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מסכת נזיר פרק ד' – " ִמי ֶשׁ ָא ַמר"
 .1כ ,ב – כא ,א
ִמ ְׁשנָה
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר" וְ ׁ ָש ַמע ֲח ֵבירוֹ וְ ָא ַמר "וַ ֲאנִ י"" ,וַ ֲאנִ י"  -כּ ו ָ ּּלם נְ זִ ִירים.
ִמי ׁ ֶש ָא ַמרֲ :
אשוֹ ן  -הו ְּּתר ּו כּ ו ָ ּּלן.
הו ַּּתר ָה ִר ׁ
הו ַּּתר ָה ַא ֲחרוֹ ן ָ -ה ַא ֲחרוֹ ן מו ָּּתר וְ כו ָ ּּלם ֲאסו ִּרין.
ש ָערוֹ " ֲ -ה ֵרי זֶ ה נָ זִ יר.
ש ָע ִרי ִ ּכ ְ ׂ
"פי ְ ּכ ִפיו ּו ְ ׂ
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר" ,וְ ׁ ָש ַמע ֲח ֵבירוֹ וְ ָא ַמר ּ ִ
ָא ַמרֲ :
ּ
יפר ֶאת ׁ ֶש ָ ּל ּה ,וְ ׁ ֶשלּ וֹ ַק ָיים.
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר" ,וְ ׁ ָש ְמ ָעה ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ָא ְמ ָרה "וַ ֲאנִ י" ֵ -מ ֵ
ֲ
"ה ֵרינִ י נְ זִ ָירה" וְ ׁ ָש ַמע ַ ּב ְע ָל ּה וְ ָא ַמר "וַ ֲאנִ י" ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר.
ֲ
יפר ֶאת ׁ ֶש ָ ּל ּה ,וְ ׁ ֶשלּ וֹ ַק ָ ּיים.
"א ֵמן" ֵ -מ ֵ
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר וְ ַא ְּת" ,וְ ָא ְמ ָרה ָ
ֲ
"א ֵמן" ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר.
ר
מ
א
,
ה"
ת
א
ה
יר
י
ר
"ה
ֲ ֵ ינִ נְ זִ ָ וְ ַ ָּ וְ ָ ַ ָ

ְ ּג ָמ ָרא
יְ ֵתיב ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה וִ ֵיתיב וְ ָק ָא ַמר:
וְ הוּא ׁ ֶש ִה ְת ּ ִפיס ּו כּ ו ָּּלן ְ ּב ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ִדיבּ וּר.
וְ כַ ָּמה " ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ִדיבּ וּר"?
ְּכ ֵדי ׁ ְש ֵאלַ ת ׁ ָשלוֹ ם.
וְ כַ ָּמה " ְּכ ֵדי ׁ ְש ֵאלַ ת ׁ ָשלוֹ ם"?
ְּכ ֵדי ׁ ֶשאוֹ ֵמר ׁ ָשלוֹ ם ַּתלְ ִמיד לְ ַרב.
ָא ַמר לֵ ּיהּ :תוּב לֹא ׁ ָשבְ ַק ְּת ַרוְ ָוחא לְ ַתלְ ִמ ָידא!
כא,א ַּת ְנ ָיא ַנ ִמי ָהכִ י:
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר" וְ ׁ ָש ַמע ֲח ֵבירוֹ וְ ׁ ָש ָהה ְ ּכ ֵדי דִּ בּ וּר ,וְ ָא ַמר" :וַ ֲאנִ י" –
" ִמי ׁ ֶש ָא ַמרֲ :
הוּא ָ -אסוּר,
וַ ֲח ֵבירוֹ  -מו ָּּתר.
וְ ַכ ָּמה " ְ ּכ ֵדי ִדבּ וּר"?
ְ ּכ ֵדי ׁ ְש ֵא ַילת ׁ ָשלוֹ ם ַּת ְל ִמיד ְל ַרב".
לֵ ָימא ְמ ַס ְ ּי ָיעא לֵ ּיה:
"ה ֵרי ִני ָנזִ יר" וְ ׁ ָש ַמע ֲחבֵ ירוֹ וְ ָא ַמר "וַ ֲא ִני" "וַ ֲא ִני" ,וְ ת ּו לֹא ?!
" ִמי ׁ ֶש ָא ַמר ֲ
ַּת ָ ּנא ִּכי רוּכְ לָ א לִ ֲיח ׁ ִשיב וְ לֵ יזִ יל?!
וְ לִ ְיתנֵי ַחד וְ לַ ׁ ְש ָמ ִעינַן ָה ֵני!
ָהכִ י ִנַמיּ ,ו ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָת ֵני ֵסיפָ א:
אשוֹ ן  -הו ְּּתר ּו כּ ו ָ ּּלן,
"הו ַּּתר ָה ִר ׁ
הו ַּּתר ָה ַא ֲחרוֹ ן ָ -ה ַא ֲחרוֹ ן מו ָּּתר וְ כו ָ ּּלן ֲאסו ִּרין",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ֶא ְמצָ ִעי ,ו ִּמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ָתנֵ י" :וַ ֲאנִ י" "וַ ֲאנִ י".

רש"י
מתני'
מי שאמר הריני נזיר ושמע
חבירו ואמר ואני כו' .וכן חבירו
אמר ואני:
הותר ראשון שנשאל על נזירותו
הותרו כולן .שכולן תלו נזירותן
בראשון:
גמ'
יתיב ר''ל קמיה דר' יהודה
נשיאה ויתיב וקאמר .כי תנן
במתני' וכולן נזירים כגון
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
שלשה נדרו בתוך כדי שאילת
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:
תניא נמי הכי .דבעינן שיהו
נתפסין בתוך כדי דבור:
הוא אסור .הראשון שאמר
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
ראשון ואנן בעינן דליהוי תוך
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
ולשמעינן הני )הכי נמי( לאו
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2כא ,א
ִא ַ ּיב ֲע ָיא לְ הוּ:
ַחד ְ ּב ַחבְ ֵר ּיה ִמ ְית ּ ִפיס,
אוֹ דִּ לְ ָמאּ ְ :ב ַק ָּמא ִמ ְית ּ ְפ ִסי?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ָ ּנ ּה?
לְ ַא ְת ּפו ֵּסי ו ֵּמיזַ ל.
ִאי ָא ְמ ַר ְּתַ :חד ְ ּב ַחבְ ֵר ּיה ַמ ְת ּ ִפיס ִ -מ ְת ּ ְפ ִסין וְ ָאזְ לִ ין לְ עוֹ לָ ם.
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ ְ :ב ַק ָּמא ִמ ְת ּ ְפ ִסי ְט ֵפי ִמ ְּכ ֵדי ִדבּ וּר לֹא ִמ ְת ּ ְפ ִסין.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר" ,וְ ׁ ָש ַמע ֲח ֵבירוֹ וְ ָא ַמר" :וַ ֲאנִ י"" ,וַ ֲאנִ י""  -וְ ת ּו לֹא ִמידֵּ י!
" ֲ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ְ :ב ַק ָּמא הוּא דְּ ִמ ְת ּ ְפ ִסי,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ַחד ְ ּב ַחבְ ֵר ּיה ִמ ְית ּ ִפיס  -לִ ְית ֵני טוּבָ א "וַ ֲאנִ י"!
ַּת ָ ּנא ִּכי רוּכְ לָ א לִ ְיח ׁ ִשיב וְ לֵ יזִ יל?!
וְ לִ ְיתנֵי ַחד וְ לַ ׁ ְש ָמ ִעינַן כּ ו ְּּלהוֹ ן!
אשוֹ ן  -הו ְּּתר ּו כּ ו ָ ּּלן,
ַאיְ ֵידי דְּ ָק ָת ֵני" :הו ַּּתר ָה ִר ׁ
הו ַּּתר ָה ַא ֲחרוֹ ן ָ -ה ַא ֲחרוֹ ן מו ָּּתר וְ כו ָ ּּלן ֲאסו ִּרין",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ֶא ְמצָ ִעי,
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ָת ֵני" :וַ ֲאנִ י" "וַ ֲאנִ י".
ָּתא ׁ ְש ַמע:
אשוֹ ן  -הו ְּּתר ּו כּ ו ָ ּּלן".
"הו ַּּתר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן"  -הוּא דְּ ׁ ָשרוּ,
" ִר ׁ
ָהא ֶא ְמצָ ִעי – לֹא!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ְ :ב ַק ָּמא ִמ ְת ּ ְפ ִסין.
ֵא ָימא לָ ְך :לְ עוֹ לָ ם ַחד ְ ּב ַחבְ ֵר ּיה ַמ ְת ּ ִפיס,
וְ ַא ְי ֵידי דְּ בָ ֵעי ִמ ְית ָנא" :הו ְּּתר ּו כּ ו ָ ּּלן",
אשוֹ ן".
אשוֹ ן דְּ לֹא ִמ ׁ ְש ְּת ִריִ ,מ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ָת ֵני " ִר ׁ
דְּ ִאי ְּת ָנא ֶא ְמצָ ִעי ִ -א ָּיכא ִר ׁ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"הו ַּּתר ָה ַא ֲחרוֹ ן ָ -ה ַא ֲחרוֹ ן מו ָּּתר וְ כו ָ ּּלן ֲאסו ִּרין".
דְּ לָ א ִא ָּיכא ַא ֲח ִרינָא ַ ּב ְת ֵר ּיה,
ֲאבָ ל ֶא ְמצָ ִעי ,דְּ ִא ָּיכא ַא ֲח ִרי ָנא ַ ּב ְת ֵר ּיה ִ -מ ׁ ְש ְּת ִרי.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :חד ְ ּב ַחבְ ֵר ּיה – ִמ ְת ּ ִפיס.
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ְךּ ְ :ב ַק ָּמא ִמ ְית ּ ְפ ִסין,
"א ֲחרוֹ ן" דְּ ָק ָתנֵי? ֶא ְמצָ ִעי,
ו ַּמאי ַ
"א ֲחרוֹ ן".
א
ת
,
ן"
וֹ
אש
ׁ
"ר
ָא
נ
ת
ְּ נָ ַ
ִ
וְ ַא ְי ֵידי דִּ ְ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַתנְ ָיא ְ ּב ֶה ְד ָיא:
אשוֹ ן  -הו ְּּתר ּו כּ ו ָ ּּלן,
"הו ַּּתר ָה ִר ׁ
הו ַּּתר ָה ַא ֲחרוֹ ן ָ -ה ַא ֲחרוֹ ן מו ָּּתר וְ כו ָ ּּלן ֲאסו ִּרין,
ימ ּנ ּו ו ְּל ַמ ְע ָלה ָאסוּר".
ימ ּנ ּו ו ְּל ַמ ָּטה מו ָּּתרֵ ,ה ֶ
הו ַּּתר ֶא ְמ ָצ ִעי ֵ -ה ֶ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :חד ְ ּב ַחבְ ֵר ּיה ִמ ְת ּ ִפיס.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
איבעיא להו חד בחבריה
מיתפיס] .ולא[ כר''ל ואפילו עד
מאה מיתפסין ואזלין:
ת''ש ואני ואני .מדלא קתני
טפי ש''מ דהיינו טעם דבקמא
מיתפסין:
ראשון הוא דשרי .כלומר משום
ראשון דאישתרי אישתרו נמי
כולהו הא אם הותר אמצעי לא
יהא מותר אחרון שלמטה הימנו
וש''מ דטעמא הוי משום
דבקמא מיתפסין:
לעולם .אימא לך חד בחבריה
מיתפיס .וכי הותר אמצעי הותר
נמי אחרון והא דלא קתני לה
משום דלא אפשר דאיידי דבעי
למיתנא כי הותר ראשון הותרו
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
אסורים .ואפילו אותו שהתפיסו
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
בהדיה .כלומר דאי לא דייקת
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:
לעולם אימא לך  .בקמא
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:
ת''ש דתניא בהדיא כו' הותר
האמצעי הימנו ולמטה מותר.
דהיינו אחרון וש''מ דכל חד וחד
בחבריה מתפיס ש''מ:

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
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 .3כא ,א-ב
ש ָערוֹ " ]ֲ -ה ֵרי זֶ ה נָ זִ יר"[.
ש ָע ִרי ִ ּכ ְ ׂ
"פי ְ ּכ ִפיו ּו ְ ׂ
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר" וְ ׁ ָש ַמע ֲח ֵבירוֹ וְ ָא ַמרִ ּ :
" ֲ
"פי ְּכ ִפיו ּו ְׂש ָע ִרי ִּכ ְׂש ָערוֹ " ֲה ֵרי נָזִ יר?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ַמרִ ּ :
כא,ב ו ְּר ִמינְ ה ּו:
""יָ ִדי נְ זִ ָירה" וְ ַ"רגְ ִלי נְ זִ ָירה"  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם,
"כ ֵב ִדי נְ זִ ָירה" ֲ -ה ֵרי זֶ ה נָ זִ יר.
אשי נְ זִ ָירה"ּ ְ ,
"רֹ ׁ ִ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל :דָּ ָבר ׁ ֶש ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּתלוּיָ ה בּ וֹ ֲ -ה ֵרי זֶ ה נָ זִ יר"!
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ּ
דְּ ָא ַמר ָהכִ י :יֵ ָעשֶׂ ה ּ ִפי ְּכ ִפיו ִמ ַייִןּ ,ו ְׂש ָע ִרי ִּכשְׂ ָערוֹ ִמ ָּלגוֹ ז.

רש"י
משום דקאמר פי כפיו .דמשמע
דקאמר פי נזיר ושערי נזיר מי
הוי נזיר:
ורמינהו כו' זה הכלל כו' .ופה
ושיער לא הוי דבר שהנשמה
תלויה בו דאי גייז לשיער וחתיך
לניב שפתים לא מיית:
אמר רב יהודה דאמר הכי
יעשה פי כפיו מיין .דהואיל
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4כא ,ב – כב ,א
"ה ֵרינִ י נְ זִ ָירה" ,וְ ׁ ָש ַמע ַ ּב ְע ָל ּה וְ ָא ַמר "וַ ֲאנִ י" ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר".
" ֲ
ִא ַ ּיב ֲע ָיא לְ ה ּו:
ַ ּב ַעל ִמ ֲיע ַקר ָע ַקר,
אוֹ דִּ לְ ָמאֵ :מיגַ ז ָ ּגיֵ יז?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ָ ּנ ּה?
אשוֹ נָה וְ ֵהפֵ ר לָ ּה.
לְ ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּנ ְָד ָרה ְ ּב ָנזִ יר ,וְ ׁ ָש ְמ ָעה ֲחבֶ ְר ָּת ּה וְ ָא ְמ ָרה "וַ ֲא ִני" ,וְ ׁ ָש ַמע ַ ּב ְעלָ ּה ׁ ֶשל ִר ׁ
יש ְּת ַראי.
ִאי ָא ְמ ַר ְּתִ " :מ ֲיע ַקר ָע ַקר" – ַה ִהיא נ ִַמי ִא ׁ ְ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּתֵ " :מיגַ ז ָ ּגיֵ יז" ִ -א ִיהי ִא ׁ ְש ְּת ַראיֲ ,חבֶ ְר ָּת ּה ֲא ִס ָירא.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"ה ֵרינִ י נְ זִ ָירה" וְ ׁ ָש ַמע ַ ּב ְע ָל ּה וְ ָא ַמר "וַ ֲאנִ י" ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר".
" ֲ
ְ
ּ
ּ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתךּ ַ " :ב ַעל ֵמיגַ ז ָג ֵייז"  -לֵ ֵיפר לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ הוּא לִ ַּית ַסר!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :ב ַעל ִמ ֲיע ַקר ָע ַקר.
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם " ֵמיגַ ז ָ ּגיֵיז"ּ ,ובְ ִדין הוּא דְּ לֵ יפֵ ר לָ ּה.
ּ
וְ ַה ְיינ ּו ַט ֲע ָמא דְּ לָ א ָמצֵ י ֵמיפֵ רֵּ :כיוָ ן דְּ ָא ַמר לָ ּה" :וַ ֲאנִ י" ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר"ַ :ק ָיים לֵ יכִ י" דָּ ֵמי.
ִאי ִמ ְת ׁ ִשיל ַא ַה ָ ּק ָמתוֹ ָ -מצֵ י ֵמ ֵיפר,
וְ ִאי לֹא  -לֹא ָמצֵ י ֵמ ֵיפר.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ישה ֶאת ְ ּב ֶה ְמ ָּת ּה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵה ֵפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה,
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ִה ְפ ִר ׁ ָ
ִאם ׁ ֶשלּ וֹ ָהיְ ָתה ַה ְ ּב ֵה ָמה ֵ -ת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֶע ֶדר.
וְ ִאם ׁ ֶש ָ ּל ּה ָהיְ ָתה ַה ְ ּב ֵה ָמה ַ -ה ַח ָּטאת ָּתמוּת" )נזיר כד.(.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךּ ַ :ב ַעל ִמ ֲיע ַקר ָע ַקרֵּ ,ת ּיפוּק לְ חו ִּּלין!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :ב ַעל ֵמיגַ ז ָ ּג ֵייז!
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ְךּ ַ :ב ַעל ִמ ֲיע ַקר ָע ַקר,
וְ ַה ְיינ ּו ַט ֲע ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ לֹא צְ ִריכָ ה ַּכ ּ ָפ ָרהֲ ,הוַ ת ְּכ ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ֵּמת ּו ְ ּב ָעלֶ ָיה,
וּגְ ִמ ֵירי דְּ ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ֵּמת ּו ְ ּב ָעלֶ ָיה ָּתמוּת.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר,
וְ ָהיְ ָתה ׁשוֹ ָתה יַ יִ ן ו ִּמ ַּט ְּמ ָאה ַל ֵּמ ִתים –
ֲה ֵרי זוֹ סוֹ ֶפגֶ ת ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים" )נזיר כג.(.
ֵהיכִ י ָד ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ לֹא ֵהיפֵ ר לָ ּה ַ ּב ַעל  -צְ ִריכָ א לְ ֵמ ַימר?!
ֶא ָּלאְ ּ ,פ ׁ ִש ָיטא דְּ ֵהיפֵ ר לָ ּה ַ ּב ַעל.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ַ ּב ַעל ִמ ֲיע ַקר ָע ַקר ַ -א ַּמאי סוֹ ֶפגֶ ת ַא ְר ָ ּב ִעים?!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :ב ַעל ֵמיגַ ז ָ ּג ֵייז.
לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ְךּ ַ :ב ַעל ִמ ֲיע ַקר ָע ַקר,
ּו ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפא:
יפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה וְ ִהיא לֹא יָ ְד ָעה,
" ֵה ֵ
וְ ָהיְ ָתה ׁשוֹ ָתה יַ יִ ן ו ִּמ ַּט ְּמ ָאה ְל ֵמ ִתים –
ֵאינָ ּה סוֹ ֶפגֶ ת ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים",
ישא" :סוֹ ֶפגֶ ת".
כב,א ְּת ָנא ִנַמי ֵר ׁ ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ נִ ְט ֵמאת,

