה ׁשֶ ׁשְ ִעים ִיכָּ   . "ּופׁשְ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה 

ע"ַהאי    ָקֵרית ֵליּה?!  "ָרׁשָ
ַסח ִמיָהא ָקא ָעֵביד!    ְנִהי לֹא ָקא ָעֵביד ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחר, ּפֶ

  
א ּתֹו ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו,  ,ֶאלָּ ּתֹו ַוֲאחֹותֹו ִעּמֹו, ְוֶזה ִאׁשְ ֵני ְבֵני ָאָדם, ֶזה ִאׁשְ ל ִלׁשְ   ָמׁשָ

ּתוֹ  ָנה לֹו ִאׁשְ ּמְ ָנה לֹו ֲאחֹותֹו. ְוָלֶזה נִ  ,ָלֶזה ִנְזּדַ ּמְ   ְזּדַ
ּתֹו  ָנה לֹו ִאׁשְ ּמְ ְזּדַ ּנִ ִקים ֵיְלכּו ָבם" - ֶזה ׁשֶ   , "ַצּדִ

ָנה לֹו ֲאחֹותֹו  ּמְ ְזּדַ ּנִ לּו ָבם""ּופֹ  -ְוֶזה ׁשֶ ׁשְ ִעים ִיּכָ   . ׁשְ
  

ֵמי?    !ִמי ּדָ
ֶרךְ     ,ֲאַנן ָקָאְמִריַנן ֲחָדא ּדֶ

י ְדָרִכים ּתֵ    !ָהָכא ׁשְ
  

א ל לְ  ,ֶאלָּ י ְבנֹוָתיו ִעּמֹו. ָמׁשָ ּתֵ   לֹוט ּוׁשְ
ם ִמְצָוה ונּו ְלׁשֵ ּוְ ְתּכַ ּנִ ִקים ֵיְלכּו ָבם" -  ֵהן ׁשֶ   , "ְוַצּדִ

ם ֲעֵביָרה  ין ְלׁשֵ ּוֵ ְתּכַ ּנִ לּו ָבם""ּופֹ  - הּוא ׁשֶ ׁשְ ִעים ִיּכָ   . ׁשְ
  

ון ּוֵ    !ְוִדְלָמא הּוא, ַנִמי ְלׁשּום ִמְצָוה ִאיּכַ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ל ה ּכָ סּוק ַהּזֶ ם ֲעֵביָרה ֶנֱאַמר 44ַהּפָ   .ַעל ׁשֵ

א לֹוט" ָ ׂשּ ת ֲאדֹ  - "ַוּיִ א ֵאׁשֶ ָ ׂשּ   . (בראשית לט, ז) ָניו ֶאת ֵעיֶניָה""ַוּתִ
ָרה ְבֵעיָני" - "ֶאת ֵעיָניו" י ִהיא ָיׁשְ   . (שופטים יד, ג) "ּכִ

ְרא" ְרא אֹ  - "ַוּיַ ן ֲחמֹור"ַוּיַ ֶכם ּבֶ 45"ָתּה ׁשְ
  . (בראשית לד, ב) 

ן" ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ר ָלֶחם" - "ֶאת כָּ ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ָ י ְבַעד ִאׁשּ   . (משלי ו, כו) "ּכִ
ֶקה" ּה ַמׁשְ י ֻכּלָ קּוָיי""ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי נֹ -  "ּכִ ְמִני ְוׁשִ י ׁשַ ּתִ   . (הושע ב, ז) ְתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפׁשְ

  
  ְוָהא ֵמיַנס ֲאִניס! 

  
נָ  ּום ּתָ יא ִמׁשּ ר ַרב חֹוִני ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ה ָנקּוד ַעל וי"ו" 46"ּוְבקּוָמּה" ָלּמָ
ִכיָרה,  (בראשית יט, לג)  ל ּבְ   ׁשֶ

קּוָמּה ָיַדע ְכָבּה לֹא ָיַדע, ֲאָבל ּבְ ׁשִ ּבְ   . "לֹוַמר: ׁשֶ
  

ֲהָוה ֲהָוה    !ּוַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמיֱעַבד? ַמאי ּדַ
  

ְלַפ  ּה, ּדִ י ַחְמָראָנְפָקא ִמיּנָ ּתֵ ֵעי ְלִמיׁשְ   . ְנָיא ַאֲחִריָנא, לֹא ִאיּבָ
  

                                                           

ֵחת ה 44 ֶקה ִלְפֵני ׁשַ ּה ַמׁשְ י ֻכלָּ ן ּכִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ְרא ֶאת ּכָ א לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ ַגן ה 'ַוּיִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער 'ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ּכְ   (בראשית יג, י) ּכְ
ן ֲחמֹור ַהִחוִּ  45 ֶכם ּבֶ ְרא אָֹתּה ׁשְ ָה ַוּיַ ב אָֹתּה ַוְיַעּנֶ ּכַ ׁשְ ח אָֹתּה ַוּיִ ּקַ יא ָהָאֶרץ ַוּיִ   י ְנׂשִ
ְכָבּה ּובְ  46 ׁשִ ב ֶאת ָאִביָה ְולֹא ָיַדע ּבְ ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַותִּ בֹא ַהּבְ ְיָלה הּוא ַותָּ ּלַ ֶקיָן ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ּבַ ׁשְ   קּוָמּה ַותַּ

  רש"י
. ואחד אכלו לשם אכילה גסה

או מחמת תאוה שאכלו 
   ברעבון:

. מי דמי אנן אמרינן דבחד דרך
   הולך אחד ונכשל אחד:
. אשתו והכא שני דרכים

ואחותו דלזה נזדמנה לו אשתו 
   ולזה אחותו:

כל הפסוק הזה לשום עבירה 
. ולכך אי אתה יכול לדונו רנאמ

   לכף זכות:
. שנקרא אח אח נפשע זה לוט

לאברהם כדכתיב אל נא תהי 
מריבה וגו' כי אנשים אחים 

   אנחנו (בראשית יג):
. דכתיב מקרית עוז זה אברהם

הביטו אל צור חוצבתם (ישעיה 
  נא): 
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .10
ַרׁש    : ָרָבאּדָ

ְכִתיב   כג,ב ְרַית עֹ  :ַמאי ּדִ ע ִמּקִ ְבִריַח ַאְרמֹון"^ז "ָאח ִנְפׁשָ   ? (משלי יח, יט) ּוִמְדָיִנים כִּ
ְרַית עֹ  ע ִמּקִ יַרׁש ֵמַאְבָרָהם,   47ֶזה לֹוט - ז""ָאח ִנְפׁשָ ּפֵ   ׁשֶ

ְבִריַח ַאְרמֹון""וּ  ְבִריִחין ְוַאְרמֹון - ִמְדָיִנים ּכִ יל ִמְדָיִנים ּכִ ִהּטִ    – ׁשֶ
ְקַהל ה'""לֹא ָיבֹ    . (דברים כג, ד) א ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ּבִ

  
  

ַרׁש  יָמא  ָרָבאּדָ יְוִאיּתֵ   : ִיְצָחק ַרּבִ
ְכִתיב ה יִ  :ַמאי ּדִ ּיָ ָכל ּתּוׁשִ ׁש ִנְפָרד ּבְ ע""ְלַתֲאָוה ְיַבּקֵ ּלָ   ? (משלי יח, א) ְתּגַ

ׁש ִנְפָרד"   ֶזה לֹוט,  -  "ְלַתֲאָוה ְיַבּקֵ
ע" ּלָ ה ִיְתּגַ ּיָ י ְכֵנִסּיֹות  -  "ּוְבָכל ּתּוׁשִ ָבּתֵ ה ְקלֹונֹו ּבְ ּלָ ְתּגַ ּנִ י ִמְדָרׁשֹותׁשֶ   . ּוְבָבּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

  ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ֲאסּוִרין, "
  . במות עו:)(י "ְוִאיּסּוָרן ִאיּסּור עֹוָלם

  
  

                                                           

ה  47 ּבָ י ִנׁשְ ַמע ַאְבָרם ּכִ ׁשְ ֶרק ָאִחיוַוּיִ ן ַוּיָ ְרּדֹף ַעד ּדָ לֹׁש ֵמאֹות ַוּיִ ר ּוׁשְ מָֹנה ָעׂשָ   בראשית יד, יד ועוד)( ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ׁשְ

  רש"י
. בשביל ומדינים כבריח ארמון

שהטיל מריבה בינו ובין אברהם 
יב אל נא תהי מריבה גרם כדכת

לו שנפרדו זה מזה ונעשו זה 
כנגד זה כבריחים שנועלין 
לארמון שאין החיצונים יכולים 
להיכנס בתוכו כן נעשו עמונים 
ומואבים שאינן מותרין לבא 
בקהל ישראל כדכתיב לא יבא 

   עמוני ומואבי:
. לדבר לתאוה יבקש נפרד

עבירה יבקש מי שנפרד ואיזה 
על אברהם זה לוט שנפרד מ

כדכתיב ויפרדו איש מעל אחיו 
(בראשית יג) וסמיך ליה ויסע 
 לוט מקדם שהוא נפרד תחילה:

. ובתושיה ובכל תושיה יתגלע
לא נאמר כאן אלא ובכל תושיה 
לומר לך שנתגלע קלונו בשתי 
תורות דתורה נקראת תושיה 
דכתיב הפליא עצה הגדיל 
תושיה (ישעיה כח) תורה 

בתורה שבכתב ותורה שבעל פה 
שבכתב בבתי כנסיות כדכתיב 
לא יבא עמוני ומואבי בתורה 
שבעל פה בבתי מדרשות כדתנן 

   עמוני ומואבי כו':
. כמו ולפני התגלע הריב יתגלע

נטוש (משלי יז) שהוא לשון 
גילוי דגרסינן במסכת סנהדרין 
(דף ו:) קודם שנגלה לך הדין 

   כו':
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .11
אָאַמר    : עּוּלָ

ה ָתה, ִזְמִרי ִזיּנָ ָמר ִזיּנְ    .ּתָ
ָתה  ָמר ִזיּנְ ה ְמָלִכים ּוְנִביִאים.  - ּתָ ּנָ   ָיְצאּו ִמּמֶ

ה  ָרֵאל.  -ִזְמִרי ִזיּנָ ׂשְ ה ְרָבבֹות ִמּיִ ּמָ   ָנְפלּו ָעָליו ּכַ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
דֹוָלה ֲעֵביָרה ִלׁשְ    ָמּה, ּגְ

ָמּה.  ּלא ִלׁשְ ְצָוה ׁשֶ   ִמּמִ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
ָמן,  ּלא ִלׁשְ תֹוָרה ּוְבִמְצֹות ֲאִפיּלּו ׁשֶ   ְלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבְ

ָמן א ִלׁשְ ָמן ּבָ ּלא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ    !ׁשֶ
  

א ֵאיָמא ָמּה.  :ֶאלָּ ּלא ִלׁשְ ִמְצָוה ׁשֶ   ּכְ
  

ְכִתיב יםבֹ "ּתְ  :ּדִ ׁשִ יִני ,ַרְך ִמּנָ ת ֶחֶבר ַהּקֵ אֹ  ,ָיֵעל ֵאׁשֶ ים ּבָ ׁשִ בֹ  ,ֶהלִמּנָ   . (שופטים ה, כד) ָרְך"ּתְ
ים"ַמאן  אֹ ׁשֶ  ָנׁשִ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה.  ?"ֶהלּבָ   ׂשָ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָעה,  אֹוָתּה ׁשָ ע ּבְ ַעל אֹותֹו ָרׁשָ ִעילֹות ּבָ ַבע ּבְ   ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ָכב"בֵּ ׁשֶ ַרע ָנַפל ׁשָ 48"ין ַרְגֶליָה ּכָ

  . (שופטים ה, כז) 
  

יֵליּה  ִעיָלה ּדִ ָיא ִמּבְ     !ְוָהא ָקא ִמְתַהּנְ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
יִקים.  א ָרָעה ֵאֶצל ַצּדִ ִעים, ֵאיָנּה ֶאּלָ ל ְרׁשָ ל טֹוָבָתן ׁשֶ   ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ר ִעם ַיֲעקֹ  :ׁשֶ ּבֵ ֶמר ְלָך ִמּדַ ָ   , (בראשית לא, כד) ַעד ָרע" ב ִמּטֹוב"ִהׁשּ
ָלָמא  ׁשְ א  "ַרע"ּבִ יר, ֶאלָּ ּפִ אי לֹא?  "טֹוב"ׁשַ   ַאּמַ

ּה  ַמע ִמיּנָ א, ָלאו ׁשְ   טֹוָבתֹו ָרָעה ִהיא.  :ֶאּלָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

                                                           

דּוד 48 ם ָנַפל ׁשָ ַרע ׁשָ ר ּכָ ֲאׁשֶ ַרע ָנָפל ּבַ ין ַרְגֶליָה כָּ ָכב ּבֵ ַרע ָנַפל ׁשָ ין ַרְגֶליָה ּכָ   ּבֵ

  רש"י
. ונתכוונה לשם תמר שזינתה

להעמיד זרע כדכתיב  מצוה כדי
כי ראתה כי גדל שלה (בראשית 

   לח):
 . ונתכוון לשם עבירה:זמרי זינה

. ויצאו ממנה מלכים ונביאים
מלכים מדוד ונביאים מישעיה 
כדאמר מר (סוטה י:) אמוץ 
ואמציה אחים הוו וגמירי 
(מגילה טו.) כל מקום שהזכיר 
הכתוב נביא ושם אביו בנביאות 

