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  לר''ש דביאר דשכר שכר לאלופי למקדש דיין הוא דאסור אבל

קשה דהרי גם כאן וגם במקדש כתיב שאר דברים המכרים לא, 

בהדיא דגם שכר אסור ולא רק מיין, ושכר הוא משאר דברים 

כרים, ולמה אמרו כאן דמיין לחודיה נאסר. ועיין בתוד''ה שהמ

והיינו דכן  לאלופי דכתב ואינו חייב למקדש אלא איין ושכר,

קשה מאי שנא שכר לשאר דברים  אסור גם בשכר, וא''כ

רים, הרי גם הוא אינו יין. ועיין ברש''ש שמוחק כאן המשכ

בתוס' הא דשכר וגורס רק יין, וא''כ ודאי קשה כנ''ל למה 

 ? )הערה ט'(בשכר דכתיב בהדיא אין אסור

  במשנה הריני כשמשון כבן מנוח כבעל דלילה ביארו מה דאמרו

דמיירי שאמר שלוש לשונות יחד, גם כשמשון גם כבן  בגמ'

בעל דלילה או כמי שעקר מנוח וגם אחד מן האחרים, או כ

מהיכן לגמ' לפרש כן המשנה, הרי כמו שדי דלתות עזה, וקשה 

לומר שעקר דלתות עזה לבד וכדכתיב בסיפא, מניין לנו דמה 

שנה דכתיב ברישא כשמשון לא די בזה לבד, ובאמת אפשר דהמ

באה לומר כמה לשונות שאם אמר כל אחד מהם לבד הוה נזיר 

שמשון. וגם קשה על הגמ' דאם מיירי שאמר הג' לשונות יחד, 

למה חילק בדבריו כשמשון כבן מנוח וכו', היה לו לנודר 

? למינקט בדבריו לשון אחד כשמשון בן מנוח שהוא בעל דלילה

 )הערה י''א(
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 גבי בר פדאבגמ'  נקטו למההקשה עיין בתוד''ה אמר לך ש 

רים מקצת היום נעשה כאומר שלימין, הרי לבר פדא אין אומ

אם נאמר נעשה כאומר ל' די בזה לחייבו ככולו, וממילא גם 

ן נעשה כאומר 'שלימין'. ותירץ להמתין לל''א, ולמה נקטו כא

בר מין, לכך גם גבי בעינן לומר באומר שלידהיות וברב מתנא 

להמתין די שיאמר ל' לחייבו לבר פדא באמת ו פדא נקטו כן,

קשה דהרי אם בהדיא נחלקו בר פדא ורב מתנא בהא לל''א. ו

, אדרבא היה לגמ' והוא מעיקר מחלוקתםדמקצת היום 

להדגיש ולומר דלבר פדא נעשה כאומר ל' ואפי' בלא אמר 

 כברב מתנא? )הערה ט''ו(שלימין, וכ''ש שלא למינקט בזה 

  אפי' מאה שנה אפי' אלף שנים אין  והתניאבגמ' הא דהביאו

למה כאן במשנה כשאמר קשה , זה נזיר עולם אלא נזיר לעולם

מכאן ועד סוף העולם אינו נזיר לעולם כמו כשאמר לאלף 

שנים, הרי בשניהם איירי בזמן קצוב, דגם עד סוף העולם היינו 

 ? )הערה כ''ג(חמש מאות שנה וקצוב הוא, ומאי שנא

 תימא דברי הכל באומר אילו הייתי יודע  אמר אפי'דר' יוחנן ל

היות וביאר שהיינו ו ,שאין נודרין כך לא נדרתי כך אלא כך

קשה  דע נתקיימו דבריו על מה שכן אפשר,דבריו אח''כ דלא י

דהרי שם במשנה יש אופן שאמר הרי עלי מנחה בלא שמן ובלא 

לבונה, ובזה א''א לפרש שלא ידע דבעינן שמן ולבונה, דאל''כ 

ה אמר בלא, ומ''מ אמרו ת''ק שם דיביא מנחה גם עם שמן למ

ולבונה, ואפי' שבאופן זה לא יוכל לומר אילו הייתי יודע, 

משמע דלא בשביל טענה זו צריך להביא מנחה, וא''כ א''א 

  ? )הערה ל''א(לומר דלדברי הכל הוא
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 דף ד ע''א

בגמ' ור''ש היינו טעמא דכתב  .ט

שכר לאלופי שכר שכר למקדש 

וכו' מה גבי נזיר יין הוא 

דליתסר אבל שאר משקין לא 

היינו אף גבי מקדש וכו'. 

דמכאן למידים דשאר דברים 

המשכרים אין איסור ליכנס אחר 

שתייתם למקדש. אבל קשה 

דהרי גם כאן וגם במקדש כתיב 

בהדיא דגם שכר אסור ולא רק 

מיין, ושכר הוא משאר דברים 

המשכרים, ולמה אמרו כאן 

דמיין לחודיה נאסר. ועיין 

בתוד''ה לאלופי דכתב ואינו 

ר, חייב למקדש אלא איין ושכ

והיינו דכן אסור גם בשכר, וא''כ 

קשה מאי שנא שכר לשאר 

דברים המשכרים, הרי גם הוא 

אינו יין. ועוד קשה דעיין 

ברש''ש שמוחק כאן בתוס' הא 

דשכר וגורס רק יין, וא''כ ודאי 

קשה כנ''ל למה בשכר דכתיב 

בהדיא אין אסור. ועוד קשה מה 

הסברא כלל לחלק בין יין לשאר 

הרי אם האיסור  דברים המכרים,

ביין הוא משום שאסור לעבוד 

מתוך שכרות, מה הנפק''מ ממה 

נשתכר, הרי עדיין עובד הוא 

מתוך שכרות. וצריך לומר 

שבאמת יש חילוק בשכרות 

עצמו בין יין לשאר דברים 

כדבש וחלב, דהם רק מכבידים 

על האדם ואינו צלול בדעתו 

לגמרי, ומשא''כ ביין שמשכרו 

. אבל א''כ לגמרי ולכך אסור

עדיין קשה, דזיל בתר שכרות, 

והמציאות הוא שיש דברים 

המשכרים יותר מיין, ולמה נקטו 

יין דווקא, היה לכתוב לומר דאל 

יכנס למקדש כשהוא שתוי או 

שיכור, ולכתוב כללים איזהו 

שיכור שאסור עליו ליכנס 

למקדש, ומה עניין היין דווקא. 

ובשלמא גבי נזיר ניחא דמיין 

לא משאר דברים, דלא נאסר ו

איירי כלל גבי שכרות, אבל גבי 

 מקדש קשה, וצ''ע.

בגמ' איבעית אימא ר' שמעון  .י

לית ליה איסור חל על איסור 

היינו דלר''ש מיין למידים וכו'. 