רש"י
ואי אמרת מיעקר עקר .בעל את הנדר
מעיקרו אישתכח דבההיא שעתא
דקאמרה חבירתה ואני דלא חייל
עלה נזירות כלל:
ואי אמרת מיגז גייז .דמכאן ולהבא
לא חייל עלה נזירות אבל למפרע
הוות נזירה:
איהי אישתראי וחבירתה אסירא.
דלכי אמרה ואני הוות חבירתה נזירה
מעליא:
ואי ס''ד בעל מיגז גייז .את הנדר
מכאן ולהבא אמאי אינו יכול להפר
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:
אלא לאו שמע מינה .הבעל כי .מיפר
לנזירות אשתו מיעקר עקר לה ומשום
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
משום דבעל מיעקר עקר דלעולם אינו
יכול להפר מכאן ולהבא בלא מפרע
והכא למפרע לא מצי מיפר דהא קיים
לה לפי שעה:
לא לעולם מיגז גייז .אלא היינו
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
לא לא מצי מיפר:
ואם שלה היתה הבהמה .וכגון
שהקנה לה אחר לנזירותה ואמר לה
על מנת שאין לבעליך רשות בה:
והיינו טעמא .דתמות דכיון
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
שאין כפרה למתים ואית .דמפרשי
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
העוף לא גמרינן דתמות:
אלא פשיטא דהיפר לה בעל .וקתני
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
למימר ודאי לא צריכא אלא משום
דקתני סיפא כו':
אינה סופגת .דצריכא למימר דס''ד
דתספוג כיון דנתכוונה לאיסורא:
תנא נמי רישא סופגת .את הארבעים
דאינה צריכה:
האשה שנדרה בנזיר ונטמאת ואח''כ
הפר לה בעלה מביאה חטאת העוף.
דאפילו אמרינן דתיהוי כחטאת
שמתו בעליה כיון דבעל מיעקר עקר
לה לא אשכחן בה דתיזיל למיתה:

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ

וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵה ֵפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה –
יאה עוֹ ַלת ָהעוֹ ף".
יאה ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ,וְ ֵאינָ ּה ְמבִ ָ
ְמ ִב ָ
ְ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתךּ ַ :ב ַעל ֵמיגַ ז ָ ּג ֵייז" ַּ -ת ְי ֵיתי נ ִַמי עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף!
וְ ֶא ָּלא ַמאי? " ִמ ֲיע ַקר ָע ַקר"?!
ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף ִנַמי לֹא ַּת ְי ֵיתי!
ָהכִ י ִנַמי,
וְ ָהא ַמ ִ ּני?
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַה ַּק ּ ָפר ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַק ָפּר ַ ּבר ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
"מ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ַעל ַה ָּנ ֶפ ׁש" )במדבר ו ,יא(?
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֵ :
וְ ִכי ְ ּב ֵאיזוֹ נֶ ֶפ ׁש ָח ָטא זֶ ה?
יער ַע ְצמוֹ ִמן ַה ַ ּייִ ן נִ ְק ָרא חוֹ ֵטא.
ֶא ָ ּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשצִּ ֵ
וַ ֲהלֹא דְּ ָב ִרים ַקל וָ חוֹ ֶמר:
יער ַע ְצמוֹ ֶא ָ ּלא ִמן ַה ַ ּייִ ן  -נִ ְק ָרא חוֹ ֵטא,
ו ַּמה ֶּזה ׁ ֶשלּ א ִצ ֵ
ַה ְמ ַצ ֵער ַע ְצמוֹ ִמ ָ ּכל דָּ ָבר ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה".
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַתנְ ָיא ְ ּב ֶה ְד ָיא:
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ׁ ָש ְמ ָעה ֲח ֵב ְיר ָּת ּה וְ ָא ְמ ָרה" :וַ ֲאנִ י",
ו ָּבא ַ ּב ְע ָל ּה ׁ ֶשל ִר ׁ
אשוֹ נָ ה וְ ֵה ֵפר ָל ּה ִ -היא מו ֶּּת ֶרת וַ ֲחבֶ ְיר ָּת ּה ֲאסו ָּרה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :ב ַעל ֵמיגַ ז ָ ּג ֵייז.
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
"ה ֵרינִ י ְ ּכמוֹ ֵת ְ
יהן מו ָּּתרוֹ ת".
יך" ְ ׁ -ש ֵּת ֶ
ִאם ָא ְמ ָרה ָל ּהֲ :
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רש"י
ניתי נמי עולת העוף .ומאשם
לא פריך דתייתי נמי אשם דאין
אשם בא אלא במקום שצריך
ליכנס בנזירות אחרת כי היכי
דתיחול עליו נזירות בטהרה:
הא מני .דתני אע''ג דתיעקר
ליה נזירות מייתי ליה חטאת
העוף:
רבי אליעזר הקפר היא .דאמר
דצריך כפרה על שציער עצמו מן
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
שתיהן
לראשונה
בעלה
מותרות:
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 .5כב ,ב
]" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ׁ ָש ְמ ָעה ֲח ֵב ְיר ָּת ּה וְ ָא ְמ ָרה" :וַ ֲאנִ י",
אשוֹ נָ ה וְ ֵה ֵפר ָל ּה ִ -היא מו ֶּּת ֶרת וַ ֲחבֶ ְיר ָּת ּה ֲאסו ָּרה".
ו ָּבא ַ ּב ְע ָל ּה ׁ ֶשל ִר ׁ
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
"ה ֵרינִ י ְ ּכמוֹ ֵת ְ
יהן מו ָּּתרוֹ ת"[.
יך" ְ ׁ -ש ֵּת ֶ
ִאם ָא ְמ ָרה ָל ּהֲ :
כב,ב ָמר זו ְּט ָרא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָמ ִרי ָא ַמר:
ַהאי ַה ְיינ ּו דְּ ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא.
דְּ בָ ֵעי ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
"ה ֵרי ָעלַ י ִּכבְ ַׂשר זֶ בַ ח ׁ ְשלָ ִמים"ַ ,מהוּ?
ֲ
ִּכי ַמ ְת ּ ִפיס ִאינִ ׁיש ּ ְ -ב ִע ָ ּיק ָרא ַמ ְת ּ ִפיס.
אוֹ דִּ לְ ָמאּ ִ :בצְ ָננָ א ַמ ְת ּ ִפיס?
ִמי דָּ ֵמי?!
"ה ֵרי ָעלַ י ִּכבְ שַׂ ר זֶ בַ ח ׁ ְשלָ ִמים",
ָה ָתםֵּ :כיוָ ן דְּ ָא ַמרֲ :
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּנִזְ ַרק דָּ מוֹ ָמצֵ י ָאכֵ יל לֵ ּיה ַ ּבחוּץ,
ִמ ְיקדָּ ׁש ָק ֵד ׁיש.
ְ
ֲאבָ ל ָהכָ אִ :אי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתךּ ִ ,בצְ ָננָ א ָקא ַמ ְת ּ ִפיס ָ -הא ֵה ֵפר לָ ּה ַ ּב ְעלָ ּה!
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ַהיְינ ּו דְּ ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא וַ דַּ אי.

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
מתפיס .כדהויין הני זבחי
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
ואי אמרת דמיתפסה בצננא
הויא לה כלאחר הפרה ושריא:
מי דמי התם כי אמר הרי עלי
כבשר זבחי שלמים .אפי'
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:
אבל הכא כו' .ולא דמי כלל
ומהכא לא תפשוט:
איכא דאמרי היינו דרמי בר
חמא .דאמר אע''ג דלאחר
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:

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ

"ה ֵרי ִני נְזִ ָירה ְ ּב ִע ְּיקבַ י ְִך" ַ -מהוּ?
ָא ְמ ָרה לָ ּהֲ :

77

 .6כב ,ב

"ה ֵרינִ י ְ ּב ִע ְּיקבַ י ְִך" ְ ּבכו ָּּלא ִמ ְּיל ָתא ,וְ ׁ ַש ְר ָיא.
ֲ
אוֹ דִּ לְ ָמאְּ :כ ִמ ַ ּיק ֵּמי דְּ לֵ יפֵ ר לָ ּה ַ ּב ְעלָ ּה ,וַ ֲא ִס ָירא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ׁ ָש ַמע ַ ּב ְע ָל ּה וְ ָא ַמר" :וַ ֲאנִ י" ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר".
"ה ֵרי ִני ְ ּב ִע ְּיקבַ י ְִך" ְ ּב ִע ָ ּיק ָרא ָקא ַמ ְת ּ ִפיס –
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךִּ ,כי ָא ַמר לָ ּהֲ :
לֵ יפֵ ר לָ ּה לְ ִד ָיד ּה וְ לוֹ ִקים דִּ ֵיד ּיה!
ֶא ָּלא לָ אוְ ׁ ,ש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ְ :בכוּלָ א דְּ ִמ ְּיל ָתא ַמ ְת ּ ִפיס,
"ה ֵרי ִני ְ ּב ִע ְּיקבַ י ְִך"ִ ,היא נ ִַמי מו ֶּּת ֶרת.
וְ ִהלְ ָּכ ְך :הוּא דְּ לֹא ָמצֵ י ֵמ ֵיפרָ ,הא ִא ׁ ּ ָשה דְּ ָא ְמ ָרהֲ :
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ִע ָ ּיק ָרא ַמ ְת ּ ִפיס,
וְ ָהכָ אֵּ ,כיוָ ן דַּ ֲא ַמר לָ ּה "וַ ֲאנִי" ְּכאוֹ ֵמר"ַ :ק ָ ּיים לֵ יכִ י" דָּ ֵמי,
וְ ִאי ִמ ְת ׁ ִשיל ַא ַה ָ ּק ָמתוֹ ָ ,מצֵ י ֵמיפֵ ר ,וְ ִאי לֹא  -לֹא.

רש"י
הריני בעיקביך .ובא בעלה של
ראשונה והפר לה אליבא דמ''ד
בעל מיגז גייז מהו אמרינן הא
דקאמרה לה הריני בעיקביך
בכולי מלתא משמע אם לנזירות
לנזירות אם להיפר היפר וכיון
לראשונה
בעלה
דהיפר
מישתריא נמי חבירתה ]והאי[
בעיקביך משמע בסוף:
או דלמא כמיקמי דליפר לה
בעלה .משמע דמשמע כמו
דאמרה הריני נזירה כמותיך עד
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
אסורה
לראשונה
בעלה
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
נזירות דידה ולקיים 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:
לא לעולם .אימא לך דבעיקרא
מתפיס:
והכא .טעמא מאי הוא דלא מצי
מיפר לה דכיון דאמר לה ואני
כאומר קיים ליכי דמי:
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 .7כב ,ב – כג ,א
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר וְ ַא ְּת",
" ֲ
"א ֵמן" –
:
ה
ר
מ
ָ
וְ ָא ְ ָ
יפר ֶאת ׁ ֶש ָ ּל ּה ,וְ ׁ ֶשלּ וֹ ַק ָ ּיים".
ֵמ ֵ
ו ְּר ִמינְ ה ּו:
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר וְ ַא ְּת",
ֲ
"א ֵמן" –
:
ה
ר
מ
א
ָ
וְ ָ ְ ָ
יהם ֲאסו ִּרין,
ׁ ְשנֵ ֶ
יהם מו ָּּת ִרין,
וְ ִאם ָלאו ְ ׁ -שנֵ ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּת ָלה נִ ְדרוֹ ְ ּבנִ ְד ָר ּה"!
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְּת ֵניֵ ' :מ ֵיפר ֶאת ׁ ֶש ָּל ּה וְ ׁ ֶשלּ וֹ ַק ָ ּיים'.
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ִּכ ְד ָק ָת ֵני,
"ה ֵרינִ י ָנזִ יר וְ ַא ְּת" דְּ ָקא ָּתלֵ י נִ ְדרוֹ ְ ּבנִ ְד ָר ּה
בָ ַר ְי ָיתא ְּכגוֹ ן דְּ ָק ָא ַמר לָ ּהֲ :
"ה ֵרינִ י נָזִ יר וְ ַא ְּת ַמאי?"
כג,א ו ַּמ ְת ִנ ִיתין ְּכגוֹ ן דַּ ֲא ַמר לָ ּהֲ :
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ יֵ ,מיפֵ ר ֶאת ׁ ֶש ָּל ּה וְ ׁ ֶשלּ וֹ ַק ָ ּיים.