 ביא:בידוע שהוא נביא בן נ
. כלומר גדולה עבירה לשמה

   לשם מצוה:
. מתוך שלא לשמה בא לשמה

אלמא דמצוה שלא לשמה 
חשיבא דלידי מצוה היא מביאה 
ואת אמרת דעבירה לשמה 

   גדולה הימנה:
אלא אימא גדולה עבירה לשמה 

. ששתיהן כמצוה שלא לשמה
   שוות:

דכתיב תבורך מנשים יעל אשת 
. כלומר כאותן נשים חבר הקיני

מצינו בהן שעשו מצות שלא ש
 לשמה ובכולן נאמר בהן אהל:

. על שעשתה עבירה תבורך
לשמה כדי להתיש כחו של אותו 
 רשע כדי שתהא יכולה להורגו:

. שאמרו שרה רחל ולאה
לבעליהן לבא אל שפחתן ולא 
לשם מצוה נתכוונו אלא כדי 
שמתקנאות זו בזו רחל באחותה 
ושרה ולאה באמהות וכולן 

 הל כדכתיבי קראי:נאמר בהן א
. בין כריעה ונפילה שבע בעילות

ושכיבה אית בהו שבע בהאי 
   קרא:

. מזהר ליה שלא אלא טוב אמאי
   לדבר עמו:

אלא לאו שמע מינה טובתו רעה 
. ומאי רעה איכא דאי מפיש היא

במילי בהדיה אתי לאשתבועי 
לי' בשם עבודת כוכבים שלו 
והתורה אמרה לא ישמע על פיך 

וגבי יעל אשת חבר (שמות כג) 
מאי רעה איכא גבה דהטיל בה 
אותו רשע זוהמא דאמר מר 
בשעה שבא נחש וכו' ישראל וכו' 

   (יבמות קג:):
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .12
   :ּגּוָפא

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "
ּתֹוָרה ּוַבּמִ  ָמן, ְלעֹוָלם ַיֲעסֹוק ָאָדם ּבַ ּלא ִלׁשְ   ְצֹות ֲאִפיּלּו ׁשֶ
ָמן.  א ִלׁשְ ָמן ּבָ ּלא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ   ׁשֶ

ִהְקִריב  נֹות ׁשֶ ַנִים ָקְרּבָ ִעים ּוׁשְ ַכר ַאְרּבָ ׂשְ ּבִ עׁשֶ ָלק ָהָרׁשָ ּנּו רּות - ּבָ    .ָזָכה ְוָיְצָאה ִמּמֶ
  

יְוָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ל נֹו ׁשֶ ת ּבְ   . ֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב ָהְיָתה רּות, ּבַ

  
יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַח  רּוְך הּוא ְמַקּפֵ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ִין ׁשֶ יָחה ָנָאה ִמּנַ ַכר ׂשִ    ?ֲאִפיּלּו ׂשְ
ְקִריֵתיּה מֹוָאב, ּדְ  ִכיָרה ּדִ   ִאיּלּו ּבְ

ַצר  :ָאַמר ֵליּה ַרֲחָמָנא ם ִמְלָחָמה""ַאל ּתָ ר ּבָ ְתּגָ     -  (דברים ב, ט) ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ
  לֹא, ּדְ הּוא  - ִמְלָחָמה 

   .ֲאָבל ָצעּוֵרי ַצֲעִריָנן
ְקִריֵתיּה  יְוִאיּלּו ְצִעיָרה ּדִ ן ַעּמִ   , ּבֶ

ם"ָאַמר ֵליּה:  ר ּבָ ְתּגָ ֻצֵרם ְוַאל ּתִ    – (דברים ב, יט) "ַאל ּתְ
ַצֲע  ָלל. ֲאִפיּלּו ָצעּוֵרי לֹא ּתְ   ִריָנן ּכְ

  
יָאַמר  ר ָאִבין ַרּבִ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ִעיָרה  ִכיָרה ַלּצְ ּה ּבְ ַדְמתָּ ּקְ ַכר ַלְיָלה ַאַחת ׁשֶ ׂשְ ּבִ ים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה, ׁשֶ     ְלעֹוָלם ַיְקּדִ
ָרֵאל    ד,אכ ִיׂשְ ָעה ּדֹורֹות ּבְ ְלכּות. ָזְכָתה ְוָקְדָמה ַאְרּבָ   ַלּמַ

  
  

  רש"י
. שיצא ממנה ויצאה ממנו רות

דוד שריוהו להקב''ה בשירות 
   ובתשבחות:

משבע  .ארבעים ושתים קרבנות
מזבחות שערך בג' מקומות ועל 
כל אחד ואחד העלה פר ואיל 
שהם י''ד לכל מעמד ומעמד וג' 
פעמים י''ד עולין מ''ב 
וקרבנותיו של בלק הוו שלא 

   לשם מצוה:
 . משמע מאבי:דקריתיה מואב

. בלשון נקיה הוא דלא בן עמי
רצתה להודיע דמאביה 

   נתעברה:
. אמר אל תצורם ואל תתגר בם

כתיב בהו מלחמה שמע ומדלא 
מינה דאפי' צערא לא ליעביד 
להו ולא עוד דאפי' בכירה 
דקריתיה אב הכתוב פרסמה 
דכתיב ותשכב את אביה 

  ובצעירה כתיב ותשכב עמו: 
זכתה וקדמה ארבעה דורות 

. עובד ישי דוד שלמה בישראל
ואילו צעירה לא אתת בישראל 
עד רחבעם דהוה מנעמה 

  העמונית:
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ָנה              ִמׁשְ

ְעָלּה  ְך ֵהיֵפר ָלּה ּבַ ֶהְמָתּה, ְוַאַחר ּכָ ה ֶאת ּבְ ָנִזיר, ְוִהְפִריׁשָ ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ    ,ָהִאׁשּ
ּלוֹ  ֵהָמה  ִאם ׁשֶ ֶעֶדר.  - ָהְיָתה ַהּבְ ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ   תֵּ

ֵהָמה ּה ָהְיָתה ַהּבְ ּלָ מּות   - ְוִאם ׁשֶ את תָּ    ,ַהַחטָּ
ְקַרב עֹוָלה,    ְועֹוָלה תִּ

ָלִמים, ַה וְ  ְקַרב ׁשְ ָלִמים תִּ   ׁשְ
  ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, 
  ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם. 

לּו ִלְנָדָבה.  -  ָהיּו ָלּה ָמעֹות ְסתּוִמין   ִיּפְ
ין ַלח, לֹא ֶנֱהִנין, לֹא מֹוֲעִלי  - ָמעֹות ְמפֹוָרׁשִ את ֵיְלכּו ְלַים ַהּמֶ ֵמי ַחטָּ ֶהן. ּדְ   ן ּבָ

ֵמי עֹוָלה  ֶהן -ּדְ    .ָיִביאּו עֹוָלה, ּומֹוֲעִלין ּבָ
ָלִמים ֵמי ׁשְ ָלִמים, ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ְוֵאין ְטעּוִנין ֶלֶחם - ּדְ   . ָיִביאּו ׁשְ

     
ָמָרא             ּגְ

א  ּנָ ד ָלּה ַב ּדְ ַמאן ּתַ ְעּבֵ ּתַ    ?ַעל לֹא ִמׁשְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ַנן ִהיא.    ַרּבָ

  
ְך ּדְ  ְעּתָ יִאי ָסְלָקא ּדַ אי  ַרּבִ ֶעֶדר"ְיהּוָדה ִהיא, ַאּמַ ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ   ? "תֵּ

ד ָלּה  ְעּבֵ ּתַ    .ָהא ִמׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּתֹו.  יר ַעל ִאׁשְ ן ָעׁשִ   ָאָדם ֵמִביא ָקְרּבַ

יֶבת,  ִהיא ַחּיֶ נֹוֶתיָה ׁשֶ ל ָקְרּבְ   ְוֵכן ּכָ

ְך ּכָ  ּכָ ִאית ֵליְך ׁשֶ ל ַאֲחָריּות ּדְ ָנאַתב ָלּה: "ּכָ   . ""ָעַלי ִמן ַקְדַמת ּדְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
יָמא י :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ד ָלּה  ְעּבַ י ְמׁשַ ְצִריָכאּכִ ָתא ּדִ ִמיּלְ   ָלּה,  ּבְ
ָתא  ִמיּלְ   לֹא.  - לֹא ְצִריָכא ָלּה ּדְ ּבְ

  
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

א ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ד ָלּה כִ ְיהּוָדה ִהיא, וְ  ַרּבִ ְעּבַ ְצִריָכא ָלּה,  ,י ְמׁשַ ָתא ּדִ ִמיּלְ   ּבְ

ָתא  ִמיּלְ   לֹא.  - לֹא ְצִריָכא ָלּה ּדְ ּבְ
ַנן  ִאי ַרּבָ ָלל.  - ּדְ ד ָלּה ּכְ ְעּבַ   לֹא ְמׁשַ

ד ָלּה  ְעּבַ ְמׁשַ ֵמי ּדִ א ֵהיִכי ּדָ יּה  ?ֶאלָּ ַאְקִנּיָ גֹון ּדְ ּה  ּכְ ַנְפׁשָ ַאְקֵני ָלּה ֲהָוה ּדְ   ?!ָלּה, ְוֵכיָון ּדְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא   כד,ב
ַנן יָמא ַרּבָ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ְצִריָכא ָלּה,  ָתא ּדִ ִמּלְ י ַמְקֵני ָלּה ַנִמי ּבְ   ּכִ
ָתא  ִמיּלְ   לֹא ְצִריָכא ָלּה לֹא ַמְקֵני ָלּה. ּדְ ּבְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. אותה הבהמה טאת תמותהח
שהפרישה לשם חטאת תמות וכי 
ההיא טעמא דפרשינן לעיל 
דצריכה כפרה והויא כחטאת 
שמתו בעליה דגמירי דלמיתה 

   אזלה:
. כלומר לכך יש ונאכלין ליום אחד

עליהן עדיין תורת שלמים דנאכלין 
ליום אחד ולענין זה אינם כשלמי 

   נזיר דאינן טעונין לחם:
לא פירש אלו . שמעות סתומין

לחטאת ואלו לעולה ואלו לשלמים 
הרי אלו יפלו לנדבה ולוקחים בהן 
עולות הבשר למזבח והעורות 

   לכהנים:
. ואצ''ל שלמים יביאו שלמים

דאין מועלים בהן וכדמפרש בפ''ק 
   דמסכת מעילה (דף ו:):

  
  גמ' 

. מאן מאן תנא דלא משעבד לה
הוא תנא דתני דקסבר שאם היתה 

חייל עליה קדושה  הבהמה שלו לא
כלל דאמר תצא ותרעה בעדר 
משום דבעל לא משעבד לה להביא 
קרבנותיה כלל וכי מפרישה לה 
היא לנזירות הרי הוא כמו 
שמקדיש דבר שאינו שלו דאין 

   בדבריו כלום:
אמר רב חסדא רבנן היא דאי ס''ד 

. הא כיון ר' יהודה היא אמאי תצא
דמשעבד בקרבנותיה אישתכח דכי 

שפיר הקדישה דהא הקדישה 
שמעינן ליה בב''מ בפ' [המקבל] 
 (דף קד.) שהיה דורש לשון הדיוט:
דתניא ר' יהודה אומר אדם מביא 

. שאם היתה קרבן עשיר על אשתו
עניה ונתחייבה קרבן עני ולא 
הספיקה להביא קרבן עני עד 
שניסת לו ה''ז מביא קרבן עשיר 
על אשתו וכן בכל קרבנות שהיא 

ואפי' קרבן קבוע  חייבת קודם לכן
   שאינו בעולה ויורד:

. שכך כתב לה בכתובתה כו'
והלכך דהואיל ומשתעבד לה 
אמאי לא הוי בהמה שלו כבהמה 
שלה ואם היתה חטאת תמות ואם 

   עולה תקרב עולה:
. כגון הכא במילתא דלא צריכא לה

דהיפר לה בעלה לא משתעבד לה 
ומש''ה לא קדשה ותצא ותרעה 

   בעדר:
. א ר' יהודה היאאמר רב חסד

דאמר אדם מביא קרבן אשתו 
וקמשמע לן דכי משתעבד כו' דאי 
לרבנן לא מבעיא למימר דכי הפר 
לה דתצא ותרעה בעדר אלא אפי' 
כי לא הפר לה נמי תצא דלדידהו 

   לא משתעבד לה כלל:
. ובעי ואלא היכי דמי דמשעבד

לאוקמא כרבנן כגון דאקנייה 
ניהלה לנזירותה אכתי לא 

א כרבנן דכיון דאקנייה מיתוקמ
לה הוה דנפשה וחטאת תמות ואנן 
בעינן דתצא ותרעה בעדר והלכך 

  לא מיתוקמא כלל כרבנן: 
. והיכי רבא אמר אפילו תימא רבנן

דמי דמשעבד לה כגון דאקנייה לה 
ניהליה והא דאמרת כיון דאקנייה 
לה הויא דנפשה הא לא [קשיא] 
דכי מקני לה במלתא דצריכא לה 

לה אם תהא צריכה  כו' דאמר
לשום כפרה תהא בהמה שלך וכיון 
דלא צריכא לה דהפר לה בעלה 

  הויא שלו ותצא ותרעה בעדר:
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ּה, " ֶהְמתָּ ּה ָהְיָתה ּבְ ּלָ   ִאם ׁשֶ

את  מּות,  - ַחטָּ   תָּ
ְקַרב –ְועֹוָלה    . "תִּ

  
  ִהיא ְמָנא ָלּה? 

