
  

  
  

  

  זירנ מתוך "דרך ישרה" מסכת
  תשע"ה כי תבא פרשת ,טו -ט  דפים

  דרך ישרה תמצית הדף

  הריני נזיר -שניפרק 
è óã- é  

  *הוצאת דבריו לבטלה. *אמרה פרה. 
נ הוי נדור, ודעת ''ה אינו נזיר ולר''האומר הריני נזיר מגרוגרות ודבילה לב. 1לבטלה  הוצאת דברים  .א

. 2נ הוי נדור ונזיר. ''ק דר''דהוי נזיר ולרבי יהודה אסורות עליו בקונם, ולל ק''ש אליבא דת''ב
מ חייב בדמיו דאין אדם מוציא דבריו לבטלה ולרבי יוסי פטור דבגמר ''האומר ערך כלי עלי, לר

א אי הוי נדר ופתח עמו ולמסקנא משום דאין ''מ ופליגי להו''ש אתו כר''דבריו אדם נתפס, וב
ש פוטר משום שלא התנדב כדרך ''. האומר הרי עלי מנחה מן השעורים ר3שאילה בהקדש. 

ה ''כ לימא מן העדשים אלא אתי כב''ש והדר ביה דא''ק מחייב וטעמיה לחזקיה כב''המתנדבים, ות
ה ''ובאומר אילו הייתי יודע הייתי אומר כראוי אבל באומר מן העדשים פטור, ולרבי יוחנן אתי כב

ה בעדשים ואשמועינן רבותא בשעורים דשייכא ''ום תפוס לשון ראשון והק דמחייב מש''וטעם ת
 במנחת העומר ובסוטה.

ש הוי נזיר ''ה אינו נזיר ולב''מי שאמר אמרה פרה הריני נזירה אם עומדת אני וכן בפתיחת דלת, לב  .ב
פרה רבוצה לפניו ואמר  . היתה1י קאמרי שאסורה עליו, ומקשינן וכי פרה מדברת ומתרצינן ''ולר

שיהיה נזיר מבשרה אם תעמוד ועמדה מאליה ופליגי לשיטתם בנזיר וגרוגרות, ואיכא צריכותא 
בגרוגרות דלא מיחלפי בענבים ובשר שהולך ביחד עם יין וכן בדלת, ודחינן דלא קתני אם עמדה 

אמר הריני נזיר אם  .3. בהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר הרי היא עלי קרבן וקשיא מדלת. 2מאליה. 
ה אם ''ש אם יצליח להעמידה ולב''לא עמדה ולבסוף עמדה מאליה ופלוגתייהו מאי תֹורפיה דלב

. למסקנא באומר שיהא 4י קאמר שהפרה עליו קרבן והרי לא התפיס בה כלום. ''תעמוד, וקשיא דר
ן להחיל כך ש דקסברי שנית''ה קאמרי לדברי ב''נזיר מבשרה אם לא עמדה ונעמדה מאליה, וב

 ש ענו דתורפיה בהקמתה.''נזירות מיהו תורפיה משום דרביעא וב
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  *תנאי וטעות בנזירות. *התחייב לגלח נזיר. *שליח לקדש אשה. 
ז נזיר, אבל בהיה שיכור ''מי שמזגו לו כוס ואמר שהוא נזיר ממנו ה. 1טעות בקבלת הנזירות ותנאי   .א



  

ז נזיר ''מ שאשתה יין ואטמא למתים ה''. הריני נזיר ע2עליו כקרבן. אינו נזיר דכוונתו שיהא אסור 
כ בתורה ''ש חולק גם הכא או דמודה הכא משום דהוי מתנה על מש''ואסור בכולן, ופליגי האם ר

ש ''ז אסור ור''. יודע אני שיש נזירות אבל אינני יודע שנזיר אסור ביין ה3ולאידך הויא כאומר חוץ. 
ש אוסר, וקשיא ''ז מותר ור''. יודע שנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירין לי ה4מתיר. 

ש לא ''ש אוסר, או דברישא נזר מחדא ובסיפא נשאל על אחד ולר''ממציעתא ואמרינן איפוך ור
 סגי, או דפליגי בנדרי אונסין.

בירו שמע ואמר ואני ועלי לגלח נזיר, אם . אמר הריני נזיר ועלי לגלח נזיר וח1המתחייב לגלח נזיר   .ב
. מדייקינן ממשנתינו שאם חבירו אמר ואני ולא אמר ועלי קאי 2היו פקחים מגלחין זה את זה. 

