
 

 

 

 

 

 

 

 [ מראגלא להוא כמעט  ל"ג שדף. כיון רוב  הענינים המובאים בדף זה הם מסוף דף ל"ב ומתחילת דף ל"ד

 , כנגדן בא ואחד בדרך מהלכיןששה אנשים  היו -משנה  .1

 , פלוני הבא כנגדנו הוא איש שזה נזיר הריני - מהן אחד אמר

 , פלוני זה שאין נזיר יניהר -אמר השני 

 , נזיר מכם שאחד נזיר הריני - שניםאמר השלישי ל

 כם נזיר.שאין אחד מהריני נזיר  -לשנים אמר הרביעי 

 , נזירים ששניכם הריני -אמר החמישי לשנים 

 כיצד הדין? – נזירים שכולכםהריני נזיר  - אמר השישי לכולם

 כיון שנזירות בטעות חלה.נזירים כולם  -בית שמאי  .א

  יהיה נזיר. נתקיימו דבריו שלאמי רק  -בית הלל  .ב

 רים.יחד אינו נזיר, כיון שלא היה ברור בשעה שנדרו האם אכן יהיו נזאאף  –רבי טרפון  .ג

 

 ולא נתברר לבסוף האם הוא פלוני? לאחוריו הרתיעכיצד הדין אם האדם המגיע כנגדם  .2

 .נזיר אינואחד אף  -תנא קמא  .א

 . נדבה נזיר הריני לאו ואם, חובה נזיר הריני כדברי היה אםכל אחד  יאמר - רבי שמעון .ב

 

 ? , הרי הוא נדר רק על הצד שלא יתקיימו דבריונזיר יהיה ודברי נתקיימו שלא מדוע לדעת בית הלל מי .3

 .שנתקיימו דבריו יהיה נזיר יש לגרוס: מיאכן  - יהודה רב .א

 .לוני אהיה נזירוהראשון אמר אם הבא כנגדנו אינו פ ,בית הלל באופן שחזרו בהם כל הנודרים בתוך כדי דיבורכוונת  – אביי .ב

 . אחרונים דבריו אלא הראשונים דבריו נתקיימו אל -וכוונת בית הלל 

 

 שאם בא לפנינו, הנודר שתנאו התקיים יהיה נזיר. מי הוא התנא הסובר כך?ומשמע  ,נזיר אינו - לאחוריו הרתיעשנינו:  .4

 שנודר האם הוא נזיר., וצריך שיהיה ברור בשעה להפלאה אלא נזירות נתנה שלאשסובר כיון  - טרפון' ראין לומר  .א

 , שאבד או שנגנב ומצאו והלך, כור מאה הזה בכרי שיהא מנת על נזיר הריני שנינו: -אלא ר' יהודה בברייתא לגבי כרי  .ב

 . בל רק נזירות שתהיה מודאיכיון שאדם מק מתיר יהודה' ורבנזירות מחמת הספק,  אותו ר' שמעון אוסר

 לאחוריו אינו נזיר הוא ר' יהודה. שסובר הרתיעוא"כ התנא 

 .פלוני לפנינואם היה מגיע לגבי שיו גם הוא נזיר, וכן כהיה נזיר, עו כור מאהיתכן שהיה מתגלה שהיו בו  נגנב לא אילוש כיון -ור' שמעון סבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד
 ע"ותש חמישי י"א בתשרייום 

 גל" – 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"  
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