רש"י
הריני נזיר ואת ואמרה אמן
מיפר את שלה .והאי דאמר לה
ואת לא הוי קיום לפי שאין
אדם יכול להזיר את אשתו
בנזיר:
מפני שתלה נדרו בנדרה.
דמשמע דקאמר הריני נזיר אם
את תהא נזירה וכיון דלא
אמרה אמן שניהם מותרין:
אביי אמר אפי' תימא .שניהם
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
תולה נזרו בנזרה:
ומתניתין דאמר הריני נזיר
לגמרי ואת מאי .כלומר ואת מי
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(:

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ
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 .8כג ,א
ִמ ְׁשנָה
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ָהיְ ָתה ׁשוֹ ָתה ְ ּביַ יִ ן ו ִּמ ַּט ְּמ ָאה ְל ֵמ ִתים –
ֲה ֵרי זוֹ סוֹ ֶפגֶ ת ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ֵה ֵפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה ,וְ ִהיא לֹא יָ ְד ָעה ׁ ֶש ֵה ֵפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה ,וְ ָהיְ ָתה ׁשוֹ ָתה ַ ּב ַ ּייִ ן ו ִּמ ַּט ְּמ ָאה ְל ֵמ ִתים –
ֵאינָ ּה סוֹ ֶפגֶ ת ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם ֵאינָ ּה סוֹ ֶפגֶ ת ֶאת ָה ַא ְר ָ ּב ִעים ִּ -ת ְס ּפוֹ ג ַמ ַ ּכת ַמ ְרדּ וּת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יש ּה ֲה ֵפ ָרם וַ ה' יִ ְסלַ ח לָ ּה" )במדבר ל ,יג( –
"א ׁ ָ
" ִ
ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵה ֵפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה וְ ִהיא לֹא יָ ְד ָעה ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
יחה.
ׁ ֶש ִהיא ְצ ִר ָיכה כַ ּ ָפ ָרה ו ְּס ִל ָ
יע ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ֵא ֶצל ּ ָפסוּק זֶ ה ָהיָ ה בוֹ ֶכה,
ּו ְכ ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ִ ּג ַ
יחה,
שר ֲחזִ יר ,וְ ָע ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ו ַּמה ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ֵּוון ַל ֲעלוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
שר ָט ֶלה ָ -טעוּן כַ ּ ָפ ָרה ו ְּס ִל ָ
שר ֲחזִ יר ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה.
שר ֲחזִ יר וְ ָע ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ַה ִּמ ְת ַ ּכ ֵּוון ַל ֲעלוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ַ ּבדָּ ָבר ַא ָּתה אוֹ ֵמר:
שא ֲעוֹ נוֹ ") 43ויקרא ה ,יז( –
"וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָ ׂ
שר ֲחזִ יר,
שר ָט ֶלה ,וְ ָע ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ו ַּמה ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ֵּוון ַל ֲעלוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ְ ּכגוֹ ן ֲח ִת ָיכה ָס ֵפק ׁ ֶשל ׁשו ָּּמןָ ,ס ֵפק ׁ ֶשל ֵח ֶלבָ ,א ַמר ְק ָרא" :וְ נָ ָשׂ א ֲעוֹ נוֹ ",
שר ֲחזִ יר ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ כַ ָּמה!
שר ֲחזִ יר ,וְ ָע ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ֵּוון ַל ֲעלוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
יסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִא ִ
שא ֲעוֹ נוֹ ":
"וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָ ׂ
שר ֲחזִ יר,
שר ָט ֶלה וְ ָע ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ו ַּמה ִּמי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ֵּוון ַל ֲעלוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ְ ּכגוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשל ֵח ֶלב וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן " -וְ נָ ָשׂ א ֲעוֹ נוֹ ",
שר ֲחזִ יר ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה!
שר ֲחזִ יר וְ ָע ָלה ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ַה ִּמ ְת ַ ּכ ֵּוון ַל ֲעלוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ְ ּב ַ ׂ
ַעל דָּ ָבר זֶ ה יִ ְדו ּו ַהדּ וֹ וִ ים".
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וְ כָ ל ָה ֵני לָ ָּמה לִ י?
צְ ִריכִ ין,
דְּ ִאי ְּת ָנא לְ גַ ֵ ּבי ִא ׁ ּ ָשה,
ָה ָתם :הוּא דְּ בָ ֲע ָיא ַּכ ּ ָפ ָרה ו ְּסלִ ָיחה ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לְ ִא ּיסו ָּרא ִא ַּיכ ַ ּוון,
ֲאבָ ל ֲח ִתיכָ ה ָס ֵפק ׁ ֶשל ֵחלֶ ב ָס ֵפק ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן ,דִּ לְ ֶה ֶּית ָרא ִא ַּיכ ֵ ּוין  -לֹא ָ ּב ֵעי ַּכ ּ ָפ ָרה ו ְּסלִ ָיחה.
יב ֵעי ַּכ ּ ָפ ָרה ו ְּסלִ ָיחה.
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ָה ָדא ,דְּ ִא ָּיכא ִא ּיסו ָּראֲ ,אבָ ל ִא ׁ ּ ָשה דְּ ֵה ֵפר לָ ּה ַ ּב ְעלָ ּה ,דְּ ֶה ֵּת ָירא  -לֹא ִּת ָ ּ
וְ ִאי ִאי ְּת ַמר ָהנֵ י ַּת ְר ֵּתיֲ ,הוָ ה ָא ִמי ָנאָ :ה ֵני ַּת ְר ֵּתי הוּא דְּ ַס ִ ּגי לְ הוֹ ן ְ ּבכַ ּ ָפ ָרה ו ְּסלִ ָיחהֶ ׁ ,שלּ א ִא ַ ּיק ַ ּבע ִא ּיסו ָּרא,
ֲאבָ ל ׁ ְש ֵּתי ֲח ִתיכוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשל ֵחלֶ ב וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ׁשו ָּּמן ,דְּ ִא ַ ּיק ַ ּבע ִא ּיסו ָּרא לֹא ַס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּבכַ ּ ָפ ָרה ו ְּסלִ ָיחה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ לֹא ׁ ְש ָנא.

יש ּה ֲה ֵפ ָרם ַָוה' יִ ְסלַ ח לָ ּה
יש ּה ְ ּביוֹ ם ׁ ָש ְמעוֹ ָּכל מוֹ ָצא ְשׂ ָפ ֶת ָיה לִ נְ ָד ֶר ָיה וּלְ ִא ַּסר נַ ְפ ׁ ָש ּה ל ֹא יָ קוּם ִא ׁ ָ
 42וְ ִאם ָה ֵפר יָ ֵפר א ָֹתם ִא ׁ ָ
 43וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְשׂ ָתה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹ ת הֲ /א ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶשׂ ינָ ה וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָשׂ א ֲעוֹ נוֹ

רש"י
מתני'
הרי זו סופגת את הארבעים.
מפרש לה לעיל )כא:(:
רבי יהודה אומר תספוג מכת
מרדות .אם לא נתחייבה
במלקות מן התורה תהא לוקה
מכות מדרבנן כדי להוכיחה
שלא תהא מזידה:
גמ'
ת''ר אישה הפרם וה' יסלח
לה .במה הכתוב מדבר אם
באשה שנדרה והפר לה בעלה
סליחה זו למה אלא כו' ע''כ
באשה שהפר לה בעלה והיא לא
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:
אבל אשה דהפר לה בעלה.
דקאי גבה בהתירא אימא לא
תיבעי סליחה:
דלא איקבע איסורא .דהוא
סבור דשומן הוא:
אבל בשתי חתיכות .אחת של
חלב ואחת של שומן כההיא
דאיסי בן יהודה:
דאיקבע איסורא .דהא מיהא
הוה ידע דחדא מינייהו של
חלב:
אימא לא תסגי ליה בכפרה
וסליחה .דכמזיד דמי:
קמ''ל דלא שנא .ידע כולו ולא
שנא ידע מקצתו מביא אשם
תלוי ומתכפר לו:
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 .9כג ,א
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי יְ ׁ ָש ִרים דַּ ְרכֵ י ה' וְ ַצדִּ ִקים יֵ לְ כ ּו ָבם ּופֹ ׁ ְש ִעים יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ָבם" )הושע יד ,י(?
ָמ ׁ ָשל לִ ׁ ְשנֵי בְ ֵני ָא ָדם ׁ ֶש ָ ּצל ּו ֶאת ּ ִפ ְס ֵח ֶיהן,
ֶא ָחד ֲאכָ לוֹ לְ ׁשוּם ִמצְ וָ ה,
וְ ֶא ָחד ֲאכָ לוֹ לְ ׁשוּם ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ּ ָסה,
זֶ ה ׁ ֶש ֲאכָ לוֹ לְ ׁשוּם ִמצְ וָ ה " -וְ ַצדִּ ִקים יֵ לְ כ ּו בָ ם",
ּפש ִעים יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ָבם".
וְ זֶ ה ׁ ֶש ֲאכָ לוֹ לְ ׁשוּם ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ּ ָסה " -ו ׁ ְ
ָא ַמר לֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַהאי ָ"ר ׁ ָשע" ָק ֵרית לֵ ּיה?!
נְ ִהי לֹא ָקא ָעבֵ יד ִמצְ וָ ה ִמן ַה ּמוּבְ ָחרֶ ּ ,פ ַסח ִמ ָיהא ָקא ָעבֵ יד!
ֶא ָּלאָ ,מ ׁ ָשל לִ ׁ ְש ֵני בְ ֵני ָא ָדם ,זֶ ה ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ֲאחוֹ תוֹ ִע ּמוֹ  ,וְ זֶ ה ִא ׁ ְש ּתוֹ וַ ֲאחוֹ תוֹ ִע ּמוֹ ,
לָ זֶ ה ִנזְ דַּ ְּמנָה לוֹ ִא ׁ ְש ּתוֹ  ,וְ לָ זֶ ה נִ זְ דַּ ְּמנָה לוֹ ֲאחוֹ תוֹ .
זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְּמנָה לוֹ ִא ׁ ְש ּתוֹ " -צַ דִּ ִקים יֵ לְ כ ּו ָבם",
וְ זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְּמנָה לוֹ ֲאחוֹ תוֹ ּ " -ופֹ ׁ ְש ִעים יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ָבם".

רש"י
ואחד אכלו לשם אכילה גסה.
או מחמת תאוה שאכלו
ברעבון:
מי דמי אנן אמרינן דבחד דרך.
הולך אחד ונכשל אחד:
והכא שני דרכים .אשתו
ואחותו דלזה נזדמנה לו אשתו
ולזה אחותו:
כל הפסוק הזה לשום עבירה
נאמר .ולכך אי אתה יכול לדונו
לכף זכות:
אח נפשע זה לוט .שנקרא אח
לאברהם כדכתיב אל נא תהי
מריבה וגו' כי אנשים אחים
אנחנו )בראשית יג(:
מקרית עוז זה אברהם .דכתיב
הביטו אל צור חוצבתם )ישעיה
נא(:

ִמי דָּ ֵמי?!
ֲאנַן ָק ָא ְמ ִרינַן ֲח ָדא דֶּ ֶר ְך,
ָהכָ א ׁ ְש ֵּתי ְד ָרכִ ים!
ֶא ָּלאָ ,מ ׁ ָשל לְ לוֹ ט ו ׁ ְּש ֵּתי בְ נוֹ ָתיו ִע ּמוֹ .
ֵהן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַּכ ְ ּוונ ּו לְ ׁ ֵשם ִמצְ וָ ה " -וְ ַצדִּ ִקים יֵ לְ כ ּו ָבם",
הוּא ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ ׁ ֵשם ֲעבֵ ָירה ּ " -ופֹ ׁ ְש ִעים יִ ָּכ ׁ ְשל ּו ָבם".
וְ ִדלְ ָמא הוּא ,נ ִַמי לְ ׁשוּם ִמצְ וָ ה ִא ַּיכ ֵ ּוון!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ַה ּ ָפסוּק ַה ֶּזהַ 44על ׁ ֵשם ֲעבֵ ָירה ֶנ ֱא ַמר.
שא ֵא ׁ ֶשת ֲאדֹנָ יו ֶאת ֵעינֶ ָיה" )בראשית לט ,ז(.
שא לוֹ ט" " -וַ ִּת ּ ָ ׂ
"וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
"את ֵעינָ יו" ִּ -
"כי ִהיא יָ ׁ ְש ָרה ְב ֵעינָי" )שופטים יד ,ג(.
ֶ
45
ּ
ּ
ּ
"וַ ַי ְרא" " -וַ ַי ְרא אֹ ָת ּה ׁ ְשכֶ ם ֶבן ֲחמוֹ ר" )בראשית לד ,ב(.
"את ָּכל ִּכ ַּכר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן" ִּ -
"כי ְב ַעד ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ַעד ִּכ ַּכר לָ ֶחם" )משלי ו ,כו(.
ֶ
ִּ
ימי צַ ְמ ִרי ו ִּפ ׁ ְש ִּתי ׁ ַש ְמנִ י וְ ׁ ִשקוּיָ י" )הושע ב ,ז(.
"אלְ כָ ה ַא ֲח ֵרי ְמ ַא ֲהבַ י נֹ ְתנֵ י לַ ְח ִמי ו ֵּמ ַ
"כי כֻ ָּל ּה ַמ ׁ ְש ֶקה" ֵ -
וְ ָהא ֵמי ַנס ֲא ִניס!
ָּת ָנא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַרב חוֹ נִ י:
" ָל ָּמה נָ קוּד ַעל וי"ו "וּבְ קו ָּמ ּה") 46בראשית יט ,לג( ׁ ֶשל ְ ּב ִכ ָירה,
לוֹ ַמרֶ ׁ :ש ְ ּב ׁ ִש ְכ ָב ּה לֹא יָ ַדעֲ ,א ָבל ְ ּבקו ָּמ ּה יָ ַדע".
ו ַּמאי ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֶמ ֱיעבַ ד? ַמאי דַּ ֲהוָ ה ֲהוָ ה!
יש ֵּתי ַח ְמ ָרא.
נָ ְפ ָקא ִמי ּנ ָּה ,דִּ לְ פַ ְניָ א ַא ֲח ִרי ָנא ,לֹא ִא ָ ּיב ֵעי לְ ִמ ׁ ְ

ן ִּכי כֻ ָּל ּה ַמ ׁ ְש ֶקה לִ ְפנֵ י ׁ ַש ֵחת ה' ֶאת ְסד ֹם וְ ֶאת ֲעמ ָֹרה ְּכגַ ן ה' ְּכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בּ ֲֹאכָ ה צ ַֹער )בראשית יג ,י(

 44וַ ִ ּי ּ ָשׂ א לוֹ ט ֶאת ֵעינָ יו וַ ַ ּי ְרא ֶאת ָּכל ִּכ ַּכר ַה ַ ּי ְרדֵּ
ּ
 45וַ ַ ּי ְרא א ָֹת ּה ׁ ְשכֶ ם ֶ ּבן ֲחמוֹ ר ַה ִח ִּוי נְ ִשׂ יא ָה ָא ֶרץ וַ ִ ּי ַקח א ָֹת ּה וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב א ָֹת ּה וַ יְ ַע ֶּנ ָה
 46וַ ַּת ׁ ְש ֶקי ָן ֶאת ֲא ִב ֶיהן יַ יִ ן ַ ּב ַּליְ לָ ה הוּא וַ ָּתבֹא ַה ְ ּבכִ ָירה וַ ִּת ׁ ְש ַּכב ֶאת ָא ִב ָיה וְ ל ֹא יָ ַדע ְ ּב ׁ ִשכְ ָב ּה ו ְּבקו ָּמ ּה

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ
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 .10כג ,א-ב

רש"י

דָּ ַר ׁש ָרבָ א:
"אח נִ ְפ ׁ ָשע ִמ ִּק ְריַ ת עֹז ^ו ִּמ ְדיָ נִ ים ִּכ ְב ִר ַיח ַא ְרמוֹ ן" )משלי יח ,יט(?
:
יב
כג,ב ַמאי דִּ כְ ִת
ָ
47
"אח נִ ְפ ׁ ָשע ִמ ִּק ְריַ ת עֹז"  -זֶ ה לוֹ ט ׁ ֶש ּ ֵפ ַיר ׁש ֵמ ַאבְ ָר ָהם,
ָ
" ּו ִמ ְדיָ נִ ים ִּכבְ ִר ַיח ַא ְרמוֹ ן" ֶ ׁ -ש ִה ּ ִטיל ִמ ְד ָינִ ים ִּכבְ ִר ִיחין וְ ַא ְרמוֹ ן –
"ל ֹא יָ בֹא ַע ּמוֹ נִ י וּמוֹ ָא ִבי ִ ּב ְק ַהל ה'" )דברים כג ,ד(.