ְעָלּה!  ה ָקָנה ּבַ ָ ְנָתה ִאׁשּ ּקָ ֶ : ַמה ׁשּ   ָהָאְמַרּתְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָתּה.  ּה ֵמִעיּסָ ְצּתָ ּמַ ּקִ   ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ַאְקֵני ָלּה ַאֵחר ְוָאַמר ָלּה  ֵאין ְלַבֲעלֵ " :ּדְ ֶהן"ַעל ְמָנת ׁשֶ   .יְך ְרׁשּות ּבָ
  
  
  

  רש"י
. הא בהמה הא היא מנא לה

קיימא לן מה שקנתה אשה קנה 
   בעלה:

. כגון שקמצתה מעיסתה
דהשרה לה מזונות על ידי שליש 
ותנן בפרק אע''פ (כתובות סד:) 

בוע משני דלא יפחות לה בש
קבין חיטין והלכה זו וקיפחה 
ממזונותיה על יד עד שלקחה 

   בהן בהמה זו:
. איבעית אימא דאקני לה אחר

דאי קימצתה מעיסתה אמרינן 
נמי מה שקמצתה אשה קנה 
בעלה: א''ל שמואל לאבוה בר 
איהי כו' שלה [הא דאמרן] 

   במשנתנו דאין טעונים לחם:
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ֵהָמה"[  ּה ָהְיָתה ַהּבְ ּלָ      - ְוִאם ׁשֶ

מּות את תָּ    ,ַהַחטָּ
ְקַרב] וְ     ,עֹוָלה ָהעֹוָלה תִּ

ְקַרב ָלִמים תִּ ְ ָלִמים, ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם[ ְוַהׁשּ   . ]"ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר ֵליּה  ר ִאילֶ  ׁשְ   : ִהיֲאבּוּה ּבַ
ָתא ָאַמְרּתְ ִלי ָהָדא ִמיּלְ ְרֵעיְך ַעד ּדַ יִתיב ַעל ּכַ    !לֹא ּתֵ

  
ֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם:  ָעה ֵאיִלים ׁשֶ   ְוֵאּלּו ֵהן ַאְרּבָ

ּלֹו,    ׁשֶ
ּה,  ּלָ   ְוׁשֶ

יָתה,  ַאַחר ַהּמִ ּלְ   ְוׁשֶ
ָרה ּפָ ַאַחר ּכַ ּלְ    .ְוׁשֶ

  
ּה " ּלָ ֲאָמַרן - "ׁשֶ    .ָהא ּדַ
  
ּלוֹ "    :ְתַנןּדִ  – "ׁשֶ
ָנִזיר, " נֹו ּבְ יר ֶאת ּבְ   ָהִאיׁש ַמּדִ

ָנִזיר.  ָנּה ּבְ ֶרת ֶאת ּבְ ה ַמּדֶ ָ   ְוֵאין ָהִאׁשּ
יחּוהּו ְקרֹוִבים.  ּמִ חּוהּו ְקרֹוִבים, ִמיָחה, אֹו ׁשֶ יּלְ ּגִ ַח, אֹו ׁשֶ יּלֵ   ּגִ

לּו ִלְנָדָבה.   - ָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּוִמין    ִיּפְ
ין ֵמ  - ָמעֹות ְמפֹוָרׁשִ ַלח, ּדְ את ֵיְלכּו ְלַים ַהּמֶ   י ַחטָּ

ֶהן.  ֵמי עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה, ּומֹוֲעִלין ּבָ   ּדְ
ָלִמים, ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד,  ָלִמים ָיִביאּו ׁשְ ֵמי ׁשְ   ּדְ

  . (נזיר כח:) "ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם 
  
ַאַחר ִמיָתה" ּלְ    ?49ְמָנַלן – "ׁשֶ

ַתְנָיא    :50ּדְ
ְפִריׁש ָמ " ֶהן,  -ְנִזירּותֹו עֹות ִל ַהּמַ   לֹא ֶנֱהִנין, ְולֹא מֹוֲעִלין ּבָ

ָלִמים.  ן ׁשְ כּוּלָ ֵהן ְראּוִיין ְלָהִביא ּבְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
לּו ִלְנָדָבה.  - ָמעֹות ְסתּוִמים  ְוָהיּו לֹו ֵמת,    ִיּפְ

ין ַלח, לֹא ֶנֱהִנין ְולֹא - ָמעֹות ְמפֹוָרׁשִ את יֹוִליְך ְלַים ַהמֶּ ֵמי ַחטָּ   מֹוֲעִלין.  ּדְ
ֶהן.  ֵמי עֹוָלה ָיִביאּו עֹוָלה, ּומֹוֲעִלין ּבָ   ּדְ

ָלִמים ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד ָלִמים ָיִביאּו ׁשְ ֵמי ׁשְ   . "ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם ,ּדְ
  
ָרה" ּפָ ַאַחר ּכַ ּלְ   ְסָבָרא הּוא,  -  "ׁשֶ

יָתה ַמאי ַטַעם ַאַחר ַהּמִ ּלְ ָר ּדְ  ?ׁשֶ   ה, לֹא ַחְזָיא ְלַכּפָ
ָרה.  ָרה ַנִמי ָהא ָלא ַחְזָיא ְלַכּפָ ּפָ ַאַחר ּכַ ּלְ   ׁשֶ

  
א?    ְותּו ֵליּכָ

א ִמְצָוָתן " :ְוָהִאיּכָ ּלא ּכְ ָחָטן ׁשֶ ְ ׁשּ ְלֵמי ָנִזיר ׁשֶ ל ׁשַ ָאר ּכָ ִרים,  -ּוׁשְ ׁשֵ   ּכְ
ָעִלים ְלׁשּום חֹוָבה,    לֹא עֹוִלין ַלּבְ

  ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, 
  ! "ן לֹא ֶלֶחם ְולֹא ְזרֹוַע ְוֵאיָנן ְטעּוִני

  
ִמְצָוָתן  יב -ּכְ    ,ָקא ָחׁשֵ

ִמְצָוָתן  ּלא ּכְ יב -ׁשֶ    .ָלא ָקא ָחׁשֵ

                                                           

  וכך משמע מהתוס' ד"ה "שלאחר מיתה".ויש שאינם גורסים "מנלן", מסברה, כתב יד מינכן  49
התוס ד"ה שלאחר מיתה" גורס "דתנן" והוא אכן משנה במעילה יא. אך כבר ראינו יוצאים מן הכלל, וכן הוא ברייתא  50

 בתוספתא נזיר ג,ח. אך ודאי משנה אלימא יותר, מאידך גיסא ברייתא מקומית.

  רש"י
   . בתוך ימי נזירותו:גלח

. בתוך ו שגילחוהו הקרוביםא
ימי נזירותו או שמיחה אע''פ 

   שלא נתגלח בטלה נזירות:
ואם היו לו מעות סתומין יפלו 

. ויביאו מהן עולות לקיץ לנדבה
המזבח דאין חוששין לדמי 
חטאת שבהן כדלקמן שהלכה 

   היא בנזיר כך:
. שאין כאן ואינן טעונין לחם

נזיר ואין אני יכול לקרות בו על 
   הנזיר:כפי 

. והיו המפריש מעות לנזירותו
   סתומין:

לא נהנין ולא מועלין בהן מפני 
שהן ראוין להביא בכולן 

. דבכל מעה ומעה שלהן שלמים
יכול להביא בהן שלמים 
ובשלמים אמרינן (מעילה דף ו:) 
דליכא מעילה לפני זריקת 

   דמים:
מעות מפורשין דמי עולה יביאו 

 . וה''ה דהוה ליה למיתניעולה
 דדמי חטאת ילכו לים המלח:

. שאם הפריש שלאחר כפרה
בהמתו ואבדה או מעות ואבדן 
והפריש אחרים תחתיהן ואח''כ 
נמצאו חטאת או דמי חטאת 
יוליך לים המלח והעולה תקרב 
עולה והשלמים לשלמים 
ונאכלים ליום אחד ואינן טעונין 

   לחם דסברא הוא כו':
. אלא הני ארבעה ותו ליכא

 הו טעונין לחם:אילים שלא י
. דתני לוי במתני' והא איכא

דאמר במס' מנחות (מח:) 
   ובתוספתא דנזיר (פ''ד):

. לעיל ושאר כל שלמי נזיר
   איירי בשלמים:

. דמצותן ששחטן שלא כמצותן
להביא בן שתי שנים לשם שלמי 

   נזיר:
. דלא הוו אלא כמצותן קתני

  ארבעה: 
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ְפִריׁש ָמעֹות ִלְנִזירּותוֹ "[ לּו ִלְנָדָבה - ָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּוִמים  ]וְ ֵמת, ...  ַהּמַ    ."ִיּפְ
  

את ְמעֹוָרִבין ּבָ   כה,א ֵמי ַחּטָ    !ֶהןַוֲהלֹא ּדְ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנִזיר.    ֲהָלָכה ִהיא ּבְ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

51""ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם
   - (ויקרא כב, יח) 

  ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: מֹוַתר ֶנֶדר ְיֵהא ִלְנָדָבה. 
  

ָלָמא ׁשְ ילְ  ּבִ ָנִזיר" :ָאַמרּדְ יֹוָחָנן  ַרּבִ טּו ְלָהִכיַא  "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ ין  ,ִאין –ְסתּוִמין  :ּמְ   לֹא.  - ְמפֹוָרׁשִ
א ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ין! "ְסתּוִמין", ַמאי ִאיְרָיא "ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם" :ֶאלָּ   ? ֲאִפיּלּו ְמפֹוָרׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ין" ֵבי  ,ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  "ְמפֹוָרׁשִ א ּדְ ּנָ ּה ּתַ ַסּקָ ָבר ּפְ יַר ּכְ ָמֵעאל ּבִ    :ִיׁשְ

ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך"" יָך ֲאׁשֶ    – (דברים יב, כו) 52"ַרק ָקָדׁשֶ
ים  ְוָלֵדי ֳקָדׁשִ ר, ִב וּ ּבִ תּוב ְמַדּבֵ   ְתמּוָרָתם ַהּכָ

ָנָתן ּקָ ר ִיְבַחר ה'" ?ַמה תַּ קֹום ֲאׁשֶ א ּוָבאָת ֶאל ַהּמָ ָ ׂשּ   . (דברים יב, כו) "ּתִ
מּותוּ ָיכֹול ַיֲעֵלם ְלֵבית ַהּבְ  ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ    ?ִחיָרה ְוִיְמַנע ֵמֶהם ַמִים ּוָמזֹון ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר:  יָת עֹ תַּ ם"ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ 53"לֶֹתיָך ַהּבָ
  , (דברים יב, כז) 

ְתמּוָרָתּה,  עֹוָלה ְנהֹוג ּבִ ה נֹוֵהג ּבְ ַאתָּ ֶדֶרְך ׁשֶ   לֹוַמר ְלָך: ּכְ
ָלִמים ׁשְ ה נֹוֵהג ּבִ ַאתָּ ְוַלֵדיֶהם.  ְכֶדֶרְך ׁשֶ   ְנהֹוג ּבִ

ן ם ּכֵ את ּוְתמּוַרת ָאׁשָ   ?ָיכֹול ַאף ְוַלד ַחטָּ
ְלמּוד לֹוַמר:    , "ַרק"תַּ

ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרּבִ   . ִיׁשְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ֵאינֹו ָצִריְך, 

ם הּוא" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר 54"ָאׁשָ
ֲהָווָיתֹו ְיֵהא -  (ויקרא ה, יט)    . "ּבַ

  
  
  
  

                                                           

ל בְּ  51 ָניו ְוֶאל ּכָ ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ּבָ ּבֵ נֹו ְלָכלּדַ ר ַיְקִריב ָקְרּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ּבְ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם  ֵני ִיׂשְ
ר ַיְקִריבּו ַלה   ְלעָֹלה 'ֲאׁשֶ

א ּוָבאָת ֶא  52 ָ ׂשּ ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך תִּ יָך ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר הַרק ָקָדׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ   'ל ַהּמָ
ח ה 53 ם ַעל ִמְזּבַ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ח ה 'ְוָעׂשִ ֵפְך ַעל ִמְזּבַ ָ ר ּתֹאֵכל-ֱא  'ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ ׂשָ   לֶֹהיָך ְוַהּבָ
ם ַלה 54 ם הּוא ָאׁשֹם ָאׁשַ   'ָאׁשָ

  רש"י
. כך א''ר יוחנן הלכה היא בנזיר

הואיל וסתומין הן אע''פ ד
   שמעורבין הן יפלו לנדבה:

. והכא מותר נדר יהא לנדבה
נמי כיון דהני מעות לא צריכי 
שכבר מת הוו להו מותר ויפלו 
לנדבה ואין חוששין לדמי 