לאסור גם ביין של מצוה דהיינו 

גם בנשבע לשתות יין, ומשכר 
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למידים שיחול איסור נזירות גם 

אם כבר נשבע שלא לשתות, 

למימר דכאן האיסור חל על ו

איסור. אבל קשה דאם כבר 

למדנו מיין לאסור משום נזירות 

היין אפי' אם נשבע לשתות יין, 

והיינ שהנזירות מבטלת 

השבועה, א''כ כ''ש שתבטל 

השבועה כשממילא נשבע שלא 

לשתות יין, דאם לבטל השבועה 

כדי לעביד איפכא ממנו עושה 

הנזירות, כ''ש שלבטל השבועה 

קיימה משום הנזירות יכול ול

לעשות, ולמאי בעינן כלל לימוד 

מיוחד ללמוד כן משכר. ועוד 

קשה למה אמרו דכאן למידים 

דהאיסור חל על האיסור דלא 

כדסבר ר''ש בכל מקום, הרי 

אפשר לומר דמבטל האיסור 

הראשון ולכך חל הנזירות, וכמו 

שאמרנו. ואולי יש לומר דלפי 

ר תירוץ זה עכשיו צריך לומ

איפכא, דמיין למידים לבטל 

השבועה כשנשבע שלא לשתות 

יין, והיינו לאסור השתיה לא 

משום השבועה ארלא משום 

הנזירות, ובאמת אין האיסור חל 

על האיסור, אלא מבטל 

הראשון, ואילו משכר למידים 

דהנזירות חלה אפי' כנגד 

שבועה לגמרי, והיינו אפי' 

כשנשבע לשתות יין, וממילא 

ק''ו, אלא מן הראשון אין כאן 

למידים הקל ומן השני החומר, 

 וצ''ע בזה.

במשנה הריני כשמשון כבן  .יא

מנוח כבעל דלילה כמי שעקר 

עיין בגמ' דביארו  דלתות עזה.

המשנה דמיירי שאמר שלוש 

לשונות יחד, גם כשמשון גם כבן 

מנוח וגם אחד מן האחרים, או 

כבעל דלילה או כמי שעקר 

ך ביאור דלתות עזה וכו'. וצרי

מהיכן לגמ' לפרש כן המשנה, 

הרי כמו שדי לומר שעקר 

דלתות עזה לבד וכדכתיב 

בסיפא, מניין לנו דמה דכתיב 

ברישא כשמשון לא די בזה לבד, 

ובאמת אפשר דהמשנה באה 

לומר כמה לשונות שאם אמר 

כל אחד מהם לבד הוה נזיר 

שמשון. וגם קשה על הגמ' דאם 

 מיירי שאמר הג' לשונות יחד,

למה חילק בדבריו כשמשון כבן 

מנוח וכו', היה לו לנודר למינקט 

בדבריו לשון אחד כשמשון בן 
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מנוח שהוא בעל דלילה, ולמה 

נקטו בכל אחד 'כ', דמשמע כל 

אחד לבדו. ועיין בתוד''ה 

כשמשון שהביא מר''ת שגרס 

'ו'כמי שעקר דלתות עזה, 

וממילא לפי גירסא זו ניחא, 

ונות דמשמע דכל טאחד מן הלש

הראשונים בעי שיאמר עמו 

אחד מן הלשונות האחרונים, 

ובאמת אפשר דאין אומר גם 

כשמשון גם כבן מנוח וגם כבעל 

דלילה, אלא אחד מאלו עם אחד 

מאלו, ובזה ניחא דמוכח הוא 

דמיירי בשמשון הגיבור דווקא. 

אבל עדיין קשה דא''כ יהא 

משמע דבעל דלילה לבד אינו די 

שמע דכן די בזה לנדור, ובגמ' מ

בזה לנדור, דדי בג' הראשונות 

לנדור בהם. ובאמת גם על הגמ' 

קשה למה בבעל דלילה מוכח 

דבשמשון איירי, וכי לא שייך 

שיהא שמשון בן מנוח בעל 

דלילה אחר, הרי כשם ששייך 

שיתקרי אחר שמשון בן מנוח, 

כך שייך גם שיהא אחר כמוהו 

בעל דלילה. ואולי יש לדחוק גם 

ת בבעל דלילה לבד בגמ' דבאמ

אין די לנדור, אלא בעינן וכמי 

שנקרו פלשתים את עיניו, וכמו 

שאמרנו דאם אחר מן הג' 

ראשונות מוכרח לומר גם אחד 

מן השניים האחרונות, וצ''ע 

 בזה.

 דף ד ע''ב

בגמ' מני מתני' לא ר' יהודה  .יב

ולא ר''ש דתניא וכו' ר''ש 

אומר האומר נזיר שמשון לא 

נו בשמשון אמר כלום שלא מצי

והיינו שיצאת נזירות מפיו. 

כהמשך דברי הגמ' שאם 

מתניתין ר''ש היא הא לא חיילא 

עליה נזירות כלל. אבל קשה 

דלמה לא נוכל לומר דמתניתין 

כן ר''ש היא, הרי יש לומר 

דדווקא כשאומר הריני נזיר 

שמשון אינו נזיר, כיון דבדבריו 

אומר שיהא נזיר כשמשון ואילו 

ה נזיר, דהרי לא שמשון לא הי

קיבל עליו, אבל כאן במשנה 

שאיירי שאומר על עצמו הריני 

כשמשון, והיינו שיהא אסור עליו 

יין וכדומה כמו שהיה אסור על 

שמשון, למה לא יהא אסור, הרי 

אפי' שלא קיבל עליו שמשון 

נזירות, מ''מ היה באמת אסור 
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כנזיר, ואם מדמה עצמו להיות 

ואפי' כמותו למה לא יהא אסור, 

דקבלת האיסור אינו דומה, מ''מ 

על האיסור לחול עליו, וממילא 

אפשר לומר דמשנתינו כן 

כר''ש. ועיין בתוס' דביאר דמ''מ 

אין לחול לפי ר''ש נזירות גם 

כשאומר כשמשון, וזה משום 

דבעינן התפסה בדבר הנדור, 

והיות ושמשון לא היה נדור 

אלא מבטן אמו אסור, ממיל גם 

''א. אבל קשה להתפיס בו א

מניין לגמ' לומר דלר''ש הטעם 

שאינו נזיר הוא משום דבעינן 

התפסה בדבר הנדור, הרי 

אפשר לפרש שיטתו כמו 

שביארנו, דמה שאינו נזיר הוא 

משום דהמציאות הוא דשמשון 

לא היה נזיר, וממילא לא אמר 

כלום, ובאמת גם לר''ש לא 

בעינן התפסה בדבר הנדור. 

לכו''ע כן ואפי' דלקמן אמרו ד

בעינן התפסה בדבר הנדור, 

וא''כ כ''ש שר''ש סבר כן, יש 

לתרץ ר''ש כדמתרצים לר' 

יהודה דלמידים כאן בנזיר מלה' 

דנזיר לרבות גם כשאינו נזור, 

 וצ''ע.

 דף ה ע''א

בגמ' ר' יוסי אומר מגלח מערב  .יג

שבת לערב שבת שכן מצינו 

בבני מלכים שמגלחים מערב 

' עיין בגמשבת לערב שבת. 