ומדינים כבריח ארמון .בשביל
שהטיל מריבה בינו ובין אברהם
כדכתיב אל נא תהי מריבה גרם
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:
לתאוה יבקש נפרד .לדבר
עבירה יבקש מי שנפרד ואיזה
זה לוט שנפרד מעל אברהם
כדכתיב ויפרדו איש מעל אחיו
)בראשית יג( וסמיך ליה ויסע
לוט מקדם שהוא נפרד תחילה:
ובכל תושיה יתגלע .ובתושיה
לא נאמר כאן אלא ובכל תושיה
לומר לך שנתגלע קלונו בשתי
תורות דתורה נקראת תושיה
דכתיב הפליא עצה הגדיל
תושיה )ישעיה כח( תורה
שבכתב ותורה שבעל פה בתורה
שבכתב בבתי כנסיות כדכתיב
לא יבא עמוני ומואבי בתורה
שבעל פה בבתי מדרשות כדתנן
עמוני ומואבי כו':
יתגלע .כמו ולפני התגלע הריב
נטוש )משלי יז( שהוא לשון
גילוי דגרסינן במסכת סנהדרין
)דף ו (:קודם שנגלה לך הדין
כו':

דָּ ַר ׁש ָרבָ א וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לְ ַת ֲאוָ ה יְ ַב ֵ ּק ׁש נִ ְפ ָרד ְ ּבכָ ל ּתו ׁ ִּש ָ ּיה יִ ְת ַ ּג ָּלע" )משלי יח ,א(?
"לְ ַת ֲאוָ ה יְ ַב ֵּק ׁש נִ ְפ ָרד"  -זֶ ה לוֹ ט,
"ו ְּבכָ ל ּתו ׁ ִּש ָ ּיה יִ ְת ַ ּג ָּלע" ֶ ׁ -ש ִּנ ְת ַ ּג ָּלה ְקלוֹ נוֹ ְ ּבבָ ֵּתי כְ נֵ ִס ּיוֹ ת וּבְ בָ ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
דִּ ְתנַן:
" ַע ּמוֹ נִ י וּמוֹ ָא ִבי ֲאסו ִּרין,
יסו ָּרן ִא ּ
וְ ִא ּ
יסוּר עוֹ ָלם" )יבמות עו.(:

 47וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ַא ְב ָרם ִּכי נִ ׁ ְש ָ ּבה ָא ִחיו וַ ָ ּי ֶרק ֶאת ֲחנִ יכָ יו יְ לִ ֵידי ֵביתוֹ ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָשׂ ר ו ׁ ְּשל ֹׁש ֵמאוֹ ת וַ ִ ּי ְרדּ ֹף ַעד דָּ

ן )בראשית יד ,יד ועוד(
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11כג ,ב
ָא ַמר עו ָּּלא:
ָּת ָמר זִ י ְ ּנ ָתה ,זִ ְמ ִרי זִ י ּנָה.
ָּת ָמר זִ י ְ ּנ ָתה ָ -יצְ א ּו ִמ ֶּמ ּנָה ְמלָ כִ ים ּונְבִ ִיאים.
זִ ְמ ִרי זִ י ָ ּנה  -נָ ְפל ּו ָעלָ יו ַּכ ָּמה ְרבָ בוֹ ת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְ ּגדוֹ לָ ה ֲעבֵ ָירה לִ ׁ ְש ָמ ּה,
ִמ ִּמצְ וָ ה ׁ ֶשלּ א לִ ׁ ְש ָמ ּה.
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
לְ עוֹ לָ ם ַי ֲעסוֹ ק ָא ָדם ְ ּבתוֹ ָרה וּבְ ִמצְ וֹ ת ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ א לִ ׁ ְש ָמן,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ א לִ ׁ ְש ָמן ָ ּבא לִ ׁ ְש ָמן!
ֶא ָּלא ֵא ָימאְּ :כ ִמצְ וָ ה ׁ ֶשלּ א לִ ׁ ְש ָמ ּה.
"תבֹ ַר ְך ִמ ָּנ ׁ ִשים ,יָ ֵעל ֵא ׁ ֶשת ֶח ֶבר ַה ֵ ּקינִ יִ ,מ ָּנ ׁ ִשים ָ ּבאֹ ֶהלְּ ,תבֹ ָר ְך" )שופטים ה ,כד(.
דִּ כְ ִתיבְּ :
ַמאן "נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּבאֹ ֶהל"? ָׂש ָרה ִרבְ ָקה ָר ֵחל וְ לֵ ָאה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶשבַ ע ְ ּב ִעילוֹ ת ָ ּב ַעל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ֵ :
"בין ַרגְ לֶ ָיה ָּכ ַרע נָ ַפל ׁ ָשכָ ב") 48שופטים ה ,כז(.
וְ ָהא ָקא ִמ ְת ַה ְ ּניָ א ִמ ְ ּב ִעילָ ה דִּ ילֵ ּיה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל טוֹ בָ ָתן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעיםֵ ,אי ָנ ּה ֶא ָּלא ָר ָעה ֵאצֶ ל צַ דִּ ִיקים.
"ה ּׁ ָש ֶמר לְ ָך ִמדַּ ֵ ּבר ִעם יַ ֲעקֹב ִמ ּטוֹ ב ַעד ָרע" )בראשית לא ,כד(,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ :
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ַרע" ׁ ַש ּ ִפירֶ ,א ָּלא "טוֹ ב" ַא ַּמאי לֹא?
ֶא ָּלא ,לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :טוֹ בָ תוֹ ָר ָעה ִהיא.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

ּ ֵ 48בין ַרגְ לֶ ָיה ָּכ ַרע נָ ַפל ׁ ָשכָ ב ֵ ּבין ַרגְ לֶ ָיה ָּכ ַרע נָ ָפל ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָּכ ַרע ׁ ָשם נָ ַפל ׁ ָשדוּד

רש"י
תמר שזינתה .ונתכוונה לשם
מצוה כדי להעמיד זרע כדכתיב
כי ראתה כי גדל שלה )בראשית
לח(:
זמרי זינה .ונתכוון לשם עבירה:
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
בידוע שהוא נביא בן נביא:
גדולה עבירה לשמה .כלומר
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
כמצוה שלא לשמה .ששתיהן
שוות:
דכתיב תבורך מנשים יעל אשת
חבר הקיני .כלומר כאותן נשים
שמצינו בהן שעשו מצות שלא
לשמה ובכולן נאמר בהן אהל:
תבורך .על שעשתה עבירה
לשמה כדי להתיש כחו של אותו
רשע כדי שתהא יכולה להורגו:
שרה רחל ולאה .שאמרו
לבעליהן לבא אל שפחתן ולא
לשם מצוה נתכוונו אלא כדי
שמתקנאות זו בזו רחל באחותה
ושרה ולאה באמהות וכולן
נאמר בהן אהל כדכתיבי קראי:
שבע בעילות .בין כריעה ונפילה
ושכיבה אית בהו שבע בהאי
קרא:
אלא טוב אמאי .מזהר ליה שלא
לדבר עמו:
אלא לאו שמע מינה טובתו רעה
היא .ומאי רעה איכא דאי מפיש
במילי בהדיה אתי לאשתבועי
לי' בשם עבודת כוכבים שלו
והתורה אמרה לא ישמע על פיך
)שמות כג( וגבי יעל אשת חבר
מאי רעה איכא גבה דהטיל בה
אותו רשע זוהמא דאמר מר
בשעה שבא נחש וכו' ישראל וכו'
)יבמות קג:(:

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ
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 .12כג ,ב – כד ,א
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
לְ עוֹ לָ ם ַי ֲעסוֹ ק ָא ָדם ַ ּב ּתוֹ ָרה וּבַ ִּמצְ וֹ ת ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ א לִ ׁ ְש ָמן,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ א לִ ׁ ְש ָמן ָ ּבא לִ ׁ ְש ָמן.
ׁ ֶש ִ ּבשְׂ כַ ר ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּש ַניִם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְק ִריב ָ ּבלָ ק ָה ָר ׁ ָשע  -זָ כָ ה וְ יָצְ ָאה ִמ ֶּמ ּנ ּו רוּת.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
רוּתּ ַ ,בת ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ֶעגְ לוֹ ן ֶמלֶ ְך מוֹ ָאב ָה ְי ָתה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְמ ַק ּ ֵפ ַח ֲאפִ ילּ ּו שְׂ כַ ר ִׂש ָיחה ָנ ָאה?
דְּ ִאילּ ּו ְ ּבכִ ָירה דִּ ְק ִר ֵית ּיה מוֹ ָאב,
"אל ָּת ַצר ֶאת מוֹ ָאב וְ ַאל ִּת ְת ָ ּגר ָ ּבם ִמלְ ָח ָמה" )דברים ב ,ט( -
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ֲח ָמ ָנאַ :
ִמלְ ָח ָמה  -הוּא דְּ לֹא,
ֲאבָ ל צָ עו ֵּרי צַ ֲע ִרינָן.
וְ ִאילּ ּו צְ ִע ָירה דִּ ְק ִר ֵית ּיה ֶ ּבן ַע ִּמי,
"אל ְּת ֻצ ֵרם וְ ַאל ִּת ְת ָ ּגר ָ ּבם" )דברים ב ,יט( –
ָא ַמר לֵ ּיהַ :
ֲאפִ ילּ ּו צָ עו ֵּרי לֹא ְּתצַ ֲע ִרינָן ְּכלָ ל.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
לְ עוֹ לָ ם י ְַקדִּ ים ָא ָדם לִ ְדבַ ר ִמצְ וָ הֶ ׁ ,ש ִ ּב ְׂשכַ ר לַ ְילָ ה ַא ַחת ׁ ֶש ְּק ַד ְמ ָּת ּה ְ ּבכִ ָירה לַ ְ ּצ ִע ָירה
כד,א זָ כְ ָתה וְ ָק ְד ָמה ַא ְר ָ ּב ָעה דּ וֹ רוֹ ת ְ ּב ִי ְׂש ָר ֵאל לַ ַּמלְ כוּת.

רש"י
ויצאה ממנו רות .שיצא ממנה
דוד שריוהו להקב''ה בשירות
ובתשבחות:
ארבעים ושתים קרבנות .משבע
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:
דקריתיה מואב .משמע מאבי:
בן עמי .בלשון נקיה הוא דלא
דמאביה
להודיע
רצתה
נתעברה:
אמר אל תצורם ואל תתגר בם.
ומדלא כתיב בהו מלחמה שמע
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
בישראל .עובד ישי דוד שלמה
ואילו צעירה לא אתת בישראל
עד רחבעם דהוה מנעמה
העמונית:
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 .13כד ,א-ב
ִמ ְׁשנָה

יפר ָל ּה ַ ּב ְע ָל ּה,
ישה ֶאת ְ ּב ֶה ְמ ָת ּה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵה ֵ
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ִה ְפ ִר ׁ ָ
ִאם ׁ ֶשלּ וֹ ָהיְ ָתה ַה ְ ּב ֵה ָמה ֵּ -ת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֶע ֶדר.
וְ ִאם ׁ ֶש ָ ּל ּה ָהיְ ָתה ַה ְ ּב ֵה ָמה ַ -ה ַח ָּטאת ָּתמוּת,
וְ עוֹ ָלה ִּת ְק ַרב עוֹ ָלה,
וְ ַה ׁ ְש ָל ִמים ִּת ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים,
וְ נֶ ֱאכָ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.
ָהי ּו ָל ּה ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ְּפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ָמעוֹ ת ְמפוֹ ָר ׁ ִשין  -דְּ ֵמי ַח ָּטאת יֵ ְלכ ּו ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח ,לֹא נֶ ֱהנִ ין ,לֹא מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
דְּ ֵמי עוֹ ָלה  -יָ ִביא ּו עוֹ ָלה ,וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
דְּ ֵמי ׁ ְש ָל ִמים  -יָ בִ יא ּו ׁ ְש ָל ִמים ,וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֵאין ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאן ַּת ָ ּנא דְּ בַ ַעל לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ְע ֵ ּבד לָ ּה?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַר ָ ּבנַן ִהיא.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיאַ ,א ַּמאי " ֵּת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֶע ֶדר"?
ָהא ִמ ׁ ְש ַּת ְע ֵ ּבד לָ ּה.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָא ָדם ֵמ ִביא ָק ְר ַ ּבן ָע ׁ ִשיר ַעל ִא ׁ ְש ּתוֹ .
יה ׁ ֶש ִהיא ַח ֶ ּייבֶ ת,
וְ ֵכן ָ ּכל ָק ְר ְ ּבנוֹ ֶת ָ
ְ
"כל ַא ֲח ָריוּת דְּ ִאית ֵליך ָע ַלי ִמן ַק ְד ַמת דְּ נָ א"".
ׁ ֶש ָ ּכ ְך ָ ּכ ַתב ָל ּהּ ָ :
ָרבָ א ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
ִּכי ְמ ׁ ַש ְע ַ ּבד לָ ּה ְ ּב ִמ ְּיל ָתא דִּ צְ ִריכָ א לָ ּה,
ְ ּב ִמ ְּיל ָתא דְּ לֹא צְ ִריכָ א לָ ּה  -לֹא.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ַמאן ַּת ָ ּנא?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא ,וְ כִ י ְמ ׁ ַש ְע ַ ּבד לָ ּהּ ְ ,ב ִמ ְּיל ָתא דִּ צְ ִריכָ א לָ ּה,
ְ ּב ִמ ְּיל ָתא דְּ לֹא צְ ִריכָ א לָ ּה  -לֹא.
דְּ ִאי ַר ָ ּבנַן  -לֹא ְמ ׁ ַש ְע ַ ּבד לָ ּה ְּכלָ ל.
ָיה לָ ּה ,וְ כֵ יוָ ן דְּ ַא ְק ֵני לָ ּה ֲהוָ ה דְּ ַנפְ ׁ ָש ּה?!
ֶא ָּלא ֵהיכִ י דָּ ֵמי דִּ ְמ ׁ ַש ְע ַ ּבד לָ ּה? ְּכגוֹ ן דְּ ַא ְק ִנ ּי ּ
כד,ב ָרבָ א ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן,
ִּכי ַמ ְק ֵני לָ ּה נ ִַמי ְ ּב ִמ ְּל ָתא דִּ צְ ִריכָ א לָ ּה,
ְ ּב ִמ ְּיל ָתא דְּ לֹא צְ ִריכָ א לָ ּה לֹא ַמ ְק ֵני לָ ּה.

רש"י
מתני'
החטאת תמות .אותה הבהמה
שהפרישה לשם חטאת תמות וכי
ההיא טעמא דפרשינן לעיל
דצריכה כפרה והויא כחטאת
שמתו בעליה דגמירי דלמיתה
אזלה:
ונאכלין ליום אחד .כלומר לכך יש
עליהן עדיין תורת שלמים דנאכלין
ליום אחד ולענין זה אינם כשלמי
נזיר דאינן טעונין לחם:
מעות סתומין .שלא פירש אלו
לחטאת ואלו לעולה ואלו לשלמים
הרי אלו יפלו לנדבה ולוקחים בהן
עולות הבשר למזבח והעורות
לכהנים:
שלמים יביאו שלמים .ואצ''ל
דאין מועלים בהן וכדמפרש בפ''ק
דמסכת מעילה )דף ו:(:
גמ'
מאן תנא דלא משעבד לה .מאן
הוא תנא דתני דקסבר שאם היתה
הבהמה שלו לא חייל עליה קדושה
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
ר' יהודה היא אמאי תצא .הא כיון
דמשעבד בקרבנותיה אישתכח דכי
הקדישה שפיר הקדישה דהא
שמעינן ליה בב''מ בפ' ]המקבל[
)דף קד (.שהיה דורש לשון הדיוט:
דתניא ר' יהודה אומר אדם מביא
קרבן עשיר על אשתו .שאם היתה
עניה ונתחייבה קרבן עני ולא
הספיקה להביא קרבן עני עד
שניסת לו ה''ז מביא קרבן עשיר
על אשתו וכן בכל קרבנות שהיא
חייבת קודם לכן ואפי' קרבן קבוע
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:
במילתא דלא צריכא לה .כגון הכא
דהיפר לה בעלה לא משתעבד לה
ומש''ה לא קדשה ותצא ותרעה
בעדר:
אמר רב חסדא ר' יהודה היא.
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:
ואלא היכי דמי דמשעבד .ובעי
לאוקמא כרבנן כגון דאקנייה
ניהלה לנזירותה אכתי לא
מיתוקמא כרבנן דכיון דאקנייה
לה הוה דנפשה וחטאת תמות ואנן
בעינן דתצא ותרעה בעדר והלכך
לא מיתוקמא כלל כרבנן:
רבא אמר אפילו תימא רבנן .והיכי
דמי דמשעבד לה כגון דאקנייה לה
ניהליה והא דאמרת כיון דאקנייה
לה הויא דנפשה הא לא ]קשיא[
דכי מקני לה במלתא דצריכא לה
כו' דאמר לה אם תהא צריכה
לשום כפרה תהא בהמה שלך וכיון
דלא צריכא לה דהפר לה בעלה
הויא שלו ותצא ותרעה בעדר:

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ
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 .14כד ,ב
" ִאם ׁ ֶש ָ ּל ּה ָהיְ ָתה ְ ּב ֶה ְמ ָּת ּה,
ַח ָּטאת ָּ -תמוּת,
וְ עוֹ ָלה – ִּת ְק ַרב".
ִהיא ְמנָ א לָ ּה?
ָה ָא ְמ ַר ְּתַ :מה ׁ ּ ֶש ָ ּקנְ ָתה ִא ׁ ּ ָשה ָק ָנה ַ ּב ְעלָ ּה!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ּ
ׁ ֶש ִּק ַּמצְ ָּת ּה ֵמ ִע ָיס ָת ּה.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ ַא ְקנֵ י לָ ּה ַא ֵחר וְ ָא ַמר לָ ּהַ " :על ְמ ָנת ׁ ֶש ֵאין לְ בַ ֲעלֵ ְיך ְר ׁשוּת ָ ּב ֶהן".