   חטאת שבהן:
. תנן דיפלו אמטו להכי סתומין

לנדבה דאין הלכה בידינו אלא 
   מסתומין:
. דמפיק ליה מן קרא אלא לר''ל

מאי איריא סתומין אפילו 
מפורשין כיון דמת הוה ליה 
מותר ואמאי תני דמי חטאת 

   ילכו לים המלח:
. כבר פסקה תנא דבי ר''י

   דלמיתה אזלא:
. אשר יהיו לך וגו'. רק קדשיך 

מי הן אותן קדשים שהן עכשיו 
ועתידים להעמיד אחרים 
תחתיהם שריבה הכתוב אשר 
יהיו לך הוי אומר ולדי קדשים 

ורתן ומה הן תקנתן כמו ותמ
   שנאמר לאחריו:

. שלא תשא ובאת אל המקום
שינה בהן הכתוב משאר קדשים 
שעולים אל המקום כדכתיב 
בפרשת ויקרא אם עולה קרבנו 
מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל 
פתח אהל מועד וכך כתוב בזבחי 

   שלמים:
יכול יעלם לבית הבחירה וימנע 

. שיכניסם מהם מים ומזון
בשביל שימותו ת''ל לכיפה 

לאחריו ועשית עולותיך הבשר 
והדם על מזבח וגו' ודם זבחיך 
ישפך על מזבח ה' אלהיך והבשר 
תאכל לומר לך כשם שאתה 
נוהג בעולה נהוג בתמורתה 
כדרך שנוהג בשלמים נהוג 
בולדותיהם ולדותיהן לגבי עולה 
לא חשיב דאין עולה באה אלא 
זכר אבל שלמים אם זכר אם 

ב וכן נמי באשם ליכא נקבה כתי
   ולד דאינו בא אלא זכר:

. שאין הכתוב מדבר ת''ל רק
אלא בתמורת עולה ולדות 
שלמים ולא בולד חטאת 
ותמורת אשם ודם זבחיך ישפך 
 דכתיב בקרא היינו שלמים:

. למעט ר''ע אומר אינו צריך
אשם שהרי הוא אומר אשם 
הוא בהוייתו ולקמן מפרש מאי 

  קאמר: 
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .17
ֵבי [  א ּדְ ּנָ ָמֵעאלּתַ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך"" יָך ֲאׁשֶ    – (דברים יב, כו) "ַרק ָקָדׁשֶ
ים  ְוָלֵדי ֳקָדׁשִ ר, וּ ּבִ תּוב ְמַדּבֵ   ִבְתמּוָרָתם ַהּכָ

ָנָתן ּקָ ר ִיְבַחר ה'" ?ַמה תַּ קֹום ֲאׁשֶ א ּוָבאָת ֶאל ַהּמָ ָ ׂשּ   . (דברים יב, כו) "ּתִ
מּותוּ ָיכֹול  ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִחיָרה ְוִיְמַנע ֵמֶהם ַמִים ּוָמזֹון ּבִ    ?ַיֲעֵלם ְלֵבית ַהּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:  םתַּ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ   , (דברים יב, כז) ""ְוָעׂשִ
ְתמּוָרָתּה,  עֹוָלה ְנהֹוג ּבִ ה נֹוֵהג ּבְ ַאתָּ ֶדֶרְך ׁשֶ   לֹוַמר ְלָך: ּכְ

ה נוֹ  ַאתָּ ְוַלֵדיֶהם. ְכֶדֶרְך ׁשֶ ָלִמים ְנהֹוג ּבִ ׁשְ   ֵהג ּבִ
ן ם ּכֵ את ּוְתמּוַרת ָאׁשָ   ?ָיכֹול ַאף ְוַלד ַחטָּ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְבֵרי "ַרק"תַּ ָמֵעאל, ּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם הּוא" :ֵאינֹו ָצִריְך, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ֲהָווָיתֹו ְיֵהא -  (ויקרא ה, יט) "ָאׁשָ   ]."ּבַ
  

  ָקָתֵני: 

מּותוּ " ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִחיָרה ְוִיְמַנע ֵמֶהם ַמִים ּוָמזֹון ּבִ    ?ָיכֹול ַיֲעֵלם ְלֵבית ַהּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: יָת עֹ  תַּ   . "לֶֹתיָך""ְוָעׂשִ
  

אי?    ַאּמַ
ּה ִמיָתה ְגִמיִרין ּבָ את הּוא ּדִ   !ָהא ְוַלד ַחּטָ

  
את  :ֲהָוה ָאִמיָנא ,ִאי ָלאו ְקָרא ָכל ָמקֹוםְוַלד ַחּטָ   .ּבְ

ִחיָרה, וּ    כה,ב ֵבית ַהּבְ ים ּבְ   ְוָלֵדי ֳקָדׁשִ
ַמע ָלן    .לֹאּדְ  :ָקא ַמׁשְ

  
  

   :ָקָתֵני

ן" ם ּכֵ את ּוְתמּוַרת ָאׁשָ    ?ָיכֹול ַאף ְוַלד ַחטָּ

ְלמּוד לֹוַמר:   . ""ַרק" תַּ
  

ה ִלי ְקָרא?    ָלּמָ
ִמיִרי ָלּה  את ְלִמיָתה ָאֵזי" :ִהיְלְכָתא ּגְ   ! "לְוַלד ַחּטָ

  
ָאָתא ם הּוא ּדְ    .ָהִכי ַנִמי, ּוְקָרא ְלָאׁשָ

  
ִמיִרי ָלּה  ם ַנִמי ִהיְלְכָתא ּגְ ם רֹוֶעה: "ָאׁשָ ָאׁשָ את ֵמָתה, ּבְ ַחּטָ ִאיּלּו ּבְ ל ׁשֶ   "!ּכָ

  
א יב ֲעֵליּה ְולֹא ְכלּום ,ֶאלָּ   , ִאי ֵמִהיְלְכָתא, ֲהָוה ָאִמיָנא: ִהיְלְכָתא, ְוִאי ַאְקִריֵביּה לֹא ִליַחּיַ

ַמע ָלן ְקָרא ה ,ָקא ַמׁשְ ֲעׂשֵ ִאי ַמְקִריב ֵליּה ָקֵאים ֲעֵליּה ּבַ    .55ּדְ
  
  
י"    :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ֵאינֹו ָצִריְך, 
ם הּוא" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ֲהָוָייתֹו ְיֵהא -  (ויקרא ה, יט) "ָאׁשָ   . "ּבַ

  
ה ִלי ְקָרא?  ָמָראָלּמָ ִמיִרין ָלּה:  ּגְ ַחּטָ "ּגְ ּבְ ל ׁשֶ ם רֹוֶעהּכָ ָאׁשָ   ! "את ֵמָתה ּבְ

  
   .ַרבְד לִ ָהִכי ַנִמי, ְוִכי ֲאָתא ְקָרא 

  
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

ם עֹוָלה  ָחטֹו ְלׁשֵ יה, ּוׁשְ ק ִלְרִעּיָ יתַּ ּנִ ם ׁשֶ ר.  - ָאׁשָ ׁשֵ   ּכָ
ק ּדְ ַטֲעָמא  ק, ָהא לֹא ִניּתַ   . לֹא - ִניּתַ

ֲהָוָייתֹו  - הּוא"" :ָאַמר ְקָראּדְ    ְיֵהא. ּבַ

                                                           

ר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך תִּ  55 יָך ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר הַרק ָקָדׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ א ּוָבאָת ֶאל ַהּמָ ָ   (דברים יב, כו) 'ׂשּ

  רש"י
. כמו אמר מר יכול יעלם ול יעלםקתני יכ

ת''ל ועשית עולותיך הבשר והדם טעמא 
דכתב רחמנא ועשית עולותיך משום הכי 
לא יומתו ולדי שלמים ותמורת עולה הא 

   אי לא כתב קרא אזלי למיתה:
אמאי הא גבי ולדות חטאת הוא דגמרי 

. בלבד במס' תמורה (דף כא:) ולא מיתה
   הם:גבי שאר ולדות קדשים ותמורותי

. ועשית עולותיך הוה אמינא אי לאו קרא
  ולדי חטאת מתים בכל מקום שהן: 

. יעלו לבית הבחירה אבל וולדי קדשים
   וימותו כדכתיב תשא ובאת:

. ועשית עולותיך דשרו להו לעולה קמ''ל
   ושלמים:

. ולא קמ''ל מקרא ה''א אלא אי מהלכתא
הילכתא דלמיתה אזלה ולד חטאת ואשם 

   קריביה לא ליחייב עלה:רועה אבל אי א
. דכתיב רק ואין רק אלא קמ''ל קרא

למעט דהני הוא דמפרש בהו קרא ועשית 
עולותיך מקריב אתה ולדותיהן 
ותמורותיהם אבל ולד חטאת ותמורת 
אשם אי מקריב להו קאי עלייהו בעשה 

   דלאו הבא מכלל עשה עשה:
. כגון תמורת אשם אשם שניתק לרעייה

תכפרו בעליו או או שעברה שנתו או שנ
שמתו וניתק לרעייה שיצא וירעה עד 
שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה 

   שהקדיש ושחטו לשם עולה:
. הואיל וסופו לכשיפול בו מום הוא כשר

נמכר ומביאין בדמיו עולת נדבה וקמ''ל 
טעמא דניתק הא לא ניתק אף שלא שחטו 

   לשם עולה אלא ששחטו סתם אינו כשר:
. דכל זמן וייתו יהאדאמר קרא הוא בה

שלא ניתק תורת אשם מעליו פסול. ע''א 
אשם שניתק כגון שהפרישו ואבד והפריש 
אחר תחתיו ואחר כך נמצא ובא גזבר 
ואמר ינתק זה לרעייה ועבר ושחטו לשם 
עולה כשר לזרוק דמו לשם עולה ולעשותו 
כליל כעולה אפילו לכתחילה משום דזה 
זכר וקדשי קדשים וזה זכר וקדשי 
קדשים דבאשם ועולה ליכא נקבה אבל 
שאר קדשי קדשים ששחטן לשם עולה 
אסור לזרוק דמן לשם עולה ואינן כליל 
כעולה דכשרין הן כי שחטן לשם עולה 
אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה אבל 
אין יוצאין מתורתן הראשונה אלא 
בחזקתן קיימו: טעמא דניתק הא לא 

ל ניתק לא שרי לזרוק דמו ולעשותו כלי
כעולה דאמר קרא הוא בהוייתו יהא אבל 
גבי שאר זבחים דלעולם אסור לעשותן 
עולה שאע''פ ששחטן לשם עולה אסור 
לשנות ולזרוק דמן לשם עולה כדאמר 
במסכת זבחים (דף ב.) כל הני לישני 
[וליזול] הילכך לא איצטריך למיכתב הוא 
בהוייתו יהא. ע''א ניתק ושחטו לשם 

לשם עולה אבל לא עולה כשר לזרוק דמו 
ניתק פסול משום דלשם אשם לא מצי 
זריק ליה שהרי נתכפרו בעליו ולשם עולה 
לא דאמר קרא הוא בהוייתו יהא דכשם 
שקודם שנתכפרו אם שחטו לשם עולה 
אינו אלא לשם אשם הכי נמי כי נתכפרו 
הואיל ולא ניתק אכתי הוי בחזקת אשם 
ואינו זורק לשם עולה ולשם אשם נמי לא 

נתכפרו אלא הדם ישפך והבשר  דהא
ישרף אבל שאר קדשים כגון פסח שזקוק 
לרעייה אפילו לא ניתק מפסח לשם 
שלמים כשר לזרוק דמו לשם שלמים 
ולהקטירו לשם שלמים ואי קשיא לר''ע 
נמי איכא למימר אי מהילכתא ה''א כו' 
דנימא נמי אשם הוא קרב ואין תמורתו 

ע קריבה ולאו הבא מכלל עשה עשה לר''
ליכא למימר הכי דבשלמא לת''ק דקא 
יליף מועשית עולותיך דהא כתיב עשה 
בקרא ועשית להכי איכא למשמע דקאי 
עליה בעשה אבל לר''ע ליכא למימר הכי 
דהא לא כתיב עשה בקרא ולא כתיב הוא 

   קרב בקרא אלא הוא לחודא:
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  :ָאַמר ָמר

י יֹוָחָנןָאַמר [ ָנִזיר ]:ַרּבִ   .ֲהָלָכה ִהיא ּבְ
  

א?    ְותּו ֵליּכָ
   :ְוָהַתְנָיא

ּתֹוָרה,  ּבַ ין ׁשֶ יֵבי ִקיּנִ ָאר ַחּיָ  ּוׁשְ
יֶהם,    כו,א ִהְפִריׁשּו ָמעֹות ְלִקיּנֵ   ׁשֶ

ֵהָמה  את ּבְ ֶהן ַחטַּ   ָיִביא,  -ָרָצה ְלָהִביא ּבָ
ֵהָמה עֹוַל    ָיִביא.  -ת ּבְ

לּו ִלְנָדָבה - ֵמת ְוָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּוִמין    ! "ִיּפְ
  

ָדמּו ֵליּה  ין ּדְ יֵבי ִקיּנִ ָנא ָנִזיר ְוַחּיָ   .ּתְ
  

ַתְנָיא:    ּוְלַאּפּוֵקי ֵמָהא ּדְ
את, " יב ַחטָּ ָהָיה ְמחּוּיַ   ִמי ׁשֶ

   - ר "ֲהֵרי ֵאּלּו ְלחֹוָבִתי"ָאַמ ְוָאַמר: "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה", ְוִהְפִריׁש ָמעֹות וְ 
ֵהָמה  את ּבְ ֶהן ַחטַּ   לֹא ָיִביא.  -ָרָצה ְלָהִביא ּבָ