לקמן שכבר הקשו מאי איכא 

ביניה לשאר אחוהי, ותירצו 

דהנפק''מ ביו''ט שחל באמצע 

שבוע, ובין בוקרו של יום שישי 

לערב. אבל עדיין קשה לר' יוסי 

למה כלל יהא מגלח מערב שבת 

לערב שבת כדרכם של בני 

מלכים, אדרבא אם רגילותו 

כבני מלכים מערב לשבת, 

 ממילא אין זה כובד אצלו, אלא

הרגילות, וא''כ למה יגלח בלא 

כובד, הרי בנזיר עולם התירו 

לגלח רק משום כובד, ואפי' אם 

יש נפק''מ קצת ביניה לאחוהי, 

עדיין כובד אין כאן ולמה הותר 

לו לגלח. ואולי יש לומר דהיות 

ובאותו זמן הלך אבשלום 

להתמנות למלך, ומלך מתגלח 

בכל יום, לכך אפי' שאנן לא 

ך דהרי מרד מכירים בו כמל

בדוד אביו, מ''מ נהג הוא כמלך, 

ולכך שבוע היה אצלו כבר 
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כובד, דבמקום לגלח בכל יום 

גילח רק מערב שבת לערב 

שבת. אבל א''כ קשה למה אמרו 

בגמ' מה בינו לאחוהי, הרי אם 

הכובד הוא משום שמלך הוא, 

מה הנפק''מ לנו מה בינו 

לאחוהי, הרי הם אינם מלכים, 

א חילוק ולמה בעינן שיה

ביניהם. ועוד קשה לפי זה למה 

נקט ר' יוסי בדבריו שכן מצינו 

בבני מלכים וכו', היה לו למינקט 

שכם מצינו במלך שמגלח בכל 

יום, וכך יהא בור לן למה כובד 

היא אצלו, ולכאורה מכורח 

קושיות אלו יש לומר שהיה נוהג 

נדרו זה גם קודם שנתמנה למלך 

לך שם, ולכך א''א לתרץ דגבי מ

כובד הוא, ולכך תירצו החילוק 

בינו לאחוהי, רק דא''כ יקשה 

 כנ''ל למה הוה בזה כובד, וצ''ע.

בגמ' ואימא מהכא מימים  .יד

ימימה וגו' דנים ימים מימים 

היינו ואין דנים ימים מימימה. 

דכיון דיש דדמי ליה יותר מדדמי 

ליה ילפינן. אבל קשה דהרי גם 

כאן אפשר ללמוד מימים דכתיב 

לא מימימה דכתיב שם, וזה שם ו

כן בדדמי ליה הוא ולמה לא 

נילף מזה. וראיתי מבארים 

דמימים לבד דדמי ליה יותר 

ילפינן, ולא ילפינן מימים דכתיב 

גבי גם ימימה. אבל עדיין קשה 

דבהמשך פסוק זה כתיב גם 

ארבעת ימים בשנה, ושם כתיב 

ימים בלא ימימה ולמה לא נילף 

היות מיניה. ואולי יש לומר ד

וכתיב למעלה מיניה ימים 

ימימה לכך אין למילף מיניה 

ג''כ, דמכך דכתיב שם ימים 

ימימה לכך למידים שם דג' 

חדשים הוא, דאולי כל ימים הוא 

ל' יום ושם דכתיב ימים דהוא 

חד וימימה דהם תרי, לכך בעינן 

ג' חדשים דהיינו ג' פעמים ל', 

וממילא ודאי אין ללמוד משם 

ג' חדשים. אבל דכל ימים הוא 

קשה דלמה לא נלמד משם 

דימים היינו ל' יום, דמשם נילף 

שבכל מקום שכתיב ימים 

הכוונה לל' יום כמו ששם למדו 

ג'  כן מימים ימימה דבעינן

חודשים. ואולי יש לומר דאפי' 

דעל פניו דכך הוא הלימוד שם 

דכל ימים ל' יום הוא, רק דמ''מ 

כיון דאין זה בהדיא כמו בבתי 

חומה דכתיב שם רק ימים ערי 
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ומיירי בי''ב חודש, לכך לא למד 

רבי מכאן אלא מבתי ערי 

 חומה.

 דף ה ע''ב

בגמ' אמר לך בר פדא אימא  .טו

סיפא אם גילח ליום שלשים 

יצא אלא סיפא מסייעא ליה 

רישא נעשה כאומר שלימין. 

עיין בתוס' דביאר דאפי' דאיירי 

בנזירות סתם ולבר פדא הוי 

גזרינן אטו אמר כ''ט יום, מ''מ 

בהדיא הריני נזיר לשלשים יום, 

דאז בר פדא מודה דאינו מגלח 

ליום שלשים אלא ליום שלשים 

ואחד, ולכך גם בסתם נזירות 

לכתחילה גזרינן בזה להמתין 

לל''א. והטעם לגזירה זו עיין 

ברא''ש שביאר דהיות ול' יום 

הוי דבר שלם, ואילו כ''ט אינו 

ו ל' שלם, לכך גזרינן כ''ט אט

שיותר נתפס בדעת האדם דכן 

בעינן, משום שלימותו. ועיין שם 

בתוס' הנ''ל שכבר הקשה על 

הגמ' למה נקטו כאן נעשה 

כאומר שלימין, הרי לבר פדא 

אין אומרים מקצת היום ככולו, 

וממילא גם באם נאמר נעשה 

כאומר ל' די בזה לחייבו להמתין 

לל''א, ולמה נקטו כאן נעשה 

. ותירץ שם כאומר 'שלימין'

דהיות וברב מתנא לקמן בעינן 

לומר באומר שלימין, לכך גם 

בבר פדא נקטו כן, אבל באמת 

אין זה בדווקא אלא די שיאמר 

ל' לחייבו לבר פדא להמתין 

לל''א. אבל קשה דהרי אם 

בהדיא נחלקו בר פדא ורב 

מתנא בהא דמקצת היום וחלק 

עיקרי ממחלוקתם הוא, אדרבא 

לומר דלבר היה לגמ' להדגיש ו

פדא נעשה כאומר ל' ואפי' בלא 

אמר שלימין, וכ''ש שלא למינקט 

בזה כברב מתנא. ולכך נראה 

לפרש ע''פ הרא''ש הנ''ל, דמה 

דאמרו כאן נעשה כאומר 

שלימין, אין הכוונה לשאמר 

לשון שלימין, אלא כוונת הגמ' 

לשאמר שלשים שהם מספר 

שלם וכדפירש הרא''ש לעיל, 

כאן כברב וממילא לא מיירי 

מתנא, דשם איירי באומר ל' 

שלימין, וכאן איירי שאומר ל' 

דהם שלימין, ולא בנוקט כן 

 בפיו.        
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 דף ו ע''א

בגמ' אמר לך רב מתנא  .טז

כדקתני סיפא יום ל' עולה לכאן 

ולכאן וכו' מהו דתימא ה''מ 

לענין חדא נזירות אבל לשתי 

היינו דהו''א נזירות לא קמ''ל. 

אמרינן חציו דמקצת היום לא 

לנזירות ראשון וחציו לנזירות 

שני, וייחשב יום שלם לשניהם, 

ורק לגבי נזירות אחת אפשר 

לומר חידוש זה, וקמ''ל דגם 

לשניהם אפשר להחשיבו, ולכך 

בשניה יגלח ביום ששים. אבל 

קשה דאם מיירי בשעושה 

מקצת היום ככולו, למה בשניה 

יגלח רק ביום ששים, הרי כבר 

יהא כאן ל' יום של ביום נ''ט 

שניה אם מחשבים מקצת היום 

ככולו, דיש כאן מקצת של יום ל' 

ומקצת של יום נ''ט, וממילא 

בעי להתיר לו לגלח ביום נ''ט, 

דמה הטעם לומר דלראשון 

נשתמש במקצת היום ולשני לא. 