רש"י
היא מנא לה .הא בהמה הא
קיימא לן מה שקנתה אשה קנה
בעלה:
כגון
מעיסתה.
שקמצתה
דהשרה לה מזונות על ידי שליש
ותנן בפרק אע''פ )כתובות סד(:
דלא יפחות לה בשבוע משני
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:

86

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כד ,ב
]"וְ ִאם ׁ ֶש ָ ּל ּה ָהיְ ָתה ַה ְ ּב ֵה ָמה -
ַה ַח ָּטאת ָּתמוּת,
וְ [ ָהעוֹ ָלה ִּת ְק ַרב עוֹ ָלה,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָל ִמים ִּת ְק ַרב ] ׁ ְש ָל ִמים ,וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם"[.
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לֶ ֲאבו ּּה ַ ּבר ִאי ִהי:
לֹא ֵּת ִיתיב ַעל ַּכ ְר ֵע ְיך ַעד דַּ ָא ַמ ְר ְּת לִ י ָה ָדא ִמ ְּיל ָתא!
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַא ְר ָ ּב ָעה ֵאילִ ים ׁ ֶש ֵאינָן ְטע ּו ִנין לֶ ֶחם:
ׁ ֶשלּ וֹ ,
וְ ׁ ֶש ָּל ּה,
וְ ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַה ִּמ ָיתה,
וְ ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה.
" ׁ ֶש ָּל ּה" ָ -הא דַּ ֲא ָמ ַרן.
" ׁ ֶשלּ וֹ " – דִּ ְתנַן:
" ָה ִא ׁיש ַמדִּ יר ֶאת ְ ּבנוֹ ְ ּבנָ זִ יר,
וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ַמדֶּ ֶרת ֶאת ְ ּבנָ ּה ְ ּבנָ זִ יר.
יל ַח ,אוֹ ׁ ֶש ִ ּג ְ ּ
ִ ּג ֵ ּ
יחה ,אוֹ ׁ ֶש ִּמיחוּה ּו ְקרוֹ ִבים.
ילחוּה ּו ְקרוֹ ִביםִ ,מ ָ
ּ
ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ָמעוֹ ת ְמפוֹ ָר ׁ ִשין  -דְּ ֵמי ַח ָּטאת יֵ ְלכ ּו ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח,
דְּ ֵמי עוֹ ָלה יָ ִביא ּו עוֹ ָלה ,וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
דְּ ֵמי ׁ ְש ָל ִמים יָ בִ יא ּו ׁ ְש ָל ִמים ,וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם" )נזיר כח.(:

רש"י
גלח .בתוך ימי נזירותו:
או שגילחוהו הקרובים .בתוך
ימי נזירותו או שמיחה אע''פ
שלא נתגלח בטלה נזירות:
ואם היו לו מעות סתומין יפלו
לנדבה .ויביאו מהן עולות לקיץ
המזבח דאין חוששין לדמי
חטאת שבהן כדלקמן שהלכה
היא בנזיר כך:
ואינן טעונין לחם .שאין כאן
נזיר ואין אני יכול לקרות בו על
כפי הנזיר:
המפריש מעות לנזירותו .והיו
סתומין:
לא נהנין ולא מועלין בהן מפני
שהן ראוין להביא בכולן
שלמים .דבכל מעה ומעה שלהן
יכול להביא בהן שלמים
ובשלמים אמרינן )מעילה דף ו(:
דליכא מעילה לפני זריקת
דמים:
מעות מפורשין דמי עולה יביאו
עולה .וה''ה דהוה ליה למיתני
דדמי חטאת ילכו לים המלח:
שלאחר כפרה .שאם הפריש
בהמתו ואבדה או מעות ואבדן
והפריש אחרים תחתיהן ואח''כ
נמצאו חטאת או דמי חטאת
יוליך לים המלח והעולה תקרב
לשלמים
והשלמים
עולה
ונאכלים ליום אחד ואינן טעונין
לחם דסברא הוא כו':
ותו ליכא .אלא הני ארבעה
אילים שלא יהו טעונין לחם:
והא איכא .דתני לוי במתני'
דאמר במס' מנחות )מח(:
ובתוספתא דנזיר )פ''ד(:
ושאר כל שלמי נזיר .לעיל
איירי בשלמים:
ששחטן שלא כמצותן .דמצותן
להביא בן שתי שנים לשם שלמי
נזיר:
כמצותן קתני .דלא הוו אלא
ארבעה:

" ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ִמ ָיתה" – ְמ ָנלַ ן?49
דְּ ַתנְ יָא:50
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ִלנְ זִ ירוּתוֹ  -לֹא נֶ ֱהנִ ין ,וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ְראוּיִ ין ְל ָה ִביא ְ ּבכו ָ ּּלן ׁ ְש ָל ִמים.
ֵמת ,וְ ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים  -יִ ְּפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ָמעוֹ ת ְמפוֹ ָר ׁ ִשין  -דְּ ֵמי ַח ָּטאת יוֹ ִל ְ
יך ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח ,לֹא נֶ ֱהנִ ין וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
דְּ ֵמי עוֹ ָלה יָ ִביא ּו עוֹ ָלה ,וּמוֹ ֲעלִ ין ָ ּב ֶהן.
דְּ ֵמי ׁ ְש ָל ִמים יָ ִביא ּו ׁ ְש ָל ִמים וְ נֶ ֱאכָ לִ ין ְליוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם".
" ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה" ְ -סבָ ָרא הוּא,
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַה ִּמ ָיתה ַמאי ַט ַעם? דְּ לֹא ַחזְ ָיא לְ כַ ּ ָפ ָרה,
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה נ ִַמי ָהא לָ א ַחזְ ָיא לְ כַ ּ ָפ ָרה.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?
וְ ָה ִא ָּיכא" :ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ׁ ַש ְל ֵמי נָ זִ יר ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ׁ ֶשלּ א ְ ּכ ִמ ְצוָ ָתן ּ ְ -כ ׁ ֵש ִרים,
לֹא עוֹ ִלין ַל ְ ּב ָע ִלים ְל ׁשוּם חוֹ ָבה,
וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין לֹא ֶל ֶחם וְ לֹא זְ רוֹ ַע"!
ְּכ ִמצְ וָ ָתן ָ -קא ָח ׁ ֵשיב,
ׁ ֶשלּ א ְּכ ִמצְ וָ ָתן  -לָ א ָקא ָח ׁ ֵשיב.

 49ויש שאינם גורסים "מנלן" ,מסברה ,כתב יד מינכן וכך משמע מהתוס' ד"ה "שלאחר מיתה".
 50התוס ד"ה שלאחר מיתה" גורס "דתנן" והוא אכן משנה במעילה יא .אך כבר ראינו יוצאים מן הכלל ,וכן הוא ברייתא
בתוספתא נזיר ג,ח .אך ודאי משנה אלימא יותר ,מאידך גיסא ברייתא מקומית.

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ
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 .16כד ,ב – כה ,א
]" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ִלנְ זִ ירוּתוֹ ֵ ...מת ,וְ [ ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה".
כה,א וַ ֲהלֹא דְּ ֵמי ַח ּ ָטאת ְמעוֹ ָרבִ ין ָ ּב ֶהן!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
"לְ כָ ל נִ ְד ֵר ֶיהם וּלְ כָ ל נִ ְדבוֹ ָתם" )ויקרא כב ,יח( -
ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה :מוֹ ַתר ֶנֶדר י ְֵהא לִ נְ ָדבָ ה.
51

ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" ַא ְּמט ּו לְ ָהכִ יְ :סתו ִּמין – ִאיןְ ,מפוֹ ָר ׁ ִשין  -לֹא.
ֶא ָּלא לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש" :לְ כָ ל נִ ְד ֵר ֶיהם וּלְ כָ ל נִ ְדבוֹ ָתם"ַ ,מאי ִא ְיר ָיא " ְסתו ִּמין"? ֲאפִ ילּ ּו ְמפוֹ ָר ׁ ִשין!
ָא ַמר ָרבָ א:
" ְמפוֹ ָר ׁ ִשין" לָ א ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּתְּ ,כבָ ר ּ ְפ ַס ָ ּק ּה ַּת ָ ּנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ַ"רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך וּנְ ָד ֶר ָיך") 52דברים יב ,כו( –
ִ ּבוְ ָל ֵדי ֳק ָד ׁ ִשים ּו ִב ְתמו ָּר ָתם ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
את ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה'" )דברים יב ,כו(.
"ת ּ ָ ׂ
שא ו ָּב ָ
ַמה ַּת ָ ּקנָ ָתן? ִּ
ּ
יָ כוֹ ל יַ ֲע ֵלם ְל ֵבית ַה ְ ּב ִח ָירה וְ יִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָימוּת ּו?
ש ָית עֹל ֶֹת ָיך ַה ָ ּב ָשׂ ר וְ ַהדָּ ם") 53דברים יב ,כז(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ִ ׂ
לוֹ ַמר ְל ָךּ ְ :כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵהג ְ ּבעוֹ ָלה נְ הוֹ ג ִ ּב ְתמו ָּר ָת ּה,
יהם.
כְ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵהג ִ ּב ׁ ְש ָל ִמים נְ הוֹ ג ִ ּבוְ ַל ֵד ֶ
יָ כוֹ ל ַאף וְ ַלד ַח ָּטאת ו ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר"ַ :רק",
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
"א ׁ ָשם הוּא") 54ויקרא ה ,יט( ּ ַ -ב ֲהוָ ויָ תוֹ יְ ֵהא".
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרָ :

רש"י
א''ר יוחנן הלכה היא בנזיר .כך
דהואיל וסתומין הן אע''פ
שמעורבין הן יפלו לנדבה:
מותר נדר יהא לנדבה .והכא
נמי כיון דהני מעות לא צריכי
שכבר מת הוו להו מותר ויפלו
לנדבה ואין חוששין לדמי
חטאת שבהן:
אמטו להכי סתומין .תנן דיפלו
לנדבה דאין הלכה בידינו אלא
מסתומין:
אלא לר''ל .דמפיק ליה מן קרא
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:
רק קדשיך  .אשר יהיו לך וגו'.
מי הן אותן קדשים שהן עכשיו
להעמיד אחרים
ועתידים
תחתיהם שריבה הכתוב אשר
יהיו לך הוי אומר ולדי קדשים
ותמורתן ומה הן תקנתן כמו
שנאמר לאחריו:
תשא ובאת אל המקום .שלא
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
מהם מים ומזון .שיכניסם
לכיפה בשביל שימותו ת''ל
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
נקבה כתיב וכן נמי באשם ליכא
ולד דאינו בא אלא זכר:
ת''ל רק .שאין הכתוב מדבר
אלא בתמורת עולה ולדות
שלמים ולא בולד חטאת
ותמורת אשם ודם זבחיך ישפך
דכתיב בקרא היינו שלמים:
ר''ע אומר אינו צריך .למעט
אשם שהרי הוא אומר אשם
הוא בהוייתו ולקמן מפרש מאי
קאמר:

 51דַּ ֵ ּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָ ּבנָ יו וְ ֶאל ָּכל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִמ ֵ ּבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִּמן ַה ֵ ּגר ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבנוֹ לְ כָ ל נִ ְד ֵר ֶיהם וּלְ כָ ל נִ ְדבוֹ ָתם
ֲא ׁ ֶשר יַ ְק ִריב ּו לַ ה' לְ עֹלָ ה
את ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה'
ַ 52רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך וּנְ ָד ֶר ָיך ִּת ּ ָשׂ א ו ָּב ָ
 53וְ ָע ִשׂ ָית עֹל ֶֹת ָיך ַה ָ ּב ָשׂ ר וְ ַהדָּ ם ַעל ִמזְ ַ ּבח ה' ֱאל ֶֹה ָיך וְ ַדם זְ ָב ֶח ָיך יִ ּׁ ָש ֵפ ְך ַעל ִמזְ ַ ּבח ה' ֱא-ל ֶֹה ָיך וְ ַה ָ ּב ָשׂ ר ּתֹאכֵ ל
ָ 54א ׁ ָשם הוּא ָא ׁשֹם ָא ׁ ַשם לַ ה'
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17כה ,א-ב
] ַּת ָ ּנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ַ"רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך וּנְ ָד ֶר ָיך" )דברים יב ,כו( –
ִ ּבוְ ָל ֵדי ֳק ָד ׁ ִשים ּו ִב ְתמו ָּר ָתם ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
את ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה'" )דברים יב ,כו(.
"ת ּ ָ ׂ
שא ו ָּב ָ
ַמה ַּת ָ ּקנָ ָתן? ִּ
יָ כוֹ ל יַ ֲע ֵלם ְל ֵבית ַה ְ ּב ִח ָירה וְ יִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָ ּימוּת ּו?
ש ָית עֹל ֶֹת ָיך ַה ָ ּב ָשׂ ר וְ ַהדָּ ם" )דברים יב ,כז(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ִ ׂ
לוֹ ַמר ְל ָךּ ְ :כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵהג ְ ּבעוֹ ָלה נְ הוֹ ג ִ ּב ְתמו ָּר ָת ּה,
יהם.
כְ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ַא ָּתה נוֹ ֵהג ִ ּב ׁ ְש ָל ִמים נְ הוֹ ג ִ ּבוְ ַל ֵד ֶ
יָ כוֹ ל ַאף וְ ַלד ַח ָּטאת ו ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר"ַ :רק" ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ
"א ׁ ָשם הוּא" )ויקרא ה ,יט( ּ ַ -ב ֲהוָ ויָ תוֹ יְ ֵהא"[.
ֵאינוֹ ָצ ִריךֲ ,ה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרָ :
ָק ָת ֵני:
"יָ כוֹ ל יַ ֲע ֵלם ְל ֵבית ַה ְ ּב ִח ָירה וְ יִ ְמנַ ע ֵמ ֶהם ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָ ּימוּת ּו?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ִשׂ ָית עֹל ֶֹת ָיך"".
ַא ַּמאי?
ָהא וְ לַ ד ַח ּ ָטאת הוּא דִּ גְ ִמ ִירין ָ ּב ּה ִמ ָיתה!
ִאי לָ או ְק ָראֲ ,הוָ ה ָא ִמי ָנא :וְ לַ ד ַח ּ ָטאת ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם.
כה,ב ּווְ לָ ֵדי ֳק ָד ׁ ִשים ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּב ִח ָירה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ לֹא.
ָק ָת ֵני:
"יָ כוֹ ל ַאף וְ ַלד ַח ָּטאת ו ְּתמו ַּרת ָא ׁ ָשם ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר"ַ :רק"".
לָ ָּמה לִ י ְק ָרא?
ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּה" :וְ לַ ד ַח ּ ָטאת לְ ִמ ָיתה ָאזֵ יל"!
ָהכִ י ִנַמי ,ו ְּק ָרא לְ ָא ׁ ָשם הוּא דְּ ָא ָתא.
ָא ׁ ָשם נ ִַמי ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירי לָ ּהָּ " :כל ׁ ֶש ִאילּ ּו ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵמ ָתהּ ְ ,ב ָא ׁ ָשם רוֹ ֶעה"!
ֶא ָּלאִ ,אי ֵמ ִהילְ כְ ָתאֲ ,הוָ ה ָא ִמי ָנאִ :הילְ כְ ָתא ,וְ ִאי ַא ְק ִריבֵ ּיה לֹא לִ ַיח ַ ּייב ֲעלֵ ּיה וְ לֹא כְ לוּם,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ְק ָרא ,דְּ ִאי ַמ ְק ִריב לֵ ּיה ָק ֵאים ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲעשֵׂ ה.55
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
"א ׁ ָשם הוּא" )ויקרא ה ,יט( ּ ַ -ב ֲהוָ יָ יתוֹ יְ ֵהא".
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרָ :
לָ ָּמה לִ י ְק ָרא? ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמ ִירין לָ ּהָּ " :כל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵמ ָתה ְ ּב ָא ׁ ָשם רוֹ ֶעה"!
ָהכִ י ִנַמי ,וְ כִ י ֲא ָתא ְק ָרא לִ ְד ַרב.
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּנ ַּיתק לִ ְר ִע ָ ּייה ,ו ׁ ְּש ָחטוֹ לְ ׁ ֵשם עוֹ לָ ה ָּ -כ ׁ ֵשר.
ִיתק  -לֹא.
ַט ֲע ָמא דְּ ִנ ַּיתקָ ,הא לֹא נ ַּ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :הוּא" ּ ַ -ב ֲהוָ ָייתוֹ י ְֵהא.
את ֶאל ַה ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' )דברים יב ,כו(
ַ 55רק ָק ָד ׁ ֶש ָיך ֲא ׁ ֶשר יִ ְהי ּו לְ ָך וּנְ ָד ֶר ָיך ִּת ּ ָשׂ א ו ָּב ָ

