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נזיר – ל"ב
.1

משמע במשנה  -שהתנא סבר שאין קונסים את הנזיר להשלים את הימים שבהם עבר ושתה יין .כדעת מי סבר?
בברייתא מצינו שתי דעות בענין :מי שנדר ועבר על נזירותו,
לרבנן :אין נזקקין לו להתירו או לקורבנותיו  -אלא א"כ מונה איסור כימים שנהג בהם היתר ,לר' יוסי :מספיק שישלים  30יום .ולפיכך:
א.

אפשר לבאר שהתנא סבר כר' יוסי  -ובמשנה מדובר שקיבל נזירות מרובה והכוונה שאין צריך להשלים יותר מ 30יום.

ב.

אפשר לבאר שסבר כרבנן  -וכוונת המשנה שצריך 'כמשעה שנזר' למנות שוב.

.2

בית שמאי סברו :הקדש בטעות חל ,ואעפ"כ כשלא קיבל נזירות כראוי ,נפסק שתצא ותרעה בעדר ,כיון שנתגלה שלא היה קדושה ,מה נלמד מכך?
שאף לבית הלל אע"ג שנפסק שתמורה בטעות חלה ,זה רק שהבהמה שהמיר בה עדין קדושה,
אבל אם נעקרה הקדושה כגון שנשאל לחכם נעקרה גם קדושת התמורה.
.

.3

קדושת מעשר חלה על התשיעי אם בטעות קרא לו עשירי .כיצד הדין אם יודע שהוא התשיעי וקורא לו עשירי בכוונה?
רב נחמן  -טעותו חלה ,אבל לא כוונתו.
רב חסדא ורבה בר רב הונא  -טעותו וכל שכן כוונתו חלה.
והקשו לרב נחמן מדברי בית שמאי לבית הלל' :אי אתם מודים שאילו קרא לתשיעי עשירי ...וכו' ששלשתן מקודשין'
ושתקו בית הלל ,מדוע שלא יענו :מה למעשר ש אינו קדוש כשקרא לתשיעי בכוונה עשירי ,על כרחך שזה גזירת הכתוב ואין ללמוד להקדש אחר.
ותירצו  -לא ענו כך ,כיון שבית שמאי יאמרו :קל וחומר הוא :מה מעשר שאינו קדוש בכוונה קדוש בטעות ,הקדש שקדוש בכוונה לא כל שכן.
אבל באמת אין זה קל וחומר  -כיון שכל הקדש תלוי בדעת הבעלים ולכן לא חל בטעות ,אבל במעשר יש גזירת הכתוב שחל על תשיעי רק בטעות.

.4

משנה  -מי שנדר בנזיר ,והלך להביא את בהמתו לקרבן ומצאה שנגנבה ,האם ניתן להתיר לו את נזירותו?
א.

אם נגנבה רק לאחר קבלת נזירותו  -אינו יכול להשאל ב'נולד' שאם היה יודע שתגנב לא היה נודר כיון שאינו שכיח ולא היה מעלה בדעתו.

ב.

אם נגנבה קודם שנזר  -אינו נזיר ,ואין זה נולד כיון שהבהמה כבר נגנבה ,אלא שהוא לא ידע מכך.

.5

במה אומרת המשנה שטעה נחום המדי שסבר שפותחים בנולד?
כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו בהמ"ק חרב ,אמר להם :אילו הייתם יודעין שבהמ"ק חרב ,הייתם נוזרים? אמרו לו :לא ,והתירן.
וכשבא הדבר אצל חכמים ,אמרו :כל שנזר עד שלא חרב בהמ"ק  -נזיר כיון שפתח זה הוא נולד ,ומשחרב בהמ"ק  -אינו נזיר.

.6

שטפוהו רבנן לר' אליעזר .במה?
במסכת נדרים סבר שפותחין בנולד ,וחכמים אסרו ,וכאן משמע שנמנה יחד עם חכמים והעבירהו לשיטתם.

.7

רבא :מודים חכמים שפותחים בתנאי נולד .כגון מה?
היו אומרים לנזירים  -א ם היה אדם מייעץ לכם שלא לנדור שמא יחרב בית המקדש הייתם נודרים? אם אומרים שלא ,מתירים להם.

.8

רב יוסף :שיחרב המקדש אינו 'נולד' כיון שכבר בנבואת ירמיהו כתוב ג' פעמים 'היכל השם' ,כנגד ג' מקדשות .כיצד דחו את דבריו?
אף אם ידעו שיחרב לא ידעו מתי.
ואע"פ שכתוב בדניאל 'שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך' ולמדו מכך שבתום שבעים שמיטות =  490שנה מאז חורבן בית ראשון ,יחרב
בית שני ,עדיין לא יודעים באיזה יום.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