ֵהָמה    לֹא ָיִביא.  -עֹוַלת ּבְ
ַלח -ֵמת ְוָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּוִמים    . "ֵיְלכּו ְלַים ַהּמֶ

  
  
  

  רש"י
. אמר מר הלכה היא בנזיר

דאע''פ שדמי חטאת מעורבים 
   הן יפלו לנדבה:ב

. אלא בנזיר והאיכא ותו ליכא
   הא דתניא:

. ושאר חייבי קינין שבתורה
  שהן בעולה ויורד: 

. שהפרישו מעות לקיניהן
ואח''כ העשירו כגון מצורע אם 
חייבי חטאת ועולה הן אם רצה 
להוסיף עליהן ולהביא מהן 

   חטאת בהמה יביא:
מת והיו לו מעות סתומין יפלו 

וששין לדמי . ואין חלנדבה
   חטאת שבהן:

תנא נזיר וחייבי קינין דדמו 
. דנזיר טמא מביא קינין ליה

והואיל דקי''ל גבי נזיר טמא 
הכי אמרי' נמי לגבי נזיר טהור 
שאם מת והיו לו מעות סתומין 
יפלו לנדבה: ולאפוקי מהא 
דתניא מי שהיה מחוייב חטאת 
ואמר הרי עלי עולה לנדבה 
והפריש מעות ואמר אלו 

ובתי רצה להביא בהן חטאת לח
בהמה לא יביא. לפי שיש לומר 
שמא שם עולה חל עליהן 
ולהביא עולת בהמה אי אפשר 
שמא לשם חטאת הפריש אותן 
המעות ולית להו תקנה וקמ''ל 
דהכי הוא גבי נזיר ודדמי ליה 
דחייב בחטאת ובעולה בבת 
אחת דהתם הוא דאמר הלכה 
דיפלו לנדבה אבל כל היכא דלא 

בחטאת ובעולה על  נתחייב
מעשה אחד לא אמרי' הכי אלא 
ילכו לים המלח: ע''א מי שהיה 
מחוייב חטאת דהיינו יולדת 
עשירה דמביאה חטאת עוף ולא 
עולת העוף ואמרה הרי עלי 
עולת העוף והפרישה מעות 
ואמרה אלו לחובתי רצתה 
להוסיף ולהביא חטאת בהמה 
לא תביא דהא אינה מחוייבת 

הביא חטאת בהמה רצתה ל
עולת בהמה לא תביא שהיא לא 
נדרה אלא עולת העוף מת 
כלומר מתה והיו לה מעות 
סתומים ילכו לים המלח משום 
דאיכא למימר שמא לשם 
חטאת בלבד הפרישתן שהרי לא 
הוקבעו כולן ביחד לחטאת 
העוף ולעולת העוף דעל חטאת 
העוף היה החיוב בפני עצמו ועל 
עולת העוף. היתה נדורה בפני 

ו דכמפורש דמי והאי עצמ
לאפוקי מהאי תנא דאמר ילכו 
לים המלח אבל גבי שאר חייבי 
קינין דחייבים להביא חטאת 
העוף ועולת העוף הואיל 
והוקבעו ביחד דעל שניהם 
נתחייבה בבת אחת הילכך כי 
מתה והיו לה מעות סתומין 
יפלו לנדבה דהויין סתומין 

   מעליא:
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ָנִזיר"[  ְדָרה ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ָ   ...  ָהִאׁשּ

לּו ִלְנָדָבה.  -  ָהיּו ָלּה ָמעֹות ְסתּוִמין   ִיּפְ
ין ֶהן  - ָמעֹות ְמפֹוָרׁשִ ַלח, לֹא ֶנֱהִנין, לֹא מֹוֲעִלין ּבָ את ֵיְלכּו ְלַים ַהּמֶ ֵמי ַחטָּ   ]...." ּדְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ין" :ָאַמְרּתָ ּדְ ָהא     ,לֹא – "ְמפֹוָרׁשִ
יָמא אִתי, ְוֵאּלּו לְ  :ָאַמרּדְ  :ָלא ּתֵ ָלַמי"עֹוָלִתי, ְוֵא "ֵאּלּו ְלַחּטָ   . ּלּו ִלׁשְ

א ֲאִפיּלּו ָאַמר ָלַמי" :ֶאלָּ אִתי ּוְלעֹוָלִתי ְוִלׁשְ ין ֵהן - "ֵאּלּו ְלַחּטָ    .ְמפֹוָרׁשִ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָאַמר יָמא ַעד ּדְ ָלַמי",  :ָלא ּתֵ אִתי ּוְלעֹוָלִתי ְוִלׁשְ   "ֵאּלּו ְלַחּטָ
א ֲאִפיּלּו ָאַמר ין.  - ּלּו ְלחֹוָבִתי" "ֵא  :ֶאלָּ ְמפֹוָרׁשִ   ֲהֵרי ֵהן ּכִ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֲאָמַרן לּו ִלְנָדָבה" :ָהא ּדַ   , "ָמעֹות ְסתּוִמין ִיּפְ

יֵניֶהן, ֲהֵרי ֵהן  את ִמּבֵ ֵמי ַחּטָ יןִאם ָנְפָלה ּדְ ְמפֹוָרׁשִ   .  ּכִ
  

ָווֵתיּה    כו,ב ְנָיא ּכְ   ָרָבא: ּדְ ּתַ

"" ְ אִתי ְוַהׁשּ ָאר ְנִזירּוִתי" ֵאּלּו ְלַחטָּ    –ָאר ִלׁשְ
את  ֵמי ַחטָּ ַלח,  -ּדְ   ֵיְלכּו ְלַים ַהּמֶ

ָאר  ְ ָלִמים.  - ְוַהׁשּ   ָיִביא ֶחְציֹו ְלעֹוָלה ְוֶחְציֹו ִלׁשְ
ן כּוּלָ   ,ּומֹוֲעִלין ּבְ

ִמְקָצָתן   .ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבְ
ָאר ְנִזירּוִתי" " ָאר ִלׁשְ ְ    –ֵאּלּו ְלעֹוָלִתי ְוַהׁשּ

ֵמי עוֹ  ֶהן.  -ָלה ּדְ   ָיִביאּו עֹוָלה, ּומֹוֲעִלין ּבָ

ָאר  ְ לּו ִלְנָדָבה,  - ְוַהׁשּ ן, ְוֵאין מֹוֲעִלין  ּומֹוֲעִליןִיּפְ כּוּלָ ִמְקָצָתןּבְ   . "ּבְ
  
  

  רש"י
 . גביאמר רב אשי הא דאמרי'

מעות שאם היו מפורשין דדמי 
חטאת ילכו לים המלח ודמי 
עולה יקרבו עולה כו' לא תימא 
דלא הוו' מפורשין אי לאו דאמר 
אלו לחטאתי אלא אפילו [אמר] 
אלו לחובתי הרי אלו מפורשין 
ודמי חטאת ילכו לים המלח 
ודמי עולה יקרבו עולה וכו' 
והיכי דמי סתומים דאמר יפלו 

ן ביחד לנדבה כגון שהפריש
 סתם ולא הוציא בשפתיו כלום:
. אם נפלה דמי חטאת מביניהן

אם נאבד או נפרד כשיעור דמי 
   חטאת מביניהן:

. והשאר לא הרי הן כמפורשין
יפלו לנדבה אבל מביא בדמי 
חציין עולה ובדמי חציין שלמים 

  בלא לחם: 
תניא כוותיה דרבא אלו 
לחטאתי והשאר לשאר נזירותי 

חציו לעולה  . את השאר יביאכו'
וחציו לשלמים דכיון דאמר אלו 
לחטאתי כמי שאבדו דמי וכמי 
שנפרדו דמי והשאר הוי להו 

   כמפורשין:
. בכל השאר ומועלין בכולן

דבשאר יש עולה ובעולה איכא 
   מעילה:

. דאיכא ואין מועלין במקצתן
למימר של שלמים הן ובשלמים 
 ליכא מעילה לפני זריקת דמים:

ן עולה דמי עולה יביא בה
. דכל היכא והשאר יפלו לנדבה

דמעורב חטאת ביניהן כסתומין 
   דמי:

. משום דמי ומועלין בכולן
חטאת שביניהם ואי קשיא והא 
אמרינן דמי חטאת לא נהנין 
ולא מועלין לא קשיא דהא דתני 
מתני' לא נהנין ולא מועלין 
בדמי חטאת משום דמת ואין 
ראויין להקרבה אבל כי לא מת 

מים שהרי ראויים מועלין בד
   להקרבה:

. [שמא] שלמים ולא במקצתן
   הן:
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לּו ִלְנָדָבה - ָמעֹות ְסתּוִמין"[    ]."ִיּפְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

א ָמעֹות,  נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ֵהָמה ֲאָב  ת.  - ל ּבְ ְמפֹוֶרׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכִ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָאְמִרי ֵהָמה " :ָהא ּדְ ת - ּבְ ְמפֹוֶרׁשֶ    ",ֲהֵרי ִהיא ּכִ
א נּו ֶאלָּ ִמיָמה,  :לֹא ׁשָ   ּתְ

ֲעַלת מּום,  ְסתּוָמה -ֲאָבל ּבַ    .ֲהֵרי ִהיא ּכִ
  לֹא.  - ֲאָבל ַנְסָכא 

  
ר ִיְצָחקוְ    ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ֲאִפיּלּו ַנְסָכא, 
ל קֹורֹות  אר ׁשֶ   לֹא.  - ֲאָבל ְסּוָ

  
יָאַמר ֵליּה  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ אלְ  ַרב ׁשִ ּפָ   : ַרב ּפַ

ָאְמִרי ַנן ּדְ ַרּבָ ֵהָמה,  ָמעֹות  :ַמאי ַטֲעַמְייהּו ּדְ   ְולֹא ּבְ
  ְולֹא ַנְסָכא,  
וָראָמעֹות    ? ְולֹא ַסּוָ

ה ָמעֹות ְולֹא עֹופֹות א ֵמַעּתָ   ! ?ֶאלָּ
יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ
א ָהא  אָאַמר ּדְ ֶאּלָ   : ַרב ִחְסּדָ

ְרׁשֹות ין ִמְתּפָ יּנִ ית ּכֹ  ,ֵאין ַהּקִ ּיַ ֲעׂשִ ָעִלים, ִאי ּבַ ְלִקיַחת ּבְ א ִאי ּבִ   ֵהן. ֶאּלָ
אי?    ַאּמַ

ִמיִרין ָלּה!    ָהא ָמעֹות ּגְ
  

ְתַנן   כז,א   :ָאַמר ֵליּה: ְוִליַטֲעִמיְך, ָהא ּדִ
ן " ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

יַרׁש  ֵהמֹות, ְולֹא ּפֵ לֹׁש ּבְ    ,ֵהִביא ׁשָ
את   :ָהְראּוָיה את,  -ְלַחטָּ ְקַרב ַחטָּ   תִּ

ְקַרב עֹוָלה,  - ְלעֹוָלה    תִּ
ָלִמים  ָלִמים -ִלׁשְ ְקַרב ׁשְ   . (נזיר מה.) "תִּ

אי? ָהא ָאְמַרּתְ  ֵמ  :ַאּמַ ת ּדָ ְמפֹוֶרׁשֶ ֵהָמה ָלאו ּכִ   י! ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
56""ְוָלַקחָהָתם 

ה כב)- (ויקרא יד, כא    . לא)-(ויקרא יד, ל 57""ְוָעׂשָ
ָעִלים,  ְלִקיַחת ּבְ   ָאַמר ַרֲחָמָנא ִאי ּבִ

ית ּכֹ  ּיַ ֲעׂשִ   ֵהן. ִאי ּבַ
ְקַרב עֹוָלה?^ָהָכא ַנִמי    כז,ב את ּתִ    ָהָכא ְנֵקָבה, ָהָכא ָזָכר. !ִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהֵדין ַחּטָ

  
  
  

                                                           

לוּ  56 רֹון סֶֹלת ֶאָחד ּבָ ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ ֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָ ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ ֶמן: ְוִאם ּדַ ֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ׁשָ ֶ ׁשּ נֵ  כבכבכבכבל ּבַ י תִֹרים אֹו ׁשְ תֵּ י ּוׁשְ
את ְוָהֶאָחד עָֹלה יג ָידֹו ְוָהָיה ֶאָחד ַחּטָ ִ ׂשּ ר תַּ ֵני יֹוָנה ֲאׁשֶ   ּבְ

יג ָידֹו:  57 ִ ׂשּ ר תַּ ֵני ַהּיֹוָנה ֵמֲאׁשֶ ה ֶאת ָהֶאָחד ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ּבְ ְנָחה ְוִכּפֶ  לאלאלאלאְוָעׂשָ את ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַעל ַהּמִ יג ָידֹו ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ ִ ׂשּ ר תַּ ר ַהּכֵֹהן ֵאת ֲאׁשֶ
ֵהר ִלְפֵני ה ּטַ   'ַעל ַהּמִ