רש"י
קתני יכול יעלם .כמו אמר מר יכול יעלם
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
מיתה .בלבד במס' תמורה )דף כא (:ולא
גבי שאר ולדות קדשים ותמורותיהם:
אי לאו קרא .ועשית עולותיך הוה אמינא
ולדי חטאת מתים בכל מקום שהן:
אבל וולדי קדשים .יעלו לבית הבחירה
וימותו כדכתיב תשא ובאת:
קמ''ל .ועשית עולותיך דשרו להו לעולה
ושלמים:
אלא אי מהלכתא .ולא קמ''ל מקרא ה''א
הילכתא דלמיתה אזלה ולד חטאת ואשם
רועה אבל אי אקריביה לא ליחייב עלה:
קמ''ל קרא .דכתיב רק ואין רק אלא
למעט דהני הוא דמפרש בהו קרא ועשית
ולדותיהן
עולותיך מקריב אתה
ותמורותיהם אבל ולד חטאת ותמורת
אשם אי מקריב להו קאי עלייהו בעשה
דלאו הבא מכלל עשה עשה:
אשם שניתק לרעייה .כגון תמורת אשם
או שעברה שנתו או שנתכפרו בעליו או
שמתו וניתק לרעייה שיצא וירעה עד
שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה
שהקדיש ושחטו לשם עולה:
כשר .הואיל וסופו לכשיפול בו מום הוא
נמכר ומביאין בדמיו עולת נדבה וקמ''ל
טעמא דניתק הא לא ניתק אף שלא שחטו
לשם עולה אלא ששחטו סתם אינו כשר:
דאמר קרא הוא בהוייתו יהא .דכל זמן
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
ניתק לא שרי לזרוק דמו ולעשותו כליל
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
עולה כשר לזרוק דמו לשם עולה אבל לא
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
דהא נתכפרו אלא הדם ישפך והבשר
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
קריבה ולאו הבא מכלל עשה עשה לר''ע
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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 .18כה ,ב – כו ,א
ָא ַמר ָמר:
] ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֲ [:הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
ּ
ו ׁ ְּש ָאר ַח ָי ֵיבי ִק ִ ּינין ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
יהם,
כו,א ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ּו ָמעוֹ ת ְל ִקי ֵ ּנ ֶ
ָר ָצה ְל ָה ִביא ָ ּב ֶהן ַח ַּטאת ְ ּב ֵה ָמה  -יָ בִ יא,
עוֹ ַלת ְ ּב ֵה ָמה  -יָ בִ יא.
ֵמת וְ ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה"!
ְּת ָנא ָנזִ יר וְ ַח ָ ּייבֵ י ִקי ִּנין דְּ ָדמ ּו לֵ ּיה.
וּלְ ַא ּפו ֵּקי ֵמ ָהא דְּ ַת ְנ ָיא:
" ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ְמח ּו ַ ּייב ַח ָּטאת,
"ה ֵרי ֵאלּ ּו ְלחוֹ ָב ִתי" -
"ה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה" ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת וְ ָא ַמר ֲ
וְ ָא ַמרֲ :
ָר ָצה ְל ָה ִביא ָ ּב ֶהן ַח ַּטאת ְ ּב ֵה ָמה  -לֹא יָ ִביא.
עוֹ ַלת ְ ּב ֵה ָמה  -לֹא יָ ִביא.
ֵמת וְ ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים  -יֵ ְלכ ּו ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח".

רש"י
אמר מר הלכה היא בנזיר.
דאע''פ שדמי חטאת מעורבים
בהן יפלו לנדבה:
ותו ליכא .אלא בנזיר והאיכא
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
לנדבה .ואין חוששין לדמי
חטאת שבהן:
תנא נזיר וחייבי קינין דדמו
ליה .דנזיר טמא מביא קינין
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
לחובתי רצה להביא בהן חטאת
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
נתחייב בחטאת ובעולה על
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
חטאת בהמה רצתה להביא
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
עצמו דכמפורש דמי והאי
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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 .19כו ,א-ב
]" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ְ ּבנָ זִ יר ...
ָהי ּו ָל ּה ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ְּפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ָמעוֹ ת ְמפוֹ ָר ׁ ִשין  -דְּ ֵמי ַח ָּטאת יֵ ְלכ ּו ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח ,לֹא נֶ ֱהנִ ין ,לֹא מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן .["...
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָהא דְּ ָא ַמ ְר ָּתְ " :מפוֹ ָר ׁ ִשין" – לֹא,
אתי ,וְ ֵאלּ ּו לְ עוֹ לָ ִתי ,וְ ֵאלּ ּו לִ ׁ ְשלָ ַמי".
"אלּ ּו לְ ַח ּ ָט ִ
לָ א ֵּת ָימא :דְּ ָא ַמרֵ :
אתי וּלְ עוֹ לָ ִתי וְ לִ ׁ ְשלָ ַמי" ְ -מפוֹ ָר ׁ ִשין ֵהן.
"אלּ ּו לְ ַח ּ ָט ִ
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ָא ַמרֵ :
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
אתי וּלְ עוֹ לָ ִתי וְ לִ ׁ ְשלָ ַמי",
"אלּ ּו לְ ַח ּ ָט ִ
לָ א ֵּת ָימא ַעד דְּ ָא ַמרֵ :
"אלּ ּו לְ חוֹ בָ ִתי" ֲ -ה ֵרי ֵהן ִּכ ְמפוֹ ָר ׁ ִשין.
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ָא ַמרֵ :
ָא ַמר ָרבָ א:
ָהא דַּ ֲא ָמ ַרןָ " :מעוֹ ת ְסתו ִּמין יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה",
ִאם ָנפְ לָ ה דְּ ֵמי ַח ּ ָטאת ִמ ֵ ּבי ֵנ ֶיהןֲ ,ה ֵרי ֵהן ִּכ ְמפוֹ ָר ׁ ִשין.
כו,ב ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָרבָ א:
אתי וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר ִל ׁ ְש ָאר נְ זִ ירו ִּתי" –
"" ֵאלּ ּו ְל ַח ָּט ִ
דְּ ֵמי ַח ָּטאת  -יֵ ְלכ ּו ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר  -יָ ִביא ֶח ְציוֹ ְלעוֹ ָלה וְ ֶח ְציוֹ ִל ׁ ְש ָל ִמים.
וּמוֹ ֲע ִלין ְ ּבכו ָ ּּלן,
וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ִמ ְק ָצ ָתן.
" ֵאלּ ּו ְלעוֹ ָל ִתי וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר ִל ׁ ְש ָאר נְ זִ ירו ִּתי" –
דְּ ֵמי עוֹ ָלה  -יָ ִביא ּו עוֹ ָלה ,וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה ,וּמוֹ ֲע ִלין ְ ּבכו ָ ּּלן ,וְ ֵאין מוֹ ֲע ִלין ְ ּב ִמ ְק ָצ ָתן".

רש"י
אמר רב אשי הא דאמרי' .גבי
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
לנדבה כגון שהפריש ן ביחד
סתם ולא הוציא בשפתיו כלום:
אם נפלה דמי חטאת מביניהן.
אם נאבד או נפרד כשיעור דמי
חטאת מביניהן:
הרי הן כמפורשין .והשאר לא
יפלו לנדבה אבל מביא בדמי
חציין עולה ובדמי חציין שלמים
בלא לחם:
תניא כוותיה דרבא אלו
לחטאתי והשאר לשאר נזירותי
כו' .את השאר יביא חציו לעולה
וחציו לשלמים דכיון דאמר אלו
לחטאתי כמי שאבדו דמי וכמי
שנפרדו דמי והשאר הוי להו
כמפורשין:
ומועלין בכולן .בכל השאר
דבשאר יש עולה ובעולה איכא
מעילה:
ואין מועלין במקצתן .דאיכא
למימר של שלמים הן ובשלמים
ליכא מעילה לפני זריקת דמים:
דמי עולה יביא בהן עולה
והשאר יפלו לנדבה .דכל היכא
דמעורב חטאת ביניהן כסתומין
דמי:
ומועלין בכולן .משום דמי
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
מועלין בדמים שהרי ראויים
להקרבה:
ולא במקצתן] .שמא[ שלמים
הן:
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 .20כו ,ב – כז ,ב
]" ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה"[.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ָמעוֹ ת,
ֲאבָ ל ְ ּב ֵה ָמה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִּכ ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָהא דְּ ָא ְמ ִריּ ְ " :ב ֵה ָמה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִּכ ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת",
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאְּ :ת ִמ ָימה,
ֲאבָ ל ַ ּב ֲעלַ ת מוּםֲ - ,ה ֵרי ִהיא ִּכ ְסתו ָּמה.
ֲאבָ ל נ ְַסכָ א  -לֹא.
וְ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו נ ְַסכָ א,
ֲאבָ ל ְס ָ ּואר ׁ ֶשל קוֹ רוֹ ת  -לֹא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַמאי ַט ֲע ַמיְ יה ּו דְּ ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ִריָ :מעוֹ ת וְ לֹא ְ ּב ֵה ָמה,
וְ לֹא נ ְַסכָ א,
ָמעוֹ ת וְ לֹא ַס ָ ּו ָורא?
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ָמעוֹ ת וְ לֹא עוֹ פוֹ ת?!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַמי,
ֶא ָּלא ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵאין ַה ִּקי ּנִין ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁשוֹ תֶ ,א ָּלא ִאי ִ ּבלְ ִק ַיחת ְ ּב ָעלִ יםִ ,אי ַ ּב ֲע ִׂש ַ ּיית כּ ֹ ֵהן.
ַא ַּמאי?
ָהא ָמעוֹ ת ְ ּג ִמ ִירין לָ ּה!
כז,א ָא ַמר לֵ ּיה :וְ לִ ַיט ֲע ִמ ְיךָ ,הא דִּ ְתנַן:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֵה ִביא ׁ ָשל ֹׁש ְ ּב ֵהמוֹ ת ,וְ לֹא ּ ֵפ ַיר ׁש,
ָה ְראוּיָ הְ :ל ַח ָּטאת ִּ -ת ְק ַרב ַח ָּטאת,
ְלעוֹ ָלה ִּ -ת ְק ַרב עוֹ ָלה,
ִל ׁ ְש ָל ִמים ִּ -ת ְק ַרב ׁ ְש ָל ִמים" )נזיר מה.(.
ַא ַּמאי? ָהא ָא ְמ ַר ְּתּ ְ :ב ֵה ָמה לָ או ִּכ ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת דָּ ֵמי!
ָא ַמר לֵ ּיה:
שה") 57ויקרא יד ,ל-לא(.
ָה ָתם "וְ לָ ַקח") 56ויקרא יד ,כא-כב( "וְ ָע ָ ׂ
ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנא ִאי ִ ּבלְ ִק ַיחת ְ ּב ָעלִ ים,
ִאי ַ ּב ֲע ִׂש ַ ּיית כּ ֹ ֵהן.
כז,ב ָהכָ א נ ִַמי ^ ִמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ָה ֵדין ַח ּ ָטאת ִּת ְק ַרב עוֹ לָ ה?! ָהכָ א נ ְֵקבָ הָ ,הכָ א זָ כָ ר.

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
חטאת
כמפורשין
ושלמים יקרבו כדברי מתני':
ל''ש אלא תמימים .וכה''ג
דפרשינן:
אבל בעלת מום .אם מת והניח
ג' בהמות בעלי מומין כיון דלאו
להקרבה קיימי אלא לדמיהן
דסתמא דמילתא לצורך דמים
הפרישו וכמעות סתומין דמיין
ויפלו כולן לנדבה:
אבל נסכא .אם הניח ג' חתיכות
כסף הוו להו כמפורשין הניח ג'
חתיכות כסף כדי לקנות באחת
מהן חטאת ובאחת מהן עולה
ובאחת מהן שלמים דמי חטאת
ילכו לים המלח:
ור''נ בר יצחק אמר אפילו
נסכא .כסתומין דמי הואיל
וראויין לעשות מהן מעות אבל
ג' סואר של קורות כמפורשין
דמי חד לחטאת וחד לעולה וחד
לשלמים:
מ''ט דרבנן .דרב ]נחמן ורב[
יצחק דאמרי מעות הוו
כסתומין ולא נסכא ולא סואר
של קורות אי משום דמעות
גמירי לה דהוו כסתומין אבל
מידי אחרינא לא:
אלא מעתה ולא עופות .מסתמא
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
של קורות לאו כמפורשין דמו:
אמר ליה .לעולם אימא לך
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
לא אפשר דכסתומין דמו
דמינכרא מילתא דכמפורשין
דמו:

