
 

 

 

 

 

 
 

 אני. כיצד דינו? נפתח אם נזירה הריני הזה הדלת או אם אמר: אומר, אני עומדת אם נזירה הריני זו פרה אמר: אמרה -משנה  .1

 אינו נזיר. –בית הלל . נזיר –בית שמאי 

 . 'היא עומדת אם קרבן עלי זו פרה הריאין כוונת בית שמאי שחלה עליו נזירות, אלא שנאסר עליו בנדר אם פירש אח"כ ' :יהודה רבי אמר

 

 אופן עוסקת משנתנו הרי פרה אינה יכולה לדבר?באיזה מה טעמיהם של ב"ש וב"ה, ו .2

שלא תוכל לעמוד לעולם ואומרת בליבה אם אעמוד מעצמי ינזרו  זו פרה כסבורה: ואמר, לפניו רבוצה פרה שהיתה מדובר - רמי בר חמא .א

 , מאליה עמדהאח"כ ו ,מאליה עמדה אם מבשרה נזיר ריניאנשים מבשרי, ולפ"ז כוונתו לומר ה

 ולבית הלל גם כאן אינו נזיר. , בית שמאי אף נזיר מבשרה ינזר מהייןל -בגרוגרות ולשיטתן לעיל 

 יובא בשאלה הבאה[ ,]סדר הדף הממשיך מכאן

  '.מאליה עמדה אםהרי לא שנינו ' :רבא דחה

 . נזיר קרבן עלי הרישאומרת בליבה אם אעמוד הריני לקרבן נזיר, וכשמספר נחשב כאומר  ואמר, לפניו רבוצה פרה שהיתה כגון - רבא ביאר .ב

 .קרבן בתאינה  דלתאבל , היא קרבן בת פרה למאבש -ונדחה 

שממאנת היא לעמוד ואמרת בליבה הריני נזירה אם עומדת אני ובהתנגדותו אומר  ואמר ,לפניו רבוצה פרה שהיתה כגון -רבא  אמר אלא .ג

 , מאליה עמדהאח"כ ו עמדה לא אם מיין נזיר הריני

 והרי לבסוף לא הוא העמידה. שיעמידנה בעצמו העיקרית כוונתו  -לבית שמאי 

 לבסוף נעמדה. אכוונתו העיקרית משום שהיא רבוצה והי -לבית הלל 

 ונדחה שפירוש זה לא מתיישב עם דברי ר' יהודה בסיפא. ונדחה:

 לא אם מבשרה נזיר הרינישאמר: הפרה חושבת לא אעמוד ואם יעמידוני ינזרו מבשרי, ונחשב כאומר אדרבה אני אעמידנה ו –אלא כגון  .ד

 , מאליה עמדהאח"כ ו עמדה

 כוונתו העיקרית שיעמידנה ומקבל נזירות אם לא יעמידנה והרי לבסוף לא העמידה. – שמאי לבית

 כוונתו העיקרית משום שהיא רבוצה ומקבל ע"ע אם תשאר רבוצה והרי עומדת היא. –לבית הלל 

 ]ומשמע שאם לא תקום אף לבית הלל יהיה נזיר, לפ"ז מה שאמרו בית הלל 'לא הוי נזיר' לטעמם של בית שמאי וכו'[

 

 גרוגרות פרה ודלת? –מדוע הוצרכו בית שמאי לומר שיטתם בשלש מקומות  לאחר פירוש רמי בר חמא[ ]שייך לע"א .3

 כיוון שמתחלף בענבים, אבל בשר לא מתחלף בענבים. שנחשב נזיר לחוד היינו חושבים מגרוגרות .א

 כיון שבשר ויין מצודים בהרבה מקומות ויש מקום לומר שטעה. מבשר לחוד היינו חושבים שנחשב נזיר .ב

 אינו נזיר.  ן,ישכיון שהיא אין לה שום קשר לי ואם לא היה נאמר דלת היינו חושבים .ג

 היינו חושבים שרק בה לבית הלל אינו נזיר. ואם היה נאמר רק דלת .ד
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