ואין לומר דבחד מקצת היום 

משתמשים לנזירות אחת, ואין 

משתמשים בב' מקצת היום 

וסוף בנזירות אחת,  בתחילה

דמאי שנא ומה הסברא לחלק 

בין אחד לשנים. ונראה לתרץ 

דמיירי כאן בשכבר עשה מקצת 

היום גבי נזירות הראשון, אבל 

לשני כיון שעדיין לא עשה כן 

לכתחילה אומרים לו להשלים, 

וכמו שגם לנזירות אחת בעינן 

לכתחילה להשלים, והטעם לזה 

כתב בגינת ורדים )או''ח כלל 

א'( דהיות וכתיב בפסוק 'מלאת' 

ימי נזרו דמשמע דבעינן מלאים, 

לכך לכתחילה מגלח ביום ל''א, 

רק דהיות ואין כתיב בכתוב 

בהדיא מספר ימי הנזירות, אלא 

רק רמז איכא מן הגימטריא, 

לכך בדיעבד אפשר לגלח לרב 

מתנא ביום ל', אבל עיין ברא''ש 

דכתב דהטעם הוא משום גזירה, 

ומר הריני נזיר ל' דהיות וכשא

יום מחוייב מעיקר הדין 

במלאים, לכך כדי שלא נטעה 

חייבו גם באמר הריני נזיר סתם 

להמתין לל''א, אבל בדיעבד 

מותר. וממילא לפי זה ניחא 

למה בשניה יגלח בששים ולא 

בנ''ט. ואפי' דעדיין יקשה דהיות 

וכבר ממילא השתמש במקצת 

היום גבי תחילת הנזירות, ומאי 
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אם ישתמש עכשיו ג''כ שנא 

בסופו, דהרי ממילא אין כאן 

הדין דלכתחילה. ויש לומר 

דמ''מ כיון דמיום ל' עד ס' יש 

כאן ל' יום מלאים מעת לעת, 

לכך אפי' לכתחילה יש לו לגלח 

ביום ס' ולא בס''א, אבל גבי יום 

ל' בנזירות אחת דאין ל' יום 

שלימים מעת לעת לכתחילה לא 

''א. ובאמת יגלח ביום ל' אלא בל

כך מצינו גם בדין הלכתחילה 

של משנה זו, דברישא כתיב מי 

שנזר ב' נזירות מגלח את 

הראשונה ביום ל''א והשניה 

ביום ס''א, ואין כתיב ביום ס''ב, 

דבאמת בשביל השניה דאיכא 

ל' מלאים מעת לעת אפי' 

לכתחילה אין צורך להמתין עד 

 ס''ב.

בגמ' תנן אם גילח יום ס' חסר  .יז

צא וכו' אלא לבר פדא אחד י

למה לי הא אמר שלשים חסר 

היינו דהקשו על בר פדא אחד. 

דלשיטתו אין כאן שום חידוש 

דמגלח ביום נ''ט, דהרי לשיטתו 

ממילא כ''ט יום הוה נזירות ואין 

צורך אפי' במקצת היום, ולכך 

פשיטא דמגלח השניה ביום נ''ט 

שהיא היום כ''ט לנזירות שניה, 

כלל. אבל קשה  ולמאי כתבינן כן

דאם לבר פדא אין אומרים 

מקצת היום ככולו למה באמת 

יגלח בשניה ביום נ''ט, הרי אם 

בעינן כאן כ''ט ימים מלאים, 

א''כ יום ל' של ראשונה אינו 

יכול להחשב ליום א' של נזירות 

שניה, דהרי יום זה אינו מלא, 

דבו ביום גילח את של ראשונה, 

ום ולא היה בנזירות כל אותו הי

אלא רק חלקו, וא''כ לבר פדא 

היה לו לגלח לשניה ביום ס' ולא 

בנ''ט, דהרי כ''ט מלאים איכא 

רק בסוף יום נ''ט, וממילא בעי 

לגלח רק ביום ס', ולמה באמת 

אמרו דמגלח בנ''ט. ואולי יש 

לומר דלכך מגלח ביום נ''ט, 

דבאמת גם לבר פדא אמרינן 

מקצת היום גבי תחילת 

ם יום ל' הנזירות, דמחשבי

לנזירות שניה וממילא בנ''ח 

הסתיימו כ''ט יום, ולכך מגלח 

ביום נ''ט שהוא יום אחר 

שהושלם ימי הנזירות, והטעם 

שכאן כן נאמר לבר פדא מקצת 

היום, הוא כמו שאמרנו לעיל, 

דכאן איכא כ''ט מלאים מעת 
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לעת, ורק בכהאי גוונא סבר בר 

פדא דאמרינן מקצת היום. אבל 

י הקשו על בר א''כ קשה מא

פדא למאי בעינן למיכתב כן, 

הרי ודאי בעינן למיכתב דבכך 

אתא לאשמעינן דבכהאי גוונא 

גם לבר פדא אמרינן מקצת 

היום ככולו, וחידוש גדול איכא 

בזה. ואולי יש לומר דכדי לחשב 

יום ל' לנזירות שניה אין צורך 

כלל להשתמש במקצת היום 

ככולו, וגם בלא זה נחשב יום ל' 

ום ראשון של שניה, דזה ברור לי

דהמקבל עליו נזירות באמצע 

היום נחשב לו אותו היום ליום 

א' דנזירות, וא''כ גם כאן דיום 

ל' אינו מתחשב לנזירות 

ראשונה, ממילא ברור הוא 

דמתחשב לנזירות שניה, ובאמת 

אפשר דלבר פדא גם בכהאי 

גוונא אין אומרים מקצת היום 

ן ככולו, ולכך פשוט הוא ולכ

הקשו למה לי הא, ועיין בתוס' 

 דכבר כתב כעין זה.

בגמ' אמר לך אנא נמי אהא  .יח

היינו דבר פדא מתרץ סמכי. 

דלכך בעי לשיטתו למיכתב הא 

דבשניה יצא בגילח בנ''ט, 

דבאמת מכך הוא לומד עיקר 

שיטתו שנזירות היא כ''ט ימים, 

דהרי היה אפשר לומר דמה 

שכתיב ברישא דבנזירות אחת 

ם ל' יצא, זהו משום גילח ביו

מקצת היום ככולו וכרב מתנא, 

ומכאן קמ''ל דלא זהו הטעם 

שאפשר לגלח ביום ל', אלא 

משום דעיקר נזירות היא כ''ט 

יום, דאל''כ למה בשניה גילח 

בנ''ט יצא, הרי כבר אמרנו דיום 

ל' היא מן נזירות ראשונה 

שעשו בה מקמת היום ככולו, 

וא''א להשתמש בה לנזירות 

, וא''כ היה צריך לגלח שניה

השניה ביום ס', אלא מכך דכן 

גילח בנ''ט יצא ודאי זהו משום 

שעיקר נזירות כ''ט יום, וממילא 

יום ל נחשב לשניה ולא 

לראשונה, והיינו שבר פדא סבר 

דה ודאי שא''א לחשב יום ל' 

לשני הנזירות כרב מתנא, וא''כ 

יש כאן ראיה לשיטתו וכנ''ל, כך 

וץ כאן, וכך נראה לפרש התיר

 נראה כוונת התוס' בזה.
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 דף ו ע''ב

בגמ' אמר לך רב מתנא כו''ע  .יט

שלשים בעינן והכא בעד ועד 

בכלל פליגי ר' יאשיה סבר עד 

היינו דלכך אמר ולא עד בכלל. 