 56וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶשׂ גֶ ת וְ לָ ַקח ֶּכ ֶבשׂ ֶא ָחד ָא ׁ ָשם לִ ְתנו ָּפה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ ִע ּ ָשׂ רוֹ ן סֹלֶ ת ֶא ָחד ָ ּבל ּול ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן לְ ִמנְ ָחה וְ ל ֹג ׁ ָש ֶמן :כב ו ׁ ְּש ֵּתי ת ִֹרים אוֹ ׁ ְשנֵ י
ְ ּבנֵ י יוֹ נָ ה ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִשׂ יג יָ דוֹ וְ ָהיָ ה ֶא ָחד ַח ּ ָטאת וְ ָה ֶא ָחד עֹלָ ה
 57וְ ָע ָשׂ ה ֶאת ָה ֶא ָחד ִמן ַה ּת ִֹרים אוֹ ִמן ְ ּבנֵ י ַהיּוֹ נָ ה ֵמ ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִשׂ יג יָ דוֹ  :לא ֵאת ֲא ׁ ֶשר ַּת ּ ִשׂ יג יָ דוֹ ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ּ ָטאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד עֹלָ ה ַעל ַה ִּמנְ ָחה וְ כִ ּ ֶפר ַהכּ ֵֹהן
ַעל ַה ּ ִמ ּ ַט ֵהר לִ ְפנֵ י ה'
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21כז ,ב – כח ,א
]" ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ָמעוֹ ת,
ֲאבָ ל ְ ּב ֵה ָמה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִּכ ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָהא דְּ ָא ְמ ִריּ ְ " :ב ֵה ָמה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִּכ ְמפוֹ ֶר ׁ ֶשת",
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאְּ :ת ִמ ָימה,
ֲאבָ ל ַ ּב ֲעלַ ת מוּםֲ - ,ה ֵרי ִהיא ִּכ ְסתו ָּמה.
ֲאבָ ל נ ְַסכָ א  -לֹא[.
ְמ ִתיב ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ו ִּמי ָא ְמ ִרינַן ְ ּב ֵה ָמה ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ִּכ" ְסתו ָּמה" דָּ ְמ ָיא?!
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יצד ָא ְמר ּו ָה ִא ׁיש ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו?
" ֵ ּכ ַ
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ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ָהיָ ה ָא ִביו נָ זִ יר  ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ָמעוֹ ת לנְ זִ ירוּתוֹ ו ֵּמת,
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר ַעל ְמנָ ת ׁ ֶש ֲאגַ ֵ ּל ַח ַעל ָמעוֹ ת ַא ָ ּבא",
וְ ָא ַמרֲ :
ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתוּמוֹ ת  -יִ ּ ְפל ּו ִלנְ ָד ָבה.
ָהיְ ָתה לוֹ ְ ּב ֵה ָמה מו ְּפ ֶר ׁ ֶשת ַ -ח ָּטאת ָּתמוּת ,עוֹ ָלה ִּת ְק ַרב עוֹ ָלה ,ו ׁ ְּש ָל ִמים יִ ְק ְרב ּו ׁ ְש ָל ִמים".
ַמאי לָ או ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ֲעלַ ת מוּם!
לֹאְּ ,ת ִמ ָימה.
ֲאבָ ל ַ ּב ֲעלַ ת מוּם? ִּכ ְסתו ָּמה דָּ ְמיָ א.
ַמאי ִא ְיריָ א ָמעוֹ ת?
לֵ ָימאָ ' :היְ ָתה לוֹ ְ ּב ֵה ָמה ַ ּב ֲעלַ ת מוּם  -יִ ּ ְפל ּו לִ ְנ ָדבָ ה'!
ישא? לִ ְד ֵמי,
ָהכִ י ִנַמיּ ַ ,ב ֲעלַ ת מוּם לְ ַמאי ַקדִּ ׁ ָ
דְּ ֵמי ַה ְיינ ּו ָמעוֹ ת!
ְמ ִתיב ָרבָ א:
"" ָק ְר ָ ּבנוֹ " )ויקרא ד ,כג( ּ ְ -ב ָק ְר ָ ּבנוֹ הוּא יוֹ ֵצא ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ָא ִביו.
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָא ִביוֶ ׁ :ש ִה ְפ ִר ׁיש ִמן ַה ַּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבןֶ ׁ :ש ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ִמן ַה ַּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה?
"ק ְר ָ ּבנוֹ " )ויקרא ד ,כח(,
"ק ְר ָ ּבנוֹ "ָ ,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ :
ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ הוּא יוֹ ֵצא וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו.
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ָא ִביו ִ ּבבְ ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁישֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַּק ָ ּלהִ ,מן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמ ּו ָרה,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֵאין ָא ָדם ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל ֶ ּב ֱה ַמת ָא ִביו ִ ּבנְ זִ ירוּת,
ּ
ּ
ּ
ּ
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָאבִ יוֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַק ָלה ,אוֹ ִמן ַה ַק ָלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ָדם ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל ָמעוֹ ת ָאבִ יו ִ ּבנְ זִ ירוּת,
כח,א ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְסתו ִּמין וְ לֹא ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמפוֹ ָר ׁ ִשין?
"ק ְר ָ ּבנוֹ " )ויקרא ד ,לב( ּ ְ -ב ָק ְר ָ ּבנוֹ הוּא יוֹ ֵצא ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ַ ּבן ָאבִ יו.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ :
59

יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ְ ּב ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ֲא ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַּק ָ ּלהִ ,מן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרהִ ,מן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה?
"ק ְר ָ ּבנוֹ ַ ...על ַח ּ ָטאתוֹ ") 60ויקרא ד ,כח( ַ -עד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְל ׁשוּם ֶח ְטאוֹ .
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ :
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ִ ּב ְב ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
ֲא ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
 58תיקון גירסה לפי המקבילה ,וכתב"י מינכן ,הגהות הב"ח.
 59אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ּ ָטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ְשׂ ִעיר ִע ִּזים זָ כָ ר ָּת ִמים
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"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ

אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
ׁ ֶש ֵ ּכן ִאם ִה ְפ ִר ׁיש ְ ּב ֵה ָמה ַעל ַה ֵח ֶלב וְ ֵה ִביא ַעל ַהדָּ ם,
אוֹ ַעל ַהדָּ ם וְ ֵה ִביא ַעל ַה ֵח ֶלב,
יפר,
ׁ ֶש ֲה ֵרי לֹא ָמ ַעל ,וְ לֹא ִ ּכ ּ ֵ
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ִ :מן ַה ַּק ָ ּלה ְל ַק ָ ּלה,
ו ִּמן ַה ֲחמו ָּרה ַל ֲחמו ָּרה,
ִמן ַה ֲחמו ָּרה ְל ַק ָ ּלה,
ו ִּמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַל ֲחמו ָּרה,
ׁ ֶש ֵ ּכן ִאם ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ָמעוֹ ת ִמן ַה ֵח ֶלב וְ ֵה ִביא ַעל ַהדָּ ם,
יפר?
ַעל ַהדָּ ם וְ ֵה ִביא ַעל ַה ֵח ֶלבֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָמ ַעל ,וְ ִכ ּ ֵ
"על ַח ּ ָטאתוֹ " )ויקרא ד ,לה( ַעד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְל ׁ ֵשם ֶח ְטאוֹ ".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
ילּ
ָק ָת ֵני ִמ ַיהתּ ְ " :ב ֵה ָמה"ַ ,מאי לָ או ֲא ִפ ּו ַ ּב ֲעלַ ת מוּם?
לֹאְּ ,ת ִמ ָימה.
ֲאבָ ל ַ ּב ֲעלַ ת מוּם ַמאי? ִּכ ְסתו ָּמה דָּ ְמ ָיאַ ,מאי ִא ְיר ָיא דְּ ָק ָתנֵי ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָאבִ יו?
לִ ְית ֵני ַ ּב ֲעלַ ת מוּם!
ָהכִ י ִנַמי ,דִּ לְ ַמאי ַחזְ יָא לִ ְד ֵמי,
דְּ ֵמי ַה ְיינ ּו ָמעוֹ ת.
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 .22כח ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
יה ֶא ָחד ִמן ַהדָּ ִמים ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר.
נִ זְ ַרק ָע ֶל ָ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יה ַא ַחת ִמ ָ ּכל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ֵ -אינוֹ יָ כוֹ ל ְל ָה ֵפר.
ֲא ִפילּ ּו נִ ׁ ְש ֲח ָטה ָע ֶל ָ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים:
ְ ּב ִתגְ ַל ַחת ַה ָּט ֳה ָרה,
ֲא ָבל ְ ּב ִתגְ ַל ַחת ַה ּטו ְּמ ָאה  -יָ ֵפר,
ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל לוֹ ַמרִ :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ְמנ ּו ֶּו ֶלת.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַאף ְ ּב ִתגְ ַל ַחת ַה ָּט ֳה ָרה – יָ ֵפר,
ׁ ֶשהוּא יָ כוֹ ל לוֹ ַמרִ :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ְמ ֻג ַ ּל ַחת.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
דְּ ִאי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ָה ָא ַמרִּ " :תגְ ַל ַחת ְמ ַע ֶ ּכ ֶבת",
וְ כֵ יוָ ן דְּ לֹא ִ ּג ְּיל ָחה ֲא ִס ָירה ְ ּב ַח ְמ ָרא,
וְ כֵ יוָ ן דְּ ִאית לָ ּה ִני ּווּל ָמצֵ י ֵמיפֵ ר.
וּבְ ָהא ּ ְפלִ יגֵ י,
כח,ב ַּת ָ ּנא דִּ ָידן ָסבַ רֵּ :כיוָ ן דְּ ִאיזְ דְּ ִריק ֲעלָ ּה דָּ ם ,לְ ַאלְ ַּתר ׁ ַש ְר ָיא ְ ּב ַח ְמ ָרא ,וְ ָהא לֵ ית לָ ּה ִני ּווּל.
יש ְּת ִח ַיטת ְ ּב ֵה ָמה ֵאינוֹ ָיכוֹ ל לְ ָה ֵפרִ ,מ ׁ ּש ּום ֶה ְפ ֵסד ֳק ָד ׁ ִשים.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָסבַ רֲ :א ִפילּ ּו ִא ׁ ְ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִ ּבי ֵז ָירא:
לּ
וְ ַא ַּמאי? לִ זְ רוֹ ק דָּ ָמן ׁ ֶש א לִ ׁ ְש ָמן ,וְ יַ ִּתיר ָ ּב ָׂשר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה!
ִמי לֹא ַּתנְ ָיא:
שי ֲע ֶצ ֶרת ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ׁ ֶשלּ א ִל ׁ ְש ָמן,
" ִ ּכ ְב ֵ ׂ
אוֹ ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ִל ְפנֵ י זְ ַמ ָ ּנן,
אוֹ ְל ַא ַחר זְ ַמ ָ ּנן –
שר יֵ ָאכֵ ל.
ַהדָּ ם יִ ָּז ֵרק ,וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
וְ ִאם ָהיְ ָתה ׁ ַש ָ ּבת  -לֹא יִ ָּז ֵרק.
וְ ִאם זָ ַרק  -הו ְּר ָצה ְל ַה ְק ִטיר ֵאימו ִּרין ָל ֶע ֶרב"!
ָא ְמ ִריִ :אי ׁ ָש ַחט עוֹ לָ ה אוֹ ׁ ְשלָ ִמיםָ ,הכִ י נ ִַמי.
ישא,
ֶא ָּלאָ ,הכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןְּ :כגוֹ ן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַחט ַח ּ ָטאת ְ ּב ֵר ׁ ָ
ְּכ ִד ְתנַן:
" ִאם ִ ּג ֵ ּ
יל ַח ַעל ַא ַחת ִמ ׁ ּ ְש ָל ׁ ְש ָּתן – יָ ָצא" )נזיר מה.(.
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 .23כח ,ב
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ִתגְ ַל ַחת ָט ֳה ָרה,
ֲא ָבל ְ ּב ִתגְ ַל ַחת טו ְּמ ָאה  -יָ ֵפר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמרִ :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ְמנ ּו ֶּו ֶלת.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ִתגְ ַל ַחת ָט ֳה ָרה יָ ֵפר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמרִ :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ְמגֻ ַ ּל ַחת".
וְ ַת ָ ּנא ַק ָּמא ָא ַמר לְ ָךֶ :אפְ ׁ ָשר ְ ּבפֵ ָאה ָנכְ ִרית.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ רּ ְ :ב ֵפ ָאה נָכְ ִריתַ ,א ְ ּי ֵידי דְּ זו ֲּה ָמא לֹא ִנ ָיחא לֵ ּיה.
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 .24כח ,ב – ל ,א
ִמ ְׁשנָה
ָה ִא ׁיש ַמדִּ יר ֶאת ְ ּבנוֹ ְ ּבנָ זִ יר,
וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ַמדֶּ ֶרת ֶאת ְ ּבנָ ּה ְ ּבנָ זִ יר.
יצד?
ֵ ּכ ַ
יל ַח ,אוֹ ׁ ֶש ִ ּג ְ ּ
ִ ּג ֵ ּ
ילחוּה ּו ְקרוֹ ָביו,
יחה ,אוֹ ׁ ֶש ִּמיח ּו ְקרוֹ ָביו.
ִמ ָ
ָהיְ ָתה לוֹ ְ ּב ֵה ָמה מו ְּפ ֶר ׁ ֶשת:
ַה ַח ָּטאת ָּ -תמוּת,
וְ ָהעוֹ ָלה ִּ -ת ְק ַרב עוֹ ָלה.
ו ׁ ְּש ָל ִמים  -יִ ְק ְרב ּו ׁ ְש ָל ִמים ,וְ נֶ ֱאכָ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.
ָהי ּו לוֹ ָמעוֹ ת ְסתו ִּמין :יִ ּ ְפל ּו ְלנְ ָד ָבה.
ָמעוֹ ת מו ְּפ ָר ׁ ִשים:
דְּ ֵמי ַח ָּטאת  -יֵ ְלכ ּו ְליַ ם ַה ֶּמ ַלח ,לֹא נֶ ֱהנִ ין וְ לֹא מוֹ ֲע ִלין.
דְּ ֵמי עוֹ ָלה  -יָ ִביא ּו עוֹ ָלהּ ,ומוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
דְּ ֵמי ׁ ְש ָל ִמים  -יָ ִביא ּו ׁ ְש ָל ִמים ,וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ֵאינָ ן ְטעוּנִ ין ֶל ֶחם.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ׁיש – ִאין,
ֲאבָ ל ִא ׁ ּ ָשה  -לֹא.
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר.
כט,א וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ^ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ְּכ ֵדי לְ ַח ּנְכוֹ ְ ּב ִמצְ וֹ ת.
ִאי ָהכִ יֲ ,אפִ ילּ ּו ִא ׁ ּ ָשה ַנ ִמי!
ָק ָסבַ רִ :א ׁיש ַח ָ ּייב לְ ַח ּנ ְֵך ְ ּבנוֹ ְ ּב ִמצְ וֹ ת,
וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ַח ּיֶיבֶ ת לְ ַח ּנ ְֵך ֶאת ְ ּבנ ָּה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" ַ -א ְּמט ּו לְ ָהכִ יּ ְ :בנוֹ ִ -איןּ ִ ,ב ּתוֹ – לֹא.
ֶא ָּלא לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ֲ -אפִ ילּ ּו ִ ּב ּתוֹ !
ָק ָסבַ רּ ְ :בנוֹ ַ -ח ָ ּייב לְ ַח ְ ּנכוֹ ,
ִ ּב ּתוֹ ֵאינוֹ ַח ּיָיב לְ ַח ְ ּנכָ ּה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" – ַא ָהכִ יּ ִ " :בנְזִ ירוּת – ִאיןּ ִ ,בנ ְָד ִרים  -לֹא.
ֶא ָּלא ,לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ֲ -א ִפילּ ּו נ ְָד ִרים נ ִַמי!
יב ֲעיָ א ָק ָא ַמר,
לֹא ִמ ָ ּ
יב ֲעיָ א ִ ּב ְנ ָד ִרים דְּ לֵ ית לֵ ּיה ִני ּווּל,
לֹא ִמ ָ ּ
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ִ ּב ְנזִ ירוּת דְּ ִאית לֵ ּיה נִי ּווּלֲ ,אפִ ילּ ּו ָהכִ י ַח ָ ּייב לְ ַח ְ ּנכוֹ .
יחה אוֹ ׁ ֶש ִּמיחוּה ּו ְקרוֹ ָביו",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" ַה ְיינ ּו דְּ ָק ָת ֵניִ " :מ ָ
ֶא ָּלא ,לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִינָ א דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישָּ :כל ְּכ ִמי ֵ ּניהוֹ ן ְקרוֹ בִ ים דְּ ָא ְמ ִרין לֵ ּיה :לָ א ִּתיגְ ְמ ֵר ּיה ִמצְ וֹ ת?!
ָק ָסבַ רָּ :כל ִחי ּנו ְּך דְּ לֹא ֲח ׁ ִשיב ,לֹא ִנ ָיחא לֵ ּיה.
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ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ְמגַ ֵּל ַח ,וְ ָעבֵ יד ַה ָ ּקפָ ה.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנינָא ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישְּ " :כ ֵדי לְ ַח ּנְכוֹ ְ ּב ִמצְ וֹ ת" ָ -הא ָק ָעבֵ יד ַה ָּק ָפה!
אש ִמדְּ ַר ָ ּבנַן ,וְ ִחי ּנו ְּך ִמדְּ ַר ָ ּבנַן,
ָק ָסבַ רַ :ה ָ ּקפַ ת ָּכל ָהרֹ ׁ
וְ ָא ֵתי ִחי ּנו ְּך דְּ ַר ָ ּבנַן ,וְ ָד ֵחי ַה ָ ּקפָ ה דְּ ַר ָ ּבנַן.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" ַ -א ָהכִ י ְמגַ ֵּל ַח ּו ַמ ְי ֵיתי ָק ְר ָ ּבן.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנינָא ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישְּ " :כ ֵדי לְ ַח ּנְכוֹ ְ ּב ִמצְ וֹ ת" ָ -הא ָקא ַמיְ ֵיתי חו ִּּלין לָ ֲעזָ ָרה!
יְיתא.
ָק ָסבַ ר :חו ִּּלין ָ ּב ֲעזָ ָרה לָ או דְּ אוֹ ַר ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֲ " :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר" ַ -א ָהכִ י ִּכי ִמ ּ ַיט ֵּמא ַמ ְי ֵיתי ָק ְר ַ ּבן צִ ּ ֳיפ ִרין וְ ָאכֵ יל כּ ֹ ֵהן ְמלִ ָיקה.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲח ִנינָא ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָ -הא ָק ָאכֵ יל נְ בֵ ילָ ה!
ָק ָסבַ רְּ :כ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,דְּ " ֵאין ׁ ְש ִח ָיטה לָ עוֹ ף ִמן ַה ּתוֹ ָרה".
וְ "חו ִּּלין ָ ּב ֲעזָ ָרה  -לָ או דְּ אוֹ ַריְ ָיתא".
וְ ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָהכִ י?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַח ָּטאת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ִהיא ָ ּב ָאה ַעל ַה ָּס ֵפקֶ ׁ ,ש ֵאינָ ּה נֶ ֱא ֶכ ֶלת?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵק ָבה") 61ויקרא טו ,לג(,
ַמ ִ ּק ׁיש נְ ֵק ָבה ַל ָּזכָ ר,
יאה ָק ְר ָ ּבן ַעל ַה ַּודַּ אי,
ב
מ
ה
ב
ק
ף
א
אי
ו
ה
ל
ע
ן
ב
ַ נְ ֵ ָ ְ ִ ָ
ַמה ָּז ָכר ֵמ ִביא ָק ְר ָ ּ ַ ַ ַּ דַּ
יאה ַעל ַה ָּס ֵפק.
ו ַּמה ָּזכָ ר ֵמ ִביא ַעל ַה ָּס ֵפק ַ -אף נְ ֵק ָבה ְמ ִב ָ
ַמה ָּז ָכרֵ ,מ ִמין ׁ ֶשהוּא ֵמ ִביא ַעל ַה ַּודַּ אי ֵמ ִביא ַעל ַה ָּס ֵפק –
יאה ַעל ַה ָּס ֵפק".
יאה ַעל ַה ַּודַּ אי ְמ ִב ָ
ַאף נְ ֵק ָבה ִמ ִּמין ׁ ֶש ִהיא ְמ ִב ָ
יאה ָק ְר ָ ּבן וְ נֶ ֱא ָכל!
ִאיַ :מה ָּזכָ ר ֵמ ִביא ָק ְר ָ ּבן וְ נֶ ֱאכָ ל ַ -אף נְ ֵק ָבה ְמ ִב ָ
כט,ב ָא ַמ ְר ָּת^ :לֹא,
אמר ִ ּבנְ ֵק ָבה ׁ ֶש ׁ ְשנֵ י ִא ּ
ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבזָ ָכר ׁ ֶש ֵ ּכן ִא ּ
יסו ִּרין"!
יסוּר ֶא ָחד ֹ ּ -
ת ַ
ַמאי " ׁ ְשנֵ י ִא ּ
יסו ִּרין"?
לָ או ִא ּיסוּר ְנבֵ ילָ ה ,וְ חו ִּּלין ָ ּב ֲעזָ ָרה!
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה ּדְ ַרב ִא ָיקא:
וְ ִדילְ ָמא ִמ ַיח ַ ּייב ֲעלֵ ּיהִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ְית ֲחזִ י ִּכ ְת ֵרין ִא ּיסו ִּרין ִמדְּ ַר ָ ּבנַן!
לֵ ָימא ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
" ַעד ָמ ַתי ַמדִּ יר ֶאת ְ ּבנוֹ ְ ּבנָ זִ יר?
ש ָערוֹ ת,
ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יע ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים".
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
ּ
ַמאי לָ או ַּתנ ֵָאי ִהיא,
ַר ִ ּבי ָסבַ רֲ :הלָ כָ ה ִהיא ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִה ִ ּג ַיע לְ עוֹ נַ ת נְ ָד ִרים,
ש ָערוֹ ת".
ַמדִּ יר לֵ ּיה וְ ָאזֵ יל ַעד דְּ ַמיְ ֵיתי " ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ּ
ּ
יע ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים",
ג
י
ש
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶ ַ ִ ַ
ּ
ָסבַ ר ְּכ ֵדי לְ ַח ְ ּנכוֹ ְ ּב ִמצְ וֹ ת ,וְ כֵ יוָ ן דְּ ָנ ֵפיק ֵמ ְר ׁשו ֵּת ּיה ּת ּו לֹא ִמ ַיחיַיב.
ָא ְמ ִרי :לֹא,
ְ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא " ֲהלָ כָ ה ִהיא ְ ּבנָזִ יר" ,וְ ָהכָ א ְ ּב"מו ְּפלָ א ַה ּ ָסמוּך לְ ִא ׁיש" ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י.
ַר ִ ּבי ָסבַ ר" :מו ְּפלָ א ַה ּ ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש" דְּ ַר ָ ּבנַן ,וְ ָא ְת ָיא דְּ אוֹ ַריְ ָיתא דָּ ְחיָא דְּ ַר ָ ּבנַן.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָסבַ ר" :מוּפְ לָ א ַה ּ ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש" דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא.