אפלגיה דדיבורא ואמרינן דקאי ארישא דנזיר ולא על סיפא דגילוח דעליה קאי דיבור ועלי, והא 
. האומר חצי קרבנות נזיר עלי 3גב רישא. דבסיפא נאמר ואני ועלי אף דליכא תרתי מילי נקט לה א

מביא דמי חצי קרבן, ואם אמר קרבנות חצי נזיר עלי מביא קרבן שלם כיון דלא אשכחן נזירות 
מ מגלח נזיר שלם דבאמרו ''לפלגא, ובאומר הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר ואני עלי לר

 חצי נזיר דהוי נדר ופתחו עמו. הרי עלי נתחייב בגילוח נזירות שלימה ולחכמים מגלח

האומר לשלוחו בסתמא צא וקדש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם משום חזקה שליח עושה   .ג

. קן מפורשת שפרח ממנה גוזל לאויר העולם אין לה תקנה ואילו שאר קינין 1שליחותו, והקושיות 
פילו אם מצאה בשוק דעלמא מיתקנן ולא אמרינן על כל חדא הא ניהו, ודחי דאשה לא ניידא וא

. מודה באשה שבשעת מינוי השליח לא היה לה בת ונכדה ֵאם 2כ קן דנייד. ''חוזרת לניחותא משא
ואחות כיון שעושהו שליח למה שעומד לפניו, ומקשינן ממשנתינו שיכול לגלח נזיר אף דבשעה 

א ''הטעם שאנ בשליחות, ודחי ד''מ דקאמר אי משכחנא וה''שנדר טרם קיבל על עצמו נזירות ש
א לומר לאפטרופוס שיפר ''. לרבי יאשיה א3לעשות שליח עבור דבר שאינו יכול לעשות עתה. 

לאשתו את כל הנדרים שתדור שנאמר אישה יקימנו אף דאיהו לא מצי להפר, ודחי דקאי אליבא 
 א שניתן להפר וטעם המינוי שמא יטעה או ירתח או ישכח. ''דר
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  לכשיוולד. *טומאה באמצע ובסוף הנזירות. *נזיר לכשיוולד ומאה יום. הדרן!*מקבל נזירות 
ז נזיר ואם ''. הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן ה1ל ''לד ומאי קמוולכשי דיני המקבל נזירות  .א

ל דאין כוונתו לכשיבנה, ואם אמר לכשיהיה לי ולד ''נולדה בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר וקמ

 שמצריך. הפילה אשתו אינו נזיר כרבי יהודה דכרי 2יני אינשי. ל אף שאינו נחשב ב''וקמחייב 
ש אומר שיהא ''ור ועבודה ועלתה בתיקו,הפלאה ובעי בהפריש קרבן וחזרה אשתו וילדה לענין גיזה 

. 3ה. כ ילדה יהיה נזיר ויחזור ויתנ''נזיר ויעשה תנאי שאם אינו בן קיימא הריני נזיר נדבה וכן אם אח
ל ''הריני נזיר לכשיהא לי בן וחבירו אמר ועלי בעי האם מחוייב לכשיוולד לעצמו או לחבירו, ואת

אחר אמר שיהיה נזיר  יה מילתא בעי אם אדםכסיפא ל ל כל דבפניו''ואת ,אמר ואניבלעצמו בעי 
ועלו  לכשיוולד לפלוני ושמע חבירו ואמר ואני האם כוונתו על עצמו או דקאמר שאוהבו כמוהו,

ם את שלו כ נולד לו בן משלי''. הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן והתחיל למנות את שלו ואח4בתיקו. 
ואח"כ מונה את של בנו, ואם אמר הריני נזיר כשיהיה לי בן  ונזיר והתחיל למנות את שלו ונולד לו 

הריני נזיר לאחר . רבא בעי באומר 5כ משלים את שלו. ''בן מניח את שלו ומונה את של בנו ואח
ל דלא חל ''עשרים יום ומעכשיו: שלושים יום האם חל מיד דאיכא יתורא רק של עשרה יומין, ואת



  

ל דלא חל כיון דיכול ''מה הדין באומר הריני נזיר לאחר עשרים יום ומעכשיו נזיר מאה יום, ואת
הדין באמר שיהא  ל שיכול להשאל מה''כ מה הדין באמר שיהא מעכשיו נזיר עולם, ואת''לחול אח

