
 

 

 

 

 

 

 את הספק האם בעל מיעקר עקר או מיגז גיז? המנין רצו לפשוט למסקנ .1

 .העוף עולת מביאה ואינה העוף חטאת מביאה - בעלה לה הפר כ"ואח, ונטמאת בנזיר שנדרה האשה -ברייתא  .א

 ביא גם עולת העוף כיון שבשעה שנטמאה הייתה נזירה.ת, גייז מיגזואם בעל 

 וא"כ יתכן שמיעקר עקר ומה שמביאה חטאת העוף זה כשיטת רבי אלעזר הקפר שכל המצער עצמו נקרא חוטא.

 וחבירתה מותרת היא - לה והפר ראשונה של בעלה ובא, 'ואני' ואמרה חבירתה ושמעה ,בנזיר שנדרה האשה -ברייתא עם ראיה מפורשת  .ב

  .אסורה

 . גייז מיגז עלשב מינה שמע

  , שמשמע בזה שאם לא תחול הנזירות, אף היא תתבטל.מותרות שתיהן - 'כמותיך הריני' לה אמרה אם: אומר שמעון רבי -ועוד שנינו שם 

 

 , ת הדםזריקשלמים לפני בשר לפניו  הוהי, שלמים זבח כבשר עלי הם הריאמר על פירות מסוימים : חמא בר רמינסתפק  .2

 ולאחר זריקה מותר הוא. מנין רצה מר זוטרא לפשוט? פני זריקה אסור הוא, או שמתפיס בסופוהאם אדם מתפיס בעיקרו ול

 משמע שבעיקרו מתפיס.  -וכשהפר בעלה של ראשונה חבירתה נשארה אסורה  ,מהברייתא שחבירתה אמרה 'ואני'

  ,ר זריקה יכול לאוכלם בחוץ אבל מ"מ הבשר נשאר קדוש ולכן טעה וחשב שיכול להתפיס בהםחאע"פ שלא שלמים לגבי -ונדחה 

 כיון שאם כוונתה לסוף הרי מתפיסה במי שכלל איננה נזירה. ,אבל באשה ודאי כוונתה לתחילה

 . חמא בר רמישזה ודאי דומה לספק של  –ויש אומרים 

 

 ? צדדי הספק מה, ' ולאחמ"כ הופרה נזירות הראשונהבעיקביך נזירה ני'הריאשה שאמרה הריני נזירה ואמרה חבירתה  -נסתפקו  .3

 ' הכוונה על כל הענין ומותרת, או שכוונתה בעיקרא, כפי שהיא עכשיו לפני שהופרה ונאסרת.בעיקביך הריניהאם ' -הצדדים 

 כיון שמיפר בזה את עצמו,  להפר יכול אינו - ואני ואמר בעלה ושמע, בנזיר שנדרה האשה -רצו להוכיח ממשנתנו 

 ומשמע שב'כל הענין מתפיס' ולכן יופר בזה שלו,  ,הוא כחבירתה האומרת ב'עיקביך' ,והרי בעל האומר ואני

 ולפ"ז באופן של חבירתה ]שאין חסרון של נדרי עצמו[ היא אכן גם תהיה מותרת. 

 אם ישאל על הקמתו יכול להפר לה. בבעל שאומר 'ואני' נחשב כמקיים ורקו, מתפיס בעיקראש יתכן -ונדחה 

 

 שניהם - אמן ואמרה, ואת נזיר הרינילכאורה זה סותר לברייתא ששנינו: '. קיים ושלו שלה את מיפר - אמן ואמרה, ואת נזיר הריני -שנינו במשנה  .4

 מתיישב?'. כיצד בנדרה נדרו שתלה מפני, מותרין שניהם - א ענתה אמןל אםו ]ואינו יכול להפר לה[ ,אסורין

 כמו במשנה. . 'קיים ושלו שלה את מיפר' אכן גם בברייתא יש לגרוס – יהודה רב .א

 , בנדרה נדרו ותלה בזה בלשון ניחותא, 'ואת' נזיר הריני לה אמרמדובר ש ברייתאו ,אפשר להשאיר הגירסא -אביי  .ב

 אבל במשנה אמר את ה'ואת' בלשון שאלה וממילא לא תלה נדרו בנדרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד
 שע"ותיום ראשון ער"ה ה

 ב"כ – נזיר

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  

mailto:n101@okmail.co.il