  רש"י
. אבל בהמה הרי היא כמפורשת

שאם מת והניח ג' בהמות הרי 
היא כמפורשת משום דאית ביה 
היכר דהך דהויא נקבה לצורך 
חטאת והאי דהוי זכר עולה 
והאי דהוי איל בן ב' שנים 
לצורך שלמים וכיון דהויין להו 

תמות  כמפורשין חטאת
 ושלמים יקרבו כדברי מתני':

. וכה''ג ל''ש אלא תמימים
   דפרשינן:

. אם מת והניח אבל בעלת מום
ג' בהמות בעלי מומין כיון דלאו 
להקרבה קיימי אלא לדמיהן 
דסתמא דמילתא לצורך דמים 
הפרישו וכמעות סתומין דמיין 

   ויפלו כולן לנדבה:
. אם הניח ג' חתיכות אבל נסכא

כמפורשין הניח ג' כסף הוו להו 
חתיכות כסף כדי לקנות באחת 
מהן חטאת ובאחת מהן עולה 
ובאחת מהן שלמים דמי חטאת 

   ילכו לים המלח:
ור''נ בר יצחק אמר אפילו 

. כסתומין דמי הואיל נסכא
וראויין לעשות מהן מעות אבל 
ג' סואר של קורות כמפורשין 
דמי חד לחטאת וחד לעולה וחד 

   לשלמים:
דרב [נחמן ורב]  .מ''ט דרבנן

יצחק דאמרי מעות הוו 
כסתומין ולא נסכא ולא סואר 
של קורות אי משום דמעות 
גמירי לה דהוו כסתומין אבל 

   מידי אחרינא לא:
. מסתמא אלא מעתה ולא עופות

הוו להו כמפורשין: וכ''ת ה''נ 
אלא הא דאמר רב חסדא אין 
הקינין מתפרשות כו' בלקיחת 
 בעלים. מן השוק שאם נאכל
אחד מהם או פרח לאויר העולם 
קודם עשיית כהן יביא זוג לשני 
אלא ש''מ מדעופות הויין להו 
כסתומין . וכדרב חסדא בהמה 
וסואר של קורות נמי הויין להו 

  כסתומין: 
א''ל וליטעמיך הא דתנן רבן 

. שמעון בן גמליאל אומר כו'
לימא נמי התם דכסתומין דמו 
דהא אמרת בהמה נסכא וסואר 

 ורות לאו כמפורשין דמו:של ק
. לעולם אימא לך אמר ליה

דמעות ולא נסכא מעות ולא 
סואר והא דאמרת מעות ולא 
עופות התם לא אפשר דליהוו 
כמפורשין דהא כתיב בהו ולקח 
ועשה דגלי לך רחמנא דלא 
ליהוו מפורשין אלא אי בעשיית 
כהן אי בלקיחת בעלים והא נמי 
דמותבינן לך מבהמה התם נמי 

שר דכסתומין דמו לא אפ
דמינכרא מילתא דכמפורשין 

  דמו: 
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב .21
לּו ִלְנָדָבה - ָמעֹות ְסתּוִמין"[    ."ִיּפְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

א ָמעֹות,  נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ֵהָמה  ת.  - ֲאָבל ּבְ ְמפֹוֶרׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכִ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָאְמִרי ֵהָמה " :ָהא ּדְ ת - ּבְ ְמפֹוֶרׁשֶ    ",ֲהֵרי ִהיא ּכִ
נּו ֶא  אלֹא ׁשָ ִמיָמה,  :לָּ   ּתְ

ֲעַלת מּום,  ְסתּוָמה -ֲאָבל ּבַ    .ֲהֵרי ִהיא ּכִ
  ].לֹא - ֲאָבל ַנְסָכא 

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 

ֲעַלת מּום כִּ  ֵהָמה ּבַ ְמָיא? "ְסתּוָמה"ּוִמי ָאְמִריַנן ּבְ    !ּדָ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו? " יַצד ָאְמרּו ָהִאיׁש ְמַגּלֵ   ּכֵ

זְ  ָהָיה ָאִביו ָנִזירּבִ ַמן ׁשֶ
58

  , ְוִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות לְנִזירּותֹו ּוֵמת, 
א",  :ְוָאַמר ַח ַעל ָמעֹות ַאּבָ ֲאַגּלֵ   "ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל ְמָנת ׁשֶ

לּו ִלְנָדָבה.  - ָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּומֹות    ִיּפְ
תָה  ֵהָמה מּוְפֶרׁשֶ מּות, עֹוָלה תִּ  -  ְיָתה לֹו ּבְ את תָּ ָלִמיםַחטָּ ָלִמים ִיְקְרבּו ׁשְ   . "ְקַרב עֹוָלה, ּוׁשְ

ֲעַלת מּום!    ַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו ּבַ
  

ִמיָמה לֹא,    .ּתְ
  

ֲעַלת מּום ֲאָבל ְמָיא ?ּבַ ְסתּוָמה ּדָ    .ּכִ
  ? ַמאי ִאיְרָיא ָמעֹות

ֲעַלת מּום ': ֵליָמא ֵהָמה ּבַ לוּ  - ָהְיָתה לֹו ּבְ   '!ִלְנָדָבה ִיּפְ
  

אּבַ , ָהִכי ַנִמי יׁשָ   , ִלְדֵמי ?ֲעַלת מּום ְלַמאי ַקּדִ
ֵמי ַהְיינּו ָמעֹות   !ּדְ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

נֹו""" 59ָקְרּבָ
ן ָאִביו.  - (ויקרא ד, כג)  ָקְרּבָ נֹו הּוא יֹוֵצא, ְוֵאינֹו יֹוֵצא ּבְ ָקְרּבָ   ּבְ

ל ָאִביו נֹו ׁשֶ ָקְרּבָ ה ַעל ַהֲחמ :ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבְ ּלָ ִהְפִריׁש ִמן ַהּקַ   ּוָרה, ׁשֶ
ה,  ּלָ   אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ

ן ָקְרּבָ ה אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה :ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ ִהְפִריׁש ָאִביו ִמן ַהּקַ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  נֹו"תַּ נֹו", "ָקְרּבָ   , (ויקרא ד, כח) "ָקְרּבָ

נֹו הּוא יֹוֵצא ְוֵאינֹו יֹוֵצא  ָקְרּבָ ל ָאִביו. ּבְ נֹו ׁשֶ ָקְרּבָ   ּבְ
ה, ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמוּ  ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ ִהְפִריׁש, ֲאִפיּלּו ִמן ַהּקַ ְבֵהָמה ׁשֶ ן ָאִביו ּבִ ָקְרּבָ    ,ָרהָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבְ

ְנִזירּות,  ֱהַמת ָאִביו ּבִ ַח ַעל ּבֶ ֲהֵרי ֵאין ָאָדם ְמַגּלֵ   ׁשֶ
ִהְפִר  ָמעֹות ׁשֶ ה ַעל ַהֲחמּוָרה, ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ ה, אֹו ִמן ַהּקַ ּלָ   יׁש ָאִביו, ֲאִפיּלּו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ

ְנִזירּות,   ַח ַעל ָמעֹות ָאִביו ּבִ ֲהֵרי ָאָדם ְמַגּלֵ   ׁשֶ
ין  כח,א ֵהן ְמפֹוָרׁשִ ְזַמן ׁשֶ ֵהן ְסתּוִמין ְולֹא ּבִ ְזַמן ׁשֶ   ?ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר: נֹו" תַּ ן ָאִביו.  -  ב)(ויקרא ד, ל "ָקְרּבָ ָקְרּבַ נֹו הּוא יֹוֵצא, ְוֵאינֹו יֹוֵצא ּבְ ָקְרּבָ   ּבְ
  

ה ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ ִהְפִריׁש ֲאִפיּלּו ִמן ַהּקַ ָמעֹות ׁשֶ   ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה,  ,ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבְ
ה ַעל ַהֲחמּוָר  ּלָ ִהְפִריׁש ְלַעְצמֹו ִמן ַהּקַ ן ׁשֶ ָקְרּבָ הֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ    ?ה, ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ

ְלמּוד לֹוַמר: אתֹו" תַּ נֹו... ַעל ַחּטָ 60"ָקְרּבָ
נֹו ְלׁשּום ֶחְטאֹו.  - (ויקרא ד, כח)  ֵהא ָקְרּבָ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
ה אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה, ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ ִהְפִריׁש ְלַעְצמֹו ִמן ַהּקַ ְבֵהָמה ׁשֶ    ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבִ

ה ַעל ַהֲחמּוָרה ּלָ    ,ֲאִפיּלּו ִמן ַהּקַ

                                                           

 תיקון גירסה לפי המקבילה, וכתב"י מינכן, הגהות הב"ח. 58

ִמים 59 ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
60   



                 ""ִמי ֶׁשָאַמר –מסכת נזיר פרק ד' 
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ה,  ּלָ   אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ
ם,  ֵהָמה ַעל ַהֵחֶלב ְוֵהִביא ַעל ַהּדָ ן ִאם ִהְפִריׁש ּבְ ּכֵ   ׁשֶ

ם ְוֵהִביא ַעל ַהֵחֶלב    ,אֹו ַעל ַהּדָ
ֲהֵרי לֹא ָמַעל,  ר, וְ ׁשֶ יּפֵ   לֹא ּכִ

ִהְפִריׁש ְל  ָמעֹות ׁשֶ ה,   :ַעְצמוֹ ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ה ְלַקּלָ ּלָ   ִמן ַהּקַ
  ּוִמן ַהֲחמּוָרה ַלֲחמּוָרה, 

ה,    ִמן ַהֲחמּוָרה ְלַקּלָ
ה ַלֲחמּוָרה,  ּלָ   ּוִמן ַהּקַ
ם ן ִאם ִהְפִריׁש ְלַעְצמֹו ָמעֹות ִמן ַהֵחֶלב ְוֵהִביא ַעל ַהּדָ ּכֵ    ,ׁשֶ

ם ְוֵהִביא ַעל ַהֵחֶלב ֲהֵרי ָמַעל ,ַעל ַהּדָ רִכ וְ  ,ׁשֶ    ?יּפֵ
אתֹו"ְלמּוד לֹוַמר: תַּ  ם ֶחְטאוֹ  (ויקרא ד, לה) "ַעל ַחּטָ נֹו ְלׁשֵ ֵהא ָקְרּבָ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ

ֵהָמה" :ָקָתֵני ִמיַהת ֲעַלת מּום?  ַמאי ָלאו ֲאִפיּלוּ  ,"ּבְ   ּבַ
  

ִמיָמה   . לֹא, ּתְ
  

ֲעַלת מּום ַמאי ְמָיא ?ֲאָבל ּבַ ְסתּוָמה ּדָ ִהְפ  ,ּכִ ָקָתֵני ָמעֹות ׁשֶ   ִריׁש ָאִביו? ַמאי ִאיְרָיא ּדְ
ֲעַלת מּום   ! ִליְתֵני ּבַ

  
ְלַמאי ַחְזָיא ִלְדֵמי,, ָהִכי ַנִמי    ּדִ

ֵמי ַהְיינּו ָמעֹות.    ּדְ
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .22
ָנה              ִמׁשְ

ִמים    ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר.  -ִנְזַרק ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהּדָ
  

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ֲחָטה ָעֶליָה ַאַחת ִמּכָ  ֵהמֹות ֲאִפיּלּו ִנׁשְ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר.  - ל ַהּבְ

  

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ֳהָרה,  ִתְגַלַחת ַהטָּ   ּבְ

ִתְגַלַחת ַהּטּוְמָאה    ָיֵפר,  - ֲאָבל ּבְ
ֶלת.  ה ְמנּוּוֶ ָ ִאׁשּ י ּבְ הּוא ָיכֹול לֹוַמר: ִאי ֶאְפׁשִ   ׁשֶ

  

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ֳהָרה  ִתְגַלַחת ַהטָּ    ,ֵפריָ  –ַאף ּבְ

ַחת ה ְמֻגּלַ ָ ִאׁשּ י ּבְ הּוא ָיכֹול לֹוַמר: ִאי ֶאְפׁשִ   . ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

ילֹא כְּ ּדְ ַמְתִניִתין    ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ
  

ִאי  יּדְ    ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֶבת"ָהָאַמר:  ְגַלַחת ְמַעּכֶ   , "תִּ

ָחהּדְ  ְוֵכיָון יּלְ ַחְמָרא, לֹא ּגִ    ֲאִסיָרה ּבְ
ִאית ָלּה נִ    . ָמֵצי ֵמיֵפר יּוּולְוֵכיָון ּדְ

  
ִליגֵ       ,יּוְבָהא ּפְ

יָדן ָסַבר:  כח,ב א ּדִ ּנָ ְרָיא ּתַ ר ׁשַ ם, ְלַאְלּתַ ִריק ֲעָלּה ּדָ ִאיְזּדְ יָון ּדְ ַחְמָרא ּכֵ   . ְוָהא ֵלית ָלּה ִניּוּול ,ּבְ
יוְ  ֵהָמה ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר ֲעִקיָבא ָסַבר: ֲאִפיּלוּ  ַרּבִ ִחיַטת ּבְ ּתְ וּ  ,ִאיׁשְ יםִמׁשּ   . ם ֶהְפֵסד ֳקָדׁשִ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ֵזיָרא ַרּבִ
אי ָמן? ְוַאּמַ ּלא ִלׁשְ ָמן ׁשֶ יר, ִלְזרֹוק ּדָ ֲאִכיָלה ְוַיּתִ ר ּבַ ׂשָ   ! ּבָ