א להשאל, וכן באומר כמשה בשבעה באדר, ''נזיר מעכשיו ובעוד עשרים יום נזיר שמשון דא
כ שמונים ''כ שלושים ואח''ופשטינן שהאומר נזיר לאחר עשרים יום ומעכשיו מאה מונה עשרים ואח

  להשלים את נזירותו הראשונה. 
זיר לכשיוולד לי בן ונזיר והתחיל למנות . האומר נ1הדינים בנטמא באמצע הנזירות או בסופה   .ב

כ ממשיך את שלו, ואם נטמא בימי בנו לרבי ''כ נולד לו בן אמרינן דמונה את נזירות בנו ואח''ואח
ל סותר רק את של בנו דכל ''יוחנן סותר את הראשונה משום דהויא חדא נזירות אריכתא ולר

ל אינו סותר ''נן סותר שהרי עומד בנזירות ולרכ נטמא, לרבי יוח''. נזיר שנצטרע ואח2נזירות לחוד. 
. נטמא ביום גידול 3כ הכא. ''ל דהתם תרוייהו הוו נזירות משא''דצרעת לחוד ונזירות לחוד, וקמ

שיער לרב אינו סותר ואתיא אפילו לרבי יוחנן משום דכבר השלים נזירותו, ולשמואל סותר ואתיא 
. הכל מודים שאם קדש שיער בדם אין לו תקנה, 4ל דהתם תרי נזיריות והכא חדא. ''אפילו לר

כ הוי תוך מלאות וסותר, אלא אליבא דרבנן ''א הסובר תגלחת מעכבת א''ואמרינן דאליבא דר
ח לוקה רק על ''. נזיר שכלו לו ימיו לריב5דאינה מעכבת וקאמר שאין לו תקנה למצות גילוח. 

זרו, ומותבינן מברייתא דלוקה אף על הטומאה ולא על התגלחת והיין דיליף מקרא וטימא ראש נ
 תגלחת ושתיית יין.

האומר הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונזיר מאה יום ונולד לו בן עד שבעים יום לא סותר ולאחר שבעים   .ג
סותר דאין תגלחת פחותה משלושים יום, ויום שלושים לרב עולה לכאן ולכאן דלא כמשנתינו. 

הקובר את מתו שמונה ימים קודם לרגל בטלה הימנו מצות . 1ומפרשינן כמאן אמרה רב לשמעתיה 
שלושים ולאבא שאול סגי בשבעה דקסבר יום שביעי עולה לכאן ולכאן, ודחי ה"מ באבילות שבעה 

כ ראתה אף ''. שומרת יום שהקריבו עליה קרבן פסח ואח2דרבנן ומנלן לנזיר דהוי דאורייתא. 
משום דמקצת היום ככולו, ודחי דטעמיה שזב שאינה אוכלת פטורה מלעשות פסח שני וטעמיה 

מטמא מדאורייתא מכאן ולהבא ורק מדרבנן מטמא למפרע ומוכחינן מהא דפטור מלעשות פסח 
שני ודחי דלמא תהום דזיבה התירו, ואמרינן דלרבי יוסי משכחת לה זבה גמורה אם שלשה ימים 

 שפעה או ראתה סמוך לשקיעה. 
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 הקוראיםקהל ניתן להצטרף ל, 
  ולקבל את העלון במייל 

 :תגובות והערות פרטיםל
yesodot100@gmail.com  
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   הושלמה סדרת "דרך ישרה" על כל הש"ס!
  :יצאו לאור בס"ד מסכתות

  

 מחודדין בפיך. עם תרכוב  

 מהדורה חדשה שבת.  

 יןבעירו  

 פסחים  

 שקלים ר"ה  

 יומא  

 סוכה  

 ביצה תענית  

עם מדרש פורים-מגילה, 
  תוספתא, ותמצית מחיר יין לרמ"א

 מו"ק חגיגה  

 יבמות  

כתובות   
נדרים   
נזיר סוטה   
גיטין   
 עם תורתך שעשועי, - קידושין

 סימני הדף, ותוספתא

 בבא קמא  
 בבא מציעא 
 ב-בבא בתרא א 
 יש סדר  עם ב-סנהדרין א"

 לגמרא" ותמצית כל המסכתא.

 מכות שבועות  
 עם עבודה זרה הוריות 

  מחודדין בפיך
 זבחים 
 מנחות 
 חולין 

 ם הקדמות ומושגיםע בכורות  
 תמורה-ערכין 
 מעילה-כריתות 
 נדה 

  .₪ 5מחיר:  yesodot100@gmail.com בני ברק, 5053, ת.ד. 054-8479220בטל'  :ניתן להשיג
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