ר' יאשיה דלמידים דבעינן ל' יום 

מגדל פרע והיינו מ'יהיה' דהוא 

גימטריא ל', דמעד מלאת כר' 

ף, דא''כ היה יונתן א''א לו למיל

לומד דרק כ''ט ימים בעינן ולא 

יותר, דהרי מלאת אינו בכלל, 

ומשא''כ לר' יונתן דסבר עד 

בכלל כן שייך למילף כן מעד 

מלאת. ולפי זה נראה דגם איכא 

לתרץ שני השיטות גם לבר 

פדא דסבר כ''ט יום הוה נזירות, 

דאפי' דהלימוד של שניהם הוא 

ו שבעינן ל' יום, או מ'יהיה' א

מעד מלאת, מ''מ עד אינו בכלל 

ולכך הלימוד הוא דבעינן כ''ט, 

והיינו דמלאות הוא ל', אבל 

הנזירות שהיא עד מלאת היא 

כ''ט. רק דלבר פדא יקשה במאי 

נחלקו ר' יאשיה ור' יונתן, דהרי 

גם גבי ימי הנזירות א''א 

לשיטתו שיחלקו, וגם לגבי עד 

בכלל פירשנו שלשניהם אין ל' 

עיין בתוס' דכתב  בכלל, וגם

דלבר פדא כן בעינן למימר 

 דתנאי הוא, וצ''ע.

 דף ז ע''א

בגמ' ואימא שנה מי מנינן  .כ

ליומי והא רבנן דקיסרי אמרי 

מנין שאין מונין ימים לשנים 

שנאמר לחדשי השנה חדשים 

מחשבין לשנים ולא ימים 

עיין בתוד''ה חדשים לשנים. 

דביאר דכשהן מעברים שנה 

כ' או ט''ו  מוסיפין חדש ולא

ימים, ואילו כאן כתיב עד מלאת 

הימים הלכך ודאי בחדש מיירי. 

אבל קשה דהטעם שמוסיפין 

חדש הוא משום דחסרים ימים 

לשנה, רק דבמקום למלאת 

במספר מדוייק של ימים, שבכך 

יווצר בלבול, לכך מוסיפים אחת 

לכמה שנים חדש שלם, אבל זה 

ודאי דכל זה עושים כדי למלאת 

חסרים, וא''כ שפיר הימים ה

שייך למיקרי לשנה עד מלאת 

הימים, ולמה לא אמרינן 

 דנזירות סתם היא לשנה. וצ''ע.
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בגמ' אמאי והא מכאן ועד סוף  .כא

העולם קאמר הכי קאמר אריכא 

לי הדא מילתא כמכאן ועד סוף 

נראה הביאור מה העולם. 

דדווקא על קושי הנדר מבארים 

דבריו ולא על זמן הנדר, דהיות 

א לו להיות נזיר עד סוף וא''

העולם, אלא רק עד סוף ימי 

חייו, וא''כ היה לו למינקט או 

לעולם או עד סוף ימי חייו, ומכך 

דלא נקט כן על כרחך יש לבאר 

דבריו על קושי, דקשה לו נדר 

זה כן ולא בזמן נדרו מיירי. אבל 

א''א לומר ביאור זה דכאן לא 

איירי מזמנו של העולם אלא 

של העולם, וממילא  מזמן הילוכו

הוה כאומר הריני נזיר חמש 

מאות שנה, וא''כ באמת יקשה 

למה לא נאמר שהוא נזיר עולם. 

ועיין בתוס' שביאר שהיות וגם 

אפשר לפרש דבריו לקולא 

דבקושי איירו דבריו, לכך 

 מקילינן בזה, דכך משתמע טפי.  

בגמ' תנן הריני נזיר מכאן עד  .כב

מקום פלוני אומדים כמה ימים 

מכאן ועד מקום פלוני וכו' 

 אמר רבא כשהחזיק בדרך.

היינו דא''א לומר דכוונתו 

שאריכא לו הנזירות כמכאן עד 

מקום פלוני, דהמציאות שבדרך 

הוא מחזיק מוכיח שכוונתו לזמן 

הנזירות. אבל קשה דאם בדרך 

החזיק למה לא יהא נזיר כל זמן 

הלוכו, וכשיגמור הליכתו ייגמר 

יפסיק מללכת נדרו, או אפי' אם 

ויחזור לאחוריו לא יהא עוד 

נזיר, ולמה אמרו דאומדין כמה 

ימים משך הדרך, הרי אין צריך 

כלל לחשב הדרך עצמו, דכוונתו 

כל זמן הלוכו נזיר יהא, ולא 

לדוגמא נקט בדבריו כמכאן ועד 

מקום פלוני, אלא בהדיא אמר 

דרק מכאן ועד מקום פלוני אהא 

רך נזיר, ועכשיו שכבר אינו בד

וכגון שהלך מהר או שהפסירק 

מהילכו לא יהא נזיר. ואולי יש 

לומר דבאמת כאן איירי 

בשהפסיק הילוכו ובזה אמרו 

חכמים דהיות וכנדר הנזירות 

דעתו היה ללכת ולזמן הילוכו 

נדר, בזה שמפסיק הילוכו אינו 

נפטר מן הנזירות, דבתר 

מחשבתו בשעת קבלת הנזירות 

ן אזלינן, ולכך כדי שנדע זמ

נזירותו אומדין כמה ימים משך 

הדרך, אבל באמת באופן שהלך 
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מהר את הדרך אולי כשיגמור 

הדרך לא יהא עוד נזיר, דלכך 

 היה כוונתו, וצ''ע בזה.

בגמ' והתניא וכו' אפי' מאה  .כג

שנה אפי' אלף שנים אין זה 

 נזיר עולם אלא נזיר לעולם.

היינו משום שמאה שנה או אלף 

ו נזיר שנה הוא זמן קצוב, אינ

עולם אלא לעולם, והנפק''מ הוא 

שנזיר עולם שאמרו היינו 

כאבשלום, ולכך מגלח כשמכביד 

שערו ומביא ג' בהמות, דלנזיר 

עולם עשו קולא זו, אבל כאן 

שהוא לזמן קצוב הוה נזיר 

לעולם ואינו מגלח כלל, דכך 

קיבל על עצמו לזמן קצוב זה 

שלא לגלח כלל, כך פירש 

ה א''כ למה בתוס'. אבל מ''מ קש

כאן במשנה כשאמר מכאן ועד 

סוף העולם אינו נזיר לעולם כמו 

כשאמר לאלף שנים, הרי 

בשניהם איירי בזמן קצוב, דגם 

עד סוף העולם היינו חמש מאות 

שנה וקצוב הוא, ומאי שנא. ואין 

לתרץ דכאן באמר מכאן ועד 

סוף העולם לא מיירי בזמן קצוב, 

והיינו דכוונת האומר הוא לזמן 

דמכאן ועד שייגמר העולם, 

ודבר זה אינו קצוב )ואע''פ 

שאמרו חז''ל שיתא אלפי הויא 

עלמא, מ''מ אפשר לומר דכאן 

כולל בדבריו גם הימים שלעתיד 

לבוא(, ולכך לא אמרו בזה דהוה 

נזיר לעולם. דאם היתה כוונת 

האומר לזמן של העולם ולא 

לזמן הילוך של כל העולם, היה 

מעכשיו עד לו למינקט בדבריו 

סף העולם ולא 'מכאן', ומכך דכן 

נקט מכאן ודאי כוונתו על הילוך 

ובזמן קצוב איירי והדרא קושיא 

 לדוכתא, דמאי שנא, וצ''ע.