 61וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָת ּה וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵק ָבה וּלְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִעם ְט ֵמ ָאה
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וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאְּ " :כ ֵדי לְ ַח ְ ּנכוֹ ְ ּב ִמצְ וֹ ת"ּ ,ו"מוּפְ לָ א ַה ּ ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש" דְּ ַר ָ ּבנַן ִהיא.
ַר ִ ּבי ָסבַ רָ :א ֵתי ' ִחי ּנו ְּך' דְּ ַר ָ ּבנַן וְ ָד ֵחי "מו ְּפלָ א ַה ּ ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש" דְּ ַר ָ ּבנַן.
יע ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים",
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ָא ַמר " ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
ְ
ָק ָסבַ ר :לֹא ָא ֵתי ' ִחי ּנו ְּך' דְּ ַר ָ ּבנַן וְ ָד ֵחי "מו ְּפלָ א ַה ּ ָסמוּך לְ ִא ׁיש".

לֵ ָימא ָהנֵי ַּת ָ ּנ ֵאי ִּכי ָה ֵני ַּת ּנ ֵָאי,
דְּ ַתנְ ָיא:
יאל.
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ׁ ֶש ִהדִּ ירוֹ ָא ִביו ְ ּבנָ זִ יר ,וְ ֵה ִביאוֹ ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ש ָערוֹ תִ ,אם לֹא ֵה ִביא.
יאל בּ וֹ ְדקוֹ ֵל ַידע ִאם ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ל
מ
ג
ן
ב
ּ
ר
וְ ָהיָ ה ַ ָ ַ ְ ִ ֵ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יע ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים ִאם ָלאו.
ֵל ַידע ִאם ִה ִ ּג ַ
ָא ַמר לוֹ ַ :ר ִ ּביַ ,אל ִּת ְצ ָט ֵער ְלבוֹ ְד ֵקנִ י,
ִאם ָק ָטן ֲאנִ י ֶ -א ְהיֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַא ָ ּבא,
ִאם ָ ּגדוֹ ל ֲאנִ י ֶ -א ְהיֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַע ְצ ִמי.
אשוֹ .
יאל וּנְ ׁ ָשקוֹ ַעל רֹ ׁ
ָע ַמד ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ָר ֵאל.
ָא ַמר :מו ְּב ָטח ֲאנִ י ְ ּבזֶ ה ׁ ֶשמוֹ ֶרה ֲה ָלכָ ה ְ ּביִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל".
ָא ְמרוּ :לֹא ָהי ּו יָ ִמים מ ּו ָע ִטים ַעד ׁ ֶשהוֹ ָרה הוֹ ָר ָאה ְ ּביִ ְ ׂ
יע ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים" –
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
"אם ָק ָטן ֲאנִ יֶ ,א ְהיֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַא ָ ּבא".
ַהיְינ ּו דְּ ָק ָא ַמרִ :
ּ
ש ָערוֹ ת" " -וְ ִאם ָגדוֹ ל ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ִ ּב ׁ ְש ִביל ַע ְצ ִמי"?!
ֶא ָּלא ,לְ ַר ִ ּבי דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶש ָ ּי ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ל,א ָהא ִ ּב ְר ׁשו ֵּת ּיה דַּ ֲאבו ַּּה ָק ֵאים!
ֶא ָּלא ,דְּ ָא ַמרֱ :א ֵהא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ַא ָ ּבאֱ ,א ֵהא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ַעצְ ִמי.
ִאי ַא ְי ֵיתי ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָ -ק ֵאים ִ ּבנְ זִ ירוּת דִּ ילֵ ּיה ,וְ לִ בְ ּסוֹ ףָ ,ק ֵאים ִ ּב ְנזִ ירוּת דַּ ֲאבו ַּּה.
ְיתי ְ ּב ִמצְ ֵעי ַמאי?
וְ ִאי ַאי ֵ
ָהנִ ָיחא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה דְּ ָא ַמרַ :עד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַיע לְ עוֹ נַ ת ָנְד ִרים.
ש ָערוֹ ת" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר!
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶש ָ ּי ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ָא ְמ ִרי :לְ ַר ִ ּבי לֵ ָּיכא ַּת ַּק ְנ ָּתא ַעד דְּ י ֵָתיב דִּ ילֵ ּיה וְ ָי ֵתיב דַּ ֲאבו ִּהי.

"מי ֶשׁ ָא ַמר"
מסכת נזיר פרק ד' – ִ
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 .25ל ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
ָה ִא ׁיש ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו,
יה.
וְ ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַג ַ ּל ַחת ַעל נְ זִ ירוּת ָא ִב ָ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָא ִביו נָ זִ יר וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים ַעל נְ זִ ירוּתוֹ  ,ו ֵּמת.
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר ַעל ְמנָ ת ׁ ֶש ֲאגַ ֵ ּל ַח ַעל ָמעוֹ ת ַא ָ ּבא".
וְ ָא ַמרֲ :
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו יִ ְּפל ּו ִלנְ ָד ָבהֵ ,אין זֶ ה ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו.
ֵאיזֶ ה ּו ׁ ֶש ְּמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו?
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה הוּא וְ ָא ִביו נְ זִ ִירים,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים ִלנְ זִ ירוּתוֹ  ,ו ֵּמת,
62
זֶ ה הוּא ׁ ֶש ְּמ ַג ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָא ִביו.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ֲע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ִהיא ְ ּב ָנזִ יר.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמאי לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ בֵ ן יוֹ ֵר ׁש ֶאת ָאבִ יוּ ַ ,בת לֹא!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ לֵ ית לֵ ּיה ֶא ָּלא ַ ּבת,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :יוֹ ְר ׁ ִשין ְ ּג ִמ ִירין לָ ּה,
ל,ב ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :הלָ כָ ה.

 62ישנן גירסאות שונות למשנתנו.
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 .26ל ,ב
]" ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָא ִביו נָ זִ יר וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים ַעל נְ זִ ירוּתוֹ  ,ו ֵּמת.
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר ַעל ְמנָ ת ׁ ֶש ֲאגַ ֵ ּל ַח ַעל ָמעוֹ ת ַא ָ ּבא".
וְ ָא ַמרֲ :
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו יִ ְּפל ּו ִלנְ ָד ָבהֵ ,אין זֶ ה ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו.
ֵאיזֶ ה ּו ׁ ֶש ְּמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו?
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה הוּא וְ ָא ִביו נְ זִ ִירים,
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ָמעוֹ ת ְסתו ִּמים ִלנְ זִ ירוּתוֹ  ,ו ֵּמת,
זֶ ה הוּא ׁ ֶש ְּמ ַג ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָא ִביו"[.
ִא ַ ּיב ֲע ָיא לְ ה ּו:
ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ לֹא ּ ְפלִ יגֵ י?
וְ ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמר ּ ְפלִ יגֵ י,
ישא אוֹ ַא ּ ֵסיפָ א?
ַא ֵר ׁ ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יצד ָא ְמר ּו ָה ִא ׁיש ְמגַ ֵ ּל ַח ַעל נְ זִ ירוּת ָאבִ יו?
" ֵ ּכ ַ
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָא ִביו נָ זִ יר וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ָמעוֹ ת ִלנְ זִ ירוּתוֹ  ,ו ֵּמת,
"ה ֵרינִ י נָ זִ יר ַעל ְמנָ ת ׁ ֶש ֲאגַ ֵ ּל ַח ַעל ְמעוֹ ת ַא ָ ּבא" –
וְ ָא ַמרֲ :
זֶ ה ּו ׁ ֶש ְּמ ַג ֵ ּל ַח ַעל ְמעוֹ ת ָא ִביו.
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה הוּא וְ ָאבִ יו נְ זִ ִירים ,וְ ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ְמעוֹ ת ִלנְ זִ ירוּתוֹ ו ֵּמת –
ֲה ֵרי ֵאלּ ּו יִ ְּפל ּו ִלנְ ָד ָבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
יעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָא ְמרוּ:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
זֶ ה הוּא ׁ ֶש ְּמ ַג ֵ ּל ַח ַעל ְמעוֹ ת ָא ִביו".
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ָ ּב ֵעי ַר ָ ּבה:
יֵ ׁש לוֹ ׁ ְש ֵני בָ ִנים נְזִ ִירים ַ -מהוּ?
ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירין לָ ּה ָּ -כל דְּ ָק ֵדים ְמגַ ֵּל ַח,
אוֹ דִּ ילְ ָמאְ :ירו ׁ ָּשה ְ ּג ִמ ִירין לָ ּה ּו ּ ַפלְ ָ ּגא ָהוֵ י.
ָ ּב ֵעי ָרבָ א:
ְ ּבכוֹ ר וְ ּ ָפ ׁשוּט ַ -מאי?
ִהילְ כְ ָתא ְ ּג ִמ ִירין לָ ּה ,וְ ִהילְ ָּכ ְך לָ א ָ ּב ֵעי ַ ּגלּ ו ֵּחי לְ פוּם ַמאי דְּ ׁ ָש ֵקיל,
אוֹ דִּ ילְ ָמאְ :ירו ׁ ָּשה ִהיא ,וְ כִ י ֵהיכִ י דְּ ׁ ָש ֵקיל ּ ִפי ׁ ְשנַ יִםָ ,הכִ י ְמגַ ֵּל ַח?
וְ ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמרְ :ירו ׁ ָּשה ִהיא ,וּלְ פוּם דְּ ׁ ָש ֵקיל ְמגַ ֵּל ַח,
ּובְ חו ִּּלין הוּא דְּ ִאית לֵ ּיה ּ ִפי ׁ ְש ַניִםֲ ,אבָ ל ְ ּב ֶה ְקדֵּ ׁש לֹא.
אוֹ דִּ ילְ ָמאֵּ :כיוָ ן דְּ ָק ֵני לֵ ּיה לְ גִ לּ ו ַּח ,לָ א ׁ ְש ָנא?
ָאבִ יו ְנזִ יר עוֹ לָ ם וְ הוּא נָזִ יר ְס ָתם,
ָאבִ יו ָנזִ יר ְס ָתם וְ הוּא נְ זִ יר עוֹ לָ ם ַ -מאי?
ִּכי ְ ּג ִמ ִירין ִהילְ כְ ָתא ִ ּב ְס ַתם נְזִ ירוּת,
אוֹ דִּ ילְ ָמא :לָ א ׁ ְשנָ א?
וְ ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמר:
ָהכָ א ִא ִידי וְ ִא ִידי נְזִ ירוּת ָט ֳה ָרה,
ָ ּב ֵעי ַרב ַא ׁ ִשי:
ָאבִ יו ָנזִ יר ָט ֵמא וְ הוּא נָ זִ יר ָטהוֹ ר,
ָאבִ יו ָנזִ יר ָטהוֹ ר וְ הוּא נָזִ יר ָט ֵמא – ַמאי?
ֵּתיק ּו.

הדרן עלך מי שאמר