  

ְנָיא   : ִמי לֹא ּתַ
ָמן, " ּלא ִלׁשְ ָחָטן ׁשֶ ְ ׁשּ י ֲעֶצֶרת ׁשֶ ְבׂשֵ   ּכִ

ן ָחָטן ִלְפֵני ְזַמּנָ ְ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ן    – אֹו ְלַאַחר ְזַמּנָ

ֵרק ם ִיּזָ ר ֵיָאֵכל.  ,ַהּדָ ׂשָ   ְוַהּבָ
ת  ּבָ ֵרק.  - ְוִאם ָהְיָתה ׁשַ   לֹא ִיּזָ

  !"הּוְרָצה ְלַהְקִטיר ֵאימּוִרין ָלֶעֶרב - ְוִאם ָזַרק 
  

ַחט ָאְמִרי: ָלִמים ִאי ׁשָ   . ָהִכי ַנִמי ,עֹוָלה אֹו ׁשְ
א ַמאי ָעְסִקיַנן ,ֶאלָּ את ּבְ  :ָהָכא ּבְ ַחט ַחּטָ ָ ׁשּ גֹון ׁשֶ אּכְ    ,ֵריׁשָ

ִדְתַנן    :ּכְ
ַח ַעל " יּלֵ ןִאם ּגִ תָּ ָלׁשְ ְ   . (נזיר מה.) "ָיָצא – ַאַחת ִמׁשּ
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .23
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ִתְגַלַחת ָטֳהָרה,  :ּבַ   ּבְ

ִתְגַלַחת טּוְמָאה    ָיֵפר,  -ֲאָבל ּבְ
ֶלת.  ה ְמנּוּוֶ ָ ִאׁשּ י ּבְ כֹול לֹוַמר: ִאי ֶאְפׁשִ ּיָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

יוְ    אֹוֵמר: ֵמִאיר  ַרּבִ
ִתְגַלַחת ָטֳהָרה ָיֵפר,    ֲאִפיּלּו ּבְ

ַחת ה ְמֻגּלַ ָ ִאׁשּ י ּבְ כֹול לֹוַמר: ִאי ֶאְפׁשִ ּיָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

א ָאַמר ְלךָ  א ַקּמָ ֵפָאה ָנְכִרית :ְוַתּנָ ר ּבְ   . ֶאְפׁשָ
  
יוְ  זּוֲהָמא לֹא  ֵמִאיר ָסַבר: ַרּבִ יֵדי ּדְ ֵפָאה ָנְכִרית, ַאּיְ   . ִניָחא ֵליּה ּבְ
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        אאאא    ל,ל,ל,ל,    ––––    כח, בכח, בכח, בכח, ב .24
ָנה              ִמׁשְ

ָנִזיר,  נֹו ּבְ יר ֶאת ּבְ   ָהִאיׁש ַמּדִ
ָנִזיר.  ָנּה ּבְ ֶרת ֶאת ּבְ ה ַמּדֶ ָ   ְוֵאין ָהִאׁשּ

  
יַצד?    ּכֵ

חּוהּו ְקרֹוָביו,  יּלְ ּגִ ַח, אֹו ׁשֶ יּלֵ   ּגִ
יחּו ְקרֹוָביו.  ּמִ   ִמיָחה, אֹו ׁשֶ

  
ת ֵהָמה מּוְפֶרׁשֶ    :ָהְיָתה לֹו ּבְ

מּות,  -את ַהַחטָּ    תָּ
ְקַרב עֹוָלה.  - ְוָהעֹוָלה    תִּ
ָלִמים  ָלִמים, ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם.  -ּוׁשְ   ִיְקְרבּו ׁשְ

  
לּו ְלְנָדָבה. : ָהיּו לֹו ָמעֹות ְסתּוִמין   ִיּפְ

ים    :ָמעֹות מּוְפָרׁשִ
את  ֵמי ַחטָּ ַלח, לֹא ֶנֱה  -ּדְ   ִנין ְולֹא מֹוֲעִלין. ֵיְלכּו ְלַים ַהּמֶ

ֵמי עֹוָלה  ֶהןָיִביאּו עֹוָלה, וּ  -ּדְ    .מֹוֲעִלין ּבָ
ָלִמים  ֵמי ׁשְ ָלִמים -ּדְ   .ְוֶנֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ְוֵאיָנן ְטעּוִנין ֶלֶחם ,ָיִביאּו ׁשְ

  

ָמָרא             ּגְ

   ,ִאין –ִאיׁש 
ה  ָ    לֹא. -ֲאָבל ִאׁשּ

  
  ? ַמאי ַטֲעָמא

  
י   : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

ָנִזיר   . ֲהָלָכה ִהיא ּבְ
  

יוְ   כט,א ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ^ ֲחִניָנא ַרּבִ
ִמְצֹות כֹו ּבְ ֵדי ְלַחּנְ   . ּכְ

  
ה ַנִמי ,ִאי ָהִכי ָ   ! ֲאִפיּלּו ִאׁשּ

  
ִמְצֹות, : ָקָסַבר נֹו ּבְ ְך ּבְ יב ְלַחּנֵ   ִאיׁש ַחּיָ

ְך ֶאת ּבְ  יֶבת ְלַחּנֵ ה ַחּיֶ ָ    ָנּה.ְוֵאין ָהִאׁשּ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ָנִזיר" :ָאַמרּדְ  יֹוָחָנן ַרּבִ טּו ְלָהִכי -  "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ נֹו : ַאּמְ ּתֹו , ִאין -ּבְ    .לֹא –ּבִ
א ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ּתוֹ  -ֶאּלָ    !ֲאִפיּלּו ּבִ

  
נֹו   : ָקָסַבר כֹו,  -ּבְ יב ְלַחּנְ   ַחּיָ

ָכּה  יב ְלַחּנְ ּתֹו ֵאינֹו ַחּיָ   . ּבִ
  

ׁשְ  יָלָמא לְ ּבִ ָנִזיר" :ָאַמרּדְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְנִזירּות " :ַאָהִכי – "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ ְנָדִרים  ,ִאין –ּבִ   . לֹא -ּבִ
א   ! ַנִמי ֲאִפיּלּו ְנָדִרים -  ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ,ֶאלָּ

  
ֲעָיא ָקָאַמר    ,לֹא ִמיּבָ

ְנָדִרים ֲעָיא ּבִ ֵלית ֵליּה ִניּוּול לֹא ִמיּבָ   , ּדְ
א ֲאִפ  ִאית ֵליּה ִניּוּול,ֶאּלָ ְנִזירּות ּדְ כוֹ  יּלּו ּבִ יב ְלַחּנְ   . ֲאִפיּלּו ָהִכי ַחּיָ

  
ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ָנִזיר ֲהָלָכה" :ָאַמרּדְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ָקָתֵני "ִהיא ּבְ יחּוהּו ְקרֹוָביו" :ַהְיינּו ּדְ ּמִ    ,"ִמיָחה אֹו ׁשֶ

א ילְ  ,ֶאלָּ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ָאְמִרין ֵליּה  :ר ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמ ּדְ ֲחִניָנא  ַרּבִ יהֹון ְקרֹוִבים ּדְ ִמיּנֵ ל ּכְ יְגְמֵריּה ִמְצֹות?!: ּכָ    ָלא ּתִ
  

ל ִחיּנּוךְ : ָקָסַבר יבּדְ  ּכָ   . לֹא ִניָחא ֵליּה , לֹא ֲחׁשִ
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ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ָנִזיר" :ָאַמרּדְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ַח  "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ ּום ָהִכי ְמַגּלֵ ָפהְוָעֵביד , ִמׁשּ   . ַהּקָ
א לְ  יֶאּלָ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ִמְצֹות" :ֲחִניָנא ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש  ַרּבִ כֹו ּבְ ֵדי ְלַחּנְ ָפה -  "ּכְ   ! ָהא ָקָעֵביד ַהּקָ

  
ל ָהרֹ : ָקָסַבר ַפת ּכָ ַנן אׁש ַהּקָ ַרּבָ ַנן, ִחיּנּוךְ וְ  ,ִמּדְ ַרּבָ    ִמּדְ

ַנן ְוָאֵתי ִחיּנּוךְ  ַרּבָ ָפה ,ּדְ ַנןּדְ  ְוָדֵחי ַהּקָ    .ַרּבָ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ָנִזיר" :ָאַמרּדְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ַח  -  "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ ןַמְייֵתי וּ  ַאָהִכי ְמַגלֵּ   . ָקְרּבָ
א לְ  יֶאּלָ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ִמְצֹות: "ֲחִניָנא ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש  ַרּבִ כֹו ּבְ ֵדי ְלַחּנְ ין ָלֲעָזָרה! -  "ּכְ    ָהא ָקא ַמְייֵתי חּוּלִ

  
אֹוַרְייָתא :ָסַברָק  ֲעָזָרה ָלאו ּדְ ין ּבָ   . חּוּלִ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ָנִזיר" :ָאַמרּדְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ִרין ְוָאֵכיל ּכֹ  -  "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ ן ִציּפֳ א ַמְייֵתי ָקְרּבַ ּמֵ י ִמיּטַ    .ְמִליָקה ֵהןַאָהִכי ּכִ
א לְ  יֶאּלָ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ    ָהא ָקָאֵכיל ְנֵביָלה!  -  יׁש ֵריׁש ָלִק ֲחִניָנא ָאַמר  ַרּבִ

  
יכְּ  :ָקָסַבר ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ִחיָטה ָלעֹוף ִמן ַהּתֹוָרה ֵאין"ּדְ  ,ְיהּוָדה ַרּבִ    ."ׁשְ

ֲעָזָרה "וְ  ין ּבָ אֹוַרְייָתא -חּוּלִ    ".ָלאו ּדְ
  

יְוָסַבר     !יֹוֵסי ָהִכי? ַרּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

י" ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ    אֹוֵמר: ְיהּוָדה ַרּבִ
ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֵפק, ׁשֶ ָאה ַעל ַהסָּ ִהיא ּבָ את ָהעֹוף ׁשֶ ִין ְלַחטָּ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵקָבה" תַּ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ 61"ְוַהּזָ
  , (ויקרא טו, לג) 

ָכר,  יׁש ְנֵקָבה ַלּזָ   ַמּקִ
אי ּדַ ן ַעל ַהּוַ ָכר ֵמִביא ָקְרּבָ אי, ַאף ְנֵקָבה ְמִביָאה ָקְר  - ַמה ּזָ ּדַ ן ַעל ַהּוַ   ּבָ

ֵפק  ָכר ֵמִביא ַעל ַהסָּ ֵפק.  -ּוַמה ּזָ   ַאף ְנֵקָבה ְמִביָאה ַעל ַהסָּ
ֵפק  אי ֵמִביא ַעל ַהסָּ ּדַ הּוא ֵמִביא ַעל ַהּוַ ָכר, ֵמִמין ׁשֶ    –ַמה ּזָ

ֵפק אי ְמִביָאה ַעל ַהסָּ ּדַ ִהיא ְמִביָאה ַעל ַהּוַ ין ׁשֶ    ."ַאף ְנֵקָבה ִמּמִ
ָכ : ִאי ן ְוֶנֱאָכלַמה ּזָ ן ְוֶנֱאָכל! ַאף ְנֵקָבה -  ר ֵמִביא ָקְרּבָ    ְמִביָאה ָקְרּבָ

   לֹא,^: ָאַמְרתָּ    כט,ב
ן ִאם ָאַמְרתָּ  ּכֵ ָזָכר ׁשֶ ְנֵקָבה ׁשֶ ּתֹ - ֶאָחדִאיּסּור  ּבְ ֵני ִאיּסּוִריןאַמר ּבִ    !"ׁשְ

  

ֵני ִאיּסּוִרין"ַמאי    ? "ׁשְ
ֲעָזָרהוְ  ,ִאיּסּור ְנֵביָלהָלאו  ין ּבָ   ! חּוּלִ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִאיָקא ּ ְ ד ַרב ַאָחא ּבְ

יב  ְתֵרין ִאיּסּוִרין , ֲעֵליּה ְוִדיְלָמא ִמיַחּיַ ִמיְתֲחִזי ּכִ ּום ּדְ ַנןִמׁשּ ַרּבָ    !ִמּדְ
  
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ
יר" ָנִזיר ַעד ָמַתי ַמּדִ נֹו ּבְ    ?ֶאת ּבְ

ִביא ּיָ ָערֹות,  ַעד ׁשֶ י ׂשְ תֵּ   ׁשְ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

י ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים ּגִ ּיַ   . "ַעד ׁשֶ

ֵאי ַמאי ָלאו  ּנָ   ,ִהיאתַּ
י ָסַבר ָנִזיר, וְ  ֲהָלָכה :ַרּבִ ב ִהיא ּבְ יַע ּדְ ַאף ַעל ּגַ   , ְלעֹוַנת ְנָדִרים ִהּגִ

יר ֵליּה ְוָאֵזיל  ַמְייֵתי ַמּדִ ָערֹות"ַעד ּדְ י ׂשְ תֵּ   . "ׁשְ
יוְ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים" :ְיהּוָדה ּדְ ּגִ ּיַ   , "ַעד ׁשֶ