 דף ז ע''ב

בגמ' אמר רב לא שנו אלא  .כד

דאמר שלשים ואחד יום אבל 

אמר שלשים יום ויום אחד נזיר 

צריך ביאור מה יהא  שתים.

ד, הדין באמר שלשים יום ואח

ולא הוסיף לומר על אחד יום 

בפני עצמו, אם בזה כן הוה 

נזיר אחד לל''א יום, או שבזה 

כבר נזיר שתים, ואם תדייק מן 

הרישא משמע שהוא נזיר 

שתים, ואם תדייק מן הסיפא 

משמע שהוא נזיר לל''א יום. 
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וצריך לומר דפשיטא הוא שגם 

בכהאי גוונא דאמר שלשים יום 

ם, ואחד לא הוה נזיר שתיי

דומיא דאמר שלשים ואחד יום, 

דהרי בגמ' כאן פירשו דרב 

קאמר למילתיה משום דסבר 

כר''ע דדריש לישנא יתירא, 

ובכגון דא אין כאן לישנא 

יתירא, אלא רק סידור הלשון 

שינה וזה לא דרשינן, רק דא''כ 

יקשה למה לא אמר רב לא שנו 

אלא דאמר שלשים יום ואחד 

ולחדש היח לו למינקט הכי 

אפי' בכהאי גוונא הוה נזיר ד

לל''א יום, ומשום דאין בזה יתור 

הלשון, ולמה נקט דווקא שלשים 

 ואחד יום, וצ''ע. 

 דף ח ע''א

בגמ' ר' יוחנן אמר אפי' תימא  .כה

ר' יהודה התם לא נחית ליה 

לנזירות הכא נחית ליה לנזירות 

היינו במאי לסלוקיה מיניה. 

דדווקא כשיש ספק אם אדם זה 

ויש צד לומר שכלל  נזיר כלל,

לא נעשה נזיר, אמרינן דדעתו 

היה לקולא ואינו נזיר, אבל כאן 

שנזיר הוא בודאי, דהרי גם אם 

היןו כאן קישואין הרי הוא נזיר, 

רק שהחילוק הוא כמה זמן יהא 

נזיר, כיון דיש צד לומר שיהא 

נזיר לזמן ארוך יותר, אין לו 

במה לצאת מן הנזירות וצריך 

מספק כאילו היו להיעשות נזיר 

כאן גרגירי חרדל. ובגמ' לקמן 

ביארו דר' יהודה כרבי סבירא 

ליה דמיירי בנזירות אחת 

ארוכה, וממילא לכך אמר כאן 

דאין לו איך לסלק נפשיה מן 

הנזירות, היות ויש צד לאוסרו, 

ודווקא לחול עליו מכוחנו נזירות 

מספק אין מחילים, אבל מצד 

שני להוריד מעליו הנזירות 

ספק גם אין מורידין. אבל קשה מ

דבאמת גם אם כאן מיירי שהוא 

כבר נזיר, למה לא נורידו מן 

הנזירות לר' יהודה, הרי אם 

סבר ר' יהודה דאין אדם מעייל 

נפשיה לספק חמור מן הודאי, 

א''כ ברור שיש להורידו מן 

הנזירות אפי' שכבר חל עליו, 

דהרי לכך לא נתכוין לפי שיטת 

ך לומר דגם מה ר' יהודה. וצרי

שאמר ר' יהודה דלא מעייל 

נפשיה אין זה ברור, אלא כך 

אמרינן מסברא דלכאורה לא 
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היה עושה כן, ולכך מספק אין 

לחול עליו הנזירות, אבל יש גם 

צד לומר דכן מעייל נפשיה ולכך 

 להורידו מן הנזירות אין מורידין.

 דף ח ע''ב

בגמ' ור' יהודה מי סבר לה  .כו

כרבי והתנן הריני נזיר כמנין 

ימות החמה וכו' אמר ר' יהודה 

מעשה היה וכיון שהשלים מת 

אא''ב נזירות קא מקבל עליה 

היינו דהביא ראיה וכו'. 

דבמעשה שם איירי בהרבה 

נזירות ולא בנזירות אחת, והיינו 

דלא כרבי דסבר דכל שלא אמר 

אחת הרי עלי נזירות נזירות 

ארוכה קיבל עליה. אבל קשה 

מה הקושיא כאן כלל, הרי מכך 

שרבי עצמו לא פליג במשנה על 

אופן זה במשנה, ופליג רק על 

האופן הראשון של המשנה 

דהיינו באמר הריני נזיר כשער 

ראשי, משמע דעל אופן זה של 

מנין ימות החמה גם רבי עצמו 

מודה דמנין שאני, וא''כ עדיין 

דר' יהודה  שפיר שייך לומר

כרבי סבירא ליה. ואפי' דאח''כ 

הגמ' הביאה ראיה להדיא 

דלרבי לא שאני מנין, וגם שם 

כדי שיחולו עליו נזירות הרבה 

בעי למימר הרי עלי נזירות, 

מ''מ מכאן אין קושיא על ר' 

יהודה. ובאמת גם לפי הגמ' 

לקמן שהביאה ראיה לרבי שלא 

שאני ליה מנין, קשה למה 

ה לא פליג באמת כאן במשנ

רבי על כל האופנים. ועל קושיא 

זו אולי יש לתרץ דבתחילת 

המשנה הביא המסדר מח' ת''ק 

ורבי, ואילו בהמשך דברי 

המשנה הביא שיטת ר' יהודה 

דסבר בחדא כרבי ואילו בחדא 

סבר כת''ק, וזהו כבר סתם 

משנה ויהא הלכה כמותו, אבל 

מ''מ הקושיא על ר' יהודה 

קשה מדברי המשנה כאן לא 

אולי יש לומר מידי לכאורה. ו

דהגמ' לא נתכוונה להביא 

הקושיא ממשנה זו לבדה, אלא 

בקושיא זו נסמכה על הראיה 

 לקמן דלרבי לא שאני ליה מנין.

בגמ' מ''ט למטה הוא אומר קיר  .כז

קירות למעלה הוא אומר קיר 

היינו  קירות הרי כאן ארבע.

מדנקט הכתוב בב' פעמים אלו 
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ה לו לומר קירות אפי' דדי הי

קיר, ודאי ללמד אתא שבעינן 

ארבע קירות, ורק בזה יש 

טומאה. אבל קשה דהרי כתיב 

שם למעלה אח''כ 'ומראיהן 

שפל מן הקיר', ולמה לא מנו 

קיר זה להצריך חמש קירות 

לטומאה. ועיין ברא''ש שביאר 

דהקיר דכתיב שם אינו מיותר, 

דצריכין לו כדי נלומר דבעינן 

'א לכתוב כן שפל מן הקיר, וא'

בלא זה, ולכך אין לדורשו למנין 

הקירות דבעינן כאן, ומשא''כ 

קירות דכתיב למעלה ולמטה 

מיותרות הם דדי לומר קיר, 

ולכך דרשינן מינייהו דבעינן 

 ארבע.

 פרק ב

 דף ט ע''א

בגמ' וב''ה סברי כר''ש דתנן  .כח

ור''ש פוטר שלא התנדב כדרך 

היינו שהיות וגם המתנדבים. 

קבל עליו נזירות כאן אמר שמ

בדבר שאינו שייך בנזירות, לכך 

הוי שלא כדרך ופטור לגמרי. 

אבל צריך ביאור למאי בעינן 

לבאר עכשיו שיטת ב''ה כר''ש, 

הרי כבר ביארנו שיטתם כר' 

יוסי, ועל זה לא הקשו מידי, 

ולמה לא די בהכי. ועיין בתוס' 

דביאר דהיה עדיין קשה לב''ה 

ת למה לא יהא כאן לכל הפחו

נדר, ובכך נקיים דבריו של 

הנודר אם לא לנזיר לכל הפחות 

לנדר. ועל זה תירצו דכר''ש 

סברי דבאמת אין כאן כלום, 

 כיון שנדר שלא כדרך הנודרים.  

 דף ט ע''ב

בגמ' מתני דלא כי האי תנא  .כט

דתניא ר' נתן אומר ב''ש 

אומרים נדור ונזור וב''ה 

צריך אומרים נדור ואינו נזור. 

ההכרח לומר דת''ק ביאור מה 

במשנה אינו סובר כר' נתן, הרי 

אפשר לומר דכאן דמיירי גבי 

נזירות אומר הדין רק גבי 

נזירות, ובאמת גבי נדר סבר 

כר' נתן דלב''ה הוי נדור. ואין 

לומר דאם אמת היה הדבר 

דכאן לא מיירי גבי נדר ולכך לא 

אמר כן ת''ק, א''כ למה ר' 

ר' יהודה כן מיירי כאן מנדר. דל

יהודה דביאר דבריה רק בנדר, 

בא לומר דכלל לא נחלקו ב''ש 
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וב''ה גבי נזיר, ולכך מוכרח 

לבאר המחלוקת גבי נדר, אבל 

לת''ק דכן נחלקו גבי נזיר אין לו 

צורך להביא כאן המחלוקת גבי 

נדר, ואפי' דאפשר דסבר כר' 

נתן. ויש לומר דאחר שאמרו 

בגמ' דב''ה כר''ש סברי, והיינו 

ו לעיל מתוס' דלכך גם כדהבאנ

גבי נדר לא חלו דבריו, ממילא 

א''כ מתני' דלא כי האי תנא, 

ובאמת אין הכרח לדבר, רק 

דאם תאמר דב''ה כר''ש סברי, 

א''כ אין זה כר' נתן. אבל עדיין 

קשה דמשמע דמסתבר לגמ' 

לומר יותר דלב''ה אין כאן נדר 

וכר''ש סבירא ליה ודלא כר' 

מסתבר נתן, וצריך ביאור למה 

 כן יותר, וצ''ע.   

בגמ' לישנא אחרינא אמרי לה  .ל

ר' נתן אומר ב''ש אומרים 

נדור ואינו נזיר וב''ה אומרים 

והיינו  לא נדור ולא נזור.

דבב''ש סבר ר' נתן כר' יהודה 

וכדלקמן בגמ'. וא''כ צריך ביאור 

ללישנא זו במה נחלקו ר' יהודה 

ור' נתן, ומה בא ר' נתן לחדש 

ואולי יש לומר  ולחלוק כאן.

דאפי' דלמעשה אין כאן 

מחלוקת הין ר' יהודה לר' נתן, 

מ''מ בביאור דבריו של הנודר 

נחלקו, דלר' יהודה אין מפרשים 

דבריו כלל גבי נזירות אלא רק 

גבי נדר, וכאילו אמר להדיא 

קונם עלי דבילה וגרוגרות, ואילו 

לר' נתן כן מפרשים דבריו גבי 

ון נזירות, רק שאינו חל כי

שסתר דבריו, ולכך אמר ר' נתן 

דלב''ש אינו נזיר, דלכאורה אם 

מפרשינן דבריו גבי נדר למאי 

בעינן כלל לומר דאינו נזיר, הרי 

פשיטא הוא דהרי פירשנו דבריו 

גבי נדר, אלא דמפרשינן דבריו 

לשניהם, רק דבנזירות אינו חל, 

והנפק''מ בין השיטות אולי יהא 

א אם יאמר הנודר אח''כ בהדי

אילו הייתי יודע שאין נזיר מן 

הגרוגרות הייתי נוזר מן היין, 

דלר' יהודה דכבר פירשנו דבריו 

רק לנדר לא יהא בזה נזיר, 

ומשא''כ לר' נתן דגם לנזיר 

מפרשינן דבריו כן יהא נזיר, 

 וצ''ע בזה.

בגמ' ור' יוחנן אמר אפי' תימא  .לא

דברי הכל באומר אילו הייתי 

נדרתי יודע שאין נודרין כך לא 

היינו שת''ק שם  כך אלא כך.
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גבי מנחות איירי שאמר בטעות 

שלא כדרך המתנדבים, והיות 

וביאר דבריו אח''כ דלא ידע 

נתקיימו דבריו על מה שכן 

אפשר. אבל קשה דהרי שם 

במשנה יש אופן שאמר הרי עלי 

מנחה בלא שמן ובלא לבונה, 

ובזה א''א לפרש שלא ידע 

 דבעינן שמן ולבונה, דאל''כ

למה אמר בלא, ומ''מ אמרו 

ת''ק שם דיביא מנחה גם עם 

שמן ולבונה, ואפי' שבאופן זה 

לא יוכל לומר אילו הייתי יודע, 

משמע דלא בשביל טענה זו 

צריך להביא מנחה, וא''כ א''א 

לומר דלדברי הכל הוא. ואולי 

יש לומר שאפי' שהוא ידע 

שקיים דין כזה במנחה דבעינן 

'מ לא להביא שמן ולבונה, מ'

ידע שא''א להביא רק חלק מן 

הדברים, ואח''כ ביאר דבריו 

שלא ידע שא''א להביא 

בלעדיהם, וממילא גם שם איירי 

בשאמר אילו הייתי יודע ולכך 

מביא מנחה, וכן שייך לפרשה 

 לדברי הכל.

 

 דף י ע''א

במשנה אמר אמרה פרה זו  .לב

הריני נזירה אם עומדת אני 

אומר הדלת הזה הריני נזירה 

ביארו בגמ' אם נפתח אני. 