ָנֵפיק ֵמְרׁשּוֵתיּה ָסַבר  ִמְצֹות, ְוֵכיָון ּדְ כֹו ּבְ ֵדי ְלַחּנְ יבּתּו ּכְ   . לֹא ִמיַחּיַ
  

   לֹא, :ָאְמִרי
כּולֵּ  ָנִזיר"י ָעְלָמא ּדְ מּוְך ְלִאיׁש" ָקִמיּפְ ּבְ , ְוָהָכא "ֲהָלָכה ִהיא ּבְ    .יְלגֵ "מּוְפָלא ַהּסָ

י ָסַבר מּוְך ְלִאיׁש " :ַרּבִ ַנן "מּוְפָלא ַהּסָ ַרּבָ אֹוַריְ וְ , ּדְ ַנןָאְתָיא ּדְ ַרּבָ ְחָיא ּדְ   . יָתא ּדָ
יוְ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ מּוְך ְלִאיׁש " :ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ אֹוַרְייָתא "מּוְפָלא ַהּסָ   . ּדְ
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ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ִמְצֹות" :ּדְ כֹו ּבְ ֵדי ְלַחּנְ מּוְך לְ ", וּ "ּכְ ַנן  "ִאיׁש מּוְפָלא ַהּסָ ַרּבָ   . ִהיאּדְ

י ָסַבר ַנן  'ִחיּנּוךְ 'ָאֵתי  :ַרּבִ ַרּבָ מּוְך ְלִאיׁש "ְוָדֵחי ּדְ ַנן "מּוְפָלא ַהּסָ ַרּבָ    .ּדְ
יוְ  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים"ְיהּוָדה ּדְ ּגִ ּיַ   , "ַעד ׁשֶ

ַנן  'ִחיּנּוךְ 'לֹא ָאֵתי : ָקָסַבר ַרּבָ מּוְך ְלִאיׁש "ְוָדֵחי ּדְ    ."מּוְפָלא ַהּסָ
  

ֵאי ּנָ י ָהֵני תַּ ֵאי ּכִ ּנָ   , ֵליָמא ָהֵני ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ּבְ " יַמֲעׂשֶ ָנִזיר ֲחִניָנא ַרּבִ ירֹו ָאִביו ּבְ ִהּדִ ְמִליֵאלְוֵהִביאֹו ִלְפֵני , ׁשֶ ן ּגַ   . ַרּבָ
ְמִליֵאלְוָהָיה  ן ּגַ תֵּ  ּבֹוְדקֹו ֵליַדע ִאם ֵהִביא ַרּבָ ָערֹותׁשְ   . ִאם לֹא ֵהִביא, י ׂשְ

י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים ִאם ָלאו   . ֵליַדע ִאם ִהּגִ

ְצָטֵער : ָאַמר לוֹ  י, ַאל תִּ    ְלבֹוְדֵקִני,ַרּבִ
ִבילּבִ  ֶאְהֶיה - ִאם ָקָטן ֲאִני  א,  ׁשְ   ַאּבָ

דֹול ֲאִני  ִביל ַעְצִמי.  -ִאם ּגָ ׁשְ   ֶאְהֶיה ּבִ
ְמִליֵאלָעַמד  ן ּגַ קֹו ַעל רֹ ַרּבָ    .אׁשוֹ ּוְנׁשָ

ֶזה ָרֵאל. ׁשֶ  ָאַמר: מּוְבָטח ֲאִני ּבְ ִיׂשְ   מֹוֶרה ֲהָלָכה ּבְ
ָרֵאלַעד ׁשֶ  ָעִטיםָיִמים מוּ  לֹא ָהיוּ  ָאְמרּו: ִיׂשְ    ."הֹוָרה הֹוָרָאה ּבְ

ָלָמא  ׁשְ ילְ ּבִ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים" :ָאַמרּדְ  ְיהּוָדה ַרּבִ ּגִ ּיַ    – "ַעד ׁשֶ
ָקָאַמר א""ִאם ָקָטן ֲאִני, ֶא  :ַהְיינּו ּדְ ִביל ַאּבָ ׁשְ   . ְהֶיה ּבִ

א, לְ  ָאַמרֶאלָּ י ּדְ ָערֹות" :ַרּבִ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ִביל ַעְצִמי" - "ַעד ׁשֶ ׁשְ דֹול ֲאִני ֶאְהֶיה ּבִ     !?"ְוִאם ּגָ
ֲאבּוהַּ    ל,א ְרׁשּוֵתיּה ּדַ   ! ָקֵאים ָהא ּבִ

  
א ָאַמר ,ֶאלָּ ִביל ַאּבָ  :ּדְ ׁשְ ִביל ַעְצִמי. ֱאֵהא ּבִ ׁשְ   א, ֱאֵהא ּבִ

  
ָרא ִאי ַאְייֵתי  ָערֹות ֵמִעיּקָ י ׂשְ ּתֵ יֵליּה ים ָקֵא  - ׁשְ ְנִזירּות ּדִ ֲאבּוהַּ ָקֵאים  ּסֹוף,ְב לִ וְ  ,ּבִ ְנִזירּות ּדַ   . ּבִ

ִמְצֵעי ַמאיוְ    ? ִאי ַאְייֵתי ּבְ
ילְ ָהִניָחא  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ ָאַמר ַרּבִ יַע ְלעֹוַנת ְנָדִרים :ְיהּוָדה ּדְ ּגִ ּיַ   . ַעד ׁשֶ

ָאַמר י ּדְ א ְלַרּבִ י " :ֶאּלָ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ָערֹותַעד ׁשֶ א ְלֵמיַמר - "ׂשְ    !ַמאי ִאיּכָ
  

י לֵ לְ  :ָאְמִרי א ַרּבִ ְנּתָ ּקַ א ּתַ ֲאבּוִהייּכָ יֵליּה ְוָיֵתיב ּדַ ָיֵתיב ּדִ   . ַעד ּדְ
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ָנה              ִמׁשְ

ַח ַעל    ,ְנִזירּות ָאִביו ָהִאיׁש ְמַגּלֵ
ה ְמַג  ָ ַחת ַעל ְנִזירּות ָאִביָה. ְוֵאין ָהִאׁשּ   ּלַ

  
יַצד   ? ּכֵ

ָהָיה ָאִביו ָנִזיר ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ְסתּוִמים ַעל ְנִזירּותוֹ    . ּוֵמת, ִמי ׁשֶ
ַח ַעל ָמעֹות"ֲהֵרינִ  :ְוָאַמר ֲאַגּלֵ א".  י ָנִזיר ַעל ְמָנת ׁשֶ   ַאּבָ
יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ
לּו ִלְנָדָבהֲהֵרי  ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו.  ֵאין ֶזה, ֵאּלּו ִיּפְ   ְמַגּלֵ

ַח ַעל ְנִזירּות ָאִב  ַגּלֵ ּמְ    ?יוֵאיֶזהּו ׁשֶ
ָהָיה הּוא ְוָאִביו ְנִזיִרים   , ִמי ׁשֶ

   ,ְוִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות ְסתּוִמים ִלְנִזירּותֹו, ּוֵמת

ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו ַגּלֵ ּמְ    62.ֶזה הּוא ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

  ? ַמאי ַטֲעָמא
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנִזיר. ֲהָלָכה    ִהיא ּבְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

ת לֹאֵב ּדְ ַמאי ְלֵמיְמָרא    ! ן יֹוֵרׁש ֶאת ָאִביו, ּבַ
  

ֵלית ֵליּה לֹא ְצִריָכא  תּדְ א ּבַ   , ֶאּלָ
ֵתיָמא ִמיִרין ָלּה  :ַמהּו ּדְ ין ּגְ    ,יֹוְרׁשִ

ַמע ָלן   ל,ב    .ֲהָלָכה :ָקא ַמׁשְ
  
  
  

                                                           

  גירסאות שונות למשנתנו.ישנן  62
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        בבבב    ל,ל,ל,ל, .26
ָהָיה ָאִביו ָנִזיר ְוִהְפִריׁש ָמעֹות ְסתּוִמים ַעל ְנִזירּותוֹ "[    . ּוֵמת, ִמי ׁשֶ

ַח ַעל ָמעֹות"ֲהֵרינִ  :ְוָאַמר ֲאַגּלֵ א".  י ָנִזיר ַעל ְמָנת ׁשֶ   ַאּבָ
יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ
לּו ִלְנָדָבהֲהֵרי  ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו.  ֵאין ֶזה, ֵאּלּו ִיּפְ   ְמַגּלֵ

ַח ַעל ְנִזירּות ָאִב  ַגּלֵ ּמְ    ?יוֵאיֶזהּו ׁשֶ
ָהָיה הּוא ְוָאִביו ְנִזיִרים   , ִמי ׁשֶ

   ,ְוִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות ְסתּוִמים ִלְנִזירּותֹו, ּוֵמת
ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו ַגּלֵ ּמְ   ]."ֶזה הּוא ׁשֶ

  
ֲעָיא ְלהוּ    : ִאיּבַ

ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ יּדְ ּפְ ִליגֵ  ַרּבִ    ?ייֹוֵסי אֹו לֹא ּפְ
יְמֵצי  ִליגֵ  לֹוַמרְוִאם ּתִ    ,יּפְ

א  יָפאאֹו ַא ַאֵריׁשָ   ? ּסֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יַצד ָאְמרּו " ַח ַעל ְנִזירּות ָאִביו? ּכֵ   ָהִאיׁש ְמַגּלֵ

ָהָיה ָאִביו ָנִזיר ְוִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות ִלְנִזירּותֹו, ּוֵמת,    ִמי ׁשֶ
א" "ֲהֵריִני ָנִזיר ַעל  :ְוָאַמר ַח ַעל ְמעֹות ַאּבָ ֲאַגּלֵ    –ְמָנת ׁשֶ

ַח ַעל ְמעֹות ָאִביו.  ַגּלֵ ּמְ   ֶזהּו ׁשֶ
ָהָיה הּוא ְוָאִביו ְנִזיִרים    –ְוִהְפִריׁש ָאִביו ְמעֹות ִלְנִזירּותֹו ּוֵמת  ,ֲאָבל ִמי ׁשֶ

לּו ִלְנָדָבה,    ֲהֵרי ֵאּלּו ִיּפְ
ְבֵרי  יּדִ   . יֹוֵסי ַרּבִ

י יוְ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ יוְ  ִאירֵמ  ַרּבִ   ָאְמרּו:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ַח ַעל ְמעֹות ָאִביו ַגּלֵ ּמְ    ."ֶזה הּוא ׁשֶ
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        בבבב    ל,ל,ל,ל, .27
ֵעי  הּבָ   : ַרּבָ

ֵני ָבִנים ְנִזיִרים     ַמהּו? -ֵיׁש לֹו ׁשְ
ִמיִרין ָלּה  ל -ִהיְלְכָתא ּגְ ָקֵדים  ּכָ   , ַח לֵּ גַ ְמ ּדְ

יְלָמא ה :אֹו ּדִ ִמיִרין ָלּה  ְירּוׁשָ א ָהֵויוּ ּגְ ְלּגָ    .ּפַ
  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
כֹור וְ  ׁשּוטּבְ    ?ַמאי -  ּפָ

ִמיִרין ָלּה  ֵקיל, ִהיְלְכָתא ּגְ ׁשָ ּלּוֵחי ְלפּום ַמאי ּדְ ֵעי ּגַ ְך ָלא ּבָ    ,ְוִהיְלּכָ
יְלָמא ֵקיל  :אֹו ּדִ ׁשָ ה ִהיא, ְוִכי ֵהיִכי ּדְ ַנִים, ָהִכי ְירּוׁשָ י ׁשְ ַח ּפִ   ? ְמַגּלֵ

  
יְמֵצי  ה ִה ְוִאם ּתִ ֵקיל יא, ּוְלפּום לֹוַמר: ְירּוׁשָ ׁשָ ַח, ּדְ   ְמַגּלֵ

ִאית ֵליּה ְב וּ  ין הּוא ּדְ ׁש לֹא. חּוּלִ ֶהְקּדֵ ַנִים, ֲאָבל ּבְ י ׁשְ   ּפִ
יְלָמא ָקֵני ֵליּה  :אֹו ּדִ יָון ּדְ ָנא ְלִגּלּוַח,ּכֵ   ? ָלא ׁשְ

  
   ָאִביו ְנִזיר עֹוָלם ְוהּוא ָנִזיר ְסָתם,

  ? ַמאי -  יר עֹוָלםִזיר ְסָתם ְוהּוא ְנזִ ָאִביו נָ 
  

ִמיִרין ִהיְלְכָתא  י ּגְ ְסַתם ְנִזירּות, ּכִ   ּבִ
יְלָמא ָנא :אֹו ּדִ   ? ָלא ׁשְ

  
יְמֵצי    לֹוַמר: ְוִאם ּתִ

   רּות ָטֳהָרה,ְנִזיָהָכא ִאיִדי ְוִאיִדי 
ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ

   ,ָאִביו ָנִזיר ָטֵמא ְוהּוא ָנִזיר ָטהֹור
   ?ַמאי – ִזיר ָטהֹור ְוהּוא ָנִזיר ָטֵמאָאִביו נָ 

  
יקוּ    .ּתֵ

  

        י שאמרי שאמרי שאמרי שאמרעלך מעלך מעלך מעלך מהדרן הדרן הדרן הדרן 
  