יירי שמקבל זה האומר דמ

ה של הפרה או נזירות מבשר

נזירות אם תעמוד או לא  סתם

תעמוד כל אחד לשיטתו, רמי 

בר חמא ורבא. אבל צריך 

ביאור מהו הלשון המשונה 

תיב כאן, דאפי' אחר שביארו שכ

בגמ' דלא הפרה אמרה אלא 

הוא האומר, מ''מ למה נקטו 

לשון כזה, וגם למה נקט הריני 

נזירה ולא הריני נזיר, ועוד 

צריך ביאור למה אמר בסוף 

דבריו אני. ובפשיטות היה 

נראה לפרש דאומר בעל הבית 

בשם פרתו שמקבל עליה נזירות 

ולפי זה יש לפרש אם תעמוד, 

דלב''ש הרי הוא נזיר, דהיות 

ופרתו אינה יכולה להיות נזירה, 

ודאי כוונתו להזיר עצמו, וכמו 

ך שבגרוגרות אפי' דבהם לא שיי

נזירות מ''מ נעשה נזיר על היין, 

דממירים דבריו על מה שכן 
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אפשר, וכך כאן ממירין הנזירות 

על מי שכן אפשר והיינו על 

, ומשא''כ בעל הבית האומר כן

ב''ה כשם שבגרוגרות אינו נזיר 

כך כאן גם אינו נזיר, דסבר 

דאין ממירין דבריו למה 

שאפשר, אלא אם אין זה כדרך 

לו ר' , ואילוםהמתנדבים אינו כ

ודה דכיון דאפשר לפרש דבריו 

על הפרה עצמה שתהא קרבן, 

רש דבריו לעשותה קרבן יש לפ

ירי שמפרש , ומיולא נזירות

זה ניחא לפי ו דבריו כן להדיא.

הכל, גם מה שאמר כן בשם 

ניחא למה נקט הריני  פרתו, וגם

נזירה, דעל הפרה איירו דבריו 

דשייך בה לשון נקיבה, וגם ניחא 

למה אמר אני, דכך אומרת 

ק ר ני.הפרה אם עמודת א

דצריך ביאור לפי זה למה גבי 

דלת נקט נזירה בלשון נקיבה, 

דבדלת שייך יותר לשון זכר, 

 כמו שנקט נפתח ולא נפתחת.

עיין בגמ' דלא פירשו בל א

כביאור זה כלל וצריך ביאור 

לרמי בר חמא בשלמא ו למה.

ון נזירה גבי דלת יש לומר דלש

דלפי פירושו כן לא ניחא ליה, 

ניחא, דמיירי שאומר בעל הבית 

 שמזיר עצמו מן הפרה או מן

הדלת, דבפרה ודאי שייך לומר 

שעושה עצמו נזיר מן הפרה כ

נזירה, והיינו כמו מזירה, בלשון 

רק דנקט בלשון נזירות, ולכך גם 

גבי דלת נקט נזירה ולא מזירו 

ששייך בו יותר, דגם רצה 

זירו למינקט בלשון נירות, ומ

אינו לשון נזירות כ''כ, אבל 

דאמר הריני נזיר לרבא דביאר 

מיין אם לא עמדה, למה נקט 

לא נקט נזיר, וגם לפי נזירה ו

שניהם עדיין קשה למה נקטו 

ומהו  משונה כזה, שוןלכאן 

אני לגבי ו דנקטבסוף דבריו אני.

דנקט יש לבאר דלכך אומר אני, 

כדי שיהא מובן שבאמת כל זה 

אומר על עצמו ולא על הפרה, 

אפי' שבתחילת דבריו אמר 

כלל  אמרה פרה, אבל למה נקט

 בלשון אמרה פרה קשה, וצ''ע.

והא אמרוה ב''ש חדא  בגמ' .לג

 דהקשו בגמ' למאיהיינו  זימנא.

לומר מחלוקת זו כמה  בעינן

פעמים בכמה אופנים, די לומרה 

אבל  פעם אחת גבי אופן אחד.

דווקא זו קושיא קשו למה הקשה 
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אילו ווהא אמרוה ב''ש, על ב''ש 

לא הקשו, הרי היה  על ב''ה

יהם יחד לגמ' להקשות על שנ

למאי בעינן להביא מחלוקת זו 

כמה פעמים, ומה ההדגש על 

לומר דכל אין ו .ב''ש דווקא

הצריכותא עבדינן כאן לפי ב''ש 

ולכףך הקשו כן על ב''ש, והיינו 

שהמקשן הקדים דבריו כדי 

להביא דברי התרצן, ועל פי 

דדבר  .הקושיאהתירוץ הקשה 

מסתבר כלל, ואם  זה אינו

הקושיא קשה על שניהם יש 

להקשות על שניהם, וגם ע''פ 

זה נכון, דהרי  האמת אין

 והב' 'אבצריכותא האופן ה

ם משוהצריכו משום ב''ה ולא 

ב''ש, והיינו למה לא די להביא 

המחלוקת רק גבי דלת, דעל זה 

תירצו דהו''א דבב' האופנים 

 הראשונים יודה ב''ה לב''ש.

יש לומר דלכך נקטו דווקא אולי ו

על ב''ש, דהחידוש באופנים אלו 

הוא רק לב''ש, דחידשו דאפי' 

באומר דבריו על דבר שלא 

דבריו שייך בו נזירות, מ''מ חלו 

לנזירות גמורה, ואילו לב''ה כלל 

אין כאן חידוש, אלא דהוא סובר 

דכדי להיות נזיר בעינן לומר 

כדינו, וממילא כשמקשים למאי 

שייך  שדוש זה על ב''בעינן חי

  .'הלהקשות כן ולא על ב'

אמר רבא מי קתני אם  בגמ' .לד

דמניין היינו  עמדה מאיליה.

התנאי היה לרמי בר חמא ד

שתעמוד מאיליה, הרי בפשיטות 

משמע דהעיקר שתעמוד ואין 

נראה באמת ונפק''מ ע''י מי. 

דרמי בר לתרץ קושיית הגמ', 

תיב אם כמה דד חמא למד

שהיא  עומדת 'אני', היינו

אמר כך למעצמה תעמוד, ו

דהתנאי היא שתעמוד מאיליה 

ה דווקא, ומה שרבא כן הקש

עליו כן, יש לומר דהוא סבר 

כדביאר בתוס' דאני היינו 

שמבאר דמה שאמר הריני 

ה כוונתו לעצמו, וממילא נזיר

לכך קשה לשיטתו מניין לומר 

כאן דמאיליה דווקא בעינן 

 .שתעמוד

 י ע''בדף 

אלא אמר רבא כגון  בגמ' .לה

ואמר שהיתה רבוצה לפניו 

זיר אם לא עמדה ועמדה נהריני 
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שאומר דבריו על  היינו מאיליה.

הפרה א על ועצמו ורק התנאי ה

והדלת, ולא כמו שביאר קודם 

דהנזירות עצמו עשה על הפרה 

דלת דתהא קרבן, דלכך הקשו ד

קשה אבל  לא שייך גבי קרבן.

דזה זה של רבא, ביאור לפי 

'לא' עמדה מניין מיירי כאן שש

כדביאר בתס' דלרבא ו לו לרבא,

דמה מוסיף כאן 'א' במשנה, 

החילוק אם מוסיף דמאיליה 

מה עמדה וכרמי בר חמא, ל

הרי 'לא' עמדה, שהוסיף רבא ד

, ובשלמא על רמי כתיב עמדה

בר חמא עוד יש לתרץ 

כדביארנו ד'אני' היינו שעומדת 

לו מניין  'לא'היא מעצמה, אבל 

יש לומר אולי ו .ןלהוסיף כא

דלרבא מפרשינן המשנה כך, 

דהפרה אמרה ריני נזירה אם 

עומדת, והיא אומר כנגזה אני, 

דהיינו שאני אהא נזיר אם לא 

מדה מאיליה אעמידה, ולכך כשע

                               , אבל צריך עיון בזה.נחלקו


